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آنچه «بود با اسمِ اي رسالهشبهاي که نوشتم، ولین متن جديا

نوشته بودم که » کتابهایی«پیشتر از آن هم در عالم کودکی ! »که قبول دارم

با بیشترشان داستانهاي مصوري بود، و تک و توکی جوك و شوخی 

.  دادندکه نقاشی دیدن را به خواندن ترجیح میي دبستانیهاکالسیهم

نوشتم و در آن هیچ این در ضمن اولین متن بلندي بود که می

آن را روي دفتر چهل برگ قشنگی که . یا طرحی وجود نداشتنقاشی

سالهاي میانی دبستان بود و چند روز از جشن . هدیه گرفته بودمش، نوشتم

کردم دورقمی شدنِ با خیاالت کودکی فکر می. گذشتام میسالگیتولد ده

ایست، براي این که آنچه در ي وظیفهام مجوزي است، و حتا شاید نشانهسن

.ست را بیرون بکشم و جایی مستقرشان کنمهاي سرم جاريکشیسیم

، کودکانه و خاممنگریباز نظر محتوا را متن امروز اگر که البته صد 

ي مسائلی هایی دربارهکه تک جملهاست جالب هم اما از این نظر .ایدنممی

ي بقاي روح و ي دروغ گفتن یا نگفتن یا مسئلهي خاطر دربارهمثل دغدغه

هایی که من در آن سن تک جمله. گرفتی بودن کیهان را در بر میهنامتنا

شان تا ویسمکردم باید بنهایی رسیده بودم و احساس میشان به نتیجهدرباره

آن دفتر را . شان فکر کنم، و شاید بسطشان بدهمبعدتر بتوانم دقیقتر درباره

هاي داستان مصور و کلی خرت و پرت هنوز همراه با آن کتابچه

اي دارم، و وقتی به انگیز دیگر همچون یادگاري در صندوقچهخاطره

خش بزرگی از بینیم بکنم، میي حدود سی سالِ بعد از آن نگاه میکارنامه

 و ثبت کردنش » آنچه که قبول دارم«وقتم را صرف همین شرح و بسط

. امگذرانده

ي نظریه«زمانی دوست عزیزم دکتر شانت شهبازیان بر کتاب 

کرده بود، و این پیش از آن بود که این کتاب نقدي ام »هاي پیچیدهسیستم

ودم تا آن زمان از آن اي اشاره کرد که خشانت در آنجا به نکته. منتشر شود

ات، اصول فکر کردن و نوشتن«: گفتکه زمانی بود غافل بودم، و آن هم 
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ي شناسی جا افتاده، و گمانم در این اظهار نظر به روش»موضوعی است

ي اقلیدسی تا کتاب اخالقیات تفکر ریاضی اشاره داشت که از هندسه

اي تام انشگاهی، سیطرهاسپینوزا، و بعد از آن هم در تمام کتابهاي درسی د

، و باز وقتی گویدکمی که دقیقتر نگاه کردم، دیدم راست می. و تمام دارد

ي ده تبارشناسانه دنبال خاستگاهش رفتم، دیدم در همان متن کودکانه

. سالگی هم به همین شیوه اندیشیده و نوشته بودم

نگریستن، اندیشیدن و نوشتن، البته ارزشمند و »اصول موضوعی«

ایست این شیوه. سازدي دانشهاي آکادمیک را بر میارجمند است و شالوده

هایی ساده و بدیهی و روشن شروع ها و داشتهکه بر مبناي آن از گزاره

درك و روشن به مفاهیمی کنیم و گام به گام با مسیري منطقی و قابلمی

زیم که سر سارسیم و در نهایت دستگاهی نظري میتر میتر و پیچیدهپیچیده

چگونگی بنا ماند که اي میبه خانهو ته و ابتدا و انتهایش معلوم است و 

.   تیرها و ستونها و پی  زیربنایش هم معلوم استشدن و ارکان و شاه

ام، به همین ترتیب ي آنچه که تا به حال من نوشتهبخش عمده

نین هایم چي نوشتهاصول موضوعی بوده و بعد از این هم بخش عمده

اش چنین ي سی سال پیش با تمام سادگی کودکانهآن نوشته. خواهد بود

ي زروان و تاریخ تمدن اي مثل نظریههاي چند هزار صفحهبود، و مجموعه

. ایرانی و تاریخ خرد نیز چنین هستند

مند، نویسم که تاکید کنم با اندیشیدنِ روشاین مقدمه را از این رو می

ه خصوص شکلِ خاص آن که شرح اصول موضوعیِ مطلبی سختگیرانه، و ب

ي مقدار نیست، که برعکس، بدنهباشد، نه تنها به نظرم خوار و بی
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آن . شودشناسی استوار و ماندگار براي تولید علم هم محسوب میروش

ام در این فن شریف خاطره را هم براي این تعریف کردم که بگویم سابقه

پنداشتم، ربطی به رسد و چنان که تا مدتها مییبه پیش از دوران پختگی م

. ام نداردخلق و خوي دانشجویی و معلمی

ي طوالنی از آن رو ضرورت یافت که اما شرح این مقدمه

خواهم در اینجا چیزي یکسره متضاد با تفکر اصول موضوعی را تبلیغ می

فهم » ضد روشبر«خواهم جمالتم در بافتی فایرآبندي کنم، و چون نمی

.شخصی را بیاورمشرح احوال شود، ناگزیر شدم این 

ي کتابهایم، که چه بسا از سر دربارهکتابهایم بعد از اظهار نظر 

لطف و هوادارانه هم بود، به فکر نقد و واسازي این شیوه از اندیشیدن و 

ساز نوشتن افتادم، و چندي بعد که فرصتی دست داد و به سفري سرنوشت

اندیشیدن و نوشتن دست اي تازه براي شیوهبه ي نپال رفتم، در آنجا به سو

اش، در واقع از قرنها شناختماین شیوه، که تازه من به رسمیت می. یافتم

پیش وجود داشت و در روزگار ما نیز بسیاري در موقعیتهاي متفاوت آن را 

یکی دنیاي . در نپال با دو دنیاي متفاوت تماس یافتم. انداز نو کشف کرده

راهبان بودایی که ناگزیر بودند مضمونها و مفاهیمی عمیق و فلسفی را 

بفهمند و براي مخاطبان خویش بازگو کنند، آن هم در شرایطی که معموال 
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نه خودشان سواد و دانش چشمگیري اندوخته بودند، و نه مخاطبانشان از 

ها، مثل مندلَههاییایشان با ترسیم شکل. اي برخوردار بودندچنین ذخیره

داشتهاي فلسفی، و ترجمه نشان دادن راه و رسمِ عملیاتیِ برخاسته از پیش

ها به این مهم ها و داستانها و طرحوارهدستگاههاي نظري به قصهکردنِ 

یافتند و حاصل کارشان از نظر هنري چشمگیر و از نظر تاثیر دست می

.تکان دهنده بود

آن سامان حضور داشتم، با شگفت آن که در همایشی که در

دانشمندان و نویسندگانی از گوشه و کنار دنیا آشنا شدم که گل سر 

آنوین بود، و او نیز از راهی کامال متفاوت ناستیوامسبدشان دوست گرامی

ها و اظهارنظرهاي او سخنرانی. و شخصی، به چنین روشی دست یافته بود

اي ویژه اص و جلوهدر جمع شرکت کنندگان در همایش درخششی خ

سلوکی ي درخشانش، با وجود کارنامهداشت، و این در حالی بود که 

وار و غیرآمادمیک داشت و از روشهایی نامرسوم و شهودگرایانه هم درویش

هاي طوالنی بعد از گپ زدن. جستبراي انتقال مفاهیم مورد نظرش بهره می

راي گفتن داشتند، دریافتم مردمانی که به راستی حرفی باین هردو رده از با 

اي مشترك در این میان وجود دارد، و این همان است که صوفیان و شیوه

ي عرفاي ایرانی نیز قرنهاست از همان براي انتقال مضمونهاي پیچیده

. جویندخویش بهره می

ي خالی از اغراق است اگر بگویم یکی از شبهایی که در کوهپایه

بودیم، تازه دریافتم که چرا سهروردي بزرگ هیمالیا با استیو گرم صحبت

است، به اش در حکمۀ االشراق مثال زدنیکه تفکر منظم و اصول موضوعی

این کارِ فاخر و ارجمند بسنده نکرده و دست به نوشتن داستان هم گشاده 

کتاب یادداشتهایی که قدما (یا جنگ است، و همان جا ارتباط میان سفینه 

آرا و (و کشکول ) کردندي دیگران به یادگار جمع میاز سخنان پراکنده

همان جا بود که اسم کشکول . را دریافتم) ي خود فردهاي پراکندهاندیشه

ي سازماندهی افکار برگزیدم، با علم به این که ي تازهرا براي این شیوه
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اي رازآمیز و بسیار کارآمد را با قدمتی بسیار،ام و تنها شیوهشاهکاري نزده

. اماز نو یافته

از نوروز امسال، براي نخستین بار به فکر با این سابقه بود که 

اي افتادم که در این سالها در قالب کشکول گرد هاي پراکندهانتشار ایده

ي احتماال خبر دارید که حاصل کار، ابتدا انتشار نشریه. آورده بودم

سبت منظم و مستمر در نویسی به نالکترونیکی سیمرغ بود، و بعد، یادداشت

.فیسبوك

بینم، آنچه که در این میان سزاوارِ در میان گذاشتن با دوستانم می

ي ي خالقیتهاي زودگذر و جسته و گریختهتاثیر چشمگیر و نامنتظره

. هاي نظري اصول موضوعیاست، بر ساختمان و پویایی دستگاه» کشکولی«

پراکنده و شهودهاي هاي واقعیت آن است که ثبت و گردآوري ایده

اي که چه بسا هرگز به کتابهاي فاخر و منسجم راه نیابند، از سویی ناگهانی

هاي اصول موضوعی است، و راهی بارور و زاینده براي نقد و بازبینی داشته

از سوي دیگر روند رشد و توسعه و شاخ و برگ یافتنِ خود دستگاه نظريِ 

.داردمند را نیز به شتاب وا میروش

ي دوستان آن است که جنگی فراهم آورند و پیشنهادم براي همه

تواند همواره همراهتان باشد، تا هرگاه ایست که میجنگ، دفترچه. کشکولی

اي یا بیتی کسی شایسته را دیدید، به دستش بدهید و از او بخواهید جمله

دست به قدما به دلیل همین. شعر یا اندرزي در آن با خط خود بنویسد

دست شدنِ این دفترچه و آمدن و همنشین شدنِ آراي افراد گوناگون در 
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کردند و از این رو آن را به عربی سفینه ش میاآن، به کشتی تشبیه

.نگ نیز در هندي همین معنا را داردنامیدند که یعنی کشتی و جمی

ایست که هرچه به اما مهمتر از جنگ، کشکول است، و آن دفترچه

ممکن است . توان مهمانش کردرسد و ارزش ثبت دارد را میان میذهنت

اي و اي در باب چیزي یا شوخیاي پرمعنا، یا نکتهبیتی شعر باشد یا جمله

این . اي وحشیانه و مضمون داستانی خالقانهحدسی و نقدي و فرضیه

ها دیر یا زود چندان پر پیمانه خواهند شد که فرزندانی از دلشان کشکول

مثل شخصی هایی ذوقی و چه بسا این فرزندان نشریه. ده خواهند شدزا

اش دهید، یا یادداشتهایی تان هدیهسیمرغ باشند که بتوانید به دوستان

اما در نهایت، گهگاه، از . اش شویدفروتنانه باشند که جایی با یارانتان سهیم

اي هها، خشتهاي استوار و مرمرهاي زیباي اندیشدل همین خرده ریزه

یافته نیز زاده خواهد شد و آنگاه است که براي بنا کردن منسجم و سامان

اي بدان نیاز دارد، مصالح کافی را در اختیار »من«که هر اي از معنا خانه

*.خواهید داشت
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:اخبار روزهاي گذشته

ي ایرانی ي تاریخ اندیشهماه، دورهاز ابتداي آبانتم فهکه حاال به ماه

به این شکل که با همت مدیر . رسیده، به صورتی تازه برگزار شد

کالس به طور ، آقاي مانوئل اوهانجانیانس،»e.seminar«سایت وب

استقبال از این روایت مجازيِ کالس . شدمستقیم روي اینترنت پخش 

حدود هشتاد در همان دو سه روز اول، ي انتظار ما بود و خارج از دایره

ز کشورهاي مختلف براي شرکت در آن ثبت نام کردند که بخش نفر ا

شان بودند و از این مجرا ي رایانهمهمی از ایشان در زمان مقرر پشت صفحه

هاي تاریخ اندیشه از این به بعد به طور دوره. شدندبا کالس مربوط می

ي اینترنت پخش خواهد شد و دانشجویانی کامل به همین ترتیب بر شبکه

شان، ي کالس بر رایانهکنند عالوه بر مشاهدهآن ثبت نام میکه در

به . توانند در بحثها هم شرکت کنند و پرسشهایشان را طرح نمایندمی

ي تازه به سایر بخشهاي گروه آموزش ي نو و رسانهاحتمال زیاد این شیوه

.هاي دیگري هم به همین ترتیب برگزار شودهم تعمیم یابد و کارگاه

ي خورشید ي کوهنوردي پاییزهجمعه هفدهم آبان، دومین برنامهروز

برگزار شد و بیست تن از دوستان و یاران به کوه گالبدره رفتند و صبح تا 

. ظهر کوهنوردي سبکی کردند و اوقات را به گپ و گفت و بازي گذراندند

ایان این برنامه همچنان بعد از این هم برقرار خواهد بود و از دوستان و آشن

.کنم هر ماه براي هواخوري هم که شده، به ما بپیوندنددعوت می
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ماه گروه موسیقی بان عصرگاه روز شنبه و یکشنبه چهارم و پنجم آ

خنیاگران زروان با رهبري و آهنگسازي اهورا پارسا در تاالر رودکی تهران 

. دکنسرتی برگزار کردند که با استقبال دوستداران موسیقی روبرو ش

ي سیمرغ مطلبی ي این گروه و آثار استاد پارسا در همین شمارهدرباره

.امنوشته

روز جمعه دهم آبان ماه، دوستان خورشیدي با سرپرستی خانم آزاده

هاي کوره برخاستند، و براي یاري به این کودکان ساسانی به خدمت بچه

.انشان توزیع کردندي ایشان رفتند و امکانات مادي و خوراك در میبه محله

گزارش تصویري بخشی از فعالیتهاي گروه یاوران خورشید را طی 

:بینیدعکسهاي مسیح شرافتیان می

باالخره دیاندرکاران خورشبه همت دستیآگاهیکتاب کالبدشناس

:دیبردارریزیآن را از نشاندیتوانیشد و مآماده یکیانتشار الکترونبراي 

http://soshians.ir/fa/?page_id=37

يارشد من در رشتهیکارشناسينامهانیپايهیکتاب شکل اولنیا

اش چهارده سال نوشته شدنخیاعصاب بود، و هرچند از تاريولوژیزیف

کننده را از سر رهیخیاعصاب جهشيولوژیزیمدت فنیو در اگذردیم

اندر شرح .افتمیان سودمند مندعالقهيگذرانده، اما مطالبش را همچنان برا
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اش به زرنگار تایپ شده و قدمت این متن در این حد بگویم که اصل نسخه

هاي امروزین خواندنی نبود و به همین دلیل یارانم با صرف وقت با رایانه

اش اسکنی تهیه کردند تا براي دوستان قابل ي کاغذيزیاد از روي نسخه

.استفاده شود

 نقد شعر معاصر انجمن ادبی سیمرغ از این به بعد به صورت نشستهاي

ي سیاووشان ي آخر هر ماه در دفتر موسسهدر روزهاي دوشنبهماهانه

قرار است نشستها از حالت کالس خارج شود و با . برگزار خواهد شد

نظران و استادان، روند کار به شکل گفتگو حضور شمار بیشتري از صاحب

نخستین نشست این انجمن به . ان معاصر پیش برودو بحث بر سر شاعر

. آبان برگزار شد28شکل جدید در عصرگاه دوشنبه 

 ي علوم اجتماعی دانشگاه تهران ماه در دانشکدهبان آ29سه شنبه

، که با استقبال خوبِ »لوماني نیکالسمسئله«اي داشتم با عنوانسخنرانی

نیکالس لومان Social Systemsبحث بر سر کتاب . مخاطبان روبرو شد

)Luhmann, 1995 (ي بعد در اي از آن تا هفتهچکیدهکرد و گردش می

ي سخنرانی شدهي پیادهشود و امیدوارم نسخهي اعتماد چاپ میروزنامه

این سخنرانی . هم زودتر با همت دوستان بر تارنماي سوشیانس بگذارم

شنبهاست که سه» اجتماعیاندیشمندان علوممسائل «ي بخشی از برنامه
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عصرها به همت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن 

ي یکی از شود و هر بار به بحث دربارهشناسی ایران برگزار میجامعه

ي بعد، شنبهمثال سخنرانی سه. پردازدپردازان معاصر مینظریه

پس از شش ماه اش از نامش پیداست،گروه ویکی زروان که برنامه

این گروه را دوست گرامی . برداري رسیدي بهرهفعالیت پیوسته، به مرحله

فروهر شاکري تاسیس کرده بود و حاال با همت خانم لیال امینی و آقایان 

با نهادن شصت کلیدواژه به طور طوسی دار و شهروز کیوان سررشته

زودي بر روي ویکی زروان به .آزمایشی در دسترس مخاطبان قرار دارد

.ي آن مشارکت کنندمخاطبان باز خواهد شد تا همه بتوانند در توسعه

ي گفتار که براي حدود ده سال ماه، بار دیگر نشریهي آباناز میانه

ي داخلی خورشید بود و مدتی انتشارش تعطیل شده بود، بار دیگر خبرنامه

م لیال امینی به با همت دوستان گرامی مهندس امیرارشیا محمودي و خان

ي هر توانید گفتار را در ابتدا و میانهاز این به بعد می. دست مخاطبان رسید

ماه به صورت الکترونیکی بر سایتها و مراکز خبررسانی خورشید دریافت 

.کنید

:اخبار روزهاي آینده

 علی(روز جمعه اول آذرماه، نمایشگاه نقاشی تیرداد عصرگاه (

کوچه شهرك غرب، هرمزان، پیروزان جنوبی، (ري سین لو در گالاسماعیل

کنم آن ي هنردوستان پیشنهاد میبرقرار است و به همه) 16دوازدهم، پالك 

ي سیمرغ ي آثار این نقاش در همین شمارهدرباره. را از دست ندهند

. امشرحی و نقدي آورده

از این ن گامهشتمی، »ي ایرانیتاریخ اندیشه«ي آموزشی دورهيدر ادامه

در آذرماه برگزار » فلسفه و اسطوره در آثار افالطون«با نام سلسله بحثها
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شود، که توسط مؤسسه خورشید راگا برگزار میدر این دوره . خواهد شد

هاي فلسفی و باورهاي اساطیري در ایران زمین سیر تکامل و تحول اندیشه

بحثهاي گام . شودمیو چگونگی داد و ستدش با تمدنهاي همسایه بررسی

سیاست افالطونی از جمهور تا «:هايبا نامگنجد میچهار نشست هشتم در

و » زیبایی، حقیقت و حق در آثار افالطون«، »اخالق افالطونی«، »قوانین

. »اشجایگاه افالطون در بستر زمانه«

8تا 6، ساعت 1392ماه آذر10نخستین نشست این دوره در تاریخ یکشنبه 

س از نیمروز، در مرکز معماري ایران واقع در خیابان بهشتی، خیابان قائم پ

.برگزار خواهد شد18، پالك 10مقام فراهانی، کوچه 

: توانند با خانم امینی نویسی میمندان براي هماهنگی و نامعالقه

.تماس بگیرند021-88260555و2320765-0937
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 با استاديِ دکتر با استاديِ دکتر » » ر دیوان شمسر دیوان شمسسیري دسیري د««هاي هاي کالسکالسدومین دوره از دومین دوره از

در این نشستها غزلهاي در این نشستها غزلهاي . . امیرحسین ماحوزي در آذر ماه برگزار خواهد شدامیرحسین ماحوزي در آذر ماه برگزار خواهد شد

شود و بافت معنایی و شود و بافت معنایی و ي از دیوان شمس بازخوانی و تحلیل میي از دیوان شمس بازخوانی و تحلیل میبرگزیدهبرگزیده

دکتر ماحوزي پیشتر دکتر ماحوزي پیشتر . . شودشودي نظريِ موالنا در ارتباط با آن بررسی میي نظريِ موالنا در ارتباط با آن بررسی میپشتوانهپشتوانه

عنوي مولوي را برگزار کرده بود که با عنوي مولوي را برگزار کرده بود که با هایی با محور مثنوي مهایی با محور مثنوي مهم دورههم دوره

..استقبال دوستان و صاحبنظران روبرو شده بوداستقبال دوستان و صاحبنظران روبرو شده بود

پسین، در محل مرکز معماري ایران 8تا 6ساعت هاي این دوره در نشست

18، پالك 10به نشانی خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه 

توانند با نویسی میمندان براي هماهنگی و نامعالقه.برگزار خواهد شد

.بگیرندتماس 021-88260555و 0937-2320765شماره هاي 
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از سه شنبه از سه شنبه » » آفرینش جهان داستانیآفرینش جهان داستانی««ي آموزشی ي آموزشی چهارمین گام از دورهچهارمین گام از دوره

هاي آموزشی در یکی از مجموعه دورهاین دوره . . شودشودآذرماه آغاز میآذرماه آغاز می1212

آن مسعود بربر، هنري خورشید راگا است که در-ي فرهنگیموسسه

روزنامه نگار و داستان نویس، با رویکردي نو به آموزش کاربردي 

با است نشست شامل چهار این دوره .شگردهاي داستان نویسی می پردازد

افق نویسنده، افق « ، »تاریخ، زمان، داستان « ، »نثر، سبک، تاریخ « :عناوین

.»نی، جهان داستانی افق متن، میان مت« و » خواننده، میان اذهانی 

پسین، در محل مرکز معماري ایران 8تا 6ساعت هاي این دوره در نشست

18، پالك 10به نشانی خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه 

توانند با نویسی میمندان براي هماهنگی و نامعالقه.برگزار خواهد شد

.بگیرندماس ت021-88260555و 0937-2320765شماره هاي 
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که ) 1809فوریه 12(شناسان به مناسبت روز تولد داروینسایت زیست

ي عکاسی با مضمونِ طبیعت شود، مسابقهبهمن ماه مصادف می23با 

توانند در ي دوستانی که دستی در عکاسی دارند میهمه. ترتیب داده است

سایت این مسابقه شرکت کنند و اطالعات بیشتر را از

ZISTSHENASAN.COMدریافت کنند.

آذرماه 15ي بعدي خورشید احتماال در جمعه ي کوهنوردي ماهانهبرنامه

ي فیسبوك اعالم قرار قطعی یک هفته قبل از برنامه بر شبکه. شوداجرا می

.شودمی

ي خورشید راگاست، هاي موسسهگروه بازي زروان که یکی از شاخه

را به انجام رسانده و این بازي از اواخر آذرماه » اصفهان«کارِ طراحی بازي 

. به صورت اردویی چند روزه در شهر اصفهان قابل ارائه خواهد بود

. فرستندمخاطب اصلی بازي مدارسی هستند که اردوهایی را به این شهر می

توانند دوستانی که عالقه دارند با فعالیتهاي این گروه بیشتر آشنا شوند، می

خواهند کسانی هم که می. بنگرندwww.bazinamak.irارنماي به ت

ي بازي زروان پیشنهاد کنند، با مدیر روابط عمومی اي را براي ارائهمدرسه

.تماس بگیرند) 09126488915: مهندس محمود شیخیان(گروه بازي 
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!ي انقراض مردانگی در ایراندرباره

ي حقوق زنان و تالش براي رفع ربارهاین روزها گفتن و نوشتن د

کند، مد محافل هاي نظام اجتماعی مردساالر به زنان تحمیل مینابرابري

مادر و حتا برخی مردانی که در خانه دست بر روي زن و –است و همگان 

توان این را می. کوشندبه جد در این راه می- کنندخواهرشان بلند می

مان دانست، یا مدي روشنفکرانه، و جامعهنشانی از بلوغ حقوق مدنی در

ي اجتماعی دیگر، تا گمانم آن است که مثل تمام رخدادهاي پیچیده

.حدودي این باشد که با حدودي از آن در آمیخته

اما آنچه که قصد دارم اینجا به عنوان چالشی مطرحش کنم، به 

عش مردان شود، بلکه موضوشناسی زنانگی مربوط نمیحقوق زنان و جامعه

این بحثها در جریان گپ و گفت با دوستی گرامی شکل . هستند و مردانگی

دانم که این چند سطر را به هم او تقدیم کنم، گرفت و همین جا نیک می

که پرسشی را به درستی طرح کرد و با پاسخهایی که پیش پا افتاده 

.نمود، قانع نشدمی

امروز این کلمه تا . ا کردتوان معنمردانگی را به اشکال متفاوت می

حدودي به خاطر چیرگی تدریجی ادبیات فمینیستی بر گفتمان روشنفکران 

بماند که هم این داللت نامنتظره و . ایرانی، داللتی منفی پیدا کرده است

بدیل در سطح جهانی نماید و هم آن چیرگی گفتمانی امري بیغریب می

زبینی مفهوم مردانگی است، و اما آنچه آماج این چند سطر است، با. است

.موقعیتی که در فضاي اجتماعی امروز ایران دارد

ها مردي و مردانگی از دیرباز نمادي اجتماعی بوده که طیفی از داده

در . آورده استي معنایی منسجم گرد میو ویژگیها را زیر چترِ یک شبکه
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زبینی مفهوم مردانگی است، و اما آنچه آماج این چند سطر است، با. است

.موقعیتی که در فضاي اجتماعی امروز ایران دارد

ها مردي و مردانگی از دیرباز نمادي اجتماعی بوده که طیفی از داده
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اما آنچه که قصد دارم اینجا به عنوان چالشی مطرحش کنم، به 
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.نمود، قانع نشدمی
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مثل نی آن سطح زیستی، مردانگی به نرینگی فیزیولوژیک و نمودهاي بیرو

در سطح روانی، مردانگی . کندداللت میریش و سبیل و زورمندي عضالنی 

کند، و در جو و فداکار اشاره میبه نوع خاصی از خلق و خوي مخاطره

سطح اجتماعی به طیفی از نقشهاي اجتماعی که معموال با قدرت سیاسی 

. دارددر آمیخته و به خصوص در جوامع پیشامدرن با فنون جنگی نزدیکی

اي از خصائل کرداري و سجایاي در سطح فرهنگی، مردانگی معموال طبقه

گیرد که در ایران میراث غنی آیینهاي کهن ایرانی را اخالقی را در بر می

همچنان در خود گنجانده است و صفاتی مانند راستگویی، از خود 

هایش دیدگان و دلیري و مقاومت در برابر ستم نمودگذشتگی، یاري به ستم

. هستند

سطوح زیستی، روانی، (ي فراز مردانگی در هریک از چهار الیه

در قالب بدن تنومند و . یابدبه شکلی نمود می) اجتماعی و فرهنگی

دار، در بافت شخصیت منسجم و رك و روراست ي ریشعضالنی و چهره

و پذیري،ریا، در ساخت شغلهاي نیازمند به نیروي عضالنی یا مخاطرهو بی

اي در بستر منشهاي مربوط به روایتهاي حماسی، دینی، اساطیري یا اخالقی

.نمایندکه قهرمانی مرد را باز می

شود و یکی از مردانگی در برابر زنانگی مطرح میدر حالت عادي 

جنسی که طبق گوشزد به جا و . کنددو جنسِ آدمیان بالغ را نمایندگی می

اي ذاتی بر جنس زن ، برتري)feminist(گرا درست فعاالن اجتماعیِ زن

اي اجتماعی ندارد، اما بر خالف نظر برخی از روشنفکرانِ تندرو، برساخته

ي هومو ساپینس است که با اي از گونههم نیست و باالخره زیررده

اشمردانگیهیچ مردي به صرف یعنی . اش تفاوتهایی داردي مادینهزیررده

توان ندارد، اما از اینجا نمیبر هیچ زنی ی برتري اخالقی یا ذهنی خاص

در هر چهار . ارز هستندنتیجه گرفت که زنان و مردان به کلی همسان و هم
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ي فراز، مردان و زنان با هم تفاوتهایی دارند که تنها بخشهایی از آنها الیه

ي جامعه و گفتمان است، و بخشی دیگر از آن، که مهم و آفریده»برساخته«

کننده هم هست، در ساخت فیزیولوژیک متمایز این دو و نقشهاي و تعیین 

شان در ارتباط با پرورش کودکان و تولید خوراك ریشه تکاملی متفاوت

. دارد

است که بپذیریم زنان و و اخالقی به بیان دیگر، معقول و منطقی 

مردان از نظر  حقوق مدنی و سیاسی، دستمزد بابت انجام کاري همسان، و 

د، باید از موقعیت نستیابی به شغلهایی که زیرساخت جنسیتی نداربخت د

اما به همین ترتیب نامعقول و غیرمنطقی . اجتماعی برابري برخوردار باشند

است اگر بخواهیم انکار کنیم که حجم عضالنی مردان از زنان بیشتر است 

طیف مدار از جنس لشان براي ابراز خشونت تستوسترونو آمادگی و توانایی

کنند، به تر عمل میدر پردازشهاي خطی و صوري موفقباالتر است و 

شان و هاي ارتباطیهمان ترتیبی که دستگاه ایمنی زنان و توانایی

به همین دلیل . شان برتر از مردان استانگارشان شناختیءپردازشهاي جز

ایی همدرناست که من در میان تندروترین حامیان برابري زن و مرد و پست

پندارند، کسی را ي اجتماعی میکه گاه ریش و سبیل را هم برساخته

ام که براي آهنگري و بنایی ساختمان زنی را استخدام کند یا مردي را ندیده

.  به کار بگماردي فرزندشو دایهي زنِ باردارشبه عنوان ماما
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یرانِ رسیم به اصل مطلب که افول مردانگی در ابا این مقدمه، می

. این افول مردانگی به نظرم در چند حوزه نمودي نمایان دارد. امروز است

نخست، در شکل ظاهريِ مردمان، و در ناپدید شدنِ تدریجی ریش و سبیل، 

که تا نسل پیش از ما مدي فراگیر بود و تا پایان دوران جنگ با عراق هم 

یایی مینیمالیستی، همچنان رواجی داشت، و بعد با شیبی تند و آشکار به بقا

.ي جوانان فرو کاسته شدتزیینی و زودگذر بر چهره

در (و به افول مردانگی دیگري، بعدي اخالقی و رفتاري دارد

پذیرم که اي میهیچ مجادلهمن بی. شودمربوط می) اشمعناي اخالقی

هایی جنسی از کلیشه» نامردي کردن«و » حرف خاله زنکی«تعبیرهایی مثل 

ي کنند و تا حدودي در بافت روابط قدرت مردساالرانهیحکایت م

با این وجود این را هم قبول دارم . اندي ما پدید آمده و رواج یافتهجامعه

اند، و شکلی ها تنها ابداعی تخیلی و تصوري موهوم نبودهکه این کلیشه

. دهدمتمایز از جریان یافتگی قدرت در دو جنس را نشان می

املی و چه در چارچوبی تاریخی، مردان و زنان از چه از نظر تک

نهادهاي پشتیبان قدرت . برندراهبردهاي متفاوتی براي اعمال قدرت بهره می

مردانه بیشتر با خشونت فیزیکی سر و کار دارند و از این رو با ارتش و  

شناختیِ قدرت زنانه در مقابل نمود جامعه. زندان بیشتر پیوند خورده است

شود و از این ها و ارتباط نمادین و گفتمانی مربوط میه پروردن بدنبیشتر ب

رو بیشتر در نهادهایی مانند خانواده و نهادهاي آموزشی و درمانی نمود 

هاي مهم را »غلبه«به همین ترتیب، اگر در تاریخ هر تمدنی فهرست . دارد

زبان بر بینیم که مردان بیشتر با مشت و زنان بیشتر بااستخراج کنیم، می

.اندحریفان و رقیبان خویش غلبه کرده
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برخی از صفتها و ویژگیهایی که به طور سنتی مردانه از این رو، 

شود، به شکلی غیرمستقیم و در اتصال با نظمهاي اجتماعی، از پنداشته می

تمایل به رویارویی مستقیم، و . صفتهاي سرشتیِ سطح زیستی برخاسته است

استفاده از زبانی روشن و رك و صریح، و دلیري در کشمکش بنابراین

علنی با دیگران، بخشی از این اخالق مردانه است، که در شکل تذهیب 

سرگویی، ریا، دروغ و بدخواهیِ اش به پرهیز از پشتشده و پالوده

. پنهانکارانه استعال یافته است

ي مردانگی آنچه که به گمانم تردیدي در آن نیست، تباهی الگوها

شکایتهاي رایج و مرسومی که توجه افراطی پسران به . در ایران امروز است

انگارانه اي سطحی و سادهسازند، به نظرم تنها به رویهخودآرایی را آماج می

تر است و نمود آنچه که زیربنایی.شونداز این مسئله محدود می

- ست که در گذشتهتري هم دارد، رواج الگوهایی از بی اخالقی اگسترده
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نامردانه و به دور از مردانگی تلقی -هاي جنسیتیتاحدودي بنا به کلیشه

و چینیسخنسازي، ، شایعهو دروغریاي آزرمانهبیشدنِ فراگیر . شدمی

استفاده از روشهاي غیرمستقیم و مداخله در زندگی خصوصی دیگران، 

و ابرازِ آشکار و فارغ از دیگران، » خراب کردن«براي » بازيزرنگ«مبتنی بر 

ي نظري، این روزها به هنجاري در جامعهآزرمِ حالتهایی مثل حسد و تنگ

. ، که دیگر مثل قدیم ننگین نیستما تبدیل شده

ي تبارشناسی این وضعیت بحث فراوان است و اینجا نه جا درباره

وان گفت تتنها به عنوان یک اشاره، می. و نه مجال پرداختن به آن را داریم

ي ابزاري و سیاسیِ دولتهاي که گویا بخشی از این افول مردانگی به استفاده

این نکته که به . مستقر از نمادهاي وابسته به مردانگی ناشی شده باشد

خصوص بعد از انقالب اسالمی، شکلی عامیانه و کمابیش روستایی از 

دئولوژیک تکثیر ها با قالبی ایشود و در رسانهارزشهاي مردانه ستوده می

بخش بزرگی از این . گردد، کمابیش بر همگان نمایان استمی

دار هستند و به بینم، بسیار کهن و ریشهها، تا جایی که من میرمزپردازي

همین دلیل هم مشروعیتی اساطیري را براي خواستهایی سیاسی فراهم 

. آورندمی

اده از این نمادها، با این وجود تردید دارم که خود کارگزارانِ استف

یعنی بسیار تردید دارم کسانی که در . ي آنها آگاه باشندبه تبار و پیشینه

هاي دوران جنگ هشت ساله کارِ تنظیم نماهاي قهرمانانه را در رسانه

رساندند، خود از خاستگاه تصویرهایی که به کار عمومی به انجام می

دانند که تصویرِ بسیار یشان نمیمثال احتماال ا. آگاه بوده باشند،گرفتندمی

سوار يبر دوش، بر موتورچیي نوجوان دلیرِ بسیجی که آر پی تکرار شده

شده و لباس و شلواري نظامی بر تن دارد و سربندي سرخ بر سر بسته، 

ایست که در دوران ي تصویر سواران پارتیبازتولید دقیق و وفادارانه
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با این شتافتنند، ه رویارویی با رومیان میعصر ساسانی بدر اشکانی و بعدتر 

در اینجا اسبشان با موتور و کمانشان با آر پی جی یا کالشینکف تفاوت که 

که کارگردانان فیلمها و به همین ترتیب تردید دارم . تعویض شده است

يکارگزاران هنري شهردارهاي نقاشی دولتی، و سریالها، داوران جشنواره

اند، به درستی بدانند که در در تهران فعال بودهکه در سی سال اخیر 

بازنمایی تصویر قهرمانان جنگی بر در و دیوار شهر، با شدتی چشمگیر و 

ریش باشکوه و با همان –کوششی خطاناپذیر تصویرِ جنگاورانِ پارسی را 

.اندکردهبازسازي می- اشحالت بدنیِ باستانیحتا گاه 

جنگ با عراق و زوال تدریجی یک حدس آن است که پایان یافتن

خاست، مشروعیتی که تا چند سال از دفاع در برابر صدامِ متجاوز بر می

. ي مردم به این نمادهاي مردانگی بوده باشدمیلیِ تودهیکی از دالیل بی

هاي جمعی، در هماهنگی با این نمودهاي تصویري، گفتمان حاکم بر رسانه

محتوا و سطحی مدام ه را با قالبی بیتا به امروز همچنان سجایاي مردان

اي معنا شدنِ رمزگانِ دستمالی شدهکند، و این کار الجرم به بیتکرار می

انجامد، که بارها و بارها به خاطر نیتهاي سیاسی مورد سوءاستفاده هم می

. واقع شده است

این افول رمزگان مردانگی، همزمان بوده با عروج تدریجی و 

ر اجتماعیِ زنانه، که با وجود تمام موانع و مهارهاي ي سپهسرسختانه

ي گذشته در سیاسی، با کامیابی درخشان و چشمگیري در سراسر سه دهه

هرچند زنان بعد از انقالب اسالمی زیر . ي ایرانی تداوم داشته استجامعه

مثل حجاب رفتند، اما واقعیت آن است !) یا مصونیتهایی(بار محدودیتهایی 

آوردن به تحصیالت عالی، در بر عهده گرفتن نقشهاي که در روي

دیوانساالرانه و در آفریدن یک سپهر اجتماعیِ مستقل و خودبنیاد نقشی ایفا 
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کردند که با این دامنه و شدت در سراسر تاریخ سرزمینِ کهنسالمان 

. سابقه بوده استبی

هاي تلفن همراه به ایران وارد شد و از همان زمانی که گوشی

فتگوي یک زن و مخاطبش را به امري خصوصی بدل ساخت و آن را از گ

هاي نو نیز آورينظارت پدر و برادر و شوهر خارج کرد، آشکار بود که فن

به این توسعه و بسط قلمرو اختیارات زنانه دامن خواهد زد، و به راستی 

چنان که تاریخِ رهایی زنان در دوران معاصر را تا حدودي . چنین هم شد

هاي عمومی بازنوشت، آوري رسانهي تدریجی فنتوان بر اساس توسعهمی

و این تاریخ، کمابیش موازي، و چه بسا همسان است با تاریخ افول نمادها 

.و ارزشهاي مردانه

اي کارآمد و سالم است که ارزشها و باور من آن است که جامعه

و طبیعی و نقشهاي اجتماعی مربوط به دو جنس در آن شکلی سرزنده 

ي امروز ما، آشکارا چنین وضعیتی دیده در جامعه. متوازن داشته باشد

ها و نظامهاي حقوقی ي قدیم ایرانی در رسانهارزشهاي مردانه. شودنمی

مقدار فرو کاسته شده و بر اموري رسمی کشورمان به اموري پست و بی

جاوز به و به تازگی ت(آور مثل حق انحصاريِ چند همسري کمابیش شرم

. تمرکز یافته است) فرزند خوانده

در این فضا، افسردگی و انقباض ارزشهاي مردانه، و افول اخالق و 

چرخش مردان . سجایاي متصل به مردانگی، چندان هم دور از انتظار نیست

به سوي نمادها و رمزگانی که گاه آشکارا زنانه هستند، و دلزدگی فراگیر از 

از طرفی اند، هاي منظم از اعتبار افتادهءاستفادهرمزگانی که به خاطر سو

سپهر معناهاي مردانه را به مردابی افلیج و ایستا بدل ساخته، و از سوي 

اي را که از همان ابتدا زیر فشار قوانین ي غیرطبیعیدیگر فضاي زنانه

ي شتابزده و عجیب و غریب و گاه نامعقول قرار داشته، به توسعه
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شرایطی که شاهدش . قلمروهایی ناشناخته وا داشته استجویانه در تالفی

ي هستیم، همان است که ناپایداري نهاد خانواده، سردرگمی جوانان درباره

.نقشهاي جنسی، و آسیبهاي اجتماعیِ برخاسته از آن را نتیجه داده است

ي با تمام این حرفها، باید به این حقیقت توجه داشت که جامعه

ال گذاري تاریخی است و یکی از عالیم این موقعیت امروز ایران، در ح

است که با شدت و قدرتی تکان دهنده داريآشوبناك، انقالب جنسی ریشه

نقشی و مسئولیتی که اندیشمندان و . ها در جریان استدر تمام حوزه

صاحبان فکر در این حال و هوا باید بر دوش خویش بپذیرند، بازاندیشی، 

نی مفهوم زنانگی و مردانگی است، به شکلی که تمام بازسازي و بازآفری

ارزشهاي اخالقی و عناصر نیرومند فراوانِ تکامل یافته در سنت کهن ایرانی 

را دارا باشد، و در عین حال، از گسستهاي انقالبی و رادیکال براي دستیابی 

*.هاي اندیشمند نیز رویگردان نباشد»من«ي رهایی براي به بیشینه
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حد و مرز میان واقعیت عینی بیرونی، و روایتی که از آن در 

پردازان شود، معموال روشن و مشخص است و تنها داستانذهن پدیدار می

کنند و خالقانه به بازي با آن اند که در این زمینه شک میو فیلسوفان

تنها اي از رخدادهاست که اما گاهی آن واقعیت بیرونی، زنجیره. پردازندمی

در بافت روایتهاي یاد شده معنا دارد، و تنها در این بستر است که 

به عنوان مثال، رخدادهاي تاریخی، همواره . کندمستقل پیدا می» وجودي«

شوند و به همین دلیل هم ماهیتی در بستر فهمی انسانی از آنها پدیدار می

میان نیز هویت شخصی آد. ناپذیر و همواره مشکوك دارندگشوده و تعین

ناشدنی است و چنین وضعیتی دارد و به همین ترتیب ناتمام و تکمیل

همچون بستر جذبی جاودانه براي زایش پرسشها و شکهاي تازه عمل 

در این بافت، چالشی که پیشارویمان قرار دارد، چگونگی فهم مرزِ . کندمی

یم رخ کندهد و آنچه خیال میآیا آنچه رخ می. میان واقعیت و خیال است

داده است، حد و مرزي عینی و بیرونی توانند داشت؟ آیا این حد و مرز در 

ي زیسته، دقت و هاي متفاوت وجود و قلمروهاي متفاوت تجربهالیه

کنند؟ آیا اصوال مرزي در این میان استواري و روشنی متفاوتی پیدا می

رز میان وجود دارد، یا خود این مرز هم گمانی بیش نیست؟ یعنی خود م

*واقعیت و خیال، امري واقعی است یا خیالی؟
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اي از کتابها که شاید بتوان به داستان نزدیکشان دانست، رده

کتابهاي خاطرات را، از طرفی به خاطر ها و زندگینامه. خاطرات هستند

که گاهی هم نقض –ي اخالقیِ راستگویی شان، و قاعدهمستند بودنِ فرضی

ن بخشی از تاریخ قلمداد کرد، و از طرف دیگر بافت و توامی- شودمی

.گراي کالسیک همخوانی داردساخت آن کامال با داستانهاي واقع

ي تاریخ طی ماههاي گذشته، از آنجا که درگیر خواندن درباره

اي زدم و معاصر بودم، با چندین و چند کتاب از این رده هم سر و کله

داستانی براي معرفی در عنوان روایتی شبهآن شد که دو تایش را بهنتیجه

. این بخش شایسته تشخیص دادم

ي خودنوشت محمد قاضی، مترجم یکی از این کتابها، زندگینامه

کنم، کتابی که خواندنش را پیشنهاد می. نامدار و شیرین سخنِ معاصر است

است که در آن داستان زندگی خود را شرح داده » خاطرات یک مترجم«

کتاب با قلمی روان و تصویرهایی زنده و جاندار نوشته شده و .است

با این تفاوت که . توان آن را رمانی زیبا و کامل دانستاغراق میبی

. اش ارزش تاریخی هم بدان بخشیده استگراییواقع

پروا و لحنی صمیمی، قاضی در این کتاب با زبانی به نسبت بی

آنچه که کرده و آنچه در دل زندگی خویش را شرح داده و در وصف 

هایی کارياز مرور سطرهاي کتاب، ریزه. داشته بیمی به خود راه نداده است

شود، و در ضمن ي تاریخ معاصر ایران آشکار میارزشمند درباره

ي بیست سی سال اخیر هم نمایان هاي ادیبانهبنديکشمکشها و جبهه

به عنوان . در این میان پی بردتوان به جایگاه بسیاري از کسان شود و میمی

ي عالقمند به تاریخ معاصر شاید از خواندن این نکته که نمونه، خواننده

!) یا شاید دو و نیم(سید حسن لطفی، رضا کاویانی، و محمد قاضی، که سه 

ي معاصر هستند، زمانی در وزارت دارایی کارمند و همکار غولِ ترجمه

اند و کمی بعد قاضی به اتاقی بودهمطوري که لطفی و قاضی ه. اندبوده
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اي از کتابها که شاید بتوان به داستان نزدیکشان دانست، رده

کتابهاي خاطرات را، از طرفی به خاطر ها و زندگینامه. خاطرات هستند

که گاهی هم نقض –ي اخالقیِ راستگویی شان، و قاعدهمستند بودنِ فرضی

ن بخشی از تاریخ قلمداد کرد، و از طرف دیگر بافت و توامی- شودمی

.گراي کالسیک همخوانی داردساخت آن کامال با داستانهاي واقع

ي تاریخ طی ماههاي گذشته، از آنجا که درگیر خواندن درباره

اي زدم و معاصر بودم، با چندین و چند کتاب از این رده هم سر و کله

داستانی براي معرفی در عنوان روایتی شبهآن شد که دو تایش را بهنتیجه

. این بخش شایسته تشخیص دادم

ي خودنوشت محمد قاضی، مترجم یکی از این کتابها، زندگینامه

کنم، کتابی که خواندنش را پیشنهاد می. نامدار و شیرین سخنِ معاصر است

است که در آن داستان زندگی خود را شرح داده » خاطرات یک مترجم«

کتاب با قلمی روان و تصویرهایی زنده و جاندار نوشته شده و .است

با این تفاوت که . توان آن را رمانی زیبا و کامل دانستاغراق میبی

. اش ارزش تاریخی هم بدان بخشیده استگراییواقع

پروا و لحنی صمیمی، قاضی در این کتاب با زبانی به نسبت بی

آنچه که کرده و آنچه در دل زندگی خویش را شرح داده و در وصف 

هایی کارياز مرور سطرهاي کتاب، ریزه. داشته بیمی به خود راه نداده است

شود، و در ضمن ي تاریخ معاصر ایران آشکار میارزشمند درباره

ي بیست سی سال اخیر هم نمایان هاي ادیبانهبنديکشمکشها و جبهه

به عنوان . در این میان پی بردتوان به جایگاه بسیاري از کسان شود و میمی

ي عالقمند به تاریخ معاصر شاید از خواندن این نکته که نمونه، خواننده

!) یا شاید دو و نیم(سید حسن لطفی، رضا کاویانی، و محمد قاضی، که سه 

ي معاصر هستند، زمانی در وزارت دارایی کارمند و همکار غولِ ترجمه

اند و کمی بعد قاضی به اتاقی بودهمطوري که لطفی و قاضی ه. اندبوده
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اي از کتابها که شاید بتوان به داستان نزدیکشان دانست، رده

کتابهاي خاطرات را، از طرفی به خاطر ها و زندگینامه. خاطرات هستند

که گاهی هم نقض –ي اخالقیِ راستگویی شان، و قاعدهمستند بودنِ فرضی

ن بخشی از تاریخ قلمداد کرد، و از طرف دیگر بافت و توامی- شودمی

.گراي کالسیک همخوانی داردساخت آن کامال با داستانهاي واقع

ي تاریخ طی ماههاي گذشته، از آنجا که درگیر خواندن درباره

اي زدم و معاصر بودم، با چندین و چند کتاب از این رده هم سر و کله

داستانی براي معرفی در عنوان روایتی شبهآن شد که دو تایش را بهنتیجه

. این بخش شایسته تشخیص دادم

ي خودنوشت محمد قاضی، مترجم یکی از این کتابها، زندگینامه

کنم، کتابی که خواندنش را پیشنهاد می. نامدار و شیرین سخنِ معاصر است

است که در آن داستان زندگی خود را شرح داده » خاطرات یک مترجم«

کتاب با قلمی روان و تصویرهایی زنده و جاندار نوشته شده و .است

با این تفاوت که . توان آن را رمانی زیبا و کامل دانستاغراق میبی

. اش ارزش تاریخی هم بدان بخشیده استگراییواقع

پروا و لحنی صمیمی، قاضی در این کتاب با زبانی به نسبت بی

آنچه که کرده و آنچه در دل زندگی خویش را شرح داده و در وصف 

هایی کارياز مرور سطرهاي کتاب، ریزه. داشته بیمی به خود راه نداده است

شود، و در ضمن ي تاریخ معاصر ایران آشکار میارزشمند درباره

ي بیست سی سال اخیر هم نمایان هاي ادیبانهبنديکشمکشها و جبهه

به عنوان . در این میان پی بردتوان به جایگاه بسیاري از کسان شود و میمی

ي عالقمند به تاریخ معاصر شاید از خواندن این نکته که نمونه، خواننده

!) یا شاید دو و نیم(سید حسن لطفی، رضا کاویانی، و محمد قاضی، که سه 

ي معاصر هستند، زمانی در وزارت دارایی کارمند و همکار غولِ ترجمه

اند و کمی بعد قاضی به اتاقی بودهمطوري که لطفی و قاضی ه. اندبوده
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همچنین این نکته که این سه در . منصب سردفتر کاویانی گماشته شده است

اند و به خصوص لطفی و همکاري داشته» جمعیت مبارزان«حزبی به نام 

کاویانی بعد از سرخوردگی از فعالیت سیاسی به ترویج فلسفه همت 

که به تالش ارجمند ایشان براي اي بسیار گرانبهاستاند، دادهگماشته

اي برگرداندن متون اصلی فلسفی به پارسی را در چارچوب اجتماعی تازه

.  بخشدمعنا می

فرد هایی هم با عرفان قانعیناگفته نماند که محمد قاضی مصاحبه

منتشر شده » دمی با قاضی و ترجمه«کرده است که حاصل آن به صورت 

ر هم همان کسی است که به تازگی به خاطر انتشار فعرفان قانعی. است

- از آخرین مدیران ساواك–ي پر سر و صدایش با پرویز ثابتی مصاحبه

این کتاب هم ارزشمند و خواندنی است، . شهرتی به دست آورده است

خاطرات «هرچند بخش بزرگی از آن تکرار چیزهایی است که قاضی در 

.تر هم گفته استو پیوستهگفته و به نظرم زیباتر» یک مترجم

خواندن شرح زندگی قاضی به خصوص از این نظر جالب است که 

اي ي خود وي، این مترجم نامدار زندگی بسیار هنجارین و عاديبنا به گفته

ها و سازمانهایی کارمندي کرده، کارِ تمام عمر را در اداره. داشته است

از بوده و نه در گروه و اش منظم و بی نشیب و فراش و زندگیترجمه

خطرناك یا ماجرایی بعد از دوران کودکی اي عضو بوده و نه دسته

، و نه دستگاه نظري خاص یا موضع اي خطیر را از سر گذرانده استحادثه
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به عبارت دیگر، هنر . سازدتئوریک مشخصی را در مورد مسائل نمایان می

زمره را به روایتی قاضی در آن است که توانسته یک زندگی عادي و رو

اش ي زمانههایی ارزشمند دربارهخواندنی تبدیل کند و از مجراي آن داده

.به دست بدهد

این . نام دارد» به روایت سعید نفیسی«دومین کتاب از این رده، 

ي اي از یادداشتهاست سعید نفیسی دربارهکتابِ بزرگ و قطور، مجموعه

یادداشتها مدتها پیش در . صر فراهم آورده استادیبان و سیاستمدارانِ معا

اي منتشر شده بودند، و حاال در شکل کتابی بزرگ در اختیار مجله

نفیسی در این کتاب با زبانی شیوا و لحنی روان و . خوانان هستندکتاب

صمیمانه، ارتباطهاي شخصی خود با نامدارانِ تاریخ معاصر را بازگو کرده 

هایی زیانکارانه خودداري نکرده و در کاريح ریزهگاه رندانه از شر. است

هاي هاي میان ادیبان و مشاهیر اشارهباقی موارد به دعواها و مناقشه

ي زندگی نفیسی هر شرح حال را با توضیحی درباره. ارزشمندي کرده است

خودش و محیط پیرامون خویش آغاز کرده و از آنجا به شخصیتهایی گریز 

روایتش بسیار خواندنی . نظرش را معرفی کرده استزده و شخصیت مورد 

هایی ارزشمند و نایاب را با لحنی جاندار و تصاویري و زیباست و داده

به خصوص در وصف شکل و شمایل ظاهري . رنگین به دست داده است
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به خصوص در -ایشان رامشاهیر غوغا کرده است و عادات و سکنات

. بسیار زیبا تصویر کرده است–ن داشته حسابی هم با ایشامواردي که خرده

اهمیت دیگر این کتاب آن است که شخصیتهایی به نسبت گمنام را 

تاکیدش مثال . اندمعرفی کرده که نقشی مهم در تاریخ فرهنگ معاصر داشته

و او . به عنوان بهترین وزیر فرهنگی که دیده، جالب استقراگوزلوبر نقش 

عزام سالیانه صد دانشجو به اروپا را در ي اهمان کسی است که برنامه

دیگري مثال مستوره افشار است که . دوران رضا شاه تدوین و اجرا کرد

خواه بود و براي نخستین بار بحث حقوق زنان وطنموسس جمعیت نسوان

و آزادي مدنی زنان را مطرح کرد و سخت مورد ستایش نفیسی قرار گرفته 

*.است
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ي استعارهسیاري از پژوهندگان و صاحینظران، سینما را با ب

اند و حضور در سالن سینما را به رویا رویا توصیف کرده

دیدنِ دسته جمعیِ اعضاي قبیله و جادویی براي دستیابی به هویت مشترك 

رفتن به «ي شناسانهاین وصف اگر به ساز و کارهاي عصب. اندتشبیه کرده

پنداري با قهرمان ي همذاتشناسانهو جریانهاي روان» درون داستان فیلم

.فیلم توجه کنیم، پر بیراه هم نیست

رویا، سرشت با صنعت سینمااما گذشته از این شباهت بنیادینِ 

اي محوري نگاه فیلمهایی هم داریم که به خود موضوعِ رویا همچون مسئله

هاي ایران اکران شد چندي پیش، فیلمی در سینماهاي غرب و خانه. کنندمی

که سر و صداي زیادي به پا کرد )Inception /3121(» خاستگاه«به نام 

. و به خصوص به خاطر مضمون نو و پرداخت خوبش مورد توجه واقع شد

نوشته بود و ) Christopher Nolan(داستان این فیلم را کریستوفر نولَن 

دوستداران سینما پیشتر از نولن . خودش هم آن را کارگردانی کرده بود

Batman(» آغازدبتمن می«، )Insomnia/ 2002(» بیخوابی«فیلمهاي 

begins/ 2005(، پرستیژ)(و شهسوار تاریکی ) 3117Dark Knight/

رفت، ي نولن انتظار میسابقهچنان که ازفیلم. را دیده بودند) 2008

هاي مشهور در آن بازي ساخت و دیدنی بود و لشکري از هنرپیشهخوش

کاپریو و کن واتانابِه گرفته تا الن پیج و مایکل از لئونارد دي. کردندمی

. کین

اي با چنین اندوخته» خاستگاه«با این اوصاف چندان غریب نبود که 

فروش کند و از نظر مالی به سی و هفتمین نزدیک به نهصد میلیون دالر 

اش ي اسکار هم بابت موسیقیفیلم تاریخ سینما بدل شود و در جشنواره

.اش کلی جایزه ببردهاي ویژهو جلوه)که کار هانس زیمر بود(
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ي استعارهسیاري از پژوهندگان و صاحینظران، سینما را با ب

اند و حضور در سالن سینما را به رویا رویا توصیف کرده

دیدنِ دسته جمعیِ اعضاي قبیله و جادویی براي دستیابی به هویت مشترك 

رفتن به «ي شناسانهاین وصف اگر به ساز و کارهاي عصب. اندتشبیه کرده

پنداري با قهرمان ي همذاتشناسانهو جریانهاي روان» درون داستان فیلم

.فیلم توجه کنیم، پر بیراه هم نیست

رویا، سرشت با صنعت سینمااما گذشته از این شباهت بنیادینِ 

اي محوري نگاه فیلمهایی هم داریم که به خود موضوعِ رویا همچون مسئله

هاي ایران اکران شد چندي پیش، فیلمی در سینماهاي غرب و خانه. کنندمی

که سر و صداي زیادي به پا کرد )Inception /3121(» خاستگاه«به نام 

. و به خصوص به خاطر مضمون نو و پرداخت خوبش مورد توجه واقع شد

نوشته بود و ) Christopher Nolan(داستان این فیلم را کریستوفر نولَن 

دوستداران سینما پیشتر از نولن . خودش هم آن را کارگردانی کرده بود

Batman(» آغازدبتمن می«، )Insomnia/ 2002(» بیخوابی«فیلمهاي 

begins/ 2005(، پرستیژ)(و شهسوار تاریکی ) 3117Dark Knight/

رفت، ي نولن انتظار میسابقهچنان که ازفیلم. را دیده بودند) 2008

هاي مشهور در آن بازي ساخت و دیدنی بود و لشکري از هنرپیشهخوش

کاپریو و کن واتانابِه گرفته تا الن پیج و مایکل از لئونارد دي. کردندمی

. کین

اي با چنین اندوخته» خاستگاه«با این اوصاف چندان غریب نبود که 

فروش کند و از نظر مالی به سی و هفتمین نزدیک به نهصد میلیون دالر 

اش ي اسکار هم بابت موسیقیفیلم تاریخ سینما بدل شود و در جشنواره

.اش کلی جایزه ببردهاي ویژهو جلوه)که کار هانس زیمر بود(
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ي استعارهسیاري از پژوهندگان و صاحینظران، سینما را با ب

اند و حضور در سالن سینما را به رویا رویا توصیف کرده

دیدنِ دسته جمعیِ اعضاي قبیله و جادویی براي دستیابی به هویت مشترك 

رفتن به «ي شناسانهاین وصف اگر به ساز و کارهاي عصب. اندتشبیه کرده

پنداري با قهرمان ي همذاتشناسانهو جریانهاي روان» درون داستان فیلم

.فیلم توجه کنیم، پر بیراه هم نیست

رویا، سرشت با صنعت سینمااما گذشته از این شباهت بنیادینِ 

اي محوري نگاه فیلمهایی هم داریم که به خود موضوعِ رویا همچون مسئله

هاي ایران اکران شد چندي پیش، فیلمی در سینماهاي غرب و خانه. کنندمی

که سر و صداي زیادي به پا کرد )Inception /3121(» خاستگاه«به نام 

. و به خصوص به خاطر مضمون نو و پرداخت خوبش مورد توجه واقع شد

نوشته بود و ) Christopher Nolan(داستان این فیلم را کریستوفر نولَن 

دوستداران سینما پیشتر از نولن . خودش هم آن را کارگردانی کرده بود

Batman(» آغازدبتمن می«، )Insomnia/ 2002(» بیخوابی«فیلمهاي 

begins/ 2005(، پرستیژ)(و شهسوار تاریکی ) 3117Dark Knight/

رفت، ي نولن انتظار میسابقهچنان که ازفیلم. را دیده بودند) 2008

هاي مشهور در آن بازي ساخت و دیدنی بود و لشکري از هنرپیشهخوش

کاپریو و کن واتانابِه گرفته تا الن پیج و مایکل از لئونارد دي. کردندمی

. کین

اي با چنین اندوخته» خاستگاه«با این اوصاف چندان غریب نبود که 

فروش کند و از نظر مالی به سی و هفتمین نزدیک به نهصد میلیون دالر 

اش ي اسکار هم بابت موسیقیفیلم تاریخ سینما بدل شود و در جشنواره

.اش کلی جایزه ببردهاي ویژهو جلوه)که کار هانس زیمر بود(
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آنچه که موفقیت فیلم 

را تضمین کرد، » خاستگاه«

اي بود که در آن میان دو بازي

وي ي واقعیت و خیال رعرصه

قهرمان فیلم . دادمی

سلح مبود دزدي )  کاپریودي(

هاي روز آوريبه آخرین فن

شان به ناخودآگاه که به کمک

شد و هایش وارد میطعمه

و فکري را در ذهنشان کرددزدید یا دستکاري میخاطراتشان را می

شان روش کار هم چنین بود که جاسوسان به درون رویاي طعمه. کاشتمی

کردند تا پیش از بیدار شدن وي و بروز کردند و شتاب میرسوخ می

ي ذهنش، ماموریت خود را انجام دهند و اي براي مهمانان ناخواندهفاجعه

. از آنجا خارج شوند

داستان این فیلم به نسبت پیچیده است و ترکیبی است از یک 

اي زاویهي دهد، به عالوهکه در رویاهایی الیه الیه رخ میروایت پرحادثه

. کندروانشناسانه که به پاالیش حس گناه، مهر، و احساس وظیفه نگاه می

اند که حد و مرز رویا و این هردو، با این مضمون کلیدي پیوند خورده

واقعیت سیال و نامشخص است، و معیارهایی که براي مرزگذاري و 

. شود، معموال کارآمد نیستدستکاري این دو به کار گرفته می

لن براي آن که روایتی شسته و رفته به دست دهد و داستانهاي نو

، ناچار شده دنیاي رویاها را »با هم جمع کند«هاي متفاوت را جاري در الیه

تر از آنچه که واقعا هست در نظر بگیرد، و سیر حوادث و تر و معقولمنطقی

ت ي علی رخدادها را در وضعیت رویابینی بیشتر شبیه به واقعیزنجیره
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ي توان به بهانهاما این گناه را می. فرض کرده است، تا رویاي واقعی

. دشواري روایتی چنین دشوار، بر او بخشید

ي درآمیختگی خیال و واقعیت به عنوان ستون استفاده از مسئله

فقرات یک فیلمنامه، به خصوص در سالهاي اخیر شدت گرفته و همزمان 

در همین بافت ساخته شدند که چون در ، دو فیلم دیگر هم »خاستگاه«با 

. اند، خوب است نامشان برده شودشهرتی به دست نیاوردهایران مخاطب و 

نام دارد و فیلمی است به ) Franklyn/ 2008(اولی، فرانکلین 

GGeerraalldd(مارو نسبت گمنام که جرارد مک MMccMMoorrrrooww( آن را

در . رودداستان فیلم در دو دنیاي موازي پیش می. کارگردانی کرده است

یکی با شهر لندنِ امروز روبرو هستیم و در دیگري شخصیتی نقابدار در 

هاي دینی متعصب است، همچون گونه که زیر تسلط فرقهشهري کابوس

در هر دو دنیا، سرنوشت و . کندمییاغی گریزپایی هدفی مرموز را دنبال 

شود شود، و در اواخر فیلم معلوم میاندرکنش چهار تن است که دنبال می

ي تاریک، در واقع ذهنیت خیالیِ قهرمان نقابدار گونهکه آن دنیاي کابوس

.داستان است، که به نوعی روانپریشی مبتالست
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سینماي انگلستان است، که البته اي از فیلمهاي فیلم فرانکلین نمونه

ایرادهاي فراوانی هم دارد و به همین خاطر زیاد هم مورد توجه منتقدان 

اش را دلچسب هاي دنیاي خیالیواقع نشد، اما من به خصوص فضاسازي

یافتم، و به خصوص به نظرم کارگردان در تلفیق عناصر قرون وسطایی و 

.نگرانه خوب عمل کرده استآینده

سومین فیلمی که همین مضمونِ ترکیب واقعیت و خیال در محور 

ايِ سرگرم کننده است به اسم فیلم حادثهاش قرار دارد، یک پردازيداستان

ZZaacckk(که زك اسنایدرِ ) Sucjer Punch/ 2011(»ي ناغافلضربه«

SSnnyyddeerr (داستان، ساختاري ساده دارد، . اش کرده استمشهور کارگردانی

اش براي غصب دهد، و پدرخواندهدختري مادرِ ثروتمندش را از دست می

رساند و بعد او را به کشتن اموال وي ابتدا خواهر کوچکتر او را به قتل می

کی از فرستند و ناپدري به یاو را به تیمارستانی می. کنداو متهم می

دهد تا با عمل لوبوتومی، هوشیاري و سالمت روانی مسئوالن آنجا رشوه می

کل . دختر را مختل کند و به این ترتیب از بازگشت او جلوگیري نماید

داستان فیلم، تالش این دختر و سه دوستی که در تیمارستان یافته است، 

تان متوجه قهرمان داس. کشدبراي فرار از سرنوشتی که انتظارشان را می

شود که براي گریز از بیمارستان به دست آوردن چهار عامل ضرورت می

انگیز از فیلم به دارد، و هریک از آنها را در جریان بخشی پرحادثه و خیال

. آوردانش به دست میهمراه دوست

هاي ، الیه»فرانکلین«و » خاستگاه«هم مثل » ي ناغافلضربه»فیلم

دختر بالفاصله پس از . گیردو واقعیت را در بر میبرهم افتاده از خیال 
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یابد که شهري است فاسد ورود به تیمارستان، خود را در دنیاي دیگري می

. انداي که سه دخترِ یاورش در آن به رقاصی مشغولبا عشرتکده

از ابتداي کار، راوي که همان دخترِ قهرمان داستان باشد، یقین دارد 

انگیزش در نهایت از این مهلکه نجات خواهد فتهاي شگکه با توانایی

انگیز عشرتکده، اوست که در رقص سرآمد همگان یافت، و در فضاي وهم

او هربار هنگام . آوردگریز را فراهم میکلیدهاياست و امکان دستیابی به 

شود و به یاري دوستانش در فضایی رقصیدن، به جهانی تخیلی پرتاب می

بنابراین فیلم سه الیه. آوردچیزِ مهم را به دست میجنگی یکی از آن چهار

ي آخر عالوه بر تخیلی بودن، تکه دارد که دو تایش تخیلی هستند و الیه

در پایان داستان، عمل . یابدپاره هم هست و هر بار در یک فضا نمود می

شود که بخش مهمی از شود و ناگهان معلوم میلوبوتومی بر دختر انجام می

هاي تخیلیِ داستان به واقع در تیمارستان رخ داده است، و جالب آن رخداد

شود، یکی از دوستان که کسی که در نهایت موفق به فرار از تیمارستان می

بایست براي یعنی پنجمین چیزي که او می. دختر قهرمان است، و نه خودش

رهایی به دست آورد، دست کشیدن از خودش، و فدا کردن خویش براي 

. تش بوده استدوس
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را ندارد، و » فرانکلین«ها و ایرادهاي ي ناغافل، کاستیفیلم ضربه

اي شباهت دارد و از هاي رایانهاش تا حدودي به بازيبا این وجود داستان

با این وجود گفتگوها در آن معنادار است . بهره استبی» خاستگاه«جدیت 

اش زیبا و هاي جنگیصحنههاي ویژه و فضاسازيو به خصوص جلوه

با این وجود این فیلم هم مورد توجه منتقدان قرار نگرفت و . دلنشین است

. شداز نظر تجاري هم نوعی شکست براي اسنایدر محسوب می

بازي با درآمیختگی رویا و واقعیت، ترفندي است که فیلمهاي 

ه عنوان تکنیکی براي اند، و معموال هم از آن بفراوانی از آن بهره جسته

برند، یا همچون دستاویزي براي ربط به هم بهره میدوختن روایتهاي بی

با این . کنندپریدن به فضاهاي دور از ذهن و تخیلی از آن استفاده می

وجود، در این سه فیلمی که شرحشان گذشت، خود این در آمیختگی است 

ن فیلمها از این نظر به ای. دهدي اصلی داستان را تشکیل میکه دستمایه

با این تفاوت مهم که ماتریس بیشتر در بستر . ماتریس شباهتی دارند

شناسی پدیدارگرایانه ساخته مفهومیِ پدیدارشناسی و به خصوص جامعه

ي شناخت جدید شناسی و فلسفهشده است، اما این سه فیلم بیشتر به عصب

ي آگاهی و اختی دربارههاي جدید علوم شنوابستگی دارند که از یافته

ي دیگر، آن است که تفاوت برجسته. ادراك ناخودآگاه تغذیه کرده است

مهیب و خودکامه و » دیگريِ«ي یک جهان رویاها در ماتریس زیر سلطه

با » خوب«غیرانسانی قرار دارد، و از این رو نبردي میان واقعیت انسانی و 
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در حالی که در . ان استدر جری» بد«ي ماشینی و ماتریسِ رویاگونه

فیلمهایی که شرحشان گذشت، با وجود برجستگی پرسشهاي اخالقی و 

شوند و از هاي رویابین هستند که فاعل قلمداد میتمایز نیک و بد، تنها من

از این . گردندهایی خودبنیاد آفریده میها توسط مناین رو دنیاها و روایت

شل فوکو و ژان بودریار و پیتر برگر نظر، شاید براي فهم ماتریس خواندن می

هاي بندي معنایی این فیلمدر حالی که براي ورود به استخوان. سودمند باشد

*.اخیر، باید آثار ژیل دلوز و فلیکس گتاري را مرور کرد
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معرفی و اندکی نقد سریال فرینجمعرفی و اندکی نقد سریال فرینج

هاي علمی ـ تخیلیهاي علمی ـ تخیلیشهرزاد قصهشهرزاد قصه

علیرضا افشاريعلیرضا افشاري

م و بر خالف شروین که هر بار به معرفی چند فیلم سینمایی یا م و بر خالف شروین که هر بار به معرفی چند فیلم سینمایی یا شکنی کردشکنی کردسنتسنت

مند به دیدن این مند به دیدن این اگر عالقهاگر عالقه. . پردازد به معرفی یک سریال پرداختمپردازد به معرفی یک سریال پرداختمپویانمایی میپویانمایی می

!!گیگی الزم استگیگی الزم است3333//22اي اي مجموعه هستید تنها فلش یا حافظهمجموعه هستید تنها فلش یا حافظه

هاي امروزي دارد و چندان هم با ادبیات هاي امروزي دارد و چندان هم با ادبیات مادري دانشمند، که آموختهمادري دانشمند، که آموخته

ها براي فرزندش قصه بگوید چه ها براي فرزندش قصه بگوید چه ارنداشته، اگر بخواهد شبارنداشته، اگر بخواهد شبقدیم سروکقدیم سروک

هاي علمی ـ تخیلی به بهترین نحو هاي علمی ـ تخیلی به بهترین نحو کند؟ فکر کنم قصهکند؟ فکر کنم قصهچیزهایی را تعریف میچیزهایی را تعریف می

هاي همیشگی هاي همیشگی هایی که یک پا در خواستهایی که یک پا در خواستبیانگر زندگی امروزه باشند؛ قصهبیانگر زندگی امروزه باشند؛ قصه

ها ــ غلبه بر زمان و جاودانگی و فرمانروایی بر جهان ــ دارند و از ها ــ غلبه بر زمان و جاودانگی و فرمانروایی بر جهان ــ دارند و از انسانانسان

. . کوشند به این نیازها پاسخی مدرن و علمی بدهندکوشند به این نیازها پاسخی مدرن و علمی بدهندسوي دیگر میسوي دیگر می

تان بسیار تان بسیار خوب، اگر این سبک را دوست دارید مجموعه تلویزیونی فرینج برايخوب، اگر این سبک را دوست دارید مجموعه تلویزیونی فرینج براي

هاي آن هر بار با هاي آن هر بار با قسمت که در اکثر قسمتقسمت که در اکثر قسمت100100کننده است؛ نزدیک به کننده است؛ نزدیک به سرگرمسرگرم

. . دهددهدمیمیشوید و پاسخی که سریال به آن شوید و پاسخی که سریال به آن اي نو از همین مقوله مواجه میاي نو از همین مقوله مواجه میقصهقصه

اش جداگانه فیلم و سریالی اش جداگانه فیلم و سریالی تقریباً موضوعی در این حوزه نیست که دربارهتقریباً موضوعی در این حوزه نیست که درباره

ندیده و یا داستان و کتابی نخوانده باشید و در این مجموعه به آن پرداخته ندیده و یا داستان و کتابی نخوانده باشید و در این مجموعه به آن پرداخته 

هاي هاي هاي برتر تهیه یا ویروسهاي برتر تهیه یا ویروساز داروهایی که به قصد ساختن انساناز داروهایی که به قصد ساختن انسان: : نشده باشدنشده باشد

ي برگشتن ي برگشتن شوند تا اندیشهشوند تا اندیشهآورده میآورده میهاي نظامی بیرونهاي نظامی بیرونمرگباري که از آزمایشگاهمرگباري که از آزمایشگاه

جایی سریع از هر جا جایی سریع از هر جا هاي موازي، دستگاهی براي جابههاي موازي، دستگاهی براي جابهبه زمانی خاص، جهانبه زمانی خاص، جهان

ي انرژي، نامرئی شدن، تناسخ، ي انرژي، نامرئی شدن، تناسخ، به هر جا، جانوران ترکیبی، روح به مثابهبه هر جا، جانوران ترکیبی، روح به مثابه

......هاي مغز انسان،هاي مغز انسان،توانمنديتوانمندي
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هاي آن هر بار با هاي آن هر بار با قسمت که در اکثر قسمتقسمت که در اکثر قسمت100100کننده است؛ نزدیک به کننده است؛ نزدیک به سرگرمسرگرم

. . دهددهدمیمیشوید و پاسخی که سریال به آن شوید و پاسخی که سریال به آن اي نو از همین مقوله مواجه میاي نو از همین مقوله مواجه میقصهقصه

اش جداگانه فیلم و سریالی اش جداگانه فیلم و سریالی تقریباً موضوعی در این حوزه نیست که دربارهتقریباً موضوعی در این حوزه نیست که درباره

ندیده و یا داستان و کتابی نخوانده باشید و در این مجموعه به آن پرداخته ندیده و یا داستان و کتابی نخوانده باشید و در این مجموعه به آن پرداخته 

هاي هاي هاي برتر تهیه یا ویروسهاي برتر تهیه یا ویروساز داروهایی که به قصد ساختن انساناز داروهایی که به قصد ساختن انسان: : نشده باشدنشده باشد

ي برگشتن ي برگشتن شوند تا اندیشهشوند تا اندیشهآورده میآورده میهاي نظامی بیرونهاي نظامی بیرونمرگباري که از آزمایشگاهمرگباري که از آزمایشگاه

جایی سریع از هر جا جایی سریع از هر جا هاي موازي، دستگاهی براي جابههاي موازي، دستگاهی براي جابهبه زمانی خاص، جهانبه زمانی خاص، جهان

ي انرژي، نامرئی شدن، تناسخ، ي انرژي، نامرئی شدن، تناسخ، به هر جا، جانوران ترکیبی، روح به مثابهبه هر جا، جانوران ترکیبی، روح به مثابه

......هاي مغز انسان،هاي مغز انسان،توانمنديتوانمندي
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معرفی و اندکی نقد سریال فرینجمعرفی و اندکی نقد سریال فرینج

هاي علمی ـ تخیلیهاي علمی ـ تخیلیشهرزاد قصهشهرزاد قصه

علیرضا افشاريعلیرضا افشاري

م و بر خالف شروین که هر بار به معرفی چند فیلم سینمایی یا م و بر خالف شروین که هر بار به معرفی چند فیلم سینمایی یا شکنی کردشکنی کردسنتسنت

مند به دیدن این مند به دیدن این اگر عالقهاگر عالقه. . پردازد به معرفی یک سریال پرداختمپردازد به معرفی یک سریال پرداختمپویانمایی میپویانمایی می

!!گیگی الزم استگیگی الزم است3333//22اي اي مجموعه هستید تنها فلش یا حافظهمجموعه هستید تنها فلش یا حافظه

هاي امروزي دارد و چندان هم با ادبیات هاي امروزي دارد و چندان هم با ادبیات مادري دانشمند، که آموختهمادري دانشمند، که آموخته

ها براي فرزندش قصه بگوید چه ها براي فرزندش قصه بگوید چه ارنداشته، اگر بخواهد شبارنداشته، اگر بخواهد شبقدیم سروکقدیم سروک

هاي علمی ـ تخیلی به بهترین نحو هاي علمی ـ تخیلی به بهترین نحو کند؟ فکر کنم قصهکند؟ فکر کنم قصهچیزهایی را تعریف میچیزهایی را تعریف می

هاي همیشگی هاي همیشگی هایی که یک پا در خواستهایی که یک پا در خواستبیانگر زندگی امروزه باشند؛ قصهبیانگر زندگی امروزه باشند؛ قصه

ها ــ غلبه بر زمان و جاودانگی و فرمانروایی بر جهان ــ دارند و از ها ــ غلبه بر زمان و جاودانگی و فرمانروایی بر جهان ــ دارند و از انسانانسان

. . کوشند به این نیازها پاسخی مدرن و علمی بدهندکوشند به این نیازها پاسخی مدرن و علمی بدهندسوي دیگر میسوي دیگر می

تان بسیار تان بسیار خوب، اگر این سبک را دوست دارید مجموعه تلویزیونی فرینج برايخوب، اگر این سبک را دوست دارید مجموعه تلویزیونی فرینج براي

هاي آن هر بار با هاي آن هر بار با قسمت که در اکثر قسمتقسمت که در اکثر قسمت100100کننده است؛ نزدیک به کننده است؛ نزدیک به سرگرمسرگرم

. . دهددهدمیمیشوید و پاسخی که سریال به آن شوید و پاسخی که سریال به آن اي نو از همین مقوله مواجه میاي نو از همین مقوله مواجه میقصهقصه

اش جداگانه فیلم و سریالی اش جداگانه فیلم و سریالی تقریباً موضوعی در این حوزه نیست که دربارهتقریباً موضوعی در این حوزه نیست که درباره

ندیده و یا داستان و کتابی نخوانده باشید و در این مجموعه به آن پرداخته ندیده و یا داستان و کتابی نخوانده باشید و در این مجموعه به آن پرداخته 

هاي هاي هاي برتر تهیه یا ویروسهاي برتر تهیه یا ویروساز داروهایی که به قصد ساختن انساناز داروهایی که به قصد ساختن انسان: : نشده باشدنشده باشد

ي برگشتن ي برگشتن شوند تا اندیشهشوند تا اندیشهآورده میآورده میهاي نظامی بیرونهاي نظامی بیرونمرگباري که از آزمایشگاهمرگباري که از آزمایشگاه

جایی سریع از هر جا جایی سریع از هر جا هاي موازي، دستگاهی براي جابههاي موازي، دستگاهی براي جابهبه زمانی خاص، جهانبه زمانی خاص، جهان

ي انرژي، نامرئی شدن، تناسخ، ي انرژي، نامرئی شدن، تناسخ، به هر جا، جانوران ترکیبی، روح به مثابهبه هر جا، جانوران ترکیبی، روح به مثابه

......هاي مغز انسان،هاي مغز انسان،توانمنديتوانمندي
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ــ نام ــ نام ) ) ؟؟((یا علوم حاشیه یا علوم حاشیه ) ) ؟؟((ــ به معناي علوم ماورایی ــ به معناي علوم ماورایی ))FFrriinnggee((فرینج فرینج 

پلیس فدرال آمریکا پلیس فدرال آمریکا ))ماساچوستماساچوست((بوستونبوستونشهرشهرييبخشی ویژه درشعبهبخشی ویژه درشعبه

هایی است که در آنها رویدادي هایی است که در آنها رویدادي است که کارش پیگیري پروندهاست که کارش پیگیري پرونده.) .) آيآي..بیبی..افاف((

بهبهپلیسیپلیسیقهرمان سریال افسرقهرمان سریال افسر. . العاده و حتا ظاهراً ناممکن رخ داده استالعاده و حتا ظاهراً ناممکن رخ داده استخارقخارق

بهبهنقشنقشبا اینبا اینکهکهرالیاییرالیاییاستاستبازیگربازیگرتورو،تورو،آناآنابازیگريبازیگريبهبه((دانمدانمنام اولیویانام اولیویا

FFrriinnggee((فرینجفرینجيياست که درادارهاست که دراداره) ) رسیدرسیدشهرتشهرت DDiivviissiioonn((او او ..کندکندکار میکار می

اي خاص به سراغ دانشمندي نابغه به نام پروفسوروالتر اي خاص به سراغ دانشمندي نابغه به نام پروفسوروالتر در برخورد با پروندهدر برخورد با پرونده

به بازیگري جان نوبل، بازیگر و کارگردان تئاتر استرالیایی که به به بازیگري جان نوبل، بازیگر و کارگردان تئاتر استرالیایی که به ((بیشاپ بیشاپ 

به شهرت جهانی به شهرت جهانی » » هاهاارباب حلقهارباب حلقه««ي ي گانهگانهدر سهدر سهي بازي در نقش دنتوري بازي در نقش دنتورواسطهواسطه

هاست به خاطر ارتکاب هاست به خاطر ارتکاب رود که دچار اختالالت روانی است و سالرود که دچار اختالالت روانی است و سالمیمی))رسیدرسید

در این میان، دانم براي بیرون در این میان، دانم براي بیرون . . قتلی در آسایشگاهی خاص تحت نظر استقتلی در آسایشگاهی خاص تحت نظر است

جاشواجاشوابازیگريبازیگريبهبه((آوردن بیشاپاز آسایشگاه نیازمند همکاري پسر او، پیترآوردن بیشاپاز آسایشگاه نیازمند همکاري پسر او، پیتر

اي مبهم و اي مبهم و ، است که قیم پدرش است و خود گذشته، است که قیم پدرش است و خود گذشته))کاناداییکاناداییجکسون، بازیگرجکسون، بازیگر

. . استاستبودهبودهخصوصیخصوصیکاريکاريپیمانپیمانعراقعراقدرجنگدرجنگپرماجرا داشته و از جمله،پرماجرا داشته و از جمله،
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هاي کلیدي هاي کلیدي اي در کار باشد، با این شخصیتاي در کار باشد، با این شخصیتکه عجلهکه عجلهدر طی سریال، بدون ایندر طی سریال، بدون این

ویدادهاي ویدادهاي که رکه رچنانچنانشویم، همشویم، همهاي پیرامونی بیشتر آشنا میهاي پیرامونی بیشتر آشنا میو شماري نقشو شماري نقش

رسد با رسد با اي که به نظر میاي که به نظر میگونهگونهگیرند بهگیرند بهکم قالبی کلی به خود میکم قالبی کلی به خود میفرینجی کمفرینجی کم

) ) ppaatttteerrnn((طرحطرحراراویژگیویژگیاینایندانمدانم. . رو هستیمرو هستیمیافته روبهیافته روبههایی سازمانهایی سازمانکاريکاريتبهتبه

فصل فصل 44((سریال در پنج فصل سریال در پنج فصل ..استاستعجیبعجیبرازرازایناینکشفکشفدنبالدنبالبهبهوونامیده،نامیده،

کم سه فضاي کم سه فضاي ده که دستده که دستارائه شارائه ش) ) قسمتیقسمتی1313قسمتی و یک فصل قسمتی و یک فصل 2222ــ2121

رسد که رسد که وبستی مناسب به پایان میوبستی مناسب به پایان میشوند و با چفتشوند و با چفتمختلف در آن تجربه میمختلف در آن تجربه می

ي ي دهد طرح داستان از ابتدا کامالً مشخص بوده است؛ وارونهدهد طرح داستان از ابتدا کامالً مشخص بوده است؛ وارونهنشان مینشان می

و اصوالً بسیاري از و اصوالً بسیاري از ) [) [LLoosstt((چون گمشده چون گمشده ي قدرتمندي همي قدرتمندي هممجموعهمجموعه

اش در پایان دادن به اش در پایان دادن به دهدهکننکننکه با وجود شروع خیرهکه با وجود شروع خیره] ] هایی از این دستهایی از این دستمجموعهمجموعه

..داستان دچار کاستی بسیار شدداستان دچار کاستی بسیار شد

یفاکس از سپتامبریفاکس از سپتامبرپخش آن ازشبکهپخش آن ازشبکه. . طبیعتاً سریال آمریکایی استطبیعتاً سریال آمریکایی است

. . سازندگانآنجیسازندگانآنجی. . ادامه داشتادامه داشت) ) 20132013ييژانویهژانویه((آغاز شد و تا همین اواخر آغاز شد و تا همین اواخر 20082008

هاییهاییفیلمفیلمکارگردانکارگردانووآلیاس،آلیاس،ووالستالستچونچونهاییهاییسریالسریالييسازندهسازنده((آبرامزآبرامز. . جیجی

روبرتوروبرتوووکورتزمنکورتزمنآلکسآلکس،،))»»فضافضاپیشتازانپیشتازان««وو»»33غیرممکنغیرممکنمأموریتمأموریت««چونچون

پیشتازانپیشتازان««وو»»33غیرممکنغیرممکنمأموریتمأموریت««هايهايفیلمفیلمهايهاينامهنامهفیلمفیلمنویسندگاننویسندگان((اورسیاورسی

کهکهاسکاراسکارييجایزهجایزهييبرندهبرندهجیاچینو،جیاچینو،متن آن را مایکلمتن آن را مایکلهستند و موسیقیهستند و موسیقی) ) »»فضافضا

داشت،داشت،ــمشدهـمشدهـگگسریالسریالرا ــ دررا ــ درآبرامزآبرامزباباهمکاريهمکاريييهم سابقههم سابقهدرگذشتهدرگذشته

اند و کم از فیلمی سینمایی ندارند اند و کم از فیلمی سینمایی ندارند ها بسیار پرخرجها بسیار پرخرجبرخی قسمتبرخی قسمت. . ساخته استساخته است

..انداندتصویربرداري شدهتصویربرداري شده) ) تورنتو و ونکوورتورنتو و ونکوور((و بیشتر در فضاي کانادا و بیشتر در فضاي کانادا 

داستانی دارند، داستانی دارند، هایی تکهایی تکهاي طوالنی که بخشهاي طوالنی که بخشي مجموعهي مجموعهسریال، مانند همهسریال، مانند همه

هاي هاي ه شمار قسمته شمار قسمتضعیف دارد، اما تفاوتش در این است کضعیف دارد، اما تفاوتش در این است کچند قسمتچند قسمت

اند و اند و نقص پرداخت شدهنقص پرداخت شدهها بیها بیشخصیتشخصیت. . شاهکارش ــ به نسبت ــ باالستشاهکارش ــ به نسبت ــ باالست

ویژه بازي جاننوبل در نقش والتر بیشاپ،ویژه بازي جاننوبل در نقش والتر بیشاپ،ها هم عالی است، بهها هم عالی است، بهبازي هنرپیشهبازي هنرپیشه

ي مرتبط ي مرتبط بایست چند جایزهبایست چند جایزههاروارد، که به گمانم میهاروارد، که به گمانم میدانشگاهدانشگاهييبازنشستهبازنشستهاستاداستاد

ازازبیشبیشنترنتی دریافتم که این مجموعهنترنتی دریافتم که این مجموعهوجویی ایوجویی ایالبته در جستالبته در جست((را برده باشدرا برده باشد
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برخیبرخیکهکهشدهشدهمختلفمختلفهايهايجشنوارهجشنوارهووهاهازمینهزمینهدردرجایزهجایزهدریافتدریافتنامزدنامزدباربار4040

هاي روانی هاي روانی کاريکارياین شخصیت پر از ریزهاین شخصیت پر از ریزه). ). استاستکردهکردهخودخودآنآنازازراراهاهاآنآنازاز

اند و نوبل با استادي تمام اند و نوبل با استادي تمام است که نویسندگان با مهارت بسیار در او گذاشتهاست که نویسندگان با مهارت بسیار در او گذاشته

..اجرا کرده استاجرا کرده استآنها را آنها را 

اما از تمام این موضوعات گذشته، دو مورد در این سریال برجسته بود که براي اما از تمام این موضوعات گذشته، دو مورد در این سریال برجسته بود که براي 

. . هاي شروین به شدت آشناستهاي شروین به شدت آشناستپژوهان کالسپژوهان کالسي زروان و دانشي زروان و دانشآشنایان با نظریهآشنایان با نظریه

هاي هاي در مجموعهاست که به نوعی پاسخ سریال به آسیبدر مجموعهاست که به نوعی پاسخ سریال به آسیب» » عشقعشق««یکی محوریت یکی محوریت 

عشق در روابط عشق در روابط . . اقع نیز چنین استاقع نیز چنین استرود، که به ورود، که به وجهان امروز هم به شمار میجهان امروز هم به شمار می

هاي هاي هاي فرعی داستان به زیبایی گنجانده شده و میان شخصیتهاي فرعی داستان به زیبایی گنجانده شده و میان شخصیتمیان شخصیتمیان شخصیت

هاي موازي هاي موازي دیگري طرح جهاندیگري طرح جهان. . العاده از کار درآمده استالعاده از کار درآمده استاصلی به نظرم فوقاصلی به نظرم فوق
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..شود سرنوشت و تقدیرشود سرنوشت و تقدیرمیمی
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یعنی دیگر اصالً یعنی دیگر اصالً . . شودشودمسأله حل میمسأله حل میها ــ با حذف صورتها ــ با حذف صورتقسمتقسمتدر یکی ازدر یکی از

ها ها ندارد و تنها همین گروه کوچکند که متمرکز بر روي پروندهندارد و تنها همین گروه کوچکند که متمرکز بر روي پروندهاي وجوداي وجودادارهاداره

؛؛!!هستندهستند

هاي هاي که با گذشت چند قسمت ضرباهنگ رشد پروندهکه با گذشت چند قسمت ضرباهنگ رشد پروندهبا وجود آنبا وجود آن. . 33

گیرد و لزوم هماهنگی گیرد و لزوم هماهنگی هایی از این دست، شدت میهایی از این دست، شدت میفرینجی، و به تبع آن مرگفرینجی، و به تبع آن مرگ

رخ رخ شود چنین اتفاقی شود چنین اتفاقی در سطوح عالی امنیتی و حتا نظامی به شدت احساس میدر سطوح عالی امنیتی و حتا نظامی به شدت احساس می

بار که رییس اداره جهت پاسخگویی رهسپار پنتاگون شده بار که رییس اداره جهت پاسخگویی رهسپار پنتاگون شده دهد و حتا یکدهد و حتا یکنمینمی

اما این موضوع هم در اما این موضوع هم در ! ! است آنان خواهان قطع بودجه و تعطیلی اداره هستنداست آنان خواهان قطع بودجه و تعطیلی اداره هستند

ماند و حتا تا پایان سریال که دیگر تهدیدها وضعیتی جهانی به ماند و حتا تا پایان سریال که دیگر تهدیدها وضعیتی جهانی به همین سطح میهمین سطح می

وراي امنیت تشکیل شود وراي امنیت تشکیل شود شان باید اتاق جنگی در سطح ششان باید اتاق جنگی در سطح شاند و براياند و برايخود گرفتهخود گرفته

بینیم که گروه از سطح همین چند نفر فراتر برود و باز هم تنها در بینیم که گروه از سطح همین چند نفر فراتر برود و باز هم تنها در باز هیچ نمیباز هیچ نمی

شود که کار ما مورد تأیید پنتاگون ــ یا شاید شود که کار ما مورد تأیید پنتاگون ــ یا شاید وگوي ساده طرح میوگوي ساده طرح مییک گفتیک گفت

... ... کاخ سفید ــ استکاخ سفید ــ است

هایپلیسی برآمده از هایپلیسی برآمده از گیر باشید و به داستانگیر باشید و به داستانبا این حال، اگر اندکی کمتر سختبا این حال، اگر اندکی کمتر سخت

تان براي سرگرمی را به تان براي سرگرمی را به مند باشید و ترجیح بدهید که وقت محدودمند باشید و ترجیح بدهید که وقت محدودعلم عالقهعلم عالقه

تان تان آور اختصاص دهید حتماً فرینج برايآور اختصاص دهید حتماً فرینج برايموضوعات عجیب و غریب و دلهرهموضوعات عجیب و غریب و دلهره

..جذاب خواهد بودجذاب خواهد بود
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ي نخست آبان ماه، یکی از خبرهاي فرهنگی مربوط به هفته

را در آن بود که گروه موسیقی خنیاگران زروان کنسرتی

. تاالر رودکی تهران برگزار کرد که با استقبال چشمگیر مخاطبان روبرو شد

مهم و ي موسیقی امروز ایران این گروه به نظرم از هر نظر در حوزهفعالیت 

. اش تامل شودسزاوار است بیشتر دربارهو، تعیین کننده است

ي پیشاپیش بگویم که پرهیز از جانبداري و باقی ماندن در جاده

طرفی و رعایت منطق سرد به هنگام نقد آثار این گروه برایم بسیار بی

از طرفی بدان دلیل . دشوار است و اصوال ادعاي چنین کاري را هم ندارم

که سرپرست و آهنگساز این گروه استاد اهورا پارسا است، که گذشته از 

هم بر دوستی نزدیک میانمان و جایگاه برادري که نزدم دارد، حق استادي 

گردنم دارد و همان کسی است که اولین بار تنبور به دستم داد و در این 

ي اعضاي گروه خنیاگران گذشته از او، بقیه. زمینه استادم هم بوده است

با این . ایمزروان هم دوستانم هستند و به اصطالح نان و نمکی با هم خورده

کنم، و گروهش میوجود، خواهم کوشید تا نقدي که در اینجا از آثار او

کنم دست یازیدن به چنین کاري دشوار طرفانه باشد، هرچند اعتراف میبی

.است

تاسیس شد و در جریان 1389گروه خنیاگران زروان در سال 

و ) المعارف بزرگ اسالمیدایره(ي فردوسی المللی هزارهبینهمایش

خوش ) والناو سروش مراگاي فرهنگی خورشید موسسه(همایش مهر موالنا 

. درخشید

شمار نوازندگان و همکاران گروه خنیاگران زروان به نسبت زیاد 

ماه شرکت داشتند، ي آباناست، اما اعضایی از این گروه که در برنامه

فرهنگ ، )آهنگساز، تنبور، رباب، دوتار(عبارتند از استاد اهورا پارسا 

، سلمان سالک )يادف و سازهاي کوبه(، بهروز قهاري )کمانچه(مشتاق 
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، )پردیس(، یونس رئوفی )یسناي(، بهروز بیگی )تار، دوتار پوستیسه(

). دوتار(پاك ، و حسین دامن)ي بمي زیر، نگارهنگاره(سروش مهاجري 

ي این گروه، همین ترکیب کارآمد و نخستین ویژگی برجسته

ي اعضايکمابیش همه. انتخاب سختگیرانه و به جاي اعضاي گروه است

شان در ي تخصصیتوانم بگویم در زمینهگروه جوان هستند و به جرأت می

یعنی نخستین عامل . گیرندجاي میطراز اول در میان نوازندگان کل ایران 

شان به تربیت شاگرد ایست که همهقوت این گروه، حضور استادان نوازنده

ست و شان مانند استاد بهروز قهاري خود سرپراند و حتا برخیمشغول

ي این گروه این را هم از پشت صحنه. آهنگساز گروه دیگري هم هستند

ي اعضاي این گروه، و سالمت نفس بگویم که روابط دوستانه و صمیمانه

هایی که این روزها میان چشمگیر تک تک ایشان و پرهیزشان از آلودگی

و برخی از اهل هنر رواج یافته، فضاي کاري آنها را دوست داشتنی ساخته

. شان را صدچندان کرده استدر ضمن کارآمدي

ي دومین ویژگی برجسته

گروه، نفسِ حضور استاد 

آنان که اهورا پارسا را . پارساست

دانند که شناسند، میاز نزدیک می

او در نواختن تنبور و ساختن 

. انگیزي داردحیرتآهنگ توانایی

در آن زمانی که من افتخار 

را صرف ساختن آهنگ بر مان کاريبخشی از زمان اش را داشتم،شاگردي

ي نامنظره و عجیبی که دیدم، آن بود که کردیم، و پدیدهمبناي شعرهایم می

ساخت، با خواندن یک شعر براي بار نخست، بالفاصله آهنگی برایش می

که از طرفی نو و تازه بود و از طرف دیگر به کلی با آهنگ دیگري که براي 

استاد پارسا بر همین مبنا براي بیش . ساخت تفاوت داشتشعر دیگري می
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دارانش در از پنجاه شعرم آهنگ ساخته است که چندتایی از آنها را دوست

.اندها شنیدهها و کنسرتهمایش

ي موسیقی نواحی اهورا پارسا این توانایی را با دانش عمیقی درباره

عر و ادبیات و تاریخ ي شایران، و فرهیختگی چشمگیر و کمیابی درباره

این . شوندموسیقی همراه کرده است، و اینها همه نقاط قوت او محسوب می

گوید و ویژگی ارجمند را هم دارد که شعرشناس است و خود هم شعر می

) گذشته از لطفش به شعرهاي من(گزیند هایی که براي اجرا بر میقطعه

. شعرهایی قوي و تاثیرگذار هستند
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برخی . اندها وجود داشتهاند که قدیمسازها، احیا و نوسازي آالتی بوده

. ي ذهن خالق اعضاي گروه هستنددیگر، ابداعی نو و آفریده
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)چپ(و بهروز بیگی ) راست(بهروز قهاري 

اهللا در این میان باید به خصوص از دوست عزیزم استاد سیف
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...کشورمان بیفزایند
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هاي کتابی که این روزها سر و صدایی به پا کرده و در جمع

است، » نگاهی به شاه«شود، کتاب اش صحبت میزیاد دربارهخوانان کتاب

دست مخاطبان پیش از این چند کتاب از این نویسنده به . اثر عباس میالنی

هاي به یکی از پرفروش» معماي هویدا«ایرانی رسیده بود و به خصوص 

. خود بدل شددوران

ي شاه فراهم آورده، دقیقا همان راهبرد و میالنی در کتابی که درباره

با این تفاوت . یافته بود، دنبال کرده است» معماي هویدا«فنونی را که در 

ها بیشتر، دقت ادبیِ متن و تالش براي زیبا شدنِ که فشردگی و حجم داده

گویا میالنی . چشمگیرتر استطرفی نویسنده روایت بیشتر، و عینیت و بی

دانسته که کتابش با دقت خوانده خواهد شد و مورد نقدهاي خود نیک می

. تند قرار خواهد گرفت

ي میالنی متنی است به نسبت حجیم، که نسخه» شاه«کتاب 

حدود . گیرداش نزدیک به ششصد صفحه با حروف ریز را در بر میپارسی

ي ارائه و نویسنده تقریبا بابت هر دادهده درصد کتاب فهرست مراجع است

اصل کتاب به زبان انگلیسی نوشته . شده، به مرجعی هم اشاره کرده است

از آنجا . اش را هم به دست داده استي پارسیشده و خود میالنی ترجمه

که وزارت ارشاد مجوز الزم براي انتشار این کتاب در ایران را صادر نکرد، 

اش را بر تارنماي خود گذاشت و رونیکی پارسیي الکتمیالنی نسخه

هاي افست نسخه. ي رایگان از آن را براي ایرانیان ممکن ساختاستفاده

شود، بر مبناي ي آن که در بازار سیاه کتاب تهران دست به دست میشده

.ي این تارنما فراهم آمده استنسخه

زاویه قابل ي قوت دارد و از چند چند نقطه» نگاهی به شاه«کتاب 

هایی که گاه از پردازم و بعد کاستیمیاش ابتدا به نقاط قوت. نقد است

مهمتر از همه این که کتاب . کنمي قوت برخاسته را گوشزد میهمان نقطه
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اي را در آن ننوشته، مگر آن که آن را میالنی جملهیعنی . بسیار مستند است

از این نظر، تا جایی که . شدجایی خوانده یا از سیاستمدار مرجعی شنیده با

ي پهلوي نوشته ي سلسلهمن دیدم، این مستندترین کتابی است که درباره

. شده است

مهمترین ایراد . در عین حال، این مستند بودن ایرادهایی هم دارد

کتاب به نظرم آن است که دکتر میالنی، به سنت پژوهشگرانی که در 

اند، بر منابع و اسنادي خاص تکیه کرده هاي غربی به تحقیق مشغولدانشگاه

از نظر اهمیت، مهمترین اسناد مورد . انداش قرار داشتهکه بیشتر در دسترس

. هاي انگلستان، آمریکا و فرانسه هستندارجاع او، گزارشهاي سفارتخانه

طبیعی است که براي پژوهشگري که در آمریکا ساکن است و در همان جا 

اما نکته در اینجاست که . تر باشندین منابع دمِ دستکتاب خود را نوشته، ا

ي یک شخص را تنها بر مبناي چنین تاریخ یک کشور و زندگینامه

هنگام خواندن کتاب، این حس به . توان استوار کردگزارشهایی نمی

دهد که گویی شاه همواره در حال مشورت کردن با خواننده دست می

م تصمیمهاي مهم خود را طبق نظر سفیران کشورهاي غربی بوده و تما

یعنی این . اندکردههم چنین میسیاستمدارانکرده و سایرایشان اتخاذ می

ي میالنی بر اسناد شناسانهي مرجعي ساده، که تکیهشناسانهي روشنکته

ها باشد، به سوگیري خاصی در کتاب منتهی شده، و آن هم این سفارتخانه

ناپلئونی نوشته که سر نخ تمام تحوالت تاریخی جان که گویا متن را دایی

به همین ترتیب، کتاب . دانسته استایران را سفارت انگلیس و آمریکا می

بازي میالنی احتماال نزد کسانی که تمایل دارند شاه را عروسکی خیمه شب

در دست غرب بدانند، یا کل رخدادهاي تاریخ معاصر ایران را بر مبناي 

.کنند، محبوبیت شایانی خواهد یافتتئوري توطئه فهم 
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کتاب به نظرم آن است که دکتر میالنی، به سنت پژوهشگرانی که در 

اند، بر منابع و اسنادي خاص تکیه کرده هاي غربی به تحقیق مشغولدانشگاه

از نظر اهمیت، مهمترین اسناد مورد . انداش قرار داشتهکه بیشتر در دسترس

. هاي انگلستان، آمریکا و فرانسه هستندارجاع او، گزارشهاي سفارتخانه

طبیعی است که براي پژوهشگري که در آمریکا ساکن است و در همان جا 

اما نکته در اینجاست که . تر باشندین منابع دمِ دستکتاب خود را نوشته، ا

ي یک شخص را تنها بر مبناي چنین تاریخ یک کشور و زندگینامه

هنگام خواندن کتاب، این حس به . توان استوار کردگزارشهایی نمی

دهد که گویی شاه همواره در حال مشورت کردن با خواننده دست می

م تصمیمهاي مهم خود را طبق نظر سفیران کشورهاي غربی بوده و تما

یعنی این . اندکردههم چنین میسیاستمدارانکرده و سایرایشان اتخاذ می

ي میالنی بر اسناد شناسانهي مرجعي ساده، که تکیهشناسانهي روشنکته

ها باشد، به سوگیري خاصی در کتاب منتهی شده، و آن هم این سفارتخانه

ناپلئونی نوشته که سر نخ تمام تحوالت تاریخی جان که گویا متن را دایی

به همین ترتیب، کتاب . دانسته استایران را سفارت انگلیس و آمریکا می

بازي میالنی احتماال نزد کسانی که تمایل دارند شاه را عروسکی خیمه شب

در دست غرب بدانند، یا کل رخدادهاي تاریخ معاصر ایران را بر مبناي 

.کنند، محبوبیت شایانی خواهد یافتتئوري توطئه فهم 
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ي شاه و همه. واقعیت آن است که چنین برداشتی نادرست است

سیاستمداران ایرانی معاصرش، مانند سایر دولتمردانی که بعد از جنگ 

جهانی دوم در کشورهاي جهان سوم به قدرت رسیدند، در ابتداي کار اسیر 

گ سرد بود، و به این ترتیب معادالت جهانی و کشمکشهاي مربوط به جن

هراسید و تا حدودي از ایشان هاي خارجی میتا حدودي از سفارتخانه

اما این وابستگی و هراس به تدریج کم شد و حتا در . شنوي داشتحرف

آن زمانی که چنین بساطی در اوج بود هم، کنش سیاستمداران ایرانی تا 

ي روس و انگلیس پیش حدود زیادي مستقل از جریانهاي سنتیِ مداخله

ي بارزِ آن باز پس گیري آذربایجان و کردستان از ارتش نمونه. رفتمی

هاست، و میالنی هم به سرخ و رها شدن نفت شمال از چنگال بلشویک

ها در جریان این اشغال با روسها به توافقی درستی اشاره کرده که انگلیس

جنگ سرد بود که نیروي دست یافته بودند و تنها ورود آمریکا و آغازِ

ي شد و نه نیروهاي سنتی و جا افتادهخارجیِ متحد ایران محسوب می

. خارجی در ایران

ي خاص اسناد ي سخن آن که میالنی از دریچهخالصه

هاي سه کشورِ غربی به ایران و شاه نگریسته، و بنابراین تصویري سفارتخانه

چه بسا اگر به اسناد . سونگرانه استکه از رخدادها به دست داده سخت یک

یافت، و بدیهی است که نگریست، دیدگاهی دیگر میسفارت روسیه هم می

هاي کشورهاي دیگر مانند عراق و ترکیه و هند و مصر و اسناد سفارتخانه
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هاي ارزشمند و بینشهایی مهم به دست افغانستان و پاکستان هم داده

. نگاشته شده استدهند، که در این متن نادیده امی

خواهانه است که از مورد و فزونالبته این چشمداشتی بی

ها را پژوهشگري که مقیم آمریکاست، بخواهیم تا اسناد تمام سفارتخانه

اي اما اي کاش میالنی مقدمه. وارسی کند، و منظور من هم این نیست

اکید افزود و در آن نخست تشناسانه به ابتداي کتاب ارزشمندش میروش

اي استخراج شده، و ها از اسناد سفارتخانهکرد که چه حجمی از دادهمی

هاي انگلیس و فرانسه و آمریکا مراجع کرد که سفارتخانهبعد تصریح می

اگر . اند و باقی اسناد را به هر دلیلی از قلم انداخته استاصلی او بوده

بودنِ پنداري و تصورِ آلت دستکرد، این حسِ خودکوچکچنین می

شد، و روشن ي سیاستمداران معاصر از کتابش به خواننده منتقل نمیهمه

شد که این ارجاعهاي مداوم به کردار و گفتار سفراي کشورهاي غربی، می

ساز بودنِ رفتارهایشان نیست، که به به خاطر اهمیت ایشان یا سرنوشت

ي برگزیدهاي خاص است که از منظر خاصِ اي ویژه و زاویهسادگی منظره

. شودها چنین دیده میي سفارتخانهمیالنی، یعنی پنجره

محدود بودنِ خاستگاه / مستند بودن«اما گذشته از این دوقطبیِ 

. کتاب، فشردگی و ایجاز آن استمثبت دومین ویژگی ، به نظرم »اسناد

ي تاریخ معاصر در کتابش آورده و ها را دربارهمیالنی طیف وسیعی از داده

هاي متفاوت زندگی شاه، در فصلهایی مجزا مرتب ها را گرداگرد دورهآن

ي وسیع موضوعهایی که مورد ارجاع اوست، خواه ناخواه دایره. کرده است

اي بسنده کند ي بسیاري از اشخاص و جریانها به اشارهتا دربارهباعث شده 

ي آشنا اي که با تاریخ دوران پهلوو بگذرد، و این باعث شده تا خواننده

نیست، با انبوهی از اسمهاي خاص روبرو شود که بیشترشان جز در یک بند 

بنابراین ایرادي که از این فشردگی و . اندیا جمله از کتاب حضور نیافته

ي انبوهی از شخصیتهاي تاریخی است، که گستردگی موضوع برخاسته، رژه

ایشان نزد برخی از. شان توضیحاتی اندك به دست داده شده استدرباره
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شد به عوامِ سالمند با برچسبهایی ساده و بیانگر مربوط هستند که می

چنان که مثال پروین غفاري، به . سادگی با اشاره بدان، ایشان را شناساند

شهرت دارد و یا برادران خیامی » موطالیی شهر ما«اش در فیلم خاطر بازي

غیاب این . شناسندمیرا بیشتر در ایران به اسم سازندگان خودروي پیکان

بودن » ايترجمه«ایست که از ارجاعهاي ساده و روشنگر، به نظرم عارضه

اي یعنی میالنی کتاب را ابتدا براي مخاطبان غیرایرانی. کتاب برخاسته است

اند، و بعد همان متن را براي تدوین کرده که با ایران آشنایی چندانی نداشته

در حالی که چه بسا بازنویسی کتاب . ه استمخاطبان ایرانی نیز ترجمه کرد

چرا که به هر روي، بخش اصلیِ . داددر این حالت بهتر جواب می

خوانندگان این کتاب ایرانیان هستند و با وجود چاپ نشدنِ رسمی آن در 

اش چندین برابر بیش از ایران، حدس من آن است که خوانندگان ایرانی

. خوانند، شمار داشته باشندلیسی را میاي که متن انگمخاطبان غیرایرانی

شعر یا سرود یا فیلم، بیانگر و ضروري براي مخاطب ایرانی اشاره به فالن 

است، و در مقابل وصف خیابانهاي تهران یا شکل بناهاي آن ضرورتی 

.ندارد

ي قوتی چشمگیر است و آن سومین ویژگی کتاب میالنی، که به نظرم نقطه

طرفی کامل و دقت علمی سازد، بیمتنهاي مشابه برجسته میرا در میان

میالنی به شدت و گاه با تعصب کوشیده تا از قلمروي . نویسنده است

اش را وارد ها و برداشتهاي شخصیهاي مستند فراتر نرود و داوريداده
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هایی به او البته چند بار از این مدار خارج شده و تک جمله. روایتش نکند

اش را نمایان گیري شخصیطرفانه افزوده که موضعستند و بیروایت م

اما در نسبت با کل متن، شمار و لحن و شدت این جمالت چنان . سازدمی

. توان از آنها چشم پوشیداست که می

زاست، از آنجا که شاه به هر صورت شخصیتی معاصر و مسئله

و مغاك هواداري و ي او تولید شده در دتقریبا تمام متنهایی که درباره

. غلتندگوییِ هیجانی فرو میستایش متعصبانه، یا مخالفت و دشمنی و دشنام

طرفانه و علمی به ي پرداختنِ بیکتاب میالنی این اهمیت را دارد که شیوه

ي شاه نوشته دهد و شاید اولین متنی باشد که دربارهموضوع را نشان می

.له و علیه غلبه داردهاي شده و عینیت در آن بر جانبداري

اي کتاب دکتر میالنی در عین حال، یکی از چشمداشتهاي خواننده

میالنی . گشتمانند مرا برآورده نکرد، و آن هم به قلمروي تحلیل باز می

چه . ي تاریخ معاصر ایران بنویسدآشکارا قصد نداشته متنی تحلیلی درباره

هایی است که گوشه و يِ داده، او راو»معماي هویدا«در این کتاب و چه در 

با این وجود، . کندکنار زندگی یک شخصیت نامدار تاریخی را روشن می

شود که کم هایی دیده میها و اشارهبه خصوص در کتاب شاه، گاه تحلیل

مثال این نکته که . بودن شمار و خالصه بودن محتوایشان جاي دریغ دارد

اي مهم و ن پایان یافت، جملهجنگ سرد و در ایران شروع شد و در ایرا

هاي تعیین کننده است که هم به گمانم درست است و هم توجه بدان گره

به همین ترتیب، این نکته که . گشایدبسیاري را از تاریخ معاصر ما می

استبداد رأي شاه و وابسته شدنِ کل دیوانساالري حکومتی به شخص وي، 

ایست که نیاز به شرح د، نکتهعامل اصلی فروپاشی سیاسی دولت پهلوي بو

ي شاه طلبانهبه همین ترتیب، میالنی به خواستهاي توسعه. و بسط بیشتر دارد

ي اش براي احیاي ایران بزرگ اشاره کرده، اما هیچ تحلیلی دربارهو تمایل

دالیلِ انفعال ایران در تحوالت افغانستان و پاکستان به دست نداده و ننوشته 

مزمان با اوج گرفتنِ اقتدار شاه، همچنان کرور کرور از چگونه شد که هکه 
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ي روسها در خوارزم و سغد و مرو و مردم ایران زمین در قلمروي زیر سلطه

شد، ها سوزانده میشدند و کتابخانهمردند و کشته میبخاراي قدیم می

آن که دولت ایران حتا انگشتی براي یاري به مردمِ آن سامان به جنبش بی

.ددرآور

اي که بر عهده داشته اینها البته به معناي کوتاهیِ میالنی از وظیفه

ي شاه را آماج کرده، و این کار را چرا که او شرح زندگینامه. است، نیست

اي که ناشی هاي برجستهاش بوده، با کاستیبا مستندترین راهی که در توان

اهمیت برخی از با این وجود،. از موقعیتش بوده، به انجام رسانده است

کنند، و نه پاسخهایی که در خود کتابها در پرسشهایی است که طرح می

شک تا مدتها محل کتاب شاه میالدي، اثري ارزشمند است که بی. دارند

ارجاع پژوهشگران خواهد بود، اما این به خاطر پاسخهایی است که در آن 

.گرد آمده، و نه پرسشهایی که پیش نهاده شده است

.
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:خوانده شدزروانخنیاگران در کنسرت گروه که یشعرهای

اي ساربان

سعدي

روداي ساربان آهسته رو کآرام جانم می

رودوآن دل که با خود داشتم با دلستانم می

ام مهجور از او بیچاره و رنجور از اومن مانده

رودگویی که نیشی دور از او در استخوانم می

نگ و فسون پنهان کنم ریش درونگفتم به نیر

رودماند که خون بر آستانم میپنهان نمی

محمل بدار اي ساروان تندي مکن با کاروان

رودکز عشق آن سرو روان گویی روانم می

رود دامن کشان من زهر تنهایی چشاناو می

روددیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می

برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم

رودچون مجمري پرآتشم کز سر دخانم می

53صد و نود و دوآذر ماه هزار و سی/سیزدهمي شماره/سیمرغ

:خوانده شدزروانخنیاگران در کنسرت گروه که یشعرهای

اي ساربان

سعدي

روداي ساربان آهسته رو کآرام جانم می

رودوآن دل که با خود داشتم با دلستانم می

ام مهجور از او بیچاره و رنجور از اومن مانده

رودگویی که نیشی دور از او در استخوانم می

نگ و فسون پنهان کنم ریش درونگفتم به نیر

رودماند که خون بر آستانم میپنهان نمی

محمل بدار اي ساروان تندي مکن با کاروان

رودکز عشق آن سرو روان گویی روانم می

رود دامن کشان من زهر تنهایی چشاناو می

روددیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می
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بنیاد اوبا آن همه بیداد او وین عهد بی

روددر سینه دارم یاد او یا بر زبانم می

ي و بر چشمم نشین اي دلستان نازنینآباز

رودکآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می

نشنومغنوم و اندرز کس مینشب تا سحر می

رودروم کز کف عنانم میوین ره نه قاصد می

گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گل

رودوین نیز نتوانم که دل با کاروانم می

صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من

رودگر چه نباشد کار من هم کار از آنم می

سخندر رفتن جان از بدن گویند هر نوعی 

رودمن خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می

وفاسعدي فغان از دست ما الیق نبود اي بی

رودرم جفا کار از فغانم میآطاقت نمی
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رودکآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می

نشنومغنوم و اندرز کس مینشب تا سحر می

رودروم کز کف عنانم میوین ره نه قاصد می

گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گل

رودوین نیز نتوانم که دل با کاروانم می

صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من

رودگر چه نباشد کار من هم کار از آنم می

سخندر رفتن جان از بدن گویند هر نوعی 

رودمن خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می

وفاسعدي فغان از دست ما الیق نبود اي بی

رودرم جفا کار از فغانم میآطاقت نمی
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ما نیز هم بد نیستیم

سعدي

وز هر که در عالم بهی ما نیز هم بد نیستیم 
اي سروباالي سهی کز صورت حال آگهی 

ز هم بد نیستیم آري نکو گفتی ولی ما نی
گفتی به رنگ من گلی هرگز نبیند بلبلی 

نه خود تویی زیبا و بس ما نیز هم بد نیستیم 
تا چند گویی ما و بس کوته کن اي رعنا و بس 

گر دوستان داري بسی ما نیز هم بد نیستیم 
اي شاهد هر مجلسی و آرام جان هر کسی 

د نیستیم اي جان لطف و مردمی ما نیز هم ب گفتی که چون من در زمی دیگر نباشد آدمی 

ور در جهان نیکو تویی ما نیز هم بد نیستیم 
یبو تویی ور بلبل خوشگو تویگر گلشن خوش

وفایی پر مکن ما نیز هم بد نیستیم گو بی
گوید سخنگویی چه شد کان سروبن با ما نمی

یم اي ما نیز هم بد نیستاز ما چرا بیگانه
اي اي یا گوهر یک دانهگر تو به حسن افسانه

گر به بود در باغ تو ما نیز هم بد نیستیم 
اي در دل ما داغ تو تا کی فریب و الغ تو 

اي باغ شفتالو و به ما نیز هم بد نیستیم 
باري غرور از سر بنه و انصاف درد من بده 

م اي ما نیز هم بد نیستیپس چون زما رنجیده اياي وز حال ما پرسیدهگفتم تو ما را دیده
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مهر سخت دل ما نیز هم بد نیستیم اي سست
گفتی به از من در چگل صورت نبنددآب و گل

گو هرکه خواهی برگزین مانیز هم بد نیستیم سعدي گر آن زیباقرین بگزید بر ما همنشین

تلخی نکند

موالناي بلخی

ز می دهنمخالی نکند ا تلخی نکند شیرین ذقنم

منَگوید که بیا من جامه کَ عریان کندم هر صبحدمی

او بس نکند پس من چه کنم در خانه جد مهلت ندهده

از دیدن او جان است تنم از ساغر او گیج است سرم

چون می رود او در پیرهنم تنگ است بر او هر هفت فلک

اش شیرین سخنمدر عربده شیره او من شیردلماز

من ساختمت چونت نزنم می گفت که تو در چنگ منی

تو زخمه زنی من تن تننم من چنگ توام بر هر رگ من

دل نیست مرا من خود چه کنم حاصل تو ز من دل برنکنی
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عید نو

موالناي بلخی

باز آمدم چون عید نو، تا قفل و زندان بشکنم

ال و دندان بشکنمخوار را چنگوین چرخ مردم

خورندآب را کاین خاکیان را میاختر بیهفت

هاشان بشکنمهم آب بر آتش زنم، هم باده

آغاز من پران شدم چون باز مناز شاه بی

وار را در دیر ویران بشکنمتا جغد طوطی

ام، کاین جان فداي شه کنمزآغاز عهدي کرده

ان بشکنمبشکسته بادا پشت جان، گر عهد و پیم

امروز همچون آصفم شمشیر و فرمان در کفم

کشان در پیش سلطان بشکنمتا گردن گردن

روزي دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور

هاي بیخشان از راه پنهان بشکنمچون

من نشکنم جز جور را یا ظالم بدغور را

اي دارد نمک گیرد اگر آن بشکنمگر ذره

چوگان وحدت وي بردهرجا یکی گویی بود

گویی که میدان نسپرد در زخم چوگان بشکنم

گشته مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او

گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم
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چون در کف سلطان شدم یک حبه بودم کان شدم

دان که میزان بشکنمگر در ترازویم نهی می

ه دهیچون من خراب و مست را در خانه خود ر

پس تو ندانی این قدر کاین بشکنم آن بشکنم

گر پاسبان گوید که هی بر وي بریزم جام می

دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم

چرخ ار نگردد گرد دل از بیخ و اصلش برکنم

گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنم

اياي مهمان خویشم بردهخوان کرم گسترده

ي نان بشکنمم چرا مالی اگر من گوشهگوش

نی نی منم سرخوان تو، سرخیل مهمانان تو

جامی دو بر مهمان کنم تا شرم مهمان بشکنم

کنیاي که میان جان من تلقین شعرم می

گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم

از شمس تبریزي اگر باده رسد مستم کند

ون کیوان بشکنموار خود استمن ال ابالی
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:از شعرهایم

مهرگان

1387

مهر دگربار ساخت بر فلک اورنگ ناز

باز تراوید باد در رگ شهباز و باز

باز به دیدار نور خواند سرودي درخت

باز کمی جلوه کرد باز کمی کرد ناز

اي از امید در بدن خاك ریختبارقه

یک ذره خرسندتر گشت خداوند باز

دل ارمشتگاه رخنه کمی کرد نوردر 

آب کمی پاك کرد تیرگی مکر و آز

بافت بر آژنگ روز نور کمی سایه بان

ریخت کمی شعر ابر بر تن آواز راز

مهرِ هزاران نگاه، کآن همه از شرم بست

کرد یکی چشم باز، بعد زمانی دراز

ها حکمت دیرینه خواندباید از آیینه

شت مهر فرشگردسازتا که دگربار گ

59صد و نود و دوآذر ماه هزار و سی/سیزدهمي شماره/سیمرغ

:از شعرهایم

مهرگان

1387

مهر دگربار ساخت بر فلک اورنگ ناز

باز تراوید باد در رگ شهباز و باز

باز به دیدار نور خواند سرودي درخت

باز کمی جلوه کرد باز کمی کرد ناز

اي از امید در بدن خاك ریختبارقه

یک ذره خرسندتر گشت خداوند باز

دل ارمشتگاه رخنه کمی کرد نوردر 

آب کمی پاك کرد تیرگی مکر و آز

بافت بر آژنگ روز نور کمی سایه بان

ریخت کمی شعر ابر بر تن آواز راز

مهرِ هزاران نگاه، کآن همه از شرم بست

کرد یکی چشم باز، بعد زمانی دراز

ها حکمت دیرینه خواندباید از آیینه

شت مهر فرشگردسازتا که دگربار گ

59صد و نود و دوآذر ماه هزار و سی/سیزدهمي شماره/سیمرغ

:از شعرهایم

مهرگان

1387

مهر دگربار ساخت بر فلک اورنگ ناز

باز تراوید باد در رگ شهباز و باز

باز به دیدار نور خواند سرودي درخت

باز کمی جلوه کرد باز کمی کرد ناز

اي از امید در بدن خاك ریختبارقه

یک ذره خرسندتر گشت خداوند باز

دل ارمشتگاه رخنه کمی کرد نوردر 

آب کمی پاك کرد تیرگی مکر و آز

بافت بر آژنگ روز نور کمی سایه بان

ریخت کمی شعر ابر بر تن آواز راز

مهرِ هزاران نگاه، کآن همه از شرم بست

کرد یکی چشم باز، بعد زمانی دراز

ها حکمت دیرینه خواندباید از آیینه

شت مهر فرشگردسازتا که دگربار گ



60صد و نود و دوآذر ماه هزار و سی/سیزدهمي شماره/سیمرغ

، فرصتی دست داد و با دوست عزیزم مهندس 1387در آذرماه سال 

آنجا، . پیمان اعتماد در مراسم عرس موالناي بلخی در قونیه شرکت داشتیم

و خواست چند ، ه بوددوستی از دیدن سماع درویشان به شور آمدشبی 

نامه ه نیِ موالنا در نیبیتی از شعرهایم را برایش بخوانم، وقتی خواندم مرا ب

...پاسخی که در مقام انکار برایش سرودماست تشبیه کرد، و این 

سروم

1387ماهآذر

تیرم، قوسم، زه آماجمنی نه، نی نه، نی نه، سروم

شادان سبزِ قد کاجمچون از غم خوردن رویدنی

کژ مژ شعرم، رقص واجمبرخالم از خط بگریزد

شاخ قوچم، اوج عاجمآید قلبمپوك از چه سحر 

نور گرمِ گرگ و میشمشاخ و برگم تا شب رفته

من مغ، داعی، من درویشمرهرو خواهی، نامم برخوان

روز و شب را من اندیشمآتش از من گرمی گیرد

من هرمزدم، من خود خویشمیزدان را من زادم از تب

هر اوجمپیچ و خم بین درخط چون باشم؟ من برخالم

از این سو جام از آن سو جمپیچان بر خود از صد رازم

ارتش باشم، خود یک فوجمیکتا اُسوار هنگامه

رقص موجم، رقص موجمآشوبگون چون توفانم
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زروان گیرد در آغوشمباد چابک تختم باشد

یشم چشمان جامِ نوشمپیچ گیسو ترك تاجم

گردون، بالِ دوشمبارِیکتا جامه، رهرو، تنها

پوشمکآن را یک عمر میهستی است آن رنگین خرقه

رگ خارا

1383تابستان 

رگ خارا، رگ خارا، شده لبریزِ تبِ شک

گاه عادت، به تنم نشسته آهکبه رسوب

طرب آنقدر تبه شد که ادب گسیخت دامن

خطر این قدر روا شد که زمان نمود اندك

رنج گویا به نگاه ماه بستهقفسى ز

شکنِ یقینِ خورشید نشسته در شب شک

ى یاغى ز ستم شکست دورانرخ آیینه

مزدكیارمانى، شده رنجه مارشده کشته 

زدردى که صد هزاره به فلک لگام مىخ

شده مقهور و لگدکوب هزار چکمه عینک
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آرمانشهر عدالتآرمانشهر عدالت

13921392پاییز پاییز 

تونی بري، تونی بري، میمی. . دمدممن تو رو لو نمیمن تو رو لو نمی««: : دم و گفتمدم و گفتمبه چشمانش خیره شبه چشمانش خیره ش

»»......بیا با هم فرار کنیمبیا با هم فرار کنیم

»»..کننکنناگه بفهمن، بالفاصله اعدامت میاگه بفهمن، بالفاصله اعدامت می««: : گفتگفت

... ... باید دل رو به دریا زدباید دل رو به دریا زد. . ام از این همه احتیاطام از این همه احتیاطدیگه خسته شدهدیگه خسته شده««: : گفتمگفتم

»»......بدو، از این طرفبدو، از این طرف... ... بیابیا

بعد صداي بعد صداي . . اي به من خیره شداي به من خیره شدبا آن چشمان درشت و زیبایش لحظهبا آن چشمان درشت و زیبایش لحظه

ي اعیانی ي اعیانی سرش را برگرداند و به تاریکی داخل خانهسرش را برگرداند و به تاریکی داخل خانه. . بوق ماشین پلیس بلند شدبوق ماشین پلیس بلند شد

» » !!بیا دیگهبیا دیگه««: : گفتمگفتم. . از ترس پلیس چراغها را روشن نکرده بوداز ترس پلیس چراغها را روشن نکرده بود. . خیره شدخیره شد

ي نیم گشوده پایین ي نیم گشوده پایین با عجله از پنجرهبا عجله از پنجره. . سر  وصدایی از درون خانه برخاستسر  وصدایی از درون خانه برخاست

. . ه چابکی بر زمین فرود آمده چابکی بر زمین فرود آمدپرید و در حیات خلوت پشت خانه، کنار پایم بپرید و در حیات خلوت پشت خانه، کنار پایم ب

ها کاشته بودند رد ها کاشته بودند رد دستش را گرفتم و با هم تند تند از شمشادهایی که بین خانهدستش را گرفتم و با هم تند تند از شمشادهایی که بین خانه

اي باریک و تنگ، و با گامهایی تند آن را طی اي باریک و تنگ، و با گامهایی تند آن را طی پیچیدیم به درون کوچهپیچیدیم به درون کوچه. . شدیمشدیم

وقتی از سوي دیگر، به خیابانی عریض وارد شدیم، نفسی به راحتی وقتی از سوي دیگر، به خیابانی عریض وارد شدیم، نفسی به راحتی . . کردیمکردیم

ي پلیس ي پلیس همکارانم در ادارههمکارانم در اداره. . گشتگشتمان نمیمان نمیدنبالدنبالاینجا دیگر کسیاینجا دیگر کسی. . کشیدیمکشیدیم

خواستند سر نخی خواستند سر نخی کنم و تا میکنم و تا میمطمئن بودند که پشت ساختمان را حراست میمطمئن بودند که پشت ساختمان را حراست می

دستانش را دستانش را . . ي خیانتم پیدا کنند، چندین چهارراه از آنجا دور شده بودیمي خیانتم پیدا کنند، چندین چهارراه از آنجا دور شده بودیمدربارهدرباره

» » حاال به من اعتماد داري؟حاال به من اعتماد داري؟««: : زیر لب گفتمزیر لب گفتم. . یخ کرده بودیخ کرده بود. . در دستم فشردمدر دستم فشردم

»»..ستستفردا یه روز دیگهفردا یه روز دیگه... ... براي امروز آره، اما فردا، براي امروز آره، اما فردا، ««: : ا کردا کردنجونجو

این را حمل به این کردم که از صداقت من در دوستی خاطرجمع این را حمل به این کردم که از صداقت من در دوستی خاطرجمع 

»»..کنمکنمفردا هم اگر باز همین موقعیت پیش بیاد، همین کار رو میفردا هم اگر باز همین موقعیت پیش بیاد، همین کار رو می««: : گفتمگفتم. . نیستنیست

»»..من از خودم مطمئن نیستممن از خودم مطمئن نیستم... ... تو شایدتو شاید««: : گفتگفت
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آرمانشهر عدالتآرمانشهر عدالت

13921392پاییز پاییز 

تونی بري، تونی بري، میمی. . دمدممن تو رو لو نمیمن تو رو لو نمی««: : دم و گفتمدم و گفتمبه چشمانش خیره شبه چشمانش خیره ش

»»......بیا با هم فرار کنیمبیا با هم فرار کنیم

»»..کننکنناگه بفهمن، بالفاصله اعدامت میاگه بفهمن، بالفاصله اعدامت می««: : گفتگفت

... ... باید دل رو به دریا زدباید دل رو به دریا زد. . ام از این همه احتیاطام از این همه احتیاطدیگه خسته شدهدیگه خسته شده««: : گفتمگفتم

»»......بدو، از این طرفبدو، از این طرف... ... بیابیا

بعد صداي بعد صداي . . اي به من خیره شداي به من خیره شدبا آن چشمان درشت و زیبایش لحظهبا آن چشمان درشت و زیبایش لحظه

ي اعیانی ي اعیانی سرش را برگرداند و به تاریکی داخل خانهسرش را برگرداند و به تاریکی داخل خانه. . بوق ماشین پلیس بلند شدبوق ماشین پلیس بلند شد

» » !!بیا دیگهبیا دیگه««: : گفتمگفتم. . از ترس پلیس چراغها را روشن نکرده بوداز ترس پلیس چراغها را روشن نکرده بود. . خیره شدخیره شد

ي نیم گشوده پایین ي نیم گشوده پایین با عجله از پنجرهبا عجله از پنجره. . سر  وصدایی از درون خانه برخاستسر  وصدایی از درون خانه برخاست

. . ه چابکی بر زمین فرود آمده چابکی بر زمین فرود آمدپرید و در حیات خلوت پشت خانه، کنار پایم بپرید و در حیات خلوت پشت خانه، کنار پایم ب

ها کاشته بودند رد ها کاشته بودند رد دستش را گرفتم و با هم تند تند از شمشادهایی که بین خانهدستش را گرفتم و با هم تند تند از شمشادهایی که بین خانه
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»»..کنیکنیتو هم همین کار رو برام میتو هم همین کار رو برام می. . من بهت اعتماد دارممن بهت اعتماد دارم««: : گفتمگفتم

»»......اونقدرها هم مطمئن نباشاونقدرها هم مطمئن نباش««: : گفتگفت

گهگاهی این مکالمه مثل فیلمی که با دور تند پخش شود، به ذهنم گهگاهی این مکالمه مثل فیلمی که با دور تند پخش شود، به ذهنم 

شبی که من شبی که من . . ساز نگذشته بودساز نگذشته بودزمان درازي از آن شبِ سرنوشتزمان درازي از آن شبِ سرنوشت. . آوردآوردهجوم میهجوم می

بایست بایست و میو میاي خوابیده بوداي خوابیده بودپلیس بودم، و او براي دو شب متوالی در خانهپلیس بودم، و او براي دو شب متوالی در خانه

مسخره اینجا بود که من شریک جرمش بودم، و حاال مسخره اینجا بود که من شریک جرمش بودم، و حاال . . کردمکردمدستگیرش میدستگیرش می

بایست حکم مرگش را اجرا بایست حکم مرگش را اجرا یعنی در واقع مییعنی در واقع می. . کردمکردمبایست دستگیرش میبایست دستگیرش میمیمی

شکن بودند و شکن بودند و مردم یا قانونمردم یا قانون. . چون زندان و بازداشتگاهی در کار نبودچون زندان و بازداشتگاهی در کار نبود. . کردمکردممیمی

..کردندکردنداعدام میاعدام میشکنها را بالفاصله شکنها را بالفاصله ها قانونها قانونیا نبودند، و پلیسیا نبودند، و پلیس

همان شب بود که صریح و علنی قانون همان شب بود که صریح و علنی قانون . . ام عمل نکردمام عمل نکردماما من به وظیفهاما من به وظیفه

شاید جرم شاید جرم . . اش دادم، که خودم هم با او همراه شدماش دادم، که خودم هم با او همراه شدمنه تنها فرارينه تنها فراري. . را شکستمرا شکستم

اگر اگر . . گذشت نبودگذشت نبودشد یک جوري ماستمالی کرد، اما دومی قابلشد یک جوري ماستمالی کرد، اما دومی قابلام را میام را میاولیاولی

ي دیگري ي دیگري با این وجود چارهبا این وجود چاره. . ددکردنکردنشدم، بالفاصله اعدامم میشدم، بالفاصله اعدامم میشناسایی میشناسایی می

ام را باز کردم و دیدم که براي بیست ام را باز کردم و دیدم که براي بیست اي که پاکت قرعهاي که پاکت قرعهدر همان لحظهدر همان لحظه. . نداشتمنداشتم

. . دانستمدانستمام، این را خوب میام، این را خوب میو چهار ساعت بعد پلیس شدهو چهار ساعت بعد پلیس شده

ي اولی که ي اولی که از همان لحظهاز همان لحظه. . سرنوشت من و او به هم گره خورده بودسرنوشت من و او به هم گره خورده بود

یکی دو یکی دو . . ایم تازگی داشتایم تازگی داشتاش، حسی در درونم رخنه کرد که به کلی براش، حسی در درونم رخنه کرد که به کلی بردیدمدیدم

ساعت اول، از جنس همان خوش آمدن و صمیمیتی بود که معمول است و ساعت اول، از جنس همان خوش آمدن و صمیمیتی بود که معمول است و 

اما بعد، وقتی با هم شام اما بعد، وقتی با هم شام . . کنندکنندآدمها هر از چندگاهی نسبت به کسی پیدا میآدمها هر از چندگاهی نسبت به کسی پیدا می
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هاي وجودم هاي وجودم خوردیم و به بستر رفتیم، فهمیدم که چیزي دارد در عمیقترین الیهخوردیم و به بستر رفتیم، فهمیدم که چیزي دارد در عمیقترین الیه

اي که بعد از سالها در محلول اي که بعد از سالها در محلول دیمیدیمیدرست مثل عکس رنگی قدرست مثل عکس رنگی ق. . گیردگیردشکل میشکل می

. . اي دوردست را از نو خلق کنداي دوردست را از نو خلق کندظهور بیفتد و خاطرهظهور بیفتد و خاطره

زیباترین زنی بود که تا به حال دیده زیباترین زنی بود که تا به حال دیده . . در این هیچ حرفی نبوددر این هیچ حرفی نبود. . زیبا بودزیبا بود

گشتند و گشتند و رفتیم، همه بر میرفتیم، همه بر میبه قدري زیبا بود که وقتی در خیابان راه میبه قدري زیبا بود که وقتی در خیابان راه می. . بودمبودم

اصالت و متانتی که در رفتارش بود به دل اصالت و متانتی که در رفتارش بود به دل با این وجود بیشتر با این وجود بیشتر . . کردندکردندنگاهش مینگاهش می

انگار که در کاخ پادشاهی انگار که در کاخ پادشاهی . . نوعی رفتار خوددارانه و اصیل داشتنوعی رفتار خوددارانه و اصیل داشت. . نشستنشستمیمی

هاي هاي ي مردم در خانهي مردم در خانهاو هم درست مثل بقیهاو هم درست مثل بقیه. . البته اینطور نبودالبته اینطور نبود. . بزرگ شده باشدبزرگ شده باشد

ي بانوان ي بانوان ي مردان سالخورده پدرش و همهي مردان سالخورده پدرش و همههمههمه. . همه پرورده شده بودهمه پرورده شده بود

ي ي درست مثل بقیهدرست مثل بقیه. . از هرکس چیزي را یاد گرفته بوداز هرکس چیزي را یاد گرفته بود. . دنددندسپیدگیسو مادرش بوسپیدگیسو مادرش بو

دارانه ترکیب کرده دارانه ترکیب کرده اما اینها را با نوعی خلق و خوي نجیب و خویشتناما اینها را با نوعی خلق و خوي نجیب و خویشتن. . مردممردم

گرفت، جذابیتی گرفت، جذابیتی خلق و خویی که وقتی کنار چهره و اندام زیبایش قرار میخلق و خویی که وقتی کنار چهره و اندام زیبایش قرار می. . بودبود

. . آوردآوردناپذیر برایش به ارمغان میناپذیر برایش به ارمغان میمقاومتمقاومت

. . شک عجیب و نامحتمل بودشک عجیب و نامحتمل بودطع کرد، بیطع کرد، بیشکلی که راه ما با هم تقاشکلی که راه ما با هم تقا

اما اما . . شاید حاال در این لحظات آخر، بتوان کل قضیه را تراژدي دردناکی دانستشاید حاال در این لحظات آخر، بتوان کل قضیه را تراژدي دردناکی دانست

یک بار همین اواخر، از یک بار همین اواخر، از . . با این همه، من از تمام آنچه که رخ داده راضی هستمبا این همه، من از تمام آنچه که رخ داده راضی هستم

دادم آن روز اول دادم آن روز اول من پرسید که اگر اختیار به دست خودم بود، ترجیح نمیمن پرسید که اگر اختیار به دست خودم بود، ترجیح نمی

اي دیگر شب را به صبح برسانم؟ و پاسخ من اي دیگر شب را به صبح برسانم؟ و پاسخ من را بردارم و در خانهرا بردارم و در خانهاي دیگر اي دیگر قرعهقرعه

قاطعانه این بود که آن قرعه بهترین اتفاق زندگی من بوده، و آنچه بعد از آن قاطعانه این بود که آن قرعه بهترین اتفاق زندگی من بوده، و آنچه بعد از آن 

هایش، به قدري دلپذیر و معنادار است که لحظههایش، به قدري دلپذیر و معنادار است که لحظهي تلخیي تلخیبرایم رخ داده، با همهبرایم رخ داده، با همه

..اش را دوست دارماش را دوست دارملحظهلحظه

جهان این طور ساخته جهان این طور ساخته . . کنمکنمنمینمیهیچکس را بابت انتخابهایش شماتتهیچکس را بابت انتخابهایش شماتت

همه چیز به تساوي میان مردم تقسیم نشده، هرچند خودشان همه همه چیز به تساوي میان مردم تقسیم نشده، هرچند خودشان همه . . شده استشده است

ي مردم از ي مردم از این توهم، که همهاین توهم، که همه. . کنندکنندچیز را به تساوي بین خودشان تقسیم میچیز را به تساوي بین خودشان تقسیم می
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به خصوص وقتی کسی را به خصوص وقتی کسی را . . تواند کشنده باشدتواند کشنده باشدها برخوردارند، میها برخوردارند، میي نیکیي نیکیهمههمه

. . ها در او متراکم شده استها در او متراکم شده استي نیکیي نیکیکه همهکه همهدوست داشته باشی و فکر کنی دوست داشته باشی و فکر کنی 

اما از ابتال به این مرض اما از ابتال به این مرض . . ي من این توهم پیامدهایی وخیم به جا گذاشتي من این توهم پیامدهایی وخیم به جا گذاشتدربارهدرباره

فکر فکر . . کندکندهمین چیزهاست که زندگی را رنگین و معنادار میهمین چیزهاست که زندگی را رنگین و معنادار می. . پشیمان نیستمپشیمان نیستم

..نکنم او هم از توهمی موازي با آن پشیمان شده باشدنکنم او هم از توهمی موازي با آن پشیمان شده باشد

داد که اتفاق مهمی داد که اتفاق مهمی ی را کشیدم، دلم خبر میی را کشیدم، دلم خبر میي کذایي کذایآن روز که قرعهآن روز که قرعه

کردم این دلواپسی و حس کردم این دلواپسی و حس اولش، مثل همه، فکر میاولش، مثل همه، فکر می. . برایم رخ خواهد دادبرایم رخ خواهد داد

دهد که مثال قرار است مرا بر تخت پادشاهی بنشاند، دهد که مثال قرار است مرا بر تخت پادشاهی بنشاند، اي خبر میاي خبر میغریب از حادثهغریب از حادثه

ها ها ي توزیع قرعهي توزیع قرعهیا حتا مهمتر از آن، باعث شود یک روز در مقام ریاست ادارهیا حتا مهمتر از آن، باعث شود یک روز در مقام ریاست اداره

اي به نسبت محقر خوابیده بودم، پیشِ بانویی اي به نسبت محقر خوابیده بودم، پیشِ بانویی شب قبلش را در خانهشب قبلش را در خانه. . یرمیرمقرار بگقرار بگ

کرد و تقریبا تمام شب را با دلسوزي کرد و تقریبا تمام شب را با دلسوزي سالخورده و بیمار که مرا پسرم خطاب میسالخورده و بیمار که مرا پسرم خطاب می

به خاطر پیري نتوانسته بود روز پیش را خوب کار به خاطر پیري نتوانسته بود روز پیش را خوب کار . . از او پرستاري کرده بودماز او پرستاري کرده بودم

هم طوري نبود که هم طوري نبود که شغل روز پیش منشغل روز پیش من. . کند و بنابراین پولی در بساط نداشتکند و بنابراین پولی در بساط نداشت

. . بتوانم زیاد ولخرجی کنمبتوانم زیاد ولخرجی کنم

ي روز بعدم ي روز بعدم روي هم رفته آدم خوش شانسی بودم، پس روي قرعهروي هم رفته آدم خوش شانسی بودم، پس روي قرعه

ي پولی که آن روز در آورده بودم را خرج کردم تا ي پولی که آن روز در آورده بودم را خرج کردم تا حساب کردم و تقریبا همهحساب کردم و تقریبا همه

غذا را با خوشحالی خورد و داروهاي گرانی را غذا را با خوشحالی خورد و داروهاي گرانی را . . غذاي مفصلی برایش آماده کنمغذاي مفصلی برایش آماده کنم

من تقریبا شب را گرسنه به من تقریبا شب را گرسنه به . . دم خورد و آسوده خوابیددم خورد و آسوده خوابیدهم که برایش خریده بوهم که برایش خریده بو

. . ي چرك و کثیف را بستر فرض کردي چرك و کثیف را بستر فرض کردالبته اگر بتوان آن کاناپهالبته اگر بتوان آن کاناپه. . بستر رفتمبستر رفتم
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شباهتی به من نداشت، اما شباهتی به من نداشت، اما . . اي برایش درست کردماي برایش درست کردمصبح هم صبحانهصبح هم صبحانه

توانست در این مورد توانست در این مورد هیچ کس نمیهیچ کس نمی. . دانست، شاید واقعا مادرم بوددانست، شاید واقعا مادرم بودکسی چه میکسی چه می

وقتی ناقوسها به صدا در آمدند و ساعت هشت صبح را اعالم وقتی ناقوسها به صدا در آمدند و ساعت هشت صبح را اعالم . . مطمئن باشدمطمئن باشد

ي ي بایست برویم تا ببینیم قرعهبایست برویم تا ببینیم قرعهمیمی. . ي محقر بیرون آمدیمي محقر بیرون آمدیمکردند، هر دو از خانهکردند، هر دو از خانه

همچنان همچنان . . شدشدهایمان از هم جدا میهایمان از هم جدا میشود، و از اینجا راهشود، و از اینجا راهفال آن روزمان چطور میفال آن روزمان چطور می

د دوام نخواهد د دوام نخواهد پیر و بیمار و خسته بود و از ذهنم گذشت که با این وضعیت زیاپیر و بیمار و خسته بود و از ذهنم گذشت که با این وضعیت زیا

آن وقت دیگر یکی دو روز آن وقت دیگر یکی دو روز . . ماندماندي کار بیرون میي کار بیرون میآورد و دیر یا زود از چرخهآورد و دیر یا زود از چرخه

اما از این افکار اما از این افکار . . خوابی پیشارویش بود و بعد هم مردن از گرسنگیخوابی پیشارویش بود و بعد هم مردن از گرسنگیکارتنکارتن

در در . . آلود چیزي بروز ندادم و با ظاهري امیدوار از او خداحافظی کردمآلود چیزي بروز ندادم و با ظاهري امیدوار از او خداحافظی کردمیأسیأس

. . اش گرفت و مرا دعا کرداش گرفت و مرا دعا کردروکیدهروکیدهي آخر، دستم را در دستان کوچک و چي آخر، دستم را در دستان کوچک و چلحظهلحظه

زیاد بودند شمار آدمهایی که به نیروي دعا و تاثیر خدایان و مقدسین در تعیین زیاد بودند شمار آدمهایی که به نیروي دعا و تاثیر خدایان و مقدسین در تعیین 

به نظرم همه چیز به نظرم همه چیز . . ي ایشان نبودمي ایشان نبودماما من از زمرهاما من از زمره. . هایشان اعتقاد داشتندهایشان اعتقاد داشتندقرعهقرعه

اما با اما با . . توانست خوشایند یا ناخوشایند باشدتوانست خوشایند یا ناخوشایند باشدتصادفی که میتصادفی که می. . تصادفی بیش نبودتصادفی بیش نبود

ته دلم دوست دارم فکر کنم که به خاطر دعاي او بوده که آن روز ته دلم دوست دارم فکر کنم که به خاطر دعاي او بوده که آن روز این وجود این وجود 

. . ي کذائی به نامم خوردي کذائی به نامم خوردآن قرعهآن قرعه

گفتند هرچه گفتند هرچه ها میها میخرافاتیخرافاتی. . ها رفتمها رفتمبه نزدیکترین محل توزیع قرعهبه نزدیکترین محل توزیع قرعه

اما من سالها اما من سالها . . آوریمآوریمي بهتري به دست میي بهتري به دست میزودتر در محل حاضر شویم، قرعهزودتر در محل حاضر شویم، قرعه

دانستم همه دانستم همه ها کار کرده بودم و میها کار کرده بودم و میپیش یک بار به عنوان کارمند توزیع قرعهپیش یک بار به عنوان کارمند توزیع قرعه

عدالتی که عدالتی که . . چیز به واقع تصادفی است و هیچ نظم و ترتیبی بر آن حاکم نیستچیز به واقع تصادفی است و هیچ نظم و ترتیبی بر آن حاکم نیست

البته بودند کسانی که البته بودند کسانی که . . ناپذیر بودناپذیر بودها حاکم بود، مطلق و خدشهها حاکم بود، مطلق و خدشهبر توزیع قرعهبر توزیع قرعه

اي بودند که با وجود مراقبت دایمی اي بودند که با وجود مراقبت دایمی کردند، ماموران توزیع قرعهکردند، ماموران توزیع قرعهتقلب میتقلب می

شان شان انداختند، و در واپسین دقایق انجام وظیفهانداختند، و در واپسین دقایق انجام وظیفهها میها میگاهی به قرعهگاهی به قرعهها، نیم نها، نیم نپلیسپلیس

گذاشتند تا گذاشتند تا به عنوان مامور توزیع قرعه پاکتی دلخواه را براي خودشان کنار میبه عنوان مامور توزیع قرعه پاکتی دلخواه را براي خودشان کنار می

اما این خیانتکاران معموال اما این خیانتکاران معموال . . روز بعد شغل نان و آب داري نصیبشان شودروز بعد شغل نان و آب داري نصیبشان شود

ن بار پلیس شدم، ن بار پلیس شدم، بعدتر، وقتی براي اولیبعدتر، وقتی براي اولی. . شدندشدندشناسایی و بالفاصله اعدام میشناسایی و بالفاصله اعدام می

ي نیروهاي امنیتی آن است که انتخابهاي ي نیروهاي امنیتی آن است که انتخابهاي فهمیدم که یکی از وظایف روزمرهفهمیدم که یکی از وظایف روزمره
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اگر کسی یک دفعه از این مقام به تخت اگر کسی یک دفعه از این مقام به تخت . . ماموران توزیع قرعه را بررسی کنندماموران توزیع قرعه را بررسی کنند

کردند کردند کردند و ناچارش میکردند و ناچارش میجهید، به او شک میجهید، به او شک میپادشاهی یا مسند وزارت میپادشاهی یا مسند وزارت می

زارتش را به سؤال و جوابهاي زارتش را به سؤال و جوابهاي چندین ساعت از روزِ دلپذیرِ سلطنت یا وچندین ساعت از روزِ دلپذیرِ سلطنت یا و

. . کردندکردندشد، همانجا اعدامش میشد، همانجا اعدامش میسختگیرانه بگذراند، و که اگر محکوم میسختگیرانه بگذراند، و که اگر محکوم می

کشی و قتل وزرا البته کار خوبی نبود، اما چندان آسیبی هم به جایی کشی و قتل وزرا البته کار خوبی نبود، اما چندان آسیبی هم به جایی شاهشاه

آمد و کسی دیگر پیدا آمد و کسی دیگر پیدا چند ساعت بعد باز ناقوسها به صدا در میچند ساعت بعد باز ناقوسها به صدا در می. . رساندرساندنمینمی

..مقتول انجام وظیفه کندمقتول انجام وظیفه کندشد که به جاي شاه و وزیرِ شد که به جاي شاه و وزیرِ میمی

. . ها را طوري چیده بودند که عدالتی کامل بر همه جا حاکم شودها را طوري چیده بودند که عدالتی کامل بر همه جا حاکم شودقاعدهقاعده

به نظر ازلی و ابدي به نظر ازلی و ابدي . . دانست این قوانین را چه کسی وضع کرده استدانست این قوانین را چه کسی وضع کرده استکسی نمیکسی نمی

ها و معترضانِ سودایی گهگاه بر در و ها و معترضانِ سودایی گهگاه بر در و شعارهایی که آنارشیستشعارهایی که آنارشیست. . رسیدرسیدمیمی

قانون حاکم بر قانون حاکم بر . . نمودنمودآمیز میآمیز میونوننوشتند، یکسره نامعقول و جننوشتند، یکسره نامعقول و جندیوارها میدیوارها می

طبیعت برابري و عدل بود، و طبیعی بود که جامعه هم بر همین اساس سامان طبیعت برابري و عدل بود، و طبیعی بود که جامعه هم بر همین اساس سامان 

ي مورچه وضعیت دیگري داشتند؟ ي مورچه وضعیت دیگري داشتند؟ مگر کندوي زنبور و النهمگر کندوي زنبور و النه. . یافته باشدیافته باشد

وقتی وقتی . . قانون آن بود که تا زمان نواخته شدنِ ناقوسها، هویت تغییر نکندقانون آن بود که تا زمان نواخته شدنِ ناقوسها، هویت تغییر نکند

داشتی، هر چیزي ممکن بود داشتی، هر چیزي ممکن بود و پاکت قرعه را بر میو پاکت قرعه را بر میشدشدساعت هشت صبح میساعت هشت صبح می

ات ات ي تواناییي تواناییاش شغلی خارج از دایرهاش شغلی خارج از دایرهممکن بود با گشودنممکن بود با گشودن. . در آن باشددر آن باشد

نصیبت شود و یک روز را به خاطر کار نکردن بدون سرپناه و غذا بگذرانی، یا نصیبت شود و یک روز را به خاطر کار نکردن بدون سرپناه و غذا بگذرانی، یا 

هاي مد بزنند و هاي مد بزنند و این که به عنوان یک مانکنِ پرطرفدار عکست را روي روزنامهاین که به عنوان یک مانکنِ پرطرفدار عکست را روي روزنامه
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شدند یا شدند یا به خصوص آنهایی که پیر میبه خصوص آنهایی که پیر می. . روز را به عیش و نوش بگذارنیروز را به عیش و نوش بگذارنیتمام تمام 

دادند، کامال احتمال داشت با چند بار دادند، کامال احتمال داشت با چند بار اعضاي بدنشان را حین کار از دست میاعضاي بدنشان را حین کار از دست می

شد، به یک گداي کنار شد، به یک گداي کنار هایی که به کارهاي سنگین مربوط میهایی که به کارهاي سنگین مربوط میکشیدنِ قرعهکشیدنِ قرعه

اي اي چهچهي کوي کوخیابان بدل شوند و شبی در اثر سرماي شبی زمستانی در گوشهخیابان بدل شوند و شبی در اثر سرماي شبی زمستانی در گوشه

. . بمیرندبمیرند

انگیز تمیز کردن نجاست توالتهاي عمومی انگیز تمیز کردن نجاست توالتهاي عمومی ي شغل نفرتي شغل نفرتیک بار قرعهیک بار قرعه

اش را به عنوان اش را به عنوان به نامم خورده بود و آنجا با کسی همکار بودم که روز پیشبه نامم خورده بود و آنجا با کسی همکار بودم که روز پیش

پادشاه مملکت در کاخ سلطنتی به صدور فرمانهاي گوناگون گذرانده و شب را پادشاه مملکت در کاخ سلطنتی به صدور فرمانهاي گوناگون گذرانده و شب را 

انی که خودشان به همین انی که خودشان به همین زنزن. . هم در میان زنان حرمسرا به صبح رسانده بودهم در میان زنان حرمسرا به صبح رسانده بود

ترتیب به حرمسرا راه یافته بودند و هریک تنها یک روز بخت زیستن در کاخ ترتیب به حرمسرا راه یافته بودند و هریک تنها یک روز بخت زیستن در کاخ 

فردا یه فردا یه ««: : گفتگفتآمیزِ مردم میآمیزِ مردم میچنان که مشهورترین زبانزد حکمتچنان که مشهورترین زبانزد حکمت. . را داشتندرا داشتند

ها و ها و روزي که بخت اشغال پستروزي که بخت اشغال پست. . هر روز، روزي یگانه و ویژه بودهر روز، روزي یگانه و ویژه بود. . »»ستستدیگهدیگه

ي محقر یا کاخهاي اشرافی، و بخت دریافت ي محقر یا کاخهاي اشرافی، و بخت دریافت هاهاها، بخت زیستن در خانهها، بخت زیستن در خانهشغلشغل

..شدشدحقوقهاي کالن یا بخور و نمیر، دوباره و دوباره در آن از نو توزیع میحقوقهاي کالن یا بخور و نمیر، دوباره و دوباره در آن از نو توزیع می

اما یک قاعده در این میان هرگز اما یک قاعده در این میان هرگز . . هر چیزي ممکن بود در قرعه باشدهر چیزي ممکن بود در قرعه باشد

وقتی فردا صبح ناقوسها وقتی فردا صبح ناقوسها . . ها تنها براي یک روز اعتبار داشتها تنها براي یک روز اعتبار داشتقرعهقرعه. . کردکردتغییر نمیتغییر نمی

کشیدي و باز هر کشیدي و باز هر ي دیگري میي دیگري میرفتی و قرعهرفتی و قرعهآمد، باید میآمد، باید میصدا در میصدا در میبار دیگر به بار دیگر به 

ي هر شغل و بزرگی و مجلل بودنِ ي هر شغل و بزرگی و مجلل بودنِ حقوق پایهحقوق پایه. . اتفاقی ممکن بود برایت بیفتداتفاقی ممکن بود برایت بیفتد

با این وجود شمار نقشهاي با این وجود شمار نقشهاي . . اقامتگاه سزاوار دارندگان آن، معلوم و مشخص بوداقامتگاه سزاوار دارندگان آن، معلوم و مشخص بود

ترکیبهایشان به قدري ترکیبهایشان به قدري ها و شهرها آنقدر زیاد بود و ها و شهرها آنقدر زیاد بود و ها، محلهها، محلهاجتماعی، اقامتگاهاجتماعی، اقامتگاه

با این با این . . اي تکراري بر برخورداي تکراري بر برخوردشد که عمال ناممکن بود کسی به قرعهشد که عمال ناممکن بود کسی به قرعهپیچیده میپیچیده می

کردند، گاهی شغلی یا اقامتگاهی تکراري را کردند، گاهی شغلی یا اقامتگاهی تکراري را وجود آنهایی که زیاد عمر میوجود آنهایی که زیاد عمر می

. . کردندکردندتجربه میتجربه می

شان را از روي آن شان را از روي آن شان، نشانیِ اداره و پیشهشان، نشانیِ اداره و پیشهمردم بعد از برداشتن قرعهمردم بعد از برداشتن قرعه

پلیسها پلیسها . . توانست از زیر کار در برودتوانست از زیر کار در برودکسی نمیکسی نمی. . پرداختندپرداختندبه کار میبه کار میخواندند وخواندند ومیمی
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ي پلیس بودن ي پلیس بودن همیشه هم بابت این که قرعههمیشه هم بابت این که قرعه. . پاییدندپاییدندهمه جا بودند و همه را میهمه جا بودند و همه را می

هاي هاي به نامشان در آمده خوشحال بودند و گهگاه از قدرتشان با سختگیريبه نامشان در آمده خوشحال بودند و گهگاه از قدرتشان با سختگیري

نون بودند و بهانه نون بودند و بهانه به همین دلیل همه مطیع قابه همین دلیل همه مطیع قا. . کردندکردندمورد سوءاستفاده هم میمورد سوءاستفاده هم میبیبی

شد با قرار دادن کارت شد با قرار دادن کارت بعد از پایان یافتنِ روزِ کاري، میبعد از پایان یافتنِ روزِ کاري، می. . دادنددادنددست کسی نمیدست کسی نمی

مخصوصِ کارِ آن روز، از نزدیکترین بانک حقوقی دریافت کرد و دقایقی را به مخصوصِ کارِ آن روز، از نزدیکترین بانک حقوقی دریافت کرد و دقایقی را به 

پرداخت پول بابت پرداخت پول بابت . . خریدندخریدندمعموال آدمها لباس یا خوراك میمعموال آدمها لباس یا خوراك می. . خرید گذراندخرید گذراند

خریدي را به خریدي را به چون فرداي آن روز، هرچه که میچون فرداي آن روز، هرچه که می. . چیزهاي دیگر معنایی نداشتچیزهاي دیگر معنایی نداشت

با این همه، با این همه، . . رفتیرفتیگذاشتی و میگذاشتی و میجز بدنت و لباست باید در اقامتگاهت جا میجز بدنت و لباست باید در اقامتگاهت جا می

شان را شان را شد، گاهی هوسهاي کودکانهشد، گاهی هوسهاي کودکانهآنهایی که حقوقهاي هنگفتی نصیبشان میآنهایی که حقوقهاي هنگفتی نصیبشان می

شناختم که یک روز را در منصب صاحب یک شناختم که یک روز را در منصب صاحب یک یک نفر را مییک نفر را می. . کردندکردندارضا میارضا می

ند و حقوق کالنی که گرفته بود را صرف این کرد که یک ند و حقوق کالنی که گرفته بود را صرف این کرد که یک هتل معروف گذراهتل معروف گذرا

حمل و نقل حمل و نقل . . پیانوي زیباي سپید رنگ بخرد و آن را به محل اقامتش منتقل کندپیانوي زیباي سپید رنگ بخرد و آن را به محل اقامتش منتقل کند

ي صبح طول کشید و آن آدم هوسباز فقط توانست یکی ي صبح طول کشید و آن آدم هوسباز فقط توانست یکی پیانو تا نزدیک سپیدهپیانو تا نزدیک سپیده

اش در هتل اش در هتل دو ساعت قبل از برخاستنِ آواي ناقوس، در اتاق خواب مجللدو ساعت قبل از برخاستنِ آواي ناقوس، در اتاق خواب مجلل

د و خسته و عرق کرده از عملیات حمل و نقل پیانو، دقایقی را صرف د و خسته و عرق کرده از عملیات حمل و نقل پیانو، دقایقی را صرف بنشینبنشین

. . خانه بود شنیدمخانه بود شنیدمداستان این مرد را از زنی که آن شب با او همداستان این مرد را از زنی که آن شب با او هم. . نواختن آن کندنواختن آن کند

فقط آرزو داشت روزي فقط آرزو داشت روزي . . گفت آن مرد حتا درست نواختن پیانو را بلد نبودگفت آن مرد حتا درست نواختن پیانو را بلد نبودمیمی

دست کم براي دست کم براي در اتاقی بزرگ بنشیند و براي خودش پیانو بزند، و آن روزدر اتاقی بزرگ بنشیند و براي خودش پیانو بزند، و آن روز

. . این پیانو زدن را هم به گمانم در تلویزیون دیده بوداین پیانو زدن را هم به گمانم در تلویزیون دیده بود. . دقایقی به آرزویش رسیددقایقی به آرزویش رسید

همین که همین که . . شود یک پیانو را خوب زدشود یک پیانو را خوب زددانست چطور میدانست چطور میالبته هیچکس دقیقا نمیالبته هیچکس دقیقا نمی

خورد خورد هایی که قرعه به نامشان میهایی که قرعه به نامشان مینوازندهنوازنده. . شد، خوب بودشد، خوب بودصدایی از آن بلند میصدایی از آن بلند می

به هر به هر . . کاري بیش از این بلند نبودندکاري بیش از این بلند نبودندشدند همشدند همو در تلویزیون حاضر میو در تلویزیون حاضر می

صورت فرداي آن روز پیانو همان جا ماند، تا نفر بعدي که شب را آنجا صورت فرداي آن روز پیانو همان جا ماند، تا نفر بعدي که شب را آنجا 

..گذراند، شاید هوسی تازه را با آن پاسخ گویدگذراند، شاید هوسی تازه را با آن پاسخ گویدمیمی
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همان طور که همان طور که . . ارتباط میان مردمان هم به همین ترتیب تصادفی بودارتباط میان مردمان هم به همین ترتیب تصادفی بود

بایست با بایست با ي نابرابري بود و میي نابرابري بود و میانهانهشاه بودن یکی و گدا بودن یکی دیگر نششاه بودن یکی و گدا بودن یکی دیگر نش

هایی تصادفی میان همه توزیع شود، امکانِ گفتگو و ارتباط با زنی زیبا یا هایی تصادفی میان همه توزیع شود، امکانِ گفتگو و ارتباط با زنی زیبا یا قرعهقرعه

خیلی وقت پیش، در خیلی وقت پیش، در . . شدشدعدالتی محسوب میعدالتی محسوب میي بیي بیمردي جذاب هم نشانهمردي جذاب هم نشانه

به این ترتیب که مثال به این ترتیب که مثال . . کنندکنندکتابهایی خوانده بودم که جانوران با آدمها فرق میکتابهایی خوانده بودم که جانوران با آدمها فرق می

ها ها جنگند و بنابراین مادهجنگند و بنابراین مادهها میها مییر، شیرهاي نر با هم سر مادهیر، شیرهاي نر با هم سر مادهي شي شدر یک گلهدر یک گله

. . همواره جفت نیرومندترین و دلیرترین شیر نر هستندهمواره جفت نیرومندترین و دلیرترین شیر نر هستند

یادم هست که چند وقتی به این موضوع عالقمند شده بودم و در هر یادم هست که چند وقتی به این موضوع عالقمند شده بودم و در هر 

ي ي رفتم، ساعتی از اوقات فراغتم را براي مطالعه دربارهرفتم، ساعتی از اوقات فراغتم را براي مطالعه دربارهاي که میاي که میشهر و محلهشهر و محله

توانستند بکنند و اطالعی توانستند بکنند و اطالعی کتابدارها البته کمکی نمیکتابدارها البته کمکی نمی. . کردمکردماین موضوع صرف میاین موضوع صرف می

شان شان جاي گله هم نداشت، همهجاي گله هم نداشت، همه. . ي کتابهاي مفید در این زمینه نداشتندي کتابهاي مفید در این زمینه نداشتنددربارهدرباره

آدمهایی عادي بودند که براي بیست و چهار ساعت به تصادف به تاالرهاي آدمهایی عادي بودند که براي بیست و چهار ساعت به تصادف به تاالرهاي 

. . بزرگ و انباشته از کتابهاي کپک زده و قدیمی تبعید شده بودندبزرگ و انباشته از کتابهاي کپک زده و قدیمی تبعید شده بودند
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. . هایشان براي قرنها دست نخورده باقی مانده بودندهایشان براي قرنها دست نخورده باقی مانده بودندایی که بعضیایی که بعضیکتابهکتابه

شان فرو شان فرو هایی که گنبدي یا تاالري بزرگ داشتند، معموال سقفهایی که گنبدي یا تاالري بزرگ داشتند، معموال سقفکتابخانهکتابخانه

ریخت و به خاطر فرو ریختن سقف و بارش باران، در آن وسطها درخت و ریخت و به خاطر فرو ریختن سقف و بارش باران، در آن وسطها درخت و میمی

چرخهاي اقتصاد به سختی و دشواري چرخهاي اقتصاد به سختی و دشواري . . شدشدعلف و گیاهان دیگر سبز میعلف و گیاهان دیگر سبز می

هاي زیادي براي تعمیر و مرمت هاي زیادي براي تعمیر و مرمت د و کسی انتظار نداشت قرعهد و کسی انتظار نداشت قرعهچرخیچرخیمیمی

در واقع بیشتر در واقع بیشتر . . ها بین شهروندان توزیع شودها بین شهروندان توزیع شودفایده مثل کتابخانهفایده مثل کتابخانهساختمانهاي بیساختمانهاي بی

شان فقط این شان فقط این وظیفهوظیفه. . سواد بودندسواد بودندي جمعیت بیي جمعیت بیکتابدارها هم مثل بخش عمدهکتابدارها هم مثل بخش عمده

ذارند ذارند ها جلوگیري کنند، و به خصوص نگها جلوگیري کنند، و به خصوص نگبود که از تخریب بیشترِ کتابخانهبود که از تخریب بیشترِ کتابخانه

خوابها به این ساختمانهاي ویرانه وارد شوند و کتابها را به عنوان هیزم خوابها به این ساختمانهاي ویرانه وارد شوند و کتابها را به عنوان هیزم کارتنکارتن

اش به نامم اش به نامم دردسري بود که هنوز قرعهدردسري بود که هنوز قرعهروي هم رفته کار آسان و بیروي هم رفته کار آسان و بی. . بسوزانندبسوزانند

شمار کسانی که مثل من در کودکی بنا به شانسی از آدمهاي باسواد شمار کسانی که مثل من در کودکی بنا به شانسی از آدمهاي باسواد . . نخورده بودنخورده بود

، اندك بود و بسیار به ندرت کسی به ، اندك بود و بسیار به ندرت کسی به خواندن و نوشتن را یاد گرفته بودندخواندن و نوشتن را یاد گرفته بودند

براي همین اوقات کتابدارها بیشتر به خوابیدن براي همین اوقات کتابدارها بیشتر به خوابیدن . . کردکردها مراجعه میها مراجعه میکتابخانهکتابخانه

گذشت، و کنجکاوترهایشان هم وقتشان را نگاه کردن به عکس کتابها گذشت، و کنجکاوترهایشان هم وقتشان را نگاه کردن به عکس کتابها میمی

..گذراندندگذراندندمیمی

خالصه، در یکی از این کتابها خوانده بودم که جانوران جفت خود را خالصه، در یکی از این کتابها خوانده بودم که جانوران جفت خود را 

از مرور یک کتاب، که از مرور یک کتاب، که . . د و ممکن است سالها با او زندگی کنندد و ممکن است سالها با او زندگی کنندکننکننانتخاب میانتخاب می

ي محتوایش را ي محتوایش را به زبانی سخت و دشوار نوشته شده بود و بخش عمدهبه زبانی سخت و دشوار نوشته شده بود و بخش عمده

فهمیدم، این طور دستگیرم شد که مثال میمونها یا کفتارها براي خودشان فهمیدم، این طور دستگیرم شد که مثال میمونها یا کفتارها براي خودشان نمینمی

هم هم هایشان سالها باهایشان سالها باي نر و ماده و بچهي نر و ماده و بچهدهند و یک دستهدهند و یک دستههایی تشکیل میهایی تشکیل میخانوادهخانواده

یعنی ممکن بود یعنی ممکن بود . . نمودنموداین نوع زندگی برایم بسیار غریب میاین نوع زندگی برایم بسیار غریب می. . کنندکنندزندگی میزندگی می

کسی پدر یا مادرش را بشناسد؟ یا براي شب دوم و سوم و چهارم با یک زن کسی پدر یا مادرش را بشناسد؟ یا براي شب دوم و سوم و چهارم با یک زن 

اما به هر صورت آنها اما به هر صورت آنها . . رسیدرسیدبر یک بستر بخوابد؟ خیلی به نظر عجیب میبر یک بستر بخوابد؟ خیلی به نظر عجیب می

به موجودات متمدنی به موجودات متمدنی ي آنها راي آنها راشد خوي وحشیانهشد خوي وحشیانهنمینمی. . جانور بودند و ما انسانجانور بودند و ما انسان

اگر قرار بود آدمها هم خانواده داشته باشند، نابرابري به اگر قرار بود آدمها هم خانواده داشته باشند، نابرابري به . . مثل انسان تعمیم دادمثل انسان تعمیم داد

شد و عدالت مقدسی که رکنِ زندگی عمومی بود، از بین شد و عدالت مقدسی که رکنِ زندگی عمومی بود، از بین گیر میگیر میسرعت همهسرعت همه
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اي بزرگتر از این که امکان همزیستی با زنی زیبا، تنها به اي بزرگتر از این که امکان همزیستی با زنی زیبا، تنها به عدالتیعدالتیچه بیچه بی. . رفترفتمیمی

ي یکی ي یکی شد و بقیه از آن محروم شوند؟ یا این که بچهشد و بقیه از آن محروم شوند؟ یا این که بچهیک مرد تعلق داشته بایک مرد تعلق داشته با

ي یکی دیگر سرتق و بداخالق و شیطان؟ي یکی دیگر سرتق و بداخالق و شیطان؟داشتنی و باهوش باشد و بچهداشتنی و باهوش باشد و بچهدوستدوست

ها هم طبق همان ها هم طبق همان ها و هم خانهها و هم خانهبر مبناي همین طرز فکر بود که اقامتگاهبر مبناي همین طرز فکر بود که اقامتگاه

کردي، هم کردي، هم یعنی وقتی پاکت را باز مییعنی وقتی پاکت را باز می. . شدندشدندقرعه به طور تصادفی توزیع میقرعه به طور تصادفی توزیع می

اي که اي که شد، و هم نشانی خانهشد، و هم نشانی خانهل کارت و حقوق آن روزت معلوم میل کارت و حقوق آن روزت معلوم میشغل و محشغل و مح

در آن همچنین در آن همچنین . . یافتییافتیآن شب را قرار بود در آن به صبح برسانی را در آن میآن شب را قرار بود در آن به صبح برسانی را در آن می

. . اسم کسی هم ذکر شده بود، که مثل تو قرار بود آن شب را در آن خانه بمانداسم کسی هم ذکر شده بود، که مثل تو قرار بود آن شب را در آن خانه بماند

اقامت اقامت معموال قاعده بر این بود که هر شب در هر خانه یک زن و یک مرد معموال قاعده بر این بود که هر شب در هر خانه یک زن و یک مرد 

آمد که کودك یا نوجوانی هم به این جماعت اضافه آمد که کودك یا نوجوانی هم به این جماعت اضافه اما زیاد پیش میاما زیاد پیش می. . کنندکنند

این هم خیلی دور از ذهن نبود که شبی در یک خانه دو مرد یا دو زن این هم خیلی دور از ذهن نبود که شبی در یک خانه دو مرد یا دو زن . . شودشود

با این وجود معموال یک زن و یک مرد در کار بودند، و گهگاه با این وجود معموال یک زن و یک مرد در کار بودند، و گهگاه . . اقامت کننداقامت کنند

. . وش ایشان بودوش ایشان بوداش بر داش بر دي تر و خشک کردني تر و خشک کردنکودك یا نوجوانی که وظیفهکودك یا نوجوانی که وظیفه

ات چه جور ارتباطی برقرار کنی، کامال به خودت ات چه جور ارتباطی برقرار کنی، کامال به خودت خانهخانهاین که با هماین که با هم

آمیز و آمیز و در بیشتر موارد، این ارتباط نوعی همزیستی مسالمتدر بیشتر موارد، این ارتباط نوعی همزیستی مسالمت. . بستگی داشتبستگی داشت

دانستند که قرار است هفت هشت ساعتی را کنار هم دانستند که قرار است هفت هشت ساعتی را کنار هم هر دو میهر دو می. . آمیز بودآمیز بوداحتیاطاحتیاط

کوشیدند در این مدت کوشیدند در این مدت س میس میپپ. . باشند، و دیگر هم با هم روبرو نخواهند شدباشند، و دیگر هم با هم روبرو نخواهند شد

ي زمان آزادشان هم در این ي زمان آزادشان هم در این بخش عمدهبخش عمده. . بهترین رفتار را با هم داشته باشندبهترین رفتار را با هم داشته باشند

هاي تلویزیون تنها سرگرمی هاي تلویزیون تنها سرگرمی برنامهبرنامه. . شدشدفاصله صرف نگاه کردن به تلویزیون میفاصله صرف نگاه کردن به تلویزیون می

ها همه آماتور بودند و ها همه آماتور بودند و ها و کارگردانها و کارگردانهنرپیشههنرپیشه. . و تفریح عمومی واقعی بودو تفریح عمومی واقعی بود

معموال معموال . . ن بود، اما کسی انتظار زیادي از آنها نداشتن بود، اما کسی انتظار زیادي از آنها نداشتهایشان نمایاهایشان نمایاکاريکاريناشیناشی

گفتند و گفتند و شد و گهگاه شعري و گاهی مجریان جوکی میشد و گهگاه شعري و گاهی مجریان جوکی میهایی خوانده میهایی خوانده میخطابهخطابه

کردند یا داستانی را به صورت نمایش بازي کردند یا داستانی را به صورت نمایش بازي یا رقصی گروهی را اجرا مییا رقصی گروهی را اجرا می

ها هم هر شب ها هم هر شب به خصوص که هنرپیشهبه خصوص که هنرپیشه. . به هر صورت دیدنی بودبه هر صورت دیدنی بود. . کردندکردندمیمی

هایش در سراسر روز در کل شهر پخش هایش در سراسر روز در کل شهر پخش رادیو هم که برنامهرادیو هم که برنامه. . ندندکردکردتغییر میتغییر می

تر تر شد، همین وضعیت را داشت، با این تفاوت که حرف زدن به ظاهر آسانشد، همین وضعیت را داشت، با این تفاوت که حرف زدن به ظاهر آسانمیمی
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تر تر اياياز ظاهر شدن جلوي دوربین بود، و حاصل کار در رادیو هموارتر و حرفهاز ظاهر شدن جلوي دوربین بود، و حاصل کار در رادیو هموارتر و حرفه

پیش پیش اما من در این مورد حق اظهار نظر ندارم، چون هنوز اما من در این مورد حق اظهار نظر ندارم، چون هنوز . . رسیدرسیدبه نظر میبه نظر می

فقط یک بار صداربردار رادیو شدم که فقط یک بار صداربردار رادیو شدم که . . نیامده که هنرپیشه یا کارگردان شومنیامده که هنرپیشه یا کارگردان شوم

..اش بر آمدم، اما این کار با گویندگی تفاوتهایی دارداش بر آمدم، اما این کار با گویندگی تفاوتهایی داردخیلی هم خوب از عهدهخیلی هم خوب از عهده

ات زنی جذاب ات زنی جذاب خانهخانههاي تلویزیون، گاهی همهاي تلویزیون، گاهی همبا وجود جذابیت برنامهبا وجود جذابیت برنامه

قاعده بر این قاعده بر این . . تتگرفگرفاي در همان یک شب شکل میاي در همان یک شب شکل میآمد و دوستیآمد و دوستیاز آب در میاز آب در می

بود که حریم خصوصی طرف مقابل محترم شمرده شود، و همه چیز با توافق بود که حریم خصوصی طرف مقابل محترم شمرده شود، و همه چیز با توافق 

دانستند که ممکن است فردا با کسی خیلی دانستند که ممکن است فردا با کسی خیلی اما همه میاما همه می. . دو طرف پیش بروددو طرف پیش برود

از این رو معموال کسی زیاد از این رو معموال کسی زیاد . . خانه شوندخانه شوندپیرتر یا بیمارتر از خودشان همپیرتر یا بیمارتر از خودشان هم

داقلی از جذابیت داشته داقلی از جذابیت داشته همین که زن و مردي براي هم حهمین که زن و مردي براي هم ح. . کردکردسختگیري نمیسختگیري نمی

بعد، فردا صمیمانه با هم بعد، فردا صمیمانه با هم . . باشند، کافی بود که در آغوش هم بخوابندباشند، کافی بود که در آغوش هم بخوابند

شد سالها بعد باز همدیگر شد سالها بعد باز همدیگر کردند و اگر دست حوادث باعث میکردند و اگر دست حوادث باعث میخداحافظی میخداحافظی می

توانست مثل توانست مثل اي خوش داشتند که میاي خوش داشتند که میخانه شوند، خاطرهخانه شوند، خاطرهرا ببینند و همکار یا همرا ببینند و همکار یا هم

..ل کندل کندشان عمشان عمقالبی براي شروع مجدد دوستیقالبی براي شروع مجدد دوستی

بعضی وقتها بعضی وقتها . . آمدآمدالبته در این میان حوادث ناخوشایند هم پیش میالبته در این میان حوادث ناخوشایند هم پیش می

اي که اي که ماجراي آن مرد روانیماجراي آن مرد روانی. . آمدآمدات آدم ناجوري از آب در میات آدم ناجوري از آب در میخانهخانههمهم

. . ها منتشر شده بودها منتشر شده بودکشت، با آب و تاب در روزنامهکشت، با آب و تاب در روزنامههایش را با تبر میهایش را با تبر میايايخانهخانههمهم

ریخت را ریخت را گ موش میگ موش میهایش مرهایش مرايايخانهخانهي آن زنِ لوندي که در سوپِ همي آن زنِ لوندي که در سوپِ همقضیهقضیه

گفتند هردوي آنها به گروههاي آنارشیستی گفتند هردوي آنها به گروههاي آنارشیستی میمی. . هم تلویزیون نشان داده بودهم تلویزیون نشان داده بود

ي زیادي را به ي زیادي را به به خصوص آن زن پیش از آن که اعدام شود عدهبه خصوص آن زن پیش از آن که اعدام شود عده. . انداندتعلق داشتهتعلق داشته

ها سرِ چیزهایی خیلی پیش پا افتاده دعوا ها سرِ چیزهایی خیلی پیش پا افتاده دعوا خانهخانهگاهی بین همگاهی بین هم. . قتل رسانده بودقتل رسانده بود

به حمام برود، یا این که شامشان را با هم به حمام برود، یا این که شامشان را با هم سرِ این که چه کسی اولسرِ این که چه کسی اول. . شدشدمیمی

بستري بستري شریک شوند یا نشوند، یا این که بهترین تخت خانه، در صورتی که همشریک شوند یا نشوند، یا این که بهترین تخت خانه، در صورتی که هم

اي هم آن شب در اي هم آن شب در به خصوص اگر بچهبه خصوص اگر بچه. . منتفی باشد، نصیب چه کسی شودمنتفی باشد، نصیب چه کسی شود

آمد که آمد که مثال این مسئله پیش میمثال این مسئله پیش می. . شدشدتر میتر میخانه حضور داشت، قضیه بغرنجخانه حضور داشت، قضیه بغرنج
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ي کیست، و چیزهایی از ي کیست، و چیزهایی از بچه یا گپ زدن با او بر عهدهبچه یا گپ زدن با او بر عهدهي پختن غذا برايي پختن غذا برايوظیفهوظیفه

هایی گذراندم که هایی گذراندم که ام را خانهام را خانهمن بخش مهمی از دوران کودکیمن بخش مهمی از دوران کودکی. . این قبیلاین قبیل

ي کار روزانه دل و دماغ هیچ کاري را ي کار روزانه دل و دماغ هیچ کاري را هایشان به خاطر فشار خرد کنندههایشان به خاطر فشار خرد کنندهبالغبالغ

. . شان بگیرندشان بگیرندها این بود که نادیدهها این بود که نادیدهنداشتند و بهترین رفتارشان با بچهنداشتند و بهترین رفتارشان با بچه

ي اینها همه ي اینها همه هم بچه شیطان و پر سر و صدا بود و همههم بچه شیطان و پر سر و صدا بود و همهگاهی گاهی 

توانست شب را به جهنمی از داد و قال و کشمکش و حتا زد و خورد بدل توانست شب را به جهنمی از داد و قال و کشمکش و حتا زد و خورد بدل میمی

داد، داد، ي هم قرار میي هم قرار میخانهخانهبه خصوص وقتی دست روزگار دو مرد را همبه خصوص وقتی دست روزگار دو مرد را هم. . کندکند

آمد که به آمد که به به همین ترتیب، گاهی پیش میبه همین ترتیب، گاهی پیش می. . شدشداي بیشتر دیده میاي بیشتر دیده میچنین پدیدهچنین پدیده

ي ي اش در آن شب بر عهدهاش در آن شب بر عهدهاي که سرپرستیاي که سرپرستیخانه تجاوز شود، یا بچهخانه تجاوز شود، یا بچهکسی در کسی در 

ها ها اما گروهان پرجمعیتی از پلیساما گروهان پرجمعیتی از پلیس. . هاست، مورد آزار و اذیت قرار بگیردهاست، مورد آزار و اذیت قرار بگیردخانهخانههمهم

زدند، در زدند، در خوابیدند و شبها گشت میخوابیدند و شبها گشت میکه بالفاصله بعد از کشیدن قرعه روز را میکه بالفاصله بعد از کشیدن قرعه روز را می

ا از پنجره ا از پنجره هاي شهر حضور داشتند و کافی بود کسی سرش رهاي شهر حضور داشتند و کافی بود کسی سرش رسراسر محلهسراسر محله

البته این هم بماند البته این هم بماند . . ها سر برسندها سر برسندبیرون کند و داد و فریادي را بیندازد تا پلیسبیرون کند و داد و فریادي را بیندازد تا پلیس

ها حمله ها حمله کردند و به خانهکردند و به خانهکه گاهی همین پلیسهاي شبانه با هم دست به یکی میکه گاهی همین پلیسهاي شبانه با هم دست به یکی می

. . شان هم قابل درك بودشان هم قابل درك بودانگیزهانگیزه. . شدندشدندبردند و جنایتهاي فجیعی مرتکب میبردند و جنایتهاي فجیعی مرتکب میمیمی

ها ها پوشی نبود و خیلیپوشی نبود و خیلیچشمچشمن راحتی قابلن راحتی قابلاین بخت که کسی پلیس شود به ایاین بخت که کسی پلیس شود به ای

خواستند قبل از آن که صداي ناقوس بلند شود، از قدرت عریان یک خواستند قبل از آن که صداي ناقوس بلند شود، از قدرت عریان یک میمی

..شان حداکثر استفاده را ببرندشان حداکثر استفاده را ببرندروزهروزه
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قانون شکنی قانون شکنی . . ي این حرفها، آنچه رایج بود، رعایت قوانین بودي این حرفها، آنچه رایج بود، رعایت قوانین بودبا همهبا همه

لیسها حق داشتند لیسها حق داشتند پپ. . شدشدکمیاب و نادر بود و با خشونت تمام هم مجازات میکمیاب و نادر بود و با خشونت تمام هم مجازات می

شکنی را به جان شکنی را به جان هرکس را در جا اعدام کنند، و کم بودند کسانی که خطر قانونهرکس را در جا اعدام کنند، و کم بودند کسانی که خطر قانون

. . ها حاکم بودها حاکم بودآمیز بر خانهآمیز بر خانهبراي همین معموال فضایی آرام و صلحبراي همین معموال فضایی آرام و صلح. . بخرندبخرند

معمولش این بود که چند ساعت صحبت و با هم تماشا کردنِ تلویزیون، که معمولش این بود که چند ساعت صحبت و با هم تماشا کردنِ تلویزیون، که 

. . بستري بینجامدبستري بینجامدکرد، به همکرد، به هممیمیآخرِ شب فیلمهاي آماتوريِ سکسی هم پخش آخرِ شب فیلمهاي آماتوريِ سکسی هم پخش 

با این وجود با این وجود . . ها از دیگري خیلی پیرتر بودها از دیگري خیلی پیرتر بودخانهخانهمگر در مواردي  که یکی از هممگر در مواردي  که یکی از هم

زنها و مردهایی که زیبا و جذاب بودند طبعا بخت بیشتري براي انتخاب جفت زنها و مردهایی که زیبا و جذاب بودند طبعا بخت بیشتري براي انتخاب جفت 

به همین دلیل بود که زنهایی که بر و رویی داشتند، زودتر و بیشتر از به همین دلیل بود که زنهایی که بر و رویی داشتند، زودتر و بیشتر از . . داشتندداشتند

. . شدندشدنداردار میاردار میي زنها بي زنها ببقیهبقیه

شدند و در شدند و در ها پانسیون میها پانسیون میزنان باردار از ماه ششم به بعد در زایشگاهزنان باردار از ماه ششم به بعد در زایشگاه

تر را برایشان به تر را برایشان به تر و سبکتر و سبککشیدند که شغلهایی سادهکشیدند که شغلهایی سادههایی را میهایی را میهمانجا قرعههمانجا قرعه

گذشت، یا آنهایی گذشت، یا آنهایی درست مثل کسانی که سنشان از حدي میدرست مثل کسانی که سنشان از حدي می. . آوردآوردارمغان میارمغان می

، زن آزاد بود ، زن آزاد بود بعد از زاده شدنِ بچهبعد از زاده شدنِ بچه. . که دست یا پایشان را از دست داده بودندکه دست یا پایشان را از دست داده بودند

بچه را تا هفت سالگی در پرورشگاه بچه را تا هفت سالگی در پرورشگاه . . اش باز گردداش باز گرددتا بار دیگر به زندگی عاديتا بار دیگر به زندگی عادي

کردند، به کمک سرپرستانی تعویض شونده که همانطور بر اساس کردند، به کمک سرپرستانی تعویض شونده که همانطور بر اساس بزرگ میبزرگ می

ها هم ها هم شد و بچهشد و بچهبعد از هفت سالگی، جشنی برگزار میبعد از هفت سالگی، جشنی برگزار می. . شدندشدندقرعه انتخاب میقرعه انتخاب می

. . ي دیگران شرکت کنندي دیگران شرکت کنندبکشند و در زندگی اجتماعی عادالنهبکشند و در زندگی اجتماعی عادالنهتوانستند قرعهتوانستند قرعهمیمی

ي ي این که کسی بخواهد ارتباطی پایدار با دیگري داشته باشد، نشانهاین که کسی بخواهد ارتباطی پایدار با دیگري داشته باشد، نشانه

. . شدشدي عدالت بود و به سختی مجازات میي عدالت بود و به سختی مجازات میآشکار تمایل به شکستن قاعدهآشکار تمایل به شکستن قاعده

. . کرد کودك نوزادش را از زایشگاه بدزدد و همراه خود ببردکرد کودك نوزادش را از زایشگاه بدزدد و همراه خود ببردگاهی زنی سعی میگاهی زنی سعی می

گاهی هم زن و گاهی هم زن و . . کردندکردندحالت هم خودش و هم بچه را اعدام میحالت هم خودش و هم بچه را اعدام میدر ایندر این

گذاشتند و گذاشتند و آمد، بین خودشان قرارهایی میآمد، بین خودشان قرارهایی میمردهایی که از هم خوششان میمردهایی که از هم خوششان می

این قبیل موارد این قبیل موارد . . کردند تا بتوانند بعدتر همدیگر را پیدا کنندکردند تا بتوانند بعدتر همدیگر را پیدا کنندهایی تعیین میهایی تعیین مینشانهنشانه

را به را به این که کسی کودکی خاصاین که کسی کودکی خاص. . شدشدشد، به سختی مجازات میشد، به سختی مجازات میاگر کشف میاگر کشف می

عنوان فرزند بر بقیه ترجیح دهد، یا زنی و مردي جذاب را برتر و مهمتر از عنوان فرزند بر بقیه ترجیح دهد، یا زنی و مردي جذاب را برتر و مهمتر از 
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. . جویی و تجاوز به حقوق دیگران بودجویی و تجاوز به حقوق دیگران بودي صریحِ برتريي صریحِ برتريدیگران بشمارد، نشانهدیگران بشمارد، نشانه

شان بودند و جامعه هم بر اساس ارزشِ جهانیِ شان بودند و جامعه هم بر اساس ارزشِ جهانیِ مردم یکسره در خدمت جامعهمردم یکسره در خدمت جامعه

یلی نداشت که کسی بخواهد یلی نداشت که کسی بخواهد بنابراین هیچ دلبنابراین هیچ دل. . عدالت و برابري تنظیم شده بودعدالت و برابري تنظیم شده بود

کسی را بر دیگران ترجیح دهد، مگر آن که خلق و خویی جنایتکارانه داشته کسی را بر دیگران ترجیح دهد، مگر آن که خلق و خویی جنایتکارانه داشته 

..باشدباشد

حتا زمانی که سالها حتا زمانی که سالها . . من براي دیرزمانی تمام این حرفها را قبول داشتممن براي دیرزمانی تمام این حرفها را قبول داشتم

پیش در اوایل جوانی به عنوان پلیس شبانه منصوب شدم، در اعدام کردنِ زن و پیش در اوایل جوانی به عنوان پلیس شبانه منصوب شدم، در اعدام کردنِ زن و 

این زن و این زن و . . را با هم گذرانده بودند، هیچ تردید نکردمرا با هم گذرانده بودند، هیچ تردید نکردممردي که بدون قرعه شبی مردي که بدون قرعه شبی 

خانه شده بودند و با هم قول و قرارهایی گذاشته بودند، تا آن خانه شده بودند و با هم قول و قرارهایی گذاشته بودند، تا آن مرد یک بار هممرد یک بار هم

هایشان آنها را به یک منطقه از شهر هدایت کرده بود و هایشان آنها را به یک منطقه از شهر هدایت کرده بود و که چند ماه بعد، قرعهکه چند ماه بعد، قرعه

این دو نفر این دو نفر . . ددها همدیگر را پیدا کننها همدیگر را پیدا کننبه این ترتیب توانسته بودند با همان نشانهبه این ترتیب توانسته بودند با همان نشانه

هایشان طبق هایشان طبق ايايخانهخانهاي با هم قرار گذاشته بودند، و هماي با هم قرار گذاشته بودند، و همشب بعد را در بیغولهشب بعد را در بیغوله

هاي عظیم پلیس، بایگانی هاي عظیم پلیس، بایگانی پروندهپرونده. . قانون غیابشان را به پلیس گزارش کرده بودندقانون غیابشان را به پلیس گزارش کرده بودند

ها را در تمام زمانها در خود داشت و ستون فقرات ساماندهی جامعه ها را در تمام زمانها در خود داشت و ستون فقرات ساماندهی جامعه تمام قرعهتمام قرعه

شد، این بود که شد، این بود که ی که بعد از غیبت دو نفر زده میی که بعد از غیبت دو نفر زده میبر این اساس اولین حدسبر این اساس اولین حدس. . بودبود

ي پلیس بود که ي پلیس بود که در این حالت، وظیفهدر این حالت، وظیفه. . خانه بوده باشندخانه بوده باشندآنها شاید پیشتر همآنها شاید پیشتر هم

ها توسط ها توسط ي خانهي خانههمههمه. . شان را بگرددشان را بگرددي مشترك قبلیي مشترك قبلیهاي نزدیک به خانههاي نزدیک به خانهمحلهمحله

و و ها ها دارندگان قرعه اشغال شده بود، و بنابراین فقط جاهاي دور افتاده و خرابهدارندگان قرعه اشغال شده بود، و بنابراین فقط جاهاي دور افتاده و خرابه

ما آن شب همین جاها ما آن شب همین جاها . . توانست به آن پناه ببردتوانست به آن پناه ببردها بود که یک فراري میها بود که یک فراري میزیر پلزیر پل

اي نمور و تاریک در آغوش هم دستگیر اي نمور و تاریک در آغوش هم دستگیر را گشتیم و زن و مرد را در بیغولهرا گشتیم و زن و مرد را در بیغوله

اما قانون این حرفها سرش اما قانون این حرفها سرش . . کردند و پشیمان بودندکردند و پشیمان بودندهردویشان گریه میهردویشان گریه می. . کردیمکردیم

ن داشتم که بدون کوچکترین ن داشتم که بدون کوچکترین در آن روزها آنقدر به اصالت برابري یقیدر آن روزها آنقدر به اصالت برابري یقی. . شدشدنمینمی

..مکثی هردویشان را به کمک دوستانم اعدام کردممکثی هردویشان را به کمک دوستانم اعدام کردم
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ناپذیر و محکم، به محض آن که او را دیدم، مثل برفی ناپذیر و محکم، به محض آن که او را دیدم، مثل برفی این یقینِ خدشهاین یقینِ خدشه

طبعا اولین چیزي که در او نظرم را طبعا اولین چیزي که در او نظرم را . . در برابر آتش ذوب شد و بر باد رفتدر برابر آتش ذوب شد و بر باد رفت

ش، و این که مثل ش، و این که مثل اما خیلی زود دلپذیر بودنِ رفتاراما خیلی زود دلپذیر بودنِ رفتار. . اش بوداش بودجلب کرد، زیباییجلب کرد، زیبایی

ساز روبروي ساز روبروي وقتی آن شبِ سرنوشتوقتی آن شبِ سرنوشت. . خودم سواد داشت، به دلم نشستخودم سواد داشت، به دلم نشست

ي گرمی نشسته بودیم، براي نخستین بار نگران شدم که نکند ي گرمی نشسته بودیم، براي نخستین بار نگران شدم که نکند تلویزیون بر کاناپهتلویزیون بر کاناپه

. . با معیارهاي مرسوم در جامعه، مرد جذابی بودمبا معیارهاي مرسوم در جامعه، مرد جذابی بودم. . از من خوشش نیامده باشداز من خوشش نیامده باشد

ها از دست نداده ها از دست نداده کار در کارخانهکار در کارخانهجوان بودم و هیچ بخشی از بدنم را در جریانجوان بودم و هیچ بخشی از بدنم را در جریان

هاي روي پایم که تقریبا همه را هاي روي پایم که تقریبا همه را گذشته از ردپاي زخمهاي آبله و زگیلگذشته از ردپاي زخمهاي آبله و زگیل. . بودمبودم

او هم چنین او هم چنین . . کرد، بیماري مهمی نداشتم، و بیشترِ دندانهایم سالم بودکرد، بیماري مهمی نداشتم، و بیشترِ دندانهایم سالم بودمبتال میمبتال می

هیچ وقت پیش از آن برایم پیش نیامده بود که نگرانِ پسندیده هیچ وقت پیش از آن برایم پیش نیامده بود که نگرانِ پسندیده . . وضعیتی داشتوضعیتی داشت

..آن شب اولین بار این حس را تجربه کردمآن شب اولین بار این حس را تجربه کردم. . شومشومشدنِ خودم شدنِ خودم 

. . ي کتابهایی که خوانده بودیم حرف زدیمي کتابهایی که خوانده بودیم حرف زدیمخوردیم، دربارهخوردیم، دربارهوقتی شام میوقتی شام می

به خصوص به خصوص . . خانه شويخانه شويآمد که با یک آدم باسواد همآمد که با یک آدم باسواد همخیلی به ندرت پیش میخیلی به ندرت پیش می

زنهاي زیبا،  بخش مهمی از عمر زنهاي زیبا،  بخش مهمی از عمر . . زنی زیبا که باسواد باشد، خیلی کمیاب بودزنی زیبا که باسواد باشد، خیلی کمیاب بود

گذراندند و آن کسانی که باسواد بودند گذراندند و آن کسانی که باسواد بودند را در زایشگاه میرا در زایشگاه میبعد از بلوغشانبعد از بلوغشان

من جزء من جزء . . دادنددادندها نشان نمیها نشان نمیاي به آموزاندن سواد به دختربچهاي به آموزاندن سواد به دختربچهچندان عالقهچندان عالقه

ها داشتم، و هر وقت ها داشتم، و هر وقت کسانی بودم که اشتیاقی براي درس دادن الفبا به بچهکسانی بودم که اشتیاقی براي درس دادن الفبا به بچه

اما اما . . کردمکردمشد، ساعتی را براي درس دادن به او صرف میشد، ساعتی را براي درس دادن به او صرف میام میام میخانهخانهاي هماي همبچهبچه

ي تلویزیون به ي تلویزیون به ها را رها کنم تا طبق برنامهها را رها کنم تا طبق برنامهدادم دختربچهدادم دختربچهحتا من هم ترجیح میحتا من هم ترجیح می

. . جمعی بپردازند و کاري به کار من نداشته باشندجمعی بپردازند و کاري به کار من نداشته باشندبازي دستهبازي دستهعروسکعروسک

خیلی بیشتر از من خیلی بیشتر از من . . او عالوه بر باسواد بودن، بسیار پرمطالعه هم بوداو عالوه بر باسواد بودن، بسیار پرمطالعه هم بود

جاهایی که به نظرم جاهایی که به نظرم ..شناختشناختهاي زیادي را میهاي زیادي را میکتاب خوانده بود و کتابخانهکتاب خوانده بود و کتابخانه

کرد را در جستجوي کرد را در جستجوي ویرانه بود و کتابهاي خیس و رو به فسادش جلبم نمیویرانه بود و کتابهاي خیس و رو به فسادش جلبم نمی

همان شب همان شب . . متنهاي قدیمی کاویده بود، و طیف وسیعی از متنها را خوانده بودمتنهاي قدیمی کاویده بود، و طیف وسیعی از متنها را خوانده بود

هاي نامفهومی که روي کتابها نوشته شده، لقب هاي نامفهومی که روي کتابها نوشته شده، لقب بود که برایم گفت کلمهبود که برایم گفت کلمه

ستانها و رمانها دیده که آدمها زمانی ستانها و رمانها دیده که آدمها زمانی هایشان بوده، و نقل کرد که در داهایشان بوده، و نقل کرد که در دانویسندهنویسنده
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. . این حرف برایم خیلی عجیب بوداین حرف برایم خیلی عجیب بود. . انداندبراي خودشان اسمهاي جداگانه داشتهبراي خودشان اسمهاي جداگانه داشته

اسم اسم . . کردندکردندالبته پیشتر چند بار کتابهایی را دیده بودم که داستانی را روایت میالبته پیشتر چند بار کتابهایی را دیده بودم که داستانی را روایت می

به این خاطر اسمش یادم مانده که همین کلمه را به این خاطر اسمش یادم مانده که همین کلمه را . . شان به نظرم بینوایان بودشان به نظرم بینوایان بودیکییکی

شعارنویس آنارشیست روي دیواري نوشته بود و یک بار که متصدي تمیز شعارنویس آنارشیست روي دیواري نوشته بود و یک بار که متصدي تمیز یک یک 

اما دقیقا به اما دقیقا به . . کردن دیوارها بودم، پدرانم در آمدند تا رویش را با رنگ پوشاندمکردن دیوارها بودم، پدرانم در آمدند تا رویش را با رنگ پوشاندم

هاي نامفهوم و ناآشنا، هیچ وقت یک رمان را نخوانده هاي نامفهوم و ناآشنا، هیچ وقت یک رمان را نخوانده خاطر وجود همین کلمهخاطر وجود همین کلمه

این که این که . . سم آدمها بوده استسم آدمها بوده استها اها اتا آن که او برایم تعریف کرد که این کلمهتا آن که او برایم تعریف کرد که این کلمه. . بودمبودم

این کامال بر این کامال بر . . ي خاص نامیده شود برایم خیلی عجیب بودي خاص نامیده شود برایم خیلی عجیب بودیک آدم با یک کلمهیک آدم با یک کلمه

ممکن بود اسم یک نفر قشنگ باشد و اسم یک ممکن بود اسم یک نفر قشنگ باشد و اسم یک . . خالف عدالت و برابري بودخالف عدالت و برابري بود

نابرابري از همین نابرابري از همین . . نفر دیگر زشت، یا یکی اسمش طوالنی باشد و دیگري کوتاهنفر دیگر زشت، یا یکی اسمش طوالنی باشد و دیگري کوتاه

!!شد دیگرشد دیگرجا شروع میجا شروع می

اما با همین اما با همین . . پیشنهاد کرد که روي خودمان اسم بگذاریمپیشنهاد کرد که روي خودمان اسم بگذاریمبه شوخیبه شوخی

خواست چند روز بعد به خاطر خواست چند روز بعد به خاطر هیچ دلم نمیهیچ دلم نمی. . استدالل حرفش را رد کردماستدالل حرفش را رد کردم

دانستم که پلیسها دانستم که پلیسها این را میاین را می. . ي پلیس جواب پس بدهمي پلیس جواب پس بدهماي در ادارهاي در ادارهچنین مکالمهچنین مکالمه

ها را گوش ها را گوش خانهخانهاند و حرف هماند و حرف همها میکروفون گذاشتهها میکروفون گذاشتهدر بسیاري از خانهدر بسیاري از خانه

کشی بودم، چنین میکروفونی را براي پلیسها کشی بودم، چنین میکروفونی را براي پلیسها یک بار که مسئول سیمیک بار که مسئول سیم. . نندنندککمیمی

هرچند چون در این زمینه تجربه نداشتم گمان نکنم کسی از آن هرچند چون در این زمینه تجربه نداشتم گمان نکنم کسی از آن . . وصل کردموصل کردم

..صدایی درست و حسابی بشنودصدایی درست و حسابی بشنود
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اش اش همین عجیب و غریب بودن عقایدش بود که باعث شد فریفتههمین عجیب و غریب بودن عقایدش بود که باعث شد فریفته

کرده کرده وان بوده، گاهی خرابکاري میوان بوده، گاهی خرابکاري میبا سبکسري اعتراف کرد که وقتی نوجبا سبکسري اعتراف کرد که وقتی نوج. . شومشوم

ها ها ي خرابکاريي خرابکاريگفت همهگفت همهمیمی. . نوشتهنوشتهها روي دیوارها شعار میها روي دیوارها شعار میو مثل آنارشیستو مثل آنارشیست

هایی هایی هدف است، و اصوال آن سازمان مخوف آنارشیستهدف است، و اصوال آن سازمان مخوف آنارشیستهمینطوري کور و بیهمینطوري کور و بی

این حرفها این حرفها . . کند، وجود نداردکند، وجود نداردشان خبر پخش میشان خبر پخش میکه تلویزیون هر شب دربارهکه تلویزیون هر شب درباره

تا آن که تا آن که . . کندکندکردم دارد شوخی میکردم دارد شوخی مینی اولش فکر مینی اولش فکر مییعیع. . خیلی برایم عجیب بودخیلی برایم عجیب بود

برایم خیلی تکان دهنده بود که کسی با این برایم خیلی تکان دهنده بود که کسی با این . . زندزندبعدتر دیدم صادقانه حرف میبعدتر دیدم صادقانه حرف می

. . همه زیبایی و جذابیت، به اصول برابري و عدالت اجتماعی باور نداشته باشدهمه زیبایی و جذابیت، به اصول برابري و عدالت اجتماعی باور نداشته باشد

داشت، داشت، به این قواعد اعتقادي نبه این قواعد اعتقادي ن. . شکنی کندشکنی کندرسید که بخواهد قانونرسید که بخواهد قانوناما به نظر نمیاما به نظر نمی

. . اما دیگر سالها بود به آنها تن در داده بود و دیگر قصد نداشت سرکشی کنداما دیگر سالها بود به آنها تن در داده بود و دیگر قصد نداشت سرکشی کند

..شاید به همین دلیل بود که آن شب با آن سهولت مرا به بسترش راه دادشاید به همین دلیل بود که آن شب با آن سهولت مرا به بسترش راه داد

ساعتی از اولین دیدارمان نگذشته بود که حسی عجیب در درونم ساعتی از اولین دیدارمان نگذشته بود که حسی عجیب در درونم 

دانستم این دانستم این خوب میخوب می. . حسِ تمایل گریزناپذیر به دوباره دیدنِ اوحسِ تمایل گریزناپذیر به دوباره دیدنِ او. . ور شدور شدشعلهشعله

اش مجرم اش مجرم میلی غیراخالقی و غیرقانونی است، و من صرفا به خاطر تجربه کردنمیلی غیراخالقی و غیرقانونی است، و من صرفا به خاطر تجربه کردن

از همان لحظه تا همین االن، از همان لحظه تا همین االن، . . توانستم بر آن غلبه کنمتوانستم بر آن غلبه کنماما نمیاما نمی. . شدمشدمقلمداد میقلمداد می

خیلی زود، خیلی زود، . . خواستم آن بود که کنارش باشم و ترکش نکنمخواستم آن بود که کنارش باشم و ترکش نکنمتنها چیزي که میتنها چیزي که می

دوست دوست . . که هیچ انتظارش را نداشتمکه هیچ انتظارش را نداشتممیلیمیلی. . میل دیگري هم به آن افزوده شدمیل دیگري هم به آن افزوده شد

اینها همه به اینها همه به . . رگ کنمرگ کنماي داشته باشم، و آن بچه را خودم بزاي داشته باشم، و آن بچه را خودم بزداشتم از او بچهداشتم از او بچه

اما وقتی با او در میان اما وقتی با او در میان . . رسیدرسیدي زوال عقل و بیماري روانی میي زوال عقل و بیماري روانی مینظرم نشانهنظرم نشانه

اي، یعنی آن اي، یعنی آن نه، دیوانه نشدهنه، دیوانه نشده««: : اي کرد و خیلی ساده گفتاي کرد و خیلی ساده گفتاش، خندهاش، خندهگذاشتمگذاشتم

کنی دیوانه نیستی، یک جور دیگر دیوانگی هست که به آن کنی دیوانه نیستی، یک جور دیگر دیوانگی هست که به آن شکلی که فکر میشکلی که فکر می

»»......ايايمبتالیی، عاشق شدهمبتالیی، عاشق شده

هاي زیادي هم هاي زیادي هم ي این حس خوانده بود و تجربهي این حس خوانده بود و تجربهزیادي دربارهزیادي دربارهچیزهايچیزهاي

هاي دیگر هاي دیگر یک دلیلش قاعدتا این بود که پیش از من خیلییک دلیلش قاعدتا این بود که پیش از من خیلی. . در این زمینه داشتدر این زمینه داشت

اما معلوم بود اما معلوم بود . . برخوردش اول دلسوزانه بود و اندرز دهندهبرخوردش اول دلسوزانه بود و اندرز دهنده. . عاشقش شده بودندعاشقش شده بودند

..کند و از این وضعیت من ناخوشنود نیستکند و از این وضعیت من ناخوشنود نیستکه خودش هم تمایلی حس میکه خودش هم تمایلی حس می
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تمام شب را تمام شب را . . اي نخوابیده بودیماي نخوابیده بودیممان دقیقهمان دقیقهي صبح سر زد، هیچ کدامي صبح سر زد، هیچ کداموقتی سپیدهوقتی سپیده

اي پیچیده طرح کرده بودیم تا اي پیچیده طرح کرده بودیم تا آغوشی گذرانده بودیم، و نقشهآغوشی گذرانده بودیم، و نقشهبه گفتگو و همبه گفتگو و هم

به نظرش در به نظرش در . . او در این بین بدبین و ناباور بوداو در این بین بدبین و ناباور بود. . ارتباطمان را با هم حفظ کنیمارتباطمان را با هم حفظ کنیم

م و مثال بعد از چند ماه موقع م و مثال بعد از چند ماه موقع همین حد کافی بود که شیطنتهایی کوچک کنیهمین حد کافی بود که شیطنتهایی کوچک کنی

خرید چند ساعتی را با هم قدم بزنیم و بعد کمی دیرتر از موعد مرسوم به خرید چند ساعتی را با هم قدم بزنیم و بعد کمی دیرتر از موعد مرسوم به 

تر رفتن از این حد به نظرش دور از احتیاط تر رفتن از این حد به نظرش دور از احتیاط پیشپیش. . هایمان برویمهایمان برویمايايخانهخانهسراغ همسراغ هم

اما تصور این که او از من جدا اما تصور این که او از من جدا . . گویدگویددانستم که راست میدانستم که راست میو عقل بود و میو عقل بود و می

شک از شک از اصرار بیاصرار بی. . مرد دیگري شود، برایم تحمل ناپذیر بودمرد دیگري شود، برایم تحمل ناپذیر بودي بستري بسترشود و روانهشود و روانه

طرف من بود و اگر تقصیري در این میان متوجه کسی باشد، خودم مقصر طرف من بود و اگر تقصیري در این میان متوجه کسی باشد، خودم مقصر 

او از همان ابتدا گفته بود که قصد ندارد دست به قمار بزرگی بزند، و او از همان ابتدا گفته بود که قصد ندارد دست به قمار بزرگی بزند، و . . هستمهستم

..چیزي که من به دنبالش بودم، یک قمار بزرگ بودچیزي که من به دنبالش بودم، یک قمار بزرگ بود

ساز سپري شد و فردا صبح از هم ساز سپري شد و فردا صبح از هم تتبه هر صورت، آن شبِ سرنوشبه هر صورت، آن شبِ سرنوش

ها و قرار و مدارها را براي دوباره پیدا ها و قرار و مدارها را براي دوباره پیدا جدا شدیم، در حالی که انبوهی از نشانهجدا شدیم، در حالی که انبوهی از نشانه

ي من شروع ي من شروع بعد از آن بود که زندگی مجرمانهبعد از آن بود که زندگی مجرمانه. . کردنِ هم طراحی کرده بودیمکردنِ هم طراحی کرده بودیم

هایی بگذاریم و هایی بگذاریم و به سرعت یاد گرفتیم که با گچ و ذغال روي دیوارها نشانهبه سرعت یاد گرفتیم که با گچ و ذغال روي دیوارها نشانه. . شدشد

در واقع در واقع . . لِ آن روزمان و محل کار و اقامتگاهمان را به هم خبر بدهیملِ آن روزمان و محل کار و اقامتگاهمان را به هم خبر بدهیمبا رمز شغبا رمز شغ

مهمترین مهمترین . . ها را ببیندها را ببیندهیچ تضمینی وجود نداشت که طرفمان بتواند این نشانههیچ تضمینی وجود نداشت که طرفمان بتواند این نشانه

هر روز، روزي دیگر بود و بنابراین راهی براي تشخیص و هر روز، روزي دیگر بود و بنابراین راهی براي تشخیص و . . اشکال، زمان بوداشکال، زمان بود

بود که زمانی در بود که زمانی در برایم تعریف کرده برایم تعریف کرده . . متمایز کردن روزها از هم وجود نداشتمتمایز کردن روزها از هم وجود نداشت

گذاري گذاري تایی اسمتایی اسمهایی هفتهایی هفتآن جوامع ابتدایی و بدوي، روزها را در چرخهآن جوامع ابتدایی و بدوي، روزها را در چرخه

گفت گفت حتا میحتا می. . اند و بنابراین هر روزي مثل هر آدمی اسم داشته استاند و بنابراین هر روزي مثل هر آدمی اسم داشته استکردهکردهمیمی

است و گرم و سرد شدن هوا را با است و گرم و سرد شدن هوا را با واحدهایی بزرگتر از روزها هم اسم داشتهواحدهایی بزرگتر از روزها هم اسم داشته

. . تا سالها هم اسم و شماره داشته استتا سالها هم اسم و شماره داشته استاند و حاند و حنامیدهنامیدههم با اسمهاي دیگري میهم با اسمهاي دیگري می

فهمیدم چرا یک فهمیدم چرا یک اولش اینها برایم به کلی غیرقابل درك بود و هیچ نمیاولش اینها برایم به کلی غیرقابل درك بود و هیچ نمی

را با را با اي نشان دهد، یا روزهاي پیاپیاي نشان دهد، یا روزهاي پیاپینفر باید گرم و سرد شدن هوا را با کلمهنفر باید گرم و سرد شدن هوا را با کلمه

گذاري براي هم، گذاري براي هم، اما وقتی شروع کردیم به عالمتاما وقتی شروع کردیم به عالمت. . اسمهایی متفاوت بنامداسمهایی متفاوت بنامد
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هاي مداوم و خسته کننده هم احتماال هاي مداوم و خسته کننده هم احتماال گذاريگذاريرد این اسمرد این اسممعلوم شد که کارکمعلوم شد که کارک

برایم روشن شد که آدمها در آن جوامع ابتدایی و برایم روشن شد که آدمها در آن جوامع ابتدایی و . . چنین چیزي بوده استچنین چیزي بوده است

ي خودشان به دیگران اطالعاتی بدهند، و ي خودشان به دیگران اطالعاتی بدهند، و اند دربارهاند دربارهخواستهخواستهوحشیِ اولیه، میوحشیِ اولیه، می

براي همین روزها و واحدهاي بزرگتر از هفت روز و سی روز و سیصد براي همین روزها و واحدهاي بزرگتر از هفت روز و سی روز و سیصد 

این کاري بود این کاري بود . . اندانددادهدادهاند و به آن اسم و شماره میاند و به آن اسم و شماره میشمردهشمردهز را میز را میچهارصد روچهارصد رو

اي را روي اي را روي چون در ابتداي کار، وقتی نشانهچون در ابتداي کار، وقتی نشانه. . که ما هم بدان نیاز پیدا کردیمکه ما هم بدان نیاز پیدا کردیم

خیلی خیلی . . شودشودکشیدیم، معلوم نبود اطالعاتش به چه روزي مربوط میکشیدیم، معلوم نبود اطالعاتش به چه روزي مربوط میدیواري میدیواري می

رهاي فراوان، روي رهاي فراوان، روي زود یاد گرفتیم که در پایان هر روز، با به جان خریدن خطزود یاد گرفتیم که در پایان هر روز، با به جان خریدن خط

هاي مربوط به روزِ سپري شده خطی بکشیم و به این ترتیب نشان بدهیم هاي مربوط به روزِ سپري شده خطی بکشیم و به این ترتیب نشان بدهیم نشانهنشانه

..شود و دیگر اعتبار نداردشود و دیگر اعتبار نداردکه این اطالعات به روزي گذشته مربوط میکه این اطالعات به روزي گذشته مربوط می

اولش پیشنهاد کردم اولش پیشنهاد کردم . . هایمان هم دشوار بودهایمان هم دشوار بودکار به رمز در آوردن نشانیکار به رمز در آوردن نشانی

از آنجا از آنجا . . روي دیوارها بنویسیمروي دیوارها بنویسیمکه به سادگی محل کار و نشانی اقامتگاهمان راکه به سادگی محل کار و نشانی اقامتگاهمان را

اما این کار اما این کار . . که تعداد باسوادها خیلی کم بود، بعید بود کسی متوجهش شودکه تعداد باسوادها خیلی کم بود، بعید بود کسی متوجهش شود

آمد و پلیسی باسواد از آن آمد و پلیسی باسواد از آن از طرفی اگر نحسی سراغمان میاز طرفی اگر نحسی سراغمان می. . خطرناکی بودخطرناکی بود

از طرف دیگر، اصوال نوشتن از طرف دیگر، اصوال نوشتن . . کردکردمان میمان میشد، به سادگی شناساییشد، به سادگی شناساییاطراف رد میاطراف رد می

ها بودند که سواد ها بودند که سواد شکنان بود و این آنارشیستشکنان بود و این آنارشیستانونانونچیزي روي دیوار عالمت قچیزي روي دیوار عالمت ق

از این رو اگر از این رو اگر . . نوشتندنوشتندداشتند و مدام روي در و دیوار چیزهاي مختلف میداشتند و مدام روي در و دیوار چیزهاي مختلف می

کرد آنارشیست هستیم و به کرد آنارشیست هستیم و به دید، فکر میدید، فکر میکسی ما را حین نوشتن بر دیواري میکسی ما را حین نوشتن بر دیواري می

پیش فرض همه این بود پیش فرض همه این بود . . داد و بعدش دیگر کارمان تمام بودداد و بعدش دیگر کارمان تمام بودپلیس گزارش میپلیس گزارش می

ي که بر دیواري نوشته شده، شعاري آنارشیستی است، حتا اگر به خاطر ي که بر دیواري نوشته شده، شعاري آنارشیستی است، حتا اگر به خاطر که چیزکه چیز

..بیسوادي خواندنش ممکن نباشدبیسوادي خواندنش ممکن نباشد

جاهایی جاهایی . . تري روي آوردیمتري روي آوردیمبه این ترتیب بود که به روشهاي خالقانهبه این ترتیب بود که به روشهاي خالقانه

. . دور از دسترس و دور از چشم را به عنوان محل تبادل پیام در نظر گرفتیمدور از دسترس و دور از چشم را به عنوان محل تبادل پیام در نظر گرفتیم

. . باشد و جلب نظر کسی را نکندباشد و جلب نظر کسی را نکندترترشان راحتشان راحتجاهایی که نوشتن و خواندنجاهایی که نوشتن و خواندن

ي بستن بند کفش ي بستن بند کفش شد به بهانهشد به بهانهرو، جایی که میرو، جایی که میروي سه کنج کاشیهاي کنار پیادهروي سه کنج کاشیهاي کنار پیاده

ي درهاي ي درهاي اي روي زمین نشست و چیزي از خود به جا گذاشت، یا حاشیهاي روي زمین نشست و چیزي از خود به جا گذاشت، یا حاشیهدقیقهدقیقه
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عمومی، و یا حتا روي تزیینات پایین واگونهاي مترو که با االغ روي ریلهاي عمومی، و یا حتا روي تزیینات پایین واگونهاي مترو که با االغ روي ریلهاي 

شد براي ارسال پیام از شد براي ارسال پیام از اینها همه جاهایی بودند که میاینها همه جاهایی بودند که می. . شدندشدندآهنی کشیده میآهنی کشیده می

ي ي هایی ابداع کردیم و محلههایی ابداع کردیم و محلهبراي شغلهاي مختلف نشانهبراي شغلهاي مختلف نشانه. . آن استفاده کردآن استفاده کرد

دو سه روز اول، واقعا دو سه روز اول، واقعا . . دادیمدادیمهایی رمزي نشان میهایی رمزي نشان میاقامتگاهها را هم با کلمهاقامتگاهها را هم با کلمه

. . ریختریختگري از سر و رویمان میگري از سر و رویمان میکردیم، چون ناشیکردیم، چون ناشیشانسی همدیگر را پیدا میشانسی همدیگر را پیدا می

اما بعد از آن، کم کم در این ترفندها مهارتی پیدا کردیم و توانستیم با کارآیی اما بعد از آن، کم کم در این ترفندها مهارتی پیدا کردیم و توانستیم با کارآیی 

..بیشتري با هم ارتباط برقرار کنیمبیشتري با هم ارتباط برقرار کنیم

. . هاي دنیایی تازه بر رویمان گشوده شدهاي دنیایی تازه بر رویمان گشوده شدتازه بعد از آن بود که دروازهتازه بعد از آن بود که دروازه

اشتیاق براي یافتن جاهایی براي تبادل پیامهاي رمزي، باعث شد دقیقتر به اشتیاق براي یافتن جاهایی براي تبادل پیامهاي رمزي، باعث شد دقیقتر به 

یم و تازه آن وقت بود که متوجه شدم کل در و دیوار شهر از یم و تازه آن وقت بود که متوجه شدم کل در و دیوار شهر از اطرافمان بنگراطرافمان بنگر

شعارهاي آنارشیستی واقعا در اقلیت کامل شعارهاي آنارشیستی واقعا در اقلیت کامل . . پیامهایی از این دست پر شده استپیامهایی از این دست پر شده است

ي چیزهایی که با ذغال و گچ و مداد و چیزهایی از این ي چیزهایی که با ذغال و گچ و مداد و چیزهایی از این تقریبا همهتقریبا همه. . قرار داشتندقرار داشتند

ه کسی ه کسی دست بر فضاهاي عمومی ترسیم شده بود، رمزهایی بود براي این کدست بر فضاهاي عمومی ترسیم شده بود، رمزهایی بود براي این ک

چیز دیگري چیز دیگري . . بتواند کسی دیگر را در سیالبِ سهمگین روزهاي پیاپی پیدا کندبتواند کسی دیگر را در سیالبِ سهمگین روزهاي پیاپی پیدا کند

تا پیش از تا پیش از . . که یاد گرفتم این بود که به واقع شهرمان کوچک و محدود استکه یاد گرفتم این بود که به واقع شهرمان کوچک و محدود است

ها به خاطر ها به خاطر ها و محلهها و محلهها و تغییرات مداومی که خانهها و تغییرات مداومی که خانهآن، حرکت دایمی در خانهآن، حرکت دایمی در خانه

ا کل شهر را هزارتویی ا کل شهر را هزارتویی شد تشد تآمد و شد ساکنان گوناگون داشت، باعث میآمد و شد ساکنان گوناگون داشت، باعث می

ي ما در شهري ي ما در شهري اما بعدش فهمیدم که در واقع همهاما بعدش فهمیدم که در واقع همه. . آسا و سردرگم بدانمآسا و سردرگم بدانمغولغول

اي روي دیوارها و اي روي دیوارها و شهري که وقتی نشانهشهري که وقتی نشانه. . کنیمکنیمبه نسبت کوچک زندگی میبه نسبت کوچک زندگی می

توانستی ثبات و پایداري جغرافیایش را توانستی ثبات و پایداري جغرافیایش را گذاشتی، تازه میگذاشتی، تازه میهایش میهایش میسنگفرشسنگفرش

هایی که تا پیش از آن هایی که تا پیش از آن ها و اقامتگاهها و اقامتگاهکوچهکوچهبه این ترتیب خیابانها و به این ترتیب خیابانها و . . متوجه بشويمتوجه بشوي

ناگهان متوجه شدم که ناگهان متوجه شدم که . . رسید، به تدریج آشنا شدرسید، به تدریج آشنا شدمدام به نظرم تازه و غریبه میمدام به نظرم تازه و غریبه می

شهر به جریانی سیال شبیه است، که از روي بستري سخت و استوار و منجمد شهر به جریانی سیال شبیه است، که از روي بستري سخت و استوار و منجمد 

ها، رنگ دیوارها، ها، رنگ دیوارها، ي خانهي خانهاسباب و اثاثیهاسباب و اثاثیه. . گذرد، بی آن که زیاد تغییرش دهدگذرد، بی آن که زیاد تغییرش دهدمیمی

کرد، اما کرد، اما ها، و لباس و کار آدمها مدام تغییر میها، و لباس و کار آدمها مدام تغییر میي کوچهي کوچهها، شمارهها، شمارهینات پنجرهینات پنجرهتزیتزی
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خود آدمها و خشتهاي بناها و سطح خیابانها ثابت و پایدار بودند و با خیره خود آدمها و خشتهاي بناها و سطح خیابانها ثابت و پایدار بودند و با خیره 

. . شد تصویري دقیقتر از کل شهر به دست آوردشد تصویري دقیقتر از کل شهر به دست آوردشدن به آنها میشدن به آنها می

اي که اي که به این شکل بود که کم کم متوجه شدم خیلی از آدمهاي غریبهبه این شکل بود که کم کم متوجه شدم خیلی از آدمهاي غریبه

کنم، در واقع افرادي آشنا هستند که پیشتر در قالب کنم، در واقع افرادي آشنا هستند که پیشتر در قالب طی روز با آنها برخورد میطی روز با آنها برخورد می

اي از شهر به اي از شهر به نقشهنقشه. . امامي دیگر تماسی با آنها داشتهي دیگر تماسی با آنها داشتهکسی با لباس و شغل و خانهکسی با لباس و شغل و خانه

تدریج در ذهن هردوي ما شکل گرفت، و همزمان با آن جیم شدن از سر کار و تدریج در ذهن هردوي ما شکل گرفت، و همزمان با آن جیم شدن از سر کار و 

هنوز دیرزمانی هنوز دیرزمانی . . تر شدتر شدر و آسانر و آسانرساندن خود به میعادگاهی پنهانی سریعترساندن خود به میعادگاهی پنهانی سریعت

ي شهر و پویایی دایمی و ي شهر و پویایی دایمی و کنندهکنندهنگذشته بود که توانستیم بر پیچیدگی گمراهنگذشته بود که توانستیم بر پیچیدگی گمراه

. . آورش غلبه کنیم، و هر روز ساعتی را با هم بگذرانیمآورش غلبه کنیم، و هر روز ساعتی را با هم بگذرانیمماللمالل

ها محل کار و زندگی ها محل کار و زندگی به تدریج یاد گرفتیم تا با کوتاهترین اشارهبه تدریج یاد گرفتیم تا با کوتاهترین اشاره

رفتم و گاهی او رفتم و گاهی او ن به محل کار او مین به محل کار او میگاهی مگاهی م. . خودمان را با هم در میان بگذاریمخودمان را با هم در میان بگذاریم

گذراندیم، گذراندیم، همیشه ساعتهاي مربوط به خرید را با هم میهمیشه ساعتهاي مربوط به خرید را با هم می. . آمدآمدبه محل کار من میبه محل کار من می

شبها، کمی دیرتر از معمول، اما نه در شبها، کمی دیرتر از معمول، اما نه در . . معموال بی آن که چیز خاصی بخریممعموال بی آن که چیز خاصی بخریم

ي ي هر شب را با خاطرههر شب را با خاطره. . رفتیمرفتیمهاي خود میهاي خود میحدي که مشکوك بنماید، به اقامتگاهحدي که مشکوك بنماید، به اقامتگاه

. . دم، بی آن که نزدیکم باشددم، بی آن که نزدیکم باشدگذرانگذراناو میاو می

بخش براي مدتی ادامه داشت و نزدیک بخش براي مدتی ادامه داشت و نزدیک این زندگی پرهیجان و لذتاین زندگی پرهیجان و لذت

ي شغل پلیس به ي شغل پلیس به تا آن که قرعهتا آن که قرعه. . تواند تا ابد ادامه پیدا کندتواند تا ابد ادامه پیدا کندبود باور کنم که میبود باور کنم که می

چون چون . . افتادافتاداي بود که هر از چند گاهی به هرکس میاي بود که هر از چند گاهی به هرکس میاین قرعهاین قرعه. . نامم خوردنامم خورد

این سومین بار بود که من این سومین بار بود که من . . هاي فعال زیاد بودهاي فعال زیاد بودي پلیس براي نیروي پلیس براي نیروتقاضاي ادارهتقاضاي اداره

. . شدمشدمشکن و مجرم محسوب میشکن و مجرم محسوب میشدم، و اولین بار بود که خودم قانونشدم، و اولین بار بود که خودم قانونپلیس میپلیس می

ام آن بود که در همان ابتداي ورود به اداره و موقعِ دریافت لباس سیاه ام آن بود که در همان ابتداي ورود به اداره و موقعِ دریافت لباس سیاه وظیفهوظیفه

شکنیِ محتملی را که اخیرا دیده شکنیِ محتملی را که اخیرا دیده پلیسها و تفنگ و شمشیر، تمام موارد قانونپلیسها و تفنگ و شمشیر، تمام موارد قانون

خطر اشاره کردم، اما اصل آنچه که خطر اشاره کردم، اما اصل آنچه که به یکی دو مورد بیبه یکی دو مورد بی. . دم، گزارش بدهمدم، گزارش بدهمبوبو

مهمترین چیزي که کتمان کردم، البته ارتباطم مهمترین چیزي که کتمان کردم، البته ارتباطم . . دانستم را ناگفته باقی گذاشتمدانستم را ناگفته باقی گذاشتممیمی

ي ي در این مدت، در چهرهدر این مدت، در چهره. . اما این تنها رازي نبود که در سینه داشتماما این تنها رازي نبود که در سینه داشتم. . با او بودبا او بود

ا همه به نوعی دارند قانون را ا همه به نوعی دارند قانون را آدمها دقیق شده بودم، و دیده بودم که تقریبآدمها دقیق شده بودم، و دیده بودم که تقریب
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ي عاشقانه استفاده ي عاشقانه استفاده هایی که از در و دیوار شهر به عنوان نامههایی که از در و دیوار شهر به عنوان نامهدلدادهدلداده. . شکنندشکنندمیمی

کردند، عصیانگران تنهایی که به تنگ آمده بودند و بر دیوار پنهانی کردند، عصیانگران تنهایی که به تنگ آمده بودند و بر دیوار پنهانی میمی

کردند، کردند، شان از همه چیز را روایت میشان از همه چیز را روایت میاقامتگاهی یا الي برگهاي کتابی دلزدگیاقامتگاهی یا الي برگهاي کتابی دلزدگی

اش بودند را یواشکی اش بودند را یواشکی هاي فروشگاهی که متصديهاي فروشگاهی که متصديییآنهایی که خوراکآنهایی که خوراک

ي کفش به نامشان ي کفش به نامشان ي کار در کارخانهي کار در کارخانهخوردند، آنهایی که وقتی قرعهخوردند، آنهایی که وقتی قرعهمیمی

انداختند و کفشی تازه انداختند و کفشی تازه شان را دور میشان را دور میخورد، پیش از هرکار کفشهاي قدیمیخورد، پیش از هرکار کفشهاي قدیمیمیمی

کردند، و پلیسهایی که به محض دریافت نشان مخصوص کردند، و پلیسهایی که به محض دریافت نشان مخصوص به جایش به پا میبه جایش به پا می

رفتند سراغ کسانی که در روزهاي قبل خرده رفتند سراغ کسانی که در روزهاي قبل خرده هشان، میهشان، میپلیس بر رداي سیاپلیس بر رداي سیا

. . ي اینها در حال شکستن قانون بودندي اینها در حال شکستن قانون بودندهمه و همههمه و همه. . حسابی با هم پیدا کرده بودندحسابی با هم پیدا کرده بودند

داد که داد که توانی این چیزها را ببینی، نشان میتوانی این چیزها را ببینی، نشان میاما صرف اشاره کردن به این که میاما صرف اشاره کردن به این که می

..خودت هم شریک جرم هستی، و من هم به واقع چنین بودمخودت هم شریک جرم هستی، و من هم به واقع چنین بودم

گزارشهایی وجود گزارشهایی وجود . . ي آن روز خیلی عادي گذشتي آن روز خیلی عادي گذشتلیهلیهساعتهاي اوساعتهاي او

مان که معلوم بود براي مان که معلوم بود براي شد، و بعد فرماندهشد، و بعد فرماندهداشت که باید به آنها رسیدگی میداشت که باید به آنها رسیدگی می

ي پلیسی به اسمش خورده و پاك دست و پایش را گم کرده ي پلیسی به اسمش خورده و پاك دست و پایش را گم کرده اولین بار قرعهاولین بار قرعه

بنابراین به خوابگاه رفتم، به این بنابراین به خوابگاه رفتم، به این . . امامبود، خبر داد که براي شبگردي انتخاب شدهبود، خبر داد که براي شبگردي انتخاب شده

اما در آنجا به سرعت لباسم را عوض کردم، از در پشتی از اما در آنجا به سرعت لباسم را عوض کردم، از در پشتی از . . بهانه که بخوابمبهانه که بخوابم

اي که او در آن روز به اي که او در آن روز به ي پلیس بیرون زدم، و راست رفتم به داروخانهي پلیس بیرون زدم، و راست رفتم به داروخانهادارهاداره

محل کارش و شغلش را محل کارش و شغلش را . . عنوان پزشک داروساز در آنجا به کار مشغول بودعنوان پزشک داروساز در آنجا به کار مشغول بود

. . موقع گشت زدن روي دیوارها خوانده بودمموقع گشت زدن روي دیوارها خوانده بودم



85صد و نود و دوآذر ماه هزار و سی/سیزدهمي شماره/سیمرغ

از داروسازي هیچ از داروسازي هیچ . . دردسر بوددردسر بودروزش بسیار راحت و بیروزش بسیار راحت و بیشغلِ آنشغلِ آن

دانست و شغلش نظارت بر کار کسانی بود که قرصهاي سفید کوچکی را دانست و شغلش نظارت بر کار کسانی بود که قرصهاي سفید کوچکی را نمینمی

دفتري به دفتري به . . ریختندریختندهاي دودي رنگی میهاي دودي رنگی میگرفتند و در شیشهگرفتند و در شیشهاز دستگاهی میاز دستگاهی می

به به . . گذاشتندگذاشتندنسبت بزرگ در اختیارش بود و همه در کارخانه به او احترام مینسبت بزرگ در اختیارش بود و همه در کارخانه به او احترام می

به عنوان همکاري از یک شرکت داروسازي دیگر معرفی کرد و به عنوان همکاري از یک شرکت داروسازي دیگر معرفی کرد و دروغ مرادروغ مرا

دوتایی به دفترش رفتیم و در را قفل کردیم و چند ساعتی را با هم خوش دوتایی به دفترش رفتیم و در را قفل کردیم و چند ساعتی را با هم خوش 

بعد، همانطور پنهانی به خوابگاه پلیس بازگشتم و زمان کوتاهی را هم بعد، همانطور پنهانی به خوابگاه پلیس بازگشتم و زمان کوتاهی را هم . . بودیمبودیم

نگاهی نگاهی مان بیدارم کرد تا براي ماموریت شبامان بیدارم کرد تا براي ماموریت شباتا این که فرماندهتا این که فرمانده. . آنجا خوابیدمآنجا خوابیدم

ام ام شمشیر و تفنگم را برداشتم و نشان پلیس را روي سینهشمشیر و تفنگم را برداشتم و نشان پلیس را روي سینه. . رهسپار خیابانها شومرهسپار خیابانها شوم

مان مان وقتی فرماندهوقتی فرمانده. . چسباندم و همراه گروهانی کوچک عازم محل ماموریت شدمچسباندم و همراه گروهانی کوچک عازم محل ماموریت شدم

گفت، حس کردم عرق سردي بر گفت، حس کردم عرق سردي بر کنان شرح ماموریتهاي آن شبمان را میکنان شرح ماموریتهاي آن شبمان را میتته پتهتته پته

. . بدنم نشسته استبدنم نشسته است

وسازي، به قفل بودن در دفترش مشکوك وسازي، به قفل بودن در دفترش مشکوك یکی از معاونان او در داریکی از معاونان او در دار

او مرا موقع او مرا موقع . . شده بود، و هر آنچه را که دیده بود به پلیس گزارش داده بودشده بود، و هر آنچه را که دیده بود به پلیس گزارش داده بود

ها ارتباط دارد و ها ارتباط دارد و ترك دفتر او دیده بود و گزارش کرده بود که او با آنارشیستترك دفتر او دیده بود و گزارش کرده بود که او با آنارشیست

دانستم این خبرچین دانستم این خبرچین نمینمی. . اي سري برگزار کرده استاي سري برگزار کرده استبا یکی از آنها جلسهبا یکی از آنها جلسه

زدم یکی از زنهایی باشد که موقع ورود به مرکز زدم یکی از زنهایی باشد که موقع ورود به مرکز میمیکیست، اما حدسکیست، اما حدس

انداخت و انداخت و ي مردان میي مردان میهاي سوزانی به همههاي سوزانی به همهکسی که نگاهکسی که نگاه. . داروسازي دیده بودمداروسازي دیده بودم

تصور این که تصور این که . . باریدباریدزد حسد و نفرت از چشمهایش میزد حسد و نفرت از چشمهایش میوقتی با او حرف میوقتی با او حرف می

ي او، یعنی موجودي چنین دوست داشتنی، ي او، یعنی موجودي چنین دوست داشتنی، چطور ممکن است کسی دربارهچطور ممکن است کسی درباره

به هر به هر . . توزانه بدهد واقعا برایم قابل درك نبودتوزانه بدهد واقعا برایم قابل درك نبودپردروغ و کینهپردروغ و کینهگزارشی چنین گزارشی چنین 

اي به دست این خبرچینِ اي به دست این خبرچینِ صورت ما هم خطاهایی کرده بودیم و بهانهصورت ما هم خطاهایی کرده بودیم و بهانه

..فطرت داده بودیمفطرت داده بودیمپستپست

داد، دستگیري و داد، دستگیري و یکی از کارهایی که گروهان ما باید آن شب انجام مییکی از کارهایی که گروهان ما باید آن شب انجام می

بودن در دفتر پیدا بودن در دفتر پیدا بازجویی از او بود، و در صورتی که توجیه روشنی براي قفلبازجویی از او بود، و در صورتی که توجیه روشنی براي قفل
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دانستم که توجیه محکمه پسندي در کار نیست و دانستم که توجیه محکمه پسندي در کار نیست و خوب میخوب می. . شد، اعدام اوشد، اعدام اونمینمی

کردم گزارشها به کردم گزارشها به هیچ فکر نمیهیچ فکر نمی. . کار به اعدامی سریع و خشن ختم خواهد شدکار به اعدامی سریع و خشن ختم خواهد شد

ي عملیات ختم شود، و چقدر خوشحال ي عملیات ختم شود، و چقدر خوشحال ي پلیس به مرحلهي پلیس به مرحلهاین سرعت در ادارهاین سرعت در اداره

کافی بود این گزارش یک روز کافی بود این گزارش یک روز . . کردکردشدم که این اداره با چنین سرعتی کار میشدم که این اداره با چنین سرعتی کار می

ام نباشم و بدون اطالعم کارِ ام نباشم و بدون اطالعم کارِ دیرتر به جریان بیفتد، تا من در مقام فعلیدیرتر به جریان بیفتد، تا من در مقام فعلی

این تصادف عجیبی بود که من دقیقا در این تصادف عجیبی بود که من دقیقا در . . دستگیري و اعدام او به فرجام برسددستگیري و اعدام او به فرجام برسد

همان روزي که چنین اتفاقی افتاده بود، در همان جایی قرار گرفته بودم که همان روزي که چنین اتفاقی افتاده بود، در همان جایی قرار گرفته بودم که 

..فاجعه جلوگیري کنمفاجعه جلوگیري کنمتوانستم از اینتوانستم از اینمیمی

وقتی یکی دو وقتی یکی دو . . دانستم چطور باید نجاتش دهمدانستم چطور باید نجاتش دهمبا این وجود هیچ نمیبا این وجود هیچ نمی

اي اي در محلهدر محله. . حواسم به کلی پرت بودحواسم به کلی پرت بود. . دادیمدادیممان را انجام میمان را انجام میماموریت اولیماموریت اولی

اند و دارند به اند و دارند به گزارش کرده بودند که زن و مردي دست به یکی کردهگزارش کرده بودند که زن و مردي دست به یکی کرده

رفتیم و دیدیم که رفتیم و دیدیم که . . ندندکنکناي که آن شب سرپرستش بودند، تجاوز میاي که آن شب سرپرستش بودند، تجاوز میدختربچهدختربچه

این گزارش نادرست بوده و دختربچه در کمال امنیت پیش زن و مردي به این گزارش نادرست بوده و دختربچه در کمال امنیت پیش زن و مردي به 

گفت یک گفت یک بعد گزارش دیگري بود که میبعد گزارش دیگري بود که می. . نسبت سالخورده جاي گرفته استنسبت سالخورده جاي گرفته است

آنجا آنجا . . گذاردگذاردآنارشیست دارد در انبار خوراك یک مرکز توزیع بزرگ بمبم میآنارشیست دارد در انبار خوراك یک مرکز توزیع بزرگ بمبم می

بیشتر به نظر بیشتر به نظر . . وارد انبار شده بودوارد انبار شده بودمجوز دزدکی مجوز دزدکی رفتیم و جوانکی را گرفتیم که بیرفتیم و جوانکی را گرفتیم که بی

خوابی باشد که شغل روز قبلش را انجام نداده و براي یافتن غذا خوابی باشد که شغل روز قبلش را انجام نداده و براي یافتن غذا رسید کارتنرسید کارتنمیمی

هاي عادي از هاي عادي از شکنشکنها و قانونها و قانوناما به هر صورت آنارشیستاما به هر صورت آنارشیست. . به آنجا سرك کشیدهبه آنجا سرك کشیده

من که در ذهنم داشتم من که در ذهنم داشتم . . هم قابل تفکیک نبودند و همکارانم اعدامش کردندهم قابل تفکیک نبودند و همکارانم اعدامش کردند

ي روز ي روز کشیدم، متوجه شدم که جوانک پاکت قرعهکشیدم، متوجه شدم که جوانک پاکت قرعهنقشه مینقشه میبراي رهاندن اوبراي رهاندن او

آن را بدون این که آن را بدون این که . . قبلش را موقع ورود به انبار نزدیک در جا گذاشته استقبلش را موقع ورود به انبار نزدیک در جا گذاشته است

مان این مان این ماموریت بعديماموریت بعدي. . کسی متوجه شود برداشتم و زیر پیراهنم قایمش کردمکسی متوجه شود برداشتم و زیر پیراهنم قایمش کردم

ر ر ي کمی نسبت به انباي کمی نسبت به انباچون محل اقامتگاهش در فاصلهچون محل اقامتگاهش در فاصله. . بود که سراغ او برویمبود که سراغ او برویم

..غذا قرار داشتغذا قرار داشت

در حالی که با نظم و ترتیب و حالتی نزدیک به رژه، از خیابانهاي در حالی که با نظم و ترتیب و حالتی نزدیک به رژه، از خیابانهاي 

رفتیم، حالتهاي گوناگون را رفتیم، حالتهاي گوناگون را ي او پیش میي او پیش میگذشتیم و به سوي محلهگذشتیم و به سوي محلهتاریک میتاریک می
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کار معقول و درستی که از من انتظار کار معقول و درستی که از من انتظار . . بارها و بارها در ذهنم مرور کردمبارها و بارها در ذهنم مرور کردم

و چیزي را به روي خودم نیاورم و چیزي را به روي خودم نیاورم ي خودم را تباه نکنمي خودم را تباه نکنمرفت، آن بود که آیندهرفت، آن بود که آیندهمیمی

اما این کاري بود که به اما این کاري بود که به . . و بگذارم همکارانم از او بازجویی و بعد اعدامش کنندو بگذارم همکارانم از او بازجویی و بعد اعدامش کنند

ي دیگري ي دیگري هرچند روزهاي ویژه و یگانههرچند روزهاي ویژه و یگانه. . توانستم انجامش بدهمتوانستم انجامش بدهمهیچ عنوان نمیهیچ عنوان نمی

آلوده آلوده شان به داغ ننگ و دلتنگیشان به داغ ننگ و دلتنگیگرفت، اما همهگرفت، اما همهبه این ترتیب در مقابلم قرار میبه این ترتیب در مقابلم قرار می

شمار شمار . . اما از طرف دیگر، دستم براي نجات دادنش هم چندان باز نبوداما از طرف دیگر، دستم براي نجات دادنش هم چندان باز نبود. . شدشدمیمی

راهی هم براي هشدار دادن راهی هم براي هشدار دادن . . همراهانم بیشتر از آن بود که بتوانم با آنها بجنگمهمراهانم بیشتر از آن بود که بتوانم با آنها بجنگم

ي آخر راهی به ذهنم ي آخر راهی به ذهنم مانده بودم چه بکنم، که درست در لحظهمانده بودم چه بکنم، که درست در لحظه. . به او نداشتمبه او نداشتم

بازانی تشکیل شده بازانی تشکیل شده ي واحدهاي دیگر پلیس، از سري واحدهاي دیگر پلیس، از سرگروهان ما، مثل همهگروهان ما، مثل همه. . رسیدرسید

به خاطر کمبود خودرو و بنزین، به خاطر کمبود خودرو و بنزین، . . بود که با یک خودروي کوچک همراه بودندبود که با یک خودروي کوچک همراه بودند

اما مهمات و وسایل اما مهمات و وسایل . . امکان این که کسی با خودرو حرکت کند وجود نداشتامکان این که کسی با خودرو حرکت کند وجود نداشت

کردند و به خصوص اگر کسی کردند و به خصوص اگر کسی مورد نیاز عملیات را در این خودرو حمل میمورد نیاز عملیات را در این خودرو حمل می

. . کردندکردنداستفاده میاستفاده میشد، از آن براي انتقالش به بیمارستانشد، از آن براي انتقالش به بیمارستانزخمی میزخمی می

وقتی جلوي اقامتگاهش رسیدیم، خودرو ایستاد و اعضاي گروهان هم وقتی جلوي اقامتگاهش رسیدیم، خودرو ایستاد و اعضاي گروهان هم 

در این میان من از فرصت استفاده کردم در این میان من از فرصت استفاده کردم . . دور هم جمع شدند تا تقسیم کار کننددور هم جمع شدند تا تقسیم کار کنند

دانستند که دانستند که همه میهمه می. . و کلید مربوط به بوقِ خودروي پلیس را به صدا در آوردمو کلید مربوط به بوقِ خودروي پلیس را به صدا در آوردم

دستگاه دستگاه . . باید به پلیس مربوط باشدباید به پلیس مربوط باشدصداي بوق خودرو آن هم در شب، قاعدتاصداي بوق خودرو آن هم در شب، قاعدتا

بوق هم خراب و معیوب بود و بعد از سر و صداي بلندي که تولید کرد، بوق هم خراب و معیوب بود و بعد از سر و صداي بلندي که تولید کرد، 

کرد و باز صدایش به هوا بر کرد و باز صدایش به هوا بر خاموش شد و بعدش هم هر از چندي اتصالی میخاموش شد و بعدش هم هر از چندي اتصالی می

خراش بود که نظم و ترتیب گروهان به هم خراش بود که نظم و ترتیب گروهان به هم صدا به قدري گوشصدا به قدري گوش. . خاستخاستمیمی

. . این کار زیر سر کی بوده استاین کار زیر سر کی بوده استخورد و در آن میانه کسی متوجه شد خورد و در آن میانه کسی متوجه شد 

چراغهاي اقامتگاه او چراغهاي اقامتگاه او . . چند دقیقه بعد از آن که صداي بوق بلند شدچند دقیقه بعد از آن که صداي بوق بلند شد

شد بیشتر دوستش داشته شد بیشتر دوستش داشته بسیار باهوش بود و همین باعث میبسیار باهوش بود و همین باعث می. . خاموش شدخاموش شد

شک حدس زده بود شک حدس زده بود آن روز گفته بودم که شغلم گشت شبانه است، و بیآن روز گفته بودم که شغلم گشت شبانه است، و بی. . باشمباشم

ه در دست و پا چلفتی بودن گوي ه در دست و پا چلفتی بودن گوي مان کمان کفرماندهفرمانده. . که اشکالی ایجاد شده استکه اشکالی ایجاد شده است

سبقت را از همه ربوده بود، از بلند شدن صداي بوق پاك خود را باخته بود و سبقت را از همه ربوده بود، از بلند شدن صداي بوق پاك خود را باخته بود و 
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تقریبا ماموریتش را از تقریبا ماموریتش را از . . کرد االن است که موتور خودروي پلیس بسوزدکرد االن است که موتور خودروي پلیس بسوزدفکر میفکر می

براي براي . . یاد برده بود و نگران بود که نکند او را مسئول خرابی خودرو بدانندیاد برده بود و نگران بود که نکند او را مسئول خرابی خودرو بدانند

ي تعمیر خودرو همه ي تعمیر خودرو همه دم از همین غوغا بهره ببرم و به بهانهدم از همین غوغا بهره ببرم و به بهانهاي امیدوار شاي امیدوار شلحظهلحظه

. . شناسی بودندشناسی بودندهاي وظیفههاي وظیفهي اعضاي گروهان پلیسي اعضاي گروهان پلیساما بقیهاما بقیه. . را از آنجا دور کنمرا از آنجا دور کنم

فرمانده را آرام کردند و به یادش آوردند که براي بازجویی از یک آنارشیست فرمانده را آرام کردند و به یادش آوردند که براي بازجویی از یک آنارشیست 

نگهبانی دادن و نگهبانی دادن و ييمن به بهانهمن به بهانه. . بعد هم قرار شد وارد خانه شوندبعد هم قرار شد وارد خانه شوند. . انداندآنجا آمدهآنجا آمده

بستن در پشتی خانه، از گروهانم جدا شدم و او را پشت پنجره یافتم، در حالی بستن در پشتی خانه، از گروهانم جدا شدم و او را پشت پنجره یافتم، در حالی 

..که مردد بود فرار کند یا با بازجویان پلیس روبرو شودکه مردد بود فرار کند یا با بازجویان پلیس روبرو شود

من در روزهاي قرار و من در روزهاي قرار و . . روزهاي بعد از فرارمان بسیار سخت گذشتروزهاي بعد از فرارمان بسیار سخت گذشت

و شلوار و شلوار مان یک دست لباس راحتی خانگی و یک دست کتمان یک دست لباس راحتی خانگی و یک دست کتمدارهاي پنهانیمدارهاي پنهانی

روزي هم که روزي هم که . . اي به همراه داشتماي به همراه داشتمفراهم کرده بودم و همیشه آنها را در کولهفراهم کرده بودم و همیشه آنها را در کوله

اما اما . . براي دیدن او به مرکز داروسازي رفتم، همان کت و شلوار را بر تن داشتمبراي دیدن او به مرکز داروسازي رفتم، همان کت و شلوار را بر تن داشتم

هرچند مرسوم نبود پلیسها به تنهایی هرچند مرسوم نبود پلیسها به تنهایی . . خود لباس پلیس هم غنیمتی نامنتظره بودخود لباس پلیس هم غنیمتی نامنتظره بود

شهروندان عادي از کسی که رداي سیاه شهروندان عادي از کسی که رداي سیاه در اطراف پرسه بزنند، اما دست کم در اطراف پرسه بزنند، اما دست کم 

. . بردندبردندپلیس را بر تن داشت حساب میپلیس را بر تن داشت حساب می

در اولین فرصت لباس خانگی را بر تن کردم و لباس پلیس را در کوله در اولین فرصت لباس خانگی را بر تن کردم و لباس پلیس را در کوله 

انتظارش را داشت که دیر یا انتظارش را داشت که دیر یا . . او بر خالف انتظارم وحشتزده نبوداو بر خالف انتظارم وحشتزده نبود. . پنهان کردمپنهان کردم

فته بود که من فته بود که من زود ارتباطمان لو برود و خوشحال بود که جریان طوري پیش رزود ارتباطمان لو برود و خوشحال بود که جریان طوري پیش ر

دانستم پلیس کجاها را دنبال دانستم پلیس کجاها را دنبال میمی. . خبردار شده بودم و توانسته بودم نجاتش دهمخبردار شده بودم و توانسته بودم نجاتش دهم

. . ها دوري کردیمها دوري کردیمها و ویرانهها و ویرانهاین بود که از بیغولهاین بود که از بیغوله. . فراریانی مثل ما خواهد گشتفراریانی مثل ما خواهد گشت

ي خوشبخت وارد ساختمانی شدیم و به سرعت ي خوشبخت وارد ساختمانی شدیم و به سرعت خیلی عادي مثل دو هم خانهخیلی عادي مثل دو هم خانه
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ي ي پاکت قرعهپاکت قرعه. . شب را به صبح رساندیمشب را به صبح رساندیمخود را پشت بام رساندیم و همان جاخود را پشت بام رساندیم و همان جا

خوابی خوابی جوانکی که همان شب اعدام شده بود را باز کردم و فهمیدم چرا کارتنجوانکی که همان شب اعدام شده بود را باز کردم و فهمیدم چرا کارتن

اش به نامش خورده بود، کار در اش به نامش خورده بود، کار در شغلی که قرعهشغلی که قرعه. . را به انجام کار ترجیح داده بودرا به انجام کار ترجیح داده بود

کاري که به خاطر ایمنی اندکش، تلفات کاري که به خاطر ایمنی اندکش، تلفات . . هاي سنگین صنعتی بودهاي سنگین صنعتی بودبخش پرسبخش پرس

روزي نبود که یکی دو نفر زیر دستگاه پرس گرفتار نشوند و با روزي نبود که یکی دو نفر زیر دستگاه پرس گرفتار نشوند و با داد وداد وزیادي میزیادي می

..مرگی فجیع به قتل نرسندمرگی فجیع به قتل نرسند

توانستم با این پاکت هویتی تازه پیدا کنم توانستم با این پاکت هویتی تازه پیدا کنم براي فرداي آن روز، من میبراي فرداي آن روز، من می

یا پلیس غیبت یا پلیس غیبت . . ي او، دو امکان وجود داشتي او، دو امکان وجود داشتدربارهدرباره. . اي تازه را بردارماي تازه را بردارمو قرعهو قرعه

کرد و موضوع را گزارش کرد و موضوع را گزارش اش میاش میبودنبودناش را حمل بر گناهکاراش را حمل بر گناهکارمرموز او از خانهمرموز او از خانه

کرد و جستجو را بر یافتن من کرد و جستجو را بر یافتن من تر تلقی میتر تلقی میداد، یا این که فرار مرا جديداد، یا این که فرار مرا جديمیمی

از آنجا که او دستگیر نشده و مورد بازجویی قرار نگرفته از آنجا که او دستگیر نشده و مورد بازجویی قرار نگرفته . . ساختساختمتمرکز میمتمرکز می

بود، بعید بود به این سادگی حکم گناهکار بودنش صادر شود و به مراکز توزیع بود، بعید بود به این سادگی حکم گناهکار بودنش صادر شود و به مراکز توزیع 

هایی تازه هایی تازه بنابراین به این نتیجه رسیدیم که برویم و قرعهبنابراین به این نتیجه رسیدیم که برویم و قرعه. . قرعه اعالم شودقرعه اعالم شود

شد او هم تحت تعقیب شد او هم تحت تعقیب دیدیم و معلوم میدیدیم و معلوم میاگر عالمتی غیرعادي میاگر عالمتی غیرعادي می. . برداریمبرداریم

شدیم به زندگی شدیم به زندگی کردیم و آن وقت ناگزیر میکردیم و آن وقت ناگزیر میبایست فرار میبایست فرار میاست، میاست، می

. . ها بسنده کنیمها بسنده کنیمخوابخوابوحشتناك کارتنوحشتناك کارتن

از ساختمان خارج شدیم از ساختمان خارج شدیم وقتی صداي ناقوس برخاست، مثل دو غریبهوقتی صداي ناقوس برخاست، مثل دو غریبه

هنوز اول وقت بود و صفها هنوز اول وقت بود و صفها . . و به سوي نزدیکترین محل توزیع قرعه رفتیمو به سوي نزدیکترین محل توزیع قرعه رفتیم

من زودتر رفتم و من زودتر رفتم و . . خوردخورداثري از پلیس در اطراف به چشم نمیاثري از پلیس در اطراف به چشم نمی. . کوتاه بودندکوتاه بودند

مامور توزیع قرعه، پاکت جوانک را از من گرفت و نگاهی مامور توزیع قرعه، پاکت جوانک را از من گرفت و نگاهی . . ام را برداشتمام را برداشتمقرعهقرعه

از صف دور شدم، از صف دور شدم، . . روزم را به دستم دادروزم را به دستم دادي آني آنسرسري به آن انداخت و قرعهسرسري به آن انداخت و قرعه

او هم به جایگاه رفت و پاکت روز او هم به جایگاه رفت و پاکت روز . . پاییدمپاییدمدر حالی که زیرچشمی او را میدر حالی که زیرچشمی او را می

درخشید، با درخشید، با اش از خوشحالی میاش از خوشحالی میبعد در حالی که چهرهبعد در حالی که چهره. . قبلش را تحویل دادقبلش را تحویل داد

. . کسی او را شناسایی نکرده بودکسی او را شناسایی نکرده بود. . پاکتی دیگر از صف خارج شدپاکتی دیگر از صف خارج شد

ور شدیم و با خوشحالی از هم جدا ور شدیم و با خوشحالی از هم جدا با قدمهایی تند از محل توزیع دبا قدمهایی تند از محل توزیع د

احتیاطی کردیم و همان احتیاطی کردیم و همان آنقدر از این ماجرا خوشحال شده بودیم که بیآنقدر از این ماجرا خوشحال شده بودیم که بی. . شدیمشدیم
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من من . . مان را گفتیممان را گفتیمجا پاکتهایمان را باز کردیم و به هم شغل و محل اقامت تازهجا پاکتهایمان را باز کردیم و به هم شغل و محل اقامت تازه

ي ي به عنوان سرمهندس در یک مرکز رادیویی منصوب شده بودم و او وظیفهبه عنوان سرمهندس در یک مرکز رادیویی منصوب شده بودم و او وظیفه

بعد از آن، باز همه چیز به بعد از آن، باز همه چیز به . . ر پرورشگاه را بر عهده داشتر پرورشگاه را بر عهده داشتها دها دسرپرستی از بچهسرپرستی از بچه

هاي رمزي، همان دیدارهاي کوتاه و هاي رمزي، همان دیدارهاي کوتاه و گذاريگذاريهمان نشانههمان نشانه. . حالت عادي بازگشتحالت عادي بازگشت

ي آن شب شدیدتر ي آن شب شدیدتر پرشور، و همان گوش به زنگ بودن دایم، که بعد از قضیهپرشور، و همان گوش به زنگ بودن دایم، که بعد از قضیه

..هم شده بودهم شده بود

همین کار را همین کار را تقریبا شکی ندارم که آن شب اگر او هم جاي من بود، تقریبا شکی ندارم که آن شب اگر او هم جاي من بود، 

بینم تفاوت اصلی بینم تفاوت اصلی کنم، میکنم، میحاال که موقعیت را پیش خودم حالجی میحاال که موقعیت را پیش خودم حالجی می. . کردکردمیمی

شرایط آن شبِ من، با آنچه که او بعدها گرفتارش شد، این بود که من پلیس شرایط آن شبِ من، با آنچه که او بعدها گرفتارش شد، این بود که من پلیس 

ي ي شاید اگر آن شب من دربانِ ادارهشاید اگر آن شب من دربانِ اداره. . بودم و امکان نجات دادنِ او را داشتمبودم و امکان نجات دادنِ او را داشتم

اش این قدر به آب و آتش اش این قدر به آب و آتش رهاندنرهاندنتري داشتم، برايتري داشتم، برايپلیس بودم یا کارِ سادهپلیس بودم یا کارِ ساده

اي که اسمش را عشق گذاشته بود، این بود که اي که اسمش را عشق گذاشته بود، این بود که یک عالمت دیوانگییک عالمت دیوانگی. . زدمزدمنمینمی

اما این پذیرفتن مخاطره از جنس اما این پذیرفتن مخاطره از جنس . . آدم به خاطر دیگري خود را به خطر بیندازدآدم به خاطر دیگري خود را به خطر بیندازد

بایست در نهایت ارزشهاي عدالت رعایت شود، و بایست در نهایت ارزشهاي عدالت رعایت شود، و میمی. . دیوانگی محض نبوددیوانگی محض نبود

براي همین کاري که او کرد را براي همین کاري که او کرد را . . همیشه باقی بودهمیشه باقی بودباالخره حساب سود و زیان باالخره حساب سود و زیان 

..اي ندارماي ندارمفهمم و از آن گلهفهمم و از آن گلهمیمی

بینم ما ارتباط خودمان را در بینم ما ارتباط خودمان را در کنم، میکنم، میحاال که به گذشته نگاه میحاال که به گذشته نگاه می

کردیم، که مشغول تخطی از آن کردیم، که مشغول تخطی از آن اي از همان قواعد اجتماعی تعریف میاي از همان قواعد اجتماعی تعریف میزمینهزمینه

شتیم و نسبت به شتیم و نسبت به یعنی هر دوي ما در دل ارزشهاي اجتماعی را قبول دایعنی هر دوي ما در دل ارزشهاي اجتماعی را قبول دا. . بودیمبودیم
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شکستیم، اما شکستیم، اما به خاطر دیدار دیگري گاهی این قواعد را میبه خاطر دیدار دیگري گاهی این قواعد را می. . آن پایبند بودیمآن پایبند بودیم

معموال در حال اجرا کردن وظایفی در امتداد آن بودیم، و زمانِ تخطی از آن معموال در حال اجرا کردن وظایفی در امتداد آن بودیم، و زمانِ تخطی از آن 

هم، با وجود سرمستی از لذت با هم بودن، در اعماق قلبمان احساس گناه هم، با وجود سرمستی از لذت با هم بودن، در اعماق قلبمان احساس گناه 

او بیشتر به او بیشتر به . . تر باقی مانده بودتر باقی مانده بودسرسختانهسرسختانهاین اطاعت از قوانین در من این اطاعت از قوانین در من . . کردیمکردیممیمی

. . نظرم به آن تن در داده بود و از سرشاخ شدن با آن خسته شده بودنظرم به آن تن در داده بود و از سرشاخ شدن با آن خسته شده بود

من متوجهم که به من متوجهم که به . . به هر صورت، حاال دیگر جاي شکایتی باقی نیستبه هر صورت، حاال دیگر جاي شکایتی باقی نیست

دانم که دانم که خوب میخوب می. . محض پایان گرفتن این حرفها، مرا اعدام خواهید کردمحض پایان گرفتن این حرفها، مرا اعدام خواهید کرد

آنچه که من انتخاب آنچه که من انتخاب . . ن سرنوشت هستمن سرنوشت هستمجنایتکاري عادي هستم و مستحق ایجنایتکاري عادي هستم و مستحق ای

اگر یک بار اگر یک بار . . وار بود که بابتش هنوز هم خوشحالموار بود که بابتش هنوز هم خوشحالمکردم، یک ماجراجویی دیوانهکردم، یک ماجراجویی دیوانه

باز هم باز هم . . داشتم که از نو همه چیز را انتخاب کنمداشتم که از نو همه چیز را انتخاب کنمگشتم و حق میگشتم و حق میدیگر بر میدیگر بر می

دادم، و اگر صد دادم، و اگر صد باز در آن شب او را نجات میباز در آن شب او را نجات می! ! بلهبله. . کردمکردمهمین مسیر را طی میهمین مسیر را طی می

..کردمکردمگشتم، باز هم همین کار را میگشتم، باز هم همین کار را میباز میباز میبار دیگر همبار دیگر هم

فکر نکنید چیزهایی که به من گفتید مقاومتم را در هم شکسته و مرا فکر نکنید چیزهایی که به من گفتید مقاومتم را در هم شکسته و مرا 

دانستم که چنین کارهایی خواهم دانستم که چنین کارهایی خواهم از همان اولش میاز همان اولش می. . زار و خوار کرده استزار و خوار کرده است

خودش بارها این را به من گفته خودش بارها این را به من گفته . . دانستم که او هم چنین خواهد کرددانستم که او هم چنین خواهد کردکرد، و میکرد، و می
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اما به این اما به این . . ام باقی نماندهام باقی نماندهام و راهی براي رهاندنام و راهی براي رهاندنشدهشدههر صورت شناساییهر صورت شناسایی

ترتیب او شما را فریب داد و باعث شد به او اعتماد کنید، و دست کم خودش ترتیب او شما را فریب داد و باعث شد به او اعتماد کنید، و دست کم خودش 

شاید من در شاید من در . . است که از او انتظار داشتماست که از او انتظار داشتماین درست همان کاري این درست همان کاري . . را نجات دادرا نجات داد

کردم و جنگیدن و نابود شدن را بر کردم و جنگیدن و نابود شدن را بر چنین موقعیتی جور دیگري رفتار میچنین موقعیتی جور دیگري رفتار می
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اما او فکر اما او فکر . . گزیدم، اما دلیلش آن است که من تابِ دوري از او را ندارمگزیدم، اما دلیلش آن است که من تابِ دوري از او را ندارممیمی

. . اش را بگذرانداش را بگذراندکنم بتواند بدون من زندگیکنم بتواند بدون من زندگیمیمی

اید، در بایگانی پلیس نگه اید، در بایگانی پلیس نگه دانم که تمام این حرفها را که ضبط کردهدانم که تمام این حرفها را که ضبط کردهمیمی

امیدي بیهوده است که دل به این ببندم که یک روز او از این امیدي بیهوده است که دل به این ببندم که یک روز او از این . . خواهید داشتخواهید داشت

هایی هایی بنابراین هیچ انتظاري از شما به عنوان پلیسبنابراین هیچ انتظاري از شما به عنوان پلیس. . حرفهاي من باخبر شودحرفهاي من باخبر شود

انتظار ندارم پنهانی یک کپی از این حرفهاي من بردارید، و انتظار ندارم پنهانی یک کپی از این حرفهاي من بردارید، و . . وظیفه شناس ندارموظیفه شناس ندارم

برعکس، به عنوان چند شهروند دارم با شما حرف برعکس، به عنوان چند شهروند دارم با شما حرف . . نیدنیدآن را به دست او برساآن را به دست او برسا

آورید و آورید و تان در میتان در میزنم، که از سه چهار ساعت بعد، این رداي سیاه را از تنزنم، که از سه چهار ساعت بعد، این رداي سیاه را از تنمیمی

اگر اگر : : از شما این درخواست را دارماز شما این درخواست را دارم. . شغل و نقشی متفاوت خواهید داشتشغل و نقشی متفاوت خواهید داشت

. . روزي او را دیدید، بگویید که بابت کاري که کرده هیچ خشمگین نیستمروزي او را دیدید، بگویید که بابت کاري که کرده هیچ خشمگین نیستم

اي کاسته نشده، و بگویید که حق با او بود، وقتی اي کاسته نشده، و بگویید که حق با او بود، وقتی ه از محبتم به او ذرهه از محبتم به او ذرهبگویید کبگویید ک

گفت در بعضی از کتابها چیزهایی وجود دارد که امروز نامفهوم به نظر گفت در بعضی از کتابها چیزهایی وجود دارد که امروز نامفهوم به نظر که میکه می

......رسدرسدمیمی
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انتخاب ـ اجبار

زادزاد ـ برونعلیت ـ تصادف، جبر ـ اختیار، درون

ي یافتهمند و سازمان، شکست تقارن هدفبانتخا: اصل انتخاب

. استدرونزاد در سیستم من 

هدف، هاى موضعى، بىتقارنشکستها و تقارنروند، از انبوهى از مه

توانند تقارن را در تنها عناصرى که مى. اى انباشته استتصادفى و کاتوره

ى پیچیده و هاییافته بشکنند، نظاممند و سازمانروند به شکلى هدفدل مه

تکاملى هستند که امکان بازنمایى جهان خارج را در درون نظام اطالعاتى 

هایی با تعیین رفتار خود، از چنین سیستم. خویش به دست آورده باشند

سازد، یکی شان را بر میهاي رفتاريهایی که گزینهراههمیان مسیرها و خط

روندى است که ب، انتخاببه این ترتی. کنندرا برگزیده و بقیه را طرد می

ترین در پیچیده.زندتعین شکل هستى را در یکى از حاالت ممکنش رقم مى

دهنده به شکست تقارن خود همین روند هاى سازمانحالت، این سیستم

کنند و دست به انتخاب خودآگاهانه روند را نیز بازنمایى مىاثرگذارى بر مه

. زنندمى

ها ــ در کست تقارنش«ها؛ ک از این گزارهپذیرش هر ی: جبرگرایی

اى، بیرونى، و شوند ــ خصلتى کاتورهجا که به من مربوط مىآن

جا که به جهان مربوط ها ــ در آنشکست تقارن«و » نایافته دارندسازمان

پس دو حالت .»مند، اندیشیده و سنجیده دارندشوند ــ خصلتى هدفمى

کند و در تنها سرنوشت من را دگرگون مىانتخاب من یا : کندبروز می

انتخاب من کانون دگرگونى در ، یا آن که ثیرى نداردأروند تتعیین مسیر مه

.نمایدگیتى است و شکل کلى هستى را تعیین مى
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دهد انتخاب من فقط چیزهایى را در جهان تغییر مى:ي افالطونتله

این شاید از آن روست .دکه خودش پیشاپیش به همان شکل تغییر یافته باش

گونه تواند دست به انتخاب بزند و بنابراین ماهیتى انسانکلیت هستى مىکه 

بینى افراطى حقیر پنداشتنِ انتخاب من گاه با خود بزرگ،در نتیجه.دارد

.شودجبران مى

ى هاى پیچیدهیا نظامــمنبودنِ پذیرش محور : راهبرد زرتشت

و در نتیجه قبول هاي هدفمند، در شکست تقارنــانتخابگرى مانند من

هایى که به این ترتیب تنها به من ارجاع انتخابپیامدهاي ولیت ؤمس

ى اثرِ معقول و محدودى که انتخاب پذیرش دامنهبه عبارت دیگر،.شوندمى

.آورد، و قصد کردنِ همان دامنه با تمام قوامن به بار مى

Zچه نظمی در شکست فمند چیست؟منظور از شکست تقارن هد

هاي سازد؟ سیستمهاي پیاپی وجود دارد که آن را هدفمند میتقارن

شان ممکن ي تکاملی چه خصلتی دارند که انتخاب را برايپیچیده

سازد؟می

Oو در پایان آن یدبه طور تصادفى روزهایى را در هفته انتخاب کن

بعد . ترتیب دهیدیداکردههایى را که تمام انتخاباي از سیاههروز 

چه بخشى از آنها به . یدرخدادهایى را که در پیرامون اتفاق افتاده بازبینى کن

اما آنها را به شکست تقارنى در هستى ،اندمربوط بودهشماهاى انتخاب

دهد؟ ي این الگو را نشان میچه مواردي واژگونه؟یدمنسوب کرده بود

، یا اغراق در مورد آنها، انتخاب انتانتخابفارغ از ناچیز پنداشتن اثرهاى 

.یدکن
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انتخابانتخاب

اجباراجبار
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ارجاع ـ تحویل

جم ـ جم، بازنمایی ـ آشکارگی، چیز ـ رخداد، شدن ـ بودن

مبناى شناخت، شکستن تقارنِ میان چیزها : اصل رمزگذاري شناخت

عینیت، قانونمندى و :ند ازاناصر شناخت عبارتع.شان استو زمینه

قانونمندى به ، و ت به اندرکنش دو فرآیند ارجاع و بازنمایىعینی.صحت

صحت به ساختاریافتگىِ عینیت و .اتصال نماد و معنا وابسته است

بازنمایى، عبارت است از .هاى زبانى متکى استقانونمندى در قالب نظام

ارجاع .هاى مدیریتىِ داخل سیستمروند، بر نظامتصویر شدنِ بخشى از مه

شناخت یک چیز .هاى متفاوتت از روابط بینابینِ میان بازنمایىعبارت اس

اگر این ارجاع به فروکاسته . با ارجاع شدنش به چیزهاي دیگر همراه است

شدن و هضم شدن آن چیز به مرجعش منتهی شود، آن را تحویل شدن 

. نامیممی

پس .روند استبازنمایى، ظهور اصیل و مطلقِ مه: گراییتحویل

هم روند ارجاع .ظهور پدیدارها تغییرناپذیر، ثابت و مطلق استشکلِ

ـ ـشکلى استعالیى از من ـ نیازمند گرانیگاه و مرجعى غایى و فراگیر ـ

.است

مارتلهنیافته پیدا ها مرجعى یگانه و تعمیمتمام بازنمایى: ي س

شود و یهمه چیز به یک چیز فرو کاسته م.کاربردى نداردکنند که عمالًمى

این مرجعِ غایی به دلیل . شوندي معانی مشتقی از یک معنی دانسته میهمه

زند اش سوار شده، همواره لق میگیر آنچه بر دوشتکثر و پیچیدگی چشم

. و تاب تحمل این وزن را ندارد

شان و ى تمایز چیزها از زمینهوارسى نقادانه:راهبرد جاماسپ

.زنمایى پدیدارهاى گوناگونگرى از وجه تمایز باپرسش
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Zاى فکر هاى ذهنىهاى فلسفى، و مدلهاى علمى، دیدگاهبه نظریه

ى نظریه(اند همه چیز را تنها با یک چیز توضیح دهند کوشیدهکن که مى

، پیامد آنها چه بوده )ل افالطون مثالى خوب استثُى مو نظریهمدرن اتمى 

قدر رایج این،دارد؟ چرا با وجود ایناست؟ این کار چه خطاهایى را در بر

است؟

Oدو رده از . با هم متفاوت باشندکه کامالًیددو چیز را پیدا کن

دو قومیت، دو زبان، دو اثر هنرى، یا دو رخداد مثالًـ مفهومى خاص ـ

ند شته باشبارهاى روانىِ متضاد داانتکه برايیدـ را در نظر بگیرـتاریخى 

چه وجوه . )باشدرى برتر، شیواتر، زیباتر، یا خوشایندتریکى از دیگمثالً(

توان ادعا کرد که این دو در واقع یک شباهتى میان آنها وجود دارد؟ آیا مى

چیز هستند؟
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تبارشناسی واي

، ، 13911391ي چهاردهم، سال هشتم، پاییز و زمستان ي چهاردهم، سال هشتم، پاییز و زمستان ي ادب حماسی، شمارهي ادب حماسی، شمارهپژوهشنامهپژوهشنامه

..8888--6565: : صصصص

ر تحول سیماي ایزد واي و تکامل داللتهاي در این نوشتا: چکیده

ابتدا سیماي واي در . مفهومیِ منسوب به وي مورد بررسی واقع شده است

اساطیر هند و ایرانی وارسی شده، و بعد چگونگی اخالقی شدنِ این ایزد و 

بعد از آن . اش در منابع اوستایی مورد تحلیل قرار گرفته استدگردیسی

یعنی از . شودهمسان با واي به دست داده میي ایزدان شرحی درباره

ها و تفاوتهاي واي با ثواشه، رام و دیوهایی مانند استویدات سخن همسانی

/ واي بر تو«ي شواهدي براي مربوط دانستنِ اصطالحِ عامیانه. آیدبه میان می

ي ایزد گرانهي نقش میانجیآنگاه درباره. شودبا این ایزد ارائه می» اي واي

د و خویشکاري او به عنوان نیرویی که میان آسمان و زمین حایل است، با

آمیزِ وابسته به مفهوم باد در نهایت داللتهاي افسانه. آیدشرحی به میان می

که در عصر اسالمی وجود داشته و در تفسیرهاي قرآن راه یافته است، 

.شودتحلیل می

نی، ثواشه، واي به و واي، ایزد باد، اساطیر هند و ایرا: کلیدواژگان

زمین، میانجی، تفسیر، بادهاي / واي بد، گاهان، اوستا، رام، یشتها، آسمان

.چهارگانه
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باد در اساطیر هند و ایرانی

. واي یا وایو یکی از کهنترین خدایان دوران هند و ایرانی است

نامش به همین شکل هم در اوستا و هم در وداها وجود دارد و در دوران 

ی این دو قوم ایزدي بوده که بر فضاي میان گنبد آسمان و سطح یگانگ

در اینجا براي این که بحث کمی دقیقتر شود، از . رانده استزمین فرمان می

نام واي براي اشاره به این خدا در اساطیر ایرانی استفاده خواهم کرد و نام 

تون هرچند در م. وایو را براي ارجاع به متون هندي نگاه خواهم داشت

ایرانی و هندي هر دو نام واي و وایو براي نامیدن این ایزد به کار گرفته 

تهیا، ("اندروا"ناگفته نماند که در متون کهن ایرانی معموال عنوان . اندشده

در ویسپرد او به همراه عناصر . شودبه جاي واي استفاده می) فضاي خالی

اي خالی و پهناور دیگري مانند آسمان و دریاي فراخکرت که نماد فض

.1هستند، ستوده شده است

هاي ایرانی، اش در زبانایزد واي با وجود حضور ماندگار و گسترده

با این فرض که اساطیر ودایی . موجودي معمایی و پرسش برانگیز است

-اند، میهاي هند و ایرانی را حفظ کردهتر از روایتتر و قدیمیشکلی کهن

یماي واي را در دوران چندخدایی کهن آریایی توان به وداها نگریست و س

. و پیش از انقالب زرتشتی بازسازي کرد

در وداها، وایو ایزدي مقتدر و مهم است که به همراه برادرش ایندره بر 

نام مرسوم او در متون . هوا، یعنی قلمرو میان آسمان و زمین حاکم است

پرانا : شناسنداست اما او را با اسامی دیگري نیز می) वायु(ودایی وایو 

دهه به معنی پاك کننده، گندهه) पवन(پاوانا یعنی تنفس،) (

. . 44، ، 77ویسپرد، ویسپرد، 11



99صد و نود و دوآذر ماه هزار و سی/سیزدهمي شماره/سیمرغ

که شکل دیگري از ) वात(و واتا ) همواره در حرکت(، ساتاگَه )آوررایحه(

.  2ي باد در فارسی استکلمه

اي سوار است که وایو در ادبیات هندي ایزدي مقتدر است که بر گردونه

شود و درفشی توسط چهل و نه یا هزار اسبِ سپید و ارغوانی کشیده می

او در ضمن موجودي خطرناك و خونریز . سپید بر آن افراشته شده است

. 3تعلق دارد) دوه(ي دیوها بندي ایزدان هند و ایرانی به طبقهاست و در رده

اوست که . واي در متون هند و ایرانی به نسبت دقیق توصیف شده است

آورد یا به تازد و رعد و برق پدید میاي تندرو به آسمان میسوار بر ارابه

22 JJaannsseennaannddLLaanngghhaamm,, 11999933..

33 BBhhaatt tt aacchhaarr jj ii ,, 11998844..

در منابع هندي . 4انگیزدکند و گرد و غبار بر میسوي زمین تاخت می

ی بخشِ پوروشا زاده شده و با این وجود متاخرتر وایو مستقیما از دمِ هست

چنان که در . شودگر میخاستگاهش در ریگ ودا همچون معمایی جلوه

از؟ واستیافتهتولدکجادراو": خوانیمسرودي براي ستایش وایو می

"5.استروانخویشارادهبهاست؟ اوبرخاستهکجا

ي دیوها تعلق ه به طایفهوایو ایزدي توفنده و نیرومند است که مانند ایندر

–توان به خداي میمون پدري نامدار است که از میان فرزندانش می. دارد

هم ازدواج کرد و - تْوشتري–او با دخترِ نجار آسمانی . اشاره کرد-هانومان

واي در . ها که خدایان توفان باشند از این آمیزش پدید آمدندماروت

..5353ریگ ودا، سرود ریگ ودا، سرود 44

..5353ریگ ودا، سرود ریگ ودا، سرود 55
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او کسی است که . شودنیز دانسته میي سریالنکااساطیر هندي خالق جزیره

محور اتصال زمین و –به درخواست خردمندي به نام ناراد به کوه مرو 

هایش ي آن را ویران کرد و با وجود آن که گارودا بالتاخت و قله-آسمان

را براي حفاظت از این کوه بر فرازش گسترده بود، توانست بخشی از آن را 

.ب کند، و این همان سریالنکاستبکند و به میان دریا پرتا

تصویري از وایو 

در نقشهاي دینی 

.امروز هند

ي آن در زبانزدهاي پارسی دريسیماي واي در اوستا و بازمانده

ي چشمگیر نکته. خورددر اوستا نام واي در چندین جا به چشم می

با آن به آن که این نام در گاهان وجود ندارد و از این رو برخورد زرتشت 

ولی در اوستاي نو واي را هم در کنار سایر . رفتارش با مهر شبیه بوده است

شود، ها که رام یشت خوانده مییکی از یشت. بینیمایزدان کهن ایرانی می

اي از القاب واي در اوستا آمیخته. سراسر به ستایش او اختصاص یافته است

یشت فهرستی بلند از در رام. گیردعناصر مثبت و منفی را در بر می

، )اَئوچه(، قوي )تَخمو(خوانیم، واي تنومند و نیرومند هاي او را میویژگی

، بر همگان چیره شونده، پیش رونده، پس رونده، دلیرترین، )اَئوروه(تندرو 

، 6ي فرهآور، زبانه کشَنده، بسیار فرهمند، یابندهسخت، دیوستیز، خیزاب

. . 4747--4343، بندهاي ، بندهاي 1111رام یشت، کرده رام یشت، کرده 66
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با این وجود او . دست استو چابک7آفریدگانبان استوار، زبردست، دیده

رحم، آزمند، شکارچی و رسان، بیي آفریدگان، زیانرا به چنگ آورنده

توان از اژدها و راهزن و سپاهی و چنین آمده که می. اندمرگبار هم خوانده

. زیناوند گریخت، اما فرار کردن از واي ناممکن است

اي بوده که وي احتماال دستمایهگريگریزناپذیر بودنِ واي و چیره

به همین دلیل واي یکی . او را به نمادي از بالهاي طبیعی تبدیل کرده است

اش در فارسی چون بازمانده. هاي زبان فارسی هم هستاز دیرپاترین واژه

ي همچنان در زبان امروزین ما کاربرد دارد، و همان واژه) واد/ وات(میانه 

عبارت واي احتماال همان است که در شبه همچنین خود. است"باد"

. همچنان باقی مانده است"واي بر تو"، و "اي واي"هایی مانند جمله

. . 99، بند ، بند یسنهیسنهپیش درآمد پیش درآمد 77

براي آن که قدمت این اصطالح را بنماییم و ریشه گرفتنش از آیین واي را 

:کافی است به کهنترین بخش از اوستا، یعنی گاهان بنگریمتایید کنیم،

,Ayhagam ,Ayha ,TahMa ,mvdZIm ,VW

,AcTa,SuZA ,TawaY

,lyatxah ,iOnUb ,OtSidzaraz,ArqaY

,AcAroa ,s&coarm ,Acarap

,Arap ,Tas&na ,Otawgvrd ,Suyniam,VW ,Ta

,mVt ,mVgam ,AqayazIwi

.,OcaW ,mvmVpa ,ItiahMa ,iOyaW

atcâ vê mîzhdem anghat ahyâ magahyâ ýavat âzhush

zarazdishtô bûnôi haxtayå paracâ mraocãs aorâcâ ýarâ

mainyush dregvatô anãsat parâ ivîzayaâ magêm têm at vê

vayôi anghaitî apêmem vacô.

تا بدان هنگام که دل و جان شما سرشار از شور و مهر است و خواه در "

جوشید، از پاداش مغان برخوردار فراخی و خواه در تنگنا با یکدیگر می
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اما اگر مینوي دروغزن بر شما دست یابد و از مغان روي . ید شدخواه

".8برتابید، سرانجام بانگ واي و دریغ بر خواهید آورد

در آنجا که اهریمن از هماورد خویش به تنگ همچنین در اردیبهشت یشت،

:گویدآید، میمی

,atawada,OrMa,Suyniamuruop-`,Okrham

ayOwA-,Em,ayOwAb

,aCa,atSihaW

adawata aMrO mainyuS pouru-mahrkO,

AwOya-mE bAwOya aCa WahiSta

.اردیبهشت) دست(واي بر من از : اهریمن تباهکار گفت

ي رام یشت دید که نام واي را این سخن اهریمن را باید در کنار این اشاره

باید به هنگام رویارویی با دشمنی تشنه به خون، و زمانی که فرد اسیر 

. . ..77بند بند ، ، 5353یسنه یسنه 88

نیز احتماال از »واي بر من«و به نظرم اصطالح . 9ف شده است، برخواندحری

.همین موقعیت برخاسته است

که امروز در »اي واي«، یا »واي بر تو«، »واي بر من«بنابراین شاید اصطالحِ 

فارسی رواجی چنین چشمگیر دارد، در ابتداي کار تکیه کالمی بوده که در 

به همین دلیل هم کهنترین . داشته استمیان محفل پرستندگان واي رواج

ي مغان قرار دارند، و یا منابع زرتشتی آن را به کسانی که بیرون از حلقه

. اندخود اهریمن نسبت داده

ي ي دوم از سورهمثال در آیه. تعبیر یاد شده حتی به قرآن هم راه یافته است

:خوانیم کهابراهیم می

ي واي بر کافران از شکنجه...«یعنی ، »منْ عذَابٍ شَدیدوویلٌ لِّلْکَافرِینَ ...«

. . 5151--4949، بندهاي ، بندهاي 1111رام یشت، کرده رام یشت، کرده 99
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که همچون تدبیري بالغی بارها در قرآن به کار »ویل«عبارت . »سخت

اي ندارد و شکل به کار بردن آن نشانگر آن است که رفته، در عربی ریشه

این شبه . منظور زنهار دادن و هشدار دادن همراه با افسوس بوده است

شود و در ابتداي کار بیشتر به شکل ر در آیات مکی دیده میجمله بیشت

مثال . دهدخالص و تنها آمده است و نامِ بعد از خود را مخاطب قرار می

، ویل للمصلین )واي بر اشاره کنندگان با چشم و ابرو(ویل لکل همزه لمزه 

)واي بر نمازگزاران(

یامبر اسالم است، محمد بن حسان که فرزند حسان بن ثابت، شاعر مداح پ

داند و تمام مفسران و مترجمان قرون این عبارت را با وايِ فارسی برابر می

. اندبرگردانده»...واي بر«نخست اسالمی نیز این عبارت را در فارسی به 

اي از عبارت وايِ فارسی است که درگویش این به احتمال زیاد وامگیري

جالب آن است که در . افته استعربی دگرگون شده و به ویل تغییر شکل ی

ترِ مکی این عبارت همواره به تنهایی و نزدیک به وضعیت آیات قدیمی

شود، اما به تدریج صرف شده و همچون اش به کار گرفته میفارسی

مثل ویلکم، (شود اي مرکب با ضمایر متصل چفت و بست میواژه

...). ویلنا،

بوده که متولی ) واي(ز ایزد باد این عبارت در فارسی احتماال فراخوانی ا

شده و هنگامی که مردمان با بخت و رخدادهاي تصادفی نیز دانسته می

شدند آن را براي بیان ناخشنودي و رخدادي ناخوشایند روبرو می

میبدي بدون این که خاستگاه آریایی کهن . گرفتندشان به کار میحسرت

دهاي آن به دست داده این عبارت را بشناسد، توضیحی در مورد کاربر

او نیز ویل را با واي یکی گرفته و . است که بازگو کردنش سودمند است

واي یا از سرِ آز . برندگفته که در فارسی واي را در چهار مورد به کار می
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یعنی بابت از دست رفتن نام و ننگ یا . 10است، یا نیاز، و یا نام و یا ننگ

.خواننداي را فرا میي آز و نیاز است که پارسیان وغلبه

ي قرآنِ ارتباط واي نماید که در زمان نگاشته شدنِ تفسیرهاي اولیهچنین می

از این روست . و ایزد باد فراموش شده یا به هر دلیلی پوشیده مانده باشد

اند به ترتیبی این عبارت ناآشنا را که برخی از مفسران سختگیرتر کوشیده

مثال . اندرویکردهایی خالقانه گرایش یافتهبفهمند و تعبیرهاي متاخرتر به

کند که بر مبناي آن ویل نام چاهی مجمع البیان حدیثی را از پیامبر نقل می

است در انتهاي جهنم، که اگر کسی به درونش بیفتد،چهل سال طول 

!11کشد تا به انتهایش برسدمی

..245245): ): 11..جج((13821382میبدي، میبدي، 1100

..321321): ): 11..جج((13801380طبرسی، طبرسی، 1111

رده که ترجمه ک»ؤاوایلی«ي طه را از سوره60ي سورآبادي ویل در آیه

به نظر او ویل . است که امروز هم در فارسی کاربرد دارد»واویال«همان 

جایی است که در دوزخ که ماران و کژدمان خطرناکی دارد و هر روز از 

. 12کند که از گناهکاران انباشته شودخداوند به زاري درخواست می

بن و از سعید "سختی گرما"اسفراینی از ابن عباس نقل کرده که یعنی 

اي در دوزخ است که اگر تمام کوههاي جهان را مسیب نقل شده که وادي

.13در آن بگذارند، بگدازدشان

ها روشن است که دست کم در میان مترجمان و مفسران ایرانیِ از این بحث

قرآن، پیوند میان واي و ویل در عربی، و همچنین داللت منفی و اهریمنی 

. . 24362436و و 24352435): ): 44..جج((13811381سورآبادي، سورآبادي، 1122

. . 121121): ): 11..جج((13751375اسفراینی، اسفراینی، 1133
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شده رو آنچه که به ویل یا واي مربوط میواي همچنان معلوم بوده و از این 

. انددانستهرا به گناهانی مانند آز و نیاز یا مکانهایی مثل دوزخ مربوط می

نماید که این تصویر منفی از واي به دیو بودنش در اساطیر کهن چنین می

شاید زرتشت به همین دلیل او را نادیده گرفته، و از . ایرانی مربوط باشد

با این وجود مغانِ بعدي، او را نیز مانند مهر و . د رانده باشدي خوایزدکده

ي تاریک و ي زرتشتی راه دادند و براي آن که میان سویهبهرام به زمینه

. واي بِه، و واي بد: نیک وي تمایز قایل شوند، به دو نوع باد اشاره کردند

 جالب توجه یا "ماني ززاده"، یعنی "زروان داد"واي به، که با صفت

این شخصیت . ي نیکوکار باد استمشخص شده، سویه"ي زمانآفریده"

یک رده صفاتی . ها پدید آمده استاحتماال از در آمیختن دو رده از ویژگی

- گیرد که با زروان در ارتباط بوده و به ایران شرقی مربوط میرا در بر می

غربی برخاسته شود که از ایران هایی را شامل میشده، و دیگري ویژگی

در ایران شرقی، لقب زروان داد براي این ایزد رواج داشته و او را . است

این نقش احتماال از خویشکاري . دانستندآفریننده و نگهبان پل چینوت می

گر ارواح بوده و ایشان را کهنتر واي ناشی شده باشد، که حامی و تسکین

ته نماند که موقعیت میانی ناگف. کرده استدر سفرشان به آسمان همراهی می

کرده، چنان که او نه واي در میان زمین و آسمان چنین نقشی را ایجاب می

هاي نمازگزاران و دعاهاي ایشان را نیز به ایزدان تنها ارواح، که پیشکش

این . کرده استبان آسمان عمل میرسانده است و همچون دروازهدیگر می

اوپمن، ایزد حاملِ رها به همراه دامویشتوان از آنجا دریافت که بارا می

ویژگی دیگر وايِ به که گویا از ایران . 14ها و نمازها ستوده شده استپیام

او در اینجا . ي فضا و مکان استغربی برخاسته باشد، آن است که نماینده

ي تاریخی مربوط هزار سالهي زمانی دوازدهخداي یعنی فاصلهبا درنگ

..88و خورشید نیایش، و خورشید نیایش، 99، بند ، بند 22مثال در مهریشت، کرده مثال در مهریشت، کرده 1144
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. خوردصوص با ثواشَه پیوند میشود، و به خمی

منديِ امر قدسیثواشه و مکان

ثواشه . ثواشه نامی است که در اوستا کمتر از ده بار به کار رفته است

از شکل . است"مکان"و معناي آن 15همواره با زروان و زمان همراه است

گیرد، آشکار قرار گرفتن آن با واي در جمالتی که نام هر دو را در بر می

روز بیست و . شده استاست که این واژه مترادفی براي واي دانسته می

واي اختصاص یافته بود و باز از اینجا یکسانی / یکم هر ماه نیز به ثواشه

بینیم که از روزگارانی اگر به منابع ودایی بنگریم، می. 16آیداین دو بر می

..1010، بند ، بند 7272، هات ، هات یسنهیسنهمثال در مثال در 1155

. . 2121ي بزرگ و کوچک، ي بزرگ و کوچک، روزهروزهسی سی 1166

. بسیار دور پیوندي میان این دو مفهوم برقرار بوده است

در اوستا، همان است که در زبان )ehAwq(ثواشه 

سانسکریت و متون ودایی به صورت توشتري وجود دارد که در ریگ ودا 

ي هردوي این واژگان از ثوارتَه. شصت و پنج بار به نامش اشاره شده است

ي این واژه از ریشه. دهداند که جا و فضا معنا میهند و ایرانی مشتق شده

به معناي شتافتن و حرکت کردن مشتق شده "ثْور/ تْور"هند و اروپایی

ي توان به دامنهاز ردگیري بقایاي این واژه در زبانهاي اروپایی می. است

در ) spash(سپش این واژه همان است که به . معنایی آن پی برد

ی امروزین منتهی شده در زبان انگلیسspaceآنگلوساکسون کهن، و 

سی امروزین از همین ریشه سپهر را داریم که همان در زبان فار. 17است

1177 MMaaccddoonneell ll ,, 11999955:: 111166--111188..
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. را حفظ کرده است"فضاي آسمانی"معناي کهنش به معناي آسمان و 

تواشتري در وداها ایزدي آسمانی است که حامی هنرمندان و به 

-نامش در سانسکریت به معناي نجار و گردونه. شودویژه نجاران دانسته می

اوست . ي اوستشکل دادن به اشیا بر عهدهساز است و تراشیدن چیزها و 

زاده که پیکر انسان را شکل داده است و از این روست که او را نخست

او حامی هنرمندان و . نامند، چون پیش از آدمیان وجود داشته استمی

سازان هم هست و نمادي است که آفرینش گیتی در فضا را نشان مجسمه

ایان هند و ایرانی است که در قرن این موجود از کهنترین خد. دهدمی

. ي میتانی و هیتی نیز آمده استم نامش در عهدنامه.هفدهم پ

برخی او را . تواشتري در اساطیر هندي نقشی مرکزي بر عهده دارد

او به خصوص به خاطر روابط . گیرندبا پرَجاپتی آفریننده یکی می

دختر او، . ردخویشاوندي مهمش با سایر موجودات آسمانی اهمیت دا

سارانیو، همسرِ وایو است و همان کسی است که در دو مرتبه، دو جفت 

و ) جمشید(یکی یمه و یمی که همان جم . 18زایددوقلوي نامدار را می

-شوند، و دیگري اشوینها دانسته میجمیگ ایرانی هستند و نخستین انسان

کس یونانی و ها که ایزدان دوقلوي خورشیدي هستند و با کاستور و پولو

تواشتري همچنین پدرِ تریسیراس هم هست که . مهرِ ایرانی ارتباط دارند

تواشتري در مقام انتقام، . ایزدي جنگاور بود و در نبرد با ایندره کشته شد

را آفرید که او نیز به دست ایندره )(اژدهاي هولناکی به نام ورترَه 

ي یعنی کشنده(هنَه - لقبِ ورتَرهبعد از آن بود که ایندره با. کشته شد

این لقب همان است که در اوستایی به ورثرغنه و در . 19شناخته شد) ورتره

. نهایت به ورهرام و بهرام تبدیل شده است

. . 2626، ، 88ریگ ودا، ریگ ودا، 1188

1199 MMaacc DDoonneellll,, 11999955:: 111166--111188..
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به این ترتیب تواشتري در اساطیر هندویی که شکلی دست 

گانه دهد، پیوندي دوهاي هند و ایرانی کهن را نشان میتر از روایتنخورده

از سویی دخترش با وایو که . کرده استبا ایزدان مقیمِ اقلیمِ هوا برقرار می

کند، و نخستین داده، وصلت میي خوب و سودمند هوا را نشان میسویه

از سوي دیگر پسرش به . کندآدمیان و عناصري خورشیدي را ایجاد می

. رسددست ایندره به قتل می

ه تمایز میان واي بد و واي به در اساطیر ایرانی، آید کاز این داستانها بر می

ها داشته است و تواشتري عنصري بوده شکل کهنی در دوران هند و ایرانی

ي در آن روزگار انگار هوا دو نماینده. کرده استکه این تمایز را نمایان می

ي نیکوکار و سودآور و مالیمِ یکی وایو بوده که به رویه. مقتدر داشته است

ي خشمگین و جنگاور که نماد کرده، و دیگري ایندرهد و هوا اشاره میبا

تواشتري از راه دو فرزند نرینه و . توفان ویرانگر و تباهکار بوده است

در نتیجه دخترش مادرِ تمام . کنداش با این دو ارتباط برقرار میمادینه

- د میشود، و با زایندگی و باروري پیونآدمیان و ایزدان خورشیدي می

خورد، و در مقابل پسرش همچون اژدهایی زیانکار است که به دست 

. شودایندره کشته می

ي قدرت خالقه و صنعتگرِ خدا بوده است، به این شکل ایزدي که نماینده

دوسویه بودنِ رخسار این . آورددر برخورد با هوا زایندگی و مرگ پدید می

به خوبی تبلور ) هاو اشوینجمیگ / جم(ایزد در دوقلو بودنِ نوادگانش 

ویران کردن که به دو / مرگ، و تولید کردن/ زندگی20این جمِ. یافته است

ي مردمان آن روزگار بر ي متضاد از هوا نسبت داده شده، از تجربهسویه

در متن کنونی اگر مانند اینجا، منظور از جم اشاره به جمشید یا شخصیت اساطیري همتاي وي نباشد، در متن کنونی اگر مانند اینجا، منظور از جم اشاره به جمشید یا شخصیت اساطیري همتاي وي نباشد، 2200

شتر دانستن در مورد این مفهوم بنگرید به شتر دانستن در مورد این مفهوم بنگرید به براي بیبراي بی. . رساندرساندرا میرا می""جفت متضاد معناییجفت متضاد معنایی""ي ي ي شدهي شدهسرواژه و کوتاهسرواژه و کوتاه

..از نگارندهاز نگارنده""ي جمي جمدربارهدرباره""ي ي مقالهمقاله
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ي ابر و باران و سرزندگی توانسته هم آورندهچرا که باد می. آمده استمی

آذرخش و سیل ایجاد کند و کشتزارها و براي زمین باشد، و هم سیالب و 

این دو در قالب دو ایزد متفاوت، اما گاه مترادف . ها را ویران نمایدخانه

ي فضا بوده که هویت هریک را تعیین اند و این نیروي خالقهیافتهتبلور می

. کرده استمی

اي که در اینجا سزاوار یادآوري است، آن که تواشتري در نکته

نیز ارتباط دارد، و این ارتباط از نوعی است که بعدها ) هوم(سومه وداها با

تواشتري هندي ایزدي . یابددر اساطیر مربوط به مهر و جمشید اهمیت می

شود و از این رو شباهتی به ي گاو نخستین دانسته میاست که آفریننده

در ضمن او کسی است که جام مقدسِ . اهورامزدا در آیین زرتشتی دارد

بنابراین با آیین . سازدرا می) هوم(مخصوص گردآوري و اهداي سومه 

، و این همان است که بعدها 21اهداي اکسیر نامیرایی به خدایان ارتباط دارد

. شودبه جام جم تبدیل می

با این تفاوت . اي از همین تواشتري استتردید بازماندهثواشه در اوستا، بی

. داده و کامال در واي جذب شده استکه خصلت مستقل خود را از دست 

شود و نامش ستوده می"همیشگی"و "جاویدان"او معموال با لقب 

ثواشه با میترا در اوستا / ارتباط واي. همواره با زروان و واي همراه است

-چنان که بارها همراه با مهر و همراهان وي ستوده می. نیز باقی مانده است

چون تواشتري هم گذشته از . جود دارداین نقش در وداها هم و. 22شود

ارتباط خویشاوندي با ایزدان هوا، خودش نیز با آسمان و ایزدان آن مربوط 

شود و همان کسی است که سالح ي آذرخش دانسته میاو آفریننده. است

21 Mac Donell, 1995: 116-118.
..2121، بند ، بند 55و کرده و کرده 1616، بند ، بند 44مهر یشت، کرده مهر یشت، کرده 2222
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. سازد، و این وجره همان تندر استمهم میترا یعنی وجره را بر می

: : در معبد جاینیِ پارشْواناتا در کْهاجوراهودر معبد جاینیِ پارشْواناتا در کْهاجوراهو) ) پاالسپاالسککدیدی((نگهبانان مکان قدسی نگهبانان مکان قدسی 

وارونا در طرف راست به رنگ تیره از جهت غرب و وایو در طرف چپ از شمال غربی وارونا در طرف راست به رنگ تیره از جهت غرب و وایو در طرف چپ از شمال غربی 

..کندکندحراست میحراست می

کند، ارتباطش با کارکرد دیگرِ واي در یشتها که او را به مهر نزدیک می. 3

-فروشی(کاران چون اوست که بوي جنگاوران را به روان نیکو. جنگ است

رساند و ایشان را به همراه مهر و رشن و سروش به شتافتن به میدان می) ها

واي . 23کندي جنگ را تعیین میدارد و به این ترتیب برندهنبرد وا می

در رام یشت . همچنین با رخساري همچون جنگاوران بازنموده شده است

نه، زرین چرخ، او دلیر، زرین خود، زرین تاج، زرین طوق، زرین گردو

هاي در سکه. 24زرین سالح، زرین کفش، و زرین کمر دانسته شده است

کوشانی، نقش او را به صورت مردي ریشو و احتماال سالمند که مو و 

اش دادند، و نام سغديریش بلندش در باد آشفته شده است نمایش می

. . 4848--4646، بندهاي، بندهاي1212فروردین یشت، کرده فروردین یشت، کرده 2233

. . 5656، بند ، بند 1111رام یشت، کرده رام یشت، کرده 2244
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زاري در یشتها، هنگامی که به محل برگ. نوشتندرا در زیر آن می"واد"

ي نمازگزاران را روا دارد، در قالب گذارد تا خواستههایش گام مینیایش

اي مردي است کمربند بر میان بسته، با کمري استوار، گامهایی بلند، سینه

آالیش، که همچون شهریاري یگانه گشاده، تهیگاهی نیرومند، چشمانی بی

- ي سرتیز، نیزهیزهو جالب آن که در همین متن، او خود را ن. 25آیدفرود می

یعنی گویی نیزه در ابتدا نماد این ایزد . نامندي آخته میي پهن، و نیزه

.26شده استدانسته می

ي نیک باد در اوستا موجودیتی مستقل پیدا به این ترتیب واي به، یا سویه

اي به این که در اوستا اشاره. کرده و با تواشتري باستانی ترکیب شده است

. . 5353، بند ، بند 1111رام یشت، کرده رام یشت، کرده 2255

. . 4848، بند ، بند 1111کرده کرده رام یشت، رام یشت، 2266

ي شود، ولی نقش آفریننده و زایندهید است دیده نمیواي پدر جمش

. شودتواشتري در بعضی جاها به او نسبت داده می

واي و ایزدانِ همانندش

واي، گذشته از پیوند و ترکیب شدنش با ثواشه، با ایزدي دیگر نیز همسان 

رام ایزدي است که در اوستا چندین بار . شود، و او رام استپنداشته می

ذکر شده است، اما توصیفی بسیار ناقص و اندك از او در دست نامش 

در ادبیات اوستایی، نام او به صورت موجودي مستقل از واي، و . است

ي چراگاه لقبش در اوستا بخشنده. همواره در کنار مهر آورده شده است

فراخ است، که از سوي دیگر لقب مهر هم هست، و در تمام مواردي که از 

شان ستوده هاي مشابهنخست نام مهر آمده و این هر دو با لقباو یاد شده،

باد معنا - در بعضی از جاها نامش به صورت خواستَر آمده که هوا. اندشده

با وجود پیوند آشکار او با مهر، معلوم . دهد و دستیار مهر بوده استمی
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ه دانستند، چنان کاست که از همان دوران باستانی رام و واي را یکی می

این یکتایی از آنجا معلوم . 27ي واي، به نام رام نامیده شده استیشت ویژه

به صراحت همان واي ) یا گاهی رامن(شود که در ادبیات پهلوي رام می

وایو و (بنابراین سه ایزدان باد هند و ایرانی باستان . دانسته شده است

) رام-ثواشه-واي(، در قالب یک ایزد ایرانی با سه نام )تواشتري و ایندره

گیرد، تبلور یافته و پیوند قرار می)واي بد(اي اهریمنی که در برابر نسخه

. باستانی خود را با مهر و جمشید حفظ کرده است

گیرد که معموال در اوستا در مقابل این ایزد مرموز و نیک، واي بد قرار می

مورد اشاره قرار ) SutODIW ,Otsa,(با لقب استوویذَتو  

این واژه در متون جدیدتر به صورت استویهاد در آمده و نامی . رفته استگ

2277 DDaarrmmeesstteetteerr,, 11889922..

استخوان "اما در اصل لقبی براي واي بد بوده و . 28براي دیوِ مرگ است

نام استویهاد در متون کهنتر اوستا مانند یشتها و گاهان . دهدمعنا می"شکن

بند جالبی از در. شودها وجود ندارد، و تنها در وندیداد دیده میو یسنه

وندیداد که در نکوهش روزه گرفتن آمده، انسان سیر بدان دلیل ستوده شده 

استوویهاد ایزدي . 29تواند در برابر دیو استویهاد پایداري کنداست که می

برد، و چندان سهمگین است که اگر کسی را لمس کند، او را به خواب می

چشمان او . واهد کرداش بر کسی بیفتد او را به تب دچار خاگر سایه

. آورداش به مردمان ایشان را از پاي در میمرگبار هستند و نگریستن

چون . در بندهش او نقشی هم در روایتهاي عصر قیامت بر عهده دارد

.  .  99وو88، ، 22، ، 55وندیداد، فرگرد وندیداد، فرگرد 2288

. . 4949، ، ))الفالف((33، ، 44وندیداد، فرگرد وندیداد، فرگرد 2299
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کند و بعد اش سرزنش میکیخسرو در پایان زمان او را به خاطر تباهکاري

تازد و در دور جهان میاو را به شکل شتري زرد در آورده و سوار بر او به

شاید گوشزد کردن این نکته در اینجا سودمند . رساندنهایت او را به قتل می

اي مهم است و شناسی زرتشتی استعارهباشد که مفهوم استخوان در هستی

چنان که صفت مرسوم براي . به سختی و استحکامِ جهان مادي اشاره دارد

از این رو واي بد که . استخواندار استاستومند یعنی ) در برابر مینو(گیتی 

هاي استوویذتو است، با نابود کردن ماده و در هم شکستن استخوانِ قالب

آورد، و این دقیقا همان کاري است که گیتیانه است که مرگ را پدید می

ي ساختمانها و بناها دهد، آنگاه که تیرك و شالودهتوفان و تندباد انجام می

واي از سوي دیگر با تیشتر نیز پیوندي . کندا از جا میي درختان ریا تنه

ي اوست که باعث جنبش ستاره. دارد که در متون هندي همانندي ندارد

، و تیشتر در سپیده دم در راهی دور از باد به 30شودتیشتر و فر ایرانی می

. 31شتابدسوي آبها می

امزدا در قالب اي که یادآورِ آبان یشت است، اهوردر رام یشت، در صحنه

خواهد تا گذارد و از او میشود که براي واي نماز میموبدي ظاهر می

در اینجا وایو ایزدي بزرگ است که درخواست . اهریمن را درهم بشکند

ایزد هوا آشکارا . 32داردپذیرد و او را بر دشمنش برتر میاهورامزدا را می

در بسیاري از جاها با در اینجا از اهورامزدا برتر است و عجیب نیست که 

. . 55اشتاد یشت، اشتاد یشت، 3300

. . 3535، بند ، بند 77تیریشت، کرده تیریشت، کرده 3311

..55--22، بندهاي ، بندهاي 11رام یشت، کرده رام یشت، کرده 3322
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ستوده شده است و این عنوانی است ) یعنی خودآفریده(لقبِ خوذاتَه 

ي اهورامزدا که به زعم زرتشت نخستین و تنها ایزد خالق بوده برازنده

پیشازرتشتی را این محکمترین سندي است که پرستش واي در ایرانِ. است

بع زرتشتی را اثبات دهد و ورود عناصري از آیین وي به منانشان می

. کندمی

آید که مانند در رام یشت پس از اهورامزدا، فهرستی بلند از پهلوانان می

هوشنگ، تهمورث، جمشید، فریدون، . طلبندهرمز از واي یاري می

از خاندان نوذر، همه از او درخواست کردند و ) آتوسا(گرشاسپ، هوتَوسا 

ي سه پوز اما، آژیدهاك سه کله. 33برایش نیایش نمودند و کامشان روا شد

به همراه اوروسار از نماز خویش سودي نبرد و واي درخواست ایشان را 

. . 99--22هاي هاي رام یشت، کردهرام یشت، کرده3333

درخواست آژیدهاك طبق معمول تهی کردن هفت کشور از . اجابت نکرد

خواست تا بر کیخسرو چیره اما اوروسار، می. مردمان و کشتن همگان بود

اوستا نامش آمده، به گمان برخی اوروسار که در . شود و از چنگ او برهد

در مقابل این نظر محتاطانه، . پهلوانی از یاد رفته با روایتی ناشناخته است

داند و سن قرار دارد که این واژه را لقبی براي افراسیاب مینظر کریستن

از آنجا که . داندداستان را همان کشمکش مشهور کیخسرو و افراسیاب می

.نمایدمعناي نیرومند است، حدس او درست میاوروسار به اوستایی به

نخست آن که . در مورد آیین نماز گزاردن براي واي، چند نکته جالب است

. شده استگویی این مراسم به شکلی متفاوت از سایر خدایان انجام می

تمام پهلوانان و ضدپهلوانان و حتی اهورامزدا، هنگام نیایش واي بر تخت 

و بر فرش زرین نشستند و ایزد باد را با دستانی زرین، بر بالش زرین،

-مراسم ستودنش با آنچه که در مورد سایر ایزدان دیده می. سرشار ستودند

یعنی از هومِ آمیخته به شیر و . شود و ماهیتی زرتشتی دارد، یکسان است
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. برسم گسترده و منثره و نماز با بانگ بلند سخن در میان است

با این وجود، این . ن واي بیشتر ماهیتی جنگی داردهاي پرستندگادرخواست

زن است و ازدواج ) هوتوسا یا همان آتوسا(حقیقت که یکی از نمازگزاران 

به خصوص که . کند، باید مورد توجه قرار گیردبا گشتاسپ را طلب می

درست در بند بعدي گفته شده که دوشیزگانِ شوي ناگزیده، با همان فرش 

ستایند تا شوهرانی ارجمند و برومند واي را میو تخت و بالش زرین

هاي واي، شود که یکی از قدرتاز اینجا معلوم می. 34نصیبشان شود

رساندن زن و مرد به هم بوده است، و این از ارتباطش با آناهیتا و هوم نیز 

چون . در آبان یشت آناهیتا از واي نیرومندتر دانسته شده. شودمعلوم می

ي آناهیتا به گردونه. بردي آناهیتا را به اطراف میکه ارابهانگار واي است 

. . 1111و و 1010رام یشت، کرده رام یشت، کرده 3344

. چهار اسب بسته شده که باران و ابر و تگرگ و باد هستند

جالب آن که در تیر یشت این خوارشماري باد و این تصور که باد به 

. ي آناهیتا بسته شده، بدون اشاره به نام ایزدبانو واژگونه شده استگردونه

خوانیم که باد است که ابر و تگرگ و باران را به هفت کشور در اینجا می

آور، خیزاب فرو ریز، و در رام یشت هم آمده که واي خیزاب. 35راندمی

-یعنی موجودي است که آب به فرمانش حرکت می. 36خیزاب برانگیز است

این شاید نشانگر وجود نوعی تنش در میان پیروان ایزدبانوي باستانی . کند

ي تنشی که به ویژه در مناطق ساحلی با تجربه. ي باد بوده باشدآب و خدا

. مردمان از توفان و درهم تاختنِ آب و باد سازگاري داشته است

. . 3333، بند، بند66تیریشت، کرده تیریشت، کرده 3355

. . 4747، بند ، بند 1111رام یشت، کرده رام یشت، کرده 3366
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ایزدان باد میانرودانی

فهم ماهیت واي بدون اشاره به ایزدان وابسته به باد در قلمرو میانرودان و 

هایی که پرستندگان اییآری. ناممکن خواهد ماند) سوریه و فلسطین(ورارود 

ي هندي ایزد واي بودند و پس از ورود به مرزهاي ایران زمین به دو شاخه

هایی مستقر و کهنسال و ایرانی تقسیم شدند، در غرب ایران زمین با تمدن

روبرو شدند که ساختار ویژه و باورهاي دیرپاي خویش را داشتند و تصویر 

واي نیز مانند سایر ایزدان آریایی، . ندخاصی را از ایزد باد پدید آورده بود

در جریان درآمیختگی اقوام گوناگون در ایران زمین با خدایان همتاي 

خویش در تمدنهاي ایالمی و سومري و آشوري و کلدانی و آرامی در 

و در نهایت به تصویري چند رگه و الیه الیه دست یافت که در آمیخت،

. بینیماوستا نشانش را می

. تردید ایزدي هند و ایرانی و بومی قبایل آریایی نو آمده بوده استیواي، ب

با این وجود این بدان معنا نیست که پیش از ورود پرستندگان واي به فالت 

. اي از تکریم ایزد هوا در این مرز و بوم وجود نداشته استایران، سابقه

ست دست کم از قلمرو جنوب غربی ایران زمین، شواهدي بسیار در د

در اساطیر سومري و . کنندداریم که به بزرگداشت ایزد هوا داللت می

توان او را با واي همتا اکدي، ایزدي وجود داشته به نام ایشکور، که می

ي سومریان خدایی درجه دوم بوده است، اما با ایشکور در ایزدکده. دانست

ي افزوده ورود قبایل سامی از جنوب و غرب، به تدریج بر ارج و اهمیت و

. شد

و نین گال ) خداي ماه(ایشکور ایزدي نرینه است که در سومر فرزند نانا 

در برخی روایت ها، او را فرزند . شددانسته می) ایزدبانوي گاوچرانان(

. انددانسته-یعنی ایزد آسمان و ایزدبانوي زمین–"آن"و "کی"مستقیم 

تر نموده یک نسل مسندر این روایت او در سلسله مراتب زایش خدایان 

. شود و به ایزدان کهنسال اولیه نزدیکتر استمی

م به سومر وارد شدند، نام .ي سوم پي هزارهوقتی مهاجران اکدي در میانه
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ایشکور یا عداد . ایزد باد را در زبان خویش به صورت عداد ثبت کردند

صورت به . هاي جوي را زیر فرمان داردخدایی است که توفان و پدیده

اند که نعره زدنش به صورت تندر نمایان کردهگاوي آسمانی تجسمش می

مرکز پرستش اصلی او شهر کرکره در مرز عراق و سوریه بوده . شودمی

چنان که در . ساختنداست، اما بعدتر در بسیاري از شهرها برایش معابدي 

خداي (م تیگلت پیلسر اول، شاه آشور براي او و آنو .پ1100حدود سال 

، خداي آسمان، "نوآن"و او را با ، در شهر آشور معبدي بنا کرد، )آسمان

او به سنتی نماید که این حرکتچنین می. در این پرستشگاه سهیم کرد

. درنظر می گرفت"آنو"مربوط باشد که ایشکور را فرزند مستقیم 

اج کرد که ازدو"شاال"طبق اساطیر سومري، ایشکور با ایزد بانویی به نام 

شاال . در سنن محلی دیگر میانرودان است"گوبارا"و "ناگان"همان 

او همواره با گرزي نمایش داده . هاستمربوط به غلّه، جنگ و باروري زمین

حاصل ازدواج ایشکور و گاال ایزدي . شود که سري شبیه به شیر داردمی

. شدپنداشته میهاي جنگی بود که سازنده و نگهبان سالح"گیبیل"به نام 

او . می نامیدند"گرّا"گیبیل به آتش مربوط بود و در زبان اکدي او را 

همان کسی است که راز ذوب آهن را به مردمان آموخت و خداي آهنگران 

. شدو فلزکاران پنداشته می

ایزد هوا به ویژه در میان اقوام کلدانی و آرامی که در قرن دوازدهم و 

. ودان و سوریه وارد شدند، بسیار مورد احترام بودم به میانر.یازدهم پ

نامیدند، و احتماال ها او را با خوانشی نزدیک به اکدیان، هداد میآموري

شد، هم او بوده خداي بزرگشان آمورو که قبایلشان نیز بدان شناخته می

گرفته شده "مونریم"لقبش در زبان آرامی ریمون بوده است که از . باشد

این لقب را در اکدي به صورت رامن و در آرامی . دهدز معنا میو تندرسا
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شباهت این کلمه با رام و رامنِ اوستایی و . 37اندبه شکل ریمون ثبت کرده

برانگیز است و بعید نیست که در میان فرهنگ اکدي و اوستایی پهلوي تامل

. اي در مورد نام این ایزد رخ نموده باشدوامگیري

–اش یعنی سوریه و فنیقیه و فلسطین او را با نام هوريساکنان ورارود،

نام این . پرستیدندها او را با عنوان تسحوب میشناختند و هیتیمی- تشوب

تارو گرفته شده و نام دیگر این ي لوویاییِایزد در زبان هیتی از ریشه

این خداي اخیر، که توسط . موجود در تمدن هیتی تارهون بوده است

شد، احتماال شکلی وج از مهاجران آریایی در آناتولی پرستیده مینخستین م

ابتدایی و کهنسال از وایو بوده که در ترکیب با ایزد هواي اقوام سامی و 

3377 HHaaddaadd aanndd MMjjaa''iiss,, 11999933..

ها و ناگفته نماند که هیتی. هوري خصلتی دو رگه و چندچهره یافته است

غربی ها، یعنی برسازندگان نخستین دولتهاي آریایی در قلمرو شمالمیتانی

ي نوزي چنان که در کتیبه. ایران زمین، ایزد هواي بومی خویش را داشتند

ي برادر وي، یا از ایندره نام برده شده است و چه بسا که تسحوب نماینده

. همان واي باشد

ي جالب وجود دارد و آن هم این که او در مورد ایشکور یا عداد، یک نکته

ایشکور از سویی ویرانگر و از . شدته مینیز مانند واي ایزدي دو چهره دانس

به همین دلیل هم در همان شکل .  اش بوده استسوي دیگر بارورکننده

تمایز میان این دو نوع . باستانی و کهنش، به واي بد و واي به شباهتی دارد

اند، در سومر و اکد وزیدههایی متضاد نیز میباد، که معموال در جهت

این باور به دو شکلِ متضاد باد، حتی در . ه استباستان نیز سابقه داشت

دوران جدیدتر تمدن ایرانی نیز ادامه پیدا کرده است، چنان که مثال از 

هاي سپاه اسالم حضرت محمد حدیثی روایت شده که بر مبناي آن پیروزي



119صد و نود و دوآذر ماه هزار و سی/سیزدهمي شماره/سیمرغ

و نابودي قوم عاد به وزش باد ) وزدکه از خاور می(سبا به همراهی باد

.  38مربوط شده است) از باختربرآمده(دبور 

ي مردمان جهان باستان و ارتباطی ي زیستهنماید که تجربهدر واقع چنین می

کردند، در قلمروهاي فرهنگی گوناگون به نتایجی که با عنصر باد پیدا می

هاي گوناگون و میان اقوام قفقازي یعنی در سرزمین. مشابه منتهی شده باشد

در نهایت همچون ایزدي سیال و بزرگ و مقتدر و سامی و آریایی، باد 

بار یا سودرسان را ي متضاد و دو نوع رفتار زیانبازنمایی شد که دو سویه

قدمت ایشکور و عداد از یک سو، و واي و ایندره به . داداز خود نشان می

توان یکی از آن دو را وام گرفته از دیگري قدري زیاد است که نمی

، آشکار است که قبایل آریایی پس از ورود به ایران با این وجود. دانست

3388 BBuukkhhaarrii,, VVoolluummee 55,, BBooookk 5599,, NNuummbbeerr 443300..

زمین در میان ساکنان پیشین این قلمرو با ایزد هوایی روبرو شدند که 

. اش با واي همسان بودساختار کلی

واي در مقام ایزدي میانجی

انداز کهن هند و ایرانی، جهان سه طبقه داشت که چنان که دیدیم، در چشم

اي بوده که همین سه طبقه شالوده. ن، هوا و آسمانعبارت بودند از زمی

. اي زرتشتی بر مبناي آن تاسیس شده استشناسی آسمانِ چهار طبقههستی

طبقات آسمان در نگرش ایرانیان کهن سپهرهاي مربوط به خورشید، ماه، 

وایو موجودي بوده که بر . شوندرا شامل می) بهشت(اختران و گرودمان 

ي میان زمین و آسمان حاکم بوده و به همین دلیل فاصلهقلمرو میانی یعنی 

قلمرو نفوذ و قدرت او . گرانه داشته استگونه و میانجیهم وضعیتی واسطه

. یافته استي سپهر ادامه میترین طبقهشده و تا پاییناز سطح زمین آغاز می

ت اش در میان آسمان و زمین، و به دلیل ماهیواي به خاطر موقعیت مکانی
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آمیز در اش که هم ویرانگر است و هم سازنده، به عنصري ابهامدوسویه

او بر خالف سایر ایزدان جایگاهی . ماندي جفتهاي متضاد معنایی میمیانه

ي اهورامزدا یا شفاف و صفاتی روشن و دقیق ندارد که بتوان در جبهه

بودند این شاید به همین دلیل هندیان باستان ناچار شده . اهریمنش جاي داد

با این . دو سویه را به دو موجود متمایز مانند واي و ایندره نسبت دهند

وجود، در ایران زمین دوچهره بودنِ واي پذیرفته شد و همچون پرسشی 

ي یازدهم رام یشت کرده. دغدغه برانگیز در قلب اساطیر ایرانی باقی ماند

:دهدبه خوبی این خصلت دوپهلوي واي را نشان می

,am&n,imha,muACa`,artSuqarazwa,Ta

,SuyaW,Ab

,acsaY,imha,TaY,aw,am&d,imeyaW

,am&n,SuyaW,Ab

,Suyniam,acsaY,Taqad,OrMa`,Suyniam

,Taqad,OtNvps

,etayapa,muACa,artSuqaraz,Tawa

,etayapa,am&n,imha

,Taqad,am&d,imeyapa,acsaY,TaY,aw

,imha,am&n

,Suyniam,acsaY,Taqad,OrMa.,Suyniam

,OtNvps

,am&n,imha,muACa`,artSuqaraz

OnaW-,lpsIW

,imAnaW,am&n,imha,TaY,aw,am&d

,TawaOnaW-,lpsIW

,Taqad,OrMa,Suyniam,acsaY,OtNvps

,acsaY,Taqad

`,Suyniam

,artSuqaraz,Tawa,muACa,am&n,imha

,etSrawhoW

,imAyzvrvW,UhoW,am&n,imha,TaY

,etSrawhoW

.,m&natNvps,m&naCvma,iAdzam

,OCuqad,iAruha
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43. vayush bâ nãma ahmi ashâum zarathushtra, avat

vayush bâ nãma ahmi ýat va dãma vayemi ýasca

dathat speñtô mainyush ýasca dathat angrô mainyush,

apayate nãma ahmi ashâum zarathushtra avat apayate

nãma ahmi ýat va dãma apayemi ýasca dathat speñtô

mainyush ýasca dathat angrô mainyush.

44. vanô-vîspå nãma ahmi ashâum zarathushtra, avat

vanô-vîspå nãma ahmi ýat va dãma vanâmi ýasca

dathat speñtô mainyush ýasca dathat angrô mainyush,

vohvarshte nãma ahmi ashâum zarathushtra avat

vohvarshte nãma ahmi ýat vohû verezyâmi dathushô

ahurâi mazdâi ameshanãm speñtanãm.

از آن روي به راستی . اي زرتشت اشون، به راستی اندرواي نام من است"

هر دو آفرینش، هم مخلوق سپندمینو و هم اندرواي نام من است که من

.رانممخلوق انگره مینو را می

از آن رو جوینده نام من است که . اي زرتشت اشون، جوینده نام من است

.رسممن به هر دو آفرینش سپندمینو و انگره مینو می

از آن روي بر همه . اي زرتشت اشون، بر همگان چیره شونده نام من است

مینو ام من است که من بر هردو آفرینشِ سپندمینو و انگرهچیره شونده ن

".39یابمچیرگی می

به این ترتیب، واي ایزدي است که هردو عنصر نیک و بد و آفریدگان 

از این . گنجاند و بر هر دو مسلط استمینو را در خود میسپندمینو و انگره

ها ستوده وزهررو اندرواي و سپهرآسا و فراگیر است، و چنان که در سی

بادي که در پیش است، بادي که در پس است، "شده است، باید همچون 

پیش . بزرگ داشته شود"بادي که در باالست و بادي که در پایین است

..4444و و 4343، بندهاي ، بندهاي 1111رام یشت، کرده رام یشت، کرده 3399
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هایی ، پس او نماد تقارنی است که بر جم40رونده و پس رونده نام اوست

از این روست که خصلت . مانند پیش و پس و زیر و زبر حاکم است

در . اش در آیین زرتشت همواره خاستگاه ابهام و تنش بوده استآمیخته

آن بخشی از تو را "خوانیم که حدي که در رام یشت، در دو بند پیاپی می

"41!ستاییمکه از آنِ سپند مینوست، می

. . 4545، بند ، بند 1111رام یشت، کرده رام یشت، کرده 4400

. . 5656، بند ، بند 1111رام یشت، کرده رام یشت، کرده 4411

سیماي باد در عصر اسالمی

نده در واي در دوران اسالمی نیز همچنان به عنوان نیرویی مهم و تعیین کن

در دوران اسالمی روان انسانی را با نام نفس . ادبیات دینی ایرانی باقی ماند

دادند که در هر دو حال به پیوند این نیرو با باد یا روح مورد اشاره قرار می

ي تصویر باد در دوران اسالمی بر مبناي تفسیرهایی بدنه. تاکید داشت

. آوردندناي متن قرآن پدید میاستوار شده که نویسندگان قرون میانه بر مب

در قرآن بارها به باد در مقام یکی از دستیاران و نیروهاي گوش به فرمانِ اهللا 

:خوانیمي فاطر میي نهم از سورهمثال در آیه. اشاره شده است

حیینَا بِه الْأَرض واللَّه الَّذي أَرسلَ الرِّیاح فَتُثیرُ سحابا فَسقْنَاه إِلَى بلَد میت فَأَ

 النُّشُور کا کَذَلهتوم دعب

انگیزند کند پس ابرى را برمىکسى است که بادها را روانه مىاهللا و ": یعنی

و آن را به سوى سرزمینى مرده راندیم و آن زمین را بدان پس از مرگش 

".همچنان است آفرینش مجددزندگى بخشیدیم 
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:اعرافي همچنین است در سوره

وهو الَّذي یرْسلُ الرِّیاح بشْرًا بینَ یدي رحمته حتَّى إِذَا أَقَلَّت سحابا ثقَاالً 

 نُخْرِج ککَذَل رَاتن کُلِّ الثَّمم نَا بِهاء فَأَخْرَجالْم فَأَنزَلْنَا بِه تیم لَدبل قْنَاهس

والْبلَد الطَّیب یخْرُج نَباتُه بِإِذْنِ ربه والَّذي خَبثَ 57ذَکَّرُونَ الْموتَى لَعلَّکُم تَ

58الَ یخْرُج إِالَّ نَکدا کَذَلک نُصرِّف اآلیات لقَومٍ یشْکُرُونَ 

و او کسی است که بادهاي برانگیزنده را از پیش بخشایش ": یعنی

بدان اي گران را بدان جا به جا کند، که دارد، تا ابرهخویش گسیل می

ها ي میوهپس به آن آبی فرو فرستیم که بدان همه. شهري مرده را آب دهیم

آوریم، شاید که پند گیرید همچنان مردگان را بیرون می. را بیرون آوریم

آورد، و آن و شهر پاکیزه گیاهانش را به فرمان پروردگارش بیرون می) 57(

هایمان را براي آورد، همچنان نشانهخاري بیرون نمیکه پلید است جز

")58(گردانیم گزارند، میگروهی که سپاس می

دیده "وهو الَّذي یرْسلُ الرِّیاح بشْرًا"، معموال عبارت 57ي در آیه

او کسی است که بادها را ":که باید آن را چنین ترجمه کردشود،می

اما این عبارت نه با محتواي آیه همخوانی دارد ".کندرسان گسیل میمژده

رسانی باد به کارکرد بعدي آن که بارش باران و بارور کردن و نه مژده

به احتمال زیاد در اینجا با خوانش نادرست. یابدابرهاست ارتباطی می

سورآبادي . خوانده شدهي نشراً روبرو هستیم که به نادرست بشراًکلمه

. روشهاي گوناگون براي خواندن این کلمه رواج داردگوید در کلمی

گویند بشراً خوانند که یعنی مژدگانی، برخی دیگر میبرخی آن را بشْري می

گروهی دیگر رسانان،که اسم جمعی است براي بشیر، و یعنی مژدهاست،

و آن به چهار باد گوناگون اشارهخوانند که یعنی پراکنده،آن را نَشْراً می

و در این مورد پیرو 42خود سورآبادي این تعبیر را بیشتر پسندیده. دارد

. . 757757): ): 22..جج((13541354طبري، طبري، 4422
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از سوي دیگر . 43ترجمه کرده است"پراکنده"طبري است که این کلمه را 

ابن کثیر این کلمه را نُشراً خوانده است که شکل جمع از نُشُر است و 

بارور و شود که ابرها را دهد و به بادهایی اطالق میانگیزنده معنا می

مجمع البیان نیز همین شکل را درست دانسته و گفته که . سازندپرباران می

. 44خوانندرا به این شکل میاهل مدینه این آیه 

:خوانیمي جاثیه میدر سوره

إِنَّ فی السماوات والْأَرضِ 2تَنزِیلُ الْکتَابِ منَ اللَّه الْعزِیزِ الْحکیمِ 1حم 

 اتینَ لَآینؤْمنُونَ 3لِّلْموقمٍ یلِّقَو اتۀٍ آیابن دثُّ مبا یمو کُمی خَلْقف4و

 دعب ضالْأَر ا بِهیقٍ فَأَحزن راء ممنَ السم ا أَنزَلَ اللَّهمارِ والنَّهلِ واللَّی لَافاخْتو

. . 506506): ): 22..جج((13541354طبري طبري 4433

. . 136136): ): 99..جج((13521352ی، ی، طبرسطبرس4444

لِّقَو اتاحِ آیالرِّی رِیفتَصا وهتولُونَ مقع5مٍ ی کلَیا عنَتْلُوه اللَّه اتآی لْکت

6بِالْحقِّ فَبِأَي حدیث بعد اللَّه وآیاته یؤْمنُونَ 

به ) 2(است گر حکیم اهللا چیرهکتاب از شدن فرو فرستادن ) 1(حم : یعنی

ر و د) 3(هایى است نشانهگرویدگان راستى در آسمانها و زمین براى 

هایى است براى گرداند نشانهپراکنده مىآفرینش خودتان و آنچه از جنبنده

و پیاپى آمدن شب و روز و آنچه اهللا از روزى از ) 4(مردمى که یقین دارند 

و گردش کرده آسمان فرود آورده و به آن زمین را پس از مرگش زنده 

اهللا که هاي شانهآنک ن) 5(هایى است اندیشند نشانهبادها براى مردمى که مى

به کدام شهاىخوانیم پس بعد از اهللا و نشانهبه راستى آن را بر تو مى

) 6(؟سخن خواهند گروید

:ي الذاریاتو در سوره

وفی السماء 21وفی أَنفُسکُم أَفَلَا تُبصرُونَ 20وفی الْأَرضِ آیات لِّلْموقنینَ 

فَورب السماء والْأَرضِ إِنَّه لَحقٌّ مثْلَ ما أَنَّکُم 22رِزقُکُم وما تُوعدونَ 
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23تَنطقُونَ 

و در خود شما ) 20(هایى است و روى زمین براى اهل یقین نشانه: یعنی

اید در آسمان و روزى شما و آنچه وعده داده شده) 21(بینید پس مگر نمى

زمین که واقعا او حق است پس سوگند به پروردگار آسمان و) 22(است 

) 23(گویید همان گونه که خود شما سخن مى

:شویمبندي انواع بادها روبرو میي مرسالت با نوعی ردهدر سوره

4فَالْفَارِقَات فَرْقًا 3والنَّاشرَات نَشْرًا 2فَالْعاصفَات عصفًا 1والْمرْسلَات عرْفًا 

فَإِذَا النُّجوم طُمست 7إِنَّما تُوعدونَ لَواقع 6عذْرا أَو نُذْرا 5فَالْملْقیات ذکْرًا 

8 تاء فُرِجمإِذَا الس9و فَتالُ نُسإِذَا الْجِب10و لُ أُقِّتَتإِذَا الرُّس11و أَيل

 لَتمٍ أُجولِ 12یمِ الْفَصویا13ل موا یم اكرا أَدملِ و14لْفَص ذئمولٌ ییو

15لِّلْمکَذِّبِینَ 

و سوگند به 2اند که سخت توفنده1درپى سوگند به فرستادگان پى:یعنی

پوزشی باشد 5اند ي وحىو القاکننده4که جداگرند 3افشانندگان افشانگر 

پس وقتى 7اید رخ خواهد داد به راستی که آنچه وعده یافته6یا هشدارى 

ها از و آنگاه که کوه9و آنگاه که آسمان بشکافد 8ه ستارگان محو شوند ک

به کدام روز تعیین 11و آنگاه که بریدان گرد آیند 10جا کنده شوند 

14و تو چه دانى که روز جدایی چیست 13براى روز جدایی 12شده؟

15آن روز واى بر دروغ دارندگان 

کنند و هریک را متولی وناگون اشاره میي نخست به پنج نوع باد گپنج آیه

: اندمفسران مسلمان آنان را با فرشتگان یکسان گرفته. دانندانجام کاري می

و آن را 45اندترجمه کرده"فریشتگان"مرسالت را طبري و سورآبادي به 

به معناي (ي فرشته اند و با ریشهي رسل به معناي فرستادن گرفتهاز ریشه

ي واژگان تردیدي با این وجود در مورد بقیه. انددانستهیکی)فرستاده

. . 27482748): ): 44..جج((13811381؛ سورآبادي، ؛ سورآبادي، 19711971): ): 77..جج((13541354طبري، طبري، 4455
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عاصفات یعنی بادهاي تند، ناشرات یعنی بادهایی که ابرها را . وجود ندارد

فارقات یعنی بادي جدا سازنده و بیشتر . 46زا هستندکنند و بارانبارور می

رفته، هرچند سورآبادي گفته منظوربراي جدا شدن کاه از خرمن به کار می

شود، کند و مانع گندیدگی زمین میبادي است که تنها را از زمین جدا می

ملقیات . 47و بعد معناي آن را به جدا شدن حالل از حرام تعمیم داده است

هم در لغت یعنی درافکنندگان، اما در اینجا به معناي کسی که وحی را 

"کنانوحی او"چنان که طبري آن را آورند به کار رفته است، فرود می

. 48ترجمه کرده است

. . 19711971): ): 77..جج((13541354طبري، طبري، 4466

. . 27482748): ): 44..جج((13811381سورآبادي، سورآبادي، 4477

. . 19711971): ): 77..جج((13541354طبري، طبري، 4488

مرسالت، عاصفات، : بنابراین در اینجا با پنج نوع باد سر و کار داریم

از دیرباز معناي این پنج کلمه براي مفسران . ناشرات، فارقات، و ملقیات

گویند مردي به نام می. دردسرآفرین و براي منتقدان خطرساز بوده است

عمر نزد او رفت و از معناي کرد که در زمانصبیغ در عراق زندگی می

عمر هم دستور داد تا او را تازیانه بزنند و از آن . ذاریات و مرسالت پرسید

به صورت زبانزدي درآمد براي اشاره "ذاریت مرسالت پرسیدن"به بعد 

ناگفته نماند که این صبیغ که قاعدتا با توجه . به مشکالت و ابهامهاي دینی

بوده، چندان هم بی غرض و مرض نبود و به برخاستنش از عراق ایرانی

عمر به ".پیوسته از معضالت آیات پرسیدي"اش گفته که میبدي درباره

اي به ابوموسی اشعري نوشت تا او را شالق زدنش بسنده نکرد و نامه

شافعی با اشاره به . زندانی کنند و او آنقدر در زندان ماند که توبه کرد
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"49.هل الکالم کحکم عمر فی صبیغحکمی فی ا": گویداوست که می

ي صبیغ است، یعنی ام در مورد متکلمان مثل داوري عمر دربارهیعنی داوري

.دانمآنان را کژدین می

میبدي با وجود نقل این داستان، خطر کرده و خود این کلمات را شرح 

ازدید او اینها چهار باد هستند که به چهار فصل و چهار عنصر . کرده است

عاصفات باد . مرسالت باد بهاري است که نرم و گرم است. شوندمیمربوط 

ناشرات باد پاییزي است که سرد و . تابستانه است که خشک و گرم است

بحثی هم . نرم است و فارقات باد زمستانی است که خشک و سرد است

شود سرد، و آن که از کرده در این مورد که چرا بادي که از لب خارج می

. . 335335): ): 1010..جج((13821382میبدي، میبدي، 4499

از دید . 50شود گرم است، که در جاي خود جالب استمیبینی خارج 

میبدي این چهار باد با چهار رود اصلی زمین مربوط هستند که عبارتند از 

که همگی از منبعی در ) آمودریا(، نیل، فرات، و جیحان )سیردریا(سیحان 

این همان تصویر ایرانیان . 51گیرندي بیت المقدس سرچشمه میزیر صخره

شان از خاستگاهی مشترك در ورد رودهاي زمین است که همهباستان در م

.جوشدپاي کوه دائیتی بیرون می

:شودي الذاریات نیز دیده میتصویر مشابهی در ابتداي سوره

4فَالْمقَسمات أَمرًا 3فَالْجارِیات یسرًا 2فَالْحاملَات وِقْرًا 1والذَّارِیات ذَروا 

7والسماء ذَات الْحبک 6وإِنَّ الدینَ لَواقع 5عدونَ لَصادقٌ إِنَّما تُو

..344344): ): 1010..جج((13821382میبدي، میبدي، 5500

. . 340340): ): 1010..جج((13821382میبدي، میبدي، 5511
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بردارندگانِ بار گران و ) 1(پراکنند پراکننده که میسوگند به بادهاى : یعنی

که آنچه ) 4(پخش کنندگان فرمان و ) 3(روان شدگان به آسانی و ) 2(

سوگند به آسمان ) 6(دین هست و ) 5(اید راست است وعده داده شده

)7(دار موج

به معناي پراکنده کردن و پاشیدن گرفته شده "ذري"ي الذاریات از ریشه

ذاریات به طور خاص به معناي بادي است که گرد و غبار و کاه و . است

و بنابراین هنگام خرمن کردن محصول 52بردخس و خاشاك را با خود می

بادها "54و میبدي"ادهاي سختب"آن را 53طبري. کشتزارها اهمیت دارد

. . 991991): ): 2323..جج((13813800طبرسی، طبرسی، 5522

. . 17511751): ): 77..جج((13541354طبري، طبري، 5533

. . 302302): ): 99..جج((13821382میبدي، میبدي، 5544

. اندترجمه کرده"بادهاي پاشنده"55و سورآبادي"پراکنندکه خرمن می

است، "بردارندگان چیزهاي سنگین"که در لغت به معناي "حامالت وقر"

. 56دارندکند که باران را بر میبه ابرهایی اشاره می

ي آن را طبر. کندشود و جاري میجاریات یعنی آنچه که روان می

. 57ترجمه کرده و گفته که منظور از آن کشتیها هستند"رانندگان"

. کنندیعنی کسانی که فرمان یا کار را توزیع و تقسیم می"مقسمات امر"

.  58گوید منظور از آن فرشتگان هستندسورآبادي می

. . 24222422): ): 44..جج((13811381سورآبادي، سورآبادي، 5555

. . 24222422): ): 44..جج((13811381سورآبادي، سورآبادي، 5566

. . 11335656طبري،طبري،5577

. . 17561756): ): 44..جج((13811381سورآبادي، سورآبادي، 5588
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ي کشف االسرار معتقد است این چهار عاملِ یاد شده در ابتداي سوره

اسرافیل که به نفخ صور : ي مقرب اشاره دارندار فرشتهذاریات، به چه

عزرائیل که متولی مرگ است، میکاییل که رحمت و ارزاق را پردازد،می

بنابراین او به طور . و جبرئیل که غلظت و شدت داردکند،توزیع می

تلویحی این چهار فرشته را به ترتیب با ذاریات، حامالت، جاریات و 

. نسته استمقسمات برابر دا

در آنجا بعد از دو . نگریست7ي براي فهم این چهار عبارت، باید به آیه

که در آنها بر راست بودن دین تاکید شده، بار دیگر به آسمان اشاره آیه

 ذات یعنی . سوگند خورده است"ذات الحبک"شده و خدا به آن با صفت

ر خاص رد باد که ي و حبک یعنی موج، راه، موي فرفري، و به طودارنده

بنابراین ذات الحبک یعنی . 59به شکل موجهایی بر آب یا ماسه باقی بماند

دار، و احتماال محمد هنگام اشاره به این ویژگی آسمان، باقی ماندن رد موج

. آورندباد بر ابرها را در نظر داشته است که شکلهایی موج مانند پدید می

ع و چکیده اي از بخشهاي پیشین ي پایانی را به عنوان جماگر این آیه

رسیم که کل این خوشه از آیات به امري آسمانی بدانیم، به این نتیجه می

اما گویی چهار . کنند و کامال روشن است که منظور بادها هستنداشاره می

بادي که کاه را از خرمن جدا . اندنوع باد گوناگون از هم تفکیک شده

، )حامالت(کند کل ابر بارانرا حمل می، بادي که به ش)ذاریات(کند می

، و بادي که نعمتها )جاریات(کند ها را در دریا جا به جا میبادي که کشتی

این چهار کارکرد نیک خدا، ). مقسمات(کند را میان بندگان خدا توزیع می

. . 991991): ): 2323..جج((13801380طبرسی، طبرسی، 5599
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- خداي باد–تقریبا برابر هستند با صفتهایی که در رام یشت براي وارد 

.برشمرده شده است
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نقاشمعرفی

اسماعیل لو، از نقاشان جوان و نامدار کشورمان است ) علی(اد تیرد

ي آثار خویش پرکار و فعال که به خصوص در چند سال گذشته در عرضه

او گذشته از حق دوستی و مهري که میانمان هست، حق . بوده است

ي نقاشی چیزهاي بسیاري از او استادي هم بر گردن من دارد و درباره

کند، وجود خواهم کوشید چنان که قانون نقد اقتضا میبا این . امآموخته

.طرفانه باشدبیدهم، ي آثارش به دست میشرحی که اینجا درباره

توان نوشت، نخستین لو بسیار میي آثار تیرداد اسماعیلدرباره

ي آثارش به آن اعتراف کنم، و دست بر قضا این چیزي که باید درباره

ي آثارش به خودش هم بود، و واکنش هاولین اظهار نظر من دربار

مان را استوار ساخت، آن اش بدان بنیاد دوستیخردمندانه و بزرگوارانه

یعنی نوعی غم و افسردگی ! پسندماست که حال و هواي کارهایش را نمی

چه بسا به دالیل –بینم که در تابوهایش میو میل به نمایش تباهی 

اما . با آن همدلی و همراهی ندارم- خوفیزیولوژیک و بر مبناي خامِ خلق و

اي که بعد از این اظهار نظر اولیه را گفتم انصافی است اگر دومین جملهبی

شک استادي ي نقاشی بیرا کتمان کنم، و آن این بود که تیرداد در زمینه

شود، گذشته از این بدیل است و نبوغی درخشان در کارهایش دیده میبی

محتواي پیامش خاص خویشباورها و حال و هواي بامثل من انیکه کس

. را بپسندد یا نپسندد

این نبوغ، تنها به مهارت او در بازنمایی بدنها و رعایت چشمگیر 

شود، که به مضمون و محتوا و معناي بندي در تابلوها منحصر نمیترکیب

بخش بزرگی از آثار تیرداد به . یابدها هم تعمیم مینهفته در نقشمایه

هایی هستند که چهار پنج تابلو تا اند، یعنی مجموعهصورت سري کار شده
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ها به او در این نقاشی. گیرندچند ده اثر با مضمونی یکسان را در بر می

خواهد روشنی می

آن را به صراحت معموال چیزي بگوید، و معنایی در ذهن دارد، هرچند 

ارهاي متفاوتش با هم گوید، و هرچند لزوما این معنا در مجموعه کنمی

آثار اخیر او بیشتر چهره یا نقشی فیگوراتیو را در . شوندچفت و بست نمی

ام دکتر هلیا دهد، و چنان که دوست فرزانهاي تخت و مسطح نشان میزمینه

ي نقد کارهاي او گفته بود، بیشتر پیکرهایی دارابی زمانی تیزهوشانه درباره

ین نظر او چرخشی را در آثارش تجربه کرده از ا. گیردمردانه را در بر می

هایی از پرداختن به منظره یا پیکرهاي ترش دورهچون آثار قدیمی. است

.زنانه را هم داشته است

توان نقاشی اخیرش میگیري معنامدار او را در دو مجموعهموضع

به روشنی دید، و در همین جا احتماال دلیلِ آن که من این معنا را 

جنگجوهاي «این دو مجموعه، عبارتند از . شودندم هم نمایان میپسنمی

، و بحث بر سر آثار او را به این »!کشتزارهاي پدرسوخته«، و »سرزمین من

.کنمدو مجموعه محدود می

است که ، ده تابلوي بزرگ »جنگجوهاي سرزمین من«ي مجموعه

ي زمینه. دهندش میاندازي افقی و عریض را نمایشان جز دوتا، چشمهمه

اش از یک تا سه بنديي ترکیبي تابلوها تخت و سرخ است، و بدنههمه

ها، مردي جنگاور است، که با شکلی محور پیکره. پیکره تشکیل یافته است

هاي با این وجود زره. کژدیسه، مثله شده، و گاه مفلوك بازنموده شده است
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شان و معموال بدن-را پوشانده عجیب و غریبی که بدن این جنگاوران نرینه 

. کندحسی از اقتدار و خشونت را به ذهن متبادر می- را از ریخت انداخته

ي زن هم حضور دارد که در حجابی سیاه در بیشتر تابلوها یک پیکره

تنها استثنا، آن است که در یک . اي پنهان داردپوشانده شده و همواره چهره

ي زنی با موهاي آشفته و صورت، چهرهاثر در همسایگی زن سیاهپوشِ بی

ي رنج دیده نموده شده، و جالب آن که بدن او در تن سگی زرهپوش چهره

ادغام شده که سیاه است و مکار، که انگار نمودي است از نفس عماره که 

.شده استدر عرفان ایرانی همواره مانند سگی سیاه بازنموده می

ن است، که گاه به نواختن سازي زهی و از بدن این زنان، تنها دستها نمایا

گاه به حمایت از نوزادي گمارده شده است، و این نوزاد شخصیت سوم 

در یک . شوداست که در بعضی از تابوها در آغوش زنِ سیاهپوش دیده می

. تابلو هم مردي با ریش سپید سومین شخصیت است

آشکارا نقاش در این تابلوها جنگ را به تصویر کشیده است، اما 

هاي بدنها در ال به الي پیچ و مهره. قصد تخطئه و خوار شماردن آن را دارد

ماشینِ جنگی که اطرافشان را گرفته، به جانوري میخکوب شده بر تخت 

ها و مخلفاتی که به بدنهایشان افزوده شده، اند، و زرهتشریح شیاهت یافته

شان طراحی گونهنماشی» تنظیم کردنِ«انگار بیشتر براي مهار کردن و 

. شانهاي جنگیاند، تا افزودن بر قابلیتشده
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هایی مثل گرایی سورئالیستها، با سبکی شبیه به واقعي پیکرههمه

شان رنگ و با وجود این پرداخت اروپایی، همه. انددالی بازنموده شده

اند شدهآراستهبویی ایرانی هم دارند، به خصوص از آنجا که با زیورهایی 

با این وجود . که طرحشان از آثار باستانی ایرانی برگرفته شده است

هاي زره اند و آرایهبا شلختگی بر تن زنان سیاهپوش آویختهزیورهاي زنانه

اند، آشکارا با این ترین جاها نشانده شدهو ساز و برگ مردان در نامناسب

شهور مهرِ آناهیتاي ایستاده نقش م. پیام که ریشخند شوند و از اعتبار بیفتند

پوشی بر پشت شیر، به گردنبندي بدل شده که بر تن مرد فرتوت جوشن

آویخته شده، که دست ندارد، و سپري که با نقشهاي کهن میانرودانی تزیین 

از ه سپر شباهتش را بکه دیگر شده شده، چندان خرد و خمیر و لهیده 

ي درستی نشانده شده، نقش اي که انگار جاتنها آرایه. دست داده است

رومی مهرگاوکش است که از طرفی رومی است، و از طرف دیگر گویا بر 

. ي جنگاوري زرهپوش پیچ شده استسینه

در این مجموعه جالب توجه است که تیرداد این نکته هم 

دهد، در لو که معموال در ترسیم نقش خویش خست به خرج میاسماعیل

جنگجوهاي «در . از خود را نیز گنجانده استاین مجموعه تصویري

جمشید و وجود دارد، که تنها دو تابلوي عمودي و بلند» سرزمین من

جمشید در اینجا مردي تاجدار، هراسیده و در . دهندضحاك را نشان می

نقش گاوي که با سرش حال فریاد زدن، که بدنی فرو بسته و اسیر دارد و 
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چرا که جمشید صورت زمینیِ مهر . دهدمیاش را نشاندر آمیخته، هویت

. است و با گاوکشی پیوندي تنگاتنگ دارد

جالب آن که دومین تابلوي عمودي، خود نقاش را در هیبت 

و دهدضحاك نشان می

هاي از این نظر به نقاشی

کاراواجیو شباهت دارد 

که خویشتن را در قالب 

شخصیتهاي منفی دینی 

. نمودباز می

، کهفراز رفته و گشودهبا دستانی بینیم تیرداد را میخود نجا در ای

به و از این نظرپوش در بر دارد از ساز و برگ جنگ تنها دامنی جوشن

مار مانند سردوشی نظامی بر یک دوش . ماندهاي ژاپنی میدامن سامورایی

او نصب شده و طناب 

اش داري دور گردن

شود، که با دیده می

هاي هنقش ردیف میل

زندان در زیر تصویر 

جمشید ارتباط برقرار 

. کندمی
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کشتزارهاي «لو، ي تیرداد اسماعیلي کارهاي تازهدومین مجموعه

نامی که از طرفی سوخته بودن کشتزارها را به . نام گرفته است» پدرسوخته

ي خود کند و از سوي دیگر قضاوتی اخالقی را دربارهذهن متبادر می

این مجموعه از نوزده تابلوي به نسبت کوچک . دهددست میکشتزارها به

در مرکز هر تابلو، . تشکیل شده که ساختاري تکرار شونده و همسان دارند

شود، که سردیسِ یک مرد از ریخت افتاده و کج و کوله دیده می

ي تصویر پیچ شده کالهخودي نظامی بر سر دارد و توسط آن به زمینه

اند و از اي کشیده شدهآبیِ مرده- ا با رنگ خاکستريي این سرههمه. است

مانند و هم حالتی مرده و جسدگونه اي از یاد رفته میاین نظر هم به خاطره

ي پشت آرایهي تخت و بیبه خصوص که زمینه. کنندرا به ذهن القا می

سرشان هم نوعی رنگ زرد چرکی دارد که به دیواري فرسوده یا زمینی 

. ستآلوده شبیه ا

شود که به هایی از جراید دیده میدر زیر یا کنار این سرها، بریده

براي . کندرخدادهاي جنگ جهانی دوم و دالوري سربازان متفقین اشاره می

ها را با فهم این تابوها دانستن این نکته سودمند است که نقاش این چهره

منظور او، . استالهام از بایگانی عکسهاي جنگ جهانی دوم کشیده 

اند که به خاطر جراحتهاي ناشی از جنگ، بخشی از اي بودهقهرمانان جنگی
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برخی از تصویرها . اندصورت خود را از دست داده و از ریخت افتاده بوده

ي خود را از دهد که بینی، فک پایین، یا بخشی از چهرهکسانی را نشان می

رنگ هم دیده نظامی سرخي تصویرها، یک مدالبر همه.انددست داده

شان را هاي اجتماعیها و مسخرگی رمزگذاريکه عظمت رنج چهرهشودمی

در هیچ یک از تابلوها نشانی از عناصر گیاهی . دهدبه خوبی نمایش می

را براي این آثار » کشتزارها«توان یافت و این از سویی داللت اسم نمی

کند که فرض را تقویت میسازد و از سوي دیگر این برانگیز میپرسش

هاي کشتزارِ مورد نظر همین سرهاي زشت آسیب دیده از جنگ، خوشه

. نقاش هستند

هاي الزم براي نمایش نبوغی لو تمام ویژگیآثار تیرداد اسماعیل

آنچه این آثار را از تابوهاي تکی و مضمونهاي جسته و . هنرمندانه را دارند

سازد، سخنی است که نقاش یگر متمایز میي بسیاري از هنرمندان دگریخته

تا جایی که به من مربوط . با آفرینش هنري خود در پی انتقال آن است

پیشگیري، و شود، این سخن تا آنجا که به نکوهش خشونت قابلمی

شود، یکسره درست و پذیرفتنی هاي رنج و آسیب مربوط مینمایاندن زشتی

تر ي عمیقتر و زیربناییوها، به یک الیهمضمون این تابلاما نقد من بر. است

گردد، و آن هم ارزشِ اخالقیِ از تفاوت دیدگاهم با دوستم تیرداد باز می

در مقام مضمونی فلسفی و راهبردي اخالقیآنگاه که خود جنگ است، 

در این منظر، .نگریسته شود

با دعوا و مرافعه و جنگ 

کشمکش و ابراز خشونت 

قابل با رام تفاوت دارد، و در م

کردن، سازمان دادن، متمرکز 

ساختن و پیکربندي کردنِ من 

. مترادف است
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بیان کرده و » کشتزارهاي پدرسوخته«آنچه تیرداد به خصوص در 

با آن موافق هم هستم، زشتی و بدي اخالقی اعمال خشونت نسبت به 

دیگري است، هرچند به گمانم باالخره شرایطی هست که چنین اعمال 

اي باشد که عملیکند و پرهیز از آن چه بسا بیتی ضروري جلوه میخشون

. دامن بزندتر به خشونتهایی بزرگتر و سهمگین

بر آن پاي فشرده، اما، تاثیر » جنگجویان سرزمین من«آنچه که در 

مسخ انضباطی برونزاد، همواره جنگ بر هستیِ جنگاوران است، و آن را 

در این مورد، اختالف نظر ما بیشتر نمایان . ه استکننده و منفی بازنمود

شود، چرا که جنگ با خویشتن به نظرم با اعمال خشونت بر خویشتن می

یکی نیست، و گاه با شناختنِ خویشتن و معموال با پروردن خویشتن 

خورد شود، هرچند گاه با اعمال خشونت بر خویشتن نیز گره میمترادف می

اد به ابراز خشونت نسبت به دیگري نیز تعمیم یابد، و چه بسا در همین امتد

. یابدچنان که در هنرهاي رزمی و جنگهاي عینی و ملموس، می

ي تازه از این نقاش جوان و ي این دو مجموعهدر هر حال، عرضه

دهد و به راستی سخت ي درخشانی را برایش نوید میزیرك، آینده

اله یا پنجاه ساله چه آثاري را به کنجکاوم تا ببینم مثال تیرداد چهل س

.ي فرهنگ و هنر سرزمینش خواهد افزودخزانه
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:امهاي یاد شده نوشتهشرح کوتاهی که براي چاپ در بروشور نمایشگاه

جنگجویان سرزمین من

) علی(اي از تابلوهاي نقاشی تیرداد ، نام مجموعه»جنگجویان سرزمین من«

بلوي به نسبت بزرگ که مضمونی واحد ي ده تامجموعه. لو استاسماعیل

کنند و گویی که سطرهایی و حال و هوایی مشابه را در خود منعکس می

ي هاي دورهچنان که در نمایشگاه. کنندپیاپی از شعري یگانه را روایت می

هایی فیگوراتیو با ایم، سخن اصلی در قالب پیکرهاخیر این نقاش شاهد بوده

. آرایه نشانده شده استاي تخت و بیزمینهحال و هوایی سورئال بر 

هایی که معموال از یک مرد زرهپوشِ جنگاور، یک زنِ سیاهپوشِ فرو پیکره

به جز یک استثنا . اندرفته در حجاب، و گهگاه کودکی نوزاد تشکیل شده

ي زنی در تابلوها دهد، چهرهدیده را نشان میکه آن هم زنی آشفته و رنج

ردان هم معموال حالتی مفلوك یا برانگیخته دارند و گویی م. شوددیده نمی

گونه گرداگردشان ترسیم شده، به ها و سالحهایی که با سبکی دالیزره

. درون بدنشان هم رسوخ کرده و کالبدشان را از ریخت انداخته است

ي مردان شان در کنار مسخ شده چهرهپوشی زنان و نمایان نبودن چهرهپرده

آور را به شان، حس و حالی خفقانشان با ساز و برگ جنگیو ادغام شدن

حسی که با هجوم اشیا و حجمهایی مکانیکی به چشمِ . کندناظر منتقل می

. شودجنگجویان تشدید می

، روایتی شخصی از مفهوم جنگ و »جنگجویان سرزمین من«ي مجموعه

، که روایتی سرشار از دلزدگی، سرخوردگی و گاه خشم. جنگاوري است

کند و تاثیر آمیز را دنبال میپویایی قدرت در بافتی خشونت

اش بر بدنهاي مردان جنگاور و زنان و کودکان و پیرانِ دور از تجاوزکارانه

اي از آن را شاید بتوان نشانه. دهدآوردگاه را به یکسان مورد توجه قرار می

شناسند، تر میگریزي نقاش دانست، و چه بسا آنان که هنرمند را نیکجنگ

...ي این مفهومشناسی جنگ تعبیر کنند، و نه انکار یکسرهآن را به آسیب
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کشتزارهاي پدرسوخته

) علی(ترین دستاورد تیرداد تازه» کشتزارهاي پدرسوخته«ي مجموعه

ي لو است، و از نظر مضمون و محتوا دقیقا به دنبال مجموعهاسماعیل

ي کوتاهی پیش از آن پدید به فاصلهآید که می» جنگجویان سرزمین من«

. آمده بود

کشتزارهاي پدرسوخته، کلکسیونی است از نوزده تابلوي به نسبت کوچک، 

اي به در هریک، بر زمینه. که بافت و ساختاري همگن و همدست دارند

اش آن را به آبی- اي نقش بسته که رنگ خاکستريرنگ زرد چرکی، چهره

اند که با پیچ همه در کالهخودهایی فرو رفتهسرها،. کندمردگان شبیه می

ها، از ریخت افتاده و کج و چهره. اندشان استوار بسته شدهي آلودهبه زمینه

کوله است، و از عکس سربازانی برگرفته شده که در جریان جنگ جهانی 

دوم به عنوان قهرمانان متفقین مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند، اما بخشی 

شان را در جریان جنگ از دست دادند و به این ترتیب صورتی از چهره

. مهیب و غیرانسانی پیدا کردند

سازد، این حقیقت است تر و تاثیرگذارتر میها را مهیبآنچه که این چهره

ایشان . اندي دارندگانشان بعد از این جراحتهاي سهمگین زنده ماندهکه همه

شورشان یا مشارکت در حرکتی ملی، اند که براي دفاع از کجوانانی بوده

با دشمن جنگیده بودند، و آنچه به پاداش دریافت کردند، زدوده شدنِ 

زده وضعیتی که به خصوص در کشوري جنگ. شان بودصورت انسانی

مانند ایرانِ خودمان این روزها با معنا و عمقی همراه است، بیش از آنچه که 

.ودشترِ جهان فهمیده میدر بخشهاي آرام

هایی از جراید زمان جنگ جهانی دوم در آن هر تابلو، بخشی دارد که بریده

ي دلیري و شجاعت هایی است که دربارهاینها روزنامه. گنجانده شده است

آسا، حالتی این کادرِ جریده. انددادهدیده داد سخن میاین سربازانِ آسیب

عی را دارد، و ي تاریخ طبیمثل برچسبِ یک شیء نهاده شده در موزه
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اش در همسایگی سرِ انسانی متالشی شده لوحانهبینانه و سادهمحتواي خوش

به خصوص که در تمام . نمایدو کژدیسه، سخت سرد و بیرحمانه می

بینیم که گویی همچون ریشخندي رنگ هم میتابلوها یک نشان افتخار سرخ

. ستنابهنگام، بر گوشه و کنار تصویر سربازان آویخته شده ا

، مانیفستی »کشتزارهاي پدرسوخته«ي لو با مجموعهتیرداد اسماعیل

رحمی برخاسته از خشونت اي که بیبیانیه. ضدجنگ پدید آورده است

ي اوجِ آن، یعنی در حریم قهرمانان جنگیِ طرف سازمان یافته را، در نقطه

، پیامی آور و گاه ترسناك این تابلوهافضاي مالل. کشدپیروز، به چالش می

.کندبراي مخابره کردن دارد، که آن را با شدت و حدت تمام، مخابره می
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مدرك

ایست که خصوصیتی سندي است که چیزي را گواهی دهد و برگه

ي درك و معرفت و شعور ممتاز را تثبیت نماید و ابزاري که با آن قوه

ي درك آمده است از زبان تازي، و شهمدرك از ری. مردمان افزایش یابد

ي برخی را گمان بر این است که آن همان درك است که ادراك و قوه

ي درك مشتق اند، و برخی دیگر آن را از ریشهدراکه را بر مبنایش ساخته

.اندبدانند و در این معنی جمله خالیق حیران

عالمان را گرچه صدها رمز باشد در نهفت: بیت

نشان و مدرك، ایشان را نشاید مدح گفتبی 

نان و آب آخر فقط از مدرکت حاصل شود

!غیرِ آن چون مابقی چیزي نشد جز حرف مفت

بر این مبنا مدرك بر وزن مفْعل آن جایی است که درك در آن 

یعنی موضعی است که قدرت ادراك مردمان در آنجا نهاده . شودواقع می

از این رو گویند هرکه مدرك داشته باشد، الجرم .گرددشود و تثبیت میمی

:درك دارد، و هرکه آن ندارد این نیز الجرم ندارد

مدرکی قاب کن و بر رخ دیوار بزن: بیت

زآن سرِ فخر برافراز و دم از کار بزن
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این مثل هست که ادراك بشر شد ممتاز

نمره، ممتاز بگیر و سپس آن جار بزن

اید بنهی بر سرِ خویشکُلَهی شیک بب

ي اصحاب هنر زار بزنورنه بر کَلّه

اند اند و بزرگان و اوتاد از دیرباز در معنی مدرك سخنهاي نغز پرداختهو بزرگان و اوتاد از دیرباز در معنی مدرك سخنهاي نغز پرداخته

اند، که از آن جمله اند، که از آن جمله و رسائل جلیله برنوشته و مدارج عالیه برافراشتهو رسائل جلیله برنوشته و مدارج عالیه برافراشته

به قلم به قلم » » المطلب المستدرك فی اعتبار المدرك المزدكالمطلب المستدرك فی اعتبار المدرك المزدك««ي ي ي علمیهي علمیهرسالهرساله

السلطنه صقالبی تفلیسی مشهور است، در شرح مدارك السلطنه صقالبی تفلیسی مشهور است، در شرح مدارك لطایفه استالینلطایفه استالینااشیخشیخ

معتبري که ابوالکومانیست مزدك بن بامدادان فسایی از آکادمی علوم روسیه معتبري که ابوالکومانیست مزدك بن بامدادان فسایی از آکادمی علوم روسیه 

ي پانزده ي پانزده در همین کتاب مذکور است که در سنهدر همین کتاب مذکور است که در سنه. . دریافت فرموده بوددریافت فرموده بود

اي ظهور کردند از اقطاب علم و شهود، که اي ظهور کردند از اقطاب علم و شهود، که هجري قمري، در بالد ري طایفههجري قمري، در بالد ري طایفه

اند اند شدند و نامشان را گروهی تحریف مدرك دانستهشدند و نامشان را گروهی تحریف مدرك دانستهالملْدك نامیده میالملْدك نامیده میاخواناخوان

ي لغات مردك یا ملک یا مولوچ ي لغات مردك یا ملک یا مولوچ و برخی دیگر آن را شکل کودکانهو برخی دیگر آن را شکل کودکانه

اما همگان در این اما همگان در این . . اند و در این موضع عقال را خالف فراوان استاند و در این موضع عقال را خالف فراوان استدانستهدانسته

دند که دند که رسانرسانمدارکَه میمدارکَه مینکته توافق دارند که ایشان نسب خویش به بنونکته توافق دارند که ایشان نسب خویش به بنو

الخالی مقیم بودند و الخالی مقیم بودند و حمار، که در ابتداي کار در واديحمار، که در ابتداي کار در وادياي بودند از بنیاي بودند از بنیتیرهتیره

اند که ایشان انجمنی اند که ایشان انجمنی آوردهآورده. . بعدتر در عصر فتوحات به ري عزیمت فرمودندبعدتر در عصر فتوحات به ري عزیمت فرمودند

کوشیدند و بسیاري بر سر کوشیدند و بسیاري بر سر اند که در تحصیل مدرك به جان میاند که در تحصیل مدرك به جان میمخفی بودهمخفی بوده

..کردندکردنداین آرزو جان به جهان آفرین تسلیم همیاین آرزو جان به جهان آفرین تسلیم همی

الملدك آن بود که مدرك همان اسم اعظم خداوند الملدك آن بود که مدرك همان اسم اعظم خداوند ما عقاید اخوانما عقاید اخواناا

ترین چیزِ کائنات است و هرکس از آن برخوردار بود، ترین چیزِ کائنات است و هرکس از آن برخوردار بود، است و مقدساست و مقدس
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بهره بود، به بهره بود، به روحی ورجاوند و متعالی در وي دمیده شود و هرکس از آن بیروحی ورجاوند و متعالی در وي دمیده شود و هرکس از آن بی

اما این اما این . . روز جزا در چاه جهنم با عقرب جرّار و مار نابکار همنشین افتدروز جزا در چاه جهنم با عقرب جرّار و مار نابکار همنشین افتد

ایفه چون از سرزمینهاي برهوت و دوردست برخاسته بودند، از سواد و ایفه چون از سرزمینهاي برهوت و دوردست برخاسته بودند، از سواد و طط

اي نداشتند و به زحمت نام خویش پاس سجالت مرقوم اي نداشتند و به زحمت نام خویش پاس سجالت مرقوم نویسایی بهرهنویسایی بهره

سوادي، یا به علّت قلّت سوادي، یا به علّت قلّت ِ برخاسته از بیِ برخاسته از بیپس ایشان بنا به تنبلیپس ایشان بنا به تنبلی. . داشتندداشتندمیمی

عقل چندان در تقدیس مدرك غلو کردند که کوشش و درس خواندن عقل چندان در تقدیس مدرك غلو کردند که کوشش و درس خواندن 

نیز شایسته ندانستند و بنا به برهان لطف ادعا کردند خداوند به نیز شایسته ندانستند و بنا به برهان لطف ادعا کردند خداوند به برایش رابرایش را

اش قرار گیرد، مدرك دهد و هرکس به کشف و شهود اش قرار گیرد، مدرك دهد و هرکس به کشف و شهود هرکس مشیتهرکس مشیت

پس ایشان همه مدارکی عالیه داشتند پس ایشان همه مدارکی عالیه داشتند . . دار گردددار گرددآید، مدركآید، مدركحورقلیایی نائلحورقلیایی نائل

. . که به همین طریق مینویی و از راههاي مابعدالطبیعی بدان نائل آمده بودندکه به همین طریق مینویی و از راههاي مابعدالطبیعی بدان نائل آمده بودند

سیار سپاس است مر آن صاحب دیوانسیار سپاس است مر آن صاحب دیوانبب

زاین مدرك خوشرنگ و قشنگی که به ما دادزاین مدرك خوشرنگ و قشنگی که به ما داد

هنران درس بگویند و نویسندهنران درس بگویند و نویسندآن بیآن بی

ما را که هنر هست، خدا تاج و قبا  دادما را که هنر هست، خدا تاج و قبا  داد

آن حکمت نابی که حکیمانه بجوییدآن حکمت نابی که حکیمانه بجویید

ما را فلک پیر، دو تا داد و سه تا دادما را فلک پیر، دو تا داد و سه تا داد

آن شوخی و این چاکري و جمله مواهبآن شوخی و این چاکري و جمله مواهب

!!ي ذات است، خدا داد و خدادادي ذات است، خدا داد و خدادادایهایهچون مچون م

المدارك و التعویذ، از کُردانِ المدارك و التعویذ، از کُردانِ الدین صاحبالدین صاحبگویند موالنا قطبگویند موالنا قطب

محمود افغان به محمود افغان به يينامدار، شیخ این طایفه بوده و هموست که در زمان حملهنامدار، شیخ این طایفه بوده و هموست که در زمان حمله
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ي ایران، دست به معجزه فرا برد و هفتاد مدرك از جابلقا و ي ایران، دست به معجزه فرا برد و هفتاد مدرك از جابلقا و ممالک محروسهممالک محروسه

ي ناس و نساء از دیدن این ي ناس و نساء از دیدن این ید و جملهید و جملهکشکشجابلسا از آستین بیرون همیجابلسا از آستین بیرون همی

کرامت مدهوش شدند و بسیاري مقتول و مجروح و مصدوم گشتند و کرامت مدهوش شدند و بسیاري مقتول و مجروح و مصدوم گشتند و 

الدوله بر قلمرو ایران را ناشی از معجزات وي الدوله بر قلمرو ایران را ناشی از معجزات وي ي آن ملیجکي آن ملیجکسیطرهسیطره

گویند که چون وي بر این مهم توفیق یافت، این اشعار را به گویند که چون وي بر این مهم توفیق یافت، این اشعار را به . . اندانددانستهدانسته

::رسم شکرانه سرودرسم شکرانه سرود

6600ناف هرْواردناف هرْواردفهذا مدرکی من فهذا مدرکی من : : بیتبیت

فهذا مسندي بالزور و سنبهفهذا مسندي بالزور و سنبه

!!ارك المقبولارك المقبولفهو دارالعلم الکبیر فی قاره االمریکیه و فیهم مدفهو دارالعلم الکبیر فی قاره االمریکیه و فیهم مد6600

منم آن عاکسفوردي پیرِ کُردانمنم آن عاکسفوردي پیرِ کُردان

مهري قلنبهمهري قلنبه: : و این هم نوکرمو این هم نوکرم

العلماء العلماء و به استناد این بیت است که مورخان و جانورشناسان، شیخ غبغبو به استناد این بیت است که مورخان و جانورشناسان، شیخ غبغب

شاگرد و جانشین موالنا کردان شاگرد و جانشین موالنا کردان اشموغ دخانیاتی اردوبادي را خانهاشموغ دخانیاتی اردوبادي را خانه

العلماء را العلماء را هاي اهل کرامات آمده که غبغبهاي اهل کرامات آمده که غبغبر تذکرهر تذکرهچرا که دچرا که د. . اندانددانستهدانسته

نامیدند و مردمان به سبب عظمتی که در اشکم و نامیدند و مردمان به سبب عظمتی که در اشکم و خواص فربهان نقلی میخواص فربهان نقلی می

شوکتی که در نشیمنگاهش بود، وي را مهري قلنبه نام کرده بودند و در این شوکتی که در نشیمنگاهش بود، وي را مهري قلنبه نام کرده بودند و در این 

..الدین کردان آشکارا بر وي نظر داشته استالدین کردان آشکارا بر وي نظر داشته استابیات عاشقانه قطبابیات عاشقانه قطب
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ي احوال ي احوال اما در سیرهاما در سیره. . اند آنان که بر سرّ اعظمِ مدارك وي آگاه باشنداند آنان که بر سرّ اعظمِ مدارك وي آگاه باشنداندكاندك
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مهري قلنبه اخبار و احادیث بیشتر است و نویسندگان بسیاري در این زمینه مهري قلنبه اخبار و احادیث بیشتر است و نویسندگان بسیاري در این زمینه 

لیس فی لیس فی ««: : چنان که گویند وي در نوبتی فرمودچنان که گویند وي در نوبتی فرمود. . انداندذکر مصیبت فرمودهذکر مصیبت فرموده

انا مدرك فی کل الترکیبات انا مدرك فی کل الترکیبات ««: : ر نوبتی دیگر گفتر نوبتی دیگر گفت، و د، و د»»جبتی اال مدرکیجبتی اال مدرکی

و گویند با این و گویند با این » » !!الممکن، یعنی انا المدرك، انا المردك، و انا الدرمکالممکن، یعنی انا المدرك، انا المردك، و انا الدرمک

ي اخیر هزار تن از غالیان و مرتدانِ پیرو حروفیه صیحه زدند و ي اخیر هزار تن از غالیان و مرتدانِ پیرو حروفیه صیحه زدند و جملهجمله

العلماء العلماء زنان ایمان آوردند و به سلک مریدان غبغبزنان ایمان آوردند و به سلک مریدان غبغبزنان و گریبان چاكزنان و گریبان چاكدفدف

..پیوستندپیوستند

که از که از 6611القَنابلهالقَنابلهقدر کونمرزالدوله االهی ملقب به عاشققدر کونمرزالدوله االهی ملقب به عاشقي عالیي عالیمالمال

ي ي نور چشمان و غالمان درگاه شیخ فربهان نقلی بوده است، در منظومهنور چشمان و غالمان درگاه شیخ فربهان نقلی بوده است، در منظومه

در البالي معانی بلند و عمیق و در البالي معانی بلند و عمیق و » » خوادخوادمن دلم فاطی رو میمن دلم فاطی رو می««ي ي شریفهشریفه

پهناوري که ارائه فرموده، بر این نکته پاي فشرده که تابعان اخوان الملدك پهناوري که ارائه فرموده، بر این نکته پاي فشرده که تابعان اخوان الملدك 

ي مدرك قایل بودند، و از آنجا که ي مدرك قایل بودند، و از آنجا که اي که براي مفهوم عالیهاي که براي مفهوم عالیهبه خاطر شیفتگیبه خاطر شیفتگی

ي حور قلیائی دریافت کرده بودند، با رجال ي حور قلیائی دریافت کرده بودند، با رجال خویش مدرکهایشان را به شیوهخویش مدرکهایشان را به شیوه

المدرك خصومتی خاص داشتند و روزي نبود که در اطراف و اکناف المدرك خصومتی خاص داشتند و روزي نبود که در اطراف و اکناف ذيذي

بوق آالت حرب به خویش استعمال نکنند، در هجو و قدح بوق آالت حرب به خویش استعمال نکنند، در هجو و قدح مملکت فیضمملکت فیض

6611فهو صفت المخنثات العالفات، در به در من العشق  القنبالتن العشق  القنبالتفهو صفت المخنثات العالفات، در به در م!!
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چرا که صاحبان چرا که صاحبان . . ایشان و در این محاربه به فیض شهادت نایل نیایندایشان و در این محاربه به فیض شهادت نایل نیایند

مدارکی هم بودند که همچون زنادقه و دهریه، خواص مابعدالطبیعی مدرك مدارکی هم بودند که همچون زنادقه و دهریه، خواص مابعدالطبیعی مدرك 

ي کرامت ي کرامت کردند و هرچند خویش مدارکی فراوان داشتند، از قوهکردند و هرچند خویش مدارکی فراوان داشتند، از قوهرا انکار میرا انکار می

. . شمردندشمردندجستند و آن را خوار میجستند و آن را خوار میآن بهره نمیآن بهره نمی

الملدك به مجاهده و مجامله با ایشان الملدك به مجاهده و مجامله با ایشان اخواناخوانپس در میان کفاري که پس در میان کفاري که 

مشغول بودند، مقام اجل را حکیم محمد طباطبایی تبریزي حائز بود که به مشغول بودند، مقام اجل را حکیم محمد طباطبایی تبریزي حائز بود که به 

داري داري نخست آن که از راه درس و مشق و زهد و حجرهنخست آن که از راه درس و مشق و زهد و حجره: : دو گناه آلوده بوددو گناه آلوده بود

مدارکی پرشمار اندوخته بود و دوم آن که قداست مدارك را انکار مدارکی پرشمار اندوخته بود و دوم آن که قداست مدارك را انکار 

اند که اند که پس آوردهپس آورده. . پیمودپیمودمستدرکان راه همیمستدرکان راه همیکرد و به سلوك معارضانکرد و به سلوك معارضانهمیهمی

بیان بیان مهري قلنبه شبی ملهِم گشت و چون سراسیمه از بستر برخاست، در مهري قلنبه شبی ملهِم گشت و چون سراسیمه از بستر برخاست، در 

::عارفانه به این مضمون سرودعارفانه به این مضمون سروداي اي فخریهفخریهي ي خویش منظومهخویش منظومهي ي خودانگارهخودانگاره

من، منم، مهري قلنبه، کز همه عالم سرَممن، منم، مهري قلنبه، کز همه عالم سرَم

برترم از هرچه آدم، از همه کس برترمبرترم از هرچه آدم، از همه کس برترم

یکی پر ز اشعار سفیدیکی پر ز اشعار سفیدغبغبم همچون چلغبغبم همچون چل

چشم لوچ نیمه کورم، شد به عینک محترم چشم لوچ نیمه کورم، شد به عینک محترم 

یک شکم دارم قلنبه، خیک ژرف معرفتیک شکم دارم قلنبه، خیک ژرف معرفت

کوهردي آن حوالی، کز ثمرهایش خورم کوهردي آن حوالی، کز ثمرهایش خورم گگ

من اگرچه اهل بنگم، هوش دارم چون خدنگمن اگرچه اهل بنگم، هوش دارم چون خدنگ

پرمپرمبا دم و دود چپق چون تا کواکب میبا دم و دود چپق چون تا کواکب می
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فروشم مفت مفتفروشم مفت مفتآبروي عالمان را میآبروي عالمان را می

خرمخرمبهایش پس حاللِ دین و دنیا میبهایش پس حاللِ دین و دنیا میبابا

گر قبولگر قبولمدرکی دارم بزرگ، آن را نکرديمدرکی دارم بزرگ، آن را نکردي

من برایت با چماقم نص و مدرك آورم من برایت با چماقم نص و مدرك آورم 

شیخ المورخین ي تذکره

فرشید بن جاماسپ ابراهیمی صدرالنشابور

اعتنا به مواهب دنیوي و اخروي، آن سلسله جنبانِ آن بی

ي متون منسوخ ازن حکمت پهلوي، خوانندههاي غنی و قوي، آن خکتابخانه

هاي سیمی، کتب فرسوده و دفترچهي رموز یمی، دانندهو رساالت قد

دوستدار بستنی یخی و قیفی و کیمی، شیخ المورخین، فرشید خان 

ي ابراهیمی، قطب صاحبان فرهنگ بود و استواي سرزمین نیشابور بود و قله

.رفیع ادب و هنر ایرانشهر بود

در عنفوان جوانی به کار تجارت مشهور بود و خدم و گویند که 

. ي دیوانیان آن دیار به شمار بودحشمی داشت به والیت نشابور و از اجله

گفتند، از این روست که وي را شیخ با کالس و صدرالدین کالسمند نیز می
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پس عصرگاهی با مریدان قصد گردش و . بس که کالسش منیع بود و رفیع

و در راه به غاري رسید عمیق در کوهی بلند، که محفلی تفرج خاطر کرد

ي زروان در آنجا اعتکاف گزیده بودند و به بحث دربارهي بنیاز طایفه

پس ساعتی در میانشان درنگ کرد و قباي تجارت از تن . تاریخ مشغول

گشود و مهر و طغراي حکومت نیشابور از دست نهاد و گریبان درید و دف 

گشت و در اندك زمانی ارج و وك شمسیون وارد همیزد و به صف سل

قربی فراوان یافت و نزد خویش و اغیار اشتهار یافت به معرفی کتب 

. ناشناخته و متون قدیمی پر گرد و غبار

الجدید المفید تذکره«ي ي عالیهشیخ مسعود لقمان کاشانی در رساله

سپاه الی به همراه آورده است که شیخنا چند س» فی احوال الرفیقنا فرشید

حصار معتکف حکیم محمد طباطبایی رازي به جنگلهاي سرخهجرار 

دوید در بود و براي کشتن نفس شبی دو فرسنگ در میان درختان میهمی

اي که زمانی از جمشید گسسته بود و همچنان در الي جستجوي فره ایزدي

ده دریافت، پس آن فره به این مجاه. دار و درخت این منطقه سرگردان بود

اما با وجود زهد و طاعت بسیار، آن صفت کالسمندي از وي رفع 

رفت، با غایت کوششی که در گشت و وي همچنان به هر جا که مینمی

نمود و انگیز میفروتنی و خویشتنداري داشت، همچنان کالسومند و کالس

.خواندندهمگان همچنان وي را شیخ باکالس همی

د ابراهیمی را صحبت پیري دست داد و المورخین فرشیپس قطب

حضرت خضر بود، دستی به کراوات 62ي تازه آبدیطوي که گویا نسخه

:فرموداز سر کرامات همیکشید و همی

اي شیخنا بیا و کمی کار خاص کن: بیت

!بزن به فاکولته، کالس کنرندي؟ کلک 

6622 !!ها جدید و نسخ تازه موجودها جدید و نسخ تازه موجودفهو الفن من الفنون الکامبیوطر منهم برنامهفهو الفن من الفنون الکامبیوطر منهم برنامه
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گام و گویند سبب این سخن خضر آن بود که شیخنا تازه در آن هن

پس شیخ ابراهیمی دست . التحصیل شده بودي تاریخ فارغاز فاکولته

برگشاد و کالس نهادن آغاز کرد و به سبب ورع و فروتنی که در معجزت 

وي بود، صفت کالسمندي از خویشتن سلب کرد و مدام براي اهالی ري و 

گذاشت و چنین بود که نامش در کالس همیو چین و ماچین نیشابور 

.اکناف عالم پیچید و تاثیرش فراوان شد و کرامتش بسیاراطراف و

ي موالنا اهورا پارسا که برخی از اکابر طریقت وي را از زمره

اي که در هفتصد هزار ي جلیلهاند، در ترانهمقیمان المپ به شمار آورده

المورخین ابراهیمی سروده، ذکر کرده که بیت در وصف حاالت قطب

اي نبود اساتید ارتباطی گرم و دوستانه برقرار بود و هفتهشیخنا را با اوتاد و

دورانط ینگه دنیایی و پلوتارخ رومی و امامِ که پیامکی میان وي و ویل

هم او فرماید که در میان کل مورخان تنها با . طبري رد و بدل نشود

اي پرداخته بود و هرودوطوس نقاري داشت و در هتک و قتل وي رساله

هالی هالیکارناصوس به عذر همین فتوا هرودوطوس ایونی را بر گویند که ا

. دار کردند

اند که خوانِ کرم او بر همگان گسترده بود و هر ماه همچنین گفته

داد و برخی از سیصد گرسنه و فقیر و جذامی را در خانقاه خود خوراك می

دوبادي العلماء اشموغ دخانیاتی اراند که شیخ غبغبمورخان بر این عقیده

در زمان جوانی از این زمره بود و چندان بر این سفره خورد که گرد و قلنبه 

شد و از آن پس وي را مهري قلنبه خواندند، بدان روي که شیخنا ابراهیمی 

را در دل گرایشی به آیین مهر همی بود و در این مضمون سخن بسیار 

...است و وقت کوتاه
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ي دریافت سیمرغربارهگوشزدي د

شي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، و مانعی نمیمی
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