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  شماره نیدر ا

 
 انیدر م رود یم دهیسلکِ پسند نیادب و هنر، ا است،یاز سرآمدان علم، س یقدردان

گردد، از آن جمله بزرگداشت و  تر دهیپسند یراتییدستخوش تغ یاز جهات انیرانیا
ها  به بزرگداشت ها ادبودیمراسم  لیتبد فتهر رفته. اتشانیاز آنان در حضور و ح ریتقد

چه خوب که از آن . است رییتغ نیاز ا ینمود مهنا یژهو به ادنامهی یو دفترها
به را  خوانی یهمرثۀ و جام میریگ یفاصله م« پس از مرگ سهراب یآوردن نوشدارو»

 یسقف ،ها یابیاز ارز یدر خود سطح تنها نه یآنکه هر بزرگداشت گرید. میافکن یم دور
دارد، بلکه  فتهاهل فکر و هنر را نه مندان عالقهاز انتظارات  ییها و بلندا از خواست

تر  تر کردن و دور گسترده یاست از سرآمدان به چالش برا یفراخوان حال یندرع
 . و کل جامعه نیو انتظارات مخاطب ها دیبردن افق د

 یاز سو شانیداشت ادر بزرگ ای نامه یژهوو انتشار  یرشاهیخانم ام نشیگز 
 یاست که ط یعیوس دید دانیاز آن افق و م ییها بازتاب جلوه قتیدر حق« تالش»

تر ساختن و  به گشوده هر گامو در  شان یاجتماعو  یاسیس ،یادب یزندگ چهار دهه
معاصر،  یآثار ادب نیبا بهتر یهنگپُربار فرۀ پشتوان. اند تر بردنش همت گذاشته فرا

در  حق بهرا  شانیا ،خواهانه یآزادسراسر  یها تالشو  یکار مترقفرهنگ و افۀ اشاع
حرکت  ،یدر طلب آزاد یکپارچهکه امروز  دهد یقرار م یا سپاس جامعه ستیصدر ل

سطح  نیاز ا نامه یژهو نیدر انتشار ا« تالش» لیدال ها نیبا تمام ا. است ییایو پو
 . رود یتر م ز فراین

 یآزاد نیمدافعۀ ریطرح و دا تری یعمومد در سطح و تجد یآزادۀ امروز که مطالب 
تر،  را نازک ها اریمع دیو الجرم با ابدی یم یشتریب تیتر گشته است، آنچه اهم گشاده

سازد؛ آن معنا، عمق و  تر یرانهگ سخترا  ها نشیو گز تر نانهیزبیها را ت سنجش
آثار و عمل  شه،یدر اند ییو تحول و نوگرا یاست که از مفهوم آزاد یا گستره

 . ابدی یروشنفکران بازتاب م

 یا که مجموعه نظران صاحباز  یاریدر آثار خود ـ به قضاوت بس یرشاهیخانم ام 
همان    از یعنیهمان آغاز    نمود ـ از دیمالحظه خواه زیشماره ن نیاز آن را در ا

 یدر کوتاه اش یو عام« روشنفکر»تر خود از  که جامعه در بخش بزرگ ییها سال
مسدود  بر خودرا  ییایحرکت و پو یسو به یا روزنه هرگونهنگاه  یو تنگ دگاهید
 یها تابشحرکت و تحول در  ،یآزاد یدر شناخت معنا یعیوس یها افق ساخت، یم

 دگانیمتفاوت و سطوح مختلف جامعه در برابر د یها گوناگون و در اشکال و جهت
 . خوانندگان خود گشود

 یدر گام یرشاهیام دیمهش کنند، یرا طلب م ین آزادامروز هم آنجا که همگا 
 کیدر  تنها نه هم آن یآزاد یاز معنا لمس قابلرنگارنگ و  یریتر، در ارائه تصاو فرا

از همه در  شیو ب شیها آن، بلکه در همه ابعاد و شعاعۀ شد یاسیس یبعد تک
 . کوشد یم یفرد یمفهوم آزاد

و احترام به استقالل  یاهان حق برابرخود خو ینو باورما در  که یهنگامدر  
انسان برابر  ریخود تصو یها داستانها و  رمان «یهنر یاتورهاینیم»او در  م،یانسان

ما . بخشد یم یواقع یتیو به آن موجود کند یم میرا ترس یاستقالل رأ یو دارا
از در کندن  ،یدائم حرکت دررا  ییایپوو او  میطلب یو م جوییم یمو تجدد را  یترق

را در  ندهیبا آ ییارویتر از آن شوق رو و بدر آمدن از گذشته و شهامت و باال یکهنگ
 . اندینما یخود م های یترواها و  و در سراسر داستان دهیفرد و در جامعه د

انسان،  اتینو از ابعاد مختلف و متفاوت روح ییها جلوه میدر ترس یرشاهیام دیمهش 
و  الیخود و با امۀ آزاد و مستقالن ستِیر زکه د ندیآفر یتازه م یها انسان

او . ندینما ریما را تسخ رییدر حال تغ یباورها یایدن روند یخود م یفرد یها خواست
اما نه . است تیواقع بندیپا یبا سرسخت ینندگیآفرو  ها ریتصو ها، میترس نیدر ا
زمان،  دنیبه داو قادر  ریرپذییدرحرکت و تغ تِیبلکه واقع جان، یو ب ستایا یتیواقع

 دانیآن منظرگاه و م نیو ا. است« شدن» شمار یب یها مکان و انسان در لحظه
گشوده و سرآمدان را به  یسندگیدر عرصه هنر نو یرشاهیام دیاست که مهش ینینو

 . خواند یفرامساختنش  تر گشوده

  

و  یاری همان ابتدا از   اگر از د،یرس یدفتر به سرانجام انتشار خود نم نیو اما ا 
 مندان عالقهاز آن البته از  شیـ پ« تالش»چند از دوستان  یتنۀ مانیصم یبانیپشت

 . میشد یـ برخوردار نم یرشاهیبه خانم ام

 یریگ شکلۀ همان مرحل   در که یهنگامکه  ،یاله نیدکترصدرالد یآقا تیاز حما 
خوب کار  دنیرس در به ثمر اریبا شوق بس ،یمقرارداد انیرا در جر یو دهیا نیاۀ نطف

گرفته تا  یکمک مال یآور جمعاز . ننمودند غیهرچه از دستشان برآمد در انجامش در
 موقع به دنیدر نرس یو زدودن التهاب و نگران ها نداد یتماس با بزرگان ادب، دلگرم

. ماهه را ممکن ساخت ۹ـ  ۸کار  یتحمل سخت شانیا یمقاالت و نظرات از سو
 یاله نیچون صدرالد ینگار روزنامهاستاد ۀ آنکه دستان پرتجربتر از  باال یازیچه امت

 . کار باشد بانیپشت

 یکه دکتر قاسم معتمد میخبردار شد یاستاد اله قیراه از طرۀ انیمتأسفانه در م 
 تیبه شخص اریبس یمند عالقه یلبه دلدانشگاه اصفهان( که  نیشیو استاد پ سی)رئ
شده  قدم یشپ ژهیوۀ شمار نیبه ا یمال یاری در ،یرشاهیخانم ام یو فرهنگ یادب

امّا ما . ندینبود که حاصل کار را مشاهده نما یعمرشان به جهان باق قدر آنبودند، 
 . میدار یم یگرام شهیهم یدفتر برا نیرا در هم شانیا ادی

کار شده و با ارتباطات خود با  یهمان قدم اول حلقه اصل   کامران که از نیدکتر رام 
دوران  ارانی ،یمیو مراجعه به دوستان قد یادب نیو منتقد نظران صاحباز  یتعداد

نظرات و خاطرات در  یگردآور یده سازمانو  یرشاهیخانم ام یو جوان ینوجوان
ارائه دو مطلب از خود در  ز،ین تینها  و در  تروتازه یها دهیبا دادن ا شان،یمورد ا

 یبه غنا شان ارزنده یادب یستاوردهاو د یرشاهیخانم ام تر قیو عم تر قیشناخت دق
 . اند رسانده اریبس یاریدفتر  نیا

   است کامالً آشنا و خوانندگان ما از یا که در تالش چهره ییضایب لوفرین نیهمچن 
 یاسیس های یدگاهدنظرات و  انیمنظم در جر طور بهنخست  یها همان شماره

و  یو نظرات خون جوان ها اهدگید نیا قیو از طر قرارگرفته یجسورانه، پرشور و
تالش  یبرا بار یناکه او  یگام ماا. شده است قیتزر زیما نۀ مجل کریبه پ یتازگ

را،  یرشاهیبا خانم ام یحضور ییانجام گفتگو. خاص دارد یسپاس یبرداشت، جا
تنها  دیگفتگو که شا نیا قیگرفت، تا بتواند از طر بر عهدهبا استقبال  ییضایب لوفرین
 یتر و قابل لمس تر کینزد ریباشد، تصو تر پرده یب نیچن دو هنرمند انیم ستتوان یم
 چیه یبا و یخصوص ییآشنا یارائه دهد که لطف و گرما یا سندهینو تیشخص زا

که  میدان یالبته م. ش نداردیها ها و رمان خواندن داستان یاز لذت و گرما یکم دست
 دنیرس جهیدر به نت اش یمند عالقهو  یرشاهیبه خانم ام ییضایخانم ب ژهیاحترام و

 نیاش، ا پرمشغله یو زندگ ها یگرفتارۀ هم رغمیموجب شد که او عل نامه یژهو نیا
 یا ما گوشه شان،یخود اۀ اما با اجاز. به انجام رساند یخوب بهامر را برعهده گرفته و 

 . میسپاسگزار تینها   یتالش نوشته و از او ب حساب به زیعالقه را ن نیاز ا

 یرشاهیبه آثار خانم ام مند عالقهو  نظران صاحبدوستان و  هیاز کل نیهمچن 
تر سپاسمان از  بهتر و پرشور انیکه با گردش قلم خود ما را در ب میکن یم یقدردان

 .دادند یاری شانیا
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 یرشاهیام یدمهش یمعـرف   

  

کامران نیرام  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گاه یوسی ال ای )کالیفرنیا(مهشید امیرشاهی در دانش

 
 

ام  را بر عهده یبه من انصافاً کار مشکل یمعرف نیبا محول کردن ا دوستان
 . لیبه دو دل. اند گذاشته

که  یلیبه دال ،گاه هیچ دیبه مهش یکیکه من به خاطر نزد لیدل نیاول به ا 
و  لمیکه ما طور آن باز دستام با  نتوانسته ست،یمحکم ن یروشن است ول

به  شتریب شهیبشمارم و هم نمیب یم یو یرا که در کارها یمحاسن دیبا یم
 . یابیام و کمتر به ارز پرداخته لیتحل

و  ستین یاصوالً کار آسان یرشاهیام دیمهش یکه معرف لیدل نیدوم به ا 
تر  که سخت کند ینم تر کار را آسان نیآثار او نه فقط ابا  شتریب یآشنائ

ابعاد گوناگون  افتنیآثار در حکم بهتر در نیبا ا شتریب یآشنائ. کند یم
ساختن و  رد یو یها و بهتر شناختن هنرمند ظرافت آن دنیآنهاست، بهتر د

هم وسواس داشته  یسخنگو را، اگر مختصر نکهیها و خالصه ا پرداختن آن
 یتا بکوشد حق مطلب را در باب آثار داردیوام یباشد، به سخن گفتن طوالن

 . ها سخن گفت، اداکند آنۀ ها در بار اعتس توان یکه م

و من هم قصد ندارم از روش  ستیموجود ن نجایدر ا یفرصت نیطبعاً چن 
 نیشما سوء استفاده کنم، بنابراۀ از صبر و حوصل ایکنم و  یتخط میشگیهم

سخنان  دنیشن یاختصار برگزار خواهم کرد تا شما به جا تینها  را به  یمعرف
 . دیبرخوردار شو هسندیمن از محضر نو

 یدوبخش. کرد میبه دو بخش تقس توان یرا م یرشاهیام دیمهش یسندگینو 
 . شود یچند ساله از هم جدا م یسکوتۀ که با فاصل

بن ۀ کوچ»ۀ کوتاه است که با چاپ مجموع یبخش اول دوران داستانها 
بعد از روز »و « خانم یب یسار ب»شروع شده، با  یجوان یدر ابتدا« بست

. است دهیرس انیبه پا« اول شخص مفردۀ غیبه ص»و با  افتهیادامه « رآخ
 هادام« درسفر»شروع شده، با « درحضر»بخش دوم دوران رمانهاست که با 

 . هنوز ادامه دارد« مادران و دختران»ۀ کرده و با چهار پار دایپ

نگارش  یبه سو یهمسان زشیمشابه و با انگ تیدو بخش در دو موقع نیا 
ۀ مدرس کیدر  لیتحصۀ به قصد ادام رانیدوران اول با خروج از ا. گشتهآغاز 

بار  نیا یول رانیدر انگلستان و دوران دوم باز هم با خروج از ا یشبانه روز
 دیمهش ابهمش یا هر دو بار ضربه. یبه قصد مبارزه با حکومت اسالم

عهد  دیه تجدب ازیاز زادگاه و ن یرا وادار به نوشتن کرده است: دور یرشاهیام
تا  ختهیرا برانگ یو یدور نیا یگوئ. که از آن دور افتاده بوده است یبا زبان

و آنچه را که در  اوردیبکوشد آنچه را که از دست داده بوده دوباره فراچنگ ب
 . ندیافریباز ب استانجهان واقع از دست داده در جهان د

که به رغم  یخصلت .جست نجایدر ا دیرا با یآثار و یستیخصلت رئالۀ شیر 
 کسانیبه  یرشاهیام دیمهش یها نوشته یآثار، در تمام نیا اریتنوع بس
معاصر ۀ سندیتنها نو یرشاهیام دیروشن است که مهش. کند یم یخودنمائ

 که یاطالق نمود، کسان یرا به و ستیصفت رئال توان یکه م ستین رانیا
از  یه طرز بارزاو ب سمیرئال یول. ارندیبس کشند یم دکیصفت را  نیا

تنوع  لیممتاز است، نه فقط به دل رانیمعاصر ا سندگانیمألوف نو سمیرئال
 . گرشید صیخصا لیاست، بل به دل رینظ یآنکه ب

تا زمان و  دهد یاست که به ما امکان م یصفات تعدد نشانه هائ نیا نیاول 
. میابیرا در یو یتهایشخص یتر مقام و موقع اجتماع ها مهم مکان و از آن

و پرآب  یمترادف پرنقش و نگار. است سمیرئال نیا یکه مترادف غنا یتعدد
و ما را به واقع نما  نهد یما م دگانیدر برابر د یکه آثار و یریتصو یو رنگ

 . سازد یها متقاعد م بودن آن

 د،یا یهم به نظر م نیتر یگاه ابتدائ که نیاول. ها از چند دست است نشانه نیا 
ها  هر پنج حس او که حاصل کار آن یداریب. است سندهیوحواس ن یداریب

قلم او فقط آنچه را که از مقابل . خورد یبه چشم ما م شیها دائماً در نوشته
 ن،یاۀ مز. کند ینمما نقل  یبرا رسد یبه گوش او م ایگذرد یم یچشمان و

 قتیدر حق. کند یهم دائم در نظر خواننده جلوه م یگریآن د یآن و نرم یبو
که  سندهیاست به ذهن نو تیتلنگر واقع نیاول یشناخت حس نیاصل اح

 یداریب نیا یول شود، یقلم او به ما منتقل م قیو از طر گردد یپرورده م
بخش . ستیکار ن یصلبخش ا یو با تمام رنگارنگ تیاهم نیحواس در ع

که در آن  یها و مکان آنۀ ها و روابط آنهاست، زمان مربوط به انسان یاصل
 . اتشانیح یو اجتماع یخیابعاد تار یعنی کنند، یم یدگزن

بودن آثار  یشهر یرشاهیدامیآثار مهشۀ صیخص نیتر در مورد مکان مهم 
 رایز. شگارگاه هم هست نیاوست و طبعاً بهتر یشهر شکارگاه اصل. اوست

 شتریب ابانیکه بر خالف جانوران که انواعشان در دشت و ب رفتیپذ دیبا
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و  ربهتر از شه یجائ چیه یمختلف انسان یپهایت افتنی یبرا شود، یم افتی
فرضاً تهران  کند، یم فیکه او توص یشهر. ستیبه خصوص شهر بزرگ ن

در » ستمیقرن ب لیاوا نیقزو ای« درسفر» سیپار ای« درحضر» یانقالب
 فیهر توص. است زنده و در حال تحول دائم ی، موجود«عباس خان یعروس

 نشاند، یمکان را در برابر ما م رینه فقط تصو رشییهر تغو  اش یآن، هر نشان
مکان آثار . دهد یاز زمان نشان م ینیمعۀ مکان را در نقط نیبلکه ا

طول و عرض و ارتفاعش  اناًیکه اح ستین یمکان هندس یرشاهیدامیمهش
اش را در هر زمان و هر کجا مشخص  ما مشخص شود و بتوان نمونه یبرا

 دهد یم یهر بخش آن به ما اطالع. نیمع یدر زمان نیاست مع یکرد، مکان
 . کند یتا بتواند در داستان نقش باز شود یباعث م نیهمو 

و  یهمانقدر مشخص و غن زیها ن آنۀ زمان تر قیبه عبارت دق ایزمان آثار او  
از زمان قرار  یدر برش خاص تیهر حکا. مهار شده است که مکان آثارش

که منطبق  ابدی یم انیجر یو به شکل ابدی یدرم یندارد که خواننده به روش
 نیمع شهیهم یبرا کباریکه  یآن است نه تابع قالبهائ یخیتار تیبا موقع

او با  یداستانها عیوقا. از اعتبار برخوردار باشد زین شهیشده و قرار است هم
 . دارد وندیپ خیدر تار ینیمع گاهیجا

اوست باز  یداستانهاۀ نیکه زم یا به جامعه یآثار وۀ چیکه در نجاستیاز ا 
. است عیوس اریاطرافش بسۀ به جامع یرشاهیام دینگرش مهش. شود یم

 هیشب یها چهره م،یمان یگروه و طبقه نم کیهنگام مرور برآثار او ما در بند 
تر،  مهم ها نیاۀ و از هم مینیب یهمسان نم یفکر یها به هم و دغدغه

 تیکرد چون در شخص دیتأک دیآخر باۀ کتن نیبرا. میشنو ینم کسانیسخنان 
نه  سندهینو. است یو محور یزبان عامل اصل یرشاهیام دیمهش یها یپرداز

 یبه تمام شیها تیشخص یخود در طرح انداز یزبان عیتنها از امکانات وس
 قیاز طر زیاز هر چ شیها را ب آن یاجتماعۀ بلکه چهر رد،یگ یبهره م

ها جان  راه به آن نیاز ا سازد، یدارند مشخص م که هر کدام با زبان یا رابطه
 یو یتهایعامل عمده در زنده نمودن شخص. بخشد یو استقالل م دهد یم

که در  یالوگهائیاست که هر کدام با زبان دارندو در د یارتباط زنده و مستقل
رابطه با زبان  نیا. تابد یازممشخص و ممتاز است، ب یادب معاصر فارس

است و  یرشاهیام دیمهش یپرداز تیشخصۀ جنب نیتر بارزو  نیتر روشنگر
 شیآن ب یو قدرتش را در بازساز تینگرش او به واقع یکه غنا ستینکته ا

 . سازد یبه خواننده منتقل م یاز هر عامل

و  برد یمستقالً از آن م یکه راو یا زبان، چه از بابت بهره تیاهم قتیدر حق 
منظور  شیها تیشخص یه از آن براک ،یا سهم عمده ،یچه از بابت سهم

موضوع  یبلکه حت لهیزبان را نه فقط وس توان یاست که م یبه حد دارد، یم
را به  سندهیاز وطن نو یکه هربار با دور یا آن ضربه. آثار او محسوب کرد

دور افتادن از ۀ دور افتادن از زادگاه نبوده، ضربۀ نوشتن وادار ساخته فقط ضرب
که  یزبان زنده و جوشان و پرتحرک نیا. بوده است یدرزبان ما اتیحۀ حوز
بوده که  یزیاست، آن چ ندیاندازه به گوش ما آشنا و خوشا نیا نشیطن
 یرا صرف بازساز شیخو یادب ینائو توا تیاز آن دور افتاده، حساس سندهینو

را  یزبان و ادب فارسۀ آورده و حوز دیپد یرا که و یآثار تینها  در . آن کرده
دور  نیا یتمام. است یبازساز نیساخته، حاصل کوشش او در ا یغن
و  یانتزاع یا دهیدارد، نه زبان به عنوان پد انیزبان جرۀ در حوز یادب نشیآفر

 یبه آن برم یدرس یچنانکه در کتابها ،یاجتماع یگانوجوه زند گریجدا از د
انسان،  یاجتماع اتیوجوه ح یتمام یاصلۀ بل به عنوان بازتاب دهند م،یخور

 . روابط نیمحمل و محل تبلور ا

بلکه  ده،یند یادبۀ وطن صدم ینه تنها از جال یرشاهیدامیمهش نکهیا لیدل 
 نیتر ادامه داده و به تصور من پربار یآثار ادب نشیوافر به آفر یبا قدرت یحت

. سراغ کرد نجایدر ا دینگاشته، با شیبخش آثارش را دور از زادگاه خو
نطفه بسته و به  د،یتبع یوعاز ابتدا با دور افتادن از وطن، با ن او یادب نشیآفر
ها بعد به  که او سال یا خود خواسته دیآن با تبع یائیتحرک و زا لیدل نیهم
 دینشده بلکه تشد فینه تنها تضع ده،یو به قصد مبارزه برگز یاسیس لیدال

 . هم گشته است

 یدر سرگذشت ادب یبه نوع یگانگیو ب یآشنائ زشیآم نیا ،یدورافتادگ نیا 
 یدوباره ساز یبار نه از بابت رابطه با زبان و کوشش برا نیا. دهیاو هم بازتاب

 . رانیا یادب یاو با فضاۀ جامعه، بلکه از بابت رابطۀ آن در صحن اتیح

هم که شاهد انتشار  رانیا ۱۳۵۰و  ۱۳۴۰ یسالها یادب طیاگر او را در مح 
نه آثار . میا سخن به گزاف نگفته میبخوان یدیه، تبعبود یرشته از آثار و نیاول

ما آشناست، جا ۀ هم یها که برا سال نیا یآثار ادب جیرا یاو در قالبها
 کیکه حول  یدرشتو  زیر یادب یگروهها چکدامیو نه خودش در ه افتد یم

 باًیاو تقر. ها بارز است تفاوت. ردیگ یمراد شکل گرفته بود، جا م کی ای هینشر
 یا هیرا قبل از چاپ به صورت کتاب، به نشر شیها از داستان کدامچیه

. است وستهیآن زمان نپ یادب یها از دسته چکدامیبه ه قینسپرده و به تحق
را به  یادب یابیو کام یابینام آسانمعمول و  یراهها ینیگز یدور نیطبعاً ا

الل استق یبرا ستیبا یم یبوده که و یبهائ نیا یاو بسته است ول یرو
و پرداخته  پرداخته یم شیو استقالل فکر و استقالل سبک خو تیشخص
به  یمتک تشانیاست که شخص یها مناسب کسان راه نیرفتن به ا. است

از  یو سبکشان هم انعکاس گرانیاست، نگرششان به جهان وامدار د گرانید
 . گرانیسبک د

 صیخصا تر قیبه جهان اطرافش و به عبارت دق یرشاهیام دینگرش مهش 
به  دیکه با گردد یدر چند مورد از همگنانش ممتاز م ند،یآفر یکه بازم یجهان
 . ها پرداخت به آن بیترت

داستان کوتاه او از  نیچند. توجه به کودکان و جهان و زبان آنهاست یکی 
 یاز آثارش کودکان پا به پا یاریکودکان نوشته شده و در بس دگاهید

و دقت و رأفت  تیحساس نیتوجه و ا نیا. دکنن یم یبزرگساالن نقش باز
. دارد یخردسال او نقش اساس یتهاینسبت به کودکان در ساختمان شخص

با  تر قیبه عبارت دق ایکه با کم شدن  ستین یها بزرگسال آن چکدامیه
خود به صورت  یتهایو حساس ها تیچند وجه از قابل ای کیناقص شدن 

آدم  کیۀ میاست کامل، نه ن ینسانها ا هر کدام آن. کودک درآمده باشد
که تفاوتش با بزرگساالن در ضعف و شدت احساسات و  یتر، انسان بزرگ

که  یا زبان کودکانه. آنهاست انیمتفاوت ب تیفیدر ک ست،یها ن یدلمشغول
و  ریمتفاوت است، پرتصو ست،یالکن ن رندیگ یاو به کار م یها تیشخص

 . استرس اریبس لیدل نیپراحساس است و به هم

نگرش به ۀ ویبا ش ینگاه او به طبقات فرودست است که به کل گریدۀ نکت 
در آثار او نه قرار است که . متفاوت است ریاخۀ گروه در ادب چند ده نیا
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 دیمهش. باشند و نه نکبت زده و فحاش انیطلبکار دائم دارا دستانیته
سرمشق  بانه  کند یم ریها تصو گروه را با نگاه به خود آن نیا یرشاهیام

تنگدستان او نه قهرمان دائمند . کیدئولوژیو آن دستورالعمل ا نیگرفتن از ا
انسان و بسا  کی اتیابعاد ح یهستند با تمام یثابت، انسانهائ یو نه قربان
 ستیکه مطبوع طبعشان ن یتیموقع رییتغ یدر پ ،یاجتماع یترق یاوقات در پ
 دیکه مهش یریتصو. کوشند یدر راه بهتر کردن آن م لیدل نیو به هم

عرضه  شیکوشش به خوانندگان آثار خو نیو ا تیموقع نیاز ا یرشاهیام
که  یشهائیبه ن یشباهت چیو مثبت است و ه یتوأم با همدل کند، یم
به آن  زیرا ن شیگاه خوانندگان خو زده به آن معتادند و یدئولوژیا سندگانینو

متوسط را نشانه ۀ طبق ممرد شهیکه هم یشهائین. اند، ندارد خوگر کرده
به  یتوأم با رفاه نسب یبه زندگان یابیدست یها را برا و کوشش آن ردیگ یم

نسبت به  یورز نهیاز ک یبه کل یرشاهیام دیآثار مهش. ردیگ یمسخره م
گاه با طنز  است، البته یداشته باشند خال یبهتر یزندگ کوشند یکه م یآنهائ

 . یبا همدل شهیما هما کند یم ریها را تصو کوشش نیا

 یبه آن اشاره کردمورد مذهب است و بروزات اجتماع دیکه با یگریمورد د 
 لیخوشبختانه تما ،یو چند سال پس از انقالب اسالم ستیالبته امروز، ب. آن

تحول را دراز مدت  نیا یوقت یاست ول افتهیبه نقد مذهب در همه جا رواج 
را با آنچه  نیامروز جیشکار موضع راتفاوت آ میسنج یو م میاور یدر نظر م

 یکه ط یا دو دهه. میابی یرواج داشته در م ۱۳۵۰و  ۱۳۴۰ۀ دو ده یکه ط
مثبت به کار گرفته  دگاهیبه طور ثابت و دائم از د یمذهب یها نمادها آن
بود، ندا  رینظ یب رانیمدرن ا خیبابت در تار نیکه از ا یا دو دهه شد، یم

آور انقالب  امیپ یبود و به نوع شیها و ارزش بازگشت به اسالمۀ دهند
 یمسر یماریب نیاز ا یبه کل یرشاهیام دیآثار قبل از انقالب مهش. یاسالم

است  یجهان کند یم ریکه او تصو یجهان. برکنار است رانیمعاصر ا اتیادب
 کوشند یم ای دندیکوش یکه م یبرخالف آنهائ لیدل نیاز تقدس و به هم یخال

دوباره بدمند و به کمک آن به  اتیح یدر سنت مذهب یزیبه هر دستاو
ۀ جامع ریتصوۀ خود رنگ تقدس بزنند، انعکاس دهند یاسیس یطرحها

است  یجهان رگریاو تصو. است که نقش مذهب در آن محدود شده یمدرن
به نفس مذهب  یآنجا که و. شود یم تر یکه روز به روز از تقدس ته

را از  یمذهب یو نمادها ها هنشان رد،یگ یم یئنگاهش بارتقدس زدا پردازد، یم
طبعاً پس . دهد یم لشانیو به حد امور روزمره تقل کند یم یبار تقدسشان خال

تر شده است و  بارز ،یهیبد لینگاه او به دالۀ صیخص نیاز انقالب، ا
و  انیاست نسبت به کوشش اسالمگرا یتر، چون واکنش فراوان شیها نمونه

تابد و با  یکه آنرا برنم یمدرنۀ در جامع یدر تقدس پراکن اعوان و انصارشان
 رشیاو نسبت به جهان اطراف و پذ یاما نگرش اساس. زند یتمام قوا پسش م

است، با گذشت زمان فقط  کسانیآن در هردو دوره  یتقدس یب شیو نما
نکرده  یرییدر اساس تغ یول شتریب شیتر شده و استهزا فراوان شیها نمونه
 . است

مورد بحث ما ۀ سندیکه نو لیدل نیهم به ا. از زنان سخن گفت دیبا گرید 
 اتیتوجه به ادب ریاخۀ دو ده یکیکه ظرف  لیدل نیخود زن است و هم به ا
 شتریب. . . و سانیزن داستان نو یتهایو شخص اتیزنان و نقش زنان در ادب

 گریبه زنان همانند نگاهش به د یرشاهیام دینگرش مهش. شده است

 دانینه شه شیها زنان داستان. جامع االطراف است ،یاجتماع یگروهها
مرد به  یتهایکه به ضرب تحرک شخص یهستند و نه موجودات منفعل یابد

 ،یهستند چند بُعد یتهائیشخص. سندهیبا زور قلم نو ای ندیایحرکت در ب
و  جرا. تمام و کمال یگرانیتر باز متنوع، متفاوت، پرآب و رنگ و از همه مهم

شده و نه به  ینقش مردان ناش لیتقل ایها در داستان نه از حذف  مقدار آن
از  دنیگز یدور نیا. از خواننده به دست آمده است یعاطف یریباجگ متیق

را از  یرشاهیام دیبه قهرمانان زن، آثار مهش یارج بخش جیرا یروشها
 زیمتما شود یمخوانده « زنان اتیادب»آنچه که  انیمدع یها ها و نوشته گفته

 یندگینما انیهمانطور که نگاهش به فرودستان جامعه او را از مدع سازد، یم
 یاو و توان و گستردگ یدر هر دو مورد استقالل رأ. کند یگروه جدا م نیا

 یدئولوژیکنار زدن ا. است زیتما نیاۀ یجامعه است که ما تینگاهش به واقع
که با مد روز عوض  یارزشهائ ازو شعار، پرداختن به جهان واقع و دفاع 

 . شود ینم

و چند  یاز چرائ م،یصحبت کرد تیبه واقع یرشاهیام دینگرش مهش نجایتا ا 
موفق  ییاندازه در واقع نما نیا یچرا آثار و نکهیآثار او و از ا سمیو چون رئال

در  دیهم هست که با یگریواجد صفت د یرشاهیام دیمهش یها نوشته. است
طنز را  نکهیا لیدل. است یرشاهیام دین گفت و آن طنز مهشاز آن سخ انیپا

فاصله گرفتن از ۀ است که طنز درست نقط نیآخر کار گذاشتم ا یبرا
گشود  دیکه با یآن قفل. ها روزمره است، محل شکستن قالب آن یها تیواقع

از آنچه که هر روز به ما  شیب یزیکند و چ رییآشنا تغ تیواقعۀ تا چهر
 یطنز. شود یگشوده م طنز دیبه کل یرشاهیدامیدر آثار مهش د،یابنم دینما یم

را  ها تیشخص گاه ت،یگاه به موقع گردد و یگاه به کالم برم و پربار که فیظر
 یگاه توأم با لطف ول گاه گزنده است و ها را، آن یایگاه دن و ردیگ یهدف م

در کام خواننده را که تلخ است  یتیواقع ریمداوماً در کار است تا نه فقط تصو
به او هشدار بدهد که  سازد یم یو بیکه نص یبرلذت نکند، بلکه افزو نیریش
انعطاف  ندیب یکه در اطراف خود م یو انبوه نیسخت و سنگ تیواقع نیا

برخوردار است،  یبداند که نسبت به آن از استقالل و آزاد. نشمرد ریناپذ
آن بنهد، به ۀ نیدست رد به سبا طنز  ای ردیآنرا چنان که هست بپذ تواند یم

رها    هم که شده از بند آن یا لحظه یبرا یو خود را حت ردیاش بگ سخره
ۀ نه خود بند. باشد نیخصلت سبک نگارش او هم نیتر مهم دیشا. کند
آن به کار  یکه در بازساز یو نه با تمام استاد شود یم ندیب یکه م یتیواقع

 یاها و ظرافته دقت نیا یتمام. خواند یآن م یخواننده را به بندگ برد، یم
خود  ریساختن طبع پروسواس و سختگ یاول متوجه راضۀ در درج سندهینو

که ظرافت و  یبه خوانندگان یحرمت نهادن وۀ حال نشان نیاوست و در ع
 نیا قتیدر حق. شمرد ینم شیو هوش خو ینیزبیرا کم از ت شانینکته سنج

 یتهایاست که او به شخص یتحرمت گذاشتن به خواننده مکمل حرم
در جهان  یکیو حرمت خود را دارند،  اتیهرکدام ح نهد، یم شیها داستان

 . در جهان داستان یگریواقع و د
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رضا مقصدی از سخنسرایان معاصرِ ما اشعار زیر را برای درج در شماۀ ویژۀ مهشید 
شرکت در این  برای« تالش»امیرشاهی ارسال کرده است و در جواب دعوت نشریۀ 

 شماره نوشته است :

از اینکه در ارزشگذاری از عزیز ما مهشید امیرشاهی قدم پیش گذاشته اید جان و . »..   
 «جهانِ جوانتان را سپاس می گویم

  
 رضا مقصدی 

  امیرشاهی مهشیدبانوی آب ها  به

  
 خانه اش 

 ست« کافکا« »قصرِ»خسته ی  نَفَسِجوارِ  در
  

 ی تازه سخن می گویدبا من از پنجره 

 با من از بوی خوشِ جاده ی ابریشم.

 با من از بارشِ بارانِ بلندی که پُر از خاطره های آبی ست.
  

 آرزویش که سُراینده ی سبزی هاست

 به تمنای دلم می مانَد

 و صدایش در شب 

 شکلِ اندوهِ  مرا دارد.
  

 خانه اش دَه قدم از نغمه ی نیلوفر دور 

 ست« کافکا« »قصرِ»خسته ی  در جوارِ نَفَسِ

 و گُلی آبی 

 بویِ بارانِ بهاری را در باغچه اش می ریزد

 و به اندازه ی موسیقیِ خوشرنگِ درخت 

 حرف هایش زیباست.
  

 در زمانی که من از فاصله ها دلگیرم

 با من از روشنیِ آب سخن می گوید

 با من از خواهشِ نابی که پُر از مهتاب ست.

 در شبی خاموش 

 من از تلخ ترین خاطره ها تیره ترم که

 بامدادی ست که از پنجره ام می تابد

 تا مرا در تپشِ صبح، بیفشانَد.
  

 با منش رازی ست

 که به جُز زمزمه ی چشم من و او، تنها

 نفسِ نازکِ نیلوفر می داند.
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 رباعی از رضا مقصدی  ده

  ویژه ی مهشید امیرشاهی« تالش»به 
  

 می آیم هاسپیده  دوشادوشِ
  

 در جانِ جهان، سرودِ امید شدید

 خواندید و هرآنچه را که گفتید شدید

 دیروز، ستاره یی به راهِ شب ما 

 امروز، ترانه یی ز خورشید شدید
  

**** 
  

 از رفته مگو، نرفته را باید رفت 

 گفتی به کجا؟ به هرکجا باید رفت

 ن گر در گذرِ من و تو خون است و جنو

 جان می گوید که : عاشقا ! باید رفت 
  

**** 
  

 از عشق وطن، چگونه من دل به کنم 

 داغیست به دل، چو الله های وطنم 

 پرشورتر از همیشه ها می خوانم 

 آن باغ که گُل دهد در آینده، منم 
  

**** 
  

 دوری زتو دردِ خانمانسوز من است

 یادِ شب تو، ستاره افروز من است 

 راینده ی باران و برنج !ای شهرِ سُ

 دیدار تو آرزوی هر روزِ من است
  

**** 
  

 ای سبزه ! سروده های خورشید کجاست؟

 رقصِ نفسِ سپیدِ امید کجاست؟

 آن دست که الله آب می داد، چه شد؟

 وان دل که به خون تپید و خندید، کجاست؟
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**** 
 هر چند که شعله ـ شعله، بر باد شدیم

 یداد شدیمآتش به سراپرده ی ب

 آواز، اگر چه بالِ پرواز نشد

 در سینه ی هر سپیده، فریاد شدیم
  

**** 
  

 این چشم که در چنبره ی هجران هاست

 افسوسِ فرو چکیده ی دوران هاست

 دل نیست که از مسیرِ گُل می گذرد

 اندوهِ نباریده ترین باران هاست
  

**** 
  

 خوبا ! تپشِ ستاره، تنپوشِ من است 

  استیی ز رنجِ خاموش من آینه  شب،

 آب است که بر زاللِ من می نگرد 

 صبح است که در کمینِ آغوش من است
  

**** 
  

 خزان پوش شدیم. گفتی : جنگل،   آه ..

 گفتی : آتش،   ببین سیاووش شدیم

 از ما به همه، شیفتگان بنویسید :

 تبعیدیِ خاطراتِ خاموش شدیم
  

**** 
  

 مدوری زتو فرسود مرا  می آی

 با توام ای خاکِ عزا !  می آیم. هی ..

 تا در شبِ شومِ رنجِ تو رخنه کنم 

 دوشادوشِ سپیده ها  می آیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ی()خازن یمهدو نیرینوشته ش

 وتایدر دانشگاه  خیرشتۀ تار استاد

  

 و من دیمهش
  

 زیکه در کنار من و پشت م نمیب یو هنوز او را م شهی. همگرددیدبستان برم یلهابه سا دیخاطرۀ من از مهش نینخست
: قلم را به شکل شود یدست راست اوست که جلو چشمم مجسم م زیقبل از هر چ ریتصو نیخود نشسته است. در ا

در  یرگیاز بدن او، انگشت ثابت د یقلم جزئ نکهیانگشتان آغشته به جوهرش گرفته است، مثل ا انیم یخاص
که هرگز از آن قلم جدا نخواهد  دانستم یبگذارد. در آن زمان نم نیآن را زم خواهد یو نم شود یدست اوست که نم

 شد. 

از  یدر چارچوب دیسف یا بر چهره اهیدرشت و س یفوق العاده اوست: چشمهائ یبائیز یهمان بچگ   از گرمیخاطرۀ د 
که او  یو رفتار و کردار داد یم زیغرور آم یحالت یصور یبائیز نیکه به ا ی. به عالوۀ هوشیپرپشت و مشک یموها

 یدر تمام سالها لیدل نیتر بود و به هم همه باهوش زا دیترد یب دیـ چون مهش ساخت یم زیمتما گرانیرا از د
 . کرد یهمه شاگردان اخذ م نیمقام اول را ب لیتحص

. او کردند یاست که او را مه مه صدا م دیمهش هیدارم دارا که در رابطه با او در محفوظات خاطره  یگریشخص د 
ها  . بعدامد یها به شمار م تر خانۀ آن و کالن ریبتوان گفت مد دیقدرتمند، و با سواد بود و شا یقو تیبا شخص یزن

 . ختاندا یم دیمهشۀ یدا ادیبه  شهیمرا هم« اسکارلت» ستارپر دم،یرا د« بربادرفته» لمیتر شدم و ف که من بزرگ

گرداند و هر  یو هر غروب او را به خانه برم کرد یم یرا تا مدرسه همراه دیهر صبح مهش دیمه مه با روپوش سف 
. دیرس یبه نظرم م تر ذیاز مال من لذ دیمهش یقابلمۀ غذا یهایخوردن ی. حتاورد یم شیظهر قابلمۀ ناهار او را برا

 لیاعتقاد، بعد از تعط نیتر بود. براساس هم و بر تریالع دش یم دیکه مربوط به مهش یزیمن هر چ یاصوالً برا
ها بروم. در آنجا نه  که به خانۀ آن دادم یم حیمن ترج م،یرفت یم گریکدیها به منزل  اوقات عصر یمدرسه که بعض

 . داد یبه من مهر و محبت نشان م اریبس دیبلکه به عنوان دوست مهش کرد، یم یرائیتنها مه مه شخصاً از ما پذ

دادگر و بعد از مدت  روانینوربخش و من رفتم به انوش رستانیاو رفت به دب م،یبعد از دبستان از هم جدا ماند 
را  گریدر انگلستان همد یلیتحص یهم به انگلستان آمد. در آغاز سالها دیمهش تر رید یبه انگلستان. کم یکوتاه

او به خانۀ ما  ای: میگشت یبرم رانیبود که هر دو به ا سر یتابستان م التیفقط در تعط ها دارید دیـ تجد میدید ینم
ما  دنی. خانواده و اهل منزل هر دو متقابالً از دانیها در ش آن یبه باغ تابستان رفتم یمن م ای امد یدر قلهک م

 . شدند یمسرور م

به  د،ی. مهشیا برنامه یرااج یگاه برا و داریبه منظور د گاه ،یمرتب ما در لندن بود و دوران دانشگاه یتماسها 
تر از من به  زود کسالیتر بود ـ دانشگاه را  رو که از من هوشمند نیام ـ احتماالً باز از ا که فراموش کرده یلیدال

 اتمام رساند. 

هست. تابستان بود و  ادمیبه  دارمانیمحل و فصل د یبه خاطر دارم. حت اتیمالقاتمان را در لندن به جزئ نیآخر 
فوق العادۀ کمرش  یکیبود که بار دهیـ طبق مد آن زمان ـ پوش یکم رنگ و کمر تنگ یآب شمیابر سیو پد دیمهش

ـ  رانیپس از بازگشتش به ا یداشت. چند ماه تمام یا جلوه شیبائیرفته در آن لباس ز همی. روکرد یرا آشکار م
از شوهر  یو مشخصات یبه زناشوئ مشیتصمکه در آن  دیرس میبرا دیاز مهش یا همان سال ـ نامه   در زمستان دیشا

را  می. دخترش مردمیبرگشتم و او را حامله د رانیاز او نداشتم تا تابستان بعد که به ا یخبر گریدرج بود. د اش ندهیآ
حضور در مراسم ازدواجم، که به  یهمان سال ازدواج کردم. برا   آن زمان آبستن بود. اتفاقاً خود من هم اواخر رد

 یکیمن فقط دو دوستم را دعوت کرده بودم ـ  شد، یساده و کوچک برگزار م یلیخ ام ندهیخودم و شوهر آخواستۀ 
 بود.  دیاز آن دو مهش

آن  یط دیمهش یهایو شاهد ناراحت کی. من غالباً شردیانجام یهر دو به جدائ دیمهش یبعد یازدواج اول و زناشوئ 
آمدن  قیاست که او پس از فا نیمهم است ا میبکنم. آنچه برا یصحبتها  که از آن روز ستمین لیها بودم و ما سال

روز  یتهایاز وجودش بود، به موفق یکه جزئ یبا آن قلم یذات یو قدرت هنر یعیبرمشکالت با هوش و فراست طب
 اتیاست که سخن گفتن در بارۀ ادب دهیرس یامروز به حد دانند یچنانکه همه م تیموفق نیآمد. ا لینا یافزون

 است محال.  یامر دیبدون ذکر نام مهش رانیمعاصر ا

 میباش است. تماسمان در هرکجا که یا نهیرید یآغاز شد حاال دوست یدبستان مکتیرفاقت ما که از پشت ن 
 .میگریکدی یغم و شاد کیهمواره شر میکه به سر بر یطیبرقرار است، همانطور که در هر شرا شهیهم

 
 

"پانچو" کاریکاتوریست به سفارش نشریه "ال پاییس" ظرح توسط 

 بمناسبت مصاحبه در مورد سلمان رشدی
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  یمنوچهرآتش

  

است که متأسفانه  یاست، شعربلند یاشعار آتش نیتر بایاز ز یکیکه  ر،یشعر ز 
است که  یمحکم و استوار کاف تیچند ب نیالبته هم. ما نبود اریدر اخت شیتمام

( نشان یرشاهیدامی)مهش سندهی( را به نویحرمت و محبت شاعر )منوچهر آتش
 :دهد

  

  یرشاهیام دیمهش زمیعزۀ سفر کرد یبرا

  

 منۀ خوب به دور رفت یا

 منۀ به شور رفت نیریش

  

 یاهیدر س دهیبدر رم یا

  ینکرد ماه یتو سفر چون

  

  تو در آسمان من نه یماه

 تو و مهربان من نه یمهر

  

  شمیتو در محاق خو ماه یب

 شمیآتش و هم اجاق خو هم

  

 ختیسفرت چنان برانگ شور

 . ..خت؟یبگس تیآن همه هم دل کز

  

 است یکه تن ز خاک سفل گفتند

 باالست یاز خدا یا هیهد جان

  

  پس ردشیدهد و بگ هیهد

  کس؟از  ردیپذ نیچن هیهد کس

  

 [...]  
  

 مخنّث آباد نیرفته از ا یا

 کش هزار داماد یشو نیز

  

 رود رود یم شهیتو ـ هم یرفت

 فرسود لیماندم ـ سنگ س من

  

  تو زالل، تو پاک ،یجار تو

 من خاک ن،یساکت، من سنگ من

  

 گُل، من گِل، تو الله، من الل تو

  آب، من آب برده پوشال تو

  

  وتۀ سنگ به گِل نشست من

  توۀ سرشکستۀ وانید

  

 یاز سرم چو رود یبگذشت

  یبود یادیز سرم ز یعنی

  

 یآباد روزیف یو عل یریمش دونیفر

  

و اصرار  یبه دعوت رضاقطب یرشاهیام دیکمتر، مهش دیو شا کسالیمدت  به
. داشت یو همکار تیعضو «ویراد سندگانینو یشورا»در  ،ینیحس دیرضا س
با  گریو چند نفر د یائیرؤ داهللی ،یریمش دونیفر انیآقا شورا از جمله نیاعضاء ا
 ،یآباد روزیف یعل یقاها، آ از آن یکیداشتند، جز  یمیقد یدوست یرشاهیخانم ام

سر به  گاهیو ب گاه گرانیرو د نیاز ا. شناسان، که تازه آشنا بود از شاعران و شعر
 یشیاز رقبا پ خواهد یگروه م یجلب محبت بانو یکه برا گذاشتند یسرش م

در جلسات شورا شرکت  یکسالت هفت روز لیبه دل یآباد روزیتصادفاً ف. ردیبگ
شعر  یریمش دونیها بازگشت، فر به جمع آن بتیپس از غ نکهیبه محض ا. نکرد

 :البداهه سرود و به دستش داد یرا ف ریز

  

 بودم با او تو یهفته تمام ب کی

  و گفتم و شنودم با او دمیخند

 که با تو داشت، دور از تو گسست عهد آن

 وجودم با او وستیکه پ دید تا

  

  

 :یتیدو ب نیبود و با ا درنگ یهم ب بیبه رق یآباد روزیپاسخ ف 

  

  
 
 
 

 با او یآنکه بدون من نشست یا

 با او یعهد و دورغ و راست بست صد

 بردم راه اش یشدم به هست ستین من

 با او یتو چگونه باز هست اما

  

 
  
 
 

 :داد یرا بر کاغذ آورد و به دست مدع ریجواب ز تأمل یدوباره ب یریمش 

  

 ادی ارد یدوست دگر از تو نم چون

 آباد روزیبه ف یو برو عل زیبرخ

 ستیمن خسته گرچه بهتر ز تو ن روز

 !بروز تو مباد یدشمن من کس یا

  

س افسو یجدل آماده بود ولۀ ادام یبرا شک یب یآباد روزیقلم و ذهن ف 
جا  نیبه هم یدو شاعر گرام نیا یشد و دوئل لفظ لیشورا تشکۀ که جلس
 .افتیخاتمه 

 
 
 

 س رامین کامرانعکا

 عکاس ابراهیم گلستان

 عکاس نجف دریابندری
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 “هنر در هیچ موقعیتی مرگ پذیر نیست “
  

 گفتگو با مهشید امیر شاهی

  
 نیلوفر بیضایی

  
   ساختن و پروردن این کنجکاوی و فکر می کنم فضای خانواده سهم بزرگی در “ چگونه“و “ چرا“یک نوع فضولی ذاتی در من بود برای جستن

 داشت.
 

  است“ شکل و آهنگ  کلمه“ چشم من در حکم دوربین عکاسی هست و گوشم در حکم ضبط صوت. دلیلش هم عشق من به 
 

   ودش روی می آورند ، در حقیقت می خواهند  از واقعیت فرار کنند. کسی که ازواقعیت فرار می کند، از زمان خ“ پست مدرن“آنها که به ادبیات

ادبی است ، چون از زمان خودش ، “ حرف زدن“، واقعی ترین نوع “ رئالیسم“ حرف نمی زند. به این دلیل است که من همیشه گفته ام، سبک 

 آنگونه که هست، سخن می گوید.
 

   .تا وقتی آخوندها در آن سرزمین قدرت می رانند، حتی خاکستر من هم به خاک وطنم باز نخواهد گشت 

  

ـ خانم امیرشاهی ، برای بسیاری از کسانی که اثار شما را دنبال کرده اند ،  بیضایی
از جمله خود من ، بسیار جالب است که بیشتر در مورد شما بدانیم . برای همین هم 
اجازه بدهید بدون مقدمه از شما خواهش کنم تا در مورد بیوگرافی تان که کمتر 

 ...ا خانواده ، کودکی و نوجوانی تاناط شما بشناخته شده است، برایمان بگویید . ارتب
  

امیرشاهی ـ مادر من مولود خانلری است و پدرم امیر امیر شاهی . مادرم از فعالین 
زمان خودش بود و بر حسب تعریفهای آن زمان جزو زنان مترقی و پیشرو “ چپ“

همگی یا از اقوامش بودند یا از “ حزب توده“محسوب می شد. بنیانگذاران 
وستانش . من در زمان کودکی بارها و بارها عبدالصمد کامبخش و اختر کیا و د

 الموتی و طبری و کیانوری و دیگران را در خانه مان دیده ام. 
پدرم به عکس، آدمی بود محافظه کار و با چپروان میانه ای نداشت. اگر این دو 

و   می بود“ رحزب کارگ“مثال در انگلستان زندگی می کردند، مادرم حتما عضو 
 -این مثال را برای این می آورم که در ایران  “. کنسرواتیو“پدرم از اعضاء حزب 

محافظه کار آدمی به شمار می آید متحجر و  -که همه می خواهند چپ باشند
 مرتجع!

در صورتیکه در همان انگلستان که مثالش را زدم ، کنسرواتیوها بارها و بارها نشان 
بای حزب کارگر نو آورترند. اولین نخست وزیر زن ، اولین نخست داده اند که از رق

وزیر عزب واولین نخست وزیر یهودی ، همه را محافظه کاران سر کار آوردند. حزب 
کارگر چنین جراتی از خودش نشان نداد. به این تعبیر است که من مادرم را چپ و 

ین تقسیم بندی. به هر پدرم را محافظه کار می خوانم، نه با تعبیر جهان سومی ا
حال شاید معقول تر می بود اگر مادرم 
محافظه کار از آب در می آمد. چون خانواده 
اش از شهزادگان قجر بودند. اما در فامیل 

 من اتفاقات معقول کم افتاده است ! 
پدرم از قضات برجسته  دادگستری بود ، از 
خانواده قدیمی می آمد و هوش فوق العاده 

ادرم هم هوشمند بود. من و ای داشت. م
خواهرهایم از پدر و مادر خنگی به ارث 
نبرده ایم. هر چه در این زمینه داریم، 

 خودمان دست و پا کرده ایم! 
خواهر بزرگم شهر آشوب هم از نوجوانی به 

حزب توده پیوسته بود سر پر “ سازمان جوانان “
شوری داشت. به این ترتیب در خانه ما بر سر در هر 

زده شده بود: سوسیالیسم “ ایسمی“طاقی انگ ا
 کنسرواتیسم، کمونیسم! ،

ها حساسیت پیدا “ ایسم“من از همان بچگی به 
کردم! ولی بخت یارم بود و در آن محیط پر بحث و 
جدل گوش کردن را یاد گرفتم و به این نتیجه 
رسیدم که فقط حرف منطقی را باید پذیرفت. یک 

و “ چرا“در جستن  نوع فضولی ذاتی در من بود
و فکر می کنم فضای خانواده سهم بزرگی “ چگونه“

در ساختن و پروردن این کنجکاوی داشت. دلم می 
خواهد فکر کنم که کل این مجموعه مختصری در 

 من انصاف به وجود آورده است.
سوای خواهر کوچکم مهوش )میشانه صدایش می کنیم( که لذت زندگی من بود، از 

م اقبال یار بود:  پدر و مادرهر دو اهل کتاب بودند و من از روزی یک بابت دیگر ه
 که به یاد دارم در میان کتاب و کاغذ لولیده ام. 

  
بیضایی ـ اینطور که پیداست ، شما به پدرتان احساس نزدیکی بیشتر می کنید تا به 

 مادر.
  

ول عمرم امیرشاهی ـ من با مادرم خیلی کم زندگی کرده ام. فقط شش هفت سال ا
را. بعد مادرم به اروپا آمد و وقتی مرا به شبانه روزی در انگلستان فرستادند او را در 
تعطیالت کوتاه مدرسه می دیدم. دو خواهر دیگرم با او همیشه نزدیک تر از من 
بودند. میشانه خیلی به او بسته است و شهر آشوب با او هم فکر بود. مادرم طبعا 

ر خودش را در همه ی ما ببیند و از چموشی من راضی دوست داشت بازتاب افکا
با پدرم ، علیرغم اختالف نظرها، تبادل فکر آسان تر بود... اصوال زندگی با او   نبود !

آسان تر بود. بله درست است که من با پدرم رابطه ی شیرین و نزدیک داشتم، اما 
 ار حاکم معزولی!تو طرفد در غیاب مادرم همیشه مدافعش بودم. پدرم می گفت: 

شاید گاه به پدرم این احساس را داده باشم که مادرم را به او ترجیح می دهم .... 
ولی نمی دادم و بسیار متاسفم که در زمان حیاتش عالقه ی بی حدم را همیشه 
 نشان ندادم. می دانید من پدرم را زود از دست دادم. البته من بچه نبودم اما او وقت 

 نه ماهگی

 نوباوگی
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 مردنش نبود. 
  

 بیضایی ـ شما دو خواهر دارید . رابطه ی شما سه خواهر چگونه بود؟
  

امیرشاهی ـ موقعیت بچه وسطی بودن، موقعیت خاصی است . به خواهر کوچکم 
داشتم و حس می کردم باید مدام مراقبش باشم . به خواهر بزرگم “ مادرانه“عشق 

م که تربیت نگاه می کردم و سالهای سال غصه می خورد“ قهرمان“ به چشم 
حزبی او را از خانواده بریده است. وقتی بزرگتر شدم کمتر غصه می خوردم. ال اقل 
کمتر نگرانش بودم چون به این نتیجه رسیده بودم که اگر نیازی داشته باشد سراغم 
را می گیرد. نگرانی برای خواهر کوچکم هنوز هم ادامه دارد. خیلی عاطفی و 

میشه گرم تر از خواهر بزرگم بوده است. دخترش حساس است. رابطه ام با او ه
کتایون حکم دختر دوم مرا دارد. به هر حال ما سه خواهر به رغم بعضی شباهتهای 
اخالقی ، چندان به هم شبیه نیستیم. یکی از دوستان می گفت: انگار از سه خانواده 

ی  ی مختلفید. دوست دیگری تصحیحش می کرد: سه خانواده که هیچ از سه کره
 مختلفند!

  
 مادر و خواهر بیشتر شما را آزار می داد؟“ چپ“بیضایی ـ چه چیزی در افکار 

  
آن هم با آن  –امیرشاهی ـ من اصوال این تفکر استبدادی چپی ها را دوست ندارم 

هایی که دائم در استداللها “ نباید“و “ باید“همه ادعای آزادیخواهی و آزاد منشی!  
ند ، مطلق بینی  فکری، استناد کردنهای بی حد وشمار به گفته از آن استفاده می کن

“ گفتنهای تصنعی ، گرایشات “ رفیق“ “رفیق“های  لنین و مارکس و انگلس ، 
مرا خسته می کند. از تصنع “ یک شکلی“همه ی اینها مرا آزار می دهد. “ ... قالبی

 ن آیه ی منزل نیست.ایمان نمی آورم. هیچ چیز برای م“ قرآنی“بیزارم. من به هیچ 
نکته مثبت شنیدن این نوع حرفها ـ همانطور که گفتم ـ این بود که ذهنم را به 
تکاپو می انداخت و وادارم می کرد برای پذیرفتن یا رد کردن این گونه سخن ها 

 دستگاه استداللی خودم را بسازم. 
خود می “ انحصار“ نکته ی دیگر اینکه اصوال چپها سیاست و کار سیاسی را در 

بینند و تصور نمی کنند کسی که مانند آنها فکر نکند هم می تواند ذهن سیاسی 
 داشته باشد و کار مفید انجام دهد.  

  
بیضایی ـ شما از یکسو در محیط خانواده با سیاست یا بهتر بگویم با دیدگاههای 

عه و سوی دیگر روابط سیاسی حاکم بر جام  خاص سیاسی ، برخورد نزدیک داشتید،
حکومت وقت است که همزمان در بیرون از محیط خانه ، عملکردهای خود را 
 داشت . نظر شما راجع به حکومت پادشاهی و اصوال فضای سیاسی  حاکم  چه بود؟

  
امیرشاهی ـ من با رژیم مشروطه سلطنتی هرگز مشکلی نداشتم . مشکلم در دخالت 

طنتی در مسایل کشوری... که شاه بود در امور حکومتی و نفوذ خانواده ی سل
مرداد هم شدتش روزافزون  2۸معنایش بر هم زدن اساس مشروطه است و بعد از 

شد. برای همین هم دکتر مصدق  برایم شخصیت جذابی بود. من با پدرم در مورد 
مصدق زیاد حرف می زدم. مادرم آن زمان در اروپا بود و اگر هم پیش ما می بود 

اعضا و سمپاتیزان های حزب توده مدام به مصدق موضعش مشخص بود. چون 
فحش می دادند. باید بگویم پدرم هم از جمله موافقین بی چون و چرای مصدق 
نبود. گاه اظهار نگرانی می کرد که ممکن است بعضی تندرویهای مصدق به 
مملکت لطمه بزند. اما من در عین بچگی دلم می خواست افکارش را دنبال کنم. 

زرگتر شدم و تاریخ و اسناد آن دوران را از دید و قلم آدمهای مختلف و بعدها که ب
 بزبانهای مختلف با دقت بیشتر خواندم، ارادتم به او و آرمانهای او برای وطنم روز 

 به روز بیشتر شد. 
 نکته ی دیگری هم که در این باره باید بگویم اینکه تمام افراد خاندان پهلوی ـ از 

بود ، که جای “ تازه بدوران رسیده“بودن “ شاهانه“ارشان به جای صدر تا ذیل ـ رفت
تاسف دارد. حرص به ثروت رضا شاه و رفتار متکبرانه ی محمد رضا شاه به جای 
اینکه این دو را شایسته ی پادشاهی کند به ارباب دهی شبیه می کرد که اولی می 

رای هر لقمه نان بر خواهد لقمه نان را از دهن رعیت بقاپد و دومی می خواهد ب
رعیت منت بگذارد! نانی که در هر حال مال رعیت است. خالصه کنم، من با نفس 
سلطنت با توجه به بافت تاریخی مملکتم موافق بودم و هنوز هم هستم ، به شرط 

 آنکه از این مصایب بنیادی بری باشد. 
  

 را آغاز کردید؟“ نوشتن “ بیضایی ـ چگونه 
  

ان ابتدای کودکی و از زمانی که توانستم اسم خودم را بر کاغذ امیرشاهی ـ از هم
بنویسم، رابطه ی میان قلم و کاغذ ـ ودر نتیجه میان من و کلمه ـ  به وجود آمد 

رابطه  -که می توان نامش را آغاز نوشتن گذاشت. هنوز هم این رابطه موجود است 
برایم ایجاد نمی شود. به  ای که از طریق ماشین تایپ یا دستگاه کامپیوتر با کلمه

همین دلیل همیشه هر چه می نویسم اول با دست است بعد تایپ می شود یا روی 
 کامپیوتر می آید. 

اما نوشتن بطور جدی را از زمانی شروع کردم که در مدرسه شبانه روزی در 
ع انگلستان بودم.  دور بودن از فضای زبان فارسی مرا وادار به نوشتن کرد ... در واق

از طریق نوشتن با خودم حرف می زدم. اولین باری بود که برای مدتی طوالنی از 
جدا شده بودم . نوشتن نوعی گفتگوی با خود بود. شاید می خواستم با “ زبان“
 را پر کنم. “ اهنگ کلمات“جای خالی “ شکل کلمات“

نی  طرحهایی است که در آن دوران، یع“ کوچه بن بست“بیشترین حجم کتاب اولم 
سالگی نوشته ام. وقتی خواستم کتاب را منتشر کنم، دو سه برابر آنچه  ۱۸و  ۱۵بین 

را که به چاپ سپردم ، دور ریختم. نوشته ها بچگانه بود و دیگر آنها را نمی 
 پسندیدم. 

  
 “ ادبیات“تحصیل کردید و نه “ فیزیک“بیضایی ـ چرا در رشته ی 

  
میشه فکر می کردم ادبیات همراه من است ، امیرشاهی ـ شاید به این دلیل که ه 

می توانم به تنهایی تعقیبش کنم. اما فیزیک نیاز به استاد داشت، به البراتوار و 
خالصه طی مراحلی که در کار علمی نمی توان به تنهایی انجام داد. البته من 

ن معتقدم که آدم در هر رشته ای نیاز به استاد و طی مراحل دارد. منتهی استادا
ادبیات در کتابها و کتابخانه ها در دسترسند و استادان فیزیک را باید در آزمایشگاه  

 ها و کالس های دانشگاهی جست. 
به هر حال از ادبیات هرگز جدا و دور نمانده ام. حتی هنگام تحصیل فیزیک نیز 

ک یادداشت برداشتن ها و خواندن آثار ادبی بی وقفه بود. فکر می کنم خواندن فیزی
یعنی دیسیپلین برایم ایجاد کرده است  –ذهن مرا برای کار ادبی آماده کرده باشد 

بیفتم و حد و اندازه از دستم در “ سانتی مانتالیسم“که نمی گذارد در چاله چوله های 
 برود. بنابراین از انتخاب رشته ی تحصیلی ناراضی نیستم. 

  
 ید؟بیضایی ـ آیا استفاده ی دیگری از این رشته کرد

  
امیرشاهی ـ در واقع خیلی کم. وقتی به ایران برگشتم چند سال فیزیک درس دادم. 

استخدام شدم ، تا مدتی کتابهای علمی را “ فرانکلین“بعد هم که در موسسه 
 ویراستاری می کردم .

  
بیضایی ـ خانم امیر شاهی ، شما بیش از نیمی از عمرتان را در خارج از ایران 

 در چه دوره ای به ایران بازگشتید؟ زندگی کرده اید.
  

امیرشاهی ـ اول باری که بعد از سفر به انگلستان به ایران برگشتم و چند سالی 
میالدی بود. قصد، گذراندن تعطیالت بود و قرار بود باز به انگلیس  6۰ماندم سال 

 ...برگردم. ولی در همین سفر بود که قالب انداختند و گرفتندمان و شوهر کردیم و 
  

 بیضایی ـ با چه کسی ازدواج کردید .
  

 امیرشاهی ـ با  فرخ غفاری. ثمره ی این ازدواج که به جدایی انجامید، دخترم مریم ا
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 –ست. پس از آن شوهر دومی هم کردم 
عرض کردم از من و خانواده ی من انتظار کار 
معقول نباید داشت!  این بالهت دوم به قدری 

ا اجازه  شما نمی زشت و دردناک بود که ب
 خواهم از آن حرفی بزنم. 

  
بیضایی ـ آیا هنگام ازدواج اول، کتاب اولتان 

 چاپ شده بود؟
  

امیرشاهی ـ نه ، نه . بعد از جدایی ها شروع 
کردم به سامان دادن به  زندگی . انتشار کتاب 
اولم  کم و بیش اتفاقی بود. بعضی از دوستان 

ما مطمئنیم گاه به شوخی و جدی می گفتند: 
که تو می نویسی . بله می نوشتم ، اما گویی 
هنوز نوشتن ادامه ی حرف زدن با خود بود. 
البته نه حالت درد دل داشت و نه صورت 
خاطرات نویسی. ولی به عالم خصوصی و 
شخصی خودم تعلق داشت. نه به دنیای 

ود با شروع کار عمومی . باالخره چند نفری قصه ها را خواندند. این مسئله همزمان ب
بودند که “ فرانکلین“در حقیقت همان دوستان همکار من در “ . فرانکلین“من در 

آستین باال زدند و حروف چینی و صحافی و دیگر کارها را بر عهده گرفتند و کتاب 
 آماده چاپ شد.

  
، عکس العمل خانواده نسبت “ کوچه بن بست“بیضایی ـ پس از چاپ اولین کتابتان 

 چگونه بود؟به شما 

  
امیرشاهی ـ کتاب خیلی بی سر و صدا چاپ شد و کسی از نزدیکان خبر از چاپش 
نداشت. برای مادرم و خواهر کوچکم  که هردو در  اروپا بودند ،  یک جلد با 
یادداشتی  فرستادم. مطمئن نیستم که خواهر بزرگم آن را دیده باشد. پدرم خودش 

کتابفروشی دیده بودش. بر این نسخه در  یک نسخه خرید. تصادفی پشت ویترین
  جز اینکه این مطلب نباید نوشته می شد،“ حاشیه ی یکی از قصه ها نوشته بود: 

است. این لطف پدرانه مرا “ سگها“اسم آن قصه “ بی نهایت داستان زیبایی است.
 در خانواده مادرم بیشتر اهل ادب و –بسیار شاد کرد. نمی دانم اشاره کردم یا نه 

شعر بود و پدرم مغز ریاضی و حقوقی داشت. اما عجیب است که اول بار ، پدر به 
استعداد من در نوشتن توجه کرد. شاید به این دلیل که من با او سالیان سال نامه 

 نگاری داشتم. گاه و بی گاه به من می گفت که قلم مرا دوست دارد. 
در یکی از مجالت مطلبی  یکبار وقتی من هنوز محصل بودم، شادروان علی دشتی

نوشته بود درباره ی شعر نو و طبعا با دید و نظری منفی. پدر من مثل بیشتر هم 
نسالنش با شعر نو میانه نداشت و می دانست که من دارم. مجله را برایم فرستاده 
بود با تاکید بر خواندن مطلب علی دشتی. من نه فقط مقاله را خواندم ، جواب 

دادم ـ البته در نامه و خطاب به پدرم ـ  پدرم هم بی انصافی مفصلی هم به آن 
نکرده بود و جوابیه مرا به دشتی نشان داده بود. پیرمرد هم گویا با بزرگواری گفته 

 بود: این دختر شما عجب قلم شیوایی دارد!
به هر حال پدرم که دو مجموعه از کارهای مرا هم بیشتر ندید، تنها کسی بود از 

انواده که با من با همان مهر پدرانه حرفش را زد. خیال می کنم مادرم نوشته افراد خ
به حساب می آورد. اگر هم کسی از آنها با تحسین حرفی “ سیاه مشق“های مرا 

می زد ، تعریفها را به حساب خودش واریز می کرد! احتماال تصورش این بود که 

چون مرا زائیده است هر چه از من بتراود از 
! خواهر بزرگم تا زمانیکه از دنیا رفت ، با اوست

من از نوشته هایم حرف نزد. حیف! چون شعور 
 ادبی خوبی داشت. 

  
بیضایی ـ عکس العمل جامعه ی ادبی آنزمان 
)دهه ی چهل ( که می دانیم ادبیات شدیدا 

قرار داشت، نسبت به “ چپ“تحت تاثیر افکار 
 اولین اثر شما چگونه بود؟

  
سکوت مطلق !  شاید خیلی ها امیرشاهی ـ 

امیدوار بودند اولی و آخری باشد! آنچه مسلم 
است برای همه از آغاز پیدا بود که کار من شبیه 
کار بقیه نیست. در حال و هوای دیگری است. 
مهر خودم پای کارهاست. اگر اشتباه نکنم ، دو 
نقد درباره ی این کار در آمد ـ هر دو در 

ی به قلم هوشنگ ـ یک“! کیهان انگلیسی“
مهرآیین و دومی نوشته ی نجف دریا بندری. به 

رفع نگرانی  می کرد! “ دوستان“نسخه از این اثر چاپ شد که از  ۵۰۰عالوه فقط 
فکر کردند باز هم حرفی نزنند بهتر “ دوستان“مجموعه ی دوم که منتشر شد همان 

درس دادن ها  است، چون ممکن است روی نویسنده زیاد شود! سومی که در آمد،
آغاز شد: چه باید کرد و احیانا چگونه باید نوشت! بعضی های با نثری کج و معوج از 
نثر من حرف می زدند. البته من جوان بودم و راه درازی در پیش داشتم ، اما همان 

اسباب تفریحم می “ منتقدان“موقع هم وسواسم در کار زیاد بود و نثر پر دست انداز 
 شد.

دمی مثل من که به گرایشهای فکری رایج آن زمان تعلق نداشت، در به هر حال آ
محیط ادبی تنها بود. بارها و همه جا گفته ام برای من یک نکته اساسی بود و آن 
اینکه بنویسم و خوب بنویسم. دسته بندیها برایم جذابیتی نداشت. به دالیل مختلف 

، زن باشد، کارش به در مقابل من مقاومت منفی وجود داشت. آدم جوان باشد
دیگران شبیه نباشد، فیزیک خوانده باشد، انگلیسی هم بلد باشد ، منتظر تحسین و 

می گفتند بی عدالتی است! راستش این واکنشها “ عدالت طلبها“تشویق هم باشد؟! 
در آن زمان هم برایم اهمیت چندانی نداشت. بعضی ها هم زود متوجه شدند که به 

بودن برای خودشان مهم است ، برای من بی اهمیت است “ حمطر“همان اندازه که 
 و شاخ را کشیدند!

من اگر از کار کسی خوشم می آمد ، قلمی یا زبانی در حضور نویسنده یا در غیبتش 
نظرم را می دادم. اگر هم خوش نمی آمد ، همانقدر در ابرازش صراحت داشتم. 

در ارزیابی ادبی مهم نبوده برای من هیچ معیاری به جز معیارهای زیباشناختی 
است. هرگز روابط شخصی را در قضاوتهایم دخالت نداده ام. یادم است شبی در 
جمعی از یکی از کارهای اولیه دولت آبادی ) گاواره بان( تعریف کردم. گلشیری بی 

 اختیار گفت: اینقدر تعریف نکن  بیخودی گنده می شود!
  

 نشدید. چرا؟“ سندگان ایرانکانون نوی“بیضایی ـ شما هیچوقت عضو 
  

و “ نطفه گیری“امیرشاهی ـ هرگز. واهلل یک عده ای را می دیدم که در مورد 
این کانون  صحبت هایی  می کنند که برای من چندان آشنا “ دوران جنینی“

“ مرید“در حقیقت دنبال ایجاد روابط “ بانیان“نیست. آنچه من می دیدم این بود که 
مدعی سردمداری هم “. غیر خودی“و “ خودی“دسته بندی  هستند و“ مرادی“و 

 کودک دبستانی
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کم نبود. بین مرشدها هم تا دلتان بخواهد اختالف و دعوا وجود داشت. هیچ کدام از 
این احواالت به مزاج و مذاق من سازگار نبود. از نظر من اهداف کانونی به نام 

 کانون نویسندگان باید جز اینها می بود. 
  

یگر که بنظر من می آید این است که فضای جمع نویسندگان ،  بیضایی ـ نکته ی د
بود ، نظر شما چیست؟ اصوال نگاه این نویسندگان به زنان “ مردانه“فضایی کامال 

 اهل قلم چگونه بود ، آیا کارآنها را جدی می گرفتند؟
  

 امیرشاهی ـ از نظر آنهااحتماال زن نویسنده  سیمین دانشور بود آنهم بدلیل اینکه
زن جالل آل احمد بود! حرف شما اصوال درست است. نمی خواهم بگویم که زنان 

نه. اگر همرنگ بقیه می شدند در آن جمع  –نویسنده کامال از این فضا خارج بودند 
و “ دسته ای“ و “ کپه ای“ راه داشتند. خاطرم هست که از زنها همیشه به صورت 

فالن “   ین جمله شروع می کردند:حرف می زدند. یا حرفشان را با ا“ گروهی“ 
 مقصود این بود که قیاسش با مردها ابدا جا ندارد!“ خانم بین زنهای نویسنده .... 

  
 برخورد یا آشنایی داشتید؟ “ فروغ فرخزاد“بیضایی ـ آیا شما با 

  
امیرشاهی ـ بله.  اما بین ما دوستی به وجود نیامد. ما همدیگر را فقط در استودیوی 

یا در جمع دوستان مشترک می دیدیم . در این دیدارها به نظرم آمد که  گلستان
فروغ نسبت به زنان حسود است یا قبولشان ندارد یا نیازی به نزدیکی با آنها حس 
نمی کند. ) بر خالف خواهرش پوران که یکی دو بار در رادیو دیدمش و برخوردی 

شیم( در هر صورت در این بسیار گرم و دوستانه داشت بی آنکه با هم رفیق با
دیدارهای کوتاه احساس من این بود که تمایلی به آشنایی بیشتر با من ندارد. در 
این موارد من فورا خود را کنار می کشم چون ابدا نمی خواهم بر کسی تحمیل 

 باشم . 
یا بهتر  –من جبهه گیری آقایان را در مقابل زنها بدون آنکه ببخشم می فهمیدم 

کم وبیش به آن عادت کرده بودم. اما جبهه گیری مشابه زنها در مقابل  است بگویم
 یک زن دیگر متاثرم می کرد و عادت کردن به آن هم بیشتر طول کشید. 

  
بیضایی ـ فکر می کنید چرا بین زنان هنرمند گاه چنین روابط ناخوشایندی بوجود 

 می آمد؟
  

ی دانم. غالبا تحت فشار بودند و امیرشاهی ـ راستش من زنان را خیلی هم مقصر نم
امکان اینکه بتوانند بدرخشند یا خود بنمایند کم بود. اگر به توفیقی می رسیدند ، 
مرتبا می خواستند مالکیتشان را بر آن مسند  به رقبا گوشزد کنند. از آن غیر قابل 

هم به شمار نمی آمدند. به اصطالح “ رقیب“فهم تر رفتار آن زنانی بود که 
نه داعیه ی شاعری داشتند و نه  –کاک منافعی با زنهای نام آور نداشتند اصط

مع هذا از شهرت و ترقی این گروه ناخشنود می شدند.   -نویسندگی نه هنرمندی
 چرا؟ نمیدانم. 

  
بیضایی ـ اما من معتقدم که عشق به حرفه باعث می شود که آدم با نگاه به جلو راه 

 خود را ادامه دهد... 
  

رشاهی ـ کامال با نظر شما موافقم. اما نمی توان منکر شد که از این بابت صدمه امی
هم دیده ام. بزرگترین آسیبی که می شود بر یک نویسنده وارد ساخت ، دور کردن 

با که طرفم؟ برای که می   ;اوست از مخاطبینش. احساس در خالء کار کردن 
نده است. من چهل سال است نویسم؟ اصوال یک رشته سوال همواره همراه نویس

که قلم می زنم و باور کنید که تازه دارم خوانندگانم را می شناسم. تازه دارد برایم 
روشن می شود که جمعی تمام این سالها قدم به قدم با من بوده اند و کارهایم را 
دنبال کرده اند. کار من مثل کار شما در تئاتر نیست که هر شب می دانید با چه 

و چه کسانی داد و ستد هنری دارید. نویسنده اگر کارش درست نقد نشود، تعداد 
معرفی نشود، درست پخش نشود ، زمان می برد تا مخاطبش را پیدا کتد و تا پیدا 

کند، ممکن است سرخورده بشود. فقط عشق به نوشتن می تواند موجب ادامه کار 
 باشد.

  
 “ سانسور دولتی“مان شاه یکنوع بیضایی ـ خانم امیر شاهی ، می دانیم که در ز

“ چپ“اعمال می شد. باتوجه به اینکه در آن دوره اکثر نویسندگان تحت تاثیر افکار 
بود، مسلما تیغه ی  اصلی سانسور “ ضد کمونیست“قرار داشتند و رژیم شاه شدیدا 

و “ غیر چپ“بسوی این گروه نشانه روی شده بود. آیا شما بعنوان یک نویسنده ی 
 با سانسور دولتی دچار مشکل شدید یا خیر؟“ اللیبر“
  

امیرشاهی ـ سانسور دولتی البته نسبت به تبلیغات چپی بسیار حساس بود و هر چه 
در شعر و نثر نمی فهمید ـ و میزان شعور سانسورچیان در همه جا بسیار نازل است 

ن توجه ـ مدعی می شد که تبلیغات چپی است! اما نکته ای را که کمتر کسی به آ
می کند حساسیت دستگاه سانسور نسبت به مسایل مذهبی ـ یا بهتر بگویم نسبت 
به توهین به مقدسات مذهبی بود! این حساسیت بسیار هم شدید بود. من فقط یک 
درگیری مسخره با سانسور پیدا کردم که تا به حال هم درباره اش صحبت نکرده 

من اهل پز دادن نبودم! داستان از داشت و “ پز“ ام. چون سانسور شدن آن دوره 
قرار بود توسط بنگاه امیر کبیر منتشر “ بعد از روز آخر“ این قرار است که مجموعه  

که قصه ی پسر بچه ای است “ آخر تعزیه“ شود. در آن کتاب داستانی دارم به نام 
که در حجر تربیت مادر و شوهر مادرش ، طبق اخالق و رسوم آن دوران،  مقید به 

“ سینه زنی “، رفتن به “ ماه محرم“های رایج  بار  آمده و تفریح او “ بد“و “ خوب“
هست “ شیره کش خانه“است. مثال در مسیر این بچه یک “ تعزیه“و احیانا دیدن 

که به او گفته اند، اگر از اینجا رد شوی ، قلم پایت را خرد می کنیم. خالصه می 
هیئت “های “ بچه خوشگل“بکند. از  داند که اینجور کارهای کثیف را نباید

باید دوری جوید و الی آخر...  تا غروبی که به تماشای تعزیه می رود “ عزاداران
تعزیه ای که برایش حقیقت محض است. سرمشق زندگی آینده است شمرش نامرد 
است و امام حسینش مظلوم. محو تماشای امام حسین می شود و وصف هیبت 

لی و چه ریشی و چه نورانی و... شمر،  چه شمری. همان خوش سیمای او. چه سیبی
شمری که باید باشد. به کمرش قالب عجیب و غریبی بسته و از این حرفها، تا 
تعزیه تمام می شود. این بچه همچنان در حال خلسه و با چشم گریان گوشه ی 

ند امام چادر را باال می زند تا یکبار دیگر، نعش امام حسین را زیارت کند.  می بی
حسین دارد گوشه ی چادر در گلدان می شاشد و بسیار دوستانه با شمر تعزیه حرف 

گالب به روت، پیشابم زرد زرد شده. شمر می گوید: “ می زند و به او می گوید: 
حکیم بیاد تخمم رو بخوره . من اگه “ امام حسین می گوید: “ . باس بری حکیم“

این بچه در آنجا امام حسین را می شناسد “. نهدو تا سرنگار بیشتر بزنم، ردش می ک
و پی می برد که این امام حسین همان صاحب شیره کش خانه ای است که به او 

 گفته اند ، اگر از جلویش رد شود ، پایش قلم خواهد شد!
وقتی من خبر شدم که کتاب و بخصوص این قصه گرفتار سانسور شده است به 

فرهنگ و هنر تلفن کردم که دلیلش را دقیق بدانم مسئول بررسی کتابها در وزارت 
شما در اواخر داستان نوشته اید امام حسین در گوشه “ . طرف بی معطلی گفت: 

پرسیدم ، می خواهید بفرمائید حضرت قربانش بروم نیاز به “. چادر ادرار می کند
به هر حال نمی “   قضای حاجت نداشته است؟ خنده اش گرفت ولی جواب داد :

 “ود اسم ائمه اطهار را کنار کلمات رکیک آورد!ش
من مطمئن بودم که حرف من موثر نمی افتد ، بنابراین چند متلک بارش کردم و 

 گوشی را گذاشتم. 
  

بیضایی ـ شما با وجود اینکه همیشه یک انسان سیاسی بوده اید ، اما در یک دوره 
 ان بگویید .ی خاص وارد کار سیاسی شدید. کمی از این دوران برایم

  
امیرشاهی ـ در آغاز انقالب احساس کردم که نمی شود صحنه سیاست را خالی 
گذاشت. چون مدتی حیرت زده به عمل و عکس العمل مدعیان سیاست نگاه کردم 
و به کلی از اینکه آنها از پس کاری بر آیند نومید شدم. در مملکت نخبه ی سیاسی 
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 دانشجوی رشته فیزیک

لی وحشتزده کرده بود. دیدم نمی توانم ساکت کم داشتیم. زلزله انقالب هم مرا بک
بنشینم. شروع کردم به نوشتن مقاله و بلند کردن صدا که در جنجال همگانی آن 
روزها به گوش کمتر کسی رسید. یکی دو ماهی پیش از آغاز جنگ ایران و عراق 
برای سفری کوتاه به فرانسه آمدم. به محض رسیدن به دیدن شاپور بختیار که تا 

زمان از نزدیک ندیده بودمش رفتم و بالفاصله به همکاری با تشکیالت او آن 
 پرداختم. 

جنگ شروع شد، سفر من به عقب افتاد ، فعالیت ها شدت گرفت و قرار شد که 
بمانم. اوائل تصورم این بود که با مالها باید در محل جنگید. ولی دوستان شیر 

 درد کاری در آنجا نمی خورم! فهمم کردند که بنده گاو پیشانی سفیدم و به
در دوران همکاری با بختیار مدتی در شورای مرکزی عضویت داشتم، در رادیوی 
مخفی  تفسیر سیاسی می کردم و در روزنامه های نهضت مقاومت ملی مقاله می 
نوشتم. خالصه آنچه که از دستم بر می آمد . پس از قتل شاپور بختیار بدست و 

، نه به سازمانی وابستگی داشتم نه به تشکیالتی و به دستور جمهوری اسالمی 
صورت منفرد و مستقل به فعالیت هایم ادامه دادم. نه عوض شدن رنگ عمامه 
دشمنیم را با رژیم آخوندی تقلیل داده است نه این مبارزه طوالنی با نظام اسالمی 

رگ سیستم نسبت به عاقبت کار دلسردم کرده است. امیدوارم تا وقتی زنده ام ، م
مذهبی را ببینم. اگر هم عمر کفاف نداد  باکی نیست . چون من یک آن در گور به 
گور شدن این دستاربندان شک به دل راه نمی دهم و خوب می دانم که می روند و 

 بعد رفتن جز بویی بد و ناخوش از خود به جا نمی گذارند.  
  

ان می شنویم ، هنوز آثار بیضایی ـ خانم امیرشاهی ، طبق آنچه مکررا از ایر
نویسندگان دهه ی چهل و پیش از آن در ایران جزو پر خواننده ترین هاست . یعنی 
که از آن دوره تا امروز ، هنوز جایگزینی صورت نگرفته و نسل ادبی جدیدی 

، در ایران “مدرنیته“نتوانسته پا بگیرد. از سوی دیگر با توجه به اشتیاق مردم بسوی 
 براه افتاده است. در اینمورد نظر شما چیست؟“ پست مدرن“یک موج ادبی 

  
امیرشاهی ـ ببینید در دهه چهل یک دوران باروری ادبی داشتیم که اگر انقالب 
متوقفش نکرده بود، ثمرات بسیار می داد. با توجه به اینکه تاریخ مسیر دیگری را 

خصیم را گفتم. طی کرده است، البته اثبات این حرف مشکل است. فقط احساس ش
دلیل اینکه هنوز از آثار آن دوران استقبال می شود این است که چیزی جایگزینش 

پست “نشده است و آنچه به بازار آمده طبق ذائقه ی مردم نیست. اشکال ادبیات 
این حضرات را باید در همین دید. مسئله یکسال و دو سال هم نیست. یک “ مدرن

ران بذر و ربع قرن گذشته است ولی ادب ای
آبی به خود ندیده است و میوه ای در زمینه 
ی ادبی به بار ننشسته است. در این بیابان 
بایر نوع پاورقی نویسی مجالت پیش از 
انقالب باز گل کرده است. هیچ کس 
جامعه را تصویر نمی کند. آنهایی که به 

روی می آورند در “ پست مدرن“ادبیات 
ر کنند. حقیقت می خواهند از واقعیت فرا

کسی که از واقعیت فرار کند از زمان 
خودش حرف نمی زند. من همیشه اعتقاد 
داشته ام که سبک رئالیستی واقعی ترین 
نوع حرف زدن ادبی است. چون زمان خود 
را باز می نماید و آنگونه هست نشانش می 
دهد. آنهایی که از بازگو کردن واقعیت 

ی هراس دارند با زبانی دیگر به میدان م
آیند: سمبلیک حرف می زنند، پست مدرن 
می شوند ، بر سرها شیره می مالند یا کاله 

 می گذارند... خالصه انواع شگردها را می زنند برای اینکه به شما هیچ نگویند. 
البته پیش از انقالب هم به نوعی فرار از واقعیت در کار نویسندگان وجود داشته 

بروز می کرد. وقتی “ عقب “ یا بازگشت به است که معموال به صورت نوستالژی 
شما آثار جمال زاده را می خوانید، زمانه ای را در آن تصویر شده می بینیدکه متعلق 
است به جمال زاده. حاال کتابهای آل احمد را ورق بزنید. یک قدم از دوران جمال 

ری، همان زاده این طرف تر نیامده اید : همان حاجی های آروغ زن، همان زنان چاد
حسادتهای دو هوو، همان جنبل و جادو. انگار نه انگار که از زمان جمال زاده تا 
زمانه آل احمد دوران گذشته است. نگاه آل احمد به زن کمترین تفاوتی با نگاه مرد 
دوره ی جمال زاده به زن ندارد. حتی زیر دماغ و در خانه خودش ندیده است که 

ش را خطاب می کرد( از خودش بهتر درس خوانده )همانطور که خود زن“ عیالش“
است و شغل و مرتبه ای باالتر دارد .... و در دانشگاه درس می دهد در حالیکه خود 
او معلم مدرسه است. این چیزها را آل احمد نمی بیند یا نمی خواهد ببیند. بنابراین 

نیاز کند ، برای از زمانی حرف می زند که زن چادری است ، سواد ندارد، باید نذرو 
اینکه به سامانی برسد، دنبال شوهر بگردد ... یعنی نفی مدرنیته  جامعه . این هم 

 یک نوع فرار از واقعیت است . مال اینها در قالب مال آنها در محتوا. 
  

 بیضایی ـ از این مقایسه چه نتیجه ای می شود گرفت؟
  

حتما باید “ ، “ باید سیاسی نوشتحتما “امیرشاهی ـ نه قیدهای احمقانه ای از قبیل 
“ پست مدرنیسم“به باال رفتن سطح ادب کمک می کند و نه “ ایدئولوژی را گنجاند

برای ماست مالی کردن حقایق. باید چشم گرداند و جستجو کرد و “ سمبولیسم“و 
منتظر ماند تا تاک هنر بدون شته و آفت به بار بنشیند. قدر نویسندگان قدیمی را که 

زنده اند و خوب می نویسند، باید دانست. به به و چهچه بعد از مرگشان به درد هنوز 
کسی نمی خورد. به جوان های مستعد نویسندگی باید فرصت داد. برای آنها هم بی 
فایده است که صبر کنند تا پیر شوند و تشویق ببینند. قدر مسلم این است که هنر 

می توانند رویش سرپوش بگذارند، در در هیچ شرایطی مرگ پذیر نیست. بی هنران 
صندوقخانه قایمش کنند و بر درش قفل ببندند، اما هنر همیشه از پنجره ای ، روزنه 
ای ، درزی سر بیرون می کند. نمی تواند نکند. این در ذات هنر است و در طبیعت 

 زیبایی هنر که تاب مستوری ندارد. 
  

ی تبعیدی هستید. در ایران ممنوع  بیضایی ـ خانم امیرشاهی، شما یک نویسنده
القلمید ، اما در اینجا ، در تبعید، با وجود پراکندگی مخاطب ، کار می کنید و می 
نویسید. این دوری طوالنی جغرافیایی از ایران ، باعث می شود که هنرمند تبعیدی ، 
مدام ناچار باشد حافظه را بکار بگیرد.  

در  دقت در اجزاء و قدرت و دقت حافظه ،
آثار شما بسیار برجسته است. در حقیقت ، 
این دوری جغرافیایی ، مانع تداوم عمق 
نگاه شما به آن جامعه نشده است. در عین 
حال غنای زبان فارسی در آثار شما یکی از 
مهمترین اجزاء ساختار ادبی آثارتان را 
تشکیل می دهد. در اینمورد می شود از 

نوان سه جمالزاده ، بزرگ علوی و شما بع
نمونه ی ممتاز نام برد که حتی در 
بکارگیری پیچیدگیها و ظرافتهای زبان ، از 
نویسندگان داخل کشور دقیقتر عمل کرده 
اید . بسیاری از همکاران داخل کشوری، 
به هنرمندان تبعیدی ایراد می گیرند که 
این خود شما بودید که خود را حذف کردید 

نین از و این مملکت را ترک کردید. همچ
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اینسو نیز اعتراض می شود به آن بخشی که ماندند و با دستگاه قدرت ساختند . 
البته بخشی از این اختالف نظرها طبق تجربه ی تاریخی کشورهای دیکتاتورزده ، 
در کشورهای دیگر نظیر آلمان هیتلری نیز میان هنرمندان داخل و خارج وجود 

 داشته است ...
  

خودتان اشاره کردید مقداری از این اختالفات خواه نا خواه  امیرشاهی ـ همانطور که
پیش می آید. عامل اصلی اش دولتی است که در آنجا نشسته و حاکم شده است. 
بین مائی که در خارجیم خیلی کم اند کسانی که با رغبت ترک ملکشان را گفته اند. 

نتوانیم در کشور  آخوندها تعمدا شرایطی را به وجود آوردند که آدم هایی مثل من
خودمان زندگی کنیم. من که فیل نیستم که زنده و مرده ام صد تومان بیارزد. فقط 
زنده ام به درد می خورد که بتواند بنویسد. در شرایط فعلی ایران یا می کشتندم یا 
می مردم. من تحمل اینکه آنجا بمانم و چادر سر کنم و برای هر کاری امتحان 

رم. من اگر آزادی نداشته باشم نفس نمی توانم بکشم. شرعیات پس بدهم ندا
بسیاری از آنها هم که در داخل مانده اند مثل ما فکر می کنند. بسیاری از آنها را 
هم شرایط موجود محکوم به ماندن کرده است نه تمایل شخصی. بسیاری اگر 

را ندارند که  امکانش را داشتند شاید تبعید را انتخاب می کردند ولی  گاه این انصاف
بگویند ما ماندیم چون مجبور بودیم. برخی از آنها هم که ماندند به صراحت عرض 
کنم که چندان از رفتن  ما ناراضی نیستند ـ میدان برایشان بازتر شده است . 

برون “واقعیت این است که هنرمندان طبق اصطالح باب روز به دو دسته ی 
گاه بر  -. اختالف هایی هم با هم دارند  تقسیم شده اند“ درون مرزی“و “ مرزی

هستم. درضمن دلم پیش آن “ برون مرزیها“حق گاه ناحق . من شخصا در کنار 
است که ماندند و از حکومت فعلی نه مهر دیدند “ درون مرزی“ گروه از هنرمندان 

نه کمک خواستند و تا جایی که توانستند حرفشان را هم زدند. یا آنهایی که در آن 
یم محکوم به سکوت شدند. ولی آنهایی که مانده اند و از رژیم متمتع هم شده رژ

اند و برایش خوش رقصی هم کرده اند وبرای ما رجز می خوانند حقیقتا شوخ چشم 
اند! اختالف با اینهاست که اساسی است زخمهایی که اینها زده اند. عمیق است و 

برخی از بزرگان دامن زدند.  شاملو ـ  التیام بر نمیدارد. اختالفات قابل رفع را هم
چراغ من در این “ میدانم که شما به او عالقه و ارادت دارید ـ با این جمله اش که : 

 روغن برآتش این اختالف ها پاشید. “ خانه می سوزد 
در هر صورت نشان دادن انصاف در همه جا و همه کار واجب است. کمال بی 

همه آنها که مانده اند با آخوندها ساخته اند. کمال انصافی است اگر ما تصور کنیم 
بی انصافی است اگر آنها بگویند همه ما که آمده ایم خود به بیگانه فروخته ایم. در 

 میان هر دو گروه از هر دو دسته هست. 
  

بیضایی ـ خانم امیرشاهی، از غنای زبان در رمانهای شما ، از دقت در پرداخت زبان 
یگر ، رمانهای شما تصاویر بسیار زنده بما می دهد. آنچنان زنده گفتیم. از سوی د

که مطمئنم در آینده فیلمسازانی حتما به فکر ساختن فیلمی بر اساس رمانهای شما 
بیفتند. از طرف دیگر این دقت بی اندازه در ترسیم شخصیتها و جایگاههای آنها ، 

پرداخت جزییات را در خود نقش ویژه ای به آثار شما می دهد. عامل این دقت در 
 چگونه تعبیر می کنید؟

  

امیرشاهی ـ سوای آن فضولی کلی که قبال عرض کردم باید اینجا اضافه کنم که 
به طور اخص چشم و گوش فضولی داشته ام! هر آنچه که دیده یا شنیده ام در 
جایی از مغزم ثبت شده است. چشم من در حکم دوربین عکاسی بوده است و گوشم 

حکم ضبط صوت. دلیلش هم عشق من به شکل و آهنگ کلمه است. کلمات  در
خوش فرم و خوش صدا به دلیل هنجار بودنشان و کلمات بد ریخت و بد آهنگ به 

را “ بی ادبی“ و “ ادب“دلیل ناهنجار بودنشان در ذهنم نقش می شود. در واقع آدم 
ضبط کردن همیشه در لقمان وار یاد می گیرد. به هر حال این فضولی دانستن و 

من بوده است. تصور می کنم بعد مسافت گاهی محفوظات ذهنی را روشن تر به 
آدم عرضه می کند. یعنی با زدودن زنگ و گرفتن گردشان زندگی تازه ای به آنها 

می بخشد و تر و تازه به نمایششان می گذارد. طبیعی است که اگر کسی  استعداد 
مات یا تصاویر پراکنده و تکه تکه به درد نمی خورد. نویسندگی نداشته باشد این کل

ولی آنکه استعدادکی دارد می تواند از مجموع این بریده ها تصویری کامل بسازد . 
هیچ شخصیتی در کتاب کامل نیست مگر آنکه سوای توصیف شکل و شمایل ، 
نحوه گفتار و طرز رفتارش هم مشخص بشود. هیچ منظره ای در نوشته تام نیست 
مگر آنکه سوای تصویر و آب و رنگ پست و بلندش هم روشن باشد. باید برای 
دیدن تابش اختالف میان آدم ها و مکان ها چشم بینا داشت و برای بیانشان قلمی 

 توانا. نوشتن جز این نیست. 
  

بیضایی ـ با توجه با دوری شما از ایران و اینکه آثار شما بدلیل ممنوع القلم بودنتان 
یران چاپ نمی شود ، این انتظار می رود که نسل جوان داخل کشور ، مهشید ، در ا

امیرشاهی را نشناسد. منتها نکته ی جالب که خودتان هم به آن اشاره کردید، 
کتابهای شما در ایران مخفیانه کپی و پخش می شود و عده ای هم در 

ما با این نسل که وبالگهایشان به معرفی شما می پردازند.  فکر می کنید ارتباط ش
 شما آن را از نزدیک ندیده اید ، در آینده چگونه خواهد بود؟

  
ولی نمی دانم  –امیرشاهی ـ من این نسل را از دور برای خودم مجسم کرده ام 

چقدر نگاهم دقیق بوده است و نتیجه کار چه اندازه نزدیک به واقعیت. به هر حال 
به آثارم برایم عزیز است. امیدوارم کنجکاوی آنها نسبت به من و عالقه شان 

آشنایی و تماس زمانی هم از نزدیک حاصل شود. من همیشه گفته ام تا وقتی 
آخوند در آن سرزمین قدرت می راند ، حتی خاکستر من هم به خاک وطنم باز 
نخواهد گشت. بنابراین اظهار اشتیاق من به دیدن نسل جوان معنای عمیق دیگری 

معنایش این است که این دیدار زمانی میسر می شود که رژیم  را هم در دل دارد.
 آخوندی به خاک سپرده شده باشد. 

تصور من این است که خوانندگان اصلی آثار من همین نسل است. دلیلش هم 
روشن است. هم نسالن من و نسل بزرگتر از من درباره ی کتابهایم پیشداوریهای 

ش صرفا به اعتبار ارزش ادبی کارهای من شخصی داشته اند. اما نسل جوان قضاوت
 است که درست ترین و سالم ترین داوری است. 

  
بیضایی ـ از آنجا که شما در آثارتان بازتاب دهنده  یا شارح احوال دوران گذار به 

با توجه به ساختارهای سنتی اما از یک دیدگاه مدرن  هستید ، من “ مدرنیته“
 ی شما خواهد  بود .مطمئنم که این نسل ، مخاطب اصل

  
 امیرشاهی ـ تصور من هم همین است. 

  
 بیضایی ـ خانم امیرشاهی با سپاس فراوان از شما .

  
 در حومه ی پاریس انجام شده است. 2۰۰۳اکتبر  ۱۹این مصاحبه در تاریخ 
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 کیسنت رمان کالس نیدر بهتر یا سندهینو
 ونیهما وشیدار 

  

گفته بودم که تجربه جامعه ما هنوز به آنجا  یا در مصاحبه شیپ یچهل سال یس
عرصه  شتریآن زمان ب زیدر واقع ن. میداشته باش یاست که رمان فارس دهینرس

 یگذار جز اندک شمار اریو مع یدر رمان ماندن یکوتاه بود و زبان فاس یداستانها
 . نداشت

ستقل فرد صاحبدل به تجدد است؛ نگرش جسورانه و م یها دهیاز پد یکیرمان  
. دیآ ینم مقدمه یاست، و ب رونیو رفتنش به درون خود و جامعه ب ،یانسان تیموقع

 یبرا یول. سدیدر اوضاع و احوال نارس بنو یها، رمان فرد تن کیممکن است نبوغ 
را با  اریبس یسرد و گرمها ندگانشیوگ دیبا یم فتدیجا ب یآنکه سنت رمان در زبان

 . باشند دهیموده دفرهنگ آز یچشمان

نه  یو ل میبود دهیاز سهم خود د شیو ب اریما سرد و گرم بس شیچهل سال پ یس 
 یبه فرد انسان تهیکه مدرن یفرهنگ آزموده بود نه جسارت یچشمان به اندازه کاف

 یمتعارف که از بندگ یشهایگرا ریاس یذهنها. بود دهیرس دیکه با یبه جائ دهد یم
فرارفته بودند  ها، تیهمان محدود   به یگرید ینیجهان ب یبه بندگ ینیجهان ب کی

رمان  توانستند یجامعه نم ینابسنده فرهنگ یزیر یو پ ،یرپاید یها و عادتها و رسم
 . آورند دیرا پد ابانیو تک درخت ب یونه آثار استثنائ ،یفارس

نند اقتصاد، ما زیفرهنگ ن نهیآغاز کرده بود در زم یرانیهمان زمان جامعه ا   اما در 
. آورد یاز هر سو سر بر م یبه فراوان ینندگیآفر یها بکند؛ و جوانه نیخود را از زم

 رسد، یم یکه به شکفتگ دیرا د یچنان جوشش انرژ شد یم یگیمایب البیحتا در س
دوران  یدگیو رو کرد و درهم پاش ریرا ز امعهپس از آنج یها دهه. بهر صورت

اسالم  «اهیگودال س». بود یشناس جامعه یعواق« بلند بانگ» کی یانقالب
 یا تازه هانیک شیخود به زا ریدر انفجار ناگز یجهان سوم یو انقالب یستیمارکس

. آورد یم یا تازه یداریو با خود ب ردیگ یکه در برابر چشمان ما دارد شکل م دیرس
فه خ یغنا. رفته است رانیبر ا ینظر همچون قرن کیاز  شیساله گذشته از ب چهل

 یاسیتر داده شده ما را از نظر س فعال یکه سرانجام به ذهنها یکننده تجربه، وتکان
از رمان  یبه آسان گر،ید یشرفتهایرسانده است که در کنار بسا پ یبه جائ یو فرهنگ

با  یدر نگذرد به خوب یاگر از شعر نو فارس که یگونه )ژانر( ادب کیهمچون  یفارس
به  میچگونه توانست. هاستیاز شگفت ی)شعر نو فارس. میسخن بگوئ زند یآن پهلو م

طراز  یاز سه چهار سنت شعر یکی نیزر یرهاینسل زنج کیو در طول  یآسان نیا
با همه فرو  مان،یقیموس که با یکار م؛یخود باز کن یاول جهان را از دست و پا

 (م؟یا نتوانسته ،یاز شعر فارس شیتر

چهار دهه  ندگانینما نیتر و برجسته نیاز بهتر یکی یشاه ریام دیخانم مهش 
آمدن  یهر لحظه به رنگ ینه به معن یجامعه ماست؛ دگرگونگ یگذشته دگرگونگ

از دهه چهل که به . ها نیجهانروا و گشاده بودن بر بهتر یبر ارزشها یبلکه پابرجائ
ه جا گرفت یکوتاه آغاز کرد تا اکنون که در چکاد )قله( رمان فارس ینوشتن داستانها

 یماندن از ندا غافل یکژ و مژ شدن، ب چیه یب ،یاستوار نیرا در ع شرفتیاست، پ
ها به  به دستاورد قناعت یمد روز، ب یها «رنیس» بندهیهنر و دل سپردن به نغمه فر

رمان  یخانمها نیسپرده است )بهتر ادیخوانده و به  کبندیاو . گذارد یم شینما
 نانهیب کیدارند( و بار ین مرد خود برترنظر بر عموم همکارا نیما از ا سینو

را  یخصوص یو زندگ استیس یمحور یهمان جا   زیاخالق در هنر ن. است ستهینگر
آن . دیرس توان ینم یدر هنر به جائ integrity یاخالق یکپارچگی یب. دارد

را در  اش یو زندگ راند یم شیکه هنرمند را پ یواالئ کدندهی شیو پو ،یسرسپردگ
 گرید تیــ و هر فعال آن یدارد؟ هنر ب یچه نام یجز قدرت اخالق ردیگ یچنگ م

 . است یــ دکاندار یبشر

 شیاو پ. هنرمندانه برخاسته است یکپارچگیاز آن  یرشاهیخانم ام یجا یبرجستگ 
 اش یدرون یگوش به ندا شدیندیهمگنانش ب ژهیاز آنکه به احساس خوانندگان و بو

به فراموش کردن مصلحت  وستهیــ پ نهیــ در هر زمرا  نشگریسپرده است که آفر
در دست  یتر از قلم بزرگ ی)چه چالش. راند یتازه م یو او را به چالشها خواند یروز م

 نیا یزبهاین یشاه ریخانم ام نشگران،ی( مانند همه آفرش؟یدر پ یدیو کاغذ سپ
است که به قول  ها آنقدر دوام آورده آن شتریرا پرداخته است و مانند ب یکپارچگی

جز  «روزمندانیپ»خنده  ،یفاجعه مل نیخنده آخر را بکند ــ هر چند در ا ها سیانگل
 . ستین یزهرخند

و تعهد  یرا چپ نمائ یروشنفکر یاو که فضا یسندگینو یسالها نیدر آن نخست 
نوخاسته که از  یا سندهینو یفروکاسته بود برا غاتیپوشانده بود و هنر به تبل یانقالب

جماعت، فرمول آسان قبول  یهمرنگ بود ینم یبر زیزمان ن یها یعتراض به ناروائا
فرو رفته بود نه آسان  یروشنفکر یاو اگر چه تا گلو در آن فضا. رفت یعام بشمار م

 ،یپسند رید یبه معن سمیاسنوب. تافت یجماعت را بر م ینه همرنگ دیپسند یرا م
مالزمه  یواالئ شیبا پو «دتیسند آپ ریبه که سخن د» گفت یم یچنانکه نظام

 یاست که روانها یا زننده زیجماعت، حتا اگر بر حق باشند، چ یدر همرنگ. دارد
نه بر  کند یچه م دیفهم یکه آن جماعت نه م ژهیبو کنند؛ یخوب حس م تقلمس

همه جامعه دهان باز کرده  ریکه ز یرقص ولنگارانه بر لبه چاه کیحق بود، و در 
مانند  ،یرشاهیخانم ام. دیدنبال خود کش زیرا ن یه درون پرتاب شد و ملتبود با سر ب

به آن چاه بود و توانست تنها  شیگشدن زند ریشاهد ناتوان سراز گر،ید یاریبس
اش بود، به همراه انگشت  تنه کی یستادگیکرد ا زیآنچه او را متما. بدر برد یجان

از نادان تران  شیندتران را بکه هوشم یانهدام جمع لیدربرابر م گر،ید یشمار
 . فراگرفته بود

جامعه و  یو فرهنگ یاسیسرامدان س یو فرصت طلب یاکاریاعتراض او به ر یصدا 
 یبازتاب گریو دالور د نیروشن ب سندهیدر کنار دو سه نو اریدفاعش از حکومت بخت

که مقلد چنان  یو عوام کردند یعوام م دیکه تقل یروشنفکران یغوغا انیدر م
 یاز قانون اساس یبانیپشت تشرکتش در تظاهرا. افتیشده بودند ن یروشنفکران

 یچون او برا یکه زنان و مردان یماند و حتا حکومت بازتاب یو ب هودهیمان گونه، ب به
را خطر کرده بودند  ها یآزادانه حزب الله یها یها و سنگ پراکن دشنام اش یبانیپشت

 یبه جائ راند یم شیپ مقاومت یکه ب یبا انقالباش  مبارزه. ننمود یبه آن اعتنائ
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سرتاسر  س،یرمان نو کی یرینگرنده حساس با نکته گ کیبه عنوان  یول دینرس
که توانست خود را در  یکه هنگام دیدر نورد ریرا چنان به س یانقالب یآن فضا

 انقالب جهان از نیتر که داستان آن احمقانه« درحضر»نوشتن  یگردآورد برا دیتبع
 زیتما کی نیا. را فراهم داشت باست، همه اسبا شیاند کینظرگاه روشنفکران تار

از سرتاسر انقالب   existential یوجود یزاریکس چون او ب چیه. او بود گرید
است؛  یرمان مسلم انقالب اسالم« در حضر». نکرده است انیرا حس و ب یاسالم

 یها یو مردم ها ینیبزمانه که روشن  یاز فضا یستیونیامپرس ریتصو کی
زائد  دیتاک یو ب یبائیرمان به ز یها و در لحظه افتی شد یکه در آن م ،یگاهگاه

و هنوز  توانستند، یچگونه م. و حقارتش بکاهد یاز زشت توانست یآمده است، نم
جامعه به رو آورد انقالب با  یاز ژرفا یرا که چنان توده لجن یآن آشوب توانند، یم

  چه بود؟ انانگلست ۱6۸۸با شکوه است  ۱۳۵۷/۱۹۷۹بهمن  22گر شکوه بنامند؟ ا

را در  یرشاهیخانم ام یاش جا دشوار و پرداخت استادانه اریبا ساخت بس« در حضر»
رمان موفق که  کیدر قالب  یشخص تیروا کینوشتن . استوار کرد یرمان فارس

ناالزم  اتیجزئ به وستهیپ سندهیقلم نو. ستیعمده ندارد آسان ن ینقص ساختار چیه
 ریکه خودش را بر تصو ستدیا ین باز نمیاز ا یدم گریباز -ناظر« من»و  گردد یبر م

. همواره برطرف نشده است« درسفر»که  یکند ــ اشکال لیتر تحم تر و مهم بزرگ
از جهان  یا بر گوشه یا نگاه تلخ و سرخورده ،یرشاهیخانم ام یرمان بعد« درسفر»

 یا رساند هنوز در فرانسه یروزیرا به پ یالب چنان عناصرآنچه انق. است یدیتبع
آموخت ــ اگر تجربه خودمان بس نبوده  توان یم اش یاسیاز تجربه س نهمهیکه ا

ضعف »همان    نظر، یهایو تنگ شهیاند یهایهمان کوتاه. باشد ــ دست درکار است
مانند . سازد یرا وبال گردن م یازیو هر امت زیراناچ یکه هر فرصت «یهمت و را

 یدشوار یکه ب یرسراسریوتص کیاست از  یباز برش« درسفر» ن،یشیرمان پ
 . انداخت ریآن را بر همه تصو توان یم

احتماال خود خواسته  آنکه یب کشد یسازمان مبارز م کیکه از  یدر تابلوهائ سندهینو 
درخشان و  یها یو هفت روز از سخنران یکه چرا آن س دهد یباشد نشان م

ناکام ماندن خودشان  یتر نرفت و دست درکارانش آنچه توانستند برا فرا زانندهیانگبر
که ضد انقالب محکوم  افتیدر توان یم یخوباز رمانش به  یول د،یگو یاو نم. کردند

 یانقالب میاز رژ شیهمان گذشته خود بماند؛ اگر نخست و پ   به شکست است اگر در
و دردناک  زیخشونت آم انیپا. دیایدش بر نخو یدگرگون یبا خودش نجنگد و درپ

 یهمان جو   که بتوان بست تا باز آب بر ستی)پرانتز( ن یکمانک ،یخیدوره تار کی
 یآن را سرآغاز باززائ ای. در اشخاص یهائ یشود ــ حد اکثر با جابجائ ریسراز

 . تر رفت در نکبت آن هر چه فرو ایکرد  توان یم

* * * 

 یهایزندگ projection یفرا فکن. زاده شد ر سده نوزدهماساسا د کیرمان کالس 
 یشناس از روان شیپ یروان انسان ینهتو دنیتر، و کاو بر جامعه بزرگ یشخص

 شناختند یرا خوب م ریبزرگ آن سده بود که چه شکسپ سانیدستاورد رمان نو ن،ینو
اک رنسانس، تابن مروزیکه در ن ودب ریشکسپ. بودند یشاگردان او م شناختند یچه نم

تر را خلق  کاراک یریرا داد؛ به تعب اش ژهیتر و و کاراک تیشخص ،یبه فرد انسان
. اند نکرده یا مبالغه نیبشمارند کمتر یجهان اتیچهره ادب نیتر اگر او را بزرگ. کرد

در آن  یکه چند ستین یبیع چیو ه میکم دار کیرمان کالس یما در زبان فارس
 یریهوشنگ گلش. مینشو میروز تسل یاخته به مدهاو سر از پا نشن میدرنگ کن

 کفت یها به تنگ آمده بود که م سال نیا یجادوئ سمیرئال رداریچنان از تب واگ
  «!مارکز را مرگ بدهد ایگارس لیخدا گابر»

اکنون  بود، یم یقتیمن حق شیچهل سال پ یاگر در اظهار نظر س ،یرانیجامعه ا 
رمان در . ابدی یاست و دارد م افتهی یرمان فارس بوجود آمدن یتجربه الزم را برا

با ارزش در  یو کارها رون،یدرون و ب سندگانیفراوان شده است، از نو یفارس

که  یرشاهیچهارگانه خانم ام «ختران،مادران و د» انیم نیاز ا. ستیکم ن انشان یم
ن ماست و نشا کینمونه رمان کالس نیبهتر افته،یسه کتابش تا کنون انتشار 

رمان . هست یدر درنگ کردن بر رمان سده نوزدهم یکه هنوز چه پاداشهائ دهد یم
جهانش پهناور  یدارد ول یکمتر نشان یستمیرمان سده ب یاز شگردها کیکالس

 دیآ یهمان اندازه بکار م   نگاران را خیشناسان و تار جامعه ر؛یاست و نگرشش فراگ
رمان  کیدست است؛  نیاز ا یشاه ریامرمان سترگ خانم . را اتیکه دوستداران ادب

 ن؛یمع یها و در انسانها گذار زمان بر انسان یاست، روزگار به معن یروزگار
خانواده  ،یرستانشه یخاندان اشراف کیدوره صد ساله از نظرگاه  کیسرگذشت 

 یپهلو یدر طبقه متوسط رو به گسترش پادشاه یاست که به تند سنده،یخود نو
 نیدر ا یاجتماع یها یو دگرگون ،یاسیس یدادهایروزانه، رو یزندگ. شود یحل م

خواننده از . اند که در جهان واقع است بهم بافته یعیو حالت طب یهمان روان   رمان به
که  یتر ملت به جهان بزرگ یاجتماع هیاز هر ال یردانتر زنان و م جهان کوچک

 سندهیدانش گسترده نو. ابدی یراه م گذراند یهمروزگار خود را م خیسده تار نیتر مهم
روزگار فراموش  گذارد ینم دهیناد زیرا ن یا پشه دنیکه جنب یو نگاه عقاب وار

 یا وهیش. است ردهحفظ ک ندگانیآ یاست برا کیهم به ما نزد نهمهیرا که ا یا شده
 دهیاش رس رمان به تکامل هنرمندانه نیگشود، با ا یزاده در رمان فارس که جمال

 . است

 یچند تن یرانیا سانیگوهر رمان باشد در رمان نو یو فضا ساز یتر ساز کاراک اگر 
 ریغ»و  ادعا یکار ب. ستندیمادران و دختران همسنگ ن سندهینظر با نو نیاز ا شتریب

 یبعد کیو  یمصنوع یها از کاراکتر یاریرمان بس نیدر ا یشاه ریخانم ام« متعهد
 شماریب یها صحنه. دهد یجلوه م تر روحیما را ب انهزم سندگانینو نیتر مشهور یا پاره

و تازه  تر یمردم را با رنگ و بوئ نیصد ساله گذشته ا یزندگ ،یمان استاد رمان به
و همراه اشخاص رمان  برد یم ادیکه خواننده لحظه حاضر را از  کند یچنان زنده م

و نوش  شیعو گرمابه و مجلس  یو محفل دوستان و عروس یخانوادگ یهمانیبه م
. خدمتگاران و.. یمتوسط تهران و اطاقها یو مطب پزشک و باشگاه طبقه باال

 یهست، در فضا یکه در زندگ یبا تنوع نیرا از باال و پائ یاجتماع یپهایو ت رود یم
. شود یم کیشر شانیها یو از زبان خودشان در دلمشغول کند یم داریخودشان د

ندارند،  یکاربرد گریکه د یائیاست، اش آمدهرمان  نیکه در ا یائیفهرست نام اش
خود را درتب و  یاست ول ریخواننده با داستان پر کشش درگ. ردیگ یچند صفحه را م

 یگرید زیچ یآدمهائ کند؛ یرا دگرگون م ها یزندگ یکه به تند ابدی یم یتاب دوران
ند جامعه ــ مان روند یتر م و فرو مانند یهمان م   یشتریب اریبس یو آدمها شوند، یم

و رفع و رجوع  یدستکار چیه ،یا سکته چیو ه رود یم شیــ رمان پ یبطور کل
 . ستیدر آن ن یکردن

درخور آن همراه شده است،  یکیتکن یدست رهیرمان با چ نیدر ا یهنر داستانگوئ 
. گذارد یاثر را بر خواننده م نیتر کننده کتاب است که ماندگار رهینثر خ نیاما ا

 افتهی قلیچکش خورده و ص یها سوار است: واژه هائ پر قوت واژه لیداستان بر س
هم او را دوست دارد و تا هر  یو فارس اردرا دوست د یکه فارس یا سندهیدر دست نو

 فیتوص ند؛یآ یو صالبت پشت هم م یکه به روان یجمله هائ د؛یآ یجا با او راه م
از  یا لحظه سندهیخود نو شاعرانه که خواننده را مانند یباال تیبا حساس یهائ

 یفارس یاه از واژه یا )چه بجا خواهد بود که واژه نامه برند یتر م گذران روزمره باال
 انیها در پا آن یآمده است با معن« مادران و دختران»که در  بایز یمهجور ول
  (.میها را در زبان گفتار و نوشتار خود الزم دار واژه نیاز ا یاریما بس. دیایچهارگانه ب

 یول. میا اوردهیرا باال ن کیما هنوز ته امکانات رمان کالس« مادران و دختران»با  
سنت آن  نیمنتظرش بود در بهتر سندهینو نیرا که دست کم ا یرمان قرن نوزدهم

. شود ستهینگر یچشمان نیبا چن دیبا یمهم گذشته ما هنوز م اریصد ساله بس. میدار
 ینکاریریش نیبه چن یدر دست صنعتگران دیبا یهمچنان م یزبان رمان فارس
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. میابی یشگفتاورمان م خیو تار یدر خور تجربه مل یاتیادب میما تازه دار. پرورده شود
 . تر کرده است را گشوده دانیم یشاه ریخانم ام

* * * 

تر خواهد کرد  ما را ثروتمند اتیادب رومند،یقلم ن نیاز ا گریچند اثر د دانم یمن نم 
 شیکه پ یهفت کتاب ی( ولکشم یهمه انتظار کتاب آخر چهارگانه را ماز  شی)ب

بر  یا سندهیقضاوت در باره نو یبرا ردیگ یتکامل را دربر م یا روست و چهار دهه
داستان( از چهار مجموعه فراهم  ۳6کوتاه ) یاداستانه. خود، بسنده است شهیفراز پ

داستان  عتین است که به طبگوناگو یها تیها و موقع از منظره یفیآمده است وط
 نیداستان کوتاه در بهتر. رساند یموجز م یفشرده را با زبان یکوتاه، معنائ

شکافنده  یاست از نگاه یفور یعکس ست،یمجموعه کم ن نیکه در ا شیها نمونه
را  قتشیو حق اندازد یم یتیموقع یتا ژرفا «زریل»همچون  یکه پرتو ینیدوربو با 
و  سندهینو یتجربه شخص یشاه ریکوتاه خانم ام یتانهادر داس. دیگو یباز م

 نیدر ا. است دهیگاه دلشکن بازتاب روشنگرانه و یتیاو با حساس یمشاهده عموم
 یکار چاقو ریحق یدو رو جامعهکه با  دید توان یگزنده را م دهیها طنز پوش داستان

 ادی ها از هست که مزه تلخش مدت یدردناک یها و لحظه کند یرا م یجراح
 نیدر هم زیداستان از نگاه کودک، را ن ،یکودک یداستانها نیبهتر. رود ینم

مادران و » عهیطل« کوتاه یداستانها» یها مجموعه. خواند توان یمجموعه م
 . کرده بودند تیرا تثب سندهینو یها جا از رمان شیمان پ بودند وه« دختران

نقد جانانه در  ۳که گذشته از  اوست یهایگردآمده مقاالت و سخنران «شهیهزار ب»
 یشاه ریخانم ام یاسیمبارزات س رندهیدربر گ ،یرانیا سندگانیباره چند کتاب از نو

کرد  یسلمان رشد یبرا ژهیکه او بو یکار. است یاسالم یبر ضد جمهور
 «تیم»بر  زین یکار یا بود، ضربه رگفتا یموثر نه تنها در دفاع از آزاد یا مداخله

او در . اروپا دوام آورده بود کیدر محافل چپ ش شیانیپا یتا سالهازد که  ینیخم
   آن، یبنگالدش تیدر روا ادگرایاسالم بن گرید یقربان کی ن،ینسر مهیدفاع از تسل

 بگرد آمده در کتا یهایرا نشان داد و چنانکه مقاالت و سخنران یهمان شور و گرم
 . در آمد میمستق کاریر پاز د افتیرا بسنده ن اتیهر جا ادب دهد ینشان م

و  «ریدده قدم خ»و « عباس خان یعروس»و « در سفر»و « در حضر» یرمانها 
هستند؛  یگونه ادب نیدر ا یآثار فارس نیاز بهتر یا پاره« ماه عسل شهربانو»

ها  آن یبرا یاریرا دارد، و مع ها نیاز ا شیب اریبس تیکه ظرف یبر دوران نایب یشاهد
هر  یسربلند هیاست ما یآثار موعهمج نیا. از پس خواهند آمد دانیم نیکه در ا

 . یفارس نینو اتیدر ادب یو راهشمار یا سندهینو

گذاشته  ندهیرهروان آ یهنرمند برا کیبه عنوان  یشاه ریکه خانم ام یسرمشق 
 اریاست بس دهیکه آفر یآثار یرویدر هنر، به ن یپسند ریبه هنر و د یاست، وفادار

 یاخالق دید اش، ژهیو یاخالق دید یب توانست یاو نم. خواهد رفت ها نیاز ا شیب
گرفتار است و  یتیمسئول ای تیکه در چنگ مامور یو سرکشانه کس ریسختگ

و تسلط بر  کیهنر، همه تکن. برسد نجایبه ا رد،یپذ یخالف آن را نم یسازشها
لبانه هنرمندان قدرت ط یاستبازیاست که از س یتعهد ست؛یرسانه و الهام شاعرانه ن

و قدرت که سهل است، شناخته شدن قدر  رود یتر م فرا یو روشنفکران سطح یخلق
 یارهایخود و به مع یاست به حس درون یتعهد نیا. ردیگ ینم یزیبه چ زیخود را ن

 . اند گذاشته نه،یها در هر زم و شاخص ها کیکالس ها، نیتر که بزرگ یباالئ

 دیکوش یبود و م اعتنا یب یشاه ریب به خانم اماز انقال شیپ یجامعه روشنفکر 
و  انهیها از سانسور ناش که در آن سال یرسم ریسانسور غ کی ریرا در ز شیصدا

که آثار  بود یآسان م اریاو بس یبرا. تر بود خفه کند کارامد اریبس یحکومت سوادانهیب
 یمع جمع هنرو خود را ش سدیها بنو آن جربم یها شهیها و کل با فرمول «یمترق»

است با سرنوشت  افتهیکه  یگاهیپا سهیاز مقا دیبا یاو اکنون م. آن محافل سازد
 چیها ه زمان بر آن شیآزما. شاد باشد یاز قهرمانان آنجامعه روشنفکر یاریبس

قوام  به دیبا یم یا سهیچنان مقا. نهاستیتر از ا اما مسئله باال. است فتادهیمهربان ن
به نام  یچخوف داستان کوتاه. ما کمک کند یجامعه روشنفکرگرفتن  هیو بن افتنی
جامعه با فرهنگ باال  کی یسطح اتیتجرب نیدارد، که به نخست رکیرجیج
بر رست و »ساله  ستیدو یچنار ریقطعه معروف که ز« کدوبن»همان    پردازد؛ یم

که همهمه خفه کننده  یا رانهروشنفک یفضا.« ستیبر او بر به روز ب دیبر دو
درس الزم  دیبا یم یهائ سهیمقا نیاز چن بود یم اش هیدستما نیشتریب ها رکیرجیج

سخت به  یشکستها تواند یاست، م ارزش یآسان نه تنها ب یهایروزیپ. ردیرا بگ
با هم در  هیو عدالت، که از پا ینه آزاد دیآ یآسان م ،ینه واالئ. دنبال داشته باشد

 . ستین یاسیس یرکهایرجیدادنشان کار ج یو آشت اند کشاکش

 ریخانم ام یها و اکنون به مانند گذرد یصد سال هم نم یفارس نینو اتیاز ادب 
 ریدرگ یها جامعه شتریکه ما بر ب یذات تیمگر مز ستین نیا. است دهیرس یشاه

ما به  یرپایتجربه د. شود یمحدود نم اتیو تنها به قلمرو ادب میدار تهیچالش مدرن
که هرچه هم  یآن، و فرهنگ پربار نمدر شایچه در مفهوم پملت، اگر  کیعنوان 

. دهد یاز آغاز در مسابقه م شیپ یاز آن گذشته، به ما پرش یبزرگ یزمان بخشها
همان حال و در اوضاع و    در تواند یم. است ختهیدرهم آم یراثیفرهنگ پربار م نیا

ها سال واپس  ا را صدما شود، چنانکه توانسته است و م یبرپا یا وزنه یگریاحوال د
درگذشتن از آن  یفرهنگ و توانائ نیا یها جنبه نیاز بهتر یریبهره گ. است برده

در فرهنگ  یو پائ رانیدر فرهنگ ا یکه پائ خواهد یم یو انتلکتوئل هائ سندگانینو
را  بیترک نیکمال ا یشاه ریام دیما در خانم مهش. استوار داشته باشند یغرب

 .مینیب یم

 

 

 خانم امیرشاهی ـ دانشگاه دیویس )کالیفرنیا(
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 «ممدخترِ زمانه و زبانِ سرزمینمن »
   

 مهشید امیرشاهیگفتگو با 

 
ــ خانم امیرشاهی در مجموعهٌ گفتگوهای پیشین سعی کردیم در فضای فکری 
شما سیر کرده و خط دفاع از آزادی، مقصود شما از استقالل و مفهوم انسانِ آزاد و 

سری به آثار ادبیتان ها هرجا ضرورتی داشت  مستقل را دنبال کنیم. در آن گفتگو
ها پیش  زده و شاهدی آوردیم. امّا این بار و در این گفتگو که قولش را از مدت

خواهیم  تر می اند. بعبارت دقیق همان آثار ادبی    ایم، تکیه و مورد نظر اصلی ما گرفته
ها پرداخته و از ورای  با اجازه و بیاری خود شما به سَبُک و سنگین کردن آن

مهشید امیرشاهی »گویند:  ها دریابیم که چرا می ها و سنجش پاسخها،  پرسش
های آثار و بویژه  ، یا اینکه با توجه به کدام ویژگی«ترین نویسندۀ ماست مدرن
های امیرشاهی را  های شماست که ناقدین را براین نظر گرد آورده که رمان رمان
های  از گونه»یا « فارسیترین اتفاقات ادبی نثر معاصر  یکی از قابل اعتنا»باید 

 بشمار آورد.« ترین کامیاب»و از « کمیاب در ادبیات نوین
ها، توجهی در خصوص شرایط مکانی خلق این آثار:  امّا قبل از پرداختن به همۀ این

خشکاند  شان را می گویند؛ زندگی در تبعید چشمه الهام بسیاری از نویسندگان ما می
گفتار رمان در سفر ـ  ای ـ پی د. شما خود در دادنامهتوانند اثر هنری خلق کنن و نمی

 اید: از رنج تبعید گفته
اش بر هیچ شاخۀ  ام که پنجره آفتابم، در انزوای اطاق دل گرفته من در تبعیدگاه بی

زنم،  شود، به صدای بلند با خودم حرف می درختی سبز، یا گوشۀ آسمانی آبی باز نمی
ت فارسی را دوباره بشنوم. دلم برای حرف زدن فقط به این منظور که پژواک کلما

هایش آشنایم، ظرایفش را حس  به زبان مادریم تنگ است، زبانی که به پیچ و خم
توانم بر  شناسم. زبانی که هر لفظش را می کنم، تابش معنای کلماتش را می می

اش چون موم بازی کنم و  های آشنا چون دانه و نگین بنشانم، با هرکلمه زمینه
 ای به آن بدهم. کل و شمایل تازهش

های بسیار مثبت از آثارتان و با توجه به اینکه بیشتر این  ها و ارزیابی با استناد به نقد
اند، آیا بازهم با نویسندگانی که از بیم دور افتادن از  آثار در تبعید آفریده شده

تید؟ پذیرند، همصدا هس جالی وطن را به هیچ قیمتی نمی« های آشنا زمینه»
های بازدارنده و تنگ کنندۀ میدان کار در تبعید برای شما چه بوده است؟  جنبه

مسلماً با اینهمه خالقیت و ابتکار، خشکیدن چشمۀ الهام نیست و زمین نثر زبان 
تر شده است. پس گله  فارسی هم به یُمن غنای زبانی آثار شما از دانه و نگین پُربار

 شما از چیست؟
    

دوست عزیز، من البته گله فراوان دارم ـ هم از روزگار و حوادث، هم از امیرشاهی ـ 
ام باید  فرمائید شاکی می« در سفر»افراد و اشخاص ـ اما اگر به استناد پیگفتار 

 عرض کنم که آن متن بیشتر اظهار دلتنگی و درد دل است تا گله و شکایت.
نده، بلکه برای تمام کسانی تبعید اصوالً دنیای تنگی است ـ نه فقط برای من نویس

اند و در کشوری غیر از زادگاه خودشان عمر  که ناچار ملک و دیارشان را ترک گفته
که مورد اشارۀ شماست، فضای تبعید است « در سفر»گذرانند. زمینۀ کلی رمان  می

ها در آنجا از تنگ و ترشی این فضا، به رغم گل و گشادی کشورهائی که  و من بار
 ام. را در خود پذیرفته است، حرف زدههرکدام ما 

ولی شاید نادرست نباشد اگر بگویم نویسنده ـ چنانچه بخواهد نویسنده بماند و به 
زبان مادریش بنویسد ـ تنگنای تبعید را بیشتر از بسیاری دیگر از تبعیدیان حس 

بیش  ای علمی یا فنی یا تجاری دارند، حتی کند. مثالً بیش از تبعیدیانی که حرفه می
از هنرمندان دیگری که سر و کارشان مثالً با موسیقی یا نقاشی است ـ چون ابزار 
کار و وسیلۀ دست نویسنده کلمه است. کلمه هم جان دارد و در خاک و آب و هوای 

روید. دور ماندن از بستر اصلی جریان کلمات، که  تراود و می بالد و می خودش می
زمزمۀ مداوم لغات را نشنود، به عالوه از نشو  شود که نویسنده وطن است، باعث می

 …ای اصطالحات و ها، متروک ماندن پاره زاده شدن بعضی واژه و نمای زبان، 
خبری غل و زنجیری است بر دست و قلم نویسنده. به عالوه  خبر بماند. این بی بی

نانند و ای نیاز به خواننده دارد، خوانندگان هم طبعاً هموطنان و همزبا هر نویسنده
ها امکانات ناچیز چاپ و نشر و پخش کتاب را هم در غربت اضافه  الغیر. به این

کنید و این نکته را هم از نظر دور ندارید که نویسنده حواصیل نیست که تنها با باد 
ای  زنده باشد، یا ماهی که فقط به آب ـ ناچار باید نانش را از طریق شغل و حرفه

مالحظه خواهید فرمود که عوامل تنگ کنندۀ میدان کار دیگر فراهم سازد، آنوقت 
 در تبعید کم نیست.

ها مشتی است از مشکالت، ولی به نظر من هیچ کدامش چیره نشدنی نیست و  این
نهایت همدلی را با کسانی    شود. من  هیچ کدامش موجب خشکیدن چشمۀ الهام نمی

نیستم. با آنهائی هم که کنند دارم ولی خودم از آن جمله  که چنین احساسی می
دانم که به  های آشنا دور شوند همصدا نیستم ـ منتهی خوب می خواهند از زمینه نمی

قول معروف سُلُق شُلُغ است و طبایع مختلف، دست و بال بعضی را سانسور و 
آشنا.  بندد تا اجبار زندگی در فضائی غریب و نا تر می خفقان حاکم برملک آشنا سخت

کنم، چون تصورم این است که نفس زندگی در ملکی دیگر،  تکیه می برکلمۀ اجبار
های  تواند به خودی خود افق برخورد با مردمی تازه، مشاهدۀ رسومی نو، همه می

 جدیدی بر نویسنده بگشاید.
 

رسد توجه و  تان بپردازم. بنظرم می خواهم به داستانهای کوتاه ــ در اینجا اجازه می
هایتان  ن   های کوتاه شما ما را به شناخت ساختار رما انتعمق بیشتر روی داست
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همان     نویسی را در های توان رمان توان بارقه کند. از جهات مختلف می تر می نزدیک
ها  های کوتاه شما به نسبت رمان ها یافت. امّا با وجود این، داستان مجموعه داستان

ها  ای ادبی کمتر به این داستانها و انتقاده اند. در میان نقد کمتر شناخته شده
پرداخته شده است. شاید این گفته بدور از واقعیت نباشد که اقبال بزرگ 

تان سوق داده است. خود شما  های کوتاه هایتان، خوانندگان را بسمت داستان ن   رما
 دانید؟ علت این نام آوری کمتر را چه می

   
کوتاه دوران جوانی، رد رمان نویسی های  امیرشاهی ـ با شما موافقم که در داستان

ها شناخته شده باشند ـ  ها کمتر از دومی کنم اولی شود. امّا تصور نمی بعدیم دیده می
الاقل در میان خوانندگان آثار من این طور نیست. ولی کامالً حق دارید که بگوئید 

دستشان نبود اند. اصوالً این گروه چندان راه  ها کمتر سخن گفته منتقدین در بارۀ آن
کنم واکنش خوانندگان و  راجع به کارهای من حرف بزنند. حاال هم خیال می

    همان آش بود و    ها را از رو برده باشد، وگرنه ای از آن سماجت من در نوشتن، عده
هائی که ذاتاً بخیل و  همان کاسه! سکوت این حضرات هم علل مختلف داشت از آن

خوان  تعریف و اظهار نظر را ندارند، یا طبعشان مرثیهحسودند، یا سخاوت و شهامت 
است و فقط بعد از مرگ نویسنده محض زبان گرفتن زبان به شمردن سجایا باز 

گاه   کنند، بهتر است بگذریم گرچه تعدادشان قابل مالحظه است! سکوت دیگران می
شان  ظر مثبگاه برای اینکه در پی جلب ن از این رو بود که من از همفکران نبودم، 

دیدند اهل بده بستان با کسی نیستم. خالصه اینکه باج  گاه چون می آمدم،  بر نمی
کردم چون اعتقاد داشتم در درازمدت  خواستند و من باج بده نبودم! کارم را می می

ارزش، حتی اگر در زمان خود قیل و قالی برانگیخته باشد، فراموش  نوشتۀ بی
ماند و  اگر خلقش به سکوت برگزار شده باشد، می شود و اثر خوب ادبی، حتی می

 بیند. قدر می
 

ــ نیازهای جدید مردم و تغییر عادات زندگی در یک جامعۀ شهری که سرعت در 
های مختلف آثار ادبی در  سازد، و همچنین فزونی گونه ای را الزامی می هر زمینه

نماید. از زمان ظهور  تر می بازار، مردم را ترغیب به خواندن هرچه بیشتر امّا کوتاه
های کوتاه و استقبال مردم از آن ـ که شاید بتوان این استقبال را بعضاً با  داستان

علل فوق توجیه کرد ـ رسم براین بوده است که نویسندگان از یک سو برای بهبود 
های  تری از خوانندگان، داستان معاش و از سوی دیگر دستیابی به دایرۀ گسترده

د را در اختیار جراید و مجالت قرار دهند. امّا شما بدین رسم کمتر پرداخته کوتاه خو
 اید. چرا؟ همان ابتدا بصورت کتاب منتشر ساخته    های خود را از و گویا داستان

 
هائی  های باب نشریات از نوع پاورقی امیرشاهی ـ به این دلیل که از نظر من قصه

های من از آن مقوله  وانده بودم و نوشتهبود که من در دورۀ کودکی در مجالت خ
نویسی من ضرب و آهنگ خودش را داشت: امروز یکی و  نبود. به عالوه داستان

رفت تا سال بعد و یکی دیگر نبود تا هول و وله چاپ تک تکشان را داشته باشم. 
گرفت بزند،  مانستم که یک قران می وقتی روی دندۀ نوشتن بودم به آن تار زنی می

ها یکی بعد  کشید! قصه افتاد دیگر با ده قران هم دست از زدن نمی که میراه 
رسید به صورت کتاب منتشر  آمد و وقتی به حجم مناسبی می دیگری روی کاغذ می

تر این بود که من اصالً راه و رسم زود به  کنم دلیل مهم شد. ولی خیال می می
دنبال جستن این راه و رسم  شهرت رسیدن و یک شبه نام درکردن را بلد نبودم، به

شد. من برای دو مجموعۀ  رفتم! شاید غروری که در کارم داشتم مانع می هم نمی
اولم حتی پی ناشر نگشتم. مجموعۀ سوم را به انتشارات امیرکبیر دادم چون آقای 

 جعفری )پسر( به سراغم آمد.
ها به  انتشار آنکند فقط دو یا سه داستانم پیش از  ام یاری می تا جائی که حافظه

شمارۀ  …شهرت …نام»صورت مجموعه سر از نشریات در آورد. یکی 
شان که  بود که به تقاضای دانشجویان دانشگاه شیراز در ماهنامه« …شناسنامه

را در دورۀ همکاری با دوست قدیم « البیرنت»بود درج شد. « آبنوس»اسمش 
ا غالمحسین ساعدی ر« ها صدای مرغ تن»دادم. « رودکی»محمود خوشنام به 

 از من گرفت.« الفبا»برای 
برای گرفتن اجازۀ نشر یا شمارۀ ثبت ـ « کوچه بن بست»االن یادم آمد که وقتی 

دانم کدام ـ به کتابخانۀ ملی فرستاده شد، آقائی، که ظاهراً هم در آن دایره در  نمی
من تماس کرد و هم با نشریۀ تهران مصور مربوط بود، با  کتابخانۀ ملی کار می

را از آن مجموعه در این نشریه چاپ کند. « ادّه»گرفت و اجازه خواست که داستان 
خواهم کتابم منتشر شود! آن آقا هم یکی  با شرمندگی جواب دادم که من فقط می

ای در دادن اجازه یا شماره تعلل کرد ولی باألخره این یا آن را داد و کتاب  دوهفته
 درآمد.

 
اید که وسوسۀ کنکاش در وضعیت فکری،  ای اشاره کرده ه نکتهــ در این پاسخ ب
مان را در دورۀ خلق  های قشر کتابخوان و عالقمندان به آثار ادبی تمایالت و عادت

های شما نه تنها با آنچه  زند. حق با شماست! داستان های شما، دامن می داستان
د، بلکه حتی با بسیاری از شدند کامالً متفاوت بو بعنوان پاورقی در نشریات درج می

های سیاسی و سانسور  خواستند و یا بدلیل محدودیت آنچه که نویسندگانش یا نمی
بردند، هم از اساس تفاوت داشت. شما در پاسخ پرسش دوم، بر  به نشریات راه نمی

اید که شاید در توضیح سکوت برخی از  برخی از صفات منتقدین انگشت گذاشته
تر  ر شما بعضاً درست باشند، اما با وجود این، بیانگر تراژدی عمومیها در برابر آثا آن
با همۀ « حسادت»نیست. بعنوان مثال  6۰ـ  ۵۰های  ایرانی در دهه« روشنفکری»

زشتی و کراهتش، اما نباید فراموش نمود که این خصلت خود پائی در ذهنیتی دارد 
تر و خوب از  بد از بد که تا حدی قدرت سنجیدن و مقایسه داشته و حاصل تشخیص

« بهتر»بهتر است. و از آن جهت که حسود احیاناً خود و همگنان فکریش در خلق 
ترسد لب از لب باز کرده و با بدگوئی  اند، حتی اگر در بُخل و تنگ نظری می درمانده

کوشد با سکوت و با تظاهر به  سرو صدائی ایجاد و توجهی را جلب نماید، پس می
تر در این بود  کنم مشکل اساسی از انکشاف بیشتر گردد. من فکر میتوجهی مانع  بی

های ما یعنی آنچه  و کتابخوان« روشنفکری»های شما با آن نوع ذهنیت  که، داستان
که برخی مایل به گفتنش و عدۀ بزرگتری خو به شنیدنش کرده بودند، از یک 

 سرشت نبود.
های خلقی، طبقاتی،  یدئولوژیپرسش اینجاست که آیا اساساً ذهن مسخ شده در ا

هم از نوع مبتذل آن قادر  ها یا سودازدگان سیاست آن آن دهه« روشنفکری»مذهبی 
های عادی  به توجه و کشش به سوی آثار پرداخته شده بر محور دنیای فردیِ انسان

ای خالف عادت  های کوتاه شما محاط در اندیشه کنید داستان را داشت؟ آیا فکر نمی
تر از ذهنیت  تر از آنگاه که باید، و جلو ای زود بوده و چند دهه آن دوران

ما پا به عرصه وجود نهادند؟ شاید برای شناخت و استقبال از این نوع « روشنفکری»
های ما ابتدا به شکستی در واقعیت و سپس به  و کتابخوان« نخبگان فکری»آثار 

 !داشتند؟« نیاز»انقالبی عظیم در نوع تفکر و اندیشه 
 

دانم که  ها سخن بسیار است ـ می آن روز« روشنفکری»امیرشاهی ـ در بارهً فضای 
دانید ـ برای پرهیز از دراز نفسی و دوباره گوئی به آن نپرداختم، چون همیشه  می

پرسید، چشم ـ برای نشان دادن  نگرانم که مباد مخاطبم را ملول کنم. حاال که می
شود  الب یکی دو حادثه را که به خودم مربوط میقبل از انق« روشنفکران»احواالت 

خواند، روزی  می« چپ افراطی»گویم: خانمی که هنوز هم خودش را  خدمتتان می
ش معتقد بودند شناختن آنتونیو گرامشی بر  به من گفت که مسئولین گروه سیاسی

ها واجب است ولی حق خواندن ترجمۀ مهشید امیرشاهی را از گرامشی  همۀ آن
د! و دوستی که دیگر در میان ما نیست ولی یادش همیشه با من است، نقل ندارن
در حضور او به جمعی هشدار داد که: « کانون نویسندگان»کرد که سلسله جنبان  می

 رود، زبان دراز و قلم تیزی هم دارد، نباید  این زن )که بنده باشم( زیر چتر کسی نمی
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 به او میدان داد!
ز انقالب و در فرانسه از آن دو شنیدم ولی طبیعی است که این مطالب را من بعد ا

های سال حس کرده بودم. ادامه و رسوباتش  بروزات این نوع رفتار مافیایی را سال
ها برایتان فراوان دارم اما گمان  ام و از این نمونه را در این دورۀ تبعید هم دیده

وژی برای خفه کردن کنم همین مختصر گویای فضایی باشد که در آن ایدئول می
خوی مستقل و استعداد ادبی دخالتی مستقیم داشت. غیرمستقیم هم دخالتش 
محسوس بود. به عنوان مثال: در چنین فضایی حسادت هم )که مطرحش کردید( 

شد، حاجت به ترجمان و پوششی داشت.  هرگز به صورت خام و عریان عرضه نمی
رد و لباس برهنگی بود! خودمانیم، خط ک غالباً ایدئولوژی نقش ترجمان را بازی می

ای به بهانۀ اینکه مثالً از خط انقالبی منحرف  بطالن کشیدن بر کارهای نویسنده
 آید! تر از اقرار صریح به حسادت می شده است به نظر روشنفکرانه

هم بیشتر وسیلۀ « نقد ادبیش»به طور خالصه در فضایی که باندبازی رواج دارد 
ا ارزیابی کتاب و رمان و داستان، و تریبونی هم که در اختیار تسویه حساب است ت

گیرد بیشتر سنگر سنگ و گل پراکنی است تا نشریه و رادیو و  قرار می« منتقدانش»
 تلویزیون!

ای  و از زمان عرض کنم که چندی پیش مقاله« روشنفکران»در مورد پیش بودن از 
اش متأسفانه  د و نام نگارندهبه دستم رسید که در جمهوری اسالمی چاپ شده بو

فراموشم شده است. در آن مطلب آمده بود: ما آنقدر روشنفکر ندیده بودیم که 
دانستیم! بنابراین جلو بودن از این نوع  احمد را روشنفکر می موجودی مثل شمس آل

ها نه تنها از دوران بلکه به طور مطلق  روشنفکران کار سختی نبود! بسیاری از آن
ام، چون  تر از زمانه ام ـ نه جلو ام بوده کنم دختر زمانه ه بودند. من تصور میعقب ماند

به گمان من برای زدن حرف درست و کردن کار درست هیچگاه زود نیست. گرچه 
 ممکن است قبول عام یافتن حرف یا کار درست توأم با تأخیر باشد.

فقط اضافه کنم که به نظر ها به نکتۀ دقیق و درستی اشاره دارید.  در مورد کتابخوان
های واقعی در میان اکثریت خاموشند.  من در همه جا و در تمام ادوار کتابخوان

خاموش به این معنی که بلندگویی برای اظهار نظرشان در اختیار ندارند و در 
« سازندگان افکار عمومی»برند ـ چه  اند لذت می خلوتشان از اثری که خوانده

ـ و در آخر کار هم استقبال همین اکثریت خاموش از آثار  بخواهند و چه نخواهند
بندد و توطئه گران را وادار به شکستن  نویسنده است که دهان یاوه گویان را می

 برد! ها را از رو می کند. یا همانطور که قبالً گفتم آن سکوتشان می
   

یت متون ــ ضرورت کوتاه نویسی در عمل پیامدهایی بهمراه آورد که بر روی کیف
ادبی نیز تأثیر گذاشت. از جمله انتقال تدریجی از موضوعات داستانی و ماجراهای 

های داستان و دیگر  پی در پی به تمرکز بیشتر روی مسائل درونی شخصیت
های گویا و جاندار و حتی االمکان  تر شدن زبان به معنای گزینش واژه هنرمندانه

هایی به محک سنجش  ز چنین مشخصهاندک در خدمت بیان بیشترین معنا. امرو
 اند. آثار ادبی نوین بدل شده

هایی هستند از وضعیت و موقعیت  ها سراسر روایت ها و چه داستان آثار شما چه رمان
ای که با پیرامون خود  ها و رابطه ها و از نوع برداشت ها، از احوال درونی آن انسان

هایی هر چند بغایت منحصر بفرد  سانکنند. روایت زندگی درون و بیرون ان برقرار می
 و غیر تکراری اما در عین حال کامالٌ عادی و قابل باور.

این ویژگی در چشم آندسته از منتقدین که آثار ادبی را با محک چگونگی بازتاب 
ها و  سنجند از برجستگی ها می دنیای واقعی و حوادث جاری بر زندگی و روان انسان

های قوی، بارز و انکار ناپذیر یک اثر ادبی مدرن بحساب  نهامتیازات آثار شما و نشا
 آید. می

و « های فاقد ویژگی خاص انسان»های شما را  های داستان اما برخی دیگر شخصیت
کنند. نظر شما در این خصوص  قلمداد می« اهمیت های بی زندگی»سرنوشتشان را 

 چیست؟

رند و طبعاً از دیدگاه ادبیات گویند البته مختا امیرشاهی ـ کسانی که چنین می  
« ویژگی»کند که انسان فاقد  زنند. رئالیسم سوسیالیستی حکم می مکتبی حرف می

های طبقاتی دست  ای خاص برخیزد و برای رسیدن به آرمان باشد مگر آنکه از طبقه
ها و عالئق  به یک رشته کارهای قهرمانی بزند و در درجۀ اول هم با خواست

ها پیروز  اد با اهداف واالی ایدئولوژیک است، بجنگد و بر آنشخصیش، که در تض
ای است که  هم از نظر پیروان این مکتب فقط از آن گروه و طبقه« اهمیت»شود. 

انسان به آن تعلق دارد، نه از آن زندگی فرد. اکثر محصوالت ادبی شوروی و 
د به همین تم نویسندگان دلبسته به احزاب برادر کشورهای دیگر را که ورق بزنی

خورید. من به عکس ویژگی و اهمیت را برای فرد، هر فردی، تک  تکراری بر می
هایم  تک افراد، قائلم. به همین دلیل خصایص شخصی را محور ساختن شخصیت

پردازم. چون  ها یک نمونه و یک صورت نوعی می دهم یا احیاناً از آن قرار می
معتقدم هر آدمی ویژگی خودش را دارد  برخالف پیروان مکتب رئالیسم سوسیالیستی

اهمیت نیست ـ نه در جهان واقع و نه در عالم داستان. به همین  ئی بی و هیچ زندگی
دلیل است که در آثار من تعدد و تنوع شخصیت وجود دارد. به همین دلیل است که 

 شود قهرمان کتاب است. هر شخصیت من که وارد صحنۀ داستان می
شتید. از نظر من هم کوتاه گویی و گزیده گویی یکی از اصول به ایجاز اشاره دا

سبک نگارش است. دقت در انتخاب کلمات و رعایت قواعد دستوری هم از آن 
جمله است. تسلط داشتن بر زبان و کلمه در دنیای ادبیات از نوع تسلطی است که 

 فرضاً مجسمه ساز بر خاک و سنگ دارد.
کند. توجه کردن  شخصیت در آن زندگی می برسیم به ذهن شخصیت و جهانی که

شک بسیار مهم است ولی پرداختن به آن  گذرد بی به آنچه درون ذهن شخص می
گذرد تمام شود. التفات  توجهی به آنچه در محیط بیرون می بایست به قیمت بی نمی

اعتنائی به  گاه برای طفره رفتن از ترسیم جهان بیرون است و بی به احواالت درونی
همان ادبیات ایدئولوژی زده که قرار بود همه چیز را از دریچۀ     ن افراد از تبعاتذه

روابط تولید ترسیم کند. در یک تقسیم بندی ساده و غیردقیق در بیشتر تولیدات 
ای ـ مد نظر  ای و باسمه ادبی رایج یا توجه به این جهان بیرون ـ به صورت کلیشه

ها معلوم نیست، یا یک مشت کاراکتر  است و در کل شخصیت فردی پرسوناژ
آیند که  عجیب و غریب ـ بدون آنکه درست پرداخته شده باشند ـ به میدان می

روند. نتیجه اینکه یه عده از آن سر بام  اند یا به کجا می روشن نیست از کجا آمده
 افتند و یک عده از این سر بام! می

 
تواند تغییر و  جهان بیرون نمیاز نظر من احواالت درون بدون تأثیر پذیری از 

تحولی بردارد و نویسنده باید تعادلی میان این دو بیابد. من به هر حال همیشه در 
 پی جستن این تعادلم.

 
ای هستند در خدمت بیان  های کوتاه و فشرده های شما روایت ــ بسیاری از داستان

، «البیرنت»از داستانهای پر قدرت و هنرمندانه مناسبات اجتماعی. بعنوان نمونه باید 
های گزینش شدۀ زندگی زنان  نام برد که لحظه« باران و تنهایی»و « استفراغ»

تری در جامعه، چون  تر و گسترده های عمومی ای، واقعیت ها، همانند آئینه داستان
تابانند و یا نگاه نقادانه همراه با  آور با آنان را باز می مشکالت زنان و رفتار حقارت

ها و  شیرین راوی جوان و زیرک ما یعنی سوری به خانواده، جامعه، آدمطنز 
شود نوه عمۀ مادر این  پدر بزرگ من می»هایی چون  مناسبات پیرامون در داستان

 …و« اسم گذاری بچۀ سیمین»، «اینترویو»، «مجلس ختم زنانه»، «آقا
سبات آن ها نه به توصیف و تشریح مستقیم جامعه و منا شما در این داستان

اید و نه به روایت واقعۀ محوری داستان بیش از آنچه الزم باشد، جائی  پرداخته
کند، مسئله  ها بیش از هر چیز توجه را جلب می اید. آنچه در این داستان داده

ها توسط فرد ـ  چگونگی جذب و برداشت از وقایع روزمره، حوادث جاری و رابطه
در یک قالب ـ نحوه و تأثیر آن بردنیای  ها شخصیت داستان، راوی یا هر دو آن



 1382ـ   آبان /  آذر   16تالش ـ سال سوّم  ـ  شماره        

 

20 

 

درونی و فردی و چگونگی بازتاب این تأثیر در ضمیر خودآگاه او به تبع او بازتاب 
این تأثیر بر ضمیر آگاه خواننده است. با این ردپا که در انتها، شخصیت داستان در 

تأئید و  ای که بر وی رفته است، از نگاه و قضاوت خود نسبت به پیرامون یا حادثه
 گردد. همدلی خواننده برخوردار می

همان ابتدا هدف خلق داستان و نشانۀ انتقال     آیا کسب این همدلی و تأئید از
باشد؟ یا اینکه چنین  های نویسنده به خواننده می ها و دیدگاه آمیز قضاوت موفقیت

یگر تأثیر ها یا بعبارت د ای حاصل تفکیک ناپذیری ذهنیت نویسنده از واقعیت نتیجه
ای پرقدرت در پرورش و آفرینش  آمیزش رئالیسم قوی با ذوق و قریحه

ای اجتناب ناپذیر ذهن باز و آزاد و واقعگرای امروز  نهایت بگونه   هاست که در  داستان
 سازد؟ خواننده را با خود همراه می

 
جلب کنم تعبیر دوم شما درست باشد. اگر هدف داستان نویسی  امیرشاهی ـ فکر می

شود. من هرگز  رو مد روز می همدلی و تأئید بالفاصلۀ خواننده باشد، نویسنده دنباله
هایم را  های جهان بیرون و درون شخصیت ها و واکنش ام. کنش چنین کاری نکرده

ام نه از دید فالن ایدئولوژی، حاال هر  هایم بازتاب داده همیشه از دید خود در نوشته
نه از دید بهمان نویسنده، حاال هر قدر زبر دست و ارجمند. قدر ساخته و پرداخته، و 

کنم سبک متمایز و مشخص نویسنده است که به اثر هنری اعتبار و  چون خیال می
بینید و  بخشد، وگرنه زدن حرف قالبی و تقلیدی ـ همانطور که می طراوت می

 دانیم ـ کار هر کسی است. می
برم هیچ هدفی و  دست به قلم میراستش من هنگامی که به قصد قصه نویسی 

ای که  فکر و ذکری جز نوشتن داستان خوب ندارم. احتماالً همدلی خواننده
دانید اگر انعکاس این  شود ـ و نمی فرمائید از احساس همین امر حاصل می می

ای از نازی خانم، که من  همدلی به گوش نویسنده برسد چه لذتی دارد! وقتی نامه
های  آید و جای به جای به حرف ام، از انگلستان می ندیده تا امروز هم او را

گوید که پس از  استناد دارد، یا دوستی از سوئد تلفنی می« در سفر»کاراکترهای 
هرگاه همسرش بخواهد نارضاییش را از رفتار او نشان « ماه عسل شهربانو»خواندن 

تر و سینمای  ند تئاکند، یا فرزانۀ تأئیدی هنرم خطابش می« ابراهیم»دهد با غضب 
در »، یکی از پرسوناژهای «انیس»کند که اخیراً به سبک  ما با شیرینی تعریف می

دهد و یا آقای کشگر از دفتر  نشان می« چیش!»، دلخوریش را با گفتن «حضر
های چهار پارۀ  دهد که با واژه با ظرافت و به لطف توضیح می« تالش»نشریۀ 

نویسنده کمترین از شوق به  …ها دارد، و زندگیمعاشقات و « مادران و دختران»
 رسد! آسمان هفتم می

شان درک  های دیگر را با شریک شدن در احساس و اندیشیده ما همانطور که انسان
شویم، )مقصودم پیوند با جامعۀ  کنیم و به داشتن پیوند خویش با آنان اگاه می می

هم وطن(، با بشریت است، نه فقط با رفیق و همشهری و هم مسلک و 
کنیم. و اعتقادم این است  های داستان هم از همین طریق رابطه برقرار می شخصیت

که رئالیسم بیش از هر مکتب ادبی دیگر برای این کار جان و نَفَس دارد. 
های واقعی  سازی موفق یعنی وارد کردن موجوداتی خیالی به جرگۀ انسان شخصیت

حرف الزاماً به معنای دادن تصویری دوست  و پیوند دادنشان به جامعۀ بشری. این
همان     ها نیست، بلکه به معنای ممکن کردن ایجاد رابطه با آنهاست ـ داشتنی از آن

 کنیم. ای که در زندگیمان با افراد، چه خوب و چه بد، برقرار می نوع رابطه
 

شنا های کوتاه شما آ دانم آیا تا کنون کسی هست که با مجموعۀ داستان ــ نمی
های کودکان به وجد نیامده و رنگ و رؤیای دنیای  شده و از خواندن داستان

اسم »، «سوسک حنائی»هائی چون  کودکانه را چنان زنده لمس نکرده باشد. داستان
 …و« خورشید زیر پوستین آقاجان»، «بوی پوست لیمو، بوی شیرتازه»، «نویسی

اران بزرگ ما بزرگسالنند که هنوز ها در حقیقت آموزگ آیا راویان کوچک این داستان
با دنیای کودکان خود که سرشار از ادعای حق و حقوق و طالب احترام و توجه 

کنید؟ کودکان یا  ها را بیشتر به چه کسانی توصیه می ایم؟ خواندن آن است، غریبه
 بزرگساالن؟

   
مورد  های ام ولی داستان امیرشاهی ـ من برای کودکان جداگانه بسیار کار کرده

 اشارۀ شما خطاب به بزرگساالن است.
خوشبختانه مدتی است در جمع ما ایرانیان هم راجع به خورده شدن حقوق زنان 

شود، ولی متأسفانه هنوز در مورد کودکان، که به دلیل  بسیار و به جا حرف زده می
خردی از حرمت و توجهی که حق آنهاست بسی اوقات محرومند، کمتر سخن در 

 .میان است
نویسم ـ نه کودکان به بزرگساالن و نه  هایم را به قصد تدریس نمی من داستان

ها یکی از  بالعکس. فقط معتقدم که توجه به حقوق کودکان و حرمت گذاشتن به آن
نژاد و مذهب و  گوئیم که انسانگرائی  های اساسی تمدن است. همه می نشانه

برنمی دارد. طبیعی است حرمت  دارد. باور کنید که سن و سال هم جنسیت بر نمی
به کودکان از مقولۀ حرمت به بزرگان نیست که به فراخور اعمال نیک و بد و 

توجه به زشتی و زیبائی،  گذاریم ـ بی های آنهاست. حرمتی که به کودکان می قابلیت
ها قائلیم، میدانی است  ها ـ تشخصی است که برای آن هوشی آن هوشمندی و کم
گذاریم، کوششی است که برای پروردن  وجود در اختیارشان میکه برای اظهار 

ها از طرف ما  کنیم. و هیچکدام این کار ها می امکانات و استعدادهای کم و زیاد آن
لطف و مرحمت نیست، حق کودکان است که باید بپردازیم. و برای ادای این دین 

کودکان یعنی غریبه  کافی است کودکی خود را از یاد نبرده باشیم. غریبه بودن با
بودن با خود ـ خود دیروزمان که همیشه در ما زنده است و تا واپسین دم هم با ما 

 خواهد بود.
   

دانید که شوق نخستینِ انجام این گفتگو تحت تأثیر  ــ خانم امیرشاهی احتماالً می
مادران و »احساس شگفتی و تحسینی بود که خواندن سه جلد از چهار جلد رمان 

گویم.  در ما ایجاد نمود. در بیان این احساس تنها از سوی خود سخن نمی« راندخت
ام و  ـ با هر که این مجموعه را خوانده سُخن گفته ۱۳۸۱در این مدت ـ از تابستان 

ام، همگی را دراین احساس  ها نگاشته و من خوانده هر فرد که نقدی در بارۀ آن
« درسفر»و « درحضر»های  یافتم. رمانشگفتی و تحسین با خود هم آواز و همباز 

های کوتاه را. سپس بعنوان کسی که چندسالی  تر خوانده بودم و بعد داستان را پیش
کند موضوعات مطرح  هایش نه تنها تالش می ها و پرسش است از طریق مصاحبه

جامعه را با صاحب نظران و روشنفکرانمان به بحث گذارد، بلکه همچنین بعنوان 
ها ـ بدون آنکه سعی در پنهان  القمندی ویژه نسبت به برخی چهرهفردی با ع

های  کوشد حلقه نمودن این عالقمندی داشته باشد ـ و با حساسیت و کنجکاوی می
ها را بازشناخته و از طریق پیگیری حاصل  اتصال نظری و رشتۀ اصلی اندیشۀ آن

فکری و روشنفکری  ها را بر جامعه ترین تأثیر این تالش ای هایشان، پایه تالش
دریابد، بعنوان چنین کسی سعی کردم از تک تک آثار شما که دوسال و اندی است 

ها در  مرا به جد بخود مشغول داشته، فاصله گرفته و با درنظر گرفتن مجموعۀ آن
ای دست یابم. حاصل آنکه؛ مهشید  مورد این تأثیر به جمعبندی حتی االمکان یگانه

شناختی نوین، پویا، جاندار،  ای برای ۀ آثار خود دریچهامیرشاهی در قلب مجموع
 متحرک و تاریخی از میهنمان و مردمانمان گشوده است.

مادران و »و همچنین مجموعه رمانهای « درسفر»و « درحضر»دوجلد رمان 
های  در پیوند تفکیک ناپذیر با حوادث و تحوالت اجتماعی ایران در دوره« دختران

اند، همچنین بر بستر روزگاران متفاوت، روحیات، آداب  ه شدهمختلف تاریخی نگاشت
و رفتارهای انسانی، اجتماعی و باورهای مردمی در وضعیت تغییر و تحول دائمی 

ها زندگی و هر چیز بدان پیوند دارد، جاری  اند. در این رمان مورد بازگوئی قرار گرفته
چ زندگی ایستا نیست. چه است. همانگونه که در واقعیت هیچ جامعۀ انسانی و هی

 دهد؟ چیز شما را این چنین با تحول و حرکت پیوند می
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خواهم چند کالم  امیرشاهی ـ پیش از پاسخ دادن به این پرسش، با اجازۀ شما می
اید و جمع بندی شیرینی  های من دیده حاشیه بروم، چون نکات ظریفی که در رمان

ای به یاد مطلبی انداخت که  دی کودکانهاید، مرا با شیطنت و شا که از آثارم کرده
آقائی در جواب به مقالۀ من برای روزنامۀ آیندگان فرستاده بود. این شخص هم ـ 

انقالبزده از « روشنفکران»که گویا ادعای شاعری یا نویسندگی داشت ـ مثل دیگر 
های بد و زدن  های ضد انقالبی من سخت برآشفته بود و بعد از دادن دشنام حرف

داد، در اثبات  ها بود و هر کدامش سربه باد می های بیراه، که باب آن روز چسببر
جوازی مهشید امیرشاهی در ارائۀ فکری سیاسی این طور استدالل  گستاخی و بی

کنم چون جمالت دقیقش را  های او را خالصه می کرده بود )باکلمات خودم گفته
هایش خانه بر  همانی است که در قصهام(: یا ایهالناس! این  طبعاً به حافظه نسپرده

اختیار میان مشاهدات شما و  درش زنگ و درخودش مستخدم دارد! مقایسۀ بی
مالحظات آن حضرت البته از فتوت به دور است، ولی عرض کردم، شادی و 

 شیطنتی کودکانه در این امر دخیل بود!
ب خاطرم من در ضمن یک عذر خواهی چاق و چله هم به شما بدهکارم. چون خو

مادران و »گذاشتید من امید داشتم آخرین پارۀ  هست وقتی قرار این مصاحبه را می
آنکه  ام بی هم به ثمر برسد و پایانش بهانۀ گفتگومان باشد. بد عهدی کرده« دختران

 چندان مقصر باشم.
پس از بستن این دو پرانتز سپاس و پوزش برویم به سراغ سؤالتان که راستش 

برایش جوابی دقیق و روشن داشته باشم، چون هرگز آن را از خود مطمئن نیستم 
 گویم در حکم فکر کردن به صدای بلند است. ام. بنابراین آنچه االن می نپرسیده

گردم که الزاماً و در نظر اول  برای آنکه به جوابی برسم پی بروزاتی در خودم می
 ارتباط چندانی هم با یکدیگر ندارند.

ی نو جوانیم برمی گردم. به سال هائی که در یکی از شبانه ها به عقب و سال
خواندم. از آنجا که تنها شاگرد ایرانی آن مدرسه بودم  های انگلستان درس می روزی

ها سوای خواهر کوچکم یکی دو ایرانی دیگر هم به آنجا آمدند( به درست یا به  )بعد
شده بود که سفیر فرهنگ  شکل، باورم شک با ذهنی خام و بی دانم ولی بی غلط نمی

و ملک خودم در آن دبیرستانم و حق ندارم کاری کنم که باعث سرشکستگی آن 
ملک و فرهنگ باشد. طبیعی است که کسی چنین رسالت و مسئولیتی برگرده من 
نگذاشته بود ولی عشقی که به این هر دو از آغاز زندگی در دلم پرورده شده بود 

های جوانی  گذرم و به نیمه ها می کرد. از آن سال چنین تصوری برایم ایجاد می
ترین شرایط، حتی وقتی دوستان با کمال حسن نیّت  رسم. در آن ایّام حتی در بد می

اگر تو در جای دیگری به دنیا »کردند که:  همدردیشان را با این جمله شروع می
نگی خواستم از سرزمین دیگری باشم با زبان و فره ، خودم نمی«…آمده بودی

های  خواستم این بود که با امکانات ناچیزم محاسن و زیبائی دیگر. چیزی که می
ها را به آنچه خود دارم اضافه کنم. نکتۀ دیگری هم که  ها و فرهنگ دیگر سرزمین

ام از رسوم و آداب دیرینه و ورافتاده ردّ  به آن آگاهم این است که همیشه مایل بوده
نچه از میانشان بد بوده با علم به اینکه نامطلوب و خطی به جا گذاشته شود تا آ

است منسوخ بماند، آنچه خوب بوده است به دنبال دالیلش باشیم که چرا کنارش 
ایم و احیاناً در احیایش بکوشیم و آنچه نفع و ضرری نداشته است الاقل  گذاشته

تاریخ تقلب  ام در نقل بدانیم که برما گذشته است. و آخر اینکه همیشه اعتقاد داشته
اش سنگین است: بزک کردن یا حذف وقایع رسیدن به  جایز نیست، چون جریمه

 سازد. بهبودی و بهروزی را ناممکن می
کنم تنها وجه اشتراک  ها احتماالً جواب سئوال شماست. گمان می مجموعۀ این باور

و ها نشانی است که جملگی از پیوند عمیق من با زادگاهم و تاریخم  این مشخصه
ها تصویری ایستا و راکد  توان از آن زبانم دارند که هرسه از نظر من پویاست و نمی

داد و اگر کسی چنین کند در حقیقت ایستائی و رکود ذهنی خویش را منعکس کرده 
است نه واقعیت اطرافش را که در همه حال در شرف تغییر و تحول است. مگر 

توان  ئی مداومش بازتاب داد؟ مگر میشود واقعیت اطراف را بدون انعکاس پویا می

های تاریخیش را نشناخت؟ تاریخ بستر تحول جامعه و افراد  بازتابش داد و زمینه
 دارد. توجهی به آن از شناخت ابعاد این تحول بازمان می است. بی

   
شود رمان بازتاب ادبی دورانی بغایت دگرگون شونده است و بر بستر  ــ گفته می

عیت انسان در رو در روئی با جهان جدید موضوع بسیاری از این دگرگونی وض
هائی که هرچه  های زندگی انسان های این دوران بوده است. سرنوشت و لحظه رمان

های آشنایش کَنده شده و  های بسته با قواعد و نظم درونی و ارزش بیشتر از محیط
 گیرند. ر میهای گسترده و سراسر بیگانه قرا ها در محیط در کوران دگرگونی

کتاب « خیر دده قدم»اگر موافق باشید برای یک قیاس کوتاه در یک نگاه تطبیقی 
هائی روان از  را برگزینم که به نظر من در صحنه« مادران و دختران»دوم رمان 

ها و حرکت یک جامعۀ بسته به سوی جامعه باز شهری شاهکاری است.  دگرگونی
های نخستین قرن بیستم که در خیابان  هچهرۀ در حال تغییر شهر تهران در ده

یابد، به  خیر به صرافت رفتن به دیدار ماه منیر تجسم می های دده قدم گردی
موازاتش پراکنده شدن یک خانوادۀ بزرگ اشرافی در گوشه و کنار این شهر و 
شکسته شدن ناگزیر حلقۀ بسته آن و آمیزش با سایر اقشار و طبقات اجتماعی، رشد 

قشار میانی و تحصیل کردگان سراسر مدعی حق و حقوق، خروج زنان و گسترش ا
اند.  همه تا حد رؤیت و تا مرز قابلیتِ لمس تصویر شده …ها و ها و اندرونی از پستو

نهایت آرامی و سبکپائی    ها چه گویا و چه موجز و در  کالم در این تصویر پردازی
 بهنگام عبور از ذهن خواننده.

برخالف آنچه که تا کنون ما بدان عادت داشتیم ـ پرسوناژهای  شگفت آور اینکه ـ
خورند، نه مغمومند و نه احساس از دست  شما در برابر این تحوالت اساساً نه جا می

کنند. به سخن دیگر فضای این رمان دنیای هماهنگ شدن با آهنگ  رفتگی می
ه، خرافی، کُند ماند به صورت شخصیتی عقب ماند تحوالت است. آنکه از آن در می

یابد ـ  کند. )چون شکوه اعظم( آنکس که نتایج دیرکرد خود را در می ذهن جلوه می
حتی اگر در صدد جبران مافات برنیاید ـ قدر و ارزشی برای دگر شدن قائل است 
)نمونه در گفتگوی میان دوخواهر یعنی ماه طلعت و مهربانو و سخن مهربانو دختر 

س با صفیه دختر مستخدمی که به فراخور زمان، با شوق ای که در قیا اشراف زاده
به « مفید»رود در زندگی دست برزانو نهد، خود را  فراوان فن و هنری آموخته و می

بیند و بود ونبود خویش را برابر. برخی نیز از این همه تحول  کاری نمی حال هیچ
ر داستان یا همان سرو    سرشار از خرسندی، سرزندگی و آمال و آرزویند، چون

امیرخان که بعنوان پسری با هوش و با استعداد در جلد اول، دولتمردی جوان و پر از 
های واال و نگاهی رو به آینده در جلد دوم و پدری نیک رفتار و مدرن در جلد  آرمان

سوم و در سراسر داستان حضور دائمی دارد گوئی خود پیشگام و سمبل تحول است 
دهد. نگاه شما به انسان درگیر در جهان دگرگون شونده  میو تاریخ را بجلو هُل 

 نگاه دیگری است.
شوند  می« از خود بیگانگی»چرا پرسوناژهای شما در این رو در روئی نه دچار بحران 

ها و  با ارزش« قوم قبیله»و « ناموس»، «فرهنگ»، «هویت»و نه به نام دفاع از 
 خیزند؟ نظم نو از در ستیز بر می

   
شود. دگرگونی جامعه  اهی ـ جامعه از امروز به فردا عوض یا دیگر نمیامیرش

مقدماتی تدریجی دارد ـ حتی اگر افتادنش به مسیری جدید با انقالب صورت بگیرد. 
شوند و  گیرند و اخت می در نتیجه بیشتر مردم عادی خرده خرده با تحوالت خو می

هم مردمی عادی « خیر ه قدمدد»دهند. پرسوناژهای  همچنان به زندگی ادامه می
ها در مقابل تغییرات واکنشی یکسان ندارند. به عنوان  هستند. به عالوه همگی آن

مثال: مؤیداالسالم که هم محتاط است و هم ابن الوقت ـ خودش را با همۀ شرایط 
دهد؛ سردار مفخم بشارت السلطنه که هم طالب عدالت اجتماعی است و  تطبیق می

گیرد؛ مهراولیا که  ضاشاهی خشمگین ـ از فعالیت سیاسی کناره میهم از استبداد ر
شود؛ هاشم آقای  ها می هوشمند است و در پی مدینۀ فاضله جذب تبلیغات چپی
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بیند؛ مهربانو که برای  تاجرزاده و اهل مماشات ترقی را در کارمندی دولت می
خودتان در بارۀ  کند ـ و همانطور که تغییرات آماده نشده است احساس بیهودگی می

ها گفتید ـ امیرخان در عین داشتن ایرادات اساسی به اوضاع از وارد  دیگر شخصیت
شدن وطن به جرگۀ تجدد خشنود است؛ صفیه که شغلی آزاد پیدا کرده است )یا 
سرور که ماشین نویسی آموخته است( در فکر ترقی اجتماعی است و شکوه اعظم 

دیروز خود را کشان کشان به جهان امروز آورده دانش و پایبند خرافات ذهنیت  بی
 کند ـ و الی آخر. است و از آن دل نمی

توان در عرصۀ ادبیات مواضع مختلف  امان تاریخ البته می در مقابل دگرگونی بی
داشت. یکی مثالً ناراضی بودن و نفی کردن آن و کوشش در انکارش ـ که برمی 

که به آن اشاره دارید. به این موضع ارتجاعی ای  «قبیله»های  همان ارزش    گردد به
اند که چنین موضعی خاص طبقات باالست که با  ای براین عقیده گفتند. عده هم می

دهند و در غصۀ اشرافیت از کف  گذشت زمان مقام و امتیازات خویش را از دست می
ب گیرند، )که در مواردی نادرست هم نیست(. ولی جال شده زانوی غم به سینه می

اینجاست که وقتی به تراوشات ادبی مروّجان این عقیده ـ که مدعیان پیشروی ادبی 
بینید که حسرت خوردن برای گذشته  هستند ـ دقت کنید می« خلقی»و خالقان آثار 

تر است ـ البته نه حسرت برای جالل و شوکت پیشین  ها قوی ها از دیگر گروه در آن
تر  های عامیانه عبارت دیگر حسرت برای بخش بلکه برای نکبت روزگاران رفته ـ به

تر میراث گذشته، از قبیل: آرزوی بازگشت به دهات و  تر و عقب مانده و خرافی
عشایر، محترم شمردن آخوند و مال، اظهار دلتنگی برای شنیدن اذان و گزاردن نماز، 

 که در کارهای این پیشتازان مدام …زیبا شمردن دخیل بستن وسفره انداختن و
 مطرح بوده است.

های تاریخی است به سبک و روال  موضع دیگر در جهت توجیه و توضیح دگرگونی
های این دگرگونی ندارد بلکه در تمام حاالت به  مکتبی که در واقع نظر به واقعیت

دهد که پیشرفت چگونه باید باشد، از چه راهی باید بگذرد، چه  همگان درس می
د، چه کسانی باید راهنمایش باشند و چه افرادی حق ای باید از آن حاصل شو نتیجه

 برداری از آن را دارند. رسیدن یا بهره
همان گونه     و باالخره موضع سوم که متوجه نگاه کردن به تغییرات تاریخی است به

گسترد و زندگی همه را متحول  شود و در مقابل مردمان می که در جامعه واقع می
 سازد. می

ام و نه برای پیشرفت  ی است. من نه حسرت گذشته را خوردهموضع من این سوم
ام. قصدم فقط متوجه کردن نگاه دیگران به واقعیتی  باید و نبایدی قالبی قائل شده

 ام و باز آفرینی آن در آثارم. بوده است که در جامعه دیده
 

« درحضر»ــ توجه به وضعیت زنان و تأثیر انقالب اسالمی برسرنوشتشان در رمان 
بسیار محسوس است. بعبارتی معیاری است برای قضاوت راوی در مورد ماهیت این 

، همانگونه که از نام اثر نیز پیداست، حضور و «مادران و دختران»رویداد عظیم. در 
های مختلف و توجه  نقش زنان برجسته است. آیا گزینش پرسوناژهای زن در تیپ

تر و تحوالت  ها را آسان تصویر از واقعیتبه سرنوشت آنان در خانه و جامعه، ارائه 
 سازد؟ تر می اجتماعی را مشهود و قابل لمس

 
کنم امروز دیگر این مسئله امری است  امیرشاهی ـ حتماً ـ بدون شک. تصور می

پذیرفته که موقعیت زنان در جامعه برای ارزیابی کلی آزادی و پیشرفت و دمکراسی 
 د.و تجدد آن جامعه حکم شاخص را دار

های تامگرا مستلزم عطف توجه به وضع قربانیان اصلی این  پرداختن به حکومت
که در صدد وصف شالوده ریزی « در حضر»هاست. پس طبیعی است راوی  حکومت

رژیم توتالیتر مذهبی است، نسبت به وضع زنان ـ که از نظر من قربانیان از پیش 
در »اعتنا نماند. محور  ـ بیتعیین شدۀ بازگشت به قوانین متحجر اسالمی بودند 

هائی  مسئلۀ زنان نیست، چون در آن کتاب به تمامی جوانب انقالب و گروه« حضر

که موجبات انقالب را فراهم آوردند، پرداخته شده است، اما توجه به موضوع زنان 
برای روشن کردن جهت انقالب و مشخص کردن نتایج آن بسیار مهم بود. چون 

 بخشید. ساخت و به آن معنی و مفهومی منسجم می ممکن میعرضۀ تصویر کلی را 
در حقیقت هم انعکاس واقعیتی است « مادران و دختران»برجستگی نقش زنان در 

ام و هم شاید واکنشی نسبت به ندیدن بازتابی شایسته از  که در جامعه شاهدش بوده
های ما بسیار  تاناین واقعیت در آثار ادبی خودمان. جایگاه زنان به گمان من در داس

ها در اجتماع اشغال کرده بودند. من به  تر از جایگاهی است که آن تر و کمرنگ ناچیز
ام و اینجا با  تر از این مختصر، پرداخته این موضوع در یکی دو سخنرانی، مفصل

تصویر زن در ادب »ها  کنم. عنوان یکی از آن تان نمی همان توضیحات خسته    تکرار
 آمده باشد.« هزار بیشه»کنم متنش در  خیال می است و« معاصر

ای که بر ما و ملک ما گذشت، زیر و بم به خود بسیار دیده  سرنوشت زنان، در سده
است ـ بیش از سرنوشت مردانمان. در آغاز قرن زن ایرانی پرده پوش بود و در 

های نسبی کم کم دست یافت و خرده خرده به  برد: به آزادی جهل به سر می
های قرن به این سو در اکثر  کانات و اهمیت نقشش در جامعه آگاه شد؛ از نیمهام

ها درخشید؛ تا در آخر قرن باز به بند اسارتی گرفتار آمد که دوباره کفن پوشش  زمینه
 کرد و نیم مرد به حسابش آورد. سرنوشت غریبی است این سرنوشت ـ انصاف!

 
پردازند که تحت  ا و رخدادهائی میه به دوره« درسفر»و « درحضر»ــ رمانهای 

مادران و »تأثیر فضای انقالب اسالمی و پیامدهای آن از جمله تبعیدند. امّا 
با بازگشتی به گذشته، سرنوشت جامعه و مردم را از یک سده پیش و در « دختران

 کند. های تأثیری آن روایت می سایۀ انقالب مشروطه و شعاع
قلم کشیدن ایران انقالب اسالمی زده، به گذشته  چه شد تصمیم گرفتید، پس از به

بازگردید، در ضرورت پاسخ به کدام پرسش؟ خود شما حلقۀ ارتباطی میان دو رمان 
از سوی دیگر را « مادران و دختران»از یک سو و چهار پارۀ « درسفر»و « درحضر»

 کنید؟ چگونه توصیف می
   

« در سفر»و « در حضر»های  امیرشاهی ـ آنچه سبب شد که پس از نوشتن کتاب
تابانه و  بیافتم، جستجوی بی« مادران و دختران»به فکر پرداختن رمانی چون 

مداومم بود برای اینکه بدانم چرا و چه شد که به بالی انقالب اسالمی دچار شدیم. 
چون آن دو رمان حکایت امروز ما بود یا الاقل ماجرای گذشتۀ نزدیک ما ـ و برای 

آمد ـ و به این  کیفیت آن پسزمینۀ تاریخی از واجبات به شمار میدرک ماهیت و 
نتیجه رسیدم که برای این کار در مرحلۀ نخست باید به عقب بازگردم و حوادثی را 

و « چرا»که برما گذشته است کنار هم بچینم تا شاید سرانجام جوابی برای این 
دیدم که ایران قرن  ها ها و جستجو پیدا کنم. در حین این پرس و جو« چه شد»

 بیستم و تحوالتش سزاوار است که به رشتۀ تحریر کشیده شود.
گشتم روشن بود: انقالب مشروطیت، یعنی  بایست به آن باز می مبدأ تاریخی که می

نقطۀ عطف اساسی و بزرگ تاریخ معاصر ما، یعنی جائی که ایران از جادۀ تنگ 
 اشت.سنت بیرون رفت و پا به میدان وسیع تجدد گذ

رسیدم روشن بود: انقالب اسالمی، یعنی  بایست به آن می نهایت تاریخی هم که می   
آغاز سیر قهقرائی تاریخ معاصر ما، یعنی جائی که ایران از دریای پهناور تجدد خارج 

 شد و در گنداب خفقان آور خرافات و تعصبات مذهبی فرو رفت.
دو واقعۀ تاریخی رخ داده بود.  ماند وصف تحوالت حدود صد سالی که بین این می

های مختلف یک خانواده میسر باشد و از  به نظرم آمد این کار از زبان و دید نسل
 طریق زنان بهتر بیان شود.

روحی تشریح جسدی است در  این نحوۀ حرف زدن در بارۀ آثارم، که به خشکی و بی
کند! انگار دارم از  یحوصله م آزمایشگاه، بنده و به تحقیق شما و خوانندگان را بی

کنم! برای اینکه خوانندگان  ای تاریخی صحبت می متن گزارشی یا حد اکثر رساله
« مادران و دختران»آتی کتابم را نرمانم اجازه بدهید اضافه کنم که طبعاً چهار پارۀ 
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هایش با مالط قصه نویسی جزم و جفت هم نشسته  رمان است و تمام اجزا و ماجرا
 ای برزمینۀ داستان آویخته است. اوضاع اجتماعی چون پردهاست و انعکاس 

   
را با سپاس « عذرخواهی چاق و چله»ــ ما اینهمه صمیمیت و صفای نهفته در آن 

نویسیم. امّا چه کنیم که هنوز آبی برآتش اشتیاق و  می« تالش»فراوان به حساب 
حکایت از نابردباری  انتظار خواندن پارۀ چهارم نیست. پس امیدوارم بر پرسشی که

از نظر « مادران و دختران»شخصی دارد، خرده نگیرید و آن اینکه آیا جلد چهارم 
کند؟ آیا  وصل نمی« در حضر»را به « ماه عسل شهربانو»ها  پی آمد زمانی و رویداد

توانیم بگوئیم مهشید امیرشاهی نه در یک اثر چهار جلدی بلکه در شش جلد  می
 ت اجتماعی معاصر ایران پرداخته است؟رمان به تاریخ تحوال

 
 گیرم، خاصه که سئوال منطقی است و هوشیارانه. امیرشاهی ـ ابداً خرده نمی

بدون تردید به تحوالت اجتماعی در تمامی این شش کتاب توجه شده است. از 
 2۰حدود « مادران و دختران»حیث زمان بندی عرض کنم که فاصلۀ میان هر پارۀ 

توان گفت که ماجراهای  نی زمان به بار نشستن یک نسل ـ و میسال است ـ یع
هر کدام جائی میان دو پارۀ آخر یا در کنار پارۀ آخر آن « درسفر»و « در حضر»

رمان چهار جلدی دارد. اما از نظر پیوستگی موضوع و نحوۀ نگاه هنری، آن دو و 
وقایع تاریخی در این  این چهار به کلی با هم متفاوتند. به عنوان مثال درشت نمائی

ها تحت  شخصیت« در سفر»و در « در حضر»ها مطلقاً یکسان نیست. در  رمان
مادران و »اند که انقالب است و پیامد آن، تبعید. اما در  شعاع حادثۀ تاریخی

نمایند و گذر تاریخ که به آن مکرر و  ها برجسته می به عکس، پرسوناژ« دختران
است، در مقایسه با کاراکترهای داستان به عقب رانده  هائی شده جای به جای اشاره

شود مدعی شد که هر شش به  شود. بنابراین همانطور که در ابتدا گفتم می می
 هائی کامالً غیرمشابه. تحوالت این قرن ما پرداخته است منتهی با سبک

   
صلۀ داد، مسلماً شوق ما و حو ما مجال می« دفتر»ــ خانم امیرشاهی اگر گنجایش 

های بسیار بیشتری بود. با  خوانندگان عالقمند به آثار شما آماده برای طرح پرسش
کنم توانسته باشیم جز اندکی از زوایای  همۀ آنچه پرسیده و گفته شد، هنوز فکر نمی

توان برروی شناخت بیشتر آثار شما گشود، بازکرده باشیم. با امید به  بیشماری که می
شما به گفتگو بنشینیم و با امیدواری بیشتری که صاحب  آنکه در آینده بازهم با

ها برای  همتای آن تری به آثار شما و ارزش بی نظران و منتقدین به شمار فزاینده
رود آغاز شود، بپردازند،  ادبیات و زبان فارسی آنهم در خدمت دورانی نو که تازه می

باب این گفتگو را با های فردی را دارد،  با طرح پرسشی که بازهم رنگ کنجکاوی
 بندیم: هزار سپاس از لطف همیشگی شما و از صبوریتان می

های رنگارنگ آن دخترک شاد و  با توجه به دنیای کودکانۀ صاف و سرشار از خیال
گرمای استعداد نوشتن را در وجود « آقا جانش»همان آغاز     سرزنده و کنجکاو که در

جعبۀ جادوئی قلم و دوات و ابزار نوشتن را به  اش یافته و مطمئن بود اگر عزیزدردانه
وی هدیه کند، او روزی آسمان ادب فارسی را آفتابی خواهد ساخت؛ با دانستن اینکه 

و « عیش و نوش»و به پاس احترام و مالحظه « رسم کُردان»آن جنینی که به 
فته خوشی اعضای خانواده در سیزده نوروز ـ علیرغم عجله و شوق بدنیا آمدن ـ یکه

بیشتر صبوری بخرج داد و در زهدان مادر به انتظار ماند و باالخره یکی از روزهای 
زیبای بهاری کرمانشاه را برای حضور در عرصۀ حیات برگزید؛ آن دختر داستان 

گیرد و در بلوغ و  که در آغاز نوجوانی عشق را اینچنین شیرین به بازی می« نقاهت»
سرّ زیبائی و قدرت سحر عشق را اینچنین « ر سفرد»پختگیِ احساسِ سالهای تبعیدِ 

جوان زیرک و شوخ طبع « سوری»شناساند؛ یا آن  شناسد و می انگیز می شگفت
های بسیار؛ و آن زنی که در وفاداری بخود، هیچگاه حساب بلندای پرواز  داستان

ها و امیالش و یا حساب جسارت در رفتار و شجاعت در گفتارش را به هیچکس  آرزو
نه به پسر « خرمشهر ـ تهران»حاضر در کوپۀ قطار « پروین خانم»س نداد، نه به پ

در « ای روشنفکران فرقه»و داماد و در و همسایه و فامیل حاضر در خیال و نه به 
که بقول خود شما « در حضر»کنار و اکناف؛ یا آن زن روشنفکر آزادیخواه رمان 

های حفر گور آزادی زنان را در  آغاز نشانههمان     از« تنها به یاری شعوری متعارف»
مهربان و نرمخو که « شهربانوی»انقالب اسالمی دید و به ستیز با آن برخاست؛ آن 

و تنگ شدن میدان حضور خود، به میان آید، « ها بد رفتاری ابراهیم»چو پای 
بر نمایاند؛ آن شاهزاده خانمی که در برا ای آهنین می مصمم، خشمی کوبنده و اراده

نیک رفتاری، احساس مسئولیت، حمیت و حمایت خدمۀ خود همواره سربه احترام 
آورد و در وفاداری، یک رنگی، محبت و عشق متقابل، خود را با آنان برابر  فرود می

 داند. می
با توجه به اینهمه، اگر روزی کسی از عالقمندان برآن شود، بیوگرافی مهشید 

ای برای شناساندن بیشتر خُلق و خوی شما  ای تازهه امیرشاهی را بنگارد، آیا نکته
 برای عرضه خواهد داشت؟

   
امیرشاهی ـ طفلک بیوگراف احتمالی من کارش آسان نخواهد بود! من البته هرگز 

ام که بعضی از صفات بد و نیک و نظرات درست و نادرستم را به  پنهان نکرده
بسیاری نکات اتوبیوگرافیک در ام. به عالوه  هایم به وام داده های کتاب شخصیت

های میان شرح حال نویسنده و سرگذشت  شود. اما اوالً تفاوت هایم دیده می کار
های داستان فزون و فراوان است. در ثانی حتی در قصه هائی که به صیغۀ  قهرمان

روایت « من»نویسنده الگوی « من»اول شخص مفرد نوشته شده است الزاماً 
ها خودم به کلی غایبم.  ای از داستان که در تعداد قابل مالحظهنیست. نکتۀ دیگر این

ها را از تلفیق چند شخصیت واقعی و خیالی  ها پرسوناژ و آخر اینکه چه بس بار
 ام سهم پسری نیست! ام و غالباً سهمی که به خودم داده پرورده

یت معموالً خوانندگانی که به نویسنده و عقایدش مرحمت دارند صفات مثبت شخص
دهند و آنهائی که به نویسنده و  ها را به وی نسبت می راوی یا دیگر شخصیت

ها با نویسنده حساب تسویه  لطفند به عکس، با خرده گرفتن از شخصیت نظراتش بی
کنند! شما به تحقیق به گروه اول تعلق دارید و من با کمال خودخواهی هیچ بدم  می

گاه از چشم  گاه و بی پردازد نامۀ من می آید آن کسی که روزی به نوشتن زندگی نمی
پر مهر شما به من و زندگیم نگاه کند تا شاید از محاسنی که شما در قهرمانان من 

 اید مختصری هم نصیب من شود! دیده
 

 خانم امیرشاهی با سپاس بیکران از شما ــ
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 مادران و دختران

 کتاب چهارم

 مهراولیانفس  حدیث

 لفصل او
  

  
ای ه هشاخ آشپزخانه ی هپنجر از

لخت تک درخت ارغوان، که در 
شد. مهراولیا  میحیاط بود، دیده 

ی را به راه انداخت و در برقپلوپز 
 ی هحین نوازش شیپی ـ گرب
 ی هسربی رنگ خانه ـ در بار

 فکر کرد: درخت

حاال که زمستان است      

ولی بهار هم خیال نکن به 

 گل بنشیند.
  

این باالخانه در جای ارغوان کنونی  ی هنگام اجاره هاد اقاقیایی افتاد که بو به ی
داد. خانه را محض آن  میی سال خوشه خوشه گل ها استوار ایستاده بود و سال

درخت گرفت و احتماالً به خاطر صاحبخانه که شباهتکی به پدرش سردار مفخم 
 داشت ـ چهل سال پیش.

یاد ایام جوانی جگرم خون  گذرد! می عمرسال شد؟ عجب  چهل

نسیان  کاشکرد / خوب شد پیر شدم کم کم و نسیان آمد.  می

آمد ـ کم کم چرا؟ مرور خاطرات که این روزها هیچ جز  مییکباره 

 نیست. حرمانحسرت و 
  

گرچه احساس مهراولیا این بود که گذر زمان نه همیشه ضربی یکنواخت داشته 
 گذشت. مین به اقتضای طبیعتش است و نه هرگز آهنگی یکسان، زما

در دوران کودکی کجا زمان برای گذشتن شتاب داشت؟ هرروزش 

سالی بود. من شتاب داشتم که زودتر بزرگ شوم. از ده سالگی به 

عمر بود.  ی هشد! هم مییازده و از یازده به دوازده سالگی مگر تمام 

هم گویا شود هجده ساله شد؟! اووو ـ حاال کو! ... جوانی  مییعنی 

همه اش در بیست سالگی خالصه شد. بیست سالگی چندین سال 

ا که یکی بعد دیگری آمدند دیگر سال ه هبود نه یک سال. ... بچ

شدند ـ روزی یک  میا بودند که بزرگ ه هگذشت، بچ مینبودکه 

وجب! به روال رستم دستان! ... از سی تا چهل هر سالش سال بود، 

وزش رو به پیری داشت. چهل سالگی شد، هر ر میهر ماهش حساب 

کند! وگرنه چهل  میو پیری؟! فقط نادانی سی سالگی چنین حکم 

گشت! آخ! از حسرت جوانی به تو  میعین جوانی است. آخ که اگر بر

باز ناید / چرا ژاژ خوایی، چرا گربه شانی؟ نخیر باز ناید، پس چرا ژاژ 

ذشت! از پنجاه گردد. اما عجب گ میخوایی! گذشت و دیگر هم برن

سالگی به این سو چون برق و باد! به یک چشم بر هم زدن! حاال 

ا ماشاءاهلل هر کدام پازمین سر آسمان! ... انگار همین دیروز بود ه هنو

 این خانه آمدم! ی هکه برای اجار

  
 ی ه، از زمینداران نرماندی: طبق«گُسلَن» ی هخانه پنج طبقه بود و متعلق به خانواد

ی زیر شیروانی و دیگر طبقات هر کدام ها آخر تک اطاق ی هو مغازه و طبقهم کف د
 شامل دو آپارتمان قرینه.

بود ـ دختر مجنون احوال خانواده ـ از همان  «آگات»خانه وقف  کل

 زمان.

  
ی زیر شیروانی عمارات ها شد. حتی اطاق میدر آن زمان در پاریس خانه مشکل پیدا 

تخدمین بود، دو پشته خواستار داشت. محصلین کم هم که در گذشته جایگاه مس
پول شهرستانی و خارجی که به پاریس هجوم آورده بودند و یا مهاجران و تبعیدیان 
دست به دهن آلمانی و لهستانی و روس و اسپانیایی که دوران جنگ به فرانسه 

 کردند. میگریخته بودند النه در هر ویرانه ای 

عیدی و مهاجر غالباً ایرانی و ترک و عرب مثل امروز ـ منتهی حاال تب

آن  ی هجنگ زد ی هگدا گشن ی هو افغان است، فرانسه هم فرانس

چنین سفیل و  ها کرد ایرانی مینیست... چه کسی فکر  ها سال

این  ی هسرگردان شوند و سر از اقصی نقاط عالم در آورند! کاناپ

وب است! این سفره خانه چند آواره و پناهند به خود دیده باشد خ

شاه هر وقت بگیر و  ی هرسید. دور مییکی سامان نگرفته، آن یکی 

آمدند... از همان سال اول... خانم گسلن بعضی اوقات  میببندی بود 

 گفت: میزد و  میغر 

 ـ مگر اینجا کاروانسراست! 

اینجا  ی هاما آقای گلسن کاری به کارم نداشت. ... وقتی برای اجار

 ی هکردند و بقی میسوم زندگی  ی هدر کل طبق اه هآمدم صاحبخان

هم مستأجر داشت جز این یکی که تازه خالی  ها و آپارتمان ها اطاق

خبرم کردند و « راسین»و دیگر رفقای کتابفروشی « مارگو»شده بود. 

نشانی را دادند. راسین که بساطش چند سال پیش جمع شد، مارگو 

مرده؟ ... در جمع رفقا هم کند؟ زنده است یا  میحاال کجاست؟ چه 

گفتیم یک چیز  میخودمانیم زندگی صفایی داشت. همه یک چیز 

 کرد: میرفتیم ... اگر بانو اینجا بود مسخره  میخواستیم به یک راه  می

 ـ وای! از این همه یکنواختی دلم گرفت الی!

 ـ یک نواختی نبود سرتق! هم فکری بود، هم افقی بود.

خنداند گرچه هنوز یادآوری هرکدام از  میمرا  ها با این مسخره بازی

 افتد. میتیزابی است که بر پوست تنم  ی هاین خاطرات قطر

 پاشی رو دار؟ میـ حاال تو چرا نمک به زخم من 

 خواهم بدانم تو چطور به این تله افتادی؟ میـ فقط 

 ی دیگر چطور افتادند. اینقدر پیله نکن دختر! ولم کن!ها ـ میلیون

 کند: میر ول اما مگ

 ـ بسیار خوب. به من نگو اما الاقل خاطرات آن دوره را بنویس.

 گوید ـ باید بنویسم. میراست 

 ـ ای! حوصله داری مادرجان! چه بنویسم! 
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ی ارضا نشده؟ ها ی زودگذر؟ کنجکاویها واقعاً چه بنویسم؟ از لذت

که حرفی  ها ی پردرد؟ جز اینها ی برباد رفته؟ پشیمانیها آرمان

 نمانده است. 

 ـ بنویس چرا از رفقا بریدی.

 نوشته اند.  ها ـ قبل از من خیلی

مگر به گوش کسی رفت که حاال من بنویسم! مگر کم دیگران گفتند! 

برمن تأثیری گذاشت؟ ابدا! تا روزی که خودم فهمیدم. مارگو هم 

باالخره فهمید ـ ده سال بعد از من. بار آخری که مارگو را دیدم ـ کی 

روبرو  ی هدانم، هزار سال پیش ـ در همین قهوه خان مید؟ اوو! چه بو

نشستیم و در سکوت قهوه مان را خوردیم. فقط پرسید: هنوز همین 

 جا منزل داری؟ در همین عمارت؟ 
  

به محض ورود به عمارت مهراولیا درخت اقاقیا را از میان درباز حیاط دید و بعد 
ـ با تنه ای تنومند و شاخ و برگی گسترده. نوک پلکان  ی هبالفاصله از درون پنجر

یی از آن ها در و چارچوب پنجره باالتر بود ولی بخش ی هدرخت از آسمان
 شد. میداد دیده  میمارپیچ نور  ی هایی که به راه پله هازپنجر

 ی هنقاشی در قاب چوبی نمایان بود ـ تا طبق ی هالی، مسحور درخت ـ که چون پرد
. درِ اطاق مقابل پلکان چهارطاق بود. نگاه الی یک لحظه از زیر شیروانی رفت

 درخت غافل ماند و پایش از رفتن ایستاد.
زد که به  میاطاق پرقماش و نیمه تاریک بود و گندای پوسیدگی و نا از آن بیرون 

بوی سیر و سیگار آمیخته بود. بربخاری ذغال سنگی کتری قر و دود زده ای 
ی گوشه و کنار سایه و سیاهی، چون اشباحی در خواب، اه هجوشید و از آین می

 بازتاب داشت. هیکل درشت زنی پشت به در بر چیزی خم بود. 

الیزابت! طفلک الیزابت! خِسّ هر نفسش مثل پف ـ بادی بود که از 

 الستیک پنجری بیرون بزند! 
  

 «ووهووو!اووهووو! برای دیدن آپارتمان خالی آمدین؟ ا»صدایی از پایین ندا داد: 
ای پلکان ه هچهارم رساند و از ال به الی نرد ی هالی با شتاب خود را به پاگرد طبق

 «بله ـ برای آپارتمان آمدم.»به دنبال صاحب صدا گشت و گفت، 
را از زیر ابروهای سفید  ها صاحبخانه چشم« دوم. ی هپس زیادی رفتین باال. طبق»

 پلکان تکیه داشت.   میمتوجه باال کرده بود و هر دو دستش بر طار
شد ـ با  میباز « اَدُلف شه ریو»ای دو اطاق رو به میدان کم آب و رنگ ه هپنجر

پر آمد و  ی هی چوبی و شمشادهای پابلند و خیابانبندی خاکی. اما دهنها نیمکت
کشید. برپیاده رو،  میرفت مترو، که در چند قدمی میدان بود، چشم را زودتر به خود 

ی فروشندگان شنبه بازار صف کشیده ها ابان تا کنج قهوه خانه، چرخاز کمر کش خی
چاقو و رنده و تله موش و دیگ و  ی هبود و هیاهوی فروشنده ای که برای عرض

 دیگ برش معرکه گرفته بود بر صدای رواروی عابر و اتوموبیل سر بود.

 انگار ناصرخسرو!
  

به نمایش  ها دکان ی هدهانا اجناس را در ه هروزهای دیگر هفته صاحبان مغاز
 گذاشتند. می

بود، کنارش « مادم فونک»چسبیده به قهوه خانه صفحه فروشی 

، دو قدم دورتر بزازی برادران «مسیو لوپرنس»جواهر فروشی 

و بعد از آن رستوران آلزاسی. دیگر اثری از آثار « مارتین»

ض ا همه غریبه اند، هرسال عوه ههیچکدامشان نیست. حاال فروشند

شوند. سوپر مارکت هم که اصالً فروشنده ندارد. محله دیگر کجا  می

 آن محله است! 

  
مهراولیا جهت را گم کرده بود. تصورش این نبود که آپارتمان رو به خیابان دارد. 

اطاق زیر شیروانی، خانه را از نظرش  ی هجنجال بیرون و تنگی محل و منظر
 ی دیگری باشد. انداخته بود. باید در پی پیداکردن جا

آمد اما  میباالتر چرا، البته راحت تر گیر  ی هشد! با اجار میمگر پیدا 

وقتی راه افتادم قدغن کردم که کسی از تهران برایم پول حواله کند، 

جز همان پانصد فرانک ماهانه که سرمایه اش به امانت پیش 

ار شد پنجاه هز میخواهرزاده ام امیر سیروس بود. به فرانک قدیم 

کم پولی  ها فرانک ـ بعله دیگر، دو صفر اضافه داشت. برای آنوقت

کرد. ... این امیر سیروس هم،  میر حال رفع حاجت ه هنبود، ب

 گوید: میخودمانیم، خلق و خوی خاصی داشت. بانو 

ـ فرزند خلف پدرش! عینهو ابوالحسن خان! چاچول باز! جانماز آب 

 کش!

 انی؟ البد از دده شنیده ای ـ حتماً.د میـ تو این چیزها را از کجا 

ـ از دده؟! تو هنوز دست بردار نیستی؟ من که دده را به چشم ندیدم 

من شک داشتی و حاال سر پیری به  ی هبچگی به حافظ ی هالی! هم

 شعورم؟!

 ـ باز پرت و پال گفتی دختر؟ سر پیری یعنی چه؟!

م، مگر در ـ پس فرداست که تهمینه شوهر کند و من مادر بزرگ بشو

 این عالم نیستی الی جان؟ 

ـ هنوز که نشده ای، گیرم که بشوی، از حاال جار زدن دارد؟ نوبرش 

 را آورده ای؟!

دانند! همه ماشاءاهلل غوره  میا کجا قدر جوانیشان را ه های! این بچ

گوید ـ دده را ندید  میدده انگار درست  ی هنشده مویزند! ... در بار

کجا دید! زیر پستانم بود که دده مرد. بعله، همه بانو، دید؟ نخیرا، 

رفتند، دانه دانه. گفتمش نقاش را نقشی بزن از زندگی / با قلم طرح 

 حبابی بر لب دریا کشید. 

 ... مال کیست این شعر؟ 

  
مهراولیا، بی آنکه برای یافتن شاعر چندان فشاری به ذهن بیاورد، باز برصندلی 

 خیره شد.  نشست و دوباره به درخت لخت

داد. این  میچه برگ و باری داشت آن اقاقی. چه صفایی به این خانه 

گیرد! نخیر ـ بهار  میدهد! کجا جای آن اقاقیا را  میارغوان که گل ن

هم خیال نکن خبری باشد. ای! به هر حال من اینجا را اجاره کردم 

 گوید:  میدیگر رفقا بود. اگر بگویم بانو  ی هچون در حد خان

 فروشند!  میخرند و  میکه هرکدام صدتای ترا ـ 

خانم، اما من که نیامده بودم اینجا به بریز و  روبسیار خوب پر  ـ

 بپاش.

ریخت و پاش نیست تو مثل مرحوم  ی هـ نه الی جان مسئل

ی هند مرتاض! فقط حیف که ها مالنصرالدین خودآزاری و مثل جوکی

 ید!آ میکافی گیرت ن ی هسوزن و میخ به انداز
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خنداند بانو. حاال کجا گذاشت رفت  میبا این پرت و پالها مرا 

دیدمش! از بام تا شام در حال  میآمریکا؟ مگر اینجا که بود هر روز 

دوندگی بود ... نه واهلل این دختر را من کمتر از دوتای دیگر دوست 

نداشتم، نه. هرگز کاری نکردم که چنین تصوری بکند، ابدا. ولی 

ی نزدیک تر بودم، همفکر بودیم، زوزو هم ته تغاری خوب با شهر

بود، به عالوه خیلی بچه بود که من آمدم. به من احتیاج داشت. بعد 

هم همدم و غمخوار من شد زوزو ـ در همین عمارت خانه کردـ 

 همین جا، کنار من، در آپارتمان باال. 

  
دانست طالب زیاد  میصاحبخانه با آب و تاب به توصیف آپارتمان مشغول بود گرچه 

است ـ این مشتری نشد دیگری. ولی هم طبق خوی فرانسویان عادت به چرب 
 شیرین این زن جوان شرقی به شوق آمده بود ی هزبانی داشت و هم از خند

و با « یه اطاق جا داره. تختم خوش خواب و راحته. ی هاین گنجه خودش به انداز»
 ه معاینه کرد.سر و دست مهراولیا را دعوت ب ی هاشار

قهوه ای  ی هسامان خانه، از تخت و گنجه گرفته تا میز و صندلی، همه از چوب تیر
 جاگیر و سنگین. ها اطاق ی هبود و به تناسب قوار

لباس قناعت کرد و با لبخند سری  ی هالی به فشار دستی برتشک و نگاهی به گنج
 ی هچید تا در لحظ میهم به تصدیق تکان داد، در حالیکه در ذهن جمالت را دنبال 

مناسب تحویل صاحبخانه بدهد و بدون رنجاندن او پی کارش برود. در انتظار آن 
 «حمام کجاس؟»لحظه پرسید، 

حمام؟ اوالال الال! »را به تعجب دراند و به سؤال تکرار کرد:  ها آقای گسلن چشم
نیست باید  مگه اینجا هتل ریتسه خانم کوچولوی من؟! همینقدر که توالت سرپاگرد

ده دقیقه تا اینجا راهه. « فال گی یر»ی شهرداری تو خیابون ها ممنون بود. دوش
 «سه روزم در هفته بازه.

 «فقط سه روز در هفته؟!»
 «جنگ سوخت کجا بود خانم عزیز. ی هدور»

 « جنگ که تموم شده.»الی با خنده ای بلند گفت، 
رهای زیر لب ـ که یا نشانگر ی سر و غرغها و با تکان« اثراتش که هنوز هست.»

ی جنگ ـ به راه افتاد. اطاق سوم و دو ها زیاده خواهی مستأجر بود یا نابسامانی
پستوی کوچک و آبریزگاه را با باز کردن در هرکدام در معرض دید مستأجر گذاشت 
و به طرف آشپزخانه رفت و هر دو لت پنجره اش را، که رو به حیاط سنگفرش باز 

بهار  ی هبرگ و بار وارد خانه شد. در نیم ی هناگهان گویی اقاقیا با هم شد، گشود. می
ای بلند بنفش و صورتی، چون سینه ه هدرخت یک پارچه گل بود و دسته دسته خوش

 شیشه ای، از هر شاخه آویخته بود.  ی هریزهایی از تیل
ار الی تا کمر از پنجره به بیرون خم شد و نفسی عمیق کشید. حیاط کوچک و چه

ای دراز و کوتاه زباله در امتداد ه هگوش بود و حکم انبار سرباز عمارت را داشت: کیس
ای آهنی زنگار ه های فلز زنگ زده و لوله هیکی از دیوارها برهم سوار بود و تخت

گرفته اینجا و آنجا ولو شده بود و درست در وسط حیاط باغچه ای گرد قرار داشت 
 که بستر درخت اقاقی بود. 

 .خانهزینت  هاتن

  
بر زمین سنگفرش رسم کرده بود او را به یاد  ها نقش و نگاری که سایه روشن برگ

 چنارهای یکدست و شاداب دو طرف خیابان باب همایون انداخت. 

رفتیم  میلقانطه سرباب همایون بود. دوران نامزد بازی با امیر به آنجا 

از بود باب ـ یعنی بعد از عقد، قبلش کی جرأت داشت! خوب در

رفت تا در  میشد و  مینقاره خانه شروع  ی ههمایون خوب! از درواز

اندرون شاهی. چندبار اسم عوض کرده بود: درالماسیه، خیابان ارگ، 

 داالن بهشت. ... همان داالن بهشت بود واهلل. 
  

 ای گره داری که از دو سمت دره هچنارها از زمان صفویه به یادگار مانده بود با شاخ
تیز خورشید بربام این سقف  ی هزد. اشع میپیچید و سراسر خیابان را طاقی  میهم 
ا، به نرمی و با نوازش، ه هو شاخ ها تابشش، از میان برگ ی هشکست و براد میسبز 
 ریخت. مییی از نور برکف خیابان ها پولک

 .عروسشاباش سر  مثل

  
هرکدام چمن  ی هو در حاشی به طول خیابان دو نهر آب جاری بود ها در پای درخت

 کاری و باغچه ای پرگل. 

ی بلور ها ی جلو لقانطه، گل و گلدان و قلیانگلکارهم آن حوض و  بعد

 نشسته بود. اشبا بادگیرهای نقره ای که بر کوله 

  
 حوض خنکایی با خود داشت. ی هنوای باران فواره برگستر

 آب! ی هبه به از آن نسیم! آن لرز

  
گرفت و  میجوشید و اوج  میمه ای مداوم از درون جامی فلزی به بیرون فواره با زمز

را  ها زد و به بازیگوشی شتک میایی نازک برسطح سبز رنگ حوض نقش ه هبا تسم
 ساخت. میپراند و حباب و کف و موج  میبه هوا 

آخ! یادش بخیر! از دو سه ساعت به غروب مانده لقانطه غلغله 

شکه و کالسکه و سواری خودشان را شد! مردم با اسب و در می

رفتیم. رفیع نظام، شوهر شمس  میرسانند. ما زمان خلوت آنجا  می

رسید، گاه با  میالسلطنه، هم معموالً آنجا پالس بود. گاه قدم زنان 

شد ـ چون  میآمد. گمانم به لج مالها سوار دوچرخه  میدوچرخه 

هرکه سوارش شود  گفتند: میآخوندها دوچرخه را تکفیر کرده بودند. 

تواند روی  میشود، اگر تخم شیطان نباشد چطور  میبه درک واصل 

ماند، البد رو  میدو چرخ حرکت کند، مرکبی که ولش کنی سرپا ن

رود! از  میگیرد و راه  میرواک اجنّه است که یک آدم دو پا را هم کول 

 خورد و سبیلش را میبافتند. رفیع نظام حرص  میاین مهمالت خیلی 

 گفت: میآورد و  میتابید و کف به دهن  می

ـ همچو دستار کثیفی که بپیچد مال / به کالفه ست فن ات ای صنم 

زند!  میی گنده تر از دهنش ها حور لقا! آخوند شپشو را ببین که حرف

کند ولی  میاگر یکی بگوید سه پن شهی پونزده شهی قالب تهی 

کند! باید زد توی محل تعیین تکلیف  ی هخواهد برای داروغ می

پوزش! با نغزان نغزی با گوزان گوزی! ... نماند که ببیند حاال آخوند 

ی ها کند! تفو بر این چرخ گردون! واقعاً تفو! ... داستان میداروغگی 

دیگری هم داشت رفیع نظام: از ماشین دودی شاه عبدالعظیم، از 

ـ همه  ها دانسیّد علمدار و وردستش، از شامورتی بازها و از تعزیه گر

 کرد.  میرا دور میز لقانطه با لودگی برایمان تعریف 

  
در و دیوار و سقف لقانطه پوشیده از عکس و تابلو و چلچراغ و دیوار کوب بود. 

 چیدند.  میمیز و صندلی را بر پیاده رو  ها تابستان
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ای اینجا. از آبجو و شراب هم خبری بود؟ یادم نیست. به ه همثل کاف

ی وشیرینی، شیر و شربت ، بستنی و فالوده از صبح سحر هرحال چا

تا دل شب در آنجا به راه بود. اما کی هوس خوردن داشت! قدم زدن 

تا نزدیک دارالفنون و خرازی فروشی نوبهار و باال و پایین رفتن زیر 

ی چند ها این درخت ی هدرختان شیرین تر از همه بود. ... هم ی هسای

اه از بیخ زدند و جایش قیر و سیمان ریختند! رضا ش ی هساله را دور

قهوه چی دم این خانه نبود  ی هافسوس، افسوس! شعورشان به انداز

که وقتی اقاقیا پوک شد و ژان، پسر گلسن، آن را از ریشه در آورد 

 تنبانش را پایین کشید تا به جایش این ارغوان را بنشاند! 
  

به تُندیدنش در بهاران هم نداشت، خیره  مهراولیا باز به درخت بی برگ، که امیدی
 شد و پی افکارش را گرفت.

ی اقاقی اینجا درشت تر و شاداب تر از ایران است اما عطر ها گل

افتادم،  میآنجا را ندارد. نخیر ندارد. شمیران که بودیم، صبح زود راه 

کرد. امیر هنوز خواب بود.  میتا به در عقبی برسم عطر اقاقی مستم 

کرد ـ  مینم در نور شمیران چه بود که هوا را چون بلور شفاف دا مین

صبح که آسمان  ی هشفاف تر از هر جای دیگر ـ مخصوصاً در سپید

 زد. میگرفت و یا به وقت غروب آفتاب که افق صورتی  میتازه رنگ 
  

ای گل در زرکی از شبنم سحری قنداق پیچ بود و هردانه و حبه اش زراب ه هخوش
شد. در تا کمر پوشیده از برگ  میمکید که از درون زالل  میی را چنان نور صبحگاه
یی که ها گشود. الشبرگ میای خشک بود و با فشار و به زحمت ه هچسب و شاخ

زد بوی علف داشت. بیرون در  میدر و پای الدهای کاهگلی را رنگ تیره  ی هپاشن
پرچین به کوچه سرک یی که از باالی ها آمد و از ستاک میفقط بوی سبزی سبزه 

 جوشید. میکشید گیاشیر نوچ و سفید بیرون  می

 ده بود. ها ی است ـ آن زمانشهرکه شمیران  حاال
  

خاکی ورای باغ، زیر آسمان نیلگون سحرگاه تابستان، خلوت بود  ی هپاخورد ی هجاد
گاوها  ای پر آویزان،ه هی سیاه دراز، گوسفندها با دنبها و گذرگاه گله ـ بزها با پستان

آمد و گاه گاوشنگش را آرام بر  میبا پاهای سنگین تنبل ـ و گویار به دنبالشان 
کرد  میسنگ ریزه ای به جلو پرتاب  ها زد و گاه در تقاطع کوچه باغ می  میپهلوی دا

 تا راه را به گله نشان دهد. 

 رفتم. میچوپان  دنبالبا فاصله به  من
  

شد چنان گرمایی بر زمین و زمان  می تا حریر سحر از روی خورشید برچیده
 بست ـ چون پرده ای از تور ریز بافت.  میریخت که هوا لعاب شمس  می

، اما کدام «نرماندی»ییالقی آقای گلسن ـ کجا بود؟ در استان  ی هخان

ای شمیران نبود، گرچه بویش به ه هدانم ـ بی شباهت به خان میده، ن

 ی هبرگ تاک و شیرینی دانمانست: ترشی  میی دیال آباد ها باغ

 انگور. 
  

نیش آقای گلسن از نشاط آشکار مهراولیا به دیدن درخت اقاقی باز شد. از زیر 
ابروهای سفیدش به او چشم دوخت و با انگشت اشاره اش سبیل پر و پیمان پشت 

 لب را صاف کرد.

 آن لحظه و از آن زوایه.  درآقاجان بود ـ  عین

  
 «ه آپارتمان؟تونم بیام ب میاز کی »

 « ازهمین االن.»آقای گلسن دسته کلیدی را جلو صورت مهراولیا رقصاند و گفت، 

 تا االن چهل سال گذشته است. عجب!  « االن»از 
  

پلو پز برقی از جوش و خروش افتاده بود و حاال چراغش گاه روشن و گاه خاموش 
 شد.  می

 و چند برگ بو در دل مرغ جا داد. مهراولیا پیازی را چهار قاچ کرد و با دو پر سیر 
 مرغ را در ظرف نسوزی گذاشت. ظرف را به درون تنور برقی سراند. 

 یا نه؟ زدمی داد! زیره و زرشک پلو رو ا
  

در دیگ را به معاینه برداشت. بخار پر عطر برنج صورتش را گزید و جلو چشمانش 
سوده کرد. باز بر صندلی رو به آ ها پرده ای از مه نشاند، اما خیالش را از بابت چاشنی

دامن، نگاهی به  ی هعینک با گوش ی هروی پنجره نشست و در حین ستردن شیش
 اطراف انداخت: 

را دید بی اختیار دستش را بر دیوار گذاشت و  اینجااول باری که  امیر

 براندش. عقبخواست به  میفشارش داد ـ انگار 
  

 به تصدیق درستی خاطره جنباند. از تجسم این منظره لبخندی زد و سر را 

 یکبار هم با کالفگی پرسید:

دید که دخترش در شصت متر جا خانه کرده  میـ اگر سردار مفخم 

 گفت؟  میکنی چه  میاست، خیال 

 نگفتم که آزادی بهایی دارد، فقط اقاقیا را نشانش دادم:

 ـ عوضش خوش منظره است.

 امیر با حیرت نگاهم کرد:

این هم عقیده ای است که آدم فضای باغ و بستان آبا ـ بعله، البته، 

 اجدایش را بگذارد و به صفای یک اصله درخت همسایه بچسبد! 

با چیش چیش خنده حرفش را زد اما دلش راضی نبود. ... به هر حال 

هیچکدام از نزدیکان از این آپارتمان خوششان نیامد، اصالً. مدیر 

عرض کنم! ... از میان خویشان، دوله، پدر شوهر سابق بانو، که چه 

ماه طلعت و مهر بانو به اینجا آمدند، امیر سیروس هم سری زد. مثل 

شکوه اعظم پیدا شد. بعله شد ـ فقط از  ی هاین که یکبار هم سر و کل

 ی هروی کنجکاوی ... همان زمان که برای معالجه به اروپا آمد. معالج

بود؟ ای داد! اسم  خودش یا دخترش؟ یادم نیست. اسم دخترش چه

این دختر به کلی از ذهنم پاک شده است! در جوانی چه حافظه ای 

شود کرد: پیر شدم کم کم و نسیان آمد ـ خوب  میداشتم! دیگر چه 

 شد، خوب شد ـ فراموشی خودش نعمتی است.
  

به به! چه بوای »بنفشه از الی در آشپزخانه سرک کشید و با صدایی بلند گفت، 
 «شام چی درست کردی الی؟خوشی میاد! 

مهراولیا ـ نه به شنیدن صدای نوه که به دلیل نسیمی که باز شدن در به همراه 
داشت ـ سرش را از پنجره گرداند و چشمش را به صورت بنفشه دوخت  که چون 

در ایستاده بود. الی بی اختیار  ی هبهاری، پرآب و رنگین، در آستان ی هیک باغچ
 چوبی میز کوبید: ی هشیپی که در خواب بود، برپایانگشتش را، نزدیک سر 

 جان طفلک نوه ای به خود ندید ـ دید؟ مثل  شازدهبد بدور.  چشم
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 نیست.  خاطرماینکه امیر مسعود را دید ـ درست 
  

را تک تک خواباند و نفسی بلند به اعتراض کشید و سرش را بیشتر  ها شیپی گوش
 فرو برد.  ها میان دست

فکر و خیال، حضور نوه را در خانه فراموش کرده بود. به دیدن مجدد  الی، در عالم
تا باالخره « آ ـ تویی شهری جان، نه ـ زوزو، اِ ـ تهمینه!»او لبش به لبخند شگفت: 

 «بنفشه جان! کجا بودی مادرجان؟»پیدا کرد: 
 «باز شروع کردی الی؟»بنفشه با غش غش خنده گفت، 

کنم! اون  میچیو باز شروع کردم رو دار؟! خب صدات »مهراولیا هم به خنده افتاد: 
 دست نوه را به داخل خواند.  ی هو با اشار« کردی؟ میاطاق چی 

داشتم کاغذ ماغذامو مرتب »بنفشه با لبخند در جواب به سؤال الی گفت، 
 «زدی! میداشتی با خودت حرف »بعد به مادر بزرگش یادآوری کرد: « کردم. می

زدم،  میباز دروغ بگو! ابدا حرف ن»چشم نازک کرد و گفت، الی برای نوه پشت 
 « کردم امشب چند نفریم. میداشتم حساب 

تهمینه و من و مامان ـ سه تا؛ تو و قباد »بنفشه سرانگشتی شروع به شمارش کرد: 
 «ـ پنج تا. پنج نفریم.

 «پس بقیه کجان؟»را در هم کشید و پرسید،  ها الی به سؤال اخم
 «بقیه کدومه؟»
 مکث کرد:« بقیه»و در جستجوی « وا! بقیه دیگه...»

بنفشه در میان قِد قِد خنده انگشتش را به تهدید برای مادر بزرگ جنباند و گفت، 
زوزو، نه شهری، اِ بانو، اَ »و ادای مادر بزرگ را در آورد: « الی! باز شروع نکنا!»

این روزا جایی نمیره، خاله شهری که »و توضیح داد: « تهمینه، وای این! آخ اون!
، تا طلبکاری نکردی بگم که خاله  colonie de vacanceپسراش ام فرستاده 

و وقتی از حالت صورت مادر بزرگش دید که « بانو ام آمریکاس ـ یادت که نرفته؟!
 هنوز در پرس و جوست، اضافه کرد: 

یگه چی به قول بانو: از هر سه نسل زن خانواده الاقل یه نماینده داریم! د»
 «میخوای؟!

و بعد « ای خوشمزه! اینا رو که خودم میدونم!»الی باز با ناز و قهر به نوه گفت، 
و ساعت « دختر خالت کو؟ مادرت کجا مونده؟ چرا دیر کرده؟»بازخواست کرد: 

 مچیش را، بی آنکه به آن نگاه کند، نزدیک چشم آورد.
و با ادای کالفه بودن، ادامه داد: « تهمینه با رفقاش رفته سینما.»بنفشه جواب داد، 

رسه خونه؟! چرا حرص منو  میزوزو کدوم روز زودتر از هفت، هفت و نیم از اداره »
 «در میاری الی؟!

 «ا که درس میده شیش خونه اس.ه هچارشنب»الی با قاطعیت جواب داد: 
 « خب آره، اما امروز جمعه اس.»بنفشه از ته دل و سرتسلیم خندید و گفت، 

کرد که از جدل  میکرد یا تظاهر  میورت مهراولیا، مثل تمام دفعاتی که تصور برص
باال تنه  ی هلفظی با نوه اش پیروز بیرون آمده است، لبخند پت و پهنی نشست. هم

 «تا تو باشی!...»را به طرف بنفشه گرداند و گفت، 
بود،  شیپی، که چند لحظه ای بود آرامشش از صدای گفتگوی این دو برهم خورده

میز آشپزخانه با کندی بلند شد و با تنبلی تنش را کش و  ی هباالخره از کنار پای
قوس داد و به طرف ساق پای بنفشه به راه افتاد. بنفشه با ذوق و شوق چندک زد و 

 گربه سرگرم شد.  ی هبه ناز و نوازش و قربان صدق
لی برای یک آن الی ابتدا با تبسمی پر شیطنت و تفنن به این دو چشم دوخت و

 خواهرش را به جای بنفشه دید. 

 ی هرا، نه آن گرب« زردعلی»ماه منیر باالخره نه شیپی را دید نه 

اما من « سرمه»سیاهی را که تهمینه اسمش را گذاشته است 

را برایش « گری بوی»در عوض عکس «. دده»کنم  میصدایش 

ت، فرستادم. گری بوی گم و گور شده است، دیگر پیدایش نیس

دانم که مال  میباالخره نفهمیدم مال کدام همسایه است. زردعلی را 

عینک فروش پایین خانه است. دده، یعنی سرمه، هم خیال نکن 

 صاحبی داشته باشد. نخیر! ولگرد خیابانی است! هیز دله!
  
شیپ شیپی! شیپی خرسه! خانم مخملی! ای تنبل باشی! ببین چند ساعته »

بنفشه گربه را زمین « یرون یه خورده ورجه و ورجه کن! بدو!خوابیدی؟! حاال برو ب
خواب آلودگیش را بر دست و دامن و پر و پای او  ی هگذاشت ولی شیپی تا ته ماند

نمالید عزم رفتن نکرد. سپس سالنه سالنه به اطاق ناهاری خوری رفت و از آنجا 
آویزان بود و از دریچه قلمکاری خزید که بر در  ی هبه راهرو، و در آنجا به پشت پرد

 ای که برای آمد و شد او تعبیه شده بود از خانه بیرون رفت.
مهراولیا چشم خیال را کامل بر تصویر ماه منیر بست تا صورت شاداب و جوان 

 بنفشه را درست ببیند و غم از دست شدگان را نخورد. 

. آن طفلکم درد و داغ دید ـ چند سالی هم از من برایش بمیرم

 تر بود.  کوچک
  

خندان بنفشه دوخت که با چشمانی چون آهو و  ی هنگاهش را با سماجت به چهر
زلفانی چون پر کالغ و لب و دندانی چون مرجان و مروارید، کمتر شباهتی به ماه 
منیر محزون و مو طالیی و سفید رو نداشت ـ و به زمان حال بازگشت و به نوه 

 «ق دوا  مواهای منو بهم بریزه!گربه یدفه نره اون اطا»اخطار کرد: 
 «نه، رفت بیرون.»بنفشه، که چشمش به دنبال شیپی بود، گفت، 

شد. بنفشه نفس  میبوی مرغ بریان کم کم داشت بر دیگر بوهای آشپزخانه غالب 
 «نگفتی شام چی داریم الی؟»پرلذتی کشید و پرسید، 

 «مرغ پلو با کتلت و ساالد آندیو.»
ده اش خوش نبود، خوش غذا و خوش اشتها هم بود و بنفشه، فقط گِلش و خن

خواست  میافراد خانواده را دوست داشت ـ گرچه مهراولیا دلش  ی هدست پخت هم
کتلت ام داریم؟ به به! »او فقط از پخت و پز مادر بزرگ تعریف کند. با ذوق پرسید، 

 «یک! عالیقدر! ی هپس کو؟ کتلت تو نظیر نداره ـ درج
صبح »رفت، گفت،  میشد و به طرف یخچال  میقند در دلش آب  الی، در حالی که

و در یخچال را کامل باز کرد تا نوه اش دیس کتلت را ببیند. « درست کردم.
 «اینهاش.»

 «یام! یام!»بنفشه، با دهانی آب افتاده، گفت، 
آره، یام یام! به قول معروف دیگ ما از آتیشدون فرو »الی تقلیدش را در آورد: 

 «اما فایدش چیه؟ کسی نیست بخوره! این همه غذا! حیف واهلل!نمیاد، 
کنی،  میاگه تویی که تا همه رو این روزا به حلق ما نکنی غذای دیگه درست ن»

 «پس از چی نگرانی؟
 «حاال شهری و پسراش نیستن...؟»الی اعتنایی به این حرف بنفشه نکرد و پرسید، 
قباد، شوهرش، میاد ـ موقع »و گفت،  بنفشه نگذاشت حرف مادر بزرگ به آخر برسد

 «حاضر غایب حاضر شمردمش، مگه نشنیدی؟ باز سمعکتو نذاشتی الی؟ یا بستی؟
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 شهیاز چشم هنرپ سندهینو
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عکاس اختر قاسمی

 

 (لماندر شهر کلن/ آ یرشاهیخانم ام یدر شب داستان خوان یدییخانم فرزانۀ تأ یاز متن معرف یبخش)

  

 
 نجایو ا دیا دهیرا فهم یشب نی! سالم به همۀ شما که ارزش چنسالم

 . دیحضور دار

به  ،یشگیمن به هنرپ دیجوان بودم که عشق و عالقۀ شد یلیخ 
 ایدر دن یگریباز چیمطمئنم ه. تر، مرا به صحنه کشاند خصوص به هنر تئا
به . ده باشدصحنه رفتنش را از خاطر بر یشب رو نیوجود ندارد که اول

سخت  فشیو تپش قلب که توص جان،یپره نیریخصوص آن ترس ش
به  لیافراد به مرور زمان تبد یقلب در برخ تپشو  بایترس ز نیا. است

حس، پس از  نیا یول. رود یم نیاز ب یدر بعض دیو شا شود یم گرید یحال
بودن، هنوز هم با من همراه  نیصحنه رفتن و جلو دورب یسال رو یس

 گونه نیهم شهیمتعدد داشته، هم یکه اجرا یهائ شیدر نما یحت است،
 . ام بوده

توام با شور و  ن،یریهمان ترس ش   دارد: یگریامّا امشب قلب من تپش د 
صحنه رفتن پژواک  یقبل از رو شهیهم. تازه همراه من است یشعف

امشب همۀ وجودم را گرفته ـ هم  چد،یپ یضربان قلبم اگر در گوشم م
 کنم یافتخار م. کنم یم یدارم و هم احساس سرافراز یا کودکانه یشاد

 دیحضور دارم و در کنار و همراه سرکار خانم مهش یشب نیدر چن

 نیانسان و ا نیصاحب سبک، ا سندۀینو نیمبارز، ا یبانو نیا ،یرشاهیام
 نیچن رانیوجودم را گرفته که ا یسراپا یغرور. هستم رانیعاشق ا

ام و گفتارم از سر  نکرده یچاپلوس یدر زندگ گاه هیچ. دارد یا سندهینو
و  یاسیس یها تیو فعال شانیا یادب یو به کارها تاعتقاد راسخ من اس

 . دیدر تبع شانیاجتماع

 یها با خواندن قصه عتاًیطب یرشاهیخانم ام یها من با نوشته یآشنائ 
چه  میدانست یو نم میکه در وطن خود بود یروزگار. بود شانیکوتاه ا
در  د،یبعد، در غربت و در تبع یانیسال دانستم ینم. در راه است یا فاجعه

که به  ،«درحضر»به نام  یخواندن کتاب ا،یتانیبر آفتاب یابرآلود و ب رۀیجز
 میرژ اتیاز جنا یو مدرک عیاز فجا ق،یاست از حقا یاعتقاد من سند

 . من خواهد گذاشت یبرزندگ یاساس یریتأث ،یاسالم یجمهور

و نوشته  یرشاهیام دیترجمۀ مهش ،«یکرنگی»کتاب « در حضر»قبل از  
 شهیهم یبرا ادشیرا خوانده بودم ـ روانش شاد و  اریشاپور بخت یآقا

به  یکتاب خدمت نیکه ترجمۀ ا ستین دهیکس پوش چیبر ه. زنده باد
 شتریمبارز و روشنفکر را ب استمداریس نیدر غربت بود که ا یرانیجامعۀ ا

 . افسوس که او را از ما گرفتند. اسدبشن
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از  یا هی، که با آن لحن پرطنز ال«درسفر»ها بعد، با خواندن کتاب  مدت 
اعتقاد من به صداقت، شجاعت و  کشد، یتلخ م عیشهد بر وقا

من به خواندن آثارش  یفتگیتر شد و ش راسخ سندهینو نیا یگوئ قتیحق
 . شتریب

 یا سندهیبلند از نو یو داستان یراستش در غربت هرگاه خواندن رمان 
 انیام به پا ام، نتوانسته خارج و چه داخل، را شروع کرده میچه مق ،یرانیا

 یگوئ کار، و گزافه فیها، ساختمان ضع آن هودۀیبودن ب یبرسانم ـ طوالن
 یرشاهیخانم ام یدر کارها ها یسست نیاز ا یاثر نیکمتر. باعث بود

 . ام دهیند

ماست  یو هنر یادب تیتنها شخص یرشاهیام دیاز نظر من خانم مهش 
 یگونه هم زندگ دارد و همان مانیا دیگو یم یاسیکه به آنچه از نظر س

به  شان،یا گرید یها کتاب نۀیگنج انیدر م «شهیهزار ب»کتاب . کند یم
هنرمند  کیمن به سهم خودم و به عنوان . گرانبهاست یدُرّ یراست

 یرشاهیاز آنجا که خانم ام. دارم اریج بساثر ار نیبه ا دیبعدر ت یرانیا
شروع  ینیخم یو رد فتوا یبودند که در دفاع از سلمان رشد یرانیا نیاول

و دفاع از  سندهینو نیگسترده به دفاع از ا یکردند و در سطح تیبه فعال
و  ها تیفعال نیمجموعۀ ا یو قلم پرداختند، مطمئنم جمع آور انیب یآزاد

باشد و نشان  «شهیهزار ب»چون  گرید یکتاب اندتو یهم م ها یسخنران
 . یرانیسربلند و پرکار ا یبانو نیا یاز زندگ یگریدهندۀ بخش ارزشمند د

 یکیاز  یبخش ایو  یدر سرداشتم قصۀ کوتاه ،یمعرف نیا یقبالً به جا 
 شانیاست که ا نیا قتیحق یشما بخوانم ـ ول یرا برا شانیها از رمان

دارند، از  تر رایگ یو حضور رایگ یانیب ن،یدلنش یطنز توانا و یاز قلم ریغ
 یها تیفعالاز  یا اجازه را به خود ندادم و فکر کردم به گوشه نیرو ا نیا
 . بپردازم شمارشانیو ب گرید

مختلف در جلسات متفاوت، به  یگفتارها یو در البال «شهیهزارب»در  
و  یتا با طرح مطلب کرده است نیکم یا در گوشه سندهیکه نو ماند یم نیا

 میا بوده تفاوت یدوران ب نیکوتاه، به من و تو، که در ا یا جمله انیب یحت
و اگر با  میشو داریبزند که ب یتلنگر م،یو خسته از مبارزه با رژ دیناام ایو 

و الاقل از  میستیو از حرکت باز نا میریبگ یتلنگر را جد نیا میهوش باش
  کرد؟ توان یچه م م؟یکن یچه م م؟یا کردهما چه  ای: پس من میخود بپرس

 دیچه مغتنم است و با یشب نیکه چن میدان یهمه م ز،یدوستان عز 
تا  رمیبگ یتا حد امکان وقت کمتر کنم یم یقدرش را دانست و من سع

 نجایدر ا توانم ینم یول م،یاستفاده کن یرشاهیاز حضور خود خانم ام شتریب
را دور از وطن  شیدوران زندگ نیبهتر که یکه به عنوان هنرمند مینگو

به من دست  یهودگیو ب یدیحس ناام زین یگاه دیو شا گذراند یم
در  یدیاحساس و ام یرشاهیبا خواندن آثار خانم ام داده، یم ای دهد، یم

 رانیعاشق ا یکه به راست شانم،یا ونیکه همه را مد من جوانه زده است
 یـ بدون پروا داشتن از کس کند یعشق را ابراز م نیاست و با صداقت ا

قدرت را در  نیا زمیعز یرشاهیخانم ام نکهیکالم ا خالصۀ. یگروه ای
دور از وطن را بر  یها سال خوانندۀ دلتنگ را، که بار یقلمش دارد که حت

را بردل دارد، به ذوق و شوق  یآخوند میتنفر از رژ ینیدوش و سنگ
 . اوردیب

که در  یدختر جوان گردم، یاو م میه قدکوتا یها قصه یدر البال یوقت 
 شخندیاطرافش را به ن یها روابط آدم یو گستاخ طنتیخانواده با ش

 نیپوست ریز دیخورش»عشقش به نوشتن و خواندن را در  ای رد،یگ یم
پوست  یبو»در  یبائیعشق به مادرش را به ز دهد، ینشان م« آقاجان

، «خرمشهر ـ تهران»صه تنها را در ق ی، حس زن«تازه ریش یبو مو،یل
مذهب با  نیسنگ یفضا ،«یپارت»جوان در قصۀ  یکردن دختر ریتصو
 یو روابط خانوادگ یاجتماع یفضا ای، «مجلس ختم زنانه»در  بایز یطنز
در  گرید یدر فرهنگ یحت ایو  «سیپل کانیپ»و  «سیپل تونیپ»در 

متوجه  .و... و... و.. یقائیآفر یشوردر ک« کانداس»به نام  یداستان
را خلق « مادران و دختران» تواند یم یا سندهینو نیکه چگونه چن شوم یم

از  ز،یبا ظرافت و شسته و تم با،یز یو وسواس بیعج یا کند و با حافظه
در قالب  ،یاسیس یها، حوادث اجتماع رابطۀ آدم ران،یدور ا یها سال
 . دیسخن بگو یقو اریبس یارشامل چهار کتاب با ساخت یرمان

خود و در زمان مناسب  یبه جا شانیا یها و رمان یر بارۀ ارزش ادبد 
 ستم،یمن منتقد کتاب ن. اند و بازهم خواهند گفت گفته اریما بس یها خبره

 یها که جنبه میبگو دیرا با نیبا تجربه ا شۀیهنرپ کیبه عنوان  یول
و  یریها آنچنان تصو و برخورد آن ها تیپرداخت شخص ،یشینما
: میگو یبا خودم و با حسرت م یاست که گاه یقو یبه قدر ها الوگید
است  یعیطب نیو خوب ا «سند؟ینو ینم شنامهینما یرشاهیچرا خانم ام»

 . داشته باشم یحسرت نیچن گریکه منِ باز

اگر  نکهیا یکیاشاره کنم:  خواهم یدو مطلب م یکیصحبتم به  انیدر پا 
آنجا  د،ین را با دقت بخوانآ گفتار شیپ دیرفت« در حضر»به سراغ کتاب 

خورده و ثمرۀ انقالب  سندهینو نیبر روح و روان ا یکه چه زخم مینیب یم
که  یهائ یبا تمام گرفتار یرشاهیخانم ام نکهیدوم ا. ستیها چ و انقالب

اند، بازهم وقت  «مادران و دختران»دارند و مشغول نوشتن کتاب چهارم 
کنگره »دسامبر گذشته در نشست در . گذارند یم یاجتماع یکارها یبرا

آن  رفرهنگیو به دعوت وز ایکه در کشور اسپان «سندگانینو یجهان
از  یا نسخه دوارمیام. مؤثر بود اریبس شانیا یشد سخنران لیکشور تشک

از چهارده سال  شیدر ب نکهیو آخر ا. حضار امشب بگذارند اریآن را در اخت
 یبا کارها شتریب یمن آشنائ یدگاز اتفاقات مهم زن یکی د،یدر تبع یزندگ

پوچ! واقعاً  یبدون ادا و ادعاها ل،یاص یا سندهیاست، نو یرشاهیخانم ام
که  آن تر آشنا شدم و خوش شانیبا ا کیبود که از نزد اریسعادت با من 

 . رفتندیمرا به عنوان دوست پذ زین شانیا

اجب است که و یرانیکه بر هر ا برم یم انیگونه به پا نیرا ا میها حرف 
. اش داشته باشد خانه را در کتاب سندهینو نیا یها از کتاب یکیالاقل 
 !فکر عواقبش را هم بکنند دیدرون مرز با انیرانیالبته ا
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 یراناز ا یا نامه
  یونسی یمابراه از

  و مترجم نویسنده

  

 بعد از. خبر ندارم یدامیرشاهیسرکار خانم مهش یزماست از دوست عز یرید 
انقالب ـ در آغاز مهاجرت  یل: اواکردیم یدارا پ یگرد هم چند یکانقالب 

مهاجر بود ـ مهاجر شده بود، و من به قول . ..یدمبزرگ ـ او را در فرانسه د
اگر . نشدم ولیو خدا را شکر که رفتم . که مهاجر بشوم.. رفتم یم ها یفرنگ

بودم ـ به سالمت! هم رفته  یگریتا کنون به مهاجرت د گمان یشده بودم ب
بود که مرا  یرشاهیخانم ام ینهم یسهست که شب آخر اقامتم در پار یادم

 . ام رساند به خانه

ـ و  جهت یو شبه اختفا بسر بردم ـ ب یزدرحال گر چند یکپس از آن بنده  
او را « دوستان» «یاری»تا بعد به . او را باز.. یافتمرا گم کردم، و بعد  یدمهش

ها و  با عطربنفشه» یابمها بازش ب ار، تا بعد پس از سالب یگرگم کنم د
 . «ها نرگس

حاضرم به هرچه  کنید، یام، باور نم من به عمرم مقاله ننوشته. ..یمبگذر 
ام ـ  نداشته جوری یناست قسم بخورم که هرگز اتهام ا یسهو قد یسقد

مورد را  یندوستان ا یدوارمـ ام« قرار یلتبد»قرار  بسپارم، با یقهحاضرم وث
 ! یندبفرما« لحاظ»هم ندارد  یکه وجاهت قانون

ام، و  صاحب سابق مردهۀ ماستم را خورده بودم و نشسته بودم تو خان یبار 
و عوارض و  مخارج و تورم و پیریۀ و دوتا تو کل زدم خودم میۀ تو کل یکی

 اول خودم را جمع. زرررر!.. شنوم یدر واقع م یا بینم، یکه م یری،پ یاتمال
از  یدآغا! نامه دار یه، یپستچ یه؟ک. طرف اف اف.. کشانم یبعد م کنم، یم

 . خارج..

باشد  یدهپرس یزیچ یکس که این یو ب. ..کشم یم یبه راحت ینفس. ..یآخ 
خاطر  یآسودگۀ یما یکل یستن« داخل»که از  ینهم. «..از خارجِ!: »گویم یم

در خارج دارد،  ییدوتا یکی یا است، هرخانواده یعیطب یزچ یکاست ـ خارج 
به افتخار . ..خورند یم یپروتستان یا یکیاز خانواده آش کاتول یابتکه به ن

 یفـ آدم ک یقشنگ یآش خور های یالهچه پ ی،آخ، خواهر، اگر بدان. یهنم
اند، هم به سالمت  نگو، هم خودشان آنجا خوش یگررا که د یکا! ـ آمرکند یم

نباشد  یپول کاغذ خودمان ناشکر ها، یفلکچه کنند ط. ..فرستند یدالر هم م
 شما!  یشده کاغذ توالت ـ دور از رو

 یاما یادبه  ای ماجدهۀ و مثل هر والد زند یم یما غر یآغا ینوالده حس 
 یسن و سال برا یندر ا یصشکسالت ـ که تشخ یابه نشان ماللت  ی،جوان

زگاران هنوز هر آن رو یادرا که به  چشمان پیرشۀ امثال ما دشوار است ـ کر
رو به  غلتاند، می کنند یم یدارد ها یجور باز ینو ا یملروز خدا با سرمه و ر

 یک. که.. یعنی. ..یفدر بستر شر فرمایند، یم یو غلت تقصیر، سراپا بیۀ بند
ـ و بار اول  رود یم یباالخره کس داند یکه م یهمه راه را! در حال ینا رود یم

 سبک یا ـ خدا عمرشان بدهد به اندازه ینواب یها یههمسا. ..یستو دوم هم ن
 یریمهم بگ یرادشان ا و والده از طرز واکنش نمانده است م یناند که هم روح

که خودمان نه آن  ی! در حالاید یدهجور جنب ینا یا اید، یدهجنب یرکه مثالً چرا د

 ینشده است که حس یطور. جورش را ینو نه ا یما کرده یشجورش را آزما
که  یاجناس های یسهکه ک دهد یاندازه زحمت نم ینبه خودش ا یما حت یآقا

 یکه گرم است، وا یوا. باال.. یاوردها با خودش ب پله یگذاشته پا هخانم والد
بسزا، که  یو هزارتا ناسزا. ..یاست، و وا یکه گران یوا. است.. یفکه هوا کث

ـ نه  ها یمکه قد یدوستان شودـ یدوستان م یرو مترو و سا یشهردار یمتقد
و حاال  ،شان بود به پشت یدهـ شکمشان چسب یکنزد های یمقد یم،قد یادز
پشت فاصله ۀ یراز ت ها جادو کیلومترۀ شکم، انگار به قو ینهم بینید یم

به کار برد و  یشدستیپ یزم یبه جا شود یشان را م کوچک کوچکه. گرفته..
. جل الخالق... !..ناری! ـ سمها «ینارسم»گل و گلدان گذاشت روش، در 

کادو . ..یدهها را از کجا خر «بوت» ینرا! ماشاا...! ماشاا...! ا یترق بینی یم
 ماشاا...! . ..یدهخر ها یخارج!؟ نه، خانم، از بازار سعود یاند رؤسا داده

 یمو ند یماز قد. ..یمهمان بهتر که بگذر  ـ  یمچه کن یمنگذر. ..یمبگذر 
گفته و گفتار شده است . گذشته است.. یزن ینـ و ا« بگذرد یزن ینا»اند  گفته

دارد نوشته هم بشود نوشتمان ـ اتفاقاً در دهان ما  یگفتمان، چه اشکال
. ..یمانمان نگفتی: گفتیداش ی،آر. : نوشتمان..گردد یتر م خوش« ها کرد»

« لحاظ» یدارند، و حساب« وجاهت» یلیخ ها یزچ ینما ا یها طرف
 ...! شوند یم

هم از  یننباشد ا یا. بود.. یشاه یرمحترم سرکار خانم امۀ یسنداز نو صحبت 
 سبحان ا...! . ما بوده..ۀ و آشفت یرذهن پ «یاتوهم»و  یاتجعل

ها  خانم یبرا یراست. آشنا شدم.. یشانبود با جناب ا ۱۳۴۴ـ  ۴۵ یبله! سالها 
ان درآمده بنده تازه از زند. دانم یدر خطاب!؟ ـ نم برند یهم جناب به کار م

چند داستان از . آورده بودند.. یفتازه از انگلستان، اَمر زندان، تشر یشانبودم، ا
 یداکردم،پ یکارشان شده بودم، ارادت حضورۀ یفتخوانده بودم، ش یشانا

 یکصفحه،  یکام  خانه اکنون در کتاب. شد.. یدگیبدل به شور یفتگیش
ۀ از خزان نویسم یکه م ایییزهچ ینا. ..۱بینید یرا نم یشها سطر از نوشته

 مقبول افتد ـ انشاا...!  محفوظات است، امیدوارم

منتشرشده  یشاناز ا یا و دو سه تا ترجمه یا دو مجموعه یکیتا آن وقت  
نگارشش عالقمند شدم، ۀ یوهمان ابتدا به سبک و ش   هست از یادمبود ـ 

اسلطان آغ»ها  از آن یکیکه  یش،ها دو تا از داستان یکیبه  یژهبو
 یدمهش یافتمداستان هم بود که در همینۀ ـ و با واسط بود 2«یکرمانشاه

امر  ینا یافتبا در. بنده هم هست: متولد کرمانشاه یتیوال خانم در ضمن هم
 یبه ارادت حضور یلن یقطبعاً ارادت هم براخالص افزدوه شد، و سخت شا

 . شدم در خدمتشان

. ت که خدمتکار خانواده استاس یسخن از آغاسلطان کرمانشاه یبار 
 یسندگاننو یانمن در م. آغا ینبرخالف صورت ظاهر نامش خانم است ا

داستان را  یجور حال و هوا و رنگ و بو ینرا که ا یکس ام یدهخودمان ند
 یبرم یبه موارد« شوهر آهوخانم»راست است در . منعکس کرده باشد
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زنده به خواننده القاء  ای یوهرا به ش یکُرد یطمح یو هوا الکه ح یدخور
خواننده آغا  ینجااست: در ا یگرید یزگفتار آغا سلطان چۀ یوـ امّا ش کند یم

سخنش را، کُرد بودنش  ینطن کند، یرا حس م اش یکینزد بیند، یسلطان را م
که  گفت توانم یم اغراق یبودنش را ـ ب یرا ـ و در آن مراتب ـ کرمانشاه

ۀ یسندنو یسلوئ سینکلرۀ نوشت «یتباب»ان مورد با رم ینداستان در ا ینا
 ینکلر)در رمان س. زند ینوبل پهلو مۀ جایزۀ و برند یکااالصل آمر یتالیائیا

داستان را، در تمام  یتشخص یت،باب یبودن آقا یکائیهم خواننده آمر یسلوئ
ها،  کالم یهالفاظ، تک یدنکشۀ یوـ ش کند یحاالت و وجوهش ادراک م

 . یسندهاست نو یده.( انصافاً زحمت کش..ها ینرم ها، یشُل

: اصوالً چه پرسد یم یعی،طب یدارد: برداشت یاز داستان برداشت درست یدمهش 
حل  یابه داستان چه بود...؟ آ یهبشراول یازشد که داستان به وجود آمد، ن

...؟ داستان کدام جنبه از جوانب یاضیبود؟ حل مسائل ر یمسائل فلسف
  کند؟ یم را ارضا یاحساسات آدم

سرکار دارد: چه شد،  یآدم یحس کنجکاو ی: داستان با ارضاگوید یو م 
اند و  بوده یباشد، ول. ..ها یو کنجکاو ها یدست فضول یناز ا شد،چطور 

شان  نظرات و فلسفه یغتبل یبرا یآدم طبیعتۀ جنب ینهستند که از هم
و بهتر گذراندن اوقات  ی،وقت گذران ینه، برا یا. ..کنند یاند، و م استفاده کرده

 . یستن. و.. یاضیاتپس داستان در واقع فلسفه و ر. فراغت

اند و او را جلو  مان را مدل قرار داده اند و فالن و به آمده یا حاال عده 
و اعتبار  یثیتجوان را که از ح یسرمان نو یککه  یاند ـ در حال انداخته

کافکا(  یحت یاپروست  یا یسمدل )جو ینکه از ا شناسیم یمند باشد نم بهره
و  یسیانگل نتقدو م یسندهنو «یستلیپر» یسخن آقا ینا. نشأت کرده باشد

در  ی،راست. ( استیو انسان غرب یات)ادب« غرب یاتدر ادب یریس»مصنف 
 نویسند؟ یپروست داستان م یا یسدر سال چند نفر به سبک جو یاروز 

اشخاص  یاشخص  یعنیداستان باشد:  نخست بایدۀ داستان در مرتب
مردم  تانموتور داس. قابل شناخت ارائه کند.. یطیرا در جامعه و مح یمشخص
در حرکت باشند، من داستان  یعاد یبا زندگ یمواز یداند که با داستان

داستان  یها آدم شناسم یچون م دارم، یرا دوست م ۳«داداشۀ آیندۀ خانواد»
 یطانرا، دختر ش ها یدتهد شنوم، یها را م صحبت بینم، یرا م ها ینرا، ا
را  یتشخص ینا صهخال. ..کنم ی[ را با آن حرکات پسرانه مجسم می]سور

نظر او را  یکهم خواننده به  یشهو هم ۴شود یها ظاهر م که در اغلب داستان
حاالت و حرکاتش چه بسا  ینکه با ا دانم یبا من آشناست ـ م شناسد، یباز م

. با من آشناست بینم یو آنچه م یعوقا. ..به آب بدهد یکه هر لحظه دسته گل
آغا سلطان . اند روزمره یعبا وقا موازی یعوقا یرچون همانطور که گفتم مس

فراوان بود ـ « منۀ جامع»در  یرشـ نظا شناسم یرا هم خوب م یکرمانشاه
 . ها کالم یهتک ینحرکات، با هم با همین

استوار  مستقیمۀ اهده و تجربگفته تا آنجا مصداق دارد که کار برمش ینالبته ا 
« داداشۀ آیندۀ خانواد»ۀ که آن تجرب یبه ضرس قاطع بگوئ توانی یم. باشد

درست  یست،ن یادم« )خانم بی سار بی»ۀ است و تجرب یمصددرصد مستق
 یا تجربه ۵داشت( مه یا که اضافه یابود  ینعنوان داستان هم یاآ دانم ینم

گذشته و با واسطه  یگریذهن د یصافاز  یکبار تر یشاست با واسطه، که پ
با گذشت زمان و اندوختن تجربه و کسب  یسندهنو. منتقل شده یسندهبه نو

ۀ ـ هم یافریندرا تجربه نکرده ب یتمشابه واقع شود یموفق م یشترمهارت ب
را بشنوند  یا که واقعه اند یدهمرحله رس ینو کم به ا یشبزرگ ب نویسندگان

مقنع  سازند یکه م یرا بپردازند، و داستان یآن داستان نه بسازند( و براساس یا)
 یادهم که به زنده  6«یابول پاقُط»چون  یئها قصه. و متقاعد کننده باشد..

به  اند، یسندهنو یماستاد محمد جعفر محجوب اهدا شده است از تجارب مستق
 یدکه مهش یو آن مجلس ختم «یکرمانشاه آغاسلطان»جهت چون  ینهم

 یداستان یقتچون از حق نشینند، یبه دل م ۷اند احبان مجلسو خواهرش ص
 . اند بهره مند

 : گفت یدارد ـ م یاز تولد داستان هم درک درست یدمهش 

فرارفته بودند ـ همدل و هم سخن  یاز جانب یکهوا گرم بود، دوستان هر» 
 راه افتادم تک و تنها. چرا.. دانم یـ نم کردم یم یقراریاحساس ب. نداشتم..

. بودم تاب یب. وقت خواب بود... اتاق گرفتم.. یا خانه در مهمان. رفتم شمال..
را  داستانیۀ بود نطف ها مدت. ..یستاز چ قراری یب ینا دانستم یخودم هم نم

است: وقت  تابی یهمان ب   تابی یب ینا یافتم، یاکنون درم. در ذهن داشتم..
ـ اما نوشت افزار همراه  یسمبنو یدداستان را، و با یسماست که بنو ینا

 یکس داد یخانه هم همه خواب بودند، و دلم رضا نم نداشتم ـ کارکنان مهمان
استفاده کردم  ینکسو کل یکماز مات. بخواهم.. اغذکنم و از او قلم و ک یداررا ب

از  یدکه بود نوشتم: چون بامداد شد، خورش یـ داستانم را با هر خنس و فنس
 . ..یرفتپذ یاناشرق برآمد و داستان پ

شان را  شده بودند، حساب یداربود، کارکنان هتل ب یدهرس یانکار به پا 
چون  تابی، یکه آمده بودم بازگشتم ـ سبک، و فارغ از ب یپرداختم و از راه

  ۸«راحت شده بودم.... را انجام داده باشد.. اش یانیماکۀ یفکه وظ یانیماک

از  ینکهخانم گذشته از ا یدمهش. کنم را هم اضافه یا رفته یاداز  یا نکته 
و زبردست،  یق،هم هستند پربار، و دق یاند، مترجم خوش قلم نویسندگان

 ی«یاو در یرمردپ»که از  یا ترجمه. مسلط به هر دو زبان مبدأ و مقصد
 یاریو بس. تربر.. یمزج یها از داستان ینهمچن ۹کرده نمونه است، ینگویهم

و دهنش گرم است،  یریند، قلمش شـ دستش دردنکن یگرد یکارها
ام، بنا بود  پس از انقالبش را نخوانده یبماناد! کارها یرینگرم و ش نانهمچ

رسا نبوده، و  ینشان یهم فرستاده ول یدبفرستد، شا آثارش را برایمۀ مجموع
انحراف حاصل کرده است ـ خداوند همه را به راه راست  یرمرسوله از مس

 . مراسالت را گونه ینامخصوصاً  ید،فرما یتهدا

 . واالسالم

 یونسی ابراهیم/  ارادت با
 

  زیرنویس

و  یها اعم از عموم خانه کتاب یشترجزو اوراق ضالّه است و از ب یاسالم یدر جمهور یرشاهیـ آثار خانم ام ۱
 شده است!  یدهبرچ یخصوص

 « بعد از روز آخر»ۀ ـ از مجموع 2

 « خانم بی سار بی»ۀ مجموع ـ از ۳

 یکه جملگ یرشاهیام یدکوتاه مهش یها هم هشت داستان دارد و در سه مجموعه از داستان یبر رو یـ سور ۴
 . هم برگردانده شده است یسیبه زبان انگل« Suri & Co» یتحت اسم کل

 . نام ینبه هم یا است در مجموعه ینـ نام داستان هم ۵

 آن است های یتاز شخص یکینام  یاست، ابول پاقوط «یهآخر تعز»داستان  یقـ عنوان دق 6

 « اول شخص مفردۀ به صیغ»ۀ است از مجموع« ختم زنانه»ـ مقصود داستان  ۷

 « مِه درّه و گردِ راه»است با اسم:  یا و شاعرانه یفلط بسیارۀ سفر کوتاه نوشته شد، قص ینکه در ا یـ داستان ۸

برگردانده است  یاست، فقط چند بند آن را به فارسنکرده  کاملیۀ ترجم ینگویاثر هم یناز ا یرشاهیـ خانم ام ۹
 به عنوان سرمشق ترجمه. یندر بنگاه فرانکل
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 یاله ینصدرالد
 

  
  اشاره

 ام یقلب یشدند، آرزو یا نهادند و خواستار مقاله یانرا با من در م مهشیدامیرشاهیۀ نام یژهدوستان تالش موضوع و یوقت 
رمان »که در  اثریۀ در بار نوشتم یم یزیرا در دست داشتم و سر فرصت چ« ترانمادران و دخ»بود که جلد چهارم  ینا
 یسندهنو ینتر بنده بزرگ ینا یزناچ یصآن به تشخ یسندهاست و نو یسینو تانمبدأ قابل ذکر داس یان فارسدر زب «یوستهپ

است که  یحرف ینندارد ـ و ا یفاصالً شائبه تملق و تعر ها ینـ و ا یرانمعاصر ا یاتصاحب سبک و زبان است در ادب
 . از عهده برون آیمش یو م گویم یم

« درسفر»و « درحضر»را که بد دو کتاب بزرگ او  یکه نقد یدمند ینجز ا یا در حسرت جلد چهارم مادران و دختران چاره 
 یشهچون هم یاحترام و یو سالم یبا درود. دوستان کنم یمبود تقد یدهبچاپ رس * شناسی ایرانۀ نوشته بودم و در فصلنام

 . او یداریهایو پا بلندهمت  ها، یدالور یشو ستا یدامیرشاهیبه مهش

 
 

 از خواندن دوکتاب: پس

 

 حسرت 1 درحضرِ

 و
 

 نفرت 2 درسفر

  
حکم گردن نهاد که نگارش و انتشار دو کتاب درحضر و  ینبه ا یدبا یدبدون ترد 

 ینتر از قابل اعتنا یکی رانیاز ا یروندر ب یرشاهیام یددرسفر توسط خانم مهش
بوده  یپس از انقالب اسالم یرانیانمهاجرت ا یامدر ا ینثر معاصر فارس یاتفاقات ادب

 . است

مهاجر ـ و اگر ممکن باشد  یرانیهر ا شخصیۀ هر دو کتاب در کتابخان ینداشتن ا 
دو کتاب  ینضرورت است از دو جهت: اول آنکه ا یکـ  یرانساکن ا یرانیهر ا
و بدش و با  نیکۀ ست از آنچه برما رفته است با هم یریکه خواهد آمد تصو چنان

ها را از  و دوم آنکه کتاب یخیاد تاریدرو یننسبت به ا یسندهت و نفرت نوحسرۀ هم
به نوجوانان  یگرفت و حت یادخواند، از آن  توان یسالم آن م یجهت زبان فارس

زبان  یکآنان را از درافتادن در گرداب  یقطر ینداد و به ا یادنوشتن را  یفارس
 . هم به تن دارد مانع شد یگاه به ظاهر علم و یاسیکه لباس س یمارگونهو ب یلعل

آنچنان که  یکاف یمورد بررس یرشاهیخانم ام یآن است که کتابها یقتحق 
 یظسطور به جز اشارات تقر یناۀ یسندالاقل نو یاآن است قرار نگرفته وۀ یستشا
نقد از  یکو  یدهشناس کتابخوان د سر های دو کتاب از چهرهۀ ه در مقدمک یزیآم

نقد  یک درحضر، و نیزۀ نامه در بار اول سال هفتم ایرانۀ در شمار یاوریخانم حورا 
(، و ۱۹۸۷) ۱۳6۹بهار  کنکاش به تاریخۀ در دفتر ششم مجل یشاناز هم ا ای یسهمقا

. ام و نخوانده یدهتا کنون ند یگرید یزدو کتاب چ ینبه ا ای روزنامهۀ چند اشار
علت آن  یدکه شا« توطئه سکوت» یدو کتاب با نوع ینمنظور من آن است که ا

دو اثر  ینا ایرانیۀ به مهاجرت آمدۀ پنهان نباشد مواجه شده است و جامع ندانهم چ
کتاب  یدنهر چند به چاپ سوم رس. از وطن را نشناخته است یدور یمؤثر سالها

ۀ با جامع یاسکتاب در ق یراژکار شده، اما ت ینست که به ا توجهیۀ درحضر نشان
 . ماندن کتاب داشتم شناس ست که بر نا یا اشاره یدد مهاجر مؤباسوا

من کتاب درحضر . از چند وجه در خور تأمل و گفتگوست یرشاهیخانم ام یکتابها 
ۀ فر شدم که وعدمنتظر درس یاقهمان چاپ اول به دقت خواندم و سپس با اشت   را در

به  یخون هفت سال ینشدن ا ( داده شده بود، و شیر۱۹۸۷همان زمان )سال    آن در
نه دو،  یک،هر دو کتاب را نه  یگربارد فرپس از انتشار درس. (۱۹۹۵) یدطول انجام

گاه  و آن یدمها خط کش آن یرز. برسطور متفاوتش تأمل کردم. بلکه چهار بار خواندم
ست که به  ینیدر حکم د یمدو کتاب نوشتن برا اینۀ اردر ب یزیکه چ یدمد

 سطور یندر امروز و فردا دارم و ا یرشو تأث یاو، زبان و های یشهکتاب، اندۀ یسندنو
 . است ینهمان د   یادا یقتدر حق آید، یم یکه در پ

ۀ یوهر دو از جهت ش یندو کتاب نخست جدا کردن ا ینا یلروش من در تحل 
 ام یدهگاه کوش زبان او در دو کتاب بوده است و آن یو حت سندهیو نگرش نو یلتحل
جهت در  ینبه ا. کنم یکبه هم نزد یکل یریگ یجهنت یکدو برداشت را در  ینکه ا

ام و در  صفحه قناعت کرده ذکرعبارات در مورد هر کتاب فقط به  ینهنگام نقل ع
 . ام ردهمربوط را با هم آوۀ نام کتاب و صفح ای یسهمقا یریگ یجهنت

  
  

  ـ درحضر حسرت 1

کتاب درحضر حساب خود را با  یشگفتارهمان جمالت اوّل پ   در یرشاهیام خانم
 ها یلیونم. ندارد یانقالب جز خفقان ره آورد»از نظر او . انقالب روشن کرده است

همان دم اوّل سرفرازانه خود را در صف    و از. (۱ص یشگفتار،)پ« اند اش کرده تجربه
 یا است با نحوه یدهنرس یقینهنوز به  ونو چ. دهد یقرار م ینقالب اسالمضد ا

همه : »پرسد یـ از خود م یشانعاقبت اند یـ و نه شک فلسف یقینشک برخاسته از 
همه در جدالند؟ در پرس  یمار؟چون من سرگردان؟ چون من ب یرتند؟چون من در ح

و روزم در کابوس؟ منم  گذرد یم یداریفقط منم که شبم در ب یاو جو؟ در تکاپو؟ 
منم در مجلس زاهدان؟  یقتنها زند یر؟غ یاران یانو در م یبمغر یارمکه در د اتنه

 یعنیدر جمع مسلمانان؟ مخالف انقالب  یرانیدر جمع آزادان؟ تنها ا یرتنها اس
 آنهائیۀ هم یتنهائ یاو صدا یو صدا. (2ص یشگفتار،)پ« انقالب زدگان، تنها منم؟

اند و  داشته یگرد یو دل در جا اند جمع بوده یانها در م طول قرنست که در 
 یحترج یخبرب یشبا جمع از خو یرا برهم آوائ یشخو یِناسازگار یسردادن صدا

که دارد  یبا وطن یشخو یگانگیهایاز ب یشگفتارهمان پ   در یدامیرشاهیمهش. اند داده
گاه  گاه در جنگ، قهرم، ایگاه با دن: »گوید یسخن م نهد یدر شب انقالب قدم م

در  گاه کنم یم یگاه در جمع احساس تنهائ را، یگرانگاه تاب د تحمل خود را ندارم،
 . (2ص یشگفتار،)پ« خلوت تصور ازدحام

 ی« خوابرو»ندارد ما حرکت  یدر کتاب درحضر که بر خالف درسفر فصولش عنوان 
(Sommuambuleهوش )آن  ینند که در پائبل یواریدۀ یغبر ت بینیم یرا م یاری

را به خود  یهر رهرو یبندهجانشکار و فر یا پرتگاه انقالب دهان گشوده و به خنده
ها  عقاب بلند آسمان یناتل خانلر ویزهمچنان که آن زاغ در شعر دکتر پر. خواند یم

 . یشخو چرکینۀ را بر سفر

« فراخ یهزاو» یهایعدس ترین یقبا دق یعکسهائ تواند یعکاس م یکدرحضر را  
Wide Angle  ،زنده و جاندار از  یها را تابلوها آن تواند ینقاش م یکبخواند

با  بیند یم یرا شعر یرتصاو یناز ا یا شاعر پاره یک. ها بنامد آدم یروندرون و ب
به آن  یدبا شک ینگار ب زنامهرو یکو  ییندر آسمان عل یعروض ینظام یفتعر
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خود ار  یسندهنام بدهد هرچند خانم نو خییحادثه مهم تار یکگزارش از ینتر زنده
 . سخت برآشفت یمن در مجلس یهتوج ینا

 یو با صورت از وقوع انقالب است با قهرمانان یوستهکامالً به هم پ یتیدرحضر حکا 
شده  یدهبرگز یشانبه استعاره برا ینام یاها در آن آمده  اگر نام کوچک آن یکه حت

هنگام . کنند یم یکه سر به گزارش دارد ط یانداست یرا با نظم منطق یرسراسر مس
 . نظر داشتم یشهوگو را پ یکتور، نود و سه ویگراز هر اثر د یشخواندن آن من ب

در مرگ، در اعدام، در  یختن،حسرت در فرور ینجوهر درحضر حسرت است و ا 
 اول کتاب به بیرونۀ همان جمل   حسرت از ینا. کشد یزبانه م یشههم ها یآتش سوز

 یایح یبه جا یشانها که در چشم یمردم شناسم یمردم را نم ینمن ا: »تراود یم
 یرینکه در عوض سخن ش یهم، زبانف یزبانشان را نم. جا دارد یگانهب یشرمیآشنا ب

 . (۱ص یشگفتار،)پ« بار تلخ شعار گرفته است

ن جا اش زاده نویسنده مهربان در آغوش خواهرۀ خاله خانم آراست ینخاله طلعت ا 
و  یغذاخور یزم میانۀ در فاصل یفشبدن ظر: »کند یو حسرت حرکت م سپارد یم

صورتم . تخت درازش کردم یرو. شد یم تر یندستم سنگ یتختخواب، هر لحظه رو
خاله جان؟ »گذاشتم و گفتم  شبلند یشانیپ یرا به صورتش چسباندم و دستم را رو

مرگ . (۷6)ص« کلمه یکفقط . ینحرف بزن کنم یخواهش م ینخاله حرف بزن
شده  یختهر ینخونشان برزم دلیل ها که بی آنۀ هم یاو برا رسد یکه فرا م یانهوحش

احسان « چرا یز؟چرا؟ آخه چرا پرو: »خورد یاشک آلود غوطه م یاست در حسرت
چرا  گم یم« »نوشته مربوط به خمینیوۀ گفتن مقال» یدگو یو م کشد یم ینفس بلند

 . (2۱2)ص« تن کشتنه؟کشتنش؟ مجازات مقاله نوش

 یریتصاو شود، یاز چنگ حسرت خالص م یسندهکه نو یبعد درحضر، در لحظات 
از  یرتصاو ینا. یزهوشتۀ ینندب یک یرمسلحتر از چشم غ به دقت فرا گاه بینیم یم

خاتون  های یهاز همسا قرمز رنگ که یکیۀ روبدوشامبر زنان یکهمه دست است از 
باز  یادز یشها که گلبرگ تس یرشادابیغ یل ختمگ یهشب»و  پوشد یو هومان م
با آن  یپرده اطاق خاله طلعت که او از بچگ ی( تا عکس رو۱۵6)ص« شده باشد

است،  یگرهمد ینع یشانها که صورت یخائیو زل یوسف»مأنوس بوده است 
. سرخ یا غنچه یلبها یده،کش یبادام یچشمها یاه،سۀ یوستبه هم پ یابروها

دارد  یصورت یتور یروسر یخازل. ها باسسرپوشهاست و رنگ لتفاوتشان در شکل 
و هر دو  یبه هم است ـ هر دو پف یهشب یشانها شلوار. یاهکاله گوشه دارس یوسفو 

. یستن یوسف ینپرچ یکبه کت کمر بار شباهت یب یخازلۀ یتشل یحت. یا سرمه
ش و نگار با نق یسبز چمن یوسفاست و کت  یقرمز گالبتون دوز یخازلۀ یتفقط شل

 یداراز زمان لحظه د. رنگِ کارِ کرمان شده است یبرشال نخود یقالبدوز. یا نقره
با  یخاکه زل یاز زمان یعنی. دهد یتا زمان بوس و کنار عاشق و معشوق را نشان م

محو  چکد، یکه از انگشتش م یخون یها که به دست دارد و قطره یکارد و نارنج
 یخازلۀ ینکمر و سر بر س ردست به دو یوسف که یشده است، تا وقت یوسفجمال 

زن  یکو به دنبال آن . (۳2۰ـ۳۱۹)ص« گذاشته است و از هر دو عالم فارغ است
زنانه  یفیکه فقط توص کند یرا ارائه م یرانیزن ا یبائیاز ز یریتصو یرانیاۀ یسندنو
بدهد، از را نشان  یرانیا یبائیبخواهد ز یاگر کس»جاندار باشد:  ینچن ینا تواند یم
است صورت رضوان را وصف  یکاف یدشبق بگو یسویو جاذبه گ یاهچشم س یئیراگ

 یدارد که گوئ یمثل شب انبوه و ژرف است و برق یاهیشکه س یکند ـ آن چشمهائ
نرم  یکه چون اطلس مشک یمردمکش نشسته است و آن موئ صبح به جایۀ ستار

رضوان در زلف  یبائیهایزه همه زتا. زند یکه به بنفش م یاهو مواج است و آن قدرس
 . (۳66)ص« اوست رضوان از زیبائیهایۀ بم و خست یصدا. یستو چشم ن

در صفحات  یسه بُعد یها مثل عکسها حادثه یرتصو شود یها که رد م از صورت 
 آنکه ینافذ، ب یسگرمه خورده، با چشمها یابروها یراز ز ینیخم»کتاب آمده است: 

بعد آهسته دامن عبا را . کند یرا نگاه م یتکوتاه جمع یا سرش را تکان بدهد، لحظه
 کند یبدنش را ستون او م هواپیماۀ از خدم یکی. آید یم ینو از پلکان پائ چیند یبر م

به انتظار  یماهواپ یدر پا ملیۀ جبه یهشت نفر از اعضا. آورد یم ینشو پله پله پائ

. شدند یم یابکه به دربار شرف یاز وزرائ تر ینهدست به س یارـ بس اند یستادهاو ا
صورتش مثل  در کند، ینه نگاه م زند، ینه حرف م دهد، یدست م ینه با کس ینیخم

نه تعجب، نه امتنان، نه تزلزل، نه . یستمنعکس ن یاحساس یچه یا پوکربازان حرفه
کاله  یسنجاب رود، یم یسنجاب یرو کوتاه دوربینۀ لحظ یک. ..یجاننه ه ی،شاد

به  یو خارج یرانیخبرنگاران ا. گرداند یدر دست م یحیدارد و تسببرسر یپوست
چنان مشعوف و مسرور است . کند یم یسئوالهائ اواز  یسیو فرانسه و انگل یفارس

 . (۱۴2)ص «زند یدرست حرف نم یزبان یچکه به ه

: کند یشب را گزارش م یسندهطاعون در شهر است و نو. حاال شب فروافتاده است 
نه . یست نه تئاتر ینمائینه س. مردم شده است یشبانه تنها سرگرم ییهمانیهام»

ها  شب. یوئیوجود دارد نه راد یزیونینه تلو ی،مانده است نه باشگاه یا قهوه خانه
منزل  یستن ینامّا فقط ا. خالء را پرکند ینتا ا روند، یم آشنایانۀ مردم به خان

ها که خوره دارند ـ  ـ آن یانجذام است، در شهر یداکردهرا پ ای یرهدوستان حکم جز
آلوده در آن سنگر  یها و مغزها و چهار ساعت را دور از تماس یستچند ساعت از ب

 ای انهخ یوارچهار د یانکه برشهر حاکمند، به م یمردم از طاعون زدگان. گیرند یم
چندان  یزبانکه با م یستمهم ن. که مبتال نشوند یدام ینـ فقط به ا برند یپناه م

مهمانان را بشناسند، انتظار ندارند که  یگرانکه د یستندآن ن یدر پ. ندارند یکینزد
تا وقت  آیند یها دور هم گرد م شب. که خوب بپوشند یستندن یدمق. خوش بگذرانند

« کنند یتون را فراموش کنند، تا در جمع احساس امنیرب یایرا بکُشند، تا دن
 . (۳۳۰)ص

حال سرشار  ینو در ع یشهدارد با ر یازآن برخاسته مهرکه  یا به خانواده یسندهنو 
کمال سمسار،  یقاش را از طر قجر و اندک اندک نخ نما شده قدیمی،ۀ از طنز خانواد

افراد خانواده  یکهایآنت یدارکمال سالهاست که خر» کند یم یمعرف ها یقهعت یمشتر
را  یپاس سود دهد ما نشان میۀ که نسبت به هم یادب و تواضع یقاست و از طر

خاله عفت که از  یمرغ یهرچند ظرفها. شده است یبشما نص یدارد که از بالهتها
در  خاله طلعت که از دست بیدۀ ترم یها سالم جسته است و طاقه یشها شرّ گربه

ها  یخاله شوکت که در ولخرجۀ یادپ یو سنگها یسنگ های ینهامان مانده است، و آئ
آقا کمال  یبارزان نص ینرفته است به نوبت و به بهاشوهرش به تاراج  یهایو الوات

 . (2۹)ص« شده است

ها به  آن کهنه وابسته و دلبسته است با نقل حرفهایۀ خانواد ینکه به ا یسندهو نو 
. (۳2۳)ص دهد یمجلل خود را به خواننده ارائه م یشهرستانۀ یشر قزوینیۀ لهج

 ینو در هم کند یت او دفاع مو جرأ یاربا صراحت از حکومت بخت یرشاهیخانم ام
 یخیسند تار یکروز به صورت  سیاسی یاناتاو از جر یدفاع است که گرازشگر

 یو کژراهه رفتنها ها یکج رو یرانههر چند که او دل ماند یذهن ما به جا م یبرا
 پردازد یتاوانش را هم تا به امروز م یدو شا کند یروشنفکران آن روز را روشن م

 . (2۵)ص

و  یانقالب ینطقها ی،انقالب یست که در آن شعارها یاثر یناول یدشا درحضر 
معاصر به دقت آمده است و  یاتادب تاریخۀ ضبط در حافظ یبرا یکلمات انقالب

 . (۵۸، ۱۰۵، 26۰)ص دارد یم یاننکات به صراحت ب ینهراس خود را از ا یسندهنو

 یسنده،نو. کند یرنگ م کم یا گاه طنز برّاقِ برنده درحضر در حسرت را یهایتلخ 
 رود یبه دستبوس آقا م یرشاهیبه قول خانم ام یسندگانمنوچهر با انبوه نو یوقت

اما خوشم » گیرد یگونه به سخره م ینشده ا یابشرف یسندگانبا نو ینیرفتار خم
 یگهد ینکها. حقتون بود واهلل... ..یدخوب خدمت همتون رس ینیاومد آخوند خم

که دوتا چک تو گوشتون بزنه و بعد مادام العمر شهرتتونو  یستساواک خاک توسر ن
آقا مثل  یگهآره د» گوید یو م خندد یمنوچهر م.« ینیهاسمش خم ینا. کنه ینتضم

سرتا پاشو  پاشه یم رسه یخرطومشو پرآب کرده اونجا نشسته هرکس م یمونهم یلف
، نه اون که خرطوم بود یدینه آقا جون، نه اون که تو د» گویم یم« نهک یم یسخ

 . (26)ص «یآب، برو غسل کن که نجس شد یدبهت پاش

 . یستشطرنج قمار ن گه یمن م یقرف: »نویسد یو م گذارد یبا انقالب سر به سر م 
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 یگهکه د یمما انقالب کرد همینۀ پس واس ده یجواب م یاروهمون . یهفکر یِباز
: رود یم یواژه انقالب به سراغ یشناس زبان یهفرض یکبا  یزو ن. (26)ص «یمفکر نکن

 کند یرا به ذهن متبادر نم یمعنائ یگرود و دش یبه صوت م یلکلمه براثر تکرار تبد»
هم ندارند هرکدام که  یشکل ثابت یکلمات حت ینا. ..اند یدهعق ینشناسان بر ا زبان

ـ  نشاند یپت و پهن م یریدر ذهنم تصو کوبد یمثل پتک برسرم م
را دوار  یشخال یو جا خیزد یکه بالفاصله بر م« برکفملتجان» ،«یگلگونکفنشهدا»

که  افتم پت و پهن میۀ کلم ینا یادبه  اختیار ی( و من ب2۰۴)ص «کند یسر پرم
 چسباندند یداشبورد خود م یرو ها یدر تهران تاکس یشها پ سال

 یرشاهیام یدچه کنم( و از مهش ام ی)من مشتعل عشق عل «یمچکنممنمشتعلعشقعل»
 . کنم یخود تشکر م یشپ ینامگذار ینو ا یادآوری ینبه خاطر ا

 یبدن یبازرس یانبعد از پا. گیرد یم یانپا ترک ایرانۀ از لحظ یریدرحضر با تصو 
و  یخشونت، درّندگ یمعنا تواند یـ چه رسد به زن ـ م یا که هر مرد خواننده

طن را ترک و یسندهرا نه تنها در معنا که در خون کلمه احساس کند، نو حرمتی یب
اشک : »شود یگونه جدا م ینبد زیستهکه برآن  یو دل خواننده از خاک گوید یم
به  ینهاستپس به دستور ا ینهم از ا یستنگر یحت یگوئ بارد، یم زنهار یو ب یخبرب

( ۴2۸)ص« منۀ بدون ضابط اختیارمن، من، بیۀ ـ خارج از اراد ها ینا یلخواست و م
 . است پایان یو ب ییشگهم حسرتهایۀ و درحضر ضابط

   
 ـ درسفر نفرت 2

کتابش  آید یبه سفر م یدرحضر وقتۀ یسندنو. به سفر آمده است یرشاهیام یدمهش  
 گستردگی،ۀ با هم وطنی یب: »ماند یم یباق یدخود او از تبع یفهمان تعر   در حد
. شناسند یرا به اجبار م یگرهمه همد یشو معلم و مالّ یرابست که م یا دهکده

با لعاب غم غربت  یرناگز نوشند، یم هکوز یکو از  خورند یکاسه م یکاچار از ن
 . (2۵۸)ص «پوشانند یرا از هم م یشانفرد یگانگیهایب
 

 یاثان. دهکده است ینا یاز اهال یاوالً قبول نکرده است که فرد یسندهاما درسفر، نو 
 یتمعلم و مال فعالو  رآب یم ینا یها قاط که چرا مدت دهد یارائه نم یلیدل یچه
صورت  یقتدرسفر او در حق یرتصو. و صادقانه یمانهصم یارآن هم بس کرده، یم

را نشانده و در  یجفت یواناتک از حیاز هر« خان»ست که در آن  ینوح یکشت
 یکه به آب یستن یخاک یکشت ینکه در ا یغابادبان برافراشته و در یسرگشتگ یایدر

 یاست که چرا وقت یدهلحظه از خود نپرس یک یحت یرشاهیخانم ام. بخرد طوفان را
فراغت دوباره  توانسته یکه م یدهرس یخون آلود فرودگاه به ساحل امن یشاز آن تفت

جز نفرت  یانیدرانداخته که پا یرا داشته باشد ناگهان خود را به گرداب دیشیدنان
به نام  ست که یو عملکرد سازمان یتو موجود یتهو ینف یقتکتاب در حق. ندارد

 ینشود که ا یمدع تواند ینم یرشاهیو خانم ام شناسیم یم «ینهضت مقاومت مل»
همان    ینانچند همه سرنش یتن قهرمانان کتاب به جز. درحضرۀ ست در ادام یرمان
شدن  یدهو در یدناجازه در یاله یتمش یفرق که در آن کشت یناند با ا نوح یکشت

همسفران  یکشت ینلشان منقرض شود و در اتا مبادا نس داد ینم یواناترا به ح
بافت  یککتاب، برخالف درحضر که از . یکدیگرند یدندر یفقط در پ یسندهنو

 یادداشتهایاز  یا به مجموعه یشتربرخوردار است ب یوستهو به هم پ یمنطق یروان
چنبر عاطفه است و مرتب در مدار  یرکه حادثه در آن اس ماند یم یریو دلگ یدور

پرانتز دو  یانکتاب را در م یسنده،درخشان نو یزهوشیت یمنته چرخد یم ینامنظم
ۀ را با رشت ها گیگسست یقطر ینـ مرگ خان( قرار داده است به ا یمرگ )مرگ تاج

خواسته است به  یقتپرانتز در حق یناو با باز کردن ا. است مرگ به هم پیوسته
من . یما به خاک سپردر یکه تاج یروز»بزند که:  یدحرف اول کتابش مهر تائ

 . (۱۱)ص« را هم خاک کرده بودم یاریبس
 

دارد برخالف درحضر که از هفتاد و دو  یختهپنج فصل با نام از هم گس یکتاب س 
آمده، خود  یدبه تبعۀ یسندنو. فشرده و منسجم ساخته شده استۀ به هم پیوستۀ قطع
ست که  یآدمهائ حساب با یهتصف یدر پ. است یافتهدلخسته را  یدیانتبع یخو

که:  یدهاما او هرگز از خود نپرس تممکن است همه همچنان باشند که او گفته اس
است  یدهلحظه از خود نپرس یک یاو حت« نه؟ یاهست  نماید یخود چنان که م یاآ»

 دهد؟ یادامه م «یچرخ عباس»آور  یجهسرگ یباز یندر ا یدنچرا همچنان به چرخ
ها  تن: »کند یم یفطور توص ینطن، وطن پرستان را ااز و یا شاعرانه یفاو در تعر
 یها که خاطرشان رنگ تعلق به مال و منصب نگرفته است از کرانه ائیوطن آنه

و خاطر جوانان از رنگ . ..رسد یفارس م یجخل یها و به کناره شود یارس آغاز م
ست جوانان هم در د ینروشن از هم یریهمه تصو ینبا ا. (۱۰۰)ص« تعلق آزاد بود

و جنگ و  رزشیباشگاه و یک یستأس یبرا کشند یم یجز آنکه زحمت یمندار
 . شاخ شکسته یبا چند حزب الله کنند یم یزیگر

در حکم  یشعاجز و تنهاست که سفر برا یدیتبع یک یددر کتاب درسفر، مهش 
 یا واقعه کاملش را دارد و هیچۀ جلو یفقط در لحظات یدتبع»با مرگ است:  یدارد
به فکر . اندازد یرا به فکر غربت نم یدیانتبع یهبق یگرد یدیتبع یکمرگ از  یشب

طرح  یاتصور غلط  صوالًا ینا. (۱2)ص« در غربت و مردن در غربت یزندگ
پنجره به جهان  ینفقط از ا یداما اگر قرار باشد که مبارزان در تبع یستن ینادرست

 یا ها مبدل به مرده و آنزود به سراغشان خواهد آمد  یلیخ یستادهبنگرند مرگ ا
 . متحرک خواهند شد

 

 یجز دو سه مورد ـ از جمله داستان مانور نظام یدمهش مانند یظنز ب یها چرا صحنه 
اگر هم نشان  یاو  دهد ینشان نم راج کاپور ـ در کتاب چندان خودیۀ و فانوسق

 توان یم یاآ یست؟ن یمدرحضر که ما با آن آشنا هست یاهدر حد آن طنز س دهد یم
 یآدمها ینوشته شده، که حت البیشور و فشار انق یرتصور کرد که درحضر ز

و  ید،و خند یدکش یکاتورکار یکبا خطوط درشت  توان یرا م یشخونخوار و انقالب
دزد امروز مثل  یها چوب برداشته است با تصور اشتباه که گربه یسندهدرسفر نو

درحضر ناگهان درسفر ۀ یسندا نوچر. ترسند یسابق از برداشتن چوب م یها گربه
 یدارا پ یتاج یها در ذهن من حکم شوخ همه اتفاقات و آدم»که:  شود یمعتقد م

کدام  یچه. یستآغاز و انجامشان و آمدن و رفتنشان چندان روشن ن. اند کرده
هستند که چون جفت هم  یریاز تصاو یئها یدههمه بر. ندارند یتیو کل یتتمام

ۀ زن آزاد نآ یاآ. (2۸)ص «کند یز را هرگز کامل عرضه نمچشم اندا نشیند ینم
ۀ کارخان» یااست  یدهاورول رس «یواناتقلعه ح»تفکر  درحضر، درسفر به نوعی

او فکر نکرده است که  یاآ آورده؟ یم یادکارل چاپک را دوباره به  «مطلق سازی
چون ست که  یئها یدهاز بر یا مجموعه یو تجسم یمیترس یدر هنرها« کوالژ»

  دهند؟ یم ائهار یچشم انداز کامل نشینند یجفت هم م

« در نبرد عشق و نفرت هر دو الزم است یروزیپ یبرا»ۀ یشاند یسنده،اگر نو 
عشق  یکتاب دوم جا ینمن حق دارم بپرسم که در ا کند، ی( را عنوان م۹۹)ص

 ترین یو خصوص ترین یبه جزئ یسندهدرست است که نو یاکجاست؟ به عالوه آ
 «یندکتر شرمگ»حرف زدن  یتا الت« طُرفه»ها از دست شستن  آدم یادات شخصع

که  یردبگ یلتحو یاز کسان یآنکه احتماالً لبخند نه، که زهرخند یاشاره کند برا
 یرانیدرحضر و زن اۀ یسندخود را از زبان و قلم نو یشهایها و ن منتظرند حرف

قصد  یچشنوند و بخوانند؟ هب یسلمان رشد یانب یشجاع پرچمدار دفاع از آزاد
حتماً  یدگاهساکن تبع یول ریزد یدشمن م یابآب به آس ارک یناو با ا یمندارم که بگو

دهکده بلدند چه جور آب را برگردانند و کدام مزرعه را  یرابهایبداند که م یدبا
آب زبان فشرده، جاندار و قابل  یوانگه. سازند و کدام تاکستان را بخشکانند یرابس
 یانم یا روزنامه نثر یکدرحضر چرا درسفر به سفر رفته است و به  یو اعتنا هیتک
برلن و  یوارد یشاهد فروپاش یستمدر اواخر قرن ب یادن»بدل شده است؟:  یهما

دو دهه  یندر ا یزن یجهان یدادهایرو یگرنبود، د یشورو یشدن امپراتور یدهبرچ
قابل فهم  یشکم و ب یدشا پور امیرۀ و افاد یسف»(، ۳۱۹)ص« داشت یمعظ یابعاد
 یدر وزارت امور خارجه پا یشسوابق طوالن یلرنف به دل یجناب م»(، ۸۴)ص « بود

به  یمالک»(، ۸۵)ص« گذشته را هم به شورا باز کرده بود یپلماتهایچند نفر از د
 یکمتر جمع»(، ۱۰2)ص «دانست یم یشسازمان جوانان را ملک خو یعیطور طب
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و . (۳۸۵)ص« نامتجانس است شود یخوانده م یرانیانا یوسکه به عر یچون گروه
چرا درسفر،  پرسد یناگهان از خود م بیند را می« نامتجانس»ۀ کلم یخواننده وقت

همه با هم نامتجانس است؟ و باز چطور است  ینو زبان ا ها یفاوقات توص یگاه
 از میان نثر پرشکوه آن خانم صاحب سبک و زبان در کالم،ۀ برق و جرق یکه گاه

 کشد؟  ینوشته سر برم

که با هر  یکابوس. زن کابوس داشتم ینپس از سنگسار اول یمتوال یشبها» 
خواب هم تماشگر آن زن بودم و هم خود، آن  یشانیدر پر. سنگسار باز تکرار شد

داشت  یبود تا شانه در خاک مدفون، و صورت یدر گرداب« زن» یا« من». زن بودم
از  Dioulafoy یوالفوام سلمه ـ طاهره چون طرح خانم دا تاج ـ ینـ زر یهشب

بود  یدر اطراف چاله ازدحام. معصوم یتو به غا یباز نهایت   یب. العینۀ قرۀ چهر
: ساخت یتر م کابوس را آشفته یتجمع چهرگی یب. و پر از دست و سنگ روی یب

ـ و  زد یسنگ را م آنکه نخستینۀ چهر یند،صورت را بب خواست یم« زن»ـ « من»
: من و رسم و راه خواند یم وقفه یب یکنندگان، صدائ گسارسن یتر از غوغا بلند

آن صدا، آنچهره و آن ازدحام پرصدا و . من و.. ی،من و رسم و راه قلندر ی،قلندر
 . (2۷۱)ص «کرد یرها نم   روز هم مرا یدر روشنائ چهره یب

 یناست به ا یخبرب یشخو ینثر جادوئ یردرسفر از تأثۀ یسندگفت که نو توان ینم 
او  یااما آ یندازدسپر ب یطرفانهقضاوت ب یندارد که در برابر ا یرا وام یجهت هر آدم

 یشههنوز در رگ و ر یبا وجود برافتادن ظاهر ها یدئولوژیا یکه بعض داند یم
مزمنه و مثل  خمینیۀ کبر سن در خانواد مثل»جا دارد و به قول خود او  یروانشپ

را  ها یچپ ینبود که اصرار داشت هوا رنف یفقط م( »2۷۵)ص «هیارث یسسفل
 یمن از مُلک. دادند یضعف را از خود نشان م ینا ها یهمه دست راست. داشته باشد

و « قدرتش ینهادها» «یانشسنّت گرا» «یّونشمل« »محافظه کارنش»ام که  آمده
 «یانقالب» ستخوا یم یدشاه فق. کنند یچپ نمائ یلندهمه ما «یمشرژ ینمخالف»

طرفداران شاه . داد یرا در صف وزرا قرار م یا چند توده هایش ینهکاب یشتردر ب. باشد
 یدر پ یو پول یلفظ یها به سبک آن مرحوم، بعد از انقالب و در غربت با رشوه

آن را نداشتند که بشنوند  ابشاگردان مصدق مکتب مصدق ت. بودند ها یجلب چپ
روال کار و  یمذهب ینمرتجع یبود و حت یارتمام ع یرخود آن بزرگمرد محافظه کا

 رنف یفقط م یقتاًنه حق. گذاشتند یم یستیکمون یدئولوژیهایاستدالتشان را براۀ یپا
 . (۸۵ـ۸۴)ص« نبود

 یدبه جرأت او با. شناسد یرا م یاسیس های یسیانواع سفل یرشاهیحتماً خانم ام 
حرفش در مورد . زند یم ها تبعیدیۀ که به گرد ای یانهاما نه با تاز. گفت ینآفر

 یتزده حکم ب یاستس یدیانتبع یبرا یدمکراس»درست است  یددر تبع یدمکراس
منافع  یفقط برا یول دانند یآن م مدافعهمه خودشان را . ها دارد مال یالمال را برا

نکته را به  ینا تبعیدۀ و اگر او در مسأل. (2۳)ص «کنند یاز آن استفاده م یشخص
را  ها یزچ یاریبس یخال یجا یرانیا یدیانتبع یانشعر در م»گرفته است که:  یشوخ
ها به  گاه در بحث .شود یتخمه و پسته مصرف م یدر محافل به جا یگاه. کند یپر م
 «نشیند یگاه در جلسات بر مسند اسندالل م .آید یجواب دندان شکن م یجا

باز آن  تناسب یب یاربردهاک اینۀ را باور دارم که شعر با هم ینمن ا. (۸۸)ص
 . تخمه شکن یدیهایتبع ینهم یتناسب و قوام است براۀ یدستما

  
  

 ـ دو کتاب در کنار هم 3

 یدر باره ارزشها دو کتاب در کنار هم در دست ماست و بایدۀ حاال مجموع  
و به  یدهکه انقالب را د ای یسندهنوۀ یگوناگون هر کتاب با توجه به احوال شخص

 . مده است، سخن گفتآ یدتبع

 و با  کشد یم یها را به معرض داور آدم پروا یکه درسفر آن همه ب ای یسندهنو
 یخجول و کم روست و برا یزن زند، یم یادها فر صورت آن یبلند تو یصدا

باز رفتار نامعقول  ینکهبه خاطر ا یدشا». آورد یهم م یلدل یحجب ذات ینا
« زده ماندم بهتواکنش نشان دهم آنکه  یکرد و به جا یرمغافلگ ینعمت

راحت  یحرف را برا یناما ا کنم یباشد حتماً م گویم یم»(، ۱۱۱)درحضر، ص
 . (۱۱2)درحضر، ص« چانه زدن ندارم یرو دانم یچون م زنم یمحمد م یالخ

 در  ینیاگر خم»حال سخت لجوج و جنگنده است اعتقاد دارد:  ینهم او در ع
است و آن کاشتن تخم ترس در دل تک  کامل یروزیشکار موفق شود پ یک

 «یدجنگ یدبا یمتبه هر شکل به هر ق. یدجنگ یدبا ترس با. تک ماست
 . (2۳۰)درحضر، ص 

 که  شود یسبب م کامل به زبان فارسیۀ او در احاط یهایو توانائ یچربدست
شود که حافظ در جان فکرش  ای یسندهخوانند متوجه نو ینهمواره تحس

هرگز گرفته نشده  یدکه شا فالیۀ شعر حافظ به بهان دارد و او از یانجر
( و نه تنها ۱۳۳؛ و درسفر، ص۱۳۱)درحضر، ص. یردگ یها را برم سود ینتر بر

را به خاطر دارد و از او شاهد مثال  یچون انور یا حافظ، شاعر دور افتاده
 یفو خود را از تحر یانانجمن دانشجو ی( و رفقا۳۳۳)درحضر، ص آورد یم

 . (۳6۷)درحضر، ص  کند یسرزنش م یستانیس یشعر فرخ

 یرینکردن با کلمه توانا و ش یباز یزو ن یتداع یدر استفاده از کلمات برا 
 توان یاو جا به جا م یرا در کارها ینثر یرمراعات النظ یسخن است نوع

ۀ و به عوض رشت. امور از دست بازرگان در رفته استۀ سررشت»سراغ کرد: 
بازرگان قضا  ازنم یاست ول یلکار قضاوت تعط. گذارد ینم ینرا زم تسبیح

 «پردازد یم ینو در عوض به فروع د داند یرا نم یاصول مملکتدار. شود ینم
 یاز وزن گوهرها یشب یهمانانسبک م یدرگفتگوها»(، 2۱6)درحضر، ص 

 . (۱۹۸)درسفر، ص «افزود یهوا م یگردنشان بربار شرج

 یتتربۀ یوش یکبه اعتبار بزرگ شدن در  یدشا را یادرفتهاز واژگان از  یاریبس 
ها  من خود سال. برد یبدون تظاهر درست و به جا به کار م یمیقد یفرهنگ

او را  یول آوردم ینم یادعشق را به « جناب» هایم یسر یدهبود که جز در شور
 «اند یستادهدر چند نفر ا یجنابها یتو»نوشته است:  یکه به راحت یدمد

  .(۴۷)درحضر، ص

 ها در نوع خود  چه از عشق و چه حاالت آدم یعت،او چه از طب یفهایتوص
زرد که  یاس یها ارغوان و شاخه یها رنگ جسور بوته یادبه »گاه:  است یگانه

 یزو ن افتد ی( م۸)درحضر، ص «مانست یآتش م یها در کنار هم به شعله
صبح  ارچه یکنزد: »کند یم یفعام تازه تعر یمعن یکعشق را نخست در 

پاسدار محله  یـ تق کنم یفکر م یهنوز به تق یست،ن یاست اما از خواب خبر
 ینمزاحمت مراقبت هم داردـ اما قضاوت او در مورد هم یناوست که در ع

 ی،بادلسوز: »کند یم یگونه تجل ینبد زند یاز عشق حرف م یپاسدار وقت یتق
اگر در . گردد یم تحبدوست بدارد، اگر به دنبال م تواند یم یاگر تق یهمدل

 یکگاه در  ( و آن2۷۱)درحضر، ص« ست هنوز آدم است یبا زن یهمنفس یپ
 یکه به معنا ی،پخته و سرشار از خوشبخت یفوران پرشکوه واژه چون زن

عشق گل : »کند یو مرا غرق غبطه م نویسد یاست م یافتهعشق دست  یبایز
گاه در  .کند یم ابست که خاک و آب و بادش را خود انتخ یخودروئ یوحش

نافرمان که به  یها از دانه یشهو هم یآفتاب یدر روز گاه روید، یم یباران یشب
ست اگر در گِل ما باشد، گل  یاهیگ. سرکش سفر کرده است یدست باد

چه گل و چه علف عطر . خوانیم یاش م گزنه یه،و اگر در خاک همسا نامیم یم
 . (2۱۰ست )درسفر، ص یو رنگش وحش

 بر  یشخص یاز لحاظ معرف یرشاهیام یدها در هر دو کتاب خانم مهش اما آدم
 اند:  سه گروه

 

آمده است:  یانبه م یها ذکر از آن یو شهرت واقع یکه با نام اصل یاول ـ آدمهائ 
 . و.. یصدر، رفسنجان یبن ی،ازهار ی،امام یفشر ینی،خم

 یارانو  یکستان نزداند و مجموعاً دو شده یکه با نام کوچک معرف یدوم ـ آدمهائ 
رضا،  ین،مه یس،ان یروس،احسان، س یز،: پرودهند یم یلرا تشک یسندهنوۀ یریند

قهرمانان را اگر هم نشناسد با  ینخواننده ا. ها.. ابوالحسن، منوچهر و جمع خاله



 1382ـ   آبان /  آذر   16تالش ـ سال سوّم  ـ  شماره        

 

37 

 

به جا  یجبه تدر دهد یآنان به دست م زا یسندهروشن که نو یشکم و ب یریتصاو
 . ها خو خواهد گرفت و منش آن خواهد آورد و با اخالق

مشهور ساخته و به کار  یآدمها یبرا یسندهکه نو یمستعار متعدد یسوم ـ اسام 
 یوقت یعشقۀ یرزادم. دارد یرانمعاصر ا دراز در ادبیاتۀ کار سابق ینبرده است، ا

را که سر برآستان سردار سپه  یئها روزنامه یرانخود را سرود مد« نامه یجمهور»
ها که شباهت  آن یاز ذکر نام اصل ماخواند ا یوانیرکدام به نام حداشتند ه

پس از آن . یدنورز یغشده بود در یشانبرا یوانیسبب انتخاب نام ح یشانها خصلت
کار  ینبه ا یقباباشمل و توف ۱۳2۰ یوربه خصوص بعد از شهر یفکاه یها روزنامه

به  یهمستعار متضاد شب یملت را با اسام یپرداختند و باباشمل رجال دولت و وکال
به  یهشب یاـ از کارگردانان مجلس ـ  یدکتر طاهر یبرا یبیها، دکتر ط آن خودنام 

ـ به علت طول قامت،  یدکتر عبداهلل معظم یبرا. عوج بن عنق.. یشانظاهر یاته
 یبودن، نامگذار یرالفامهوقت به علت قص یدارائ یرمحمد بدر وز یبرا یلهطو یخو م

نام ۀ یوش ینا یسینف یدمسعود، عماد عصار، و در صدر همه سع محمد. کرد یم
 کاویانۀ که در مجل« راه بهشت یمهن» یدر پاورق یسینف. اند مستعار را به کار گرفته

فرهنگ با نام دکتر  یردانشگاه و وز یسرئ یاسیاکبر س یاز دکتر عل شد یمنتشر م
 . ندخوا یزاده م را دکتر تمساح یهانزاده صاحب ک و دکتر مصباح کرد یم یاد یپلماسید

را هم نخوانده،  یخسه نسل بعد که احتماالً تار دو یاۀ کار فقط از جهت خوانند ینا 
که اگر  آورد یم یشمشکل را پ یندرحضر را بخواند ا یادرسفر و  خواهد یو م

دستانه ظاهر و باطن قهرمان خود موفق نباشد ـ که خانم  یرهدر پرداخت چ یسندهنو
مورد همه قهرمانان خود باشد ـ نه قهرمان  در یقتوف ینا یمدع تواند ینم اهییرشام

فراموش  یدنبا. شود یاو برآورده م یدر معرف یسندهو نه منظور نو افتد یدر کتاب جا م
فوراً به  ینبنابرا ایم یستهها ز و در کنار آن یدهقهرمانان را د یناز ما ا یکرد که بعض

که درحضر کمتر، و  انانیقهرم یارنداما بس. آوریم یم« ابه ج»ها را  قول قدما آن
تر  و کاراک یپاز ت یآن پرداخت الزم را به اصطالح اروپائ یسندهنو یشتردرسفر ب

قهرمان داستان را نداده و در  یستنها جان ز به آن یعنیاست  یاوردهها به عمل ن آن
نام آنان جز مالل  نیدو د شوند کتاب محو میۀ زود اصالً از صفح یا یرد یجهنت

« دائم الخمرۀ یسندنو»و  «یرروشن ضم». افزاید یکتاب نم یبرمحتوا یزیخاطر چ
 یندرسفر از ا. و...« راج کاپور»، «ذوالفنون» ،«یان یعرف» ،«یدکتر بزم»درحضر و 

 یارو اخت یلسه طبقه را به م ینعنوان کند که من ا یسندهممکن است نو. اند دسته
در متن  یا شناسد یرا م ها نآ یاام و هر کس با هوش باشد  خود انتخاب کرده

 یرمان سنّت یکدو کتاب  یناگر ا. گذرد یاز کنار او م یمثل قهرمان معمول یتحکا
 یرهچ یتوانا و نقاش یتگریاما چه کنم که با روا آمد، یم یرفتهعذر پذ ینا یدبود شا

و برهنه را در کنار  یدهوشو پ نقاب یخود، با نقاب و ب یو طراح یتدست که در روا
اشاره  یندر کنار ا گذارد؟ یخواندن سرگردان م یهم نهاده است، و مرا در هزارتو

و حوادث هر دو کتاب آن قدر جاندار، زنده و  ها یتاز شخص یذکر کنم که برخ یدبا
ۀ زند یتشخص یفیتک یسدرام نو یک یبرا توانند یاند که م شده یفتوص یعال

چه از جهت ظاهر و چه از جهت  ندرا داشته باش نمایشۀ ه صحنورود ب حاضر برای
 توانند یم یدرام جد یک یاجاندار  یکمد یشنما یکواقعاً در  ها یناز ا یبرخ. باطن

 ی،از نعمت توان یم ها یتباشند از جمله در مورد شخص یمانندب یهایخالق شگفت
و در مورد حوادث از مرگ کرد  یاد یرومندپوت ماده، ن یل یل ای، یرهش یمکر ی،مالک

شورا، روز  ینی،حمله، عقب نش ویکتوریا،ۀ خال یفرامرز، مهمان یشگاهآرا یفضا له،خا
 . مالقات و..

 

 یازمان  یترعا یزاز مصطلحات و ن یدر کاربرد برخ نویسندهۀ چند مسامح 
 خوان یکه نجار و نقاش و بنّا م یپول»اشخاص در خور تأمل است:  یفتوص

 ینعمت». زنه یسر به فلک م شود یکه معموالً گفته م «ذاره یسر به فلک م
پرحرف  مکه آد «خورد یرا م یهنوز در اتاق من است و دارد گوش مصطف

اند و  بسته یشانیپ یدستمال رو ها ییبه سبک کوبا یبعض. بَرَد یسرآدم را م
همان دستمال    ها ینی، که فلسط«بر سردارند یدستار ها ینیمثل فلسط یبعض

 ها ها و خیابان کوچهۀ در هم». بر سردارند نه دستار را یها به نام چپر
ها  و تابستان فروشند یها لبو م که زمستان یدوره گرد ـ آنهائ یها فروشنده

ها در بهار چاغاله بادام و در تابستان بادام تازه  فروشنده ین، که ا«چاغاله بادام
از  یاند که گوئ ها شده وب ماجراچنان مجذ ها یاول». فروشند یتازه م یگردو یا

است که بند  ینکه مصطلح ا« اند زده یاسالم یآغاز نافشان را به نام جمهور
 یدر حال« برسد یتا گاراژ مانیم یمنتظر م». اند یدهبر یبه نام فالن انافشان ر
که  یو سبز یازچهتربچه و پ». مصطلح خاص و عام است« گاراژدار»که واژه 

 یپف و نم آب آراستند یم یرانرد چون گل به رنگ پرچم افروشندگان دوره گ
فشنگ آب  یاکار پشنگ آب  ینا یکه حداقل اصطالح تهران ؛«زدند یبه آن م

 یدنپاش یزیزدن است و پف نم زدن، آب در دهان کردن و بر چ یزیبه چ
از « گرفته یادفقط پف و نم زدنش را  یاز نمدمال»است که اصطالح معروف 

کسب صفات  یپدر در پ یتدر حجر ترب یمد پسر لطف آباداح». آنجاست
و  یعاصطالح ب رسد یکه به نظر م« و شراع بود یعبرآمد که قابل ب یگرید

دل ناگرانشان ». بوده است یسندهو فروش مورد نظر نو یدخر یبه معن یشر
 ینکس به سربازان نگفت که ا یچه». دل نگرانشان بودم یبه جا« بودم

به کار  یست که در تفنگ حسن موس نگ اول جهانیجۀ روش بازماند
از  یشپ یلیو خ یکه در جنگ اول جهان ،«یرنه مسلسل و شصت ت رفت یم

به سردار سپه رضاحان شصت  یراندر ا یمورد استفاده بود و حت یرآن شصت ت
مورد استفاده آن زمان(  یر)به اعتبار نام نوع شصت ت یمرضاخان ماکس یا یریت
صاحب زبان و سوار برمرکب کلمه دوراز انتظار  ای یسندهاز نو زیو ن گفتند یم

است پدر سوخته  تچون شکال»زبان را که با شعر  فارسیۀ است، که خوانند
ساخته و قبول کرده در مقابل تلفظ  یرا فارس فرنگیۀ کلم ینا یرج،ا «ی

 . بگذارد یرانموارد ـ ح یـ آن هم در بعض« شکال» یفرانسو یحصح

که تخصص در حد  یخوب یاربس یدو تجل یصحاف ینی،حروفچکتاب از  
که از دست  یشرکت کتاب است برخوردار است و جز چند غلط چاپ ینتحس

از »ندارد:  یگریدر رفته مشکل د ینبازب ینمصحح و آخر یسنده،نو
به « خانواده یتکانون حما»و  ها یمهمانواز یبه جا «یرانیانا یهایمهمانواز

 . «خانواده یتحما ونقان» یجا
  

 یگفتارـ پ 4

به خاطر  یرشاهیام یدمهش یدارم برا یسپاس یرناگز بندم یها را که فرو م کتاب  
در کتاب درسفر که مرا از شرّ کلمه  یگفتارپ یبایز بسیارۀ الاقل کاربد واژ یاابداع 
 . خالص کرده است« موخرّه»زشت 

 بینم یرا م یکج خلق یجو یزهو دخترک ست نهم یکتاب چشم برهم م یاندر پا 
 یا باغچه یاندار که در م ینچ یتچ یراهنکرک و پ یسر با موها یمهبرهنه پا و آس

 یندهآ یکتار یزبه دهل. است یستادهوطنم ا یسنّت یپر از درختان سبز و گلها
 : زند یم یادو معصومانه فر نگرد یم

ۀ شاخ یچاش بره نجرهام که پ اطاق دل گرفته یدر انزوا. آفتابم یب یدگاهمن از تبع» 
. زنم یبلند با خود حرف م یبه صدا. شود یباز نم یآب آسمانیۀ گوش یاسبز  درختی

حرف زدن  یدلم برا. را دوباره بشنوم یمنظور که پژواک کلمات فارس ینفقط به ا
را حس  یفشظرا. یمآشنا یشها و خم یچبه پ که یتنگ است، زبان یمبه زبان مادر

 توانم یکه هر لفظش را م یزبان. شناسم یماتش را مکل یتابش صفا کنم، یم
کنم و  یاش چون موم باز با هر کلمه. بنشانم ینآشنا چون دانه و نگ های ینهبرزم

به کمکش با دکاندار چانه  توانم یکه م یزبان. به آن بدهم یا تازه یلشکل و شما
من بازتاب . یسمورا بن یمها بدهم و قصه یبا خواهرم دعوا کنم، به دخترم درس بزنم،

ها و  ام و ساعت چون خودم رد وبدل کرده یرا با دربه در، هموطن یکلمات فارس
غم غربت من لحظه به لحظه به . شنوم یم یسپار یها کوچه یوارهایها بعد از د روز

( و آن وقت من چون او دلتنگ، ۳۸۰، صیگفتار)درسفر، پ «شود یم یکجنون نزد
و تاب  یچشده در مشام، و آواز پرپ یآب پاشکاهگل تازه  یاشک در چشم، بو
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است به فکر  یستادهکه در دوردست ا یدر گوش و در حسرت وطن یشب یمهمستان ن
که در  یاراند و چه بس آوارگان آن اندک نبوده. دراز دارد یوطن عمر ینا. روم یفرو م

ها به  ا آناند ام در وطن خود آواره بوده یعصائ یا یغیت یرز ینینعل یا ای هچکم یرز
 . نکند شان یوانهاند که غم غربت د بوده یافتهدست  ییجاندارو

 بینم یرا م یمرد حمامیۀ دور و گمشده، در گوش یدر فرو بستن چشم، در روزگار 
 یردستاست که ز یرالخ یاب یدابوسع یخاو ش. بازگشته است« انکار»که از شهر 

 از او بستاند:  یگ)چرک( دل آزرد« شوخِ»( نشسته تا ی)دالک «یقائم»

 یو شوخ بر بازو نهاد یم یخو دست بر پشت ش کرد یرا خد مت م یخش یشیدرو» 
 یکه کار یندگرمابه باشد تا آن کس بب یمانچنان که رسم قا کرد یجمع م یخش

 ی! جوانمردیخش یا»سئوال کرد که  یخخدمت از ش ینا یانپس در م. کرده است
 ید،)اسرارالتوح. «یاورداو ن یرو یشمرد پ آنک شوخِ»گفت:  یما حال یخش «یست؟چ

 . (26۸، ص۱ج ی،کدکن یعیشفۀ یو تحش یحبه تص

  
  

 و من یرشاهیام یدمهش یانم یخصوص یادداشت یکـ  5

چند  یاز من که سال یزیکه عز یاوردب یاددرحضر و درسفر به ۀ یسندخانم نو کاش 
ۀ ت و نام او را برنوادکرده اس یجاودان رو ی«نویم»و به  یستما ن یاناست در م

کس  عمر شوخ کس با رویۀ بود که در هم یخش ینهمۀ یلاند، از قب خانم نهاده این
از  ینگران هیچ یب ماندند یها بود که م جان آن تدم نگران سالم ینو در واپس یاوردن
بردل و جان  یادشجهت  ینو به ا رود یم یخود به سفر دراز جاودانگ ینکها

 . مانده است جاودانه یانشآشنا

  
  

 آرزو یکو . ـ.. 6

 یدهرا که حاال تازه فهم ینیدخترک سِرتق قزو یندست ا توانستم یمن هم م کاش 
که  یو کفش تنگ دارد، یدوست م یوانیروغن ح یرا با بو یاست که نان برنج

آن  یشها بگذرانم و پ قرن یزاو را از دهل یرم،بگ یستآزاد دهنده ن زند یرا م یشپا
 چنان که:  شوند یشه برآورده نمیها هم آما آرزو. سالمش ببرم، کاش.. به یخش
 
 وطنش را تواند ینم یآدم 

 ها همچون بنفشه 

 خاک(  یها )در جعبه 

 ببرد هرکجا که خواست  یشتنهمراه خو 

  
 یفرنیاکال برکلی،

 ۱۳۷۵ یبهشتارد ۴ـ  ۱۹66 یلآور ۳۳

 
  زیرنویس

  
  ۱۳۵۷، بهار ۱ۀ ارسال هفتم، شم شناسی، یران* مجله ا

 یفرنیا،درحضر، از انتشارات شرکت کتاب، لوس آنجلس، کال یرشاهی،ام یدـ مهش ۱
 دالر ۹۵/۱۴ یمتصفحه، ق ۴2۸هزارنسخه،  یک یراژچاپ سوم، ت

تابستان  یدی،خورش ۱۳۷۴همان ناشر، چاپ اول،    درسفر، یدامیرشاهی،مهش 2
 دالر ۹۵/۱۸ یمتصفحه، ق 2۸۳هزار نسخه،  یک یراژ، ت۱۹۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یرستانیدب یار

 ( ی)پاکتچ یعیرف ینمهنوشتۀ 

 یکاآمر یوجرسین از

  

نش آموز، بزرگ و و دا یر( همه، از دبیرنوربخش )رضاشاه کب یرستاندب در
 شناختند، یم یکنزد یارا از دور  یدمهش کالس، یرهمکالس و غ کوچک، هم

شاگرد »ما واژۀ همۀ  یبود و برا یرستاندانش آموز دب ینتر او برجسته یراز
 . یرشاهیام مترادف بود با نام مهشید« اول

ها از خود استعداد  از رشته یکیخوان در  معموالً شاگردان خوب و درس 
خوان  شاگردان خوب و درس یگررا از د یدآنچه مهش یول دهند یشان من

و  یعیاعم از طب یدرس یها بود که او در تمام رشته ینا کرد یم یزمتما
 یهائ پاسخ یشههم ینمعلم یها پرسش ی. برادرخشید یم یو ادب یاضیر

روشن جواب  یها با حضور ذهن و زبان سئوال یآماده داشت و به جملگ
 یگرکه از د یگوئ و بذله یطبع ها توأم بود با شوخ و غالباً جواب ـ داد یم

است که به دوران خوش و  یامدهن یشمن هرگز پ یصفات آشکارش بود. برا
 یمحبوب و دوست داشت یتفکر کنم و بالفاصله شخص یرستاندب یبایز

 در نظرم مجسم نشود.  یدمهش

جوش و خروش بود. پر یما آموزشگاه یلنوربخش در زمان تحص یرستاندب 
به شمار  یدانشجوئ یو فرهنگ یو ورزش یاسیس های یتدر واقع مرکز فعال

 یرستاندب یاصل یجوار بنا هم، که هم« تاالرفرهنگ». احتماالً وجود آمد یم
 ها، استیر ها، ینقش داشت. چپ ها یتفعال ینتر شدن ا و جاندار یدبود، در تشد

 اینبه صحبت همۀ  یدودند. مهشها پر تحرک ب ... همه آن روزها یمصدق
ها دوستان  دسته اینهمۀ  یاندر م کرد، یها با حوصله و مدارا گوش م گروه

در فکر  یابود  یگرانمثبت د یها جنبه یافتن یدر پ یشهداشت. هم یکنزد
خودار و با  یار. بسیابارور و پو یکشاندن ذهن دانش آموزان به سمت و جهت

 یاستثنائ یتیاز شخص یشسال کم برخوردارهمان سن و    احساس بود و در
 . رسید یبارز به نظر م

 یکبارها  کالس بودن با او را درک کردم و در آن سال من دو سال لذت هم 
داده شده بود  یبشان ترت که به مناسبت سالروز تولدش در خانه یافتیبه ض

خود  دارد و تا چه حد یقچه اندازه دوست و رف یدمدعوت شدم و در آنجا فهم
بود و  وادهخان یانیدو خواهر هم داشت و دختر م یددوست است. )مهش یقرف

 .( کردند یم یهر سه با پدرشان زندگ

را در  یرستانبه انگلستان رفت و من دب تحصیلادامۀ  یپس از آنکه او برا 
او را تا  یگررفتم د یباز هنرهایبردم و به دانشکدۀ  یانبه پا یاضیرشتۀ ر

ـ دوباره از  یکابا او ـ در آمر یدارمد ینها بعد از آخر . اما سالام یدهامروز ند
 یک یمبرا یدمهش تردید یش کردم. در گذشته ب آثارش کشف یقطر
خالق و  یافتمرا  ای یسندهنو یشها آل بود و با خواندن کتاب یدها یشاگرد هم

 .... یواو ش یرینپر از استعداد با آن نثر ش

یسندۀ و نو یمدوست قد ینا یها نوشته یاناز م که رسد یبه نظرم م یشههم 
سرنوشت من  یانزبان حال و ب« درسفر»و « درحضر» یها زبردست، کتاب

دو اثر بهتر و  ینبدهم از ا ای یههد یگاه بخواهم به دوست است و هر
 . کنم ینم یداتر پ گرانبها

فروغ  داشته باشم تا آن را در کنار عکس یداز مهش یریچقدر آرزو دارم تصو 
 .یآویزمام ب خانه یواربر د
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خانه نویسندگان )پاریس(در   

 ینیجالل مت
 

 خانم مهشیدامیرشاهیۀ چند کلمه در بار

  

 توان یمختلف م های ینهو منتقد معاصر، در زم یسندهنو خانم امیرشاهیۀ در بار 
 ینو در ع ی،ست توانا و مسلط برزبان و ادب کهن فارس ای یسندهاو نو. سخن گفت

 یو منتقد یسندهاو نو. یتظاهر هرگونه یب ی،از ادب اروپائ یقعم یا اطالعاتحال ب
و  یسندگیدر کار نو آنکه یب دارد یم هارکه آراء خود را در هر باب اظ یحست صر

سبب است  ینو به هم. باشد یابیو دوست  یارگیری یدر پ یاری،انتقاد، به مانند بس
 «یاسیس» ای یسندهبا آنکه نو یو .دارند یرا سخت دشمن م یو یزن یا که عده

راه را از  یاستتخصص در علم س یانو مدع یشگانپ یاستبهتر از س یول یست،ن
ـ اعم  یتکورکورانه از اکثر یرویو پ یاسیس یغاتو به دام تبل دهد یم خیصچاه تش

که درس خواندگان  ییدر سالها. افتد یدرس خواندگان عوام ـ نم یا یسواد،از عوام ب
 چون یبا شاه، و ارادت ب یو دشمن سوختند، یم« انقالب»راسرِ جهان در تب ما در س

 یزـ که از آن ن یزشناختند ـ و اسالم عز یـ که او را نم ینیخم« امام»و چرا به 
با  یراز. همرنگ جماعت نشد یارانهبود، او هوش یرشدهـ همه گ دانستند ینم یزیچ

و  ینتر از بد ینید یحکومتها ینبهتر که دانست یو جهان م یرانا یخبا تار یآشنائ
 یندر ا یرشاهیخانم ام. تر است بد ینی،د یرغ یحکومتها ینتر و فاسد ینتر ستمکار

 یزو دالو ینسخنان رنگ یبفر ی،از درس خواندگان مدع یاریبرخالف بس ینه،زم
از آنکه  یشحدود پانزده سال پ یکه و یادداشتبه  یرانخورد ز یسرا در پار ینیخم
ۀ در بار یو بعد به قدرت برسد، آراء خود را به روشن یفتدب یسرش به پارگذا

 «یهفق یتوال»در کتاب  یرد،بگ هدهرا برع یاستشممکن است ر یکه روز حکومتی
 یاز زمان ینی،خم ینبرده بود که اقا یاداز  یرشاهیبه عالوه خانم ام. نوشته بود

به مخالفت برخاست،  یراندولت ا یمترقۀ ها افتاد که با دو برنام نامش بر سر زبان
ـ در زمان  یتیو وال یالتیا یبه زنان در انتخابات انجمنها یدادن حق رأ یکی

خود را در  یاتنظر ینیخم. امالک یمتقس یگریعلم ـ و د یراسداهللام ییالوزرا ئیسر
تمام در دوران قدرت  یبه زنان به صراحت و تند یحق رأ یمخالفت با اعطا

 یفراموش یماریحال اگر درس خواندگان ما گرفتار ب. بان آورده بودبرز یامهریآر
 یرادیبوده است، ا ضعیفها  آن تاریخیۀ حافظ یبه طور کل یابودند و 

 یبمگر نه آن است که علم با صدور تصو. گرفت توان ینم یدامیرشاهیبرمهش
ت کنند و فقط شرک یتیو وال یالتیا یبه زنان اجازه داد در انتخابات انجمنها یا نامه

زنان و  یاز اعالم تساو یشحق انتخاب شدن داشته باشند )پ ینکهنه ا. بدهند یرأ
 یاد« فحشاء»کار با لفظ  ینخود از ا «آخوندیۀ زبان مؤدبان»به  ینیمردان(، اما خم

. لفظ را به کار برد ینها ا ها و بار بار یزن یدبه قدرت رس یکه وقت یهمان طور. کرد
به زنان  یحق رأ اعطایۀ دولت در بارۀ یبنامل نسبت به تصواو در عکس العم

 گفت: 

غلط  یکارها ینبا ا یم،فحشاء مخالف ینما با ا یستیم،ها مخالف ن زن یما با ترق» 
ها داشته باشند؟! مگر آزاد  دارند که زن یمملکت آزاد ینها در ا مگر مرد. یممخالف

 !« شود؟ یزن و آزاد مرد با لفظ درست م

 یندر مورد هم« قم یبازرگانان و اصناف شهرستان مذهب»واب استفتاء در ج و
 نوشت:  یتیو وال یالتیا یانتخابات انجمنها

 تواند ینم یمقام یچو ه یمجلس یچه یمبگو یرنخست وز یبه آقا یدلکن با. ».. 
 یدرجوع نمائ. بگذراند یقانون یاکند  یبیتصو یبرخالف شرع اسالم و مذهب جعفر

بحمداهلل ملت مسلمان و علماء اسالم زنده و . یمتمم قانون اساس به اصل دوم
دراز  ینمسلم یسو نوام اسالمکه به اساس  یانتکاریهستند و هر دست خ یندهپا

 . «ینیالخم یروح اهلل الموسو. امره یواهلل غالب عل. کنند یشود قطع م

پاسخ مثبت داد  کاریندر ا ینیاهلل خم یتکه به آ یاسیسازمان س یناول. تنها نبود او
زنان را در ۀ بازرگان که مداخل یمهندس مهد یاستبود به ر «یرانا ینهضت آزاد»

است ممنوع اعالم  کثیرهۀ فاسد یچون مستلزم امور محرّمه و توال امور اجتماعیه
 کرد: 

 های یهپا شود یم غلط و مخالف قانون اساسیۀ نام یببا تصو یداگر گمان کن. ».. 
 یو استقالل مملکت است سست کرد و راه را برا یتا که ضامن ملر یقانون اساس

دولت موظف است در . ..یددر خطا هست یاربازکرد بس یراندشمنان خائن اسالم و ا
، و «کند... یترا رعا یاساس اسالم و قانونۀ تمام مصوبات خود اصول مسلّم

ۀ فاسد یه و توالچون مستلزم امور محرّم زنان در امور اجتماعیهۀ مداخل»سرانجام 
 . «گردد... یریجلوگ یداست ممنوع و با کثیره

از انقالب  درس خواندگان ما که پیشۀ هم یباًکه تقر یمداشته باش یادضمن به  در
 یکرده بودند، شاگردان مکتب مهندس مهد یداپ یتند مذهب یشهایگرا یاسالم

به فرنگ فرستاد  یهلعا یالتتحص یبازرگان را برا یمهد یراندولت ا. بازرگان بودند
او  یول. بازگردد یرانخدمت به هموطنان به ا یبرا یداز دانش جد یتا با کوله بار

شد، و در تمام عمر سنگ اسالم را  «یاسالم فکل»مرّوج  یران،پس از بازگشت به ا
 یزانقالب عز»منصوب کرد، از  یریاو را به نخست وز ینیو چون خم. زد ینهبرس

 . ز آنسخن گفت و ج «یاسالم

 یبه مخالفت با اعطاء حق رأ ینیهمان زمان که مهندس بازرگان به مانند خم   در 
مسعود  یعنیاز دست پروردگان مکتب مهندس بازرگان،  یکیبه زنان برخاست، 

مبارزه کرد و به شاه و  ینخود را وارد ا یزخلق ن ینسازمان مجاهد یسرئ یرجو
 دولت اتمام حجت کرد: 

آنان  ینید یداند که برخالف عقا نمرده یرانه بدانند مردم مسلمان اشا یادیشاه و ا» 
 یمرژ ییرممالک منجر به تغ یکه در برخ یاز انفجارات. اقدام شود یگونه علن ینا

رخ دهد،  بدیۀ از آنکه حادث یشپ. یریدعبرت گ یهاز ممالک همسا ید،شده بترس
  ۱. «یندگروه مجاه. یدکن قضو مانند آن را ن اخیرۀ نام یبتصو

ما، سخنان  «یسوادب»خود، برخالف درس خواندگان  قویۀ با حافظ یرشاهیخانم ام 
ها در ادب  که قرن یاییداد، ر یصتشخ «یآخوند یاکاریر» یسرا در پار ینیخم

 . مورد نکوهش خردمندان بوده است یفارس

 ینگذشته بود که گروه یشترب ینیخم« امام» یهفق یتاز حکومت وال یچند صباح 
برتافتند و گفتند: انقالب از راه خود  یرو ینیاز خم یکی یکیاز درس خواندگان ما، 

 ها ینهس ینیخم یحکومت اسالم یبرپائ یکه خود برا یکسان. منحرف شده است
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خود را تبرئه  خواستند یم قالب،با عنوان کردن منحرف شدن ان ینکزده بودند، ا
بوده است که انقالب از  یالب در زمانما با انق یو همگام یهمکار یندکنند و بگو

به اصطالح مچشان را گرفت و به  یرشاهیخانم ام یول. راه خود منحرف نشده بود
وگفت: « فشرد یانقالب و نه منحرف شدنش پا ینبرمنحرف بودن ا»صراحت 

پس از  یحت یرشاهیخانم ام. است یتانقالب مشروط یوارو یانقالب اسالم
ـ به  یرا که به علل یو یاناز اطراف یبرخ یس،در پار یارتبه دکتر شاپور بخ یوستنپ

 یرینیخود با طنز ش یاز کتابها یکیجز نجات وطن ـ به دور او جمع شده بودند در 
 . یستکه او اهل تعارف و مجامله ن یمنبر یاداز . به باد انتقاد گرفت

+++ 

هر ۀ است که در بارمتعدد  یسیو فرانسه و انگل یبه زبان فارس یرشاهیآثار خانم ام 
 یام، ول ها را خوانده آن یشتربا آنکه ب. نوشته شده است یزن ییها نقدها از آن یک
از مقاالت،  یا که مشتمل بر مجموعه 2 «یشههزار ب»کتاب او را به نام  ینآخر

نظر که مطالب  یناز ا پسندم، یتر م اوست بش ایه ها، و مصاحبه نقد ها، یسخنران
به نظر بنده، خانم  ی،ا کتاب چهارصد و پنجاه صفحه یندر ا. کتاب متنوع است

 . شناخت توان یرا بهتر م یرشاهیام

 «شناسی ایران»ۀ در مجل «یشههزار ب»ۀ در بار یناز ا یشرا که پ یمطلب کوتاه 
 یکیدر  یرشاهیسبب که خانم ام یندر درجه اول بد کنم ینقل م ینجاام در ا نوشته

او  خودبهتر از  یخن گفته است، و به نظربنده چه کسکتاب از خود س یاز بخشها
 . یدسخن بگو مهشیدامیرشاهیۀ در بار تواند یم

از آنکه بر طبق برنامه  یشپ یلوانیادر دانشگاه پنس ۱۹۸۸ یلدر آور یرشاهیخانم ام»
سخن  یشها خود و کار یعتبه خواندن سه داستان خود بپردازد، به اختصار از طب

آن را  یتاز مظاهر مصفا آغاز کرده است که چند ب یا با شعرقسمت ر ینگفته و ا
 : کنم ینقل م ینجادر ا

  

 یچه یارزشهرِ هرگزم و از د شخصی

 یچشغل هرگز و مشغول کارِ ه سرگرم
  

 مگرۀ کام حرف بوک و به لب قص در

 یچنقش کاش و به چهره نگار ه برجبهه
  

  اید؟ یده: کس خواستارِ هرگز، هرگز شنتا

 یچدوستدار ه یکس اید یدهد یچه یا
  

 منم ای یدهکس که هرگز نشن یچه آن

 یچدوستار هرگز و هم خواستار ه هم
  

نهفته  یو غرور یسرکش ادعا، یکلمات به ظاهر ب یندرپسِ ا»که  افزاید یگاه م آن و
 یجشاز اوقات از نتا یاریو خفته است که فقط من به ابعادش آگاهم و بس

غرور سرکش سبب شد که  ینهم یها از جلوه یکی» دگوی یو سپس م. «یمناکب
جنجال و  یسندگینو هک ییدر سالها. و چند سال قلم برکاغذ نگذارم ینمن چند

 یشکه شعارِ کم بار ب یدر دوران طلبید؛ ینم یتالزاماً هنر و خالق یشهرت داشت ول
را  یسندبازار سهل پ یسندگینو یانکه مدع یداشت، در زمان یداراز کالم پرمعنا خر

من . افزودند یم یدانبه تعداد مر گفتند یو با تکرار آنچه عوام م داشتند یگرم نگه م
خواستِ عوام  یهرگز دنباله رو. ام که مراد و مرشد باشم آن نداشته هرگز سرِ

 یها همه از جلوه ها ینا. ام تر از خودم تصور نکرده ام را نادان هرگز خواننده. ام نبوده
و  یفتمکه من به دام مُد روز بودن ب شود یم ینکه مانع از ا یغرور است، غرور
از  یو. ...«یدپسندان خوش آ آسانعرضه کنم، که به مذاق  یوسوسه شوم کار

حفظ  یهرکلمه شرف قائلم و برا یبرا: »کند یم یاد ینچن ینخود ا یسندگینوۀ یوش
معتقدم،  یجازبه ا ها یتشخص یفدر توص. «برم یبه جا به کار نم شرف آن را نا ینا

آنکه  یگرد. «کنم یم یداو فراخور موضوع داستان پ گردم یزبان هرداستان را م»
که آشکار  ییو نمادها ها یامنه در پ دانم یم یداستان را در داشتن جوهر هنر شارز»

 یزو نمودن نماد را جا یامدادن پ یو پنهان در متن جا گرفته است و فقط در صورت
نباشد ـ  یکم شدن آن جوهر هنر یه شدنشان به داستان به بهاکه افزود شمرم یم

 . (22ـ  ۱۹)ص « به دوستان! یحت دهم ینم یفیتخف ینمورد کمتر ینو در ا

چاپ لندن به  ،«کیهان»ۀ خود در مصاحبه با روزنام یسندگینوۀ شیوۀ در بار یو 
 مهم دارد:  یاشارات یز، ن«درسفر»مناسبت انتشار کتابش، 

 ینتر من زبان عمده یبرا. نوشتن دانستن و تسلط بر زبان استۀ یر اولابزا. ».. 
که خواننده تصور  کشم یساده نوشتن زحمت م یگاه آن قدر برا کار است.ۀ یلوس

 . «دارد! یچه دردسر یسیساده نو یام ول آسان ساده نوشته کند یم

. دانم یم ینو قائم مقام فراها یخودم را شاگرد مکتب سعد یسی،نو یازنظر فارس» 
پرسش که  ینو در پاسخ به ا. ...«یسیساده نو یهمتایشاگرد استادان ب یعنی

ست  یعیطب. : »..گوید ی، م«تر دارد خورده یقلص یزبان یگرهرکتابتان از کتاب د»
 یقیهرکس چون من به موس باشد،تر  خورده یقلهم ص یکه زبان هرکتاب از قبل

 «رود یم تر یطفتر و ل ضرب و آهنگ موزون تنیافکالم و زبان بسته باشد به دنبال 
 . (2۷۸)ص 

 یول یسم،بنو یگرد یبه زبانها توانستم یم نویسم، یم یرا به فارس یمها من داستان» 
که از آن فرهنگ به  یبندِناف. کند یوصل م ینمرا به فرهنگ آن سرزم یزبان فارس
 یباز یا نقش عمده انیرا یخدر تار یزبان فارس. ست یزبان فارس رساند یمن غذا م

ۀ یفمن وظ یسندهباز به عنوان نو. داده است تخطرات نجا یاریکرده و مارا از بس
 یرا به زبان فارس یمها داستان کشم یکه نفس م یروز ینکه تا آخر دانم یخود م

من  یداستانها یول کنم، یام و م کرده یادز یگرد یبه زبانها یقیکار تحق. یسمبنو
 اتفقط در قالب کلم یزد،خ یام برم که با آن بزرگ شده یگچون از بطنِ فرهن

 . (2۸2ـ 2۸۱)ص  «گنجد یم یفارس

« آزاد یماه یشنا»با عنوان  یا در مقاله یزکامران، ن ینرام کتاب، آقایۀ گردآورند 
که  شود یخوانده م« آزاد»رو  ینآزاد از ا یماه»داده است که  یحنوشته و توض

را در  یگرچه نوجوان یدامیرشاهی،مهش» نویسد یم ،«کند یبرخالف جهت آب شنا م
 یدهدو فرهنگ گز یناست و از ا یدهگذران نرا در انگلستا یالتو دوران تحص یرانا

 یبا جهان فرهنگ یشو سرافراز یگانگیبه گمان من،  یرا توشه برداشته، ول ها ینتر
 ادیبۀ رجستب یها که از بابت چهره یجهان. قرابت دارد فرانسویۀ و روشنفکران
 یدرا به آندره ژ یدامیرشاهیآن بزرگان، مهش یناز ب یو. «ست یغن یارروشنفکر بس

تر از  باال یدر مقام یاتادب یشههم یدژ یکه برا یلدل یناول به ا» کند یمانند م
شده که  یآثار ینشاو صرف آفر یقرار دارد و همّ و غم اصل یروشنفکر یتفعال

جهت که  یناز ا یگرد. فرانسه و جهان است یاتدبمدرن ا یکهایقاطعاً جزو کالس
ست که بر آن  یتیبل قابل یست،او ن یدگهنر نویسنۀ زائد یدژ یاعتبار روشنفکر

در پشت هنر  یخیدر مواقع حساس تار گاه هیچ یدژ ینکهآخر ا. عالوه شده است
مبارزه نهاده و  یدانپا به م یاربس یزبینیپنهان نشده است و با شهامت و ت

ها صحه  آن یمردم ناپسند اتخاذ کرده که گذشت زمان بر درست یاربس گاه یضعموا
و چه به هنگام اشغال  یسم،چه در مقابل کمون یفوس،درۀ یگذاشته است: چه در قض

 . (۸ـ ۷)ص « فرانسه
 

عوام و روشنفکران عوام و  ینشان داده است که از غوغا یزن یرشاهیام یدمهش 
 یپادشاه یمکه در اواخر رژ یراه نداده است چه هنگام به خود ییپروا یاناسالمگرا

نوشت و چه  «یندگانآ»در  یا برخاست و مقاله یرنخست وز یاربه دفاع از شاپور بخت
در دوران . قد علم کرد ینیخم یفتوا رابردر ب یکه به دفاع از سلمان رشد یهنگام

الب از راه خود منحرف انق گفتند یکه م یدر برابر کسان یزدر اروپا ن یاریاخت یدتبع
 یانقالب و نه منحرف شدنش پا ینبرمنحرف بودن ا»شده است به صراحت 
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به  یوستندر پ. است یتانقالب مشروط یوارو یانقالب اسالم گفت یو م« فشرد
البته دچار « اعالم گشت یجمع یدر قالب»که  یسدر پار یاربخت تنهضت مقاوم

رگز نخواسته است از زن بودن خود ه یحت یو» یگرد یشد، از سو یتهاییمحدود
 یاربس خود کاریۀ که آن هم به نوب ینیستی،فم یجا باز کردن در گروهها یبرا

به زنانه ـ مردانه کردن  یلیتما ینتر چون کوچک. کند.. یمعمول است، بهره بردار
 . (۱۴ـ  ۱2)ص « ندارد یاستس یاجامعه، ادب 

ست،  یدامیرشاهیمهش یرشاهی،یدامگفت مهش یدبا یو یخالصه آنکه در معرف 
و  یفظر یتوانا و طنز یسرکش و استوار با قلم یشجاع و در موارد ییبانو. ینهم

خواند و  یدآثارش را با. یو فرانسو یسیو انگل یگزنده، مسلط برزبان و ادب فارس
 « و آشکار دارد. یّنب یما تفاوتها ارروزگ یسندگاناز نو یاریکه با بس یافتآشکارا در

  

  رنویسزی

ظاهراً . نام مؤلف، سال و محل چاپ ندارد ،«یراندر ا ینیاز نهضت امام خم یلیو تحل یبررس»ـ به نقل از کتاب  ۱
  ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۵۸، ۱۵۵، ۱۴۹، ۱۴۵صفحات  یبچاپ شده است و ترت ۱۳۵۹ یا ۱۳۵۸در سال 

گردآورنده:  یدامیرشاهی،خانم مهش یها ها و مصاحبه و نقد ها یست از مقاالت، سخنران یا مجموعه یشه،ـ هزارب 2
 (، ۱6۴و فرانسه  یسی+ انگل ۳۰۰ی)فارس ۴6۴، صفحات۱۳۷۹کامران، نشرباران، سوئد،  ینرام

ها و مقاالت  ست از نقد هایی یدههربخش شامل گز. و فرانسه یسیانگل ی،سه بخش مستقل است: فارس یدارا کتاب
کتاب  ینا یست،ن سر یمجلد م یکدر  ین انتشار تمام آثار وو چو یدامیرشاهی،مهش یها و مصاحبه ها یو سخنران

 . کرد یتلق یداز خروار با یرا به عنوان مشت

 یها: انقالبزدگ مقاله یدامیرشاهی؛به قلم خانم مهش (؛ معرفی۷گردآوردنده )صۀ : مقدمیفهرست قسمت فارس 
چرند و پرند  ی؛ظاهر به وطن پرستت یا یوطن پرست آزار؛ یب یمُردار شد؛ کرمها یکیمُرد و  یکی ی؛عموم

 یتمعاصر؛ ماه یسانداستان نو دیدزن از  یان؛و مال یتآذر؛ مشروط ۱6: سالگرد ها یسخنران. )درچهارقسمت(
خطاب به  یابه ملت آلمان  یامنقد: پ. «در حضر»از  یلیانقالب/ تحل« نخبگان» یج؛و توهمات را یاسالم یجمهور
ها: سالروز  مصاحبه. یا سه همسر توده یلت؛ژ یغبا ت یریهاراک ؛«کلیدر»ۀ در بار یخ؛خودکامگان و تار یران؛ملت ا

 ۱۵ یو ماجرا ینیسالمرگ خم ینپنجم ی؛اسالم یم: سرآغاز سقوط رژیرانیزن ا ییرها یار؛درگذشت شاپور بخت
و قلم؛ به  انیب ی/ آزاد یاسالم جمهوریۀ به کارنام ینظر غربت؛ طنز تلخ تبعید؛ۀ خرداد؛ در غربت و در بار
 .یاسالم ی/ صله و صدقه در جمهوریرمناسبت انتشار دده قدم خ

 
 یرشاهیام یدگذرا در آثار مهش یریس

  

 نژاد بهروز به 

 ینماتر و س تئا هنرمند

  

را به من امانت داد. نام « در سفر»کتاب  یبود که دوست یشحدود شش سال پ 
در دانشگاه تهران را در  یلتحص یاز سالها یریبالفاصله تصاو یرشاهیام یدمهش

را به  یکوتاهش را خوانده بودم و چند تائ یذهنم زنده کرد. آن زمان داستانها
کوتاه  یلمیهمان روزگار ف   در «خانم یب یسارب»هنوز در خاطرم داشتم. از  یروشن

 شده بود.  یهته

ر د« درسفر»و « درحضر» یبودم که به جستجو یدهنرس« درسفر» های یمهبه ن 
و « درحضر»خواندن  یبرا یبمعج یدوره افتادم! )کنجکاو یرانیمختلف ا یها مغازه
بود.( به هرحال هر دو  یاصل یلدال« درسفر» یبازگرداندن کتاب امانت یام برا عجله

شده در غربت فراوان است امّا  چاپ یشد، و چه دشوار. گرچه تعداد کتابها یهته
 ! یستن یآثار کار آسان یبعضیۀ ته

 یشده بودم که دوباره به سراغ داستانها یفتهدو اثر آنچنان ش ینپس از خواندن ا 
شده بود. در  یکتاب جمع آور یکرفتم که خوشبختانه همه در یسندهکوتاه نو

و رک  یاریهوش یبا،همان طنز گزنده و ز   یرشاهیخانم ام تبعیددورۀ  یها نوشته
با  یراخ یکارها ینها در ا زبان داستان یعالوه برآن روان یافتم،گذشته را باز  یگوئ

به خصوص که  کرد، یجذب م یشاز پ یشهم همراه بود که مرا ب یشتریب یپختگ
زبان  یکر)!( بر پ یعرب یقعم یو چند سال چه زخمها یستب یندر ا دانیم یهمه م

ها نه تنها درمان  زخم یرشاهیام یدمهش یها اند. در نوشته وارد کرده یفارس یرینش
 درخشد یم یبائیاست بلکه سالمت و طراوت زبان است که به ز یافتهو مرهم  هشد

 . آورد یچون خواندن شاهنامه را به همراه م یو خواندنش لذت

 یگرید، دریچۀ «(مادران و دختران»اول از چهارپارۀ ، )پارۀ «عباس خان یعروس» 
است.  تر یرینش تر و روان یگررمان از فصل د ینمن باز کرد. هر فصل ا یرا برو
کتاب  یانو چه جاندار حضور خود را تا پا شوند یم یوارد و معرف یباچه ز ها یتشخص

 یا لحظه آنکه یب شوند یم یفبا ظرافت توص هها چ ها و صحنه . مکانکنند یحفظ م
احساس اتالف وقت کند. روند داستان آنچنان  یاداستان باز بماند  یبخواننده از تعق

بر آنچه عزم نوشتن کرده تسلط کامل  یسندهنو دهد یکه نشان م دارد یدرست یتمر
 . یاها و از تمام زوا تمام دارد: از ابتدا تا انت یو آگاه

در قطار و  یها حت مدت یبرا یرپس از خواندن کتاب دوم چهارپاره، دده قدم خ 
ن و به آ یخیشآن اثر به دوران تار یاتفاقها یاداتوبوس همراه من بود. هنوز با 

 . ریزم یو با مرگ دده اشک م کنم یها سفر م زمان

 اش یپرداز یتو شخص ینثر راو یروان« ماه عسل شهربانو» یعنیجلد،  ینبا سوم 
 یرشدنها و پ پاره، با گذشت زمان، جوان شدن بچه ینسوم ین. در ارسد یبه کمال م

دارند،  یلیچه شکل و شما بینم یمجسم م ی. حتکنم یحس م یکها را از نزد جوان
 . یستشان چ رفتار و حرکات روزمره دانم یو م

 روم، یبه خانه م یزبانتر از زبان کشور م کار و خسته یطهر بار که خسته از مح 
را تا  یدمهش یکتابها یگراز د یقسمت یا خوانم یرا م «یردده قدم خ»از  یفصل

نقاالن  را به لحن یتیروا یاعتراف کنم که بخشها ید. بایرمتازه بگ یروئین
 یقیشده است ـ و چه موس ام لکهم ها یدکلمات و تأک یدنها، کش . مکثخوانم یم
 . یبائیز

بر  تر ینسنگ یام، با هر بار خواندن غم بار خوانده ینرا چند« درسفر»و « درحضر» 
 یشترب انقالب چگونه رخ داد و با دومیکه فاجعۀ  بینم یم ی. در اولنشیند یدلم م

در  یو اعتقاد یالتیضعف تشک یاسالم یمرژ یبقا یلاز دال یکیه ک آورم یاعتقاد م
 خارج کشور است. 

چه به صورت جدا « مادران و دختران»سه جلد منتشرشده از رمان  یاستخوان بند 
برخوردار است که  یلمو ف یشنما یبرا یاجرائ یها و چه در مجموع، آنچنان از جنبه

 یالسر یاو  یلمسلماً تا به حال از همه فم کردیم یم یزندگ یعیطب یطیاگر در شرا
 خواهد شد.  گاریشده بود. حتماً روز یدهتدارک د یلمیف

که  شود یحس م یشترروز به روز ب« مادران و دختران»کتاب چهارم  یخال یو... جا 
 یدرس یها برسد و تازه وقت داشته تا به انت یازرا ن یشتریو حتماً زمان ب یعتاًطب

 . یستندکه دوستان اهل قلم با آن ناآشنا ن شود ین شروع ممکافات انتشار آ

 یاممنوع است آ یراندر ا یدخواندن آثار مهش یگرچه چاپ وحت کنم یفکر م یگاه 
 یانها را پنهان از چشم سانسورچ شود که کتاب یداپ یرزنیش یرمردی،ممکن است ش

گرفتار  یگرا نه دکند ت یمداخل را ترم یزبان فارس یزمنتشر سازد تا قبل از هر چ
قطور، که فقط کاغذ  یچند جلد نهایو نه مرعوب رما یمشو «یبامداد» «یخمار»

 . کنند یو وقت خواننده را تلف م دهند یو مرکب هدر م

روشن  یاری)که بربس یرشاهی،ام یدمهش یو اجتماع یاسیبا خدمات س یآشنائ یبرا 
کتاب  یناست. ا یاز خوبآغ «یشههزارب»(، خواندن کافینه به اندازۀ  یاست ول

است )و  یرشاهیها و مقاالت خانم ام ها و نقد از مصاحبه یپرارزش که شامل تعداد
کامران  یناست( به همت رام یشانا یتهایاز فعال یمجموعه فقط بخش ینتازه ا

از او به عمل  یدعوت یادست داده  یهروقت که فرصت یدشده است. مهش یگردآور
 هایش یو سخنران ها یله بوده، سفر کرده است تا با تحلجهان ک یآمده، به هرکجا

 یاعتبار بخرد و اعمال و افکار و ترفندها یرانیا یرا حفظ کند و برا یرانا یآبرو
 را برمال سازد.  یاسالم یجمهور انسانیضد  یمرژ

او  یاست که خواندن کارها ینبانو به اعتقاد من ا ینا یگرخدمت بزرگ د 
 یبد را )اگر معرفت یلیخ های یسندهو نو یداردا به خوب نوشتن وامبد ر های یسندهنو

 .گرداند یباز م اصلیشانداشته باشند( به حرفۀ 
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 معاصر ما یسرمان نو ینبهتر یرشاهیام یدمهش
  

 شفا ینالد شجاع

  
 یبار از ورا ینرا من نخست یرشاهیام خانم

او شناختم که پانزده سال « درحضر»رمان 
که  یفراوان یرتأث. ا منتشر شددر اروپ یشپ
مرا متوجه کرد که  یدکتاب در من بخش ینا

 یرانیا یسندگاننو ینتر از بزرگ یکیبا اثر 
ۀ یسندنو ییتوانا. ام دوران حاضر آشنا شده

بود ـ  یرکم نظ نقالبا یابیدر ارز« درحضر»
انقالب »ها به نام  که در آن سال یانقالب

   به یزن ینزود معلوم شد که در آن د یلیخ یپاگرفته بود ول «یرانا یاسالم
آخوند به مسند حکومت به مسخره گرفته شده  یدنهمان اندازه در راه رسان

 فلاهلل نو یتآ یمورد ادعا یو عدالت طلب یاست که حقوق بشر و دمکراس
با چاپ رمان  یسندهنو های ییکتاب، توانا ینچند سال پس از انتشار ا. لو شاتو

 برونمرزیۀ جامع یزندگ یابیبار به ارز ینـ که ا« رسفرد»بنام  یگرید
 . تر نشان داده شد باز هم بارز یاختصاص داشت ـ به صورت یرانیانا

گذشته از  باید، یدو رمان شد م ینا یبهمان هنگام نص   را که در یتیموفق 
آشکارش به نثر ۀ و احاط یسندگیها در هنر نو آنۀ یسندنو ییاستعداد استثنا

دانست  یزن یگرید یآن، فرع عوامل اضاف یسیو بخصوص درست نو فارسی
با  نزدیک ییآشنا یلی،تحص یاز سطح عال یها برخوردار آن ینتر که مهم

و در  یکاییو آمر ییاروپا یعوس یاتو از آن راه با ادب یچند زبان مهم خارج
 یالملل ینب یو ادب یو مطبوعات یبا مراکز خبر یگیرپ یها حال تماس ینع

 توان یما م یگرمعاصر دۀ یسندرا در نزد کمتر نو یا مجموعه یندانست ـ چن
 . یافت

از  یشپ یدر سالها یمتوجه شدم که حت یبر حسب تصادف یشپ یچند 
 اند، یدهاو بچاپ رس ینوجوان ینبانو، که طبعاً در سن ینا یها نوشته یزانقالب ن

 یاندر جر یرااند، ز هقرار داشت ییاروپا یقیتحق یا یمورد توجه مراکز ادب
در  یسشنا یرانکه در ارتباط با مطالعات ا یمیجستجو در مدارک قد

 یادبۀ ینشر یکدر  یا کرده بودم به مقاله یگردآور یخارج یکشورها
چون با زبان چک . «یدامیرشاهیمهش»برخوردم با عنوان درشت  یچکسلواک

مربوط به کدام  خود خانم فرستادم تا بدانم یآن را برا ینع یستمآشنا ن
 یستن شنابه زبان چک آ یزن یداد که و یحتوض در پاسخ برایم. اوستۀ نوشت

آنکه در ۀ کلم یکبر اساس  یاطالع نداشته است، ول یا مقاله ینو از چن
که  زند یحدس م رود، یبکار م« نقاهت» یبرا یزن یو ژرمن ینیالت زبانهای

 . و باشدا« نقاهت»از داستان کوتاه  یا و ترجمه یمعرف

« تالش»ۀ یرا به خواست نشر یسندهنو یناز ا یاثر مشخص یدامروز با یول 
حال  ینو در ع ینتر انتخاب به تازه یناختصاصاً مورد نقد قرار دهم، طبعاً ا

 . ها اشاره کردم که بدان یو نه به آثار گیرد یرمان او تعلق م ینتر مفصل

را، که تا کنون سه جلد « رانمادران و دخت» یا رمان هزار و چند صد صفحه 
جلد آن قاعدتاً در  ینهزار صفحه منتشر شده و آخر یکاز  یشاول آن در ب

دانست  یرمان ینبهتر باید یهم دست انتشار است، م یدنگارش و شا یانجر
 یب و فرازهایعصر حاضر و نش ایرانیۀ جامع یابیارزۀ ینکه تا کنون در زم

 «یکالبد شکاف» تواند ت، و بحق میآن نوشته شده اسۀ گذشتۀ سال یکصد
ما به حساب آورده شود، بهمانطور که  یخقرن سرنوشت ساز تار ینا یاجتماع

ها و  گفتار و اصطالحات و مثل های یوهجالب از ش یوآرش یک تواند یم
طبقات مختلف ۀ روزمر یمدت در زندگ ینشود که در ا یتلق یرهاییتعب

دالک حمام زنان گرفته تا  یا ینیقزو آخوند ما، از بقال سرکوچه یاۀ جامع
 شده یاالطبا به کار گرفته م یخاالسالم و ش یدشاهزاده بشارت السلطنه و مؤ

کرد  یاد یوآرش اینۀ بخصوص از بخش زنان باید به آن میۀ و در اشار. است
ها داده نشده  به آن یادیز یما جا دمر یسندگاننو یها که عادتاً در نوشته

« شوهر آهو خانم» یا یتمعروف صادق هدا« خانم یهعلو»است، ولو آنکه 
 . باشند یکل یتواقع ینبرا ییاستثنا یموارد

است که از آغاز تا  یا استادانه یجوّ ساز« مادران و دختران» یازامت ینسوم 
ها در آن  پرسوناژ یو مکان یمختلف زمان یطرمان در ارتباط با شرا یانپا

چون  یسندهکه نو کند یگاه تصور م ندهکه خوان یبه طور خورد، یبچشم م
 یزهر تاها حضور داشته است  صحنه اینۀ در هم یینامر ینگار یعوقا
 یثبت کند و در جا یعکس بردار یندورب یکها را با دقت  آن یهایکار

 . خاص آن در آلبوم بگذارد

بودن دور از  یامروز ینروان، محکم، موجز و در ع ینثر کتاب نثر 
 یارها رواج بس روز یناست که ا یوار یمأنوس و غالباً فانتز ریغ های ینوآور
اند، و در  و با دقت آشکار انتخاب شده یفلط یشههم یباًکلمات تقر. است یافته

آن است  رتبه ضرو گذارند یم یدانخشن پا بم یهم که بصورت یآن موارد
 ینکه چاش یفیکنند، توأم با طنز ظر یفرا توص یندناخوشا یتهاییکه واقع

 . کند یتر م خشونت را آسان ینا یرفتنو پذ شود یداستان م

را  چهار جلدیۀ دور ینجهان غرب، از نظر من ا یاتبا ادب یسهدر مقا 
همچنانکه . زوال دانست یلام Rougon - Macquart یرانیمعادل ا توان یم

ۀ خانواد یک یو اجتماع یخصوص یختار»مجموعه را  ینزوال خود ا
است، مجموعه  یدهناپلئون سوم به بعد نام یران امپراتوردر دو «فرانسوی

 یو اجتماع یخصوص یختار» شود یم یبه آسان یزرا ن« و دختران درانما»
 یتوال یتا دوران جمهور یتاز زمان انقالب مشروط «ایرانیۀ خانواد یک

خانواده را در طول پنج نسل در  یک یاتفاقاً هر دو مورد زندگ. دانست یهفق
 در اثر بیست« روگون ماکار»ۀ گان ۱2۰۰ یشمار پرسوناژها. رندیگ یبرم
« مادران و دختران»پرسوناژ  ۱2۰از شمار  یشبرابر ب ینالبته چند یشجلد

 یرقم پرسوناژ را در رمانها ینتر است )که خودش بزرگ یاست که چهارجلد
 کالبد»ۀ ها و نحو پرسوناژ یکایکمربوط به  های یابیارز یدارد(، ول یفارس

 یرانل زوال و در اقرن نوزدهم توسط امیۀ ها در فرانس آن یاجتماع «شکافی
چنان  یو دقت یزبینیغالباً با ت یرشاهیام گذشته توسط مهشیدۀ سال یکصد

 یها را پشت و رو آن توان یموارد م یاریشده است که در بس یرمشابه تصو
دقت و خارج و  یزبینیدر ت یکینزد ینصرفنظر از ا. سکه به حساب آورد یک

را در « مادران و دختران»کتاب ۀ ویسندنۀ دلیرانۀ دو اثر، مبارز یناز قلمرو ا
ۀ ناخودآگاه، از نوع مبارز یولو بصورت توان، یم یزن یدفاع از سلمان رشد

به  یفوس( در دفاع از درکنم ی)من متهم م J ،accuseۀ نویسندۀ سختانسر
 . حساب آورد

 یگرنه آثار د« مادران و دختران»رمان  ییارزش استثنا ها، اینۀ با هم
از . برد یم یادها را از  و نه آن دهد یآن را تحت الشعاع خود قرار مۀ یسندنو

است که  یکوتاه داستانهایۀ بخصوص مجموع «یگرآثار د» اینۀ جمل
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 یزرا ن یشها آغاز کرده است و شهرت خو خود را با آن یادب یزندگ یسندهنو
داستان کوتاه است  ۳6مجموعه شامل  ینا. آنهاست مرهون یزقبل از هر چ

در سوئد به  یکجاکه قبالً بصورت چند کتاب جداگانه منتشر شده و بعداً بطور 
 . است یدهچاپ رس

 یاثر ادب ینتر را معتبر« مادران و دختران»اعتراف کنم که با آنکه  یدبا 
ۀ وعبه مجم یو ذوق شخص یقهسل یدگاهام، از د آن دانستهۀ یسندنو

 یهمواره داستانها یراز کنم، یم بیشترۀ کوتاه او احساس عالق داستانهای
در  یدو با. دان داشته یادتریمن کشش ز یام برا مورد عالقه یسندگانکوتاه نو

 یزها را ن داستان ینکه ا یمو غلو بگو ییبدون خوش آمدگو یزمورد ن ینا
مادران و »مفصل رمان  یکه برا دانم یم یهمان مشخصات   برخوردار از

ها  داستان ینا یشتربار قهرمان ب ینتفاوت که ا ینمتذکر شدم، با ا« دختران
کالبد »هد که در مورد د ینشان م یسندهنو ینو ا. خود آنهاستۀ یسندنو

را دارد که در مورد کالبد  یهمان تخصص و مهارت   یزخودش ن «یشکاف
 توان ینه، مبه عنوان نمو. دارد یگرشد پرسوناژهایۀ هم یشکاف
دختر  پروای یحال صادقانه و ب ینو در ع یزو طنز آم یفانهظر های یفتوص

قلب خودش پرده  یتپشها یناز راز نخست« نقاهت»را در داستان  ینوجوان
 یحمس»گذاشت که در داستان  یا جا افتاده یدارد در برابر موضع بانو یبرم
 یبه سرد یدی،نوم یبه سرد ییهوا»دل را در  ینهم یتپشها ینآخر «یممر

 . آورد یم یابیبه ارز «یریپ یبه سرد یی،تنها

است  یا استادانه یها ترجمه یسنده،نو یادب یاز کارها یگریبخش بزرگ د 
و  انگلوساکسون و ایرلندیۀ برجستۀ یسندنو ینکه توسط او از آثار چند

 عصر حاضر صورت گرفته است، و هشت اثر جالب را یسودان یزو ن یتالیاییا
 یبرا نشینساده و دل ای یوهکه با ش یا دوازده ترجمه یزو ن شود، یشامل م

او در  یدست چیرهۀ بانداز ینهزم ینو آنچه در ا. کودکان منتشر کرده است
است که در مورد  یتوجه است، حسن انتخاب یانآثار شا ینا یبرگردان فارس

 . ها بکار برده است خود آن

شامل  آثار خانم امیرشاهی،ۀ دچاپ شۀ بخش از مجموع ینچهارم 
کتاب ۀ اوست )که ترجم یاسیها و مقاالت س و مصاحبه ها یسخنران

داد( و شمار  یها جا آن یفحق است در رد یزرا ن یارشاپور بخت «یکرنگی»
خود در کتاب  یسیو فرانسه و انگل یفارس یها ها در متن از آن یادیز

 کوتاه کنونیۀ و چون نوشت اند، شده یدهگنجان «یشههزارب» ای ششصد صفحه
شناس ما اختصاص داده شده است  سرۀ یسندنو ینا یمن به نقد آثار ادب

 یگرد یهست ـ به دوستان یازبدان ن شک یبخش را ـ که ب ینا یابیارز
 . گذارم یم

 یدر جهان ادب پارس ییاستثنا یا چهره گمان یکه ب ای یسندهنو یبانو یبرا 
دارم، و بهمراه  یشترباز هم ب دستاوردهایۀ ادام در یاربس یتموفق یاست آرزو

او به دست  یو هنر یادب تالش را در بزرگداشت زندگانیۀ آن ابتکار مجل
 . گویم یم یکارزنده تبرۀ ینشر یناندرکاران ا

 ۱۳۸2آبان ماه  6 
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 ـ یدامیرشاهیپراکنده در زبان و طنز مهش یهائ اشتیاددـ 

 «زهر هاَلهِل»تا  «یاتآب ح» از

 

 

 

 

 

 

 
 خوشنام محمود

  

 یـ اگر بخواه «مهشیدامیرشاهی»ۀ * نوشتن در بار
که  یراز. دشوار است یبه راست ی،حق مطلب را اداکن

و روان  یرینکه ش یستن یسیها، قصه نو او تن
. است یافته ها ینر از ات فرا یگاهیجا. نویسد یم
 یقاست که نگاه دق ای یختهمبارز فرهۀ یسندنو

 های یشهر. دارد وزـ امر یرانبه جهان ـ و ا یا کاونده
و  شناسد یرا م یاسالم یرانگرانقالب و یپنهانِ فرهنگ

آن برمال  یدائیساز روشنفکران را در پ ینهنقش زم
 . کند یم

 یها الرا از س یسیقصه نو ،«یدامیرشاهیمهش» 
از  یشچهل آغاز کرده و با انتشار سه مجموعه ـ تا پ

صاحب  ای یسندهانقالب ـ نام خود را به عنوان نو
ها، اگر چه  قصه یندر ا. سبک برجسته ساخته است

 یو برخوردها یانسان یبا تضادها یررا درگ یانآدم
 یاسیس های جوئیۀ از مبارز یول بینیم، یم یاجتماع

از وارد  یتجوان با دراۀ یسندون. یستن یانسخن در م
. پرهیزید یروشنفکرانه م های یباز یاستشدن در س

از  یانقالب که انبوه یهشبح کر یداشدنپ یول
با خود همراه کرده بود،  یزرا ن« متعهد»روشنفکران 

سکوت نبود،  یجا یگرد. هشدار دهنده بود یتلنگر
که بسته  رفت یم «امیدۀ روزن» رینکه آخ یهنگام
ۀ در جامع یدـ مهش یرسا یتنها ـ ول یصداشود، 

 انداخت:  ینطن روشنفکریۀ جادو شد

با  یار،شاپور بخت یاز آقا یبانیرا به پشت یممن صدا»ـ  
صدا  یناکر ا یحت کنم یتر بلند م هر چه تمام یسربلند

به  یمن از تنها ماندن هرگز هراس. در فضا تنها بماند
نه به خاطر . سمتر یبار م ینا یام ول دل راه نداده

ۀ مُلک و سرنوشت هم ینا یندهخودم، بلکه به خاطر آ
 « دوستشان دارم... ها که آن

 یزن امیدۀ روزن ینصدا اگر چه تنها ماند و آخر ینا 
ۀ یسندنو یتبه شخص دلپذیریۀ بُعد تاز یبسته شد ول

 . یدما بخش

بُعد  ینخوشبختانه ا ناگزیر،ۀ خود خواست یددر تبع 
 یانماند و دل و جان و زبان و ب یته باقبرجس یر،دلپذ

 یدر سالها یدمهش. را به خدمت خود در آوردۀ یسندنو
 یامدهایو پ ها ینهبه ثبت و ضبط زم ید،تبع یننخست

و زبر ساخته بود  یررا زماۀ پرداخت که جامع یا فاجعه
در  یگرد ی،ول یبش،فاجعه با ابعاد مه ینا یرهایتصو

. طلبید یم یبزرگتر یفضاو  گنجید یداستان کوتاه نم
به . و رفت. رفت یبه سراغ رمان م بایست یم یدمهش

کار را با  ینا یها «مشق یاهس»قول خودش 
و « در حضر». کوتاه انجام داده بود یها داستان

چون  هها بود، دو رمان ک سال ین، دستاورد ا«درسفر»
 ی،اسالم یروشن، انقالب واپسگرا ای ینهآئ
آن را در درون ـ و برونمرز،  دهاییامو پ ها یشزمینهپ

 ! سپارد یم یخو به دست تار تاباند یباز م

جدا از قصه و  ید،تبع یها در سال یرشاهیام یدمهش 
غفلت  یزن یبا نظام تبهکار اسالم علنیۀ رمان، از مبارز
هنوز به شهادت  یارکه بخت یتا زمان. نکرده است

ده و پس از او مان یوفادار او باق یاورو  یاربود،  یدهنرس
او . در برابر تبهکاران قد برافراشته است یبه تنهائ یزن

تداوم  یبرا یا و رسانه یلهاز هر وس یراخ های الدر س
در . گیرد یخود بهره م یـ فرهنگ سیاسیۀ مبارز

ها و مقاالت، به هرزمان و هر  ها، گفتگو ها، نقد خطابه
رمال نظام را ب یفرهنگ های یاکاریزبان که بتواند، ر

اصالح و »روشنفکران همچنان دلبسته به  کند، یم
 یشبردبه پ یتنها  هد، و در د یم یرا گوشمال« تحول

باور است  یناو برا. رساند یم یاری یرانا یجنبش رهائ
شرم آور را به خاک  یمرژ ینسرانجام ا یرانیانکه ا

با نوشتن و گفتن مکرر از  یدبا یخواهند سپرد ول
 یخیتار یا در گذشته و حال حافظه« ها آخوند یعفجا»

گر ملت ما یتا بار د یمکن یجادمُلکمان ا یفردا یبرا
سِحر نکبت بار ». یفتندن ینیچن ینا یمیبه دام رژ

ها  را با دانستن و گفتن دانسته یانمال
 « باطل کرد. توان یم

  
در  یزگیو ینتر بر زبان پاک و پالوده برجسته یه* تک

 یرشاهیام یدـ مهش یها فتهگ ها ـ و حتی نوشتهۀ هم
 یتبا ذهن اش یو همآهنگ یکه همسان یزبان. است

 «یابکم» پردازی یتو شخص یدر فضاساز یسندهنو
 یول نماید یم« ساده»که به ظاهر  یزبان. است

. است رسخت دشوا اش یریو به کار گ یافتنش
آگاه  یدشوار یناز ا یسندهبهتر از خود نو یچکسه
 : یستن

که  کشم یساده نوشتن زحمت م یبرا گاه آنقدر»ـ  
ساده  یول. ام آسان، ساده نوشته کند یخواننده تصور م

 « دارد! یچه دردسر یسینو

و  یرا از سعد یسیساده نو ینگونها گوید یم یدمهش 
ساده  همتای یاستادان ب»آموخته،  یقائم مقام فراهان

 ما هنوز که هنوز است  یستن یشوخ: »«یسینو

 .« بریم یرا به کار م یاصطالحات سعد

که  یقیتطب یاتادب یکائیاستاد آمر ،«یردب یکلما» 
برگردانده  یسیرا به انگل یدمهش یها از قصه یبعض

زبان  یپهناور»ها،  قصه ینا یقاز طر گوید یم
او قادر است کلمات روزمره »است:  یافتهرا در «یفارس

مثل مجسمه . عرضه کند یرکم نظ یرا با جلوه و جالئ
با چوب شاهکار  که یکه با گِل و درودگر یساز

دستِ شاهکار . گِل و چوب همه جا هست. آفریند یم
دست  یساده ول یها است! در واقع واژه یابکم ینآفر
 یکدیگربا  یوندخورده، در پ یقلشده به تجربه ص ینچ
که  یانیب. آورند یم یدرا پد یرگذارو تأث یرینش یانیب

 . کند یغا مآن غو یریو تصو یفیتوانِ توص

مهارت و  ی،ناقد و پژوهشگر، ورا« کامران ینرام» 
ها و  و اماکن و آدم یاءاش یفتوص»در  یدمهش یزبینیت

کار او  یقکه در توف بیند یرا م یگرید یزچ« مناظر
به کارکرد » یسندهاست که نو یسهم دارد و آن توجه

و نقش آن در شبکه ارتباطات  یو نوشتار یزبان گفتار
 یدرا با« زبان»که  افزاید یو بعد م. دارد «یاجتماع

به  یرشاهیام یدمهش های یدهدر آفر« مضمون مادر»
و  یفدر توص ین،چن یانیزبان و ب یمگفت. شمار آورد

ها  از جا یاریتر از آن، در بس باال. کند یغوغا م یرتصو
از  آوریم یم یا نمونه. زند یدر ظرافت به شعر، پهلو م

« و دختران مادران»ۀ چهارپارکتاب از رمان  ینسوم
 چهارم آن هنوز انتشار نیافتهۀ پار کنم یکه گمان م

 : یآب یلوفرشکفتن ن یدر تماشا. باشد

پهن درخشنده و شناور برآب و  یها آن برگ. »..ـ  
درشت زرد، به  یها با نافه یریش یدسف یها آن گل

 یباًسنجاقک تقر. ..آمد ینظرش جمال به کمال م
در هوا ساکن بود و  یلوفراز گل ن یا مماس برغنچه

چنان به  اش یا یشهش یفظر یها بال. ..زد یبال م
. رسید یسرعت در روآرو بود که به نظر فقط لرزان م

ۀ شهربانو، غنچه، در لفافۀ افسون شد یرنگاهناگهان ز
مردّد چون  با حرکتی. ها تکان خورد سبز کاسبرگ

تاک  یکخشک چون ت یو صدائ یکوک یعروسک
تاک  یکو چهار ت یگرچهارحرکت مردّد د. اعتس
خورده چون  یقلرنگ ص یشکر یها و گلبرگ یاپیپ

 یکهربائ های رچمبرآب شکفت و پ ینبلور یساغر
در  یشمع نازک گوگرد یا رنگ پُرزدار به سان دسته

 « فروزان شد... انش یم

  
همان چهارپاره    درخشان از کتاب دوم از یا و نمونه 

که هنوز پشت لبش سبز  یت نوجوانرمان: در حسر
به آنچه که در درون  «یسلمان» یشهنشده، از پشت ش

 : دوزد یچشم م گذرد یآن م
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 یبرگلو یرچانهکه ز یآه از آن لگن طوقدار. »..ـ   
که  کوچک برنجیۀ و آن آفتاب نشست یم یمشتر

 یمشتر یاز آن خرده خرده بر سرورو یشاگرد سلمان
که صورت را  یفنجو آن تکه اس ریخت یآب م

کف  یکه در جام دست سلمان یا و فرچه سترد یم
که با آمد و رفت  یدسته شاخ یغو آن ت ساخت یم

که دماغ  ی! آخ از آن دوانگشتشد یم یزت یچرم برنوار
که چاه زنخ  یا و آن دست خبره گرفت یرا م یمشتر
را به دلخواه کج  مشتریۀ کل تراشیدو لب را میۀ و چال

 ینرا که حدّ فاصل ب یو آن خط صاف. ردک یو راست م
آخ از آن . نشانید یبود، در کنار گوش م یشزلف و ر

و آن  خاراند یکه پس گردن را م ینماش ینخرخرِ دلنش
زلف و هوا در  یانکه م یفوالد یچیق ینچغ چغ آهنگ

ها را  که خُرده مو یآمد و شد بود و آن ماهوت پاک کن
که سر و  یعطر پاشو آن گل نم  رُفت یاز سرشانه م

 ...«! کرد یم ینرو را عنبر

  
ـ از زمان  یقـ و دق یباز یتبه غا یرهایتصو ین* ا

چشم، نهاده  یشپ ای یسندهگذشته و از زبان نو
مردانه، آن هم از نوع  یشگاهکه طبعاً با آرا شود یم

 یزرا ن دیگریۀ نمونه نکت ینا. ندارد یسروکار یمشقد
 ینهن طنز در پشت آئکرد ین: کمآورد یبه ذهن م

 های ویرپردازیاز تص یاری! در بسها یرتصو
نباشد، در  یانها، طنز اگر ع از آدم یدامیرشاهیمهش

خود را پنهان کرده است تا به موقع به فرمان  یا گوشه
که  دهد ینشان م ینکند! ا یخود را آفتاب یسندهنو
 یشگیواال و هم یگاهیجا یسندهنو یتدر ذهن« طنز»

به  یشهاز اند شود، یکه ساخته م یستزبان ندر . دارد
را  یسندهنو یتوانائ یگرد یاز سو. کند یم یدازبان راه پ
تا  طنز را از عیانۀ درج تواند یکه م زند ینشانه م

 یرشاهیام. مهار کند خواهد یپنهان ـ هرگونه که م
 : گوید یخود م

کنم و اعتقادم  یزندگ توانم یبدون طنز نم. »..ـ  
 های یتراژد ینتر در بزرگ یبوده که حت نیا یشههم
از  یرگه هائ توان یها هم م آن ترین یزو غم انگ یادن

از  یاریبه ضرب طنز من توانستم بس. یدطنز د
را که دوباره زنده  یا تلخ و آزار دهنده یماجراها

. یاورمکاغذ ب یبه رو ،خودم سخت بود یکردنشان برا
 یشوخ یرینیش منیها را فقط به  نوع ماجرا ینا یتلخ

 «! قورت داد... توان یم

 ینتر بُرنده یخ،تار یدر درازا« طنز»از آن گذشته  
 و این. با خودکامگان بوده استۀ سالح در مبارز

است که  یدامیرشاهیسالح در دست مهش ینتر آماده
 از آن 

 : کند یاستفاده م یـ و به درست نیزفراوان

را  یتواقع یاست که قالب رسم یطنز موفق، طنز»ـ  
خشن را نرم  یدادهایرو یزیبه سوهانش ت. شکند یم
 یبرا. خواند یاستبداد حوادث را به چالش م. کند یم
 ی،معان ینو خالصه به ا. یستقائل ن یتقدس یزچ یچه

که طنز ساخته  آید یبه نظرم م. است.. ینماد آزاد
 ...« شود می یدر داستان جار شود، ینم

 شود، یخته و پرداخته مکه در درون ذهن سا یطنز 
رو . دواند یم یزرا در گفتار و بحث و گفتگو ن یشها رگه

 یستالزم ن یگرد یرشاهی،ام یدمهش یِدر رو
او  یها حرف یباشد، طنز در البال یاندر م «یداستان»

و  یفبه جا، ظر یتبه غا یطنز. شود یم یجار
را  یگفتار یرگذارِتأث زطن یناز ا ینمونه هائ. یرگذارتأث
کرد که  یدااو پ یو گفتگوها ها یدر سخنران توان یم

 . است یافتهانتشار  «هزاربیشه»ۀ در مجموع

  
 یمرژ» یرشاهیام مهشیدۀ آماج طنز گزند یترین* اصل
فقط  یستبه جستجو ن یازین. است «مالئیۀ مسخر

به  یا یدرا شن «یبجانوران غر» ینا یها حرف یدبا
طنز  های یهستماد ترین یحرکاتشان نگاه کرد تا غن

 یبار یناول» گوید یم یرشاهیام. تلخ را به دست آورد
به  «یسلمان رشد بهراجع  ینیخم یکه خبر فتوا

 ترین یککم»گوشش خورده، به نظرش آمده که با 
 روبرو شده است: « حوادث روز

ۀ یسندنو یک یااز آن سردن یسوادآخوند ب یک»ـ  
محکوم  یابنوشتن کت یبرا یاسر دن ینزبردست را درا
 یادبعد . «خنده دار است! یدباور کن. به مرگ کند...

جمهور هند به  یسرئ. در سفر هند افتد یم یرفسجان
فرهنگ  یسراسرفرهنگ هندوستان، ردپا» گوید یاو م

از زبان و شعر  یهند هنگرا برخود دارد، فر یرانیا
شعر و نثر  ینمتأثر و بارور است، ما به ا یفارس

آن ۀ یندکه قرار است نما یرفسنجانبعد . «یونیممد
همه لطف،  ینفرهنگ باشدـ به عنوان پاسخ به ا

 یو او را برا گیرد یجمهور هند را م یسدست رئ
 یکه به زبان عرب برد ینهج البالغه م ینارشرکت درسم

 «! است

ۀ جمهور جاودان یسرئ»صدر،  یـ افاضات ابولحسن بن 
   متمم یادر باره ضرورت حجاب که گو «مردم ایران

است، « زن مویۀ معروف اشع یتئور»همان 
صدر گفته است  یبن. طنز یبرا شود یم ای یهدستما

هم  یبائیز. یمما با اعمال قدرت به هر صورت مخالف»
اجازه  یدنبا ساز اشکال و عوامل قدرت است، پ یکی
( یشانالبد )ا گوید یم یدو مهش« اعمال شود! یمبده

و  طرف یمرد ب یبائیابل زمعتقدند که ما زنان در مق
لپ قرمز و لبِ  یهم برا یحجاب. وگرنه.. احساسیم، یب

 ! «شدند یخودشان قائل م»غنچه 

اگر قرار »نماز جمعه گفته است  یباناز خط یکیـ  
 یدو مهش. یسنداست، رمان باشد، علما بروند رمان بنو

 ینشدند، ول یسندهها نو آخوند یه،توص ینباا» گوید یم
  ها یسندهاز نو یتعداد آید، یم یشبو که ینطورا

 « شدند! آخوند

که  «یچرند و پرندۀ یضعر»ـ در چند  
« دهخدا»ۀ یو، به ش۱۳۷۴در سال  یدامیرشاهی،مهش

را  یانتشار داده، نظام آخوند صوراسرافیلۀ در مجل یئ

از  یکیدر . طنز خود گرفته استۀ یانتاز یرجانانه ز
 یاسالم یاتنشر از یکیها جدول کلمات متقاطع  آن

و  یفقه نآ های پرسشۀ که هم یدهکش یشرا پ
که در  یچوب»از جمله: . است یو حزب اله یمذهب

جداول  ینا» نویسد یم یدمهش« تر کنند؟ ش ینیب
نشان دادم و به حال . از دوستان.. یکیمتبرکه را به 

 ینا« عضو» یچاز ه ها ینتر دل سوزاندم که ا ش
 یاو به جا یول یستندر نزبان بسته دست بردا یوانح

 یکه وضو یدبه خرج دهد، آنقدر خند یآنکه همدل
 «! باطل شد... یشندار

 گیرد یرا م یا «سه نقطه» یبانگر یضه،عر ینـ درهم 
در عنوان « اهلل» یبه جا ی،حزب اله یاتکه در نشر

 نویسد یم« دخو»خطاب به . آید یم« اهلل یتآ»
گُلهِ به گُلهِ  یاتلو هذ یاتاز اخوان یبعض ینسابق برا»

 یوانهست که د یزتحتماً خاطر عز. شد یم یننقطه چ
فکر  یعنی. پر از نقطه بود ید،ما عُب یزعز یهمشهر

 ینا یجا یدرا با یدیهمان اصطالحات عب   کنی یم
 تاب یدخت )تو( ب»نقاط گذاشت تا جمله مفهوم افتد؟ 

 یناز کلمات قصار رِندِ زاکان را برا یکیجواب است تا 
 «! ها بنشاند نقطه

 یرگزنده است که چون دشنه ز یگونه طنزها ینـ ا 
. آورد یو نفسشان را بند م نشیند یم یانمال یگلو

 یدکه نام و حرف و نوشته مهش یستن سببی یب
در صدر فهرست  یتمدارانوال یراندر ا یرشاهیام
که  یراخ یسالها یندر ا یحت. نشیند یها م «ممنوعه»

شُل شده و  میها ک مهار یاکاری،ررـ و از س یرناگز
 یروناز فهرست ب یطیها، باشرا از ممنوعه یاریبس

همان    همچنان سفت و محکم در یداند، مهش آمده
 صدر نشسته است! 

اختالف من با ۀ از وجوه عمد یکی: »گوید یاو خود م 
است و  یاتمن آب ح یاست که طنز برا آخوند این

 «! او زهر هاَلهل یبرا

  
. هست یزن یا برجسته یسنقد نو یدامیرشاهیش* مه
. کار اوست یاصلۀ یطکه ح یاتدر قلمرو ادب یژهبه و

اهل مالحظه و مجامله . کشد یمو را از ماست م
 ینداردکه نان یازیچون ن دهد یقرض نم ینان. یستن

تر  م»ۀ یبرپا نویسد یو م گوید یآنچه م. یردبه قرض بگ
 یهمان پا. داستبن پایاست که به آن  ی «یارو مع
 یزن یگرانرا که خود دارد، طبعاً در د یهائ یبند

 : جوید یم

شرف  ینحفظ ا یهر کلمه شرف قائلم و برا یبرا»ـ  
 ها یتشخص یفدر توص. ...برم یبه جا به کار نم آن را نا
زبان هر . در کالم معتقدم.. یجازبه ا ها یتو موقع

 یداان پو فراخور موضوع آن داست گردم یداستان را م
 «یجوهر هنر»ارزش داستان را در داشتن . ..کنم یم
که آشکار و پنهان در  یها و نمادهائ امینه در پ دانم، یم

و  یامدادن پ یمتن جا گرفته است و فقط در صورت
که افزوده شدنشان به  شمرم یم یزنمودن نماد را جا
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و در . نباشد یکم شدن آن جوهر هنر یداستان به بها
به  یحت دهم، ینم یفیتخف ینمترمورد ک ینا

 «! دوستان

 یاستوار است که وقت های یبندیپا ینبرهم یهـ با تک 
کمتر  گیرد یقلم نقد به دست م یرشاهیام یدمهش
آفاق ۀ اگر چه شهر برد، یجان سالم به در م یکس

 باشد! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خانم امیرشاهی در دانشگاه شیکاگو
 
که در زمان  یدولت آبادِ  «یدرکل»در نقد  یدـ مهش 

ذرّه  آمد، یبه شمار م یشاهکار یاریبس یانتشار برا
 خود را به کار انداخته است:  یتوانا ینب

بکار  یول. زالل و روان است یاصطالحات خراسان»ـ  
محروم  یمتکلمات و لغات به ق ینا یاپیگرفتن پ

 یر، زبان را فق«مترادف یها واژه یگرکردن زبان از د
است واژه  «یبش»هرجا که سخن از . کند یم
 یاز نظر دولت آباد ینیب/ » رود یبه کار م« فرودست»

نه حفره، نه  سوراخ،دارد ـ نه پَرّه، نه « بال»فقط 
دارد ـ نه سر، نه ته، نه « دل»داالن ـ! / انگشت فقظ 

نه  ی،ـ نه کف، نه گود ینه،فقط س« دست»بند ـ و 
را جمع « پستان»آنکه  یـ! / به جا یروندرون، نه ب

 یدر جائ ی! / دولت آبادبندد یرا جمع م «ینهس»ببندد، 
ناممکن اگر نباشد، محال »نوشته است  یدراز کل

تر  ناممکن را از محال، ناممکن» یعنی «ستا
 های شخصیتۀ هم»دقت را؟( / و  بینید ی)م!« داند یم

روال حرف  یککتاب از کرد و بلوچ و افغان به 
 ینحزب توده که البد زبان چوب یمگر اعضا زنند، یم
 ! «گنجد ینم یانخراسۀ در لهج یدئولوژیکشانا

دراز  یزدانشور را ن یمینس یگری،در نقد د یدـ مهش 
او را سراپا مالل آور دانسته  «یسرگردان یرهجز»کرده، 

و با دقت برشمرده  یکایکمالل را  ینو بعد اسباب ا
 است: 

 یها / گفتگو یرو دستو یو انشائ یامالئ یها ـ غلط 
 یکصدتا  یو شعارها یاسیس های یشه/ کل یرواقعیغ

از  یرالعقول،سرانجام اعمال و حوادث مح. غاز / و..
 ! «یلتژ یغت»با  یژاپن «یریهاراک»جمله 

 یسندگاندو گفتگو نو یکیدر  یرشاهیام یدـ مهش 
خود  یزطنز آم های یابیرا هم مشمول نکته  یگرید

در  یاثر»دو کتاب  یانم یوجه مشترک. ساخته است
از « در دار های ینهآ»و  یحفص یلاز اسماع« اغماء

 یرانیانبا ا یگانگیب: »بیند یم یریهوشنگ گلش
خواهند وصف  یکه م یبه فضائ. ..یو ناوارد یدیتبع

( در یس)درپار یحفص یلکه اسماع یآدرس« / کنند
آنکه رهرو را به مقصد  یبه جا دهد، یکتابش م

هوشنگ ». و..!« اندازد سِن میۀ دخانبرساند، به رو
 یسمجسمه بالزاک را که در وسط پار «یریگلش

گذشته او  ها یناز ا. ..«بیند یم یساست، مُشرف بر پار
( را یس)معمول در پارۀ نقلیۀ یلدو وس یانفرق م یحت
 یادهپ یمترو، مردم را از تراموا یستگاهدر ا. و.. داند ینم
اروپا  یو هنر یاسیس در عوض حوادث یول. !..کند یم

 یو نقاش مسائل سیاسیۀ در بار»و « را فوت آب است
 یها اظهار فضل هائ و موزه یو مجسمه ساز

 یریگلش یرشاهی،ام یدبه گفته مهش...«! فرماید یم
بوده  یگرانمقلد د یشهندارد و هم «یسبک نثر»

 . ...یتهدا گاه یهقی،گاه ب گاه مقلد مارکز، است.

  
 یرشاهی،ام مهشیدۀ نوشتن در بار* در آغاز گفتم 

که  ماند یم یبه کار ساده انگار. دشوار است
 بینید یم. گیرد یبه اشتباه م یمائیرا با راهپ یکوهنورد
. ام درآمده یراه دشوار از پا ینا های یمهکه در ن

 یزاز هرچ یشام، و ب زده یپراکنده حرف هائ
 نمک یگمان نم یول ،ام داده یهخود او تک یها برحرف

که  کنم یو گمان هم نم. حق مطلب را ادا کرده باشم
از من به  یشب یقیراه بروند، توف ینبه ا یگراناگر د

 دست آورند! 

خوش  ای یانهرا پا یرشاهیام یداز مهش یبائیحرف ز 
 : دهم یخود قرار م های یپراکنده گوئ یبرا

تنها . است یدهتا چشمه نخشک نویسم یـ هنوز م 
که چشمه  یستن ینا کنم یخودم مکه در حق  یدعائ

من بدانم و قلم را غالف  یدخشک یوقت ینکها. نخشکد
 « کنم.

 ینبه ا یما که ما در برابرش قرار گرفته یا ـ چشمه 
 ینما ا یدست کم آرزو. یستن یخشک شدن ها یزود

 است! 

  
 پانویس

مقاالت، ۀ مجوع یشه،از: هزار ب یریبا بهره گ ـ
 یرشاهی،ام یدمهش یها صاحبهها و م نقد ها، سخنرانی

 ۱۳۷۸نشرباران، سوئد، 

 یدمهش مکث شماره دهم، بخش ویژهۀ گاهنام ـ
 ۱۳۷۹ـ نشرباران، سوئد، تابستان  یرشاهیام
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 یقیحق یدناه

  

 «یدرا آفر یدو خداوند مهش»
  

 یهایها و تواناستعداد یرا با تمام او
و دفاع از حقوق  یدر حق طلب یشمارش،ب

 یناز حضور چن یدبا یرانیزنان، زنان ا
 یاردر صفوف خود بس اییگانهنمونه 

 سرافراز باشند. 

ـ چهارده  یزدهبه سما با هم  ییآغاز آشنا 
که هر دو دانش  یامان ـ هنگام یسالگ

ـ باز  یمبود یررضاشاه کب یرستانآموز دب
خود به که در ادامۀ  یی. آشناگرددیم

 بازیهایهمۀ  یرغمکه عل یدکش ایدوستی
بخود  یو دوام خلل یداریروزگار در پا

من نوشتن و گفتن در  یاست. برا یدهند
عاً در سخت است، طب یاراو بس وردم

در  یرشاهیام یمانندیو ب یگانگی
هست  یارگوناگون سخن بس هایینهزم

تا  یاریگفت، همچنان که بس یدکه با
همان  اند، امّا آنچه مرا ازکنون گفته

ها همواره مجذوب او سال یننخست
حرف  یدندر شن اشیصبور ساخت،یم
و انصافش در قضاوت نسبت  یگراند

دارو  یچگرفتار ه بود. او خود هرگز هابدان
از  یدنشن ینبود، امّا برا یسمیدسته و ا

همه سو همواره گوش حساس و شنوا 
 داشت.
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 یسوزن یها با بال یا : پرندهیرشاهیام یدمهش
  

 پور یفلط کمال

 
که زده او را  ییها که کرده و حرف ییکارها یقتنها از طر. ام یدهاو را ندتا حال » 
داستان کوتاه و بلند، و  یمقاله، تعداد ینام؛ چند از او خوانده. از راه دور شناسم؛ یم

گرم و  یصدا. یما کوتاه هم داشته یدو سه تماس تلفن. مکتوب یچند سخنران
نگاهم  یرهدوست پرنده بازم خ. ...«زند یم رفح یتند و پرانرژ. دارد ینیدلنش

 یها بال»عبارت . آسمان و پرنده هاست یشکه حواسش پ دانم یاما م کند، یم
فلسفه و . شناخت است ینوع یپرنده باز گوید یم. ام گرفته یادرا از او  «یسوزن

 . است یالکتیکد

و  تاب یب. کند یپرواز م یجوجه پس از هفت هفته که سر از تخم درآورد دلش هوا 
 یق یدهنرس دان ینهدانه را به چ. یزانندشل و آو یشها بال. لرزد یم. ناآرام است

که پرنده باز  داند یم ییگو. ترسد یم یزیاما انگار از چ خواندش، یآسمان م. کند یم
پرش و چرخش و  ینکه اول داند یم. نظر دارد یرنشسته و حرکاتش را ز یا در گوشه

 یکیهمان    ها پس از پرنده یشترب. باز فاش خواهد ساختپرنده  یها برا نشست، راز
 یکبمانند و  یناز آن پس کف نش دهند یم یحدو چرخش اول در آسمان ترج

هر هزار  یاناگر از م. پرندگان را نظاره کنند یگرکج، پرواز د یو با گردن یچشم
. گرفته است شود پرنده باز مزد خود را یداپ یسوزن یها پرنده با بال یکپرنده تنها 

 یگربه د. کند یخسته و کسلش م ینیکف نش. ها فرق دارد پرنده یگربا د یبال سوزن
خودش  یبرا. ماند یمنتظر همراه و همسفر نم. اعتناست یها ب آن یها و باز پرنده

. در ته آسمان. در اوج است. بینی یاو را نم یگرزد د وردو سه بار که بام را د. پرد یم
هرز . کشد یم ینپائ یو تشنگ یفقط به هنگام گرسنگ. نشیند یر مو آخ پرد یاول م

به بام خود وفادار . که از آن برخاسته است آید یفرود م یبر بام یشههم. نشیند ینم
که  بینی یم کنی میباز  یدو استوارش را رو به خورش یدهکش یشاپرها یوقت. است

 . کار آفتاب است یدشا. چرا داند ینم یچکسه. اند ها را سوراخ کرده پر یانگار با سوزن

. یستدر هوا ن آشناییۀ پرند. وطن آفتاب یبه آسمان ب. کنم ینگاه م یرانبه آسمان ا 
در ته آسمان، نگران از حضور  یبال سوزن یکتنها . اند فضا را قرق کرده ها یقرق

 . یرشاهیام یداست: مهش یدندر حال چرخ ها، یقرقۀ وقف یب

  

 یو لوط یابلق و سوسک یلیابلق و ف یابلق و قرمز یکه سار ۵۷بهمن  یدر بلبشو 
« امام ای باتوایم»ۀ فرود آمدند و نغم «ینکقره کو»فوج فوج برپشت بام . و پراخ و..

و سند  یدبود که پر یا تنها پرنده یدامیرشاهیسردادند، مهش« بهاران خجسته باد»و 
 یانقالبزدگ». سپرد یخخود را به تار وستید یهنو شهامت و تعهد و م یتدرا

ۀ تجاوز فرزندان تشنۀ بود از صحن یوییسنار. نبود یمقاله معمول یک «یعموم
را به  یممن صدا»در آنجا نوشت:  یرشاهیام. به مادر خود خردی یو ب خیانت

ن یاگر ا یحت کنم، یتر بلند م هر چه تمام یبا سربلند یارشاپور بخت یاز آقا یبانیپشت
بار  ینا یول. ام به دل راه نداده یاز تنها ماندن هرگز هراس من. صدا تنها بماند

ها که  آنۀ مملکت و سرنوشت هم یناۀ یندنه به خاطر خودم، به خاطر آ ترسم، یم
در بهمن  یرشاهیتا ترس ام یدها طول کش سال یگرانما د برای. «دوستشان دارم

ما فرزندانِ  ریزیم یحال، اشک حرمان م. یمرا با بند بند وجود خود تجربه کن ۵۷
سند  سوزانیم یو م اندازیم یم یگرگناه تجاوز به مادر را به گردن همد. شرم هر شب

 . یستن یسوزاندن یختار ینکهغافل از ا. تجاوز را ما فرزندان شرم هر شب یویو سنار

 یبرا یتروحان یزشزود توانست خ یلیبود که خ یاز معدود کسان یرشاهیام یدمهش 
 یدادهایروۀ یو بر پا یخرا در بستر تار ۵۷و  ۵6 یها در سال ییاسکسب قدرت س

. شناخت یکشورش را خوب م یخاو تار. کند یابیارز ایرانۀ چند قرن گذشت یاجتماع

را که جنبش مشروطه  یشکست روحانیونکه  دانست یم. به تمام معنا روشنفکر بود
را در  یخواهو آزاد یبرالل یروهاینۀ یناند و ک کرده بود فراموش نکرده یلبه آنان تحم

فضل اهلل را در  شیخۀ آمده تا علم افتاد ینینداشت که خم یدیترد. پرورانند یدل م
بود که  نفکرانیاز نادر روش یرشاهیام. به اهتزاز در آورد یرانیا یبرالیسمقربانگاه ل

و دهان پرکن نشد و به مردم و  یستیپوپول یهرگز مجذوب و مرعوب شعارها
 یگرفتگ یدبود که توانست در خورش ها یهسرما همینۀ به پشتوان. دار ماندوفا یهنشم

نتوانستند  یانخواستند  یگرانرا که د یزیتلخ و غم انگ یآن دورنما یندبب ۵۷بهمن 
 یچمن تا امروز به ه»نوشت:  ینچن یراناو در اتمام حجت خود با ملت ا. ینندبب

که تا امروز در مملکتم  یلدل ینبه ا یداام، ش نداده یاسیمطلب س ای یهروزنامه و نشر
 یرالزاماً مغا یاستبرنخورده بودم که بدانم س یارچون شاپور بخت یاستمداریبه س

 یمیت،صم ت،صفات، شراف ینمن تمام ا. یستن یو وطن پرست یمتشرافت و صم
او  یو آزادگ یبه عالوه به سرافراز. ام سراغ کرده یاربخت یرا در آقا ی،وطن پرست

 ییخطا یممملکتمان بران سیاستۀ دارم که اگر امروز او را ازصحن یمانمن ا. نممؤم
مرد عمل  ینا یزمرد عز ینمن معتقدم که ا. یو نابخشودن یرجبران ناپذ یما کرده

و اگر  شود یم یگرد یا عده های یو فرصت طلب یا عده یانو غل یجانه یدارد فدا
انصاف و معرفت  یسرسوزن. «خواهد بود یرحوادث اخ یدشه ترین یزفدا شود اسف انگ

است که  ییهمان خطاۀ یجنت یرانامروز ما مردم ا یزغم انگ یتواقع یریمبس که بپذ
 . ما را از ارتکاب آن برحذر داشت یشسال پ 2۵ یرشاهیام

حاصل تفکر و تالش  یادیتا حد ز یزو خطرات آن ن ییگرا یطرح معضل اسالم 
که به  یفراوان یها و مصاحبه ها یخود و در سخنران یها او در نوشته. بود یرشاهیام

ۀ یدنسبتاً جامع و کامل از پد یریمختلف انجام داد توانست تصو یها زبان
قتل  یاو در قبال صدور فتواۀ سخت و آگاهان یریموضع گ. ارائه دهد ییاسالمگرا

او از ۀ دفاع شجاعان یزرابطه انتشار داد، و ن ینکه درهم ای یهو اعالم یسلمان رشد
 ینتر برجسته یفنه تنها او را در رد یی،اسالمگرا یگرد یقربان ین،نسر تسلیمه

را  یرانیو ا یرانا یو آبرو یثیتحقوق بشر در سطح جهان قرار داد بلکه ح ینمدافع
 های یتدر مقابل جنا تفاوتی یهشدار داد که سکوت و ب ینانو به ما خارج نش یدخر
 . تجاوز به مادر استۀ سک یآن روبه واقع  یاسالم یجمهور یمرژ

به آن بر  یرشاهیام یها و گفتگوها نوشته یشترکه در ب یگرید پراهمیتۀ نکت 
پروژه در کشور  ینماندن ا یمعلل عق تجدد و بررسیۀ پرداختن به مسئل خوریم یم

است  یدهنو کوشۀ ینظر یکبا طرح  یرشاهیمن، ام یرو به تعب یگرد یانبه ب. ماست
 یحتوض یژهو به و یراندر ا یسممدرن اکامیعلل ن و بررسیۀ مطالع یبرا ییدابزار جد

دو  ینو ارتباط ا« روشنفکران»و « نخبگان»دو قشر . ارائه دهد ۵۷انقالب  ییچرا
. دهد یم یلنو را تشک یهنظر ینا یمحور اصل ،«یاستس» یعنیقشر با شق سوم، 

 ۱۸و  ۱۷که در قرون  یخیارت یتواقع ینپس از اشاره به ا یرشاهیبطور فشرده، ام
 یها گروه یبسته شد و تمام یمتمدن کنون تجدد در دنیایۀ که نطف یالدیم

خود را به  یخارج شدند و جا یمرحله به مرحله از صحنه اجتماع یمنخبگان قد
شان بودند،  جامعه یشرفتپ یسپردند که ضامن اجرا ینخبگان یدجد یها گروه

حاکم شد،  دباشدمتجد خواست یهم که م یرانیابر  یقانون کل ینا: »افزاید یم
مملکت  یحذف نخبگان سنت یاستبه س یسیدوران دگرد ینهمانقدر که در ا یمنته
البته . به عمل آمد التفاتی یب یدنخبگان جد ییشد، همانقدر نسبت به شکوفا یتعنا

کرد و نه  یداپ یمحکم ینه استخوان بند یگروه نخبگان به ظاهر وجود داشت ول
که  یمسئله هم روشن است: گروه ینا یلدل. در جامعه دواند یقعم ای یشهر
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   داند یو چون م یستقائم به ذات ن یگرشده د یضبه او تفو اش یاجتماع های یبرتر
ها را باز  قادر است هر آن اراده کند آن یدهرا به بخش ها یقتوف ینکه ا یهمان دست

که دست از پا خطا نکند تا  دکوش یمتزلزل است و فقط م یشههم یرد،پس بگ
ـ که برحسب  یرو وز یرو سف یلوک یحت. حفظ کند.. تر یرا هرچه طوالن اش یتموقع
نخبگان  یگربودند، د یاسیس یرغ ییها و دولتمرد باشندـ آدم یاستمدارس یدبا یفتعر

 . «خود دارند یکه جا

س از حذف که پ جوید یم ییرا در خال ایرانۀ نقش روشنفکران جامع یرشاهیام 
خالء »آمد:  یدپد یرانا یاستدر عالم س یدو عدم حضور نخبگان جد ینخبگان سنت

 یو زبان یقلم یرو حق یزناچ یارشده بود که با امکانات بس یجاددر جامعه ا یو کمبود
راه حل  یحت یا دهند یم یاسیس یامدارند پ کردند یکه تظاهر م شد یپر م یجمع

 ینتر از بزرگ یکی. مردم بود یوع اسباب گمراهموض ینا. کنند یعرضه م یاسیس
در واقع  یاسیبود، چون مسائل س یلدل ینخورد به ا ایرانۀ که جامع ییها لطمه

 ییخال یندر چن: »یگرد یو جا. «شد صالحیت یعده آدم ب یکدست ۀ یچباز
. پیچید یداشت پژواکش در همه جا م یبرم یاسیس یریزد تعب یم یهرکس هر حرف

که  یافراد یعنی. دارند یو قلمک یکه زبانک ییآنها زنند؟ یم یچه کسان ها را حرف
ۀ جامع یاسیرا که نخبگان س دانی یروشنفکران در واقع م. به روشنفکر معروفند

که نخبگان در  ظایفیبا و ینکهبدون ا یگذاشته بودند پر کردند، منته یخال ایران
را که دست اندرکاران  هایی یتدودمح ینکهدارند آشنا باشند، بدون ا یاشانقبال مزا

بر زبان و  یایدکه به ذهنش ب ای یاوهروشنفکر هر . کنند.. یترعا شناسند یم یاستس
 یچپس بدهد، چون در مقابل ه یجواب یدنبا یچون به کس کند، یم یقلم جار
متعارف و  یطدر شرا. ..نویسد یو م زند یروشنفکر حرف م. ..یستمسئول ن یدستگاه

حاد و  یطاما در شرا. اند.. ها نمک اجتماع ها و نوشته گفته ینسالم ا یا در جامعه
است که  ینمک یست،نمک طعام ن یگرد یدهنسنج یها و کارها ناسالم حرف ییفضا

 ینبدون آنکه کمتر سوزاند یو تا مغز استخوان را م نشیند یدهن گشاده م یبر زخم
 یککه روشنفکر بر گردنش  یست،ن یاصالً کاف یست،ن یو کاف. را دوا کند یدرد
 . «کند تا واقعاً متعهد و مسئول شود آویزان« متعهد و مسئول»ۀ لوح

صد و پنجاه سال  یو فلسفه ط یاستادب و س ینهجهان غرب در زم یها اندوخته 
 یجه،در نت. آمد یرانبه ا یالیستسوس ینو مترجم نویسندگانۀ عمدتاً به واسط یراخ

در  «سوسیالیست»و « روشنفکر»ۀ دو واژ ینغلط باساساً  یدگیدر هم تن ینوع
 یزاز جوامع مشابه ن یاریدر بس شد یآن را م ما بوجود آمد که البته ما به ازایۀ جامع

 ای سابقه یب یطشرا یع،به تش یرانیا های یالیستذهن سوس یاما آلودگ. سراغ گرفت
حل  یبا تناقضباصطالح روشنفکران را  ینخود ا تئوریۀ آورد که در عرص یدرا پد
در  یتکه هرگز نتوانستند به نقش مخرب روحان ییگرفتار ساخت تا جا یناشدن

چنان کردند که سرانجام  عمل نیزۀ ببرند، و در عرص یکشورشان پ یاجتماع ریختا
 ینبا اشاره به عملکرد هم یرشاهیام. کشاندند نابودیۀ را به ورط یملک و ملت

بود که  یچگونه تعهد ینا: »پرسد یم ۵۷ یروشنفکران متعهد و مسئول در بلبشو
معقول  یارائه فکر یو زبر شدن بود روشنفکران ما به جا یرملک در حال ز یوقت

 ینکها یادها فر بود که بعد از سال یتیچگونه مسئول ینفقط به ذکر امام نشستند؟ ا
 یفها برداشته شد چون حر قفل یوقت «یمها دار اند و ما سخن بردهان ما قفل زده»

که  یدهزمان آن نرس یاانصاف! آ ؟«یستادندبه نماز ا ینینداشتند در پشت سر خم
 بود؟  یتیچگونه تعهد و مسئول یبراست ینا یماز خود بپرس دیگر یکبار

  

زبان . یستمحدود ن یاستپرواز بلند او به آسمان س. ینهاستاز ا یشب یرشاهیاما ام 
است که  یماندگار، خود پرواز یآثار ادب ینشاو، هنر او در آفر یتاو، کالم او، ادب

. اند ها را آب و دانه داده و پرورانده واژه یاست که عمر ییآن کار آنها یوصف بلندا
 یانب گیرم یاو م یها را که از قصه یا و تجربه اسبس که بکوشم احس ینمرا هم

ۀ هم یشب یش،پ یام اعتماد کنم، چون چند ناچارم به حافظه یزن ینجاو ا. کنم

که برداشته  هایی یادداشتۀ ام ربوده شد و همراه آن، هم او از کتابخانه های کتاب
 . بودم

 یکار یزهو پر از ر یستیاست رئال ینیاتوریم یکهر  یرشاهیکوتاه ام یها داستان 
و در  یآن را بکاو یاتجزئ ینیها با ذره ب ساعت توانی یم یکه اگر خواسته باش

 یسمرئال. یکل اثر شو یباییو غرق ز ینیر بنشآنکه دو یا ی،فرو رو یشگفت
 بینی یدر آثار او نم. یلیتحم یا تگیاست، نه ساخ یواقع یسمرئال یکالبته  یرشاهیام

عناصر  کوشد یخود م وقت یوقت و ب یها را که با دخالت یراو یا یسندهآن نو
 یدمبادا از داثر خط قرمز بکشد تا  یامپ یرز یاکند و  یرداستان را معنا و تفس یواقع

که از  یستن یطور یرشاهیدر اثر ام یراو یا یسندهحضور نو. خواننده دور بماند
از  یکیاست که  یددو کل یازمنداو ن یامگشودن رمز پ. شود یتسلب مسئول خواننده

خواننده قرار  یاراست و گهگاه محتاطانه در اخت یراو یا یسندهها نزد خود نو آن
اثر، پنهان  های یتشخص یایدر اندرون ذهن و رؤ ی،ا در گوشه یگریو د گیرد، یم

 . خوانندهۀ بر عهد اًآن طبع یریو بکار گ یافتنۀ یفاست و وظ

  

 یناست از ا کاملیۀ نمون« بن بستۀ کوچ»ۀ داستان کانداس از مجموع 
 یعتیکننده از طب یرهو خ یباز یتابلو یکداستان با . یو پرتداع یفظر ینیاتورهایم

 یا افسانه های ینبه آن حالت سرزم یمعظ یها سر در هم و کاکتوسدرختان »که 
که در  درخت یسبز و ب یا و جاده ی،ا یاچهدر ی،ا کلبه ی،جنگل. شود یآغاز م« را داده

آبابا ختم  یسآد ییدر صد پا یو به شهر خورد یو تاب م یچپ یا امتداد رودخانه
 «یرهت یا آب سرمه»است و  «یمقد های یآتش فشان یایاز بقا» یاچهدر. شود یم

داستان  های یتاز شخص یکی. ست «یداناپ یشانپر یالخ یکعمقش چون »دارد و 
 یهرا که پر از زنگ و سا ینشسرزم یها گل»آبه . به نام آبه ستا یرینقاش فق

ـ که دور و برش گسترده خو  یو فقر یباییبه ز»او که . است دوست دارد« روشن
قرار  یارشدر اخت یعتکه طب یرا به ثروت چیزی یب»و  «یرفتهگرفته و هر دو را پذ

آفتاب از آلونکش  اهبه همر»آسا  یلهر باران س یاناست، پس از پا یدهبخش« داده
 یندارد نقاش« وجود یها نام از آن یبعض یبرا»که  ییها تا با رنگ «آید یم یرونب

است  یمرد»، که زا یمرتکب شده باشد، از سو یگناه آنکه یناگاه، ب یو روز. کند
و  گیرد یمورد هجوم قرار م ،«برند شهر از او حساب میۀ و هم یکله یدرشت و قو

 یاول. آبه و زا هر دو دل در گرو عشق کانداس دارند. شود یم یدهبر اش یمردانگ
انبه و تخت پوست » یو دوم گنجاند یم «هایش تابلوۀ هم»معشوق را در ۀ چهر

 . ازدواج با او را دارد یالخو  کند یم یشکشبه او پ «یمونم

 یقربان یصکه در نگاه اول تشخ شود یم یمترس یانو عر ینیچنان ع جنایتۀ صحن 
 یپاها»چون  یگرید یراما تصاو. نماید یاثرآسان م یامدرک پ یجتاًو نت یتکاراز جنا

که مرضش را متاع  یا از دست شده یجذام» ین،عابر «یکهنه  یبرهنه و چترها
دارد،  «یمحل ثابت میدانۀ مجسم لمث»و  کند یم «ییشهر گدا دانیکرده و در م

اطراف باغ هجوم  های یمبه س اش یحهگوشت و استشمام را یترؤ یبرا»که  یمردم
که  ییها آلونک»را تماشا کنند، و  یسلطنت یرهایتا مراسم غذا دادن به ش «برند یم

ندارند، همه  «یفکث یدود و هوا یبرا یمفر یک یچاز مدفوع دام ساخته شده و ه
 . کنند یم تر یرا ذهن یامو درک پ تر یچیدهرا پ یینها یهستند که داور ییها یتواقع

از دست شده که مردم شهر به  یاما جذام یست،ن یدیبودن آبه البته ترد یدر قربان 
که  مادر، یو ب یباکانداس، دخترک ز یا کنند، ینگاه م« سنگ یمثل نقش رو»او 
 وجود دارد و قرار است زن زا شود نیز« نازک اشکۀ پرد یک یشها چشم یتو»

 یقربان یفو خود را در رد یزندانگ یخواننده را برم یحس همدرد یبه نوع یکهر
 یناو ا یشک روا داشت، ول توان یبودن زا هم نم یتکاردر جنا. دهند یقرار م یواقع
م شهر )رسم و فشار انتظارات مرد یرکه ز یشخص های یزهرا نه به انگ یتجنا

 یمردانگ اش، یاثبات مردانگ یاو مجبور است برا دهد؛ یفرهنگ جامعه( انجام م
 یرشانو تأث یو اجتماع یطیمح های یچیدگیپ ینهم. را از او سلب کند یگریمرد د
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را  ییاست که ذهن خواننده را بخود مشغول داشته و صدور حکم نها یبر رفتار فرد
نه آبه  یگرها، د و جابجا شدن نقش جنایتۀ شدن چهر تر یالبا س. کند یتر م دشوار

 یگرید یزچ مردم شهر قربانیۀ هم ییگو. یتکاراست و نه زا تنها جنا یتنها قربان
 . فقر و فرهنگ یهستند؛ قربان

سخن . اند همه ساکت. گوید ینم یداستان کانداس سخن های یتاز شخص یچیکه 
 یشاز پ یهمه براساس نقش اجتماعکه  یا است و در جامعه یتگفتن مستلزم فرد

است  یسخن گفتن؟ رمز داستان در تضاد یچه جا کنند خود عمل میۀ شد یینتع
خواننده  یدگاند رابردر ب ید،بر سف یاهتمام، همچون س یبا هنرمند یسندهکه نو

 ینهم. ها مناسبات آدم یو زشت یعتطب یزانگ یالخ یباییز ینتضاد ب کند؛ یم یمترس
که احتماالً کلنجار  یکلنجار. دارد یوام یخواننده را به کلنجار فکرتضاد است که 

 . هست یزن یسندهخود نو یدائم

  

و پر  یباز ینیاتورهایاست از م یا مجموعه یکهر  یزن یرشاهیبلند ام یها داستان 
قرار  یکدیگربا  یکارگان یوندیدر پ یا و استادانه یچیدهکه به طرز پ یکار یزهاز ر

دانست،  «یعموم انقالبزدگی»ۀ بتوان ادامه و مکمل مقال یددر حضر را شا .اند گرفته
از لحظات  یاریرمان بس یندر ا. یاسیـ س یخیتار نرما یکبار در قالب  یناما ا

 یسندهخود نو یشخص یها با تجربه یوندانقالب، از آغاز تا چند ماه پس از آن، در پ
شناخت ۀ یبرپا یسندهنو. شوند یم یرخواننده تصو یرو یشو پ گیرند یدوباره جان م

آن دارد  نفکریو محافل روش یاسیس های یانو جر یرانمعاصر ا یخکه از تار یکامل
 یعملکرد آکتورها یتا معما زند یم یشناخت و روان یاجتماع یلتحل یکدست به 

 . دهد یانقالب را پاسخ

 یاسیس یتم یااست و دار« در حضر» یامتداد ضرور یبه نوع یزن« در سفر»رمان  
خارج از  یسیونانقالب و رهبران اپوز یاز آکتورها یکه سرنوشت و عملکرد شمار

« در حضر»از  یزاز هر چ یشرا ب« در سفر»اما آنچه که . کند یکشور را دنبال م
 رود یم یشو پ درد یو م تازد یاست که م یا و کشنده رحمانه یطنز ب کند یم یزمتما
 . یستهار نرا از آن زن یآکتور یچو ه

است « مادران و دختران» رمان چهار جلدیۀ مجموع یرشاهیام ادبیۀ پروژ ینآخر 
 یران،ا یاتادب یخدر تار نظیر بیۀ پروژ ینا. که تا کنون سه جلد آن منتشر شده است

به اعتراف صاحب  گیرد، یرا در بر م یرانمعاصر ا یخساله از تار بیستۀ که چهار دور
جهان پهلو  یادب یبزرگ و شاهکارها یجهت با کارها نظران و اهل فن از هر

 . زند یم

من از رمان  یهدف اصل: »گوید یخودش م یرشاهیام. کار خودم را آسان کنم 
محکم و  یو ساختار یدرست و حساب یداستان خوب نوشتن است، با زبان یسینو

ت که اس یناعتقاد من ا. بشود یاست داستان یستهکه شا یسرپا و بر محور موضوع
 یرخوب تصو ها فضاخوب پرورده شد،  ها یتخوب نوشته شد، شخص یداستان یوقت

ها  گفته ینبه اعتبار هم. «و بد جامعه هم در آن منعکس خواهد بود یکشد، طبعاً ن
 یسندهنو یوفادار یزانسنجش م یشمرد برا یرا محک« مادران و دختران» توان یم

که سخت  بینم یرا م ای یسندهل خود نودر مقاب. اش یحرفه ا یبه اصول و باورها
 یک یست؛در کار ن یگذشت و سازش. کند طلب میۀ خود را گرفته و مطالب یبانگر

شمرد و  یبرم یسندهکه خود نو یباشد؛ صفات یصفات ینچن یدارا «یدبا»اثر خوب 
 . دهد یدقت و وسواس را به خرج م یتنها  ها  آن یتدر رعا

که با رموز و  یکس یاست، هم برا ای ینهگنج به واقع« مادران و دختران» 
 یلکه صرفاً ما یا خواننده یآشناست، و هم برا یسیزبان و قصه نو های یدشوار

 یندر ا ها ینیاتوراز شمار م. و سرگرم کننده بخواند و لذت ببرد یرینش یاست داستان
از  تر هیچیدو پ تر یباز یکو هر وانفرا. که فراوانند یمنگو یزیچ یاثر چند جلد

 ی،عالوه بر نقاش یسندهنو ها چنان است که گویی آنۀ و ساخت و بافت هم. یگرید
 توان یم ینگاه ینتبحر دارد، چون به واقع فقط با چن یزن یساز یلمدر هنر ف

ورود مال  یامراسم حمام رفتن منزه السلطنه . یدآفر یزنده و پر تداع ینچن ییتابلوها
برد به  یها خواند تا بتوان پ بار یدعباس خان را با یجشن عروس یا ینبه قزو صالح

قبالً هم گفتم، به . قرار داده است یدر برابر زبان فارس یرشاهیکه ام یعمق چالش
و  یزر ینیاتورهایم ینهم یرشاهیبارز و منحصر به فرد آثار ام یژگیگمان من و

 یها هها را همچون دان آن یخاص افتبا مهارت و ظر یسندهاست که نو یدرشت
ارزشمند و  یاثر هنر یکها  و از مجموع آن دهد یدر کنار هم قرار م یدمروار

 . آفریند یم یادماندنیب

از  یکی. گوناگون آن یها است و لهجه یزبان فارس یرشاهیابزار کار ام 
شخصاً به هنگام خواندن آثار . است یابیکه واژه  ی،کار او نه واژه ساز های یشگفت

در  زبان فارسی،ۀ فراموش شد یها واژه. کنم یم یداپ یازاژه نامه نگاه به و مؤخر او
را  ینو و امروز یما و چه استوار بار مفاهیبو چه ز گیرند یآثار او دوباره جان م

ـ گذشته از  داستان نویسیۀ در عرص یرشاهیام یترمز موفق. کشند یبردوش م
سرکش که احتماالً از جاندار و  ینثر. که خود برشمردـ نثر اوست یصفات یترعا

. کند یم یه( تغذیهم عرب ید)شا یو فرانسه و فارس یسیسه زبان انگل های ینبهتر
. کرده است یاو را جهان یو کارها یرشاهیمختلف، ام یها احاطه به زبان ینهم

 یشهاز اند یوقت یسی،قصه نو های یوهش ینتر و غامض ی،و معان یممفاه ترین یچیدهپ
که هر کم  لغزند یکاغذ م یتند چنان سهل و روان بر روگذش یرشاهیو قلم ام

 . دانداز یم یقلم زن یالبه خ یزچون من را ن یا تجربه

 یخود، با کارها ینسبت به خود و کارها گذشت یو ب یرسختگ ینچن ای یسندهنو 
به  یدرا با یکاست که هر  یرشاهیام یمنظورم نقدها کند؟ یچه م یانمدع یگرد

اهل . دهد ینان قرض نم یرشاهیام. به حساب آورد ادبیۀ نام نییآ خود یکۀ نوب
ک کار خوب برشمرد وفادار ی یکه برا یاش و صفات فقط به حرفه. یستتملق ن

و هم در دل خواننده  زند یهم درست به هدف م کند یکه م یرو نقد یناز ا. است
دانشور  «یسرگردانۀ یرجز»و  یدولت آباد «یدرکل»که او بر  یدو نقد. نشیند یم

و  یشترب ینقدها یداگر او فرصت تول. جهات نو و منحصر به فردند یارینوشته از بس
او آشنا  یبا نقدها یرانیا یساننسل از داستان نو یکو چنانچه  اشت،را د یکامل تر

احتمال  شک یب یافت، یرواج م یشترنقد او بۀ یوتر از همه، اگر ش و مهم شدند یم
 . بود یم یشتربمراتب ب یزن یرانیچخوف ا یا یتسینسولژن یکظهور 

ها  هم دارد که پرداختن به آن یگرد یها جنبه یاربس یرشاهیام یو کارها یتشخص 
گذشت: از  توان ینم یزچ یکاما از . مقال اینۀ من است و نه در حوصلۀ نه در عهد

دخو با دُخت . آثار او حضور داردۀ که در هم ییاو، از طنز او، از دُخت دخو یشخندن
و  ینتر خشن. گیرد یم یرا به باز اندوهغم و . است یگانهب یاو ر تزویر

را به  یسنت ییحباب مردنما. کند یخلع سالح م یها را به اشارت چهره ترین یرانسانیغ
بر کنج لب، هم توهم قهرمانان  یشخندیو در همه حال با ن. شکند یم یتلنگر
. گیرد قهرمان پرور را به سخره میۀ مالل آور تود یرا و هم روزمرگ یندروغ

 یاترا به ادب« مادران و دختران»که  یاگر دُخت دخو نبود، بود کس یاپرسم آ یم
 عرضه کند؟  یرانا

و  یو انسان یعیمنابع طب. گذراند یرا از سر م یبیدوران سخت و غر یرانا 
ما ۀ یفنه فقط وظ یطیشرا یندر چن شود، یهر روز دستخوش تاراج م اش یفرهنگ
راه، شناختن و  ینبهتر. یمرا بدان یرشاهیبه سود ماست که قدر و حرمت ام یکه حت

توان از او آموخت درس شجاعت  یکه م یزیچ ینو کمتر. شناساندن او و آثار اوست
که تا کنون  یباییز های داستانۀ به سهم خود از او بخاطر هم. یاست و سرافراز

و حقوق بشر سرداده  یکه در دفاع از آزاد فریادهاییۀ کرده و هم یفتعر یمانبرا
 . ثبت خواهد بود یرانا یاستادب و سۀ یندر گنج شک یب یرشاهینام ام. سپاسگزارم

. یو منقار قرق یب: سنگ فالخن رقترسم یم یزاز دو چ گوید یدوست پرنده بازم م 
 یست؟با ک یتنها  در  یمراقبت از بال سوزن. ترسم یم. ام من هم انگار پرنده باز شده

 .یدبا پرنده باز شا
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 قلم دو دم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 کامران ینرام 

را  یشخو یتموقع گذرد، یکه از انتشارش م یانیظرف سال« درحضر»رمان  
 یتتثب یرانا ۱۳۵۷مربوط به انقالب سال  یاثر ادب ینتر به عنوان شاخص

و  یدر استحکام ساختمان آن، روان یدرا با یازامت ینا یلدال. کرده است
 کرده یتکه روا یا آن برواقعهۀ یسندنثر آن و به خصوص تسلط نو یبائیز

 . است جست

است در منطبق ساختن محتوا  یسندهنو یتاستوار رمان حاصل موفق یمعمار 
دو نمودار شده و باعث گشته  ینا یریناپذ یکه در جدائ یتیو شکل اثر، موفق

 یدامّا نبا. جلوه کند عییو طب یهیاست تا ساختار آن در نظر خواننده بد
است،  مندهنر یاثر حاصل استادکار ینمودن معمار یعیفراموش کرد که طب

جلوه دادن  یعیندارد و طب یعیساختار طب یفبنابرتعر ی،اثر هنر یچوگرنه ه
 . است یخالق اثر هنر یآن هدف اساس

 یا واقعه یعنیرمان به نفس انقالب پرداخته است،  یندر ا یدامیرشاهیمهش 
نداشته و  یو روشن یقطع یرا محور و موضوع رمان قرار داده که از ابتدا معنا

که هرچند از  یکرده است؛ امّا معنائ یدادر طول زمان، گام به گام، معنا پ
و  یستن یفرد جارباز نوع ت یچوجهشکل گرفته، به ه یشماراعمال افراد ب

آموزش،  ی،جو، رهائجست یلاز قب یشود، با تجارب یاسها ق با آن تواند ینم
و طبعاً  یاز آثار ادب یارینگ بسشکل و آهۀ کنند یینکه تع. مبارزه و..

 یواقعگرا یها را از رمان یانتخاب اثر و ینا. است یخیتار یها رمان
 یزقاطعاً متما کند یم صویررا ت یرانمشابه انقالب ا یعیکه وقا یکیکالس

نوشته  یانوشته شده و  ایران انقالبۀ را که در بار یساخته است و رمان هائ
 . یندآ یرونکه مشکل از آن سرافراز ب خواند یم یخواهد شد، به چالش

توجه به تفاوت  یندر ع عظیم،ۀ واقع ینمقام قهرمان داستان به ا یدنبخش 
که خود در  یو مهارنشدنش در دست افراد یفرد یاتبا تجرب اش یاساس

واقعه است،  یکتراژ یتبه ماه یسندهنو آگاهیۀ نشان یرند،دست حوادث اس
ش ا یاله یتمش یکه بعض یزیها در برابر آن چ انسان یبه ناتوان یعنی

ۀ یسنداز جمله نو ی،و برخ نامند یدست سرنوشتش م یاریبس خوانند، یم
حوادث  یرس یینافراد در تع یناتوان. دانند یم یختار امان یب یرکتاب، آن را س

ها بود و هم  و اعمال و احساسات آن یدعقا یو گونه گون بسیاریۀ زاد که هم
 یبرا یبود ول ملکه سراسر حرف و ع یدرانقالب یع،متأثر از سرعت وقا

فقط  ییو گو کرد یتأمل نم گاه هیچکه  ینداشت، انقالب یچندان یجا یشهاند
 . نمود ینفس تازه م

 و پرشتاب یخط یتمناسب، روا یمحتوا در قالب ینجا دادن ا یبرا یسندهنو 
نموده که هرکدام شروع و  یمتقس یرا به فصول کوتاه و مستقل« درحضر»
 یریاستقالل با هم مرتبط است و در کل تصو یندارد امّا در ع یانیپا

 یمنطق یگاه ب و یتا هم پراکندگ کند یمنسجم از انقالب به خواننده عرضه م
در  یدکه با اضافه برآنچه یحوادث دوران انقالب را به او نموده باشد و معنائ

چشم خواننده  یشکل آن را پ یافتنمعنا  یردل هرحادثه ننهاده باشد، و هم س
واقعه را  یریجمالت شتاب و بازگشت ناپذ یجازو ا یعضرباهنگ سر. بنشاند

 . سازد یتا عمق نثر کتاب منعکس م

خود  یگرانافراد در مقابل خروش انقالب که جدا از باز یزیگاه ناچ و یناتوان 
بود، در شمار  ها از هر گروه که بودند، چیره آنۀ نداشت امّا برهم ییمعنا
 یهائ یتشخص. است یافتهکتاب انعکاس  های یتشخص یو گونه گون یاربس

 ینامّا در ع. استگاه با چند خط جان گرفته  که هرکدام با مهارت فراوان و
 را ندارد که سرنوشتش محور ینارج ا ی،برخوردار بودن از جوشش زندگ

ساختن . است پهلو بزند یداستان بشود و با خود انقالب که قهرمان اصل
 یلدر پرداختن به خ یسندهکه نو یستا یستهبا یگزینمتفاوت جا های یپت

کرده است تا  یدامتعارف رمان پ های یتشخص یانقالب، برا یرمردمان درگ
 ها یتهرکدام از شخص. رمان بگنجاند یکها را در ظرف  آن یلبتواند س

رد  یگراناست که در گردباد انقالب از جلو چشم د یهائ یپاز ت یکیۀ یندنما
 ینکهو پس از ا آید یصحنه م یبه سرعت به جلو یلدل ینشده است و به هم

 یریکل کتاب تصو. رود یبرذهن خواننده گذاشت به کنار م یدرا که با یرد
ه ک یشکل گرفته؛ قلم یسندهحرکات چاالک قلم نو یناست که از ا

هم آورده است و چنان  یسهل و ممتنع از پ یها را با نثر و گفتگو ها یفتوص
 : کند یم آسان نوشته شدن را در ذهن ایجادۀ که شبه شود یآسان خوانده م

  

ها را مطلقاً  کوچه پس کوچه. را پایانی یراه ب رویم، یرا م یراه دراز» 
 گذریم یم یابانیاز خ .اید یها به نظرم آشنا م محله یفقط بعض. شناسم ینم

 کنم یم یالکه خ شویم یم یکنزد دانی یشهناز است، به م کنم یکه تصور م
گذرد، از برخورد  یاز شب م یشترو هرچه ب رویم یتر م هرچه جلو. است یهفوز

 یم؟ا جهت را اشتباه کرده یم؟ا آمده یراه را عوض. شویم یم تر یدنوم یتبا جمع
 یحت. ..یمبود یچیدهپ باالئیۀ اگر در کوچ. ..یماگر از طرف مقابل رفته بود

که از  یحال از هر سر ینبا ا. تعداد کنجکاوان آغاز راه رو به کاهش است
کس  یچه. پرسیم یم یان،نما ای نجرهبرپشت پ یااست  یرونب یدر یانم

 . ندارد یسئوال ما جواب یبرا

 ایستیم، یم افتیم، یباشد از نفس م یهکه محتمل است فوز دانی یم یحوال  
 . افتیم یو باز راه م کنیم یعقب گرد م

هربار . شود یم یدهاز دور شن یریتک ت یرصف یا ینیماش یچرخها یصدا گاه 
که از ما  یتیجمع یکیهربار ترسناک است ـ به نزد آید، یم یکبه نظر نزد

)در « روشن ندارد ای یندهکه گو اهلل اکبریۀ همهم یدور است، به ترسناک
 ( ۴۸اول، صفحه  حضر، چاپ

 

قابل  یرانمعاصر ا یسندگاناز نو یچیکبا ه پردازی یالوگدر د یسندههنر نو 
  ینگوناگون را به ا ینچنینا یتهائیشخص یمانند و یچکسه یست،ن یاسق
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زدن  یقلاو در تراش دادن و ص. به سخن گفتن وانداشته است یدرست

در شکل دادن  هایش یتز هرکالم شخصکه ا رود یم یشها تا بدانجا پ گفتگو
 یفبه توص یو از قول راو یماًمستق ینکها یو به جا گیرد یها بهره م آن به
 یمبازبان ترس هریکۀ رابط هرکدامشان را از ورایۀ ها بپردازد، چهر آن
 . نماید یم

دارد  یدو آخوند با صاحب گاراژ مشغول صحبتند و گاراژ رسیم یما م یوقت» 
 « ه آقاجان، نه جانم ـ سرجدت ندارمن» گوید، یم

 یه؟چ یناپس ا» گوید، یو م دهد یرا نشان م یلها، چهار اتومب از آخوند یکی 
  «ی؟چطو ندار

اس، برا فردام همش  یهکرا ها ینمن، ا یزبرادرمن، عز» گوید، یم یگاراژ 
 « پره.

ا و حضرت آق» گوید، یو م کند یتر است اشاره م که مسن یگرمال به معمم د 
 .« یکه ما رو برسون یـ شما هم مسئول یمبنده مقرر شده که فردا قم باش

دارم آقا جان؟ من نه  یتیمن چه مسئول» گوید، یم یگاراژدار با کالفگ 
چرا . کنم یم یلکنتو دارم باش کاسب ین! چارتا ماشیازنه کون پ یازمسرپ

و جواب کنم، مسافرام تونم یمن که نم ی؟منو از نون خوردن بنداز خوای یم
 .« اد یآخه خدارو خوش نم. شما بذارم یاردر اخت ینماش

 کند، یرا صاف م اش ینهتر، که تا به حال ساکت بوده است، س مسن یمال 
 « پنج تا» گوید، یو م« اهه!»

 یحکه هر دو دستش به تسب یآخوند. کند یصاحب گاراژ با سئوال نگاهش م 
جک سوار  یکه رو کند یاشاره م یلیبه اتومب یشبند است با جنباندن ر

 . است

 .« کنه یاون اسقاطه، کار نم» گوید، یگاراژدار م 

 « خب اصالحش کن.» گوید، یآخوند م 

 !« یدهترمزش بر یه؟سلمون ینجااصالحش کنم؟ مگه ا» 

 « نداره. یخب ترمز و وصل کن پسر ـ کار» 

و  کند یمصدا را بلند . برخورده است یشحرفه ا یرتگاراژدار به رگ غ 
وصلش کنم؟ مگه کش  یرو وصلش کنم؟ چطور یدهترمز بر» گوید، یم

 یکار گه یم» گوید، یو م کند یبار به ما م یناول یرا برا یشو رو« تنبونه؟
 !« ینداره! زک

جوان کار نشد نداره، توکل به » گوید، یو م آید یم یدانباز به م یآخوند اول 
 « کن و کار ما رو راه بنداز. یعل

تنش  حالی یبا ب. شود یمنصرف م یول ید،بگو یزیچ کند یم یزدورخ یاراژگ 
 یه! برو فهمی یآقا جان، تو حرف منو نم ینبب» گوید، یو م کند یرا شل م

)درحضر، چاپ اول، صفحه « بشه! یشحال یدبفرست شا یحجت االسالم فن
2۵۱ ) 

  
. او با واقعه است فاصله داشتنۀ زاد کرده یمکه ترس یا برواقعه یسندهتسلط نو 

 رسند، یکه همه به ناچار با گذشت زمان بدان م یستن زمانیۀ مقصود فاصل
انقالب حفظ کرد تا بتوان ۀ با افسان بایست یاست که م ذهنیۀ بل فاصل

در گرماگرم  خصوصکه به  یا آن نظر نمود؛ فاصله یقتبه حق چنانکه باید
 یانس از گذشت سالپ یحت یاریو بس شود یمشکل حاصل م یارحوادث بس

 . یابند یبدان دست نم

در خارج از کشور، آنچه که باعث  یمشکالت پخش و اطالع رسان یرغمعل 
رمان  ینگذشته مرتباً براقبال خوانندگان نسبت به ا یانشده تا ظرف سال

ها عالوه شود، فاصله  بر آن یدیافزوده گردد و هر بار و هرسال گروه جد
افتن به یدست  انقالب است و ولع آنان برایۀ سانمردم از اف یجیگرفتن تدر

که  یا در خور بدانان عرضه کند، فاصله یریواقعه تصو ینکه بتواند از ا یاثر
 یل،دل ینافسانه حفظ کرده و از جمله به ا ینبا ا یشههم« درحضر»ۀ یسندنو

 . یابدقبول عام ب ینچنینخلق کند که ا یتوانسته اثر

  
* * * 

با نگارش  یرشاهیام یدکه مهش یستم اثر دو پاره ابخش دو« درسفر» 
با رمان اول،  یاربس یداشتن تفاوتها ینشروع کرده بود و در ع« درحضر»

با  یسندهاست که نو یبزرگ یتراژد« درحضر»امّا اگر . آن است منطقیۀ دنبال
آن نشانده  یجا یرا در جا یکوچک فرد یها مضحکه یشخو یزبیننگاه ت
. ساخته یفرد های یاز تراژد یاست که و بزرگیۀ حکمض« درسفر»است، 

 یبرا یاست، در اول یاندر هر دو کتاب نما مهشیدامیرشاهیۀ طنز گزند
 . است یرنگ اصل یبه کار آمده و در دوم ها یهسا

گاه مسافراست در  و آواره و یدیتبع یرانیاناز ا یسرگذشت برخ« درسفر» 
اند، برخالف  آن شرکت داشته که هرچند هزاران نفر در یدیتبع. یسپار

 یست،ن یجمع یسرنوشت یندارد و در کل حاو ای یگانه یمعنا یچانقالب ه
با هم  یوندیکه پ یفرد یاست از سرنوشتها رنگ و وارنگیۀ بل مجموع

هرکدام  یتنها  و در  گردد یجدا م یکدیگراز  یشتردر هر گام ب دارد،ن
اعمال  بارز درهم آمیختنۀ موناگر انقالب ن. مستقل خواهد داشت یسرانجام

و از هم  یشانیشرح پر یدیها بود، تبع از دل آن یکل یو برآمدن معنائ یفرد
داستان  یکی. برد ینم یجامع یمعنا یچاست که راه به ه یتکاپوهائ یختنگس
که از  یائیسترؤ یگریزاده شد و د چشم همگان یشبود که در پ یتیواقع

 . ذهن همه زوده خواهد شد

در  یشانو ناکام یشدادن شکل دلخواه به سرنوشت خو یافراد برا کوشش 
در  یناکام ینامّا اگر ا شود، یمشاهده م یکسانکار، در هر دو مورد به  ینا

تفاوت در . گردد یم یلتبد یبه کمد یگریداشت در د یرنگ تراژد یکی
 است؛ یکسانکه به هر حال  یستدو پرده ن ینا یگرانباز یو ناکام یناتوان

که  یاست، عظمت یاز آن بر یاول دارد و دوم یتاست که حکا یدر عظمت
 یبا آگاه یسندهنو. است یو کمد یتراژد یانم یبود و نبودش تفاوت اصل

را در رمان دوم معطوف به  یشتوجه خو ی،تفاوت اساس ینکامل برا
 یپرکنند ول یرا با معنائ یدتبع یتا پوچ کوشند یکرده که م یسرنوشت کسان

لو
ار

به
گ 

شن
هو
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 ع
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 یشانتقال آنکه یسرگردانند، ب یالکه سراسر حرف است و خ ای یرهادر د
 فرجامی یب ینجادر ا. بشود ینآفر یها معن خود آن یاتتر از ح بتواند فرا
 . را گرفته است یانانقالب یکوششها یبدفرجام یجا یدیانتبع یکوششها

 یاول امّا اگر نماید، یم« درحضر» یهشب اول بسیارۀ در وهل« درسفر»ساختار  
 بزرگیۀ واقع یگرکتاب د یندر ا. یستکند و حلقه ا یبود دوم یو خط یعسر

بکشاند و  یشهمگان را خواه و ناخواه به دنبال خو یرشکه س یستدر کار ن
است و به  بزرگ را گرفتهۀ واقع ینا یجا یدر خود غرقشان کند، ذهن راو

 یرتابع س «درسفر»فصول کوتاه و مستقل  یوستگیپ. بخشد یکتاب وحدت م
است و  یخاطرات در ذهن راو یتداعۀ زاد یست،ن یحوادث برون یریزنج

 یقلکه توماسمان ص یدر کار یکدیگر،ها به  آن یوستنپ یبرا یسندهنو
 شمرد، یمهمش م یارو در پرداخت اثر بس خواند یم یهر اثر هنر یبستها

 یعجم حفظ استقالل هرفصل از یننشان داده تا بتواند در ع یارمهارت بس
 یسردرگمۀ ینآ یمداوم ذهن راو یرفت و آمدها. بسازد یوستهپ یتیها کل آن

 یبه دنبال معنا خاطرات خویشۀ در حلق یکیکتاب است،  یپرسوناژها
 یدارهستند که پد یدر چنبر حوادث به دنبال فرجام یگرانو د گردد یم یعوقا
 . شود ینم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوباره  یبا خاطراتش زندگ یدر لحظات تنهائ و یالدر عالم خ یآدم» 
 یمی،نس. انبارد یگذشته م یها و کابوس ها یارا با رؤ یالشها خ روز کند، یم

آهنگ  ی،حرکت دست درشتی،ۀ کلم ی،موج آب ی،لرزش برگ ی،ا نغمه یمی،شم
را  فکارکه کاروان ا یستکاف یطعم غذائ یراهنی،رنگ پ ی،مهرنگاه ی،صدائ

نظر  یشو به پ رود یپس م راند، یکه وارونه م یـ تنها کاروانبه راه اندازد 
هر  یزد،راه بپره یتا از خطرها آموزد یمکرر نم یسفرها یها ندارد، از تجربه

 همواره  کند، یها عبور م همان قله   از یشههم افتد، یها در م همان پرتگاه   بار به

 . ون دزدانش ثابتندقافله چ ینا یقانرف. دسپر یهمان مسافران ره م   با

  ]...[ 

روان سازم اما  یرا در بستر یانشتا طغ خواند یخاطران مرا هم به چالش م 
.« انجامد یو کوره راه م یراهاست که به ب یچشم من نگران شتک هائ
 ( ۳2۸و  ۳2۷)درسفر، چاپ اول، صفحات 

  

 از« درحضر»به تناسب  ها باعث شده تا شخصیت« بزرگۀ حادث»نبود  ینا 
ها کمتر است و هرکدامشان مدت  تعداد آن. برخوردار گردند یشتریب یتاهم

 یشترب یکو منش و روش هر ماند یم یخواننده باق یددر معرض د یشتریب
نه  اندازد، میرا از قلم  یننه رفتار ا یسندهنو یزبینیت. شود یم یرو تصو یدهکاو

 . را یچکدامه را و نه نقاط ضعف آن دیگریۀ گفتار آنرا، نه خطوط چهر
  

ها بر او گذاشته بودند خالصه  که بچه یمشخصات راچ کاپور، در اسم» 
به سر و بر و زلف کاکلش . پرپشت داشت یخمار و ابروان ی: چشمانشد یم
برگ  یبرا« فتوماتن»خودکار  های یندر جلو دورب یوقت یو حت رسید یم

. گرفت یخود مبه  یستیآرت یها ژست انداخت، یعکس م پلیسۀ ادار یتهو
گاه شعر هم  آن روز، یدندر انتظار فرارس. شدن بود یشههنرپ یشآرزو عاًطب
 ینکه سد راه فرد ینیمبارزه با خم یردر مس یمنته یلبه سبک قاب گفت، یم

 شدنش شده بود: 

  یزم،خ یشبانه از خواب برم» 

 گرم تفنگ را، ۀ لول و

  فشرم، یسردم م یدستها در

 »... 

ۀ واهلل لول»گفت،  یشعرش را در جمع جوانان خواند، احمد اصوانکه  یبار اول 
تو  یهکه مثل لوله بودس اَ گرم، اَ شما اون شب تفنگ که سردس! اون چیزی

. حاضر در جمع نگاه کرد یو بعد رو به دخترها« آمو... ینامشتتون گرفت
قبل که تا  یمانو سل یدند،خند یاحمد اصوان یها به شوخ ها قبل از پسر دختر

با لبخند به راج کاپور  آمد، ینگران به نظر م یمختصر همگانی،ۀ از خند
« روش! یزروش بابا! خاک بر یزخاک بر ی،تا حال ما رو نگرفت»گفت، 

 ( ۱۱۳ۀ )درسفر، چاپ اول، صفح
  

 انقالب نمانده است، از دام تصویرۀ همانطور که در بند افسان یسندهنو 
بار برخالف  ینرا که ا یشخو یوایشجسته و نثر  یزن یدتبع یکرمانت

 یمو دراز آهنگ شده، به خدمت ترس یبه تناسب موضوع پرتأن« درحضر»
فراوان است، هرکدام با  یدیانتبع یندر ب یرشانگرفته که نظا یچهره هائ

 یها گاه با حقارت و هایش یو استوار ها یو مشکالت خود، با سست رنوشتس
 یخاکسپار یککتاب که از . است سرگردان بزرگ تبعیدۀ خود در مضحک

ها  آنۀ است که هم یبزرگۀ یردا شود، یختم م یگرید یشروع و به خاکسپار
 نطنز روان و فراوا یرز یتحکا ینا یقعم تلخی. را در خود جاداده است

از کتاب  یشبه جا و به حق ب یسندهکه نو یشده است، طنز یدهکتاب پوش
 . اما بردلش ننشاند یدبه خوانند بنما را یدتبع یبه کار گرفته تا تلخ یقبل

داشتند که هرکس فقط  یدهعق ینباستان چن یونان یساننو یشنامهنما 
 ینسقراط برخالف ا. بدرخشد یکمد یا یتراژدۀ یناز دو زم یکیدر  تواند یم

 یاست و هنرنمائ یکیهر دو نوع  یندر ا یمعتقد بود که جوهر هنر یجنظر را
بر  یرا شاهد یرشاهیام مهشیدۀ اثر دوپار یدبا. نفر کیکار  ینهدو زم یندر ا

 صحت قول سقراط شمرد.

ی
اه

ش
یر

 ام
ید

ش
مه

ار 
 آث

ن
ما

رج
مت

از 
ـ 

ن 
ری

 گ
ن

جا
س 

کا
 ع



 1382ـ   آبان /  آذر   16تالش ـ سال سوّم  ـ  شماره        

 

53 

 

 کشگر ـ فرخنده مدرس یعل
 

 داستان یکاز  یتروا دو
  

  
از  یشآنچه پ یفرد یهایها و آزاد با مفهوم فرد و ارزش یگانهسراسر ب یا جامعه در

و  یکربر پ یو اریاخت یژهزن، بو یاست، حقوق و آزاد یگانگیب ینا یقربان یزهر چ
که تا امروز جامعه  یاریحق و اخت. است یشها و خواست یالبه ام یشحق وفادار

نشده و محترمش نداشته و روشنفکر  یرایشپذ «یناموس پرست»و « اخالق»بنام 
بلکه  یخته،با آن گر یارویینه فقط از رو «ییگرا یتواقع»بنام  یزعوامش ن یروپ

 «یناموس پرست یرتغ»و « اخالق» ینا یشتابه س یدهرا د یدانهم که م ییجا
 . برخاسته است

اخالق و ناموس  یافرد  یارحق و اخت یا یستن یشترموضوع ب یکداستان برسر  
از اساس  دو روایتِۀ به گون یزما ن یسندگانقلم نو یرکه از ز ای یگانهجمع، داستان 

 . آید یم یرونکامالً متضاد ب ینگاهۀ یمتفاوت و از زاو

در  یاربس یها و تکرار در قصه ییاست که از فرط آشنا یتینخست روا تیروا 
و به هنگام  یسندگاناز نو یدسته بزرگتر یو از قلم، بهنگام نگارش از سو یتواقع

و  یهیکامالً بد یکاغذ، امر یداز خوانندگان، همانند رنگ سف یعتریقرائت گروه وس
 یل،رفتار؟ مگر خانواده، فام کدام حق؟ کدام ینکه؛و آن ا. کند یجلوه م یعیطب

برکنار بمانند؟ حفظ ناموس  یاراخت یناز ا توانند یو جامعه م یلهده وقب یه،دروهمسا
 . است یّتو حم غیرتۀ نشان ی،ارزش اخالق یک

. است یسرکش یثحد. نماید یم یبناآشنا و بس غر یاربس یگرد یتامّا نگاه و روا 
بر ضد آن تجاوز و  یانیطغ. یمذهب یها و باورها است در برابر عادت یانعص

 یتروا. است یافته« عدالت»است که آنقدر مورد قبول عام افتاده که رنگ  ییزورگو
 . فرد است یاربرحق و اخت یستادگیا

 یگانه، یتحکا ینو دو نگاه متفاوت به ا یتروا یندوا یانملموس م یاسیبه منظور ق 
که در داستان و رمان  ایم ان را برگزیدههمدورۀ برجستۀ یسنداز آثار دو نو ییها گوشه

 . از سرآمدانند

 «یروش»در مورد  یمحمود دولت آباد یدرِاست از رُمان کل ای یدهنخست گز یتروا 
از خانه  «یشماه درو»کُرد که سر در عشق ممنوعه خود به  ای یلهخواهر دو خان قب

خم برداشته و در  «آبرویی یب» ینو پُشت برادران و پدر از ا گریزد یو کاشانه م
برادر قهرمان داستان تاب « محمد یگب». سازد یمقابل سروهمسر سرافکنده اشان م

 یآبرو»و به قصد بازگرداندن  یشو در پس خواهر و شو یاوردهن یسرافکندگ ینا
تر، که در برابر  گُل محمد، برادر بزرگ یمت،عز یناز ا یشپ. شود یروان م« رفته
 ازتر را  برادر جوان کند یو تالش م بیند یجز قبول نم یا هچار یچانجام شده ه یعمل

 : گوید یباز دارد، م یهدر برابر در و همسا یشترب «آبرویی یب»خشم و خروش و 

 یشرع یموانمود کن یمبفهمد، ناچار یکس یمبگذار یدنبا یر،ـ خروش مکن، آرام بگ» 
 . یبه شو یما بوده، دختر را به دلخواه خودمان داده ییو خدا

 به برادر گفت:  یرهمحمد خ بیگ

به  یما داده یبرادر؟ سر خودمان؟! دختر به ک یمبگذار خواهیم یم یکاله سر ک ـ
از ما قبول  یک ی؟خواه وعده یو ب شرنگ یب باشلق؟ یب ی؟پاپت یک! به ی؟شو

  شماری؟ یها را خر م کُرد کند؟ یم

 ه گفت: نشست و پخت ینبر زم یرانهمحمد، در برابر برادر پ گل

که خواهرمان را  یمو همه جا جار بزن یمدُهل و سُرنا خبر کن یست؟چاره چ ـ
 ! اند؟ یدهدزد

  شود؟ یخبر نم یسر کنی یم یالخ یماگر سُرنا نزن ـ

  «یم؟چکار کن گویی یتو م شوند، یم. شوند یم ـ

ممانعت بدنبال او  یبرا یوراسب شتافته، گل محمد و ز یمحمد بسو یگآنگاه ب و
اش در برابر پرسش برادر  سخنان شتابزده ینمحمد در آخر یگب. شوند یانده مکش

 : پرسد یکه م

هم  یشو قانون یتو حاال؟ زن شرع روی یـ او که رد از خود بجا نگذاشته کجا م» 
  «ی؟چ ها؟ یی؟اش بگو به توانی یهست چه م

 : گوید یم پاسخ

که  خواهی یبرادر؟ م زنی یمحرف  ها یرمردچرا مثل پ یگرتو د ی؟ـ رد؟ زن شرع» 
 « ده سر اسب را! یلهدرد به دلمان بماند؟  ینداغ ا

در رو در  ماه درویشۀ محمد در قلعه چمن و در خان یگب ی،راو یتاز آن به روا پس
 دهد یم «یگستاخ» یندر برابر ا «یدرس عبرت»آنچنان  یش،با خواهر و شو ییرو

که ظاهراً « مارال»و . نمانند نصیب یواده بو خان یلهزنان قب یگرکه تا از رُعب آن د
را تنها  اش یراست قامت یکه بلندا برد یم یباشد، پ یلهزن افراشته قامت قب یدبا

 «یسویچپ گۀ یلگ»محمد با کارد انتقام  یگب. کنند یم یینکه تع اند یلهقب یها خان
ۀ انزب»که از وحشت  یگرانرا در انظار د یشماه درو« خشتک تنبان»خواهر و 

 بهو  یدبر یایند،ن یشتا به وساطت پ کشید یمحمد به رُخشان م که بیگ« کارد
پشتش راست شود و در برابر  یابد،عمر دوباره  «یرمردپ»پدر نهاد تا  یشارمغان پ

 . سرافراز گردد یگراند

در  یو بدون هرگونه دلمشغول توجه یـ ما بۀ یسندـ نو یامّا راو یتروا یندر ا 
 یرگرتصو یحت یچ،ه یستکه ن یریخرده گ یفرد، در پ یاراختحق و  یمالیپا
بوجد آمده و  «یدالور»و  «یرتغ» ینهمهبلکه خود از ا ماند، یواقعه هم نم طرف یب

 یسرا یحهمد «یسرافراز»و « غرور» او ب یلتبد یلهو قب یلبه بلبلِ آوازه خوان ا
 : خواند یمحمد م یگب« کار کارستان« »مدح»شده و در  ای یرهها و روابط عش ارزش

بود، دور شدن  ییراست نگاه ندارد؟ تماشا یروزیآنکه قامت از غرور و پ یستک» 
ـ غرور و  «برد یسرباخود م»محمد  یگب« سوزن ده»و در راه « محمد. یگب

مستانه »را ـ  یشو خوار شدن ماه درو یفو خف یروجسارت درهم شکسته ش
برده،  یورش منتنه به قلعه چ یک. ودبرده ب یشکه از پ یسرخوش کار. تاخت یم

و »را ـ  یشچپ خواهر و خشتک تنبان شو یسویـ گ« شکار خود به چنگ آورده
« کارستان. یکار. گشت یداغنشان خود بر رانش کوفته بود و حال به سالمت بازم

« داغ ننگ» یناز ا مردان قبیلهۀ محمد و هم یگکه همراه ب ینجاستدر ا یراو
 های عدالتی خو گرفته به بیۀ خاطر خوانند ایتو آرامش و رض افرازد یدوباره سر بر م

 . گرداند یباز م یرا به و یهیآشنا و بد یتبغا

  

 یددوم، داستان رضوان است در قطار خرمشهر ـ تهران، از زبان مهش یتو امّا روا 
 ینوو پر یلو فام یهبا فرزند و داماد و در همسا یزن یتحکا. و از نگاه او یرشاهیام

خود را با  یاراز حق و اخت یا ذره قطار که حاضر نیستۀ حاضران در کوپ یرخانم و سا
تنها و تنها  خواهد یرا م یشها و خواست یالام ازو سقف پرو. کند یمتقس یچکسه

همان قطار هر چه    در یبا پسر جوان یشکه همبستر یزن یتحکا. یدنما یینخود تع
 یراو. اوست، پس حق اوست یو استقالل رأ ریاکه باشد، حاصل انتخاب، به اخت

در بند احساس خوانندگان و »ـ بدون آنکه  یرشاهیام یدداستان رضوان ـ مهش
بند حق و  یپا یهزارساله باشد، از آنجا که بس یبا باورها یملت یا «همگنانش
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 یرو در س آورد یانتخاب قهرمان داستان سرفرود م ینانسان است، در برابر ا یاراخت
بسترش را با پسر جوان  رفت یم یگررضوان که د یاهاید در صحنه و در رؤخو

 یزد،درونش با او در هم آم یتمنا ابرگام بگام در بر یمکند و در قبول و تسل یمتقس
 : کند یم یرتصو ینچنینها را ا رضوان را باال زده و آن یهایو نگران خیاالتۀ ابتدا پرد

 یرضوان تو. همان جا ماند   آن یکد و رضوان خور یدستش به بازو. پسر..» 
اول فکر کرد پسرش است و بعد به نظرش آمد که . صورت پسر نگاه کرد

تر  خطوط صورت پسر را روشن یوقت. یدمادرانه خند یشها شوهردخترش است ـ لب
و  ها شکل. صورت پسر ماند.. ینگران تو یشها او را شناخت و چشم ید،د

: صورت دخترش و صورت پسرش کرد یحرکت مذهنش به سرعت  یتو ییصورتها
محمود، صورت پسر،  ین،پرو هایش، یشقوم و خو هایش، یهو دامادش، همسا
هر دو دست  یپسر سرش را بلند کرد و صورت رضوان را تو. صورت جوان پسر..

و پسر با  گرداند،خانم بر ینسرش را به طرف تخت پرو یرضوان باز با نگران. گرفت
رضوان فکر . ورت رضوان را به طرف صورت خودش برگرداند..ص یشها فشار شست

 یعنی: »پرسد یزبان فکر رضوان شده و م ینجاداستان در ا یو روا« کرد:
مند!  مند! بفه تاره بفه»که:  دهد یفکر به او دل م ینو پس، از زبان هم «مند؟ فه یم

 « مند! بفه

ها  ها و عادت باورۀ به همپُشت  یینگاه! گو ینو جسور است ا« چه گستاخ»آه که  
آنان شده است که سر استقامت و  یبا همه دارد و سپر بال کرده است و سرستیز

انسان را در قالب  ییخود دارند! گو یارحق خود، انتخاب خود و اخت یبرا یداریپا
 !یسندهنو ینا بیند یم« فرد»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیند این نویسنده! می« فرد»انسان را در قالب گویی 

 

 

 یرشاهیام خانم مهشیدۀ در بار یسخن

 طرهخا

 یدمحمد رضا شاهۀ نوشت

 نگار و مفسّر روزنامه

  

را به خانم  یا نامهۀ یژو خواهد یم« تالش» ینوزۀ یباخبر شدم که نشر یوقت 
 یریبود که عجب تأخ ینکه از ذهنم گذشت ا یاختصاص دهد اول فکر یرشاهیام

و واجب  ینوع کارها ینافتادن ا یقکه به تعو یستن یدیترد. کار شده است یندر ا
 یبه هرصورت جا. ربط داد نبه امکانات محدودمان در خارج وط یدرا با یضرور

در « تالش»افتاده به همت گردانندگان  یربزرگداشت به تأخ یناست که ا یخوشوقت
 . حال جبران است

پرداختن به کار دشوار  یخوش خبر خواهش کردم اجازه بدهد من به جا یاز راو 
بود که  یناستداللم ا. نقل کنم یرشاهیم را از خانم اماز خاطرات یا گوشه یسینقد نو
 یرهکند که شعور و سواد و چ یحق دارد بررس یهنرمند را کس ای یسندهآثار نو

ۀ یقو گرنه قضاوت در حد ابراز سل اشدب یسندهنوۀ یستدر نگارش نقد شا اش یدست
امور ۀ مما در مورد ه یشترب یو ارزشش در حد اظهار نظرها ماند یم یباق یشخص
 های ینهاز زم یکدر هر یسیمن معتقدم که نقد نو. خواهد بود یاسیس یو حت هنری

 . که من فاقد آنم خواهد یتخصص م یهنر

در  یو گفتگو یلمبازار ف پنجاه در ایرانۀ ده یل: در اوایاورمب یتانبرا یمثال یدبگذار 
 فیلمۀ در بار یسینورا به اشتباه به هوس نقد  یاریآنقدر گرم بود که بس فیلمۀ بار

را به من نشان  ینقد ینمائیدست اندر کار امور س یزاناز عز یکی یروز. انداخته بود
 ی[ به کارگردانMissouri Breakes] «سوری یم یدشتها» فیلمۀ داد در بار

ها  جزو ده یسنقد نو. «یکلسونجک ن»و « مارلون براندو» یگریو باز« آتور پن»
از نظر  یلمکه رنگ زرد ف یداصرار داشت بگو یمبود یدهدکه ما ن یو نکات یاتخصوص

کار از  اندردوست دست  ینا. کند یعطش و ولع به پول را القا م یکارگردان معنا
اشکال  یلکه رنگ زرد به دل یمبگو «یسماننقدنو»من خواست به دوست مشترک 

 اصلیۀ نسخ به وجود آمده است و در یلماز ف یگرفتن کپ یندر البراتوار و در ح یفن
مرحوم . است یارباره بس ینمثال درا. عطش به ثروت )!( وجود ندارد ینا

در اثر تصادف  یلشسپر اتومب یروز کهموضوع  یندارد با ا یمطلب یخسروشاهان
رو  یادهدر پ یواریداشته آن را به د یمهم و فور یو چون قرار مالقات شود یکنده م

 یتیکه جمع بیند یبه هنگام بازگشت م. اشدتا به وقت سرقرار حاضر ب دهد یم یهتک
را  یبرآمدگ ین: اگوید یم یکه شخص شنود یاند و م گرد آمده یلشدر برابر سپر اتومب

 یجامعه برجسته کرده است و نفر دوم یدرون یها مجسمه ساز به عنوان عقده
هنرمند  یکودک های یعالمت خفقان و سرخوردگ یفرو رفتگ ین: اکند یاضافه م

 یوارسپرش را از کنار د یبا خجلت و دشوار یتا باالخره مرحوم شاهان. است..
آنتون چخوف را که  یامرزادب شخدا. گیرد یفاصله م «ینمنتقد»و از جمع  یداردبرم

و فقط  نشینند یم یهستند که بر دُم گاو شخم زن یمثل مگسان ین: منتقدگفت یم
 ! شوند یمزاحم کارش م

 . یمبگذر کنم، یه آن اعتراف مشد و خودم ب یمقدمه طوالن 

 یشسال پ ۳۱( کنم یخطابشان م ینگونهرا )که امروز هم هم یرشاهیمن خانم ام 
سال داشتم و  22. ارک شناختم یداندر م یوبار در محل ساختمان راد یناول یبرا

جوانان ۀ برنام یبرا یاستخدام شده بودم و مطالب کوتاه یوبود در راد یا سه هفته
به  ای یهرا از نشر ای یشنامهعالقمند بودم نما ینماتر و س از آنجا که به تئا. نوشتم می
در . دادم یلدر برنامه تحو یاجرا یاقتباس و ترجمه کرده بودم و برا« صحنه»نام 
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 یراز سردب یشوجود داشت که پ یودر راد یسندگانینو یشورا یئتآن زمان ه
مطلب من  یشورا در باال یناعضا ااز  یکی. داد مطالب نظر میۀ ها در بار برنامه

نظر را داده  ینا یچه کس زنید یاست! قطعاً حدس م یبد یارنوشته بود: مطلب بس
 بود! 

 یآقا تر یرد یو کم یرشاهیام یدکه رجوع کردم خانم مهش یسندگاننو یبه شورا 
 غلط باشد یااثر قبل از آنکه درست  یکۀ دادند که: ترجم یحنادر نادرپور به من توض

مترجم  تواند یلغت نامه م یکبا داشتن  یمطلب را برساند وگرنه هرکس یفضا یدبا
اضافه کردند:  بینم یگاه آنرا مجسم م هم نوزکه ه یبا لبخند یرشاهیخانم ام. باشد
بعد  یرو تا ماهها یناز هم. خواندن و آثار خوب را خواندن کار آسان است، زیادۀ چار

 ینیحس یدرضا س یول با اتوبوس به محل کار آقاا کردم یم یهرا که ته یهرمطلب
 یشورا یئتکردنش به ه یسو پس از راس و ر بردم یم یرانشم یمدر جاده قد

او تا زمان انقالب  یها و دانسته ینیحس یدس یاز آقا. دادم یم یلتحو یسندگاننو
 رانیدر ا یکبارهمان    را یرشاهیاما خانم ام گرفتم یبود کمک م یاجهم هر وقت احت

رفتند و  یرانو سپس از ا یواز راد یدارد ینپس از ا یمدت کوتاه یشانچون ا. یدمد
 . مرا رقم زد اریک یرماجرا مس ینو ا یحتنص ینا

 یگر،د یطنز یگر،د یآشنا شدم ـ قلم یشانبا خواهر ا یسبعد از انقالب در پار 
لسات دادگاه که ج یهمان روز نخست   تا در. همان محبت..   یول یگرد یاتیخصوص

 یدمرا دوباره د یرشاهیآغاز شد خانم ام قاتالن شادروان شاپور بختیارۀ محاکم یبرا
 یگرد یرانمان در ا و برخورد کوتاه تهبار بر خالف گذش یناست که ا یعیو طب

 یندر ا خواهد از شما چه پنهان دلم می. ارتباط ما قطع شودۀ نگذاشتم که رشت
گاه  که یطوالن یدارهائیکه از د یوم، خاطراتش یکبخش ازخاطرات با شما شر

 . گاه سه چهارم روز را در برداشته، گرد آمده است و یدهها به درازا کش ساعت

 یگرانرا با د اش یگانهرا وصف کرد ولذت  یرساعات کم نظ ینا توان یچطور م یول 
خانم  یانبا قدرت قلم و ب ای یسندهکه نو یدشد؟ فقط تصورش را بکن یکشر
 یتانها برا خود از دست نوشته یاش را با صدا از کتاب منتشر نشده یفصل یرشاهیام

 یشترب یو برا شناسد یم یسندهکه فقط ذهن نو یگاه با آهنگ بخواند، قدرت کلمات را
که وصف  یدشو یرائیپذ یا به شما عرضه کند، در خانه ماند یم یگانهخوانندگان ب

ها را  که اگر هزار بار هم آن یست ـ مبل و اثاثها آمده ا نوشته ینمبل و اثاثش در ا
 یعتازه و بد ینچن ینور یرو ز یقدق ینامکان ندارد چن یدباش یدهبه چشم د

 یچیدهکه در خانه پ یدرا استشمام کن یگاریکاغذ و کتاب و س یبو ید،کن صویرشانت
 در آن یدوترک کرده ا یرا هم در آن اوان به زحمت و سخت یگاراست )در ضمن س

بدهد که  یحتوض یتانبرا یسندهپک لک زده است!( و نو یک یفضا دلتان برا
آغاز کرده است و  چگونهرا « درسفر»نوشته است و  یطیرا در چه شرا« درحضر»

 . و.. یسدرا در چهار جلد بنو« مادران و دختران» خواهد یم یچرا بزود

 دانستم یکه در ضمن مبزرگ بود  ای یسندهمن آگاهانه با نو یاز سو ها یدارد ینا 
از اوقات براثر وقوع  یاریبس. و صداقتش حساب کنم یبردوست توانم یم یشههم

که خبر  یا لحظه. بگذارم یانبا او مطلب را در م توانم یکه م دانستم یم یا حادثه
 . زنگ بزنم یدبا یتم به چه کسدانس یم یدمدرگذشت نادر نادرپور را شن

در  «یککوبر یاستانل» یخودم با کارهاۀ یلقرا به س ییرشاهخانم ام یها من نوشته 
است و  یگرید یمستقل نه نف یا که هرکدام با داشتن فلسفه کنم یم یسهمقا ینماس

 یاز کارها یکیهرگاه . است یاز زندگ یـ هرکدام لحظات اثر پیشینۀ نه ادام
 یلمیف تواند یمبهتر ن یناز ا یگرد آمد یم ظرمبه ن دیدم یم سینماۀ را بر پرد یککوبر

 آثار خانم امیرشاهیۀ در بار. بهتر بود یکه از قبل دیدم یرا م یکند تا کار بعد یهته
را در  یمراسم کتاب خوان یشانکه ا یهست شب یادم. احساس را دارم ینهم هم

بهت و  هانجام دادند ناشر پس از انجام مراسم ب یسدر پار «نویسندگانۀ خان»
تمام نسخ . آن را دوباره تجربه کرده باشد کنم یکر نمفرو رفته بود که ف یرتیح

غرفه و  یزبه فروش رفت و م یقهدر کمتر از ده دق یرشاهیخانم ام یها کتاب
 . آماده ماند یرائیپذ یدست نخورده برا یآن گوئ یدسف یزیروم

 شدند یهم حاضر م یشانو عالقمندان به آثار ا یمیگاه دوستان قد ما یدارهایدر د 
 یهغرب یرشاهیموضوعات با طنز خانم ام ترین ها جدی آنۀ هادت همو به ش

 یاز گفتگو جمالت یدر جائ کرد، یصحبت را شروع م یمهم نبود چه کس. ماند ینم
که  کرد یم یجمع بند چنانها را  حرف یرشاهیکوتاه و موجز از طرف خانم ام

حدس  توانستیم یا ماز م یک یچه یاآ. برد یو به فکر فرو م داد یرا تکان م یندهگو
 یو چون پاسخ منف ید؟رس یمخواه یجهجمله و نت ینبه ا گوئیم یکه با آنچه م یمبزن

ۀ در لحظ یشههم یاقاشت ینو ا جوشید ما میۀ در هم یندهآ یداراست شوق د
 . داد یخود نشان م یبعد یدارزمان د عیینبا ت خداحافظی

بپردازم ـ آن  یدپرداختم و بان یرشاهیخانم ام یگرصفت بارز د یکبه  ینجاتا ا 
 . اش روزانه یاست ـ چه در آثارش و چه در زندگ یسندهشجاعت در گفتار و کردار نو

من در  شد، یها ده ده هر روز اعالم م انقالب که خبر اعدام یجانپره یدر روزها 
چشم به کار همکاران  یرینهد یو طبق عادت کردم یکار م« تهران مصور»ۀ ینشر

 هفتگیۀ در آن زمان مجل. کردم یم یبرا هم تعق یدجرا یگرالب دداشتم و مط
ها  آن روز یاسترا در س یاربخت پورآن نقش شا یرا آغاز کرد و ط یبحث «یدایرانام»

آن هفته نامه و  پیاپیۀ در چند شمار یمقاالت یط یرشاهیخانم ام. گذاشت یبه داور
 یرا صادر کرده بود با صدائ اریقتل بخت یفتوا ینیاهلل خم یتکه آ یهمان شهر   در

 و یارباج دادن از بخت یو گروه یبه کس یازخم گذاشتن  یرسا و بدون استخوان ال
مشهور خانم  بسیارۀ مقال یمطالب سوا ین)ا. شجاعانه کرد یها و اهدافش دفاع گفته

 یندگانکه در آ« کند؟ یتحما یاراز بخت یستن یکس»است با عنوان:  یرشاهیام
 ینیاهلل خم یتآ. برد یاداز  یدها را نبا پر از رعب و وحشت آن روز یفضا .منتشر شد(

کرد که  یدباالرفت، تهد یهنشر یراژو ت خوانم مین «یندگانآ»بعد از آنکه گفت من 
همه روشن بود.( چند سال بعد  یحرف برا ینا ی)معنا. شکنم یها را م و قلم ایم یم

و  امکانات حفاظتیۀ ها با هم ولتد یاز رؤسا یبعض یکه حت یزمان یسدر پار
 نمابراز کنند باز خا یخود را از سلمان رشد یعلن یتحاضر نشدند حما یتیامن
 . مقدس است یانو ب یدهعق یزد آزاد یادفر یرشاهیام

 یداشتم، مختصر یشانبا ا یوراد یکه برا یاز دو گفتگوئ خواهم یدر خاتمه م 
و  یدماز آنچه د خواهم یبلکه م است یـ نه از احساس خودم که خصوص یمبگو
و  یندهبه عنوان گو یودر راد یا سال کار حرفه ۳۱در . یسمو ضبط کردم بنو یدمشن
من فراهم بوده است  یبرا یادیز دکننده طبعاً شانس گفتگو با افرا یهو ته یسندهنو

: دارد یگرد یمنزلت یمدو گفتگو برا ینامّا ا. ها مغتنم است از آن بسیاریۀ که خاطر
 یرشاهیخانم ام یبه عنوان مصاحبه کننده روبرو یوئیراد یبه منظور گفتگو یوقت

را به من داد  یناناطم ینا یرشاهیبه عنوان مصاحبه شونده نشستم، رفتار خانم ام
و برحق در گذشته  یکه کارش را او به درست یستمن ای یسندهآن نو یگرمن د که

قابل  یستم که مصاحبه شونده با دقته یا انتقاد کرده است بلکه مصاحبه کننده
نکاتش ۀ به هم یزانگ ینتحس یو با وسواس سپارد یاحترام به سئواالتم گوش م

 یدر بخش فارس یرماز آنکه سردب من ـ پیشۀ فوق العاد یخوشوقت. گوید پاسخ می
و دو بار به پخش  یدبگو یکدو گفتگو به من تبر یناز بابت انجام ا یکاآمر یصدا
 یها راض مصاحبه یناز انجام ا یرشاهیبود که خود خانم ام ینم ورزد ـ از اها اقدا آن

 را به من ابراز کرد. یشبود و خرسند

 

 

 مادریآغاز  
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  «یشههزارب»ۀ یندر آ یشاه یرام یدمهش
  یضاییب یلوفرن

  
از  ای یدهگز «یشههزار ب» 

 ها یها، سخنران مقاالت، نقد
 یدمهش یها و مصاحبه

است که در سه  یرشاهیام
و  یسیانگل ی،خش فارسب

کامران  ینفرانسه توسط رام
شده است و نشر  یدآور گر
آن را در سال »باران »

به . منتشر کرده است 2۰۰۰
ۀ گمان من گردآورند

با انتخاب  «هزاربیشه»
موفق به  یرشاهیامۀ یدمقاالت برگز یهم قرار دادن بجا کناردرست و در 
 ینتر از برجسته یکیبعنوان  یو یعو اجتما سیاسیۀ ازچهر ییها شناساندن جنبه

کمتر بدان  ید،د یمکه خواه یلیشده که بدال فرهنگ ایرانیۀ عرص یها چهره
 . پرداخته شده است

 یشخو یتحاکم یاز شکست حتم یریجلوگ یبرا یاسالم ینکه حاکم یطیدر شرا 
 تفاوتی یب یجهو در نت یزیگر یاستس ینوع یبا راندن جوانان و روشنفکران به سو

 یشحکومت خو یرا به جزء جداناشدن یرنگو ن یلهح یش،نسبت به سرنوشت خو
خستگان را به  حها که رو ست بس گرانب یگنج «یشههزار ب»اند،  بدل ساخته

که در هر قدم آن  یدر راه یو عزم دل شکستگان را به استوار خواند یم یداریب
بس  یستکار دن،یستاو همچنان ا ها یراههب ینا یصتشخ. است یراهههزاران ب

 داند یاست، که م یستادهست که سربلند ا یاز معدود کسان یکی یرشاهیام. دشوار
 یم،نظراتش موافق نباش یبا تمام توانیم یم. ستا یستادهچرا ا داند یکجا و خوب م

 بایست یو م توانیم یاما م. یمرا دوست نداشته باش یدشاز عقا یبرخ توانیم یم
 . یمیاموزرا از او ب یستادنا

  
حاکم بر هردوره، آگاهانه بر خالف موج  یطاز شرا یقبا درک عم یرشاهیام مهشید

 یتب انقالب»که همه در شور  ۵۷پر تنش انقالب  یدر روزها. شنا کرده است
تک نفره    شد، یم یافت یکه در آن روزگار در کمتر کس یاو با منطق سوختند، یم»

 یبرا یترحکومت توتال یکۀ ایوم در سش یتا سرنوشت رفت یکه م یدر مقابل موج
 کرد، یم ینیب یشو پ دانست یآنچه او م. »نه »و گفت:  یستادا  رقم زند،  یشخو
را به » ییتنها»سربلند ما  یبانو. نخواستند که بدانند یاندانستند و  یا یهبق
 . مبارزه گذاشت یدانبه م یداد، اما سکوت نکرد و پا یحترج» یتمحبوب»

  
 یسهمقا یدبا آندره ژ یرا بدرست یرشاهیام هزار بیشه،ۀ ران در مقدمکام رامین

در پشت هنر پنهان نشده است و  یخیدر مواقع حساس تار گاه هیچ. »..که  کند یم
مردم ناپسند  یاربس گاه یمبارزه نهاده و مواضع یدانپا به م یاربس یزبینیبا شهامت و ت

. ».. ینهمهبا ا. ». حه گذاشته است..ها ص آن یاتخاذ کرده که گذشت زمان بر درست
قرار  یتر از روشنفکر باال یدر مقام یاتادب ا» ید،ژ یو هم برا یرشاهیام یهم برا
 یروشنفکر یتو درا یسندگیهنر نو یون( هم مدیرشاهی)ام یو یتموقع. دارد..

 . » یشو استقالل را یریاوست و هم مرهون دل

  
منتشر شد، » آیندگان»ۀ در روزنام ۱۳۵۷که درسال » یعموم یانقالبزدگ»ۀ مقال
 یدانبه م یرشاهیحال سرفصل ورود ام یناست که در ع» هزار بیشه»ۀ مقال یناول

 . هست یزن سیاسیۀ مبارز

. اند روشنفکران متعهد و مسئول سکوت کرده یشترکه چرا ب یرتمامروز در ح. »..  
طنز  یتشانکه تعهد و مسئول ها متعهد و مسئول را با طنز بکار نبردم، چون اتفاقا آن

مقاالت و رساالت  یط یراهلل اخ      اند، همه بحمدا کدام ساکت ننشسته یچاست ه یزآم
 یگردۀ و شتاب دارند که خود را در صفوف فشرد اند اسالم مشرف شده ینمب ینبه د

 نصیب یعقب و ب یادن ینباب که مباد در ا ینشتاب از ا. ها جا کنند تازه اسالم آورده
 یام که حال و هوا نداده یمطلب ای یهروزنامه و نشر یچمن تا به امروز به ه. بمانند..

چون  یاستمداریکه تا امروز در مملکتم به س یلدل ینبه ا یدشا. داشته باشد یاسیس
و وطن  یمیتصم شرافت،  یرالزاما مغا یاستبر نخورده بودم که بدانم س یارشاپور بخت

هر چه  یبا سربلند یارشاپور بخت یاز آقا یبانیرا به پشت یممن صدا. ..یستن یپرست
من هرگز از تنها ماندن . صدا در فضا تنها بماند یناگر ا یحت کنم، یتر بلند م تمام
نه به خاطر خودم، بلکه به خاطر  ترسم یبار م ینا یول. ام به دل راه نداده یهراس

  » .ها که دوستشان دارم ملک و سرنوشت همه آن یناۀ یندآ

  
چرند و »تحت عنوان  یرشاهیاز ام یاسیس طنز آمیزۀ چهار مقال «یشههزار ب» در

در . اند یدهچاپ خارج از کشور به چاپ رس «یلصور اسراف»در  ۹۵که در سال « پرند
 یاز سبک نوشتار یرویو با پ« دخت دخو»با نام مستعار  یشاه یرها ام مقاله ینا

از آن را در  یارزنده دارد که بخش یاربس ییها نوشته یکنون یراندهخدا، در مورد ا
 : آوریم یم ینجاا

  
 مال اینکۀ که پت یستکس ن یچه یگرچون امروز د. است.. یخال یتدخو جان جا» 

ستون با  یندر ا یدرد دل کوتاه یو ماه یگاه ینبنابرا. ..یندازدآب ب یرا رو یعل
ها  با زن. ..یشناس کم کم برا  یکمو  یستقرن ب های یعل ینکتا مال ا کنم یتو م

که حجج  یمبگو یستتو الزم ن یهرکس الزم باشد برا ی: براکنم یشروع م
سر  یک یانخ  یک یینظر اگر بگو ینا. کنند یبه زن نگاه م یبا چه چشم یاسالم

از صبح تا  دانی یهمانطور که م. سوزن از آن وقت تا به حال عوض شده نشده است
حراست از عفت و عصمت زنان است و به  ن چگونگیفکرشاۀ بوق سگ تنها دغدغ

 یتو عقد یدر جوان. افتند یبه فکر غسل جنابت هم م رسند یباب حفظ بکارت که م
 گفتند یو م بستند یم یشانو در را به هم به رو یبه اندرون فرستادند یرا م یغهو ص

ها  غلط نیحاال از ا. بخورند و وارد معقوالت نشوند یا آنجا بتمرگند و شب چره
را  یو در اندرون اند یرونیها در ب که زن -یندان یدشا -سال هاست . بکنند توانند ینم

که  یکه با ناموس یممعضل عظ یناند با ا و حجج مانده یاتاند و آ هم تخته کرده
 یفهاست: چند تا ضع یناند ا که جسته ییاز راهها یکی. مهار کرد چه بکنند شود ینم
. اسم تعجب نکن ین)از ا مجلس اسالمیۀ سه تاشان را رواناند، دو  آورده یرگ
و چه خون  یختیتدها ر و چه عرق یدجر داد ها یقهچه  یتها تو و هم دوره که دانم یم

مال  ینکعرض کردم که ا یباشد، ول ینشود و مل یتا مجلس اسالم یدها خورد دل
اند و  ؟( کردهرا بفهمد یمل یمعن خواستی ی)م. در وطن تو حاکم است یعل ینکا

« حرمسراۀ خواج»و « بپا»و  «نشاپرو»و با  کنند یم یسهگاه ک گاه به را هم یهبق
باز به شرط شب چره خوردن و وارد  یه،به سودان و سنگال و سور فرستند می

که  یتر از آن به منظور درس عبرت دادن به زنان چموش مهم یول. معقوالت نشدن
 یتدر ضمن برا. ..خوانند یها فاتحه هم نم مال یبرا گیرند یسهل است صدقه نم

از حقوق زنان را که به طور  یها جزء مختصر آخوند احیکه هر چند صب یمبگو
دست پرورده بتوانند  یانتا سخنگو دهند یها پس م کامل غصب شده است، به آن

 ». زنان در پرتو انوار اسالم داد سخن بدهند.. یو تعال یشرفتو آنجا از پ ینجاا

  
  یانصراحت لحن، شهامت در ب یلاست که بدل یجزو معدود روشنفکران یشاه میرا
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در مقابله  یزشروز، بر سر موضع قهر آم یروشن نظراتش و تن ندادن به مصلحتها
امروز نشده  یجرا یاست و دچار مرضها یستادهو همچنان ا یستادا یبا استبداد اسالم

شده  یرانیروشنفکران ا یردامن گ اناز هر زم یشکه متاسفانه امروز ب یمرض. است
 یستچ یشانو نظر واقع گوید یکدامشان چه م یستمشخص ن یگرآن دۀ یجو در نت

 یگربه قطب د یو از قطب کند یم ییرمواضعشان تغ یعسر ینچنینو چگونه است که ا
کامل به  یژرف که با آگاه ای یشهاز اند یشاه یرام یاسیچرا که رفتار س. افتند یم

باج  یندارد و به کس یاز تک ماندن هراس گیرد، یهمراه است نشات م یرانا یختار
همواره خود را  یلدل ینشود و بهم ینتضم اش یحرفه ا یاحتمال یتتا موفق دهد ینم

 مردمیۀ به بهان یو عوام زدگ یذوق زدگ یناگهان یاز خطر همراه شدن با موجها
 : گوید یم یا در مصاحبه یو. پرداخته است یزرا ن یشها بودن حفاظت کرده و ب

  
 -دارم  یفهوظ یمنه، بهتر است بگو -حق دارم  یسندهاوال من بعنوان نو دانید، یم «

 یکما االن نزد یدر ثان. نگاه کنم گذرد یم یرامونمبه آنچه در پ یانتقاد یدیکه با د
 یبرانداز یتبه ن یاریبس یگروهها. بریم یبه سر م یدبه هفده سال است که در تبع

چرا به وجود آمد، چرا از . رفت یانها به وجود آمد و بعد از م مال ییقرون وسطا یمرژ
نه؟ اصوال چرا ما  یاها وجود داشت  سال یندر ا یواقع یسیونیرفت؟ اصال اپوز یانم

 یم؟ا پس منتظر چه نشسته یم،رژ یناگر به نشان مخالفت با ا یم؟تن به مهاجرت داد
که  یکسان. ..یفتد؟خشک شود و ب یلخودش مثل زگ یینظام مال ینکهبه انتظار ا

را چون شاعر  یقاآن یابوده  یچون مداح سعد بن زنگ گفتند یبد م یبه سعد یا دوره
از  ینکها یبرا آوردند یممکن را در م یتمام اداها دانستندو یبود شاعر نم یدربار
 یم، کم کم در رژوقت احتراز کنند یبا دستگاه حکومت نزدیکیۀ شائب یحت یا یکینزد

 یدولت -یشدن به دستگاه مذهب یکنزد یبرا ای گستاخانهۀ مسابق بهدست  یآخوند
مشت  یکو  یعلم رفسنجان یرعده ز یک ی،ا تر خامنه چ یردسته ز یک. اند گذاشته

به  ینندها بب کار یندر ا یقبح ینکمتر ینکهافراد بدون ا ینا. یخاتم یعبا یرز
 یاسباب خفت و خوار یزیگذشته به طرز مبالغه آم اند که در دست زده یاعمال

: گذارند یم یشهمه را به معرض نما ینوع شوخ چشم یکو حاال با  دانستند یم
 یاجناح  ینبا ا یکیسرشان جا دارد، از نزد یباال گیرند یکه از حضرات م ای یزهجا

خرت  دیشان بگو به یآخوند ینکهو از ا شود یقند در دلشان آب م ییآن جناح مال
حاضر  یماز زندگ یا دوره یچچون در ه زنم یها را م حرف ینمن ا. به چند مفتخرند..

 یچه. ..یایمکوتاه ب یابدهم  یفام تخف بوده یبندها پا که به آن یام در مورد اصول نشده
 اید یستادهکنار گود ا: »یلاز قب یعوام پسند ینخ نما یها فرمول تواند یکس هم نم

سن  یا تیمزۀ از رودخان دنمشغول آب خنک خور» یا، »کن لنگش  گویید یو م
دارند  یکه مختصر انصاف ییچون آنها. به در کند یدانرا از م یکی، من » یدهست

بلند هم  یو به صدا زنند یها م حرف ینمثل من که از ا ییها که جان آدم دانند یم
 یاسالم یجمهور یها سن هدف آدمکش یا یمزرود ت یها همانقدر در کرانه زنند یم

 . رود.. یندهدر کنار زا یاصفهان مترجماست که جان 

  
 یتئور یغبه تبل یشخو عملی یب یهتوج یسرخورده برا»روشنفکران »که  یدوران در
 یشاه یرآوردند، ام یرو» یتاکثر ینیاحترام به باور د»و » یاستهنر از س ییجدا»

دفاع از سلمان ۀ یتکم یشه،اند و یانب یآزاد ینمدافع ینتر از برجسته یکیبعنوان 
کرد که  یهته یدر دفاع از سلمان رشد متنیکرد و یگذار یهرا در فرانسه پا یرشد

   یرانی،ا بعنوان یکۀ عمل شجاعان ینا. امضاء کنندگان آن بود یناز اول یکیخود 
را در خارج از  ینکشتار مخالف یتمامور ی،حکومت یستهایکه ترور یآنهم در دوران

 یصدا روس فرانسه نیزۀ فعاالنه بر عهده گرفته بودند، در جامع یزن یرانا یمرزها
 یسی،و انگل یبا مطبوعات فرانسو یشها براه انداخت و او در تمام مصاحبه یاربس

 یبتهاییرا متوجه مص یتالش کرد تا توجه اذهان عموم یان،ب یضمن دفاع از آزاد
 یلتحم یشهو بر اهل قلم و اندبر زنان  یران،بر ملت ا یکند که حکومت اسالم

 . کرده است

 و ل یدمکراس یضرورت برقرار یخواه،و آزاد یبرالروشنفکر ل یکاو بعنوان  اصوال

در آن دوران . همان آغاز انقالب به صراحت عنوان کرد   را از یراندر ا یسیتهائ
بر  هیجکردند و در نت یتلق» ییبورژوا»را  ییخواستها ینچن ی،انقالب»روشنفکران »

 ی،دو خواست اساس ینا ینکها. گذاشتند هصح یاسالم یترحکومت توتال یاتتداوم ح
نقش او بعنوان ۀ بدل شده است، نشان دهند یراندر ا یخواست عموم یکامروز به 

 یارچون او بس یکه همچنان کسان یغواقع کالم است و در یروشنفکر بمعنا یک
 . اند اندک

  

 یها که خواهان برقرار و آن یمرژ ینا ینالفمخ یفوظا ینتر مهم یشاه امیر
در » یگریو د»بودن  یسیتهالئ یبرقرار یدر پ» یکیهستند را  یراندر ا یدمکراس

که البته  ینیستیفم یبا گروهها ینهمهبا ا. داند یم»احقاق حقوق زنان بر آمدن  یپ
قد است ندارد، چرا که معت یخوشۀ میان شناسد، ها را نمی خودش، تمام آنۀ به گفت

از  یواقع یشناخت اند و دست زده ییاروپا های ینیستاز فم یدها به تقل از آن یبخش
 یداخل و خارج به نام نقدها ینیستهایاز فم یاریندارند و بس یرانیزنان ا یتموقع

مثبت و موافق  یها بدنبال جنبه یاسالم یو پژوهشگرانه در جمهور طرف یب
 یاسالم ینیستهایفم»تا آنجا که به نقد  یرشاهیبا خانم ام. گردند یرفت زنان میشپ
را  یگرها گروه د از مصاحبه یکیاما آنجا که در . کامال توافق نظر دارم پردازند، یم»
 یچکسبر ه. اختالف نظر دارم یشانبا ا نامند، یم»غرب » یروو پ»ضد مرد »

 یجنبش اجتماع یکبعنوان »جنبش زنان »تحت عنوان  یکه جنبش یستن یدهپوش
جنبش را  یناۀ یخچتار یدبا ینکها. بار در غرب شکل گرفت یننخست یک،و دمکرات

در »آن را بطور  یمکه بخواه یستمعنا ن ینکرد، الزاما بد یتشناخت و از آن حما
جنبش،  اینۀ اما تجارب ارزند. یممنتقل کن یرانو چرا به ا چون یو ب»بست 

 تواند یم کند، یصدق م یزن یاهخو یو دمکراس یاسیمورد جنبش س درهمانگونه که 
 . باشد یم،ا آغاز کرده یندهآ یکه بسو یریما در مس یراهگشا

بوده در دست آن  یهمواره ابزار ها ینیستخواندن فم»ضد مرد » ینکها یگردۀ نکت
که هر کجا  یسنت یشهدسته از روشنفکران به ظاهر مدرن، اما در درون و تا ر

و احساسات ضد  اند یدهرا در خطر د یشفع خوصحبت از حقوق زنان شده است، منا
خود به زن را  یزآم یرنگاه تحق یقطر یناند تا از ا شده و خواسته یکها تحر زن أن

 . کنند یهتوج

  

در مورد زنان و در د  یشاه یرخود خانم ام یها ها و نوشته و به شهود تالش مطمئنم
قرار  یرمس یکدر  یچوجهروه بهگ ینبا ا یشانباورم که ا ینها، بر ا فاع از حقوق آن

بعنوان  زنۀ بر مسئل یدشتاک یلچه بخواهد و چه نخواهد بدل یشاه یرخانم ام. دارد
جنبش  یناز ا یا مهم و برجسته یاراش، عضو بس یمبارزات یاصل یها از تم یکی

مجموعه دارد که در  یندو مطلب برجسته در ا یو ینهزم یندر ا. هست و خواهد بود
متن  یگریپرداخته و د»زن »معاصر به  یسانداستان نو یدد یسبه برر یکی

الملل است، تخت عنوان  ینو بدعوت سازمان عفو ب یسیبزبان انگل یشانا یسخنران
 . » یرانوضع زنان در ا بارهدر»

  

آغاز کرد  چهل( در دورانیۀ )ده یسندهرا بعنوان نو یشخو یتفعال یرشاهیام مهشید
و لجن مال کردن  یو باند باز یبا دسته بند وشنفکریرۀ حاکم بر جامع یکه فضا

همراه بود )متاسفانه تا  یگریو حذف د یدیروابط مراد و مر یجادو ا «یرخودیغ»
 : گوید یم ینموردنکرده است(، او در ا یچندان ییرتغ یزامروز ن

  

 یتالزاما هنر و خالق یجنجال و شهرت داشت ول یسندگیکه نو ییدر سالها» 
را گرم نگه  یبازار سهل پسند یسندگینو یانکه مدع یدر زمان د،طلبی ینم
من  افزودند، یخود م یدانبه تعداد مر گفتند یو با تکرار آنچه عوام م داشتند یم

. ام خواست عوام نبوده یرو لههرگز دنبا. هرگز سر آن نداشتم که مراد و مرشد باشم
 . ..«ام. تر از خودم تصور نکرده هرگز خواننده را نادان

  
 نویسم، یم یرا به فارس یمها من داستان: »گوید یم یشها در مورد زبان داستان او
 ینمرا به فرهنگ آن سرزم یزبان فارس یول یسم،بنو یگرد یها به زبان توانستم یم
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. است یزبان فارس رساند یکه از آن فرهنگ به من غذا م یبند ناف. کند یوصل م
 یاریکرده است و ما را از بس یباز ای عمده یارش بسنق یرانا یخدر تار یزبان فارس

 ینکه تا آخر دانم یخود مۀ یفمن وظ یسندهباز به عنوان نو. خطرات نجات داده است
 یها به زبان یقیکار تحق. یسمبنو یرا به فارس یمها داستان کشم یکه نفس م یروز

بزرگ  نکه با آ یمن چون از بطن فرهنگ یها داستان یول. کنم یام و م کرده یگرد
 .« گنجد یم یفقط در قالب کلمات فارس خیزد، یام بر م شده

   
و از ابراز نظرات  داند یم یاسیروشنفکر س یکخود را  ینکهبا وجود ا امیرشاهی

در  یاماست و از شعار و پ یرسختگ یاربس یادب ینشندارد، در کار آفر ییابا اش یاسیس
 : ویدگ یم ینمورداو در ا. ست یفرار یاتادب

  

که خودش را  یرشاهیام یدراجع به مهش. زنیم یحرف م یمراجع به دو تا آدم دار. ».. 
 یدوارد شده، و راجع به مهش یاستس یدانو به م داند یم یاسیشعور س یدارا
خوب  کند یم یو سع نویسد یکه داستان کوتاه و رمان م یسندهنو یرشاهیام

 استثنا یکه همه ب کنیم یم یط یمرا دار یخماناز تار یا من معتقدم ما دوره. ..یسدبنو
 ینا یول یممطرح کن ابهام یرا روشن و ب یاسیمانس یها و خواسته ها یتالو یریمناگز

را  یاسیکردن مسائل س یسکه راس و ر یماز خودمان نشان بده یدانصاف را هم با
 یاسیس یها یتالو. دارند یاسیس یلو تحل یهکه امکان تجز یمواگذار کن یبه کسان

با  ینبنابرا خواهم یم یسیتهو الئ یمملکت دمکراس یمن برا. کامال بارز است من
ۀ و خودم را به هم برم یبه سر م یمدر مبارزه و جنگ دا یاسالم یجمهور یمرژ

و  فکریۀ از هر خانواد -مخالفند و خواهان آن دو اصلند  یمرژ ینکه با ا کسانی
 یمخالصه کنم: من شخصا نه در کار هنر .کنم یحس م یکنزد -که باشند یاسیس

اما آنچه . از من.. ینا. بافم یم یاتادب ام یاسینه در مبارزات س دهم یم یاسیشعار س
از  یتشانشکا ینتر که عمده یاز کسان یاریاست که بس ینا کند یمن را متعجب م

و حق هم  -ها گرفته شده  از آن یاسیس یتبود که امکان فعال یندوران شاه ا
کردند  یرا نف یاستس انقالب به کلیۀ ناگهان بعد از فاجع -باشند یشاک کهاشتند د

 ییارسطو یفاز تعر یحت یعنیداشته باشند!  یفرهنگ یتفقط فعال خواهند یو م
 ». اند!.. انسان هم فاصله گرفته

  
که نگاه  خوریم یبر م یشاه یربه چند مطلب درخشان از خانم ام»نقد »بخش  در
او ۀ دقت فوق العاد ینو همچن یگراند یها او به متون و نوشته یارانهوشو ه یزبینت

 یاندهنما یتنها  ها به  نقد یندر ا یاتشناخت او از ادب در پرداخت زبان و همچنین
اما با  یاید،بنظر ب» یرحمانهب»ها  نقد ینا از یهر چند که ممکن است برخ. شود یم

 یست،ن یرحمانهکه نه تنها ب یافت یمخواهبا متون نقد شده، در  یسهدقت و مقا یکم
از  یزن یسندهنوشته شده است که او بعنوان نو یهمان دقت   به جا است و با یاربلکه بس

گسترش  درقابل انکار خود اوست  یرو سهم غ طلبد یما خوانندگان آثارش م
 . یفارس یاتدر ادب یو زبان یامکانات ساختار

  
و بخصوص  اش یدر مورد آثار ادب یرشاهیبا ام زین ییها مصاحبه یشهدر هزار ب 

ما  یاجتماع یکنون و در سفر که به نقد رفتارهای« در حضر»دو رمان ۀ دربار
 اش یدر زبان ادب« طنز تلخ» یا «طنز سیاه»طنز و بخصوص ۀ دربار پردازند، یم

 «یشههزار ب»کردم، مرکز ثقل  ارهاش یزاما همانگونه که در آغاز ن. چاپ شده است
در  یزکه گردآورنده ن ماند یم یاست و باق یرشاهیام یاجتماع - یاسیس یتشخص

 . به خواننده نداده است ینجز ا یا سرمقاله وعده

  
 یاز جمله آنجا که در جمع شود، یم یدهد یزن یشاه یرطنز در زبان گفتار خانم ام این

 : کند یم یفخوانندگان تعر یو تماسها« در حضر»در مورد 

  
که تلفن  آمد یاز صدا بر م. که داشتم از فرانسه بود ییها تلفن یناز اول یکی .».. 

کلفت من البته از پشت  یصدا یرشاهی؟ام یباشد، گفت: آقا یکننده پسر جوان

کردم و  یحجوان را تصح. اندازد یبه اشتباه م یتمگاه در مورد جنس تلفن، شنونده را
من  یستند؟: شوهرتان خانه نیدپرس .اییدبفرم -هستم یرشاهیگفتم: من خانم ام

سخت  یمدر خانه برا یتصور شوهر یام و حت خو کرده شوهری یسالهاست به ب
 یگراند اطالعی یشده باشد ب یهیبد ینقدرخود آدم ا یبرا یمطلب یاست و وقت

. یمندار یرشاهیام یآقا ینجاگفتم: ما ا یبا کم حوصلگ. آورد یمالل م یمختصر
کتاب برحذر با ۀ : پس من درباریدو پرس یدصحبتم رابر. ..یدارد یشیحاال اگر فرما

احتماال آلوده به تمسخر  یدبا ترد. و با من -حرف بزنم؟ گفتم: درحضر  یدبا کی
 یست،مهم ن یناضافه کرد: حاال ا یو بعد به دشوار. نکنم یالگفت: در حضر؟! خ

گفتم: آقا شما  یالفگبا ک ربا ینا رسانید؟ یرا م یغامبعد شما به شوهرتان پ یول
 یکگفت:  ید؟با در حضر چه کار دار ید،رها کن   و بنده را یرشاهیام یشوهر و آقا

به  یکتاب را هم ذکر کردم و گفتم: چک یمترا دادم و ق ینشان. خواهم ینسخه م
 یبه نام آقا - یدچک دو روز بعد رس. پست خواهد شد یتانبرا یدآدرس بفرست ینا

 ». ..یرشاهیام

  
و پشتکار و تالش او در جهت محو استبداد و  یشهاند یانو شهامت در ب احتصر

 یدیکه او با وجود ام شود یباعث نم یچوجهمدرن، به یرانیدر ا یدمکراس یبرقرار
از  یکی یاسالم یجمهور. را پنهان کند یشها دارد، هراس یراناۀ یندکه به آ
 یفشارها یلو بدل یلدل ینجهان است و بهم یختار یحکومتها ینتر مخوف

ها روا داشته است، مسلما  حکومت بر روح و روان و جان انسان ینکه ا ای وقفه یب
در . خواهد داشت یرانیانا یافکار و خواستها یریدر شکل گ یشماریب یاثرات منف

 : گوید یم یشاه یرمورد ام ینا

  
با  یاندارد صاحب فرهنگ، زنان و مرد یبه زنان و مردان یازمملکت ن یفردا» 

نسبت به حفظ  یژهو یتیهمگان و احساس مسئول یبهروز یبرا یتاحساس مسئول
فارغ از هر گونه تعصب، واقعا مقصودم هر گونه  یزنان و مردان ها، یتحقوق اقل

 یلاست که مباد به دل ینمملکتم اۀ یندآ یمن برا یهایاز نگران یکی. تعصب است
متعصبانه فردا  یابله با آن خداپرستکه به ما رفته است به عنوان مق یظلم مذهب

 یونالیسمنوع ناس یکوار به  «ینوسک یریژ»و  یمبشو یگرفتار تعصب خاک پرست
 ». ..یفتیمب یختهلجام گس یزیست یگانهو به دام ب یاوریمرو ب یافراط

  
بهتر باشد که خواننده به  یدشا یرشاهی،امۀ یشبا نظرات و اند یشترب ییآشنا برای

 یمنتقدان یگر،د یا که دگر بار و در مجموعه یدوارمام. رجوع کند» شهیهزارب»کتاب 
مطلب را باز با  ینا یداجازه بده. بپردازند یرشاهیام یآثار ادب یو بررس یلبه تحل

 را گفته است:  ها ینتر چرا که او مهم یم،ببر یانبه پا یرشاهیاز ام یگرد یا گفته

  
انتقاد  کنیم، یکار م کشیم، یهنوز نفس م. پذیرم یوجه باخت را نم یچبه ه. ».. 
به خودمان  یاست که تکان ینا یها برا حرف اینۀ هم. نویسیم یو کتاب م کنیم یم

 .« پذیرم یوجه باخت را نم یچبه ه. یمبده

  
*** 

به چاپ » یمروزن»ۀ ینوشتم که در نشر 2۰۰۱مطلب را من در سال  ین: اتوضیح
کامل در مورد آثار خانم ۀ نام یژهو یک ینکهامن به  یدخوشحالم که ابراز ام. یدرس
مطلب، به همت  یندوسال بعد از نگارش ا ینک،به چاپ برسد، ا ی،شاه یرام

 ین، من ا»نامه  یژهو» یناۀ به بهان. یوستپ یتبه واقع»تالش » یهدوستان نشر
. ام کرده یسیآن را بازنو ییو با حذف و اضافه کردن بخشها یمطلب را بازخوان

 (2۰۰۳ )اکتبر
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 اشعار نوظهور حافظ
 یدحشمت مؤ

 
فراوان و  یها شناخته شده و ترجمه یکاقرن است که در اروپا و آمر ینچند حافظ

او  های یشهو اند یو زندگ هنر شاعریۀ گوناگون در بار یها با برداشت یارمقاالت بس
است  یدوجلد اشعار یمقاله معرف ینموضوع ا. منتشر شده است یغرب یها به زبان

 ینسکیلد یلدان یبه کوشش و همت آقا ریکادر آم یراخ یکه به نام حافظ در سالها
Ladinsky  ،شامل « امشب سخن از عشق است»با عنوان  یکیچاپ شده است

)اگر نه  یشتردو جلد در ب ینا. ۱شعر  2۳۵شامل  «یههد»با عنوان  یشعر و دوم 6۰
 . است زبان جهان منتشر شده یسیانگل ی( کشورهایهمه 

آن ۀ در بار یزیدو کتاب کرده و چ ینبه ا یتوجه یکس یرانیاناز ا یاآ دانم ینم 
 . نه یااطالع هموطنان حافظ نوشته است  برای

حافظ گشود که تا کنون ۀ یشبر شعر و اند ای یچهدر یکممرور چند ورق از جلد  
ست داشت که را دو یخانلر یزو پرو ینیخدا امثال محمد قزو. بود یدهو نشن یدهند

در . از غصه و خشم سکته کنند رود یکه بر حافظ م جنایتیۀ نماندند تا با مشاهد
 یاآن بتوان معادل  یکه برا یتب یک یدو جلد حت ینا« شعر» 2۹۵مجموع 

دو کتاب،  ینا« اشعار» یعکه جم یدمبلکه د یدم،ند یافتحافظ  یواندر د یسرمشق
ۀ و در زمر یبو عج یباً قاطعاً کامالً غرمطلق یز،ناچ یمورد استثنا یک یبدون حت

 یهشاعر ما و عل ترین یزعز یهاست عل ترهات است و انتساب آن به حافظ جنایتی
. سالم در بدن دارند یو عقل یانسان یعالم که هنوز ذوق یبانو اد وستانتمام شعر د

 یهاتشبشعر، نه در نوعِ سخن، نه در فلسفه و تفکر، نه در استعارات و ت 2۹۵ یندر ا
 یچخالصه از ه یات،و شمار اب یبنه در ترت یخی،تار یها نه در افاده یع،صنا یگرو د
آن همه اعجاز  یبرعکس، به جا. نیافتماز حافظ و شعر او  نظر ردّ پاییۀ نقط

 یآن همه اشارات عاشقانه و عارفانه و رندانه که قرنهاست جهان ی،و رند یسخنور
شاعر ما کرده است، دو جلد ۀ یفتچون گوته را ش یخود کرده و بزرگ مردۀ یفترا فر

. و ابلهانه است ربط یو ب معنی یو خنده دار و لوس و جلف و ب یفحاضر سرتاپا سخ
تجاوز  ینبه ا یدبا یها دسته جمع که دانشگاه گفت یاز دوستان من م یکی

 یعنیمرجع قدرت در کشور حافظ . اعتراض کنند« شارالتان» مشتیۀ سوداگران
و از موضع  یستدبا شعور یب یسودجو یادانش ینا یجلو بایست یم یرانت احکوم

 . کند یمقدرت آن را تخطئه و تحر

مطالب باال در هنگام مرور حضرت  ینداشتم و بجا یپرخاشگر یّتبنده ن ینا 
کار آگاه شوند و در  یفیتاز ک یرانیچند قطعه را ترجمه کردم تا دوستان ا ینسکیلد

. آورم یم یکوتاه های یادداشتها مقدمه و  قطعه ینموضوع ا با سبک و یهماهنگ
به شوخ  یرینرا از ارادتمند د یزه ناچیهد ینا یزگرانقدر عزۀ یسندکه نو یدوارمام

 . یاوردبنده ن یبه رو یافتو اگر آنرا خنده آور ن یردخاص خود بپذ یطبع

  
به  ها یانهزود به را دیکه با دانم یم یا اشعار حافظ را بنده مژده ترین یمکشف قد 

که  یافتخبر  دان یبحافظ غ. دهند یهنجانبخش ما به مام م یامشهر حافظ برند پ
پنهان  ییاز خجالت دوست، جا یدرا که خود او، شا یاشعار یشچند سال پ ینهم

اش هر شب بر  چهره دانید یالبته م هـ ک یهند یکرده بوده است، حضرت مهربابا
فکس  ینسکیبه سخنور عارف مسلک جناب لد شودـ میاش ظاهر  درخت خانهۀ تن

را هرگز  «یترا یکپ» یالملل ینبزرگوار که خوشبختانه قرارداد ب ینفرموده است و ا
ها را در دو  آن سرود شعف انگیزۀ امضاء نفرموده، فورا دست به کار شده و ترجم

چاپ زده  یعنیحوالت داده  ییمکتب کذا یداننازک به مر یکیکلفت و  یکیمجلّد 
گذشت و متأسفانه نوبت  رومیۀ شاد بود که دور یدهر چند با. و به بازار آورده است

 یرتشتجاوز خون خشک در عروق حافظ به جوش آمده، برق غ یناز ا. یدحافظ رس
ۀ ینچون دست بر س یول. نامحرم بزندۀ ینبوده که دست رد برس یکو نزد یدهدرخش

است، برخالف  یبق بشر و ناچار قابل تعقو حقو یزدن بر خالف قانون اساس یکس
 ین، صالح کار را در ا«صالح کار کجا و من خراب کجا»که داده و گفته بوده  یقول
از عاشقانش  یکی یسرا بر قلم خودنو ینسکیلد یها ترانه یکه اصل فارس یدهد

و  یافتهتر ن از بام ما کوتاه یآسمان هم بام یگر،معلوم است د بسازد، و خو یجار
مست شوم و دامنم از دست  آنکه یبنده ب ینا. زده است فال به نام من بیچارهۀ رعق

حفظ  یو صرفاً برا ایرانۀ دل غافل، ما هموطنان شاعر که از غص یا برود، گفتم
هات داگ )سگ داغ ـ مالحظه  یغربت، به جا یارد ینخود در ا یمل یلشعائر اص

 یبا صرف کباب چنچه و قورمه سبز یهمان داغ خودمان است( ه   داگ فرمائید یم
حافظمان  یاریچرا به  سازیم، یو م سوزیم یم یو تناول شله زرد و گز و نخودچ

 یااشعار به خط پسر  ینا خطیۀ همت خود شاعر، نسخ یمنخوشبختانه به . یمنشتاب
از وفات پدر  یشهشتاد و سه سال پ یقاً( که دقیستن وانانسخه خ یدخترش )امضا
به امانت سپرده شده  مارلیکۀ هاتان شعب من یو در بانک استقراضمرحوم کتابت 

 یربه لطف وز کنم یعرض م یزکه ذکر آن نتوان )به خط ر یقیبوده است، به طر
راز  ینا مخواهشمند. یندقرار است به ما مرحمت فرما یدر عوض آزاد یکاهجوم آمر

ثابت شود که  یگربار دتا  یدمبادا بوش بلند بشود( به دست ما رس یدرا فاش نفرمائ
 . یدار ینا ینگیمحروم تو که با  یهموطن را کجا کن

 یعنیها )خر  خرمهره یناز ا یالغرض به حکم وجدان فوراً دست به کار شده تعداد 
آمده مقابله نمودم  یرونو شرکا ب لدینسکیۀ معادل آنکه از خزانۀ بزرگ( را با ترجم

آن  ینکا. گفتم یوو تنک ینآفر یسیبان انگلبه ز یارمهربابا ینو به دقت و امانت ا
خوش  یزعزۀ یسندبه حضور باهرالنور نو یبالغ ساناز حضرت ل ینابهاشعار را بال

بانو  یسدبود قلم کجرفتار بنو یک)نزد یرشاهیام یدقلم سرکار مهش یرینسخن ش
 دارد، یم یمد( تقیرها الواقعاً دلپذ و دامت افاضات یرنورالقمر نوراهلل چهرهاالپر مهر المن

 . تا چه قبول افتد )خدا داند و خواجه حافظ(

مقاله با وجود تالش ما  ینکه در ا طلبد یم یرشرح و تفس یافتهاشعار باز ینا 
را پس از نقل خود اشعار  یجا و باق ینرا هم یادب یکل یحناچار چند توض. گنجد ینم
 . آوریم یم

ها به  شعر یناست که تمام ا ینهم ام بسیارۀ نکت نظر ادبیۀ : از نقطیادب یحتوض 
در قواعد عروض عرب  یابتکار دستکار یقتدر حق یعنیسروده شده،  یماییسبک ن

 ینسکیاو برخالف لد یول. کار حافظ بوده است یمایوشیجتر از ن هزار سال زود یک
( نبوده که مثل او ید)ببخش یباز یقرت لو اه شناخته یدر موج نو هم حدّ و مرز م

هم  یرستون ز یک: حروف را( عمودوار مثل یدکلمه را )دقت فرمائ یکوف حر یگاه
 . آنرا هنگفت سازد یمتحجم کتاب را کلفت و ق یو ه یندبچ

و  یاتبه تعداد اب یّدمق شود، یم یدهد یرز یها حافظ چنانکه در نمونه ینکها یگرد 
 یستاز ب یهشعر گا یکرو  یناز ا. قدما نبوده است یاداها یگرو د یهمراعات قاف

خط  یمن ۳ـ  2از  یگرد یشده و در عوض شعر یشترخط هم ب یمن یتا س یتب
 . کند یتجاوز نم عمودیۀ فقط چند کلم ی)=مصراع( و گاه

علت  ینبه هم یدشده و شا یحو قب یحمل یها حافظ دائماً گرفتار سکته ینکها یگرد 
که مرحوم  ییجا. دکه آنرا چاپ کن کشیده یخود خجالت م یاست که در زمان زندگ

نتوانسته خود را کنترل کند و در شاهکار وغ وغ ساعاب  یستمدر قرن ب یتصدق هدا
سال  یصدس یستاز حافظ که دو دیگراست،  شده یدچار سکته و سکسکه م یزر یک

 ینداشته است، چه توقع یدسترس یادب یمو حک یبو به طب زیسته یم تر یشپ
 یی: جایاز شکسته نفس یزانیده است و با چه مداشت؟ چنانکه خود او فرمو توان یم

 یزدچه خ بینواۀ / از پش یزدکه عقاب پر نر

 و  یناسـش و هنر یو اقتصاد یاسیـو س یخیو تار یماع و عرفانـاما معلومات اجت 
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 یدکش یرونب شود یاشعار م ینا یکه از البه ال یشناس انسان یو حت شناسی یوانح
ۀ بنده به حداقل افاد. کند یند سطر را پر مو چ یناست که دست کم چند یبه حدّ
 یستب یلکرده و ذ یاداشت یقاتتعل ورترا به ص ها یو اهم گفتن یدهقناعت ورز ادبی

ها مشوق دوستان  نمونه ینهم یدوارمام. ام شعر است گنجانده یستشماره که شرح ب
با . بخرندکتاب را تا تمام نشده  یها و نسخ یزندبر ها یحافظ بشود که به کتابفروش

 . التماس دعا

  
2اشعار  متن

 

  
 ـ تره بار  1

 امروزه آرزومندند سبزیجات

  یکس یندشانبچ که

 نام حق یدسرا کو

 دانست یچگونه م حافظ

 را؟  یمهم و سرّ ینچن ینا خبری

 همه  یما روز چونکه

  یگوجه فرنگ یم،بود ینزم سیبِ

 یقلقل یکدو یا یازپ یا

  
 کنند یـ مالئک غرغر م 2

 یقاندر طر یکه سالک رزمانه

 زند یقولش م زیر

 مالئک چند تن  از

 کنند یم غرغر

 کشند یرونشرط خود ب یدکه با چونه

 اند که بسته بوده شرطی

 . اوۀ قلب بُرند روی

  
 شاد یروسـ و 3

 شاد را گرفتم یروسو دوش

 اختران یربه ز خواندم یکآواز م یدم آن

 است یرندهواگ بسیار

 من را ببوس پس

  
  یتـ دارو 4

 یا را نخورده یتدارو ها یتازگ اگر

 یا ات را نخوانده روزانه نماز

 یچگونه گوش دهد جدّ حافظ

 یتها درد دل به

 خدا؟  یا یزندگ درباب

  
 رقصان یدمتـ د 5

 ها ات تن بامِ خانه یبر رو یدمترقصان د دوش

 باشد یدوست م یاقنمودم قلب تو پر ز اشت حس

 چرخان  دیدمت

 ل سرخِ نرمِ تابناکآن گ زیر

  یبیغ یا ساقه یکبُد از  یزانآو آنکه

 آسمان  اندر

 ام جامه ینبه تن کردم بهتر پس

 به تو  یوندمآنکه پ یدام با

 [ دانم یچند ]م هر

 ها فرسنگ  تو دورم هزار کز

 چون سپهر پاک  یبود یدهاگر چرخ و

 دوبار،  یکاز نو  باز

  یخم گشته بود وانگهی

 شرق،  یه سوب یرینچنان ش آن

 حق را و من را  یافتی می

  یکان چنان نزد ایستاده

 . بازوان یاندر م یدهو ترا برگرفته برکش 

 جهان  ینبام ا یکِنزد یدمترقصان د دوش

 کند جان تو را حافظ درونِ جان من  حس

 . یشمحبوب خو یمخوان یهم که

  
 یقاتو تعل حواشی

 یکی یندر ا یو گوجه فرنگ ینیزم یبسکه  گیریم یم یجهنت« تره بار»ـ از شعر  ۱
در  یشبلکه هفتصد ـ هشتصد سال پ یامدهن یرانبه ا یادن ینگهدوقرن گذشته از 

که حس خدا  رساند یم یجاتسبز یآرزومند. است شده یکشف و مصرف م یرازش
را  یخبر مهم سرّ اینحافظ چگونه  یول. در دل همه ذرات کائنات هست ییجو
خواجه حافظ  یستو به قول ملک الشعراء بهار: چون ن یستلوم نابداً مع دانسته؟ یم

 . معذور دار مارا

  
بلکه  ینزم ینه تنها در رو یکه قمارباز دهد ینشان م «کنند یمالئک غرغر م»ـ  2
و فراغت  یاستفاده از ساعات مرخص یبرا یدبوده، شا یمالئک هم رسم جار یانم

 . یآسمان یناز وظائف سنگ

  
طنز و  یو از رو اند شناخته یشاعر م یرانیانشعر ا ینهم یلرا به دل «یروسو»ـ  ۳

نظر به  یرازکه مردم ش یستن یدبع. دانسته است« شاد»حافظ آن را  یشوخ طبع
 اند آموخته بوده یانرا از هخامنش یروسو یریراز واگ یدبودن تخت جمش یکنزد

  
عاشقانه  یالبته مالمت ند،ک یـ حافظ مخاطب را که احتماالً خانمش بوده مالمت م ۴

 . یا را نخورده یت)پس مرا ببوس(، که چرا دوا

  
. یستآن در چند کلمه ممکن ن یراست که تفس یشاهکار« رقصان یدمتد»ـ  ۵

هوا  یاز مهمانان به علت گرما یکیاست که  یشب مهمان یکبه  حافظ شایدۀ اشار
رواج داشته است  یرازشدو نفره، در  یرقص، حت. رقصیده یبام م یرفته بوده رو

 یخوش باشد خاصه رقص نیۀ تر و نال فرموده است: رقص بر شعر یچنانکه در غزل
ۀ جذب یاشعر از گرما  ینمخاطب ا یربه هر تقد. یرندگ یکه در آن دست نگار

 یا ساقه)»که لِنگِ خدا  یدام ینمثالً دوطبقه به ا یبام عمارت یرفته بوده رو روحانی
 یعارفانه را برا یخیمعلومات تار ینا ینسکیکه جناب لد یفح. ( را بچسبد«یبیغ

 . است یاوردهکتاب ن یکائیآمر خوانندگانۀ استفاد

  
  زیرنویس

1- Daniel Ladinsky ،((The Subject Tonight is love  ،6۰ Wild and Sweet 

Poems of Hafiz)). Penguin Compass ۱۹۹6/2۰۰۳  

2- (( The Gift. Poems by Hafiz ،The Great sofi Master)). Penguin 

Compass  ،۱۹۹۹ .  

 حافظ ممنوع است. کتبیۀ اشعار بدون اجاز ینهرگونه استفاده از ا 2

 



 1382ـ   آبان /  آذر   16تالش ـ سال سوّم  ـ  شماره        

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1382ـ   آبان /  آذر   16تالش ـ سال سوّم  ـ  شماره        

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 


