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آوای زن این شماره با تاخیر و با صفحات بیشتر 
در اختیار شما قرار می گیرد. 

در این شماره گفتگویی با سیمین نصیری به 
مناسبت انتشار اسناد سمینارهای سراسری 

ساالنه ی تشکل های مستقل زنان و زنان دگر و 
هم جنس گرای ایرانی در آلمان داریم. در مورد 

بیماری های ناشی از پر و کم خوری و رژیم های 
الغری و عواقب آن مقاله ایی از نشریه اما در 

آلمان ترجمه شده است.

»زیر ذربین« این شماره به موضوع محیط 
زیست و نقش و نظرات زنان فعال در این جنبش 
اختصاص یافته است. از جمله مقاله ایی در مورد 

جنبش اکوفمینیستی و ضرورت همگرایی جنبش 
محیط زیستی با دیگر جنبش های اجتماعی در 

این بولتن ویژه این شماره درج شده است.

- ما در برهه حساسی از نظر اقتصادی، اجتماعی 
و بحران محیط زیست به سر می بریم و این 

امکان برای ما وجود دارد که پیوندهایمان را 
محکم تر کرده و اختالف نظر بین دیدگاه های 

مختلف را کنار بگذاریم. آلیسیا پولیو خواهان 
دیالوگ مداوم، که از نظر وی میان جنبش های 

مختلف مقاومت خواهان تغییر، کمیاب است 
می باشد.

دو مقاله به مسایل ایران و تخریب زیست 
محیطی در سال های اخیر اختصاص دارد.  

اعظم بهرامی  دانش اموخته ی رشته ی فیزیک 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر و فعال 
در حوزه ی مسایل محیط زیست و حقوق زنان 
در مقاله ی »توسعه و چالش گرسنگی« چنین 

می نویسد:

- روند تولید مواد غذایی از مرحله ی مربوط به 

پرورش دام و طیور تا کشاورزی جزئی مهم از 
شاخص های اندازه گیری توسعه ی پایدار است. 

میزان مصرف سم و کود، روند پروش و تغذیه ی 
دام ها و همین طور کیفیت نگهداری و حتی 
شرایط تطبیق زیست محیطی کارخانه های 

تولیدی و فن آوری محصوالت غذایی نیز بخشی 
از چرخه ی سنجش پایداری توسعه ی کشورها به 

شمار می آیند.

پرتره ادبی این شماره به دکتر فرشته وزیری 
نسب، شاعر، داستان نویس، منتقد، مترجم 
و کارگردان تئاتر و معرفی آثار و نظریات او 

اختصاص یافته است. 

- کار هنری را با بازیگری شروع کردم اما هم 
زمان نقد و داستان کوتاه و شعر هم می نوشتم. 
درآغاز اقامت در آلمان بیشتر شعر نوشته ام و 

در دوره تحصیلم بیشتر متمرکز بر حوزه نمایش 
انگلیس بودم. در دوره بعد از اتمام دکترا و 

هنگام دبیری بخش نقد مجله ادبی کندو بیشتر 
مقاله نوشته ام، چه در زمینه نظریه ادبی و چه 

نقد عملی.

در بخش ادبی این شماره، در کنار چندین 
شعر و داستان مطلبی نیز تحت عنوان ادبیات 

آذربایجان از رقیه کبیری منتشر شده است:

- »آقای براهنی عزیز، اجازه بدهید نوشته ام 
را بی  مقدمه بیاغازم و با تکیه بر گفته مشهور 
»هیچ ترتیبی و آدابی مجوی، هرچه میخواهد 
دل تنگت بگوی«، راحت تر سخن بگویم. چون 

شما را بقدری به خود نزدیک می دانم که جراِت 
با فراخِ دل پیشِ بزرگِ شما گله  گی آوردن خود 

بخود به سراغ آدم می آید. بقول مثل معروف 
ترکی، گؤیول اومدوغو یئردن کوسر. 

 14 زنان، زیست و توسعه ی پایدار  اعظم بهرامی

18 پیام رادیکال اکوفمینیسم   کریستتینا ساند برگ   ترجمه آزاد از:  ژیال افتخاری

22 توسعه و چالش گرسنگی  اعظم بهرامی

شعر
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سمینارهای سراسری ساالنه ی تشکل های مستقل 
زنان و زنان دگر و هم جنس گرای ایرانی در 
آلمان به نام زن هایی گره خورده است که بی 
حضور آنها نمی توانستیم شاهد رشد آگاهی در 

میان زنان شرکت کننده باشیم. من از سال 2002 
تقریبا همه ساله در این سمینارها شرکت کرده ام 
و با زنان فعال آشنا شده ام. زنانی که دغدغه شان 

ریشه یابی مشکالت زنان از ساختار پدرساالر گرفته 
تا ریشه یابی مشکالت درون خودشان که باز جدا از 
آن ساختار تعریف نمی شود. چه باید کردهایی که با 
راهکارهای مختلف بحث هایی را در بر داشته است. 

در این سال ها شاهد خیلی تحوالت بوده ام و هر سال 
با اشتیاقی فراوان در سه روز سمینار شرکت کرده ام 

و هنگام برگشت با سواالتی در سرم و خاطرات 
شیرینی در قلبم به این جنبش فکر کرده ام. 

یکی از این زنان سیمین نصیری ست که برای من نشانه ی 
استقامت و وفاداری به آنچه تاکنون گفته، همراه با صمیمیتی 

کم نظیر است. او سال ها پیش نام این سمینار را »شهر سه 
روزه ی زنان« گذاشت. نامی که بر دل همه نشست و هر سال 
تکرار شد؛ ولی برخی از دوستان فراموش کردند که این نام 

گذاری از سوی سیمین نصیری بوده است، شاید به این دلیل 
که او بی نیاز به طرح خود بود و برایش فقط کار و تاثیر آن 

مهم بود. 
سیمین نصیری اکنون با گامی بزرگ در مستند کردن 

سالیان فعالیت سمینارهای سراسری ساالنه ی تشکل های 
مستقل زنان و زنان دگر و هم جنس گرای ایرانی در آلمان، 

دیدگاه ها، نام و  یاد خیلی ها را ماندگار کرد. ترجیح می دهم با 
سیمین نصیری به مناسبت انتشار این اسناد که در سه جلد 
قطور گردآوری و به چاپ رسیده وارد گفت و گو شوم تا از 

زبان او با این سمینار از آغاز فعالیتش تاکنون به طور دقیق 
آشنا شویم.

قبل از گفت و گو انتشار این اسناد سمینارهای 
سراسری ساالنه زنان آلمان را به شما و جنبش زنان 

ایرانی تبریک می گویم.
- خیلی ممنون از ایده و عالقه  برای این گفت وگو. در هر 

حال کار گردآوری اسناد با آن که دشوار بود و بار مسئولیت 
آن سنگین، اما کاری داوطلبانه بود. گوشه ای از ایده ی 

همایش که بیش از بیست و یک سال است ما زنان همایشی 
و زنانی دیگر را، دور یا نزدیک، کنار هم نگاه داشته است. این 
ایده  که »هر زنی آن چه خود می خواهد و می تواند بر توشه ی 
جمعی می افزاید و آن چه خود برمی گزیند از توشه ی جمعی 

برمی دارد. و این که این توشه ی جمعی چیزی نیست جز 
تجربه های ما زنان، که در ابعاد کوچک میدان حرکت های ما 
به مالکیت و تصاحب فردی در نمی آید!...« برای همین، و نه 

به دلیل فروتنی، شرمنده می شوم. بگذریم...

وقتی کتاب را باز می کنیم»تقدیم به خاطره ی مسعوده 
پژوم« نظر را جلب می کند، کسی که گام اول را برای 
برگزاری سمینارها برداشت. لطفا از این آغاز بگویید.

- در پاسخ به این پرسش اجازه بده کمی به حاشیه بروم.  راه 
فرار من از جمهوری اسالمی در آغاز تابستان 1986 به هانوفر 

ختم شد. دو سال اول را مانند بسیاری گرفتار پیچ و خم 
بوروکراسی پذیرش پناهنده گی و غیر قانونی زبان یاد گرفتن 

آن سال ها تا تقاضای پناهنده گی ات پذیرفته نمی شد امکان یاد 
گرفتن زبان در کالس های زبان نبود... همان ماه های نخست 
با مسعوده آشنا شدم؛ خواهران مان دوستان هم بودند. نه آن 

زمان و نه بعدها که آشنایی مان به دوستی ای صمیمانه تبدیل 
شد کالمی از او در باره ی نخستین فراخوان نشنیدم. بعد از 

گذر از پیچ و خم های دو سال اول در کنار یادگیری زبان، کار 
جست و جوهایم برای زندگی اجتماعی شروع شد. کارگاه 
ایرانیان از همان زمان ها کتاب خانه و مرکز اسناد داشت، 
نه به بزرگی امروز. زنان تشکل مستقل هم در شهر فعال 

بودند، کتاب ها و جزوه هایی را تا آن زمان خودشان یا زنانی 
دیگر منتشر کرده بودند در منزا )سالن غذاخوری دانشگاه( یا 

به مناسبت هایی روی میز کتاب شان می فروختند. گزارش 
هشتمین سمینار از جمله جزوه هایی بود که آن زمان خریده 

بودم. در این گزارش از فراخوان زنی پرشور سخن به میان 
می آید که فراخوانش زنانی را گرد هم می آورد و بقیه ی قضایا 

که در کتاب اسناد آمده است. در پاییز 2006 که مسعوده 
با مرگ خودخواسته ما را ترک کرد، خواهر نازنینش از من 

خواست تا بخش زنان کتاب خانه ی او را با هم نگاه کنیم و اگر 
چیز هایی به درد کتاب خانه یا آرشیو اسناد می خورد جدا کنیم 

تا به کتاب خانه ی هانوفر هدیه کند. در میان کاغذهای یک 
برگی این سند را  یافتم و همان زمان در »گاه نامه« منتشر 
کردم. با آن که گردآوری اسناد تالش های زنان در آلمان و 

از جمله این سمینارها از همان آغاز کار همایش در گوشه ی 
ذهنم بود، و تالشک هایی هم برایش می کردم و می کردیم، 

اما مرگ مسعوده برایم هشداری شد و به خودم قول دادم که 
گردآوری اسناد سمینارها در برنامه ام باشد. می بینی که ده 

سال بعد سرانجام منتشر شدند.

حاصل تالش هایی که به این مجموعه ی سه جلدی ختم 
شد و امیدوارم ادامه پیدا کند. این اسناد از سال 1979 
تا 2016 را شامل می شود. از آنجایی که هر سال یکی 

از شهرهای آلمان میزبان برگزاری این سمینارها 
می شود و حساسیت نگهداری گزارش های آن سمینار 

از فرد به فرد و شهر به شهر متفاوت است، چگونه 
توانستید این گام بسیار سخت را بردارید؟ بزرگترین 

مشکالت شما چه بودند؟
- اگر آخر جلد سوم اسناد را نگاه کنیم، عکس هایی از 

جزوه هایی که زنان ایرانی در آلمان آن هم در سال های 80 
میالدی و با امکان هایی محدود منتشر کرده اند، موجود است. 

این جزوه ها گواهی می دهند که زنان به ثبت تالش های 

از شهر سه روزه ی زنان تا انتشار اسناد سمینارهای سراسری ساالنه ی 
تشکل های مستقل زنان و زنان دگر و هم جنس گرای ایرانی در آلمان

گفتگو با سیمین نصیری 

سهیال میرزایی

»شهر سه روزه ی زنان«
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مبارزاتی خود و تاریخ این مبارزات اهمیت می دهند. اما 
از سویی از داشتن اتاقی برای خود، در این ارتباط معین 

ترجمه اش  کنیم زمان و پول، چه به صورت فردی و چه به 
صورت جمعی هم چنان به میزانی وسیع محروم هستند. از 
سوی دیگر بار وظایف شان، حتا در جوامعی که جنبش های 
مبارزاتی زنان دستاوردهایی برای شان داشته است، نه تنها 
کم تر نشده، بلکه دو یا سه برابر شده است. من کم تر زنی را 

می شناسم که آرشیو کوچک یا بزرگی از اسناد یا آثار زنان 
در گوشه ای از خانه اش نداشته باشد. در این حاشیه روی، 
باز به حاشیه می روم و از منیژه ساری اصالنی یاد می کنم 

که تابستان 2013 ما را ترک کرد. با او 1992 آشنا شدم و 
پیمان دوستی بین مان از همان سال بسته شد. از همان آغاز 
آشنایی مان برایم از آرشیوش در زیرزمین می گفت که روزی 
باید با هم فرصت می کردیم و آن ها را سامان می دادیم، این 
فرصت را پیدا نکردیم و نمی دانم، پس از مرگش چه بر سر 

آرشیو خصوصی او آمد. چه تعداد از این آرشیو های خصوصی 
موجود است؟ نمی دانم؟ آیا اسنادی در آن ها موجود بوده یا 

هست که جای شان در این مجموعه خالی مانده است؟ 
نمی دانم. باز به یک حاشیه ی دیگر سر بزنم. نخستین اعتراض 

که به صورت ناقص در مجموعه آمده است. چرا می گویم 
ناقص؟ چون متن بیانه ی اعتراضی را نیافتم و اطالع از متن 

تله فاکس را هم مدیون گفت وگویی هستیم که دوستان 
عزیزمان منیره کاظمی  و مهشید پگاهی داشتند و ما آن را 

در گاه نامه هم منتشر کردیم. می بینی گاهی تصادف ها هم به 
نفع تاریخ مان عمل می کنند. 

- از حاشیه ها بازگردم به متن پرسش ات. پیش از سمینار 
سال 2003 برای نمایشگاهی که می خواستیم برای ارایه 
در سمینار بر پا کنیم، به برلین رفتم و در »آرشیو اسناد 
و پژوهش ها« چند اعالمیه پیدا کردم. تا سال 2006 که 

سمینار در هانوفر برگزار می شد، خواستیم نمایشگاه کوچکی 
از تالش ها و اسناد زنان را در سمینار ارایه دهیم. همه ی 

تماس ها و خواهش ها چند سند به مجموعه ی کوچک سال 
2003 افزود. از سال 2015 در سمینار اشتوتگارت که 

تصمیم گرفتم تا سمینار بعد در کلن کار را خوب یا بد به 
پایان برسانم، ایده را با دوستانی در برلین، کلن، فرانکفورت، 

اسن و هانوفر سازمان یافته تر و برنامه ریزی شده تر در میان 
گذاشتم. نام دوستان در مقدمه ی جلد نخست آمده است این 

جا تکرار نمی کنم. با وجود هم راهی و هم دلی این دوستان 
اسنادی که در ماه های نخست یافته شد، بسیار محدود بود. در 
سفری به فرانکفورت از اسنادی که  شادی عزیز )شادی امین( 
در خانه داشت، عکس گرفتیم و همان جا ایده ی مصاحبه ها 
شکل گرفت تا جای خالی اسناد بعضی از سال ها را از طریق 

مصاحبه با خاطرات زنان فعال پر شود. چند پرسش کوتاه 
باز فرموله کردم و قرار شد دوستان با زنانی که در سال های 
نخست فعال و پی گیر بودند و یا هنوز هستند تماس بگیرند 

آنان را به انجام مصاحبه تشویق کنند، نتیجه ی این تالش هم 
رضایت بخش نبود. 

در سمینار سال 2016 یک گروه کار با تعدادی از این 
دوستان نشستی داشتیم. به کم بودها که فراوان بودند، و به 
پیش نهادها پرداختیم. از جمله قرار شد در همان سمینار به 

اختصار نتیجه ی گروه کار و گزارشی از آن چه جمع آمده 
است به زنان حاضر داده شود، آدرس میل و پرسش ها برای 

مصاحبه در همان سمینار پخش شد. پس از باز گشت از 
کلن در هانوفر نشستی داشتیم. هما شرف الدین نازنین در 
این نشست گفت من باز هم به آرشیوم مراجعه می کنم و 

چند کالسور را هم که پیش تر در کتاب خانه گذاشته ام. در 
این کالسورها اسنادی پیدا شد که پیش تر نداشتیم. در 

سه سفر به کلن در اتاق کار هلن عزیز، به بخش دیگری از 
اطالعت دسترسی یافتیم. یک بار هم حمیال آمد با کالسوری 

از اسنادی که او داشت. تازه یافته ها را اسکن کردیم؛ همه ی 
این ها باید تایپ می  شدند. از سال 2003 به بعد کار راحت تر 
بود، چون اسناد سمینارها را تا حد ممکن در گاه نامه منتشر 

کرده بودیم. چند سال از آن ها هم باید باز تایپ می شدند، 
چون اصل در برنامه ی واژه نگار نوشته شده بودند که نمی شد 
به وورد منتقل کرد. تایپ این ها برای نسرین عزیز آسان تر از 
تایپ کردن متن های کپی شده از دست نویس های رنگ باخته 

بود. صدها صفحه را صبورانه و خوش رو تایپ کرد. 

شما با منتشر کردن این اسناد از 1979 تا 2016 
بزرگترین گام را برای ماندگار شدن این فعالیت ها و 
مرجعی به عنوان کسب اطالعات تا ادامه ی پروژه را 
برداشتید. می خواستم از همکاران این پروژه بگویید 

ولی در این حاشیه رفتن ها بخش بزرگی از پاسخ سوالم 
را گرفتم. از دوستانی بگویید که از ابتدا تا انتهای کار 

با شما همراه بودند. 
- یارانم در همایش به ویژه مرجانه، هما از هانوفر و هلن 

عزیز از کلن. همه ی نام هایی که در پایان مقدمه آمده است. 
از پیش هم می دانستم انجام چنین کاری به صورت جمعی 

ناممکن است. نه به این دلیل که زنان نمی توانند جمعی 
کار کنند. تجربه ی من عکس این شایعه ی رایج است. خود 
برگزاری این سمینارها در 37 سال گذشته تاییدی بر این 

است که زنان نه تنها قادر به انجام کار جمعی هستند بلکه 
در آن پی گیر نیز می باشند. این نوع کار، آن هم با امکانات 

محدود زنان و سنگینی بار وظایفی که هر کدام از ما بر دوش 
داریم، ناممکن است و بود. باز یک اما و به این معنی که 

بدون یاری، هم کاری و بیش از آن هم دلی و تشویق دوستانی 
که یادآوری کردم کار بس دشوارتر می شد. 

البته باید پراکندگی ها را نیز در نظر گرفت، نه 
تنها زنان در شهرهای مختلف که در کشورهای 

دور و نزدیک زندگی می کنند و خب بخشی از این 
همکاری ها باید حضوری انجام می گرفت. این اسناد 

شامل چه بخش هایی ست؟
- تا ماه نوامبر 2016 هنوز تصمیم قطعی برای به ترتیب 

آوردن اسناد قطعی نبود. پیش نهادهایی که دوستان یاری 
دهنده در این دو سال کرده بودند، ماه ها در سرم می چرخید. 

اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر پس از بحث و مشورت طوالنی و 
چندین و چند باره با مرجانه نازنین تصمیم قطعی را گرفتیم 
و قرار شد اسناد به ترتیب سن یعنی سال برگزاری دنبال هم 

بیایند. به این ترتیب 36 سال از سال 1981 تا 2016 به 
عالوه ی نخستین اعتراض، مقدمه و فهرست و بخش ضمیمه 

می توان گفت 37 بخش است. 

 لطفا از پروسه ی نام گذاری این سمینار بگویید. آیا 
این نام برای همیشه تثبیت شده است یا ممکن است باز 

تغییر کند؟ هدف از این نام چه بود؟
- در همین مجموعه اسناد زیادی بیان گر پروسه ی تغییر یا 

بهتر بگویم تکمیل نام یا باز بهتر بگویم تابلوی سر در شهر سه 
روزه ی زنان آمده است. من در زمان نوشتن نخستین نامه ای 
که به کمیته ی برگزار کننده ی سمینار، فکر کنم،سال 2001 
نوشتم بر این باور بودم که حذف زنان هم جنس گرا در عنوان 

کلی سمینار سهوی و از روی بی توجهی بوده است و انتظار 
مخالفت و مقاومت از سوی بخشی از زنان شرکت کننده و 

برگزارکننده ی سمینارها را نداشتم. به هر حال این دشواری 
را پشت سر گذاشتیم و تابلوی سر در تکمیل شد. در باره ی 
تغییر نام در آینده؟ برای من تصور آینده بدون امکان تغییر 
ناممکن ترین ممکن است. در عین حال تغییری را می توانم 

و می خواهم آرزو کنم که سمت و سو و چشم اندازش رهایی 
باشد، رهایی از ستم، رهایی از خودبی گانه گی انسان ها، رهایی 

از خشونت و... تابلو سر در این گردهمایی ها نیز آیه ی نازل 
شده از آسمان ها نیست و به احتمال روزی بسته به شرایط 

تکمیل خواهد شد.

بله، شاهد تغییرات بسیاری بوده ایم و خواهیم بود. از 
نگاه من که از سال 2002 مدام در این سمینارها با 

عالقه ی خاصی بوده ام و برنامه ها را پی گیری کرده و 
گاهی با گزارشی بخشی از آن را ثبت کرده ام، سال به 

سال رشد و تغییر را هم در کیفیت برنامه ها و هم در 
پختگی و شخصیت و اطالعات افراد شاهد بوده ام. اگر 
بخواهید از این منظر ببینید، چه تجربه ای را می توانید 

با ما در میان بگذارید؟

- به نظرم درست می بینی و در داوری ات خودم را شریک 
می بینم. بیش از 20 سال است که در این گردهمایی ها 

شرکت کردم و نزدیک به27 سال آن ها را به صورت نظری 
دنبال کرده ام. هیچ کدام کپی دیگری نبوده است. خاطره ام 

سرشار از تجربه هاست، نه تنها متن بلکه حاشیه های آن، 
گفت وگوها و بحث های دنباله دار در فرصت های بیرون از 
نشست ها و سخن رانی ها و... بوده است. نمی دانم سمینار 

2006 بودی و یادت هست؟ حضور سیبا-ینب-زیبا معمار در 
سمینار سال 2006 در هانوفر. چه نامنتظره ای در گردهمایی 

زنان تبعیدی که هر یک چندین چند ده زخم های باز شده و 
بازنشده را سال ها با خود داشتند، از تعقیب، زندان، شکنجه، 
زندگی مخفی، فرار و زندگی در تبعید و... پیش آمد. نیرویی 

غریب جمع بود که بالقوه می توانست منبع انفجاری عظیم 
باشد. پس از یازده سال هنوز هم می توان از توانایی غریب 
جمع مان در آن سه روز شگفت زده شد. هیچ مجموعه ی 

اسنادی نمی تواند روح و نیروی آن فضا و آن توانایی فشرده 
را بازتاب دهد. 

متاسفانه دو سمینار را در این سال ها از دست داده ام 
که یکی همین سمینار 2006 بود. دوستان از سمینار 

با یک بحث داغ برگشته بودند و ماجرا را دقیق تر 
تجزیه تحلیل می کردند و جالب بود که سعی 

می کردند از منظرهای مختلف ماجرا را ببینند و ارزیابی 
کنند. موردی که نظر مرا جلب کرد، این بود که این 
مجموعه ی سه جلدی از طرف »همایش زنان ایرانی 

ـ هانوفر« منتشر شد. دلیلش چیست؟ از طرف ناشرین 
حمایت نشدید یا به این طریق می خواستید همه چیز 

توسط زنان انجام بگیرد حتا بخش نشر آن؟
- دقیقن به همین دلیل آخر.

هزینه ی منتشر کردن این اسناد چگونه تهیه شد؟
- همه ی هزینه ی چاپ را قرض گرفته ایم. همایش جز حق 

عضویت و کمک های داوطلبانه ی مالی زنان ودرآمدی مختصر 
برای کار آموزشی منبع درآمد جدی ندارد. امیدواریم با 

فروش کتاب ها از شر بدهی ها رها شویم.

 به نظرم در سمینار 2017 از این مجموعه ی سه جلدی 
بسیار استقبال شد! تاکنون استقبال عمومی چگونه بوده 
است؟ از نگاه و نقد و نظر این مجموعه تا فروش آن؟

- رادیو برابری پس از سمینار با من مصاحبه ای کرد. من 
لینک آن را ندارم. دوست عزیزمان مهناز متین نقدی بسیار 

دقیق و صمیمانه در اخبار روز نوشت. تا جایی که اطالع دارم 
50 کتاب تا کنون فروش رفته است. از شهرهای کلن و برلین 
هنوز خبر ندارم. به هر حال این کتاب رمان نیست و استفاده 

کننده های خاص دارد.

بله حق با شماست. اگر بخواهید از دوستانی که دیگر 
در میان ما نیستند ولی از فعاالن فراموش نشدنی جنبش 
زنان خارج از کشور و از اعضاء این سمینارها بوده اند، 

از چه کسانی می توانید یاد کنید؟
- این پرسش سختی است، خوش بختانه فهرست من طوالنی 
نیست. از مسعوده و منیژه که گفتم، مینو خواجه الدین، سارا 
)لوییزه(، منیژه فروهش، فاطی از کلن، آذر درخشان و راضیه 

خانم. 

یاد همه شان در جنبش زنان پررنگ باقی خواهد ماند. 
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سکوت می کنند. از شرم یا از ناآگاهی. از غذا خوردن امتنا می کنند و یا آن قدر پرخوری 
می خورند تا با یک انگشت در حلق، همه را باال بیاورند. بی اشتهایی مفرط و تصمیم به غذا 

نخوردن »آنوراکسیا«، پرخوری بدون کنترل »بولیمیا«  و پرخوری نامنظم »بینگ ایتینگ« از 
بیماریهای روانی است که عمدتا شامل دختران و زنان و در مواردی مردان نیز می شود. روند 

بیماری در این افراد معموال با یک رژیم معمولی الغری شروع می شود. نه فقط دختران نوجوان، 
بلکه زنان در سنین باالتر نیز می توانند دچار این بیماری شوند.

»یانا« زنی 35 ساله، متأهل و صاحب دو فرزند است. او 
در نوجوانی به آنورکسیای شدیدی مبتال بود و توانست با 
تراپی های بلند مدت آن را مهار کند. اما زمانی که حامله 

شد، ترس از چاق شدن مجددا او را به ورطه بیماری کشاند. 
او حرفی درباره بیماری اش نمی زند و اطرافیان او اطالعی 

از بیماری اش ندارند.

»گردا« زنی 55 ساله است که هم چنان با آنورکسیا دست 
به گریبان است. او ازدواج کرده و یک بیولوگ است. او تا 
چندی پیش با وزن 39 کیلو در کلینیک بستری بود و 

اکنون وزن او به 47 کیلو رسیده و از کلینیک مرخص شده 
است. او هم چنان روزانه 50 کیلومتر دوچرخه سواری 
می  کند و حاضر به خوردن نشاسته و مواد کالری دار 

نیست. رئیس او اطالعی از بیماری گردا ندارد. 

“نادین« 36 ساله است. ازدواج کرده، یک دختر کوچک 
دارد و مشغول به کار است. او سال ها با باال آوردن غذاهایی 

که خورده بود، وزن خود را روز به روز کاهش می داد. با 
تراپی موفق شد که دیگر این کار را نکند. اما با این وجود 

گاهی به هوس می افتد تا می تواند بخورد و بعد باال بیاورد. 
بیماری در او ریشه کن نشده. همسر وی هیچ گونه اطالعی 

از بیماری او ندارد. 

آمار نشان می دهد، هزاران دختر و زن در سنین مختلف 
در کشور آلمان با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند. 
شناسایی این بیماری نیز به راحتی امکان پذیر نیست زیرا 
هر کس با مشخصات مختص به خود، نشانه های مختلفی 
از این بیماری را بروز می دهد. به ویژه شناخت بیماری در 
سنین باالتر مشکل تر است. در آمارگیری و تحقیقات نیز 

اساسا دختران نوجوان مد نظر بوده و از زنان باالی 35 سال 
حرفی در میان نیست. بسیاری با وجود داشتن این بیماری، 

پنهان و تحت پوشش بوده و در هیچ آماری نمی گنجند. 
بسیاری با مشخصه های متنوع واشکال گوناگون حامل 

بیماری می باشند و هرگز شناسایی نمی شوند. زنان باالی 
سن یائسگی اصال به شمارش نمی آیند، چرا که آمار تنها 

شامل زنانی می شود که در سن زیر یائسگی بوده و به دلیل 
این بیماری و قطع پریود به دکتر مراجعه می کنند. 
آمارهای موجود نشان می دهند، نیم درصد زنان در 

آلمان دچار آنورکسیا هستند. یک و نیم درصد از بیماری 
پرخوری یا بولیمیا رنج می برند و یک و شش دهم درصد 

نیز در شمار بینگ ایتینک قرار دارند. باید تأکید کرد که 
این آمارها تنها دختران و زنان از سن 15 تا 35 را دربر 

می گیرد.

بنا به سرشماری در آلمان، درحال حاضر 8524468 دختر 
و زن از 15 تا 35 سال در این کشور زندگی می کنند. از 

این تعداد 308608 زن به طور رسمی به این بیماری دچار 
هستند. اگر تعداد زنان باالی این سن و هم چنین آن هایی 

که سکوت کرده و در خفا بسر می برند را به این تعداد 
اضافه کنیم، حتما رقمی در حد میلیون خواهیم داشت.

این بیماری در سال های 1960 و 1970 به اوج خود رسید. 
بی جهت نبود که پیکر الغر و استخوانی مانکنی به نام 

توئیگی تبدیل به هیکل ایده آل همه دختران شد. واقعیت 
این است که از هر دو دختر، یکی خود را چاق می داند و 

می خواهد اندامی مانند مدل ها داشته باشد. در یکی از سه 
دختر در سنین 11 تا 17 سال، نشانه های آنورکسیا دیده 

می شود. 

احتمال بازگشت این بیماری حتی بعد از تراپی و سالمتی 
نیز بسیار باالست. سرنوشت 15 درصد از بیماران نیز بعد از 
10 تا 15 سال به مرگ منتهی می شود. آمار نشان می دهد 
که میزان مرگ و میر بر اثر آنورکسی بسیار باالتر از میزان 

مرگ و میر در هر بیماری روانی دیگر است.

 به اشتباه گفته می شود: »احتمال این که زنی باالی 40 
سال برای اولین بار به بیماری آنورکسیا و بولیمیا دچار 
شود، بسیار ضعیف است. چرا؟ چون زنانی که به سنین 

پس از 40 سالگی می رسند، دیگر حساسیتی به ظاهر خود 
ندارند و در مواقع بحرانی و بروز مشکالت، به کم غذایی یا 

رژیم الغری روی نمی آورند. این ها فاکتورهایی هستند 
که یک نوجوان را به این بیماری سوق می دهد....«.

سئوال این جاست. آیا واقعا زنان باالی 40 سال دیگر به 
ظاهر و اندام خود اهمیت نمی دهند؟ 

تحقیقات نشان می دهد، بسیاری از زنانی که در سنین باال 
دچار این بیماری شده اند، الزاما در نوجوانی بیمار نبوده 

اند. در واقع روند مبتالیان به این بیماری، از باالرفتن سن 
بیماران حکایت می کند و روز به روز به تعداد بیمارانی در 

سنین باال افزوده می شود. 

تحقیقاتی که در اطریش بر روی 800 زن 40 تا 70 ساله 
انجام شد، نشان می دهد که شکل ظاهری و اندام این زنان 
همان قدر برای شان مهم هست که برای یک نوجوان. اکثر 

زنانی که مورد سئوال واقع شدند، از اندام خود ناراضی 
بودند. در این تحقیقات ثابت شد که میزان اختالل در 

تغذیه این زنان نیز در مقایسه با زنان زیر 30 سال تفاوت 
چندانی با هم ندارد. درواقع زنان در دوران یائسگی همانند 

دختران نوجوان در دوران بلوغ، دوران بحران زائی را 
می گذرانند و بسیار حساس و زودرنج می شوند. 

نکته مهم درامر سوء تغذیه در زنان مسن تر، غیرتیپیک 
بودن اشکال بروز این اختالل است. با وجودی که شرایط 

Foto: Daniellehelm/Flickr
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زندگی این زنان بسیار مشابه است، اما هر کس به شیوه 
دیگری بروز بیماری را در خود نشان می دهد. اکثر آنان 

انگیزه زیادی برای رضایت از زندگی خانوادگی خود ندارند. 
بچه ها بزرگ شده و از خانه رفته اند. اغلب از شغل خود 
ناراضی بوده و یا به مرحله بازنشستگی رسیده اند. ترس 

از یائسگی و پیر شدن، ترس از دست دادن زنانگی و 
جذابیت، نقش مهمی در بروز این بیماری دارد. در چنین 
شرایطی اغلب به فکر می افتند تا تغییری در زندگی خود 
به وجود آورند. در نتیجه تصمیم می گیرند حداقل کاری 
برای اندام و ظاهر خود انجام دهند و در این میان برخی 

برای دست و پنجه نرم کردن با مشکالت خود، به ورطه این 
بیماری می افتند.

در سال های اخیر سن زنانی که دچار واهمه از پیری 
می شوند، به باالی 60 سال رسیده است. حتی زنان باالی 

60 نیز تصمیم می گیرند با اندامی مناسب و الغر به زندگی 
خود معنا و مفهومی ببخشند تا هم چنان مورد توجه و 

جذاب باقی بمانند. 

نکته مهم در این جاست، زنانی که در این سنین به اشکالی 
از آنورکسیا یا بولیمیا مبتال می شوند، هیچ گونه تصوری 

از این بیماری نداشته و رفتار خود را ناشی از این بیماری 
نمی دانند و آن را نمی پذیرند. آن ها حتی برای مشکالت 

خود نامی نمی شناسند و اکثرا به پزشک مراجعه نمی کنند. 
آن ها از این که راجع به یائسگی و افکار خود صحبت کنند، 

دچار شرمندگی می شوند و در نهایت سکوت کرده و با 
کسی در این باره حرف نمی زنند. بسیاری از زنان هم چنان 

با یائسگی همانند تابو برخورد می کنند. چنین بیمارانی 
در خفا باقی مانده و شاید هیچ گاه عیان نشوند. در نتیجه 

نه در آمارها می گنجند و نه درباره مشکالتشان بحثی 
درمی گیرد.

 یک فرمول همیشگی این زنان را به سمت بیماری 
می کشاند. »اگر نمی توانی بر زندگی ات کنترل داشته 
باشی، حداقل کنترل بر بدن خود را به دست بگیر«.... 

این همان فرمولی است که یک نوجوان را نیزبه سمت این 
بیماری سوق می دهد. در شرایطی که به ویژه بدن در حال 
دگرگونی است، چه در زمان بلوغ و چه در دوران یائسگی، 

هورمون ها به نوع دیگری در بدن فعال می شوند و فرد 
احساس می کند کنترلی بر این تغییرات ندارد. در نتیجه 
تصمیم می گیرد خود سکان را به دست گرفته و ابتدا با 

اجرای یک رژیم خیلی ساده تالش می کند تا بدن خود را 
روی فرم نگاه دارد. اما کار کم کم به جایی می رسد که 
فرد دچار آنورکسی  یا بولیمی شده و به مثابه یک اعتیاد 
به آن وابسته می شود. بسیاری از بیماران سال ها با این 

بیماری زیسته اند و وزن خود را دائما باال و پایین می برند 

و مجبورند با تراپی های بلند مدت سالمت خود را به دست 
آورند.  اما شروع یک رژیم غذایی برای چنین افرادی به 
مثابه یک جرعه الکل برای کسی است که الکل را ترک 

کرده است.

بیماری آنورکسیا یا بولیمیا نه تنها اثرات فیزیکی خود را بر 
فرد بیمار، حتی بعد از تراپی برجای می گذارد، بلکه فرد 

را دچار انواع و اقسام بیماری های روانی دیگر نیز می کند. 
در کنار این عوارض، زندگی اجتماعی بیمار نیز به شدت 
ضربه می خورد. این بیماری فرد را برای سال ها و یا برای 

همیشه از یک زندگی اجتماعی نرمال محروم می کند. ابتدا 
تماس با دوستان، رفتن به رستوران، مهمانی و یا دعوت 
دوستان به صرف غذا و غیره از زندگی فرد بیمار حذف 

می گردد. رفتن به استخر، دریا و هر آن چه که بدن شخص 
نشان داده شود، برایش تبدیل به کابوس می شود. بیمار به 
ورزش های بسیار سخت و طوالنی روی می آورد. خریدهای 

پرهزینه، صرف مدت زمان بسیار طوالنی در انتخاب مواد 
اولیه، آشپزی بسیار وسواس گونه و وقت گیر و غیره تمام 

وقت شخص را می گیرد و او را از مراوده با دیگران باز 
می دارد. آن هایی که به بولیمی دچار هستند، هزینه بسیار 
باالیی برای خوراک و تغذیه خود مصرف می کنند و گاهی 

می بایست تمام درآمد خود را صرف خرید غذای خود 
کنند و به همین دلیل بسیاری از این بیماران به اطرافیان 
خود مقروض بوده و همین امر موجب انزوای بیشتر آن ها 

می گردد. 

روانشناسان هشدار می دهند که باید مراقب انواع و اقسام 
رژیم های غذایی که از هر طرف می رسند، باشیم. مشکل 

این جاست که دیگر با غذا خوردن، یک رابطه نرمال، راحت 
و بدون استرس وجود ندارد. آن هایی که رژیم های غذایی 

را فرموله می کنند و تحویل جامعه می دهند، دیگر از کلمه 
رژیم غذایی استفاده نمی کنند، بلکه به عنوان فلسفه تغذیه 
و پرنسیپ و روش غذا خوردن از آن نام می برند و مدل های 
مختلف تغذیه را مانند پتکی بر سر بیماران آنورکسیا فرود 

می آورند. 
زنان نیز از رژیم حرفی نمی زنند، بلکه سیستم تغذیه خود 

را به ظاهر تغییر می دهند. نشاسته را کامل از لیست 
غذایی خود حذف می کنند و لب به قند و شیرینی جات 

نمی زنند و معتقدند به این ترتیب سالم غذا می خورند. 
غافل از این که برخی با همین سیستم به بیماری 

آنورکسیا دچار می شوند. همین سیستم های تغذیه پله 
ای می شود تا بیماران را به قهقرای آنورکسیا پرتاب 

کند. روانشناسان در رابطه با انواع سیستم های تغذیه، از 
»مذهب جانشین« صحبت می کنند. به عبارت دیگراین 

انواع رژیم های غذایی به طرف زنان سرازیر می شود. 
دیگر چنین رژیمی مخفی نمی شود و دیگر به کسی که 
در رستوران یک ظرف پر از ساالد سفارش می دهد، کج 
و با ظن نگریسته نمی شود، بلکه اگر در ظرف کسی یک 

شنیتسل بزرگ و پوره سیب زمینی قرار گرفته باشد، 
گفته می شود، آیا می خواهی خودکشی کنی؟ در 

چنین شرایطی زنان دیگر روش تغذیه خود را بیماری 
نمی دانند و بسیار آسان تر به خود فریبی دچار می شوند. 

آن ها فقظ می خواهند با یک تغذیه سالم حداقل 5 
کیلو وزن کم کرده و خود را سرحال نگاه دارند. اما 5 
کیلو به 10 کیلو و به 15 کیلو می رسد و شخص دیگر 
نمی تواند از کم کردن وزن خودداری کند و کار را به 

جایی می رساند که با فشار انگشت در گلوی خود مانع 
از اضافه شدن وزن خود می شود. 

 
کنسرن های بزرگ الغرسازی بسیار ماهرانه عمل کرده 

و در این راه با ابعاد میلیونی کاسبی می کنند. اگر کسی 
در یکی از برنامه های آن نام نویسی کرده باشد، فورا 

متوجه می شود که صحبت تنها بر سر نخوردن نان و 
نشاسته نیست، بلکه با یک مجموعه بسیار متنوع از 

خرید، پختن، لباس و وسایل ورزشی و انواع و اقسام 
تمرین هایی که به صورت سی دی فروخته می شوند، 

روبرو است. راه نمایی هایی که در این برنامه ها به شما 
می شود، نه فقط برای رسیدن به یک وزن ایده آل است، 
بلکه کم کم به راهنمایی در خرید وسایل آشپزخانه نیز 

می رسد و نوع محصوالت غذایی، کتاب ها و ویدئوهای 
آشپزی و هر چیز دیگری که در این رابطه تصور 

می شود، لیست می گردد وهمه این ها در پرسش نامه 
مربوطه در ای میلی که به دست شما می رسد، موجود 

است و کار را آن چنان راحت کرده اند که در زمان 
بسیار کوتاهی سفارش انجام شده و در عرض یکی دو 

روز دم در خانه تحویل داده می شود. 

جالب این جاست که تغذیه سالم اساسا متوجه 
خانم هاست. کلیشه ای که از گذشته های دور باقی مانده 

است. زن باید سالم و مرتب باشد تا بتواند از فرزندان 
مرد به نحو احسن نگاه داری کند.

نشریه آلمانی اِما، شماره 331

ترس از یائسگی و پیر شدن، ترس از دست دادن زنانگی 
و جذابیت، نقش مهمی در بروز این بیماری دارد. 

در چنین شرایطی اغلب به فکر می افتند تا تغییری 
در زندگی خود به وجود آورند. در نتیجه تصمیم 

می گیرند حداقل کاری برای اندام و ظاهر خود انجام 
دهند و در این میان برخی برای دست و پنجه نرم کردن 

با مشکالت خود، به ورطه این بیماری می افتند.
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زنان و 
زیر ذربین

مبارزان جنبش زنان در سراسر جهان 
همواره از کنشگران و مدافعین پیگیر 

حفظ محیط زیست نیز بوده اند. حضور 
مداوم و برجسته زنان در جنبش 

دفاع از محیط زیست و حق حیات 
تاثیر مهمی بر ساختار این جنبش 
گذاشته است. اکنون فمینیست ها 

خواهان همپیوندی خواست های 
جنبش های رهایی بخش با جنبش 
دفاع از محیط زیست هستند، زیرا 

به تجربه دریافته اند که انواع ستم ها 
که بر انسان و طبیعت روا می شود 

ریشه در نظام مبتنی بر سلسله مراتب 
برای تامین تمرکز قدرت  در دست 

عده ایی محدود دارد.

بولتن ویژه این شماره آوای زن را 
به موضوع محیط زیست و مبارزات 

زنان در این عرصه اختصاص داده ایم. 
در این شماره از خانم  اعظم بهرامی  
برای همکاری دعوت کردیم.  اعظم 

بهرامی دانش آموخته ی رشته ی 
فیزیک محیط زیست، انرژی های 

تجدیذیر و همچنین رشته ی مدیریت 
است. او کنشگر حوزه ی محیط یست 

و حقوق زنان است. 
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»مادر و پدر عزیزم، من نمی توانم دریاچه پریشان 
را روی نقشه پیدا کنم! نمی توانم تاالب جازموریان 
را ببینم با آن که نامش در فهرست یکی از بهترین 

اطراق گاه های پرندگان مهاجر ثبت شده است! چرا 
ایران در نقشه ی گوگل این قدر خاکستری است؟ 

پس جنگل های سبز شمال و کاجستان های غرب و 
جنگل های هیر کانی و بلوط زاگرس کجا هستند؟ 
چرا ما تنها چند روز در هفته آب داریم و باید آب 

آشامیدنی مان را با بطری تهیه کنیم؟«

این پرسش ها و هزاران پرسش بی پاسخ دیگر در مورد منابع 
نفتی مان، آب های زیر زمینی مان، حیات وحش و حیوان های 

اقتصادی،  گذاری های  سرمایه  و  قانون  در  که  است  استواری 
که  دیدگاهی  دارد.  ریشه  کنشگر  و  پویا  فرهنگی  و  بنیادی 
امانتی که  بلکه  محیط زیست را میراث گذشتگان نمی انگارد 

باید همانگونه که تحویل گرفته شده به نسل بعد واگذارد.
ابتدا اصول کلی یک  زنجیره ی نگه داری از محیط زیست که 
الزامات  از  و یکی  مهم  عنصری  عنوان  به  را  سالم  بوم  زیست 
قوانین  آن  برای  بشناسد،  پایدار  اقتصادی  توسعه ی  و  رشد 
نگهدارنده و بازدارنده مناسب وضع کند و با سرمایه گذاری و 
سود آن  را در یک تعامل مفید و سازنده با ساکنانش ) همه ی 

موجودات زنده ی ساکن آن( قرار دهد. 

چنین نگاهی در سند چشم انداز دولت جمهوری اسالمی بسیار 
و  نگرفته  جان  هنوز  مفهومی که  است.  جدید  و  پا  نو  بسیار 
ازموازی  است.  شده  تحمیل  آن  به  زیادی  کارشکنی های 
مجوزهای  تا  گرفته  قانون  ناتوانی  و  مدیریتی  کاری های 
دهان های  و  جنگلی  اراضی  کاربری  تغییر  برای  جویانه  سود 
با  را  ودریاچه  تاالب  تا  گرفته  جنگل  و  کوه  از  که  گشاده ای 
بولدوزرهای سدسازی و راهکشی وکامیون های پسماند  یکجا 
می بلعند. و حتی همین امروز بخش مربوط به آموزش آن نیز 
سر  رسمی جهانی  تعهدات  و  اسناد  به  نسبت  داشتن  تعهد  از 

باز زده است. 

اهمیت فعالیت حقیقی و کاربردی در سیستم های دولتی
زیست  محیط  بحث  در  زنان  حضور  نمونه های  مهمترین  از 
 22 در   1394 سال  در  که  نامه ایست  رسمی تفاهم  شکل  به 
امضای  با  زیست،  محیط  سازمان  و  دولت  میان  فروردین، 
هدف   . شد  منعقد  ابتکار،  معصومه  و  موالوردی  شهیندخت 
زیست  محیط  حفظ  در  زنان  شدن  فعال  سند  این  ویژه ی 
این  توضیحی  جلسه ی  در  مالوردی  مرضیه  شد.  تعریف 
توافقنامه گفت: »در دنیا یکی از بحث هایی که در سازمان ملل 
مطرح است مشارکت زنان در تغییرات آب و هوایی است. پس 
از سال 2015  یکی از بحث های اساسی توسعه، بحث محیط 
داشته  مهمی می توانند  نقش  زنان  که  است  توسعه  و  زیست 
باشند. مجموعه این واقعیت ها باعث شد این سند تهیه شود. 
شاهد  تا  است  شده  تعیین  سند  این  برای  زمان  سال  چهار 
محیط  اوضاع  بهبود  و  زنان  استثنایی  پتانسیل  از  بهره مندی 

زیست باشیم.«
 

درست است که در بندهای تعهدات دوطرفه دولت و سازمان 
محیط زیست نکات مثبتی وجود دارد اما موارد مهم بسیاریست 
فعالیت  سابقه  سالها  با  ابتکار  است.  نشده  لحاظ  آن  در  که 
تنها سازمان  به عنوان مسئول  در عرصه محیط زیست، خود 
توانسته است  از محیط زیست چقدر  متولی حفظ و حراست 
بر مراودات و دخالت های محدود کننده وزراتخانه هایی مانند 
و  کار  و  ساز  بر  سازندگی  جهاد  و  کشاورزی  و یا  نیرو  و  نفت 
تصمیمات سازمان محیط زیست فائق بیاید؟ ناکار آمدی او در 
شرایط بحرانی مرتبط با محیط زیست مانند مسئله ی کمبود 

نسل های  که  است  پرسش هایی  انقراض،  قرمز  فهرست  در 
آینده از ما خواهند پرسید.

فعال کردن نقش زنان در محیط زیست پایدار نیازمند 
زیست  محیط  است:  عمل  آزادی  و  حمایتگر  قوانین 

پایدار
پایدار و منابع  مفاهیمی کلیدی و مهمی چون “محیط زیست 
طبیعت  و  “زمین  و  نسل ها”،  همه ی  برای  میراثی  طبیعی 
در  که  نیست  زیادی  مدت  بازگشت”،  قابل  غیر  ای  سرمایه 
جامعه جهانی طرح و عنوان شده است. محیط زیست پایدار 
بدان معنا که خودتولیدگر، تجدیدپذیر و خودمحافظ باشد و 
نیز در تمام برداشت ها، اشتراک گذاری ها و مدیریت ها چشم 
پایه های  نیازمند  شود،  لحاظ  موردش  در  مدت  دراز  اندازی 

از  مواردی  و  خوزستان  محیطی  زیست  بحران  آب،  انتقال  و 
این دست روشن شد. 

تبلیغات  انجام  با  نامه یا  تفاهم  امضای  و  همایش  چند  با  آیا 
به  بی تفاوتی  و  مردم  دوش  به  بار  تحمیل  و  بی پشتوانه 
می توان  طبیعت  به  شده  تحمیل  ناپذیر  جبران  آسیب های 
به محیط زیست پایدار دست  یافت؟ گذشته از این، سازمان 
و  بودجه  نظر  از  محیط ییست،  مانند  رمقی  بی  و  جان  کم 
توانمندی ها و اختیارات قانونی، چقدر امکان عمل و کنترل و 
پیشبرد و یا متوقف کردن پروژه ها با توجه به شرایط موجود 

در حوزه ی محیط زیست را دارد؟

در یک نمونه، معصمومه ابتکار چقدر توانسته است در قوانین 
حمایتی تعاونی ها و بانک ها برای زنان کشاورز، برای زنانی که 
عالقه مند به اشتغال زایی در موارد مستقیم مربوط به محیط 
تورهای  ایده  بیو،  محصوالت  تولید  مثال  طور  )به  زیست 
ایستگاهی(   - تحقیقاتی  پروژه های  طبیعت،  در  گردشگری 

هستند کار موثر انجام دهد؟

هر وقت دست اندرکاران دولتی از نقش زنان در حفظ محیط 
زیست صحبت می کنند، سراغ نقش زنان در الگوی مصرف و 
تفاهم  این  در  مورد  این  می روند.  خانگی  زباله های  مدیریت 
نامه نیز با عنوان »اصالح الگوی مصرف« گنجانده شده است 
که در واقع برنامه ی دیگری است با هدف آرمانی کردن خانه 

نشینی زنان و دادن مسؤولیت آشپزخانه ها به دست آنان . 

عنوان  به  موالوردی  شهیندخت  و  ابتکار  معصومه  نیست  بد 
معدود بانوان مسئول در بدنه اجرایی دولت، به آمار دانشجویان 
دختر پذیرفته شده در رشته های مرتبط با کشاورزی و فیزیک 
شناسی،  زمین  و  شناسی  اقیانوس  انرژی،  و  زیست  محیط 
دست  این  از  دیگری  بلند  لیست  و  طبیعی  منابع  مهندسی 
نگاه کنند تا متوجه شوند چطور تبعیض جنسیتی بر رشد و 
پیشرفت زنان و دخترانمان در عرصه های علمی سایه ایی سیاه 

انداخته است؟                               
تخصصی  معدود  علمی دانشگاه های  هیات  در  زنان  جایگاه 
نانو کجاست؟ چطور دختران  و  نو  انرژی های  زمینه ی  ما در 
دانشجو از اردوهای تحقیقاتی و فرصت های مطالعاتی خارج از 

کشوردر مقاطع عالی تحصیل باز می مانند؟          
و  دارند  مصرف  الگوی  در  ویژه  نقش  زنان  این که  شعار  آیا 
مدارس نیاز به مروجان محیط زیست دارد گام پنهان دیگری 
برای معرفی  تعیین شده  از پیش  راستای سیاست خطی  در 
مشاغل جنسیت زده ی معرفی شده برای زنان در ایران نیست؟

شکل  به  مردم  مشارکت  و  فعال  نقش  از  حمایت  برای 
سازی  توانمند  به  نیازمند  زمان،  هم  و  دار  ریشه  و  پیوسته 
مالی،  پشتوانه  و  حمایتگر  قوانین  و  عمل  آزادی  است یعنی 
ایده های  و  استعدادها  شکوفایی  و  شناخت  به  نیاز  همچنین 

       

           زنان، زیست و توسعه ی پایدار 

اعظم بهرامی
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خالقانه. مسلما با چند همایش و امضای تفاهم نامه  یا با انجام 
تبلیغات بی پشتوانه و تحمیل بار به دوش مردم و بی تفاوتی به 
آسیب های جبران ناپذیر تحمیل شده به طبیعت، نمی توان به 
محیط زیست پایدار رسید. به این ترتیب، دموکراسی و نگاه 
غیرتبعیض آمیز در نقاط شاید به ظاهر دور از مرکز هم بسیار 

اهمیت پیدا می کند .

ریزیکرد  برنامه  پایدار  زیست  محیط  برای  می توان  چگونه 
در  دانش  افزایش  و  تحصیلی  برابر  رشد  امکان  که  حالی  در 
زمینه محیط زیست فراهم نیست؟ در حالی که کار روی زمین 
و  اجتماعی  فرض های  پیش  با  کوه  و  جنگل  و  معدن  در  و 
قانونی، مردانه تعریف شده است؟ چطور می توان از مشارکت 
بانان  فعاالنه زنان با حمایت دولت صحبت کرد؟ آمار محیط 
زن کشورمان به علت ناامنی فضای کار کمتر از انگشتان یک 

دست است. 

اهمیت دانش و اطالع رسانی
اردیبهشت 1394 نخستین کنفرانس منابع طبیعی و محیط 
زیست و توسعه پایدار در دانشگاه پیام نور واحد ایذه، استان 

خوزستان، برگزار شد. 

مشارکت  از  نشان  طرح  مجریان  از  تعدادی  و  داوران  لیست 
اندک زنان داشت. این در حالی که هنوز چند ماهی بیشتر از 
توافق نامه ی بستر سازی برای فعالیت زنان در حوزه ی محیط 
جهان  دو  به  را  علوم  سوژه  نیست  قرار  نمی گذشت.  زیست 
تمامی دست های  که  زمانی  ولی  کنیم  قسمت  زنانه  و  مردانه 
نیمی از  حذف  به  قانون گذاری  و  اقتصاد  و  سیاست  قدرتمند 
جمعیت ایران به کار هستند، سکوت و پذیرفتن، نوعی خیانت 
در قبال نسل های آینده است که نیمی از خالقیت و اثر گذاری 

و توانمندی برای بهتر زیستن را از دست داده اند. 
اهمیت کسب دانش  به  اشاره آشکاریست  این  از طرف دیگر 
دانشگاهی  و  تخصصی  شکل  به  چه  عمومی و  سطح  در  چه 
آموزش  معاونت  خبری  بولتن  در  زیست.  محیط  حوزه ی  در 
نیز اهم اهداف سال جاری  و پژوهش سازمان محیط زیست 
عمومی مردم  بیولوژیکی  دانش  و  بانان  محیط  دانش  افزایش 

قرار داده شده است. 

محیط  آموزش  »تخصصی  فصلنامه  در  شده  منتشر  تحقیقی 
زیست و توسعه پایدار« )پاییز 2012( که نشان می دهد چطور 
از کم رنگ  آماری(  تهران )دایره ی  شهروندان یک منطقه در 
از افزایش  بودن نقش رسانه های ملی در اطالع رسانی و نیز 
مشکالتی چون کمبود فضای سبز و ترافیک و موضوع زباله ها 
در تهران شکایت می کنند و نسبت به وضعیت باید و نباید های 
محله ی خود آگاهند. همینطور این تحقیق نشان می دهد که 
با  زیست  محیط  بنیادی  مفاهیم  از  شهروندان  اطالع  میزان 
میزان تحصیالتشان در ارتباط است، اما میزان عملکرد مثبت 

حوزه ی  در  چندان.  نه  زیست  محیط  به  نسبت  تعهدشان  و 
حال  عین  در  و  معیوب  نقش  به  باید  شهری  محیط  زیست 
وجود  با  حالیکه  در  کرد.  اشاره  نیز  شهر  شوراهای  غلوآمیز 
مدیریت موازی سازمانها و وزارتخانه ها در ایران حتی فضای 
شهر،  سازی  زیبا  شهرسازی،  عمران  حوزه ی  در  اجرایی  کار 
فضاهای فرهنگی و اجتماعی و هنری شهری نیز در دایره ی 
می توان،  چطور  ندارد،  وجود  شهرداریها  اجرای  و  تصمیم 
از  امد،  کار  و  تخصصی  و  مناسب  انتخابی  صورت  در  حتی 
اعضای یک انجمن تشریفاتی که تنها امضا کننده ی چک های 
مالی هستند انتظار تغییر فضای زیست محیطی شهرها و رفع 
و بهبود مشکالت حیاتی شهرهای بزرگ و کوچک صنعتی را 

متوقع بود یا آرزو داشت؟ 

تالشی هر چند ناکافی در زمینه حفظ محیط زیست
سمن های  در  خودجوش  گرفته ی  جان  فعالیت های 
انتشار  و  زیست  محیط  در  فعال  نهاد(  مردم  )سازمان های 
گروه های  وبالگ   در  زنان  ویژه  فعالیت های  از  اخباری 
و  حیوانات  از  حمایت  خانه های  مانند  زیست،  حامی محیط 
برنامه های پاکسازی طبیعت در بخش هایی از جنگل ها و آغاز 
سازی  فرهنگ  و  محیطی  زیست  سواد  افزایش  و  ترویج  به 
درمدارس، را می توان به عنوان زیر مجموعه مهمی از راه های 
رسیدن به محیط زیست پایدار توسط گروه های مردمی مورد 

بررسی قرار داد.

را  مالح  مه لقا  زیست،  محیط  آلودگی  با  مبارز  زنان  جمعیت 
»مادر محیط زیست ایران« لقب داده و رخشان بنی اعتماد از 
زندگی او فیلمی تهیه کرده است. بنیاد مه لقا مالح که در سال 
1373 بنیانگذاری شد از نمونه های مثال زدنی در این زمینه 
است. به گزارش صفحه رسمی این جمعیت، آنان با ابتکار عمل 
می کنند  برگزار  سالیانه  را  زیست  محیط  و  کودک  نمایشگاه 
تقدیر  زیست  محیط  حراست  و  حفظ  زمینه  در  فعاالن  از  و 
بانوان  از  گروهی  به  کرد  اشاره  می توان  همچنین  می کنند. 
ایل بختیاری ساکن روستای سفید گل چهار محال بختیاری 
و  نمایشگاه ها  در  محلی  اصیل  دستی  صنایع  فروش  با  که 
و  حفظ  برای  پول  آوری  جمع  به  اقدام  محلی  بازارچه های 

حراست مناطق جنگلی زاگرس کرده اند.

از  هکتار   10 در  بادام  و  بلوط  بذر  کاشت  به  کمک  با  آنها 
تعداد  توانستند  زاگرس  العبور  صعب  مناطق  جنگل های 
زیادی از ساکنان استان چهار محال بختیاری را متوجه وضع 
وخیم جنگل های زاگرس کنند. این گروه با نام »شولیز« ایده 
می کنند.  پیگیری  اجرا  برای  را  نهالستان«  مدرسه یک  »هر 
همین طور قابل تقدیر است تالش تک تک گروه ها و افرادی 
تفکیک  زمینه ی  در  کارهایی  و یا  پاکسازی طبیعت  برای  که 
و بازیافت زباله با ایده و کار گروهی در کنار هم ایستاده اند. 
نظر  و  حضور  با  می تواند  فعالیت ها  مجموعه  این  از  بسیاری 

اما  انجام شود.  با دانش علمی بهتر و مفیدتر  امر یا  کارشناس 
نمی شود از سپاس از این زنان نیز چشم پوشی کرد. ولی در 
نهایت باید افزود که گروه های فعال در حوزه ی مسایل زنان 
به دالیل مختلف نتوانسته اند مانند سازمان های زنان بسیاری 
اندازی  راه  را در  بسیار کلیدی  نقش  از کشورهای جهان که 
جنبش های سبز محیط زیستی داشته اند نقش داشته باشند. 

زیست  محیط  ما  سرزمین  کمبود ها  همه  با  می رسد  نظر  به 
پایداری دارد! زیرا اگر تمام عوامل مخرب و مشکالت مدیریتی 
بی رویه  وبرداشت  جنگل ها  تخریب  سرعت  و  آبی  منابع  در 
و  تاالب ها  حریم  به  تجاوز  در  بی توجهی  و  انرژی  منابع  از 
رودخانه ها را عالوه کنیم بر بی مسئولیتی و منفعت طلبی های 
اکثریت  پرسشگری  عدم  و  مطالبه خواهی  عدم  و  مدیران 
شهروندان، تنها یک زیست بوم مقاوم و پایدار است که توانسته 
در  آبی  و  جنگل  در  درختانی  هنوز  و  بیاورد  تاب  هم  هنوز 

رودخانه هایش داشته باشد!

انرژیهای  و  زیست  محیط  فیزیک  رشته ی  آموخته ی  دانش  بهرامی،  اعظم 

تجدید پذیر و همینطور رشته ی مدیریت است. بهرامی در حوزه ی محیط یست 

و حقوق زنان فعال می باشد.
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اساسا جامعه برای چیست و به چه درد می خورد؟ این سوال 
پاسخ  مارک  گل  لیسا  مفسر  و  نویس  سرمقاله  تاریخ دان،  را 

می دهد: 

- مهم این است که جامعه را همواره از  منظر پایینی ها بررسی 
کرد. زاویه دید فمینیسم یک نگاه از پایین است. 

او می افزاید که اگر ما به فرودستان، ستمدیدگان و محرومان، 
و  جامعه  به  نیازی  نیاندیشیم،  است،  مهم  آنها  به  توجه  که 
روابط اجتماعی نداریم. آنگاه هر کسی باید به تنهایی مسائلش 
را حل کند. این به این مفهوم خواهد بود که ما به کسانی که 
در موقعیت ضعیفی قرار می گیرند بی توجهی کنیم . گل مارک 
می افزاید که قدرتمندی افسانه و دروغ است. ما در برهه هایی 
از زندگی به دیگران وابسته و نیازمند هستیم. آنگاه که متولد 
قرار  غصه  و  غم  معرض  در  و یا  می شویم  بیمار  می شویم، 
می گیریم. حتی قوی ترین انسان ها نمی توانند از این آسیب ها 
بگریزند. اکو فمینیسم از آسیب پذیری نمی ترسد بلکه به آن 
بعنوان یک انرژی مثبت که بافت جامعه را ضخیم تر و قوی تر 
مفهومی تلفیقی  می توان  را  فیمینیسم  اکو  می نگرد.  می کند، 
از نگرشی جامع، همه جانبه و از منظر نگاه از پایین فهمید. 

یکی دیگر از اکو فمینیست های سرشناس در اسپانیا پروفسور 
فلسفه الیسیا پاولیو می باشد. او از دیدگاهی غیرذات باورانه، و 

از منظر یک اکوفمینیست منتقد در تحلیل هایش به اخالق و 
جنسیت در رابطه با محیط زیست توجه می کند.

در یک  فرهنگ  و  از طبیعت  تلفیقی  دو  هر  مرد  و هم  زن   -
واحد پیچیده هستند. اکو فمینیست به مردها یاداوری می کند 
شریکند،  را  جانبه  دو  وابستگی  این  زنان  با  همراه  آنها  که 
بر  پدرساالرانه  مردانگی  تولید  در  که  دوگانه ایی  وابستگی 

برتری طلبی و منطق مکانیکی استوار است. 

الیسیا پولیو معتقد است که اکو فیمینیسم انسان را به صورت 
واقع بینانه ای بازتعریف می کند، او را متواضعانه و برابری خواه 

آماده مقابله با مشکالت محیط زیستی کنونی می کند.  

پیام انقالبی
و  نویسنده  طرف  از  پیش  سال  چهل  اکوفمینیسم  واژه 
شد.  ابداع   Francois d’Eaubonne فرانسوی  فمینیست 
پیامش این بود که زنان در چارچوب ساختار اجتماعی استوار 
بر سلطه نمی توانند به رهایی دست یابند و بحران اکوسیستم 
و  زنان  بر  ستم  ساختار  شد.  نخواهد  حل  چارچوب  این  در 
خواست  دلیل  همین  به  و  است  خورده  گره  هم  به  طبیعت 

جنبش زنان و محیط زیست نیز می بایست یکی شود.

پیام رادیکال اکوفمینیسم
از:  کریستتینا ساند برگ

ترجمه آزاد:  ژیال افتخاری

 
حفاظت از آسیب پذیرها و ستم دیده ها وظیفه 
در  زندگی  از  مقطعی  در  ما  همه  است،  جامعه 
اکو  می گیریم.  قرار  پذیری  آسیب  شرایط 

در  محور  انسان  فرهنگ  معاصر،  فمینیست های 
تاثیرات مخرب زیست محیطی  با طبیعت و  رابطه 

که نولیبرالیسم به بار آورده است را مورد انتقاد قرار 
همبستگی  در یک  زیست  محیط  تخریب  و  فقر  با  و  داده 

بین المللی خواهرانه مبارزه می کنند. کریستینا ساندبرگ از نشریه 
سوئدی پرسپکتیو فمینیستی پای صحبت دو تن از اکو فمینیست های 
معاصر، روزنامه نگار لیسا گل مارک و پروفسور فلسفه الیسیا پولیو 

نشسته است. 
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و  آب  بحران  و  زیست  محیط  نابودی  موارد  اینکه  علیرغم 
برای عموم مردم  هوا در سایه جامعه مصرفی بخوبی ثبت و 
شناخته شده و در جنبش فمینیستی بحثی کامال زنده حول 
زیادی  برد  است  نتوانسته  اکوفمینیسم  اما  دارد،  جریان  آن 
در جامعه سوئد داشته باشد. این شاید به دلیل پیام انقالبی 
نهفته در آن و ترس از این پیام باشد. اکوفمینیسم دیدگاهی 
آلترناتیو از درک ما از جامعه و جهان ارائه می دهد، این که ما 
به قرض گرفته شده« زندگی می کنیم، همچنان  در »زمانی 
هستند،  هم نظر  زیست  محیط  دانشمندان  از  بسیاری  که 
»سقوط و نابودی محیط زیست در پیش روی ماست«. لیسا 
گل مارک به انسان هایی اشاره می کند که در اثر این تخریب 
مجبور به ترک محل زندگی شان می شوند و یا به دلیل شرایط 
کاری بسیار دشوار، قحطی و یا سموم محیط زیست جان خود 

را از دست می دهند. 

آلیسیا پولیو می گوید:  از طریق دید انتقادی به فرهنگ انسان 
اکو  نولیبرالی،  شدن  جهانی  مضرات  همچنین  و  محوری 
فیمینیسم این امکان را به ما می دهد که خود را به عنوان یک 
گونه حیاتی بهتر بشناسیم، مراقب سالمتی مان باشیم، با فقر 
و نابودی محیط زیست در یک همبستگی خواهرانه بین المللی 
زندگی  کیفیت  به  می توانیم  ما  ترتیب  این  به  کنیم.  مبارزه 
بهتری که صرفا انبار کردن محصوالت مادی نیست، برسیم. او 
از این نظریه که زنان در همزیستی با طبیعت زندگی می کنند 
توسعه  زمان  در  ما  که  است  معتقد  بلکه  نمی کند  پشتیبانی 
اکولوژی  و  فمینیسم  بین  پیوند  که  می بریم  سر  به  ناپایدار 

را اجتناب ناپذیر می کند. وی معتقد است که هر دو دیدگاه 
فرهنگی  و  کرده  غنی  را  دیگر  متقابل یک  بطور  می توانند 

مبتنی بر برابری و توسعه پایدار را رشد دهند.

نوع  هر  از  گرفتن  فاصله  است که جهت  معتقد  پولیو  آلیسیا 
میان  متقابل  حمایت  پیمان  ما  که  است  الزم  سلطه گری 
این  به  کنیم.  واقعی  و  عملی  را  بخش  رهایی  جنبش های 
و  کرده  پرهیز  جانبه  دو  خشم  و  خواری  آدم  از  که  ترتیب 
احترام متقابل و تالش برای فهم مشکالتی که شاید مستقیما 

مشکل خود ما هم نباشند را پیشه کنیم.  

بحران  و  اجتماعی  اقتصادی،  نظر  از  حساسی  برهه  در  ما   -
محیط زیست بسر می بریم و این امکان برای ما وجود دارد که 
پیوندهایمان را محکمتر کرده و اختالف نظر بین دیدگاه های 
مختلف را کنار بگذاریم. آلیسیا پولیو خواهان دیالوگ مداوم، 
خواهان  مقاومت  مختلف  جنبش های  میان  وی  نظر  از  که 

تغییر کمیاب است، می باشد.

اکو فمینیسم اسپانیایی جوانه می زند
است.  سازمانیابی  و  رشد  حال  در  اسپانیا  در  اکوفمینیسم 
 la Red فمینیستی  اکو  شبکه  چارچوب  در  اکتیویست ها 
محیط  فعالین  و  فمینیست ها  از  متشکل   Ecofeminista
یک  اکو،   طرفداران  از  انها  از  بسیاری  تعداد  که  زیستی 
زیست  محیط  طرفدار  جنبش های  از  که  کوچک  سبز  حزب 
حال  در  هستند،  اند،  آورده  بر  سر  اجتماعی  جنبش های  و 

ابتدای  از  کوچک  حزب  این  می باشند.  خود  سازماندهی 
تشکیل متاثر از افکار اکو فمینیستی پالیو بوده است. 

 
گسترده تری  حضور  فمینیسم  محلی،  تفاوت های  علیرغم 
در  هفتاد  دهه  در  فرانکو  دیکتاتوری  از  گذار  دوران  از  پس 
به یمن  دمکرات  سوسیال  دولتهای  است.  داشته  اسپانیا 
موفق  دارد،  وجود  احزابشان  راس  در  که  فمینیست هایی 
انسیتوی  بگیرند،  رفرم  مثبتی در مسیر  شده اند تصمیم های 
زنان تشکیل داده اند،  یک بدنه قدرتمند در سطح جامعه در 
صده های اخیر و همچنین تصویب قوانینی در جهت برابری، 
با خشونت جنسی شکل گرفته است. متاسفانه توجه  مبارزه 
به محیط زیست چه در بین عموم مردم و چه سیاستمداران 
وجود  نیز  استثنا  اما  نیست.  گسترده  خیلی  اکتیویست ها  و 

دارد. 
  

- رای های حزب دفاع از حق حیوانات در مقابل آزار و اذیت 
به میزان چهار برابر در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است، 
سیاسی  باالی  سطح  در  ای  نماینده  انها  اینکه  بدون  البته 
کارناوال  از  مالی  باشند. تشکل های چپ حمایت های  داشته 
این سنت بطور کامل  را قطع کرده و در کاتالونی  بازی  گاو 
برانداخته شده است. در برخی از شهرهای اسپانیا سیرک های 
حامل حیوانات کامال ممنوع شده اند. پالیو اشاره می کند که 
هنوز برخی فمینیست ها برای تساوی حقوق گاوبازهای زن با 
مرد مبارزه می کنند، در صدد مبارزه با سکسیسم در ورزش 
هستند. اما خود او معتقد است که گاوبازی نماد مرد ساالری 

ست و می بایست از جانب فمینیست ها کامال طرد شود چرا 
که گاوبازی بر سلطه گری و خشونت استوار است.  

 
فمینیسم کالسیک در مقابل اکو فمینیسم

گل مارک می گوید که تالش فمینیسم کالسیک برای بدست 
اوردن تساوی حقوق بین جنس زن و مرد است و این به این 
واقع درون  یک قفس صورت  در  رهایی  امر  است که  مفهوم 

می گیرد. این قفس همان سیستم اقتصادی حاکم است. 
اینصورت  غیر  بدهد در  ما  به  را  کلید قفس  - کسی می باید 
بیرون آمد.  باید شروع به خم کردن میله های قفس کرده و 
این کار اسانی نیست. می بایست کلیت نظم جامعه زیر عالمت 

سوال برود. 

گل مارک همزمان به اینده خوشبین است.
- نیاز به اکو فمینیسم عظیم است.

وی می افزاید که دانشگاه ها اغلب از جنبش های اجتماعی در 
تولید آکادمیک بهره برداری می کند. آکادمی جایی نیست که 
در ان آکادمسین ها خودشان فکر و ایده می سازند. ایده ها و 
افکار از آزاد اندیشان و جنبش های اجتماعی به عاریه گرفته 
محیطی  زیست  اخالق  مانند  جدیدی  مفاهیم  و  می شوند 
می کند  تاکید  مارک  گل  می شود.  پرداخته  آن  بر  مبتنی 
می آورند،  پدید  را  آینده  به  امید  اجتماعی  جنبش های  که 
سیستم های  کوچک  انقالب های  طریق  از  که  جنبش هایی 

اقتصادی بزرگ را تغییر می دهند.

است  معتقد  پولیو  الیسیا 
را  انسان  فیمینیسم  اکو  که 
بینانه ای  واقع  صورت  به 
را  او  می کند،  بازتعریف 
خواه  برابری  و  متواضعانه 
آماده مقابله با مشکالت محیط 

زیستی کنونی می کند.  
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تراریخته  محصوالت  تولید  موضوع  روی  حالی  در 
)محصوالتی که ساختار ژنتیکی آن از طریق مهندسی 
ژنتیک تغییر یافته باشد( برای آوردن آن بر سفره ی 
کلی  سیاست  که  می شود  تبلیغ  و  تالش  ایرانیان، 
تغذیه در جهان به سمت ارزشگذاری بر محصوالت 
طبیعی )بیو( و غذاهای شناسنامه دار حرکت می کند. 
روند تولید مواد غذایی از مرحله ی مربوط به پرورش 
دام و طیور تا کشاورزی جزئی مهم از شاخص های 
مصرف  میزان  است.  پایدار  توسعه ی  اندازه گیری 
همین  و  دام ها  تغذیه ی  و  پروش  روند  کود،  و  سم 
زیست  تطبیق  شرایط  حتی  و  نگهداری  کیفیت  طور 
محیطی کارخانه های تولیدی و فن آوری محصوالت 
پایداری  سنجش  چرخه ی  از  بخشی  نیز  غذایی 

توسعه ی کشورها به شمار می آیند.

در بحث سالمت نیز وضعیت زنان شیرده و کودکان، نوزادان 
و سالمندان همیشه مورد توجه ویژه قرار داشته است، چون 
این گروه ها از آسیب پذیرترین گروهها در جامعه هستند. نه 
بر  داری  معنا  شکل  نیزبه  آن  کیفیت  که  تغذیه  کمیت  تنها 
توانایی جسمی و ذهنی کودکان در رده های سنی متفاوت اثر 
اطالعات  همواره  رسمی ایران  آمار  در  ما  چند  هر  می گذارد. 
مناطق  تفکیک  به  کودکان  تغذیه ی  شرایط  از  دقیقی 

طریق  از  گاه  که  مقاالتی  به  توجه  با  اما  نداریم  جغرافیایی 
و یا  می شود  منتشر  ایران  داخل  کنفرانس های  و  سمینارها 
مانند یونسکو،  جهانی  سازمانهای  اطالعات  آرشیو  و  رصد  با 

می توان به مجموعه اطالعاتی دست یافت. 

مطابق آمار غیر رسمی منتشر شده در سمینارهای پزشکی )به 
بعد  تهران( در سال1390  بهشتی  دانشگاه شهید  مثال  طور 
از رصد داده ها در یک روند زمانی پنج ساله، بدست آمد که 
حداقل 6 میلیون نفر از جمعیت ایران دچار پوکي استخوان 
با  کشور  سال  دو  زیر  کودکان  در  خوني  کم  شیوع  هستند. 
است. حدود 11 درصد  قابل مالحظه  بسیار  عدد 40 درصد 
کودکان زیر پنج سال کشور دچار کم وزني متوسط یا شدید 
و 15 درصد آنان دچار کوتاه قدي متوسط یا شدید ناشی از 
از مشکالت  نامناسب می باشند. گرسنگی هنوز یکی  تغذیه ی 
کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته است. در حالی 
که مازاد غذایی که به شکل زباله بدور ریخته می شود می تواند 
را سیر کند. یکی  برابر گرسنگان جهان  پنج  جمعیتی معادل 
به  توجه  نیز  ایتالیا  در  میالن   2015 سال  اکسپو  اهداف  از 
مقوله ی غذا، مواد غذایی و کیفیت موادی بود که می خوریم. 
به  ایتالیا، رهبران جهان  فائو در  به علت وجود مرکز جهانی 
دعوت سازمان خواربار و کشاورزي به منظور تشکیل »اجالس 
در  نوامبر 1996  در  نهایت  در  غذا«  زمینه  در  جهاني سران 
و  سالم  غذاي  به  دسترسي  هدف  با  تا  آمدند  گرد  رم  شهر 

مغذي، دریافت غذاي کافي و ضرورت رهایي از گرسنگي را به 
عنوان حق رسمی هر فرد ثبت کنند و تاکید نمودند که ریشه 
کني گرسنگي باید در کلیه کشورهای جهان در اولویت قرار 
بگیرد. رفاه و کیفیت تغذیه در همه جای جهان پیش فرض 

ابتدایی توسعه ی اقتصادی و سیاسی است. 
برای  مان  روزانه  در خرید  می خوریم  آنچه  کمیت  و  کیفیت 
تهیه ی غذا و خورد وخوراک دو فاکتور مهم کیفیت و سالمت 
مان،  خرید  قدرت  نیز  و  می شود  آشپزخانه  وارد  که  موادی 
توان  مهم  مبحث  بر،  عالوه  است.  موثر  بسیار  شک  بدون 
اقتصادی، فرهنگ و دانش افراد از آنچه می خورند هم نقش 
مهمی دارد. به طور معمول افراد، آنچه در سبد غذایی خانوار 
قرار می گیرد را قیمت می کنند و بعد بر اساس عادات غذایی 
خود تصمیم به خرید می گیرند. اما اگر مسئله ی توان مالی و 
ردیف بودجه ی خانواده برای تهیه ی آن محصول کافی نباشد 
طبیعی است که دیگر به مرحله ی انتخاب و داشتن دانش و 
عادت غذایی صحیح نمی رسند. خرید گوشت قرمز و میوه که 
جزء مواد غذایی گرانقیمت هم محسوب می شوند در ابتدای 
تایید  را  موضوع  این  هم  آمار  و  می گیرند  قرار  لیست حذف 
آبان ماه گزارش  می کند. روزنامه همشهری سال گذشته در 
در سبد  میوه  میزان  مورد کم شدن  در  کرد  منتشر  مفصلی 
علمی چندین  هیئت  اعضای  از  آن  در  که  ایرانی  خانوارهای 
دانشگاه درمان و علوم پزشکی نظرسنجی شده بود. بر اساس 
همان آمار بیش از 40 درصد خانواده های ایرانی امکان مصرف 

میوه را ندارند. آمار جهانی نیز نشان می دهد که سرانه مصرف 
ساالنه میوه و سبزیجات در جهان )بر حسب کیلوگرم به ازای 
هرنفر( 120 کیلو است که در کشورهای توسعه یافته تا نزدیک 
200کیلو گرم هم افزایش می یابد و این در حالیست که این 
عدد در ایران برابر 30 کیلو است. اما کنترل و نظارت قیمت 
از طریق دولت هم معمولن کارگشا نیست . به دلیل مقرون 
به صرفه نبودن تولید برای تولیدگران، تولید کننده ی محلی 
وزارتخانه های  و  ندارد  پرسود  محصوالت  تولید  برای  امنیتی 
اند  نیاورده  بوجود  برایشان  را  موانع  رفع  امکان  هم  مربوطه 
طور  به   . نیست  کار  در  هم  نگرانه ایی  آینده  ریزی  برنامه  و 
کاهش  به  نسبت  روحانی،  جمهور  رییس  مورد  دریک  مثال 
ریزی جدی  برنامه  و  رسیدگی  دستور  لبنیات  و  شیر  قیمت 
داد، اما، به محض آنکه این دستور در کار مجلس قرار گرفت 
بسیاری  تمایل  عدم  و  میوه  تولید  کمبود  مشکل  رفع  مانند 
افزایش واردات  بر  ادامه ی تولید میوه، دستور  به  باغداران  از 
مواد غذایی بیشتر قرارگرفت. مدتی نگذشت که انجمن صنفی 
صنایع لبنی کشور وضعیت تعیین نرخ نهایی را برای دامداران 
در  شیر  سرانه ی  مصرف  امروز  و  ندانست  صرفه  به  مقرون 
جهان برای هر فرد 190 لیتر در سال و برای ایرانیان 60 لیتر 

در سال است . 

در ایران بنا به آمار رسمی اعالم شده از طرف وزیر بهداشت 
مواد  واردات  دالر  میلیار   13 ساالنه  میانگین  بطور  درمان  و 
غذایی داریم و این در حالیست که با همه ی موانع و مشکالت 
آب  درصد   91 به  نزدیک  ایران  در  خشکسالی  و  ابرسانی 
چطور  می شود.  صرف  کشاورزی  بخش  در  موجود،  مصرفی 
با وجود این سرمایه گذاریهای کالن، هنوز ما در بخش مواد 
غذایی نمی توانیم نظر تولید کنندگان را برای تولید محصول 
کافی با کیفیت مناسب جلب کنیم؟ آیا غیر از این است که 
بنایی  برنامه ریزی و مدیریت و سرمایه گذاریهای زیر  بدون 
اند  نهاده  بنا  اندک  بر اساس سود جویی های گروهی  پایه را 
برزیل و بخت  و  بازار چین  از  واردات مواد بی کیفیت  با  که 
توان  و  امکان کار  نتیجه  را سیاه کنند و در  تولیدگر داخلی 
غذایی  مواد  کنندگان  حمل  و  فروشندگان  و  کارگران  مالی 
تضعیف  نیز  می خورند  روزی  چرخه  این  در  همگی  که  را 

کرده اند؟

افراد کم تمول و فاقد منبع درآمد در اولین  مسلم است که 
سطح آسیب پذیری از نظر کمبود انواع ویتامین ها و مشکالت 
نظر  از  می گیرند.  قرار  نامناسب  و  ناکافی  تغذیه ی  از  ناشی 
کنار  در  ایران  امروز  تغذیه،  سوء  به  مبتال  افراد  آمار  رشد 
منابع  و  دارد  قرار  سومالی  و  الجزایر  اردن،  کشورهایی چون 
غیر رسمی تایید می کنند بیش از 800 هزار کودک زیر شش 
سال در ایران مبتال به فقر غذایی هستند. و بیش از 80 درصد 
از  فارغ  که  هستند  کلسیم  کمبود  دچار  ایرانی  خانواده های 
غیبت  در  مهمی است  بسیار  عامل  نیز  فقر  ناصحیح،  تغذیه 

توسعه و چالش گرسنگی 
اعظم بهرامی
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گوشت و لبنیات و میوه بر سر سفره ی بسیاری از شهروندان 
آن سرزمین.

همانطور که گفته شد، فارغ از توان اقتصادی، موضوع آگاهی 
اینکه   . تایین کننده است  انتخاب نوع رژیم غذایی ما  ما در 
چه چیز در آشپزخانه های ما طبخ می شود و با چه هدفی مهم 
است. وقتی ما در رتبه ی اول مصرف نمک و شکر و چربی در 
دنیا قرار داریم نشاندهنده است که رتبه ما در فشار خون و 
دیابت هم قابل تامل و نگران کننده است . هر ایرانی بیش از 
برابر  به هفت  نزدیک  نمک،  برابر مصرف سرانه ی جهان،  دو 

مصرف سرانه ی دنیا شکر مصرف می کند.

هستیم.  دنیا  اول  کشور  سه  جزء  نیز  نوشابه  مصرف  در  ما 
روغن  مصرف  به  اندکمان  تمایل  و یا  قبیل  این  از  مواردی 
زیتون و گوشت سفید به جای گوشت قرمز در واقع مستقیما 
اینکه  دارد.  بستگی  می خوریم  آنچه  اهمیت  و  انتخاب  به 
دانش خود را از خواص و عوارض مواد غذایی افزایش دهیم 
و تنها هدِف پای سفره نشستن، سیرکردن شکم نباشد. آمار 
و  معده  سرطان  به  ابتال  آمار  خون،  فشار  به  مبتال  کودکان 
آمار سکته های ناشی از چربی و فشار خون باال می تواند همه 
و  ایران  سالمت  و  نظام  مسؤولین  برای  باشد  خطری  زنگ 
نظر  به  ساده  امری  خوردن  غذا  آنکه  رغم  علی  خانواده ها. 
از  را  آشپزیمان  و  غذاییمان  عادات  از  بسیاری  ما  می رسد، 
دیگران می اموزیم و در خانواده آنرا تمرین و در مدرسه آنرا 
باز سازی می کنیم. عادات آشپزی اشتباه نیز می تواند با زیاده 
روی و بی مباالتی در مقدار و کیفیت مواد اولیه در فاصله ی 
میان پخت و تولید و بعد از آن عالوه بر تولید انبوهی ذباله، 
باعث بی قیمت شدن زحمات تولید کنندگان و سود جویی 
منفعت طلبان و هدر رفتن سرمایه های ملی مان شود. سرخ 
کردن بیش از حد مواد، فریزر کردن مواد غذایی برای طوالنی 
اتفاق  غذایی  مواد  قیمت  ثباتی  بی  علت  به  گاه  )که  مدت 
مواد  خاصیت  رفتن  ازبین  و  انرژی  رفت  هدر  و یا  می افتاد( 
عادات  از  نمونه های  همه  مدت،  طوالنی  پخت های  در  اولیه 
آشپزی مضر ایرانی است . و البته نمونه ی روشن دیگری در 
شگفتیست  جای  چقدر  البته   . است  نان  موضوع  زمینه  این 
که هنوز بعد از این همه سال و تکرار معضل همیشگی نان و 
حتی بعد از آمار بسیار غیر منطقی مصرف سرانه ی ما در غله 
و حبوبات در جهان که به خاطر دور ریزهای نان بدست آمده 
بود و یا وابستگی مان به واردات گندم، هنوز مسؤولین مجاب 
نشده اند که ما در ساماندهی بخش نان نیاز به برنامه ریزی 

دقیق و حساب شده داریم.

با توجه به افزایش آمار سوء تغذیه در برخی استان های ایران 
شاید انجام یک طرح حمایتی با توزیع یک وعده غذای رایگان 
به همراه میوه و شیر در این استانها می تواند از رنج و بیماری 
متاسفانه هنوز ساماندهی  اما  بکاهد.  به طور موقت  کودکان، 
مقوله ی  در  نیز  و  است.  نیافتاده  اتفاق  امر  این  در  مناسبی 

فرهنگسازی برای آموزش به کودکان که چه مواد غذایی برای 
بدنشان مضرست و چطور می توانند با تغذیه مناسب خودشان 
را قوی و سالم نگه دارند و یا ضرورت مصرف سبزی و میوه و 
لبنیات، هم سرمایه گذاری زیر بنایی انجام نشده است. با راه 
دنیا در پیش  از کشورهای  بسیاری  با  مقایسه  درازی که در 
داریم، داستان دیگری که به موازات در جریان است مسئله ی 
سالمت همین مواد غذایی است که با دشواری تهیه و انتخاب 

می کنیم.

ایمنی غذا 
به طور مثال در پاییز دو سال گذشته مسؤولین بیمارستانی 
در زاهدان دلیل مسمومیت همزمان 250 دانش آموز را که با 
عوارض مشابه )تهوع و استفراغ( به بیمارستان مراجعه کرده 
سولفید  حاوی دی  موادی  به  خوراکی  روغن  آلودگی  بودند، 
دانستند. کمی قبل از آن نیز در بهار همان سال رییس سازمان 
نمونه های  درصد   25 تا   20 که  کرد  اعالم  استاندارد  ملی 
لبنیات و شیر که به صورت نمونه مورد آزمایش قرار گرفته 
وزیر  ازانکه  پس  اند.  بوده  آلوده  )پالم(  گیاهی  روغن  به  اند 
تولید  کارخانه های  کرد،  تایید  را  نیز خبر  درمان  و  بهداشت 
فراورده های لبنی، دامداران را مقصر دانستند و دامداران نیز 
موضوع را نفی کردند و در نهایت دبیر انجمن صنفی صنایع 
لبنی با ارائه ی نامه ای به وزیر بهداشت و درمان، موضوع را 
از پایه بی اساس وباعث تشویش اذهان عمومی دانست. حاال 
محموله های  کشف  و  مسمومیت ها  این  از  تعداد  چه  اینکه 
غذایی الوده رسانه ای می شود وچه تعداد برای جلوگیری از 
موضوع  از  می شود  مختومه  پنهان،  عمومی،  اذهان  تشویش 
چنین  آمار  گفت  جرات  به  می توان  اما  است.  خارج  بحث 
نیز  جاری  سال  بهار  در  باالست.  بسیار  ایران  در  مواردی 
بیش از دویست نفر از دانشجویان دانشگاهی در یزد به علت 
مسمومیت غذایی در بیمارستان بستری و یا با مشکل مواجه 
دانشگاه  مسئولین  واکنش  و یا  آن  دالیل  مورد  در  اما  شدند. 

هیچ توضیحی مندرج نشد. 

در یک نمونه دیگر به گفته ی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن 
نباتی، ایران رتبه 15 مصرف روغن پالم در جهان را داراست. 
و  شیر  در  پالم  روغن  استفاده  که  کرد  تاکید  همینطور  وی 
ماست تخلف است. در حالی که ایران در صادرات محصوالت 
ارگانیک در آسیا رتبه 5 را دارد، در مورد مواد غذایی تولیدی 
جهت مصرف عموم هنوز نهاد ویژه و یکپارچه ای که تنها برای 
ناظر  و  گیرنده  تصمیم  غذایی  مواد  سالمت  و  کیفی  کنترل 
شد،  ذکر  نوشتار  ابتدای  در  که  همینطور  ندارد.  وجود  باشد 
استفاده ی بی مباالت و کنترل نشده از انواع سموم کشاورزی 
و  دام ها  برای  بیوتیک ها  انتی  انواع  و  هورمونی  داروهای  و 
طیور بدون در نظر گرفتن زمان کشتار آنها، نیز م یتواند باعث 
دراز  مصرف  در  جدی  حال  عین  در  و  آرام  مسمومیت های 
مدت برای مصرف کنندگان شود و یا حتی سبب رسوب سموم 

ناشی از فلزات سنگین در دستگاه های مختلف بدن و ابتال به 
انواع سرطان دستگاه گوارش شود.

کشورهای  میان  در  ما  است  شده  باعث  مسائل  این  مجموع 
نظر  از  می کنند،  مصرف  مشابهی  غذایی  مواد  که  مسلمان 
قرار  رتبه ی شش  در  غذایی  مواد  تنوع  و  کیفیت  و  سالمت 
کننده  ناامید  و  برانگیز  تامل  واقعن  که  جایگاهی  بگیریم، 
آنها  در  تقلب  و  تولیدی  غذایی  مواد  آلودگی  دایره ی  است. 
علوم  دانشگاه  درمان  و  بهداشت  معاونت  که  رسید  جایی  به 
در  و  کرد  منتشر  ای حدود 30 صفحه  تهران جزوه  پزشکی 
نمود.  رسانی  اطالع  را  غذایی  مواد  در  رایج  تقلب های  ان 
تقلب  تا  می شود  شامل  را  زعفران  در  غش  از  لیست  این 
 . را  آبلیمو  و  چای  حتی  و  لبنی  و  گوشتی  فراورده های  در 
چنان  بعضن  غذایی  مواد  همزمان  آلودگی  و  تقلب  موضوع 
نه  متخلف  که  می افتاد  رسمی اتفاق  ظاهر  با  و  سازمان یافته 
تنها بدون نگرانی از آسیب رسانی جدی بلکه با فرار از جریمه 
و پیگرد قانونی، سود بسیار کالنی هم به جیب می زند. واردات 
دستگاه های چینی برای تبدیل برنج نرمه و شکسته به برنج 
کامل، مثالی از این دست است. در توضیح تبلیغ فروش این 
دستگاه نوشته شده است که خرید و فروش و کار با آن خالف 
افزودن  با  دستگاه  این  دارد.  بهداشت  مجوز  و  نیست  قانون 
دانه ی  ماده ی چسبنده،  نوعی  و  برنج خورد شده  و  نشاسته 
کامل برنج تولید می کند. بعد از اشباع بازار برنج با محصوالت 
پاکستانی و هندی واردات چنین دستگاهی از چین واقعن چه 
بر سر سالمت سفره های  ایرانی می آورد! چه  بر سر شالیکار 
ایرانی که برنج سهم عمده ای در آن دارد می آید! ویدیوهای 
اشتراک گذاشته شده  به  اجتماعی  زیادی هم در شبکه های 
گوشت  چرخ  با یک  می توان  چطور  می دهد  نشان  که  است 
صنعتی و مخلوط کردن چربی و دل و قلوه ی نشسته ی مرغ 
عنوان  به  آنرا  ادویه،  افزودن  و  خروس  تاج  حتی  و  روده  و 
و  کرد  دار  مزه  و  رنگ  همبرگر  و  مثل سوسیس  محصوالتی 
از  بیشماری  موارد  و  موارد  این  نمود.  ارائه  بندی شده  بسته 
این دست که در رسانه های ملی هم به نمایش عموم درآمده 
است می تواند بخشا نشان از منفعت طلبی و سودجویی های 
برخی افراد باشد، اما در بخش مهمی از ماجرا مسئله ی نظارت 
مسوالن و تعلق درجه ی استاندارد و کیفیت محصول و اطالع 
الگوی  وجود  و یا  نظارت  کمبود  است.  مطرح  جمعی  رسانی 
اشتباه نظارتی از یکسو، و عدم حمایت از فعالیت های صنفی 
افزایش کیفیت  که می تواند مشوق یک رقابت سالم منجر به 
تقلبی  تولید محصوالت  از سوی دیگر، فضای  باشد  و کمیت 
صنعتی  واحدهای  بر  و  است  کرده  فراخ  سودجویان  برای  را 

غذایی داخل نیز فشار می آورد. 

به  بسیاری  موارد  در  تنها  نه  کننده  سو،مصرف  دیگر  از 
قدرت  بلکه  ندارد  دسترسی  کیفیت  با  و  مرغوب  محصوالت 
مواد  ای  زنجیره  فروشگاه  چند   . دارد  نیز  محدودی  انتخاب 
انواع  میان  آنها  در  بتوان  که  دارد  وجود  ایران  در  غذایی 
محصوالت لبنی، یا انواع حبوبات، نان، روغن و غیره چرخید و 

با کنترل کیفی و اطالعات درج شده پشت هر بسته، انتخاب 
برای  محلی  بازارهای  به  چقدر  داد؟  انجام  را  خود  مناسب 
برای  و  می شود  داده  فضا  و  امکان  سالم  محصوالت  ارائه ی 
مدیریت و معرفی و حمایت شان زیر ساخت های برنامه ریزی 

و کیفی لحاظ شده است؟

شده ی  فراموش  فاکتورهای  از  هم  بندی  بسته  در  کیفیت 
از  بعد  بتوانید  شما  اینکه  است.  ایران  در  غذایی  محصوالت 
مصرف اندکی از ماده غذایی درش را بسته و بقیه را در دفعات 
دیگر مصرف کنید؟ اینکه هر ماده ی غذایی متناسب با مایع یا 
جامد بودنش در ظرفی با الیه ی نگهدارنده مناسب محصول، 
مورد  در  کافی  اطالعات  درج  نیز  و  باشد  شده  بندی  بسته 
انرژی و تاریخ تولید  محصول از جمله میزان چربی و قند و 
و انقضا و درجه ی کیفی محصول در روی جلد و نیز زیبایی 
و رنگ و در نظر گرفتن طیف های مختلف مخاطب و یا تولید 
محصوالت غذایی ویژه ی بیماران و سالمندان، مثل مبتالیان 

به دیابت و چربی خون و تیروئید و غیره؟

در نمونه های دیگر برخی کارخانه ها اغلب به علت مشکالت 
اقتصادی، عدم وجود بازار رقابتی و نظارت ناکافی، در تولید 
کردن  کم  می کنند.  فروشی  کم  مبدا  از  خود  محصوالت 
رقیق  بسته،  روی  شده  نوشته  تعداد  از  بیسکویتها  تعداد 
دهنده های  طعم  و  اسانس  افزودن  پاکتی،  آبمیوه های  بودن 
مرغوب،  اولیه ی  مواد  از  کاستن  و  مجاز  حد  از  بیش  رنگی 
مسؤولین  حتی  اما  هستند.  دست  این  از  اندکی  نمونه های 
امر هم می دانند که با این حجم باالی محصوالت بی کیفیت 
گرده ی  بر  نهاده شده  اقتصادی  مشکالت  و  وارداتی  ارزان  و 
تولید کنندگان داخلی، ضریب تولید مرغوب به شدت کاهش 
پژوهشکده ی  اعضای  از  مثلن، یکی  آخر  مورد  این  در  میابد. 
از  به یکی  زاده(  رضوی  مرضیه  )خانم  غذایی  صنایع  و  علوم 
طعم  از  انبوهی  »افزودن  که  بود  کرده  اعالم  خبرگزاری ها 
نیاز  غذایی  محصوالت  به  شیمیایی  اسانس های  و  دهنده ها 
به علت  دارد که صنایع غذایی  تحقیقاتی  و  پژوهشی  کار  به 

مشکالت مالی متاسفانه به شکل مستقل عمل می کنند.«

حاال مثلن در یک سفره ی خوشرنگ با بوی سبزی پلو با ماهی 
فلزات سنگین و  به  آن  نبودن  آلوده  و  از سالمت ماهی  باید 
اضافه  اسانس  و  آب  ان  به  که  آبلیمویی  شد،  مطمئن  سرب 
حاصل  خوب اش  ظاهر  رغم  علی  که  برنجی  باشند،  نکرده 
چسب و نشاسته و خمیر برنج نباشد، تاریخ مصرف شیشه ی 
ترشی تغییر داده نشده باشد و سبزیهای داخل آن تازه و تمیز 
و  وایتکس  به  آلودگی  لبنی  محصول  عنوان  به  دوغ  و  باشد 
روغن پالم نداشته باشد! و در نهایت نقطه ای بگذاریم بر اینکه 
که  این  می اندیشیم؟ یا  می خوریم  آنچه  به سالمت  چقدر  ما 
چقدر پتانسیل و امکان اندیشیدن به کیفیت آنچه می خوریم 

برایمان فراهم است؟
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پرتره  ادبی ...

فرشته وزیری نسب متولد سال 1۳۳۸ در شهر کرمان است. کارشناسی 

ارشد خود را در ادبیات انگلیسی در ایران گرفته و تا سال 1۳۸0 که به 

آلمان مهاجرت کرد، در دانشگاه ادبیات انگلیسی تدریس می کرده است.

 در آلمان دکترای خود را در حوزه ی نمایش معاصر انگلیس از دانشگاه 

گوته فرانکفورت گرفته و چند ترم در آنجا »نمایش معاصر انگلیس« 

تدریس کرده است. تا به حال سه نمایشنامه )تعلیم ریتا، برخیزید و بخوانید 

و خداوندگار برون(، چند داستان کوتاه، مقاله و تعداد زیادی شعر از آلمانی 

و انگلیسی ترجمه کرده است. از او همچنین شعر، داستان کوتاه و مقاالتی در 

مجله های داخل ایران و مجله های ادبی اینترنتی منتشر شده است. 

عالوه بر این ها در زمینه ی بازیگری و نقد تاتر نیز فعال بوده است. در 

سال 1۳9۳ مجموعه شعر او به نام »با لک لک ها در باد« و گزیده ای از 

ترجمه هایش از چند شاعر مشهور آلمانی به نام »درستایش دور دست« در 

ایران منتشر شد. 

در این سال همچنین نمایش »وطنی که بنفشه نبود«، به نویسندگی 

و کارگردانی او در جشنواره های تاتر هایدلبرگ و کلن، تاتر گالوس 

فرانکفورت و شهر گیسن اجرا شد. این نمایش به آلمانی هم ترجمه و در 

فرانکفورت و گیسن به زبان فارسی و با باالنویس آلمانی اجرا شده است. 

از دیگر تجربه های تاتری او می توان به اجرای دو زبانه )فارسی / آلمانی( 

»یک نمایشنامه خیلی بد« نوشته داریوش رعیت و نمایشنامه خوانی اجرایی 

»پینوکیو می خواهد بمیرد« از همین نویسنده اشاره کرد. برگردان مجموعه 

شعری از سپیده جدیری به انگلیسی از تجربه های اخیر او در زمینه ی ترجمه 

است. 

فرشته وزیری نسب برای اجرای نمایش »وطنی که بنفشه نبود« برنده ی 

تندیس نهمین جشنواره تئاتر ایرانی  هایدلبرگ شد
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نام فرشته وزیری به ژانرهای مختلف هنری گره 
خورده و خوب هم جای خود نشسته است. چگونه 

می توانید به عنوان شاعر، داستان نویس، منتقد، مترجم 
و کارگردان تئاتر فعالیت هایتان را راهبری کنید؟

به نظر خودم که این تنوع کمی موجب پراکندگی کارهایم 
شده است اما من خیلی تنوع طلبم و این سبب شده که 
ژانر های متفاوتی را تجربه کنم. کار هنری را با بازیگری 
شروع کردم اما هم زمان نقد و داستان کوتاه و شعر هم 
می نوشتم. درآغاز اقامت در آلمان بیشتر شعر نوشته ام و 
در دوره تحصیلم بیشتر متمرکز بر حوزه نمایش انگلیس 

بودم. در دوره بعد از اتمام دکترا و هنگام دبیری بخش نقد 
مجله ادبی کندو بیشتر مقاله نوشته ام، چه در زمینه نظریه 
ادبی و چه نقد عملی. حاصل این دوره از نظر خودم راضی 
کننده تر است. گر چه هنوز هم می نویسم اما قابل مقایسه 
با آن زمان نیست. چند سالی هم به شکل فشرده تر به تاتر 
پرداختم، چه در زمینه نقد تاتر و چه در زمینه کارگردانی. 
این روز ها بیشتر ترجمه می کنم. در تمام این دوران ها تنها 

شعر همراه همیشگی بوده است. بخشی از این فعالیت ها، 
مثل نقد نظری یا عملی و ترجمه، به رشته ای که خوانده ام 
مربوط می شود و گرچه در آنها هم شکلی از خالقیت نهفته 

است اما در واقع بیشتر جنبه علمی دارند ونتیجه کسب 
دانشی است که در طول زمان به دست آمده )یا نیامده( 

است. در داستان، نمایشنامه نویسی یا شعر است که بیشتر 
خالقیت فردی نمود پیدا می کند و برای من بیشتر شخصی 

است. آنچه که مثل شعر یا داستان نویسی شخصی است 
نیازی به وقت خاصی ندارد. گاهی ایده ای چند وقت با من 
هست و یک روز وقت می گذارم و می نویسم. اما تاتر یا نقد 
مستلزم گذاشتن وقت تحقیق یا برنامه ریزی دقیق تر است.

کارگردانی تاتر چه دشواری هایی در خارج از کشور 
می تواند برای شما داشته باشد؟

دشواری های خاص خودش را دارد، چون اینجا اغلب 
کارگردان درچند نقش دیگر، یعنی تهیه کنندگی، طراحی 
صحنه و نور و حتا گاه بازیگری هم باید ظاهر شود. عالوه 

گفت و گو با 
فرشته وزیری نسب 

سهیال میرزایی

بر این به خاطر کمبود بازیگر حرفه ای برای رسیدن به 
اجرایی مطلوب وقت بیشتری هم باید گذاشت. در انتخاب 

متن هم دست کارگردان باز نیست و باید خود را به متونی 
با بازیگران کمتر محدود کند. 

نمایش »وطنی که بنفشه نبود« با کارگردانی شما 
توانست نظر منتقدین و مخاطبین را به خود جلب کند. 
توشه ی شما به عنوان کارگردان از این تئاتر چه بود؟ 

چه نقطه قوت ها و ضعف هایی را در آن می بینید؟
خوب قطعا کار کاستی های خودش را داشته اما با توجه به 
اینکه اولین تجربه نمایشنامه نویسی و کارگردانی من بود، 

آنهم در محیط جدید، می توانم بگویم کار موفقی بود. به 
نظر من به روز بودن نوشته آن، همذات پنداری بسیاری از 
تماشاگران با آن و بازیگری خوب چند تا از بازیگران سبب 

محبوبیت آن شد. حتی در اجرای شهر گیسن که خیلی 
از تماشاگران ما خارجی بودند و فقط از طریق باالنویس 

آلمانی دیالوگ ها را دنبال می کردند مورد استقبال خوبی 
قرار گرفت. البته متاسفانه بعضی ازدوستان تاتری خارج از 
کشور با آن برخورد خوبی نداشتند و یکی از آنها که حتی 

به دیدن نمایش نیامده بود انتقادهای تندی از من و این اثر 
کرد که بیشتر شخصی بودند. اما بسیاری از آنها هم بودند 

که از این کار حمایت کردند و آن را از بهترین کارهای 
سال های اخیر در خارج از کشور خواندند.

اگر قرار باشد دوباره آن نمایش را اجرا کنید، به چه 
مواردی توجه بیشتری خواهید کرد؟

 اگر دستم باز باشد بیشتر در انتخاب بازیگران دقت 
می کنم، به دینامیک اجرا هم توجه بیشتری خواهم 

داشت و احتماال در متن هم تغییراتی خواهم داد و از پر 
حرفی های آن کم خواهم کرد.

استقبال از تئاتر اخیرتان » یک نمایشنامه خیلی بد« 
چگونه بود؟ 

استقبال عمومی خیلی خوب بود اما نظرهمکاران تاتری در 
مورد آن متفاوت بود. بعضی ها خیلی از کار تعریف کردند 
اما بعضی متن را نپسندیده بودند، شاید به این خاطر که 

متن بیشتر پست مدرن بود و برای بعضی تماشاگران و 
هنرمندان سنتی تر کمی غیر متعارف. برخی هم انتظار 

داشتند که کار شبیه کار قبلی باشد که بیشتر جنبه 
اجتماعی و سیاسی داشت. اما من خودم هم متن و هم اجرا 

را دوست داشتم، به نظرم بازی ها یک دست تر از کار قبلی 
بود و متن آقای رعیت با اینکه کمدی بود اما جنبه فلسفی 

ظریفی درخود نهفته داشت.

شما در دانشگاه های ایران تدریس می کردید. فضای 
دانشگاه و کار با دانشجویان چگونه بود؟

خیلی بستگی به دانشگاهی داشت که در آن تدریس 
می کردم، چون من در دانشگاه های مختلفی تدریس 

می کردم. دانشجوها از دوره ای به دوره ی دیگر متغیر 
بودند. دشوار ترین کالس ها کالس های پر جمعیت پسران 

بود که اغلب احترام الزم به اساتید زن را نداشتند و همیشه 
چند جلسه ای الزم بود که با کمی سخت گیری یا تمرکز 

روی موضوعات درسی آنها را هم عالقمند کنی. گاهی این 
پروسه با تنش هایی هم همراه بود. عالوه بر این در درس 

دادن و انتخاب موضوعات آزادی وجود نداشت و باید برنامه 
ستاد انقالب فرهنگی را دنبال می کردی. 

تدریس در آنجا را شاید بتوان از دو جنبه بررسی کرد: 
جنبه علمی و جنبه اجتماعی. در جنبه علمی بیشتر مشکل 

و محدودیت وجود داشت هم از نظر منابع و هم از نظر 
سطح علمی دانشجویان. چون رشته ادبیات انگلیسی آسان 
نبود و گاهی دانشجویان سطح زبان انگلیسی شان در آن 

حد نبود که همه چیز را خوب درک کنند، به خصوص 
در درس هایی مثل نقد ادبی، تاریخ ادبیات، مکتب های 
ادبی، رمان و نمایشنامه. در نتیجه بار زیادی بر دوش 

مدرسین بود. در این زمینه در دانشگاه فرانکفورت، که 
من مدت کوتاهی در آن درس می دادم، دشواری کمتر 

بود چون کسانی که به کالس نمایشنامه می آمدند اغلب 
انگلیسی خوبی داشتند. بعالوه در اینجا شیوه کار متفاوت 
بود، اساتید در انتخاب منابع آزادتر بودند و بار کار بیشتر 
بر روی دانشجو بود که با تحقیق نوشتن یا ارائه تحقیقی 

شفاهی در کالس ها مشارکت داشتند. 

عالوه بر این سیستم امتحان دادن درخیلی از دروس 
اجباری نبود و بیشتربه تصمیم استاد مربوط می شد. به 

نظر من درچنین سیستمی جا برای خالقیت شخصی بازتر 
است و دانشجو فقط شنونده صرف نیست. از نظر اجتماعی 

به نظرم دانشجو های ایران حسو شور بیشتری داشتند و 
شکل کالس ها بیشتر جمع را به آدم القا می کرد. اینجا 

نمی شد به کالس جمع گفت. اغلب فرد هایی بودند که در 
این کالس ها حاضر می شدند بی آنکه با دیگران ارتباطی 
بگیرند، به زحمت باید آنها را به کار یا بحثی جمعی وادار 

می کردی. البته طول تحصیل یا تدریس من در دانشگاه 
گوته آنقدر نبود که من با قطعیت بتوانم از تفاوت ها حرف 

بزنم، این چیزهایی بود که در همین کوتاه مدت تجربه 
کردم.

هنگام اقامت تان در ایران در کدام ژانر هنری فعال تر 
بودید؟

بازیگری تاتر، داستان نویسی، ترجمه و نقد. شعر را آن 
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زمان بیشتر برای بیان احساسات خودم می نوشتم و در چند 
مجله مثل بایا، چیستا و کرمان چاپ هم کرده ام اما االن 
که نگاه می کنم نمی توانم بگویم که کارهای قابل توجهی 

بوده اند.

آیا به »ادبیات مهاجرت« اعتقاد دارید؟ تعریف شما 
از آن چیست؟

من به ادبیاتی که از تجربه مهاجرت تاثیر می گیرد باور 
دارم. چون به هر حال وقتی آدم مهاجرت می کند با مسائل 

و مشکالت خاصی روبرو می شود یا حس هایی در او به 
وجود می اید که با آنچه تا آن زمان در سرزمین مادری 

تجربه کرده متفاوت است. اما اینکه ما بتوانیم از ژانر ادبیات 
مهاجرت حرف بزنیم شک دارم. جویسی یا بکتی که در 

ایرلند می نویسد با جویس و بکتی که در فرانسه می نویسد 
در اساس یکی است، حتا کوندرا هم همان کاری که در 

چکسلواکی آغاز کرده بود در فرانسه ادامه می دهد. آنچه که 
نوشتن در مهاجرت را با نوشتن در سرزمین مادری متفاوت 
می کند معضل مخاطب و مساله زبان است. اگر نویسنده ای 

در سرزمین جدید به زبان مادری بنویسد به طور طبیعی 
مخاطبان محدود تری خواهد داشت و اگر به زبان سرزمین 
میهمان بنویسد دیگر از حوزه ادبیات بومی خارج می شود و 

عنوان »ادبیات مهاجرت« در مورد آن صدق نمی کند. عالوه 
بر این در آثار ادبی تولید شده در خارج اینقدر موضوعات و 

رویکرد ها متفاوت است که به نظر من نمی شود از یک کلیت 
حرف زد. به صرف داشتن درونمایه غم غربت نمی شود 

از ادبیات مهاجرت حرف زد، به خصوص در این عصر که 
مهاجرت گسترده خانواده هایی با منشاء زبانی و ملیتی 

متفاوت و چند زبانه بودن در کشورهای مهاجر پذیر سبب 
شده که ادبیات تبعید یا مهاجرت دیگر آن مفهوم سابق خود 

را از دست بدهد.
 

آیا مهاجر بودن یک شاعر می تواند حتما نشانه هایی از 
مهاجرت را در آثارشان داشته باشد؟

نه الزاما. به نظرم به سابقه مهاجرت بر می گردد. در نسل 
اول این عناصر بیشتر دیده می شود و اگرمهاجرین خودشان 

را محدود به گتوها نکنند به تدریج که از عمر مهاجرت 
می گذرد،عناصری از محیط جدید وارد زبان و تجربه های 

آنها می شود. نسل دوم معموال خود را به محیط جدید 
نزدیک تر احساس می کند، خاطراتش از سرزمین مادری 
کمتر است و در نتیجه نوستالژی کمتری دارد. افراد این 

نسل اغلب بین دو زبان حرکت می کنند و گاهی زبان 
مادری شان زبانی نیست که آنها در زندگی روزانه به آن 

تکلم کنند. اینها با دو فرهنگ و دو زبان بزرگ می شوند و 
رویکرد شان به خیلی چیز ها با نسل اول یکسان نیست. در 

نتیجه این تجربه های متفاوت ادبیاتی هم که تولید می کنند 
متفاوت است.

چقدر آثار خود شما تحت تاثیر فضای مهاجرت قرار 
گرفته است؟

به نظرم در سالهای آغازین مهاجرت خیلی تحت 
تاثیرنوستالژی برای وطن بودم و این تاثیردر بیشتر آثاری 
که در این دوران نوشتم، غیر از نقد ها چشمگیر است. اما 
االن تالش می کنم نگاه دو قطبی نداشته باشم. گر چه به 
هر حال گاهی حس غربت غلبه می کند و این حس ربطی 
به این ندارد که چقدر در سرزمین جدید جا افتاده باشی یا 

مشکلی داشته باشی یا نداشته باشی. یک روز ابری تاریک 
می تواند پرتت کند به آسمان آبی زادگاهت و تمام روز را 

با دلتنگی بگذرانی. در شعر هایم این حس را پر رنگ تر 
می توان دید.

نوشتار زنانه را در آثار شاعران زن ایرانی چگونه 
ارزیابی می کنید؟

پرسش دشواری است. چون به نظر من شاعران زن ما 
هنوز تا رسیدن به آنچه که کریستوا و سیکسو شعر زنانه 

می نامند خیلی راه دارند. بگذریم ازاینکه چهار چوب عملی 
دقیقی هم برای تعیین شعر زنانه نداریم و هر کس از ظن 

خود با آن یار می شود به گمان من چون آن روند آزاد سازی 
و تابو شکنی زبانی و فکری در فرهنگ ما صورت نگرفته 
است به ندرت می توان شعر یا شاعری پیدا کرد که به آن 

نهایتی که گروه فمینیست های فرانسه در جستجویش 
بودند رسیده باشد. درداخل ایران که دید کلی به زنان 

و محدودیت های اخالقی ای که برای او قائل می شوند و 
مساله ممیزی اصال اجازه این کار را نمی دهد. در خارج 

ازکشور هم کسانی که به این کار دست زده اند هنوز 
نتوانسته اند به مرحله جریان سازی برسند، کاری که فروغ 

فرخزاد موفق شده بود که انجام دهد. این که چرا چنین 
چیزی اتفاق نیفتاده است غیر از بررسی ادبی نیاز به بررسی 
اجتماعی و تاریخی خاصی دارد. اما بی شک فضای مذهبی 
حاکم بر جامعه ایران، به خصوص بعد از سال 57، و اینکه 
در جهان امروز دیگر دچار انبوهی شدن بسیاری چیزها، از 

جمله تولید شعر، در آن موثر بوده است. اما نوعی شعری 
که می توان آن را شعر زنان نامید، با خصوصیات خاص 
خود، در ایران شکل گرفته است و به نظر من حضورش 

بسیار پررنگ احساس می شود.

اگر بخواهیم وارد فضای ترجمه شویم، باز کارهایی 
از شما را می بینیم که نشانه ی قدرت شما در ترجمه 

است. چه ترجمه هایی را تاکنون منتشر کرده اید؟
شروع کار ترجمه برای من در ایران با ترجمه داستان کوتاه 
از انگلیسی بود، مثال از هاینریش بل یا وودی آلن و بعد هم 

چند نمایشنامه که دو تای آنها به شکل مشترک با آقای 
عباسی بود. به ترجمه شعر بیشتر در آلمان پرداختم. در 

این ترجمه های شعر، فیسبوک نقش مهمی بازی کرده 
است. دوره ای بود که من دیگر کار ثابتی نداشتم و تصمیم 
گرفتم که به مطالعه شعر آلمانی بپردازم. کشف این دنیای 

جدید برای خودم خیلی جالب بود و فکر کردم که آنچه 
به نظرم جالب می آمد ترجمه کنم. ودر فیسبوک خود یا 

در یک سایت ترجمه در فیسبوک بگذارم. از این طریق با 
مترجمین دیگری که مثل من از زبان های دیگر ترجمه 

می کردند، از جمله شهال اسماعیل زاده، مودب میر عالیی، 
محسن عمادی و کامیار محسنین آشنا شدم که تقریبا 
حلقه ای شد که ما را بیشتر به ترجمه کردن و خواندن 

ترجمه های یکدیگر تشویق می کرد. حاصل این دوره ترجمه 
بیش از پنجاه شعر آلمانی و انگلیسی در سایت شاعران 

جهان است که به همت محسن عمادی درست شده بود 
و مجموعه ترجمه اشعار شعرای آلمانی که به نام »در 

ستایش دور دست« در ایران منتشر شد. بعد هم به فکر 
افتادم که شعر شاعران جدید ایرانی را به دو زبان آلمانی 
و انگلیسی بر گردانم و در آلمان معرفی کنم. این کار با 
وجود ترجمه های متعددی که انجام شده بود به خاطر 

دشواری های نشر در آلمان به مرحله چاپ نرسید. در این 
میان گاهی می شد که شعرهایی از شاعران زن را ترجمه 
می کردم، از جمله خانم جدیری. این ترجمه ها سبب شد 

خانم جدیری ترجمه مجموعه شعری به انگلیسی را به من 
سفارش بدهند که همین ماه گذشته تمام شد و احتماال در 

اسکاتلند یا آمریکا به چاپ خواهد رسید.

با توجه به اینکه آثار شاعران را از دو زبان انگلیسی 
و آلمانی ترجمه می کنید، با کدام شاعران احساس 

نزدیکی بیشتری داشته اید؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست چون شعرای زیادی را 

دوست دارم اما اگر قرار باشد انتخاب کنم از شعرای آلمانی 
زبان اینگه بورگ باخمن، هانس مگنوس انتسنزبرگر، ریلکه 
و سالن را بیشتر می پسندم و از انگلیسی زبان ها ییتس، ای 

ای کامینگز، سیلویا پلت ومایا آنجلو را.

 

تجربه ی شما از برگردان آثار زنان شاعر ایرانی به 
زبان انگلیسی و آلمانی چیست؟

چالش این کار را دوست دارم اما دشواری های خاص خود 
را دارد، چون نه فقط ساختار زبان بلکه ذهنیت ایرانی و 

آلمانی تفاوت هایی دارد که خود را در شعر بیش از هر متن 

دیگری آشکار می کند به همین خاطر باید خیلی دقت کرد 
که جنس زبان و فرم را هم همراه با محتوا منتقل کرد، به 
خصوص در آن دسته از شعر ها که به شعر زبان مشهورند 

و از بازی های زبانی زیاد استفاده کرده اند. شاید به همین 
دلیل است که دریدا از ناممکنی ترجمه حرف می زند. اما 

ضرورت ما را وادار می کند که ترجمه کنیم، حتا اگر با دقت 
صد در صد نباشد.

به کدامیک از این رشته ها نزدیکی بیشتری دارید؟
بیشتر دوره ای است. دوره هایی بوده که بیشتر بر ترجمه 

و نقد تمرکز داشته ام و دوره هایی که بیشتر شعر نوشته ام. 
تاتر را برای یک دوره مشخص اصال کنار گذاشته بودم 

اما در سال های اخیر بیشتر به آن پرداخته ام. من وجوه 
مختلفی در خودم می بینم، به همین خاطر هر چند وقت 

وجهی غالب می شود و در نتیجه تولید هنری خود را طلب 
می کند. اما از همه لذت می برم.

 

شما در حوزه ی زنان در ارتباط با ادبیات مهاجرت 
مقاالت و سخنرانی های خوبی ارائه داده اید. کار 

کردن در حوزه ی ادبیات خارج از کشور چه 
تفاوت هایی با داخل کشور دارد؟

به نظرم مهم ترین تفاوتی که دارد امکان آزادانه نوشتن و 
پرداختن به موضوعات مختلف است. در آنجا، به خصوص 
برای من که شغل حساسی داشتم، محدودیت هایی وجود 
داشت، به خصوص در حوزه مطالعات زنان. غیر از آن در 
خارج از کشور دسترسی به منابع مختلفی وجود دارد و 

در زمینه تحقیق واقعا کمک بزرگی است. درعوض آدم از 
مخاطب حرفه ای کمتری برخوردار است و کمتر این امکان 
حاصل می شود که آدم نقد کار خود را هم بخواند یا بشنود.

ارزیابی شما  از محیط هنری کشور آلمان چیست؟
متاسفانه با محیط هنری آلمان تماس زیادی ندارم اما 

همینقدری که تماس داشتم و همین دوستان اندک مرا 
خیلی حمایت کرده اند. اغلب از راه دور به دیدن کار یا 

تمرین ها آمده اند. ترجمه به آلمانی را ویراستاری کرده اند و 
قبل از هر اجرا برایم نوشته اند و آرزوی موفقیت کرده اند. 

حتا مدیریت تاتر گالوس برایم مصاحبه یک ساعته ای 
در یکی از رادیو های آلمانی ترتیب داد. من قدر شناس این 

برخورد ها هستم و فکر می کنم در محیط هنری این جا 
آدم کمتر با باند بازی و روابط رفیقانه و نقدهای مغرضانه 

روبروست.
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هر شب که می خواست بخوابد جعبه قرص های خواب را 
کنار تختش نگاه می کرد. دکتر آنها را تجویز کرده بود و 

گفته بود که کمی به خوابیدنش کمک می کند.  یادش آمد 
که مادرش همیشه می گفت: »این قرص های خواب معتاد 

می کنه. یه مدت که خوردی دیگه بدون اونا خواب نمی ری.« 
و او نمی خورد، هیچ قرصی نمی خورد، اصال به این دکترها 

اعتمادی نداشت. هر شب وقتی قرار بود برود توی رختخواب 
عزا می گرفت. سعی می کرد خودش را مشغول کند تا زنش 

بخوابد. چون اگر بیدار بود به او غر می زد که همش غلت 
می زند و نمی گذارد که او بخوابد. اول که می رفت توی 

رختخواب، خوشبین بود، فکر می کرد به اندازه کافی خسته 
هست که بخوابد. اما همین که چشم هایش را روی هم 

می گذاشت شروع می شد، همه چیز هجوم می آورد. فکر های 
بیخود، خبر ها یا حرف هایی که در طول روز شنیده بود و 

این تلویزیون یا کامپیوتر،  یا یه کتاب می گیری دستت و 
بهش خیره می شی. کاش می خوندی.« راست می گفت. 
دیگر حوصله کتاب خواندن هم نداشت. قرار بود چی از 

این کتاب ها یاد بگیرد که نمی دانست. صبح که بلند می شد 
اول تلویزیون را روشن می کرد، کمی خبر گوش می داد، 
از همه کانال ها، بعد توی اینترنت هم خبرهای دیگر را 

می خواند، خبر های هنری و ادبی و غیره. این طوری دو سه 
ساعتی می گذشت اما هنوز کلی وقت خالی داشت. هر روز 
به خودش می گفت امروز می رم قدم می زنم، همین اطراف 

خونه. اما بیرون را که نگاه می کرد حوصله اش نمی گذاشت. 
تو این مملکت همیشه آسمان خاکستری بود یا باران می آمد. 

البته ترس هم داشت؛ مامور های اینها همه جا بودن. زنش 
که می گفت پارانویا داری، دیوانه شدی. دیوانه اون بود که 

اینها را نمی شناخت. صبحانه که می خورد می رفت توی 
سایت هایی که می شد یکی را با حرف های روشنفکرانه تور 
کرد، بعد می نشست در قالب یک دانشجوی خارج از کشور 
با هاشون حرف می زد. می دانست که این رابطه ها عاقبتی 
ندارد. اما یک جوری احساس می کرد همین که یک مونثی 

آن ور خط بود و حرف های قشنگ بین شان رد و بدل 
می شد، همین که در آن قالب خودش را جوان احساس 

می کرد، روزش را می ساخت. گاهی از خودش بدش می آمد، 
از آن همه کبکبه دبدبه و افتخار و مبارزه به چه جایی 

رسیده بود. اما اگر نمی کرد پاک دیوانه می شد. آخر کی 
به یک آدم به قول خودشان معلول، که هیچ دوره ای ندیده و 
زبان درست و حسابی هم بلد نیست کار می داد؟ این روز ها 

خودشان هم به زحمت کار گیرشان می آمد.

لحاف را می کشم رویم و طاقباز می خوابم. سقف همان سقف 
همیشگیه. تغییر که نمی کنه. مثال از این تلویزیون هایی 

که به سقف می زنن که بهش اضافه نمی شه. البته من که 
بدم نمی آد، اما زنم نمی ذاره. اونوقتا یک تلویزیون تو اتاق 

خواب داشتیم که وقت خواب همیشه روشنش می گذاشتم 
تا خوابم ببره، اما یک روز که اومدم خونه، دیدم زنم جمع 

اش کرده گذاشته توی انبار. سراغش رو که گرفتم، صدای 
زنم رفت باال که: »خودت کم سر و صدا می کنی که اینم 

بهش اضافه بشه. هر شب باید نصفه شب بلند شم این 
کوفتی رو خاموش کنم. همونجا تو هال بشین تا خسته شی، 

بعد بیا بخواب.« هیچوقت نفهمیده بود که چرا تلویزیون 
نگاه می کنم. همیشه می پرسید: »روزی چند ساعت؟ چقدر 
می خوای اینجا بشینی و زل بزنی به این صفحه؟ یک دنیایی 
هم اون بیرون هست. واقعیتی هم وجود داره.« کدوم دنیا؟ 

کدوم واقعیت؟ به چه دردی می خوره این دنیا یا این واقعیت 
احمقانه؟ غیر از جنگ و بمب گذاری و خشونت چی داره؟ 

نمی فهمه که من باید از همین واقعیت دور باشم، همین 
واقعیت های درد ناک. از کار نداشتن، از معلول بودن، که 

کارتش رو بهم دادن، از هیچی نبودن، از آن پارانویایی که 

فرشته وزیری نسب 

عصبانی اش کرده بودند. فکرشروع یک روز دیگه که اصال 
توانش را نداشت. خالصه هر چه که می توانست آن خواب 

لعنتی را به عقب بیندازد. به شکل های مختلفی می خوابید: 
گاهی طاقباز، گاهی دمرو، گاهی با پاهایی که در شکم جمع 

کرده بود. این حالت را بیشتر از هر حالت دیگری دوست 
داشت. اینجوری راحت تر می خوابید. 

اوایل که ازدواج کرده بود هر شب زنش را بغل می کرد و 
می خوابید. حس خوبی بود. حاال هم گاهی یک بالش با 

خودش می برد و آن را بغل می کرد. اما حتا آن هم دیگر 
موثر نبود؛ خواب نمی آمد. گاهی از بس غلت می زد زنش 

بیدار می شد و شروع به غرغر می کردو می گفت: »اگر یه کم 
از خونه بری بیرون، راه بری، یا یه کم فعالیت داشته باشی، 
شبا راحت تر می خوابی. از صبج تا شب می شینی روبروی 

دکتر می گه. نمی دونه که اگر تلویزیون هم نباشه این هراس 
مدام نمی گذاره که برم بیرون؟ دکتر می گه: اکثر کسانی 

که تراومایی رو از سر گذروندن دچار این هراس ها می شن. 
هراس ها، هراس ها...

 زنگ که زده بودن دلم ریخته بود پایین. می ترسیدم باز 
کنم. آخه کی این موقع شب می آمد سراغ ما؟ آیفون مان 

خراب شده بود و نمی تونستیم صدای اونکه زنگ می زد 
بشنویم باید می رفتم پایین. در رو که باز کردم ریختن تو، 
سه نفر بودند، مسلح، و فقط سوال می کردن.همینطورمدام 

سوال می کردن، وقتی می بردنم، وقتی می زدنم .وقتی به اون 
اتاق می بردندم، وقتی... سوال، سوال، سوال. چقدر از سوال 

بدم می آد، این زنم هم همش سوال می کنه، حتا وقتی داری 
تلویزیون نگاه می کنی، یا با یکی چت می کنی. دلم نمی خواد 

به هیچ کس جواب بدم.من هیچکس رو نمی شناختم و با 
هیچکس ارتباط نداشتم. خودم بودم، فقط خودم. و اونا 

می زدن و من به خودم می پیچیدم و سعی می کردم فراموش 
کنم. این طوری بود که همه ی اسم ها رو فراموش کردم، 

همه ی آدم ها رو. و وقتی زنم به دیدنم اومد، نشناختم اش. 
و اون به من خندید و گفت: »این نمایش ها رو برا من بازی 

نکن، من خودم هنرپیشه ام.« و من قبول کردم که اون زنمه. 
شاید هم نبود، شاید هم نباشه، شاید هم از عوامل اونا باشه.
نمی دونم، حوصله ندارم در موردش فکر کنم. حاال که دیگه 
کاری نمی کنم که اون بخواد گزارش کند. نشسته ام اینجا، 
دوست دختر خیالی پیدا می کنم. یا قیافه ام را تو آینه نگاه 

می کنم که هر روز شکسته تر و درب و داغون تر می شه. 
چقدر روزا طوالنی ان. بیست و چهار ساعت! گفتنش راحته، 

اما برای کسی که هیچ کاری نداره مثل یک مرگ طوالنیه، 
که شروع اش می کنی اما تموم نمی شه. تموم نمی شه این 
لعنتی! شاید به قول زنش باید شبی یکی از اون قرص ها رو 

می خورد، نمی مرد که...

هر چه بهش می گفتم یکی از اون قرص ها رو بخور، 
نمی خورد. هر شب که می خوابید همون قصه بود. اول هی 

غلت می زد، و صد بار جاش رو عوض می کرد تا باالخره 
صدای خرخرش بلند می شد. همیشه باید قبل از اون 

می رفتم تو رختخواب، وگرنه دیگه خوابم نمی برد. گاهی 
از صدای خرخر یا دندون قروچه هایش بیدار می شدم. باید 

تکونش می دادم یا صداش می کردم تا خرخر و دندون قروچه 
اش قطع شه. گاهی هم ناله می کرد و بعد وحشت زده از 

خواب می پرید که آخ پاهام، پاهام. پاهاش و کمرش معیوب 
شده بود و نمی تونست مدت طوالنی راه بره یا بشینه. برای 

همین اینجا بهش کارت معلولیت داده بودن. تقصیر من 
چی بود؟ تا کی باید این زندگی من باشه. از صبح برو توی 

این مملکت غریب کار کن،با اینهمه بچه سر و کله بزن یا 
با آدم هایی که همیشه بهت طوری نگاه می کنن که انگار 
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اضافی هستی و نون اونا را می خوری. بعد هم بیا خونه 
پیش کسی که مثل بت جلوی تلویزیون نشسته. گاهی 

فکرمی کردم که باید همه چیزو ول کنم و برم یک جای 
دیگه، یا اینکه یک رابطه جدید شروع کنم. اما کو؟ کی 
توی این سن و سال با من می اومد؟ تازه از کجا معلوم 
بود بهتراز اون باشه. گاهی فکر می کردم بذارم برم  یه 
شهر دیگه، اما معلوم نبود کار گیرم بیاد. باید کارم رو 

دو دستی می چسبیدم که از دستم نره، مخصوصا تو این 
بحران که همه دارن کارشون رو از دست می دن، وگرنه 

سر و کارم می افتاد به این کمک های دولتی. بعد هر 
چند وقت یک بار باید می رفتم اونجا توضیح می دادم که 

چند تا تقاضای کار نوشتم؟ چرا کار پیدا نمی کنم؟ و 
اونا بهم بگن: »یه کار به عنوان نظافت چی هست...« به 
قبر بابا تون که فکر می کنین ما فقط به درد کار نظافت 
می خوریم. ما همه تو مملکت های خودمون آدمی بودیم، 
کارای خوب داشتیم. من چند تا کارمند زیر دستم بوده، 
اگر این مرد نبود... از خودش هم که کاری بر نمی اومد. 
کم کم داشت دیوونه هم می شد. به من هم دیگه شک 
داشت و می گفت: »هر کس می تونه عامل اونا باشه.« 

می گفتم: »عامل کی مرد؟ مگر تو کی هستی؟ مگر چه 
کار می کنی؟ اونم اینجا.« بعد یه جوری نگام می کرد که 

انگار می خوام ازش اطالعات بگیرم و منم ساکت می شدم. 
می ترسیدم یک وقت به سرش بزنه منو به این خیال که 
عامل اونام سر به نیست کنه. برا همین اکثر روزا سعی 
می کردم تا می تونم بیرون بمونم و نرم خونه. اما باید 

بهانه جور می کردم وگرنه یک جور مشکوکی نگاهم  همش 
می کرد.به خودم می گفتم، » یه روزی ولش می کنم می رم؛ 

بازنشسته که بشم دیگه ترسی ندارم، می رم تو یه شهر 
دیگه، یه جایی اجاره می کنم، از شر این خالص می شم.« 

نمی دونستم...

وقتی ضربه می زدن درد فقط تو پاهام نبود انگار تو 
تمام بدنم پخش می شد، به خصوص توی کمرم بیشتر 

احساسش می کردم. می دونستم که فریاد زدن فایده ای 
نداره اما باز هم فریاد می زدم، نعره می کشیدم و اونا 

می زدن و فحش می دادن. هر چه صدام رو باالتر می بردم 
اینکه یکدفه پاهام از هم  تا  فحش ها را کمتر می شنیدم. 

می پاشید. تکه تکه می شد و تکه هاش همه جا پخش 
می شدند. مثل گلدون چینی یا کریستالی که خورد بشه و 

بریزه زمین. و من دیگه پا نداشتم، تو پاهام دیگه دردی 
نبود. اما درد تو کمرم می موند و پخش می شد تا به سرم 

می رسید. زیر مهره های گردن پخش می شد و تو گوشا 
و دندونام می پیچید. و دیگر هیچی نمی فهمیدم. دهنم 
باز بود و سعی می کردم فریاد بزنم اما هیچ صدایی در 

نمی اومد. سکوت بود، سکوت و احساس خفگی.این بختک 
همیشه روی سینه ام بود و تازگی ها شبی نبود که با این 

بیدار نشم. حالت 

هزار بار با این کابوس از خواب پریده بود، یا زنش با تکانی 
بیدارش کرده بود. تا یک ساعتی بعد از بیدار شدن هنوز 

همه جایش درد می کرد، به خصوص پاها و کمرش. دکتر 
می گفت که این درد در واقع درد کاذب است. دردی 

وجود ندارد،درد جایی در ناخود آگاهش شکل می گیرد 
اما او آن را واقعی حس می کند. یک اسم سخت که یادش 
نمانده بود هم برایش گفته بود.امروز باز هم با همین درد 

از خواب بیدار شده بود. زنش در خانه نبود و او باز هم یک 
روز طوالنی با این خانه خالی روبرویش داشت. به زور 

از رختخواب بیرون آمد و قهوه ای برای خودش درست 
فیلم »رکوئیمی برای یک  تلویزیون نشست.  کرد و روبروی 

رویا«ی دارن آرونوسکی را گرفته بود. زنش می گفت: »این 
افسرده می شی، الاقل یه چیز  بیشتر  نگاه می کنی  فیلمارو 
خنده دار ببین. قیافه ات رو تو آینه دیدی؟ آیه ی یاسه.« 

دیگر به این مزخرفات او عادت کرده بود. در سطحش 
نبود این فیلم ها، فقط سریال های صد تا یک غاز می دید 

که خنده و مسخره توش بود: »نظریه بینگ بنگ«، »دو تا 
و نصفی مرد«، »زنان خانه دار مایوس« و هزار تا سریال 

آمریکایی مزخرف دیگر. فیلم را گذاشت که نگاه کند. در 
موردش زیاد خوانده بود.  کارهای آرونوفسکی را دوست 
انگار تصویر زندگی  این فیلم...عجب فیلمی بود!  داشت، و 
اکثر آدم های اطرافش باشد، تصویر زندگی خودش. پر از 
توهم های مختلف، توهم ستاره شدن، توهم پولدار شدن، 

توهم تغییر جهان... فکر کرد زندگی اش از نوع زندگی 
مادره است: توهمی در پس زمینه و تکرار مالل انگیزی 

در پیش زمینه. وقتی به صحنه شوک الکتریکی رسید و 
چشم های زن، که از وحشت دریده می شدند، و آن چیزی 

که الی دندان هایش گذاشته بودند که فریاد هم نتواند 
بکشد، دیگر نتوانست نگاه کند. تلویزیون را خاموش کرد 

و به اتاق خواب رفت، جعبه قرص ها هنوز کنار تخت 
بود. یک لیوان آب آورد، گذاشت کنار قرص ها و نشست 

روی تخت. از خودش پرسید: »می خوای سرنوشتی مثل 
اون مادره داشته باشی؟ دیوونه خونه، شوک الکتریکی؟« 

مادرش می گفت »قرص خواب اعتیاد می آره.« اما یک 
جایی هست که دیگه فرقی ندارد که اعتیاد داشته باشی یا 

انتهاست، و هیچکس  نه. یک جایی هست که سیاهی بی 
هم آنجا نیست که بگوید چه چیزی اعتیاد می آورد. آنجا 

فرق نمی کند که هر شب شراب بخوری یا نخوری، که 
سیگار بکشی یا نکشی، که قرص بخوری یا نخوری. آنجا 

همه چیز در اغتشاش ابدی است. آنجا فریاد هم که بکشی 
مثل کریستال خورد می شود و پخش می شود در فضا.

فرانکفورت 
آوریل 2013

شعر

امروز یکشنبه است 
از آن گاه های بیگاه 

که هیچ قطاری
 از روی تنهایی آدمها رد نمی شود. 

این مسافر بازی آخر 
یک ساعتی می شود 

که بر سکوی سکوت منتظر ایستاده 
و هیچ قطاری نیامده 

ریل ها را نگاه می کند 
بیلبورد های تبلیغاتی را 
نگاه خسته خانه ها را 

و دست های بی چمدانش را 
بی حوصله در جیب های مختلف فرو می کند. 

چه طور می توان دوباره 
به آن دو حفره خالی برگشت؟

به آن گلدان های خشک 
به آن خطوط موازی تکرار

که تاریکی را بی حاصل
 به روشنی متصل می کند. 
به دو فنجان چای خالی 
که با هم حرف نمی زنند. 

پیشانی خانه روشن نیست 
و پیشانی رابطه ها دیگر رستگار نمی شود 

در این انجماد دیوانه 
که انتهای پاییز از دستها برگ می چیند 

اگر این قطار نیاید
اگر هیچ قطاری از روی تنهایی ها رد نشود 

کجا باید دفن شان کرد؟

از سال هایی که من 
تا سال هایی که تو 

اسب هایی شیهه می کشند 
که رنگ سرخ لبانم را می برند

 و یال زرد فلسفه شان
 قهوه ی موهایم را شالق می زند. 

از سال هایی که من 
گوری روییده درهر گوشه

 که از حاشیه دامنش 
زنان شعر تو گل می چینند. 

از سال هایی که تو 
سایه های سیالی در رودخانه ها می ریزد 

که »ساعت پنج« لورکا را 
به شاخ گاوهای وحشی پیوند می دهد. 

از سال های من 
گام های معلق زیادی بر مرزها مانده اند 

که سالهای من و تو آنها را دنبال می کنند. 
 

 فرشته وزیری نسب
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بهش گفته بودم که وقتی می ری بیرون در پشت این 
غارغارک رو ببند، قبول نمی کنه. حاال اومدن بیرون دارن 
همه جا رو زیر و رو می کنن. دنبال طال می گردن حتما. 

بهشون گفتم که ندارم. دخترم هم نداره. بعد دختره 
انگشتاشو نشونم می ده، به هر کدومش یه انگشتره، می گه: 

»به نامزدم گفتم همه ی این انگشترا که آوردی کافی 
نیست، من یک انگشتر زمرد نگین درشت می خوام، اونو 

پیدا کن تا باهات عروسی کنم. حاال اومده دنبالش بگرده« 
می گم: »دختر من زمردش کجا بود؟ این بدبخت االن چند 
ساله که اصال کار نمی کنه.انگشتری هم نداره، خرجش رو 

هم من می دم«. انگشتاش رو می کنه تو آستینش، پسره هم 
همینطور و من چاقویی که قایم کردن می بینم، نفسم بند 
می آد. یا امام رضا خودم میام پابوست، هزار تومن هم نذر 

می کنم، فقط اینا از این خونه برن بیرون. 

می گم: »من هزار تومن تو این قوطی دارم، کارتون راه 
می افته بهتون بدم برین؟« دختره از خنده ریسه می ره و 

می گه :«مادر تو چند ساله از خونه بیرون نرفتی؟ از قیمتا 
خبر نداری؟ هزار تومن به گدا هم بدی بر نمی داره این 

روزا. ما کارمون بیشتر از اینا گیره« می گم: »آخه مادر شما 
که اینطوری نبودین، هر روز می اومدین می نشستین گپ 
می زدیم، امروز یه جور دیگه شدین. می دونین که دزدا رو 

می گیرین می برن باالی کوه پرتشون می کنن پایین.  یا 
اینکه دست شون رو قطع می کنن.« پسره می گه: »می شه 

خفه شی، ما اینجا کار داریم. اگه بگی دخترت انگشترو کجا 
گذاشته ما دوباره می ریم، مثل همیشه بر می گردیم سر 

جامون.«

 کدوم انگشتر مادر، من اون شب الکی گفتم، این نامزد تو 
انگشتراشو نشون داد، منم گفتم یه خورده پز بدم، گفتم 

دختر منم یه انگشتر زمرد داره. من یه دفه رفته بودم 

کوه، یک سنگ سبز بزرگ پیدا کردم. اومدم رفتم پیش این 
آشنای زرگرمون دادم دو تا انگشتر ساخت.یکی خودم بر 

داشتم یکی دادم به دخترم.اصال دروغ گفتم، برین بگردین 
اگه هیچی پیدا کردین. همه می گن من اینا رو خیال 

می کنم، از خودم در می آرم. می گن دیوونه شدم. 

پسره یواشی چاقو رو نشون دختره می ده و میگه »کارو 
تموم کنیم؟« دختره می گه: »نه، شاید مقر اومد گفت کجا 

گذاشته« میاد نزدیک من و می گه: »مادر جون یه خورده به 
ذهنت فشار بیار ببین دخترت انگشترو کجا گذاشته.« سر 

چاقو از تو آستینش زده بیرون. ای خدا، چه خاکی به سرم 
بریزم، کاشکی نگفته بودم. نمی دونستم به هیچکی نمی شه 

اعتماد کرد.از صبح تا شب تنها نشستم اینجا جلوی این 
جعبه، گفتم حاال که اینا اومدن بیرون باهام حرف میزنن 

منم یه چیزی گفته باشم، شاید پخش بشه.

می گم: »ببین من االن شوهرم میاد بهتره برین.«

»بریم کجا؟ ما تازه اومدیم. شوهرت هم پونزده ساله مرده.
کسی دیگه به دادت نمی رسه »بلند می خنده. دختره هم 

می خنده. اصال دندون تو دهنش نداره. مثل جادوگرا. چقدر 
ترسناکه قیافه اش، اون تو که اینجوری نبود، خوشگل 

بود با اون روسری سرمه ای اش. می پرسم:« مرده؟ اینو 
دیگه کی گفته؟ دخترم؟ ننه این بیخود می گه، به منم 
می گه فراموشی داری، چرند و پرند می گی. من تا حاال 

چرند و پرند گفتم به شما؟ این دخترتا بچه بود همه اش 
می بردم مال قران یاد بگیره، حاال یه دفه نمی اد برام  یک کم 
قران بخونه. قران که بخونی جنها از آدم دور می شن. خدا 

خودش تو قران فرموده... « 

»خفه شو زن، یه ریز که نمی شه حرف بزنی، بگو دخترت 
طال هاش رو کجا می گذاره؟« 

من از کجا بدونم مادر. عجب زبون نفهمایی ان اینا. اون تو 
که بودن همه اش می خندیدن، حاال چقدر بدجنس شدن. 

پسره یه کارد بزرگ از آشپز خونه می آره و می گه: »اگر خفه 
نشی سرت رو می گذارم همین جا گوش تا گوش می برم.« 

ننه جون هم نشسته روی تشک هیچی نمی گه.

 »الاقل تو یه چیزی بگو مادر. یه عمر که طرفدار شوهرم 
بودی، هر چی می گفت می گفتی حق داره. حاال هم اینا 

می خوان سر منو گوش تا گوش ببرن نشستی تماشا 
می کنی. نکنه خوشحالی؟ الاقل برو به یکی خبر بده. به 
دخترم بگو. کدوم دخترم؟ من چه می دونم اسمش یادم 

رفته، جواد بود اسمش فکر کنم، اسم زنش که مهدی بود. 
نکنه تو هم مردی بی بی؟ داره بازبه نظرم میاد؟ 

»چی ور ور می کنی مادر؟ تو که گفتی فقط یه دختر داری، 
مهدی و جواد کی ان؟ بگو انگشتر کجاس؟« 

»ببینین تو رو خدا برگردین تو تلویزیون، االن دخترم میاد 
زنگ می زنه به پلیس. من خودم بعدا ازش می پرسم بهتون 

می گم«. 

دختره می گه: »اه؟ فکرکردی ما هم مثل تو مغزمون پاره 
سنگ ور می داره؟ بریم که دیگه نتونیم بر گردیم؟«

 زنیکه سلیطه، من مغزم پاره سنگ ور می داره. دیوونه 
مادرته. من اینجا خانم بودم، ده تا مثل تو زیر دستم بودن. 

برو، برین از اینجا بیرون.وگرنه زنگ می زنم به پلیس

»اه، به پلیس هم می تونی زنگ بزنی.؟ پس خیلی هم گیج 
نیستی. باشه ما می ریم، اما تو هم با ما میای. دخترت گفته 

ببریمت خانه ی سالمندان. می دونی که کجاست؟« 

ای خدا، مگه من چه کار کردم؟الهی که خیر نبینه، پس 
دخترم شما رو فرستاده. من که دیگه کاری به کارش ندارم. 

اینجا می شینم هیچی نمی گم. به خدا دیگه داستان هم 
تعریف نمی کنم. بهش هم نمی گم برام قران بخونه. اصال بیا 

منو پوشک کنین.من فقط گفتم که پوشک اذیتم می کنه. 
راست میگه همه جا رو نجس می کنم، بد بخت نمی تونه 

نماز بخونه. انگشتر الماس بود، زمرد که نبود. این نامزد تو 
زمرد می خواد. حاال می رم تو مجری هام می گردم، شاید 

اونجا قایم کرده باشم. یکی همش این مجری های منو بهم 
می ریزه. حتما انگشتر رفت اون زیر. االن پیداش می کنم. 

اگه بهتون بدم دیگه منو نمی برین خانه سالمندان؟

دختره می گه »چی می گی حاج خانم، ما که تو رو 
می شناسیم، می دونیم از خودت خونه زندگی داری، ما فقط 

اومدیم خونه تو ببینیم.«

یعنی حاال دوباره بر می گردن اون تو؟

»اره حاج خانم. انگشتر الماس بود یا زمرد؟ تو کدوم 
چمدونه؟«

»الماس بود مادر، الماس. اصال هنوز در مغازه مردیکه طال 
فروشه، هنوز نیوردم خونه«

پسره چاقو می گذاره الی گردنم، »ما رو گذاشتی سر کار 
زنیکه؟«

»نه واال مادر، همینطوری گفتم الماس پیدا کردم. از دخترم 
بپرسین الماسم کجا بود. تو رو خدا برگردین اون تو، االن 

دخترم میاد دعوام می کنه در شما رو باز کردم اوردم تو 
خونه اش. یا امام رضا به دادم برس. االن گلوم رو می بره.

»چی میگی مادر، با کی حرف می زنی؟«

معصومه، مادر تویی. با اینا بودم. چاقو گذاشته بودن ال ی 
گلوم.

»کی مادر؟« 

همین ها که از تو تلویزیون اومده بودن بیرون. ده دفه بهت 
گفتم وقتی می ری بیرون درش رو ببند، قبول نمی کنی.

خوب شد پلیس جلوشون رو گرفت وگرنه داشتن انگشتری 
که برات درست کرده بودم می بردن.

»کدوم انگشتر؟ من که انگشتری ندارم.«

همون که نگینش رو تو کوه پیدا کرده بودم.

»بیا مادر، بیا قرصت رو بخور بخواب. نمی شه هر دفه که 
من می رم بیرون این الم شنگه رو راه بندازی. همسایه ها به 

من زنگ زدن می پرسن مادرتون با کی دعوا می کنه.«

همسایه ها غلط کردن. من اصال صدام هم در نیومده. اینجا 
نشستم تلویزیون نگاه کردم. قرص نمی خوام، طوریم نیست.

»قرص رو دکتر داده که خوب بخوابی، دیگه نترسی.«

ارواح باباش، خودم بزرگش کردم فکر می کنه نمی فهمم 
که اینم می خواد چیز خورم کنه، می دونم. همه شون با هم 
همدست شدن منو بکشن این خونه رو از چنگم در بیارن. 
نمی خورم اینکه رفت بیرون، تفش می کنم تو گلدون. اونا 
رو فرستاد تو این جعبه، فهمید زور شون به من نمی ره. 
پدرسگا می خوان منو ببرن خانه سالمندا خودشون بیان 

تو خونه ام بشینن، البد این دختره هم عروس دخترم بود. 
قیافه اش رو عو ض کرده من نفهمم.این دفه دیگه باهاشون 

حرف نمی زنم. غذا هم از دستشون نمی خورم، ممکن سم 
بریزن تو غذام، مثل این قرص ها. بچه بزرگ کن که دشمن 

جونت بشه، خدایا کجا برم؟ اگر دوباره بیان بیرون چکار 
کنم؟ باید کنار پنجره وایسم تا اومدن بپرم بیرون. قران 
می گیرم دستم قسم شون می دم. نه. می رم کارد بزرگه 

رو می آرم میگذارم زیر بالشم، اومد تو می زنم تو قلبش، یا 
تو گردنش. بذاربمیره راحت بشم. فرزند ناخلف به چه 

درد می خوره؟ همه شون رو می کشم، فقط بیان تو، حاال 
می بینی ... دسامبر 2014 
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شعر

 موهایم که تفسیر گران بادند می گویند:
 خوشبختی سرانجام می آید

 از سمت شرق میانه 
 تکه تکه شده بر مدیترانه 

 اگر از آب های مدیترانه جان بدر برد
 به تو می رسد

 اگر در زمهریر سرزمین های شمال یخ نبندد
 به تو می رسد

 اگر پیشانی تنگ سرزمین موعود را با خود نیاورد
 به تو می رسد

 اگر ناگهان نچرخد و راه دیگری نرود
 به تو می رسد

 و من فکر می کنم باد و موهایم 
 با رسانه ها همدست اند 

 هر دم به سویی می چرخند
 هر لحظه چیزی می گویند 

اغلب همه چیز جز حقیقت.

ظهور 

سنگفرش هایی از خون سرشار 
دست هایی که مرا از ارتفاع بی خبری پرتاب می کنند 

سلول هایی که از صدا سر می روند
 شب پره هایی که از پوست می پرند 

و از هم پاشیدن سلول های بی شکل 

سرگردان کجا می رود 
آن که در بیت اللحم زاده شد؟ 

کجا سر بر می آورد آن که در چاه فرو رفت؟
چه کسی سه بار انکارم می کند؟ 

چه کسی بر گونه ام بوسه می زند به خیانت؟ 
این گرد باد های هذلولی چه را با خود می برد؟

من میان اینهمه اسطوره، اینهمه روایت 
کجا خطا کرده ام که گردنم زده می شود؟

چند رشته پاره پاره از سوی آسمان به زمین 
َواْعتَِصُموابَِحْباِلللَِّهَجِمیًعا

و رشته های از هم گسسته تسبیح 
و قوم های از هم پراکنده گنگ 

و زبان های بریده بریده ی نامفهوم 
و این تاریخ هذلولی

سنگفرش های بی گناه 
و سبد های خالی 

بر ریسمان هایی
که هر شب از سفره های بی نان سوی آسمان 

نه در طویله نوری 
نه در حرا صدایی 
نه بر نیل شکافی 

نه کشتی نجاتی
وَء إَِذاَدَعاُهَویَْکِشُفالسُّ أَمَّنیُِجیبُالُْمْضَطرَّ
و اجابت مسافری در کویر مانده 

و قوم های وحشی 
که اجابت اند و وصلند و زبانند و تاریخ 

سنگفرش های گریزان
پاها 

دعاهای و اوراد
دست ها 

سنگ 
فرش   

خون    
امن یجیب

و اعتصموا  
و اعتصموا   

اجا...بت 
و...صل

   گس...ست. 

از نمایشنامه »وطنی که بنفشه نبود« 
فرشته وزیری نسب 

اتاق بیمارستان و زن که در حال نوشتن بلند بلند می گوید: 
صحنه ششم، همان آشپزخانه و زن که در حال راه رفتن و 

کار کردن با تلفن حرف می زند.

جوانی زن  می دونی بعد از چند سال صدا ت رو می شنوم؟ 
اما صدات خیلی تغییر نکرده. اونوقتی که توی سایت مون 

برام نوشتی خیلی تعجب کردم، فکر نمی کردم که منو 
بخشیده باشی یا هنوز به من فکر کنی؟

معلومه که فکر می کنم. به نظر  صدای مرد دوم  
من آدم فقط یه بار عاشق می شه، بقیه اش پر کردن 
تنهایی هاس.ولی هنوز هم نتونستم بفهمم چرا با من 

نیومدی. چرا همه چیزو تموم کردی.

)حرفش را قطع می کند(می دونی که من همیشه  زن  
با خارج رفتن مخالف بودم، و تو می خواستی بری. تو رفتن 

رو به موندن با من ترجیح دادی.
چقدر بی انصافی، چه طور می تونی اینو بگی؟  مرد دوم  

وضعیت منو یادت رفته؟ از این خونه به اون خونه می رفتم. 
جرات نداشتم برم تو خیابون.

همیشه راهی هست، اگر می خواستی پیدا  زن  
می کردی.

نه تو نخواستی صبر کنی، فقط چند سال صبر  مرد دوم  
کرده بودی تو هم می اومدی. اینجا کلی امکانات هست، 

شاید هم اصال احساس عمیقی به من نداشتی.

معلومه که داشتم. من تو این مدت همیشه  زن  
بهت فکر می کردم.من هیچوقت آدمهایی که دوست داشتم 

فراموش نمی کنم، حتا مرده ها رو.

مرد دوم   من جزو مرده ها بودم؟
چی می گی؟ تو برا من از زنده ها هم زنده تر  زن  

بودی. انگار کنارم باشی، گاهی حتا باهات حرف می زدم، 
مثل اون وقتها. یادته چقدر با هم حرف می زدیم؟ چقدر 
تو بارون راه می رفتیم؟چقدر تو سالن ها سینما یواشکی 

همدیگه رو می بوسیدیم؟ وقتی رفتی انگار یه چاه تو زندگی 
من باز شده بود.

و تو راحت همه چی رو فراموش کردی. مرد  

نه فراموش نکردم، شرایط ما رو مجبور کرد  زن  
زندگی دیگه ای بکنیم.

پس اونقدرها هم از قطع شدن رابطه مون  مرد  
ناراحت نبودی؟

به هر حال آدم همه عمرش که نمی تونه عزای یه  زن  
چیزی که تموم شده بگیره، می تونه؟ زندگی همینه. 

صدایی از آن سمت نمی اید. سکوت 

زن   باز ناراحتت کردم؟ ببخشید. این روزا خیلی تلخ 
شدم، از دوست داشتن و وابسته شدن می ترسم، می ترسم 

دوباره از دست بدم.

صدای مرد پس اعتمادی که بین مون بود چی شد؟

به هر حال گذشت اینهمه سال ما رو عوض  زن 
کرده، نکرده؟ تو هم دیگه اون احساس قدیم رو نداری.

نمی دونم، فقط می دونم اگر با من  صدای مرد  
اومده بودی، زندگی خودت هم چیز دیگه ای شده بود، 

اینجا حتا راحت تر می تونستی بنویسی. 

از چی می نوشتم؟ من دوست داشتم برا مردم  زن  
خودم بنویسم، از مسائل اینجا. دلم می خواست روی 

فرهنگ خودم تاثیر بگذارم. اما راستش رو بخوای این روزا 
دیگه به نوشتن هم امیدی ندارم، برای کی بنویسیم؟ مردم 

این روز ها اصال چیزی نمی خونن. من یک عمر در مورد 
حق و حقوق زنا نوشتم اما تو این گرونی و مشکالت نصف 

دوستام از مد و عمل زیبایی و بوتوکس حرف می زنن. 
بلبشوییه این مملکت..)صدایش به تدریج می گیرد(

من که اونجا نیستم شرایط رو  صدای مرد  
نمی دونم 

پس هی منو سرزنش نکن لطفا! )می خندد( زن  

تو هم یه کم امید داشته باش لطفا! مرد  

)با شوخی(   چشم، امییید  زن  

 فرشته وزیری نسبصحنه ششم
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نگاهی به دیدگاه های 
لیوتار در مورد موقعیت 

پست مدرن 

 فرشته وزیری نسب
امروزه بسیاری بر این باورند که اطالعات نقشی اساسی 

در جهان بازی میکند.رسانه های جمعی که این اطالعات 
را منتشر میکنند یا کارتل هایی که آنها را در اختیار دارند 
به نوعی دنیا را اداره میکنند. به عبارت دیگر اطالعات به 

تدریج جای سرمایه را می گیرد. جنگ اینترنتی ای که بعد 
از انتشار اسناد اطالعاتی آمریکا توسط ویکی لیکس به 

وجود آمد شاید وجوهی از این نظریات را تایید می کند. 
اما پرداختن به مساله دانش یا اطالعات در جهان امروز کار 

دشواریست زیرا منابع نوشته شده در این مورد به قدری 
زیاد است که دستیابی به نظری واحد امکان پذیر نیست. 
ژان فرانسوا لیوتار، فیلسوف برجسته فرانسوی، در کتاب 

خود “شرایط پست مدرن: گزارشی در مورد دانش” به 
بررسی موقعیت دانش در جهان امروز پرداخته است و بر 
آنست که تحوالت عصر حاضر را در متن بحران روایت ها 

بررسی کند.
بنیان کتاب لیوتار در واقع مقابله با مفهوم “بحران 

مشروعیت”  هابر ماس است. به نظر هابرماس دخالت 
حکومت ها دراقتصاد به بحران عقالنیت منجرشده وسبب 
از بین رفتن مشروعیت نظام های حکومتی در نزد مردم 
و به وجود آمدن بحران مشروعیت میشود. لیوتاراز دید 

دیگری به بحران جامعه امروز می پردازد که از آن با نام های 
مختلفی از جمله”جامعه رسانه ها”، ”جامعه مصرفی”، 

“جامعه بوروکرات با مصرف کنترل شده” ،  یا “جامعه پسا 
صنعتی” نامبرده می شود. اومعتقدست که بخشی از بحران 
عصر حاضرحاصل دیدگاهیست که برخوردی بازنمایانه به 

تولید هنر یا دانش داردو به دنبال دقت در باز تاب واقعیت 
و حقیقت است. از نظر او واژۀ مدرن به هر علمی اطالق 

می شود که با توسل به متا دیسکورس حقیقت جویی 
سعی در مشروعیت بخشیدن به خود دارد.پست مدرن از 
نظر لیوتار “ناباوری به این متا روایت هاست.” اماحرکت از 

“کالم باز نمایانه” به “کالم غیر باز نمایانه”بسیار دشوارست 
زیرا مبنای کار انسان، چه در ادبیات و چه در علم همواره 
حرکت از واقعیت بوده است. نظریه های پسا مدرن بر آنند 
که از ارائه نمونه ای خودبسا و واحد از واقعیت خودداری 

کنند و به جای آن آثاری متفاوت و بر آمده از اندیشه های 

نو خلق کنند که قابلیت تغییر و مدام بروز شدن را داشته 
باشد.

از نظرلیوتار پایه های جهان مدرن بر دو اسطوره یا کهن 
الگوی روایتی گذارده شده است: آزادسازی انسان و وحدت 

علوم. اولین اسطوره که مبنایش سیاسی/نظامی است از 
سنت انقالبی فرانسه سرچشمه می گیرد که در آن فلسفه 

رنگ و بویی سیاسی دارد. اسطورۀ دیگر که مبنایش سنت 
هگلی و آلمانیست حول محور تمامیت شکل می گیرد هابر 

ماس برخاسته از این سنت است. از دید لیوتار این شاه 
روایت ها برهرآنچه که به بازتابی واقعیت مربوط می شود، از 
اسطوره های مذهبی گرفته تا متون علمی و فلسفی، تسلط 
دارند. او اعتبار “شاه روایت”های حاکم را موردسؤال قرار 

می دهد و می کوشد ساختگی بودن آنها و بی ارتباطی این 
روایات به واقعیت را نشان دهد.آنچه در لیوتار جالب توجه 

است تفاوتیست که او بین قصه گویی و انتزاع علمی در 
ارتباط با درونمایۀ نیچه ای تاریخ قائل می شود.از نظر او 

قصه گویی نوعی به فراموشی سپردن گذشته است چوندر 
قصه و داستان ما با در هم ریختن زمان در روایت گذشته را 
از یاد می بریم. اما در علم می کوشیم گذشته را در نوشته ها، 

کتابخانه ها، دانشگاه ها، موزه ها و امروزه در داده های 
کامپیوتری، که در بانکهای اطالعات ثبت می شود، حفظ 

کنیم. یا به نوعی گذشته را به تملک در آوریم.
ازموضوعات مورد بحث لیوتار در این کتاب موقیعت 

امروزی علم و فن آوریستبه نظر او دانش و اطالعات امروزه 
پدیده هایی مستقل نیستند بلکه تحت سلطۀ سیستم های 

قدرت می باشند. به عبارتی شرکت در تولید سرانه به 
شکل منظم و قانونی و اشتغال به دانش متداول دو 

پدیده مرتبطند. او دیدگاه هابر ماس را که علوم طبیعی را 
خاستگاهی برای دستیابی به حقیقت می داند رد می کند 
و می گوید که تحقیقات علمی ما دیگر با زمان نیوتن فرق 

کرده و از جنبۀ فردی فاصله گرفته است.امروزه تحقیق 
علمی بدون حمایت نهادی دولتی یاخصوصی کمتر امکان 
پذیرست بنابراین استقالل تحقیق علمی مورد سوال قرار 

میگیرد. او بر این باورست که اگر متاروایتی برای مشروعیت 
بخشیدن به دانش بکار رود اعتبار نهاد هایی که این 

مشروعیت را بدان می دهند نیزباید بررسی شوند. از نظر 
لیوتار علم بدین خاطر که خود را منجی حقیقت می داند 

خود را در تضاد با روایت و داستان قرار می دهد. متن 
علمی یا فلسفی را چون بر حقیقت استوارست مشروعیت 
می دهد اما ادبیات و اسطوره را به جهت تخیلی بودنشان 

از لحاظ علمی مطرود میداند. او معتقدست که اسطورۀ علم 
برای خود شاه روایتی)grand-narrative( می سازد که 

بقیۀ روایت های موجود باید با آن سنجیده شوند. بحرانی 
که در نتیجه چنین برخوردی حاصل شده امروزه نه تنها 

الهیات بلکه نهادهای دانشگاهی را هم که در گذشته 
خاستگاه تفکر مدرن پس از عصر روشنگری بودند فرا 

گرفته است.از دید او جوامع آینده را بیشترباید در حوزۀ 
کاربست اجزاء زبانبررسی کرد تا در حیطه مردم شناسی 
نیوتونی)مثل ساختارگرایی یا نظریۀ سیستم ها(. براساس 

نظریه های او گوناگونی بازی های زبانی همگونی را در 
جامعه ناممکن می سازند. در نتیجه فقط نهادهایی حاصل 
می شوند که در حوزۀ محدودی اعتبار دارد. حتی نهادی 

مثل مذهب هم دارای این چندگونگی هستند.آنچه تصمیم 
گیرندگان در یک سیستم می کوشند اینست که “این 

ابر های گروه گرا رابه شکل ماتریس هایی ورودی/خروجی 
در آورده” و آنها را در جهت رشد قدرت هماهنگ کنند. چه 

در مورد عدالت اجتماعی چه در مورد حقایق علمی،مبنای 
کار مشروعیت بخشیدن به قدرت و بهینه سازی اجرایی 

سیستم یا کارآییست. کاربرد این معیار در مورد همۀ بازیها 
سطحی از تهدید را به همراه دارد، مالیم  یا شدید. به 

عبارتی دیگراین سیستم میگوید:”اجرا شدنی باش)یعنی 
تطبیق پذیر باش( یا کنار برو” ص24 در چنین نظامی افراد به 

ابزار هایی تبدیل می شوند که بایستی بازدهی اجرایی داشته 
باشند وگرنه از سیستم حذف می شوند.

موضوع دیگری که لیوتار مطرح می کند این است که 
آیا سرمایه داری به شکل کالسیک آن هنوز در جوامع 

چند ملیتی امروز که جوامعی رسانه ای با فن آوری باال 
هستند وجود دارد یا نه.از نظر او جنگ قدرت و کنترل، 
به ویژه در زمینۀ به تصرف در آوردن اطالعات از طریق 

تجارت خصوصی نشان می دهد که جواب منفیست.تغییر 
جوامع سرمایه داری از جوامع صنعتی قدیم به جوامع 

اطالعاتی امروزتحلیل جدیدی از سرمایه داری را می طلبد. 
از مشخصات این عصر، استعمار اقتصادی جهان سوم از 
طریق استفاده از منابع طبیعی و استعمار ناخودآگاه آن 

از طریق رواج فرهنگ جهان اولست )صنعت فرهنگی 
مکتب فرانکفورت(. وضعیت متغیر علم و دانش و همچنین 

متخصصین این سؤال را بر می انگیزد که طبیعت اینگونه 
تولید به مثابه نظام و تمامیتی کار بردی چیست؟ در 

ادامه موضوع مهمتر فرهنگ و به ویژه وجود یا عدم وجود 
فرهنگ پست مدرن مطرح می شود.لیوتار در مقدمۀ کتاب 
“شرایط پست مدرن” می گوید: ”من تصمیم گرفته ام که 
از واژه پست مدرن برای تشریح این شرایط استفاده کنم. 

این واژه که در قارۀ آمریکا میان جامعه شناسان و منتقدان 
رواج یافته است موقعیت فرهنگ ما را بعد از تحوالتی 

تشریح می کند که از اواخر قرن نوزدهم قوانین بازی را 
برای علم، ادبیات و هنر تغییر داده است. تحقیق حاضر این 

تحوالت را در متن بحران روایت ها بررسی می کند.” ص14
مبنای فرضیۀ لیوتار اینست که موقعیت دانش بعد از ورود 
دنیا به جوامع پسا صنعتی و ورود فرهنگ ها به دورۀ پست 
مدرن تغییر یافته است. این پروسه که از اواخر دهۀ پنجاه 

در اروپا آغاز شده در هر کشوری شکل خود را دارد. از نظر 
او اساس دانش جدید زبان است. مباحثی مانند آواشناسی 

و نظریه های زبانشناسی، مشکل ارتباطات، نظریه های 
جدید جبر و انفورماتیک، رایانه و زبان های آن، مشکالت 
ترجمه، دشواریهای ذخیره اطالعات و داده ها و تغییرات 

در فن آوری اساس دانش را متحول کرده است. دانش در 
این جهان جدید تولید و فروخته می شود، یعنی شکلی از 
مصرف، و روزی فرا می رسد که بین ملت ها جنگ بر سر 

کنترل اطالعات در خواهد گرفتنه بر سر منابع و حوزۀ 
اقتدار. در عصر جدید دانش و قدرت دو سوی یک سکه اند. 
در واقع دولت ها امروزه دانش را در اختیار خود گرفته اند.

بر اساس نظرات لیوتار طبقۀ حاکم در آینده تصمیم 
گیرندگان خواهند بود، کسانی که به اطالعات دسترسی 
دارند. فرد یا قهرمان در این سیستم مطرح نیست. همه 
می دانند که “فردیت” آنها ارزش چندانی ندارد. افراد به 

توده هایی ناشناخته بدل گشته و پیوند اجتماعی آنها 
گسسته می شود اما به حال خود نیز رها نمی شوند بلکه به 
بخشی از بافت روابطی بسیار پیچده تبدیل می شوند. زیرا 

که همه در بازی های زبانی سهیمند و هر کس در مقام 
خود می تواند فرستنده، گیرنده یا مرجع پیام باشد، اما در 

عین حال باید بدانند که در این بازی ها قوانینی هست که 
باید رعایت شوند. بعضی چیزها نباید گفته شود و چیز هایی 
که گفته می شود باید به شیوه خاصی بیان شود. به عبارت 

دیگر زبان تنها وسیلۀ ارتباط نیست بلکه نوعی بازیست. 
هر کلمه در این بازی نوعی حرکت یا تک به حساب می آید 
که حرکت طرف مقابل یا پاتکی را طلب می کند. اما قوانین 
این بازی در دیالوگ های مختلف متفاوت است. برای مثال 
در صحبت دوستانه آزادی عمل بیشتری وجود دارد اما اگر 
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نهادی در پشت یک گفتگو باشد برخی چیزها باید گفته 
شود و برخی نه. این مرزها را طرفین بازی می دانند و 

برای حرکت )واژه( های خود مرز تعیین می کنند. اوامر در 
ارتش، مناجات در کلیسا، سؤاالت در فلسفه و روایات در 
خانواده همه قوانین و محدودیت های خاص خود را دارد. 

این بازی های زبانی در نهایت به روایت هایی بدل می شوند 
که هر نهاد برای خود دارد و هریک نیز سعی می کنند به 

روایت خود مشروعیت دهد.
دانش از نظر لیوتار مترادف با علم نیست بلکه مجموعه 

ای از آن چیزهاییست که انسان فرا می گیرد. بر این دانش 
معیار های حقیقت، کاربری،اخالق یا عدالت حکم نمی کند. 

به عبارت دیگر دانش آن چیزیست که انسان را قادر به 
ادای جمله های خنثی یا دارای بار ارزشی می کند. خوبی یا 

بدی هر جمله را معیار های اخالقی، زیبا شناسانه یا کاربری 
شناسانۀ گروهی تعیین می کند که ادا کنندۀ جمله به 
آن تعلق دارد. لیوتار تفاوت دانش علمی و دانش روایی 

را اینگونه تعریف می کند که دانش علمی ظاهرا متکی بر 
اثبات است. یعنی در این بازی زبانی فرستنده)دانشمند یا 
متخصص( جمله ای خنثی که ظاهرا داللت بر واقعیتی 

دارد بیان می کند. مخاطب اواگر دانش آموزنده باشد باید 
آن را قبول کند و اگر همکارش باشد از او تقاضای اثبات 
ادعایش را می کند. اما این داللت های زبانی نیز در حوزۀ 
روایت میگنجند چون از نظر زمانی محدودیت دارند.آنچه 

افالطون،ارسطو یا کوپرنیک در زمان خود به عنوان واقعیت 
بیان کرده و برایش اثبات آورده اند در دوره های بعدی یا 

اصالح شده است یا رد.بنابراین گرچه حوزۀ روایت علمی با 
روایت های دیگر متفاوت است اما شیوۀ کارش با آنها   یکی 

است. روایت علمی با تکیه براینکه متمدن تر، علمی تر و 
پیشرفته تراست سایر روایت ها را مورد تحقیر قرار می دهدتا 

بدین گونه به خود مشروعیت بخشد.اما دانش علمی بدون 
دانش روایی قادر به بیان خود نیست. اینکه قانون ثابت 

شده را چه کسی باید تایید کند همچنان مشکل علم باقی 
می ماند واینکه حقیقت چگونه تصمیم گرفته می شود.

روایت های مشروعیت دانش:
از نظر لیوتار دو نوع روایت مشروعیت وجود دارد، یکی 

سیاسی و یکی فلسفی. موضوع روایت اول انسان است و 
رهایی بخشی، و بر این تاکید می ورزد که دانش )حداالقل 

در حدود ابتدایی آن( در اختیار همه قرار گیرد. موضوع 
روایت دومارتباط دانش و دولت است.محوربحث در این 

بازی زبانی اینست که چه علمی خوبست و تا کجا خوبست 
و چه کسی باید اختیار آن را در دست داشته باشد. در 

این بازی همچنین تاکید می شود که دیدگاه “علم برای 
علم” نمی تواند مطرح باشد، علم باید در جهت خدمت 
به جامعه بکار گرفته شود. اما چه کسی تعیین می کند 

که آیا شکل معینی از علم در خدمت جامعه هست یا نه؟ 
دولت ها. دولت ها از طریق دانشگاه ها حدود علم را تعیین 

تصویر پردازی آپوکالیپتیک 
در شعر »آیه های زمینی« اثر 

فروغ فرخ زاد
فرشته وزیری نسب 

یکی از کهن الگو های مشترک در میان بسیاری از فرهنگ ها 
و مذاهب روایت آخر الزمان یا آپوکالیپس است. از نظر لغوی 
گرفته  ریشه  مکاشفه  معنای  به  واژه ای یونانی  از  آپوکالیپس 
گذشته.  آینده یا  مورد  در  چیزی  کشف  و  درک  است،یعنی 
آپوکالیپس، وحی و مکاشفه ای است که مخصوصاً درباره آینده 
جهان باشد و عموماً با حوادثی مهم و توأم با خشونت همراه 
است. روایات مختلفی در متون مختلف دینی یا اسطوره ای در 
مورد چگونگی وقوع پایان جهان وجود دارد. دو منبع فکری 
دیگری  و  است  اسطوره ای  بینش  روایت ها یکی  این  برای 
مادری«  از »سرزمین  تبعیدها  اولین  از  که پس  تفکر یهودی 
)اسرائیل( شکل گرفته است. ایده اساسی در هر دو نوع تفکر، 
پایان  مذهبی  تفکر  در  دنیاست.  پایان  چگونگی  پیشگویی 
و  جهان  در  الهی  عدالت  برقراری  با  همراه  جهان  نابودی  و 
گذاشتن پایانی بر رنج انسان های درستکار است. این دید که 
جهان از راه راست منحرف شده است و کسی باید بیاید که 
آن را به راه راست برگرداند و اصالح کند و از آن پس بدی 
در دنیا نباشد. در واقع ایجاد کننده امید در دل ملتی است 
که چشم انداز روشنی پیش رو ندارد.آثار آپوکالیپتیک آثاری 
هستند کهبه توصیف و بیان یاپیش گویی و خبر دادن از یک 
فاجعه و ویرانی بزرگ و انهدام کلی در آخرالزمان می پردازند. 
آخر  رستاخیزی یا  ادبیات  نوع  از  می توان  را  مکاشفه یوحنا 
این  زمره  در  هم  را  گمش  گیل  بعضی ها  کرد.  تلقی  الزمانی 

آثارو از قدیم ترین آنها می دانند.

روایت  از  مختلفی  نمونه های  هم  مدرن  هنر  و  ادبیات  در 
مری  انسان«  »آخرین  رمان  می توان  یافت.  آپوکالیپتیک 
نقاشی »پیروزی مرگ«  بکت،  »بازی آخر«  نمایشنامه  شلی، 
بروگل و فیلم های »من افسانه ام« و«آخر دنیا« نمونه هایی از 
روایت هایآخرالزمانی اند.از آنجایی که هنر، به خاطرجنبه های 
گاهی  می شود،  نزدیک  مکاشفه  به  الهام،  و  هنرمند  شهودی 
دیدی  به  می توانند  هم  شاعران،  خصوص  به  هنرمندان، 
آپوکالیپتیک دست بیابند.چون مکاشفه از نظر ادبیات مذهبی 
و اسطوره ای حالتی است که بین دو جهان الهوتی و ناسوتی 
برقرار می شود ادبیات آپوکالیپتیک، یا مکاشفه ای به نوعی از 
ادبیات می گویند که در آن هنرمند در حالت کشف و شهود به 
درک ویژه ای می رسد از آنچه که در گذشته رخ داده است یا 

میکنند و وحدت”فراگیری” را تضمین می کنند. دانشگاه ها 
همچنین از طریق فلسفه “فراروایت “دانش را مشروعیت 
می بخشد)به طور مثال در کمونیسم علم باید در خدمت 

پرولتاریا قرار گیرد تا خود را رهایی بخشد.( آنچه یک 
دانشمند انجام میدهد اینست که فرضیه ای را مطرح کرده 

و بعد می کوشد با استفاده از زبان آن رابه اثبات رساند. 
اما شرط درستی این اثبات چیست؟ فلسفه در اینجا فرا 
زبانی به نام “منطق” را مطرح میکند. اما منطق بر چه 
اساسی قضاوت می کند که فرضیه ای درست یا منطقی 

است؟ آیا مدلی برای زبان علمی وجود دارد یا فقط یک زبان 
علمی داریم؟ این ها سؤاالتیست که لیوتار مطرح می کند و 
در جواب میگوید که فرا زبانی که منطق بکار می برد نیز 
محدودیت های خود را دارد. در واقع این فرا زبان چیزی 

جز زبان عام نیست که برای توضیح چیزی فرضی بکار برده 
می شود و به همین خاطر میتواند تناقض هاو ابهام هایی نیز 

ایجاد کند که در طبیعت زبان نهفته است. بنابراین برای 
اثبات یک ادعای علمی فقط قبول عامه موثرست. زیرا برای 

اثبات هر فرضیه ای باید حس هایمان را بکار گیریم که آنها 
هم قابل اعتماد نیستند و خطا میکنند. اینجاست که فن 

آوری یا تکنولوژی مطرح می شود. ابزاری که خطای کمتری 
نسبت به انسان داشته باشد. این فن آوری در دانش قدیم 
مطرح نبود اما از قرن هجدهم به بعد لزوم وجود آنها برای 

تایید فرضیه ها رو به فزونی گذاشت.اما آنچه فن آوری را 
قابل دسترس میکند پول یا سرمایه است. به عبارت دیگر 

بدون پول اثبات چیزی یا دستیابی به حقیقت ممکن نیست.
اینگونه است که سرمایه وارد مناسبات علمی می گردد. 

بازی علمی تبدیل به بازی سرمایه می شودکه در آن هرکه 
ثروتمند ترست حق بیشتری دارد.از اواخر قرن هجدهم و با 
اولین انقالب صنعتی مشخص می گردد که دستیابی به فن 

آوری بدون ثروت ممکن نیست و بر عکس برای ثروتمند 
شدن هم باید تکنولوژی را در اختیار داشت. تحقیقات انجام 
میگیرند که فن آوری پیشرفت کند اما فن آوری حاصل نیز 

فروخته میشود ودر نتیجه ثروت به همراه می آورد.از این 
مرحله است که علم هم به نیروی تولید و هم به عاملی در 
چرخش سرمایه بدل می شود. سرمایه داری مشکل هزینۀ 

تحققیات را به دو شیوه حل می کند: ایجاد بخش های 
تحقیقات خصوصی در کارخانه ها )تحقیقات کاربردی( یا 

ایجاد موسسه های تحقیقات خصوصی، دولتی، یا مخلوط که 
به دانشگاه ها، آزمایشگاه های تحقیقاتی و گروه های تحقیق 
مستقل بورسیه می دهند. در اکثر این موارد زمان محدودی 

به تحقیق اختصاص داده می شود که محقق در این زمان 
خاص باید نتیجۀ کارش را ارائه دهد)تحقیقات پایه ای(. 

در این نوع تحقیقات همیشه محدودیت ها و کنترل هایی 
وجود دارد. در عصر حاضر کمتر موسسه ایست که تحقیق 
ناب انجام دهد. اگر هم وجود داشته باشد از حمایت مالی 
برخوردار نمی شود.اینگونه است که اثبات نظریه ها، که در 

واقع بخشی از بحث برای مقبول افتادن در نظر مخاطبین 
پیام علمی است، تحت کنترل زبان دیگری قرار می گیرد که 

هدفش حقیقت نیست بلکه کاربردست یا بیشترین ورودی/
خروجی ممکن. در اینجا دیگر روایات انسانی مشروعیت 
مطرح نیست. تنها هدف قدرتست. دانشمندان، فن آوری 

و ابزار نه در جهت دستیابی به حقیقت بلکه برای افزایش 
قدرت خریداری می شوند.قدرت، »اثبات« هم تولید می کند 

و »حق« را هم از آن خود می سازد و بدینگونه به خود 
مشروعیت می بخشد. از این طریق می توان واقعیت را آنگونه 

نمایش دهد که به نفع سیستم باشد.
مخاطبین این علم نیز تغییر یافته اند. امروزه دانشجو دیگر 

جوانی از نخبگان آزادیخواه نیست که هدفش پیشرفت 
اجتماعی باشد. دیگر از دانشگاه آزادیخواهی، که برای 

دانشجونه شرایط سختی داشت نه هزینۀ سنگین، اثری 
باقی نمانده است. امروزه دو دسته از دانشجویان دارای 

اهمیتند: آنهایی که برای کارهای مدیریتی تربیت می شوند 
»مغزهای حرفه ای«، و آنان که فن آوری ها را می آموزند 
»مغزهای فنی«. دیگر دانشجویان،  یعنی دانشجویان هنر 
و علوم انسانی به عنوان نیروی بالقوه کار در نظر گرفته 
نمی شوند. در کشورهای صنعتی به ندرت می توان برای 

رشته های علوم انسانی بورسیه ای دریافت کرد، مگر برای 
مقاطع باالتر از دکترا. در آلمان کمک هزینۀ تحصیلی هم 

به افراد زیر سی سال تعلق می گیرد و اگر طول دوره یا 
نوشتن تز بیش از مدت تعیین شده باشد بالفاصله قطع 

می شود.
تغییر دیگری که به وجود آمده کیفیت آموزش است. 

دانش دیگر کمتر از طریق نیروهای انسانی انتقال می یابد 
چون همه چیز به زبان دیگری یعنی زبان رایانه برگردانده 

شده اند. به دانشجو آموخته می شود که چگونه از این دانش 
ذخیره شده در بانک های اطالعاتی یا مراکز سنتی ذخیرۀ 
اطالعات)مثل کتابخانه ها( که مجهز به رایانه اند استفاده 
کنند. امکان اینکه به تدریج در تدریس ماشن جایگزین 

انسان شود بسیار زیاد است. به همین دلیل امروزه  یادگیری 
استفاده از کامپیوتر و حداقل یک زبان خارجی بسیار 

اهمیت یافته است. سوالی که دردانش امروز مطرحست دیگر 
درست یا حقیقی بودن یک یافته نیست بلکه قابل استفاده 

بودن آنست. با روند افزایندۀ کاالیی شدن علم، قابل فروش 
بودن یافته ها اهمیت بیشتری پیدا کرده تا حقیقی بودنشان. 

مجموعۀ عواملی که ذکر شد بحرانی را به وجود می آورد 
که لیوتار بدان بحران روایت ها می گوید زیرا در میان 

روایت های گوناگون که هر یک نیزسعی در اثبات خود،زبان 
و روایتش دارد دستیابی به حقیقت بسیار دشوار می شود.

 منبع: سایت ادبی پیاده رو



45 آوای زن، شماره 90-91آوای زن، شماره 4491-90
پرتره این شماره
پرتره این شمارهپرتره این شماره

در آینده رخ خواهد داد و آن را در اثر خود منعکس می کند. 
مکاشفه خود نیز به دو نوع مکاشفه قبل از وقوع یا آینده بینی 

و بعد از وقوع یا گذشته گویی تقسیم می شود.
جنگ  دو  از  بعد  ویژه  به  بیستم،  قرن  در  ادبیات  نوع  این 
مورد  در  مدرنیته  وعده های  از  سرخوردگی  و  و یاس  جهانی 
پیشرفت و خطر انهدام جهان در بمبارانی اتمیمثل ناکازاکی 
از  بزرگی  گرفت.بخش  خود  به  جدیدی  شکل  هیروشیما،  و 
طوری  را  جهان  پایان  مدرن  ادبیات  در  الزمانی  آخر  تصاویر 
تصویر می کند که گویی بعد از آن دیگر چیزی نخواهد آمد و 
وجود نجات دهنده را انکار می کنند. به قول فروغ در »ایمان 
خفته  گور  در  دهنده  »نجات  سرد«  فصلی  آغاز  به  بیاوریم 
در  را  آپوکالیپتیک  فضای  این  بکت  آخر«  »بازی  در  است.« 
 ،)clov( کالو  که  دید  می شود  ای  کننده  ناامید  انداز  چشم 
از  دارد،  رفتن  برای  پایی  و  دیدن  چشمی برای  هنوز  که 
 )Hamm( هم  به  و  می بیند  پناهگاه شان  اتاق یا  روزنه های 
گزارش می دهد. واکنش هم، این خالق/مولف، به شنیدن خبر 
حیات در بیرون)پسرکی که ظاهر می شود( از سر انزجار است 
می داردتا  دوست  بیشتر  را  قطعی  پایان  که  انگار  نشاط،  تا 
آمدن نجات دهنده ای را.در شعر انگلیس هم شعر هایی با این 
 New( الزمانی هاینو«  »آخر  نام  به  آنتالوژی  در یک  مایه  بن 
میان  از  است.  شده  1939منتشر  سال  در   )Apocalyptics
شاعرانی که آثارشان در این آنتالوژی آمده است می توان به 
دیالن تامس، کاتلین رین و هنری تریس اشاره کرد. با اینکه 
سبک و درون مایه های شعر ی این شاعران با هم متفاوت بود 
اما یک دید کلی در همه مشترک است و آن اینکه تمدن اروپا 
در حال از هم پاشیدن است. از نظر فرمی و محتوایی کار های 
آنها به رمانتیک ها و سورئالست ها نزدیک است. اغلب شاعران 
آپوکالیپتی مدرن به ذهن و ذهنیت اهمیت زیادی می دادند 
کرد.  تلختلقی  واقعیت های  از  گریز  نوعی  را  آن  می شود  که 
هنری تریس در کتاب »آخرالزمان را چگونه می بینم«)1946( 

در مورد جنبش آپوکالیپس می گوید:
نویسنده ای که هرج و مرج را حس می کند،  به تعریف من 
در  را  جهان  آرامش  و  نظم  و  را  اشک  و  خنده  را،  آشفتگی 
اش  بیان  است.  آخرالزمانی  ای  نویسنده  خویش،  تمامیت 
پیامبر گونه می شود چرا که چیز هایی را می بیند که به چشم 
آدم هایی با حساسیت کمتر نمی اید. از آنجا که کالم او پیامبر 
حتی  گاهی  می شود.  آهنگین  و  گونه  ورد  چنین  است  گونه 
خیال  تصویر  از  را  شاعر  و  می یابد  تسلط  شاعر  بر  موسیقی 
خود دور کرده و به خلق صدایی دیگر می کشاند. یعنی برای 

لحظاتی به عرش خدا نزدیک می شود.)ص 17(

زمینی  آیه های  شعر  که  گفت  می توان  باال  تعاریف  دید  از 
قرن  مفهوم  به  البته  آپوکالیپتیک،  شعری  نیز  فرخزاد  فروخ 
با همان لحن مکاشفه ای است. در خوانشزیر  بیستمی آن، و 
الزمانی  آخر  دید  این  گیری  شکل  چگونگی  به  دارم  نگاهی 

وتصویر پردازی آن.

پارادوکس  با  و  آغاز  همان  در  شعر  این  آپوکالیپتیک  لحن 
)تناقض نمایی( موجود در عنوان شعر شکل می گیرد. آوردن 
کلمه آیه، که به معنای نشانه و در مفهومی مذهبی نشانه ای 
از سوی پروردگار است، و به قاعده می بایستی آسمانی باشد 
اینجا به پیامی زمینی تبدیل می شود. در واقع شاعر ما را به 
از  و  اند  زمینی  که  می کند  دعوت  آیه های جدیدی  خواندن 
دهان پیام آوری نو، یعنی شاعر بیان می شوند. به عبارت دیگر 
بر  که  شاعرانه ای  شهود  اما  دارد  وجود  )آیه ها(یی  نشانه ها 
آنجا  از  و  نیست.  آسمانی  نوع  از  می شود  واقف  نشانه ها  این 
هم  روایت  زمان  و  دارد  گویانه ای  گذشته  ساختار  شعر  که 
گذشته است)و آنگاه زمین سرد شد( می شود گفت که وقایع 
از دید انسانی بیان شده که وقوع فاجعه را شاهد بوده است. 
شعر همان لحن و آهنگ کتب مقدس را دارد و کلماتی مثل 
»برکت« که الهی هستند این صورت شعر را قوی تر می کنند.

 
آنگاه 

خورشید سرد شد 
و برکت از زمین ها رفت . 

سبزه ها به صحراها خشکیدند
و ماهیان به دریاها خشکیدند

و خاک مردگانش را
زان پس به خود نپذیرفت

برای  باشد  مرثیه ای  گویی  که  شده  انتخاب  طوری  لحن 
شعر  به  تکرار ها  خصوص  به  رفته گان،  دست  از  و  مردگان 
داده  زمین  از  که  تصویری  می دهد.  مزمور  مثل یک  حالتی 
تصویر  خشکیده اند  که  ماهی هایی  و  سبزه ها  با  می شود 
مردگانش  خاک  آن  در  که  سرزمینی  است،  تباه  سرزمینی 
اگر  اما  فاجعه.  از یک  بعد  سرزمینی  نمی پذیرد،  خود  به  را 
در  را  خود  اطراف  جهان  می شود  نگاه شود  شعر  به  دقیق تر 
آن دید، جهانی که در آن هیچکس به هیچ چیز نمی اندیشد 
در  که  غاری  به  مذهبی  ارجاع  )با  تنهایی«  غار های  »در  و 
به  »بیهودگی«  است(  می گرفته  صورت  مکاشفه  و  وحی  آن 
نوزادان بی سر می زایند و  باردار« که  دنیا می آید. »زن های 
آفریدن  بر  پناه می آورند عالوه  به گورها  »گاهواره ها« یی که 
تصویری آپوکالیپتیک می تواند تلمیحی باشد به تولد مسیح یا 
آنند. همانطور  انتظار  ابراهیمی در  ادیان  نجات دهنده ای که 
که ییتس در شعر »ظهور« خود تصویر می کند این ظهور در 
میانه هرج و مرجی که حاکم است نه شکل طبیعی خود را 
دارد نه سیر طبیعی اش را طی می کند. از میان گهواره ای که 
تاریخ تکانش می دهد تنها هیوالیی بر می خیزدکه راهش را از 

میان خون و خشونت طی می کند. 

رها  تیرگی  در  را/  خود  ادامه  »راه ها  هم  فروغ  شعر  در 
نشسته  رنگ«  پریده  »پنجره های  تمام  در  و شب  کرده اند.« 
است و مهم تر از همه این که »نان نیروی شگفت رسالت را 
مغلوب کرده«، یعنی رویای رهایی و نجات هم از دست انسان 
بره های گمشده عیسی دیگر صدای چوپان خود  رفته است. 
گرفته  آنچه  را  مقدس  چیز های  همه  جای  و  نمی شنوند  را 
این  روشنفکران،  است.حتا  مقدس  غیر  و  مادی  و  دنیوی  که 
این  مردم،  و  اند  رفته  فرو  الکل  مرداب های  رسوالن عصر،در 
»گروه ساقط مردم« بی رسول و رهبری به حال خود رها شده 

و سرگردانند:

پیوسته در مراسم اعدام
وقتی طناب دار

چشمان پر تشنج محکومی  را
از کاسه با فشار به بیرون میریخت

آنها به خود می رفتند
و از تصور شهوتناکی

اعصاب پیر و خسته شان تیر می کشید

اودن، از شاعران همزمان آخرالزمانی ها، علت رکود اقتصادی 
و بحران اجتماعی ناشی از آن در دهه سی آمریکا را صنعت 
وجود  به  ماشینی  ای  جامعه  مردم  برای  که  می داند  گرایان 
او  شده اند.  افراد  در  بسیار  ناهنجاری های  سبب  و  آورده اند 
بر این باور است که این ناهنجاری ها که در نهایت به انزوای 
افراد منجر می شود، جوامعی می سازد که به نوعی عصبیت یا 
روانپریشی جمعی دچار است. همانطور که در تصویر شعر فروغ 

می بینیم نگریستن به مراسم اعدام در مردم حس شهوتناکی 
ایجاد می کند و این در واقع حاکی از جامعه ای نا به هنجار 
است، جامعه ای که ترس مشترک آنها را به هم پیوند می دهد. 
در چنین جامعه ای روشنفکران و آرمان هایشان هم به نحوی 
در  هنوز  پریشانی  باهمه  مردم  وجود،  این  با  می ماند.  خنثی 

گوشه ای از ذهن خود به زیبایی ها فکر می کنند:

اما همیشه در حواشی میدان ها
این جانیان کوچک را میدیدی

که ایستاده اند
و خیره گشته اند

به ریزش مداوم فواره های آب

شاید هنوز هم
در پشت چشم های له شده، در عمق انجماد

یک چیز نیم زندهء مغشوش
بر جای مانده بود

که در تالش بی رمقش می خواست
ایمان بیاورد به پاکی آواز آبها

 
کلمه »شاید« فقط یک احتمال را مطرح می کند اما بالفاصله 
مرده  که  خورشیدی  و  می زند  حرف  پایانی  بی  خالی  از 
رهایی.  و  رستگاری  امید  بی  مرگ  و  جهان  پایان  بود، یعنی 
کبوتر  آن  »نام  که  اینست  نمی داند  ناامیدان  این خیل  آنچه 
غمگین/کز قلبها گریخته، ایمانست.« با اینهمه فروغ شعر را با 
به دنیایی روشن تر  زندانی«  راهیابی »صدای  احتمال ضعیف 

به پایان می برد. 

آه، ای صدای زندانی
آیا شکوه یأس تو هرگز

از هیچ سوی این شب منفور
نقیبی بسوی نور نخواهد زد؟

آه، ای صدای زندانی
ای آخرین صدای صداها..

گرچه تصاویر ما را به گذشته رجعت می دهند اما از آنجا که 
صدای راوی هنوز شنیده می شود می توان گفت که صدایی به 
ما می رسد، صدایی که از گذشته به حال و آینده می رود، آن 
صدایی که فروغ به جاودانگی اش باور دارد. به نظر می رسد 
بر شانه شعر یا هنر  را  بار رسالت و نجات دهندگی  که فروغ 

می گذارد.

 Henry Treece, How I See Apocalypse (London:
(1946 ,Lindsay Drummond
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شعر

ساقه های پایم می شکند
و ساق ساق

از جوراب ها باال می رود 
تا گل ندهد در میانه تنم 

دست نمی گذاری بر این گلی که نامکیدنی
خشک بر آب می کشد تن 

وخشک می سوزد در سلول های انتظار 
دست نمی گذاری بر این گلی که نامکیدنی

دست بر می دارم از تمنای ناممکنی

»خیابان های سرخ زیادی گل داده اند در میانم
و تو از سن باغ گذشته ای 

از سن سرخی 
از سن آب

و من آب را در 
سرخی گل های دیگری می ریزم »

قرص هایم
بالش های خیسم

گل هایی
که شب ها از قالی ها می ریزند 

چشم هایی
که با خواب بازی می کنند 

چه میان بی میانی!

پراگ 

 در خیابان های پراگ راه بروی، 
 با ابر هایی به ارتفاع پیشانی، 

 کافکا با تو راه برود، 
 با سفیدی خون آلودی بر دهان، 

 و خاطرات پدر در قفسی از پر سیاه. 

 در خیابان های پراگ راه بروی، 
 و خیابان ها با تو راه نیایند، 

 و چهره ها هیچ مختصاتی نداشته باشند، 
 در میدان ها بایستی، 

 و از تمام زوایا به کنیسه ها برسی، 
 با بوی کهنگی در مشام

 و قیچی خورشید،
 چشم هایت را از کاغذ بچیند.

 در خیابان های پراگ راه بروی، 
 بر پل کارل بایستی 

 با خالی زیر پایت
 و کسی در گوشت بگوید: 

 »به فرا خوان کرانه ها زندگی کنیم 
 از یکی به دیگری« *

 پل هایی که نمی گذرند، 
 خیابان هایی که با تو راه نمی آیند، 

 چکمه های آزار دهنده، 
 مرگی که چهره ندارد، 

 و کوچه های سنگی پیچ پیچ 
 که بوی گوشت سوخته می دهند.

 در خیابان های پراگ راه بروی، 
 مردی آلمانی با تو راه برود، 
 که رابطه های یک شبه دارد، 

 با مرد هایی در آفریقا، 
 و پنهان نمی کند که جنس در آفریقا بهتر است.

 کش آوردن خیابان های پراگ 
 در کوتاهی قدم های تو 
 و ناتمامی قصه های او....

 فرشته وزیری نسب 
 ژوئن ۲۰۱۳، پراگ 

* اشاره به شعر »پل ها«ی اینگه بورگ باخمن

مگر چقدر فاصله داریم ....با مرگ؟
شاید چند باغ اقاقیا 

که بهارش از بو افتاده 
شاید چند نان سوخته در گلوی تنور 

شاید فرو رفتنی در آب
یا چند شبح تاریک

که پل می زنند بین خانه ها

مگر چقدر فاصله داریم ....با مرگ 
اگر آن کلمه را نگویی 

اگر دیوار و من یکی باشد برایت 
اگر شهد خونت از اندازه بگذرد 

اگر از کوچه های تاریخی اورشلیم نگذری 
اگر آشویتز را از یاد ببری.

مگر چقدرفاصله داریم.... با مرگ؟ 
یک کوره ی سیاه آدم سوزی؟

خوشه ی انگوری زهرآلود؟
رگی بیش از اندازه تنگ؟

ترکیدن یک شاهراه سیاه
 در میان استخوان هایمان؟ 

تجمع سلول های عصیان گر؟ 
چقدر... فاصله...؟

هنوز هم دیوار از من زیبا تر است؟

 فرشته وزیری نسب

میان شکاف های این کا شی ها
 در رفت و آمدم 

و پلک ها پوسته پوسته 
پایین می افتند.

یک کمپ پناهندگی آتش 
یک کشتی پناهنده ناپدید 

در میان این کاشی ها، 
و در میان اجناس فروشگاه ها 

کسی به میله ها فکر نمی کند 
کسی به تغییر فکر نمی کند 
مژه هایم بلند تر می شوند 

پوستم صاف تر 
از کافه ها و سیگارها لبریز می شوم 

و از عشق هایی که در میان ران ها شکل می گیرند.
می پرسی »دوست داری بند های این شعررا در دهانت؟«

و من می دانم چه می گویی؟
پلک هایم افتاده است، می دانی؟ 

در میان این کاشی ها چه می خواهم؟
در میان عشق های مجازی 

در میان کشتی هایی که از آفریقا می آید.
یا راههایی که به گینه ختم می شود؟

امروز پنج شنبه است 
و باران مسلسل می بارد 

و ابر ها بر پلک هایم سنگینی می کنند.
و تو عاشق هر کسی هستی 

که زیر گام معلقت فرش پهن کند.
و من عاشق هرکسی

 که شکاف های این کاشی ها را نبیند.
که شکاف های بین سلول ها را نبیند.

که پلک های افتاده را نبیند.
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ترجمه از انگلیسی و آلمانی: فرشته وزیری نسب

عاشقانه ی دختر دیوانه 
شعری از سیلویا پلت 

چشم هایم را می بندم و تمام جهان مرده بر زمین می افتد 
پلک می گشایم و همه چیز دوباره زاده می شود 

)فکر می کنم تو را در ذهنم ساخته بودم(
ستارگان در جامه های سرخ و آبی والس می رقصند 

و سیاهی مطلق به درون می تازد 
چشمانم را می بندم 

وتمام جهان مرده بر زمین می افتد 
خواب دیدم مرا جادو کرده به رختخواب می بردی 

ماه زده برایم ترانه می خواندی و دیوانه وار مرا می بوسیدی 
)فکر می کنم تو را در ذهنم ساخته بودم(

خدا از آسمان می افتد، آتش جهنم رنگ می بازد 
اسرافیل و شاگردان شیطان خروج می کنند 

چشم هایم را می بندم و تمام جهان مرده بر زمین می افتد 
فکر کردم همان گونه که گفته بودی باز می گردی 

اما پیر شدم و نامت را فراموش کردم 
)فکر کنم تو را در ذهنم ساخته بودم(

به جای تو باید مرغ توفان را دوست می داشتم 
الاقل هنگام بهار فریاد زنان باز می گردد 

چشمانم را می بندم و تمام جهان مرده بر زمین می افتد 
)فکر کنم تو را در ذهنم سا خته بودم(

شعری از آن سکستون 

»شب پر ستاره 
مرا از نیاز وحشتناک به دین اگر بشود این کلمه را گفت باز 

نمی دارد 
پس شب بیرون می روم تا ستاره ها را نقش کنم.«

)ونسان ون گوگ در نامه ای به برادرش (

شهری وجود ندارد
مگر آنجا که درختی سیه گیسو 

به سان زنی غرق شده در آسمان داغ فرو می رود
شهر خاموش است 

شب با یازده ستاره می جوشد 
آه ای شب پر ستاره، ستاره 
مرا مرگی اینگونه آرزوست 

شب در جنبش است
ستارگان همه زنده اند 

حتا ماه در زنجیر های نارنجی رنگش ورم کرده 
تا چون خدایی کودکان رااز چشمان خویش بیرون بریزد 

افعی پنهانپیری ستارگان را می بلعد
آه ای شب پر ستاره، ستاره

مرا مرگی اینگونه آرزوست 

فرو رفتن به درون جانور پرشتاب شب 
مکیده شدن در دهان اژدهایی عظیم 

گسستن رشته های حیات
بی یالی، بیرقی،

فریادی 

واژه ها 
شعری از نزار قبانی

وقتی مرا می چرخا ند در گوشم زمزمه می کند 
واژه هایش مثل دیگر واژه ها نیستند 

زیر بازویم را می گیرد 
مرا در ابری دور می کارد 

 باران سیاه از چشمم فرو می ریزد 
سیل سیل 

مرا با خود می برد 
به شامگاهی از ایوان های معطر

و من به سان کودکی ام در دستانش 
به سان پری که با باد می رود 

در دستانش هفت ماه برایم می آورد 
و بقچه ای از ترانه 

به من خورشید می دهد 
به من تابستان می دهد 

و دسته دسته پرستو 
به من می گوید که گنج اویم

و با هزار ستاره مساوی.
می گوید که من گنجم 

و زیبا تر از هر نقاشی ای که دیده 
چیزهایی می گوید که سرم گیج می رود 

و رقص و گام هایش از یادم می رود 

واژه ها....که پیشینه ام را در هم می پیچند
واژه ها که مرا زن می کنند... در چند لحظه

قلعه هایی از خیال برایم می سازد،

که در آنها ساکن می شوم... برای چند لحظه 
و برمی گردم، برمی گردم سرمیزم 

هیچ با من نمانده ...
هیچ با من نمانده است...جز واژه ها 

شعری از ساموئل بکت 

چه می کردم بی این جهان؟
بی سیمایی، بی پرسشی

آنجا که بودن دمی بیش نیست 
که به عدم می ریزد

به نسیان هر آنچه بود 
چه می کردم بی این موج؟

که در انتهای آن تن و سایه باهم غرق می شوند 
چه می کردم بی این سکوت؟
 که زمزمه ها در آن می میرند

بی این نفس نفس زدن، 
بی این جنون یافتن یاری دهنده ای، یافتن عشقی

چه می کردم؟ 
بی آسمانی که در زیر باری از گرد و خاک برفرازد

آنچه امروز می کنم
از میان روزنه ام می نگرم 

که تنها من نباشم که سرگردان بگردد، به دور از زندگان
در فضایی مشوش، میان صداهایی 

که پنهانند بی صدا در من .

شعری از مارگریت اتوود

واعظا، وقتی که ُمردم 
مرا به حلبی آباد بزرگی 

درآسمان ها نفرست 
که موش های صحرایی گربه هایی
به اندازه یوزپلنگ را می خورند 

و صبحانه و نهار یکشنبه 
حلیم و سیرابی است.

من این موش ها را می شناسم
آنها را به هنگام کشتن دیده ام 

و حلیم هایی که خورده ام 

به اندازه تلی است 
شاید هم به اندازه یک کوه 

بنابر این آنچه
یکشنبه از تو می خواهم 

طریقت دیگری است 

واعظا، لطفًا
به من وعده

خیابان هایی از طال
و شیر مجانی نده.

من از چهار سالگی 
دیگر شیر نمی خورم

و وقتی بمیرم 
دیگر طال نمی خواهم 

من به جایی 
بهشت ناب می گویم 
که خانواده ها وفادار 

و غریبه ها مهربان باشند
جایی که موسیقی جاز باشد 

و فصل، همیشه پاییز.
به من وعده این را بده 

نه هیچ چیز دیگر.

ترجمه از آلمانی: 

شعری از راینر ماریا ریلکه 

چقدر از کالم آدم ها می ترسم. 
همه چیز را خیلی روشن و مطمئن ادا می کنند: 

این اسمش سگ است و آن خانه، 
اینجا شروع است و آنجا پایان. 

معنی حرف ها هم مرا می ترساند و تمسخر نهفته در آنها. 
آدم ها همه چیز را می دانند، هر چه بوده و خواهد بود، 

هیچ کوهی برایشان شگفت انگیز نیست، 
داشته ها شان با خدا برابری می کند. 

من مدام می خواهم هشدار بدهم و باز دارم : نزدیک نیایید. 
اجسام آواز می خوانند و من با لذت گوش می کنم. 

 لمس شان می کنید؛ ثابت و صامت می شوند. 
شما همه چیز را در پیرامون من نابود می کنید. 

شعر



آوای زن، شماره 5091-90
پرتره این شماره
پرتره این شماره

مزمور 
شعری از پل سالن 

هیچکس نمی دهد به ما شکلی
از خاک و گلی

هیچکس نمی خواند بر غبارمان وردی 
هیچکس 

حمد و سپاس ترا ای هیچکس 
به عشق توست که 

شکفتن را می خواهیم 
به سوی تو 

هیچ بودیم
هیچیم و هیچ می مانیم:

شکوفنده، 
هیچ،

گل سرخ هیچکس

با بساک جان روشنمان 
با گرده رشته ها در برهوت آسمان 

با تاج سرخی 
از ارغوانی کالمی 

که می سرودیم 
بر فراز خاری 
 بر فراز خاری 

در این شعر سالن مانند بسیاری از شعر های دیگرش از ترکیب 
واژه ها ی آشنا, واژه های مرکب نا آشنایی را ساخته است که 

می شد آنها را جدا جدا در فارسی معنی کرد، چون در زبان آلمانی 
امکان ساختن این اسم های مرکب بیشتر از فارسی است،اما من 

ترجیح دادم برای انتقال سبک سالن این واژه های ترکیبی غریب 
  )seelenhell( را در فارسی بسازم، مثل »جان روشن« به جای

یا »غبارین رشته« به جای )Staubfaden(  یا »صحرآسمان« به 
جای )Himmelswüst( این پیش زمینه فکری که سالن  یهودی 

بوده و پدر، مادر و خواهرش را در هولوکاست از دست داده است 
به درک یأس او و انکار همه چیز در این شعر کمک می کند. اگر 

به گفته آدرنو عمق فجایع آشویتس آنقدر باشد که بعد از آن 
دیگر نتوان شعر گفت، پس دیگر دعا )مزمور( هم نمی توان خواند. 

به همین خاطر است که اکثر جمله ها شکل نفی دارد، از نفی 
امکان آفرینش دوباره تا نفی حمد و سپاس و ستایش. شعر پر از 
تلمیحات مذهبی است، از سفر آفرینش گرفته تا تاج خار مسیح. 
من سعی کرده ام ترجمه تا حد امکان دقیق باشد، سبک منتقل 
شود و متن زیبایی خود را حفظ کند اما همه اینها در ترجمه از 

سالن آسان نیست.

اردوگاه گرسنگی یاسلو 
شعری از ویسواوا شیمبورسکا 

بنویسش. بنویس. با جوهر معمولی
برکاغذ معمولی

بنویس به آنها غذا ندادند 
بنویس آنها همه از گرسنگی مردند 

همه. چندنفر؟
علفزار بزرگی بود. چقدر علف برای هر کدام؟

بنویس: نمی دانم. 
تاریخ شماره اسکلت ها را گرد می کند.

هزار و یکی می شود هزار تا 
انگار که آن یکی هیچوقت به دنیا نبوده 

جنینی خیالی، گهواره ای خالی 
که هیچوقت الفبا را یاد نگرفته

هوایی که می خندد، می گرید، رشد می کند 
خالی ای که از پله ها پایین می دود 

به باغ می رود 
جای هیچ کس در صف 

ما در دشتی می ایستیم که گوشت شد
و دشت خاموش است، همچون شاهدی قالبی

دشتی آفتابی، سبز، در کنارش جنگلی
با چوب هایی برای جویدن و آبی زیر پوسته درختان

هر روز سهم قابل توجهی برای نگریستن 
تا هنگامی که دیگر نبینی 

بر فراز سر پرنده ای 
که سایه ی بال های زندگی بخشش

لب هایشان را جارو می زد
آرواره های شان باز می شد

و دندان های شان بهم می خورد 
شب ها داس ماه در آسمان می درخشید 

و برای نان شان گندم درو می کرد. 
دست ها از سمت شمایل هایی سیاه شده جاری می شد

باجام هایی خالی در میان انگشتان 
بر سیخی از سیم خاردار 

مردی را می چرخاندند.
آنها با دهان هایی پر از خاک آواز می خواندند

»آوازی زیبا از جنگی که مستقیم 
قلب ها را نشانه می گیرد«

بنویس: چقدر خاموش.
»بله.«

شعری از گونتر گراس 

خواب دیدم که باید وداع کنم
با تمام چیزهایی که مرا احاطه کرده اند 

و بر من سایه می اندازند؛ 
وداع با خیل مدعیان مالکیت ضمیرها

 وداع با فهرست موجودی ها
وداع با فهرست اشیاء پیدا شده 

وداع با تمام بوهای خسته کننده 
با صداهایی که مرا بیدار نگه می دارند

با شیرینی تلخی، باخودترشی
با تندی گرم کننده دانه ی فلفل 

وداع با تیک تاک زمان، بامشکالت روز اول هفته 
بابخت آزمایی نخ نمای چهارشنبه، با یکشنبه 

و بدخواهی اش، وقتی که مالل جا خوش می کند 
وداع با تمام قرار هایی که در آینده 

فرا می رسند. 

خواب دیدم باید وداع کنم با هر اندیشه ای،
چه مرده، چه زنده.

با معنی، که پشت هر معنی
معنی ای می جوید. 

با امید، این دونده خستگی ناپذیرهم
باید وداع کنم.

باید وداع کنم با بهره های خشم فرو خورده،
با عایدات رویاهای ذخیره شده

با آنچه که بر کاغذ آمده، یاد آور حکایت زمانی
که سوار و اسب بنای یادبود شد

وداع باتمام تصاویری، که آدم ساخته است 
وداع باترانه، با ناله های قافیه دار

وداع با صداهای بافته شده، با تشویق های شش همسرا
وداع با شور ساز 

وداع با خدا و باخ

خواب دیدم باید وداع کنم 
با شاخه های کل

با میوه ها و شکوفه ها و جوانه های کلمات 
بافصول سال که از تغییر احوال دلزده اند 

و بر وداع اصرار می ورزند 
مه بهاری. آخر تابستان. پالتوی زمستانی.

آوریل آوریل گفتن
دوباره از گلهایم و گهو زعفران گفتن

خشکسالی، یخبندان، ذوب شدن 
رد پاها در برف. شاید

 به وقت وداع گیالس ها رسیده باشند. شاید
فاخته دیوانه وار بازی کند و بخواند 

دوباره نخودها را سبز از پوسته دربیاورد 
گل قاصدک. تازه می فهمم چه می خواهد.

خواب دیدم باید وداع کنم 
با تخت و در و میز 

و تخت و در و میز را 
سنگین کنم، تا آخر باز کنم، برای وداع امتحان کنم

آخرین روز مدرسه است: نام دوستان را تلفظ می کنم 
شماره تلفن ها را می گویم. 

بدهکاری ها را صاف می کنم.
 در آخر اسم دشمنانم را می نویسم. 

و یک جمله: »همه چیز فراموش«
یا اینکه: »دعوا صرف نمی کند.«
ناگهان وقت زیادی پیدا می کنم.

اسناد سمینارهای سراسری ساالنه ی تشکل های مستقل زنان و زنان دگر و 
هم جنس گرای ایرانی در آلمان پس از سی و پنج سال گردهمایی انتشار 

یافت.

اسناد سمینارهای سراسری ساالنه ی تشکل های مستقل زنان
 و زنان دگر و هم جنس گرای ایرانی در آلمان

گردآوری: سیمین نصیری
طرح جلد: فریده رضوی

انتشار: همایش زنان ایرانی - هانوفر
چاپ: مرتضوی، کلن، آلمان 2017 همه ی حقوق محفوظ است. 

 
بهای سه جلد: 40 ایرو

آدرس تماس برای خرید کتاب:
hamayeshe.zanan@web.de

Bankverbindung: Hannoversche Volksbank eG
BIC: VOHADE2HXXX

IBAN: DE31 2519 0001 8258 6772 00

 این حرکت که با فراخوان مسعوده پژوم بر علیه حجاب اجباری 
در پاییز 19۸1 در خارج از ایران آغاز شد، مبارزه ی مستقل زنان 

ایرانی در خارج از کشور را در چالش علیه پدر ـ مردساالری 
کهن شکل داد. مجموعه ی اسناد جمع آوری شده در سه جلد و 
در 1٥0٤ صفحه دفتری است ناتمام، که گوشه ای از تالش های 

زنان ایرانی در تبعید را بازتاب می هد. در مقدمه ی جلد اول اسناد 
آمده است:

»در زمانه ای به سر می بریم که جابه جایی های سهمگین انسانی 
آبستن تحوالتی عظیم ترند. پیش از آن که سیل عظیم حوادث 

تجارب گذشته را به امواج آینده بسپارند، تالش کردیم که 
تجارب زنده گی های مان را به عنوان زنانی که اسالم سیاسی 

را تحت عنوان انقالب اسالمی در زاد گاه مان تجربه کرده و در 
تبعید در پی رویاهای مان دویده ایم، گوشه هایی از آرزوها، رویاها، 
تالش ها، کنکاش ها و توهمات زنانی از نسل ما را از امواج حوادث 
دور سازیم و این اسناد را  چون آیینه ای شکسته و زنگار گرفته از 
آسیب های سهل انگاری و گذر زمان در پیش روی مان بگیریم...«
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شعر ساده  یا پیچیده، آیا 
براستی مساله اینست؟

فرشته وزیری نسب 

در سالهای اخیر بحث در مورد شعر و چگونه بودن آن تقریبا 
در تمام محافل ادبی جای ویژه ای را به خود اختصاص 

داده است. اما آیا این بحث ها واقعا نتیجه ای هم دارد؟ آیا 
می توان برای شعر سرودن نسخه ای صادر کرد؟.آیا می توان 
برای سادگی و پیچیدگی شعر تصمیم گرفت؟ اصوال مقصود 

از سادگی یا پیچیدگی چیست؟ آیا سادگی زبان به مفهوم 
سادگی اندیشه شعر هم هست؟ آیا نمی شود موضوعی ساده 

و تکراری را در فرم و زبانی پیچیده بیان کرد؟ آیا برای 
چگونگی بودن شعر باید به مخاطب آن نظر داشت؟ و آیا این 
دیدگاه که شعر با ساده گویی طیف مخاطبانش را گسترده تر 

می کند دیدی پوپولیستی نیست؟ چگونه می توان بر روند 
سرودن شعر، چه ساده و چه پیچیده، تاثیر گذاشت یا برای 

آن مسیری تعیین کرد؟ و آیا اصوال چنین حرکتی الزم 
است یا نه؟ من در این نوشته سعی خواهم کرد برای این 

سوال ها جوابی بیابم. اما در واقع پرسش اساسی تری از همه 
این پرسش ها وجود دارد و آن اینکه چه اتفاقی باید در زبان 
بیفتد که بتوان به نوشته ای شعر گفت؟ اگر ما نثری را پله 
ای بنویسم و در آن تقطیع ایجاد کنیم شعر می شود؟ اگر 
چند گزاره معمول، حتی پر از احساس، را به شکل پله ای 

بنویسیم شعر گفته ایم؟ آیا زبان معیار را می توان با تقطیع یا 
با وزن و قافیه تبدیل به شعر کرد؟ فکر می کنم تفاوت نثر، 

حتی نثر شاعرانه، و نظم برای همه روشن است. پس در آغاز 
باید دید چگونه شعر آزاد از نثر متفاوت می شود و تفاوت بین 

نظم و شعر چیست.
 آنچه مسلم است از زمان ارسطو به بعد اغلب نظریه پردازان 

بین کالم منظوم و شعر تفاوت قائل شده اند. در واقع آنچه در 
حوزه معنایی زبان تصرفی نمی کند و فقط با عروض و قافیه 

و ایجاد موسیقی در کالم فرم جدیدی ایجاد می کند در حوزه 
نظم قرار می گیرد. به طور نمونه علي اکبر دهخدا در تعریف 

این دو می گوید:
موضوع شعر، عارضه مضموني و معنوي کالم است و موضوع 
نظم، عارضه ظاهري کالم. به عبارت دیگر، موضوع شعر، در 
احساس انگیزي و تأثیرات بي شائبه شاعر خالصه مي شود، 

ولي نظم فقط سخن موزون و مقّفي است. در حقیقت، همان 
گونه که سخن موزون مقّفي را که احساس انگیز نباشد، نظم 
مي نامیم نه شعر، سخن خیال آفرین و احساس انگیز را نیز 

که عاري از وزن و آهنگ باشد، شاید بتوان نثر لطیف شاعرانه 
یا شعر منثور نامید، نه شعر منظوم کامل؛ زیرا موزوني، خود، 

از برترین شرایط تأثیر شعر است )لغت نامه دهخدا(.

در این تعریف در واقع دهخدا آنچه که در نظم اتفاق می افتد 
تغییری صوری می داند. با این تعریف، و حتا با تعریف قدیم تر 
ارسطویی، قسمت عظیمی از ادبیات قدیم ما که در بین عامه 

به اسم شعر شناخته می شود در واقع فقط ادبیات منظوم 
است. پس سوال بعدی اینست که با چه معیار هایی می توان 

این مرز ها را از هم جدا کرد. آنچه ارسطو شعر غنایی یا تغزلی 
می نامد چیست و چگونه نوشته می شود؟ برای آنچه نظم 

نامیده می شود می توان دو خط آغازین شاهنامه را مثال آورد 
که در واقع در زبان دست نمی برد و فقط آنچه در زبان معیار 

هم می توان گفت به زبان منظوم بیان می کند: 

 به نام خداوند جان و خرد
 کزین برتر اندیشه برنگذرد
 خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای 

شاید بسیاری فکر کنند که این تفاوت ها را همه می دانند اما 
اگر همین نقطه را شروع رویکرد خود به شعر بگیریم و اینکه 
واقعا در شعر باید به دنبال چه ویژه گی ای گشت شاید برای 

پیدا کردن جواب های دیگر راهگشا باشد.
 در اینجا می توان شعری از حافظ را به عنوان نمونه شعری 

تغزلی یاد کرد که هم از نظر صوری و هم از نظر محتوایی به 
ایجاد زبانی تازه دست زده است:

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
راه هزار چاره گر از چار سو ببست

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان
بگشود نافه ای و در آرزو ببست

یا این دو خط از بیدل 
 

نسیم شانه کند زلف موج دریا را
غبار سرمه دهد چشم کوه و صحرا را
ز زخم اره، دندان موج ایمن نیست

گهر به دامن راحت چسان کشد پا را

هم در شعر حافظ و هم در شعر بیدل صور خیال و تشریح 
احساسات، که با استفاده از زبان خاصی که با زبان معیار 
متفاوت است ارائه شده اند، این خطوط را از یک نوشته 

منظوم متمایز می کنند.یعنی این شعر ها را نمی توان به نثر 
برگرداند بی آنکه بخشی از آن، چه در لفظ و چه در معنا، 

از دست برود. حتی خود وزن و قافیه هم در اینجا جزء جدا 
نشدنی این شعر ها هستند. در واقع می شود گفت که در شعر 

قدیم ما یا شعر کالسیک غرب غیر از زیبایی کالم و اندیشه 

به کار بردن عروض)در انگلیسی نوعی سیستم مشابه تقسیمات 
هجایی(و قافیه و آرایه های ادبی معیاری اساسی برای تعیین 

شعریت بود.
 با ظهور رمانتیسم در جهان و اثری که انقالبات و حرکات 

اجتماعی ای چون انقالب فرانسه و دیدگاه های سوسیالیستی 
در قرن هجده و نوزده میالدی بر تفکر غرب گذاشت، رویکرد 
به ادبیات و شعر نیز تغییر کرد. ادبیات و شعر که پیش از آن 
در اختیار خواص از جمله درباریان و اشراف زادگان بود شکل 
مردمی تری پیدا کرد و زبان آن نیز متحول شد. این تغییرات 

هم در محتوا و هم در فرم صورت گرفت: زبان به زبان محاوره 
نزدیک تر شد، بیان احساسات خاص و شخصی، طبیعت 
گرایی و نماد هایی که باید به شیوه ای نو تفسیر و درک 

می شدند جای موضوعاتی را گرفت که در ادبیات نئوکالسیک 
خصوصیات و احساسات مشترک انسان ها فرض می شد. از 

لحاظ فرمی هم شعرای رمانتیک برای خود آزادی هایی قائل 
شدند و فرم شعر سپید را برای کارهایشان برگزیدند که با 
قالب های قدیم عروضی متفاوت بود. کسانی مانند ورد ور 

ث، کالریج و شلی در انگلیس و جنبش »توفان و تنش« در 
آلمان با شاعرانی چون هردر، گوته و شیلر در این تغییرات 
نقشی اساسی ایفا کرده اند. در ایران نیز تحوالت اجتماعی 
چون انقالب مشروطه و قیام هایی که در بعضی نقاط ایران 

چون آذربایجان اتفاق افتاد بر شعر و ادبیات تاثیر گذاشت و 
زبان و فرم شعر را به سمت دیگری برد. شاعرانی چون تقی 
رفعت، شمس کسمایی، الهوتی و جعفر خامنه ای از اولین 

کسانی بودند که در جهت تغییر فرم و زبان شعر گام برداشتند. 
این شعرا که تا حد زیادی تحت تاثیر شعر ترکیه و جریانات 

اجتماعی روسیه بودند بیشتر به شعر اجتماعی گرایش داشتند 
و شعر آنها نیز در جهت حرکت های مردمی و انقالبی بود. تالش 

آنها بیشتر در این جهت بود که زبان را به زبان توده مردم 
نزدیک تر کنند و با شعر خود بر افکار توده ها تاثیر بگذارند. 

گر چه اگر شعر آنها را با شعر بعضی از شاعران سبک هندی 
مثل بیدل و صائب یا با شاعران آلمانی، فرانسوی و انگلیسی هم 

عصر خود، مثل ریلکه، رامبو، یا الیوت، مقایسه کنیم می بینیم 
که چقدر این تغییر در فرم سطحی بوده است و از لحاظ زبان 

شعری و تشبیهات و استعاره ها چیز جدیدی در شعر آنها اتفاق 
نیفتاده و هنوز تصاویر شعر آنها کهنه و اسیر کلیشه هاست. در 
شعر زیر اثر الهوتی باز از همان تعابیر »زلف کمند« و »طالع 

سیاه« متداول در شعر قدیم استفاده شده و در زبان هم از نظر 
فرمی تحول زیادی صورت نگرفته است:

اینکه زلفت کمند راه من است 
شرحی از طالع سیاه من است 
چه گنه کرده م که می کشی ام 
مگر عاشق شدن گناه من است!

گاهی هم شعر آنها کامال به شعار های سوسیالیستی تبدیل 
شده است:

دشمن فنا شد، دوران ما شد 
حکومت شورا بر پا شد )الهوتی(

این در حالی است که شعر شلی، کالریج  یا بایرن که به قرن 
نوزدهم تعلق دارند هم از نظر فرم و محتوا چند فصل جلوتر 

از این شعر ها هستند. به طور مثال شعر »اوزیمندیاس« شلی. 
تصویری از مجمسه عظیمی در صحرا به دست می دهد که 

سرش در شن ها فرو رفته و بدنش خرد شده و هر تکه اش به 
جایی افتاده است. و در پایه مجسمه کلمات این مستبد بزرگ 

این گونه به چشم می خورد:

نام من اوزیمندیاس است، شاه شاهان 
به حاصل کار من بنگر ای جبار و مایوس شو 

و دیگر، پیرامون آن ویرانی عظیم 
هیچ باقی نبود

تا چشم کار میکرد شن بود و شن 
که تنها و تخت، تن کشیده بود تا دور دست 

)ترجمه از خودم(

در واقع شعر آینده استبداد و تمام آن عظمت ها را نشان 
می دهد و آن را در شکلی شاعرانه و تصویری به نقد می کشد. 

حتا با اینکه در ترجمه بخشی از زیبایی کالمی و موسیقایی 
شعر از دست رفته است هنوز تفاوتش با شعر الهوتی قابل 

توجه است. این در حالی است که در شعر سبک هندی، مثال 
در شعر عاشقانه بیدل، که شعر پیش از الهوتی است، با تصاویر 
و بازی های زبانی بدیعی روبرو می شویم که آنها را به شعرهایی 

بی بدیل تبدیل می کنند که رمز گشایی آنها لذت فراوان به 
خواننده می دهد:

ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا

یا 

جوش اشکیم وشکست آیینه دار است اینجا
رقص هستی همه دم شیشه سوار است اینجا

عرصه، شوخی ما گوشه، ناپیدایی ست
هرکه روتافت به آیینه دچار است اینجا

در میان پیشگامان اولیه شعر نو در فارسی به نظر من در شعر 
خامنه یی می توان تصاویر تازه تری دید که با زبانی ساده نیز 

بیان شده است. مثال در شعر زمستان او:

در این دم زمستان گوهر نثار 
سراپایش اندر پر قوی برف 
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شتابد به بالین بیمار زار
مهیا کند بستری توی برف.

اما با همه ی تازگی زبان در این شعرا نمی توان از تحولی در 
شعر حرف زد. 

روندی که در شعر پیشگامان شعر نو وجود داشت در 
بسیاری از شعر های نیما، مثل »قصه رنگ پریده خون 

سرد« ادامه پیدا می کند. تنها از دوره ای متاخر تر است که 
شعر نیما در شکل و محتوا متحول می شود. او در مقدمه 
افسانه تاکید می کند که، »هیچ حسنی برای شعر و شاعر 

باالتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و 
معنی را به طور ساده جلوه بدهد.«)چیزی شبیه مانیفست 

رومانتیسیسم(. فرمی هم که نیما در نوشتن این بخش از 
آثار خود به کار می برد همان قالب بکار برده شده توسط 

رمانتیک ها، یعنی شعر سپید )blank verse( است که گاه 
در فارسی با شعر آزاد اشتباه گرفته شده است. شعر سپید در 
انگلیسی شعری است که وزن یا حتا عروض را حفظ می کند 
اما قافیه پردازی را رعایت نمی کند. این فرم که اولین بار در 

آثار نمایشی شکسپیر به کار برده شده بود بعدا در اثار غنایی 
میلتون به شکل آزاد تری به کار گرفته شد، اما رواج این 

فرم به دوره رمانتیک برمی گردد و شعرایی مثل وورد ورث و 
کالریج، که با اعالم مانفیست رمانتیسیسم در در صدد ساده 
کردن زبان و شعر و تغییر رویکرد به ادبیات بودند. البته این 
ساده سازی، همان طور که در شعر شلی نشان دادم، به هیچ 

وجه به »شعر ساده« ای که امروزه از آن صحبت می شود 
شباهتی ندارد و فقط فاصله گرفتن با آن زبان مطنطن 

پیشین و فرم ها و قالب های تنگ است. نگاهی به شعر افسانه 
نشان می دهد که این شعر نیما نیز از همان قالب شعر سپید 

استفاده کرده است و شعر آزاد )free verse( بی وزن و قافیه 
نیست:

  در شب تیره ، دیوانه اي کاو  
  دل به رنگي گریزان سپرده 

  در دره ي سرد و خلوت نشسته 
  همچو ساقه ي گیاهي فسرده 

 مي کند داستاني غم آور 

خود او در مقدمه ای که بر افسانه نوشته به توضیح سبک 
خود می پردازد و سعی می کند خواننده ای که به خواندن 

غزل و فرم های ثابت قدیم عادت کرده قانع کند که »آزادی 
در زبان« وسادگی آن برای شکل مکالمه ای »افسانه«یک 

ضرورت است:

این ساختمان که »افسانه«ی من در آن جا گرفته است 
و یک طرز مکالمه ی طبیعی و آزاد را نشان می دهد، شاید 
برای دفعه ی اول پسندیده ی تو نباشد و شاید تو آن را به 

اندازه ی من نپسندی. همین طور شاید بگویی برای چه یک 
غزل این قدر طوالنی و کلماتی که در آن به کار برده شده 

است نسبت به غزل قدما سبک؟ اما یگانه مقصود من همین 
آزادی در زبان و طوالنی ساختن مطلب بوده است به عالوه 

انتخاب یک رویه ی مناسبتر برای مکالمه که سابقاً هم موالنا 
محتشم کاشانی و دیگران به آن نزدیک شده اند. آخر این که 

من سود بیشتری خواستم که از این کار گرفته باشم.

گفتگوی درونی نیما با خود در قالب نمایشی افسانه از 
بسیاری جهات اولین گام ها برای تحول در زبان و فرم به 

وجود آورد.اما زبان ساده در این شعر سبب سادگی اندیشه 
پشت آن یا سادگی فرم نمی شود، مثال در سطور زیر حس 

درونی گوینده به زیباترین شکلی توصیف شده است:
آه، افسانه! در من بهشتی ست

هم چو ویرانه ای در بر من
آبش از چشمه ی چشم نمناک
خاکش از مشت خاکستر من.

قالب روایی یا نمایشی ای که نیما در این شعر خود به کار 
برده است در خیلی از آثار رمانتیک غرب هم به چشم 
می خورد، به خصوص در تصنیف ها. گوته در »شاه دیو 
» خود، که همان فرم باالد یا تصنیف را دارد، در قالب 

مکالمه یک پدر و پسر به زیبایی و سادگی در مورد مرگ 
حرف می زند. اما قالب شعر سپید را غیر از افسانه می توان در 
شعر های دیگر نیما از جمله »مرغ امین« یا »خانه ام ابریست« 

هم می شود دید:

 مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده
 رفته تا آنسوی این بیداد خانه

 باز گشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه.
 نوبت روز گشایش را

در پی چاره بمانده

 خانه ام ابري است اما 
 ابر بارانش گرفته است 

 در خیال روزهاي روشنم کز دست رفتندم
 من رو به آفتابم

 مي برم در ساحت دریا نظاره 
و همه دنیا خراب وخرد از باد است

این شعر ها بی شک از نظر زیبایی صور خیال و حسی که 
در آنها بیان می شود شعر های غنی ای هستند اما پختگی و 
پیچیدگی کار های مدرنی، که همزمان با آنها در غرب ارائه 
شده است، مثال اثار ییتس، الیوت، جویس یا پو، ماالرمه را 

ندارند. و این به نظر من هم در حوزه اندیشه است و هم در 
حوزه فرم. البته بررسی گسترده یا تطبیقی در گنجایش این 

مقاله نیست اما به نظر من بیشتر تاثیر شعر رمانتیک را بر 
شعر نیما می شود دید تا شعر 

مدرنیستی را.
آنچه که در ادبیات انگلیس در دوران مدرن اتفاق افتاد 

فقط روی آوردن به قالب شعری دیگری یعنی شعر آزاد )آن 
شکلی که شاملو و فروغ و سهراب و بسیاری دیگر از شاعران 
دوره های متاخر تر در شعر خود به کار برده اند( نبود، بلکه با 
رها شدن از قید قالب ها فرصت یافت نیروی خود را معطوف 

به بیان اندیشه های ژرف تر و پرداختن به خود زبان بکند. 
در واقع معیار های زیباشناسیک شعر تغییر کرد و از مهارت 
در سرودن شعر در قالب های از پیش تعیین شده به مهارت 
در شگفت زده کردن با زبان و اندیشه تبدیل شد. »سرزمین 

تباه« الیوت »،چهار شنبه خاکستر« او« یا اشعار ویلیام 
باتلر ییتس و سیلویا پلت و امیلی دیکنسون اثار جاودانی 

هستند که نه فقط برای مخاطب محدود یا به قصد فروش 
سروده شده اند. بلکه مخاطبی در طول زمان و مکان را در 

نظر دارند.ترجمه سطوری از شعر الیوت و ییتس شاید روشن 
کننده دید گاه های مدرنیسم و عمق شعر آن باشد:

چهارشنبه خاکستر )الیوت(

چون زمان می دانم همیشه زمانست
و مکان همیشه مکانست و فقط مکان

و آنچه شونده ست شونده ست فقط برای یک زمان
و فقط برای یک مکان

شادم که چیزها چنانست که هست و
روی می تابم از چهر خجسته

و روی می تابم از آوا
چون دگرباره امید بازگشت نتوانم داشت

پس شادم که بایدم چیزی ساخت
تا بدان شاد شوم)ترجمه بیژن الهی( 

ظهور)ویلیام باتلر ییتس(

شاهین که می چرخد و می چرخد 
در تنوره ای باز شونده 

دیگر بانک شاهین باز را نمی شنود 
همه چیز از هم می پاشند و کانون نگاه دارنده ای نیست 

هرج و مرج بر جهان جاری می شود 
موج خون بر جهان جاری می شود 

و همه جا آئین معصومیت غرق می شود 
نیک ترین ها ایقان از دست می دهند 

و شر ترین ها از شدت شور لبریز می شوند.)ترجمه از خودم(

تصویر اغتشاشی که جهان را می گیرد و حیوانی درنده که از 
بیت اللهم ظاهر می شود تا جهان را به سوی اضمحالل کامل 

ببرد با عنوان شعر که »ظهور« است پارادوکسی زیبا را ایجاد 
می کند.

در میان شاعران ایرانی یکی از نزدیک ترین ها به روح شعر 
مدرنیستی فروغ است. با نگاهی به شعر »آیه های زمینی« یا 
»تولدی دیگر« خصلت های مشابهی با شعر الیوت و ییتس را 
می توان یافت. هم در شعر الیوت و ییتس و هم در شعر فروغ 
با موقعیت انسان مدرنی روبرو هستیم که در برابر جهانی رو 

به زوال قرار گرفته است، جهانی که بر خالف دیدگاه های 
روشنگری نتوانسته با خردش هستی را به تعادل برساند:

چه روزگار تلخ و سیاهی
نان ، نیروی شگفت رسالت را

مغلوب کرده بود
پیغمبران گرسنه و مفلوک

از وعده  گاههای الهی گریختند
و بره های گمشدهء عیسی

دیگر صدای هی هی چوپانی را
در بهت دشتها نشنیدند

 
در دیدگان آینه ها گوئی
حرکات و رنگها و تصاویر
وارونه منعکس میگشت

و بر فراز سر دلقکان پست
و چهرهء وقیح فواحش

یک هالهء مقدس نورانی
مانند چتر مشتعلی می سوخت

از نظر فرمی هم شعر فروغ همان شکل شعر آزاد را برگزیده 
است گر چه موسیقی و وزن اجزاء جدا نشدنی شعر او مانده 

اند. 
حال باید دید که در این شعر آزاد و با نبود معیار های 

کالسیکی مثل عروض و قافیه یا وزن و موسیقی ای که در 
شعر قدیم یا شعر سپید بود، چه معیار هایی برای سنجش شعر 

در دست مانده است. آن چه خاصیتی است که این شعر ها 
را شعر کرده است؟ صور خیال؟ وزن و بیان شاعرانه؟ یا فقط 
تقطیع سطرها؟ در زمینه اندیشه بیان شده هم می توان این 
سوال را مطرح کرد که چه چیزی برای بیان در شعر مناسب 

است، احساسات شخصی؟ دیدگاه های اجتماعی؟ یا خود 
بیان یا زبان و بازی های آن؟ پس سوال اصلی این است که 

استراتژی های زیباشناسیکی که در ایجاد بیان شاعرانه ایفای 
نقش می کنند چیستند و چگونه می توان به این استراتژی ها 
دست یافت که بشود شعری خلق کرد که شعر باشد؟ بی شک 
به این پرسش پاسخ های بسیاری می توان داد. شعری که به 
شعر زبان معروف شده است پاسخ آن را با بازی های زبانی 

می دهد، دست بردن در زبان تا جایی که دیگر معنا به راحتی 
از آن قابل استخراج نباشد، تغییر در مدلول ها به شکلی که 
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بالفاصله دالی برای آنها متصور نشود. شاید از اینجا باشد 
که مفهوم پیچیدگی در شعر زبان یا شعر سورئال پدیدار 

می شود. پل والری می گوید »شعر، زبانی درون یک زبان« 
است. یعنی آنچه در شعر اتفاق می افتد نباید همان باشد که 
در زبان معیار اتفاق می افتد. پس می توان دستیابی به این 

»زبان درون زبان« و چگونگی به عرصه آوردن آن را محکی 
برای شاعرانگی قرار داد. نگاهی به دیدگاه های فرمالیست های 

روسی و کسانی مانند شکلوفسکی و یاکوبسن ما را به سمت 
تکنیکی به نام آشنایی زدایی می برد که هم شامل فرم 

می شود و هم محتوا. در واقع این آشنا زدایی اتفاقی است 
که درون زبان می افتد و در اثر آن، به تعبیر والری، زبان 

جدیدی درون زبان آفریده می شود. ماکاروفسکی در »زبان 
معیار و زبان شعر« خود از چیزی به نام »پیش زمینه ای 

کردن )foregrounding ( یا برجسته سازی حرف می زند که 
در آشنا زدایی اتفاق می افتد و آن را متضاد »خودکار بودن 

»)automatization( می گیرد. این تکنیک، که نوعی انحراف 
از زبان معمول با شکستن قوانین زبانی است، در واقع با روند 

غریب ساختن پدیده ها و زبان، که شکلوفسکی آن را در 
روسی „ostranenie“ می نامد. همراه و هدف آن جلب نظر 
مخاطب به اثر است. ماکاروفسکی می گوید: »کارکرد زبان 
شاعرانه پیش زمینه ای کردن بیان تا بیشترین حد ممکن 

است است.« و تاکید می کند که در زبان شاعرانه رویه زبان، یا 
پیش زمینه آن، آنقدر پررنگ می شود که گاه جنبه های 

ارتباطی را هم کنار می زند و به پس زمینه می راند. در واقع 
هدف هر بیانی فقط خود بیان است. زبان دیگر در خدمت 

ارتباط نیست بلکه خود بیان و گویش را به پیش زمینه 
می آورد. 

در حقیقت این پیش زمینه ای کردن نوعی استراتژی 
سبکی)stylistic strategy( است که به شکل های مختلف 

هنجار گریزی می کند. مثال هنجاز گریزی نحوی در شعر »از 
دوستت دارم« یداله رویایی در تمام سطوری اتفاق می افتد 
که قوانین دستوری در هم شکسته می شود.مثال در سطور 
»من دوست دارم از تو بگویم را« و »تو از به شباهت از به 

زیبایی« استفاده نا به جای حرف اضافه سبب آشنایی زدایی 
می شود در حالیکه در سطر »ما خاطره ایم از به نجواها 
»هم در شکل دستوری چیدمان واژه ها این آشنا زدایی 

صورت گرفته است هم در هم نشینی خاطره و نجوا و هم در 
معنایی که ایجاد نشده است.یعنی سه هنجار گریزی نحوی 
نوشتاری و معنایی در این سطر اتفاق افتاده است. در سطر 
»تو صدای سومم بودی که به تو مبعوث می شدم« از شعر 
عباس حبیبی بدر آبادی ما غیر از هنجار گریزی معنایی 
هنجار گریزی واژگانی هم داریم. معنای واژه.«مبعوث« از 

»فرستاده شده«، »برانگیخته شده«، »انتخاب شده« به 
چیزی تغییر کرده که باید دوباره تعریف شود.چون راوی به 
جای پیامبری به صدای سومی مبعوث شده است. بیشترین 
و پیچیده ترین این آشنایی زدایی ها را در انگلیسی در آثار 

شاعران زبان)language poets( آمریکا می شود دید. در 
آلمانی هم پل سالن و یوهانس بوبروسکی از این تکنیک زیاد 

استفاده کرده اند. مثال در شعر »شهر تاریک« از برنستاین که 
در زیر می آید می توان این هنجار گریزی را در کل فرم دید. 
متاسفانه بخشی از بازی های زبانی شعر در ترجمه از دست 

می رود اما اینجا ترجمه فقط به قصد روشن شدن متن است 
نه برگردان متن:

(Where are those fades (arcades, shades 
when you need them? Who 

was that text I saw you with 
last night? Is there life after 

grammar (glamour)? The Czech 
is in the jail (the wreck is 

in the wail, the deck is in the 
sail, the Burma-Shave’s shining over the 

starry blue skies

کجایند آن محو شدن ها )سقف های طاقدار، سایه ها(
وقتی به آنها نیاز داری 

که بود آن متنی که دیشب 
تو را با او دیدم ؟

آیا زندگی بعد از دستور زبان)افسون( وجود دارد؟
آن چکی در زندان است )کشتی شکسته در فغان است 

عرشه روی بادبان است 
خمیر ریش تراشی بر روی آسمان

آبی پر ستاره درخشان است( 

کسانی که به انگلیسی آشنا باشند متوجه می شوند که 
در این شعر هنجارگریزی های متفاوتی از جمله هنجار 

 fades«،« گریزی واژگانی انجام می گیرد.مثال در خط اول
acrades«« و »shades« بیشتر به قصد ایجاد هم صدایی به 
 grammar کار برده شده اند تا ایجاد معنا.همینطور در مورد

و glamour. از سطر پنج به بعد سطور فقط به قصد ایجاد 
وزن و هم صدایی نوشته شده اند. و از کل شعر هم هیچ 

معنایی حاصل نمی شود.شعر به شیوه ای طنز آمیز از معشوق 
سوال می کند که با چه »متنی« به او خیانت کرده است. 

همچنین به جای توصیفات زیبا از طبیعت مجموعه ای از 
کلمات بی ربط به دنبال هم می آیند. در واقع این زبان است 
که مقصود قرار می گیرد. مثل بعضی از چیستان های زبانی. 
تجربه ای که براهنی در شعر »دف« خود با کلمه دف خود 

می کندتا حدودی به تجربه شعر باال نزدیک است:
 دف را بزن! بزن! که دفیدن به زیر ماه در این نیمه شب، شب 

 دف ماهها 
فریاد فاتحانه ي ارواحِ هایهاي و هلهله در تندري ست که 

 مي آید 
 آري، بِدف! تاللِو فریاد در حوادث شیرین، دفیدني ست که

 میخواهد فرهاد 

دف را بِدف! که تندِر آینده از حقیقت آن دایره، دمیده، دمان 
 است

 و نیز دمان تر باد! 
دف در دِف تنیده و، مه در مِه رمیده، خدا را بِدف! به دف 

 روِح 
آسمان، به دف روِح من بِدف! 

در این سطور آغازین شعر براهنی در واقع آنچه که بسیار 
برجسته شده است موسیقی شعر است. یعنی این زبان 

آهنگین است که مخاطب را به خود جلب می کند، معنا در 
وهله اول به پس زمینه رانده می شود. مثال سطر »دف در 

دف تنیده و مه در مه رمیده« خیلی شبیه آن سطوری است 
که از شعر برنستاین در باال آورم. گر چه وقتی شعر به جلو تر 
می رود بارقه هایی از معنا یا مفهوم هایی مثل حقیقت یا آینده 

در ان پدیدار می شوند و با شعر هجو آمیز برنستاین فاصله 
می گیرد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا اجتناب 
از معنا یا به تعویق انداختن آن مخاطب را دچار سرگردانی 
و گیجی می کند یا او را از خواندن شعر باز می دارد؟ و اگر 

این طور است آیا شاعر باید با در نظر گرفتن خواننده شعر 
بگوید؟ آیا مخاطب شعر یکدست است؟ فکر می کنم بی 

شک خوانندگانی هستند که از خواندن شعر پیچده ای که 
به یک خوانش قبل رمز گشایی نباشد سر باز می زنند، اما چه 

خوانندگانی؟ آیا بین ادبیات گریز )escape literature(ی 
که فقط هدفش ارضاء حس کنجکاوی خواننده یا بر انگیختن 

احساسات اوست و ادبیات جدی نباید تفاوتی قائل بود؟ آیا 
خواننده ای که فقط رمان های عشقی می خواند یا داستان های 
پلیسی باید روند ادبیات را برای ما تعیین کند؟ آیا نویسنده یا 

شاعر می نویسد تا مورد پسند واقع شود یا اینکه می نویسد 
چون باید بنویسد؛ می نویسد چون نوشتن برای او نیازی 

درونی است برای بیان خود یا داشتن تجربه های نو با زبان؟ 
آیا شعر را باید برای اهداف سیاسی اجتماعی به کار برد یا 
اینکه تجربه ای که پشت هر شعر خوابیده باید راه خود را 
از دریچه های زبان به بیرون بیابد؟ آیا این طور نیست که 

تنها نقشی که خواننده می تواند در تولید اثر هنری بگذارد 
خوانش یگانه او از آن اثر است، خوانشی که در آن او شعر را 
از ان خود می کند؟ اگر کسی نخواهد برای این خوانش وقت 
بگذارد، اگر شعری ذهن را انقدر مشغول نکند که برای رمز 

گشایی اش تالش کند، اگر شعری ما را با زبانش شگفت زده 
نکند و مثل هر جمله احساساتی دیگری باشد که روزمره 

می شنویم پس برای نوشتن و رمز گزاری اش هم نباید 
وقتی گذاشت، مگر اینکه به همان شکل ادبیات گریز به آن 
فکر کنیم یا به فکر بازار یابی برای شعر باشیم. پس به بهانه 
خواننده و رمز گشایی او نمی توان تبلیغ شعر ساده کرد.و 
از نظر من حتا این بحثی که خواننده شعر ساده را بیشتر 

می پسندد هم بحث محکمی نیست، چون شعر شاملو و فروغ 

و حافظ هم، که این خصیصه را ندارند، خوانده می شوند. از 
جهت دیگر به کار بردن زبان ساده در شعر هم به معنای 
سادگی شعر نیست. شعر کسانی مثل ای ای کامینگز با 

اینکه از همه بند ها و قید های قالبی فرار می کند اما در خود 
عمقی دارد که تفاوت زبان ساده و ساده انگارانه نوشتن را 

آشکار می کند. حتا ضد شعر هم، که شورشی است بر علیه 
»شعر«ی که با زمانه ما همخوانی نمی کند، شعری ساده 

انگارانه نیست بلکه با هدف تمام ارکان شعر رمانتیک را هدف 
می گیرد. مثال در غزل 130 شکسپیر معشوق به شیوه ای 

متفاوت تصویر می شود:

نه چشمان معشوقم به مثال آفتابند
نه لبانش به مثال لعل قرمز 

اگر برف سپید می باشد 
پس چرا سینه هایش اینقدر سیاهند؟

و اگر مو باید سیم باشد 
پس سیم های زیادی بر سرش روییده 

با همه این توصیفات نازیبا، راوی شعر در نهایت می گوید 
که معشوق اش را دوست می دارد. در واقع این شعر به هدف 

هجو معیار های زیبایی رایج نوشته شده است. همین طور 
شعر های نیکانور پارا )از مروجین ضد شعر در دوران جدید( 

که اصوال به قصد انتقاد از وضعیت انسان و با نگاهی آنتی 
رمانتیک نوشته شده اند. اما بسیاری از شعر هایی که زیر لوای 

»ساده نویسی« نوشته می شوند بیشتر برای مخاطب نوشته 
شده اند و هیچ تجربه خاصی با زبان یا قصد هجوی در آنها 

موجود نیست.
برای مقایسه اصل و ترجمه یکی از شعر های پارا را در زیر 

می آورم و شعری از عباس معروفی، که نمونه شعر به ظاهر 
ساده اما در واقع ساده انگارنه ای است، که اگر به نثر هم 

نوشته شود هیچ اتفاقی نمی افتاد:

.I give no one the right 
.I worship a piece of rag 

.I transport coffins 

.I transport coffins 
.I give no one the right 

I look ridiculous 
,In the sunlight 

Scourge of the soda fountains 
(I am dying of fury(Para

به هیچکس حق نمی دهم 
ژنده پاره ای را می پرستم 

تابوت حمل می کنم 
تابوت حمل می کنم 

به هیچکس حق نمی دهم 
در نور افتاب 

مسخره به نظر می آیم 
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آفت چشمه های سودایم 
دارم از خشم می میرم.)ترجمه از خودم(

 کجا بروم که صداي آمدنت را بشنوم؟
 کجا بایستم که راه رفتنت را ببینم ؟

 کجا بخوابم که صداي نفس هات بیاید؟
 کجا بچرخم که در آغوش تو پیدا شوم؟

 کجا چشم باز کنم که در منظرم قاب شوي؟
 کجایي؟

 کجایي که هیچ چیزي قشنگ تر از تماشاي تو نیست؟
 کجا بمیرم

که با بوسه هاي تو چشم باز کنم؟)عباس معروفی(

اما این به آن معنا نیست که در جریان ساده نویسی امکان 
خلق شعر نیست در همان فرم شعر هم گاهی علیرغم سادگی 

شعر خلق می شود، مثل شعر زیر از شمس لنگرودی:

عکس می گیرم
از ضربات شعری

که بر من فرود آوردی
عکس می گیرم

از صبحی برفی در مالئی که تو تیربارانم کرده ئی
 

عکس می گیرم
از صدای تو، لبخندت، شکستن آوازم

و نشان می دهم
به کسی که شعر مرا می خواند

و باریکه ئی از ابر
در حیرت لبخندش موج می زند.

یا شعر »هوا«ی گروس عبدالملکی 

هوا
که پیرهن پوشیده

هوا
که میز صبحانه را می چیند

هوا
که گوش می دهد به شعرهام

هوا
که لب بر لبم می گذارد

هوا
که داغم می کند

هوا
که هوایی ام کرده

هوا
که حواسش نبود، این شعر است

و از پنجره بیرون رفت

این مقایسه ها نشان می دهد که در واقع نه فرم)مثال به شکل 
غزل و قصیده و رباعی نوشتن( در ایجاد شعر به قول حافظ 

»تر«، نقش بازی می کند نه شکستن این فرم. در هر دو شکل 
می توان شعر نغز تولید کرد بی آنکه قالبی که از آن استفاده 
می شود مانعی ایجاد کند، مهم اینست که به آن جوهره شعر 
دست یافت.پس می شود در نهایت نتیجه گرفت که آنچه در 
خلق شعر مطرح است، به قول والری، رسیدن به آن »زبان 

درون زبان« است و این اتفاق می تواند در شعر ی که پیچده تر 
است و از الیه های معنایی متعددی تشکیل می شود اتفاق 
بیفتد، مثل شعر عباس حبیبی بدر آبادی و رویا تفتی یا در 
شعر ساده و ممتنعی که توانسته باشد این زبان درون زبان 
را خلق کند، یا به قول ماکاروفسکی زبان را انقدر برجسته 

کند و در پیش زمینه قرار دهد که وجه ارتباطی زبان 
ثانوی در مقابل لذت کالمی ثانویه شود. به نظر من آنچه 

که رویا تفتی یا شهین خسروی نژاد در شعر های زیر به آن 
دست یافته اند خلق شعر هایی از این دست است:

یک دمم در سینه گیر کرده باز
بزرگوار نیستم

وگرنه حتما می شد آن را
به صدایی خنده دار تبدیل

با خنده ای صدادار کنم
بزرگوار نیستم

و کوچکترین خش روی عمق سطحیام پوست میاندازد. )رویا 
تفتی(

 مادربودن از سرم گذشته هزار نی درِد هالکت می گیرم
 به محیط

 تعادل داده ام 
 از دست 

 از پا از هربند
 حیِث زباله جمع کناِن جهان و متحمالِن تعرض 

 شده ام سقوط می گردم 
 به گرداِب فکر...

 َمَثل آن مورچه های سیاه
 که نقِل به آپارتمان شدند و

 به قرائت گشتند
پس از خیاِل سفیِد رستگاریشان.

)شهین خسروی نژاد(

معنایی به آن منتسب کنند. در شعر دیگرش، »دردسر با 
شعر«، کالینز روند آفرینش شعر را نقد می کند و تولید 

بیش از حد شعر را به به ماهی های زیبایی تشبیه می کند 
که فقط آکواریوم را شلوغ می کنند و زیبایی را بیشتر 

می پوشانند:

اشکال شعر اینست 
که آدم را تشویق می کند باز شعر بنویسد 

ماهی های آبنوس بیشتری
که فقط آکواریوم را شلوغ می کنند.

در هر دوی این شعر ها، شعر موضوع شعر می شود، اما به 
شکلی که خواننده نیز به آن آگاه است.

در شعر اداری که متن کامل آن در زیر این مطلب می آید، 
شمس آقا جانی فرا شعری نوشته است که به بررسی روند 

تولید )این کلمه را من به عمد به جای خلق به کار برده ام( 
شعر می پردازد. با این تفاوت که هیچ جا از شعر نامی  برده 

نمی شود و خواننده خود باید با دید خود و با توجه به 
کلید های واژگانی داده شده، آن را رمز گشایی کند. عنوان 
شعر، »اداری«، در وهله اول انتظاراتی کامال متفاوت را در 
ما ایجاد می کند، یعنی ما منتظریم که در شعر با چیزی 

مربوط به روابط اداری روبرو شویم. اما شعر از همان سطر 
نخست با وارد کردن جنبه ای احساسی به مقوله کار اداری 
ما را دچار تردید می کند. در واقع شعر با تلفیق دو فضای 
نامتجانس اداری و عاشقانه فضای جدیدی در خود ایجاد 
می کند که نا آشناست . آنچه مسلم است فضای اداری به 

شعر مربوط نمی شود حاال چه طور می توان در آن شعر پیدا 
کرد یا آن را به عشق پیوند زد، این شعر در قالب یک آشنا 

زدایی معنایی به آن اقدام می کند.

 شعر با خطاب شروع می شود اما این خطاب به کیست؟ 
کیست که نباید در »مسیر پر از قصه های پر زحمت« 

خشک شود، یا بهتر بگوییم چیست؟ شعر در بند »کجایی 
تو ....از کجای تنم می آیی؟« این پاسخ را می دهد که 
خطاب آن به بخشی از درون راوی است یا به حس و 

الهامی که درون او شکل می گیرد. اما در خط بعد ناگهان 
لحن شعر تغییر می کند انگار که در این میان دیالوگی 
صورت گرفته باشد ، از آن گفتگو های اداری، و کسی 

در شعر )راوی یا مخاطب او( در جواب آن و به اعتراض 
می گوید »نه تجربه کافی نیست ....تایید نمی کنم آنچه را 
که مکتوب نباشد« گوینده ی نا معلوم در این سطر بر به 

نوشتار در آوردن تجربه تاکید می کند و می گوید که تجربه 
یا حس تنها کافی نیست. یعنی زبان باید نقش ویژه خود 
را در این ساخت به عهده بگیرد. از اینجاست که زبان با 

کارکرد های چند گانه خود وارد بازی می شود. از سویی با 

فرشته وزیری نسب 

خود ارجاعی )self-referentiality( در متون ادبی به 
شکل های مختلفی اتفاق می افتد. میشائیل شفل در 

بررسی دیدگاه های ژرارد ژنه خود ارجاعی را به شکل دو 
پدیده تعریف می کند یکی انعکاس یا بازنمایی خود هنر)به 

جای بازنمایی واقعیت( در اثر هنری و دیگری اثر ادبی یا 
هنری ای که در مورد خود می اندیشد یا موضوع اش خود 

ادبیات یا هنر است؛ شعری که در مورد شعر نظر می دهد، 
تاتری که در مورد شکل گیری تاتر است و رمانی که روند 

تکامل یا ژانر خود را می شکافد یا حتا تظاهر به این می کند 
که با کنش مخاطب روند شکل گیری اش را تغییر می دهد. 

لیونل آبل برای اولین بار واژه »متا تاتر« که شاید بشود 
آن را »فرا نمایش« ترجمه کرد را در مورد تاتری به کار 
برد که موضوعش خودش است. بنا به این تعریف نمایش 

هایی چون »شش شخصیت در جستجوی نویسنده« نوشته 
لوییجی پیراندلو یا »روزنکرانتز و گیلدنستین مرده اند« 

اثر تام استوپارد در مقوله متا تاتر قرار می گیرند. فرا شعر 
)meta poetry( نیز در همین حوزه متون خود ارجاع شکل 

گرفته است و به شعری اطالق می شود که یا موضوع اش 
خود شعر است یا به بازنمایی فضای شاعرانه می پردازد. در 

شعر های زیر از بیلی کالینز می توان نمونه هایی از خود 
ارجاعی و فرا شعر را دید:

آشنایی با شعر 
تمام چیزی که می خواهند این است 
که شعر را با طناب به صندلی ببندند 
و با شکنجه از دهانش اعترافی بگیرند.

همین طور که می شود دید کالینز در این شعر به خود 
بسایی زبان و شعر اشاره می کند. شعر از نظر فرمی به 

شکلی استعاره ای گسترده از محکوم تحت شکنجه ای ظاهر 
می شود که دیگران )مخاطبان یا منتقدان( تالش دارند 

روایتی نو از روند 
شعر:  شکل گیری 

خوانشی از شعر اداری شمس آقا جانی
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طنزبوروکراسی موجود اداری را، که حتا در رابطه شعر و 
شاعر هم حضور دارد، به مسخره می گیرد و از سوی دیگر 
با گفتن »من بچه زرنگ تاریخم« بر وجه تاریخی و قدمت 

شعر تاکید می کند و اینکه شعر گول نمی خورد. طنز 
اما اوج خود را در دو خط زیر می یابد: »بنویس، بنویس 

فدای تو ام/ من دستور اقدام می دهم »در این جای شعر 
چند حوزه در هم ادغام می شوند: حوزه اجتماعی کار، 

حوزه شخصی عشق و فدا شدن برای کسی، و حوزه روابط 
رییس و مرئوسی )یا ارباب و بنده ای(. به خصوص که 

معلوم نیست دو طرف  این دیالوگ چه کسانی هستند. 
گزینش کلمات به شیوه ای است که طنز نیز در این 

قسمت شکل بگیرد، چرا که برای اقدام به عملی ظاهرا 
اداری، مثال صدور حکمی، یکی از دیگری تقاضای اعتراف 
به فدا شدن دارد. از این قسمت می توان استنباط کرد که 

شعر به شکل استعاره ای از رابطه عاشق و معشوق ارائه 
شده است. اما برای رمز گشایی شعر هنوز داده ها کافی 
نیست. به خصوص که معنا دچار پیچیدگی های خاصی 

است.

در بند دوم پیوند فضای اداری به فضای عاشقانه پر 
می شود: رنگ تر 

 به تصویب چشم های تو رسیدنم اتفاقی بود 
به دست های بی طرفت، 

به رغم این همه روز های یک طرفه 

در الیه های بیرونی شعر راوی )عاشق( مثل سندی به 
تصویب چشم ها و دست های بیطرف معشوق می رسد 
و هوشمندانه این تصور را ایجاد می کند که با معشوقی 
در حال گفتگوست.. اما شعر در چرخشی بالفاصله ما را 

به فضای دیگری می برد: به اخراج معشوق به »فضای دو 
بعدی.« این فضای دو بعدی که می تواند کاغذ و نوشته یا 

نوشتارباشد شکل جدید و نمادینی به این معشوق می دهد 
و در واقع معنایی که به شکلی ایجاد شده بوده دچار 

سرگردانی می شود. این سرگردانی در بند بعد هم ادامه 
پیدا می کند. خواننده متوجه می شود که یکی از طرفین 
این دیالوگ معشوقی است که باید خود شعر باشد. چون 

مثل بند اول قرار نیست که همچنان بخشکد. شعر یا الهه 
الهام می آید شاعر صدایش را نمی شود و به او می گوید که 

صدایت را مکتوب کن که بتوانم به نوشتن اقدام کنم:

گفتی بارها آمده ای، صدای قشنگی داری 
اینکه من نمی شنوم تقصیر تو نیست( )و 

مکتوب بفرمایید صدا ها از گلوی تو می اید 
بعد که صدایت بلند شد 

اقدام می دهیم  دستور 

در واقع روند به وجود آمدن شعر اینجا مورد بررسی قرار 
می گیرد. الهه الهام گاهی می آید »صدای قشنگی« دارد 

اما همیشه نمی توان صدایی که از گلوی او  می آید به 
شعر بدل کرد. راوی/شاعر در اینجا موقعیتی دوگانه دارد. 

از یک سو نقش تعیین کنندگی دارد چون در مقامی  است 
که می تواند دستور اقدام بدهد اما از سوی دیگر تحت 

اختیار طرف مقابل )شعر( است چون فقط وقتی صدایش 
را بلند کند او دستور اقدام می دهد. طنز همچنان در 

ادغام این فضا های نامتجانس به حضور خود ادامه 
می دهد. به خصوص که راوی از خود طوری حرف می زند 

که قدرت اقدام دارد، مثل رییس اداره ای یا قسمتی. اما 
او فقط فکر می کند که می تواند این صدای ناشنیدنی را 

با مکتوب کردنش شنیدنی کند. این شعر است که در این 
بازی قدرت می برد، بر شاعر غلبه می کند و صدایش را 

بلند می کند. )به دو مفهوم( 

بند آخر نشانگر این بر عکس شدن روند بازی یا قدرت 
است است و راوی اعتراف می کند که سرانجام این شعر 
است که او را اقدام می کند: در موقعیتی طنز آمیز و با 

اطالع خود شاعر، که شعرش تقاضایی کتبی برای حضور 
شعر است به شکل یک نوشتار:

در فضای دو بعدی 
باز هم تویی که اقدامم کرده ای 

و با اطالع خودم، 
کتبی.  تقاضای  اینهم 

هنجار گریزی نحوی در »اقدامم می کنی« از سویی 
نشان دهنده قدرت زبان و شعر است و از سوی دیگر 

شخصیت بخشیدن به شعر و سوژه سخنگو )راوی/شاعر( 
را به ابژه تبدیل کردن، ابژه ای که شعر بر روی آن اقدام 

می کند. جالب است که شعر، که در کل خود کمتر عالئم 
سجاوندی به کار برده است، در اینجا با یک نقطه به 

تکمیل بازی خود می رسد و احتماال از سوی خود شعر.
در واقع آقا جانی در این شعر به نظریه پردازی در مورد 
شعر می پردازد بی آنکه در سطح بیرونی به شعر اشاره 
کند. فقط از واژه ها، که خود نیز خود ارجاع هستند و 

فقط در این متن مفهوم جدیدی را القا می کنند، می توان 
به این دیدگاه دست یافت. یعنی این خواننده است، و نه 

هر خواننده ای، که باید در روند خوانش به برداشتی از 
این شعر برسد. و از آنجا که شعر الیه های مختلفی دارد 
هر کس می تواند از ظن خود یار آن شود. شعر که شکل 
استعاره ای گسترده دارد. روند صدور حکمی در اداره را 
با روند تولید شعر، ازتاثیر الهام به شکل »فریادی که از 
درون می آید« تا تبدیل آن به نوشتار مکتوب، مقایسه 
می کند. اما معنا در تمام شعر معلق می ماند و مدام به 

تعویق انداخته می شود. فقط در بند آخر است که راوی/
شاعر کلید هایی برای گشایش معنایی به ما می دهد. 

آنجا که شعر در فضایی دو بعدی و با اطالع راوی/شاعر 
تولید می شود. هنجار گریزی  تقاضایی کتبی  به شکل 

واژگانی و معنایی در این شعر سبب شده است که برای 
باز کردن الیه های درونی آن، رسیدن از سطح به عمق 

شعر و درک اینکه این شعر در واقع فراشعری است که در 
باره روند تولید شعر نوشته شده است باید در خوانش آن 

بیشتری کرد. دقت 

اداری 
نبود هی همچنان بخشکی  قرار 

در این مسیر پر از قصه های پر زحمت 
که تا آخر شان را بارها به چشم دیده ام 

از کجای تنم می آیی؟ تو   کجایی 
نه تجربه کافی نیست 
من بچه زرنگ تاریخم 

تایید نمی کنم آنچه را که مکتوب نباشد 
بنویس، بنویس فدای تو ام 

من دستور اقدام می دهم.

به تصویب چشم های تو رسیدنم اتفاقی بود 
به دست های بی طرفت، 

به رغم این همه روز های یک طرفه 
-اگر چه کتبی بود-   

اخراجت می کنم به فضای دو بعدی 

نبود  قرار 
بازی چند رنگ صورت و ابرو!

قرار نبود که هی همچنان بخشکی 
گفتی بارها آمده ای، صدای قشنگی داری 
اینکه من نمی شنوم تقصیر تو نیست( )و 

مکتوب بفرمایید صدا ها از گلوی تو می اید 
بعد که صدایت بلند شد 

دستور اقدام می دهم 

در این فضای دو بعدی 
باز هم تویی که اقدامم کرده ای 

و با اطالع خودم، 
کتبی.  تقاضای  اینهم 

تاثیر می گیریم همه از هم 
با دکتر فرشته وزیری نسب به مناسبت  گفت وگو 

چاپ کتاب »با لک لک ها در باد«

جدیری سپیده 

دکتر فرشته وزیری نسب سال 1338 در کرمان متولد 
شده و در رشته های  فیزیک و ادبیات انگلیسی تحصیل 

کرده است. او بعد از اخذ مدرک کارشناسی ارشد ادبیات 
انگلیسی در سال 1370 تا زمان ترک ایران در 1380 

در دانشگاه های مختلفی در ایران زبان و ادبیات انگلیسی 
تدریس می کرده است. رساله دکترایش را در دانشگاه 

آثارنمایشی  گوته فرانکفورت در زمینه ساختار شکنی در 
ساموئل بکت، تام استوپارد و کریل چرچیل نوشته و مدتی 

نیز در این دانشگاه نمایش معاصر انگلیس را تدریس 
کرده است. فعالیت در زمینه ترجمه را از سال های 70 
شروع کرده است و تا به حال نمایشنامه ها، داستان های 
کوتاه، شعرها و مقاالت پُر شماری را ترجمه کرده است. 

از او همچنین شعر، داستان و مقاله هایی در مجله های 
تئاتر، فصلنامه فرهنگ و هنر کرمان،  داخلی چون سینما 
تاسیان،  اینترنتی چون  پایاب، چیستا، کرمان و مجله های 
پیاده رو، ماهنامه کندو، جن وپری  و رادیو زمانه منتشر 

شده است. از مقاله های او می توان به “آرمان گرایی 
و ایبسن”، “پست مدرن و تئاتر” )سینما تئاتر(، “فرا 

فرهنگیت”  )اثر(، “نگاهی به دیدگاه های لیوتار در مورد 
موقعیت پست مدرن” )پیاده رو(،  بحران و اصالحات: 
نگاهی به مقاله “عشق و پول” ریچارد رورتی )ماهنامه 
کندو(، زبان پریشی و روان پریشی: نگاهی به شعر “کافه/

داغ” نوشته سعیده کشاورزی )ماهنامه کندو( و “زیبا 
شناسی زنانگی در فیلم زنان بدون مردان”  )رادیو زمانه( 
اشاره کرد. عالوه بر این در زمینه بازیگری، داوری و نقد 
تئاتر هم فعال بوده است. برگزاری جلسات نقد داستان و 

نقد ادبی در کرمان وفرانکفورت، پایه گذاری انجمن نمایش 
کرمان به همراه دکتر بهزاد قادری و دکتر یداله آقاعباسی 

و ایراد چند سخنرانی در این انجمن، و بازی در چندین 
تئاتر از جمله “آن شب که تورو زندانی بود” و “سایه یک 
مبارز” از سایر فعالیت های اوست. در حال حاضر به کار 

ترجمه و نوشتن اشتغال دارد و با ماهنامه اینترنتی کندو 
به عنوان دبیر بخش نقد همکاری می کند. اخیراً مجموعه 

اشعار دکتر وزیری نسب با عنوان “لک لک ها در باد” 
توسط انتشارات نصیرا در ایران به چاپ رسیده است که 
با او داشته ایم که بخش  به همین مناسبت گفت وگویی 
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نخست آن را در ادامه می خوانید.
 

 زنده یاد فریدون فریاد در گفت وگویی از این که در ایران 
بیشتر به عنوان مترجم شناخته شده بود تا شاعر، ابراز 

ناراحتی کرده بود: »من مترجمی نیستم که بعدها شروع 
به شعر سرودن کرده باشد. من شاعری مترجم هستم. 

تاسف من برای این است که در شعر خودم می توانستم  
برای نسل جوانی که آمد و بعدها به وسیله دیگران به 

نوعی دچار تشتت شد؛ الگوی بهتری باشم.«* حاال سؤال 
من از دکتر فرشته  وزیری نسِب شاعر و مترجم این است: 

دوست دارید بیشتر با کدام یک از این عناوین شناخته 
شوید و چرا؟

 -شاید جواب آقای فریاد در مورد من هم صادق 
بودنم  بر مترجم شعر  اینکه شعر می گفتم  باشد. یعنی 
بیشتر اثر گذاشته است تا بر عکس. در واقع نوشتن 

شعر را از وقتی که دبیرستان می رفتم شروع کردم اما 
در نوشتن تداوم نداشتم. و تا سالهای هفتاد هیچ وقت 

به فکر چاپ شعر نیفتادم. در دهه هفتاد بود که اولین 
“بایا”چاپ  شعرهایم را در مجله هایی مثل “کرمان” یا 

کردم. ولی به دو دلیل همیشه از چاپ شعرهایم طفره 
می رفتم: اول اینکه برای من شعر جزء خصوصی ترین 

قسمت های زندگی ام بود و آن وقت ها برایم سخت بود  
کسی را به حریم احساساتم راه بدهم و دوم اینکه خیلی 

دید نقادانه ای به شعر خود داشتم و هر چه می نوشتم 
بعد از مدتی دیگر به نظرم خوب نمی آمد. این خصلتی 

است که هنوز هم دارم و هر از چند گاهی همه شعرهای 
گذشته را دور می ریزم. تصمیم  به چاپ شعرهایم خیلی 

ناگهانی و به پیشنهاد نشر نصیرا برای چاپ کتاب بود. 
اینکه دلم می خواهد به اسم مترجم شناخته شوم یا شاعر 

سوال سختی است. چون من در واقع فعالیت هنری خودم 
را ابتدا در سال 57 و بعد از وقفه ای ده ساله  در سال 

66 با بازی در تئاتر آغاز کردم و بعد هم نوشتن یا ترجمه 
داستان کوتاه و نمایشنامه، نوشتن مقاله و نقد. ترجمه 

شعر از تجربه های سالهای اخیر است. و شاید به این 
شکل گسترده، پدیده ای فیسبوکی.  ولی کنار همه این 
کارها همیشه برای خودم شعر هم نوشته ام و اخیرا یک 

برایم مناسب است،  واقعا نمی دانم چه عنوانی  نمایشنامه. 
به  بیشتر  بگیرند. من  بهتر است مخاطبان تصمیم  شاید 
این فکر می کنم که آن طور کار کنم که شایسته عنوانی 

باشم. که می گیرم 
 

به نظر خودتان این همه سال ترجمه کردن اشعار شاعران 
برجسته ی جهان، روی نگاه و سبک شعری خودتان هم 

بر حفظ یک سبک  بیشتر  تاثیری گذاشته یا تالش تان 
است؟ بوده  متمرکز  شعری منحصربه فرد، 

 – گر چه شعر برای من بیشتر چیزی شخصی است، یعنی 

از تجربه ها یا حس های درونی ام سرچشمه  بیشتر  سوژه ها 
می گیرد، اما  بی شک  شعرهایی که خوانده یا ترجمه 

کرده ام یا نظریه های ادبی که می شناسم به شکل 
ناخودآگاه بر روند تحول و زبان شعرم تاثیر گذاشته 

است هر چند همیشه تجربه های شخصی خودم با زبان 
بوده که نقش اصلی را در کارم ایفا کرده است. بنابراین 

می شود گفت که سبک شعر من، اگر سبکی در کار باشد، 
تجربه های زبانی خودم است که حاصل سالها برخورد 

با ادبیات و شعر دیگران هم بوده است. در واقع من به 
باور دارم. یعنی فکر  به شکل وسیع قضیه  بینامتنیت 

می کنم همه ما از هم تاثیر می گیریم. این تاثیرپذیری 
در ادبیات قدیم یا کالسیک هم وجود داشته است، مثال 

ادبیاتی  از  تاثیرپذیری حافظ  از خواجوی کرمانی.هر کسی 
که با آن ارتباط دارد تاثیر می گیرد، گاهی حتا یک کلمه 

که جایی می خوانیم یا تصویری که در یک عکس یا یک 
شعر با آن مواجه می شویم می تواند صور خیال خاصی 
در ذهن ما ایجاد کند و تصویرهای بعدی یا تجربه های 

زبانی بعدی را به همراه بیاورد. این البته به معنای 
گرته برداری یا تقلید نیست. الیوت در مقاله “سنت و 

ادبیات را یک کل پیوسته می داند  استعدادهای شخصی” 
و می گوید تاثیر گرفتن از دیگران امری طبیعی است. 
او بر خالف رمانتیک ها که هر اثر را منحصر به فرد و 

نتیجه خالقیت شاعر می دانستند، در هر اثری رد پای 
آثار پیش از خود را می بیند. به عبارت دیگر بینامتنیت 
در همه متن ها به شکل پنهان حضور دارد. البته این به 

این مفهوم نیست که این آشنایی یا تاثیرگیری سبک ما را 
می سازد. خود من از شاعران مختلفی ترجمه می کنم که 
از نظر سبک و زبان شعر گاهی از زمین تا آسمان با هم 
فرق دارند. مثال شعر ریلکه یا سالن  با شعر بوکوفسکی یا 

لنگستن هیوز تفاوت های فاحشی دارد. پس به این مفهوم 
ترجمه نمی تواند سبکی برای من به وجود بیاورد فقط 

بنابراین  زبانی و تخیل ام را گسترده تر می کند.  تجربه های 
را یک مقوله کلی می بینم، یعنی بی شک  تاثیرپذیری  من 

آنچه که در این سال های طوالنی خوانده ام، از فروغ و 
شاملو و ادبیات قدیم ایران گرفته تا شعرای انگلیسی 

آلمانی  الیوت، استیونس و شعرای  زبان مثل ییتس، 
مثل انتسنزبرگر، ریلکه، باخمن و سالن که االن ترجمه 
می کنم یک دید کلی در مورد شعر و گستردگی سبک ها 

و زبان شاعرانه به من داده است اما سبکی برایم نیافریده 
است. در واقع من آن نیستم که ریلکه بود شاعر… کاًل 

خواندن و ترجمه ی مداوم شعر جهان، چقدر روی وسعت 
تاثیر بگذارد؟ دید شعری یک شاعر می تواند 

خواندن شعر شاعران جهان به نظرم واقعا الزم است. 
اینکه دیگران در جهان چه تجربه هایی کرده اند می تواند 

چشم اندازی به ما بدهد که در کجا قرار داریم، و 
همین طور راه های جدیدی برای ما باز کند. چیز دیگری 

شعر است اما بخش دیگری هم هست که آگاهانه به 
پرداخت زبانی این احساس ها می پردازد. پست مدرن ها 

بر این بخش خود آگاه بیشتر تاکید دارند و برای همین 
از تولید شعر حرف می زنند.  من شاید در این میانه قرار 
داشته باشم، شعری می نویسم که نه تولید صرف است نه 

خلق صرف. اینگه بورگ  باخمن می گوید من  وقتی به 
آن مرحله برسم که بتوانم هر لحظه که خواستم  قلم به 
دست بگیرم و شعر بنویسم  دیگر نخواهم نوشت، )نقل 

به معنا(  یعنی او شعری که تولید آگاهانه صرف باشد 
رد می کند. من اغلب  در مورد شعر دیگران و خودم فکر 
می کنم و در باره اینکه اصوال چه خصوصیت هایی شعری 

را شعر می کند. دیدگاه های فرمالیست های روس، شاعران 
زبان در آمریکا یا حتا آنچه به اسم مانیفست شعر حجم 

منتشر شده و دیدگاه های شاعرانی مثل نیما، فروغ، 
شاملو یا مباحثی را که دوستان در سطح فیسبوک یا 

به نظر  اینترنتی مطرح می کنند خوانده ام. ولی  نشریات 
من هر کسی باید به زبان شخصی خودش دست پیدا 
کند. من زبان را ساده می پسندم بدون پیچیدگی ها یا 

 . متظاهرانه اند  که  لفاظی ها یا صناعاتی 

اما زبان ساده به مفهوم خلق اثری ساده نیست. من حتا 
وقتی در مورد فلسفه می نویسم هم زبانم ساده است. چون 

قصد فضل فروشی یا گیج کردن خواننده را ندارم. اما از 
سوی دیگر نمی خواهم که موضوعات تکراری و سنتیمنتال 

و تصاویر و نمادهای کلیشه ای مثل “تبر و درخت”، 
“گرگ و بره” “گل و بلبل” را در شعرم بیاورم. به نظرم 
زیباشناسانه یا تصرفی  تمهیدات  است که  شاعری موفق 

که در زبان می کند او را از دیگران متفاوت کند. من 
شعری که شگفت زده ام می کند دوست دارم اما شعری که 
با بازی های زبانی تصنعی  می خواهد گیجم کند، حاال چه 

چه با فضل فروشی، دوست نمی دارم. برای همین سعی 
می کنم در شعرم با خو د و خواننده صادق باشم. در وقت 

نوشتن به هیچ نظریه ادبی ای فکر نمی کنم به تجربه ای 
که می خواهم در شکل شعر انتقال دهم ، حاال چه حسی 

چه ذهنی، فکر می کنم و بقیه، از جمله ساختار یا موسیقی 
درونی شعر خودش به شکلی در کار ایجاد می شود. من 
بر این  باورم که به زور نمی توان شاعر متفاوت یا موفقی 

نبود. من درمجموعه  اما می توان شاعر سطحی نویسی  بود 
“با لک لک ها در باد” هم از تجربه مهاجرت حرف می زنم، 
هم از بیگانگی خودم در هر دو سرزمین و هم از دغدغه ها 

و آشفتگی هایی که داشته ام و این کوچ آنها را تشدید 
کرده است. حاال اگر کسی با این شعر ارتباط برقرار کرد 

و آن را دوست داشت  که چه بهتر، اگر هم نه که به قول 
هنری تورو در نمایش “آن شب که تورو زندانی بود” همه 

کتاب هایم برمی گردند می آیند پیش خودم. که خاک 
بخورند.

منبع: سایت شهرگان )بخش اول گفت و گو(

را که الزم می دانم خواندن ادبیات قدیم خودمان است. 
من شعر بسیاری از شاعران، مثل بیدل و صائب را تا 
سال های اخیر نخوانده بودم، در حالی که به واسطه 

انگلیسی )قدیم و جدید( بیشتر آشنایی  با شعر  رشته ام 
داشتم، مثال یک درس مختص جان دان و شعر متافیزیک 

را گذرانده ام.  برای یک شاعر یا مترجم آشنایی به مجموعه 
ادبیات فارسی یک  ضرورت است چون به شناخت او از 

زبان و گستردگی واژگانی شعرش کمک می کند. حتا  یک 
مترجم هم برای معادل سازی نیاز به این مطالعه گسترده 

باید ریشه های جمله ها را بشناسد، بداند پسوندها  دارد. 
چطور ساخته می شوند و چه معنایی دارند و غیره.  در 
مورد ترجمه کردن شعر، من ترجمه را به کسی توصیه 

می کنم که به دو زبان مقصد و مرجع مسلط باشد و طبع 
شاعری هم داشته باشد. وقتی کسی نتواند ساختار شعری 
را بفهمد یا آنچه که شاعر گفته رمزگشایی کند، ترجمه ای 

می کند که مفهوم شعر را به کل تغییر می دهد  و وقتی 
طبع شاعری نداشته باشد یا سبک شاعر را درک نکند، 

از شعری پر آهنگ و موسیقی نثری خشک ارائه می کند 
که فقط مفاهیم را منتقل کرده است، یعنی سبک و فرم 

انجام ترجمه  اصال منتقل نمی شود. آنچه در خواندن یا 
به شاعر کمک می کند درک ظرایف زبانی و تمهیدات 

زیباشناسانه ای است که هر شاعری به کار می برد و این 
دید انسان را خیلی باز می کند. مثال تصرفی که سالن، یا 
گاه باخمن در زبان می کنند یا تصاویر غریبی که سالن یا 
گوتفرید بن خلق می کنند به ما نشان می دهند که چقدر 

شاعر می تواند بر زبان تاثیرگذار باشد چقدر می تواند از 
توانایی ها و خصلت زایشی  زبان به نفع خود استفاده کند. 

چقدر می تواند با خلق تصاویر غریب خود واقعیت را به 
چالش بکشد و این همه چیز کمی نیست.

  
ساختارمند بودن شعرهای شما در کتاب »با لک لک ها در 

باد«، باعث شده که بدون آن که زبان چندان پیچیده ای 
داشته باشند، مرز مشخص خود را با آنچه امروز به عنوان 

جریان ساده نویسی باب شده و هر متن بی ساختار و 
بی منطق  شعری را ِصرِف برخورداری از زبان ساده و 

تقطیع سطرها، تحت عنوان شعر معرفی می کند، کامال 
حفظ کنند. چگونه به این ساختار و به خصوص به این 
موسیقی که سطرهای اشعارتان را به هم پیوند می دهد 

دست یافته اید؟

 فکر می کنم روند تولید شعر دو وجه دارد، وجه خود 
آگاه و وجه ناخودآگاه. یعنی من به شکلی از الهام )البته 
دارم. شعرا  اعتقاد  برانگیختگی  متافیزیکی(، یا  از جنبه  نه 
احساسات قوی تری دارند و نسبت به مسائل اطراف خود 

حساس ترند، به همین خاطر گاه تصاویری به نظرشان 
با زبان تجربه ای می کنند که با تجربه دیگران  می آید یا 

متفاوت است. این حس ها بخش ناخودآگاه روند آفرینش 
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»آقای براهنی عزیز، اجازه بدهید نوشته  ام را بی  مقدمه 
بیاغازم و با تکیه بر گفته مشهور »هیچ ترتیبی و آدابی 

مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی«، راحت تر سخن 
بگویم. چون شما را بقدری به خود نزدیک می دانم که 

جراتِ با فراخِ دل پیشِ بزرگِ شما گله  گی آوردن خود بخود 
به سراغ آدم می آید. بقول مثل معروف ترکی، »گؤیول 

اومدوغو یئردن کوسر.
]...[  

خیزگاه این دلنوشته جمله ای از شما در یکی از مصاحبه-
هایتان است: »من اگر آثارم را به ترکی نوشته بودم، االن 
در آذربایجان پنجاه رمان نویس داشتیم.« این جمله شما 

باعث شده سر دمل بسیار چرکینی در میان ساکنان ادبیات 
آذربایجان باز شود.« 

این  نوشته چند خطی ست از نامه ی سرگشاده ی نگار 
خیاوی، شاعر و مترجم آذربایجانی، خطاب به رضا براهنی، 
نویسنده ی آذربایجانی فارسی نویس، که سال 91 در دنیای 

مجازی منتشر شده است. قلم زنی که اخیراً رمان روزگار 
دوزحی آقای ایاز براهنی را از فارسی به  ترکی آذربایجانی 

برگردانده است. 

نگار خیاوی شاعری است با صالبت کالم و تیزبین که 
به شیوه ی خاص خود و با بهره جستن از واژگان ناب زبان 

ترکی، روح عصیانگرش را در برابر مخاطب می گشاید. زبان 
تراش خورده و لحن تند و تیز او را می توان تقریباً در تمام 

شعرهایش به عیان دید. چنان که »نگارانه« ها و عاشقانه هایش 
هم  از این لحن عاصی تهی نیست. شعر وی به طوری غریب 
آئینه ی اقلیمی است که شاعر در آن می زید؛ اقلیمی که در 
آن نوشتن به زبان مادری به شنا کردن برخالف جریان آب 

می ماند. دست به قلم بردن در چنین شرایطی عشقی عمیق، 
همتی واال و اراده ای نستوه می طلبد. 

  بیر نیگارلیق وار دریمین آلتیندا بیر نیگارلیق
  اَینیمه اؤرتو روحوما روسوالیق

  قیرخ مین قیش آلتیندان باش قالدیرمیش گؤی

  قورشاغی 
  آال دومانلیق

  سئویله جک نه جان
  سئوداالناجاق نه دامار نه قان وارسا اَیر

   هامیسینا َدیر
  بیر ائله  بیر ائله نیگارلیق

   یالنیز
  سئودایا تاپشیراجایام اونو یادیگارلیق

***  
  نگارانه ای است زیر پوستم، نگارانه ای!

  تن پوش تنم  رسوایی روحم 
  از پس چهل هزار زمستان سر برآورده آسمان

  کمربندش مه آلود
  نه جانی برای عشق

  نه رگی، نه خونی است اگر برای عاشقی 
  این همه، این همه نگارانه

  می ارزد به تمامیشان
  تنها

  به عشق خواهم سپرد آن را یادگارانه!  

نگار خیاوی شاعری است که با زبان زنانه  و در عین حال 
آرمانگرایش زن را از اندرونی به بیرون می کشد و از حصار 
تنگ عشوه های لب و چشم ابرو رها ساخته و او را درگیر 

مسائل اجتماعی می کند. زبان شعری او در هیچ یک از 
اشعارش تن به محافظه کاری نمی دهد. پسته ی الل سکوت او 
دندان شکن است. شکستن این سکوت به  کوه یخی می ماند 

که با صدایی سهمگین درون اقیانوس بغلتد. 

شاعر در شعر ییخیلماسین ائوین ستارخان1 نابودی میراث 
تاریخی مشروطه و کمرنگ شدن آن را دست مایه ی شعرش 

قرار داده و می گوید: 

  بو گونلر ستارخان سطیر- سطیر سیلینیر
  تبریزین تورکولویوندن

***  
  »این روزها ستارخان سطر به سطر پاک می شود از 

شاعری با پنجاه انگشت 

  تُرکی یّت تبریز«ادبیات آذربایجان... رقیه کبیری

  و در پاراگرافی دیگر از همین شعر می گوید: 
  »ارکین ده قوالغیندان توتوب، یاواش- یاواش اکیرلر 

  مصلّی نین دالینا...« 
***  

  »از گوش ارک گرفته اند و آهسته آهسته 
  می کارند پشت مصلّی...«

شاعری با این زبان تند و تیز نویسنده ی قَدری چون براهنی 
را مخاطب خود ساخته و می گوید: »لطفا نگویید شرایط 

اجتماعی - سیاسی اجازه نداده، شرایط اجتماعی- سیاسی 
این ایران از ابتدای شام رضاخانی هیچگاه به مردم آذربایجان 
هیچ اجازه و مجوزی روا نداشته، با همه این اوصاف بوده اند 
کسانی که عشق زبان و فرهنگ مادری جسارت خطر کردن 

به آنها داده است...«

نگار خیاوی شاعری است که از جنس دوم پنداشته شدن در 
این ُملک ابا دارد. او با  اعتماد به نفس تمام در شعرش  ستار 

خان را محمل شکوه هایش قرار می دهد تا در مقابل رشد 
قارچ گونه ی بناهای ساتر، حفظ سنگرش را به او یادآور شود.

 
  »مندن دئمک ستارخان!
  سنگریوی استیتار ائله...«

***  
  »از من گفتن ستارخان!
  سنگرت را استتار کن.«

و خطاب به براهنی می گوید: »راستی آقای براهنی عزیز، 
شما چرا به زبان ترکی ننوشتید؟ من تقریبا نمیدانم جواب 

شما چه خواهد بود اما خودم به خودم چنین جواب میدهم: 
چون آقای براهنِی بزرگ عاشق زبان مادریش نیست. همان 
که همه ادیبان بزرگ دنیا هستند. همان که باید می شدید 

و نیستید.«

سخن گفتن از شعر نگار خیاوی مجالی فراختر از 
تک برگ یک فصلنامه می طلبد. شاعر عالوه بر چهار دفتر 

شعر به نام های »منیم شعریم«، »کؤلگه ده کی سس«، 
»شهرین جیریغیندا نیگار«، »الیمده اللی بارماق«2، 

رمان های عزاداران بیل و توپ از غالمحسین ساعدی را 
نیز از فارسی به ترکی آذربایجانی برگردانده است. دریغا 

که منتقدین تاکنون به این بخش از فعالیت های او توجه 
کمتری نشان داده اند. 

خیاوی، براهنی را به سبب نوشتن به  زبانی غیر از زبان 
مادری اش مورد عتاب و خطاب قرار می دهد. شاید به  خاطر 

همین حس مسئولیت در قبال زبان مادری و برای شکوفایی 
و پویایی این زبان است که برای جبران قصور بزرگانی 

چون ساعدی و براهنی در این زمینه برای ترجمه ی روزگار 
دوزحی آقای ایاز از فارسی به ترکی آذربایجانی دو سال وقت 

صرف کرده است. 

در خاتمه ی این مقال مجمل بخشی از ترجمه ی او از 
»روزگار دوزخی...« براهنی را در اینجا می آورم. باشد که 

توجه منتقدان را به سطح کار او برانگیخته باشم:

»میشاری گتیر یوخاری!«، دئدی. 
 منسه اونون قانا، تورپاغا بوالشمیش آریق قورو آیاقالرینا 

باخیب قورخاراق، آغزیمین سویو چکیلیب نفسیم چیخمایاراق، 
او قابان دیشلی ییرتیجی میشاری الیمه آلدیم. او ظالیم ایری 

میشاری، او ایتی، پارالق، بؤیوک، او ایشیلدایان ییرتیجی میشاری. 
دیگر الیمله نردیواندان یاپیشیب حئیرتله باخا-باخا اونون آرخا 
طرفیندن یوخاری قالخدیم. او کسیك-کسیك نفس آلیر، دیل 
آلتینجا منیم ائشیده بیلَنمه دییم نسه میزیلدانیردی. پیلله لری 

بیر- بیر قالخدیم. قالخا- قالخا دا گؤزوم نه یئرده نه گؤیده ایدی. 
گؤزوم اؤنجه اونون آیاقالریندا سونرا بالدیرالریندا، ان سون 

ایسه یانیب قارالمیش آنتیك و اسکی بودالریندایدی. اونو نه قدر 
چوخ سئوسم ده، هله ده آدینی دیلیمه گتیرمکدن اوشه نیرم. 

اوراسی بیر قانا بوالشمیش بْوزقیرمیزی رنگلی نیمداش فیته-یله  
اؤرتولموشدو. فیته نی اونون بئلینه باغالمیشدیالر؛ اینجه بئلینه. 

بئلینین توکلری ده قانا بَلنمیشدی، ائله  بیل هانسیسا خنچل 
کیمی سرت ایتی دیرناقالر اونون توکونو یولورکن، آلتینداکی 

َدرینی ده قاشیمیشدی. توکلر ائله جه درینین دیدیکلرینه ایلیشیب 
قالمیش، او حیّصه ده یئترینجه قانی اولمادیغیندان دوالیی بدنیندن 

سیزان قانلی ایرینه بوالشمیشدی. 
  »میشاری گتیر یوخاری!« دئدی. 

»گتیردیم!« دئدیم. »قیوراق!« دئدی. »قیوراق گتیردیم!« دئیه 
قیوراقالندیم. آنجاق قیوراقالنا بیلیردیم مگر؟ اونو گؤرمه ییم 

دئیه، گؤزلریمی یومدوم. آنجاق یوما بیلیردیم مگر؟ کور اولوب 
دا گؤرمه یه بیلیردیم مگر؟ گؤزومون اؤنونده بیر قانا بوالشمیش 

اوجو بیز میخ گؤروردوم، میخین ایشیلدایان ایتی لییی کیشینین 
کوره یینی- همین آدینی چوخ سئودیییمین- اورتادان دئشیب، 
تاختابندی قت ائتدیکدن سونرا گؤزومون اؤنونه دیکیلمیشدی. 
گؤزومو آچیب میخا باخدیم، میخ گؤزومو آچدیغیمدان اؤنجه 

گؤردویوم همین میخ ایدی...«

نگار خیاوی
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۱
»به زنان سرزمینم«

توی بشقاب می ریزم خودم را
کسی که در ساندویجی پنهان بود

میل کرده ای
اشتهایت برای من کور

روی این بشقاب
عمری ست

از دهن افتاده ام
و باز 

تنم زباله ای
راس ساعت شب
کنار در می گذاری

صبح ها برای صبحانه می فهمی
باید باشم

تکثیر می شوم
زیبا

مهربان
دوست داشتنی

تا شب زیر دندان هایت احساس می شوم
و باز ..

سال هاست
زنی گم شده

حوالی اتاق خواب تا آشپزخانه ام،
گاهی که آب قطع می شود

شیر را باز کنی
آوازش

از لوله های خالی 
به گوش می رسد

۲
چشم هایمان را

به قیمت نان خوردن فروختیم
و ندیدیم آب، باد

خاک را کشتند
اینک سرزمینی هستیم

با حرف های سیاه
فکرهای کوتاه

کابوس های بلند
شب های همیشگی

که دیگر نان هم گیرمان نمی آید
و دیدن هم یادمان رفته

دو حفره ی تاریک توِی صورتمان
یعنی شب مثل دست

مثِل پا، لب،قلب
عضو ثابت بدن است.

ساناز داودزاده فر

شعر

زنی در جمعه ی آخر بم

دی ماه مرگ زنانگی ام بود
حاال چقدر وقت بگذرد

تو ندانی
و خاموشی پیراهن ها را

متاسف نشوی!

بهار امسال هم
کم از جمعه ی آخر بم نبود

اینکه بگویم
این روزها که نیستی

چقدر شب ها جمعه اند.

پنجه می کشم به روی ام
پنجه ی انگشت مردم

هوای هیچ لحظه ای انگار
به خیال پاره های تو نبود

فرشته اقبالی

مجموعه شعر »زن 
در دی ماه است« 
/ انتشارات اوای 

کالر / تهران / 
چاپ اول ۱۳۹۶

گیسو بریدم و مرگ ات
شانه ام را تَر می کرد!

من که زنی از ویرانه های بم ام
چه قدر بمیرم ات شب های جمعه ی خیرات؟

کسی سراغ شوی ام می شود
گفتم سال هاست پیراهن اش خاموش است

زن می شوم هر شب جمعه برای اش.
مردم!

ناگزیر می شوم برای آوار مردم
که بم شده بود و 
صدایش می مرد،

هر شب و یک انگشت از پنجم دی ماه
ـ به پنجه هام نمی رسد!

شعر

انگار حادثه ی وحشت آوری در پیش است!

روی میز من
قرار است

اتفاقی بیفتد؟!
تظاهرات؟!

خیال نمی کنم
کسی در این منطقه

ِمیل به آشوب داشته باشد!
چراِغ مطالعه

چشم هایش را می بندد
به خط کش نگاه می کنم؛

خودش را 
از روی میز

پَرت می کند!
)خودکشی کرد آخر(

حتا عینکم
خودش را به خواب زده.....

بیِک آبی را بر می دارم؛
قرمز می نویسد

یعنی خطر!
انگار حادثه ی وحشت آوری 

در پیش است؛
فلوبر

از ردیِف پنجِم کتابخانه
لبخنِد رسمی اش را اعالم می کند

چیزی شبیِه ِمالحِت خواب آوِر آسپرین هایی که مادام آرنو 
می خورد، شاید!

حتا یک بار
 هومر را دیدم 
که ایلیادش را

روی آ.چهار های رنگی
اِدیت می کرد.....

باید تنهایی ام را
از جلوی ماهواره 

بلند کنم.....

»قاچاِق کلمه«
روِی خط هاِی َمرِز این دفتر

با تریلی هاِی حروف
از َسِر سطر

یک خط در میان
با ُکمپرسی هاِی جوهری
از همین جاده ی شوسه

که رضاخان،کشِف حجاب کرد!
کلمه

قاچاق می شود!
در اتوبان هاِی این دفتر

حتا به خط هاِی قرمِز عوارضی
َوجهی پرداخت نمی شود!

درپیچ هاِی پُر از 
ُجمُجمه ی جمله های ترسناک

عالئِم خطِر مرِگ مؤلف هم
جدی گرفته نمی شود!

کلمه
با هروئین ترانزیت می شود!

چه همسفر خوبی!
قاچاق چی های کلمات

َسِر همه ی جمله هاِی بی گناه را بُریده اند!
البته ما تمام اقداماِت بُرون مرزی را

 به کار گرفتیم ؛
سیم های خاردار

تپه های چاپ سنگی!
و روی همین جمله

خواب مان گرفته است ؛
دلم

کمی
دزِد َسِر گردنه می خواهد!

)بهاره رضایی. از کتاِب مراقبه 
در جزیره مجنون« ( 
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»پاپوسا«، کولی ۸۳ ساله ی فقیری که در حمله ی 
تروریستی استکهلم مجروح و به بیمارستان منتقل 
شد در حالیکه شبها در خیابان می خوابید و روزها 

در همانجا گدایی می کرد. نامش را نمی دانستند و بر 
روی تختخوابش نوشتند: »ناشناس«!

شعری برای »پاپوسا« 

 پاپوسای غمگین
 کولی آواره ی تاریخ

 سنگ رودخانه گالیه کرد 
 همچون دهان بازی که هرگز بسته نخواهد شد
 راوی زمختی ی دردی که وقف آب شده است

 بهارت چه شد پاپوسای تنها
 عشق هایی پر از بوسه های برنزی

 که شیار می انداخت روی صدای آفتاب
 آتش، زخمی به خود فرود آورد

 بر نیزارهای مست
 تا شراره ی شهوت پیچیده ی یک نگاه

 با تو برقصد
 پاپوسای سرسخت

 کولی ی یک سوءتفاهم تلخ
 برای شنیدن، سکوت نکن

 دشت ها و نغمه هایی که زیستی
 رازهای سرزمین های عذاب 

 مثل سیم های گیتار
 هنوز زمزمه می کنند
 نزاع انتظاری بی فردا

 بر پیاده روهای یخ زده ی استکهلم
 دوزخی تاریک که مرا و ترا مبتال کرده اند

 پاپوسای غمزده
 تخت های بیمارستان، تو را نمی شناسند
 نامت روی امواج خاموش بی تصویر اما

 دهلیزهای مرگ را واپس می زند
 پاپوسای مفرغی مقدس

 اینک ملحفه های سپید و قهوه ای داغ
 رایحه ای گنگ، گس، مزمن

شعر

 نفیر شکستن خاطره ای مجروح
 پاپوسای شات های تب و تشویش

 بر سنگفرش های بی بستر شب های بی عابر و دغدغه
 درهای کلیسای سنت کالرا هیچگاه بروی ات باز نشد

 پارلمان لعنتی ریکس داگن نیز هم!

 یازدهم آوریل دوهزاروهفده - استکهلم

مهنازقزلو

داستان بلند
آخرین اعدام

نویسنده: زکریا هاشمی

ناشران: خانه  ی هنر و ادبیات 
)گوتنبرگ( - نشر ارزان

تاریخ انتشار: 1۳9۳-201٥
۳۳0 صفحه

nzeraati@hotmail.com :»ایمیِل »خانه هنر و ادبیات

۲ 

 امر مي کند که خرامان بیا
 بخند و بیا
 رقصنده بیا

 امر مي کند در آغوش من بیا
 زنانه بیا

 او همیشه تازیانه به دست دارد
 وجهان را در دستهاي خودش مي بیند

 او یک گلوله تفنگ است
 یک خنجر تیز

 و زنداني پر از سگهاي نگهبان
 امر مي کند

 و انتخاب مي کند
 راه نمي رود

 زیرا براي راه رفتن باید امر کند
 زیرا به خودش نمي تواند امر کند

 در انتظار ایستاده ام که امر کند
 و مرا بخواند

 تا آخرین قصه زندگي او را بنویسم
اگر مرا بخواند ....

مرام المصري

 ترجمه: بابك شاكر

شناخت شاعر: مرام المصري شاعر و 
نویسنده معاصر سوري ، او متولد 1962 

الذقیه سوریه است .او در ابتدا در دانشگاه 
دمشق ادبیات انگلیسي تدریس مي کرد در 
سال 19۸2به فرانسه مهاجرت کرد و براي 

اولین بار در سال 1997 جایزه  ابداعات 
فکري آدونیس شاعر عرب را دریافت کرد 

. آثار خانم المصري به اکثر زبانهاي دنیا 
 ترجمه شده است.

۱ 

 چگونه زندگي کنم
 و باور کنم قطره ایي سرخ هستم

 روي پارچه اي سفید
 که هر بزرگ و بزرگتر مي شود

 چگونه خودم را تمام کنم
 از این طناب آویزان

 از این گلوله ي رها شده
 وقتي دیگر خواب بهترین دلیل زیستن من است

 و بیداري مهم ترین عذاب من
 چگونه مي توانم خودم را به روایت آخر برسانم

 روایتي که درونش هیچ درختي افتاده نباشد
 و هیچ زمیني سوخته

 زمیني که درونش تو را دفن کرده اند
 و آخرین شعر من را بر گور تو نهاده اند

 زمین نیست
 جهنم سیاه است

 این سزاوارعاشقي نیست
 که فقط درختان ایستاده را نشانه بگیریم

 قطره اي شده ام سرخ
 روي پارچه اي سفید

که دیگر درون جهاني روان شده است.

شعر
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داستان

دختری که آرزو داشت 
پدرش ورشکسته شود

وحید حسینی ایرانی

دختر توی مدرسه هم به هم شاگردی ها گفته بود بابا 
ورشکسته شده. این دلیل موجهی بود برای لباس های 

کهنه ی دختر و نیاوردن پولی که گاه و بیگاه مدرسه از 
دانش آموزها طلب می کرد. اما حقیقت چیز دیگری بود؛ او 

واقعًا  حسرت این را داشت که پدرش ورشکسته شود؛ چون 
تا به حال این اتفاق را که برای دوست پُرفیس و افاده اش 
افتاده بود، تجربه نکرده بود. با این حال، بابا نهایتن چندتا 

لیوان و فنجانش می شکست. پدر دختر، فروشنده ی دوره گرد 
بود و هیچ وقت ورشکسته نمی شد.

********

 َمرد، نمای بسته

تاکسی زردرنگ سر کوچه نگه می دارد. کوچه سرباالیی و 
تنگ است و تهش ناپیدا. راننده پیاده می شود. دِر عقب را باز 

می کند. در را می بندد. حاال در هر دستش کیسه ی نایلونی 
بزرگی گرفته. کیسه ها پر از سیب و نارنگی اند و چهارانگشتی 

بیشتر با زمین فاصله ندارند. راه می افتد. 
هیاهوی گنگ چند بچه از دور اوج می گیرد و فروکش 

می کند. خیلی باالتر، بچه ها کنار دیواری جمعند. چند قدِم 
تند که برمی دارد می ایستد. کیسه ها را زمین می گذارد. 

بازدم پُرصدایی بیرون می دهد. دوباره کیسه ها را برمی دارد. 
آسفالت زخمی است و جابه جا در مسیر جوی و اطراف آن 

چاله های کوچک دارد. راهش را از کنار جوی باریک میانه ی 
کوچه ادامه می دهد. گودی جوی نیم وجب هم نمی شود 

و کِف آن پساب تیره ای روان است. روی چاله ی پهنی که 
جوی از آن می گذرد چند زنبور درشت قرمز ِوزِوز می کنند. 
ناگهان از حرکت بازمی ماند. توی آب سیاِه چاله، موشی با 

جثه ی گربه، مرده است. 
مسیر سرباالیی را دنبال می کند. باز هم هیاهوی بچه ها 

بلند می شود. دست می زنند و هو هو می کنند. نزدیِک دختر 
و پسرهای خردسالی می شود که پسرکی گریان را دوره 

کرده اند. همگی لباس های کثیف و رنگ ورورفته به تن دارند. 
آن که گریه می کند مشت هایش را هم گره کرده. زخم های 

درشِت سالک به شکل لکه های چرک و خون روی دماغ و 
گونه اش نشسته. بچه ها جیغ می کشند و هریک به طرفی 

فرار می کنند. تنها، پسرک سالکی می ماند که عقب می رود 
و پشتش را به دیوار تکیه می دهد. ترسیده و سینه اش باال و 

پایین می رود.
راننده هم صدای پایی از پس می شنود. برمی گردد. مردی 
با باالتنه ی لخت به طرف او تلوتلو می خورد و مدام خود را 
می خاراند. کیسه های پالستیکی میوه از دستش می افتد و 
قدمی بیشتر از مرد برهنه فاصله می گیرد. پرتقالی از کیسه 

بیرون می افتد و غلت می خورد و از کنار مرد به سمت پایین 
کوچه سرازیر می شود. مرد برهنه سرش را تراشیده و ریِش 
پُر و ژولیده اش مثل پشم های سینه اش فر خورده. بی اعتنا 
از مقابل او می گذرد و همان طور که به چپ و راست گیج 

می زند، پای چاله ای می ایستد. دمر روی آسفالت می خوابد و 
دهنش را فرو می کند توی پساب. هورت می کشد.

او آرام و با احتیاط کیسه هایش را برمی دارد. از کنار پسرک 
سالکی که می گذرد می ایستد و سیبی به او می دهد. مرد 

لخت هم کنار جوی چهارزانو می زند و از جیب شلوارش به 
زحمت پاکت سیگاری بیرون می کشد. ُسرنگی از کنار پاکت 

بیرون می افتد. 
پیش از اینکه مرد لخت را پشت سر بگذارد، سیبی هم جلو 

او می گیرد. او چشمهایش را تنگ می کند و انگار که صاحب 
سیب را نمی شناسد، لحظه ای نگاهش می کند. یک باره سیب 

را چنگ می زند.
قدم هاش را تند می کند و می رود تا کنار دِر آبی رنگ خانه ای 
بایستد. یک بار دیگر کیسه ها را زمین می گذارد. توی درگاهی 
خانه ی بغلی، در یک قدمی او، دختری شاید نوجوان زانوهاش 

را بغل زده. پیشانی کوتاه دارد و صورت چهارگوش. آب 
دهن نیمه بازش از گوشه ی لبش آویزان است. خم می شود و 

گونه ی دختر را می بوسد. دختر می خندد و آب بیشتری از 
دهنش کش می آید. به دختر هم سیب می دهد.

توی قفل دِر آبی که رنگش پوسته پوسته شده، کلید 
می اندازد.

توی هاِل موکت شده دختربچه ای دراز کشیده و مشق 
می نویسد. کنارش پسر خردسالی نشسته و با پستانکش ور 
می رود؛ آن را از دهن درمی آورد و نگاهش می کند و دوباره 

به دندان می گیرد.
درِ هال تا نیمه باز می شود و کیسه ی نایلونی پرتقاِل آویزان 
از انگشت های دستی تو می آید و به دنبالش هیکل زنی با 

کیسه ی سیب در دست دیگر. دختربچه ذوق می کند و صدا 
می زند: مامان!

پسر هم می گوید: مامان!
زن دمی طوالنی فرو می دهد و بازدمی طوالنی تر بیرون. 

میوه ها را روی موکت رها می کند، دست می اندازد و 
روسری اش را از سرش می کشد تا موهایش روی صورت و 

شانه هاش پریشان شود.

مشکل مامانی

فروغ سجادی 

مشکلی نبود.مشکل شاید اینجا بود که پیرزنی گفت : »تو 
رو بستن با یک طلسم، تو باز نمی شی به این راحتی ها، 

هرکسی یه باربا تو بخوابه، هرگز نمی خوابه ... .«
او هرگز خوابش نبرد از اولین باری که مرا دید. دیگر 

نتوانست خواب راحتی کند.مشکل از من نبود از او هم 
نبود. شاید مشکل از آنجایی بود که پیرزن گفت: »بستند«، 

»بستم چشمهام را «، » ببند چشمهات را« و...
کاش هرگز این کلمه را نگفته بودی، کاش هرگز 

نمی خوابیدم تا مثل بختک بیایی و روی زندگی ام بنشینی. 
»بیا فالتو بگیریم از اون چشمات به نظر می یاد که اهل 

ریسکی!«
مشکل از تو نبود .ازمن هم نبود. شاید به خاطراهل ریسک 

بودنم، بود.
االن دارم گوش می کنم به صدای این کبوتر که روی پادری 

بالکن نشسته و دارد از چرکهای دم پایی غذا می خورد. اینجا 
هم مشکل از نشستن دمپایی ها و چرک های سیاه روی آن 

نیست. پس از کیه؟ کبوتر؟ هنوز صبح نشده...
مشکل تو از وقتی شروع شد که این داستان لعنتی را نوشتم 
و سال ها بعد به تو دادمش. بی دردسر بگویم سخت بود که 

برای تو بنویسم چون می دانستم و نمی دانستم چه نظری 
خواهی داد و چه می شود بعدش؟

»صادقانه نظرم رو بگم؟«
»بگو«

»لطفا نگو«
»تو پر از...«

آره عزیزم ! من پر از نیازشده ام .پراز التماسهای نکرده، 
حساب های پر نشده و پر از نگاه زندانبانی که باید منظم 

همه چیز را مراقبت کند. بیا این طور فکر کنیم که تو یک 
ماه در بخش مراقبتهای ویژه کنار بیماری روز و شب 

گذراندی که تازه می خواست با کپسول اکسیژن فقط برای 
سه ماه دیگرزندگی، نقشه بکشد و البه الی موهایش یک 

زخم قدیمی خشک شده بود،آماده برای کندن.
عزیزم نمی دانی چه لذتی دارد وقتی داری یک زخم قدیمی را 
با ناخن های بلندت تراش می دهی و از وسط درسته می َکنی 

و می اندازیش بیرون . بعد از الی آن کنده کاری ها، پوست 
نازکت متورم می شود و دوباره باد می کند، پوست می اندازد 

و می آید باال.
شاید وقتی کپسول اکسیژن را می کشیدی، فکر می کردی، 

سه ماه زمان بیشتر را می توانی در یک ثانیه تمام کنی.
اما نمی دانستی که زندگی چقدر می تواند درهمین سه ماه 

بیشتر با تو بودن، برایم جدی وجالب باشد.
 فردای آن روزخودت را به زور مرخص کردی و من، همان 

بیمار به کپسول وصل شده کنارت، بدون اکسیژن زنده 
ماندم و هنوز هم زنده ام. اما سخت نفس می کشم، دارم 

می کشم نفس هایم را .می کشد نفس های آخرم .نمی دانم 
چرا بیولوژی بدنم هنوزفرسوده نشده تا به تمام شدن برسم.

مشکل من االن دیگر سکوت شب و جذاب نبودن زندگی 
نیست .مشکل ...؟! من واقعا مشکلی دارم؟!

بی تفاوت نشسته ام و به صبحی نگاه می کنم که کم کم 
می رسد. شب تمام شد باهمه دودلی هایش .

»تکلیفت روشن شد؟«
»تکلیفمون رو روشن کردیم، حاال بخوابیم، شب به خیر.«

 نفس عمیق، چرا نمی آید بیرون این نفس لعنتی...
صبح بازهم می خوابم تا ظهر.ظهر دوباره همه چیز از ابتدا 

آغاز می شود. تلفن، کار، تلفن، وقت گذرانی، کار 
»هماهنگ کردید؟«

»بکنید لطفا!«
...

»چرا نکنید؟«
 چه پناهگاه بزرگی برای خودمان درست کرده ایم؛ کارهای 

دسته جمعی، تک نفره و صورت حسابهای پرداخت نشده که 
می تواند کل روز را پر کند.

 همیشه می گفتی مثل یک زن شوهردار صبح تا شب را کار 
می کنی تا شب با عجله به شوهر خنده دارت برسی. من 

همه صبح تا شب ها را کار کرده ام عزیزم! تا هرگز به چیزی 
که باید برسم، نرسم.
نمی رسم و رسیدن؟!

تو بهش اعتقادی داری؟
پایان !؟

آغاز؟!
همه چیز توی یک لحظه اتفاق می افتد. این را ژنتیک ناقص 
هم جار می زند. ژنهایی که در یک لحظه بعد از قرنها تغییر 

می کنند. اصال همه چیز درحال تغییراست.
دستم را توی موهایت می کنم و با تردید به صورت سفید 
شده ات زل می زنم. همه چیز می دود. سرم دارد توی هوا 
تلو تلو می خورد اما چشمهایم مستقیم به تو خیره شده. 

تردید را یک گوشه می گذارم و با تو می خوابم .
از فردا ذهنم را پاک می کنم . تصمیم می گیرم؛ بدون هیچ 

تکراری دیگر از نوشتن نامه های عاشقانه ترحم بر انگیز 
برایت، دست بردارم. نمی نویسم و دوباره همه چیز شروع 

می شود. »کی زنگ بزنه بهتره؟ اس ام اس هم می شه داد. به 
بهانه های ساده خنده دار؟«

به بهانه کار، بازهم کار، بهانه های ساده جور می شوند. »الو 
ببین ...« می رویم تا آخرش بعد بازهم آخرش... .

داستان
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وقتی بلند شد، تردید ازهمه بدنش می ریخت. داشت لباس 
می پوشید وهمه تردیدها را الی آن پارچه های نرم و زبر 

پنهان می کرد. من یقین داشتم مشکل از من نیست. از او هم 
نیست.

»مشکلی نیست عزیزم تا فردا« ...
فردا، بازهم فردا،پس فردا، بازهم پس فردا...

توی کافه نشسته ام و دارم با تردید همه گذشته را مرور 
می کنم. هرکس امروز از راه می رسد، می گوید انگار 10 سال 

جوان تر شده ای .مشکل از موهای کوتاهم است یا نه؟
» می خوای دیگه کوتاش نکنی؟«

مشکل نه از کوتاهی موهایم است نه از بلندیش. لبهایم را به 
لیوان سفالی نزدیک می کنم ومنتظر می مانم .

»کی باید اول زنگ بزنه؟ کی باید اول بگه: »من دلم ...؟«
من مشکلی نمی بینم. زنگ می زنم، می گویم:» دلم...«

او مشکلی نمی بیند. زنگ می زند اما نمی گوید:» دلم...«
وقتی داشت از در بیرون می رفت گفت :»خودم بهت زنگ 
می زنم .« من خوابیدم. با چشمهای بسته و خواب سقفی 

را دیدم که دارد از آن باال می ریزد روی سرم. چشمهایم را 
که باز کردم سقف سرجایش بود . خودش تلفن کرد. مثل 

همیشه خسته بود وهمین طور، دو هفته گذشت ... .
کار می کنم.

 کارم زیاد است .
 کار باید کرد.

 زندگی کار دارد.
کار زندگی دارد.

 دارد زندگی را با کار می کند.
 کار بدون زندگی ...

صدایش پشت تلفن تغییری نکرده اما من تغییر کرده ام 
حداقل دریک سال گذشته. هم می خواهم زود نتیجه این 

تغییر را اندازه گیری کنم و مثل نمره عینکم که زده ام 
روی چشمم، بنویسم توی کارنامه و بزنم روی دیوار وهم 
می خواهم همه چیز همان طورکه بود بدون تغییر پیش 

برود.
»اس ام اس نده!«

 »نمی دم«
» می دم عزیزم چون دوست دارم بدم....«

»تلفن بزن!«
» نمی زنم، نمی دونم تو چی فکر می کنی؟«

 »می شه فکر نکنی؟«
»تو فکر کردی کی باید اول بزنه؟«

 یک بار تو اول تلفن می زنی و یک بار من. حرفها دیگر 
تکراری شده .

» تلفن نزن عزیزم!«
 »نمی زنم عزیزم!«

»می زنم «،» نمی زنه «، »می زنه«، »نمی زنم«... .
دیگر خسته شده ام. لیوان سفالی خالی شده را می گذارم 

روی میز .همه چیز فرسوده تر شده .
» خیلی زود باید باهم صحبت کنیم.« 

 می ترسم عزیزم ! می ترسم از دستت بدهم اگر یک بار هم 
شده واقعیت را بگویم :»عزیزم داری خسته ام می کنی.« 

خسته ام نمی کنی. خودم خسته بودم.
»چرا اون داستان رو دادی به من؟«، نمی خواهم هر بار که 

خسته ام مجبور شوم بخوانمش .
»منحنی می دونی چیه عزیزم؟« 

»خطی یعنی چی؟«
محاسباتم همیشه ضعیف بوده .به همین خاطرهمه چیز 

توی زندگیم نیمه کاره است و کیفم در لحظه پر می شود و 
در ثانیه خالی .

من شنونده خوبی نیستم اما گوینده شاید. کلمات را 
می شنوم هرجا که الزمشان دارم وهربار که دوست ندارم 
بشنومشان فقط اداشان می کنم. مثل این جمله:» سالم 

شنوندگان و خوانندگان عزیز«
پس االن بهتراست بگویم:» تا بعد و فردا شب عزیزم...«

فردا شب زن خسته همه کارهایش را می کند و می نشیند 
مقابل لپ تاپ داغون و قدیمی اش و شروع به نوشتن 
می کند.با کلمات ور می رود . هرجا که الزمشان دارد 

عاشقانه اشان می کند. جدیشان می کند یا شوخی تا جدولی 
بشوند و بروند داخل یک کنداکتور یا برنامه دیواری و بچسبند 

به همدیگر. مثل چسبیدن های طوالنی آدمها به هم.
»منتظرت می مونم زنگ بزن!«

 »بیداری؟«
»بیدارم.«

خوابم را گرفته ای عزیزم از وقتی که برای همه چیز به 
دنبال دلیل قانع کننده می گردی .

»بذار راحت باشم، بذار خودم باشم لطفا!«
»لطفا اس ام اس نده!«

» لطفا زنگ نزن!«
»می شه زنگ بزنی؟«

» لطفا خبر بده!« 
»چقدر شبیه مامانم شدی عزیزم!«

 ومن هم فکر می کنم اگر مادرم، پدرم بود، شکل تو بود 
عزیزم! االن 10 سال می شود که عاشق پدرم هستم . مادرم 

می گوید :»ما همدیگر رو دوست داریم ولی تو باید ... . توجه 
نمی کنی به حرفهای من دخترم ! به تذکرای روی یخچال، به 

تقویم، به ساعت، به...«
 ازهم دور می شویم مثل من و مادرم . پدرم و مادرم. 

توجه، تذکر باهم جورهستند اما من با کسی خیلی جور 
نمی شوم. گاهی که فکر می کنم شبیه مادرم شده ام،موهایم 
را از ته می زنم و لبخند می زنم. عاشق می شوم و می خواهم 

همه را ببرم دکتر.
»آره همه اتون رو می خوا م ببرم دکتر. معالجه اتون کنم. 

براتون سوپ بپزم. براتون داروی گیاهی بخرم ومدام نکات 
تربیتی وآموزشی رو بهتون یادآوری کنم.«

من خودم بیمارم . درد دارم . شاید مشکل تو چاکراهای 
شکمم است؟

»مشکلی نداره؟!«
»مغزم چاکرا داره؟«

مشکلی نیست درحالی که هست. زنگ می زنم تا بهش 
بگویم:» آره مشکل دارم با همه چیز این موضوع مشکل 
پیدا کردم.« مشکل یادم می رود وقتی با صدای َخش دار 

می گوید:» ...«
مشکل حاد می شود در لحظه. فراموش می شود در ثانیه. 

»بازم بیا باهم دنبال یک مشکل تازه بگردیم . همیشه مشکل 
بوده و هست.«

»خسته ام !«
 »خسته نباش،گوش کن!«

»ما باهم مشکل داریم؟«
 »نه نداریم.«

» چرا داریم؟«
» داریم پس...«

دلم می خواهد داد بزنم، بگویم :»تموم کن این کلمات 
خسته کننده رو، بیا در سکوت ادامه بدیم ! مرده شورهمه 

این حروف رو ببره!« شارژ تلفن بی سیم تمام می شود. »من 
باید تلفن همراهم رو شارژ کنم.«،»می خوای شارژت بکنم با 

تلفن؟« تلفن، پشت تلفن، روی تلفن، تلفن ... .
»تو مشکلی نداری؟«

»نه ندارم عزیزم!«
»برای تو خوب بود؟«

»خوب بود.«
می خواهم دختر 16 ساله ای شوم. همین طور که دیروز 

برایت زن 40 ساله ای بودم و دقیقه ای پیش دختر 25 ساله 
افسرده ای .

»من به تعداد همه تجربه هات می توونم پیر بشم  یا جوون 
می توونم عاقل بشم یا بچه عزیزم! تعجب نکن دیگه...«

»باورم نمی شه چرا این قدر بچه ای؟!«
کودک درون، نظریه مد روزی شده برای توجیه حماقت ها و 

سادگی های جدیدمان. 
کودک درونم را برایت وسط بشقاب پلویی می گذارم 

.زعفران، زرشک و روغن رویش می ریزم ... .» بخور یک شب 
مشکلی نداره!«

»رژلب قشنگی زدی با لباست جوره!«
»نوش جون!« 

دارم بزرگ می شوم. مادر درون، پدر درون، کثافت درون و 
واقعیت درون... .

» توالت فرنگی ندارید؟«
» ماکتش رو داریم. نگران نباش عزیزم!«

توی توالت یک لحظه همه چیز عوض می شود. به خودمان 
فرصت هضم کردن می دهیم. هضممان می شویم در 

اسیدهای از قبل مانده...
»من نباید دوباره ...«

»من نمی خوام دوباره ...«
نتیجه گیری :

»تو باش!« 
»من هستم.«

»نباش!« 
»نیستم.«
»بمون!«

»نمی یام.«
»بیا!«

»نمی توونم.«
»نمی شه .«

»مشکل از من نیست.« 
»مشکل از من نبود.«

»مشکل از کیه؟«

 کودک درونم خورده شده. ته بشقاب چیزهایی مانده هنوز. 
می خواهم خودم این بار باقیمانده کودک درونم را ببلعم تا 

کودک درونم من را نبلعد.
»مامانی تو هیچوقت بزرگ نمی شی چرا؟!«

واما قصه مامانی:»مامانی چند سال بزرگ شد ! این قدر که 
دیگه نمی تونست رو زمین راه بره. قدش از در و دیوار باال زد 

.چیزایی رو که نباید می دید، دید. بعد رژیم گرفت چیزایی 
که دوست داشت، نخورد. زیاد دوید. این قد گریه اشو نگه 

داشت تا برای همیشه اشکهاش خشک شدن. دکترای زیادی 
روش کار کردن. باالخره تجویزای مختلف روش کار ساز 

شد. دوباره کوچیک شد.بعدش هی بزرگ شد وهی کوچیک. 
حاال مثل یک سطح منعطف مومی شده وهی کش می یاد، 

آب می ره. مامانی االن می توونه با یک دکمه بزرگ بشه 
و با یک دکمه،کوچولو. می توونی مثل ماشین ظرفشویی، 

پیچش رو بچرخونی تا همه چیز رو بشوره مثل روز اول برق 
بندازه .مثل یک کیبورد پر حرف، حرف بزنه . مثل پیچ بسته 
رادیو، دهنش رو ببنده. مثل چرخ گوشتی، همه فکراشو یک 
جا باهم چرخ کنه و بذاره توی فریزر برای همون روزی که 

مادر بزرگ می گفت اسمش مباداست. مشکل مامانی نیست 
اگربزرگ نمی شه و یک چیزایی خوب یادش می مونه و یک 

چیزایی براش در لحظه تموم می شن. چون قرار نبوده شروع 
بشن، یک لحظه آوا شدن، اومدن و رفتن و در همون لحظه 

تموم شدن.«
»خوابیدی پسرم !؟ شب به خیر!«

آغاز نامشخص حدود 6 صبح پایان...
نتیجه گیری نداره،پایان بندی هم ضعیفه مثل همه کارهای 

دیگه مامانی... 
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فدراسیون روناک با همکاری انجمن مادران کورد در سوئد، 
نخستین کنفرانس خود را در استکلهم پایتخت سوئد برگزار 

نمود.

 این کنفرانس متشکل از دو بخش صبح و بعد از ظهر بود. 
بخش نخست کنفرانس به منظور جایگزین نمودن سیستم 
و چگونگی پیشبرد مبارزه و فعالیت های زنان کرد و ارتباط 
آن ها در اروپا بود، زنانی در کشورهای مختلف مسئولیت 
این امر را پذیرفتند و مدیریت فعالیت های زنان را عهده 

دار شدند. بخش دوم کنفرانس نیز درباره ی مشکالت زنان 
و رهیافت های آن در ایران و شرق کوردستان بود،که از 

ساعت دو بعدازظهر شروع و متشکل از دو پانل بود، در هر 
پانل ٤ نفر سخنران از کشورها و ملیت های متفاوت شرکت 

داشتند. همزمان نیز پیام انجمن مادران و سازمان حقوق 
بشر کردستان نیز قرائت شد؛ یکی از سخنرانان که از باسك 

اسپانیا بود، از راه سکایپ در کنفرانس شرکت کرد. 

سازمان زنان افغانستان راوا نیز برای این کنفرانس پیام 
فرستاده بود. پانلیست ها را افرادی از ملیت های سوئدی، 

پرویی، فارس و کورد، تشکیل داده بود. اسامی شرکت 
کنندگان در این پانل ها عبارتند از: 

1.نگین وطنی از فدراسیون روناک، شرق کردستان 
2. کارمن بالنکو ، فمنیست اینترنشنال پرو 

3 نورسل کیلیج، دیپلمات ، شمال کردستان
٤ مهرنوش شفیع ، سوسیالیست، ایران 

5 الین گافین، پارتی سوسیالیت 
6 سوئد روهاش شیخو- دیپلمات روژآوا 

7 کوهستان داوودی، کنگره ملی کرد- شرق کردستان
8 زینب باییزیدی ، فعال حقوق بشر- شرق کردستان 

 9 اویهان اتیسبارریتا، پارتی چپ ، اسپانیا

بخش اختتامیه خواندن قطعنامه ی کنفرانس بود. سپس 
کنفرانس با شعار »زن، زندگی، آزادی« به کار خود پایان 

داد. هدف از برگزاری کنفرانس روناک، آماده کردن زنان 
و ایجاد همبستگی و  یکدلی در میان زنان کرد و دیگر 

ملیت های غیرکرد در ایران و در خارج از کشور، با تکیه بر 
مانیفست آزادی زن و دانش ژینوئولوژی بود. هدف دیگر 

از برگزاری این کنفرانس در این برهه ی زمانی حساس، 
مشکالت عدیده ی زنان کورد و ایرانی است که به دلیل 

بحران مسائل سیاسی و نظامی ایران کمتر مورد توجه واقع 
می شود. فدراسیون رووناک در ماه های گذشته تشکیل 

شد و این کنفرانس اولین تجربه ی این فدراسیون می باشد. 
رووناک امیدوار که در آینده بتواند با سازمان، نهادها و 

زنان فعال بیشتری از ایران و شرق کوردستان همکاری هایی 
در راستای فعالیت در زمینه های متفاوت مشکالت زنان 

داشته باشد.

اولین کنفرانس فدراسیون زنان شرق کوردستان 
»روناک« در استکلهم پایتخت سوئد برگزار شد

نشریه گالره در کابل منتشر شد!
 

خبر چنین بود: شماری از زنان کشور، با ایده ی 
فمینیستی نخستین شماره ی مجله ای را به نام 
»ِگالره« چاپ کردند. ِگالره واژه ی کردی به 

معنی مردمک چشم است که به گفته ی مسووالن 
این مجله، از مبارزه ی زنان شجاع کردی در برابر 

داعش، الگوبرداری شده است.

برای آشنایی بیشتر با دست اندرکاران گالره 
و آگاهی در مورد مسایلی که این نشریه دنبال 

می کند با مدیر مسوول این مجله ی فتانه حسن زاده 
در کابل گفتگویی داشتیم:

چرا این نشریه را منتشر می کنید؟
- ما با تعقیب و مطالعه فعالیت های رسانه ای در بخش 
زنان، جای همچون رسانه ای چاپی برای زنان را خالی 

دیدیم. رسانه ای که بتواند ابعاد دیگر زندگی زنان 
افغانستان را هم مکتوب کند. و آن زیبایی و رنگینگی 

زندگی زنانه این جغرافیا بود که تا حاال تحت شعاع 
نگاه های تراژیدی نسبت به زنان برخورد شده بود.

نویسندگان و همکاران نشریه چه کسانی هستند؟
- همه بانواني که در این مجله مي نویسند، خانم هاي 

باسواد و روشني هستند که وقایع مربوط به زنان را در 
سطح افغانستان و جهان بصورت دقیق دنبال مي کنند 

و مي دانند.
و اشترک نظرشان هم همان مساله زنان و دیدگاه هاي 

فمینیستي نسبتأ میان رو گونه است چون همه 
باورمندیم که در شرایط مانند افغانستان حرکت هاي 

رادیکال و تند زود سرکوب و از بین برده مي شوند.

موضوعات اصلی که گالره به آن می پردازد 
کدامند؟

- ما به مسایل مربوط به زنان با گرایش های 
فمینیستی می پردازیم اما نه از نوع رادیکال آن. تالش 

می کنیم با رویکرد عقالنی و سنجیده بنویسیم و 
مخاطب را مستدل سازیم.

مجله شامل همه موضوعاتي که مرتبط به زندگي زنان 
است را پوشش مي دهد از صحت و ورزش شان گرفته 

تا مسایل مود و نوع لباس پوشیدن .

تالش مي کنیم از بطن جامعه الگو بسازیم و نظریه هاي 
فمینیستي را عملن در زندگي موجود زنان به نمایش 

بگذاریم تا از یک سو حساسیت برانگیز نشود و از 
سوي دیگر تاثیر گذار تر واقع شود کار مان. و باید تذکر 

بدهم که مجله گالره براي اولین در افغانستان مساله 
مد و پوشش زنان را تحت پوشش قرار داده است. در 
اروپا و امریکا مجالت ویژه مد و فیشن وجود داره اما 

در افغانستان صحبت و نوشتن در مورد لباس پوشیدن 
زنان هنوز تابو است. ما در این مجله براي اولین بار 

برند هاي معروف لباس هاي زنانه را معرفي مي کنیم، 
لباس هاي معروف افغاني را معرفي مي کنیم، از نوع 
پوشش زنان عکس مي گیریم، لباس هاي مد سال را 
معرفي مي نمایم و بقیه مواردي که مربوط به بحث 

فیشن مي شود.

آیا نهادی داخلی یا بین المللی پشتیبان مالی نشریه 
شماست؟

- نخیر ما از هیچ نهادي کمک مالي دریافت نمي کنیم، 
یک مقدار هزینه ها را از اعالنات تجارتي که در بین 
مجله از مراکز تجارتي، فروشگاه ها، رستورانت ها و... 
نشر مي کنیم، بدست مي آوریم و دیگر اینکه همه 
تالش مان این است تا مجله فروخته شود و هزینه 

چاپ اینگونه تامین گردد.



نشریه  ی آوای زن تریبون آزاد          زنان ایرانی، 
باورمند          به جنبش مستقل زنان و مد        افع آزاد        ی 

عقید        ه و آزاد        ی بی  قید         و شرط بیان است. 
با حمایت مالی، همکاری مطبوعاتی و اشتراک نشریه 

به اهد        اف آوای زن یاری رسانید        !
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