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 ما ماندگارِ محکومین بودیم. ـ از کتاب.

سؿت( اػت.  ،۲۵۳۱کیْبى خبًدبًی )هتَلذ ًخؼتیي سهبى  «ثٌذ هحکَهیي»سهبى 

 یهشد» ٍ (۲۵۳۵« )پل ٍػِ یػ شیص ذسٍدیػپ» یّب هدوَػِ داػتبى، يیاصا ؾیپٍی 

سا هٌتـش کشدُ اػت. سهبى ًخؼت اٍ ثب الجبل خَاًٌذگبى،  (۲۵۳۳) «ػَخت یکِ ه

خبیضُ ادثی احوذ هحوَد سا ًیض اص آى ٍ  سٍ ؿذ ى ٍ هٌتمذاى ادثی سٍثًَِیؼٌذگب

تَػظ  ۲۵۳۱هبًذُ ثَد دس ػبل  ایي کتبة کِ هذتی ًیض دس كف هدَص خَد کشد.

هب اخیشاً تَػظ اداسُ کتبة ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اًـش چـوِ هٌتـش ؿذ 

 ػول آهذ. کتبة ًیض اص ػشضِ آى خَدداسی ثِ اػت ٍ دس ًوبیـگبُ ؿذُ فیتَل

کٌذ ٍ اص ّوبى ػغش ًخؼت ایي  یک اػالى سػوی ػول هی هثبثِ ثِػٌَاى کتبة  

سٍایتی سئبلیؼتی  ٍاسد ثٌذ هحکَهیي خَاّذ ؿذ.دّذ کِ خَاًٌذُ  ّـذاس سا هی

کِ دس ثغي  دّذ ّب ًَػی ٍالؼیت سا ثبصتبة هی کِ اص سّگزس اؿخبف ٍ هَلؼیت

ثشداسی خَاّذ  صهبًی پشدُ خَد اص تلبٍیش ؿفبف ٍ تلخ صًذاى دس یک دٍسُ ثی

آى تغَس،  یِظبّش دِیًتتغَس سا ثذٍى دس ًظش گشفتيِ  کی شِیاگش ثـَد ػکشد. 

کِ  یؼٌی؛ تش ؿَد سٍؿي ن،یاص آى حشف ثضً نیاّخَ یکِ ه یضیچ ذیتلَس کشد، ؿب

: یؼٌی؛ دٍسِ ثبعل کیآغبص. دس اكغالح،  ًمغِثِ  نیتکشاس، ثبص ثشگشد یدس دٍس



دٍسِ  يیاهب دس ا؛ نیاٍل ثشػ ًمغِ ٍِ ثبص ث نیدٍسِ توبم، خَد سا دٍسُ کٌ کی

یب ثب صًذاًیبى ثٌذ هحکَهیي ػدیي  ن؟یّؼت اٍلثبص ّوبى آدمِ  بیظبّش ثبعل، آ ثِ

آیب چگًَِ تغییش ؿکل خَاٌّذ داد؟  ّب اًؼبىاین؟ دس ٍسٍد ثِ ثٌذ هحکَهیي،  ؿذُ

کبى پغ دس ػفش ثِ ثٌذ هحکَهیيِ صًذاى الایي ٍسٍد، خَدِ ػفشی ثِ آى ثٌذ اػت؟ 

ٍ ثِ صثبى سٍی کشد  گزس« طاًش»ٍ « خشیبى»اص  ٍ ػجَس« تلبٍیش»اص سؿت ثبیذ 

 صثبىِ صًذاى. آٍسد.

اتبق داسد ٍ دٍیؼت ٍ پٌدبُ  ٍپٌح ثیؼتثٌذ هحکَهیي صًذاى الکبى سؿت  

ًَیؼٌذُ ثشای تَكیف ثٌذ  اهب؛ هحکَم. ایي تٌْب تلَیش اثتذایی هب اص ایي ثٌذ اػت

ِ هَاخ تدشثِ؛ ّوبى «ٍ یک حکبیت ّضاس»آى  چشاکِهشتجتی لبئل ًیؼت 

 ییّب« چیض»ٍ توبم آى  اختوبػی، ػـك ٍ گزؿتِّب ثب یکذیگش، سٍاثظ  ؿخلیت

سٍایت ایي تدبسة دس  یبثذ. هی اّویت، پبؿیذُ ؿذُ اػت ّب خشدُ داػتبىکِ دس 

چٌبى دس  یبىصًذاً ٍ صثبى ٍ ادثیبتکٌذ  اثتذای ساُ، خَاًٌذُ سا ثب خَد ّوشاُ هی

یکی د سا خَهخبعت ًیض ّب  اػت کِ دس ثؼیبسی اص هَلؼیت ؿذُ ثبفتِهتي  تبسٍپَد

دٍسثیي، ثبالی »اص عشیك پٌذاسد یب  ى دٍیؼت ٍ پٌدبُ هحکَم ایي ثٌذ هیاص آ

 .«پبیذ ّبی صیشِ ّـت، ّوِ سا هی هیلِ

کٌٌذُ سا ایفب  ؿذُ ًمؾ ًبظشِ ثجت ّبی تؼجیِ دس داػتبى ثٌذ هحکَهیي دٍسثیي 

ف ٍ كشفبً احَاالت اؿخبؿًَذ تب خَاًٌذُ  کٌٌذ، اص ػَی دیگش چـنِ ًوی ًوی



اتفبلبت داخل ثٌذ سا هـبّذُ کٌذ؛ ثلکِ ًمؾِ ساٍی سا ًیض دس ثؼیبسی اص اٍلبت ادا 

 .کٌٌذتجذیل « سٍایت»سا ثِ « پبییذى» کٌٌذ کِ هی

هشاتت  ػلؼِهْن ػبختبس لذست یب ثِ تؼجیشی  هؤلفِتَاى ثِ  دس ایي سهبى هی 

کبکلِ سئیغ ٍ پبع اكلی ٍ ّب ّن ًِ سٍی  کِ توبم ایي»... لذست ًیض اؿبسُ داؿت. 

)ف  «چشخیذ دٍسثیي ٍ آصهبى ٍ آخبى هی کِ سٍی کبکل ٍکیل ثٌذصیشِ ّـت یب 

)دٍسثیي( ٍ دٍ ؿخق یؼٌی آصهبى ٍ آخبى  چیض یکلذست ثیي  تشتیت ایي ثِ(. ۷

کٌذ اهب آى دٍ  دس ایي ػبختبس لذست، دٍسثیي تمشیجبً خٌثی ػول هیؿَد.  تمؼین هی

ّبی سهبى خَاًٌذُ سا هؼغَف ثِ  ثشًذ کِ دس هیبًِ ِ ػش هیث بکـی پیَػتِدس کـ

سٍاثظ دیگش صًذاًیبى ثب یکذیگش ًیض دس دسٍى ثٌذ هذام  کٌذ. هی ّبیـبى دسگیشی

ّب توبم  ثٌذی دسثبى. ّندس حبل ثبصتَلیذ اػت، گَیی کِ صًذاى ًِ ًگْجبى داسد، ًِ 

اًذ ٍ آى سا دس  شدٍُظبیف ػیبػی، اختوبػی ٍ التلبدی سا دس دسٍى خَد تؼشیف ک

یؼٌی  لذستوٌذاص ایي دٍ سّجش  ّشکذامکٌٌذ. دس اتبق  دسٍى خَد ًیض ثب تؼشیف هی

هبى حکبیت گزؿتِ ٍ حبلِ ، َّاخَاّبًی حضَس داسًذ کِ ایي سآصهبى ٍ آخبى

اؽ، دسٍیؾ؛  ثَد. ثب ؿبػش ٍ خَاًٌذُ ۵ ًفشُ ؿؾآصهبى دس اتبق »ّبػت:  حبلْ ایي

خجشثَشؽ، گبص فشٍؿؾ، ثَذلَح؛ ٍ دٍ  دهبؽ؛ ؿَشخش ٍ خشدُ ؽ، ؿبُثیبس اًجبس ٍ اػجبة

 ػوَثَد، ثب  ۷ ًفشُ ًُِخب حبضش ثَدًذ. آخبى دس اتبق  ٍلت ّوِ کِ ّوِ ًفغ ٍ یک

، لیالج کِ سٍص ٍ ؿتِ آخشِ هٌْذع كیسف، ػیبػیبػیب، افغبى، سٍثبُ، پْلَاى، ٍصیش

 .(۷)ف  «اپبتبٍ هي؛ ص خَاة ثَد کُشیذٍس کف



کِ ثب صثبى  ییّب خشدُ داػتبىّبی فَق دس لبلت  دس سهبى ثب صًذگیِ توبم ؿخلیت 

 ،گشفتِ اػت ثِ کبسصثبى عٌضی کِ ًَیؼٌذُ  ؿَین. آؿٌب هی اػت، ؿذُ ختِیآهعٌض 

کٌذ تب فضبی گبُ خـي صًذاى سا تجذیل ثِ یک هحل گفتگَ  خَاًٌذُ کوک هی ثِ

ثٌذی لبئل  اگش ثشای ایي سهبى فلل ّب. اهب ثشگشدین ثِ حکبیت ؿخلیت؛ کٌذ

 صًذاًـبىاص  ؾیپ ؿخلی یثک ثِ صًذگ فالؽ ّش فلل، یک ثخؾ اٍلؿَین، 

آؿٌب  ؿبى یثضّکبسدػتگیشی ٍ خالف یب ثِ تؼجیشی  تیسٍا ثب ثخؾ دٍم، ؛اػت

اختوبػی ؿخلیت ثب دیگش صًذاًیبى ٍ  ِساثغدس ثخؾ ػَم اهب  ؛ؿَین هی

کِ ّشکغ دس ًحَُ هَاخِ ثب  نیبثی یدسهد ٍ ؿَ پشداختِ هی بًـبىیّوجٌذ

 دسٍالغّب  ؿخلیت اهب ایي؛ ّب چِ سفتبس ٍ احَاالتی خَاّذ داؿت هَلؼیت

هآثبًِ ثب صثبى خبف  یصیؼت صًذاً ًَع کیثلکِ سٍایتِ حکبیت ًذاسًذ. 

ؿَد کِ ایي  کِ خَاًٌذُ دس آى ثب اكغالحبت ٍ ػجبساتی هَاخِ هی ّب داسًذ ًیصًذا

ػبهیبًِ ثشای خَاًٌذگبى ٍ پظٍّـگشاى  فشٌّگ لغتِ یک ثیـتش ؿجیسا کتبة 

اص ًمبط ضؼف  یکی يیاؿبیذ ّبی ثٌذ هحکَهیي.  آدم دسثبسُ یتب سهبًدّذ  خلَُ هی

ایي سهبى ثبؿذ کِ تب حذ ثؼیبس صیبدی ثِ لحي ٍ صثبى صًذاى ٍ خالفکبسی داهي 

سػذ  ثؼیذ ثِ ًظش هی کِای ثْشُ ثجشد  ػبهیبًٍِ هبیل اػت اص تشکیجبت  صًذ هی

ای کِ خبًدبًی اػتفبدُ کشدُ اػت،  ّب ثِ ؿیَُ صًذاًیبى دس عَل دٍساى خَد اص آى

اػتفبدُ کٌٌذ. اػبػبً سهبى ثشای اػتفبدُ اص ایي صثبى کِ ًَیؼٌذُ سا دس همبم یک 

داسد کِ خبًدبًی کَؿیذُ اػت دس  کـذ، چمذس گٌدبیؾ ًمبل ػبدُ ثِ صیش هی



تشکیجبتی  ؟ثبصاسی اػتفبدُ کٌذ کَچِادثیبت حبت ػبهیبًِ ٍ ػشاػش هتي اص اكغال

تَاى ؿٌیذ تب احتوبالً دس  ّبی لذیوی گیالى هی ّب سا ثیـتش دس ثبصاس ٍ هحلِ کِ آى

 صًذاًی دس سؿت.

ـ  اًذ غ ؿذًُبم ثٌذ هحکَهیي خو ّبیی کِ دس اتوؼفشی ثِ اهب آیب ایي ؿخلیت 

یب سٍی دیَاسؽ  ًِداسد اهب خشٍخی گَیٌذ ٍسٍدی  ثٌذی کِ ًگْجبًبًؾ هی

 ّبی آؿَیتغ هبًذُ ثبلیحکبیت داسًذ؟ آگبهجي دس  ـ : لتل ّن ؿذ خشم؟ؿذُ ًَؿتِ

ّبی گبص توبم کشدًذ یک  دس اتبق» ثشد کِ: ؿذگبى ًبم هی اص گشٍّی ثِ ًبم تؼلین

تش، داػتبًی ًذاسًذ؛ آًبى ػشاؿیجی ػمَط سا تب تِ  داػتبى داسًذ، یب ثِ ثیبى دلیك

سیضًذ. آًبى ٌّگبم ٍسٍد ثِ اسدٍگبُ،  پبییي سفتٌذ، هبًٌذ سٍدّبیی کِ ثِ دسیب هی

، پیؾ پبافتبدُ ؾیپای  خبعش ػدض ثٌیبدیي، یب اص ػش ثذالجبلی، یب ثِ هیبًدی حبدثِ ثِ

، ف ۲۳۳۳آگبهجي، ) «افتٌذ ب هحیظ ٍفك دٌّذ؛ اص پب هیکِ ثتَاًٌذ خَد سا ث اص آى

دٌّذ، ثلکِ خَدِ  ّبی ثٌذ هحکَهیي اهب خَد سا ثب هحیظ ٍفك ًوی . ؿخلیت*(۳۵

دلیمبً دػت ثِ تَلیذ  ٌدبیاًَیؼٌذُ دس ثذیي تشتیت ؿًَذ.  خضئی اص هحیظ هی

 ًِ تَكیف آى.صًذ ٍ  هی« هکبى»

« ػـك»ّب ثب یکذیگش دس صیش چتشی ثِ ًبم  پیًَذ ٍ تـبثِ اكلی ؿخلیت ًِمغ 

گبُ دختش ای،  گبُ دختش ّوؼبیِ ،یصًذاً کیكَست ػـك  گبُ ثِؿَد.  هحمك هی

گبُ خَاّش  گبُ خَاًٌذگی، گبُ دختش فبهیل، ،یگبُ صى هشد ،یگبُ هبدس ،یپذس

، «ثَد لیهي دختش فبهػـك » صاپبتب: تیحکب ؿَد؛ یگش ه خلَُ شُیٍ غ یکؼ



، «ػـك خبى هبدسؽ ثَد»آخبى:  تیحکب« دختش ّوؼبیِ» حکبیت ػـك آصهبى:

ػـك : »هٌْذع كیسف تی، حکب«دختشؽ ثَدًذ دٍػـك ػوَ » :ػوَ ٍصیش تیحکب

ػـك دسٍیؾ اٍل صًؾ ثَد ٍ ثؼذ » ، حکبیت دسٍیؾ:«هٌْذع خَاّشؽ ثَد

 ٍ...« خَاًٌذگی ٍ هَتَسػَاسی

دس ًگبُ . بدآٍسدىیثِ : فشاهَؿی ٍ گبًِ داسدکبسکشدی دٍ ثٌذ هحکَهیيػـك ثشای 

ثشػذ اهب ثشای  ثِ ًظشهتٌبلض  بدآٍسدىیثِ ًخؼت ؿبیذ اهش فشاهَؿی ٍ 

سٍد.  یکذیگش پیؾ هی هَاصات ثِّبی ایي سهبى آگبّی ثِ ایي دٍ اهش  ؿخلیت

هحکَهیي( اػت کِ  دسثٌذگَیی ثشای فشاهَؽ کشدى یک ؿش اػظن )گشفتبسی 

 کٌٌذ. آٍسًذ یب آى سا ثشای یکذیگش سٍایت هی گزؿتِ خَد سا ثِ یبد هیػـك ٍ 

اػجبة )هَاد  ّب تشیي آى چٌذ اثضاس کِ هْن لِیٍػ ثِفشاهَؿی دس چٌذ هشحلِ ٍ 

کـیذی تب فشاهَؽ کٌی، ثیـتش  ثیـتش هی»گیشد.  كَست هی ،اػت ٍ لوبس هخذس(

(، ۱۳)ف « ت فٌب ؿذ یِػُلفیذی، ثیـتش کِ ػلفیذی، هب کـیذی، ثیـتش هی کِ هی

 ٍسٍد دختشی اهب ثب؛ (۳۳)ف « سا فشاهَؽ کٌذ ضیچ ّوِصًذ تب  لوبس هی گفت هی»

دس ّیئت هؼـَق ؿَد ٍ دختش سا  هی اٍ بسیخَدثِ ثٌذ، ّش کغ اص ظي 

اهب ًِ یک ثِ ؛ گزؿتِ اػت بدآٍسدىیایي ّوبى ثِ  ؛ ٌٍذثی هی سفتِ اصدػت

ثِ ( re-presentکشدى ) ثبص حبضشیبدآٍسدى كشف، ثلکِ ًَػی احضبس ٍ 

ثِ  خذیذِ یکِ ّیجت ای ٍاسُ ثیشًٍی کشدى آًچِ دسٍى رّي اػت. ثیبى آى ثت هٌضل

 خَد گشفتِ اػت.



ای  ؿبى اػت. گزؿتِ یکی دیگش اص ًمبط پیًَذ ایي افشاد دس کٌبس ّوذیگش، گزؿتِ 

کٌذ، صثبى داػتبى سا  هیّب ػؼی  ٍاس آى پبصل پبسُ کِ سٍای ثب اػتفبدُ اص چیذهبى تکِ

 لذس آىاهب ایي گزؿتِ ًِ خبعشُ اػت کِ تجذیل ثِ ًَػتبلظی ؿَد ٍ ًِ ؛ پیؾ ثشد

« چِ هولکتی اػت ایي صًذاى»اگش تبسیخ ؿَد. جذیل ثِ ّبی ػویك داسد کِ ت سیـِ

( Pastتشیي ًمغِ سهبى دس ًظش آٍسین، ایي هولکت گزؿتِ ) ػیبػی ػٌَاى ثِسا 

ؿَد ٍ دس ثْتشیي حبلت ثب یک  ( ًویHistoryثِ تبسیخ )تجذیل  گبُ چیّداسد کِ 

 این. هٌذـ هَاخِ ـ ًِ صهبى ٌذه هکبى گزؿتِ

ّضاس ٍ یک حکبیت داسد صًذاىِ »ثِ آغبصیي.  ًمغِدس ػیش سهبى ثبصگشدین ثِ  

دسِ ثٌذ  ؿت کیکٌٌذ:  سا ثبٍس ًوی یکی يیاالکبى سؿت، ّضاستب سا ثبٍس کٌٌذ، 

ایي کـوکؾ (. ۷)ف « ؿذ؛ یک دختش سا اًذاختٌذ دسًٍؾهحکَهیيِ هشد ثبص 

ٍ ایي حکبیت ثبٍسًکشدًی تب پشدُ آخش سهبى، خَاًٌذُ سا ثِ حبلت یک  ػبدُ

ؿَد؟ دختشی کِ گبّی  ػشًَؿت اٍ چِ هی تیدسًْبکِ  آٍسد یدسهتؼلیك 

خبیگبُ یک صى دس  حضَس هثبثِ ثِتَاى  سا هی ؿَد ًیض تَكیف هی« پؼشًوب»

 ثٌذ بىیهاػت دس  ی« دیگش»حؼبة آٍسد یب اػبػبً یک  ثِ شدػبالسه خبهؼِ

ًَیؼٌذُ صًذ ٍ گَیی ّن کش اػت ّن الل.  دختشی کِ ّیچ حشفی ًویهحکَهیي. 

ای سٍؿي دس دل یک  ثشد تب ًمغِ تب پبیبى داػتبى هی سا اص ایي تؼلیك ًْبیت ثْشُ

 سا، ـ ثیَْدُ اػتدس ؿجی کِ گَیی کِ اًتظبس علَع آفتبة، اًتظبسی  ـ، ظلوت



ام ػفیذ هبًذ: کی ثَد؟ چشا  آخشؽ حکبیتؾ دسٍى کلِ» : کبت:ایدبد کٌذ ٍ ثؼذ

 (۱۱۷)ف « آهذ؟ کدب سفت؟

کتبة کِ ثؼتِ ؿَد، خَاًٌذُ ایي ػؤال سا اص خَد خَاّذ پشػیذ کِ اػبػبً آیب  

تَاى ثِ  دٌّذُ ایي اػت کِ ًوی ًـبى يیاهحکَهیي ٍخَد داؿت؟  دسثٌذدختشی 

دختشُ اكالً ٍّن ٍ تَّن ّوِ خوغ ٍ »ساٍی هغوئي ثَد ٍ ثِ اٍ اػتوبد کشد. 

حشف ثٌگی خوبػت سا  کغ چیّچشا »(. یب ۱۲۱)ف  «ثَد يیهحکَه غیخو

 «.خَاًذ؟ ًوی

ّبی اٍل  ثؼذ اص ایي ػفش، ثشگشدین ثِ ػؤال اثتذایی، دس ایي دٍس هب ّوبى آدم 

 این؟ ّؼتین؟ یب ثب سٍح ثٌذ هحکَهیيِ صًذاىِ الکبىِ سؿت ػدیي ؿذُ

هحوذی، تْشاى:  گل یهدتج: ّبی آؿَیتغ، هتشخن هبًذُ َ، ثبلیآگبهجي، خَسخ *

 (.۶۹۳۱ثیذگل )


