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زِّ  یّا آضٌاست. زر سال یًاه ات،یازت یاّال یتزا يیاًتطار اٍل

زر  «اىیآر یاحوس زیاه» ستاى یسیرهاى اًگل اتیّطتاز، هراطثاى ازت

 يیًاضز يیتز وِ اس تشري «ٌشیّارپزوال»ٍ تَسط ًطز  ىایآهز

ٍ  اىیآر یاحوس زیهصاحثِ ضس. اه يیا تْاًِجْاى است،  ستاى یسیاًگل

هاًٌس تزجوِ،  ییّا زر حَسُ تیتِ ٍاسطِ فعال رااٍ  یآثار فزٌّگ

تزجوِ، اٍ عالٍُ تز  ٌِی. زر سهآٍرًس یه ازیتِ  یٍ ًمس ازت یسیًَ زاستاى

تِ تزجوِ آثار  ،یزر حَسُ فلسفِ ٍ ًمس ازت ییّا هماالت ٍ وتاب تزجوِ

ٍ  یوارت هاًٌس پل آستز، وَرهه هه یا تزجستِ ییىایآهز سٌسگاىیًَ

زِّ ّطتاز  يیآغاس یّا . زر حَسُ ًمس، اس سالززاذت.زوتزاٍ پآل.یا

هعتثز آى  یّا ًاهِ ّا، هجالت ٍ فصل اس رٍسًاهِ یاریآى زر تس اىیتا پا

ٍ چپ  یاًتماز اىیتِ جز هیًشز يیهٌتمس يیرٍسگار للن سز ٍ اس ًرست

رفتِ،  اس هثاحث تِ هحاق یتزذ یایًَ تَز وِ زر زِّ ّطتاز زر وٌار اح

آلتَسز، لىاى ٍ  ز،یهاًٌس لَواچ، راًس یطوٌساًیاًس یآرااطثاى را تا هر

وِ زر تاب  «یواغذ َاریتز ز یسیضعارًَ»... آضٌا وززًس. جستار 

هٌتطز « چطوِ»ٍ تَسط ًطز  زاىیا هتأذززٍرُ  یسیًَ زاستاى تیٍضع

است. اٍ اس  زیاذ یّا زر سال یضس، اس آثار هَرزتَجِ حَسُ ًمس ازت

تِ طَر  صیّا تیفعال زیزر وٌار سا شیرا ً یسیًَ ّواى آغاس، زاستاى

تِ رهاى  تَاى یوِ اس اٍ هٌتطز ضسًس ه یآثار اىیزًثال وزز. اس ه یجس

اضارُ وزز. تا آغاس  «تیجٌا یّا تىِ»هجوَعِ زاستاى  ٍ« ّا زًسُ چزخ»

 ایاستزال یراّ یمیتطث اتیزر رضتِ ازت لیازاهِ تحص یزِّ ًَز، اٍ تزا
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تِ  زاىیچٌسهاِّ اس ا یزوتزا پس اس تَلف سرنضس ٍ پس اس وسة ه

ٍ « ذالق یسٌسگیًَ» َرنیَیً والج یتیرفت. اٍ اوٌَى زر س َرنیَیً

 .وٌس یه سیتسر «یمیتطث اتیازت» يیّوچٌ

وِ رهاًص تا سس  پس اس آىایزاى اس تزن زٍتارُ  صیٍ پ ۴۹سال  

رهاى را تِ « هَلف-ًاضز»گزفت زر لالة  نیساًسَر تزذَرز وزز، تصو

 ىا،یهٌتطز وٌس. پس اس هْاجزت تِ آهز «یٌیزسهیس»ٍ « افست»صَرت 

زاستاى »ٍ « ًازاستاى» يیرا زر لالة چٌس یسیاٍ ًَضتي تِ ستاى اًگل

 ،«وشیتا َرنیَیً»هاًٌس  یٌتزًتیا یّا گاُیات ٍ پایًطز یتزا« وَتاُ

ازاهِ زاز. سال گذضتِ تَز وِ ذثز اًتطار  تز یٍ ... جس «َیَیر سیپار»

 ییىایتَسط اًتطارات هعزٍف آهز یسیرهاًص تِ ستاى اًگل يیاٍل

وتاب اس هاُ گذضتِ زر آهاسٍى آغاس ضس ٍ  فزٍش صیپرص ضس. پ

تِ تاسار آهس. اًتطار  رسواً رهاى ص،یزٍ ّفتِ پ یىیووتز اس  یشیچ

 یْاى، اس تسالثالهعاصز ج دیتار یرٍسّا يیتز ةیعج يیزر ا وتاب

 تِ آى پززاذتِ ضسُ است. شیاٍست وِ زر هصاحثِ ً

 طٌْازیپ يیوِ ا سفزیذَرض يیزحسیاه شم،یجا زارز اس زٍست عش 

جا وِ زر هصاحثِ گزفتي  را تِ هي زاز تطىز وٌن. اس آى شیاًگ ٍسَسِ

هطَرت  چیاس ّ یضرص یّا یگزفتار زغنیًساضتن، اٍ عل یازیتجزتِ س

 یا عوسُ ی. ًگزاًًىزز یهصاحثِ ٍ پزًٍسُ وَتاّ يیا یتزا یٍ ّوزاّ

را  یىی يیتزساًس وِ ا ةیتِ هصاحثِ آس یّن زاضتن وِ راتطِ زٍست

وِ زر هصاحثِ زاضت، تزطزف  یٍ صسالت تیتا لاطع اىیآر یاحوس زیاه
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 اىیآر یاحوس زیاس ذَز اه ژُیٍ یتطىز سیتا تِ سعن هي(. الالًوزز )

 طیاًتطار وتاتص ٍ زر ضزا يیآغاس یرٍسّا یزیزرگ رغن یوِ عل نیوٌ

 ك تِ گفتگَ ًطست.یتاحَصلِ ٍ زل ٌِ،یلزًط

 طیوِ تِ ذاطز ضزا ی. رهاًپززاسز یترص اٍل هصاحثِ، تِ ذَز رهاى ه 

تَز ٍ ها زر طزح  سُیًزس زاىیاس آى تِ زست ها زر ا یا ًسرِ آهسُ صیپ

ّا ٍ  ٍ زرتارُ ٍاوٌص نیّا ٍ ًمسّا اوتفا وزز ًاچار تِ هصاحثِ سؤاالت

زر لسوت زٍم،  . اهانیصحثت وزز یسیًَضتي رهاى تِ اًگل یّا چالص

وارًاهِ اٍ، ًسثتص تا گذضتِ  تیتِ ول طتزیٍ ت نیاس رهاى زٍر ضس یوو

. نیوززُ پززاذت جازیّا زر اٍ ا وِ هْاجزت ٍ گذر سال ییّا ٍ تفاٍت

است  شیتزاًگ تاهل یًىات یوِ زر لسوت زٍم هطزح ضس، حاٍ یهثاحث

 يیا طثززیپ ساس ٌِیسه تَاًٌس یٍ الالل ه زاىیزر ا اتیازت یاّال یتزا

 ضًَس. سٌسگاىیهٌتمساى ٍ ًَ اىیٍ ه یزر عزصِ عوَه حثهثا

*** 

 سهبى تبصُ ضشٍع کٌین.  ایٌجباص  اگش هَافق ثبضی هصبحجِ سا

آهذُ، ٌَّص دست هب  هٌتطش ضذُ است ٍ ثِ خبطش ضشایط پیص

ّبی هخبطجبى  کٌجکبٍم دسثبسُ ٍاکٌصًشسیذُ است. 

 صثبى ٍ هٌتقذاى ثذاًن. اًگلیسی
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ثِ ذبعط ظز.  یقَز حطف ّب ًوی زضثبضُ ٍاوٌفٍالؼیت ایي اؾت وِ االى  

بض وتبة عی هؿیط عجیؼی وِ ثبیس ثطای اًتك ػوالًقطایغی وِ پیف آهسُ 

ّبی هؼطفی وتبة ٍ ضًٍوبیی  قَز ثِ هكىل ثطذَضزُ اؾت. ایٌدب ثطًبهِ

ثؿیبض ظیبزی زض فطٍـ ٍ هَاخِ قسى ثب هربعجبى زاضز. ایٌدب تَض  طیتأث

هؼطفی وتبة ًمكی ثؿیبض اؾبؾی زاضز. ثِ ذبعط ٍضؼیت فؼلی، چیعی 

لغَ قسُ ضفتین  ٍ ؾفطّبیی وِ ثبیس ثطای هؼطفی وتبة هیحسٍز زُ ثطًبهِ 

ّن  فؿتیَال ؾیسًیزاقتِ ثبقن ٍ زض  اؾتطالیباؾت. حتب لطاض ثَز ؾفطی ثِ 

حتب  .ای ثطای وتبة زض ًظط گطفتِ ثَزًس وِ آى ّن هٌتفی قسُ اؾت ثطًبهِ

 قبى ًطؾیسُ، چَى اًس ثِ زؾت وؿبًی وِ وتبة ضا اًالیي ؾفبضـ زازُ

آهبظٍى  بة ضا اظوؿی زیطٍظ وت ّبیف ضا تغییط زازُ اؾت. آهبظٍى اٍلَیت

ثِ قوب تَاًین  چْل ضٍظ ثؼس هی ضاآى آهبظٍى اػالم وطزُ  ؾفبضـ زازُ ٍ

اٍضبع، ایي ثب تَخِ ثِ وتبة ثِ زؾت هربعجیي ًطؾیسُ اؾت.  .ثطؾبًین
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ّب  ثیطی وِ ثط آىتَاى حطفی اظ ٍاوٌف هربعجبى ٍ زضثبضُ تب ٌَّظ ًوی

 گصاقتِ حطف ظز.

  اگش هَافقی حبال کوی ثِ سهبى ثپشداصین. ضبیذ ثْتش ثبضذ ثب

تَجِ ثِ ایي کِ سهبى ثِ ایشاى ًشسیذُ، کوی دسثبسُ داستبى 

 کلی سهبى حشف ثضًی تب ثعذ ثیطتش ثِ آى ثپشداصین.

. زض ؾي پبییي ثِ اؾن یًَؽ تطاثی ؾت زض تْطاى ضهبى ضاًٌسُ اتَثَؾی 

وؽ ٍ  اّط ٍ ثطازضی ًساضز ٍ آزم ثیهبزضـ ضا اظ زؾت زازُ، ذَپسض ٍ 

گیطز وِ  ؾت. ثٌب ثِ زالیلی وِ زض ضهبى ثِ آى اقبضُ قسُ، تصوین هی تٌْبیی

زض ؾغح ّبی هرتلفی  ّبی هرتلف زض ذظ ضاًٌسُ اتَثَؼ قَز. زض زٍضُ

وٌس. تب ایي وِ ضٍظی ثِ یه زٍؾتی زض ذیبثبى ثطذَضز  وبض هی تْطاى

وٌس. ایٌدب  هؼطفی هی ضاًبى اتَثَؼ زیِوٌس ٍ آى زٍؾت اٍ ضا ثِ اتحب هی

پطاًتعی ثبظ وٌن وِ الجتِ ضٍایت ضهبى ثِ ایي صَضت ذغی ًیؿت ٍ ضهبى 
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قَز. ثب  قَز. اٍ اظ ّوبًدب ثِ لَل هؼطٍف ٍاضز گَز هی اظ ایٌدب آغبظ ًوی

وِ ؾیبؾی ّن ًیؿت چٌساى هتَخِ ًیؿت چِ هؿیطی ضا آغبظ  تَخِ ثِ ایي

ذَاًسى وِ اظ ػاللِ ثِ قبیس اظ ؾط وٌدىبٍی ٍ  وٌس. ثیكتط وطزُ ٍ چِ هی

آٍضز  ؾط اظ اػتصبة زضهیٍ  قَز وَزوی ّوطاّف ثَزُ، زضگیط هبخطا هی

آثبز اػتصبة  وِ زضٍالغ آغبظ ضهبى اظ ّوبًدبؾت. خبیی زض تطهیٌبل خٌت

قَز. وبض ثِ زضگیطی ٍ ذكًَت  زّس ٍ ؾط ٍ ولِ پلیؽ پیسا هی ضخ هی

قَز ٍ ؾط اظ  زّس ٍ یًَؽ زؾتگیط هی ضخ هی وكس. ثْطحبل اتفبلبتی هی

 آٍضز ٍ ثبلی هبخطا. زضهی« اٍیي»

 آیذ کِ ایذُ داستبى ایي سهبى اص کجب اٍلیي ثبس ثِ  یبدت هی

 رٌّت سسیذ.

، ضاًٌسگبى اتَثَؼ زؾت ثِ اػتصبثی ػوَهی ۸۴قبیس یبزت ثیبیس ؾبل  

ثب اتَثَؼ ضفت وطزم ٍ  آیس وِ هي ًعزیه قْطاى ظًسگی هی ظزًس. یبزم هی

وطزم. ٌَّظ هتطٍ چٌساى خب ًیفتبزُ ثَز. ٍلتی ثب اػتصبة  ٍ آهس هی
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ثط هلوَؾی ػویك ٍ  طیتأثحیطت وطزم.  ٍالؼبًضاًٌسگبى هَاخِ قسین 

ّبیی اظ قْط، ضفت ٍ آهس  گصاقتِ ثَزًس ٍ الالل زض ثرفظًسگی زض تْطاى 

ثبض زض چٌیي چیعی ثطای اٍلیي زاًن  تب خبیی وِ هیهرتل قسُ ثَز. 

 ایي عَض یه اتحبزیِ وبضگطی زاز وِ ّبی ثؼس اظ اًمالة ضخ هی ؾبل

لسضتف ضا ثِ ضخ خبهؼِ ثىكس. وبض تبثیطگصاض ٍ خوؼی وِ هٌصَض اصبًلَ 

هسام ضٍظّب  ٍ ّوطاّبًف وطزًس اظ ایي خْت ثؿیبض هْن ثَز ٍ هي اظ ّوبى

َیؿن یب وطزم ثبیس چیعی زض ایي ثبضُ ثٌ وطزم. احؿبؼ هی ثِ آى فىط هی

 وبضی اًدبم زّن.

یه تصَیط ّن ّؿت وِ یبزم ًیؿت چِ وؿی آى ضا ثطاین تؼطیف وطز ٍ  

اظ ودب ٍاضز شٌّن قس ٍلی ّطگع آى ضا فطاهَـ ًىطزم. اگط یبزت ثبقس 

ّوبى ضٍظّب وِ ضاًٌسگبى اتَثَؼ زض اػتصبة ثَزًس، حىَهت تؼسازی اظ 

ّب فطؾتبز تب  اؽ اتَثَؼٍاثؿتگبًف ضا وِ گَاّیٌبهِ پبیِ یه زاقتٌس ؾط
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ّب ضا ثِ قْط ثیبٍضًس ٍ  ، اتَثَؼّب خبی ضاًٌسگبى اػتصبثی ثٌكیٌٌس آى

ّب پكت  . صحٌِ ایي ثَز وِ هَلؼی وِ یىی اظ ایياػتصبة ضا ثكىٌٌس

صٌسلی ضاًٌسُ ًكؿت، هبقیٌف ضا ضٍقي وطز ٍ ذَاؾت ثِ ؾوت ایؿتگبُ 

قَز. ضاًٌسُ  فحطوت زضاظ وكیس تب هبًغ خلَ اتَثَؼثطٍز، ظًی زٍیس ٍ 

ظیبزی ضٍی هي  طیتأثگصقت. ایي تصَیط  اتَثَؼ ثبیس اظ ضٍی اٍ هی

 ّبؾت وِ ، اظ ایي لحظِگصاقت. فىط وطزم ثبیس ثب ایي تصَیط وبضی وٌن

ّب ثَز وِ ثبػث قس  ای اظ ایي ًجبیس اظ زؾت ثطٍز ٍ فطاهَـ قَز. هدوَػِ

 ؾطاؽ ایي زاؾتبى ثطٍم.

 ِخَاًذم هتَجِ ایي ضذم کِ اغلت ثِ  ّب سا هی هي کِ هصبحج

اًذ ٍ  کبساکتش اصلی سهبى پشداختِ« یًَس»تجشثِ اًفشادی 

اًذ.  دسثبسُ پشداخت پش اص جضییبت سلَل اًفشادی گفتِ یب ًَضتِ

ثب تَجِ ثِ ایي کِ خَدت ایي تجشثِ سا ًذاضتی، چطَس آى سا 
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« اًفشادی»ثِ ایذُ ضذ ای. چطَس  ثب ایي جضییبت پشداخت کشدُ

 سسیذی.

تَاًؿتن  ضاؾتف ثطای زضآٍضزى فضبی ظًساى زض ایي ضهبى، هي ّط چِ هی 

ّب ّن حطف  ّبی ازثیبت ظًساى ضفتن ٍ ذَاًسم. ثب ذیلی اظ آزم ؾطاؽ هتي

ّب  هصطی هثالً ّبی ایطاى ثؿٌسُ ًىطزم. ظزم. فمظ ّن ثِ ذبعطات ٍ زاؾتبى

ای ضا زض  اًس ٍ ثؿیبضی اظ ًَیؿٌسگبًكبى زٍضُ ای قجیِ هب زاقتِ ّن گصقتِ

ّب ضا ّن ظیبز  . وبضّبی آىاًس اـ ظیبز ًَقتِ ٍ زضثبضُ اًس ظًساى گصضاًسُ

ّبیكبى زض فضبی  ام. ّوچٌیي ًَیؿٌسگبى آهطیىبیی وِ زاؾتبى ذَاًسُ

وطزم، ثیكتط ضٍایبت  گصضز. هؿبلِ ایي ثَز وِ ّط چِ ًگبُ هی ظًساى هی

 ّب ٍ ضهبى ذبعطاتوتبة ػوسُ ایي  .ًساى ػوَهی اؾتهطثَط ثِ تدطثِ ظ

خبهغ ٍ  گصضز. اهب زضثبضُ اًفطازی ذیلی ون ثِ هتٌی زض ثٌس ػوَهی هی

ضٍظّبی ذَاًین ًَیؿٌسُ  ایي عَض اؾت وِ هی هؼوَالًذَضین.  ثطهی هؿتمل
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. ضاؾتف وٌین هیاظ آى ػجَض  ثِ ؾطػتاهب  گصضاًسُاٍل ضا زض اًفطازی 

ا ٍلف اًفطازی وٌس الالل هي پیسا ًىطزم. ایي ثَز وِ وتبثی وِ ذَزـ ض

 اظ یتصوین گطفتن توطوعم ضا ضٍی اًفطازی ثگصاضم ٍ وتبثی ثٌَیؿن وِ ثرك

ًَیؽ  ذالء ضا پط وٌس. وبض ثؿیبض ؾرتی ّن ّؿت. وبثَؼ یه ضهبى ایي

ای تٌْب  ایي اؾت وِ زضثبضُ قرصیتی ثٌَیؿس وِ توبم ٍلتف ضا گَقِ

، ًِ زیبلَگی، ًِ ثطذَضزی. ایي وبض ًَقتي ضا ؾرت كیوًٌكؿتِ اؾت. ًِ 

وٌس ٍ ثبیس اظ اًَاع تطفٌسّب ووه ثگیطی تب ضهبى تىبى ثرَضز ٍ پیف  هی

 ثطٍز.

فصل هبلجل ای اظ ضهبى اظ ثؼس اظ اػتصبة تب  زض ّط صَضت، ثرف ػوسُ

ؾت ٍ اتبق ثبظخَیی. زضثبضُ اًفطازی ّن  ، لَویكي ؾلَل اًفطازیآذط

ام ٍلی ّط چِ تَاًؿتن  ٍلت آى ضا تدطثِ ًىطزُ ي ذَزم ّیچثگَین وِ ه

اـ ذَاًسم. ثیكتط اظ ایي ّن وِ ذَز ظًساًیبى اظ تدطثِ اًفطازی  زضثبضُ
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اًس. ّن ذَاًسى ثَز  اـ ًَقتِ ّب ٍ هحممبى زضثبضُ ثبقٌس، غٍضًبلیؿت گفتِ

 ّبی ظیبزی حطف ظزم. ٍ ّن ایي وِ ثب آزم

، زٍؾتبًی وِ اًفطازی این ؾط ٍ ولِ ظزُ هولىتزض ایي  هبیی وِ ثب ؾیبؾت 

ًفط اظ وؿبًی وِ تدطثِ اًفطازی  زٍاظزُ زُ. قبیس ثب ضفتِ ثبقٌس ون ًساضین

حطف ظزم. اهب ًىتِ خبلجی وِ تَخْن ضا خلت وطز ثطای ایي وتبة زاضًس 

ظزم زٍ  اًس حطف هی ایي ثَز وِ ٍلتی ثب زٍؾتبًی وِ ایي تدطثِ ضا زاقتِ

زیسم. هَلؼی وِ ثحث ثبظخَیی ثَز  هتفبٍت ضا هی وبهالًُ ضٍیىطز ػوس

وطزًس، اظ  زاض تؼطیف هی ظزًس. ذبعطات ذٌسُ ذیلی ضاحت حطف هی

آٍضزًس. گبّی  ازای ثبظخَیكبى ضا زضهی ،گفتٌس هیثِ تفصیل ّب  ؾرتی

اظ ایي ثٌس  یهّب ًین ؾبػت  ثبقس، آزم هي ٔ  هساذلِثسٍى ایي وِ ًیبظ ثِ 

 ؾؤالضؾیس ٍ ایي  اهب ٍلتی وِ ثحث ثِ اًفطازی هی .ظزًس هیتدطثِ حطف 

اًگبض ثطایكبى « وطزی ظهبى عَالًی ضا وِ زض اًفطازی ثَزی چِ هی»وِ 
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وطزًس تب خبیی وِ هوىي اؾت عفطُ ثطًٍس.  قس ٍ ؾؼی هی ثؿیبض ؾرت هی

ام ضا ّن ثیكتط وطز ثطای ًَقتي ایي  ایي وبض هطا ؾرت وطز اهب اًگیعُ

ّؿتن.  نّبی ایي زٍؾتبً دب ثگَین وِ هي ثؿیبض هسیَى هصبحجِوتبة. ایٌ

ضؾیس ٍ  ّبی اًفطازی قبیس ثِ ؾطاًدبم ًوی ّب ایي فصل ثسٍى ایي هصبحجِ

 .ّب ضهبًی زض وبض ًجَز ثسٍى آى فصل

 ِاًذ  ّب ٍ ًقذّب ثِ آى پشداختِ یکی دیگش اص ًکبتی کِ دس هصبحج

ساثطِ هَش ٍ  ساثطِ ثبصجَ ٍ یًَس است. اص آى ثِ ًَعی

گشثِ تعجیش ضذُ است. دس ثسیبسی اص ایي ًقذّبیی کِ ًَضتِ 

اًذ. سَالی کِ ثِ  ضذُ، ثِ کبساکتش ثبصجَی سهبى اضبسُ کشدُ

ای  سسذ دس ّویي ساثطِ است. ثجیي تصبٍیشی کلیطِ رٌّن هی

دس رّي هخبطت غشثی  قبعذتبًاش  اص ایشاى ٍ سیستن سیبسی

دس سشصهیٌی کِ اص کلیِ « اییثٌیبدگش»ٍجَد داسد. تصَیشی اص 
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تحَالت هذسى دٍس هبًذُ ٍ چِ ٍ چِ. ثب ایي تصَیش چِ 

 کشدی.

وِ زض ایي  ؾت یبًیطاًیاثلِ. ایي تصَیط الجتِ ثیكتط اظ ّط چیع ؾبذتِ ذَز  

ظًٌس. تصَیطی  عطف حطف هی عطف ٍ آى ثِ ػٌَاى هطخغ ایي ّب آةؾَی 

فطقتِ اؾت. زض یه ؾَ، حىَهت ٍ  اًس زٍگبًِ زیَ ٍ وِ اظ ایطاى ؾبذتِ

ثبظخَیبًف ّؿتٌس وِ زغذین ٍ قیغبى ضخین ٍ قط هغلك ّؿتٌس ٍ زض 

ٍ تحت  اًس پٌبُ ذَ ٍ ثی فطقتِ ػوستبًاًس وِ  عطف همبثل، هطزم ایؿتبزُ

تَاى اًىبض وطز وِ تب حسی  وٌٌس. ایي ضا الجتِ ًوی ؾیغطُ قیغبى ظًسگی هی

ثغِ لسضتی وِ زض اتبق ثبظخَیی ایي چیعّب لبثل هكبّسُ ّن ّؿت. ضا

 هالین وطزى زاؾتبى وبضیهبلی وطز ٍ  تَاى هبؾت ٍخَز زاضز ضا وِ ًوی

. ضٍم ، هي ّن زض ایي وتبة ثِ ّیچ ٍخِ ثِ آى ؾوت ًویؾت یطاذاللیغ

عطف هبخطا ضا قط هغلك  ٍلی هكىل ایي ضٍایت ایٌدبؾت وِ ٍلتی تَ آى
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قَز ثب قیغبًی  ای. ًوی ثطزُگطفتی زیگط اهىبى قىؿت زازًف ضا اظ ثیي 

ی اظ ّط ٍیػگی اًؿبًی خٌگیس ٍ ثط آى غلجِ وطز. تْ هغلك، چٌیي چٌیي

ضحن ٍ  تصَیطی اظ لسضت هؿتمط زض ایطاى ثِ ػٌَاى ّیَالیی ثی

ًبپصیط وِ ػَاهلف فبلس ّط ًَع غطیعُ اًؿبًی ّؿتٌس ٍ ّیچ ًمغِ  قىؿت

ّط فؼبلیت ضاُ وِ  ضؼفی ّن ًساضًس، وبضوطز هكرصی زاضز ٍ آى ایي اؾت

اظ ًظط ؾیبؾی ّن  اتفبلبً. ثطای ّویي، وٌس ضا ؾس هیثركی  ؾیبؾی ضّبیی

هْن اؾت وِ زض ضٍایتوبى ثِ ایي تَخِ وبفی زاقتِ ثبقین وِ زض آى ؾَی 

 عجؼبًٍ  ثِ چیعّبی هتفبٍتی ثبٍض زاضز .هبخطا ّن اًؿبًی ایؿتبزُ اؾت

ْبیت اٍ ًیع آزم اؾت. تب زّس. اهب زض ً ضاثغِ لسضت، ًمف اٍ ضا تغییط هی

 تَاًین ًویظهبًی وِ ایي ًگبُ ضا ًساقتِ ثبقین وِ ایي ػَاهل اًؿبى ّؿتٌس، 

 .ثطًبهِ ٍ اؾتطاتػی زاقتِ ثبقینثطای قىؿت زازًكبى 

گیطز لسضت  اهب ثرف زیگطی وِ ایي ضٍایت زٍگبًِ زیَ/فطقتِ ًبزیسُ هی 

قَز  ثَضٍوطاؾی اؾت. هؿبلِ ایي اؾت وِ ثبظخَ ٍلتی ٍاضز اتبق هی
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قسُ پیف  تؼییي ّب ٍ قگطزّبی اظ پیف ای ضا ثط اؾبؼ پطٍتىل پطٍؾِ

، ثطز. یه هبقیي ثَضٍوطاتیه ثؿیبض پیچیسُ ایٌدب ٍخَز زاضز وِ ثبظخَ هی

چٌساى ّن زض آى لسضت هبًَض ًساضز.  ضؾس، ذالف چیعی وِ ثِ ًظط هیثط

ایي  ثؿظ ٍ ًكبى زازىپؽ قوب ثِ ػٌَاى ًَیؿٌسُ ثْتط اؾت زضگیط 

 ؾبذتبض ثبقیس تب ضٍی یه فطز ثِ ػٌَاى تدؿن قط توطوع وٌیس.

ًوبیف یه ثبظخَ اٍل پؽ ایي زٍ هؿبلِ، اّساف اصلی ایي ضهبى ثَزًس.  

ػبزی اهب ثسٍى هؿبهحِ زض ًوبیف ظلن ٍ هیعاى ذكًَت ثِ ػٌَاى فطزی 

زاضز. زٍهی ّن ًكبى زازى ایي ؾبذتبض  ٍ ؾتوی وِ اٍ زض حك هتْن ضٍا هی

ثیٌی زاضز. وؿی وِ  اؾت. ًىتِ ایي ضهبى ایي اؾت وِ پالتی لبثل پیف

ایطاى ضا ثكٌبؾس ٍ لطاض ًیؿت ثب غبفلگیطی عطف ثبقس. یه ًفط وِ زض 

گیطز،  قَز، تحت فكبض لطاض هی ُ، زؾتگیط هیاػتصبثی قطوت وطز

قَز ٍ اظ ظًساى ثیطٍى  قَز ٍ ثِ چٌس ؾبل ظًساى هتْن هی ثبظخَیی هی
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وٌس ثطای تبویس  پصیط ثَزى پالت ووه هی ثیٌی س. ایي ذبصیت پیفیآ هی

 ثیكتط ضٍی ؾبذتبضی وِ اظ آى حطف ظزین.

 ،استقجبل ضَد  فعلی ثبعث هی طیضشا ثْشحبل ّوبًطَس کِ گفتی

ثیفتذ. اهب دس ّویي  شیتأخٍ هَاجِْ هخبطت غشثی ثب اثشت ثِ 

ًقذّب کِ هي دیذم چیضی دیگش تَجْن سا جلت کشد. گشایطی 

ضْشی( اص سهبًت ٍجَد داسد  ٍیشاى) ییبیستَپیدثشاسبس فْوی 

ٍ دس یکی دٍ ًقذ ٍ هصبحجِ ثِ چطون خَسدُ است. سهبى تَ 

هب ٍاقعیتی کِ تَ سعی سٍد ا گشایبًِ پیص هی دس فضبیی ٍاقع

ای ثبصآفشیٌی کٌی دس رّي هخبطت غشثی ثب فضبّبی  داضتِ

هقبیسِ ضذُ است. « ۴۸۹۱»ٍ « دًیبی قطٌگ ًَ»دیستَپیک 

ثِ آى فکش کشدُ  اصالًخَدت ّن دًجبل چٌیي چیضی ثَدی یب 

 ثَدی یب ًِ.
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زض شّي ذَزم هي زاقتن ضهبًی چیعی زض شٌّن ًجَز.  چٌیي اصالًًِ هي  

لسض ایي پالت  ایيًَقتن.  ّبی ٍالؼی هی ضئبلیؿتی ثط اؾبؼ تدطثِ وبهالً

قبیس وؿی . ضٍز خب ًوی آى اصالًایطاى  ٔ  ذَاًٌسُ ثطای هب آقٌبؾت وِ شّي

زاًی  هی وِ ایي ضا ًَقت ّن ثیكتط ثطای ثبظاضیبثی ایي لیبؼ ضا اًدبم زاز.

تَصیفی ّبی فطٍـ، هتٌی  هؿبلِ ایي اؾت وِ ًبقط ثطاؾبؼ ؾیبؾت

قَز.  ًَیؿس ثطای وتبة ٍ ایي هتي زض خبّبی هرتلفی هٌتكط هی هی

 ؾبظًس یه ییّب بؼیل وٌٌس ٍ هی پیبظ زاغف ضا ظیبز ذَاًٌس ٍ ضا هی بىیثؼض

وٌس قبیس ایي  وؿی ّن وِ هصبحجِ هی عجؼبًثگصاضًس.  طیتأثوِ ثط هربعت 

سى ذَاً طیتأثزاًن چمسض  . زضٍالغ ًویقسُ ثبقسّب زض شٌّف حه  لیبؼ

ًبقط. ٍلی ثبیس تؼساز لبثل تَخْی آزم  هتي طیتأثوتبة ثَزُ ٍ چمسض 

 ّب ثكٌَم. ثرَاًٌس ٍ ثؼس هي اظ آى
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  تَ ثِ  سهبى فبصلِ ثگیشین.خَد خت. اگش هَافق ثبضی کوی اص

گزسد دٍ  ایشاًی کِ داستبًت ّن دس ایشاى هی ای عٌَاى ًَیسٌذُ

ٍقتی ثخَاٌّذ دس چبلص عوذُ داضتی. ثسیبسی اص ٌّشهٌذاى 

جبیی دیگش اص جْبى فعبلیت کٌٌذ دسگیش هسبلِ ثستش فشٌّگی ٍ 

تش ّن  ًَیس ثبضی داستبى سخت صثبى ّستٌذ. ٍقتی کِ سهبى

تشیي  ضَد، چشا کِ اثضاس تَ خَد صثبى است ٍ آى ّن عبلی هی

ثبیذ ثِ صثبى اًگلیسی سهبى سا ثشای سطح صثبى یعٌی ادثیبت. 

 . اص ایي چبلص ثگَ.ًَضتی هخبطت اًگیسی هی

ثِ  ای اظ خْبى چبلكی هغطح ًجَز. زاؾتبًی زض گَقِ اصالًاظ ایي ًظط  

یؼٌی ثطای  وٌن. ثبظآفطیٌی هی ثِ اًگلیؿی اتفبق افتبزُ ٍ هي آى ضا فبضؾی

افتس ٍ زض قَضٍی هطزم  ؾطیبل چطًَثیل زض قَضٍی اتفبق هی هثبل،

ّب ثب ّن اًگلیؿی  صیتوٌٌس. اهب زض ؾطیبل قر اًگلیؿی صحجت ًوی

ثِ ذصَل  قسُ اؾت. ِوٌٌس ٍ ایي ثطای هربعت ّن پصیطفت صحجت هی
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زض هَضز ظثبى اًگلیؿی وِ اهطٍظ چٌبى ًفَش ٍ حضَضی زض خْبى زاضز وِ 

. ّب ثطایف صبزض قسُ اؾت فطٌّگ ٔ  ّوِ ٔ  هصبزضُاًگبض هدَظ  ػوالً

ؿن ایي هؿبلِ ذَاؾتن ثِ خبی اًگلیؿی، ثِ ظثبى زیگطی ثٌَی قبیس اگط هی

قس. زضٍالغ زض ایي زٍضاى اًگلیؿی زاًؿتي هثل زاقتي  ایدبز هی

 ؾفط وٌی. ای اظ خْبى ّط گَقِثِ  تَاًی هی ؾت وِ ثب آى پبؾپَضتی

ّبیت کِ ّویي سٍصّب هٌتطش ضذ  ضبیذ ثْتش ثبضذ ثِ یکی اص هصبحجِ 

ای هبًٌذ  کٌٌذُ کِ اصبلتی ایشاًی داسد ثِ کلوِ اضبسُ کٌن. جبیی هصبحجِ

ای.  کٌذ کِ تَ آى سا ثِ ّوبى صَست ثِ اًگلیسی ًَضتِ اضبسُ هی« ظلن»

(Zolm)ّبیی داسًذ کِ  . کلوبت دس ثستش فشٌّگی خَدضبى گبّی داللت

کٌٌذ. کلوبتی ّستٌذ کِ دسٍاقع  ّوبى داللت سا ًوی قبًیدقدس ثستشی دیگش 

 پزیش ًجبضٌذ. ضبیذ تشجوِ



 پروزه پوئتیکا 

 

ثِ هربعت آهطیىبیی  تؼوساًثلِ. زضٍالغ ثب اؾتفبزُ اظ ایي ولوبت هي  

تَاى گفت ًَػی  گصضز. زضٍالغ هی وٌن زاؾتبى زض آهطیىب ًوی یبزآٍضی هی

ّب زض عَل وتبة  ایي زؾت ًكبًِ اظ. ؾت گصاضی یب فبصلِؾبظی  ثیگبًِ

ظثبى هسام یبزآٍضی قَز وِ  اًگلیؿی ٔ  ذَاًٌسُام تب ثِ  خب ثِ وبض ثطزُ خبثِ

ّویي  ّب ایي ًكبًِاظ خولِ  افتس. اـ اتفبق ًوی ایي زاؾتبى زض ظثبى هبزضی

 گَیی. ؾت وِ هی ولوبتی

 ّب کبس کشدُ ثَدی. دس  تَ دس ایشاى ًَیسٌذُ ٍ هٌتقذ ثَدی. سبل

ٌذ سبل اخیش، ضشٍع ثِ اًگلیسی ًَضتي کشدی ٍ چٌذ هقبلِ ٍ چ

ًبداستبى ٍ داستبى کَتبُ ثِ اًگلیسی ًَضتی ٍ حبال ّن سهبًت 

ای. چِ ضذ کِ تصوین گشفتی  سا ثِ صثبى اًگلیسی هٌتطش کشدُ

 اًگلیسی ثٌَیسی. اص کی ایي ایذُ ثِ رٌّت سسیذ.

ثتَاًن  ٍ ؾبًؿَض ًسّنتي ثِ تب  ًَقتي ضا اًتربة وطزم هي اًگلیؿی 

هي ثب هي ثب ظثبى فبضؾی ضاحت ثَزم. ٍگطًِ . ًَیؿی ضا ازاهِ ثسّن ضهبى
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ظثبى فبضؾی ّؿتن. زض ؾی ؾبلگی وِ اظ ایطاى ثیطٍى  ٔ  فتِیقتوبم ٍخَز 

، ایي وِ چٌس اثطتاهب تبظُ ًثط ٍ ظثبى ذَزم ضا پیسا وطزُ ثَزم.  ظزم

گطفتبض ؾبًؿَض قَز اظ خبیی زیگط  ّبی خَاًی، حبصل ثْتطیي ؾبل

طای آزهی زض قطایظ گطفتن. ث یط ًجَز. ایي ثَز وِ ثبیس تصویوی هیتحول پس

 .قتزض ایطاى ؾِ ضاُ ٍخَز زا هي

ٍ ثب  ضاُ اٍل ایي وِ وتبة ضا ثِ ًبقط ثسّی ٍ زض اًتظبض هدَظ ثوبًی 

اظ قَز تي ثسّی ٍ ثؼس  ؾبًؿَض وٌبض ثیبیی، ثِ خطاحی وِ ضٍی وتبة هی

عَضی  ذَزؾبًؿَضی وٌی، یبخطاحبت ٍاضزُ، آى ضا ضٍاًِ ثبظاض وٌی. 

 پطٍؾِّوبى  ٔ  قسُ یزضًٍ، وِ قىل ثٌَیؿی وِ وتبة ثِ هكىل ًرَضز

 .اؾت. هي زیگط حبضط ًجَزم ظیط ثبض ثطٍم

ظیطظهیٌی ضٍاًِ ثبظاض  اصغالحبًؾت وِ تَ ذَزت وتبة ضا  ضاُ زٍم ایي 

یي ٍضؼیتی ًبقطی ٍخَز ًساضز ٍ وٌی ٍ ثكَی ًبقط ذَزت. زض چٌ
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ّب ضٍی وتبة وبض  ضٍز. ًكطیبت ٍ ضؾبًِ اهىبًبت ثؿیبضی اظ زؾت هی

زض ایي هَلؼیت، زضٍالغ قَز.  وٌٌس. وتبة وبفی زیسُ ٍ ذَاًسُ ًوی ًوی

، ٍ وتبة ثطای هي قَز وتبة ثِ ػٌَاى یه وبالی فطٌّگی قٌبذتِ ًوی

. ثبیس ٍاضز چطذِ قَز ؾت وِ ثبیس ثیف اظ ّط چیع یه وبالی فطٌّگی

ای ثبقی وِ ذَزت ذیلی وبضّب ضا اًدبم ثسّی ٍ ثب ذطج ذَزت  ًَیؿٌسُ

، زض وٌبضـ قغل زیگطی ّن زاقتِ ثبقی وِ وتبة ضا ثِ ثبظاض ثؿپبضی

. یه قغل ، یب ثبیس ثبقس. اهب ًَیؿٌسگی یه قغل اؾتات ثگصضز ظًسگی

 .تَاى ًَیؿٌسُ ثبلی هبًس ٍلت ٍ ثب ایي ضٍـ، ًوی توبم

ایي وِ اظ ایطاى ثطٍی ٍ زض آًدب ثِ فبضؾی ًَقتي ازاهِ ثسّی ٍ  ضاُ ؾَم 

ّبی  ، ثِ ضغن تالـآى ضا هٌتكط وٌی. زضٍالغ ّوبى ازثیبت هْبخطت وِ

تب ثِ حبل ثِ خبیی ایي ّن  اًس، ظیبز افطازی وِ ثیطٍى اظ ایطاى وبض وطزُ

 ....ًطؾیسُ

 ًهَقعیتص فشقی ثب ساُ دٍم ًذاسد. عوال 
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ّب هَخَز اؾت. هي  ّب ّویي گعیٌِ ثطای اغلت ًَیؿٌسُّویٌغَض اؾت.  

تَاًؿتن ثِ ظثبًی زیگط ثرَاًن ٍ ثٌَیؿن. ًِ زض  قبًؽ ثَزم وِ هی ذَـ

ایي ضاُ حسی وِ لبثل ػطضِ ثبقس، اهب ثِ ّط حبل ایي گعیٌِ هَخَز ثَز. 

حیبت وِ هي اًتربة وطزم یؼٌی اًگلیؿی ًَقتي، ثطای ازاهِ زازى ثِ 

قبیس خبلت ثبقس ثساًیس وؿی وِ ثبػث قس تصوین ثِ ام ثَز.  ًَیؿٌسگی

زٍضاًی وِ اؾتطالیب ثَز. « ؾپبًلَ»هطحَم  اًگلیؿی ًَقتي ضا لغؼی وٌن

زض یىی اظ اٍلیي ؾفطّبین ثِ ایطاى ثَز وِ ثب ّن حطف وطزم،  ظًسگی هی

 چٌس ؾبلت اؾت؟ هي ؾی پطؾیسظزین. هي قطایغن ضا ثِ اٍ گفتن. ؾپبًلَ 

تب چْل  قطٍع وي ثِ اًگلیؿی ًَقتي ٍ ثطٍ ٍٍ زٍ ؾبلِ ثَزم. گفت 

ٍ  گیطی لف ایي اؾت وِ خَاة ًویَفؾبلگی ثِ ذَزت ٍلت ثسُ. 

، ٍ وٌی خب ٍ ثِ ّویي صَضت وبض هی آیی زٍثبضُ ّویي گطزی ٍ هی ثطهی

چْل ؾبلگی ّن آى لسض زیط ًیؿت وِ ًتَاًی ذَزت ضا زٍثبضُ خب 
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حطفف هْن ثَز وِ ضاُ حل ؾطضاؾت خلَ پبین اظ ایي ًظط . ثیٌساظی

ای ضا وِ هي ثطای ذَزم تجسیل ثِ زضام فلؿفی وطزُ ثَزم  گصقت ٍ هؿبلِ

ّویي وبض ضا هي ّن تصوین گطفتن  حل ػولی حل ٍ فصل وطز. ثب یه ضاُ

 ؾبلِ ّؿتن. خبلت ایي وِ االى وِ ضهبى هٌتكط قسُ زضؾت چْل. ثىٌن

 تشیي  صًین دسٍاقع اص عبلی هی اهب ثْشحبل ٍقتی اص سهبى حشف

صثبًی تسلط داضتِ ثبضی،  صًین. ایي کِ ثِ سطح صثبى حشف هی

فیکطي  ّب داستبى کَتبُ ٍ ًبى داًن دس ایي سبل . هیاست یحشف

ایي کِ ثتَاًی ثِ آى ای. اهب  ٍ هقبلِ ثِ اًگلیسی کن ًٌَضتِ

آضٌبیی ثب ثستشی کِ  .است دیگش حشفیصثبى سهبى ثٌَیسی 

تشیي  گیشد ٍ دسٍاقع صثبى ثِ ٍسیع س آى ضکل هیصثبى د

ٍ استفبدُ اص کلوبت ٍ اًتخبثطبى ٍ سسیذى  اص یک سَضکلص، 

 ّبی ثضسگی ّستٌذ. ّن اص سَی دیگش چبلصثِ ًثش ٍ صثبى، 
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الجتِ. ثگَین وِ ایٌغَض ًجَز وِ ؾپبًلَ پیكٌْبز زاز ٍ هي ّن تصوین گطفتن  

. قطایغی وِ زض ّب عَل وكیس ؾبلٍ ثؼس قطٍع وطزم ثِ اًگلیؿی ًَقتي. 

فضب  ثِ ػٌَاى زاًكدَی زوتطای ازثیبت ی ثَز.اؾتطالیب زاقتن قطایظ ذَث

ؾتطالیب فبًس ذَثی اظ زاًكگبُ ٍ زٍلت ا ٍ فطصت ذَثی ًصیجن قسُ ثَز.

ام  ضؾبلِفمظ ثبیس  گطفتِ ثَزم وِ ثِ حسی ثَز وِ ًیبظی ثِ تسضیؽ ًجبقس.

، ثب ضٍظی زٍ ؾِ ؾبػت وبض وبض ؾٌگیٌی ًجَزذیلی ًَقتن ٍ آى ّن  ضا هی

زضگیط ایٌتطًت ٍ فضبی هدبظی ّن ًجَزم.  چٌساى . آى هَلغقس اًدبم هی

اقتن. زضًتیدِ ٍ وؿی ضا ّن ًس پطت زًیب ٔ  گَقِزض آى  آًدب ذَزم ثَزم

چْبض ؾِ  گصاقتن ثطای ذَاًسى ٍ ًَقتي. قبیس ضٍظاًِ ّب ٍلت هی ؾبػت

ًَقتن. ّعاضاى صفحِ ؾیبُ وطزم ٍ زٍض ضیرتن.  اًگلیؿی هی ثِ ؾبػت

ّبین ضا ثرَاًٌس ٍ اصالحن وٌٌس.  ّبیی ضا ّن آًدب پیسا وطزم تب هتي آزم

تب ثِ خبیی عَل وكیس  ثیف اظ زٍ ؾبلوطزم.  هكىالتن ضا ثطعطف هی
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 خبییثطای  قتنًَ ثطؾن وِ ثتَاًن اٍلیي چیعّبیی ضا وِ اًگلیؿی هی

 ثفطؾتن.

  خت اص سهبى کِ ثگزسین، تَ دس ایشاى ًضدیک ثِ یک دِّ دس

ای. هٌتقذ ٍ هتشجن ٍ  ّبی هختلف ادثیبت قلن صدُ صهیٌِ

ای. تجشثِ فضبی ایشاى سا داسی ٍ اکٌَى دس  ًَیسٌذُ ثَدُ

آهشیکب دس هیذاى آکبدهی حضَس داسی ٍ فضبی ادثی سا ّن 

اى یک هٌتقذ تَ دس دِّ ّطتبد فعبلیتت سا ثِ عٌَپیگیش ّستی. 

 یّب گفتوبىآغبص کشدی. دٍساًی کِ تَ ٍاسد عشصِ ًقذ ضذی، 

 لیتأٍسبختبس ٍ »هذسى ٍ فشهبلیستی حبکن ثَد ٍ دٍساى  پست

 تَاى گفت، ًگبُ اًتقبدی ٍ ٍ ... ثَد. ثِ صَستی هی« هتي

ًسل آغبص کشدیذ.  احیبی چپ سا تَ ٍ چٌذ ًَیسٌذُ ٍ هٌتقذ ّن

ّب گزضتِ ٍ تجشثِ هْبجشت ٍ حضَس دس فضبی  حبال کِ سبل

ثِ دِّ ّطتبد ٍ تش سا داسی  آکبدهیک غشة ٍ جْبًی ٍسیع
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کٌی. ٌَّص ّوبًجب  ات چطَس ًگبُ هی الگَی ًقذًَیسی

 ای؟ ایستبدُ

ام ثِ  ذت ایٌغَض ثگَین وِ ٌَّظ قبیس ّوبًدب ایؿتبزُ ثبقن ٍ ًگبُ ولی 

ثطآیٌس قطایظ ؾیبؾی ٌَّظ هؼتمسم وِ ازثیبت ازثیبت تغییط ًىطزُ ثبقس. 

وٌس، ٍ وبض  ؾت وِ ًَیؿٌسُ زض آى ظًسگی هی اختوبػی التصبزی زٍضاًی

ای اؾت وِ ایي ؾغَح ثب ّن  ًمغِ ٔ  هٌعلًِمس ًگبُ وطزى ثِ اثط ازثی ثِ 

قَز ثبظ  قًَس، ٍ ثؼس ًمس هی ّب زض ّن تٌیسُ هی وٌٌس ٍ ایي ضقتِ هاللبت هی

ّب، ًكبى زازى ایي وِ ایي توطوع قسیس زض یه هتي چغَض  وطزى ایي ضقتِ

اگط ثتَاًن ثِ ػمت ثطگطزم، چیعی وِ . اهب آیس افتس ٍ اظ ودب هی اتفبق هی

ظزُ ّن یؼٌی ًمسی  ظزگی زض ًمس اؾت. ًمس تئَضی ذَاّن زاز تئَضی تغییط

ّبی ذَزـ ثلىِ اظ اضخبع ثِ یه هكت  هكطٍػیتف ضا ًِ اظ اؾتساللوِ 

وِ ثِ خبی ایي وِ ؾط پبی  اؾت یًمسگیطز.  پطوي غطثی هی ًبم زّي
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زّس وِ زض  ای ضا ثِ تَ هی ذَزـ ثبیؿتس، ّط ؾؤالی ثپطؾی آزضؼ ثتىسُ

زضیسا »ّوبى ّب ضا زض آؾتیي زاضًس.  ؾؤال ٔ  ّوِآى ذسایبى خَاة 

آیٌس تب  ثبالی هتي هی ییّب« گَیس لىبى هی»، «گَیس زلَظ هی»، «گَیس هی

هي  وٌٌس. ٍ ًؿجت زضؾتی ثب هتي ثطلطاض ًوی یت ثسٌّسفمظ ثِ آى هكطٍػ

ثب ایي قىل ٍ  همبلِذَزم ثِ ذبعط قطایظ آى زٍضاى هطتىت تؼساز ظیبزی 

 ضیعم. قبى ضا زٍض هی ام ٍ اگط ثطگطزم ثِ ػمت ّوِ قوبیل قسُ

 است ٍ  کٌن دس ایشاى ثسیبس پشسًگ ثحث دیگشی ّن کِ فکش هی

هَج  تبثیشات دیگشاص  احتوبالًصدگی،  جذا اص تئَسی

ست. ًَیسٌذگبًی دس ایي  ّبی ادثی ّویي هَج ست، گشایی تشجوِ

ّب تبکیذ ضذ. ثکت ٍ  دٍسُ هطشح ضذًذ ٍ ثِ ضذت سٍی آى

ای اقجبل هٌتقذاى ٍ  جَیس ٍ ثالًطَ ٍ ... . اًگبس دس ّش دٍسُ

اّبلی ادثیبت ثِ یک سوت ٍ سَی خبظ ٍ یک گشایص ادثی 
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 تجشثِیت سا ثیشٍى اص ایشاى ّن کٌذ. هطبثِ ایي ٍضع حشکت هی

 ای. کشدُ

 ؾٌت ازثی غطةاظ  وَچىی ّویٌغَض اؾت. زض ایطاى هب فمظ ثرف مبًیزل 

. هسضًیؿن اضٍپبیی ٍ ّوبى زّین هیضا ثیف اظ اًساظُ هَضز تَخِ لطاض 

اًس  ّب ّن قسُ ایي پطٍؾت. ،وبفىب ،ّب وِ گفتی؛ خَیؽ، ثىت اؾن

هؿبلِ ایي اؾت وِ ایٌدب ایٌغَض  وِ گفتن. ای ّبیی زض ّوبى ثتىسُ تٌسیؽ

وٌٌس. فمظ یه خطیبى ذبل ًیؿت وِ هَضز تَخِ لطاض  هحسٍز ًگبُ ًوی

تَخِ  هتفبٍتی ثِ خطیبىّبی ذَزـ  ثؿتِ ثِ زغسغِگیطز. ّط وؿی  هی

ؾفیس اضٍپبیی  ٔ  ؿٌسُیًَّب ٍلت صطف وبض  ثؿیبضی اظ ؾیبُوٌس.  هی

 عطف ّب اظ لطى ّدسُ ثِ ایي ؾتپَ ؾٌت ازثیبت ؾیبُوٌٌس ٍ ضٍی  ًوی

ذَاًٌس، ثِ ذصَل  ضا هیًَیؿٌسگبى ظى  ای فمظ ػسُ. هتوطوعاًس

ّب  ؾٌت هَضز اضخبع آزم. اًس صساّبیی وِ زض عَل تبضید هؿىَت هبًسُ
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. ایي تىثط زض هَاخِْ ثب ضهبى، زض ایطاى تب زؾت ًیؿت ٍخِ یه ثِ ّیچ

هب، یب ًَیؿٌسگبًی وِ  ًمبط اضخبع خبیی وِ ثِ ذبعط زاضم ٍخَز ًساقت.

قبى هطزاى ؾفیس اضٍپبیی  ّوِ ػوالًقٌبؾین،  ثِ ػٌَاى قبّىبضًَیؽ هی

وطزین وِ خَیؽ ٍ ثىت ٍ وبفىب ٍ  زضٍالغ ایٌغَض ًگبُ هی .اًس لطى ثیؿتن

تط  . چٌس پلِ پبییياًس ، زض همبم وؿبًی وِ ثِ تِ ازثیبت ضؾیسُآى ثبال ّؿتٌس

ثطای . آهسًس، الی آذط یؿٌسگبى غاًط هیثؼس ًَضؾیس.  ّب هی ئبلیؿتًَثت ض

 وٌس. خب وؿی تطُ ذطز ًوی هطاتت ایي ایي ؾلؿلِ

  دس تکویل صحجتت، یبدم ّست چٌذی پیص، هبجشایی جبلت

تعشیف کشدی اص هَاجِْ داًطجَیبًت ثب جَیس. ثشای هي 

 جبلت ثَد. اگش خبطشت ّست ثگَ.

ٌَظ زض شٌّن ٍخَز زاقت، هطاتت ّ وِ ایي ؾلؿلِ آى اٍایل تسضیؽثلِ.  

ثرَاًیس  ٍ ثىت ٍ وبفىب ثطٍیس خَیؽ وطزم تَصیِ هیزاًكدَیبى  ٍلتی ثِ

ثبیس لبًؼكبى  وطزًس وِ چطا. ؾؤال هی. ًپصیطًسٌس. ًِ وِ فتپصیط ًوی هياظ 
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ایي چْبضتب اضٍپبیی وِ صس ؾبل پیف ّوِ ًَیؿٌسُ  وٌی چطا اظ هیبى ایي

خَیؽ چِ اضتجبعی ثِ ظًسگی ٍ تدطثِ ظیؿتِ  پطؾٌس هی. وطزًس هی یظًسگ

وی گفتِ اگط اٍ ثطای ًَیؿٌسگبى ایطلٌسی االى هْن اؾت ثطای هب زاضز ٍ 

. ثٌب ثِ هَلؼیت ٍ قطایظ تجبض اهطیىبیی ّن ثبیس هْن ثبقس هي ٌّسی

 وٌٌس وِ چِ ثرَاًٌس. قبى اًتربة هی ظًسگی

 ٌتطش کشدی. تَ قجل اص ایي دٍ سهبى ٍ یک هجوَعِ داستبى ه

ّب  کٌن ّش کذام اص ایي سهبى ّبیی کِ صدین، فکش هی ثٌب ثِ حشف

ثیطتش « ّب دًذُ چشخ» هثالًاًذ.  ًگبّت ثِ ادثیبت ثَدُ شیتأثتحت 

ست ٍ دًجبل تجشثِ کشدى ّستی ٍ ثب قَاعذ  کبسی تجشثی

ثِ الگَی « غیبة داًیبل»کٌی. دس  کالسیک دسام ثبصی هی

د گفت کِ دس الگَی ًَضتٌت ّن ضَ ای. هی داس ثبصگطتِ پالت
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گزاضتِ است. دسثبسُ ایي تغییش ًگبُ ٍ تبثیشش  شیتأثایي ًگبُ 

 ثش سهبى ًَضتٌت ثگَ.

ّبی ذَثی  ضهبى« غیبة زاًیبل»ٍ « ّب زًسُ چطخ»ٍالؼیت ایي اؾت وِ  

. ایي وِ اقبضُ وطزی تَ ضا اًس اًس ٍ ثؿیبض ذبم ّیچ وسام لَام ًیبفتًِیؿتٌس. 

قٌبؾٌس تب ًَیؿٌسُ ّن قبیس ثِ  ، ثیكتط ثِ ػٌَاى هٌتمس هیزض زِّ ّكتبز

غیبة » ًَیؽ ثْتطی ثَزم. ّب همبلِ ، چَى آى ؾبلذبعط ّویي ثبقس

ٌَّظ وبض زاقت ٍ ثِ ذبعط قطایغی وِ زض آى ثَزم، زیگط ضٍی « زاًیبل

اـ  آى ٍلت ًگصاقتن ٍ ّوبًغَض وِ ثَز آى ضا ثیطٍى زازم ٍ ثبظًَیؿی

 زض شٌّن ضهبى ضا پطًٍسُذَاؾتن  ضفتن ٍ هی ایطاى هیزاقتن اظ ًىطزم. 

ثجٌسم. هدَظ ّن ًگطفتِ ثَز ٍ تصوین گطفتن آى ضا ّوبًغَض وِ ّؿت 

قبیس ضهبى اٍلی  .ثؿیبض پكیوبى قسم ثؼساًػدلِ وطزم ٍ ذَزم هٌتكط وٌن. 

ًَقتن ٍ ّیچ ٍلت هدَظ ًگطفت ثْتطیي وبضم زض  ۸۸وِ ثِ فبضؾی ؾبل 



 احمدی آریان گو با امیرو گفت

0۹ 

 

اظ ایي  ضاًَیؽ  ثِ ػٌَاى ضهبى وبضمقطٍع  ّط حبلآى زٍضاى ثبقس. ثِ 

 اـ چِ ثَزُ اؾت. وِ ثبیس زیس ًتیدِزاًن  اًگلیؿی هی ضهبى

اهب زضثبضُ ایي ثحث وِ گفتی، ثبیس ثگَین وِ هي ّویكِ احوس هحوَز ضا  

ضفتن. تحت  ، اهب زض ًَقتي ّیچ ٍلت زًجبل هؿیط اٍ ًویزٍؾت زاقتن

بل تطفٌسّبی هسضًیؿتی ثَزم ٍ ٍض ضفتي ثب خَ غبلت ثیكتط ثِ زًج طیتأث

ام ثِ  ّط چِ ثیكتط گصقت زیسم زلیل ػاللِ. ّب گطایی ٍ ایي ظثبى ٍ تدطثِ

اظ خٌؽ ضئبلیؿن زیىٌع  هحوَز ّوكْطی ثَزى ًیؿت. ضئبلیؿن اختوبػی

وٌس قىلی اظ ضهبى اؾت وِ هي ثبیس  وِ هحوَز ثِ ذَثی اخطا هی ثبلعانٍ 

 .ثٌَیؿن

  هطغَل  کالًآخش، آیب سهبًی صیش دستت داسی ٍ  سؤالثِ عٌَاى

 چِ کبسی ّستی.



 پروزه پوئتیکا 

 

وبلح ًیَیَضن هكغَل تسضیؽ ازثیبت تغجیمی ٍ ًَیؿٌسگی  ثلِ. زض ؾیتی 

تَاى ثِ ًَػی گفت وِ  ًَیؿن وِ هی ذالق ّؿتن. ضهبًی ضا ّن زاضم هی

ِ ام. ّوبى عَض و ام ٍ وبض زیگطی ثب آى وطزُ اؾىلت غیبة زاًیبل ضا گطفتِ

اًتكبض آى وتبة، آى زاؾتبى ثِ فبضؾی ّسض ضفت ٔ  ًحَُگفتن ثِ ذبعط  w 

وطزم ٍ  فبضؾی ثب آى زاؾتبى هی ٔ  ًؿرِذَاّن وبضّبیی ضا وِ ثبیس زض  هی

قطایغف هْیب ًكس حبال زض ًؿرِ اًگلیؿی اًدبم زّن. آى زاؾتبى ضا زاضم 

اؾت.تط  اـ ثؿیبض عَالًی زّن ٍ زض قىل فؼلی وٌن ٍ ثؿظ هی ثبظ هی  

 هوٌَى اص ٍقتی کِ گذاضتی. 

 

 

 

 

 



 احمدی آریان گو با امیرو گفت

06 

 

 

 
 ٌ پًئىیکا بجًیید.ژا در سایت پريبیشتر دربارٌ ادبیات رطلبُای م

 

 

 

 
 


