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تالش دارد، در راستایِ  پروسه  نشرِ 

روزآمد شدنِ خطِ فارسی، آیینِ نگارشِ 

خود را در حدِ امکان و نیز با در نظر 

گان با  گرفتنِ عادتِ چشمیِ خواننده

نویسیِ  درستهایِ  نهادهایِ کتاب پیش

خطِ فارسی /ایرج کابلی /نشرِ 

بازاندیشیِ زبانِ فارسیِ  ونگار  بازتاب

سو  هم /داریوشِ آشوری / نشرِ مرکز

 کند.
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 ی ناشر مقدمه

ی ایران تحت  نزدیک به دو دهه است که فضای فرهنگی و هنری جامعه

جویِ  کار و تابع و مدافع نظمِ سلطه سلطه و نفوذ جریانات فکری محافظه

ی یک دهه کشتار و حذف فیزیکیِ  جهانی قرار دارد. این فضا نتیجه

چنین محصول سرکوبِ مداوم  فعالینِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هم

ی مهاجرت نیز  ه و قلم بود و در همین مدت موج گستردهاهل اندیش

رقیب باز گذاشت تا خود را بر  فضای اجتماعی ایران را برای مدعیانی بی

متن برهوتی که ایجاد شده بود به عنوان مراجع فرهنگی معرفی و تثبیت 

آفرینانِ نوکیسه بخشی از پاسداران و مفتشان و ممیزان و  کنند. این نقش

بودند که با  75ی نخست بعد از قیام  دهه "انقالب فرهنگی" کارگزاران

های مالی گسترده و با  عوض کردن ظاهر و کالم خود و با حمایت

تری را  تر و متنوع های تحت حمایتِ حکومت، اکنون منافع پیچیده البی

کنند. بازتاب این  گی می های درونیِ نظامِ سیاسی نماینده پیرو بحران

کتاب و تولیدات آثار نظری و هنری هم مشهود بود.  ی وضعیت در عرصه

های  کار در حوزه انواع و اقسام امواج فکری و هنریِ ارتجاعی و محافظه

ها هر بار بر بسترِ بحرانی  مختلف ترجمه، نشر و پخش شد. اما این تالش

و متناقضِ ماهیتِ نظام سیاسیِ حاکم که امکانِ اصالح و نرمشی درونی 

تابید، هربار تزلزلِ خود را به شکلی نشان داده است.  میرا به راحتی ن

نتیجه این که نظام سیاسیِ مستبدِ کنونی به مانند هر رژیم استبدادیِ 
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دیگری که با ملزومات انباشتِ بیشترِ سرمایه و در چهارچوب نظامِ جهانی 

وقفه در حالِ سازگاری و تطبیق است، توانسته که قشری معین از  بی

رانِ امور فرهنگی را به صورتی ارگانیک در خدمت بگیرد و اندرکا دست

ی پوزیسیون/اپوزیسیون، عرصه را برای  طی مراحلی و با نمای دوگانه

ی اجتماعی و بر طبق  دیده کنترل هر چه بیشتر اقشار و طبقات ستم

منافع خود سازماندهی کند که این قشری که از آن سخن گفتیم از 

دفی است. این مجموعه گام به گام سر و عوامل مهم اجرایی چنین ه

هایی معینی بر روال  ئولوژیک هم پیدا کرده است و پاسخ سامانی ایده

های مختلف و از خاستگاهی ارتجاعی و  المسائل در حیطه های حل کتاب

کارانه را به قدر کافی نه تنها در انبان خود گرد آورده بلکه از  محافظه

ها را تبلیغ و ترویج  دارد مدام هم آنطریق امکاناتی که در اختیار 

اسالمی در  کند. این قشر از کارگزاران فرهنگیِ ارگانیکِ جمهوری می

نگار و فعاالن سیاسی اخته از نوع فعاالن  هیئت سینماگر و روزنامه

ی  دیده گران و پاسداران فرنگ ها تا شکنجه های اسالمی دانشگاه انجمن

او.ئی  .جی. پر هیاهوی حقوقِ بشری و اِنمایه و  نظام و خیلِ فعاالنِ بی

چنین در چند  اند و هم ها معرفی کرده ی رسانه و....خودشان را در عرصه

های جاری اجتماعی و سیاسی هویتی رنگی  سال گذشته بر متن بحران

های مشخص  ها و نشانه اند که از کارویژه )سبز و بعدا بنفش( هم یافته

ی نئولیبرالی در سپهر سیاسی و  شده نترلو ک  گرایانه های تقلیل پروژه
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شان را به عنوان نمونه  آفرینی اجتماعی و فرهنگی است و به خوبی نقش

شاهد بودیم.  88های سیاسی در سال  در کنترل و عقیم کردن کشاکش

ی هر نوع  جمهوری اسالمی در مقاطع مختلفی از این اقشار برای تخطئه

و حتا در مقاطعی که ظاهرا با آنان  رویکرد رادیکالی استفاده کرده است

گیرد آن اقشار کارکرد تروریستی خود علیه افراد،  در تضاد قرار می

نیروهای اجتماعی و مراجع فرهنگی و اجتماعی رادیکال را هرگز فراموش 

طور ناخودآگاه جایگاهی برای خود در  کنند و از این طریق حتا به نمی

و در تحلیل نهایی همیشه کنار  کنند وجو می سلسله مراتب قدرت جست

 گیرند. المللی قرار می قدرت مسلط داخلی و بین

های مختلف هنری در واکنشی  هدف ما از ترجمه و انتشار آثاری در حوزه

گفته در دستور کار ما  و در تقابل و مرزبندی با فضای پیش  به این زمینه

راه ما را  ی همقرار گرفته است و امیدواریم در این راه دوستان و رفقا

نصیب  نهادات و انتقاداتِ خود ما را بی یاری دهند و ضمنا از پیش

 نگذارند. 
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  لئونید نیکالیویچ آندریف

 (1111سپتامبر  12 - 1851اوت  21 )

روسیه  استن اوریولآندریف در 

ی رومانوف  دوران حکومت خانواده

ی گیتی گذاشت.  پا به عرصه

آندریفِ جوان ابتدا در مسکو و 

پترزبورگ به تحصیل در رشته 

حقوق پرداخت و پس از فراغت از دانشگاه و گذران اندک زمانی به عنوان 

گی برای  باره رها کرد و به نویسنده یک وکیل تسخیری، کار وکالت را یک

روی آورد. از این پس دوره «پیام مسکو»دث روزنامه رسمی ستون حوا

ها و  گیِ آندریف به نوشتن وقایع دادگاه پلیس، زندان مدیدی از زنده

ماکسیم که به ناگاه دست اقبال از آستینِ  جنایات محلی گذشت تا این

ی ادبیات روسی گریبان او را گرفت و آندریف را به  ، اسطورهگورکی

 .ی ادبی روسیه معرفی کرد ترگ به جامعهعنوان استعدادی س

از "چون  ی کوتاه آندریف را هم گورکی که پیشتر از آن چند قصه

خوانده بود به نثر پالوده و  "گل های پژمرده"و  "دانشجویان فقیر

مستحکم آندریف و مهارتش در توصیف موجر و موثر وقایع و حوادث 

رات یافته و چند قصه توجه کرد و همین مسئله باعث شد که آندریف ج
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دیگر را در همان روزنامه به چاپ برساند و پس از این اتفاق به ناگاه 

 .گی خود را تغییر یافته ببیند مسیر زنده

های بلند و کوتاه بسیاری  آندریف از این لحظه تا زمان مرگش قصه

ی  نامه را هم به رشته نوشت، طراحی و نقاشی کرد و چندین نمایش

 .تحریر درآورد

چاپ شد و یک سال پس از  1191های آندریف در سال  اولین دفتر قصه

باعث شد که آندریف به منتهای شهرت  "در میان مه"آن انتشار قصه 

و  1191در سال  "خنده سرخ"های  ی روسیه برسد. قصه ادبی در جامعه

که در حقیقت  1198به سال  "هفت تنی که به دار آویخته شدند"

های ادبیات نو در روسیه تلقی  آندریف هستند بیانیهترین آثار  معروف

گان معاصر و پس از او به جای  شده و تاثیر عمیقی بر نسل نویسنده

گذاشتند و از سویی آثار سمبولیک او در عرصه نمایش نیز پا به پای 

های او جای پای این نویسنده بزرگ را در هنر روسیه محکم  قصه

 کردند. می

در فنالند آثار او به 1111سپتامبر  12یف به تاریخ پس از درگذشت آندر

ی دنیا ترجمه شدند و آثار متعددی از روی  های زنده اکثر زبان

 های او ساخته شد. ها و قصه نامه نمایش
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یِ معمولی. با مبلمانِ کم. نورِ ضعیفِ ]یک خانه

تابد و اتاق را روشن میمیماه از پنجره به داخل 

کند. یک زن، بی حرکت، جلویِ پنجره ایستاده 

است و به تاریکیِ بیرون خیره شده است. شمعی 

لرزد. بعد از چند روشن در دست دارد. زن می

 شود.[رو ظاهر میلحظه مردی از راه

 

 شنیدی؟    زن

 بیا تو تخت.    مرد

 نشنیدی؟    زن

 چی رو؟    مرد

 سازن.می سنگربیرون. دارن     زن
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 کجا؟   مرد

 تو خیابونِ ما. جا،این   زن

ای طوالنی به هم ها برایِ لحظه]چشمانِ آن

پرد. مرد  یِ مرد میشود. رنگ از چهرهقفل می

لرزد اما همچنان میرود. زن همکنارِ پنجره می

اش رویِ مرد قفل چنان بدونِ حرکت چشمان

 کند.[او را دنبال میهایِ العملشده و عکس

 قدره شروع کردن؟چه   مرد

 حداقل یه ساعته.   زن

 ]مکث[

 برادرم؟   مرد

گیری، برا همین قبل از این که شروع دونست جلوش رو میرفت. می   زن

 بشه رفت. خودم دیدم رفت.

 چرا من رو بیدار نکردی؟   مرد

 تونستی کنی؟کار میچی   زن

 ]سکوت[
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 شه.شه. باورم نمیمیواقعا داره    مرد

 کند[اش را در هم قالب می]زن دستان

 ترسیدی؟   زن

دهد اما تکان می "نه"اش را به عالمتِ ]زن دستانتو چی؟    مرد

کردم این اتفاق من حس می تواند لرزشِ خودش را کنترل کند[ نمی

افته. مثلِ یه ترس. همه چی بیش از حد آروم بود. االن هیچی دیگه  می

تر ن. حتا هوا هم پاکاَها خالیها بسته شدن. جادهنداره. کارخونه وجود

هیچ نوری نبود، هیچ ماشینی نبود، هیچی.  …رون رفتمبیشده. من امشب 

سکوت. اگه چِشات رو  …به جز اومد حتا یه صدا هم از تو شهر نمی

اومد، بوی کردی یه جایی بیرون از شهری. همون بو میبستی فکر می می

هایِ گل و شبنم. صدایِ پارسِ یه سگ رو شنیدم، هایِ بهارِ مزرعهشب

تو هیچ وقت به این چیزا تو شهر  …خیلی واضح بود. باعث شد فکر کنم

گوش  کند[]سگی پارس مین. اَطوریکنی. خیلی چیزا اینتوجه نمی

 کنه.یه سگ داره پارس می …کن

به گوش  چکشضربات  از بیرون صدای]

رود و  سراسیمه به سمتِ پنجره می. زن رسد می

 کند[اشاره می
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]زن و مرد به سمتِ تاریکی خیره جان! اون گوشه! اونا دوباره این   زن

هایِ تبر به سر و صداها اضافه کنند. ضربهدیگر را بغل میشوند و هم می

صداش خیلی شاده. انگار تویِ جنگل یا کنارِ رودخونه دارن یه شود[ می

 آهنگ.هم سازن. شاده. مثلِ یه کارِمی سدکنن، یا یه قایق درست می

 دونی که من باید برم.خودت می ]سکوت[س. این صدایِ آینده   مرد

 دونم.می   زن

 کنی؟پس تو من رو درک می   مرد

 معلومه که آره.   زن

 مه.آره. این وظیفه   مرد

 ها چی؟بچه   زن

تونم تو باهاشون بمون. اونا یه مادر دارن که براشون کافیه. من نمی   مرد

 این پشت قایم بشم.

 تونم؟من چی؟ من می   زن

 چی؟   مرد

زند، اش را خنج میزده شده و دستان]مرد شگفت
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 کند[ اش را از هم باز میاما زن دستان

هزار سال! فته! هر اتفاقی مثلِ این هر صدها سال یه بار اتفاق می   زن

 ها رو عوض کنم؟یِ بچهجا بمونم و کهنهازم انتظار داری این

کُشن تو رو خوای بمیری؟ اونا به همون سرعتی که من رو میمی   مرد

 کنن.ت، چون یه زنی، رحم نمیکُشن. اونا بههم می

 ترسم.من نمی لرزد[چنان می]هم   زن

کنه؟ بدونِ تو چه مراقبت میها چی؟ بدونِ تو کی ازشون پس بچه   مرد

 شانسی دارن؟

 هاست.تر از بچهاین اتفاق بزرگ   زن

 اگه بمیرن چی؟   مرد

 یه؟ اگه توی این شرایط بمیرن چیزِ بدیشه اگه نمیرن؟ چی می   زن

      گی واقعا؟! تو این کلمات رو داری می …گیتو واقعا داری اینارو می   مرد

گی نکردی! کِی روز و شب هات زندهجز بچهتو کسی هستی که برا چیزی 

 ها  بود؟برایِ این بچه

 اون قبال بود.   زن
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 چه بالیی سرت اومده؟   مرد

 برام مهمههمون بالیی که سرِ تو اومده. من آینده    زن

 خوای با من بیای؟می   مرد

وقتی صداها  …لطفا. اما امشب ،ناراحت نباش کند[]مکث میآره!    زن

تو هنوز  …ها و تبرها شروع به کوبیدن کردنوقتی چکش …شروع شدن

 …همه چی …هامو من خیلی زود فهمیدم شوهرم، بچه …خواب بودی

اش را در هم قفل ]دوباره دستانم. من خیلی عاشق تواَ …موقتیه

زنن؟! اونا دارن جوری دارن چکش میشنوی بیرون چهاما نمی …کند[ می

شه، انگار یه دیواری داره ریزه، خرد میمی خروشن و یه چیزی داره فرومی

گسترده و عظیم و آزاد! االن  …شهدنیا داره عوض می …آدپایین می

درخشه! من سی سالَمه ولی انگار شبیهِ یه شبه، ولی انگار خورشید داره می

امشب  …م ببینی. هنوزاَتونی این رو تو صورتدونم! تو میزنِ پیرم. می

یه  …بار عاشق شدمحس کردم فقط هفده سالَمه، حس کردم برایِ اولین

 کنه!مرز که آسمون رو روشن میعشقِ بزرگ و بی

وقت تو یِ شهر مرده باشن و دیگه نباشن. اونآره اون وقتیه که همه   مرد

 م.کنم بچهگی. منم مثِ تو حس میدرست می

م مثِ صدایِ موسیقیه، مثلِ واسهخروشن، صداشون اونا دارن می   زن
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و من نمی …مگییِ زندهتو همه …صدایی که همیشه تو رویاهام بود

م، کسی که اَقدر بی حد و حصر عاشقِ اوندونستم اون کیه که من این

شه من گریه کنم و بخندم و آواز بخونم! آزادی! اون آزادیه! جایی باعث می

با اونایی که اون بیرونن بمیرم، اونایی بذار  …که باید باشم رو انکار نکن

یِ مُرده رو از تویِ قبر دوباره زنده خونن و گذشتهکه شجاعانه آینده رو می

 کنن!می

 چی چیزی نیست.االن هم ]با لحنِ محکم[   مرد

 چی؟   زن

یِ ها دارن رو صفحهعقربه …کنهخورشید طلوع و غروب می   مرد

اما زمان وجود نداره. این یه توهمه. ما کی هستیم؟  …چرخنساعت می

 فهمم. تو انسانی؟من تو رو نمی

رود، درست ]زن به ناگهان از خنده ریسه می

 انگار هفده سال سن دارد[

قدر چه…فهمم! تو هم انسانی؟ چه عجیبمنم تو رو نمی   زن

 دو تا انسان!…قشنگ!

 تونم صبر کنم.تر از این نمی من باید برم. بیش   مرد
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ت بدم. تو اول باید یه چیزی صبر کن، من یه چیزی برایِ خوردن به   زن

جا دور ها رو از اینآم. بچهام. من فردا میقدر احساسیبخوری. ببین من چه

 کنم.کنم و تو رو پیدا میمی

 رفیق.   مرد

 بله، رفیق.   زن

شود. زن برایِ ]صدایِ تبر از پنجره شنیده می

ها را آورد و آنمقداری نان برایِ خوردن میمرد 

ها خیره گذارد، اما مرد فقط به آنرویِ میز می

 شود[می

 خوری؟چرا نمی   زن

آد. من شبیهِ خیلی عجیبه. همه چی رمزآلود و نو به نظر می …نون   مرد

موقتی به نظر میان.  …کنم و اونا خیلیام. من به دیوارها نگاه مییه خنده

جوری جور درست شدن و چهتونم ببینم دیوارها چهاونا محو هستن. می

 …تو و من …غذایِ روش …گذره. میزچی میخراب خواهند شد. همه

 شه.چی داره تاریک و روشن میهمه …این شهر

اندازد ]زن نگاهی به لعابِ خشک و بیاتِ نان می

ها که بچهو بعد به آرامی سرش را به سمتی 
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 گرداند[خواب هستند بر می

که به دنیا اومدن؟ تو این ها؟ برایِ اینبراشون متاسفی؟ برایِ بچه   مرد

 زمان؟

چنان به نان دهد اما هم]زن سرش را تکان می

 کند[نگاه می

]مکث میمون نگاه می کنم. گیِ پیش از اینمن فقط به زنده …نه   زن

رسه! شبیهِ بلند شدن از یه رویایِ فهمیدن به نظر میقدر غیر قابلِ چهکند[ 

جا واقعا همون جاییه اینکند[ اش برانداز می]زن اتاق را با چشمانطوالنیه. 

 گی کردیم؟که ما توش زنده

 تو همسرِ منی.   مرد

 هامونن.ها هم بچهو این   زن

 کار کردیم.   مرد

 بازی کردیم.عشق   زن

 رو رویِ این میز پرداخت کردیم. هامونحسابصورت   مرد

 حسابا عرق ریختیم!قدر برایِ این صورتچه   مرد
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نه؟ اون همه نگرانی  …رسهمعنی به نظر میشون بیحاال همه   مرد

 وَر داشتیم.وَر و اونبرایِ چندرغازی که این

 جا، پشتِ این دیوار، پدرت مُرد.این   زن

اما زنده  …رسهگفت این روز سر می مآره. تو خواب مُرد. اون به   مرد

 نموند تا شاهدش باشه.

رویِ ای از داخلِ راهیِ بچه]ناگهان صدایِ گریه

 آید[ساختمان می

صداش داره از  …رسهتر به نظر میاش خیلی قویصدایِ گریه   مرد

 سازن.جا، اون پایین، دارن سنگر میشه وقتی اونوسطِ دیوارها رد می

آید و به سمتِ صدا اش بیرون می]زن  از رویای

 رود[می

 خب، بریم!   زن

 .شونخوام اول ببوسمصبر کن، می   مرد

 کنی!بیدارشون می   زن

 گی.راست می   مرد
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 س.پشتِ شومینه   زن

 دارد[]مرد تفنگ را بر می

چه چشمایِ ناشناس و عجیبی! برایِ  بوسد[]زن مرد را می …خب   مرد

تر از چشمایِ خودم حاال اونا رو به …ده سال من به این چِشما نگاه کردم

یه چیزِ کامال  …ها یه چیزِ جدید هستتو این چشم …شناسممی

 اش کنم.تونم بیاننمی …جدید

 مونه؟تو من رو یادت می   زن

 معلومه!   مرد

 باشی؟ حاال همه چیز فرق کرده.تونی مطمئن طور میچه   زن

 مونه.من یادم می   مرد

 اگه مُردی چی؟   زن

 دونم.نمی   مرد

کند، به نان، به شمع. ]مرد به دیوارها نگاه می

گیرد و به سمتِ در دستانِ همسرش را می

 رود. یک مکث[ می
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 دیگه رو ببینیم!امیدوارم دوباره هم …خب   مرد

 آره ... به امیدِ دیدار!   زن

رود. زن به پشتِ سرِ ]مرد به سمتِ تاریکی می

مرد، به سمتِ جایی که صدایِ چکش و تبر هوا 

 نگرد[را پُر کرده است می
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