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اﺷﺎره:
ھﻣﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺰدھﻣﯾن ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﺮگ ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﺧش ﻓﺮھﻧگ و ادب ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ،ھﻣﺮاه ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه
ی اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ی ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎز ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷده اﻧد .در وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ،ﻧﮔﺎھﯽ ﺑﻪ اﻧدﯾﺷﻪ ی ﮔﻠﺷﯾﺮی اﻧداﺧﺗﻪاﯾم و
ﯾﮐﯽ از ﻣﮫمﺗﺮﯾن آﺛﺎر او را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾم… اﯾن ﻣطﺎﻟب را در اداﻣﻪ از ﭘﯽ ﺑﮔﯾﺮﯾد…
»ﺷﺎزده ﻓﻘط ﺣﺮﮐت ﻧﺮم ﭼﺮخ ھﺎ را روی ﻗﺎﻟﯽ ﺣس ﮐﺮد .ﻣوش ھﺎ داﺷﺗﻧد ﭼﯾﺰی را ﻣﯽ ﺟوﯾدﻧد .ﺷﺎزده داد زد ” :ﻣﺮاد،
ﺑﺎز ﮐﺳﯽ ﻣﺮده؟ ھﺎن؟«]“ [iھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی” ﻧوﯾﺳﻧده ای اﺳت ﮐﻪ در ﻟﺣظﻪ ﻟﺣظﻪ ی زﻧدﮔﯾش ،داﺳﺗﺎن ﻧوﯾس ﺑود .او
ﻧوﺷﺗن را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،آﻧﻘدر ﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾت ھﻣﺳﺮش“ ،ﻓﺮزاﻧﻪ طﺎھﺮی” ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﻓﺮزﻧد ﻧوﭘﺎی
ﺧود”،ﺑﺎرﺑد” را ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺑﺮده ﺑود ،ﻣﺷﻐول داﺳﺗﺎن ﻧوﺷﺗن ﺑود و ﺑﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ ی ﺧود او ،ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ ﻓﻘط ﺑﻪ اﻧدازه ی
ﻧوﺷﺗن اﯾن ﺟﻣﻠﻪ وﻗت دارد ،ﭼون ﺗﺎ ﺟﻣﻠﻪ ﺗﻣﺎم ﺷود ﺑﺎرﺑد رﺳﯾده ﺑﻪ ﺟدول ﺧﯾﺎﺑﺎن و او ﺑﺎﯾد ﺑﺮود و ﺑﺮش ﮔﺮداﻧد .او ﭼﻧﺎن
ﺑﻪ ﻧوﺷﺗن ﺧو داﺷت ﮐﻪ ﻣﺳﮐن و ﻣﺄواﯾش را ھم ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎﯾش ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ دادﻧد .ﺑﻪ ﻗول ﺧودش ”:ﻧﻪ ! ﻣن ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧدارم،
ﺳﻘﻔﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ،دﯾوار و ﺳﻘف ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣن ھﻣﯾن ھﺎﺳت ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم  .ھﻣﯾن طﺮز ﻧوﺷﺗن از راﺳت ﺑﻪ ﭼپ اﺳت .
در اﯾن اﻧﺣﻧﺎی ﻧون اﺳت ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧم  .ﺳﭘﺮ ﻣن از ھﻣﻪ ی ﺑﻼﯾﺎ ،ﺳﺮﮐش ﮐﺎف ﯾﺎ ﮔﺎف اﺳت” .

ﺿﻣﯾﻣﻪ ﺳﯾﺎﺳﯽ ھ

ﮔﻠﺷﯾﺮی راھﯽ را ﮐﻪ ھداﯾت ،در ﭘﺎﯾﻪ ﮔذاری ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣدرن ﮐﻠﻧگ زده ﺑود و ﺳﺎﻋدی آن را ﻧﻣودی ﺑﺎرزﺗﺮ داده
ﺑود ،ﺑﻪ اوج رﺳﺎﻧد ﺑﺎ اﯾن ھﻣﻪ اﻣﺎ ﻗﻠم ﺗواﻧﺎ و ﭘﺮﺻﻼﺑﺗش از ﺑﯾﺎن درد و رﻧﺟﯽ ﮐﻪ آﻏﺷﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮫﺎی ﻧﺎﻣﯾﻣون ﺳﯾﺎﺳت ﺑود،
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮔﺮﻓت .ﭼﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻧﯾﺮو رواﻧﯽ ﭘور ﻣﯽ ﮔوﯾد ”:اﮔﺮ از زﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﯾدی ﯾﺎ ھﺮ ﭼﯾﺰ دﯾﮔﺮی ،ﻣﯽ ﮔﻔت ھﻣﯾن را ﺑﺮدار
و ﺑﺮﯾﺰ ﺗوی ﮐﺎرت.اﯾن درد را ﺑﺮﯾﺰ ﺗوی ﮐﺎرت ” .و اﯾن ھﻣﺎن ﺷﯾوه ای ﺑود ﮐﻪ ﺧود او در ھﻣﻪ ی آﺛﺎرش ﻣﯽ ﭘﯾﻣود.
ﺑﺎ ﭘﯾﮔﯾﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻣﯽ ﺗوان ﻣدار وﺿﻌﯾت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و روﺷﻧﻔﮐﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را در طول ﭼﻧد دھﻪ رﺻد
ﮐﺮد .ﻣداری ﮐﻪ ھﻣواره در ﭼﺮﺧﺷﯽ ﺑﺎطل ﺳﺮﮔﺮدان اﺳت و ﺷﺎﯾد ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل داﺳﺗﺎﻧﮫﺎی ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻧﺷده و ﺑﺮای
ھﺮ ﻟﺣظﻪ و ھﺮ ﺳﺎل ﺟدﯾد ،ﺑﺎز ھم ﻧو و ﻣﻠﻣوس اﺳت .آﻧﺟﺎ ﮐﻪ در ﻣﺟﻣوﻋﻪ داﺳﺗﺎن اوﻟش ” ،ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﻪ” در ﺳﺎل  ،۴۷ﺑﻪ
واﮐﺎوی زﻧدﮔﯽ روزﻣﺮه و ﯾﮐﻧواﺧت زﻧدﮔﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﮫﺮی ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﺑﺎورﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ ﺗﺣﻣﯾل ﺗﮐﺮار و ﺳﮐون
ھﻣواره ﯾﮐﯽ از ﺣﺮﺑﻪ ھﺎی ﺣﮐوﻣﺗﮫﺎی ﺧودﮐﺎﻣﻪ ﺑوده اﺳت ،آﻧﭼﻪ اﻣﺮوز ھم ﭼون ﺳﻣﯽ ﻣﮫﻠک ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﺮدم اﻓﺗﺎده اﺳت.
ﮔﻠﺷﯾﺮی در “ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب” ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺳب اﻧﻘﺿﺎ زدن ﺑﻪ اﺷﺮاﻓﯽ ﮔﺮی ،راوی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧظﺎم ارﺑﺎب و رﻋﯾﺗﯽ و ﺧﺎن
ﺳﺎﻻری اﺳت ” :ﺗﻣﺎم ﺗﻧﻪ ی ﺷﺎزده ﺗﻧﮫﺎ ﮔوﺷﻪ ای از آن ﺻﻧدﻟﯽ اﺟدادی را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .و ﺷﺎزده ﺻﻼﺑت و ﺳﻧﮔﯾﻧﯽ
ﺻﻧدﻟﯽ را زﯾﺮ ﺗﻧﻪ اش ﺣس ﻣﯽ ﮐﺮد” .او در اﯾن رﻣﺎن در ﭘس ﻧﺛﺮی ﮐﻪ ﮔﺎه ﺳﻠﯾس وﺳﺎده و ﮔﺎه ﺳﻧﮔﯾن و ﭘﯾﭼﯾده اﺳت،
ﺗﺮدﯾدی ﻋﻣﯾق را ذھن ﺧواﻧﻧده اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ھﯾﭻ ﭼﯾﺰ در اﯾن رﻣﺎن ﻗطﻌﯽ و ﻣﺣﮐم ﻧﯾﺳت .ﮐﺗﺎب ﺑﺎ اﯾن ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل
ﺷﺎزده ای ﻗﺟﺮی اﺳت ،ھﯾﭻ ﻧﮐﺗﻪ ی ﻣﮐﺗوم و ﻣﺑﮫﻣﯽ را در درک وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد.ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﯾﻣﺰ ﺑﺎﮐن اﺳﮐﺎﺗﻠﻧدی
اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﻪ اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺗﺮﺟﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽ رﺳد -،ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ آﯾﯾﻧﮫﺎ و ﺳﻧﺗﮫﺎ -،رﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺎﺷد.
او در “ﺑﺮه ی ﮔﻣﺷده ی راﻋﯽ “ ﺳﺮﮔﺷﺗﮔﯽ و ﺣﯾﺮاﻧﯽ روﺷﻧﻔﮐﺮان را در آﺳﺗﺎﻧﻪ ی اﻧﻘﻼب  ۵۷ﺑﻪ ﺗﺣﺮﯾﺮ درﻣﯽ آورد.
ﻣﺷﺎﺑﻪ اﯾن ﺗﺻوﯾﺮ را ﻣﯽ ﺗوان در داﺳﺗﺎن ” ﺑﺧدا ﻣن ﻓﺎﺣﺷﻪ ﻧﯾﺳﺗم” ھم ﻣﺷﺎھده ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺗﺻوﯾﺮ ﮐﺷﯾدن در ﮔﯾﺮی و
ﮐﺷﻣﮐش روﺷﻧﻔﮐﺮان ،در زﻣﯾﻧﻪ ﺗﻌﺎرض آرﻣﺎﻧﮫﺎ و واﻗﻌﯾﺎت زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮐدﯾﮔﺮ ،اﯾن رﻣﺎن را ﺗﻠﺦ و ﯾﺄس آﻟود و در ﻋﯾن
ﺣﺎل ﭘﺮ ﺟذﺑﻪ و واﻗﻌﯽ ﮐﺮده اﺳت؛ ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧدﮔﯽ ﻣﺮده و ﻣﻧﻔﻌل و ﻏﻣﺑﺎر ﻗﺷﺮی ﺑﻪ ﺗﺻوﯾﺮ در آﻣده اﺳت ،ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﭼﺷم اﻣﯾد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری آﻧﺎن ﺑوده اﺳت“ .ﺑﺮه ﮔﻣﺷده ی راﻋﯽ” داﺳﺗﺎن روﺷﻧﻔﮐﺮان ﺳﺎزﺷﮐﺎر و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎﺋن و ﺑﺮﯾده
از ﻣﺮدم اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﮔﺮی و ﭘوچ اﻧﮔﺎری ،دِر ﺗﺣﺮک و ﭘوﯾش را ﺑﺮ ﺧود ﺑﺳﺗﻪ اﻧد ”:ﻣﯽﺗواﻧم دﺳتھﺎﯾم را ﺟﻠو
ﺻورﺗم ﺑﮔﯾﺮم ،ﺟﻠو دھﺎﻧم ﺗﺎ ﺻداﯾم ﺑﯾﺮون ﻧﯾﺎﯾﯾد و ﺑﺎ ﻟﺮزش ﺷﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺧﻧدم .ﺣﺗﯽ اﮔﺮ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮔﯾﺮم ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﯽﺻدا ﺑﺧﻧدم”.
ﮔﻠﺷﯾﺮی ﭘس از آن ھم در داﺳﺗﺎن “آﯾﻧﻪ ھﺎی دردار” ﺑﻪ ﺑﯾﺎن ﺗﮐﺎن دھﻧده ﺗﺮی از اوﺿﺎع ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﯾﺎﺳت ﮔﺮه ﺧورده اﺳت وﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﻣﻌﺮض آﺳﯾب،
دﺳﺗﮔﯾﺮی ،ﺷﮐﻧﺟﻪ و ﺣﺗﯽ ﻧﺎﺑودی ھﺳﺗﻧد .روﺷﻧﻔﮐﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾن ﺑﺎر در ﺗﺮدﯾد ﻣﯾﺎن ﻣﺎﻧدن و رﻓﺗن از وطن ھﺳﺗﻧد .ﺗﻼطم
ﻣﯾﺎن ﻣﺎﻧدن و رﻓﺗن ﺑﺎ طﺮح اﯾن ﭘﺮﺳش در ﭘس زﻣﯾﻧﻪ ی ذھن ﺧواﻧﻧده دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﻧدن و ﻣﻧﻔﻌل ﺑودن ﺧﯾﺎﻧت
ﺑﻪ وطن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ھﺟﺮت و در ﺗﮐﺎﭘو ﺑودن ،وﻓﺎداری ﺑﻪ آن و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮐس؟ ﺷﮐﯽ ﮐﻪ داﺳﺗﺎن ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻗﺎطﻊ
ﻧﻣﯽ دھد ” :ﻣﯾﻧﺎ آﯾﻧﻪای دردار ﺧﺮﯾد ،ﮔﻔت :آدم وﻗﺗﯽ ھﺮدو ﻟﻧﮔﻪاش راﻣﯽﺑﻧدد ،دﻟش ﺧوش اﺳت ﮐﻪ ﺗﺻوﯾﺮش در ﭘﺷت اﯾن
درھﺎ ﺛﺎﺑت ﻣﯽﻣﺎﻧد”.

“ﺷﺎه ﺳﯾﺎه ﭘوﺷﺎن” ھم اﺛﺮ دﯾﮔﺮی ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮐل ﻏﯾﺮ
رﺳﻣﯽ در اﯾﺮان اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت ،ﮐﺗﺎب اﯾن ﺑﺎر ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن دردھﻪ
ﺷﺻت اﺳت .داﺳﺗﺎِن اﺳﺎرت ﻧوﯾﺳﻧده ای در دﺳت ﻋﻧﺎﺻﺮ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎز
ھم ﻣﺷﺎﺑﻪ ﺑﺳﯾﺎری از آﺛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی ،راوی ،ﺧود ﻗﮫﺮﻣﺎن اﺻﻠﯽ داﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ
ھﺳت .ﺗﻠﻔﯾق ﻗﺻﻪ ھﺎی ﮐﮫن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ی روﺷﻧﻔﮐﺮ و دﻏدﻏﻪ
ھﺎی ﻣﺑﺎرزان ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻧگ ،درون ﻣﺎﯾﻪ ی اﺻﻠﯽ اﯾن داﺳﺗﺎن
اﺳت.
ﺗﺎ اﯾن ﮐﻪ در رﻣﺎن ﻧﺳﺑﺗﺎ طوﻻﻧﯽ ” ﺟن زده” ﮐﻪ اﯾن ﺑﺎر دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﻗول راوی
داﺳﺗﺎن ،ﻧﻪ از زﺑﺎن ﯾک اﻧﺳﺎن ﻋﺎدی ﺑﻠﮐﻪ از ﻗول ﺟن زده ای ﺑﯾﻘﺮار ﻧﻘل ﻣﯽ
ﺷود ،ھﻣﺎﻧﻧد ﺑﺮه ی ﮔﻣﺷده ی راﻋﯽ در ﭘﯽ ھوﯾﺗﯽ ﻧﺎﭘﯾدا و ﻣﻔﻘود اﺳت ،ﺑﯽ
ﺧوﯾﺷﺗﻧﯽ ﻏﺮﯾﺑﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ دﯾﺎر ﺣﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﺮﮔﺷﺗﮔﯽ ﮐﺷﺎﻧده اﺳت .اﯾن
رﻣﺎن ھﻣﺎﻧﻧد ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب ﻣﻣﻠو اﺳت از ﻓﻼش ﺑﮐﮫﺎی ظﺮﯾف وھﻧﺮﻣﻧداﻧﻪ ” .
ﺟن زده” رﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی در ﺣﻔظ ﮐﻠﻣﻪ ﮐﻠﻣﻪ ی آن وﺳواس داﺷت و

ﺷﺎﯾد ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﺗواﻧﺳت آن را از ﻣﺣﺎق ﺗوﻗﯾف ﺑﺮھﺎﻧد و آرزوﯾش ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮ اﻧﺗﺷﺎر آن در اﯾﺮان ﺑﺮاﯾش دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ
ﻣﺎﻧد.
ﺑﺎ اﯾن اوﺻﺎف ،واﺿﺢ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﻪ ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻧوﯾﺳﻧده ای ﺑﺮای ھﻣﻪ ی اﻋﺻﺎر اﺳت ،اوﯾﯽ ﮐﻪ ﺧود رﻧﺞ زﻧدان،
ﺳﺎﻧﺳور و اﺧﺗﻧﺎق را ﮐﺷﯾده ﺑود ،در ﺻدد اﻧﺗﻘﺎل داﻧﺳﺗﻪ ھﺎﯾش ﺑﻪ ﻧﺳﻠﮫﺎی در راه ﺑود ،ﮔوﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ دﺷﻣﻧﯽ ﺳﯾﺎه
اﺳﺗﺑداد ،ﺑﺎ ﺟوھﺮ ﻗﻠم ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﺷﺎﯾد از ھﻣﯾن رو ﺳت ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺑود“ :اﮔﺮ در آﺑﯽ ُﺧﺮد ﻧﮫﻧﮔﯽ ﭘﯾدا ﺷود
راه ﺟﺎده اش ﮔوﯾﺎ اﯾن اﺳت ﮐﻪ آب را ﮔل آﻟود ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧد ﮐﻪ ﻧﮫﻧگ اﺳت و ﻣن اﻟﺑﺗﻪ اﮔﺮﻧﮫﻧگ اﯾن آب ﺧﺮد داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ
اﯾﺮان ﺑﺎﺷم ،اﯾن طورھﺎ زﯾﺳﺗﻪ ام :ﮔﺎھﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ دﯾواره ھﺎ ﮐوﺑﯾدم ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐت در ھﻣﻪ ﺟﻠﺳﺎت و
دوره ھﺎی ﮐﺎﻧون از  ۴۷ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻧﻘد .از اﯾن روزھﺎ ﮔذﺷﺗﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺳل ﺑﻌد ﺑﯽ ﺗوﺟﻪ ﻧﻣﺎﻧم
ﺗﺎ از اﯾن آب ﺧﺮد ھﻣﺎن ﻧﺑﯾﻧد ﮐﻪ ﻣن دﯾده ام .ﺣﺎﻻ دﯾﮔﺮ راه ﺑﻪ درﯾﺎ ﭘﯾدا ﮐﺮده ام ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان رﻓت ﯾﺎ ﻣﺎﻧد ،ﺑس ،دﯾواره
ھﺎ ﺗﺣﻣل ﭘذﯾﺮﺗﺮ ﺷده اﻧد ،ﺷﺎﯾد ﻣﻔﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﺰدﯾک ﺗﺮ ﺷده اﺳت ،ﻣﺮگ”
ﺑﺎری“ ،ﻧﮫﻧﮔﯽ ﮐﻪ” ﺑﻪ ﻗول “ﮐﯾوﻣﺮث ﻧﺟﺎﺗﯽ ﭘور …”:درﯾﺎ را ﺑﻪ ﺗﻧگ آﻣده ﺑود ،اﻗﯾﺎﻧوس آﺳﻣﺎﻧﮫﺎ را طﻠﺑﯾد” وﻟﯽ ھﻧوز ” آﯾﻧﻪ
ھﺎی دردار” ﺧواب او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،ﺑﻪ ﻗول ﺧودش:
…اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻧﺑﺎﺷم ھﯾﭻ ﺟﺎ ،ﻓﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺣﺗﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ھﺳﺗم ،ھﻣﯾن دور و ﺑﺮھﺎ ﺷﺎﯾد [i] [ii].ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی”،ﺷﺎزده
اﺣﺗﺟﺎب”
] [iiھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی ” ،ﺧﺎﻧﻪ روﺷﻧﺎن” ،دﺳت ﺗﺎرﯾک دﺳت روﺷن

