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  کوشيار نيما: برگردان
  ٢٠١٣ اگست ١٣

  

  CALL OF THE REVOLUTION - انقالب صدای
 

 

  

 نظر در با نيز و امکان حدِ  در را خود نگارشِ  نِ ئيآ فارسی، خطِ  شدنِ  روزآمد راستایِ  در رد،دا تالش پروسه نشرِ 

 و نگار بازتاب نشرِ / کابلی ايرج/ فارسی خطِ  نويسیِ  درست ھایِ  کتاب نھادھایِ  پيش با خوانندگان چشمیِ  عادتِ  گرفتنِ 

 *.کند سو ھم مرکز نشرِ  / آشوری داريوشِ /فارسیِ  زبانِ  بازانديشیِ 

 

 ناشرۀ مقدم

 تابع و کار محافظه فکری جريانات نفوذ و سلطه تحت ايرانۀ جامع ھنری و فرھنگی فضای که است دھه دو به نزديک

 و اجتماعی سياسی، نِ فعاال فيزيکیِ  حذف و کشتار دھه يک ۀنتيج ءفضا اين .دارد قرار جھانی جویِ  سلطه نظمِ  مدافع و
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 فضای نيز مھاجرت ۀگسترد موج مدت ھمين در و بود قلم و انديشه اھل ممداو سرکوبِ  محصول چنين ھم و فرھنگی

 مراجع عنوان به بود شده ايجاد که برھوتی متن بر را خود تا گذاشت باز رقيب بی مدعيانی برای را ايران اجتماعی

 انقالب" کارگزاران و مميزان و مفتشان و پاسداران از بخشی نوکيسه آفرينانِ  نقش اين .کنند تثبيت و معرفی فرھنگی

 با و گسترده مالی ھای حمايت با و خود کالم و ظاھر کردن عوض با که بودند ۵٧ قيام از بعد نخستۀ دھ "فرھنگی

 گینمايند سياسی نظامِ  درونیِ  ھای بحران پيرو را تری متنوع و تر پيچيده منافع اکنون حکومت، حمايتِ  تحت ھای البی

 .بود مشھود ھم ھنری و نظری آثار توليدات و کتاب ۀعرص در وضعيت اين بازتاب . کنند می

 اين اما .شد پخش و نشر ترجمه، مختلف ھای حوزه در کار محافظه و ارتجاعی ھنریِ  و فکری امواج اقسام و انواع

 تیراح به را درونی نرمشی و اصالح امکانِ  که حاکم سياسیِ  نظام ماھيتِ  متناقضِ  و بحرانی بسترِ  بر بار ھر ھا تالش

 رژيم ھر مانند به کنونی مستبدِ  سياسیِ  نظام که اين نتيجه .است داده نشان شکلی به را خود تزلزلِ  ھربار تابيد، نمی

 تطبيق و سازگاری حالِ  در وقفه بی جھانی نظامِ  چھارچوب در و سرمايه بيشترِ  انباشتِ  ملزومات با که ديگری استبدادیِ 

 طی و بگيرد خدمت در ارگانيک صورتی به را فرھنگی امور درکارانِ ان دست از معين قشری که توانسته است،

 ۀ ديد ستم طبقات و اقشار بيشتر چه ھر کنترل برای را عرصه اپوزيسيون،/پوزيسيونۀ دوگان نمای با و مراحلی

 اين .است ھدفی چنين ئیاجرا مھم عوامل از گفتيم سخن آن از که قشری اين .کند سازماندھی خود منافع طبق و اجتماعی

 المسائل حل ھای کتاب روال بر معينی ئیھا پاسخ و است کرده پيدا ھم ايدئولوژيک سامانی و سر گام به گام مجموعه

 بلکه آورده گرد خود انبان در تنھا نه کافی قدر به را کارانه محافظه و ارتجاعی خاستگاھی از و مختلف ھای حيطه در

 ارگانيکِ  فرھنگیِ  کارگزاران از قشر اين .کند می ترويج و تبليغ را ھا آن ھم دامم دارد اختيار در که امکاناتی طريق از

 دانشگاه اسالمی ھای انجمن فعاالن نوع از اخته سياسی فعاالن و نگار روزنامه و سينماگر تأھي در اسالمی جمھوری

 »ئی. او. جی. اِن«و بشری حقوقِ  یھياھو پر و مايه بی فعاالنِ  خيلِ  و نظام ۀديد فرنگ پاسداران و گران شکنجه تا ھا

 جاری ھای بحران متن بر گذشته سال چند در چنين ھم و اند کرده معرفی ھا رسانهۀ عرص در را خودشان....و

 ھای پروژه مشخص ھای نشانه و ھا ويژه کار از که اند يافته ھم) بنفش بعدا و سبز( رنگی ھويتی سياسی و اجتماعی

 به را شان آفرينی نقش خوبی به و است فرھنگی و واجتماعی سياسی سپھر در نئوليبرالی ۀشد کنترل و گرايانه تقليل

 .بوديم شاھد ٨٨ سال در سياسی ھای کشاکش کردن عقيم و کنترل در نمونه عنوان

 در حتا و است کرده استفاده راديکالی رويکرد نوع ھر ۀتخطئ برای اقشار اين از مختلفی مقاطع در اسالمی جمھوری

 و اجتماعی نيروھای افراد، عليه خود تروريستی کارکرد اقشار آن گيرد می قرار تضاد در آنان با ظاھراً  که طعیمقا

 برای جايگاھی ناخودآگاه طور به حتا طريق اين از و کنند نمیش فرامو ھرگز را راديکال اجتماعی و فرھنگی مراجع

 قرار المللی بين و داخلی مسلط قدرت کنار ھميشه ئینھا تحليل در و کنند می وجو جست قدرت مراتب سلسله در خود

 .گيرند می

 با مرزبندی و تقابل در و زمينه اين به واکنشی در ھنری مختلف ھای حوزه در آثاری انتشار و ترجمه از ما ھدف

 و دھند ياری را ما ھمراه رفقای و دوستان راه اين در اميدواريم و است گرفته قرار ما کار دستور در گفته پيش فضای

 .نگذارند نصيب بی را ما خود انتقاداتِ  و پيشنھادات از ضمناً 

 

  آندريف نيکاليويچ لئونيد

 ١٩١٩ سپتمبر ١٢ الی ١٨۵١ اگست ٢١

 .گذاشت گيتیۀ عرص به پا رومانوف ۀخانواد حکومت دوران ۀروسي اوريول استن در آندريف
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 گذران و دانشگاه از فراغت از پس و پرداخت حقوق ۀرشت رد تحصيل به پترزبورگ و مسکو در ءابتدا جوان آندريفِ 

 ستون حوادث روز برای نويسندگی به و کرد رھا باره يک را وکالت کار تسخيری، وکيل يک عنوان به زمانی اندک

 زندان ليس،وپ دادگاه وقايع نوشتن به آندريف گیِ  زنده از مديدی ۀدور پس اين از .آورد روی »پيام مسکو«نامۀ رسمی

 را او گريبان روسی ادبياتۀ اسطور گورکی، ماکسيم آستينِ  از اقبال دست ناگاه به که اين تا گذشت محلی جنايات و ھا

 . کرد معرفی روسيه ادبیۀ جامع به سترگ استعدادی عنوان به را آندريف و گرفت

 به بود خوانده "پژمرده ھای لگ"  و "فقير دانشجويان از"چون ھم را آندريف کوتاه ۀقص چند آن از پيشتر که گورکی

 شد باعث لهأمس ھمين و کرد توجه حوادث و وقايع ثرؤم و جرؤم توصيف در مھارتش و آندريف مستحکم و پالوده نثر

 گیزند مسير ناگاه به اتفاق اين از پس و برساند چاپ به روزنامه ھمان در را ديگر قصه چند و يافته تأجر آندريف که

 . بيندب يافته رييتغ را خود

 نمايش چندين و کرد نقاشی و طراحی نوشت، بسياری کوتاه و مطول ھای قصه مرگش زمان تا لحظه اين از آندريف

 .درآورد تحرير ۀرشت به ھم را نامه

 که شد باعث "مه ميان در" قصه انتشار آن از پس سال يک و شد چاپ ١٩٠١ سال در آندريف ھای قصه دفتر اولين

 دار به که تنی ھفت"و ١٩٠۴ سال در "سرخ ۀخند" ھای قصه .برسد روسيه ۀجامع در ادبی تشھر منتھای به آندريف

 و شده تلقی روسيه در نو ادبيات ھای بيانيه ھستند آندريف آثار ترين معروف حقيقت در که ١٩٠٨ سال به" شدند آويخته

 نيز نمايش ۀعرص در او سمبوليک آثار ئیسو از و گذاشتند جای به او از پس و معاصر نويسندگان نسل بر عميقی ثيرأت

 .کردند می محکم روسيه ھنر در را بزرگۀنويسند اين پای جای او ھای قصه پای به پا

 آثار و شدند ترجمه دنياۀ زند ھای زبان اکثر به او آثار فنالند در ١٩١٩ مبرسپت ١٢ تاريخ به آندريف درگذشت از پس

 .شد ساخته او ھای قصه و ھا نامه نمايش روی از متعددی

 

 انقالب صدایِ 

 :نمايش اشخاصِ 

 زن

 مرد

 

 بی زن، يک. کند می روشن را اتاق و تابد می داخل به پنجره از ماه ضعيفِ  نورِ  .کم مبلمانِ  با .معمولیۀ خان يک [

 بعد .لرزد می زن .دارد دست در روشن شمعی. است شده خيره بيرون تاريکیِ  به و است ايستاده پنجره جلویِ  حرکت،

 ].شود می ظاھر راھرو از مردی لحظه چند از

 شنيدی؟ زن

 .تخت تو بيا مرد

 نشنيدی؟ زن

 رو؟ چی مرد

 .دسازن می سنگر دارن.  بيرون زن

 کجا؟ مرد

 .ما نِ اخياب داخل اينجا، زن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 زن .رود می پنجره کنارِ  مرد. پرد می مرد ۀچھر از رنگ .شود می قفل ھم به طوالنی ای لحظه برایِ  آنھا چشمانِ  [

 ].کند می دنبال را او العملھایِ  عکس و شده قفل مرد رویِ  شچشمان حرکت بدونِ  چنان ھم اما لرزد می ھمچنان

 ؟دکردن شروع قدره چه مرد

 .ساعتهک ي حداقل زن

 ]مکث[ 

 »برادرم؟  «مرد

 ».رفت ديدم خودم  .رفت بشه شروع که اين از قبل ھمين یبرا ميگيری، ار جلوش نستاد می  .رفت« زن

 »نکردی؟ بيدار رو من چرا« مرد

 »کنی؟ ميتونستی چيکار« زن

 ]سکوت[ 

 ».نميشه باورم . ميشه داره واقعا« مرد

 ]کند می قالب ھم در را شدستان زن[ 

 »ترسيدی؟ «زن

 می حس من « ]کند کنترل را خودش لرزشِ  تواند نمی اما دھد می تکان "نه"عالمتِ  به را شدستان زن[ »چی؟ تو «مرد

 بسته ھا کارخونه  .نداره وجود ديگه ھيچی االن .بود آروم حد از بيش چی ھمه  .ترس يه مثلِ  .افته می اتفاق اين کردم

 .ھيچی نبود، ماشينی ھيچ نبود، نوری ھيچ …رفتم بيرون امشب من .شده پاکتر ھم ھوا حتا  .اَن خالی ھا جاده  .شدن

 از بيرون ئیجا يه ميکردی فکر بستی میار اتمِچش اگه  .سکوت …جز به اومد نمی شھر تو از ھم صدا يه حتا

 .بود واضح خيلی شنيدم، رو سگ يه پارسِ  صدایِ  .شبنم و گل ھایِ  مزرعه بھارِ  شبھایِ  بوی مياومد، بو ھمون  .شھری

 ]کند می پارس سگی[ .اَن اينطوری چيزا خيلی .کنی نمی توجه شھر تو چيزا اين به وقت ھيچ تو …کنم فکر شد باعث

 ».ميکنه پارس داره سگ يه …کن گوش

 ]کند می اشاره و رود می پنجره سمتِ  به سراسيمه زن . رسد می گوش به چکش ضربات صدای بيرون از[

 ضربه .کنند می بغل را ھمديگر و شوند می خيره تاريکی سمتِ  به مرد و زن[ » !گوشه اون !اينجان دوباره اونا «زن

 درست قايق يه دارن رودخونه کنارِ  يا جنگل تویِ  انگار .شاده خيلی صداش « ]شود می اضافه صداھا و سر به تبر ھایِ 

 ».ھمآھنگ کارِ  يه مثلِ   .شاده .ميسازن سد يه يا ميکنن،

 .»برم بايد من که ميدونی خودت  ]سکوت[ س آينده صدایِ  اين «مرد

 ».ميدونم« زن

 »ميکنی؟ درک رو من تو پس «مرد

 ».آره که معلومه« زن

 ».مه وظيفه اين . رهآ «مرد

 »چی؟ ھا بچه« زن

 ».بشم قايم پشت اين نميتونم من .کافيه براشون که دارن مادر يه اونا  .بمون باھاشون تو« مرد

 »ميتونم؟ من چی؟ من« زن

 »چی؟ «مرد

 ]کند می باز ھم از را شدستان زن اما زند، می خنج را شدستان و شده شگفتزده مرد[
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 رو ھا بچه ۀِ کھن و بمونم اينجا داری انتظار ازم !سال ھزار ھر !ميفته اتفاق بار يه سال صدھا ھر اين مثلِ  اتفاقی «زن

 »کنم؟ عوض

 رحم زنی، يه چون بھت، اونا .ميُکشن ھم رو تو ميُکشن رو من که سرعتی ھمون به اونا بميری؟ ميخوای« مرد

 ».نميکنن

 ».نميترسم من« ]لرزد می ھمچنان[ زن

 »دارن؟ شانسی چه تو بدونِ  ميکنه؟ مراقبت ازشون کی تو بدونِ  چی؟ ھا بچه پس «مرد

 ».ھاست بچه از بزرگتر اتفاق اين «زن

 »چی؟ بميرن اگه «مرد

 »يه؟ بدی چيزِ  بميرن شرايط اين توی اگه نميرن؟ اگه ميشه چی« زن

 چيزی برا که ھستی کسی تو !واقعا؟ ميگی داری رو کلمات اين_________ تو …ميگی اينارو داری واقعا تو «مرد

  بود؟ ھا بچه اين برایِ  شب و روز ِکی !نکردی زندگی ھات بچه جز

 ».بود قبال اون «زن

 »اومده؟ سرت یئبال چه «مرد

 »مھمه برام آينده من  .اومده تو سرِ  که یئبال ھمون« زن

 »بيای؟ من با ميخوای« مرد

 به شروع تبرھا و چکشھا وقتی …شدن شروع اھاصد وقتی …امشب اما .لطفا نباش، ناراحت ]ميکند مکث[ !آره «زن

 خيلی من …موقتيه…چی ھمه …ھام بچه شوھرم، فھميدم زود خيلی من و …بودی خواب ھنوز تو …کردن کوبيدن

 اونا !زنن؟ می چکش دارن جوری چه بيرون شنوی نمی اما …] کند می قفل ھم در را شدستان دوباره[ .تواَم عاشق

 عوض داره دنيا …آد می ينئپا داره ديواری يه انگار ميشه، خرد ميريزه، فرو داره چيزی يه و ميخروشن دارن

 زنِ  يه شبيهِ  انگار ولی سالَمه سی من  !ميدرخشه داره خورشيد انگار ولی شبه، االن  !آزاد و عظيم و گسترده …ميشه

 اولين برایِ  کردم حس سالَمه، هھفد فقط کردم حس امشب …ھنوز .ببينی صورتم تو رو اين ميتونی تو  !ميدونم .پيرم

 »!ميکنه روشن رو آسمون که بيمرز و بزرگ عشقِ  يه …شدم عاشق بار

 ».م بچه کنم می حس تو مثِ  منم .ميگی تودرست اونوقت .نباشن ديگه و باشن مرده شھر ۀھم که وقتيه اون آره « مرد

ۀ ھم تو …بود ياھامؤر تو ھميشه که یئصدا مثلِ  موسيقيه، صدایِ  مثِ  مواس صداشون ميخروشن، دارن اونا «زن

 و کنم گريه من ميشه باعث که کسی اوناَم، عاشقِ  حصر و حد بی اينقدر من که کيه اون دونستم نمی من و …زندگيم

 بميرم، بيرونن اون که یئاونا با بذار …نکن انکار رو باشم بايد که یئجا !آزاديه اون !آزادی !بخونم آواز و بخندم

 »!ميکنن زنده دوباره قبر تویِ  از رو ُمردهۀ گذشت و ميخونن رو آينده اعانهشج که یئاونا

 ».نيست چيزی ھمچی االن ]محکم لحنِ  با[ «مرد

 »چی؟ «زن

 يه اين .نداره وجود زمان اما …ميچرخن ساعتۀ صفح رو دارن ھا عقربه …ميکنه غروب و طلوع خورشيد «مرد

 »انسانی؟ وت .نميفھمم رو تو من ھستيم؟ کی ما  .توھمه

 ]دارد سن سال ھفده انگار درست ميرود، ريسه خنده از ناگھان به زن[

 »!انسان تا دو…!قشنگ قدر چه…عجيب چه انسانی؟ ھم تو !نميفھمم رو تو منم« زن

 ».کنم صبر تونم نمی اين از بيشتر .برم بايد من« مرد
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 من .ام احساسی قدر چه من ببين .بخوری يزیچ يه بايد اول تو .بدم بھت خوردن برایِ  چيزی يه من کن، صبر« زن

 .ميکنم پيدا رو تو و ميکنم دور اينجا از رو ھا بچه .آم می فردا

 ».رفيق «مرد

 ».رفيق بله،« زن

 گذارد، می ميز رویِ  را آنھا و آورد می خوردن برایِ  نان مقداری مرد برایِ  زن .ميشود شنيده پنجره از تبر صدایِ  [

 ]شود می خيره آنھا به فقط مرد اما

 »نميخوری؟ چرا« زن

 اونا و ميکنم نگاه ديوارھا به من .ام خنده يه شبيهِ  من .آد می نظر به نو و رمزآلود چی ھمه .عجيبه خيلی …نون «مرد

 .ميان نظر به موقتی …خيلی

 …ميز . هگذر می چی ھمه .شد خواھند خراب جوری چه و شدن درست جور چه ديوارھا ببينم ميتونم .ھستن محو اونا

 .ميشه روشن و تاريک داره چی ھمه …شھر اين …من و تو …روش غذایِ 

 می بر ھستند خواب ھا بچه که سمتی به را سرش آرامی به بعد و اندازد می نان بياتِ  و خشک لعابِ  به نگاھی زن[

 ]گرداند

 »زمان؟ اين تو اومدن؟ دنيا به که اين برایِ  ھا؟ بچه برایِ  سفی؟أمت براشون« مرد

 ]کند می نگاه نان به ھمچنان اما دھد می تکان را سرش زن[ 

 شبيهِ  !ميرسه نظر به فھميدن قابلِ  غير قدر چه] کند می مکث[ کنم می نگاه اينمون از پيش زندگیِ  به فقط من …نه «زن

 زندگی توش ما که يهئجا ھمون واقعاً  ينجا ا ]کند می برانداز شچشمان با را اتاق زن[  طوالنيه يایِ ؤر يه از شدن بلند

 »کرديم؟

 ».منی ھمسرِ  تو «مرد

 ».ھامونن بچه ھم اينھا و «زن

 ».کرديم کار «مرد

 ».کرديم عشقبازی« زن

 ».کرديم پرداخت ميز اين رویِ  رو حسابھامون صورت «مرد

 »!ريختيم عرق حسابا صورت اين برایِ  قدر چه «مرد

 ».داشتيم اونَور و اينَور که چندرغازی برایِ  نگرانی ھمه اون نه؟ …ميرسه نظر به بيمعنی شون ھمه حاال« مرد

 ».ُمرد پدرت ديوار، اين پشتِ  اينجا، «زن

 ».باشه شاھدش تا نموند زنده اما …ميرسه سر روز اين گفت بھم اون .ُمرد خواب تو .آره «مرد

 ]آيد می ساختمان راھرویِ  داخلِ  از ای بچهۀ گري صدایِ  ناگھان[

 ين،ئپا اون اونجا، وقتی ميشه رد ديوارھا وسطِ  از داره صداش …ميرسه نظر به قويتر یخيل اش گريه صدایِ « مرد

 ».ميسازن سنگر دارن

 ]صداميرود سمتِ  به و آيد می بيرون اشھياؤر از زن[

 !»بريم خب،« زن

 . »ببوسمشون اول ميخوام کن، صبر «مرد

 »!ميکنی بيدارشون« زن

 ».ميگی راست «مرد
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 ».س شومينه پشتِ  «زن

 ]دارد می بر را تفنگ مرد[ 

 اونا حاال …کردم نگاه ِچشما اين به من سال ده برایِ  !عجيبی و ناشناس چشمایِ  چه  ]ميبوسد را مرد زن[ …خب «مرد

 ».کنم شبيان نميتونم …جديد کامالً  چيزِ  يه …ھست جديد چيزِ  يه چشمھا اين تو …ميشناسم خودم چشمایِ  از بھتر رو

 »نه؟ميمو يادت رو من تو «زن

 »!معلومه« مرد

 ».کرده فرق چيز ھمه حاال باشی؟ مطمئن ميتونی طورچ «زن

 ».ميمونه يادم من« مرد

 »چی؟ ُمردی اگه «زن

 ».نميدونم« مرد

 ]مکث يک .رود می در سمتِ  به و گيرد می را ھمسرش دستانِ  .شمع به نان، به کند، می نگاه ديوارھا به مرد[

 »!ببينيم رو ھمديگه دوباره اميدوارم …خب «مرد

 »!ديدار اميدِ  به ... آره «زن

 می است کرده پُر را ھوا تبر و چکش صدایِ  که یئجا سمتِ  به مرد، سرِ  پشتِ  به زن  .رود می تاريکی سمتِ  به مرد [

 ]نگرد

 پايان
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