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نام ها همه تغییر می کنند، اما این قصه ی توست که نقل می شود )هوراس(

»دو« جهان آرا داریم. اولی )محمد( در مهر سال 60 در جنگ کشته شد و دومی )حسن( را 67 اعدام کردند. محمد 

فرمانده ی سپاه خرمشهر بود و حسن عضو سازمان مجاهدین. سینامی ما هیچ وقت جایی برای دومی نداشت. بهرت 

بود از دومی هیچ وقت هیچ چیز گفته منی شد. به درد روایت های رسمی جنگ منی خورد. مادرش در گفت و گویی 

با ژیال بنی یعقوب گفته بود حتی منی  گذارند عکس پرسم را به دیوار خانه ام بزنم. از اولی زیاد حرف زده اند، اولی 

قهرمان جنگ بود. و از جایی نیاز داشتند که بیشرت هم قهرمان مباند.

اما در حقیقت چهار جهان آرا داریم. می گویند علی 57 در زندان زیر شکنجه ی ساواک کشته و محسن به گفته ی 

پدرش 59 در جاده ی آبادان اسیر شد و دیگر نه خودش را دیدند و نه جسدش را.

روایت های رسمی از سه شهید خانواده ی جهان آرا می گویند. نفر چهارمی در کار نبوده است. نباید می بوده است. 

پس حذفش می کنند.

روایت های کمی غیررسمی تر، می گویند سه شهید + یک. سه می شود یک، و بنابراین می گویند »دو« جهان آرا 

داریم؛ شهدای »انقالب اسالمی« و جنگ را می گذارند یک طرف و آن دیگری را در طرف دیگر ماجرا. کسانی که 

جمهوری اسالمی سال های سال »شهادت«شان را در بوق و کرنا کرد، و به عنوان اهرم ایدئولوژیک برای خفه کردِن 
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هرچه بنا بود خفه اش کند از آنها گفت، و حسن، که دوست نداشتند از او بگویند.

پیش تر که می رویم می رسیم به اینکه خانواده ی جهان آرا دخرتانی هم داشته اند؛ از آنها به عنوان »خواهراِن برادراِن 

جهان آرا« یا »خواهراِن شهدای جهان آرا« نام بُرده می شود. عده ای چنین استدالل می کنند که »حذف« اصال یعنی 

همین؛ اینکه آیا اینان فقط »خواهران« برادران جهان آرا بوده و هیچ شانیت دیگری برای خودشان، از آِن خودشان 

نداشته اند؟ دوره ی ماقبل متدن که نیست! )که خب راست هم می گویند؛ باز یک قدم پیش آمده ایم.(

و حتام حاوی حقیقتی  پیش ترند  روایت های رسمی  از  خانه،  شاید چند  و  خانه  روایت هایی یک  بالطبع چنین 

هستند، اما به رغم اینها هنوز مسائلی وجود دارد.

در خرمشهر کم نبوده اند آن سال ها خانواده هایی که مثال یکی از اعضایشان -دخرت و پرس- عضو سازمان مجاهدین 

بوده است و آن یکی عضو سپاه. مثل خانواده ی جهان آرا زیاد بوده است. و پیش آمده است کسی )دخرتی یا 

و  دلیل  هر  به  است،  شده  مطرح  مسلحانه  مبارزات  بحث  وقتی  از  بوده،  مجاهدین  سازمان  عضو  که  پرسی( 

مصلحتی نخواسته باشد دیگر در سازمان مباند و اعالم خروج کرده است. بعضی روایت های غیررسمی متایل دارند 

حتام خروج این عضو خانواده از سازمان مجاهدین را به نفوذ آن یکی عضو خانواده که ضمنا از اعضای سپاه بوده 

است، ارتباط دهند )که البته در اینکه زور سپاهی ها در سال های ابتدایی انقالب بر آنها می چربیده و صاحب 

پروپاگاندا و چنین قدرت نفوذی هم بوده اند، هیچ شکی نیست؛ کم هم نفوذشان را اعامل نکردند(، اما در مواردی 

واقعا این گونه نبوده است.

سوی دیگر ماجرا؛ هنوز هم دقیقا معلوم نیست )البته تا آنجا که من اینجا و آنجا خوانده ام و شنیده ام( چه بالیی 

بر رس هواپیامی سی-130 که پس از شکسنت حرص آبادان، محمد جهان آرا و چند فرمانده ی دیگر جنگ را از اهواز 

به تهران می آورده، آمده است ]تعدادی از مجروحان جنگ که برای درمان به تهران منتقل می شده اند نیز در این 

هواپیام بوده اند[. روایت های رسمی علت مرگ آنها را نقص فنی و سقوط هواپیام می دانند و روایت های غیررسمی 

احتامالت دیگری را مطرح می کنند. می گویند مرگ این تعداد فرمانده ی جنگ، یک جا، مشکوک بوده است.

به  نه هیچ عالقه ای  روایت های رسمی  اینکه  است  آنچه مشخص  اما  الله اعلم،  بوده،  ماجرا چه  اینکه حقیقت 

هر تشکیکی دارند در آنچه خود روایتش می کنند، نه رضایت می دهند به اینکه محمد جهان آرا قهرمان و شهید 

جنگشان نباشد؛ باید برایشان مباند. اما آیا اینجا حذف دیگری اتفاق نیفتاده است؛ حذف محمد جهان آرا اتفاقا در 

هیبت قهرمان جنگ -چه هواپیام سقوط کرده یا به هر دلیل دیگری رسنگون شده باشد؟ و آیا حذف او را می توان 

با حذف حسن جهان آرا یکی )یکسان( دانست؟ تا آنجا که به روایت های غیررسمی برمی گردد احیانا این دو یکسان 
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نیستند و تا آنجا که به مادر جهان آراها بازمی گردد، باز هم این دو یکسان نیستند. برشت می گفت: نیاز عمیق به 

درک سطحی می انجامد. و بنابراین کم نشده است که در مواردی شبیِه این، روایت های رسمی و غیررسمی )رصفا 

از رس نیاز( با هم هم داستان شوند و محمد و حسن را یکجا دفن کنند. بنی یعقوب نوشته از مادر جهان آراها 

درباره محمد می پرسیده و او از حسن می گفته است. او هم به حذف حسن از روایت های رسمی ارجاع می دهد 

)دست خوش(، و یک سطح ماجرا را پیش می برد، اما از مادر جهان آراها منی پرسد -مثل مادر من که می گفت اگر 

برادرم سامل بود از همه ی شام دلسوزتر بود- آیا رصفا این حذف حسن نیست که باعث می شود دلش بخواهد از او 

بیشرت بگوید؟ و آیا این اشباع کردن شهید از شهادت و قهرمانی، کم از حذف کردن حقیقت محمد جهان آرا دارد؟ 

آیا ما واقعا دلسوزتر از برادرم نبودیم اگر او به این حال و روز نیفتاده بود؟ پس رسشت مولفه های اتفاقی چه 

می شود؟ چیزهایی که می تواند در میزان عالقه ی کمرت یا بیشرت مادر نسبت به بچه هایش تاثیرگذار باشد. مثل اینکه 

بچه ای تا یکی-دو سالگی مدام در بغل مادرش باال می آورده است؛ مثل من. مثل اینکه بچه ای مرتب اینجا و آنجای 

خانه می ریده است؛ مثل خواهرم. می شود باز تشکیک کرد و اینها را هم اتفاقی ندانست و به هزار چیز بی ربط و 

باربط، مربوطشان کرد. و اما سوالی دیگر؛ آیا اینها متایالت پیدا و پنهان بنی یعقوب نبوده که دوست داشته است 

مادر بیشرت از حسن بگوید؟ آیا به مسیر گفت و گوهایش خط و ربط منی داده است؟ )خب هر احتاملی را می توان 

مطرح کرد.( و رسانجام اینکه آیا این شکل از سوالگری، بیش از همه خود »سوال« را از ریخت منی اندازد؛ خود 

خود را اشباع منی کند، رصفا نفس پرسشگر بودن را به رخ منی کشاند، و این گونه سوال را پنهان یا حذف منی کند؟

مادر از محمد نقل می کند که به او می گفته است: »حسن رو آزاد می کنند. او که کاری نکرده. فقط روزنامه 

می خونده.«

که  بهکیش(  )مادر  مادری  رسنوشت 

جمهوری اسالمی پنج فرزند و نیز دامادش 

را در فاصله ی سال های 60 تا 67 اعدام کرد، 

تفاوت چندانی با رسنوشت مادر جهان آراها 

بوده  میانشان  تفاوت  چقدر  دقیقا  دارد؟ 

است؟

و آیا اگر محمد جهان آرا در سال 60 شهید 

دخرت  و  پرس  که  بسیاری  مثل  )مادر برادران جهان آرا(منی شد، 
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خانواده شان را قبل از همه خود خالص کردند، ممکن نبود از کسانی باشد که خود در صورت امکان تیر خالص 

برادرش را بزند؟ ]حکم بر برائت است.[ 

خاله ی مادرم چطور؟ یک پرسش شهید شد، یکی »منافق« ]می گفتند منافق[ -تا سال ها زندان بود، بعد اعرتاف 

کرده و آزاد شده بود- آن یکی پرسش و 

فوت  رانندگی  تصادف  در  هم  شوهرش 

آن  ُمرد.  رسطان  از  هم  یکی  شدند، 

پرس شهید و منافق به کنار، از آن که از 

منی گوییم،  چیزی  اینجا  هم  ُمرد  رسطان 

اما آیا الزم است »تصادف« را غیرسیاسی 

اتفاق  جاده  در  اگر  دست کم  بدانیم؛ 

در  ماشینی  اینکه  -مثل  بود؟  نیفتاده 

خیابان دو نفر را زیر گرفته باشد. و اگر تصادف چیزی غیرسیاسی بود،  آن وقت مرگ  آن دو نفر فوت شده چقدر 

به درد روایت های رسمی و غیررسمی می خورَد، وقتی مجبور باشند طرفی را مقابل »حاکم« و رصفا و رصفا مقابل 

»حاکم« ترسیم کنند؟

اما بگذار حاال که از »تصادف« صحبت شد مثالی از »جنایت و مکافات« بیاورم.

در رمان، راسکلنیکف مرتکب دو قتل می شود؛ پیرزن را کشته است که خواهرش رسمی رسد. دستپاچه به آنی او را 

هم می کُشد. به هیچ عنوان قتل او در برنامه اش نبود، بنابراین بعدها هم به او فکر منی کند. زخمی بس کاری که 

خود حتی در خلوت، به محض یافنت کوچک ترین ردی برای نزدیک شدن به آن هامن َدم درجا پسش می زند ]چون 

وقتی پیرزن را می کشت، گامن می کرد یک »اصل اخالقی« را کشته است[ )در رمان فقط یکی دو جا به آن اشاره 

می شود؛ مثال در جایی راسکلنیکف می گوید: لیزاوتای بیچاره! چرا او بایستی پیدایش شود؟ غریب است؛ تعجب 

می کنم که چرا همواره خیلی کم به فکر او می افتم، انگار که او را نکشته ام(. پس زدنی بس غیرارادی به نشانه ی 

زور و مکر تاریخ. فریبی که از حوزه ی قضاوت بسیاری از منتقدان و نظریه پردازان ادبی نیز جا افتاده است ]آنها 

هم بیشرتین هایشان یادشان می رود که کنش راسکلنیکف را در نسبت با آن »اصل اخالقی« نسنجند؛ انگار زمین 

قضاوت آنها را هم راسکنیکف ترسیم کرده باشد، قتل دوم او معموال از برنامه ی آنها هم حذف می شود[. خواهر و 

به واقع خدمتکار پیرزن، به ظاهر ماحصِل چیزی بیش از هول  قاتلش نیست؛ چیزی شبیه دستپاچگی: زائد، تصادفی،  

)مادر بهکیش(
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غیرتاریخی و تحلیل ناپذیر.

اینجا وقتی بناست چهارگوشه زمین را ببوسی و از برشیت طلب بخشایش کنی، آن که قتلش فقط و فقط محصول 

یک اتفاق بوده است، حتی موضوع استغفار تو نیز نیست. و همین گونه است که هر محذوفی تا ابداآلباد، تا 

تاریخ تاریخ است، محذوف است.

 من همیشه فکر کرده ام چطور می توان بار دیگر »جنایت و مکافات« را دست گرفت و خواند، به گونه ای که قتل 

لیزاوتا )خواهر پیرزن( همچون قتل آلینا )پیرزن رباخوار( محل اعتنا باشد؟ به لیزاوتا که فکر می کنم، یاد این 

جمله ی کیرکگور می افتم: »تنها ناپختگان کم تجربه اند که به گامنشان می توانند معصومیت را فریب دهند.« به 

همه ی آنها که با هزار دلیل موجه و ناموجه،  هر چیز زائد و هر مانعی جلوی رویشان است را از تحلیل هایشان 

حذف می کنند تا موتور تاریخ بی هیچ دغدغه ای بر رس راه توسعه و پیرشفت، به رسازیری بیندازد و بتازد و پیش 

برود. به لیزاوتا که می رسم، آن مجروحان جنگی در هواپیامی سی-130برایم مهم می شوند، محسن و علی جهان آرا 

و پرس و شوهر فوت شده ی خاله ی مادرم.

به لیزاوتا که می رسم، لیزاوتا شاملو می خواند: »من کالِم آخرین را بر زبان جاری کردم، همچون خوِن بی منطِق 

قربانی بر مذبح.« او می گوید: من، لیزاوتا، حقیقتی هستم که شام را از دروغی چون پیرشفت -و فرقی منی کند- 

رستگاری، جز در میانه ی جمع بازمی دارم. من رشط امکان پیش َروی ام. یک بار دیگر بر جسد من نگاهی بیندازید و 

بعد بگذرید. لیزاوتا می گوید: هر جا خونی ریخته می شود، همه ی ما با هم در قبال آن خوِن ریخته شده سهیم ایم.

و آن وقت می ماند سهم هایامن...

آنجا که در داستان یوسف )دست کم قرآن ماجرای یوسف و برادرانش را مهم تر از داستان او و یعقوب یا او و 

زلیخا می داند( کسی خطاب به برادران یوسف که کاسه ای میان کیسه ی یکی شان قرار داده شده است، می گوید: 

»شام دزدید«، محل مناقشه ی بسیاری از مفرسان قرآن بوده است که به هر طریقی سعی دارند مقام »عصمت« 

یوسف را محفوظ نگه دارند. یوسف و بنیامین بازی را چیده اند و بناست کسی رو به جمع داد بزند: »شام دزدید« 

که جمع به ولوله بیفتد. یوسف می خواهد بنیامین را پیش خود نگه دارد که بهانه ای باشد برای بازآمدن برادرهای 

دیگرش مثال برای بُردن بنیامین و به واقع برای آشکار کردن این حقیقت بر آنها که من یوسفم و شام هامن ها بودید 

که روزی آن بالها را رسم آوردید، مرا به چاه انداختید و من حاال عزیز مرصم و الباقی ماجرا. چون آن وقت  مجازات 

دزد گویا این بوده است که مدتی می بایست خدمتگزار صاحب  مال ربوده شده می شده، و یوسف می توانسته 

است این گونه بنیامین را پیش خود نگه دارد. کسانی با آوردن عبارت »اّذن موذن« می گویند هیچ هامهنگی قبلی 
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میان موذن )ندادهنده(، یوسف و بنیامین در کار نبوده و او بناگاه خود فریاد زده است، و کسی منی تواند چنین 

کاری را به یوسف نسبت دهد و این گونه عصمت پیامرب را خدشه دار کند. و کسانی کید و حیله را در این مورد 

بخصوص )و به این دلیل که باید روزی مشیت الهی مقدر می شده( جایز دانسته اند و این گونه از عصمت یوسف 

حراست کرده اند. عده ای هم هستند که حکم به »توریه« می کنند؛ و توریه خطابی مستقیم است که ارجاعی 

به غیر از آن چیِز مورد اشاره دارد. آنها می گویند وقتی موذن می گفته است: »انّکم لسارقون« منظورش دزدِی 

بزرگ تر برادران یوسف بوده است که هامنا دزدیدن یوسف از نزد پدرشان، یعقوب، در سال ها پیش بوده است و 

نه دزدیده شدن آن کاسه ی کم ارزش. برای این دسته چندان مهم نیست که مرجع صادرکننده ی آن ندا، این کار را 

با هامهنگی یوسف انجام داده است یا نه. عده ی دیگری هم هستند که می گویند به هر دلیل با عصمت پیامرب 

سازگار نیست وقتی یک نفر چیزی دزدیده، برای پیدا کردن دزد جمع را خطاب قرار دهند )چون چه با هامهنگی 

یوسف بوده باشد چه نه، باز یوسف با سکوتش آن را تایید کرده است( -و نه حتی مثل »عظام« که هروقت 

می گفت »نخبگان« دقیقا منظورش هاشمی رفسنجانی بود؛ و بسیار تفاسیر دیگر بر رس این ماجرا. و نه حتی 

مثل ترامپ که از هامن اول نیازی ندید با دست رو بازی نکند و علی الظاهر در بیشرت موارد به آنچه باید صاف و 

بی پرده اشاره می کرد، مستقیم می نگریست و می گفت.

به گامن من آن که درون ژانر می ایستد کمی پس و پیش ماجرایش هنوز حراست از عصمت یوسف است، و آن که 

بیرون ژانر است یا به هر طریقی سعی دارد بیرون از آن بایستد، قصدش بیشرت اقامه ی دالیلی است که خودش را 

از آنها که درون ژانرند، کرس کند. در زد و خورد همین هاست که مثال روزی کودکی و بزرگ منشی و خنده و بغض 

و خشم و دوستی، زیباترت می کند و روزی زشت تر. این وسط کسانی می میرند و کسانی به دنیا می آیند؛ به لبخند، 

هق هق گریه یا هیچ کدام. تا آنجا که ماجرا رصفا پیش بردن منطق های شباهت یا تفاوت تا نهایت ممکنشان برای 

قرارگیری در این دسته یا آن دسته است، موضوع همچنان تفوق عددهاست. عددهایی که روزی مجموعه ای را 

بزرگ تر کرده است و مجموعه ای را کوچک تر. این چنین است نسبت هایی که میان حقایق و اعداد همیشه در 

نوسانند؛ حقایقی در غیاب لبخند و گریه، و حتی در میانه ی هلهله ی شادی و اشک...

و حراست از عصمت یوسف به هر قیمتی، هامن خطر ایدئولوژیک شدن است. جایی که حقیقت کشته شدگان 

اینکه »من حقم یا تو« بدل می شود، رشته ی اصلی ماجرا گم می شود و از قضا  به محفل گفتامنی در سنجش 

این هامنجاست که بیش از همه مطلوب حاکم است. هامنجا که علل و عوامل مادی ماجرا اهمیتی منی یابند جز 

اینکه چیزی فرعی باشند. جایی که کرنش ما در مقابل فرمان »قتل مکن« لیزاوتا به راسکلنیکف،  در نسبتش با 



9

مکانیسمهایحذف/امکانهایپیشَروی

مقوله ی »اضطرار« -و زمان های در گذر، زمان های انقالب، زمان های جنگ- ارج و قربی منی یابد، جز در وهله ی 

نهم یا دهم. جایی که انگار باید جواب پس بدهی، وقتی همین طور الکی به چیزی می خندی. وقتی به عصمت 

یوسف فکر کنی، دیگر توی کَتَت منی رود که کسی از سحر برگریزان پاییزی جان داده باشد؛ به شعر یا در نرث 

و عکس. و حاکم بیش از همه دلش می خواهد تو به عصمت یوسف فکر کنی. ناخودآگاهش می خواهد. برای 

اشک هایت دلیل می خواهد. و آن وقت تو هیچ گاه نخواهی توانست به غیابی در اشک و لبخند ارجاع دهی که 

خود منی دانی اش چیست...

و با همه ی این احوال چرا من همیشه بیشرت به مردم فکر کرده  و با آنها طرف بوده ام؟ با خانواده ام ، شعر، »سبک 

زندگی« و...؟ چون باید یک بار دست ُشست از حاکم. مثل طنز گوگول که بیش از همه با مردم طرف بود. چون 

مردم شبیه دلبستگی اند. چون قطع امید کرده بود از حاکم. و »کمدی مردم« بزرگداشت آنهاست، بزرگنامیی در 

وظایفشان و انذار پیش از موعدشان از »تراژدی« پیشارو. چیزی که بتواند آنها را برای غلبه بر آن تراژدی از حاکم 

کرس کند. و هرچند می دانم از مردم بارها و بارها دریغ شده است، اما همیشه پیش خودم -یا اگر توانسته باشم در 

هر جای دیگر- در سیاه ترین روزهای مردم، بیشرت منتقد آنها بوده ام تا حاکم. چون میان آنها دنبال یار می گشته ام. 

چون ما غیر از هم کسی را نداریم. وااّل که در پی مقرص بودن میان مردم، فقط الپوشانی کردن فساد سیستمی و 

ساختاری متام عیار است. و اینکه از بخت یاری ام است یا از رس عجزم، درست یا غلط، هنوز تصورم از »جمعیت« و 

هر با َهم بودنی، بودن در هامن »کشتی« است که اگر جایی اش سوراخ شود، همه غرق خواهند شد. و فکر می کنم 

روایت های »کمی غیررسمی«، وجاهتشان را، رسمیتشان را، زمانی پیدا می کنند که باز غیررسمی تر شوند، در حفظ 

و هضم منطق استثنا و نه بیرون انداخنت آن. و همه سعی ام -تا اینجای نوشته- نه حذف زیبایی شناسانه ی تقابل 

در یکی انگاشنت این و آن، که نزدیک شدن به خطوط و رسحدات آن بوده است. من نه گدای صلحم، نه ضد مردم.

در این سطح، کوبیدن مردم و مقرص جلوه دادنشان کار رسانه های خربی است؛ و مثالش ماجرای فروریخنت پالسکو. 

اولین سوالی که پیش می آید این است: چرا مسئوالن محرتم کاری منی کنند؟ دو - سه ساعت بعد: اینها مردم ما 

هستند، ایرانی فرهنگ ندارد، ایرانی آدم منی شود، خیابان ها را بند آورده اند، و الی آخر...

اما در طرح کردن اینها دالیل دیگری نیز وجود دارد. همین یک ماه پیش رسبازان ارتش آزاد باریَن کوبانی را در 

عفرین مثله کردند. او در چند سال گذشته در جبهه های مختلف جنگیده بود. و کسی نوشته بود فقط شش سال 

طول کشید که رسبازان ارتش آزاد بتوانند چنین بالیی رس او بیاورند. من اینجا می خواهم به تأسی از والرت بنیامین 

)و نه بنیامین برادر یوسف( بگویم همه ی مشکل در به کار بردن کلمه ی »فقط« است. شش سال آوار، مرگ و 
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کشتار زمان کمی نیست تا نیروهایی که هامن روز اول هم یکدست و پالوده نبودند و فقط بنا به اقتضای رشایط 

متحد معرتضان اسد شدند، حاال متحد اردوغان باشند. کسانی )رسبازان ارتش آزاد( که در روزهایی می گفتند ما 

بیشرت از داعش و جبهه النرصه صدمه می بینیم تا بشار، حاال در جمع یاران اردوغان بی کم وکاست شبیه خود داعش 

و جبهه النرصه عمل می کنند. این »فقط«ها را فقط هامن ها مثل نقل و نبات در هوا می پراکنند که با تاریخ کاری 

ندارند، تنها بر مبنای نتایج حکم می کنند و بنابراین در اینجا به رسبازان ارتش آزاد هم می گویند: »آدمخوار«. 

انگار که طرف از شکم مادرش آدمخوار زاییده شده باشد.  و حاکم دلش می خواهد باز هم اینها در انظار بیشرت 

آدمخوار باشند و آدمخوار خوانده شوند؛ آنجا که آدمخواری تام و متام خودش پشت پرده مکتوم می ماند. و در 

حجاب حاکم، همگان گامن می کنند هیچ نسبتی با ارتش آزاد ندارند و هیچ گاه نخواهند داشت. آن که روزهای 

سپری شده برای درک بی نسبت بودن چیزی با خودش را حذف می کند و فقط به بی نسبتی اش می بالد، منی تواند 

»دوره« ها و دیگرانی که در این دوران  زیسته اند را درک کند و باز دچار خبط می شود. و در سطحی که اینان با 

ماجرا برخورد می کنند باید بهشان گفت: صف »عفرین« و صف »ارتش آزاد«ِ شام را هم فقط همین »فقط« ها 

از هم جدا می کند.

)بارین کوبانی(
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