
 "هزאربیشه"مهشید אمیر شاهی در آینه ی 
 )٢٠٠١ ژאنویه ٢٠چاפ شدה در نیمروز، لندנ ، (

 
 نیلوفر بیضایی 

 
אست كه برگزیدה אی אز مقالات ، نقدها و مصاحبه های مهشید " هزאر بیشه"قصد אیנ نوشته معرفی كتاب  

گردآوری شدה و نشر بارאנ آנ رא אمیرشاهی אست و در سه بخש فارسی ، אنگلیسی و فرאنسه توسط رאمیנ كامرאנ 
 ٢٠٠٠در سال 

ر

ش

و

سه گردآوری

 1 

  2�Ò 0 ال1 سه 1 



ند ، با زدנ مهر بورژوא و لیبرאل  یسیته صحبت می كردءאز لا) كه بسیار אندכ ، אما بودند (كه אمثال אمیرشاهی 
 .به آنها ، אستفادה אز وאژה ی دمكرאسی رא كفرگویی تلقی می كردند 

صور  " در ٩٥كه در سال "چرند و پرند"چهار مقاله ی طنز آمیز سیاسی אز אمیرشاهی تحت عنوאנ    " هزאر بیشه"در  
و با " دخت دخو"אمیر شاهی با نام مستعار در אیנ مقاله ها . چاפ خارج אز كشور به چاפ رسیدה אند   " אسرאفیل

پیروی אز سبכ نوشتاری دهخدא ، در مورد אیرאנ كنونی نوشته هایی بسیار אرزندה دאرد كه بخشی אز آנ رא در 
 :אینجا می آوریم 

چوנ אمروز دیگر هیچ كس نیست كه پته ی ملا אینכ علی رא روی آب ... دخو جاנ جایت خالی אست  "  
در אیנ ستوנ با تو می كنم تا ملا אینכ علی های قرנ بیست و   ابرאیנ گاهی و ماهی درد دل كوتاهیبن... بیندאزد

برאی هركس لازم باشد برאی تو لازم نیست بگویم كه حجج  : با زנ ها شروع می كنم... یكم رא كم كم بشناسی 
سوزנ אز آנ وقت تا به حال אیנ نظر אگر بگویی یכ نخ یا یכ سر . אسلامی با چه چشمی به زנ نگاה می كنند

همانطور كه می دאنی אز صبح تا بوق سگ تنها دغدغه ی فكرشاנ چگونگی حرאست אز    . شدה نشدה אست  عوض
در جوאنی تو . عفت و عصمت زناנ אست و به باب حفظ بكارت كه می رسند به فكر غسل جنابت هم می אفتند  

به هم به رویشاנ می بستند و می گفتند آنجا بتمرگند و  عقدی و صیغه  رא می فرستادند به אندرونی و در رא 
 - شاید ندאنی-سال هاست . حالا אز אیנ غلط ها نمی توאنند بكنند. شب چرה אی بخورند و وאرد معقولات نشوند 

كه زנ ها در بیرونی אند و در אندرونی رא هم تخته كردה אند و آیات و حجج ماندה אند با אیנ معضل عظیم كه با   
چند تا ضعیفه گیر آوردה אند، : یكی אز رאههایی كه جسته אند אیנ אست. وسی كه نمی شود مهار كرد چه بكنندنام

ه ها جر   قمی دאنم كه تو و هم دورה هایت چه ی. אز אیנ אسم تعجب نكנ(دو سه تاشاנ رא روאنه ی مجلس אسلامی 
امی نشود و ملی باشد، ولی عرض كردم كه   دאدید و چه عرق ها ریختیتد و چه خوנ دل ها خوردید تا مجلس אسل

كردה אند و بقیه رא هم گاה به ) می خوאستی معنی ملی رא بفهمد؟(. אینכ ملا אینכ علی در وطנ تو حاكم אست 
می فرستند به سودאנ و سنگال و سوریه، باز به  " خوאجه ی حرمسرא "و " بپا"و " شاپروנ"گاה كیسه می كنند و با  
ولی مهمتر אز آנ به منظور درس عبرت دאدנ به زناנ چموشی كه    . وאرد معقولات نشدנشرط شب چرה خوردנ و 

در ضمנ برאیت بگویم كه هر چند صباحی ... سهل אست صدقه نمی گیرند برאی ملاها فاتحه هم نمی خوאنند
گویاנ آخوندها جزء مختصری אز حقوق زناנ رא كه به طور كامل غصب شدה אست ، به آنها پس می دهند تا سخن     

 ..."دست پروردה بتوאنند אینجا و آنجا אز پیشرفت و تعالی زناנ در پرتو אنوאر אسلام دאد سخנ بدهند 
 در   “אمیر شاهی مهمتریנ وظایف مخالفیנ אیנ رژیم و آنها كه خوאهاנ برقرאری دمكرאسی در אیرאנ هستند رא  یكی

با אینهمه با گروههای .  بر آمدנ می دאند “נدر پی אحقاق حقوق زنا “ و دیگری “یسیته بودנءپی برقرאری لا
فمینیستی كه אلبته به گفته ی خودש ، تمام آنها رא نمی شناسد ، میانه ی خوشی ندאرد ، چرא كه معتقد אست 
 بخشی אز آنها به تقلید אز فمینیست های אروپایی دست زدה אند و شناختی وאقعی אز موقعیت زناנ אیرאنی ندאرند

یستهای دאخل و خارج به نام نقدهای بی طرف و پژوهشگرאنه در جمهوری אسلامی بدنبال جنبه   و بسیاری אز فمین
های مثبت و موאفق پیشرفت زناנ می گردند ، تا جایی كه برخی אز آنها معتقدند كه جمهوری אسلامی باعث  

 كه אكنوנ كم هم  با نظر אمیر شاهی تا جایی كه در مورد دسته ی خاصی.  فعال شدנ و پیشرفت زناנ شدה אست
 شدה אند و تعدאدشاנ در خارج אز אیرאנ نیز كم نیست ، “فمینیسم אسلامی“وری بقول خودشاנ ءنیستند و مبلغ ت

אختلاف نظر مנ با خانم אمیر شاهی אما آنجا آغاز می شود كه وی بطور ناخودآگاה با       . بازمی گردد ،  موאفقم  
به فمینیستها אفكار   “ ضد مرد “ر می گیرد كه در پس زدנ برچسب    אستفادה אز وאژگاנ مشابه در صفوف كسانی قرא

 بودנ یكی אز אبزאر آנ دسته אز روشنفكرאנ به ظاهر “ضد مرد“چرא كه אتهام . ضد زנ خود رא پنهاנ می سازند 
ضد “مدرנ ، אما در دروנ تا ریشه سنتی אست كه عملشاנ ، گفتارشاנ و نوشته شاנ سرאسر مملو אز אحساسات 

 بودנ می زنند ، تا نگاה تحقیر آمیز خود به  “ضد مرد“ אست وبرאی توجیه تفكر خود ، به زناנ فمینیست مهر “ زנ
 هستند و در אیנ مسیر אگر كسانی چه مرد و چه زנ  “پدرسالاری“فمینیستها مخالف سیستم . زנ رא توجیه كنند 

אنسانی كه خارש پیש אز هر كس و در وهله    قرאر بگیرند كه با تمام قدرت به دفاع אز یכ سیستم پوسیدה ی ضد 
.  در مقابل آنها خوאهند אیستاد  ،برخاسته אند אول در چشم زناנ نشسته و مانع حضور אجتماعی آناנ شدה אست ،

له ی زנ بعنوאנ یكی אز تم های אصلی ءبا אینهمه אمیر شاهی چه بخوאهد و چه نخوאهد بدلیل تاكیدש بر مس
 .ر مهمی אز אیנ جنبש هست و خوאهد بود مبارزאتی אש، عضو بسیا

אمیر شاهی جزو معدود روشنفكرאنی אست كه بدلیل صرאحت لحנ ، شهامت در بیاנ روشנ نظرאتש و تנ ندאدנ به   
مصلحتهای روز ، بر سر موضع قهر آمیزש در مقابله با حكومت אسلامی אیستاد و همچناנ אیستادה אست و دچار 

مرضی كه متاسفانه אمروز بیש אز هر زماנ دאمנ گیر روشنفكرאנ אیرאنی شدה و  . مرضهای رאیج אمروز نشدה אست
در نتیجه ی آנ دیگر مشخص نیست كدאمشاנ چه می گوید و نظر وאقعی شاנ چیست و چگونه אست كه אینچنیנ 

 אندیشه چرא كه رفتار سیاسی אمیر شاهی אز. سریع موאضعشاנ تغییر می كند و אز قطبی به قطب دیگر می אفتند 
אی ژرف كه با آگاهی كامل به تاریخ אیرאנ همرאה אست نشات می گیرد ، אز تכ ماندנ هرאسی ندאرد و به كسی 
باج نمی دهد تا موفقیت אحتمالی حرفه אی אש تضمیנ شود و بهمیנ دلیل هموאرה خود رא אز خطر همرאה شدנ با 

 . بودנ حفاظت كردה و بهایש رא نیز پردאخته אستموجهای ناگهانی ذوق زدگی و عوאم زدگی به بهانه ی مردمی 
 نه، بهتر אست بگویم وظیفه دאرم  -می دאنید ، אولا مנ بعنوאנ نویسندה حق دאرم :" وی در مصاحبه אی می گوید 
در ثانی ما אلاנ نزدیכ به هفدה سال אست كه     .  كه با دیدی אنتقادی به آنچه در پیرאمونم می گذرد نگاה كنم  -
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گروههای بسیاری به نیت برאندאزی رژیم قروנ وسطایی ملاها به وجود آمد و بعد אز   . ه سر می بریمدر تبعید ب
چرא به وجود آمد، چرא אز میاנ رفت؟ אصلا אپوزیسیونی وאقعی در אیנ سال ها وجود دאشت یا نه؟   . میاנ رفت

تظر چه نشسته אیم؟به אنتظار   אصولا چرא ما تנ به مهاجرت دאدیم؟ אگر به نشاנ مخالفت با אیנ رژیم، پس من   
كسانی كه دورה אی به سعدی بد می گفتند چوנ مدאح ... אینكه نظام ملایی خودש مثل زگیل خشכ شود و بیفتد؟ 

سعد بנ زنگی بودה یا قاآنی رא چوנ شاعر درباری بود شاعر نمی دאنستندو تمام אدאهای ممكנ رא در می آوردند  
به ی نزدیكی با دستگاה حكومتی وقت אحترאز كنند، كم كم در رژیم آخوندی   ءبرאی אینكه אز نزدیكی یا حتی شا

یכ دسته زیر چتر  .  دولتی گذאشته אند-دست به مسابقه ی گستاخانه אی برאی نزدیכ شدנ به دستگاה مذهبی 
  אیנ אفرאد بدوנ אینكه كمتریנ قبحی در . خامنه אی، یכ عدה زیر علم رفسنجانی و یכ مشت زیر عبای خاتمی  

אیנ كارها ببینند به אعمالی دست زدה אند كه در گذشته به طرز مبالغه آمیزی אسباب خفت و خوאری می دאنستند
جایزה אی كه אز حضرאت می گیرند بالای    : و حالا با یכ نوع شوخ چشمی همه رא به معرض نمایש می گذאرند  

دلشاנ آب می شود و אز אینكه آخوندی بهشاנ  جناح یا آנ جناح ملایی قند در  سرشاנ جا دאرد، אز نزدیكی با אیנ
" یכ دسته ی دیگر روشنفكر هم در ملכ ما بوجود آمدה كه مנ אسمشاנ رא    . بگوید خرت به چند مفتخرند 

بلاد  אینها در نقש سفرאی سیار رژیم در حال آمد و شد میاנ بلاد فرنگ و  . گذאشته אم" روشنفكرאנ دوجانبه
אینها حتی در كشورهای آزאد لاف אیנ . حزب אلهی بی عمامه ی خردה پا  כ مشتאسلامند و تبدیل شدה אند به ی

وقتی ماجرאیש رא شنیدم . مנ فرج سركوهی رא نمی شناسم. رא می زنند كه در آنجا فضای فرهنگی باز شدה אست 
سها كه یادم آمد كه یكی אز همیנ روزنامه نوی) ب-נ.مربوط می شود به زمانی كه سركوهی ناپدید شدה بود(

אیشاנ چناנ אز بالا رفتנ تعدאد . ، אیנ طرفها آمدה بود ظاهرא با همیנ سركوهی در نشریه אی همكاری می كردה
نشریات و رفع مشكلات مطبوعاتی حرف می زد كه می توאنست مایه ی رشכ و حسرت روزنامه نگارאנ كشورهای  

بوعات رא برאی ما אرمغاנ آوردה بود، אعترאضی   تصور می كنید אیנ موجود كه بشارت آزאدی مط. دمكرאتیכ بشود 
 باوجود تمام همدردی كه مנ در   -حتی خود آقای سركوهی  . به سرنوشت همكار سابقש كرد؟ دریغ אز یכ كلمه

 در زمانی كه كاغذ سوبسید دאر می گرفت و مجله אی در می آورد،     -אیנ لحظه به אو و بستگانש حس می كنم 
مנ אیנ  ... حق آنهایی אفتاد كه در آנ ملכ ممنوع אلقلمند و حتی ممنوع אلاسم؟    هیچ وقت به صرאفت אحقاق 

حرفها رא می زنم چوנ در هیچ دورה אی אز زندگیم حاضر نشدה אم در مورد אصولی كه به آنها پایبند بودה אم  
كنار گود “: لهیچ كس هم نمی توאند فرمول های نخ نمای عوאم پسندی אز قبی. .. تخفیف بدهم یا كوتاה بیایم

 ، مנ یكی رא  “مشغول آب خنכ خوردנ אز رودخانه ی تیمز یا سנ هستید“ ، یا “אیستادה אید و می گویید لنگש كנ
چوנ آنهایی كه مختصر אنصافی دאرند می دאنند كه جاנ آدم هایی مثل مנ كه אز אیנ حرف     . אز میدאנ به در كند

 در كرאنه های رود تیمز یا سנ هدف آدمكש های جمهوری   ها می زنند و به صدאی بلند هم می زنند همانقدر
אمیرشاهی אز אولیנ كسانی بود كه در زماנ تكفیر  ...אسلامی אست كه جاנ مترجم אصفهانی در كنار زאیندה رود 

سلماנ رشدی אز سوی خمینی و فتوאی قتل رشدی אز سوی وی، كمیته ی دفاع אز سلماנ رشدی رא در فرאنسه پایه   
אمیرشاهی   .  ومتنی در دفاع אز سلماנ رشدی تهیه كرد كه خود یكی אز אولیנ אمضاء كنندگاנ آנ بودگذאری كرد

در كار آفرینש  ، با وجود אینكه خود رא یכ روشنفكر سیاسی می دאند و אز אبرאز نظرאت سیاسی אש אبایی ندאرد
رאجع به دو  ... “: ورد خودש می گویدאو در م. אدبی بسیار سختگیر אست و אز شعار و پیام در אدبیات فرאری ست

رאجع به مهشید אمیرشاهی كه خودש رא دאرאی شعور سیاسی می دאند و به میدאנ . تا آدم دאریم حرف می زنیم
سیاست وאرد شدה ، و رאجع به مهشید אمیرشاهی نویسندה كه دאستاנ كوتاה و رماנ می نویسد و سعی می كند  

ה אی אز تاریخماנ رא دאریم طی می كنیم كه همه بی אستثنا ناگزیریم אلویت ها مנ معتقدم ما دور... خوب بنویسد
و خوאسته های سیاسیماנ رא روشנ و بی אبهام مطرح كنیم ولی אیנ אنصاف رא هم باید אز خودماנ نشاנ بدهیم  

אلویت  . ند ل سیاسی رא به كسانی وאگذאر كنیم كه אمكاנ تجزیه و تحلیل سیاسی  دאرءكه رאس و ریس كردנ مسا
یسیته می خوאهم بنابرאیנ با رژیم جمهوری   ءمנ برאی مملكت دمكرאسی و لا. های سیاسی مנ كاملا بارز אست 

אسلامی در مبارزה و جنگ دאیم به سر می برم و خودم رא به همه ی كسانی كه با אیנ رژیم مخالفند و خوאهاנ آנ  
مנ شخصا نه در كار    : خلاصه كنم.  نزدیכ حس می كنم- אز هر خانوאدה ی فكری و سیاسی كه باشند-دو אصلند 

אما آنچه مנ رא متعجب ... אیנ אز مנ . هنریم شعار سیاسی می دهم نه در مبارزאت سیاسی אم אدبیات می بافم
می كند אیנ אست كه بسیاری אز كسانی كه عمدה تریנ شكایتشاנ אز دورאנ شاה אیנ بود كه אمكاנ فعالیت سیاسی    

 ناگهاנ بعد אز فاجعه ی אنقلاب به كلی سیاست رא نفی - و حق هم دאشتند كه شاكی باشند-ته شدה אز آنها گرف
یعنی حتی אز تعریف אرسطویی אنساנ هم فاصله گرفته  ! كردند و می خوאهند فقط فعالیت فرهنگی دאشته باشند 

 “! ...אند

       

و   " در حضر "ש و بخصوص دربارה ی دو رماנ  در هزאر بیشه مصاحبه هایی نیز با אمیرشاهی در مورد آثار אدبی א 
" طنز تلخ"یا " طنز سیاה"در سفر كه به نقد رفتارهای كنونی אجتماعی ما می پردאزند ، دربارה ی طنز و بخصوص   

شخصیت " هزאر بیشه"אما همانگونه كه در آغاز نیز אشارה كردم ، مركز ثقل   . چاפ شدה אست  در زباנ אدبی אש
رشاهی אست و باقی می ماند كه گردآورندה نیز در سرمقاله وعدה אی جز אیנ به خوאنندה   אجتماعی אمی-سیاسی 

  . ندאدה אست
و تماسهای   " در حضر "كه در جمعی در مورد  אیנ طنز در زباנ گفتار אمیرشاهی دیدה می شود ، אز جمله آنجا

 : خوאنندگاנ تعریف می كند
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אز صدא بر می آمد كه تلفנ كنندה پسر جوאنی باشد،  . رאنسه بودیكی אز אولیנ تلفנ هایی كه دאشتم אز ف  ... “
. پشت تلفנ، شنوندה رא گاה در مورد جنسیتم به אشتباה می אندאزد آقای אمیرشاهی؟ صدאی كلفت مנ אلبته אز: گفت

شوهرتاנ خانه نیستند؟ مנ : پرسید.  بفرمایید-مנ خانم אمیرشاهی هستم: جوאנ رא تصحیح كردم و گفتم
ست به بی شوهری خو كردה אم و حتی تصور شوهری در خانه برאیم سخت אست و وقتی مطلبی برאی خود سالها

ما אینجا آقای : با كم حوصلگی گفتم. آدم אینقدر بدیهی شدה باشد بی אطلاعی دیگرאנ مختصری ملال می آورد
ربارה ی كتاب برحذر با كی باید پس مנ د: صحبتم رאبرید و پرسید... حالا אگر فرمایشی دאرید. אمیرشاهی ندאریم
و بعد به    . خیال نكنم ! در حضر؟: با تردید אحتمالا آلودה به تمسخر گفت.  و با مנ-درحضر : حرف بزنم؟ گفتم 

حالا אیנ مهم نیست، ولی بعد شما به شوهرتاנ پیغام رא می رسانید؟ אیנ بار با كلافگی    : دشوאری אضافه كرد
یכ نسخه می   : یرشاهی و بندה رא رها كنید، با در حضر چه كار دאرید؟ گفت  آقا شما شوهر و آقای אم: گفتم

چكی به אیנ آدرس بفرستید برאیتاנ پست خوאهد   : نشانی رא دאدم و قیمت كتاب رא هم ذكر كردم و گفتم  . خوאهم
   “...  به نام آقای אمیرشاهی -چכ دو روز بعد رسید . شد

ر و تلاש אو برאی אثبات حقانیت نظرאتש ، بهیچوجه باعث نمی شود صرאحت و شهامت در بیاנ אندیشه و پشتكا
جمهوری אسلامی یكی אز مخوف تریנ . كه אو با وجود אمیدی كه به آیندה ی אیرאנ دאرد ، هرאسهایש رא پنهاנ كند 

اנ   حكومتهای تاریخ جهاנ אست و بهمیנ دلیل و بدلیل فشارهای بی وقفه אی كه אیנ حكومت بر روح و روאנ و ج
در אیנ . אنسانها روא دאشته אست ، مسلما אثرאت منفی بیشماری در شكل گیری خوאستهای אیرאنیاנ خوאهد دאشت

 فردאی مملكت نیاز به زناנ و مردאنی دאرد صاحب فرهنگ، زناנ و مردאنی با אحساس “:مورد אمیر شاهی می گوید
حفظ حقوق אقلیتها، زناנ و مردאنی فارغ אز هر    ولیتی ویژה نسبت به ءولیت برאی بهروزی همگاנ و אحساس مسءمس

یكی אز نگرאنیهای مנ برאی آیندה ی مملكتم אیנ אست كه مباد     . گونه تعصب، وאقعا مقصودم هر گونه تعصب אست 
به دلیل ظلم مذهبی كه به ما رفته אست به عنوאנ مقابله با آנ خدאپرستی متعصبانه فردא گرفتار تعصب خاכ    

وאر به یכ نوع ناسیونالیسم אفرאطی رو بیاوریم و به دאم بیگانه ستیزی لجام " ی نوسكیژیر"پرستی بشویم و 
 “ ... گسیخته بیفتیم

 رجوع   “هزאربیشه“با نظرאت و אندیشه ی אمیرشاهی ، شاید بهتر باشد كه خوאنندה به كتاب  برאی آشنایی بیشتر
.  تحلیل و بررسی آثار אدبی אمیرشاهی بپردאزند אمیدوאریم باری دیگر در مجموعه אی دیگر ، منتقدאنی به . كند 

אجازה بدهید אیנ مطلب رא باز با گفته אی دیگر אز אمیرشاهی به پایاנ ببریم، چرא كه אمیر شاهی مهمتریנ ها رא    
هنوز نفس می كشیم، كار می كنیم، אنتقاد می كنیم و كتاب . به هیچ وجه باخت رא نمی پذیرم: " ... گفته אست 
 ."به هیچ وجه باخت رא نمی پذیرم . همه ی אیנ حرفها برאی אیנ אست كه تكانی به خودماנ بدهیم. ممی نویسی
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