
1



 

• اعضای هیئت تحریریه:

علی خانی، کارشناسی ارشد معماری

فاطمه اتوکش، کارشناسی ارشد معماری

علی طباطبایی، دکتری معماری

فریناز ممتحن،  کارشناسی ارشد معماری منظر

پریسا تاکی، کارشناسی ارشد معماری

• نویسندگان این شماره:

اتوکــش،  فاطمــه  مرتضــوی،  احمــد 

محمدحســین طلوعــی، یگانــه متینــی، فاطمــه 

عظیمــی، مهرآنــا متیــن، رضــا نیک اقبــال، 

مهــدی فرجــی، داریــوش آقابابائــی، علــی 

تاکــی خانــی، کســری حســنی نژاد، پریســا 

• با تشکر از هلیا رضایی، مهرسا مرزبان

نشریه روزنه
دوفصل نامــۀ علمــی دانشــجویی، ســال چهــارم، 

شــمارۀ ششــم، تابســتان 1401، 15000تومان

• دانشگاه صادر کننده مجوز:

 دانشگاه شهید بهشتی

• صاحب امتیاز: انجمن علمی معماری

• مرتبۀ نشریه: علمی-تخصصی  

• مدیر مسئول: فاطمه اتوکش

• سردبیر: علی خانی

• استاد مشاور انجمن: دکتر آزاده آقالطیفـی

• ویراستار: امین محمدی، یگانه متینی

• طراح لوگو: امیرمحمد رزاقی

• طراح جلد: شیما افشار

• صفحه آرایی و گرافیک:

یگانه متینی، فاطمه اتوکش  

مشخصات



3

 

ارتباط با ما: 
rowzane.sbu.archاینستاگرام: 

rowzane.mag@gmail.comایمیل: 



8نفریِن درخِت خرمالونفریِن درخِت خرمالو

19انتهایی بر داالنانتهایی بر داالن

23تزتزئینات جنایت است ینات جنایت است 

53معماری در خدمت جنایت: اردوگاه های مرگ در رایش سوممعماری در خدمت جنایت: اردوگاه های مرگ در رایش سوم

59معرفی کتاب راهنمای سارق شهرمعرفی کتاب راهنمای سارق شهر

62

66سایهسایه

فهرست

40 زندان، زندانبان و زندانیزندان، زندانبان و زندانی

13 قلعۀ آدم کشِی هولمزقلعۀ آدم کشِی هولمز

71زیرزمین، خانه ای وحشت آفرینزیرزمین، خانه ای وحشت آفرین

31»شهروند، بخشی از مبلمان شهری«:»شهروند، بخشی از مبلمان شهری«:  همراه با جین جیکوبز

خانه ای برای یک قتل:خانه ای برای یک قتل:  نگاهی به فضای مصنوع در آثار جنایی آگاتا کریستی



5



مقـدمۀ سردبیرمقـدمۀ سردبیر



7

ــی  ــی کم ــا انتخــاب موضوعات ــا ب ــوده اســت ت ــن ب ــر ای ــه« ب      کوشــش »روزن
ــه فضــای مصنــوع بســازد؛  ــگاه ب ــرای ن ــر از معمــاری، نگاهــی گســترده تر ب دورت
موضوعاتــی کــه از پژوهش هــای رایــج دانشــگاهی جــدا اســت. شــماره های 
ــوران، خیــال  ــول، جان ــه، پ ــا موضوعــات زلزل ــه ترتیــب ب پیشــین ایــن نشــریه، ب
ــن  ــت. ای ــاری« اس ــت و معم ــر »جنای ــمارۀ حاض ــت، ش ــر شده اس ــذا منتش و غ
موضــوع اگــر چــه در نــگاه اول شــاید ارتبــاط خاصــی بــا معمــاری نداشــته باشــد، 

ــا آن تنیــده اســت.  ــدۀ انســانی دیگــری ب امــا طبعــًا همچــون هــر پدی
     ایــن شــماره چهارمیــن و آخریــن شــماره ای اســت کــه بخــت آن را داشــتم تــا 
بــه عنــوان ســردبیر روزنــه فعالیــت کنــم. در ایــن دوره، نــه تنهــا بســیار آموختــم، 
ــه،  ــا همیش ــه ت ــد ک ــان هایی ش ــا انس ــنایی ب ــبب آش ــکاری س ــن هم ــه ای بلک
زمانــی کــه بــا آنهــا گذرانــده ام را ارج خواهــم نهــاد. در پایــان از اعضــای هیئــت 
تحریریــه، ویراســتار، گــروه گرافیــک، نویســندگان و دیگــر کســانی کــه بــا وجــود 
ــد،  ــماره کوشــش کرده  ان ــن ش ــیدن ای ــام رس ــه اتم ــرای ب ــراوان ب مشــغله های ف
ــه را  ــِق دانشــوری کــه راه روزن ــرای دانشــجویان محق ــم و ب ســپاس گزاری می کن

ــق دارم. ــد، آرزوی توفی ــه می دهن ادام

علی خانی
سردبیر نشرّیۀ روزنه

مرداد 1401



     1. روزی کــه بــرای اولیــن بــار بــه بهشــت 
زهــرا رفتــم، خــوب در خاطــرم مانده اســت. آن 
روزهــا موجــود کوچکــی بــودم کــه ظهــر یــک 
ــا مفهــوم  ــار، ب ــرای نخســتین ب روز کودکــی، ب
ــار  ــد ب ــن چن ــده بود... تلف ــه ش ــرگ« مواج »م
ــتان را  ــگار داس ــه ان ــادر ک ــورد و م ــگ خ زن
ــد  ــت... چن ــی را برداش ــت، آرام گوش می دانس
»تســلیت عــرض می کنــِم« منقطــع و مغمــوم 
و بعــد چنــد قطــره اشــک... مــرگ خالــه ســیده 
فاطمــه! خالــة بــزرگ و مهربــاِن پــدرم... مــا هم 
ــادرم  ــم... روی دوش م ــرا رفتی ــت زه ــه بهش ب
بــودم و از آن بــاال، در انبــوه صورت هــای غم زده 
مردهــا و هــق هــق زن هایــی ســیاه پوش، 
ردیــف قبرهــای مشــکی را می دیــدم کــه 
سرتاســر محــدوده را فراگرفتــه بــود. بعــد کــه 
ــح  ــم توضی ــادرم برای ــتیم، م ــه برگش ــه خان ب
خانه هــای  ســیاه،  مکعب هــای  آن  کــه  داد 
مرده هــا هســتند و هرچــه انســان، نمازهایــش 
خوب تــری  کارهــای  و  بخوانــد  بیش تــر  را 
و  بزرگ تــر  خانــه اش  هــم  زیــر  آن  کنــد، 
بهتــر خواهــد بــود و اگــر نــه، خانــه اش از 
می شــود. تنگ تــر  هــم  دیدیــم  چــه  آن 

را کمــی ســخت خوابیــدم.       آن شــب 
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احمد مرتضویاحمد مرتضوی
تهــران دانشــگاه  معمــاری،  دکتــری 

نفریِن درخِت خرمالونفریِن درخِت خرمالو

ــاره  ــه یکب ــه ب ــودم ک ــی ب ــوز کودک ــرا هن زی
ــان  ــای سیاهش ــا و خانه ه ــان مرده ه ــه جه ب
ــزان وســعت  ــای خــوب در می ــت کاره و اهمی
خانــه بعــدی خــود پــی برده بــود. امــا از 
فــردای آن روز، معادلــه ای ســخت تر ذهنــم 
ــه  ــه فاطم ــه ی خال ــرد: چــرا خان را مشــغول ک
وقــت  ســر  همیشــه  را  نمازهایــش  کــه 
ابوالفضــل  بــود، ســفرة  می خوانــد، ســیده 
می انداخــت، بــه فقیرهــا کمــک می کــرد و 
مهم تــر از همــه هم اســم حضــرت فاطمــه 
بــود، روی زمیــن آن قــدر تنــگ و تاریــک 
ــتناک تر  ــش وحش ــن پرس ــه ای ــود؟ و در ادام ب
آدم  هــم  قدرهــا  آن  می شــد:»نکند  هــم 
ــد  ــش را نمی خوان ــا نمازهای ــود؟ ی ــی نب خوب
وحشــتناک تر:»حاال  و  می گفــت؟«  دروغ  و 
آن  بــود،  ایــن  خانــه اش  کــه  زمیــن  روی 
پاییــن چقــدر جایــش تنگ تــر اســت؟«... 
     خانــة خالــه فاطمــه حوالــی میــدان انقــاب 
بــود. یــک آپارتمــان 4 طبقــه نوســاز کــه 
ــة  ــت میان ــفید، درس ــنگی س ــا س ــا ب آن روزه
هنــوز  می کــرد.  خودنمایــی  نیــک  کوچــة 
کوچــه پــر از خانه هــای یــک و دو طبقــه 
بــود و قواره هــا اجــازه می دادنــد تــا چنــد 
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ــا  ــم در باغچه ه ــار ه ــوت و ان ــت کاج و ت درخ
زندگــی کننــد و ســرهای سبزشــان را از پشــت 
ــه  ــة خال ــد. از قضــا خان ــرون بیاورن ــا بی دیواره
فاطمــه هــم قبــل از چهــار طبقــه شــدن، چنــد 
ــر  ــوی پی ــت خرمال ــک درخ ــار و ی ــت ان درخ
داشــت. بچه هــای خالــه تصمیــم گرفتنــد کــه 
ــة  ــک چهارطبق ــد و ی ــی را بکوبن ــة قدیم خان
شــیک بنــا کننــد. ایــن شــد کــه بنــای آجــرِی 
ــش  ــرون زده و درختان ــکان بی ــا پل ــه ب دو طبق
ــاک و  ــی از خ ــه تلّ ــه ب ــک هفت ــر از ی در کمت
ــد و  ــا آمدن ــد. جرثقیل ه ــل ش ــه تبدی خاکروب
ــا آسانســور بنــا شــد.  ــد ب ــه جدی رفتنــد و خان
ــدازه  ــا ایــن ان همــة فامیــل از اینکــه بچه هــا ت
بــه فکــر مــادر پیرشــان بودنــد، خرســند 
ــود.  ــرا ب ــوی ماج ــک س ــن ی ــا ای ــدند. ام ش
ــد از کار  ــور جدی ــاه آسانس ــد م ــر از چن کمت
ــِس  ــه، نف ــاِد خان ــد و زی ــای بلن ــاد و پله ه افت

خالــه را گرفــت و زمزمه هــای اعتراضــش را 
بلنــد کرد:»ایــن عباســی... ایــن عباســی....

خــدا لعنتــش کنــه... خیــر نبینــه از پولــی کــه 
ــی کــه گرفــت...«  ــه از پول ــر نبین گرفــت... خی
     عباســی معمــاِر خانــه و از بســتگاِن دوِر خاله 
ــن،  ــِی م ــای کودک ــان آن روزه ــود و در جه ب
ــه  بدتریــن و کثیف تریــن انســاِن جهــان هــم ب
ــه پله هــا را  ــار کــه خال حســاب می آمــد! هــر ب
بــاال می رفــت، دســتانش را بــه نــرده ی راه پلــه 
ــا پشــت ســرش  ــه م ــی ک ــت و در حال می گرف
نفس نفس زنــان  می شــدیم،  خانــه  مهمــاِن 
بهشــون  نفریــن می کــرد:» همــون موقــع 
گفتمــا... آخــه کــی گفتــه عباســی معمــاره؟....

ــکاره....«   ــی جنایت ــکاره... عباس ــی جنایت عباس
ــن،  ــان م ــرای هم نس ــه ب ــم ک ــد بگوی      بای
واژه ی جنایتــکار بیــش از هرچیــز، بــا نــام 
صــدام حســین، رئیــس جمهــور معــدوم عــراق 

تصویر 1. می گفت:»این خانه مرده است«. بعد با دستانش پنجره ها را نشان می داد.



پیونــد خــورده بــود. آن روزهــا لقــب همیشــگی 
ــود  صــدام در تلویزیــون، »صــدام جنایتــکار« ب
ــی،  ــن از عباس ــر م ــر تصوی ــن خاط ــه همی و ب
شــبیه بــه تیمســارها و افســران ســنگدل عراقی 
ــاوِت  ــا قس ــی،  ب ــای جنگ ــه در فیلم ه ــود ک ب
ــه شــکلی وحشــیانه  ــی را ب تمــام اســرای ایران
بــا کابــل شــکنجه می کردنــد. عباســی در 
ــا ســبیِل کلفــت، شــکِم  ــردی ب ــن، م ذهــن م
ــود کــه  ــد ب ــه و بلن چــاق و خنده هــای خبیثان
باعــث رنج هــای بی پایــان عزیزتریــن خالــة 
ــن  ــا همی ــم ب ــل شــده بود و در کابوس های فامی
ــل کتــک مــی زد...  هیبــت، خالــه را بــا کاب
پســراِن  تاش هــای  مدتــی  از  پــس       
ــی  ــه جای ــر آسانســور ب ــرای تعمی ــه هــم ب خال
ــان  ــیده و مهرب ــة س ــم خال ــم ک ــید و ک نرس
ــای  ــا روی گشــاده اش خرمالوه ــه همیشــه ب ک

مــی آورد،  هدیــه  مــا  بــرای  را  درختشــان 
چهــره ای عبــوس و غمگیــن بــه خــود گرفــت.

ــگ و  ــفره های رنگارن ــری از س ــر، خب      دیگ
ــت  ــود. می گف ــه ای ها نب ــم جلس ــوی خان هیاه
ــت  ــد و او خجال ــاب می ده ــوی فاض ــه ب خان
حضــرت  ســفره  دیگــر  کــه  می کشــد 
خانــه  ایــن  می گفــت  بینــدازد.  ابوالفضــل 
ــا را  ــتانش پنجره ه ــا دس ــد ب ــت. بع ــرده اس م
نشــان مــی داد و از ایــن حــرف مــی زد کــه در 
ــه و  ــای کوچ ــدای پرنده ه ــی، ص ــه ی قبل خان
ــا  ــدر پنجره ه ــا االن آنق باغچــه را می شــنید ام
کیــپ هســتند کــه بعضــی وقت هــا فکــر 
ــد.  ــرون مرده ان ــهر آن بی ــه ی ش ــد هم می کن
ــه  ــت افاق ــز هیچوق ــادرم نی      دلداری هــای م
ــم!...  ــه خان ــادرم می گفت:»حاجی ــرد. م نمی ک
ــه  ــو داری... خون ــة ن ــه خون ــاش االن ی ــه ج ب

تصویر 2.  میان هر دو سلول، یک درخت خرمالوی خشک روییده است و سیده خاله فاطمه و عباسی هر دو روی صندلی محاکمه. نشسته اند…
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ــدی  ــاره ب ــی اج ــت و می تون ــه اس ــار طبق چه
و پولــش رو بگیــری و ...« امــا پاســخ خالــه بــه 
ــود. ســرش  ــز ب ــک چی ــا، ی ــن حرف ه همــه ای
را آرام و بــه افســوس تــکان مــی داد... بــه دیــوار 
ــزی  ــه چی ــه ب ــگار ک ــا ان ــد ام ــره می ش خی
ــش  ــدا نفس ــرد... ابت ــگاه می ک ــا ن ورای دیواره
ــد...  ــب ورمی چی ــد ل ــرد و بع ــس می ک را حب
بــازدم  بــا  بعــد  و  را می بســت  چشــمانش 
نفســش، درســت ماننــد کســی کــه عزیــزی را 
ــار  ــه تازگــی از دســت داده باشــد، چندیــن ب ب
ــده...؟«  ــده...؟ چــه فای تکــرار می کرد:»چــه فای
ــاری  ــن ب ــی رود، آخری ــادم نم ــت ی      هیچوق
ــه رفتیــم، خواهــر کوچکــم  ــة خال ــه خان کــه ب
خرمالــو  پرســید:»خاله  غمگیــن  خالــة  از 
نــداری...؟« پیــرزن بــا بغــِض در گلــو بــه 
ــی از  ــمارتیز رنگ ــد اس ــت. چن ــپزخانه رف آش
کشــو درآورد و در کاســه ریخــت و جلــوی 
خواهــرم گذاشــت. دختــرک ســرگرم بــازی بــا 
ــادرم  ــه م ــه رو ب ــد و خال ــی ش ــای رنگ دانه ه
کــرد... نــور ضعیفــی از پشــت پنجــرة کوچــِک 
ــرد...  ــن می ک ــش را روش ــة صورت ــرقی نیم ش
نیمــة دیگــر در تاریکــی، انــگار ســال ها پیرتــر 
شــده بود... دوبــاره بــه آن چیــِز نامرئــی پشــت 
ــت رازی را  ــگار می خواس ــد... ان ــوار خیره ش دی
بــرای اولیــن بــار به کســی بگویــد... چشــمانش 
ــز  ــو خی ــمت جل ــه س ــی ب ــرد. کم ــز ک را ری
برداشــت و بــا صدایــی شــبیه بــه نالــة زنــی که 
ســال ها قبــل، کودکــش را کشــته باشــد، نجــوا 
ــو زد...!«  ــو کمرم ــت خرمال ــن درخ کرد:»نفری
ــه  ــن خال ــه م ــود ک ــاری ب ــن ب ــن آخری      ای
ــه  ــر رســید ک ــد خب ــه بع ــد هفت ــدم. چن را دی
بیمــار شده اســت و خیلــی زودتــر از تصــور 
بــرای  مــن،  کودکــِی  ظهــِر  آن  در  همــه، 
ــِک روی  ــده و تاری ــة نفرین ش ــه از خان همیش
ــیاه  ــة س ــه خان ــک، ب ــة نی ــش در کوچ زمین
ــرد... ــوچ ک ــرا ک ــت زه ــی اش در بهش زیرزمین

ــوی  ــرة آن گفت وگ ــال ها خاط ــن س ــام ای تم
مرمــوز در گوشــة ذهنــم حــک شــده بود. 
ــه از نفریــن  ــه خاطــر دارم، وقتــی خال حتــی ب
خواهــِر  مــی زد،  حــرف  خرمالــو  درخــت 
کوچکــم بــا یــک اســمارتیز، لب هایــش را 
ــک چشــمش  ــر، دور ی ــه ای دیگ ــا دان ــی و ب آب
را بنفــش و دور دیگــری را ســبز کرده بــود. 
صــدای  همیشــه  خاطراتــم،  تداعــی  در 
ــز  ــر وهم انگی ــا تصوی ــرزن ب ــن پی ــة غمگی موی
ــد. ترکیبــی  ــد خورده ان صــورت دختــرک، پیون
ــوِز  ــه تحــت سایه-روشــن های مرم ــورئال ک س
آن خانــة مــرده، در آن لحظــه هیــچ شــباهتی 
بــه صــدای مهربــان خالــه ســیده فاطمــه 
نداشــتند... خواهــرم  معصــوم  صــورت  و 

     2. گروه هــای واتــس اپ خانوادگــی همیشــه 
بــه  تســلیت  و  تبریــک  پیام هــای  از  پــر 
بهانه هــای مختلــف اســت. مثــا فــوِت یکــی از 
اقــوام دور، مثــل شــوهرخالة ناتنــی پســر عموی 
ــی  ــوهرخالة ناتن ــا ش ــم از قض ــروز ه ــدر! دی پ
پســر عمــوی پــدرم از دنیــا رفــت و پیــام دعوت 
بــه مجلــس ترحیمــش در گــروه ارســال شــد.

ــر،  ــف و تأث ــت تأس ــا نهای ــی... ب      »هوالباق
همســری  و  مهربــان  پــدری  درگذشــت 
فــداکار، مرحــوم مغفــور حــاج کربایــی احمــد 
ــتان و ...« ــة دوس ــاع کلی ــه اط ــی را ب عباس

     آقــای عباســی، همــان معمــاِر خانــة چهــار 
طبقــه و ســفید رنــگ کوچــة نیــک بــود. 
ــن  ــه آخری ــوم ک ــک و مغم ــة تاری ــان خان هم
ــری  ــش، ظه ــال ها پی ــه، س ــن و خال ــدار م دی
از  ماتــم زده، در آن رقــم خورده بــود. پــس 
ــه  ــود ک ــار ب ــن ب ــرای اولی ــن همــه ســال، ب ای
ــردی  ــدم: م ــی می دی ــای عباس ــره ای از آق چه
ــی الغــر و کشــیده و ســری بی مــو و  ــا صورت ب
ــدون هیــچ شــباهتی  ــود...! ب ســبیلی باریــک ب
بــه افســران عراقــی بــا شــکم های بــزرگ 
ــچ  ــه هی ــدون اینک ــی... ب ــای آهن و کمربنده



مایــم  خطــوط  در  بی رحمــی  از   نشــانی 
ــه  ــیده خال ــر س ــا اگ ــود. ام ــره اش دیده ش چه
ــون روی  ــه اکن ــردی ک ــود، م ــده ب ــه زن فاطم
ُربانــی مشــکی زده انــد، همــان  تصویــرش 
ــوالی  ــت. هی ــام داش ــکار« ن ــِی جنایت »عباس
جنایتــکاری کــه همیشــه خالــه نفرینــش 
بــا  کودکی هایــم،  کابــوس  در  و  می کــرد 
و  را کتــک مــی زد  فاطمــه  کابــل، ســیده 
ــی  ــان کس ــرد... هم ــراب می ک ــه اش را خ خان
ــاخت و  ــد س ــای بلن ــا پله ه ــاختمانی ب ــه س ک
ــک  ــای کوچ ــد و پنجره ه ــرزن را بری ــِس پی نف
صــدای  ســاختمانش،   بســته  همیشــه  و 
ــود کشــت...  ــور را در خ ــوا و ن گنجشــک ها، ه
     اکنــون ســال ها بعــد از مــرگ ســیده 
ــا او  ــود و حتم ــه ب ــا رفت ــم از دنی ــه، او ه خال
هــم قــرار بــود بــه یــک خانــه ی مکعبــی 
ــد.  ــکان کن ــل م ــرا نق ــت زه ــکی در بهش مش
کســی نمی دانــد مســاحِت دقیــِق خانــه ی 
ــدر  ــا چق ــان مرده ه ــر، در جه ــی آن زی عباس
اســت؟ گرچــه طبــق آموزه هــای مــادرم، مقــداِر 
ــدن  ــدار خوان ــه مق ــتگی ب ــاحت بس ــن مس ای
ــان دارد  ــوب انس ــای خ ــام کاره ــا و انج نمازه
درخــت  نفریــن  می کنــم  فکــر  مــن  امــا 
خرمالــو هــم کار خــود را خواهــد کــرد...

ــه از  ــم ک ــیاهی را می بین ــای س ــن قبره      م
ــم راه  ــه ه ــل، ب ــلول هایی متص ــل س ــر، مث زی
دارنــد. آن زیــر در جهــاِن مرده هــا،  میــان 
هــر دو ســلول، یــک درخــِت خرمالــوی خشــک 
روییده اســت و ســیده خالــه فاطمــه و عباســی 
هــر دو روی صندلــی محاکمــه نشســته اند 
جوجه ســارهای  از  تلّــی  پاهایشــان،  زیــر  و 
ــت و  ــک اس ــن دادگاه تاری ــت. صح ــرده اس ُم
ــای  ــمان آوازه ــه، در آس ــده بی الن ــزاران پرن ه
عجیبــی  تصویــر  می خواننــد.  غمگیــن 
ــد...  ــز مرده ان ــا نی ــه پرنده ه ــرا ک ــت... زی اس
یــا بال هایشــان ریخته اســت یــا پاهایشــان 

شکسته اســت یــا از شــدت ســرما یــخ زده انــد...
در آســمان، تــوده ای بی شــکل و ســیاه در 
حــاِل ســوختن اســت و روی زمیــن، کودکانــی 
ــبز و  ــمانی س ــی و چش ــای آب ــا لب ه ــنه، ب تش
بنفــش در آرزوی رســیدن بــه خرمالوهایــی 
ــو  ــن س ــه ای ــه وار ب ــد، دیوان ــز نرویی ــه هرگ ک
و آن ســو می دونــد... آن هــا نمی خندنــد...!

ــر  ــاده روی در ولیعص ــی پی ــس از کم      3. پ
بــه محمودیــه رســیدم. ســِر کاس یکــی 
چنــد  اینجــا  کــه  گفته بــود  دانشــجوها  از 
اصلــه درخــت چنــار را خشــک کرده انــد. 
کــه  ایــن  بــا  ولــی  چــرا،  نمی دانــم 
می دانســتم قلبــم بــه ســختی فشــرده خواهــد 
شــد، ســر صحنــة جنایــت حاضــر شــدم.

ــراز  ــر ف ــوز، ب ــل هن ــیدم، قات ــی رس      وقت
ــتاده بود...  ــدرت ایس ــا ق ــرش، ب ــکارهای پی ش
و  امــروزی  تیپــی  برافراشــته،  قامتــی  بــا 
پیراهنــی نارنجــی رنــگ... قاتــل بــه مــن، شــهر 
و دیگــر درخت هــا نــگاه می کــرد و ردیــف 
کشته شــدگان بــا اســکلت های کشیده شــان 
ــبیه  ــد... ش ــی مانده بودن ــا باق ــان ج ــز هم نی
بــه صحنــة فریز شــدة یــک تئاتــِر دیوانــه! یــک 
النــة پرنــده بــر بــاالی بلندتریــن شــاخة اولیــن 
ــام  ــن تم ــد و م ــکیده دیده می ش ــت خش درخ
مــدت بــه نفریــِن آن آخریــن درخــِت خشــک 
ــه  ــن دارم ک ــن یقی ــردم.... م ــر می ک ــده فک ش
ــک  ــه خش ــی ک ــن درخت ــِن آخری روزی نفری
ــد و بعــد  می کنیــم، گریبانمــان را خواهــد دری
ــی  ــا لب های ــته، ب ــته دس ــا، دس ــة م ــا، هم م
ــای  ــرده، از خانه ه ــی افس ــک و صورت های خش
ــمت  ــه س ــان، ب ــک روی زمینم ــگ و تاری تن
دادگاه هــای مشــکی رنــگ زیر زمینــی  خواهیــم 
رفــت... آن زیــر بایــد محشــری بــه پــا باشــد...!
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قلعۀ آدم کشِی قلعۀ آدم کشِی 

هولمزهولمز

فاطمه اتوکشفاطمه اتوکش
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  ارشــد  کارشناســی 

     متــن پیــش رو، ماجــرای قلعــة مــرگ 
اولیــن قاتــل زنجیــره ای آمریــکا بــه نــام 
هارمــن هولمــز اســت. او در 16 مــه 1861 در 
نیوهمپشــایر ایــاالت متحــدة آمریــکا بــه دنیــا 
آمــد. جملــة معروفــی از او راجع بــه کودکــی اش 
باقــی مانده اســت:»من بــا همــان شــیطانی کــه 
درونــم اســت بــه دنیــا آمــدم.« هارمــن هولمــز 
ســال های ابتدایــی زندگــی خــود را ماننــد 
ــرد و  ــرد؛ او ازدواج ک ــپری ک ــادی س ــراد ع اف
ــا  ــت اّم ــه دانشــگاه رف ــد شــد، ب صاحــب فرزن
دانشــگاه خــود را کنــار گذاشــت و بــه دانشــگاه 
دیگــری رفــت و در ســال 1884 فارغ التحصیــِل 
رشــتة پزشــکی و جراحــی دانشــگاه میشــیگان 
همــراه  بــه  او  تحصیــل  حیــن  در  شــد. 
دوســتانش بــه فکــر جعــل  کــردن یــک جســد 
پزشــکی و جایگزیــن کــردن آن بــا یــک جســد 
دیگــر بــرای کاه بــرداری از یــک شــرکت 
ــن  ــا ســال ها در ذه ــن کار ت ــد. ای ــه افتادن بیم
هولمــز باقــی مانــد و آن را ادامــه داد. در ســال 
1885 بــا خانــواده اش بــه شــیکاگو نقــل مــکان 
ــون  ــر هالت ــرد و در شــرکت داروســازی دکت ک
ــای خــود  ــن قتل ه ــه کار شــد. اولی مشــغول ب
را هــم در در ایــن دوران بــا قتــل دو پســربچه 

ــا داروی ســمی ای  ــا ب انجــام داد. یکــی از آن ه
ــید. ــل رس ــه قت ــود، ب ــاخته ب ــز س ــه هولم ک

  در ســال 1890 قــرار بــود جشــنوارة جهانــی 
بزرگداشــت کریســتف کلمــب در شــیکاگو 
برگــزار شــود. هولمــز هتلــی را در ســال 1887 
در خیابــان 63 و واالِس شــیکاگو بــا هــدف 
میزبانــی از بازدیدکنندگان این مراســم ســاخت.

     ایــن هتــل کــه بــه »قلعــة آدم کشــِی 
ــا ابعــاد 40 متــر در  هولمــز« معــروف اســت، ب
5 متــر یــک بلــوک شــهری را بــه طــور کامــل 
اشــغال می کــرد. ایــن بنــا در آغــاز، دو طبقــه 
روی زمیــن و یــک طبقــه زیرزمیــن داشــت که 
ــا  ــر پیاده روه ــدودة زی ــه مح ــش روی ب ــا پی ب
ــة  ــود. قلع ــه ب ــه یافت ــر از قلع ــادی بزرگ ت ابع
هولمــز ظاهــری ماننــد ســایر بناهــای همزمــان 
بــا خــود در شــیکاگو داشــت: بدیــن معنــا کــه 
ــا خطــوط  ــود و طبقــات، ب ــح آن، آجــر ب مصال
ــده بودند.  ــک ش ــا تفکی ــته در نم ــی برجس افق
ــای  ــورت حجم ه ــه ص ــفاف ب ــمت های ش قس
ــان  ــده و می ــر ش ــی ظاه ــرون زدة چندضلع بی
ــانده  ــب پوش ــا صل ــای کام ــا جداره ه ــا ب آن ه
ــای  ــا نرده ه ــرای پنجره ه ــز ب ــده بود. هولم ش
آهنــی مشــکی رنــگ در نظــر گرفته بــود؛ 



چنیــن انتخابــی، ظاهــری همچــون زنــدان بــه 
ــد  ــی مانن ــام آن برجک های ــر ب ــی داد. ب ــا م بن
تابســتان ســال  امــا در  قلعــه نشســته بود؛ 
1893 بنابــر دالیــل نامعلــوم بنــا آتــش گرفــت 
ــب  ــا، تخری ــه برجک ه ــی از آن، از جمل و بخش
شــدند. هولمــز بافاصلــه آن را بازســازی کــرد و 
بــه جــای برجک هــا یــک طبقــة دیگــر بــه بنــا 
ــت  ــی داش ــواس خاص ــلیقه و وس ــزود. او س اف
ــا شــرکت های  ــا ب ــن بن ــن ســاخت ای و در حی
ــد. از  ــکاری ش ــددی وارد هم ــاختمانی متع س
تمــام ایــن شــرکت ها خواســته بــود نقشــة قلعه 
ــن  ــد و در حی ــوظ بمان ــان محف ــش خودش پی
طراحــی نظــرات خــود را بــرای ایجــاد فضاهــای 
ــه  ــه شــرکت های ســاختمانی ارائ مــورد نظــر ب
می گفــت  شــرکت ها  ایــن  بــه  او  مــی داد. 
ــد  ــِی پیــش  رو می خواه ــرای جشــنوارة جهان ب
از تکنولــوژی و فضاهــای جدیــد در هتــل 
خــود بهــره بگیــرد و بدیــن ترتیــب مشــتریان 
زیــادی را بــه ســمت خــود جلــب کنــد.

     طبقــة همکــف بنــا بــرای کاربری هــای 
ــه، آرایشــگاه، شــیرینی  ــر داروخان تجــاری نظی
ــر  ــی در نظ ــتوران و جواهرفروش ــی، رس فروش
کاربری هــا  ایــن  تنــوع  شــده بود؛  گرفتــه 
ناخــودآگاه مشــتریان زیــادی را بــه ســوی خود 
جلــب می کــرد. دو طبقــة دیگــر بــرای اقامــت 

مســافران و هولمــز بــه همــراه خانــواده اش 
ــک  ــا ی ــات ب ــده بود. طبق ــه ش ــر گرفت در نظ
ــتند.  ــی داش ــم دسترس ــه ه ــه ب ــتگاه پل دس
ــوده و در  ــرق ب ــتم ب ــه سیس ــز ب ــا مجه پله ه
قــرار داشــت  برقــی  پاگــرد آن کلیدهــای 
ــگ  ــا خامــوش کــردن آن زن ــا روشــن ی ــه ب ک
هشــداری در اتــاق شــخصی هولمــز و داروخانــه 
ــد.  ــه صــدا درمی آم ــوان محــل کاِر او ب ــه عن ب
ــت  ــاق داش ــه 40 ات ــک ب ــة اول نزدی      طبق
ــد؛  کــه برخــی از آن هــا کامــًا غیرعــادی بودن
اســت.  دری  پنــج  اتــاق  آن هــا،  جملــة  از 
ارتفــاع دِر ورود بــه ایــن اتــاق از قــد اســتاندارد 
ــدن  ــردن ب ــم ک ــا خ ــود و ب ــر ب ــان کوتاه ت انس
بایــد وارد آن می شــد. در ایــن اتــاق هیــچ 
پنجــره ای نیســت، تنهــا پنــج در فــوالدی 
روی یکــی از دیوارهــای آن بــود کــه همچــون 
انبــار بــه نظــر می رســد. رنــگ ایــن فضــا آبــی 
ــده  ــی  نصب ش ــای مهتاب ــود و چراغ ه ــره ب تی
ــه نظــر  ــگ ب ــر ســردی، کوچــک و تن در آن ب
ــد  ــی می گوین ــود. برخ ــا افزوده  ب ــیدن فض رس
هولمــز از فضــای محفظه گونــة پشــت ایــن 
پنــج در بــرای جــا دادن اجســاد اســتفاده  
مبنی بــر  نیــز  شــایعاتی  می کرده اســت؛ 
ــع  ــل جم ــوان مح ــه عن ــا ب ــتفاده از آن ه اس
کــردن لباس هــای کثیــف در هتــل وجــود دارد.

تصویر 2. انتشار تصویر از قلعه هولمز در روزنامه های آمریکاییتصویر1. مراسم بزرگداشت کریستف کلمب، سال 1۸۹0
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ــای مســکونی  ــامل واحده ــة ســوم ش      طبق
بســیار بــزرگ بــا اتاق هــای فــراوان بــود؛ 
ــای  ــکونت خانواده ه ــرای س ــه ب ــه ای ک به گون
ــن  ــه نظــر می رســید. ای پرجمعیــت مناســب ب
ــه صــورت دوبلکــس طراحــی شــده  واحدهــا ب
ــد.  ــدا می کردن ــترش پی ــة دوم گس ــه طبق و ب
ــه و  ــن طبق ــز در ای ــز نی ــر شــخصی هولم دفت
ــت.  ــرار داش ــا ق ــرقی بن ــمال ش ــة ش در گوش
موقعیــت اتــاق او بــه گونــه ای بــود کــه هنــگام 
ــرد. روی  ــت می ک ــی دریاف ــاب خوب ــح آفت صب
میــِز ایــن اتــاق تعــدادی جمجمــه قرار داشــت. 
ــا در نظــر گرفتــن حرفــة هولمــز کــه  شــاید ب
ــا  ــن جمجمه ه ــرار داشــتن ای ــود، ق پزشــکی ب
ــی وقتــی متوجــه  ــه نظــر برســد ول طبیعــی ب
بشــوید کــه ایــن جمجمه هــا واقعــی هســتند، 
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــری ب ــة دیگ ــتان گون داس
ــی  ــای برق ــاق کلیده ــن ات ــای ای روی دیواره

نوآوری هــای  جملــه  از  کــه  داشــت  قــرار 
ــتم  ــا سیس ــت؛ آن ه ــه اس ــن قلع ــز در ای هولم
را  هتــل  اتاق هــای  روشــنایی  و  گرمایــش 
بــا  هولمــز  واقــع  در  می کردنــد.  کنتــرل 
شــخصی اش  اتــاق  در  آن هــا  دادن  تــکان 
ــنایی  ــی و روش ــتم گرمایش ــت سیس می توانس
اتاق هــای مهمــان را از آن هــا صلــب کنــد 
و ســاکنان آن هــا را مــورد آزار قــرار دهــد.   
     از دیگــر اتاق هــای عجیــب در ایــن طبقــه، 
اتاقــی بــود کــه بــه صــورت یــک قفــس 
ــای آن  ــده و دره ــی ش ــزرگ طراح ــوالدی ب ف
ــب،  ــن ترتی ــد. بدی ــاز می ش ــرون ب ــط از بی فق
ــه ایــن فضــا و بســتن  ــا وارد شــدن ب فــردی ب
ــان  ــد. هم ــس می ش ــه در آن حب در، بافاصل
طــور کــه اشــاره شــد دیوارهــای ایــن اتاق هــا 
از فــوالد پوشــیده شــده و کامــًا در برابــر 
صــدا و هــوا عایــق بودنــد؛ ایــن ویژگی هــا 

Behance وبسایت ،Holly Carden تصویر۳. تصویرسازی قلعٔه هولمز توسط



ــدان ایجــاد  در کنــار هــم فضایــی همچــون زن
کرده بودنــد. از طبقــة ســوم یــک آسانســور 
مســتقیم بــه زیرزمیــن می رفــت و در طبقــات 
ــور در  ــن آسانس ــد؛ ای ــف نمی ش ــن متوق پایی
کنــار چاله هایــی کــه در برخــی از اتاق هــا 
ــرای انداختــن اجســاد انســان  وجــود داشــت ب
استفاده می شــد. در واقــع او مهمانــان هتــل 
را در اتاق هــا بــا شــیوه های خــاص کــه از 
ــه  ــده بود، ب ــاده ش ــرای آن آم ــا ب ــش فض پی
ــن  ــپس از ای ــاند، س ــل می رس ــه قت ــج ب تدری
دریچه هــا آن هــا را بــه زیرزمیــن انداختــه 
نابــود  را  آن هــا  جســد  کامــًا  آنجــا  در  و 
باقــی نمانــد.  از قتــل  اثــری  تــا  می کــرد 
ــتی  ــرویس بهداش ــک س ــه ی ــن طبق      در ای
ــگام شــب  ــف شــده بود. هن ــم تعری ــی ه عموم
کــه چــراغ چندانــی روشــن نبــود، فــردی کــه 
ــا  ــرد ب ــت می ک ــا حرک ــن فض ــمت ای ــه س ب
ــک  ــه اتاق ــف ب ــه ای در ک ــذر از روی دریچ گ
می کــرد  ســقوط  قبــر  همچــون  کوچکــی 
و در اثــر کمبــود اکســیژن بــه تدریــج در 
ــی  ــا پلکان ــن فض ــد. از ای ــه می ش ــا خف آن ج
ــن  ــه زیرزمی ــه ب ــده بود ک ــف ش ــی تعری مخف
انتقــال جســد  بــرای  هولمــز  و  می رســید 
ــرد. ــتفاده می ک ــن از آن اس ــن زیرزمی ــه ای ب

     در مجمــوع در ایــن هتــل اتاق هــای کوچک 

بســیار زیــادی وجــود داشــت کــه حتــی یــک 
ــده در  ــوت خوابی ــه ص ــی ب ــه راحت ــان ب انس
ــره  ــد پنج ــا فاق ــن فضاه ــد؛ ای ــا نمی ش آن ج
بودنــد و فضــای انبــاری بــه نظــر می رســیدند. 
بــا دقــت در تصویــر ســه بعــدی ارائــه شــده از 
ــا  ــن فض ــر ای ــد بیش ت ــر می رس ــه نظ ــل ب هت
در طبقــات اول و دوم قــرار داشــتند؛ همچنیــن 
ــاق  ــد ات ــی مانن ــک فضــای اصل در مجــاورت ی
خــواب یــا نشــیمن تعریــف شــده بودند، گویــی 
ــرای  هــر فضــای اصلــی هم نشــینی دارد کــه ب
ــاده  ــود آم ــاکنان خ ــردن س ــی ک ــل و مخف قت
شده اســت. دســتگاه پلــة مخفــی کــه بــه 
زیرزمیــن راه داشــت و چاله هــای عمــودی 
نیــز تقریبــاً در میانــة بنــا قــرار گرفتــه  و 
ــود.  ــیم کرده ب ــه تقس ــه دو نیم ــن را ب زیرزمی
     در ایــن قلعــه درهایــی وجــود داشــت 
ــدند؛  ــاز نمی ش ــخصی ب ــای مش ــه فض ــه ب ک
ــر شــده بود.  ــا آجــر پ ــا ب ــع پشــت آن ه در واق
شــاید هولمــز در حیــن ســاخت، از قــرار دادن 
فضایــی پشــت ایــن درهــا منصــرف شــده 
ــاز کــردن دری کــه بــه جایــی منتهــی  ولــی ب
ــر روان انســان تأثیــر منفــی  نمی شــود خــود ب
می گذاشــت و در کنــار عوامــل دیگــر بــر 
حــس گیــر افتــادن او در قلعــه می افــزود.

     در برخــی اتاق هــا شــیرهای گاز غیرعادی ای 

تصویر5,4. انتشار اسکیس های مطالعاتی از قلعه در روزنامه های آمریکایی
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گذاشــته شــده بود. بــا بــاز شــدن ایــن شــیرها 
کــه بــاالی شــومینه بودنــد، بــه هــوای روشــن 
ــد  ــر می ش ــاق از گاز پ ــومینه، کل ات ــردن ش ک
ــدند.  ــی می ش ــار گازگرفتگ ــاکنان آن دچ و س
تعــدادی  اتاق هــا  از  بــر روی دیــوار یکــی 
ــده بود و در آن  ــه ش ــر آویخت ــتبند و زنجی دس
ــا یــک پلــة ملوانــی  دری وجــود داشــت کــه ب
می رســید. قلعــه  پشــت  در  خیابانــی  بــه 

     بخشــی از فضــای زیرزمیــن بــا وجــود 
ــن فضــا  ــود؛ ای ــک ب چــراغ  بازهــم بســیار تاری
بــو تعفــن زیــادی مــی داد و ســرتا ســر نمــور و 
ــد  ــی از کــف آن چن ــود. در بخش های ــف ب کثی
پلــه وجــود داشــت و در تاریکــی امــکان زمیــن 
ــن  ــود. در ای ــاد ب ــا بســیار زی ــا آن ه خــوردن ب
فضــا یــک گــودال پــر از آهــک وجــود داشــت 
کــه در آن جســد حیوانــات را می انداخــت؛ 
ــد،  ــاره ش ــن اش ــش از ای ــه پی ــور ک ــان ط هم
ــادی  ــة زی ــاد عاق ــریح اجس ــه تش ــز ب هولم
داشــت و برخــی اوقــات بــه همــراه دانشــجویان 
تشــریح  را  حیوانــات  فضــا  ایــن  در  خــود 
از  گوشــه ای  در  همچنیــن  می کرده اســت. 
ــرار داشــت؛ هولمــز از  زیرزمیــن یــک کــوره ق
ایــن کــوره بــرای تولیــد بطری هــای شیشــه ای 
داروخانــه اش اســتفاده می کرد. او بســته بندی 
خــاص خــود را بــرای محصوالتــش داشــت و به 
شــرکت های خاصــی آن هــا را عرضــه می کــرد. 
عــاوه بــر ایــن یــک کــورة دیگــر هــم وجــود 
داشــت کــه احتمــاالً بــرای ســوزاندن اجســاد از 
ــن  ــن از زیرزمی ــرد. همچنی ــتفاده می ک آن اس
تونل هــای مخفــی زیــادی بــه درون شــهر 
کشــیده شــده بود و هولمــز از آن هــا بــرای رفت 
ــرد. ــة خــود اســتفاده می ک ــای مخفیان و آمده

     هولمــز در ســال 1895 ایــن قلعــه را تــرک 
ــرم  ــه ج ــس از آن ب ــاه پ ــد م ــد و چن می کن
قتــل »بنجامیــن پیتــزل«، دوســت و همــکار او 
در برخــی قتل هــا، دســتگیر می شــود. در ایــن 

حیــن پلیــس شــیکاگو قلعــة متروکــة هولمــز را 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار  می ده ــی ق ــورد بازرس م
ــه اش  ــز و قلع ــا هولم ــادی ب ــراد زی ــه اف اینک
ســروکار داشــتند، در ایــن بازرســی تعــداد 
ــارکت  ــیکاگو مش ــردم ش ــی از م ــل توجه قاب
و  اســکیس ها  انتشــار  آن،  نتیجــة  کردنــد؛ 
روزنامه هــای  در  قلعــه  ایــن  از  نقشــه هایی 
آن زمــان اســت. در طــی ایــن بازرســی ها 
مشــخص شــد کــه قلعــه راهروهــای پــر پیــچ 
ــه  ــو دارد ک ــک هزارت ــد ی ــادی مانن ــم زی و خ
افــراد بــه راحتــی در آن گیــج و گــم می شــدند. 
ــه  ــد کــه ب ــادی بودن مســیرها و پلکان هــای زی
اتاق هــا  از  تعــدادی  می رســیدند.  بن بســت 
عایــق صــدا و فاقــد پنجــره بودنــد و اگــر کســی 
نداشــت.  نجاتــی  راه  آن گیــر می افتــاد  در 
ســر  بنــا  غیرعــادی  نقــاط  از  دودکش هــا 
ــی  ــن تکه های ــد و در زیرزمی ــرون می آوردن بی
ــات  ــتخوان های حیوان ــه، اس ــای زنان از لباس ه
و مــواد شــیمیایی مســموم و خــون پیــدا شــد 
ــر قتــل انســان  ــی مــدارک قطعــی مبنــی ب ول
ــه اش  ــوع او قلع ــد. در مجم ــدا نکردن در آن پی
ــراد را  ــه اف ــود ک ــه نحــوی طراحــی کرده ب را ب
بــه ســمت خــود جلــب کنــد و بــا ترفندهایــی 
نظیــر حــس ســردرگمی در فضــا، زندانــی 
ــر  ــه نظ ــگ ب ــک و تن ــا کوچ ــدن در آن و ی ش
رســیدن فضاهــا روان ســاکنان را مغشــوش 
کنــد. در نهایــت آن هــا را بــه تدریــج بــه قتــل 
برســاند و در همــان جــا بــا مســیرهای افقــی و 
عمــودی پیچیــده کــه خــودش فقــط بــا آن هــا 
ــرد.  ــن بب ــًا از بی ــاد را کام ــود، اجس ــنا ب آش
ــود. ــار ب ــة آدم کشــی تمــام عی ــة او کارخان قلع

     در دادگاه محاکمــه، هولمــز بــه قتــل ســه 
ــة  ــر پای ــرد؛ ب ــراف ک ــم اعت ــزل ه ــد پیت فرزن
ــا در  ــر از آن ه ــد دو نف ــع جس ــی از مناب برخ
ــه  ــن ب ــد. او همچنی ــدا ش ــه پی ــن قلع زیرزمی
ــرد؛  ــراف ک ــر او اعت ــوقه اش و دخت ــل معش قت



ــر  ــل دیگ ــه هت ــن ب ــس از رفت ــا پ ــراً آن ه ظاه
ــا را در  ــز آن ه ــاالً هولم ــدند و احتم ــدا نش پی
ــًا از بیــن برده اســت. همچنیــن  همان جــا کام
بــه قتــل 27 نفــر دیگــر نیــز اعتــراف کــرد. او 
ــه  ــد. الزم ب ــه دار آویخته ش ــال 1896 ب در س
ذکــر اســت کــه در ســال 1895 در حینــی کــه 
ــه  ــه ب ــرد، قلع ــه ســر می ب ــدان ب هولمــز در زن
ــن  ــوخت و از بی ــش س ــکوکی در آت ــرز مش ط
رفــت. در دهــة 1930 ایــاالت متحــده آمریــکا 
بازســازی  مجــدد  و  خریــد  را  ملــک  ایــن 
کــرد. در ســال 1938 ادارة پســت در ایــن 
ــا  ــن فض ــران ای ــی کارب ــد ول ــاح ش ــا افتت بن
ــان  ــا در ذهنش ــن بن ــه از ای ــی ک ــا خاطرات ب
ــت در  ــاس امنی ــت احس ــچ وق ــود، هی مانده ب
ــتفادة  ــال اس ــد س ــس از چن ــد و پ آن نکردن
مجــدد از ایــن بنــا، آن را تــرک کردنــد و 
ــد.  ــی مان ــه باق ــه متروک ــرای همیش ــه ب قلع

منابع:
/https://www.youtube.com .1
/https://www.behance.net .2
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محمد حسین طلوعیمحمد حسین طلوعی
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  کارشناســی 

کــرده ای. ایــن ســطح از ادراک دنیــای پیرامــون 
بــرای آن بچــه بســیار زیــاد اســت. باال مــی آورد 
ــا  ــوزاند. ب ــادر دل می س ــود- م ــت می ش -راح
مهربانــی ســرزنش می کنــد و پیشــانی و پشــت 
پســر را بــه آرامــی مالــش می دهــد و بــه 
صورتــش فــوت می کنــد. پــدر از دور نظاره گــر 
می کنــد.  روشــن  ســیگاری  و  ماجراســت 
ــه  ــه چ ــکوتش ب ــس س ــت در پ ــوم نیس معل
می اندیشــد. آیــا پســرم ضعیــف اســت؟ چطــور 
می خواهــد ایــن زندگــی را تــاب بیــاورد وقتــی 
ایــن گونــه نازک نارنجــی و محتــاج اســت؟

ــا را آشــنا  ــه دنی ــن ک ــه محــض ای      پســر ب
می بینــد، راه می افتــد. نگاهــی بــه پــدر و 
ــند  ــای می نوش ــه چ ــدازد ک ــش می ان پدربزرگ
و در ایــوان مشــغول صحبتــی جــدی بــه 
ــت در  ــت دس ــا حرک ــدر ب ــند. پ ــر می رس نظ
هــوا بــر اســتدالل هایش صحــت می گــذارد 
و پدربــزرگ بــا حرکــت آرام ســر پذیــرای 
اظهــار فضــل پســر خــود اســت. پســر بعــد از 
ــادر و  ــذرد و م ــه از آن می گ ــن واقع ــدن ای دی
ــه و مادربزرگــش را می بینــد کــه مشــغول  خال
ــه  ــادر ب ــفید م ــادر س ــتند. چ ــذا  هس ــة غ تهی
اســتکان  می گیــرد  تصمیــم  کمــرش،  دور 

    مــردی کــه پشــت پنجــره ایســتاده و نــگاه 
می کنــد. آخریــن تصویــر از پــدرش این چنیــن 
بــود. پدری خســته در پــس کلماتــی ناگفته که 
انگار پشــت ســبیل های پرپشــت خاکستری اش 
ــه  ــدرش ک ــدن پ ــر از دی ــده اند. پس ــان ش پنه
ــتی  ــود و دس ــادمان می ش ــود ش ــش ب در اتاق
بــرای او تــکان می دهــد تــا نگاهــش کنــد امــا 
مؤثــر نیســت. پســر در حــال شســتن ماشــین 
مــورد عاقــة پــدر بــود؛ بیــوک کرم رنــگ. 
امــا پــدر حواســش جــای دیگــری اســت.

     پــدر خــودش را در خانــة پــدری اش تصــور 
ــی پســرش.  ــال و جوان ــا ســن و س ــد؛ ب می کن
ــد  ــادش می آی ــر. ی ــی کمت ــر؛ خیل ــی کمت حت
ــوا  ــت و در ه ــت هایش می گرف ــا او را از دس باب
معلــق، تــا جایــی کــه حالــش بــه هــم بخــورد، 
گردش هــای  ایــن  پــی  در  می چرخانــد. 
مــادر  صــدای  بی مــورد،  نشــدنی  تمــام 
ــرد. ــی می ک ــر و نه ــته ام ــه پیوس ــد ک می آم

االن  می شــود...  بــد  حالــت  -نکــن... 
را  پــدرت  بخوریــم.  ناهــار  می خواهیــم 
کــن. بــازی  بچه هــا  بــا  بــرو  و  کــن  ول 

     امــا دل کنــدن ســخت اســت وقتــی مرکــز 
ــدا  ــی ات پی ــان دوران کودک ــا قهرم ــان را ب جه



بــا  نگاهــش  بشــوید.  حــوض  در  را  چــای 
نــگاه همیشــه نگران مــادر تاقــی می کنــد.

-زود برگرد!
-چشم مادر.

می گــذارد.  داالن  بــه  قــدم  پســربچه      
ــد  ــوه می کن ــنا جل ــز آش ــه چی ــه هم همیش
ــوم  ــش معل ــر و ته ــا س ــن داالن. اص ــر ای مگ
نیســت! وقتــی کــه کوچــک باشــی همــه 
جلــوه  هســت  آن چــه  از  بزرگ تــر  چیــز 
می ترســد  داالن  ایــن  از  پســر  می کنــد. 
و  می بنــدد  را  چشــمانش  همیشــه  ولــی 
نفهمــد. کــه  مــی دود  را  داالن  مســافت 

     راه خوبیســت بــرای نفهمیــدن. بــا چشــمان 
ــاز  ــم ب ــا چش ــم؛ ی ــدن را می گوی ــته دوی بس
راه  آخــر  بــه  کــه  می بینــی  و  می کنــی 
ــان  ــه پای ــرس ب ــی از ت ــج ناش ــیده ای و رن رس
رســیده، کــه بهتریــن حالــت اســت، و یــا 
ــد و  ــر کن ــی گی ــه جای ــت ب ــکان دارد پای ام
ــوار.  ــوی دی ــروی ت ــا ســر ب زمیــن بخــوری و ب
ــی  ــن اســت کــه می توان ــِی مــورد آخــر ای خوب
گریــه کنــی و کمــک بخواهــی، آن وقــت 
ــایند  ــیم درد خوش ــتی. تقس ــا نیس ــر تنه دیگ
راهــی  و  می کنــد  بالــت  ســبک  اســت، 
تحمل کردنــی. را  داشته باشــد  همــراه  کــه 

     پســر بچــه یــادش می آیــد اولیــن بــار کــه 
ــدم گذاشــته بود، مادربزرگــش  ــن داالن ق در ای
ــده  ــو و پراکن ــی مح ــود. خاطرات ــش ب همراه
کــه از تصاویــر پیــش چشــم، زنده تــر بــه 
ــد  ــادش می آی ــد. ی ــه می دهن ــان ادام حیاتش
مادربــزرگ پرســید: تــو قنــدی یــا عســل 
قربانــت شــوم؟ پســربچه جــواب می دهــد: 
ایــن داالن  کاکا! دلیــل قــدم گذاشــتن در 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــود. راه ــن ب ــم همی ه
شــکات! مادربزرگــش را در مســیر، زیرچشــمی 
می پایــد. در زیــر نــور دریچه هــای منقطــع 
انتهــای  در  می مانــد.  فرشــته ها  بــه  داالن 

بــه هشــتی می رســند. مادربــزرگ  مســیر 
کمــی می نشــیند و نفــس چــاق می کنــد 
و پســرک راه را ادامــه می دهــد و در را بــاز 
می کنــد. پدربزرگــش را کــه بســیار ســرحال تر 
ــه  ــای کوچ ــد. از انته ــود، می بین ــروزش ب از ام
ــتنی  ــان و بس ــتش ن ــود و دس ــک می ش نزدی
ــوی  ــه س ــربچه ب ــت. پس ــکات اس ــد ش و چن
دلخوشــی زندگــی اش مــی دود. چــه اســتقبالی 
بهتــر از ایــن! شــور و اشــتیاقی کــه در وجــود 
زبانــه می کشــد تــا تــو را بــه محبوبــت برســاند 
و در ایــن برهــه، پدربزرگــت پیغمبریســت 
می دهــد. را  بهتــر  روزهــای  نویــد  کــه 

     امــا ایــن بــار این طــور نیســت... چشــمانش 
ــه در  ــد ســال گذشــته -ک ــادت از چن ــه ع را ب
ــی دود.  ــدد و م ــوده- می بن ــا ب ــن مســیر تنه ای
مادر بزرگــش دیگــر پــای رفتــن نــدارد و او کــه 
ــال  ــن ح ــا ای ــن را. ب ــرود دل رفت ــد ب می خواه
ــر  ــن تصوی ــه. آخری ــد نتیج ــه امی ــی دود ب م
قبــل از بســتن پلک هایــش، ابتــدای داالن 
بــود و اولیــن تصویــر بعــد از زمیــن خوردنــش 
لوله شــده  پــدر؛  نوخریــدة  فرش هــای 
مصــرف. بــرای  گذاشته شــده  منتظــر  و 

ــه پهــن  ــی کــه هیچوقــت در خان      فرش های
ــا باعــث آشــنا شــدن ســر پســرک  نشــدند ام
بــا زمیــن ســرد داالن گشــتند. بــا اولیــن 
ــه خبــردار  ــی خان ــاد پســر بچــه، اهال آوای فری
شــدند. مــادر چاوشــگر ایــن ســپاه نگــران بــود. 
ــزرگ  ــد. مادرب ــزرگ چــرت از ســرش پری پدرب
ــه  ــدر ب ــوش پ ــد. در آغ ــا خوان ــب دع ــر ل زی
ــی  ــت. تاش ــوش می رف ــد و از ه ــوش می آم ه
ــه  ــی ک ــرای زندگ ــه ای ب ــرای بازگشــت. جرق ب
ــه  ــاره ب شــعله ور نمی شــود. در بیمارســتان دوب
جهــان چشــم می گشــاید. او در بیمارســتان 
ــتین  ــه نخس ــان خان ــده بود؛ در هم ــد نش متول
گریه هایــش را کرده بــود ولــی ایــن دفعــه، 
بــار دیگــر مثــل بیش تــر مــردم در بیمارســتان 
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بــه دنیــا می آیــد و گریــه ســر می دهــد.
رنــِج  از  ناشــی  کــه  اشــک هایی       
ــِج  ــیدن و رن ــدن و ترس ــِج دی ــد. رن انتخاب ان
روز  آن   پســرک  لطمه خــوردن.  و  ندیــدن 
درســی گرفتــه بــود و آن، ایــن بــود کــه 
ــد  ــدد خواه ــیر ببن ــمانش را در مس ــر چش اگ
ــه  ــا بلک ــت و پ ــه از دس ــم ن ــت. آن ه شکس
ــت و   ــکون اس ــرای س ــم ب ــتن چش ــر! بس از س
وقــت بــه خــواب رفتــن و نــه رفتــن و رســیدن.

ــرک در داالن  ــن پس ــرات از ذه ــن خاط      ای
سرگشــتة دیــروز و پــدر پشــت پنجــرة امــروز، 
ــرات از  ــن خاط ــی گذشــت. ریشــة ای در دقایق
خــاک درآمده اســت؛ دارد از بیــن مــی رود. 
ــا تمــام شــدن عمــر پــدر ایــن ریشــه رو بــه  ب
فراموشــی مــی رود. از آن ســر شکســتن ســال ها 
می گــذرد و پســر کوچــک فقــط برآمدگــی 
کمــی از آن حادثــه بــر ســر و پیشــانی اش 
داردکــه بــا لمســش یــادآورد آن روزهــا باشــد.

ــه  ــه ب ــش ک ــت پدربزرگ ــکات در دس      ش
ســمت او گرفتــه، مادربزرگــش کــه دارد قربــان 
ــا تبســمی  ــه اش کــه ب صدقــه اش مــی رود، خال
تــازه جان گرفتــه، پــی کاری در خانــه مــی رود، 
ــب دارد و  ــر ل ــت ب ــد رضای ــه لبخن ــدرش ک پ
ــرده و  ــاز ک ــوش ب ــو آغ ــه روی زان ــادرش ک م
او را صــدا می زنــد و فرشــی کــه زیــر پایشــان 
پهــن شــده، همــه در عکســی کــه هرگــز گرفته 
ــه قدیمیشــان  ــی خان ــوی در چوب نشــد در جل
ــاع  ــیرین ترین اجتم ــن ش ــده اند. و ای ــع ش جم
تاریــخ جلــوه می کنــد. ســایه حســرتی کــه در 
ــا  ــات ت ــن کلم ــر ای ــی اگ ــد، حت ــن می مان ذه
جایــی کــه زورشــان برســد در پــی راهــی بــرای 
آشــکار کردنشــان باشــد. حیــف کــه کلمــات به 
وســعت آن تصاویــر نیســتند و صــد حیــف کــه 
روزهــای خــوش پــدر در پشــت ســرش قــوت 
گرفتــه و او را دائــم بــه ســمت خــود می خوانــد.

ــد و او  ــدا میزن ــره ص ــت پنج ــرش را از پش پس

ــدم  ــاق ق ــنگین ات ــو س ــه ج ــان ب نفس نفس زن
می گــذارد و در هیجــان بــه ســر می بــرد. پــدر 
ــال  ــار پســر را دنب ــرکات و رفت ــش ح ــا نگاه ب
ــک  ــة کوچ ــن خان ــد: از ای ــد و می گوی می کن
حالــم بــد می شــود، روزهــا و ســاعت ها پشــت 
ــتم و  ــزی می گش ــال چی ــودم و دنب ــره ب پنج
ــال  ــم دنب ــر نمی دان ــه دیگ ــتم ک ــدر گش آنق
چــه بــودم. می خواهــم بــه خانــه پــدری ام 
ــد. ــن بازگردان ــه م ــی را ب ــاید زندگ ــروم؛ ش ب

     پســر مــات و مبهــوت نگاهــش می کنــد. در 
پــی تاشــی باطــل بــرای درکــی از حرف هــای 
او. دنیایــی متفــاوت در پــس کلمــات پــدر 
ــم  ــل فه ــش قاب ــه برای ــود ک ــس می ش منعک
ــدر  ــرای پ ــم ب ــر ه ــرة پس ــگاه خی ــت، ن نیس
ــد و  ــکوت می کن ــا او س ــت ام ــل درک نیس قاب
بــا ســکوتش بــه درخواســتش اعتبــار مضاعــف 
می بخشــد. پســر سراســیمه و در پــی تشــویق 
می گویــد: شســتن ماشــین را تــازه تمــام کردم.

خــوب.  خیلــی  می دهــد:  پاســخ  پــدر     
روشــنش کــن کــه بایــد چنــد کیلومتــر دیگــر 
ــه  ــرانجام ب ــد. س ــواری بده ــا س ــه م ــم ب ه
ــه،  ــان کوچ ــوند؛ هم ــازم می ش ــدر ع ــراه پ هم
همــان در، همــان خانــه، همــان آشــنا امــا ایــن 
بــار خالــی از ســکنه. غمبــار بــه نظــر می رســد 
وقتــی دری را بــاز می کنــی و کســی بــه 
ــرد؛  ــان می گی ــت ج ــت. غرب ــو نیس ــار ت انتظ
ــودش  ــه خ ــود؛ او در خان ــگ می ش ــس تن نف
ــت. ــج اس ــت رن ــن نهای ــد و ای ــی می کن غریب

ــر  ــور پس ــد. حض ــه داالن می گذارن ــدم ب      ق
بــرای پــدر دلگرمی ســت. بــا اینکــه پــدر 
ــد  ــه نمی کن ــی را تجرب ــته ترس ــد گذش همانن
اســت.  دلواپــس  بی جهــت  و  بی خــود  امــا 
قــدم بــه قــدم تجربیــات زیســته اش را بــه یــاد 
مــی آورد. هــر طنیــن قدم یــک رویــداد را  مثل 
مهمانــی ســرزده بــا خــودش مــی آورد. در ســر 
پــدر میهمانــی  اســت کــه خــود ترتیــب نــداده 



و حــاال ناخواســته گرفتــارش اســت. بــه انتهــای 
داالن میرســند و از تعجــب بــاز می ماننــد.

-چرا اینجا دیوار است پدر؟
-نمی دانم.

    پــدر از پاســخ خود پاهایش سســت می شــود 
ــه  ــزی ک ــر چی ــزد. او ه ــه ای می خ ــه گوش و ب
ــه کرده اســت. چــه  ــه تجرب ــن خان دارد را در ای
جنایتــی هولناک تــر از فرامــوش کــردن، از 
بــاور بــه ایــن جملــه؛  امــا او در برابــر حفاظــت 
ــی  ــود. هویت ــه می ش ــت مواج ــا شکس از آن ب
در پــس ایــن دیــوار جــان می دهــد کــه 
ــرپناه  ــدون س ــوزادی ب ــة ن ــن گری ــبیه طنی ش
ــته ای  ــده در گذش ــا ش ــوزادی ره ــد؛ ن می مان
ــش  ــاال در انتهای ــه ح ــاوری ک ــده. ب ــا ش ره
ــر  ــول عم ــه ط ــواری ب ــت؛ دی ــوار اس ــک دی ی
فراموشــی های پــدر. دیــواری کــج و نافــرم کــه 
پایانــی نــه تلــخ و یــا ترســناک بلکــه مضحــک 
دیــواری  می کنــد.  تداعــی  را  بی معنــی  و 
کــه نمی گــذارد پــدر بــا شــهامت داالن را 
پشــت ســر بگــذارد. هویتــش در پــس آن 
ــدرش،  ــه پ ــی ک ــت؛ داالن داالن شــکل می گرف
پدربزرگــش، پدرپدربزرگــش و تمــام اجــدادش 
کاری  پــی  تــا  بودنــد  گذاشــته  پــا  آن  در 
برونــد، تــا پــی زندگــی برونــد. امــا حــاال ایــن 
ــد. ــر می رس ــه نظ ــن ب ــع و ناممک ــاط قط ارتب

     پــدر بــا خــود زمزمــه می کنــد: امــا... پــس 
ــن، داالن  ــتنی م ــه؟ داالن دوست داش ــن چ م
زیبــای مــن، داالن خیال انگیــز مــن، مــن 
ــن.  ــی ک ــدری ام همراه ــة پ ــاط خان ــا حی را ت
ــم  ــت. نگاه ــاز اس ــمانم ب ــا چش ــر ت ــن را بب م
ــگار  ــاز اســت کــه ان کــن چشــم هایم طــوری ب
پلک هایــم از تــرس عقب نشــینی کرده انــد. 
گرمــای نفس هایــم دارد از دســت مــی رود 
ــن  ــیدن. ای ــم نرس ــیدن و بازه ــن نرس ــر ای س
دیــوارت بــرای چیســت؟ چــرا پــدرم را از مــن 
دریــغ می کنــی؟ چــرا مــادرم را از مــن دریــغ 

می کنــی؟ چــرا تمــام خانــواده ام را از مــن 
ــک  ــه اش ــن لحظ ــدر در ای ــی؟ پ ــغ می کن دری
می ریــزد و ادامــه می دهــد: کاش پتکــی داشــتم 
ــتم.  ــر می شکس ــورا از کم ــرم و ت ــای س ــه ج ب
متنفــرم! تــو  از  متنفــرم!  تــو  از  دیــوار 

ــرش را  ــته س ــال نشس ــان ح ــدر در هم      پ
بــه آرامــی بــه دیــوار می کوبانــد و اشــک 
چنیــن  انتظــار  کــه  پســرک  می ریــزد. 
واکنشــی از پــدر نداشــت، بــا خــود فکــر 
پــدرم  از  کــه  تصویــری  آخریــن  می کنــد 
ــود. ــم ب ــره اتاق ــت پنج ــر دارم، پش ــه خاط ب
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یگانه متینییگانه متینی
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  کارشناســی 

کــه اســتفاده از تزئیــن کامــًا رهــا شــود، 
همــان طــور کــه در برخــی از طرح هــای 
ــود.  ــده می ش ــر ]4[ دی ــتوفر کس ــیاء کریس اش
آدولــف لــوس ]5[ )معمــار( رویکــرد دوم  را  در 
مقالــة »تزئینــات   و جنایــت«  دنبــال کرد. )4(

از  یکــی  و  اتریشــی  )معمــار  لــوس      
ســال  در  مــدرن(  معمــاری  نظریه پــردازان 
ــه دنیــا آمــد )2( و در حرفــة  ــو ب 1870 در برن
پــدرش )سنگ تراشــی( تبحــر یافــت. او بعــد از 
اتمــام تحصیــات معمــاری در ســال 1893 در 
ــدة  ــاالت متح ــه ای ــدن ب ــی درس ــکدة فن دانش
ــال  ــه س ــدت س ــه م ــرد و ب ــفر ک ــکا س آمری
مکتــب  معمــاران  کارهــای  بــا  نزدیــک  از 
ــه  ــت ب ــد از بازگش ــد. او بع ــنا ش ــیکاگو آش ش
ــن  ــد. اولی ــط کار ش ــریعاً جــذب محی ــن س وی
ــید و  ــاپ رس ــه چ ــال 1908 ب ــة او در س مقال
ــان آورد و  ــه ارمغ ــش ب ــی برای ــهرتی جهان ش
ــدرن  ــاری م ــرداز معم ــوان نظریه پ ــه عن او را ب
ــن همســو  ــال ها در وی ــوس س ــرد. ل مطــرح ک
بــا معمــاران مــدرن پروژه هــای زیــادی را 
طراحــی کــرد و ســرانجام در ســال 1933 
لــوس  مقالــة  در همان جــا درگذشــت. )1( 
بــا عنــوان تزئیــن و جنایــت ]6[ از رســائل 

     تجریــد احجــام و نماهــای معمــاری و 
ــی  ــاری، یک ــات معم ــا حــذف تزئین ــتن ی کاس
قیــاس  در  مــدرن  معمــاری  محورهــای  از 
بــا معمــاری پیــش از آن اســت؛ بــا ایــن 
ــد  ــد در ذات کالب ــی را بای ــه زیبای ــه ک توجی
الحاقــی  عناصــر  در  نــه  معمــاری جســت 
ــل  ــه دلی ــدرن ب ــاری م ــی آن. )3( معم تزئین
ــر  ــردی را ب ــاً عملک ــاختارهای صرف ــه س اینک
ــر  ــی ب ــی داد و آن را دلیل ــح م ــات ترجی تزئین
شــد  باعــث  می دانســت،  تزئینــات  حــذف 
ــمت  ــه س ــتر ب ــا آن بیش ــف ب ــاران مخال معم
احیــای ســاختار تزئینــات دعــوت شــوند.

ــود  ــران  وج ــن بح ــل ای ــرای ح ــیر ب دو مس
ــد  ــاش کنن ــه ت ــود ک ــن ب ــی ای ــت: یک داش
عناصــری تزئینــی ایجــاد کنندکــه تــازه و 
اساســاً معاصــر باشــد. ایــن مســیری بــود 
ــالیوان ]1[ و  ــی س ــد لوئ ــی مانن ــه معماران ک
ــا  ــت ]2[، ی ــد رای ــک لوی ــوز وی فران دانش آم
ــن  ــد. ای ــاب کردن ــودی ]3[، انتخ ــی گائ آنتون
مســیر کــه همــان »هنــر نــو« یــا »آرت نــوو« 
ــرای توســعه  ــه ب ــام گرفــت، کوششــی آگاهان ن
ــر،  ــیر دیگ ــود. مس ــی ب ــرایط طبیع ــن ش چنی
ــود  ــال آن ب ــه دنب ــیر اول ب ــر از مس رادیکال ت



تاثیر گــذار در معمــاری اســت. )2( او اعــام 
از  نشــانه ای  عــدم دکوراســیون  کــه  کــرد 
جامعــة پیشــرفته اســت. اســتدالل او ایــن بــود 
کــه زینــت از لحــاظ اقتصــادی ناکارآمــد اســت 
ــن کاهــش  ــی منحــرف؛ بنابرای و از نظــر اخاق
)4( اســت.  پیشــرفت  از  نشــانه ای  تزئیــن 

     او در ایــن مقالــه مقایســه ای تمثیلــی بیــن 
ــی  ــن خالکوب ــن بی ــاط همچنی ــن و انحط تزئی
)نشــانة جــرم و نوعــی آرایــش یــا تزئیــن بدنی( 
و جنایــت انجــام داده اســت. او در آن مقالــه 
ــود  ــه خ ــی ک ــان مدرن ــن می نویسد:»انس چنی
ــا  ــت ی ــرم اس ــا مج ــد، ی ــی می کن را خالکوب
ــغ  ــه بال ــد ک ــود دارن ــی وج ــط. زندان های منح
بــر هشــتاد درصــد زندانیــان آن خالکوبــی 
کرده انــد. افــرادی کــه خالکوبــی دارنــد و 
ــر  ــد و اگ ــکار بالقوه ان ــتند جنایت ــی نیس زندان
انســان خالکوبــی شــده ای در آزادی بمیــرد 
در واقــع چنــد ســال قبــل از ارتــکاب بــه یــک 
ــن  ــه ای ــکا ب ــا ات ــوس ب ــت مرده اســت.« ل جنای
ــی  ــل عموم ــک اص ــه ی ــی ب ــیر اجتماع تفس
ــت  ــن حقیق ــن ای ــد. م ــت می یاب ــی دس تاریخ
ــه جهانیــان اعــام  را کشــف کــرده ام و آن را ب
ــر  ــی براب ــرفت فرهنگ ــول و پیش می کنم:»تح
ــی  ــام مصرف ــات از اق ــذف تزئین ــا ح ــت ب اس
ــن و  ــات، دروغی ــره.« )1( تزئین ــیاء روزم و اش
نشــانة فرهنــگ بــدوی هســتند. )4( از آنجــا که 
تزئیــن دیگــر بــه شــکلی ارگانیــک بــا فرهنــگ 
مــا ســر و کار نــدارد، لــذا بیانگــر فرهنــگ مــا 
ــود  ــق می ش ــروزه خل ــه ام ــی ک ــت. تزئین نیس
هیــچ رابطــه ای بــا مــا نــدارد، اصــًا هیــچ رابطة 
انســانی و هیــچ تناســبی بــا نظــم جهان نــدارد. 
ــد.  ــعه کن ــه توس ــی ب ــد کمک ــن نمی توان تزئی
ــادی  ــر اقتص ــده و از نظ ــدون فای ــن ب )7( تزئی
عقیــده  ایــن  بــر  لــوس  اســت.  بی صرفــه 
ــاز  ــات نی ــه تزئین ــردی ب ــیاء کارب ــه اش ــود ک ب
ندارنــد؛ چــرا کــه تزئینــات عمــر مفیــد اشــیاء 

ــا  ــی آن ه ــد و زیبایی شناس ــش می دهن را کاه
ــان  ــد روز دارد. )4( نوس ــگ م ــه در فرهن ریش
ــی  ــث بی ارزش ــات باع ــرم تزئین ــر ف ــم ب حاک
)7( می شــود.  محصــوالت  ایــن  ســریع 

     در ایــن عبــارت او ســعی داشــت  بگویــد که 
فرآینــد پیشــرفت فرهنــگ مصــادف بــا حــذف 
و محــو کــردن تزئینــات از هــر شــئ اســت. او 
ــه ساختمان ســازها  ــن ک ــه ای ــرد ک ــان می ک بی
تلــف  تزئینــات  ایجــاد  در  را  خــود  وقــت 
ــا  ــه تنه ــت )5(؛ ن ــرم اس ــل ج ــد مث می کنن
ــد،  ــود می آورن ــه وج ــن را ب ــکاران تزئی جنایت
ــت  ــاد جنای ــب ایج ــق موج ــن طری ــه از ای بلک
ــر  ــه ذخای ــه زدن ب ــوند و آن صدم ــز می ش نی
ــت )7(؛ در  ــی انسانهاس ــل فرهنگ ــی و تکام مل
ــرف  ــت را ص ــن وق ــد ای ــه می توانن ــی ک حال
ــد.)5( ــد ســاخت بکنن ــه فرآین ســرعت دادن ب

ــوب  ــر محس ــوس هن ــزد ل ــاری در ن      معم
ــه معنــای واقعــی کلمــه یــک  نمی شــود امــا ب
ــادگی و  ــوس س ــت. )1( ل ــودمند اس ــة س حرف
ــی  ــکار و نوگرای ــین ابت ــل را جانش ــت عم صح
ســاخته و ارزش هــای بی نظیرانــة صرفــه و 
و  تازگــی  ارزش هــای  را جانشــین  احتیــاج 
ــد. وی تمــام هــّم خویــش را  ــردازی می کن نوپ
بــه کار می بــرد تــا نشــان دهــد کــه فــرم وقتــی 
زیباســت کــه منعکس کننــدة کارکــرد خویــش 
باشــد و اجــزاء آن یــک کل وحدت یافتــه را 
می تــوان  رو  ایــن  از   )6( دهنــد.  تشــکیل 
ــرات  ــه تغیی ــه کســی دانســت ک ــوس را یگان ل
ــی را  ــاب صنعت ــر انق ــده در اث ــود آم ــه وج ب
بــه درســتی مشــاهده کــرد و بــه شــکلی 
ــه  ــی ب ــادگی و بی پیرایگ ــر س ــر ب ــیار مؤث بس
عنــوان بهتریــن واکنــش در برابــر فقــدان 
ــی  ــاب صنعت ــی از انق ــی ناش ــت اجتماع هوی
ــد داشــت کــه هیــچ  ــوس تأکی ــد کــرد. ل تأکی
ــد بیانگــر سلســله  ــه بتوان نشــانه و ســرنخی ک
ــاب  ــة انق ــارف جامع ــی متع ــب اجتماع مرات
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ــر  ــرا اکث ــدارد. زی ــرد ن ــد، کارب ــی باش صنعت
در  کــه  حاشیه نشــین  و  روســتایی  مــردم 
ــرت  ــهرها مهاج ــه ش ــی ب ــاب صنعت ــر انق اث
و  بیگانه انــد  شــهر  بــا  کامــًا  کرده انــد، 
افتاده انــد.  دور  و  بریــده  خــود  پیشــینة  از 
ــن  ــه ای ــی ک ــر مفهوم ــردن ه ــه کار ب ــذا ب ل
ــد  ــه از آن بریده ان ــته ای ک ــه گذش ــردم را ب م
ــت. )1( ــت اس ــه و نادرس ــد بی پای ــد ده پیون

البتــه بــه طــرز شــگفت آوری در برخــی از 
ــی را دیــد.  ــوان تزئینات ــوس می ت کارهــای ل
ــه  ــز داد ک ــوان تمیی ــور می ت ــن ط ــع ای در واق
موضــوع بیــن یــک ســطح صــاف و یــک ســطح 
ــای تزئیــن  ــه معن ــده و اختــاف آن دو ب پیچی
داشــتن و نداشــتن نیســت بلکــه بیــن ارگانیک 
بــودن و داشــتن تزئینــات اضافی اســت. در واقع 
بیــان لــوس مخالــف تزئینــات اضافــی و بیش از 
حــد معمــول اســت بــه چیزهایــی کــه بــه طــور 
ــتند. )5( ــاختمان هس ــی از س ــک بخش ارگانی

ــوس  ــف ل ــه های آدول ــی اندیش ــود عین      نم
را می تــوان در پروژ ه هــای ســاخته شــدة او 
مشــاهده کــرد. در بیشــتر آثــاری کــه از لــوس 
باقــی مانــده )چــه پــروژه چــه ســاختمان( نمــا 
مســتطیلی ســاده اســت کــه اشــکال هندســی 
ســاده )مربــع و مســتطیل بــه اندازه هــای 
پنجره هــای  واقــع  در  کــه  گوناگــون( 
ســاختمان هســتند، در آن تعبیــه شــده اند )6(. 
ســاختمان های لــوس عمومــاً ســطوحی ســفید 
ــب  ــت اغل ــن باب ــد و از ای ــن دارن ــدون تزئی و ب
بــا کارهــای لوکوربوزیــه مقایســه شــده اند. وی 
ــطوح  ــت و س ــیار خوش پرداخ ــی بس از مصالح
صیقلــی کــه هیــچ گچ بــری و حاشــیة تزئینــی 
آنهــا را قطــع نمی کــرد اســتفاده می کــرد )2(.

     مصالــح مــورد اســتفاده در نمــا کامــًا 
ــن  ــر ای ــار ب ــعی معم ــد و س ــده می آی ــه دی ب
بــوده کــه زیبایــی طبیعــی مصالــح ســاختمانی 
و صداقــت معمــاری را جانشــین تزئیناتــی 

کنــد کــه لــوس بــا آن ســخت در افتــاده 
ــی  ــاری، نوع ــر معم ــر عنص ــوس، در ه ــود. ل ب
ــی  ــن ارزیاب ــا ای ــه ب ــد ک ــانی می دی ارزش انس
از  او  بــود؛  بی واســطه و تجربــی هماهنــگ 
ــه  ــی چ ــر فن ــه از نظ ــاده روی )چ ــه زی هرگون
اخاقــی( اکــراه داشــت و احتمــاالً همیــن 
ــورش او علیــه تزئینــات و  ــراه، انگیــزه ش اک
ــان ]7[ و  ــة رام پ ــوی نظری ــه س ــش او ب کش
دوری از پــان آزاد ]8[ بــود. او از رابطــة انســان 
و محیــط پیرامونــش تلقــی محــدودی داشــت 
ــدام و حــرکات انســانی  و فقــط رابطــة بیــن ان
را بــا پــاره ای از ابعــاد و فضاهــای مســکونی در 
نظــر می گرفــت کــه بایــد از طریــق تجربــه بــه 
ــزه در  ــش غری ــه نق ــن رو، ب ــد. از ای ــت آی دس
کار معمــار بیــش از حــد بهــا داد و طــرح آوری 
را رســالتی صرفــاً فــردی تلقــی کــرد. )6(

ــه  ــوان ب ــوس  می ت ــای ل ــن پروژه ه از مهم تری
ــهٔ اشــتاینر« و »ســاختمان ادارهٔ مرکــزی  »خان
ــرد. )2( ــاره ک ــن اش ــن و زاالچ« در وی گولدم

ــف  ــبک آدول ــرف س ــتاینر ]9[ مع ــه اش   خان
لــوس اســت. او طــرح ســاختمان را تحــت تاثیر 
ــود.  ــی نم ــیکاگو طراح ــب ش ــای مکت آموزه ه
متقــارن  و  بتنــی  ســاختمان  نمــای 
آن  همکــف  پــان  شده اســت.  ســاخته 
بــه صــورت ســیال و بــا سلســله مراتــب 
شده اســت. طراحــی  جدیــدی  فضایــی 

ــاختمانی  ــررات س ــت مق ــور رعای ــه منظ  او ب
کــه در جهــت مشــرف بــه خیابــان تنهــا یــک 
طبقــه را مجــاز می دانســت ســقف بنــا را 
ــن آورده  ــاز پایی ــد مج ــا ح ــن قســمت ت در ای
بــود. ســازة حجمــی و صلــب ســاختمان بــدون 
شده اســت.  طراحــی  برجســتگی  و  تزئیــن 
بنــا  ایــن  در  تزئینــات  از  اســتفاده  عــدم 
ــه  ــت تناســبات و ب ــه اهمی موجــب می شــد ک
ــه ای  ــاز شیش ــطوح ب ــت س ــة اهمی ــژه درج وی
)1( باشــد.  مؤکدتــر  صلــب  دیوارهــای  در 
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     جــان راســکین ]10[، ناشــر اســتدالل 
ــات  ــرد تزئین ــن کارب ــز از مخالفی ــی نی اخاق
بــه  او  اســت.  ماشــینی  تزئینــِی  اشــیاء  و 
می دانــد:  ناخوشــایند  را  تزئیــن  دلیــل  دو 
یکــی بــه دلیــل زیبایــی فرم هــای دســتی 
و دیگــری عاقــه و توجــه بــه کار و هنــر 
انســانی. از نظــر وی تولیــدات مکانیکــی از 
ــی  ــرده و آن را بی معن ــی نب ــت دوم بوی خاصی
ــز  ــی ج ــل خاصیت ــن دلی ــه همی ــازد؛ ب می س
)4( نــدارد.  بی تجربــه  چشــم های  فریــب 

همــراه بــا شــیوع ایــن ســبک در سراســر 
جهــان، از ابتــدای دهــة 40 شمســی در ایــران 
ــوه  ــاخت انب ــه س ــدام ب ــا اق ــاز و بفروش ه بس
خانه هایــی کردنــد کــه عــاوه بــر اینکــه فاقــد 
هرگونــه زیبایــی کالبــدی در حجــم و نمــا 
ــای  ــف و کاره ــای ظری ــد، از آجرکاری ه بودن
ــان و اســتادکاران متبحــر  ــزی بّنای ــی و فل چوب
نیــز در آن هــا خبــری نبــود. )3( هنرهــای 
از  جدایی ناپذیــر  بخشــی  دیگــر  تزئینــی 
صــد  از  بیــش  نبودنــد.  طراحــی  فراینــد 
ــتفادة   ــوس، اس ــف ل ــه آدول ــی ک ــال از زمان س
تزئینــات در معمــاری را بــا جــرم معــادل 
کــرد، مدرنیســم تقریبــاً 80 ســال ارتبــاط 
معمــاری بــا هنــر را قطــع کــرد. تــا آن زمــان، 
فضــای  و  تزئینــی  هنرهــای  بیــن  پیونــد 
)4( بــود.  هم جــوش  عمــًا  ساخته شــده 

بــه ایــن ترتیــب چهــرة غالــب شــهرها را 
ــا  ــا ب ــد )عمدت ــکیل دادن ــاختمان هایی تش س
نماهــای ســنگ پــاک( کــه عــاوه بر نداشــتن 
زیبایــی کالبــدی )کــه مــورد تأکیــد معمــاری 
ــن خصیصه شــان ضعــف  ــود(، مهم تری مــدرن ب
شــدید جزئیات پــردازی و در واقــع عــدم توجــه 
بــه جزئیــات خــاص معمــاری بــود. بایــد توجــه 
کنیــم کــه فــرق اســت میــان »آراســتن« 
ــای  ــر زیبایی ه ــات ب ــتفاده از تزئین ــا اس ــه ب ک
تصویر 1. خانه اشتاینرکالبــدی یــک جســم تأکیــد می کنــد و »بــزک 



ــک  ــر ی ــی را ب ــی اضاف ــه تزئینات ــردن« ک ک
ــدی می نشــاند. )3( ــی کالب ــد زیبای جســم فاق

در مقابــل در جوامــع ســنتی آفریقــا، اســتفاده 
بومــی  معمــاری  و  هنــر  در  تزئینــات  از 
ــه  ضــروری اســت و بیشــتر قبایــل محلــی را ب
ــه ای  ــی قبیل ــی و کیهان شناس ــای قبل تمدن ه
ــدون  ــد ب ــا معتقدن ــد. آنه خــود متصــل می کن
تزئینــات، تاریــخ بیش تــر قبایــل آفریقایــی 
نمادهــا،  ایــن  بــود، زیــرا  ناقــص خواهــد 
تزئینــات صــرف یــا منبــع لــذت زوال نیســتند؛ 
و  اســت  خوشــایند  آن هــا  دیــدن  اگرچــه 
مخــازن عمیــق و ظریــف تاریــخ هســتند. 
     بــرای اکثــر قبایــل آفریقایی، ســاختمان های 
ــق  ســنتی تزئین شــده، داســتان هایی را از طری
الگــو، رنــگ و تزئینــات روایــت می کننــد، چــه 
ــورت  ــه ص ــه ب ــتقل و چ ــمه های مس ــا مجس ب
پانل هــای در  نقــش برجســته در دیوارهــا، 
و ســایر عناصــر معمــاری. بــرای مثــال، در 
معمــاری ســنتی یوروبــا ]11[، ســتون های 
ــت از  ــرای حمای ــه ب ــو ک ــای فیگوراتی خانه ه
ــون  ــر پانتئ ــوند نمایانگ ــتفاده می ش ــقف اس س
ــا  ــی از نبرده ــی فراخوان ــا حت ــان ی ]12[ خدای
و فتوحــات قبیلــه ای اســت. مــردم اندبلــه 
در جنــوب آفریقــا نیــز طیــف وســیعی از 
روشــن  الگوهــای  طریــق  از  را  احساســات 
نقاشی شــده بــر روی خانه هایشــان منتقــل 
ــورد  ــوز م ــا هن ــن الگوه ــروزه ای ــد. ام می کردن
ــان دهنده  ــرا نش ــد، زی ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
ــی  ــچ فرهنگ ــه هی ــت ک ــده اس ــخ ثبت ش تاری
نمی توانــد بــه طــور کامــل آن را کنــار بگــذارد.

     همچنیــن پیچیدگــی زبان هــای فــردی 
محدودیت هــای  و  آفریقایــی  قبایــل  اکثــر 
تاریخ هایشــان  ارائــة  اغلــب  آن هــا  زبانــی 
می کــرد،  دشــوار  مکتــوب  صــورت  بــه  را 
ــمایل نگاری ها  ــه ش ــوالً ب ــل معم ــن قبای بنابرای
را  آن هــا  بیشــتر  کــه  می شــدند  متوســل 

و  لبــاس  ظــروف،  ســاختمان ها،  روی  بــر 
آن جایــی  از  و  می کردنــد  حــک  مبلمــان 
متعــددی  زیرگروه هــای  و  اقــوام  کــه 
ــا و  ــه زبان ه ــی ب ــه همگ ــتند ک ــود داش وج
می کردنــد  صحبــت  متفــاوت  گویش هــای 
ــد  ــان واح ــک زب ــه ی ــا ب ــن تاریخ ه ــه ای ارائ
ــود. ــد دشــوار ب کــه همــه آن را درک می کردن

     اقــوام مختلــف ســطح ســواد متفاوتــی 
داشــتند؛ در نتیجــه، برخــی از قبایــل بــا 
ــرد،  ــای منحصربه ف ــر نگاره ه ــتفاده از تصوی اس
را  خــود  بومــی  ســوادآموزی  سیســتم های 
ــت  ــاد درخ ــال، نم ــرای مث ــد. ب ــداع کردن اب
خرمــا )آبــه دوا( بــه معنــای ثــروت، خودکفایی، 
ــه  ــی ک ــت؛ در حال ــرزندگی اس ــت و س صاب
ــای  ــه معن ــان( ب ــو ن ــرغ )آکوک ــای م ــاد پ نم
والدیــن، مراقبــت، مهربانــی و محافظــت اســت. 
     تزئینــات آفریقایــی امــروزه راه خــود را 
ــدا  ــر پی ــی معاص ــای طراح ــایر حوزه ه ــه س ب
روح آوری  هنــری  الگوهــای  کرده اســت. 
)الهــام گرفتــه از اســاطیر ســنتی یوروبــا( 
ــورک  ــتقر در نیوی ــه ای مس ــراح نیجری ــه ط ک
»Laolu Senbanjo« طراحــی کرده اســت، نــه 
ــه در  ــی ک ــران آفریقای ــان مهاج ــا در می تنه
ــی  ــت. برخ ــوب شده اس ــان محب ــر جه سراس
از ایــن الگوهــا کنیــاک، شیشــه های عطــر 
ورزشــی  لباس هــای  حتــی  و  طراحــان 
ایــن کــه »آیــا  نایــک را زیبــا می کننــد. 
ــاید  ــت؟« ش ــی اس ــز خوب ــت چی ــن در نهای ای
موضــوع مقالــه چیــز دیگــری باشــد امــا 
واضــح اســت کــه زیبایــی تزئینــات آفریقایــی 
کشــش قدرتمنــدی را اعمــال می کنــد. )8(

     در ایــران نیــز می تــوان ارزش هــای هنــری 
تزئینــات و آرایــش بناهــا را از جنبــه ای خــاص 
در تعامــل و تعاطــی فرهنگ هــا و اقــوام مختلف 
دانســت. ایــن موضــوع در ایــران، شــاید بیش از 
هــر عصــر و تمــدن تاریخــی اتفــاق افتــاد. )9(  
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ــای  ــا شــروع دوران تاریخــی و رشــد تمدن ه ب
ــه  ــورد توج ــتر م ــن بیش ــئلة تزئی ــری، مس بش
قــرار گرفــت و بــه دنبــال آن همبســتگی 
تزئینــات بــا معمــاری نیــز گســترش یافــت. در 
هنــر ایــران، بــه خصــوص بعــد از هخامنشــیان، 
و  نگاریــن  نقش مایه هــای  از  اســتفاده 
ایــن  یافــت.  توســعه  معمــاری  در  آذینــی 
ــت  ــان تقوی ــد بعدهــا در دوره اســامی چن رون
نگاره هــای  گفــت  می تــوان  کــه  گردیــد 
ــاری  ــای معم ــزا و نیروه ــة اج ــن، هم پای نمادی
ــوده  ــهیم ب ــا س ــه تنه ــم ن ــال مفاهی در انتق
)10( گرفته انــد.  پیشــی  آن  بــر  گاه  بلکــه 

     تزئینـــات معمـــاری کـــه بـــه شـــکل های 
مختلـف خـود را در نمـا، ورودی هـا، فضاهـای 
داخلـــی و بـــه طـــور شـــاخص بـــه عناصـــر و 
ــت  ــد، هویـ ــان می کنـ ــاری بیـ ــزای معمـ اجـ
ــاری(  ــود معمـ ــد خـ ــود را )ماننـ و ارزش خـ
در مســـیر تحـــول زیبایـــی شناســـانه اش 
می نمایانـــد. عوامــل متعــددی بــه کالبــد 
ــا  ــان آن ه ــه از می ــد ک ــکل می دهن ــه ش خان
ــه تزئینــات اشــاره کــرد. تزئینـــات  ــوان ب می ت
را نمی تـــوان از معمـــاری جـــدا کـــرد؛ امـا بـه 
مراتـــب نسـبت بـه معمـــاری، بیشتر می تـوان 
ــی، هویـــت اجتماعـــی در  ــانه های تاریخـ نشـ
ســـرزمین ایـــران، و ارزش هـــای فرهنگـــی را 
از آن دریافـــت کـــرد. تزئینـــات معمـــاری -در 
تمامـــی دوره های تاریخـــی اش چـــه در عصـر 
ــر  ــامی اش- بیانگ ــه در دورة اس ــتان و چ باس
اندیشــه و ذوق مردمانــی اســت کــه معیارهــای 
ــاری  ــد. در معم ــرار گرفته ان ــی ق ــر و زیبای هن
دورة قاجــار نیــز ماننــد دوره هــای پیــش، 
اجــزای اصلــی خانه هــا  از  تزئینــات یکــی 
بــه شــمار می رفــت و تمــام خانه هــا بــه 
ویــژه خانه هــای اعیــان و اشــراف تزئینــات 
ــار  ــد معم ــرای هنرمن ــات ب ــت. تزئین داشته اس
ــت. )9(  ــوردار بوده اس ــی برخ ــت باالی از اهمی

ــت  ــوان اهمی ــز مي ت ــروزي نی ــاري ام در معم
تزئینــات را در بناهــاي مختلــف دید. مســجدها 
ــود را در  ــت خ ــکوه و عظم ــه ش ــي ک و بناهای
ــد.  ــدد می یابن ــات متع ــا و تزئین نقــش و نگار ه
حتــي در فضاهــای داخلــی کوچک تریــن و 
ــر و  ــوان عناص ــز مي ت ــا نی ــن بن کم اهمیت تری
جزئیــات زیــادي را مشــاهده کــرد کــه بــه آن 
ــوان  ــن نمی ت ــیده اند. بنابرای ــا بخش ــا معن فض
تزئینــات را از بســیاری از جوامــع از جملــه 
دانســت. دور  بــه  و   کم اهمیــت  ایــران، 

ــات در  ــد، تزئین ــاره  ش ــه اش ــه ک      همان گون
ــوده  ــول نب ــورد قب ــدان م ــدرن چن معمــاری م
ذات  در  را  زیبایــی  ایــن ســبک  در  اســت. 
ــات  ــه در تزئین ــد، ن ــاری می بینن ــد معم کالب
ــتنباط  ــوان اس ــد می ت ــان ش ــه بی آن. از آن چ
کــرد آدولــف لــوس در واقــع بــه دنبــال مفاهیم 
بوده اســت.  مــدرن  معمــاری  در  خاصــی 
بــا  آثــار خلق شــده  بــا  تــا  او می کوشــید 
ــا را  ــاختاری بن ــم س ــود، مفاهی ــای خ طرح ه
بیــان نمایــد، ســاختاری کــه حجــم را وابســته 
ــا کارایــی و  ــه عملکــرد، پــان را هماهنــگ ب ب
ــوده،  ــر بیه ــذف عناص ــا ح ــاختمان را ب کل س
معنــادار نمایــد. او از پیشــگامان ســبکی در 
معمــاری بــوده و اصــول بــه کار رفتــه در آثــار 
او ســال ها بــر معمــاری جهــان مســتولی بــوده 
ــر  ــیاری در سراس ــداران بس ــم طرف ــوز ه و هن
ــی  ــه او  طراح ــاختمان هایی ک ــان دارد. س جه
کــرده بــدون هیچ گونــه آشــفتگی فکــری 
ــت  ــوص، صراح ــده و خل ــده و درک می ش دی
ســاختار  تمامیــت  ســرلوحة  صداقــت،  و 
بناهایشــان بوده اســت، در واقــع او و دیگــر 
بــر  تاثیر گــذار  بســیار  هم نظــر  معمــاران 
کــه  جنبشــی  بوده انــد،  مــدرن  جنبــش 
ــی  ــرد وعملکردگرای ــة خ ــر پای ــت ب می خواس
ســاختمان را بنــا کنــد. امــا انــگار لــوس اشــتباه 
او،  پیش بینی هــای  برخــاف  کرده اســت. 



ــون  ــع همچ ــر جوام ــی  و دیگ ــع آفریقای جوام
ایــران بــا دور انداختــن زیــورآالت آن بــه جلــو 
ــن کار  ــه ای ای ــچ جامع ــاید هی ــد. )ش نمی رون
ــکار  ــخ، ان ــردن تاری ــاک ک ــروزه پ ــد.( ام را نکن
هویــت جمعــی مــا و نفــی لذت هــای عمیق تــر 
از تصدیــق گذشــته، جنایــات واقعــی هســتند. 
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تزئینــات  در  نوگرایــی  مقالــه   .)9(
شــیراز شــهر  قاجــار  خانه هــای 

)10(. مقالــه آشــنایی بــا تزیینــات وابســته بــه 
معمــاری ایــران ( تزئینات معماری ایــران بعد از 
اســام( تهیــه و تدویــن: امیــر رجایی باغســرخی.
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همراه با جین جیکوبزهمراه با جین جیکوبز

فاطمه عظیمی، مهرآنا متینفاطمه عظیمی، مهرآنا متین
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  کارشناســی 
ایــران صنعــت  و  علــم  دانشــگاه  معمــاری،  کارشناســی 

ــط  ــی در محی ــری از ناامن ــه جلوگی و در نتیج
ــث  ــر باع ــن ام ــه ای ــود ک ــراد می ش ــی اف زندگ
افــراد  ارتبــاط  برقــراری  میــزان  باالرفتــن 
ــایی  ــاکنان و شناس ــنایی س ــر، آش ــا یکدیگ ب
ــود. افــراد غریبــه در محــل ســکونت خواهــد ب

ــزان جــرم  ــار و می ــرن بیســتم، آم در اواخــر ق
بــه نحــو بی ســابقه ای در آمریــکا افزایــش 
و  سیاســتمداران  کــه  طــوری  بــه  یافــت، 
بــرای  راه هایــی  محققــان در جســت وجوی 
حــل مشــکات ناشــی از آن در جامعــه بودنــد.

ــد  ــرح کرده ان ــنهادهایی مط ــگران پیش پژوهش
ارائه شــده،  راه هــای  تمامــی  میــان  از  کــه 
طراحــان  شــهری  و  معمــاران  راه حل هــای 
حــاوی تمــام معیارهــای الزم بــود و مناســب تر 
ــه تشــخیص داده شــد کــه همــه بیانگــر  از بقی
ــر در  ــاده بودند:»تغیی ــیار س ــل بس ــک راه ح ی
کالبــد محیــط شــهری« و در مرحلــة بعــد 
اتخــاذ روشــی کــه مــردم از فضــای ایجاد شــده 
اســتفاده کننــد. بــا شــروع بــه کار ایــن فرضیــه 
مجتمع هــای  و  همگانــی  عرصه هــای  در 
صاحب نظــران  و  جامعه شناســان  مســکونی، 
ــام  ــرات انج ــاالت و تغیی ــت وجوی ح ــه جس ب
ــرای  ــردی ب ــوان راهب ــه عن ــهری ب ــده ش ش

می تواننــد  زمانــی  تنهــا  شــهرها   
کننــد  فراهــم  چیــزی  مــردم  بــرای 
]1[ کننــد.  ایجــادش  آنهــا  خــود  کــه 

ــن  ــهرها بزرگ تری ــا ش ــیاری جهت ه      از بس
رویکردهــای  هســتند.  انســان ها  اختــراع 
ــرای طراحــی شــهری وجــود دارد.  ــی ب مختلف
ســوال همیشــگی ایــن اســت کــه »چــه کســی 
دربــارة چگونگــی کالبــد فیزیکــی شــهر تصمیم 
می گیــرد؟ کارکــرد شــهر چگونــه خواهــد بــود؟ 
و چــه کســانی در آن زندگــی خواهنــد کــرد؟«

موثــر  عوامــل  مهم تریــن  از  یکــی  امنیــت 
اســت.  شــهری  محیط هــای  کیفیــت  در 
»پیشــگیری از جــرم از راه طراحــی محیطــی« 
ــال  ــه دنب ــه ب ــت ک ــی اس ــه نظریه های از جمل
نیــاز بــه امنیــت مطــرح شده اســت. افــراد 
ــه روحــی،  ــف از جمل ــد از جنبه هــای مختل بای
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــمانی در برق ــی و جس فیزیک
محیــط اطــراف خــود احســاس امنیــت کننــد 
فعالیت هــای خــود در جامعــه  انجــام  و در 
نداشته باشــند.  ناامنــی  و  تــرس  احســاس 
ســبب  نه تنهــا  ایــده آل  شــهری  طراحــی 
افــراد می شــود  زندگــی  کیفیــت  افزایــش 
ــت  ــرم و جنای ــری از ج ــب جلوگی ــه موج بلک



ــر  ــد. ه ــهری درآمدن ــم ش ــری از جرائ جلوگی
ــای  ــری و روش ه ــای نظ ــد در چارچوب ه چن
اجرایــی تفاوت هایــی بــا یکدیگــر داشــتند، 
ولــی در چنــد زمینــه متفق القــول بودنــد: 
طریــق  از  می توانــد  شــهری  طراحــی     •
ایجــاد موانــع و ســد کــردن موقعیت هــای 
ســاختن  دشــوار  یــا  و  جــرم  ارتــکاب 
ارتــکاب جــرم از جرایــم پیشــگیری کنــد.

•      محیــط کالبــدی می توانــد از طریــق از بیــن 
ــا راه هــای مناســب  ــا ی ــردن مکان هــای اختف ب
فــرار مانــع ارتکاب جــرم و رفتار مجرمانه شــود.

کالبــدی  محیــط  و  شــهری  طراحــی    •
در  را  شــهروندان  رفتارهــای  می توانــد 
یــا  مشــاهده  احتمــال  افزایــش  جهــت 
پیشــگیری و بازداشــت مجرمــان تغییــر دهــد.

طریــق  از  می توانــد  کالبــدی  •   محیــط 
عرصه هــای  مراقبــت  و  کنتــرل  افزایــش 
ــات و  ــا، مداخ ــا، میدان ه ــی، خیابان ه عموم
پیوســتگی و همبســتگی اجتماعــی بــا احتــرام 
ــوع جــرم  ــان وق ــی، در زم ــه تضادهــای داخل ب
ــرد. ]2[ ــرار گی ــهروندان ق ــتفاده ش ــورد اس م

رابــرت مــوزز ]3[  برنامه ریــز شــهری       
ــا  ــه ب ــزرگ ک ــردی ب ــد؛ م ــده ای قدرتمن نماین
ــت  ــد و باف ــهر آم ــه ش ــود ب ــز خ ــوی تی چاق
ســرطانی آن را جراحــی کــرد و ســاختمان های 
ــه بســیاری  ــود ک ــد ب ــدرن ســاخت. او معتق م
بــزرگ  پروژه هــای  راه  از  بایــد  را  مــردم  از 

ــا  ــازی زاغه ه ــای پاکس ــا پروژه ه ــکن و ی مس
و محیط هــای آلــوده جابه جــا کــرد حتــی 
اگــر ناراضــی باشــند؛ او ایــن نارضایتــی را 
گواهــی برعــدم آگاهــی آن هــا می دانســت.

     در مقابــل او شــخصیتی برجســته کــه 
جیــن  کــرد،  مبــارزه  شــهر  رشــد  بــرای 
ــازی،  ــاری و شهرس ــد معم ــز ]4[، منتق جیکوب
نویســنده و فعــال مشــهور حقــوق مدنــی 
یکــی از مخالفــان سرســخت سیاســت های 
اولیــن  از  جیکوبــز  بــود.  او  همگن ســازی 
کســانی بــود کــه ارتباطــی میــان جــرم، 
ــرد. ــدا ک ــد فضــای خارجــی پی ــت و کالب امنی

     جیکوبــز در ســال 1916 میــادی در 
ــا  ــه دنی ــیلوانیا ]5[، ب ــکرانتون پنس ــهر اس ش
کار  بــه  پایــان دورة دبیرســتان  از  او  آمــد. 
ــه  ــد و ب ــغول ش ــه ای مش ــتاری روزنام ویراس
ــچ  ــه روســتای گرینوی ســرعت از اســکرانتون ب
ــارة تجــارت  ــت و درب ــورک رف ــن در نیوی منهت
ــر  ــه دفت ــس از آن ب ــز مقاله نویســی کــرد. پ فل
در  و  رفــت   ]6[ آمریــکا  اینفورمیشــن  وار 
ــز ]7[  ــرت جیکوب ــرش راب ــا همس ــا ب همانج
ــاه  ــة پنج ــد. در ده ــنا ش ــود آش ــار ب ــه معم ک
ــروم ]8[  ــه آرشــیتکچرال ف ــات تحریری ــه هی ب
پیوســت و تمرکــز کامــل خــود را بــر روی 
ــچ گاه  ــرار داد. وی هی ــهر ق ــارة ش ــتن درب نوش
ــزی  ــة برنامه ری ــه ای در زمین ــات حرف تحصی
عنــوان  بــه  ابتــدا  او  ندیده بــود.  شــهری 
دســتیار ویراســتار اســتخدام شــد. پــس از 
ایــن موقعیــت،  اولیــن موفقیــت خــود در 
جیکوبــز شــروع بــه انتشــار مقاالتــی در زمینــه 
ــال 1954  ــود. در س ــهری نم ــزی ش برنامه ری
ــا پــروژه توســعه در  میــادی، او مأمــور شــد ت
ــن ]9[  ــد بیک ــط ادمون ــه توس ــا را ک فیادلفی
طراحــی شــده بود، پوشــش دهــد. اگرچــه 
ویراســتاران او انتظــار داشــتند کــه جیکوبــز از 
ایــن پــروژه حمایــت کنــد، امــا او از آن انتقــاد 

در  عمومــی  اعتــراض  یــک  در  جیکوبــز  جیــن  تصویــر1-1. 
ســال  Greenwich Villageدر  در  واشــینگتن  میــدان  پــارک 
   Fred W McDarrah /Getty Images عــکاس:  1۹۶۳میــادی. 
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ــه  ــد ب ــه ادمون ــدم توج ــه ع ــبت ب ــرده و نس ک
کــه  کم بضاعــت  آفریقایی-آمریکایی هــای 
مســتقیماً تحــت تأثیــر ایــن پــروژه قــرار گرفته 
بودنــد، واکنــش نشــان داد. وقتــی ادمونــد 
ــعه  ــاختمان های توس ــی از س ــن نمونه های بیک
نیافتــه را بــه جیکوبــز نشــان داد، او تشــخیص 
داد کــه توســعه بــه زندگــی اجتماعــی در 
خیابــان پایــان می دهــد. هنگامــی کــه جیکوبــز 
بــه دفاتــر آرشــیتکچرال فــروم بازگشــت، 
ــزی  ــردن برنامه ری ــوال ب ــر س ــه زی ــروع ب ش
نمــود. میــادی   1950 دهــه  در  شــهری 

جیکوبــز  میــادی،   1955 ســال  در       

در  کــه  وزیــری   ،]10[ کــرک  ویلیــام  بــا 
ماقــات  می کــرد،  کار   ]11[ ایســت هارلم 
ــروم  ــیتکچرال ف ــر آرش ــه دفات ــرک ب ــرد. ک ک
مجــدد  احیــای  کــه  را  تأثیــری  تــا  آمــد 
کنــد  توصیــف  داشــت،  ایســت هارلم  بــر 
کــرد. معرفــی  محلــه  بــه  را  جیکوبــز  و 

ــه  ــی ک ــادی، در حال ــال 1956 می      در س
جیکوبــز در کنــار داگاس هاســکل ]12[ از 
ــروم ایســتاده بود، در دانشــگاه  ــیتکچرال ف آرش
بــا معمــاران  او  هــاروارد ســخنرانی کــرد. 

ــزان شــهری و روشــنفکران  برجســته، برنامه ری
ــورد  ــورد ]13[( در م ــس مامف ــه لوئی )از جمل
او  کــرد.  ســخنرانی  ایســت هارلم  موضــوع 
از ایــن حضــار خواســت تــا بــا توجــه بــه 
رگه هــای آشــفتگی ]14[ کــه خــرد و حکمــت 
عجیبــی در عمیق تریــن معنــای خــود بــه 
دنبــال دارنــد ایجادکننــدة یــک تغییــر باشــند 
ــده  کــه هنــوز در مفهــوم نظــم شــهری  گنجان
جیکوبــز،  انتظــارات  برخــاف  نشده اســت. 
پذیرفته شــد،  اشــتیاق  بــا  صحبــت  ایــن 
ــرای  ــدی ب ــوان تهدی ــه عن ــن او ب ــا همچنی ام
و  امــاک  صاحبــان  شــهری،  برنامه ریــزان 
ــیتکچرال  ــد. آرش ــی ش ــعه دهندگان معرف توس
ــراه  ــه هم ــال ب ــخنرانی را در آن س ــروم س ف
کــرد. چــاپ  ایســت هارلم  از  عکس هایــی 

     پــس از آنکــه ویلیــام اچ. وایــت ]15[ 
ســخنرانی جیکوبــز را در هــاروارد خوانــد از 
ــن  ــابه ای ــه ای مش ــا مقال ــود ت ــوت نم وی دع
ســخنرانی بــا عنــوان »مرکــز شــهر بــرای مردم 
اســت« در مجلــة فورچــون ]16[ بنویســد 
و ایــن اولیــن انتقــاد وی در ایــن مجلــه از 
رابــرت مــوزز بــود کــه خشــم او را برانگیخــت.

او  میــادی       در طــول ســال های1960 
ــی در جهــت  ــت ســازمان های محل ــرای هدای ب
مخالفــت بــا از بیــن بــردن بــاال و پایین شــهری 
ــرت  ــه راب ــراه ک ــاخت بزرگ ــایگی و س و همس
شــهری  پارک هــای  اصلــی  عضــو  مــوزز، 
نیویــورک، از آن حمایــت کرده بــود، جــذب 
نهضــت عملگرایــی شــهری ]17[ شــد. وی 
ــا  ــش ب ــدة خوی ــاب شناخته ش ــار کت ــا انتش ب
ــزرگ  ــهرهای ب ــی در ش ــرگ و زندگ ــوان م عن
میــادی   1961 ســال  در   ]18[ آمریکایــی 
ــع مشــاهدات  ــرد. او در واق ــا ک ــه پ جنبشــی ب
کتــاب  ایــن  در  را  خویــش  نوشــته های  و 
ارائــه نمــود. ایــن کتــاب، حاصــل زندگــی 
جســت وجوگر، مشــاهدة عینــی و احســاس 
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ــردم و  ــرة م ــی روزم ــه زندگ ــوی او نســبت ب ق
ــه ســبب شــد  ــی او اســت، ک ــت اجتماع فعالی
ایــن کتــاب بــه  عنــوان یکــی از کتــب مرجــع 
ــهری  ــی ش ــازی و جامعه شناس ــات شهرس ادبی
مــورد توجــه قــرار گیــرد و اندیشــه های او 
ــت  ــده اس ــده و قانع کنن ــع، زن ــان جام آن چن
از  بســیاری  اندیشــیدن  چگونگــی  در  کــه 
صاحب نظــران جهــان، متفکــران شهرســازی و 
معمــاری دربــارة شــهرها و رویکردشــان تــا بــه 
امــروز تأثیرگــذار بوده اســت. کتــاب حاکمیــت 
مؤسســات طراحــی حرفــه ای مدرنیســتی را 
بــه چالــش کشــیده و از مشــاهدة تجربــی 
ــه و بصیــرت اجتماعــی، دفــاع می کنــد.  آگاهان
ــش نســبت  ــادی، در واکن ــال 1962 می در س
بــه طــرح مــوزز بــرای ســاخت بزرگراهــی 
کــه از میــان پــارک میــدان واشــنگتن در 
منهتــن و وســت ویلیــج ]19[ می گذشــت، 
ــرح  ــف ط ــترک توق ــیون مش ــئول کمیس مس
بزرگــراه منهتــن شــد.  یکــی از علــل شــهرت 
او اســتفاده از اصطــاح چشــمان ناظــر بــر 
ــه شــهر  ــود ک ــد ب ــود. او معتق ــان ]20[ ب خیاب
در  بلکــه  نیســت،  ســاختمان ها  مــورد  در 
ــت. ــی اس ــای عموم ــردم و خیابان ه ــورد م م

کرده بــود  حــس  را  شــهر  نبــض  او       
فضاهــا  و  محیــط  موشــکافانه  بســیار  و 
او  کــه  چیــزی  می کــرد.  مشــاهده  را 
کــه  چیــزی  بــود؛  شــهر  روح  می دیــد 

]21[ می بخشــد.  معنــا  شــهر  یــک  بــه 
     شــرط اساســی آن کــه یــک فضــا ، فضــای 
ــه در آن  ــت ک ــن اس ــود، ای ــی ش ــهری تلق ش
تعامــل و تقابــل اجتماعــی صــورت گیــرد. 
]22[ فرهنــگ شهرســازی فضــای قابــل دفاع را 
ــد کــه ســاکنان ســاختمان های  فضایــی می دان
همســایه توانایــی نظــارت و کنتــرل آن را 
داشته باشــند ]23[ جیکوبــز وجــود فضــای 
قابــل دفــاع را در گــرو وجــود عنصــری بــه نــام 
ــد  ــان می بین ــی خیاب ــم پنهان ــه زن و چش پرس
ــاد دارد  ــن ]25[ اعتق ــکار نیوم ــا اس ]24[ و ام
کــه وقتــی غریبه هــا در حــال قــدم زدن از 
کنــار در خانــه شــما هســتند، فضــا قابــل دفــاع 
ــت ]27[ ــری برادنب ــود. ]26 [ جف ــد ب نخواه

معتقــد اســت کــه فضــای قابــل دفــاع فضــای 
ــر  ــاکنان ه ــه در آن س ــت ک ــده اس کنترل ش
ــه عنــوان  کســی را کــه پتانســیل جــرم دارد ب
مزاحــم ببیننــد ]28[. متیــو کارمونــا ]29[ بیان 
می کنــد کــه مفهــوم ایــدة فضــای قابــل دفــاع 
ــا  ایــن اســت کــه محیــط فیزیکــی پیرامــون ب
کاهــش حمایــت از رفتــار مجرمانــه در کاهــش 
ــس  ــد]30[. پ ــذار باش ــرم تاثیرگ ــرس از ج ت
شــاید بتــوان فضــای شــهری قابــل دفــاع را این 
گونــه تعریــف کــرد کــه فضاهایــی در شــهر کــه 
ــف  ــوع جــرم و تخل ــرای وق ــری ب قابلیــت کمت
ــد. خیابان هــا چیــزی  ــا اعمــال ناهنجــار دارن ی
ــه بــرای  ــتند ک ــی هس ــی ته فراتــر از فضای

 Greenwich تصویر۳-1. جین جیکوبز در یک کنفرانس مطبوعاتی در
   Alamy :در سال 1۹۶1میادی.عکاس Village

تصویر4-1. طرحی از بزرگراه پیشنهادی منهتن در سال 1۹5۹میادی 
AP :که نیاز به تخریب 41۶ ساختمان داشت. عکاس



35

عبــور و مــرور در نظــر گرفتــه شده باشــند. 
خیابــان بارزتریــن فضــای مــا بیــن در شــهر ها 
واقــع مشــخص ترین خصوصیــت هــر  و در 
شــهر اســت. براســاس موضوعــات مطرح شــده 
ــای  ــوص برنامه ه ــا در خص ــاوت نگرش ه و تف
ایجــاد فضاهــای قابــل دفــاع ، بــه اعتقــاد 
ــد از  ــهری می توان ــی ش ــن طراح ــکار نیوم اس
طریــق تغییــر در کالبــد محیــط شــهری مانــع 
از ارتــکاب جــرم و رفتــار مجرمانــه شــود. 
ایــن  در  الزم  ابزار هــای  شــهری  طراحــی 
خصــوص از قبیــل ایجــاد محدودیــت و کنتــرل 
دسترســی، ســد کــردن موقعیت هــای ارتــکاب 
مجرمانــه،  اهــداف  کــردن  دشــوار  جــرم، 
نورپــردازی  عمومــی،  عرصه هــای  مراقبــت 
فضاهــای عمومــی و ... را در اختیــار دارد. نیومن 
در تئــوری خــود بــرای کاهــش جرائــم شــهری 
فقــط عامــل طراحــی را بیــان کرده اســت، امــا 
ــه گفتــه منتقــدان اگــر چــه طــرح کالبــدی  ب
ــد کــه جــرم  ــادر اســت شــرایطی ایجــاد کن ق
ــاکنان  ــهروندان و س ــی ش ــرل اجتماع در کنت
ــال و  ــور فع ــده حض ــن تضمین کنن ــد لک درآی
مشــارکت ســاکنین و شــهروندان نمی توانــد 
ــز در  ــات جیکوب ــه نظری ــی ک ــد. دیدگاه باش
آن قــرار می گیــرد اعتقــاد دارد کــه ایجــاد 

ایجــاد  بــه  منــوط  دفــاع  قابــل  فضاهــای 
ــت و  ــرد و معناس ــرم، عملک ــن ف ــازگاری بی س
ــرم و  ــن ف ــب بی ــاد تناس ــق ایج ــا از طری تنه
ــه ایجــاد فضاهــای  عملکــرد نمیتــوان موفــق ب
قابــل دفــاع گردیــد. ایــن دیــدگاه معتقــد 
بــه معنــا بخشــیدن بــه فضاهــای شــهری 
ــی  ــت، معن ــردن آن هاس ــاع ک ــل دف ــرای قاب ب
ــا را  ــن فضاه ــهری ای ــای ش ــه فض ــی ب بخش
تبدیــل بــه فضــای تعامــات اجتماعــی و 
فرهنگــی می کنــد و مهم تریــن مانــع را در 
ــی آورد.]31[  ــم م ــهری فراه ــم ش ــروز جرای ب
ــت دادن  ــی و هوی ــا بخش ــی معن ــا چگونگ ام
ــن و  ــدگاه تبیی ــن دی ــا در ای ــن فضاه ــه ای ب
ــا  ــوان ب ــت می ت ــت. در نهای ــیم نشده اس ترس
ــن دو اندیشــمند معیارهــا  بررســی تفکــرات ای
و عناصــر شــکل دهنده بــه فضاهــای قابــل 
ــرای تدویــن  ــاز شــناخته و از آنهــا ب ــاع را ب دف
اصــول طراحــی فضاهــای ایمــن، پایــدار و 
ــه ای گمشــده در  ــوان حلق ــه عن ــاع ب ــل دف قاب
طراحــی فضاهــای شــهری بهــره بجوییــم.

ــوان  ــز می ت ــای جیکوب ــر فعالیت ه      از دیگ
ــاخت  ــف س ــت توق ــای وی در جه ــه تاش ه ب
بزرگــراه اشــاره کــرد کــه منجــر بــه دســتگیری 
او در تظاهــرات ســال 1968 میــادی شــد، 
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زیــرا بزرگــراه بــه عنــوان یکــی از نقاط مســتعد 
در توســعة شــهر نیویــورک اغلــب مــورد توجــه 
بوده اســت. مــوزز پیــش از ایــن بــا وجــود 
مخالفــت همســایه ها، در سرتاســر بزرگــراه 
ــین رو  ــیرهای ماش ــر مس ــس ]32[ و دیگ برانک
ــن  ــراه منهت ــت بزرگ ــود و شکس ــش رفته ب پی
پیــروزی بزرگــی بــرای طرفــداران جامعــة 
محلــی و عامــل ســقوط مــوزز از موضــع قــدرت 
ــرح  ــه ط ــز نســبت ب ــد جیکوب ــاد تن ــود. انتق ب
»نوســازی محله هــای فقیرنشــین« و رشــد 
همچنیــن  خانه ســازی  پروژه هــای  ســریع 
ــود  ــا ب ــش کشــیدن آنه ــه چال ــرای ب ــزاری ب اب
کــه ســابقاً فعالیت هــای برنامه ریــزی را بــه 
ــال  ــرد. در س ــت می ک ــی حمای ــه ای جهان  گون
ــت  ــدف مخالف ــا ه ــز ب ــادی جیکوب 1968 می
ــواده اش  ــراه خان ــه هم ــام، ب ــگ ویتن ــا جن ب
ــو او  ــرد. در تورنت ــکان ک ــل م ــو نق ــه تورنت ب
ــزی  ــح برنامه ری ــد صری ــک منتق ــوان ی ــه عن ب
باال-پاییــن شــهری ، باقــی مانــد. در آغــاز 
دهــة70 او بــه توقــف طــرح حفــاری در جلگــه 
ــی  ــراه اصل ــا از ســاختن بزرگ ــاند ت کمــک رس
کــه از میــان زمین هــای قابــل ســکونت در 
ــد. ــودداری کن ــو می گذشــت، خ ــراف تورنت اط

ــت  ــراه و حمای ــاخت بزرگ ــا س ــت ب      مخالف
در  متــداول  موضوعــات  از  همســایگی ها  از 
ــاد  ــه اعتق ــد. ب ــمار می آمدن ــه ش ــی او ب زندگ
او وقتــی بــا شــهر ســروکار داریــم، ســروکارمان 
ــن  ــکل ترین و بارزتری ــم مش ــی آن ه ــا زندگ ب
در طــرح  رو  از همیــن  اســت.  آن  صــورت 
شــهر محدودیتــی موجــود اســت کــه آن را از 
ــد. در  ــز می کن ــری متمای ــر هن ــک اث ــرح ی ط
ــم؛  ــاج داری ــر احتی ــه هن ــهر، ب ــاماندهی ش س
عرصه هــای  ســایر  در  کــه  همان گونــه 
ــر  ــه نظــر او »هن ــم. ب ــه آن محتاجی ــی ب زندگ
شــبه  روش هــای  و  شــهری  برنامه ریــزی 
ــا  ــه ب ــد ک علمــی همــراه آن، کوشــش نکرده ان

ــند« ]33[      ــروکار داشته باش ــی س ــای واقع دنی
ــهرها  ــورد ش ــود در م ــاهدات خ ــز مش جیکوب
خویــش  فلســفه  چارچوب بنــدی  بــرای  را 
ــه  ــت. اگرچ ــه کار برده اس ــا، ب ــورد آن ه در م
جهــت  در  وی  اندیشــه های  از  برخــی 
ــزی  ــنتی برنامه ری ــای س ــا نگرش ه ــت ب مخالف
حرکــت می کنــد، بــا ایــن حــال آثــار او از 
جانــب برنامه ریــزان اجرایــی و دانشــجویان 
احتــرام اســت.  برنامه ریــزی بســیار مــورد 
حــدودی  تــا  هرچنــد  جیکوبــز  موضــع 
ســاخت  در  تــازه  جهت گیری هــای  در 
مجتمع هــای مســکونی و سیاســت های شــهری 
ــر  ــا کم ت ــر داشته اســت ام ــه تأثی ــن زمین در ای
توانســته پاســخی بــه معضــل شهرنشــینی 
ــرج  شــکنندة کشــورهای درحــال توســعه و ه
ــد  ــا بده ــی« در آن ه ــکار »خیابان ــرج آش و م
ــر  ــه خاط ــادی ب ــال 1996 می ]34[ او در س
نوشــته ها و افــکار اثرگــذارش بــه دریافــت 
نشــان عالــی کانــادا نائــل آمــد. در ســال 1997 
میــادی کنفرانســی بــه نــام »جیــن جیکوبــز: 
اندیشــه های ارزشــمند« برگــزار شــد کــه 
ــراری  ــام و برق ــه همیــن ن ــی ب ــه کتاب منجــر ب
جایــزه ای شــد کــه هــر ســال بــه پــاس 
ــهر  ــران ش ــه مبتک ــپاس گزاری ب ــکر و س تش
ــود  ــی« داده می ش ــان گمنام ــو، »قهرمان تورنت
کــه خــود را وقــف فعالیت هایــی می کننــد 
کــه بــه ســرزندگی شــهر کمــک نمایــد. 
ــن86  ــادی در س ــل 2006 می ــن در آوری جی
ــت. ــی درگذش ــه قلب ــت حمل ــه عل ــالگی ب س
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و  زندانبــان  و زنــدان،  زندانبــان  زنــدان، 

زندانــیزندانــی

رضا نیک اقبال، مهدی فرجیرضا نیک اقبال، مهدی فرجی
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  ایــران،  معمــاری  مطالعــات  ارشــد  کارشناســی 
تهــران دانشــگاه  ایــران،  مطالعــات  ارشــد  کارشناســی 

ــق  ــوان طب ــه بت نقشــه ای در دســت نیســت ک
ــا  ــرد؛ ام ــف ک ــا را توصی ــاً فضاه ــان دقیق پ
می تــوان بــا گفت وگــو بــا افــرادی کــه در 
ــدان  ــا زن ــی ب ــر علت ــه ه ــد و ب ــدان بوده ان زن
از  ذهنــی  تصویــری  داشــته اند،  کار  و  ســر 
زنــدان و محیطــی کــه زندانیــان در آن حضــور 
ــتار  ــن نوش ــاً ای ــرد. قطع ــق ک ــته اند خل داش
ــق  ــه تحقی ــاز ب ــت و نی ــکال نیس ــی از اش خال
و بررســی بیشــتری هســت تــا بتــوان بــه 
ــارة فضــای معمــاری و تفکــر  طــور دقیــق درب
معمارانــة معمــار یــا طــراح زنــدان ســخن 
آیین نامه هــای  بــه  توجــه  بــا  امــا  گفــت؛ 
ــا را  ــوان زندان ه ــدان می ت ــارة زن ــود درب موج
ــی،  ــی، اصاح ــای درمان ــه روش ه ــه ب ــا توج ب
بــه  زندانیــان،  بــرای  امنیتــی  و  تربیتــی 
چنــد بخــش بــرای نگهــداری زندانیــان از 
ــت  ــرم، وضعی ــوع ج ــن، ن ــیت، س ــر جنس نظ
ــاص  ــم خ ــامتی، تصمی ــت س ــی، وضعی قضای
مراجــع قضایــی دربــارة نحــوة نگهــداری، اتبــاع 
ــاط  ــم و انضب ــل نظ ــان مخ ــی و زندانی خارج
     ]1[ کــرد.  طبقه بنــدی  زنــدان  عمومــی 
بخــش اصلــی ایــن نوشــتار در دو قســمت 
آمده اســت کــه در قســمت اول متــن، خاطــرات 

بی بهــره  آدمــی  حضــور  از  زندان هــا     
نبوده انــد. برخــی زندانــی و برخــی دیگــر 
ــک،  ــه ای تاری ــه دخم ــدان همیش ــان. زن زندانب
ــی باشــد  ــد جای نمــور و ســرد نیســت؛ می توان
ــا میله هایــی  ــه وســعت جهــان هســتی امــا ب ب
امــا  وســیع،  شده اســت.  احاطــه  آهنیــن 
ــان  ــی در می ــد اتاق ــدان. می توان ــان زن همچن
دنیــا باشــد امــا فقــط از روزنــه ای کوچــک بــه 
بیــرون دیــد داشته باشــد. زنــدان می توانــد 
ــن  ــان ای ــد. زندانب ــا باش ــک از م ــر ی درون ه
زنــدان خــود مــا هســتیم. هیــچ میلــة آهنینــی 
مــا را احاطــه نکرده اســت و درون هیــچ اتاقکــی 
قــرار نگرفته ایــم. ایــن زنــدان هیــچ وقــت 
قفلــی نداشــته کــه بخواهنــد برایــش کلیــدی 
بســازند؛ در واقــع قفــل ایــن زنــدان درون 
ذهــن ماســت و بــرای بــه دســت آوردن کلیــد، 
ــمی  ــنوا و چش ــی ش ــت گوش ــی اس ــط کاف فق
ــور  ــی مجب ــر حت ــا دیگ ــیم، ت ــا داشته باش بین
بــه ســاخت زنــدان و زندانبانــی از زنــدان 
ــاری را  ــار و معم ــم معم ــه بخواهی ــیم ک نباش
ــم.  ــت بگیری ــه خدم ــدان ب ــاخت زن ــرای س ب
ــا  ــاختار زندان ه ــوان س ــه بت ــن ک ــرای ای      ب
را در گذشــته و در زمــان حــال مقایســه کــرد، 
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ــتگاه  ــل بازداش ــارة مح ــئوالن درب ــی از مس یک
]2[ در ســال 1357 در شهرســتان  شــهرضا 
ــر از  ــی دیگ ــرات یک ــری خاط ــه( و دیگ )قمش
ــدان ]3[ در ســال 1364  ــارة زن مســئوالن درب
در شهرســتان اهــواز فــارغ از اتفاقاتــی کــه 
در آن دوره پیــش آمــده نوشــته شده اســت. 
ــارة هیــچ چیــزی  ــه درب قصــد قضــاوت عجوالن
وجــود نــدارد؛ فقــط بیــان برخــی خاطر ه هــا و 
ــخ  ــام و تاری ــر ن ــر اســت. از ذک ــوادث مدنظ ح
ــامی  ــز و اس ــق در برخــی قســمت ها پرهی دقی
ــه صــورت مســتعار نوشــته  برخــی اشــخاص ب
شده اســت تــا از بــروز ســوء تفاهــم و مشــکاتی 
ــراد مصاحبه شــونده جلوگیــری شــود.  ــرای اف ب
ــدگاه  ــدان از دی ــة زن ]4[ در قســمت دوم تجرب
فــردی کــه بــه عنــوان زندانــی بــا زنــدان ســر 
و کار داشــته -بــرای تداعــی حــس فضــای 
بــدون  و شــادی ها  مــکان، حســرت ها  آن- 
نــگاه بــه روح زمانــه و قضــاوت شــرایط توصیف 
ــک  ــا ی ــه ب ــر اســاس مصاحب ــن ب می شــود. مت
ــته  ــد نوش ــل غیرعم ــه قت ــوم ب ــی محک زندان

شده اســت و حاصــل 20 ســاعت مصاحبــه 
ــا در خــود  ــف اســت. متن ه ــای مختل در روزه
ــده  ــه حاصــل تصــور نگارن ــد ک ــری دارن تصاوی
-بــه عنــوان یــک معمــار- از فضــا هســتند. ]5[

زندانوزندانیدرمنابعتاریخی
     دانیــال نبــی )ع( بــه علــت مهارتــی کــه در 
رهبــری داشــت، بــه عنــوان یکــی از ســه وزیــر 
داریــوش مــادی از جانــب خــود شــاه انتخــاب 
مســئولیت  کــه  شــاه  اطرافیــان  می شــود. 
ــه  ــبت ب ــتند نس ــده داش ــر عه ــاتراپ ها را ب س
دانیــال حســادت ورزیدنــد و شــاه را نســبت بــه 
دانیــال بدبیــن و او را مجبــور کردنــد تــا قانونی 
ــط  ــاه فق ــک م ــردم ی ــة م ــا هم ــد ت وضــع کن
شــاه را عبــادت کننــد و مجــازات ســرپیچی از 
ــا خــوراک شــیرها شــدن  ــر ب ــون، براب ایــن قان
بــود. ]6[ پــس از آنکــه دانیــال از عبــادت 
ــازات  ــرای مج ــاه ب ــرد، ش ــرپیچی ک ــاه س ش
شــده بود.  تردیــد  دچــار  دانیــال  کــردن 
ــال  ــه او گفتند:»دانی ــاه خطــاب ب ــان ش اطرافی
بــه حکــم منعــی کــه توشــیح کــرده ای اعتنــا 
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ــه  ــال ب ــرا و دانی ــم اج ــت.« ]7[ حک نکرده اس
ــر 1 و  ــود. )تصوی ــیرها انداخته می ش ــدان ش زن
ــال ســالم از  ــد از اجــرای حکــم دانی 2( روز بع
ــا دشــمنان  ــد؛ ام ــرون می آی ــدان شــیرها بی زن
ــه  ــه او ب ــه جــرم اتهــام و حســادت ب ــال ب دانی
ــوند. ــته می ش ــد و کش ــیرها می رون ــدان ش زن

     زمانــی کــه هارون الرشــید در اوایــل دوران 
ــه  ــت، ب ــج می رف ــفر ح ــه س ــود ب ــت خ خاف
ــت و  ــم رف ــم )ع( ه ــی کاظ ــام موس ــدار ام دی
هــر دو بــه دیــدار مقبــرة حضــرت محمــد )ص( 
ــه  ــاب ب ــارون خط ــدار، ه ــن دی ــد. در ای رفتن
ــو ای عمــوزاده«  ــر ت پیامبــر می گوید:»ســام ب
و امــام موســی کاظــم )ع( خطــاب بــه پیامبــر 
می فرمایند:»ســام بــر تــو ای پــدر«، ایــن 
ــمت  ــر از س ــرار دادن پیامب ــاب ق ــه خط گون
امــام موســی کاظــم )ع( باعــث خشــم هــارون 
ــام موســی کاظــم )ع(  ــادن ام ــدان افت ــه زن و ب

]8[ می شــود. 
اولیندیداربایکزندانیسابقسیاسی

ــابق  ــی س ــک زندان ــا ی ــدارم ب ــن دی       اولی

از  قبــل  ســال های  بــه  مربــوط  سیاســی 
دانشــگاه می شــد. شــخصی کــه  بــه  ورود 
ــل  ــه قب ــتی ک ــرات مارکسیس ــت تفک ــه عل ب
و بعــد از انقــاب 57 دنبــال می کرده اســت 
و  شــده بود  دســتگیر   60 دهــة  اوایــل  در 
دوره ای را در زنــدان گذرانــده و از شــغلش 
دوران  از  بعــد  ســال های  شــده بود.  اخــراج 
و  مطــرود  خانــواده  و  خانــه  از  محکومیــت 
متفاوتــی  شــغل های  معــاش  امــرار  بــرای 
ــه  ــه ب ــت ک ــن جه ــود. از ای ــه کرده ب را تجرب
شــغل های متعــددی مشــغول شــده بود، در 
ــد؛  ــادر ابراهیمــی می آم نظــرم کمــی شــبیه ن
امــا در تخصــص اصلــی و رشــته ای کــه در آن 
تحصیــل کرده بــود کم نظیــر بــود. هیــچ گاه 
ــش  ــه برای ــائلی ک ــون مس ــی پیرام گفت وگوی
پیــش آمــده بــود نمی کــرد؛ ایــن طــور بــه نظــر 
می رســید کــه هنــوز در زنــدان اســت. زندانــی 
ــش  ــردن دوران محکومیت ــس از طــی ک ــه پ ک
مطالعــه  فقــط  و  گرفته اســت  قــرار  آن  در 
-همچــون نــوری کــه از روزنــه ای کوچــک 
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می تابــد- بــه زندگــی امیــدوارش می کــرد.
     هانــری شــاریر در کتــاب پاپیــون )خاطــرات 
اختــراع  کــه  می نویســد  تبعیــدش(  دوران 
ــرای شــکنجه »ســکوت« اســت؛  فرانســوی ها ب
ایــن گونــه کــه در فضــای زنــدان، نه کتــاب، نه 
ــط پنجــره ای  ــدادی هســت؛ فق ــه م ــذ و ن کاغ
ــا تختــه پوشــانده  ــا میله هــای ضخیــم کــه ب ب
تختــه،  از چنــد ســوراخ روی  و  شده اســت 
نــوری بــه درون زنــدان تابیده می شــود. ]9[ 
شــاید ســیاوش هــم می خواســت ســکوتی کــه 
ســال ها در آن قــرار گرفتــه بــود را بــا مطالعــه 

بشــکند!
اولیندیداربایکزندانیقتلغیرعمد

)دریافتمنازشنیدنجنایتوزندان(]10[
ــه بشــنوم کســی از  ــود ک ــم ســخت ب      برای
جنایــت حــرف مــی زد. قلبــم، ذهنــم و روحــم 
درگیــر می شــد و بــا تمــام وجــود حــس 
ــم تحمــل کنــم؛ حتــی  می کــردم کــه نمی توان
ــم و در  ــوض کن ــث را ع ــی زد بح ــرم م ــه س ب
حالــت افراطی تــر فضــا را تــرک کنــم امــا 
شــنیدنش برایــم جــذاب بــود. نــه می توانســتم 
ــس  ــا ح ــم! واقع ــوش کن ــه گ ــم، ن ــا کن ره
دوگانــه ای بــود. ســرانجام گــوش کــردم و تمــام 
ــات و  ــال ادبی ــتن دنب ــرای نوش ــال ب ــد. ح ش
موســیقی گشــتم و در ذهنــم تصویــر ســاختم. 
حســی کــه هنــگام شــنیدن داشــتم، دلگیــری 
محــض بــود. بــرای نوشــتن متــن هــم، آهنگــی 
کــه در گذشــته بــا شــنیدن آن بســیار دلگیــر 
ــتن  ــه نوش ــت ب ــردم و دس ــوش ک ــدم را گ ش
ــن اســتفاده شــده  ــه در مت ــی ک شــدم. نام های
ــی  ــات واقع ــا احساس ــت؛ ام ــی اس ــر واقع غی

ــتند. هس
قسمتاول

شهرضا)قمشه(
     مســئولیت ادارة زنــدان پــس از انقــاب 
ــش  ــئولیت ادارة بخ ــهربانی و مس ــا ش 1357 ب

سیاســی زنــدان برعهــدة ســپاه پاســداران 
ــال 1364 در  ــر س ــا اواخ ــد ت ــن رون ــود. ای ب
ادامــه  زندان هــا  ســازمان  تشــکیل  زمــان 
داشته اســت. پیــش از پیــروزی انقــاب، در 11 
آذر، ســیدفخرالدین اولیایی ]11[، سیدحســین 
قریشــی، علیرضــا بهــاری و چنــد نفــر دیگــر در 
ــاء« در شهرســتان شــهرضا  ــة اولی محــل »تکی
ــه  ــد ک ــکیل می دهن ــه ای تش ــه( کمیت )قمش
ایــن کمیتــه بــا هزینة شــخصی ســیدفخرالدین 
ــی اداره می شــد. کمیتــه در ســازماندهی  اولیای
تظاهــرات مــردم و مقابلــه بــا ناامنــی و اقدامات 
ــة  ــری داشته اســت. تکی ــش مؤث ــه نق خرابکاران
اولیــاء بنایــی دو طبقــه اســت کــه چنــد اتــاق 
بازداشــتگاه  عنــوان  بــه  آن  دوم  طبقــة  در 
در  تشکیل شــده  کمیتــة  می شــود.  تعییــن 
شــهرضا عــاوه بــر بررســی فعالیــت گروه هــای 
ــی  ــا حت ــدان ی ــتگیری مفس ــی، در دس سیاس
برخــورد  نحــوة  اعضــاء کمیتــه در  توبیــخ 
بازداشــتی ها و حفــظ نظــم در ســطح  بــا 
داشته اســت. دقیقــی  نظــارت  هــم  شــهر 

     روزی در یکــی از محله هــای شــهر شــخصی 
بــه جــرم فســاد اخاقــی دســتگیر و بــه کمیتــه 
ــی  ــل داده می شــود. ســیدفخرالدین اولیای تحوی
متهــم را تحویــل می گیــرد و در محــل کمیتــه، 
می کنــد.  زندانــی  اولیــاء  تکیــة  در  واقــع 
طــور  ایــن  روز  آن  دربــارة  اولیایــی       
می گویــد:»روزی شــخصی کــه بــه لحــاظ 
اخاقــی فاســد بــود را معرفــی کردنــد، گفتــم 
ــرای او  ــه ب ــارج از محــل کمیت ــی خ ــر اتفاق ه
ــن شــخص را مــن  ــرده، ای ــا م ــده ی ــد، زن بیفت
تحویــل می گیــرم؛ امــا اگــر وارد محــل کمیتــه 
ــاء شــد اجــازه نمی دهــم کســی  ــة اولی در تکی
بــه ایــن شــخص هیچ گونــه بی احترامــی ای 
ــان ریــش بلنــدی  ــد. آن شــخص در آن زم کن
مــن  داعشــی ها،  بــه  شــبیه  گذاشــته بود 
در  صبــح   3:30 تــا  شــب ها  زمــان  آن  در 



ــد  ــودم و بع ــاء ب ــة اولی ــه در تکی ــل کمیت مح
صبــح   8 و  می خوابیــدم  می رفتــم  آن  از 
برمی گشــتم. بعــد از اینکــه مــن رفته بــودم 
ــل  ــه دلی ــا را ب ــش آن آق ــه ری ــای کمیت بچه ه
ــی  ــی بی احترام ــد نوع ــان می کردن ــه گم اینک
ــان اســت و ریــش حرمــت دارد،  ــد آن ــه عقای ب
تراشــیده بودند. صبــح کــه برگشــتم از شــهربانی 
شــهربانی  از  و  حســینی  ســرگرد  اصفهــان 
ــرای  ــد ب ــی آمده بودن ــرهنگ اولیای ــهرضا س ش
اعــام همبســتگی بــا انقــاب، کــه صبــح 
زودتــر از مــن رســیده بودند تکیــة اولیــاء، 
زمانــی کــه مــن رســیدم یکــی از آقایــان 
ــد،  ــخص را زدی ــش آن ش ــرا ری ــیدند چ پرس
مــن گفتــم کــه بــدون اجــازة مــن ایــن اقــدام 
صــورت گرفته اســت و گفتــم کــه ایــن شــخص 
بــرای ریــا ایــن ریــش را گذاشته اســت؛ امــا بعد 
از ایــن گفت وگــو و رفتــن ســرگرد حســینی و 
ســرهنگ اولیایــی بــه افــرادی کــه ایــن اقــدام 
را انجــام داده بودنــد تذکــر دادم و حتــی قصــد 
ــه  ــتم ک ــی را داش ــا خاط ــورد ب ــخ و برخ توبی
ــد.  ــری کردن ــه میانجیگ ــای کمیت ــر اعض دیگ
ــه ای  ــه گون ــان ب ــا زندانی ــن ب ــای م برخورده
ــاء  ــة اولی ــتقر در تکی ــای مس ــه نیروه ــود ک ب
ــم  ــم می خواهی ــا ه ــد که:»م ــراض می کردن اعت
زندانــی باشــیم، چونکــه برخــورد شــما بــا 
زندانیــان بهتــر اســت و حتــی غــذای بهتــری 
بــه آنــان می دهیــد، بــه آنــان چلــو کبــاب یــا 
غذایــی کــه چلــو داشــته باشــد می دهــی؛ امــا 
بــه مــا نــان و ماســت یــا نــان و پنیــر«. ]12[

ــا  ــهربانی ب ــتگی ش ــام همبس ــس از اع      پ
انقــاب، محــل کمیتــة مســتقر در تکیــة 
ــود. ]13[  ــل می ش ــهربانی منتق ــه ش ــاء ب اولی
ســیدفخرالدین اولیایــی در فروردیــن 1358 از 
ریاســت کمیتــة شــهرضا اســتعفا و ُمهــر و نامــة 
اســتعفای خــود را بــه ملک پــور، فرمانــدار 
شــهرضا در آن زمــان، تحویــل می دهــد. او 

پــس از اســتعفا از ریاســت کمیتــه، بــا توجــه به 
درخواســت هایی کــه از او می شــد، بــه ویــژه از 
جانــب محســن صفــوی ]14[، کمک هایــی بــه 
ــی داشــته اســت. ــی و انتظام ــای نظام بخش ه

اهواز
     ســیدحبیب از مســئولین بخــش سیاســی 
زنــدان اهــواز در حدود ســال 1364 بوده اســت. 
او بــا توجــه بــه گفتــة آیــت ا... خمینــی، رهبــر 
گفته بودند:»زنــدان  کــه  اســامی،  انقــاب 
آن  و در  باشــد  دانشــگاه  بایســتی هماننــد 
تحــول ایجــاد شــود و زندانــی مشــغول فعالیــت 
باشــد«، بــا تاش هــا و پیگیــری فــراوان و 
دریافــت مجــوز از حاکــم شــرع )قاضــی( اهــواز 
ــان  ــری زندانی ــه  کارگی ــتغال و ب ــدف اش ــا ه ب
بخــش سیاســی زنــدان اهــواز، مزرعــه ای در 45 
ــیة رود »کارون«  ــواز و در حاش ــری اه کیلومت
ــروع  ــرد و ش ــر می گی ــاورزی در نظ ــرای کش ب
بــه فراهــم کــردن تجهیــزات و تهیــة فهرســتی 
ــری در  ــه  کارگی ــت ب ــده جه ــراد تأیید ش از اف
مزرعــه می کنــد. ]15[ در بخــش سیاســی 
ــدان اهــواز از گروهک هــای منافقیــن ]16[،  زن
اقلیــت ]17[، اکثریــت ]18[، پیــکار ]19[، 
ــدادی  ــوده  ]21[ و تع ــزب ت ــان ]20[، ح توف
ــراد  ــت اف ــر و اکثری ــر حاض ــای دیگ از گروه ه
بودنــد. تــواب  حاضــر در بخــش سیاســی 

     ســیدحبیب فهرســتی 15 نفــره از تعــدادی 
ــه  ــی تهی ــان سیاس ــش زندانی ــی در بخ زندان
ــی(،  ــرع )قاض ــم ش ــم حاک ــا حک ــد و ب می کن
همــة 15 نفــر را از زنــدان بیــرون و بــه مزرعــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــی از 15 نف ــا یک ــرد؛ ام می ب
ــرای  ــته، ب ــرق داش ــتة ب ــه در رش تخصصــی ک
خــروج از زنــدان بــا مشــکل مواجــه بوده اســت. 
ســیدحبیب نحــوة آشــنایی خــود قبــل از خارج 
کــردن ایــن شــخص متخصــص از زنــدان 
بــرای کار در مزرعــه را ایــن گونــه تعریــف 
می کند:»نحــوة آشــنایی مــن بــا آقــای خالصــی 
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بــه ایــن صــورت بــود کــه روزی بــرای تعمیــر 
ــازار اهــواز  ــه ب ــدان ب پروژکتورهــای اطــراف زن
رفتــم، تعمیرکارهــا مغــازة آقــای خالصــی را بــه 
مــن معرفــی کردنــد؛ امــا وقتــی کــه بــه مغــازة 
او رفتــم بســته بود و از یکــی از مغازه دارهــا 
کــه در آن نزدیکــی بــود دربــارة آقــای خالصــی 
ــن  ــه م ــازه ب ــب مغ ــردم و صاح ــو ک پرس و ج
ــت  ــی اس ــی االن جای ــای خالص ــه آق ــت ک گف
ــیدم  ــد، پرس ــه او نمی رس ــتت ب ــما دس ــه ش ک
دربــارة  گفت:»زنــدان.«  هســتند؟  کجــا 
ــیدم و  ــی پرس ــای خالص ــق آق ــخصات دقی مش
مغــازه دار در اختیــارم گذاشــت. بعــد از آن بــه 
زنــدان برگشــتم و آقــای خالصــی را بــه دفتــرم 
دعــوت کــردم و شــروع بــه گفت وگــو کردیــم.

     خالصــی بــا توجــه بــه تخصصــی کــه 
داشــت و شــرایط تحریمــی کــه کشــور در 
تجهیــزات،  نبــود  و  گرفته بــود  قــرار  آن 
بــا  خالصــی  کــرد.  تعمیــر  را  پروژکتورهــا 
تعمیــر پروژکتورهــا اعتمــاد ســیدحبیب را 
علی رغــم  ســیدحبیب  و  می کنــد  جلــب 
ســخت گیری هایی کــه نســبت بــه خــروج 
خالصــی وجــود داشــته )حتــی اجــازة مرخصــی 
هــم بــه او داده نمی شــد( او را از زنــدان خــارج 
ــرد. ــه می ب ــه مزرع ــود ب ــراه خ ــد و هم می کن

ــر  ــدود 2000 مت ــه ح ــن مزرع ــاد زمی      ابع
عــرض و طــول آن 5000 متــر بوده اســت کــه 
ــود کــه  در نزدیکــی آن، مدرســة متروکــه ای ب
ســیدحبیب بــه کمک زندانیــان آن را بازســازی 
می کنــد. شــخصی بــرای آشــپزی از بیــن 
زندانیــان انتخــاب، و محل اســکان و اســتراحت 
زندانیــان شــاغل، همــان مدرســة متروکــه 
می شــود. حقوقــی کــه زندانیــان دریافــت 
یــک  دریافتــی  حقــوق  نصــف  می کردنــد 
نیــروی کار در خــارج از زنــدان بوده اســت کــه 
ــال  ــان ارس ــرای خانواده هایش ــغ را ب ــن مبل ای
مزرعــه  در  کــه  محصوالتــی  می کرده انــد. 

ــج،  ــی، هوی ــه، باقال ــامل یونج ــتند ش می کاش
جــو و شــبدر می شــد و کنــار مزرعــه تعــدادی 
ــه  ــی ک ــد. مدت ــداری می کرده ان ــم نگه دام ه
ــت، دو  ــه گذش ــان در مزرع ــتغال زندانی از اش
ــان مرخصــی داده شــد.  ــه آن ــه ب ــر هفت روز آِخ
و کســب  مــاه  از چنــد  پــس  ســیدحبیب 
رضایــت حاکــم شــرع )قاضــی(، زندانیــان 
حاضــر در مزرعــه شــامل را عفــو می کنــد.

قسمتدوم
عروســیمشــدعــزا،خونــۀبختــم

زنــدان!
ــگار در  ــاد. ان ــودم و ش ــزد ب ــدت: نام      وح
دختــری  بــا  می کــردم.  پــرواز  آســمان ها 
ــی دوســتش  ــود و از کودک ــم ب ــه عشــق اول ک
ــی ام.  ــر دای ــودم: دخت ــد کرده ب ــتم عق می داش
ــا  ــه ب ــبی ک ــا ش ــود ت ــوب ب ــز خ ــه چی هم
ــبت  ــه مناس ــی ام ب ــت صمیم ــکار و دوس هم
شــادی دامــاد شــدن مــن تصمیــم بــه مصــرف 
الــکل گرفتیــم. خوردیــم و خندیدیــم. شــوخی 
کردیــم و قهقهــه زدیــم. ناگهــان دوســتم 
شــوخی ناموســی کــرد. یــک آن انــگار آب 
جــوش بــر ســرم ریخته شــد و بــر ســرش 
ــود. او  ــا نش ــن بحث ه ــه وارد ای ــاد زدم ک فری
داغ کــرد. بلنــد شــد و بــه ســمتم حملــه کــرد. 
ــود  ــن دور ش ــا از م ــش دادم ت ــب هل ــه عق ب
ــودش  ــه خ ــیم و ب ــورد نداشته باش ــه زد و خ ک
بیایــد؛ چــون می دانســتم خیلــی مســت اســت 
و محــال اســت بــا قصــد و غــرض کاری کنــد. 
امــا خــب خــودم هــم مســت بــودم. بــه عقــب 
رفــت و لیــز خــورد. ســرش بــه تیــزی ســنگ 
قرنیــز خــورد! در یــک آن کــف فضا غــرق خون 
شــد و تمــام. دوســتم دیگــر تــکان نمی خــورد. 
هــم  نفــس  حتــی  ســرش.  بــاالی  رفتــم 
ــود. بهتــر اســت بگویــم  نمی کشــید! او رفتــه ب
ــدا  ــم پی ــری ه ــام دیگ ــه ن ــود. البت ــرده ب او م
ــری  ــام دیگ ــم ن ــن ه ــول«! م ــرده بود:»مقت ک



ــل«.  ــدا کرده بودم:»قات ــام خــودم پی ــه جــز ن ب
مــن ناخواســته مرتکــب جنایــت شــدم. مغــزم 
ــای  ــه برنامه  ریزی ه ــروع ب ــر ش ــد کامپیوت مانن
مختلــف فــرار و صحنه ســازِی قتــل کــرد، امــا 
نتوانســتم. بــا پلیــس تمــاس گرفتــم و گــزارش 
قتــل را دادم. قتلــی کــه خــودم قاتلــش و 
ــود! ]22[ ــش ب ــتم مقتول ــن دوس صمیمی تری

امــا  دادم،  را  اتفــاق  و شــرح  آمــد  پلیــس 
خــب صحبت هایــم درســت یــادم نیســت. 

نمی توانم ادامه دهم...
بگذار سیگار بکشم...

بــه  میگفتــی  پــس  خــب  مهــدی: 
داری؟ عاقــه  تاریخــی  بناهــای 

وحدت: بله، خیلی زیاد.
آخــه مــن و دوســتم هــم عاشــق بناهــای 
تاریخــی و کاً  ســفر بودیــم. چــه جاهایــی 
از تخــت ســلیمان  نرفتیــم.  بــا هــم  کــه 
ــا  ــر ت ــتان بگی ــل. از سیس ــا چغازنبی ــر ت بگی
ــم! ــفرها رفتی ــه س ــان. چ ــاهای آذربایج کلیس

می دانــی؟ او بعــد از مرگــش بخشــی از زندگــی 
مــن شده اســت! البتــه کــه همیشــه بــه عنــوان 
دوســتم بخشــی از زندگــی ام بــود، امــا انــگار دو 
روح در وجــودم هســت. یکی خــودم یکی هم او.

     ]خــب االن بهتــرم و می توانــم ادامــه 
دهــم.[ دســتنبد زده وارد کانتــری شــدم )روز 
ــه  ــس از آن ب ــی و پ ــرای جنای ــه دادس ــد ب بع
ــدان منتقــل شــدم( و بعــد از ورود، مجــدداً  زن
گــزارش اتفــاق را دادم، ســپس بــا مأمــوران بــه 
بازداشــتگاه هدایــت شــدم. فضــای بازداشــتگاه 
برایــم عجیــب و ناشــناخته بــود. شــوکه بــودم. 
در ســرم داشــت یــک عالمــه فکــر مثــل فرفــره 
می چرخیــد. نامــزدم، مــادرم، خواهــرم، پــدرم، 
و  »حنانــه«  کوچکــم  خواهــر زادة  بــرادرم، 
حتــی قســط یخچــال، لباسشــویی و گازی کــه 
بــرای آشــپزخانة خانــة بختــم از لــوازم خانگــی 
ــا  ــدری، ب ــای ص ــر آق ــان، اکب ــِی محله م فروش

ــه  ــه و هم ــودم، هم ــت خریده ب ــزار جــور من ه
در ذهنــم مثــل فرفــره می چرخیدنــد. بــه 
ــن  ــه در زیرزمی ــردم ک ــر ک ــم فک ــه بخت خان
ــودم  ــش را خ ــود. دیوارهای ــدری ام ب ــة پ خان
ــه  ــل از حادث ــِب قب ــودم. ش ــچ کرده ب ــازه گ ت
هــم َکَفــش را اندازه گیــری کرده بــودم تــا 
برایــش موکــت بخــرم و تــا روز عروســی بــروم 
تنهــا درآنجــا بمانــم تــا عــروس و جهیزیــه اش 
ذهنــم  از  حــرف  هــی  ببخشــید  بیاینــد. 
ــم. ــی می کن ــده گوی ــی رود و پراکن ــرون م بی

     وارد ســلول بازداشــتگاه شــدم. در گوشــه ای 
ــود.  ــت ب ــرم موک ــردم. زی ــز ک ــی ِک روی موکت
یــاد موکتــی افتــادم کــه قــرار بــود بخریــم. یــاد 
خانــه ی بختــی کــه قــرار بــود موکــت شــود. ای 
ــود  ــر ب ــاق خــواب 5/5 مت ــای کــف ات وای پهن
6/25؟ یــادم نیامــد و بیخیــال شــدم. تــا اینکــه 
حواســم برگشــت و فهمیــدم کــه حــاال حاالهــا 
ــاید  ــروم. ش ــت ب ــه بخ ــه آن خان ــم ب نمی توان
هــم هیچوقــت نتوانــم بــروم. انــگار دیگــر بخت 
مــن هــم ســیاه شــده بود و خانــة بختــم زنــدان. 
یــک دفعــه دوســتم یــادم آمــد. ای وای داوود. 
داووِد اقــدس خانــم. دوســتم، رفیقــم، همراهــم، 
کجاســت؟ عروســی ام  آینــدة  ســاقدوش 

االن  نــه  اســت؟  قبــر  در  یعنــی 
باشــد.  قبــر  در  نمی توانــد 
یعنی بر روی ســنگ سفید و ســرد غسالخانه در 
حــال غســل و کفن اســت؟ نــه هنوز زود اســت.
ای وای حتماً االن در حال کالبد شکافی است...
شــد.[ ســرازیر  ]اشــک ها  داوود...  وای  ای 
بخوریــد؟ آب  کمــی  می خواهیــد  مهــدی: 
وحــدت: نــه. ســیگار بکشــم آرام می شــوم.
می کنیــد! ســرفه  خیلــی  آخــر  مهــدی: 

بــه  نــدارد،  عیــب  وحــدت: 
هواســت. آلودگــی  خاطــر 

ــن  ــه از م ــن هم ــدت گفت:»ای ــدم. وح خندی
ناراحت کننــده شــنیدی، کمــی  حرف هــای 
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بخنــد.« دارم  خنــده  حرف هــای  بــا  هــم 
مهــدی: نــه اصــا، بــه هــر حــال زندگــی اســت.
وحــدت: بلــه، اما برای من از نــوع غیر عادی اش.
ــد.[ ــادم آم ــان! ی ــودم؟ آه ــا ب ــب کج      ]خ

اقــدس  داوود.  مــادر  پیــش  رفــت  فکــرم 
خانــم. یعنــی االن در چــه حالــی اســت؟

ــود.  ــه ســر داوود نب ــن ب ــة م ــن ضرب ــن اولی ای
ــم، از  ــودک بودی ــه ک ــی ک ــم زمان ــار ه یک ب
ــة  ــام وقتــی داوود از دم دِر خان ــاالی پشــت ب ب
مــا َرد می شــد، از ســر شــیطنت و شــوخی های 
کودکانــه ســنگی بــر ســرش انداختــم و ســرش 
شکســت. از ایــن اتفــاق خیلــی ترســیدم رنگــم 
ــد و مثــل گــچ ســفید شــد. ســریع رفتــم  پری
ــادرم  ــان آوردم. م ــاط خودم ــه حی و داوود را ب
هــم آمــد و ابتــدا مــرا کتکــی جانانــه زد، پــس 
از آن ســر داوود را بــا شــلنگ آب حیــاط 
شســت وبــا دســتمالی تمیــز بســت. بعــد 
ــدس  ــة اق ــتاد َدم دِر خان ــرم را فرس ــم خواه ه
ــا بیایــد و داوود را ببــرد. از آنچــه کــه  خانــم ت
ــد  ــم باش ــدس خان ــل اق ــود عکس العم ــرار ب ق
می خواســتم ســکته کنــم. صــدای در زدن 
ــا  ــدن ب ــد. کوبی ــم آم ــدس خان ــگی اق همیش
کلیــد فلــزی بــه درب مــا. همیشــه هــم جــای 
ــدرم  ــد و پ ــد کمــی رنگــش می پری ــة کلی ضرب
در روزهــای واپســین اســفند مــاه کــه مجبــور 
بــود بــرای ســال نــو در را رنــگ کنــد، دعایــی 
اقــدس خانــم می کــرد! رفتــگان  در حــق 

دیــد.  را  داوود  آمــد.  خانــم  اقــدس       
ــب  ــن گفت:»عی ــه م ــد و رو ب ــش خندی قش ق
نــدارد! ایــن هــم خاطــره ای اســت کــه در 
ــد  ــان می گویی ــای خودت ــرای بچه ه ــده ب آین
و می خندیــد. یهــو دیــدی بچــة داوود هــم 
ــوه  ــر ن ــی اگ ــو را شکســت؛ ول ــة ت ــر بچ زد س
ــم  ــع می آی ــة مــن را دعــوا کنــی آن موق ُدردان
ــد و  ــم خندی ــاز ه ــم.« ب ــابت را می رس و حس
ــن  ــه ای ــن را ب ــه م ــاال ک ــت ح ــادرم گف ــه م ب

جــا کشــاندی اینجــا بگــذار خبــر جدیــد 
ــم.  ــوده نیامده باش ــم و بیه ــم بده ــه را ه محل
ــا  ــاور ب ــی بی ــان چای ــک فنج ــل ی ــم داخ بروی
ــه ولــش کــن!  ــم. وای ن ــا بگوی ــم ت هــم بخوری
بگــذار همیــن جــا بگویــم. ســبزی هایم در 
گربــه  می ترســم  اســت  پهــن  حیاط مــان 
ســبزی ها  و  شــود  رد  آن  روی  از  بیایــد 
کثیــف شــوند. خــب بگــذار بگویم:»دختــر 
کوچــک هاجــر زن آیــت لحــاف دوز را کــه 
بــود....« بتــول  هــم  اســمش  میشناســی، 

ای وای یعنــی االن هــم همــان قــدر       
ــدر فکــرش آزاد اســت  شــوخ اســت؟ همــان ق
کــه غیبــت در و همســایه را کنــد؟ آمــار 
وای... ای  وای  ای  باشــد؟  داشــته  را  محلــه 

ســواالت  و  بگویــم  دادســرا  از  نمی خواهــم 
قاضــی و ... کــه کســل کننده اســت. فقــط 
راهروهــای  می گویــم.  جــا  آن  فضــای  از 
االن  وای  همهمــه.  آدم.  از  پــر  طوالنــی. 
گرفــت.  درد  ســرم  می گویــم  کــه  هــم 
ــه  ــم ب ــتور انتقال ــاب دس ــی الحس ــال! عل بیخی
برگــزاری دادگاه. تــا روز  زنــدان رو دادنــد 

     »آخیــش« گفتــم از ایــن کــه اقــدس 
ــادم نیســت کــه  ــود. ی ــوی دادســرا نب ــم ت خان
در دادســرا بــه خاطــر شــرب خمــر حکــم 
شــاق گرفتــم یــا در دادگاه. فقــط یــادم 
ــی  ــم و در اتاق ــاق گرفت ــم ش ــه حک ــت ک اس
بــدون پنجــره 75 ضربــه شــاق خــوردم! دلــم 
ــر  ــر زج ــورم. بیش ت ــر بخ ــت بیش ت می خواس
ــزم  ــد قاتــل دوســت عزی بکشــم. مــن چــرا بای
ــک  ــودم. ی ــل نب ــن قات ــدم؟ ای کاش م می ش
ــن  ــرتم ای ــک آرزو: حس ــتم و ی ــرت داش حس
ــود کــه ای کاش می توانســتم جســد دوســتم  ب
ــدی اش  ــة اب ــا خان ــذارم و ت ــم بگ ــر دوش را ب
ــود کــه  ــی اش کنــم؛ آرزویــم ایــن ب همراه
اقــدس خانــم ســیلی محکمی بــه صورتــم بزند. 
می شــود  ببخشــید  مهــدی: 



کنیــم؟ اســتراحت  کمــی 
دلــت  شــد؟  چــی  وحــدت: 
شــد؟ خــرد  اعصابــت  یــا  گرفــت 
مهــدی: نــه راســتش... آره کمــی، ولــی خوبــم.

چیــزی  چــه  آخــر  مــن  بــرادر  وحــدت: 
دارد! جذابیــت  برایــت  داســتان  ایــن  از 

مهــدی: گفتــم کــه دارم بــرای نشــریه ای 
رابطــه  در  موضوعــش  می نویســم. 
اســت. معمــاری  و  جنایــت  جــرم  بــا 

وحــدت: چــی بگــم واال... حقیقتــاً مــن خــودم 
دانشــگاه نرفتــه ام کــه دو کام حــرف حســاب 
بلــد باشــم و بزنــم. چنــد نفــر بخواننــد و 
ــل  ــت. حداق ــش هس ــم حالی ــن ه ــد ای بگوین
ــی روزگار! ــام... هیی ــرات و بدبختی ه ــا خاط ب

خواهــش  نــه.  نــه.  مهــدی: 
حرفیســت! چــه  ایــن  می کنــم 

ــت  ــم. گذش ــه می ده ــم! ادام ــدت: بگذری وح
ــرون از  ــی بی ــم )جای ــال یافت ــدان انتق ــه زن و ب
ــود.  ــک ب ــا کوچ ــهر م ــی؟ ش ــهرم(. می دان ش
ــه زنــدان رجایی شــهر.  ــه کــرج آورده شــدم؛ ب ب
فضــای زنــدان برایــم ناشــناخته بــود. راهروهــا، 
آدم هــا و غمــی کــه بیشــتر شــده بود. رســیدم 
بــه ســلولم. بــه جــز مــن یــک نفــر هــم از قبــل 
آن جــا بــود. حرفــی بــا هــم نزدیــم. چــه بهتــر 
ــزد. فکــر  ــا مــن حــرف ن کــه هــم ســلولی ام ب
ــت  ــا دوس ــه آدم ه ــرد ک ــم درک می ک می کن
ندارنــد در روز اول ورود حــرف بزننــد، امــا 
ــت  ــا گف ــت. بعده ــن اس ــی غمگی ــدم خیل دی
ــن  ــن در ای ــل از م ــه قب ــی اش ک ــه هم اتاق ک
ــد؛  ــدام کرده ان ــان روز اع ــوده را هم ــلول ب س
ــوم  ــت نش ــن ناراح ــه م ــن ک ــرای ای ــم ب او ه
ــود.  ــن نگفته ب ــه م ــا موضــوع را ب ــدت ه ــا م ت
گوشــه ای از ســلول نشســتم. دراز کشــیدم 
و خوابــم بــرد. بیــدار شــدم و دیــدم کــه 
ــت.  ــم کشیده اس ــر روی ــی ب ــلولی ام پتوی هم س
یــک  نبــود.  نا مأنــوس  بــرام  دیگــر  اتــاْق 

چیــزی هســت کــه بهــش اعتقــاد دارم: وقتــی 
تــوی فضایــی کــه حــس غریبــی و بــدی 
داری، بتوانــی بخوابــی، بعــد کــه از خــواب 
ــل  ــر از قب ــت کمت ــس غریبی ــوی ح ــدار ش بی
ــکر  ــو تش ــت پت ــلولی ام باب ــت. از هم س شده اس
کــردم و اســمش را پرســیدم. گفت:»اســماعیل 
هســتم.« نپرســیدم جرمــت چیســت. خــودش 
گفت:»مــن بــه خاطــر قتــل بــرادر همســرم بــه 
زنــدان افتــاده ام. پــدر همســرم هــم بــه خاطــر 
ــم از اعدامــم صــرف نظــر کرده اســت.« فرزندان

     گفتــم:»ان شــاء ا... آزادیــت.« گفت:»هییــی! 
ــرای  ــه؟ ب ــدام خان ــرای ک ــرای چــه؟ ب آزادی ب
کــدام کار؟ بــه ایــن جــا عــادت کــرده ام. 
را  غذایــم  و  می کنــم  بــازی  را  فوتبالــم 
می خــورم. درســت اســت غذاهــا کیفیتــی 
ندارنــد و آشــپزخانه زنــدان تــر و تمیــز نیســت، 
ولــی خــب یــک لقمــه نــان اســت. گاهــی هــم 
ــا  ــم ت ــن ه ــم م ــه او گفت ــی روم کشــتی.« ب م
نوجوانــی کشــتی می گرفتــم، ولــی دیگــر 
ــش  ــد بیخیال ــاره ش ــم پ ــی زانوی ــاط صلیب رب
ــم  ــری بروی ــک  س ــا ی ــاال بی ــدم. گفت:»ح ش
ــد.«  ــت شده باش ــاید درس ــن ش ــان ک و امتح
گفتم:»فکــر  او  بــه  برویــم.«  گفتم:»باشــد 
ــدان  ــتی در زن ــرای کش ــی ب ــردم محل نمی ک
باشــد!« گفت:»مــرد حســابی زنــدان مــا از 
بهترین هــای کشــور اســت! می گوینــد کــه 
دو معمــار خانــم اســرائیلی آن را طراحــی 
داد:»ای کاش  ادامــه  اســماعیل  کرده انــد.« 
مــن آن دو خانــم را پیــدا می کــردم تــا ببینــم 
ــا  ــا م ــت ت ــا نیس ــی در اینج ــراری، جای راه ف
ــور  ــه درد نخ ــای ب ــن بچه ه ــر از ای ــد نف چن
ــماعیل  ــا اس ــویم؟« گفتم:»آق ــت ش ــد راح بن
ــرد؟«  ــرار ک ــم ف ــدان ه ــود از زن ــی ش ــر م مگ
خندیــد و گفــت:»از جاهــای دیگــر شــاید! ولــی 
ــت.« ــی شده اس ــده طراح ــی پیچی ــا خیل اینج

     روزهــا گذشــت و دادگاهــی  شــدم. اقــدس 
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خانــم را هــم باالخــره در دادگاه دیــدم. او حتی 
ــا.  ــرد! اص ــن نک ــه م ــم ب ــی ه ــدک توجه ان
ــم!«  ــدام می خواه ــط گفت:»اع ــود و فق آرام ب
ــم ناراحــت  ــم الل شــده بودم. از مجازات ــن ه م
ــدت از  ــن م ــزدم در طــی ای نشــدم، چــون نام
مــن ناامیــد شــده بود و قــول و قرارمــان را بــه 
ــا یــک پســر دیگــر هــم  هــم زده بــود. حتــی ب
شــیرینی خورده بــود! دیگــر برایــم هیــچ چیزی 
مهــم نبــود. در دادگاه هــم هیــچ چیــزی نگفتم. 
فقــط از ایــن ناراحــت بــودم کــه اقــدس خانــم 
ــت  ــم میخواس ــود دل ــام وج ــا تم ــت. ب آرام اس
بیایــد و یــک ســیلی محکــم بــه صورتــم بزنــد، 
ــدل  ــان رد و ب ــی بینم ــچ حرف ــی هی ــی حت ول
نشــد. راســتش حــرف آمــاده کرده بــودم. قصــد 
داشــتم کــه بعــد از ســیلی خــوردن یــا حداقــل 
بــد و بیــراه گفتنــش گریــه کنــم، ازش معــذرت 
ــن  ــاد. م ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــم، ام ــی کن خواه
ــاره  ــان دوب هــم بغضــم را قــورت دادم و نگهبان
ــن مــدت  ــم.  در طــی ای ــدان بازگرداندن ــه زن ب
عــوض  هم ســلولم  جلســه ها  و  دادگاه هــا 
شــده بود. مــن و اســماعیل را بــا هــم بــه جــای 
جدیــد آورده بودنــد. تعدادمــان از ســلول قبلــی 
بیش تــر بــود. فکــر می کنــم هفــت نفــر بودیــم. 
بــه محــض رســیدن ســریع رفتــم و خوابیــدم. 
ــه  ــک دفع ــود. ی ــق ب ــی عمی ــم خیل      خواب
صدایــم  اســماعیل  کــه  شــدم  متوجــه 
پاشــو!«  وحــدت  پاشــو!  می زند:»وحــدت 
بچــت  جــون  کــن  ولــم  گفتم:»اســی 
کــه  گفت:»پاشــو  بخوابــم.«  می خــوام 
ــد.« ــان می د ه ــهرتان را نش ــون دارد ش تلویزی

وحدت: شهر ما را؟!
اسماعیل: آره. آره. 

ــهرمان  ــق ش ــه عاش ــتند ک ــا می دانس ــه ه بچ
ــادم بُغــض  ــادش می افت ــودم. گاهــی وقتــی ی ب
آخــر  خرابه هــاش!  یــاد  حتــی  می کــردم. 
مــن بیش تــر از بچگــی بیش تــر از اینکــه 

بــودم. خیابــان  و  کوچــه  در  باشــم  خانــه 
     رفتــم پــای تلویزیــون نشســتم. دیــدم 
ــت.  ــهر اس ــان ش ــم هم ــوز ه ــن هن ــهر م ش
دلــم  چقــدر  نکرده اســت.  تغییــری  هیــچ 
ــوز  ــض دادگاه هن ــده بود! بغ ــگ ش ــش تن برای
ــث  ــم باع ــهرم ه ــدن ش ــود. دی ــینه ام ب در س
ــه  ــش برنام ــگام پخ ــوم. در هن ــر ش ــد بدت ش
ــه  ــدن برنام ــام ش ــد از تم ــردم. بع زارزار می ک
ــه  ــک دفع ــد. ی ــدیدتر ش ــم ش ــم گریه های ه
دیوانــه شــدم و بــه ســمت درب ســلول رفتــم 
ــه آن  ــرم ب ــت و س ــدن دس ــه کوبی ــروع ب و ش
ــم  ــیدم:»من می خواه ــاد می کش ــردم و فری ک
بــه شــهرم برگــردم. بــاز کنیــد!« آن قــدر 
کوبیــدم تــا خــون از ســرم ســرازیر شــد و روی 
درب پاشــید. بچه هــا هــم تــوان نداشــتند 
جلویــم را بگیرنــد. انقــدر فریــاد کشــیدم 
ــن را  ــه زور م ــا ب ــد. آن ه ــان آمدن ــه نگهبان ک
ــدم.  ــان ش ــد و درم ــال دادن ــداری انتق ــه به ب
ــد. ــه ش ــه چ ــدارم ک ــاد ن ــه ی ــی اش را ب باق

     حکمــم هــم آمد:»اعــدام«. روزهــا گذشــت و 
منتظــر اعــدام بــودم. می گفتنــد اقــدس خانــم 
ــت  ــی نشده اس ــم راض ــن ه ــه گرفت ــرای دی ب
و مرغــش یــک پــا دارد و می گویــد فقــط 
ــم  ــواده ام ه ــادرم و خان ــای م ــدام. التماس ه اع
ــم  هیــچ نتیجــه ای در تغییــر نظــر اقــدس خان
نداشــته بود. روزهــا می گذشــت، برخــی زود 
و برخــی دیــر. روز آخــر شــد. خــودم را کامــًا 
ــرای روز  ــا ب ــد ت ــان آمدن ــودم. نگهبان باخته ب
آخــر زندگــی ام بــه انفــرادی انتقالــم دهنــد. بــا 
همــة بچه هــا خداحافظــی کــردم. بــرای آن دو 
ســالی کــه بــا هــم بودیــم؛ بــرای خاطراتمــان. 
آن هــا اشــک ریختنــد و مــن نــه. بــه انفــرادی 
ــر  ــه اب ــل ی ــرادی مث ــردم. انف ــدا ک ــال پی انتق
تاریــک در ذهنــم اســت. برایــم قابــل توصیــف 
نیســت. آن قــدر خــودم را باخته بــودم کــه 
ــدام  ــودم. روز اع ــا رفته ب ــدام از دنی ــل از اع قب



ــم  ــدس خان ــح. اق ــاعت های 4-5 صب ــد. س ش
ــودم  ــود خ ــود. گفته ب ــدام آمده ب ــرای اع ــم ب ه
می خواهــم چهارپایــه را بزنــم. او را دیــدم.  

ــودم. ــرگ ب ــاده م ــردم، آم التماســش نک
ــی  ــه محــل داِر آویخته شــده رفتــم. طناب      ب
بــه گردنــم و کیســه ای بــر ســرم انداختــه شــد. 
منتظــر مــرگ بــودم. همیشــه از انتظــار متنفــر 
ــن  ــا ای ــم ب ــار ه ــن انتظ ــن بدتری ــودم و ای ب
ــده  ــر زن ــث بیش ت ــت باع ــه می توانس ــال ک ح
بودنــم شــود هــم برایــم مثــل انتظارهــای 
ــد  ــک دفعــه گفتن ــود! ی ــز ب گذشــته نفرت انگی
جلویــم  خانــم  اقــدس  دیــدم  بیاریــدش. 
ــم و  ــو صورت ــیلی زد ت ــک س ــت. ی ایستاده اس
گفــت بخشــیدم. زار زار اشــک می ریخــت. مــن 
ــدر  ــه چق ــردم. آخ ک ــه ک ــه گری ــم شــروع ب ه
دلــم ایــن ســیلی را می خواســت. در زمــان 
زندانــی بودنــم تنهــا آرزویــی بــود کــه داشــتم. 
ــود،  ــدام می شــدم مهــم نب ــر هــم اع ــی اگ حت
چــون بــه آرزویــی کــه در ایــن مــدت داشــتم 
رســیده بودم. فهمیــدم اقــدس خانــم بــا قبــول 
دیــه بــرای ســامان دادن بــه زندگــی فرزنــدان 
ــک  ــا ی ــول کرده اســت، ام ــه را قب ــرش دی دیگ
ــا  ــن ت ــه م ــن ک ــم داشــت. ای ــر ه شــرط دیگ
ــه شــهر و محله مــان  ــدارم ب آخــر عمــر حــق ن
ــن  ــاره م ــم دوب ــدس خان ــادا اق ــا مب ــردم ت برگ
را ببینــد و داغــش تــازه شــود. مدتــی پــس از 
رضایــت هــم در زنــدان بــودم تــا مــدت حبــس 
تمــام شــد. مــن هــم آزاد شــدم. برایــم بیــرون 
زنــدان هــم ماننــد داخلــش بــود. دلــم شــهرم 
ــر  ــودم دیگ ــول داده ب ــی ق ــت، ول را می خواس
ــد از  ــم بع ــوز ه ــا هن ــدم، ام ــردم. آزاد ش برنگ
گذشــت ایــن همــه ســال زندانــی ام. تــا شــهرم 
ــم  ــان برای ــة جه ــردم هم ــم و در آن نگ را نبین
زنــدان اســت. اقــدس خانــم از اعــدام و زنــدان 
ــه  ــن ب ــول نرفت ــن ق ــا گرفت ــا ب ــم داد، ام نجات

ــد کــرد! ــه حبــس اب شــهرم مــرا محکــوم ب

َواللَّْیِل إَِذا َسَجی 2
و سوگند به شب آن گاه که آرام گیرد. 

َعَک َربَُّک َوَما َقلَی 3 َما َوَدّ
ــورد  ــرده و م ــا نک ــو را ره ــروردگارت ت ــه پ ک

خشــم و کینــه قــرار نداده اســت. )23(

پینوشت:
ــدی  ــک و طبقه بن ــوة تفکی ــة نح ]1[. آیین نام
ــوة  ــس ق ــوب 1385/09/09 رئی ــان مص زندانی
قضاییــه در اجــرای مــادة 9 قانــون تبدیــل 
شــورای سرپرســتی زندان هــا بــه ســازمان 
تربیتــی  و  تأمینــی  اقدامــات  و  زندان هــا 
کشــور مصــوب 1364/11/06 مجلــس شــورای 

ــادة 1. ــامی. م اس
ــا و  ــازمان زندان ه ــی س ــة اجرای ]2[. آیین نام
اقدامــات تأمینــی و تربیتــی کشــور مصــوب 20 
ــا اصاحــات  آذر 1384 رییــس قــوة قضاییــه ب
1389. بخــش نخســت، فصــل نخســت، مــادة 

.4

تصویر۳. برداشت نگارنده از صحبت های مصاحبه شونده در موضوع : 
رابطه شهر و قاتل قصه
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ــا و  ــازمان زندان ه ــی س ــة اجرای ]3[. آیین نام
اقدامــات تأمینــی و تربیتــی کشــور مصــوب 20 
ــا اصاحــات  آذر 1384 رییــس قــوة قضاییــه ب
1389. بخــش نخســت، فصــل نخســت، مــادة 

.3
]4[. سخن رضا نیک اقبال.
]5[. سخن مهدی فرجی.

]6[. دایرةالمعــارف مصــور کتــاب مقــدس، 
ــق.  ــد عتی عه

ــة  ــاب 6، آی ــفر دانیــال. ب ]7[. عهــد عتیــق، ِس
.14

]8[. علــی الکورانــی، االمــام الکاظــم ســید 
ــداد. بغ

ــی.  ــز نقیب ــة پروی ــری. ترجم ــاریر، هان ]9[. ش
انتشــارات  تهــران:  پاپیــون. چــاپ ششــم. 

.1396 امیرکبیــر، 
]10[. مهدی فرجی.

خیریــن  از  اولیایــی  ســیدفخرالدین   .)11(
اســت. شــهرضا  شهرســتان 

بــا  نیک اقبــال  رضــا  مصاحبــة   .]12[
اولیایــی. ســیدفخرالدین 

]13[. همان.
ــه  ــال کمیت ــه انتق ســیدفخرالدین اولیایی:»البت
ــب  ــت از جان ــی مقاوم ــا کم ــهربانی ب ــه ش ب
ــه در  ــت، ک ــورت گرف ــهربانی ص ــای ش نیروه
نهایــت شــهربانی تصــرف شــد و در ایــن بیــن 
اســلحة »ژ3« شــخصی بــه نــام یــزدی توســط 
یکــی از افــراد گرفتــه و بــه خــارج از شــهربانی 
منتقــل شــده بود. بــا توجــه بــه شناســایی 
ــل  ــرون منتق ــه بی ــلحه را ب ــه اس ــخصی ک ش
کرده بــود تــا قبــل از غــروب آفتــاب همــان روز 
بــه او اطــاع دادیــم کــه اســلحه را برگردانــد.«

شــهید  صفــوی،  محســن  شــهید   .]14[
ــاوری،  ــر ی ــهید اصغ ــت، ش ــم هم محمدابراهی
از  صفــوی  رحیــم  و  قریشــی  سیدحســین 
بوده انــد. شــهرضا  ســپاه  تشــکیل دهندگان 

بــا  نیک اقبــال  رضــا  مصاحبــة   .]15[
. حبیب ســید

ایــران،  خلــق  مجاهدیــن  ســازمان   .]16[
گروهــی شــبه نظامی بــا ســازمان سیاســی 
اســت. )رادیــکال(  چپ گــرا  و  اســام گرا 

ــعاب  ــت( از انش ــان )اقلی ــازمان فدائی ]17[. س
ــران«  ــق ای ــی خل ــای فدای ــازمان چریک ه »س

تشــکیل شده اســت. 
]18[. ســازمان فدائیــان خلــق ایــران )اکثریت( 
کــه از انشــعاب »ســازمان چریک هــای فدایــی 
ایــن  شده اســت.  تشــکیل  ایــران«  خلــق 
ــت  ــه حمای ــاب 1357 ب ــد از انق ــازمان بع س
ــر ضــد  ــه تفک ــا توجــه ب ــاب اســامی ب از انق
کنــار  را  مســلحانه  مبــارزة  امپریالیســتی 

می گــذارد.
]19[. ســازمان پیــکار در راه آزادی طبقة کارگر 
ــن  ــازمان مجاهدی ــده از س ــکار(، منشعب ش )پی
ــهرام  ــی ش ــن(، محمدتق ــران )منافقی ــق ای خل
بنیان گــذار و رهبــر اولیــة ایــن گــروه تــا زمــان 

ــت. ــال 1359 بوده اس ــا س ــتگیری ت دس
]20[. حــزب کار ایــران )توفــان(، منشعب شــده 
ــچف  ــا خروش ــان نیکیت ــوده در زم ــزب ت از ح
ــکار  ــن گــروه ضــد اف ــرام سیاســی ای اســت. م

تجدیــد نظــر طلبــی خروشــچف اســت.
]21[. حزب تودة ایران.

]22[. مصاحبة مهدی فرجی با وحدت.
]23[. قرآن مجید. سورة الضحی. آیة 2ـ 3.

منابع:
1. قرآن مجید. 

کتــاب  مصــور  دایرةالمعــارف   .2
شوشــتری زاده.  الهــام  ترجمــة  مقــدس. 
.1400 ســایان،  انتشــارات  تهــران: 

3. عهد عتیق.
4. علــی الکورانــی، االمــام الکاظــم ســید بغــداد.

پرویــز  ترجمــة  هانــری.  شــاریر،   .5



ششــم.  چــاپ  پاپیــون.  نقیبــی. 
.1396 امیرکبیــر،  انتشــارات  تهــران: 

6. آیین نامــة نحــوة تفکیــک و طبقه بنــدی 
ــوة  ــس ق ــوب 1385/09/09 رئی ــان مص زندانی
قضاییــه در اجــرای مــادة 9 قانــون تبدیــل 
شــورای سرپرســتی زندان هــا بــه ســازمان 
زندان هــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی کشــور 
مصوب 1364/11/06 مجلس شــورای اســامی. 
ســازمان  اجرایــی  آیین نامــة   .7
تربیتــی  و  تأمینــی  اقدامــات  و  زندان هــا 
رئیــس   1384 آذر   20 مصــوب  کشــور 
.1389 اصاحــات  بــا  قضاییــه  قــوة 

8. مصاحبــة رضــا نیک اقبــال بــا ســیدفخرالدین 
ــه(  ــهرضا )قمش ــة ش ــئول کمیت ــی مس اولیای
.1358 فروردیــن  تــا   1357 آذر  از 

بــا  نیک اقبــال  رضــا  مصاحبــة   .9
سیاســی  بنــد  مســئول  ســیدحبیب 
.1360 دهــة  اوایــل  در  اهــواز  زنــدان 

10. مصاحبــة مهــدی فرجــی بــا وحــدت، 
غیرعمــد.  قتــل  بــه  محکــوم  زندانــی 
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داریوش آقابابائیداریوش آقابابائی
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  انــرژی،  و  معمــاری  ارشــد  کارشناســی 

خدمــت  در  خدمــت معمــاری  در  معمــاری 
جنایــت:جنایــت: اردوگاه هــای مــرگ در رایــش ســوم اردوگاه هــای مــرگ در رایــش ســوم

ــی  ــه همگ ــیاری ک ــیون بس ــیان و سیاس ارتش
نظــر  زیــر  بودنــد،  نــازی  حــزب  عضــو 
تصمیم گیرنده هــای  از  هیتلــر،  مســتقیم 
می رفتنــد. شــمار  بــه  اصلــی 

     این اردوگاه ها در سرتاســر اروپا قرار داشــتند 
و شــش اردوگاه اصلــی عبــارت بودنــد از: کلمنو 
]1[، تربلینــکا ]2[، ســابیبور ]3[، ماژدانــک 
بدنام تریــن  و  بزرگتریــن  و  بلــزک ]5[   ،]4[
ــه در خــاک لهســتان  ــا، آشــویتس ]6[ ک آن ه
ــان  ــه س ــا ب ــت. اردوگاه ه ــرار داش ــغالی ق اش
دســته جمعی  کشــتار  بــرای  کارخانه هایــی 
ــدوالر  ــی م ــا طراح ــاختمان هایی ب ــد؛ س بودن
ــم،  ــیار عظی ــه ای بس ــه در محوط ــی ک و صنعت
محصــور در بیــن دیوارهــا و برج هــای نگهبانــی 
ــرای  ــد. ســاختمان هایی ب ــرار گرفته ان اســت، ق
کشــتار  بــرای  ســاختمان هایی  و  اســکان 
و نابــود کــردن هرگونــه اثــر برجای مانــده 
گذاشــته اند. آن  در  پــا  کــه  افــرادی  از 

ــا  ــار، ب ــا قط ــا ب ــر اروپ ــان از سراس      یهودی
ــا  ــن اردوگاه ه ــه ای ــدد، ب ــکان مج ــدة اس وع
توســط  ورود  بــدو  در  و  منتقــل می شــدند 
ــروه  ــه دو گ ــا ب ــر در اردوگاه ه ــکان حاض پزش
تقســیم می شــدند؛ گــروه راســت و گــروه 

     در انتهــای خــط راه آهنــی طوالنــی بنایــی 
کشــیده وجــود دارد کــه در میانــة آن و در 
تاقــی بــا خطــوط راه آهــن، دروازه و بــرج 
ورودی  ســاختمان  دارنــد.  قــرار  نگهبانــی 
ــرروی آن  ــیبدار ب ــقفی ش ــت و س ــری اس آج
ــا  ــادآور بســیاری از کارخانه ه ــا ی ــرار دارد. بن ق
ــت و  ــود اس ــی دوران خ ــای صنعت ــا بناه و ی
ــچ  ــه هی ــن ورودی ب ــی دارد. ای ــادگی خاص س
ــه در  ــی ک ــت و جنایات ــر وحش ــوان بیان گ عن
ــت. ــت، نیس ــه اس ــای آن نهفت ــت دروازه ه پش

در  نــازی  زمامــداری حــزب  دوران  در       
ــی(  ــگ جهان ــن جن ــا دومی ــان )مصــادف ب آلم
ــی«  ــل نهای ــوان »راه ح ــت عن ــه ای تح برنام
اســکان  برنامــه،  ایــن  هــدف  شــد.  آغــاز 
ــان ســرزمین های تحــت اشــغال آلمــان  یهودی
نــازی در اردوگاه هــای مــرگ بــود. در ایــن 
ــه از  ــر اقشــاری ک ــان و دیگ ــا، یهودی اردوگاه ه
ــس  ــد، پ ــی نبودن ــور زندگ ــر درخ ــر هیتل نظ
از انتقــال از سرتاســر اروپــای اشــغالی، بــه 
ــدند.  ــام می ش ــل ع ــتماتیکی قت ــورت سیس ص
ــدهٔ »راه حــل نهایــی« در باالتریــن درجــات  ای
نظــام رایــش ســوم و نیروهــای »اس.اس.« 
شــکل گرفــت. در آن پزشــکان، معمــاران، 



چــپ. کــودکان، زنــان حاملــه، ســالخوردگان و 
معلــوالن بــه گــروه چــپ و باقــی افــرادی کــه 
توانایــی کار ســنگین داشــتند بــه گــروه راســت 
ــرار  ــت ق ــه در راس ــرادی ک ــتند. اف ــق داش تعل
داشــتند بــه اردوگاه هــای کار کــه در مجموعــه 
وجــود داشــت می رفتنــد و پــس از چنــد 
ــد  ــا از فشــار کار می مردن هفتــه کار ســنگین ی
ــپ  ــروه چ ــت گ ــه سرنوش ــت ب ــا در نهای و ی
ــه  ــگ ب ــپ بی درن ــروه چ ــدند. گ ــر می ش منج
اتاق هایــی منتقــل می شــدند کــه هماننــد 
ــام  ــراد تم ــد. اف ــته جمعی بودن ــی دس حمام های
لباس هــا و جواهــرات خــود را درمی آوردنــد 
ــوند.  ــن وارد اردوگاه ش ــس از دوش گرفت ــا پ ت
از دوش هــا بــه جــای آب گــرم، گاز ســمی 
ــی« ]7[ وارد می شــد و همگــی  ــون _ ب »زیکل
در عــرض چنــد دقیقــه کشــته می شــدند. 
جســدهای آن هــا در نهایــت در کوره هــای 
ــرای ســوزاندن انســان طراحــی  ــه ب ــی ک بزرگ
ــل  ــتر تبدی ــه خاکس ــوختند و ب ــدند، می س ش

ــد.  ــی نمی مان ــا باق ــری از آن ه ــدند و اث می ش
ــا  ــه آلمانی ه ــتماتیک ب ــد سیس ــن رون      ای
ــرعت  ــترین س ــا بیش ــه ب ــرد ک ــک می ک کم
ــد. در  ــف بزنن ــودی اقشــار مختل ــه ناب دســت ب
روزهــای نخســتین اجــرای »راه حــل نهایــی«، 
ــدند و  ــته می ش ــه کش ــرب گلول ــه ض ــراد ب اف
ــا  ــزوز اتوموبیل ه ــه اگ ــه ب ــی ک ــا در اتاق های ی
کشــته  خفگــی  اثــر  بــر  بودنــد  متصــل 
می شــدند. مقامــات بــه دنبــال آن بودنــد 
کــه بتواننــد بــا شــلیک یــک گلولــه بیشــترین 
هزینه هــا  تــا  بکشــند  را  ممکــن  تعــداد 
بهینه تریــن  در  کشــتار  و  شــوند  حداقلــی 
ــن  ــی ای ــرود. جایگزین ــش ب ــود پی ــت خ حال
ــتار  ــد کش ــمی، رون ــای س ــا گازه ــا ب روش ه
ــدت  ــه ش ــا را ب ــید و هزینه ه ــریع بخش را تس
ــاد در  ــوزاندن اجس ــای س ــه ج ــش داد. ب کاه
ــته جمعی  ــای دس ــا در گوره ــا را ی ــدا آن ه ابت
وســیعی خــاک می کردنــد و یــا آن هــا در 
ــوزاندند.  ــل می س ــن و گازوئی ــا بنزی ــه ب محوط
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55 ــن امــکان  جایگزینــی کوره هــای آدم ســوزی ای
را بــه ســران نــازی داد کــه بــدون آنکــه دیگــر 
کشــتار  بــه  اردوگاه  در  موجــود  یهودیــان 
ــا  ــزان آن ه ــای عزی ــر بقای ــد، از ش ــک کنن ش
اردوگاه هــای  در  نازی هــا  شــوند.  خــاص 
ــه  ــد ک ــن می زدن ــم دام ــن توه ــه ای ــرگ ب م
ــای  ــد. اتاق ه ــد ش ــه راه خواه ــز روب ــه چی هم
همجــوار  مرده ســوزی  کوره هــای  و  گاز 
آن را در میــان چمن زارهــا و فضــای ســبز 
می پوشــاندند تــا بــه ایــن توهــم دامــن بزننــد.

خــاص  ظاهرســازی  اردوگاهــی  هــر       
ــت؛ در  ــاختمان ها داش ــن س ــرای ای ــود را ب خ
ــام«  ــای گاز را »حم ــا اتاق ه ــی اردوگاه ه برخ
استنشــاق«  و  شست و شــو  »تجهیــزات  یــا 
می نامیدنــد. از آن جــا کــه روزانــه هــزاران 
یهــودی کشــته می شــدند، آســمان برفــراز 
اردوگاه هــا همیشــه تیــره و تــار بــود و دود 
ایــن  و  می گرفــت؛  فــرا  را  آن  خاکســتر  و 
بــود،  جــا  همــه  زننــده  و  عجیــب  بــوی 

شــک  زندانیــان  باقــی  کــه  گونــه ای  بــه 
ــو  ــن ب ــه ای ــد ک ــه زودی دریافتن ــد و ب کردن
ناشــی از اجســاد در حــال ســوختن اســت.

ــادی  ــود زی ــردم س ــتار م ــا از کش      نازی ه
نیــز بدســت می آوردنــد؛ لباس هــا و ســایر 
ــای ازدواج  ــد حلقه ه ــان مانن ــات یهودی متعلق
گاز  اتاق هــای  بــه  ورود  از  پیــش  همگــی 
جمــع آوری می شــدند. پــس از انتقــال اجســاد 
ــان  ــای قربانی ــای ط ــای گاز دندان ه از اتاق ه
ــس  ــدند و پ ــدا می ش ــه زور ج ــان ب از دهانش
شــمش های  تهیــه  بــرای  شــدن  ذوب  از 
طــای آلمــان نــازی بــه خزانــة رایــش منتقــل 
می شــدند. زندانیانــی کــه در اردوگاه ها مشــغول 
ــرای  ــروری ب ــام ض ــة اق ــه تهی ــد ب کار بودن
ادامــة جنــگ می پرداختنــد و ماشــین جنگــی 
ــد. افــرادی  نازی هــا را بــه حرکــت در می آوردن
ــرار داشــتند شــاید از  کــه در دســتة راســت ق
گازگرفتگــی و ســوختن نجــات پیــدا می کردنــد 
ولــی آینــده ای شــوم و پــر از تحقیــر و شــکنجه 
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ــام آور  ــار کار سرس ــود. فش ــا ب ــار آن ه در انتظ
بــود و نگهبانــان نــازی از هیچگونــه بدرفتــاری 
ــی  ــرة غذای ــد. جی ــغ نمی کردن ــر دری و تحقی
ــا  ــان ب ــود و زندانی ــت ب ــم و بی کیفی ــیار ک بس
ــان  ــد. زندانی ــر می کردن ــی س ــنگی دائم گرس
در نهایــت دچــار ســوء هاضمــه می شــدند 
بیماری هــای  و  اســهال  گرســنگی،  از  و 
در  زندگــی  شــرایط  می مردنــد.  دیگــر 
ســایة  و  بــود  ممکــن  حــد  پایین تریــن 
ــرد.  ــال می ک ــان را دنب ــی زندانی ــرگ تمام م
     برخــی زندانیــان قربانــی آزمایش هــای 
دانشــمندان و پزشــکان نازی بودند. پزشکان در 
راســتای اهــداف هیتلر دســت بــه آزمایش هایی 
اصــاح  بــرای  تاش هایــی  کــه  می زدنــد 
نســل و یــا پیشــرفت علــم پزشــکی محســوب 
می شــد. کــودکان، زنــان و ســایر زندانیــان 
ــد و در حیــن  ــا بودن ــن آزمایش ه ــی ای قربان
ــد.  ــان می دادن ــکی ج ــکنجه های پزش ــن ش ای
آزمایش هــا  ایــن  بیش تــر  حقیقــت،  در 
ــد  ــطی بودن ــرون وس ــکنجه های ق ــادآور ش ی
ــن  ــیمایی نوی ــا س ــا را ب ــکان، آن ه ــه پزش ک

می دادنــد.  انجــام  تــازه  عناوینــی  بــا  و 
     اردوگاه هــا  نمونــه کاملــی از ســاختمان های 
و  مــدوالر  معمــاری  بودنــد؛  صنعتــی 
عملکردگــرا داشــتند کــه بــا ســرعت بــاال 
قابــل  راحتــی  بــه  و  ساخته می شــدند 
ورودی  بخــش  کنــار  در  بودنــد.  گســترش 
-ماننــد ورودی آشــویتس کــه در ابتــدا بــه آن 
پرداختیــم- ســاختمان های اداری، بهیــاری، 
ــاختمان های  ــربازان و س ــران و س ــکان افس اس
کشــتار و مرده ســوزی قــرار داشــت. درون 
محوطــه اصلــی -کــه محصــور بیــن دیوارهایــی 
ــز  ــی مجه ــای نگهبان ــیم خاردار و برج ه ــا س ب
ــرار  ــان ق ــگاه زندانی ــود- خواب ــل ب ــه مسلس ب
ــای  ــا، فضاه ــن بخش ه ــان ای ــت و در می داش
کار اجبــاری و کارخانه هــا قــرار می گرفــت. 
اســاس  بــر  مجموعــه  کل  طراحــی       
یــادآور  کــه  بــود  شــطرنجی  شــبکه هایی 
شــهرهای نویــن شــطرنجی ای هســتند کــه در 
سرتاســر اروپــا و جهــان مــدرن درحال ســاخت 
بودنــد. مجموعــه از بناهــای مســتطیل شــکلی 
ــار  ــی از کن ــه خیابان های ــد ک ــکیل می ش تش

تصویر ۳. مسیر نگهبانان در آشویتس



57

ــا  ــی از خیابان ه ــد. برخ ــور می کردن ــا عب آن ه
ــی  ــوران عال ــان و مأم ــوص نگهبان ــط مخص فق
رتبــة اس.اس. بودنــد کــه بــرای امنیــت آنــان، 
از  از ســیم خاردار  پوشــیده  بــا حصارهایــی 
باقــی مســیرها جــدا می شــدند. ایــن مســیرها 
را  زندانیــان  بــر  نازی هــا  دائمــی  نظــارت 
مســیرهای  باقــی  می کردنــد.  امکان پذیــر 
خوابگاه هــای  بیــن  کــه  شــهرک ها  ایــن 
قــرون  ماننــد شــهرهای  بودنــد،  زندانیــان 
وســطی پــر از فاضــاب و گل والی بودنــد. 
ــد  ــه مانن ــاختمان ها ب ــن س ــتار در ای      کش
ــة  ــه گفت ــر ب ــود. اگ ــا ب ــد کارخانه ه خــط تولی
ــینی  ــه ماش ــدرن خان ــاری م ــگامان معم پیش
ماشــینی  اردوگاه هــا  بــود،  زندگــی  بــرای 
ــه در  ــاری ک ــان معم ــد. زب ــرگ بودن ــرای م ب
ایــن اردوگاه هــا وجــود داشــت یــادآور بســیاری 
ــدرن آن  ــاران م ــه معم ــود ک ــی ب از ارزش های
ــای  ــچ بن ــا در هی ــد. ام ــال می کردن دوران دنب
و  دروازه  عنصــر  دو  از  اســتفاده  دیگــری، 
دودکــش بــه دهشــناکی ایــن بنــا نبــود. دروازه 
نقطــه ای بــود کــه در آن سرنوشــت زندانیــان و 
یهودیــان رقــم می خــورد و مــرز بیــن آزادی و 
اســارت را مشــخص می کــرد و دودکــش خبــر 
ــی  ــا دقایق ــه ت ــی داد ک ــی م ــودی مردم از ناب
ــا  ــد در اردوگاه ه ــی جدی ــد زندگ ــا امی ــل ب قب
شــده بودند.  پیــاده  قطــار  از  تازگــی  بــه 
ــد،  ــه منتشــر می کردن ــا دودی ک ــا ب دودکش ه
ســایه مــرگ و وحشــت را برفــراز ســر زندانیــان 
پخــش می کردنــد و پایــان حتمــی ســایر 
ــد. ــادآوری می کردن ــا ی ــه آن ه ــان را ب زندانی

ــپیر ]8[،  ــرت اش ــون آلب ــی همچ      معماران
معمــار مخصــوص هیتلــر، کــه در ســاخت 
بــه  مدینــة فاضلــة هیتلــر فعــال بودنــد، 
ــد و  ــغول بودن ــز مش ــا نی ــن بناه ــاخت ای س
ــتفاده  ــز اس ــان نی ــروی کار زندانی ــی از نی حت
می کردنــد. در دوران اوج زعامــت رایــش ســوم 

بــر اروپــا، میلیون هــا یهــودی و افــرادی کــه در 
اردوگاه هــا بودنــد کشته شــدند. بــا تغییــر رونــد 
ــا  ــر و ب ــر ضــد هیتل ــگ و برگشــتن ورق ب جن
پیشــرفت متفقیــن در دو جبهــة شــرق و غــرب، 
زندانیــان  و  می شــدند  تســخیر  اردوگاه هــا 
باقی مانــده در آن هــا آزاد. اردوگاه آشــویتس 
در ژانویــه ســال 1945 میــادی توســط قــوای 
شــوروی آزاد شــد. بقایــای کشــتار، متفقیــن را 
ــای  ــرد. بقای ــرو می ب ــت ف ــت و دهش در وحش
اجســاد قربانیــان مراحــل اولیــه کشــتارها، 
دارایــی زندانیــان کــه در بــدو ورود جمــع آوری 
ــن  ــر ای ــماری دال ب ــدارک بی ش ــده بود و م ش
مانده بــود.  باقــی  اردوگاه هــا  در  جنایــات، 
ــان  ــان همچن ــای ازدواج قربانی ــای حلقه ه بقای
ــداری  ــویتس نگه ــد آش ــی مانن در اردوگاه های
ــوند. زندانیانــی کــه توانســته بودند تــا  می ش
روزهــای آخــر جنگ و آزادســازی زنــده بمانند، 
بــه راویــان شــفاهی ایــن جنایــت بــدل شــدند. 
همــة آن هــا در لحظــه آزادســازی دچــار ســوء 
ــر روی  ــتی ب ــه پوس ــز تک ــد و ج ــه بودن هاضم
ــود.  ــی نمانده ب ــزی باق ــا چی ــتخوان از آن ه اس
     بیــن صدهــزار تــا دویســت و پنجــاه هــزار 
آلمانــی در آزار و اذیت هــا و کشــتار نقــش 
ــود  ــا خ ــة آلمانی ه ــتند و هم ــتقیمی داش مس
ــا  ــتند ام ــئول می دانس ــتار مس ــن کش را در ای
ــر  ــتارها ب ــن کش ــئولیت ای ــار مس ــترین ب بیش
ــاش  ــود ت ــا وج ــود. ب ــازی ب ــران ن دوش س
ــکار در  ــای جنایت ــیاری از نازی ه ــراوان، بس ف
بهــار ســال 1945 از دســت متفقیــن گریختند. 
ــر و نزدیک تریــن دســتیارانش خودکشــی  هیتل
ــزب  ــة ح ــی رتب ــات عال ــر مقام ــد، دیگ کردن
و  خــارج شــدند  اروپــا  از  مخفیانــه  نــازی 
ــاه  ــی پن ــکای جنوب ــه آمری ــا ب ــر آن ه بیش ت
آن هــا  بدنام تریــن  از  تــن   22 امــا  بردنــد 
ــراد در دادگاه  ــن اف ــد. ای ــرار نیافتن ــت ف فرص
بین المللــی کــه در نورنبــرگ ]9[ تشــکیل 



شــد، محاکمــه شــدند. آلبــرت اشــپیر معمــار به 
ــی  ــات جنگ ــتار و جنای ــش در کش ــل نقش دلی
ــه عنــوان وزیــر  آلمــان و همچنیــن ســمتش ب
ســال های  در  جنگــی  تولیــد  و  تســلیحات 
ــه طــور مســتقیم  ــه ب ــش ســوم، ک ــی رای پایان
از نیــروی کار زندانیــان اردوگاه هــا اســتفاده 
ــوم  ــدان محک ــال زن ــت س ــه بیس ــرد، ب می ک
ــدند  ــدام ش ــاران وی اع ــی از هم قط ــد. برخ ش
گذراندنــد(. طوالنی تــر  حبس هایــی  )یــا 

     آشــویتس -کنــار ســایر اردوگاه هــا- کنــون 
مــوزه اســت کــه در آن مــردم می تواننــد 
گوشــه ای از جنایاتــی را کــه نازی هــا در دوران 
زمــام داری خــود انجــام داده انــد، ببیننــد. 
ــظ  ــود را حف ــادة خ ــر س ــان ظاه ــا همچن بن
ــات  ــت و جنای ــر وحش ــی دیگ ــت ول کرده اس
پشــت دروازه هــای آن بر کســی پوشیده نیســت. 
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بــا       جــرم شناســی مدت هاســت کــه 
ــورت  ــه ص ــل کننده و ب ــطحی، کس ــی س روش
دو بعــدی در راســتای تفکــر در فضــای شــهری 
ــته  ــن روش پیوس ــت. در ای ــته اس ــدم برداش ق
ــت  ــرم و جنای ــهری ج ــازی ش ــای صحنه س ج
ــط  ــع محی ــی، در واق ــای اجتماع و کنترلگر ه
ســاخته شــدة شــهر، خالــی بــوده اســت. 
ــاخه ای  ــی ش ــرم شناس ــته، ج ــة گذش در ده
نظیــر »گشــت و گــذار فضایــی« را آغــاز 
ــف وســیعی از  ــا طی ــه در آن ب ــرده اســت ک ک
ــای  ــة تصویره ــه ارائ ــه ب ــای خاقان فعالیت ه
انتقــادی، دارای بافــت و ظریــف  از تجربــة 
زیســته، پیچیدگی هــای فرهنگی-اجتماعــی، 
)شــهری(  فضــای  سیاســی  پویایی هــای 
می شــود.  پرداختــه  جنایــت  و  جــرم  و 
     از جملــه افــرادی کــه در ایــن زمینــه قــدم 
ــاب  ــاو نویســندة کت برداشــته اســت، جــف مان
راهنمــای ســارق شــهر اســت. مانــاو یــک 
ــگار  ــه او روزنامه ن ــت، بلک ــناس نیس ــرم ش ج
و مقالــه نویــس پــرکار؛ دانشــجوی دقیــق 
شهرســازی، معمــاری و تکنولــوژی؛ و یــک 
نویســندة دیرینــة معمــاری اســت. کتابــی 
کــه در این جــا بــه معرفــی آن می پردازیــم 
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فاطمه اتوکشفاطمه اتوکش
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  ارشــد  کارشناســی 

معرفی کتاب راهنمای معرفی کتاب راهنمای 
سارق شهرسارق شهر

ــاو  ــهِر مان ــارق ش ــای س ــاب راهنم ــان کت هم
اســت. ایــن کتــاب کــه در پنجــم اپریــل 
2016 منتشــر شــد، بــه هیــچ وجــه یــک 
ــل  ــلط کام ــا تس ــا ب ــت، ام ــک نیس کار آکادمی
ــفه  و  ــاری، فلس ــهری، معم ــات ش ــر مطالع ب
اســت.  شــده  نوشــته  جرم شناســی  حتــی 
     جــف مانــاو در این کتاب بــا مطالعة معماری 
ــدگان را از  ــک ســارق شــهر، خوانن ــه روش ی ب
دیوارهــا، پاییــن چــاه آسانســور، اتاق هــای 
ــه  ــهری ک ــای ش ــت بام ه ــتناک در پش وحش
از نظرهــا دور مانده انــد می بــرد. کتــاب در 
در  ســرقت  از  داســتان های  قســمت هایی 
فضاهــای مختلــف شــهری را تعریــف می کنــد 
و در بخش هایــی خواننــده را بــه تصــور کــردن 
ــک  ــود، ی ــن خ ــر ذه ــا در تئات ــی دارد ت وا م
ــو  ــو کالوین ــروش نوشــته ایتال ــم دزدی پرف فیل
یــا خورخــه لوئیــس بورخــس را متصــور شــود. 
اکثــر داســتان های تعریــف شــده در ایــن 
ــاو در  ــت. مان ــی اس ــای واقع ــاب از دزدی ه کت
تــاش اســت خواننــده را بــه درک جدیــدی از 
معمــاری دعــوت کنــد  و اساســاً  »ســارق« در 
این جــا یــک کهــن الگــو اســت: یــک شــخصیت 
مفهومــی، یــک ابــزار ادبــی، یــک ترکیــب 



واقعــی و نظــری، یــک نمــاد و یــک اســتعاره؛ 
بنابرایــن، از برخــی جهــات، ایــن کتــاب واقعــاً 
در مــورد دزدی نیســت، بلکــه در مــورد ســرقت 
تصــورات  و  مهارت هــا  دانش هــا،  اســت: 
فضایــی جایگزیــن، باطنــی، غیرقانونــی یــا 
مخفــی توســط افــراد و گروه هــای خــاص کــه 
درگیــر تجــاوزات فضایــی هســتند. او با تشــریح 
و بررســی کارهــای خــاف و غیرقانونی معماری 
ــیر  ــه ای بازتفس ــه گون ــهری را ب ــان ش و مبلم
ایدئولوژیــک  می کنــد کــه طبقه بندی هــای 
و  معانــی  و  می کنــد  رو  و  زیــر  را  ثابــت 
می دهــد. ارائــه  جایگزینــی  کاربردهــای 

ــاب  ــن کت ــز ای ــی و هیجان انگی ــة اصل      نقط
بیــان ادراک متفــاوت شــخصی اســت که تاش 
می کنــد مرزهــای یــک ســاختمان را بشــکند و 
وارد آن شــود. طبــق نظــر مانــاو ســارقان اغلــب 
افــراد نخبــه ای هســتند کــه استعدادشــان را در 
زمینــة خــاف بــه کار برده انــد. ایــن افــراد بــا 
ــف  ــه کش ــع ب ــه راج ــی ک ــر و هوش ــت نظ دق
باعــث  دارنــد،  و شکســتن مرزهــای فضــا 
ــا دور  ــه از نظره ــی از آن ک ــوند نقطه های می ش
ــر  ــه خوانــش عمیق ت ــان شــوند و ب ــده نمای مان
از معمــاری کمــک می کننــد. او در بخشــی 
از کتــاب می گویــد: » از یــک جهــت، بــه 
ــر از  ــی رســد ســارقان معمــاری را بهت نظــر م
ــوء  ــا از آن س ــد. آنه ــی کنن ــا درک م ــة م بقی
اســتفاده می کننــد، از آن عبــور می کننــد و 
هــر محدودیتــی را کــه یــک ســاختمان تــاش 
می کنــد تحمیــل کنــد نادیــده می گیرنــد. 
ــد. آنهــا دیوارهــا  ــاز ندارن ــه درب نی ســارقین ب
ــقف  ــای آن س ــه ج ــا ب ــد ی ــوراخ می کنن را س
ــاختمان را از  ــارقان س ــد. س ــرش می دهن را ب
داخــل بــه بیــرون بــاز می کننــد تــا در داخــل 
ــف،  ــای ک ــه ه ــر تخت ــا زی ــک )ی ــوار خش دی
ــدون  ــده ب ــای خزن ــک فض ــای ی ــا در خرپاه ی
ــی  ــتاد اوریگام ــا اس ــوند. آنه ــان ش ــور( پنه ن

نشــان  را  مهارت هایــی  هســتند،  معمــاری 
می دهنــد کــه بقیــه فقــط آرزو می کردنــد 
کــه داشــته باشــند، جادوگــران تاریــک شــهرها 
ــا  ــه م ــی ک ــر قوانین ــه درگی ــاختمان ها ک و س
را بــه خــود مشــغول کرده انــد، نیســتند.«

     نویســنده در ایــن کتــاب از دانش و تخصص 
ــژه  ــوران وی ــروری شــده، مأم ــک بازپ دزدان بان
 ،L.A.P.D ،مشــاوران امنیتــی خصوصــی ،FBI

بخــش پشــتیبانی هوایــی و معمــاران قدیمــی 
و جدیــد بهــره بــرده اســت. در جایــی از کتــاب 
ــه نحــوة عملکــرد پلیس هــا نســبت  او راجــع ب
بــه ســرقت در شــهر ایــن طــور می گویــد: 
» بــه عنــوان پلیســی کــه ســعی می کنــد 
از  ســارقان چگونــه  کــه  کنــد  پیش بینــی 
ــدی  ــه بع ــد س ــد، بای ــتفاده می کنن ــهر اس ش
ــد  ــه صــورت حجمــی. شــما بای ــد. ب فکــر کنی
ــورد  ــی در م ــاً متفاوت ــی اساس ــه روش فضای ب
ــا  ــه محله ه ــه اینک ــد، از جمل ــر کنی ــهر فک ش
چگونــه واقعــاً بــه هــم متصــل شــده اند و 
کارآمدتریــن مســیرها ممکــن اســت بیــن آنهــا 
باشــد. بــوردت می گویــد: باالخــره جنایتــکاران 
این گونــه فکــر می کننــد و این گونــه اســت 
بــرای  را  راه هــای جدیــد جغرافیایــی  کــه 
می کننــد.« پیــدا  شــما  دســت  از  فــرار 

     راهنمــای ســارق شــهر بــا بحــث  در مــورد 
موضوعاتــی چــون نحــوة شکســتن قفل هــا 
یــا بــاال رفتــن از دیوارهــای آپارتمان هــای 
بلنــد، پیــدا کــردن شــکاف در فضــای امنیــت 
و  نظــارت مــوزه و ... ادراک شــما را نســبت بــه 
فضاهــای شــهری و عمومــی تغییــر خواهــد داد؛ 
احتمــاالً پــس از مطالعــة ایــن کتاب هرگــز وارد 
ــای  ــه راه ه ــر اینک ــوید مگ ــا نمی ش ــن فضاه ای
شکســتن مرزهــای ســخت آن را متصــور شــوید 
ــد.  ــی کنی ــی طراح ــش راه ــان برای و در ذهنت
ــاِر  ــز )Bjarke Ingels(، معم ــه اینگل      بیارک
ــاب  ــن کت ــه ای ــع ب ــگ )Big( راج ــرکت بی ش
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ــر  ــی، ه ــون مورف ــد: » قان ــور می گوی ــن ط ای
ــد رخ  ــاق بیفت ــت اتف ــن اس ــه ممک ــزی ک چی
ــاری  ــرای معم ــژه ب ــور وی ــه ط ــد داد، ب خواه
ــا ســارقان  ــاو ب صــادق اســت. روابــط جــف مان
حفره هــای  و  طاقچه هــا  بانــک،  ســارقان  و 
ناشــناخته شــهرهای مــا را آشــکار می کنــد و از 
نــگاه هکرهــای شــهری، مــا امکانــات جدیــدی 
ــده  ــاخته ش ــط س ــدد محی ــیر مج ــرای تفس ب
پیــدا می کنیــم. راهنمــای ســارق شــهر نشــان 
می دهــد کــه معمــاری آنقــدر مهــم اســت کــه 
ــرد.« ــذار ک ــاران واگ ــه معم ــوان آن را ب نمی ت

همچنیــن آنالــی نیویتــز در لــس آنجلــس 
تایمــز می گویــد: »راهنمــای ســارق شــهر 
ــاد  ــه شــما ی ــش، ب ــم عنوان ــاو علیرغ جــف مان
نمی دهــد کــه چگونــه وارد خانه هــا شــوید. در 
ــری  ــر و جالب ت ــیار عجیب ت ــز بس ــوض، چی ع
اســتدالل  مانــاو  می کنــد:  بررســی  را 
شــهری  بافــت  در  دزدی  کــه  می کنــد 
ــر  ــة اجتناب ناپذی ــت و نتیج ــده اس ــاد ش ایج
اســت.« اول  وهلــة  در  معمــاری  داشــتن 

     در مجمــوع کتــاب راهنمــای ســارق شــهر 
بــا تغییــر ادراک مــا نســبت بــه فضــای شــهری 
ــون  ــرقت، همچ ــوع س ــن موض ــا در نظرگرفت ب
کمــک  بــا  کــه  می کنــد  عمــل  عینکــی 
آن می تــوان رابطــه بیــن جــرم، کنتــرل و 
شــهر را دوبــاره بازبینــی و طراحــی کــرد. 



ــی گینــس نــام آگاتــا       رکوردهــای جهان
بــه  را  انگلیســی،  نویســنده  کریســتی ]1[، 
ادبیــات  نویســندة  پرفروش تریــن  عنــوان 
از  بیــش  آثــار   ]2[ اســت.  آورده  داســتانی 
 ]3[ رفته انــد.  فــروش  نســخه  میلیــارد  دو 
ــای  ــل رمان ه ــتی حاص ــهرت کریس ــدة ش عم
ــق  ــه او خل ــی ک ــت. کارآگاهان ــی اوس کارآگاه
کــرده، مثــل موســیو پــوآرو ]4[  و خانــم 
مارپــل ]5[ بــه قــدری در ســطح جهانــی 
شــناخته شــده اند کــه حتــی نیــاز بــه معرفــی 
ــق  ــه خل ــا ب ــر کریســتی، تنه ــد. هن ــم ندارن ه
ــدود  ــد آن دو مح ــی مانن ــخصیت های جذاب ش
نمی شــود، بلکــه ایــن خلــق موقعیت هــای 
جنایــی و معماهــای بــه دنبــال آن اســت 
ــک  ــدون ش ــد. ب ــذاب می کن ــار او را ج ــه آث ک
معمــاری در هــر داســتانی بــه عنــوان زمینــه ای 
ــت؛  ــم اس ــد، مه ــرا در آن رخ می ده ــه ماج ک
امــا در داســتان های جنایــی، رویــدادی در 
ــاد،  ــال زی ــه احتم ــه ب ــد ک ــاق می افت فضــا اتف
ــت.  ــرده اس ــر نک ــه آن فک ــاختمان ب ــراح س ط
ــه کار  ــیوه های ب ــی ش ــه برخ ــن ب ــن مت در ای
ــق   ــرای خل ــتی ب ــه کریس ــاری ک ــری معم گی
آثــارش بهــره بــرده اســت، نگاهــی می اندازیــم. 
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علی خانیعلی خانی
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  ارشــد  کارشناســی 

خانه ای برای یک قتلخانه ای برای یک قتل
آثــار  در  مصنــوع  فضــای  بــه  نگاهــی 

کریســتی آگاتــا  جنایــی 

     آثــار کریســتی را معمــوالً در ســبکی از آثــار 
ــی  ــه در انگلیس ــد ک ــرار می دهن ــی ق کارآگاه
بــه آن Whodunit ]6[  می گوینــد. الگــوی 
ایــن داســتان ها معمــوالً مشــابه هــم هســتند. 
ــل  ــت قت ــخصیت ها و موقعی ــردة اول، ش در پ
اول  نقطه عطــف  در  و  می شــوند  معرفــی 
دوم،  پــردة  در  می شــود.  کشــته  شــخصی 
را  قاتــل  کــه  می یابــد  مأموریــت  کارآگاه 
بیابــد؛ او بــه دنبــال ســرنخ  می گــردد، بــا 
ــل  ــل قت ــا مح ــد ی ــه می کن ــخاص مصاحب اش
ــوم، کارآگاه  ــردة س ــد. در پ ــی می کن را بازرس
ــوند  ــع می ش ــاره جم ــخصیت ها دوب ــة ش و هم
هویــدا  را  انگیــزه اش  و  قاتــل  کارآگاه  و 
ــاری  ــو، معم ــن الگ ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب می کن
ــوان  ــد داشــته باشــد؟ می ت چــه ویژگــی ای بای
بایــد محــدودة  حــدس زد چنیــن جایــی 
تعــداد  و  مشــخص  را  داســتان  فیزیکــی 
موقعیت هــای  کنــد،  محــدود  را  مظنونــان 
ــرار  ــکان ف ــن ام ــد و در ضم ــی بیآفرین مختلف
آســان قاتــل هــم وجــود نداشــته باشــد.

در  قتــل  کریســتی  آثــار  بیشــتر  در       

ــور  ــهر در کش ــارج از ش ــنتی خ ــای س خانه ه
انگلســتان، کــه او خــود در یکــی از آنهــا بــزرگ 
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ــاب  ــت انتخ ــد ]7[ عل ــود، رخ می ده ــده ب ش
ایــن ویاهــا واضــح اســت؛ قرارگیــری در 
خــارج از شــهرها، امــکان اضافــه یــا کــم شــدن 
شــخصیت ها یــا فــرار راحــت آنهــا را کــم 
می کنــد. راهروهــای تودرتــو در جای جــای 
و  بــاغ  متعــدد،  اتاق هــای  ســاختمان، 
ــا و  ــردابه ها، پنجره ه ــبز، س ــای سرس باغچه ه
ــق موقعیت هــای مختلفــی هســتند.  ــره خال غی
ایــن فضاهــای پیچیــده و ناشــفاف باعــث 
می شــوند، هــر شــخص از زاویــه ای شــاهد 
ماجــرا باشــد، دیــد و ندیدهــای متعــدد ممکــن 
اســت باعــث شــوند اشــخاص فقــط بخشــی از 
ــی  ــا بشــنوند. گــردش فضای ماجــرا را ببینــد ی
ــی و  ــودی و افق ــات عم ــده، ارتباط ]8[ پیچی
ــل  ــدن قات ــان ش ــکان پنه ــج، ام ــای دن کنج ه
فراهــم  را  پنهانــی  دسیســه چینی های  یــا 
شــکل  همگــی  آن،  عاوه بــر  می کنتــد. 
بــا  و عمومــاً  دارنــد  و شــمایلی کاخ گونــه 
ــود  ــه خ ــد، ک ــالخورده و ثروتمن ــی س صاحبان
وسوســه ای بــرای قتــل هســتند. داســتان »پنج 
خــوک کوچــک« ]9[ و »ســرو غمگیــن« ]10[ 
ــه در  ــاه »خان ــتان کوت ــته اند. داس ــن دس از ای

شــیراز« ]11[ بــا الگویــی مشــابه امــا در شــهر 
شــیراز رخ می دهــد. کریســتی بــه راحتــی 
توانسته اســت ایــن الگــو را در ایــن خانــه 
ــی  ــکی در باغ ــه، کوش ــد. خان ــاده کن ــاز پی نی
اســت کــه دیوارهــای آن بــا گچکاری هــا و 
شــده،  پوشــیده  رنگارنــگ  کاشــی کاری ها 
ــول  ــا مقت ــه از قض ــز دارد ک ــدی نی ــوان بلن ای
بــا پــرت شــدن از آن، کشــته شده اســت.

     ده هــا داســتان دیگــر کریســتی از نمونه های 
ــه کریســتی  ــن دســته هســتند ک ــب همی جال
در هــر کــدام بــه شــکلی نــو بــا همــان بســتر 
بــازی کــرده اســت. کریســتی در برخــی از 
ــژه  ــه وی ــدرن، ب ــای م ــراغ ویاه ــارش، س آث
ــن  ــه اســت. ای ــم رفت ــو ]12[، ه ســبک آر دک
ــه خانه هــای ســنتی  ویاهــا، اگرچــه نســبت ب
ــر،  ــای بازت ــی پان ه ــهری انگلیس ــارج از ش خ
نورگیرهــای بیشــتر، تزئینــات کمتــر و احجــام 
ــاب  ــای پیچ وت ــا فضاه ــد، ام ــری دارن خالصی ت
خــورده و درون هــم رفتــه، رونــد داســتان 
مشــابهی ایجــاد می کنــد. ایــن ســبک بــه ویــژه 
در مجموعــة تلویزیونــی پــوآرو ]13[  بــا بــازی 
دیویــد سوشــی ]14[ مــورد توجــه قــرار گرفت.

     عاقــة کریســتی بــه دســت آوردهای جهــان 
ــدود بــه ســاختمان هایش  مــدرن، تنهــا مح
نیســت. در دســته ای بســیار جالــب از آثــارش، 
ــًا متضــاد  ــی در ظاهــر کام قتل هــا در فضاهای
ایــن  می افتنــد.  اتفــاق  قبلــی  دســتة  بــا 
وســایل  داخلــی  فضاهــای  در  داســتان ها 
تفــاوت  می دهنــد.  رخ  مــدرن  حمل ونقــل 
ــا دســتة قبلــی کوچکتــر  اصلــی ایــن دســته ب
شــدن فضــا اســت. فضاهــا بســیار محدودنــد و 
بــر خــاف دســتة اول، کــه راهروهــای متعــدد 
امــکان گســترش داســتان را می دادنــد در اینجا 
راهروهــای باریــک هســتند کــه درام قضیــه را 
ــد. معروف تریــن ایــن دســته، »قتــل در  می پزن
ــه  ــت ک ــرقی« ]15[ اس ــیر ش ــار سریع الس قط



ــت در  ــخص اس ــش مش ــه از نام ــور ک همان ط
ــای  ــر مثال ه ــد. دیگ ــار رخ می ده ــن قط واگ
ــت  ــا« ]16[  اس ــرگ در ابره ــته، »م ــن دس ای
ــل« ]17[   ــرگ روی نی ــا و »م ــه در هواپیم ک
کــه در یــک کشــتی تفریحــی می گذرنــد.

چندیــن  بــه  همســرش  همــراه  کریســتی 
مصــر،  در  باستان شناســی  حفــاری  ســایت 
ــا  ــن بازدیده ــود. ای ــه ب ــوریه رفت ــراق و س ع
ــرای  ــو ب ــتری ن ــة بس ــتی زمین ــرای کریس ب
ــایت های  ــود. س ــی ب ــتان های جنای ــق داس خل
ــادر  ــد چ ــط از چن ــوالً فق ــه معم ــاری ک حف
بــه دور محــل حفــاری تشــکیل شــده اند و 
کیلومترهــا بــا نزدیک تریــن شــهر فاصلــه 
معمــاری  نوعــی  کــه  ایــن  بــا  و  دارنــد 
را  شــرایط  راحتــی  بــه  هســتند،  موقتــی 
در  »قتــل  می کننــد.  فراهــم  قتــل  بــرای 
ــل همســر  ــه حــول قت ــن« ]18[  ک بین النهری
یــک باستانشــناس می گــذرد از نمونه هــای 
برجســتة ایــن دســته اســت. عاقــة کریســتی 
ــری  ــر دیگ ــژه در اث ــه وی ــی ب ــه باستانشناس ب
از او بــه نــام »مــرگ پایان دهنــده اســت« 
داســتان  ایــن  می رســد،  اوج  بــه   ]19[
میــاد  از  پیــش  ســال   2000 در  قتلــی 
مســیح در مصــر را روایــت می کنــد. ]20[

ــرای  ــتی ب ــه کریس ــم، ک ــا دیدی ــه اینج ــا ب ت
فضایــی  قتل هایــش،  معماهــای  خلــق 
می آفرینــد کــه تعــداد معــدودی شــخصیت در 
آن هســتند و رفت وآمــد بــه آن ســاده نیســت. 
ــن  ــا از ای ــارش پ ــی آث ــتی در برخ ــا کریس اّم
ــق  ــتان هایی خل ــته و داس ــر گذاش ــو فرات الگ
ــا  ــتی ی ــهر، کش ــارج ش ــه در کاخ خ ــرده ک ک
ــه در  ــد، بلک ــاق نمی افتن ــاری،  اتف ــایت حف س
ــتان  ــد، داس ــهری رخ می دهن ــت ش ــل باف داخ
»قتــل در خوابــگاه دانشــجویی« ]21[ در یــک 
ــان،  ــوم« ]22[ در آپارتم ــر س ــگاه، »دخت خواب
ــکونی  ــه مس ــک محل ــاعت ها« ]23[ در  ی »س

ویکتوریایــی و  » لــرد اجــور  می میــرد« ]24[ 
در چندیــن مــکان مختلــف رخ می دهنــد.

نگاهــی  توانســتیم،  فقــط  متــن  ایــن  در 
بــه  معرفــی  جهــت  در  ســطحی  و  کلــی 
ممکــن  مصنــوع  فضاهــای  کــه  نقشــی 
جنایــی  داســتان های  آفرینــش  در  اســت 
کننــد،  بــازی  کریســتی  آفریده هــای  در 
بیاندازیــم. طبیعتــاً بــا مداقــه در تک تــک 
ایــن آثــار می تــوان درس هــای بیشــتر در 
داستان نویســی یــا شــاید در معمــاری آموخــت!



65

پینوشت:
)1۹7۶  -  1۸۹0(  Agatha Christie  .]1[

 201۸ ,Suggitt .]2[
.ibid .]۳[

 Monsieur Hercule Poirot .]4[
 Miss Marple .]5[

 Who has done?«خاصه شــدۀ شــکل   .]۶[
ــود؟« ــه ب ــای »کار ک ــه معن it« ب

 201۹ ,Musson .]7[
 Circulation .]۸[

 1۹42 ,Five Little Pigs .]۹[
 1۹40 ,Sad Cypress .]10[

 The House at Shiraz, Parker Pyne .]11[
 1۹۳4  ,Investigates

 Art Deco .]12[
 -  1۹۸۹(  Agatha Christie’s Poirot  .]1۳[

)201۳
) - 1۹4۶( David Suchet .]14[

 ,Murder on the Orient Express  .]15[
 1۹۳4

 1۹۳5 ,Death in the Clouds .]1۶[
 1۹۳۸ ,Death on the Nile .]17[

 1۹۳۶ ,Murder in Mesopotamia .]1۸[
1۹45 ,Death Comes as the End .]1۹[

 201۸ ,Nielsen .]20[
1۹55 ,Hickory Dickory Dock .]21[

 1۹۶۶ ,Third Girl .]22[
 1۹۶۳ ,The Clocks .]2۳[

1۹۳۳ ,Lord Edgware Dies .]24[

منابع:
 Five record-breaking .201۸ ,.Suggitt, C .1
 book facts for National Bookshop
  Day. Guinness World Records. URL:
https://www.guinnessworldrecords.com/
page-turning-book--5/10/201۸/news
)2022  August  12  :facts )Access Date

 Agatha Christie:  .201۹  ,.Musson, J  .2
 The great country houses which inspired
 the tales of Britain’s greatest-ever crime
writer. URL: https://www.countrylife.
co.uk/architecture/agatha-christie-great-
country-houses-inspired-tales-britains-

 20۹2۸0 -greatest-ever-crime-writer
)2022  August  12  :Access Date(

 Agatha Christie:  .201۸  ,.Nielsen, N  .۳
 world’s first historical whodunnit
 year-old  4,000  was inspired by
letters. URL: https://theconversation.
com/agatha-chris t ie-worlds-f i rs t-
historical-whodunnit-was-inspired-

 ۹۶۹4۹ -year-old-let ters -000 -4 -by
)2022  August  12  :Access Date(





67

1010

خــود  گوشــة  در  بی حرکــت  و  آرام     
ــه ام  ــگ رفت ــوارة رن ــر دی ــاد ب ــودم. ب آرمیده ب
می ســایید. ســایه اش روي دیــوار افتــاد. چــراغ 
آن طــرف خیابــان، سو ســو زنان، خط هــاي 
دور تنــش را-کــه بــه آرامــي وصلــه اي بــا خــود 
می کشــید- تداعــي کــرد. ســیاهی معــرف 
وجــودش روی مــن افتــاد. توانســتم ســرش را 
ــی  ــره ی بی جان ــه پیک ــت و ب ــم، او بر گش ببین
کــه بــه دنبــال خــود می کشــید نگاهــی کــرد، 
لحظــه ای مکــث کــرد و دوبــاره او را بــه دنبــال 
ــا درگاه در  ــوار ت ــداد دی ــاند. در امت ــود کش خ
ورودي ســیاهه  ای از خــط دور تنــش را دنبــال 
ــر روی  ــورش را ب ــنگین حض ــار س ــردم و ب ک
جــدارة خمیــده ام تحمــل کــردم. پیــچ و تــاب 
ــرد  ــته می ک ــایه ا ش را شکسته شکس ــوار، س دی
ــد.  ــاف ش ــید، ص ــه رس ــنگ ازاره ک ــه س و ب
ســایه بــه زمیــن رســید و بــه پاهایــش وصــل 
ــال  ــتوار و محکمــش را دنب ــای اس ــود، قدم ه ب
کــردم، امــا باالتنــه اش متزلــزل بــود. از وصلــه، 
تنهــا دو خــط دســتان باریکــش برایــم نمایــان 
بــود. باقیمانــده اش معمایــی دســت نیافتنی، 
خــارج از درک مــن بــود. در را کوبیــد و خاکــي 
غلیــظ در درون فضــا بلنــد شــد، چرخــي زد و 

ــای  ــفید نفس ه ــار س ــت. بخ ــاره آرام گرف دوب
ســنگینش، کنــار صــورت ســیاهش محــو 
ــاال  ــاند. ح ــل کش ــه داخ ــه را ب ــد. وصل می ش
مي توانســتم لمســش کنــم. خــاک را بــه کنــار 
ــود و تمــام بدنــش، بنــد بنــد وجــودش،  زده ب
ــرش  ــا کم ــه ت ــدی ک ــاي بلن ــا موه ــا ت از پاه
پیــدا کــردم. درســت وســط  را  می رســید 
دهلیــز تمــام هســتی مــن، روی مرکــز فضــا ی 
ــده  ــدار ش ــان پدی ــه جه ــن ب ــده م اتصال دهن
ــر را در  ــم. پیک ــل بودی ــم متص ــه ه ــود و ب ب
ــش  ــتان باریک ــدم. دس ــم و بویی ــوش گرفت آغ
ــه کــف کوبیده شــد  ــا انگشــتان کشــیده اش ب ب
ــتاي  ــید. در راس ــرون کش ــکارم بی ــرا از اف و م
ــار  ــود و درکن ــار زده ب ــه خــاک را کن خطــي ک
رد پوتین هــاي او، لحظــه اي منظــره بیــرون 
ــي  ــن مخف ــا از م ــه مدت ه ــي ک ــدم. قاب را دی
ــان آن  ــده ای در می ــز خیره کنن ــور تی ــود و ن ب
ــش کشــید.  ــود پی ــه درون خ ــرا ب ــه م ــود ک ب
ــود  ــن وج ــی، ای ــاب بیرون ــن ق ــا ای ــم ب درون
ــا  ــان ب ــاره ارتباط م ــا دوب ــود؛ ام ــر، آشــنا ب فرات
تیــزی نــور بریده شــد. خط هــاي دســتانش 
ــس  ــان را لم ــتم. سایه هایش ــر داش ــه خاط را ب
ــي وی  ــي دســتانش زیبای ــا گرم ــودم. ام کرده ب

سایهسایه

کسری حسنی نژادکسری حسنی نژاد
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  کارشناســی 



ــردم و  ــش ک ــود، لمس ــم کرده ب ــم مجس را برای
خیــره تماشــایش کــردم. ســیاهی، قــدم زنــان 
بــه ســمت در ورودي چوبــي برگشــت و در 
ایــن حیــن تــن نیمه لختــش را دوبــاره وارســي 
ــد  ــاني اش چکی ــگ از پیش ــره اي رن ــردم. قط ک
ــف  ــر روی ک ــت. ب ــم آمیخ ــاک در ه ــا خ و ب
ــاال  ــت و ح ــودم در هم آمیخ ــا وج ــی ام ب چوب
مــال مــن بــود. در دوبــاره کوبیــده شــد و ایــن 
ــع  ــرون قط ــور بی ــد. ن ــته ش ــم بس ــار محک ب
ــاهد  ــا ش ــن تنه ــد. م ــم ش ــفیدی اش گ و س
ــن زن. ــن همــدم ای ــودم. آخری ــت ب ــن جنای ای

     برگشــت. وصلــه را روی کولــش انداخــت و 
تمــام درک مــرا از او قطــع کــرد. سراســیمه در 
خــود مي گشــتم و بــه دنبــال دریچــه اي بــراي 
ــاي  ــا پوتین ه ــا تنه ــودم. ام ــش ب ــس جان لم
پاســتیکي آج دار ســنگین او را روی الوار هــاي 
خــاک گرفتــه، قیژقیژکنــان دنبــال کــردم. 
ــه دیوارهایــم کشــید. نــرده  لحظــه اي دســت ب
را گرفــت و جزئیــات پیچــان تراشیده شــدة 
ــرد؛  ــس ک ــی آن را لم ــردة چوب ــه ن ــی ب منته
نــرده ي  بلندی هــای  پســتی  و  چرخــش 
راه پلــه مرکــزی ام را. درک شــدن دل انگیــز 
ــن،  ــات م ــه احساس ــاوت ب ــا او بي تف ــود، ام ب
آن را محکــم گرفــت تــا تعادلــش از بیــن 
ــودم،  ــاس ب ــیله ای بی احس ــرای او وس ــرود. ب ن
ــا  ــان. خــود را از پله ه همچــون جســدی بی ج
ــک  ــه درازای ی ــش ب ــر قدم ــید و ه ــاال کش ب
ــتم  ــه توانس ــد لحظ ــید. چن ــول کش ــر ط عم
حجــم  آن  دوش  روی  را  ســفید  انعکاســی 
ــه  ــار راه پل ــه هاي کن ــم. روي شیش ــیاه ببین س
چرخیــد. پیکــر ســفید و بي جــان بــا پارچــه اي 
نــازک روي بدنــش، معلــق درون ایــن ســیاهی 
ــه  ــاب شیش ــرخ، روي لع ــای س ــا؛ لکه ه بی انته
کــه رســیدند،  فریم هــا  بــه  و  مي لغزیدنــد 
ریتــم  شــدند.  ناپدیــد  و  گرفتنــد  ضــرب 
بــا  و  می شــناختم  خــوب  را  چهارچوب هــا 

پدیــدار شــدن دوبــاره ســفیدی و خوانــدن 
ــیقي  ــای روی آن، موس ــخص لکه ه ــای مش ج
پیچیــد. داخلــی ام  فضــای  در  حضــورش 

     بــا ضــرب دســتانش بــر نــرده و آج پایــش 
ــه  لرزیــدم. نــور ســفید را از انعــکاس شیشــه ب
ــمفونی  ــن س ــه در ای ــر س ــیدم. ه ــل کش داخ
نقشــي داشــتیم و مــن تنهــا شــاهد ایــن 
ــظ و  ــه ام حف ــه را در حافظ ــر لحظ ــت، ه جنای
روي ســلول هاي شــفاف شیشــه هایم ضبــط 
ــراغ  ــور چ ــه ن ــور ها ک ــن منش ــردم. روی ای ک
ــه  ــد، در درون ب ــل آوردن ــه داخ ــان را ب خیاب
پیکــر معصومی ســفید و غــرق در خــون تبدیل 
شــدند. برگشــتند و از چیــز تــازه ای کــه پیــدا 
کرده بودنــد، گفتنــد. بــه انتخــاب خــود دوبــاره 
زندگی شــان  بــه  و  بر گشــتند  بیــرون  بــه 
ادامــه دادنــد و بعضــی  آمدنــد، در درون پخــش 
ــا را از  ــو بی انته ــن تألل ــاره ای ــا دوب ــدند ت ش
ــن  ــس رفت ــش و پ ــن پی ــاد ای ــد. ی ــر بگیرن س
نــور آن روز، تــا ابــد برایــم باقــی خواهــد مانــد.

     شیشــه ها تمــام شــدند و نت هــا خامــوش، 
نــور هــا ثابــت ماندنــد و تنهــا طبــل ســیاه بــر 
کــف کوبیــد. نــوري نبــود و در تاریکــي راهــرو 
ــاه،  ــی کوت ــختي نفس ــه س ــال ب کورمال کورم
ــردم.  ــس ک ــوار لم ــگ دی ــش را روي رن موهای
موهایــش را بــه ناچــار رهــا کــردم. مراقــب بــود 
کــه پیکــرش را از مــن دور نگــه دارد. ســیاهی 
او را بــراي خــود مي خواســت و تنهایــي تنــش 
برایــش ارضــا کننــده بــود. موهایــش امــا مــرا 
ــیده ام  ــواری پوس ــذ دی ــان کاغ ــد، می فرا خوان
قایــم شــد، در حضــور چنــد تــار باقــی مانــد و 
بــه مــن پنــاه بــرد. تــوان حرکــت از مــن ســلب 
شــده بــود و ایــن مــرا شــکنجه داد. کاش 
ــرون  ــش بی ــدش را از چنگال ــتم جس می توانس
بکشــم و تــا ابــد مخفــي اش کنــم. بــا جیرجیــر 
چوب هــای کــف راهــرو فریــاد کشــیدم و زیــر 
ــر  ــن دیگ ــر م ــن پی ــردم. ت ــه ک ــش نال پاهای
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نداشــت. را  بي رحــم  قدم هــاي  ایــن  تــاب 
     می دانســتم کجــا مــي رود. حتمــا هدفــش 
اتــاق بــزرگ طبقــة دوم بــود. بــا حواســی 
پیــدا  را  قدم هایــش  و  مي چرخیــدم  تیــز 
مي کــردم، دیــوار را لمــس کــرد و خــود را 
جلــو آورد. از راهرو هــا چرخیــد. همان طــور 
کــه حــدس زده بــودم بــه ســمت اتــاق بزرگــم 
ــا  ــد. آن ج ــاي بلن ــا پنجره ه ــي ب ــت. اتاق رف
بــه راحتــي تماشــایش خواهــم کــرد. بــه اتــاق 
ــش  ــیدم. بوی ــي کش ــس عمیق ــید، نف ــه رس ک
ــود. تمــام  ــرده ب ــر ک ــاق را پ ــوای ات ذره ذرة ه
ــا در  ــودم ت ــه ب ــه کار گرفت ــاق را ب ــطوح ات س
لحظــه تمــاس تــا حــد امــکان از وي اطاعــات 
ــچ  ــای گ ــام ترک ه ــان تم ــد. می ــب کنن کس
ســقف و میــان رگه هــای کــف چوبــی تــا ســر 
حــد مــرز وجــودم تلنبــار شــدم؛ محبــوس در 
ایــن کالبــد مخروبــه ام و تنهــا از پــس ادراکــی 
ــا  ــی و ی ــر او را روی صندل ــه. اگ ــاک گرفت خ
ــته بود  ــاق گذاش ــه ی ات ــوار در رفت ــت زه تخ
بــوی  نمی شــد.  دســتگیرم  چیــزی  دیگــر 
ــم  ــت حال ــده ی روی تخ ــک گندی ــن تش تعف
را بــد کرده بــود. حواســم را بــه شیشــه ها 
دادم و دیــدم مــرد چرخیــد و بــه ســمت 
ــه  ــت ب ــن فرص ــحال از ای ــت. خوش ــام رف حم
ــیده  ــرده پوس ــدم. پ ــز ش ــام متمرک درون حم
ــرد.  ــاز ک ــیر آب را ب ــید و ش ــار کش وان را کن
ســال ها بــود کــه لوله هــا بــدون اســتفاده  
ــي  ــه آب ــود ک ــی نب ــا باورکردن ــد. ام مانده بودن
گــرم را حــس کــردم کــه در تنــم جــاري 
شــد، درونــم را داغ کــرد و در وان ریخــت.

     تنــش روي وان لغزیــد و مــن باالخــره 
او را در آغوشــم پنــاه دادم. تمــام جزئیــات 
ــیاه  ــایه ی س ــپردم. س ــر س ــه خاط ــش را ب تن
مــرد آرام موهــاي جســد را از میــان انگشــتان 
ــه  ــاک گرفت ــد و درون وان خ ــش گذران زمخت
ــه  ــد و ب شســت. قطــرات خــون آرام از او  چکی

راه آب  رســید. حــاال تــا ابــد همــراه مــن باقــي 
ــمانش  ــي در چش ــان برق ــد. ناگه ــد مان خواه
ــرون  ــای زن را کشــید و بی ــردم. موه حــس ک
وان انداخــت. چیــزي نفهمیــدم، تنهــا صــداي 
جیــغ زن در راهرو هــا پیچیــد. دســت و پــا زد و 
تقــا کــرد. بــرای مــدت کوتاهــي چنــد ضربــه 
ــس  ــم ح ــای تن ــف در جای ج ــا و ضعی بي معن
ــت.  ــاق  رف ــره ات ــمت پنج ــه س ــه ب ــردم ک ک
ــده بود.  ــرار داده ش ــاق ق ــت ات ــه تخ ــي ک جای
تختــي مجلــل بــا پایه هــاي تراشیده شــده 
ــاي  ــي نرده ه ــي از طراح ــه رگه های ــي ک چوب
پلــه را داشــت. حتمــا بــه تمــام این هــا از قبــل 
فکــر کرده بــود. زن را روي تشــک انداخــت. بــه 
ــا را  ــکاس آن ه ــه، انع ــدم و از شیش ــودم آم خ
تماشــا کــردم. صــورت مــرد را دیــدم. رو بــه روي 
ــه  شیشــه های پنجــره خــم شــده بود و زن را ب
ــاد کشــید  ــود. زن فری تشــک میخکــوب کرده ب
ــرد  ــرد. م ــاس ک ــت، التم ــزي خواس و از او چی
امــا بي تفــاوت بــه کلماتــش خیــره بــه او نــگاه 
ــم  ــن. خط های ــرای م ــنا ب ــي آش ــرد. نگاه ک
و  مي کشــید  مختلــف  نقشــه هاي  روي  را 
آرام آرام بــه مــن جــان مــي داد. خیــره بــه 
ــی  ــه اي برق ــم. لحظ ــم دوخت ــش چش انعکاس
نقــره اي از پشــتش دیــدم کــه بــا ســرعت 
بــه ســمت ســینة زن فــرود آمــد. دوبــاره بــاال 
آمــد و محکــم پاییــن رفــت. از پشــت انعــکاس 
ــمانش را  ــت چش ــچ وق ــش هی ــه عینک شیش
ــادم  ــش ی ــس نگاه ــا جن ــناخته بودم. تنه نش
ــي  ــان لکه های ــراغ خیاب ــکاس چ ــود. انع مانده ب
ــة  ــرد. لک ــان ک ــاق نمای ــور را در درون ات از ن
نــور نقــره اي کــه پاییــن رفــت و لکه هــاي نــور 
کوچــک قرمــز کــه در اطــراف پراکنــده شــدند 
ــه  ــد، شیش ــا ریختن ــورت م ــه ص و روي شیش
ــور  ــر ن ــم. زی ــزرگ اتاق ــه ب ــش و شیش عینک
المــپ مــرا روي میــزي محکــم نگــه  داشــته بود 
ــم  ــود. قلب ــرای چنیــن روزی طــرح  ریخته ب و ب



ــرش  ــس زدم. س ــد و نفس نف ــدت تپی ــه ش ب
ــرد.  ــگاه ک ــن ن ــه م ــتقیم ب ــاال آورد و مس را ب
شیشــه هاي عینکــش را جلــوي شیشــه های 
پنجــره اتــاق گرفــت و خــون روي آن هــا را بــا 
دقــت تماشــا کــرد. انعکاســش را حــاال از پشــت 
ــه  ــان روزی ک ــد. از هم ــک شیشــه دی ــا ی تنه
ــود،  ــح  داده ب ــازندگان توضی ــه س ــه ام را ب نقش
می ســازد.  را  مــن  چــه  بــرای  می دانســت 
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پریسا تاکیپریسا تاکی
بهشــتی شــهید  دانشــگاه  معمــاری،  ارشــد  کارشناســی 

در زیرزمیــن و سروصدایشــان، بــه حضــور 
عینــی ایــن موجــودات تعبیــر می شــده اســت.

ــن  ــوم زیرزمی ــود مفه ــه خ ــا ب ــر ام ــة دیگ نکت
ــه  ــردد ک ــتانی بازمی گ ــی باس در اسطوره شناس
محــل زندگــی و اختفــای قــوای شــر و نیروهای 
نیــز  عامــه  فرهنــگ  در  اســت.  اهریمنــی 
ــود دارد،  ــاور وج ــن ب ــیاری از ای ــای بس نموده
ماننــد آن کــه گفتــه می شــود اگــر بــدون گفتن 
نــام خــدا، آِب جــوش روی زمیــن ریخته شــود، 
ــه  ــن، ســاکنان آن خان ــان زیری موجــودات جه
ایــن مســئله  آزار خواهنــد داد. اهمیــت  را 
ــان  ــن موضــوع چن ــه ای ــراد ب ــاور اف ــق ب و عم
بوده اســت کــه هرگــز و تحــت هیــچ شــرایطی 
]1[ نمی خوابیدنــد.  زیرزمیــن  فضــای  در 

     امــروزه بــا آن کــه ایــن قبیــل باورهــا 
ــود  ــی می ش ــات« تلق ــن »خراف ــارة زیرزمی درب
امــا در دنیــای فیلم ســازی همچنــان اکثــر 
فیلم هــای  و  ســریال ها  دلهــره آور  لحظــات 
و  می افتــد  اتفــاق  زیرزمیــن   در  ســینمایی 
از زمانــی کــه کاراکتــر فیلــم پــا بــر روی 
می تــوان  می گــذارد،  زیرزمیــن  پله هــای 
ــرف  ــواری در ش ــاق ناگ ــه اتف ــرد ک ــس ک ح
ــس گاه  ــن ح ــاد ای ــه ایج ــت، ک رخ دادن اس

ــة  ــی اســت کــه لغت نام      »زیرزمیــن« فضای
دهخــدا آن را »خانــه ای کــه در زیــِر زمیــن بنــا 
کننــد، منــزل تابســتانی در گرمســیرها کــه در 
زیــِر زمیــن ســازند و اتاق هایــی بــرای نشســتن 
تابســتان کــه در زیــر طبقــه اول ســازند« 
تعریــف می کنــد. فرهنــگ فارســی معیــن ایــن 
ــر از  ــه پایین ت ــه ک ــه ای از خان ــا را »طبق فض
ســطِح زمیــن قــرار دارد« و فرهنــگ عمیــد آن 
را »خانــه ای کــه در زیــِر زمیــن ســاخته شــود« 
ــری کــه ایــن تعاریــف از  بیــان می کنــد. تصوی
ــی  ــد، فضای ــن در ذهــن شــکل می دهن زیرزمی
ــول  ــی اش، در فص ــت خنک ــه عل ــه ب ــت ک اس
ــواده،  ــع شــدن خان ــد محــل جم ــرم می توان گ
صــرف غــذا و اســتراحت نیــم روزی باشــد.

ــه  ــران ک ــد ای ــی مانن ــگ جوامع      در فرهن
فضــای  زیرزمیــن  دارنــد،  کهــن  تاریخــی 
ــی  ــای خنک ــی فض ــت: از طرف ــه ای اس دوگان
اضافــی   وســایل  و  خوراکی هــا  انبــار  کــه 
ســاعت ها  کــودکان  کــه  بوده اســت 
می توانســتند بــا آن هــا ســرگرم شــوند؛ از 
ــی  ــران«. جای ــا بهت ــه از م ــر، »خان ــرف دیگ ط
ــا زندگــی انســانی در  کــه زندگــی ای مــوازی ب
آن جریــان دارد و حضــور گربه هــای ســیاه 



ــتعاره  ــق اس ــتقیم و گاه از طری ــارة مس ــا اش ب
صــورت می پذیــرد. مثــًا در فیلــم »زیرزمیــن« 
]2[ گروهــی از دانشــجویان بین المللــی جهــت 
تحقیــق، زیرزمینــی را کــه بــرای ســال ها رهــا 
شده اســت، بررســی می کننــد. امــا زمانــی کــه 
ــه  موجــودی مخــرب احضــار می شــود آنچــه ب
عنــوان یــک جلســه اکتشــافی آغــاز کرده انــد، 
بــه محاصــره ای خونیــن پایــان می یابــد و 
ــان  ــر هم ــن زدن ب ــل و دام ــک تخی ــه کم ب
باورهــای خرافــی قدیمــی، از زیرزمیــن فضایــی 
ارائــه می دهــد کــه می توانــد یــک نیــروی 
مــاوراء طبیعــی بدخــواه در خــود داشــته باشــد.

     زیرزمیــن در فیلــم ســینمایی »مــادر!« ]3[ 
ــة دیگــری  ــز نمون ــر درن آرنوفســکی ]4[ نی اث
از اســتفاده اســتعاری از ایــن فضاســت. در 
ایــن فیلــم خانــة کاســیک دو طبقــه ای دیــده 
می شــود کــه یــک زیرزمیــن و ســه اتــاق اصلی 
)یــک اتاق خــواب، یــک اتــاق کار و یــک اتــاق 
ــی  ــخصیت اصل ــه ش ــی ک ــان( دارد. زمان میهم
فیلــم وارد زیرزمیــن خانــه می شــود، بــا دیــدن 
خــون روی دیــواِر آن شــروع بــه کنــدن دیــوار 
می کنــد و در ایــن بیــن یــک وزغ یــا قورباغــه 
نیــز از داخــل دیــوار بیــرون می آیــد و در پــِس 
ــر،  ــی دیگ ــود. در سکانس ــم می ش ــن گ زیرزمی
المــپ خونی شــده ای در زیرزمیــن نمایــش 
داده می شــود کــه ناگهــان منفجــر شــده و 
ــکافد.  ــه را می ش ــیدی خان ــاده ای اس ــد م مانن
بــا وجــود ایــن اتفاقــات و از طریــق علــم 
نمادشناســی، منتقــدان فیلــم، زیرزمیــن را 
ــار  ــه سرش ــم دانســته اند ک ــتعاره ای از جهن اس
ــه در  ــودی خان ــت و ناب ــدی اس ــاه و پلی از گن
ــد. ــاق می افت ــا اتف ــن فض ــق ای ــم از طری فیل

     ایــن فضــا گاه بــه فضایــی رازآلــود تبدیــل 
ــم ســینمایی »دختــری  می شــود. مثــًا در فیل
در زیرزمیــن« ]5[  پــدری دختــر نوجوانــش را 
ــدا  ــی ضدص ــه اتاق ــان ک ــن خانه ش در زیرزمی

مــورد  ســال ها  و  می کنــد  زندانــی  اســت، 
ــم  ــا در فیل ــد؛ ی ــرار می ده ــکنجه و آزار ق ش
گذشــت  از  پــس   ]6[ »انــگل«  ســینمایی 
نیمــی از داســتان، بحــران اصلــی قصــه در 
ایــن فضــا شــکل می گیــرد و ایــن بحــران 
ــاز  ــی آغ ــن مخوف ــف زیرزمی ــا کش ــان ب همزم
می شــود کــه همســِر فــراری خدمتــکار ســابق 
آنجــا زندگــی می کنــد. خانــه ســال ها در 

     در برخــی نمونه هــای دیگــر، زیرزمیــن بــه 
ــود  ــش داده می   ش ــدان نمای ــای زن ــوان فض عن
کــه مجرمــان یــا قربانیــان در آن حبــس 
شــده اند. بــه عنــوان مثــال در فیلــم »ســکوت 
لکتــر  دکتــر  زنــدان  ســلول   ]7[ بره هــا« 
ــت، در  ــوار اس ــریالی آدم خ ــل س ــه قات ]8[ ک
ــه در  ــی ک ــة مجرم ــرار دارد. خان ــن ق زیرزمی
طــی داســتان بــه دنبــال دســتگیری او هســتند 
نیــز زیرزمیــن بزرگــی بــا چندیــن اتــاق و یــک 
ربوده شــدة  و در آن جــا دختــر  دارد  چــاه 
ســناتور را در درون چــاه زندانــی کرده اســت. در 
مجموعــة تلویزیونــی  ایرانــی »خــواب و بیــدار« 
]9[ نیــز خانــه  ای بــا یــک زیرزمیــِن دارای 
چــاه دیده می شــود و ناتاشــا کــه مجرمــی 
ــرای  ــا ب ــن فض ــد از ای ــت، می توان ــراری اس ف
ــد و قتــل قربانی هــای خــود بهــره ببــرد. تهدی

تلویزیونــی  مجموعه هــای  برخــی  در       
فیلم هــای  ویــژه  بــه  ایرانــی  فیلم هــای  و 
مربــوط بــه تاریــخ دورة قاجــار، تصویــری 
ــان  ــنتِی آن زم ــای س ــن خانه ه ــه از زیرزمی ک
تعابیــر  هماننــد  فضایــی  می شــود،  ارائــه 
لغت نامه هــا را تداعــی می کنــد؛ خانــه ای در 
ــاق  ــد ات ــتان می توان ــه در تابس ــن ک ــِر زمی زی
خنکــی بــرای نشــیمن و اســتراحت باشــد. 
مثــًا در فیلــم ســینمایی »خانــة پــدری« 
بــا  ســنتی  خانــه  یــک  زیرزمیــِن   ،]10[
معمــاری خــوش آب و رنــگ ایرانــی، تزئینــات 
فــرش  و  فخرومدیــن  بــه صــورت  آجــری 
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ایرانــی بــر کــف آن نمایــش داده می شــود 
کــه کارگاه قالیبافــی اســت. دختــر جوانــی بــه 
ــرز وحشــتناک  ــه ط ــرادرش ب ــدر و ب دســت پ
زیبــا  زیرزمیــن  ایــن  در  بی رحمانــه ای  و 
بــه  زیرزمیــن  و  می شــود  دفــن  و  کشــته 
می شــود. تبدیــل  خانوادگــی  گورســتانی 

     عــاوه بــر نمونه هــای یادشــده، در بســیاری 
فیلم هــای  و  تلویزیونــی  مجموعه هــای  از 
ــوان  ــه عن ــن ب ــز زیرزمی ــر نی ــینمایی دیگ س
ــواِد  ــته بندی م ــد و بس ــرای تولی ــی ب کارگاه
مخــدر و مشــروبات الکلــی، صندوقچــه ای بــرای 
مخفــی کــردن اشــیاِء دزدی، آزمایشــگاهی 
ــی  ــاز، مطب ــای غیرمج ــام آزمایش ه ــرای انج ب
و  پزشــکان  غیرقانونــی  فعالیت هــای  بــرای 
ــود. ــش داده می ش ــا نمای ــن کاربری ه ــال ای امث

ــه  ــن ک ــری از زیرزمی ــن تصاوی ــت چنی      ثب
ــی  ــا فضای ــز ی ــی جرم خی ــِش فضای ــه آن نق ب
بــرای فعالیــت مجرمــان می دهــد یــا آن را بــه 
فضایــی بی رحــم بــرای قتــل یــا تجــاوز تبدیــل 
می ســازد کــه کشــِف راِز نهفتــه در آن فرجــام 
خوشــایندی بــه همــراه نــدارد و حتــی ذهنیــت 
مثبــت مخاطــب نســبت بــه زیرزمین هــای 
قدیمــی را بــه نابــودی می کشــاند، ســبب 
می شــود کــه در ضمیــر ناخــودآگاه انســان 
احســاس ناخوشــایندی نســبت بــه حضــور 
بگیــرد. شــکل  زیرزمیــن  در  طوالنی مــدت 

     چــرا کــه طبــق عقیــده روانشناســان، 
تجربیــاِت  و  ادبیــات  داســتان ها،  تصاویــر، 
بعضــاً خیالــی از جملــه عوامــل مؤثــر بــر ایجــاد 
ــدگاری احســاس در انســان ها اســت کــه  و مان
مــی توانــد بــر درک او از یــک فضــا تأثیرگــذار 
ــی را  ــن مطلب ــه ذه ــی ک ــد. ]11[ و زمان باش
بــاور کنــد، همزمــان نیــروی قدرتمنــد تخیــل 
او  باورهــای  تأییــد  و  تصویرســازی  در  کــه 
ــاده  ــه کار افت ــد ب ــال باش ــیار فع ــد بس می توان
ــرار  ــعاع ق ــت الش ــاً تح ــرد را تمام ــی ف و زندگ

می دهــد. در ایــن هنــگام بــا ایــن کــه فــرد در 
ــن  ــر او ای ــه تفک ــد ک ــود می دان ــودآگاه خ ناخ
احســاس ناخوشــایند را ایجــاد کرده اســت، 
ــی  ــی باق ــه خودتخریب ــم در چرخ ــاز ه ــا ب ام
احساســات  و  تصویرســازی ها  و  می مانــد 
تلقین شــده از ســمت ضمیــر ناخودآگاهــش 
را بــه عنــوان مــدرک و ســند می پذیــرد.

ــه تجربه هــای  ــن ک ــه ای ــا توجــه ب      حــال ب
ــا  ــا آن ه ــه ب ــی ک ــان از فضاهای ــی انس احساس
ــت  ــز اهمی ــوارد حائ ــه م ــروکار دارد  از جمل س
ــت طراحــی  ــا کیفی ــاری اســت ]1[ آی در معم
یــک فضــا توانایــی تغییــر تصویــر ذهنــی 
ــبت  ــب نس ــایند مخاط ــس ناخوش ــی و ح منف
بــا  آیــا  داشــت؟  را خواهــد  آن فضــا  بــه 
ــل آن  ــه و تبدی ــن خان ــری زیرزمی ــر کارب تغیی
ــک نشــیمن  ــا ی ــی ی ــک فضــای کارگاه ــه ی ب
ایــن  از  متأثــر  -کــه  فضــا  کاربــر  دنــج، 
ــور  ــس حض ــت- ح ــی اس ــی منف ــر ذهن تصوی
بــه دســت  را  نشــیمن  یــا  کار  فضــای  در 
ــی  ــران موجودات ــان نگ ــا همچن ــد آورد ی خواه
ــد؟  ــه کنن ــه او حمل ــت ب ــرار اس ــه ق ــت ک اس
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