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جایگاه غزاله را در ادبیات ایران و به خصوص ادبیات زنان کجا می بینید؟

داوري در این مورد وقتی معنا پیدا می کند که حـداقل  . به نظرم هر کسی جایگاه خاص خودش را دارد-
مگـر ایـن کـه    . قسمت اعظم رمان ها و قصه هاي نوشته شده ي هم عصر غزاله را درست خوانده باشم

از نویسـنده  ولـی از بـین آنچـه    . بخواهم بر مبناي مناسبات مرسوم در داوري هاي ادبی ایران حرف بزنم
خانـه ي  «غزاله را دوست داشتم و به نظرم نگارش رمـان »دو منظره و چهارراه«هاي زن ایران خواندم 

بـه  وگاه چنان شگفت زده می شـود  که کار ساده اي نیست، اما متاسفانه جامعه ي ادبی ما » ادریسی ها
حـذف ادبـی غزالـه فعـل     . ه اسـت هیاهوي بسیار راه می اندازد در برابر آثار غزاله سکوت کردهیچ خاطر 

! چرا؟ کیفیت کارش که پایین تر از دیگران نبود. مجهولی است که گاه بدجوري ذهنم را مشغول می کند
ها که شـکل صـوري   براي آن! ها که وجبی می سنجند حجم و تعداد کتاب هایش کم که نبودبراي آن

بـه دلیـل امکانـات مـالی و     ! پوشیده کـه نبـود  آدم ها را مالك تأیید آثارشان قرار می دهند زیبایی غزاله
مهربانی خاصی که داشت دور و برش هم که پر بود از ادیبان و فرهیختگـان پـس چـرا همـه، حتـی آن     

ها خواسته شد کـه دربـاره ي   شان داشت سکوت کردند و هرگاه از آنهایی که دوستش بودند و دوست
خصوصا که مـا ایرانـی هـا مـرده پرسـتان خـوبی       . کردندآثارش بنویسند با بهانه هاي ظریف شانه خالی 

هستیم و بعد از مرگ، همیشه همسران مهربان، پدران دلسوز، مادران فداکار، دوستان عزیز و در حوزه ي 
اما مـرگ غزالـه هـم سـکوتمان را     . هنر و ادبیات نابغه هاي مهم و انگشت شماري را از دست می دهیم

...چرا؟ شاید. نشکست

بیات و تقسیم آن به زنان و مردانه اعتقاد دارید؟آیا به اد

را از دل دیگـر نویسـندگان زن   صداي زنانـه ي وهایم دوست دارم صداي زنانه خودم را از دل نوشته -
نوشـته هـاي   یِ تـازگ . بشنوم و با حس هاي زنانـه ي نویسـندگان دیگـر هـم سـو شـوم      نوشته هایشان 

با اجراي ادبی همراه می شود جذبم می کند به خصـوص کـه   وقتی ،نویسندگان زن به دلیل نوشته شدن 
نویسندگان زن جدي بر بخش هاي نانوشته ي تاریخ تأکید می کنند تا به استقالل خاص خـود برسـند و   

اما از آن جا که بیشتر بـا سـتمی مخـالفم کـه معلـول      . بزننده دست رد به گسست از جامعه هنري مردان
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دفـاع از حقـوق زن در   -اگر نخواهم همراه و همسـویی جریـان روز  سیستمی که. سیستم اجتماعی است
اراده ي معطوف بـه  براساسبلکه فتهرگلزوما براساس تفکر مردانه شکل نباید بگویم. حرف بزنم-ایران

به همین دلیل هم به نظرم قصـه هـا و   . قدرتی شکل گرفته که بخش اعظم، نه همه ي آن مردانه است
گاه پایگاه جنبش عملیات فمنیستی می شـوند  بدیل به جلوه فروشی هاي زنانه ورمان هایی که سراسر ت

زیربناي آثار خالق باشد امـا  ست خارج شده و به سمت جریانی می روند که می توانبیات از حوزه ي اد
ان منظورم در رم(ی زنانه، بلکه با اجراي دقیق ادبی ینه به شکل شعارگونه و با مظلوم نمایی هاي کلیشه 

بـه  . کـه چنـدان سـاده نیسـت    ) نه مقاالت تحقیقی، سخنرانی و غیره. ها، قصه ها و شعرهاي زنانه است
همین دلیل هرچند با بیان این حرف ها به قول دوستی ممکن است نه تنها به ارتداد ادبی محکـوم شـوم   

کـه از قصـه هـا و    اما انکار نمـی کـنم   . بلکه مورد بی مهري جریان هاي فمینیستی حاضر نیز قرار گیرم
هـیچ  ها نویسنده اصرار بر خلق تصنعی مردهاي متجاوز، خوار، ستمگر، ذلیـل و بـی  شعرهایی که در آن

بد دارد، لذت نمی برم چون به نظرم می رسد این آثار به این دلیل نوشته می شوند کـه یـا امتیـاز    یدلیل
بگیرند یا تسویه حساب شخصی بکنند واال دموکراسی متن حکم می کند که شخصیت هاي مـرد قصـه   

دگان طبیعی است که خواننده همان طور که در نوشـته هـاي نویسـن   . نیز قدرت دفاع و بیان داشته باشند
آزاد هـا نیـز منتظـر شـنیدن صـداي      زن مرد منتظر صداي آزادانه ي زن هاي قصه است در قصه هاي 

در نتیجه دلیلی براي خفه کردن صداي مردهاي قصه و ساختن مردهـاي  . شخصیت هاي مرد قصه باشد
زن هـا  و هسـتند  و بیان مکـرر ایـن نکتـه کـه مردهـا بـد      ؛ ظالم، بی هویت، متجاوز جنایتکار،پیوسته
امـا متاسـفانه گـاه    . نمی بیـنم  ی بی نقص و قدسی که مورد ستم خالق و مخلوق قرار گرفته اند تموجودا

بعضی از نویسندگان زن ما چنان پرشتاب پیش می روند که از بین زن هاي اطراف نیز تنهـا خودشـان را   
از خودشـان اشـکال   ذیحق می دانند و مادر و خواهر و عمه و خالـه و زن همسـایه و همـه و همـه غیـر     

بپذیریم کـه بـا بیـانی از    . شان لیس بزنداساسی دارند و به هیچ مردي هم حق نمی دهند که کف کفش
چـه اشـکالی دارد   . این دست بیش از آن که به مردها توهین کرده باشیم خودمان را بی ارزش می کنـیم 

ف مرد ارتباطی دوسویه اسـت و خـال  که بگوییم انتخاب کردم و اشتباه کردم مگر نه این که ارتباط زن و 
باسواد و بافرهنگی که دیگر دختربچه هم نیسـت مردهـا گـولش    ،خوان عقل به نظر می رسد که زن کتاب

قبول، ما در جامعه اي زندگی می کنیم که قتل، تجاوز، نادیده گرفتن حقوق زنان، ترور شخصـیت،  . بزنند
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ن ها به دلیل شرایط اجتمـاعی و عرفـی جامعـه    دیه ي نصف و نیمه همه ي این ها صورت می گیرد و ز
مگر نـه ایـن کـه همـین     . آسیب پذیرترند ولی همه این ها به این معنی نیست که مردان ما همه جالدند

هـا نیـز   مردها برادرهاي ما، دوست هاي ما، همسران ما، فرزندان مـا و معشـوق هـاي مـا هسـتند و آن     
در نتیجـه نگـارش قصـه هـا و     . را تحمـل مـی کننـد   فشارهاي مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي

شعرهاي شعارگونه ي ضد مرد به زودي به همان صورت بی تاثیر خواهند شد که دفاع کاغذي آقایـان از  
.حقوق زنان، دفاعی که با رفتارهایشان در بیرون متن از زمین تا آسمان تفاوت دارد

چه آسیب هاي جـدي تهدیـدش   فکر می کنید غزاله علیزاده در رابطه با چنین فضایی
می کرد یا تهدیدش کرد؟ آیا چنین فضایی در روحیه او اثر داشت یا آسیب پـذیري او  

صرفا به بیماریش مربوط می شد؟

گرچه تلفنی با هم زیاد حرف . آشنایی من با غزاله فقط دو دیدار بود.پاسخ به این سؤال راحت نیست-ج
غزالـه مـی   . البته بیشتر غزاله حرف می زد و من فقط دو گوش بودم که ساعت ها می شـنید . زده بودیم

گفت از نوشته هایش، آدم هاي مختلف و چهره هاي ادبی که مـی شـناختیم، عصـاره ي آن حـرف هـا      
در مـورد  . تنهایی که البه الي وصـیت نامـه ي چنـدخطی اش نیـز پیـدا سـت      . تنهایی عمیق غزاله بود

از این بیماري داشـتم چنـد   ي آن موقع تصویر غم انگیز . سخت بود پرسیدن. حرف نزده بودیمشبیماری
سال بعد خودم مبتال شدم ولی فرق می کند هر کسی برخورد خاص خودش را با پیش آمدها دارد من بـا  

دم گرچه در این چهار، پنج سال دردهاي وحشتناکی تحمل کردم اما به خاطر بیماري زجر بیماریم کنار آم
در نتیجه خود بیماري حداقل براي من نه تنها وحشتناك نیسـت  . زجر را از مسائل دیگر کشیدم. نکشیدم

م نچسبانند می گویم گاهی دلـم بـراي آن ویـروس، سـلول خطرنـاك،     لکه اگر از آن ایسم ها به پیشانیب
وقتی که پزشکم براي نابود کردنش کـارتن کـارتن   .هوچکین، سرطان یا هر چه اسمش هست می سوزد

دارو توي رگ هایم تزریق می کند و دوستان و آشنایان بسیج می شوند و هر کدام بـه شـیوه ي خـاص    
یکی سفارشم را به نخل هاي جنوب می کند، یکـی روزه مـی  . ندخود براي نابودیش کمر همت می بند

با خود فکر می کنم همه به یکـی، و  ،گیرد و دیگري سعی می کند انواع غذاهاي مقوي را بخوردم بدهد 
ولـی  ود راستش گرچه قضیه رمانتیک می ش. آن وقت من و هوچکین با هم خلوتی می سازیم که نپرس
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نه ایـن کـه   این همه انسان پیچیده است و حتی براي خودش ناشناخته، مگر. از ماندگاریش بدم نمی آید
در مـورد  . بارها اتفاق افتاده در لحظه هاي خاص دست به کاري زدیم که از خودمان اصال انتظار نداشتیم

غزاله می گویند از نوجوانی زمینه ي خودکشی در وجودش بوده در سال هاي آخر هم چند بار دسـت بـه   
: غزالـه مـی گویـد   . نمی شـود نفرتی از زندگی دیدهد ولی در وصیت نامه ي غزاله هیچ خودکشی زده بو

چقدر کلید در . دیگر حوصله ندارم. نمی خوابم، تنها و خسته ام براي همین می روم... خسته ام، باید بروم
از خـانم دانشـور خـداحافظی    . قفل بچرخانم و قدم بگذارم به خانه ي تاریک، من غالم خانه هاي روشنم

بـانوي زمـان، بـانوي    . قدر به او احترام مـی گـذارم  چ. می کنم، چقدر به همه و به من محبت کرده است
.خداحافظ دوستان عزیزم. راست و درست، با شفقت بسیارعطوفت و یک هنرمند

وقتی خبر درگذشت او را شنیدید به عنـوان یـک انسـان و همکـار در وهلـه ي اول و      
سپس زن در مرحله بعدي چه احساسی داشتید؟

. مسـاله انسـان و زن و ایـن حـرف هـا نبـود      . هنوز مصیبت هاي دهشتناك تر نرسیده بود. سخت بود-
لرزیـدم تـا مغـز اسـتخوان و افسـوس      . به صداي کودکانه و مهربانش عادت کرده بـودم . دوستش داشتم

یکـی  تعلل کـردم، دو دلیـل   ؛غزاله اصرار داشت رفت و آمد کنیم . خوردم، افسوس مهربانی هاي ناکرده
کـار  منـزل ساعت بیرون از 12این که زندگی من با زندگی غزاله کامال متفاوت بود من گاه مجبور بودم 

حـاال وقتـی بـه    . دیگر این که حسی از رفتن بازم می داشت. کنم و بعد نوبت خانه و آشپزخانه می رسید
ذیرفتن مرگش سخت تـر  گذشته برمی گردم از یک نظر خوشحالم که بیشتر با غزاله مأنوس نشدم واال پ

هنوز صورت زیبا و مهربانش که توي گـور آرام خوابیـده   . از طرفی هم خودم را سرزنش می کنم. می شد
.بود پیش چشمم رژه می رود

را به غزاله اختصاص دادید چرا؟»بایا«شماره اي از مجله ي 

از غزاله یاد شده بود و ی با بی مهريییک اداي دین ساده به کسی که نبود به خصوص که در نوشته -
پربارتر بود ولی خیلی ها با همـان بهانـه   ویژه نامه ي غزاله دلم می خواست . دوستانش تایید کرده بودند

آثـاري کـه بـراي    . آثارش چاپ نمی شد. آثار چاپ نشده ي غزاله مانده بود. هاي ظریف آشنا طفره رفتند
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آقاي گلشیري و کوشان عزیز رسـیدگی بـه نوشـته    آقاي دکتر براهنی و «.دوست داشتن نوشته شده بود
لطـف کنیـد و   . خسته ام بایـد بـروم  . است5/1هاي ناتمام خود را به شما عزیزان واگذار می کنم ساعت 

نمی گویم بسوزانید از هیچ کـس متنفـر نیسـتم    . نگذارید گم و گور شوند در صورت امکان چاپشان کنید
»...براي دوست داشتن نوشته ام

قتـل  . براي جامعه ي فرهنگی ایران سال سیاهی بود بـراي شـما سـیاه تـر    77سال 
در و برادرزاده تـان در آغـاز مهـر مـاه دق مرگـی مادرتـان و بعـد قتـل         براوحشتناك 

. تواناترین وارزشمندترین فرزندان ادبیات از جمله محمدجعفر پوینده و محمد مختاري
عکس محمد مختاري بر روي جلـد  شما بايجلهمبا این همه سیاهی اولین شماره ي

و مطالبی درباره ي قتل هاي زنجیره اي منتشر شد و تا چند شماره راجع به این مساله 
هـا کـه از دوسـتان نزدیـک     حتی آن(مطلب چاپ کردید در حالی که نویسندگان مرد 

نظرتان در این باره چیست؟. سکوت کردند) نددمختاري و پوینده بو

هـا کـه   آن. اقل کاري بود که در برابر آنچه اتفاق افتاده بود می شـد انجـام داد  کاري که من کردم حد-
سرمایه ي فرهنگی عظیمـی  . بودندوادب ایران کشته شده بودند فرد نبودند بخشی از پیکره ي فرهنگ 

.نمی شد بی تفاوت بود. بودند که به خاك سپرده شده بودند

رست در مقطعی که در برخی از روزنامه ها شماره اي از مجله تان هم ویژه شاملو بود د
انواع تهمت ها به شاملو زده می شد در این مورد چه می گویید؟

.هر عملی را عکس العملی است-

نظر به این که در جامعه و فرهنگ ما حذف و نادیده گرفتن همدیگر به جـاي همکـاري   
یا قصـه  (داستان نویس شما به عنوان . جاي بسیاري را در این فضا اشغال کرده است

با چه مشکالتی روبه رو هستید؟ آیا مردها نقش مهمی را در این حذف ایفا می ) نویس
کنند یا زن ها یا هر دو؟ چگونه؟
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اما وقتی تصمیم بگیـري وارد  . در بسیاري موارد میدان بده بستان است. من مشکلی در این مورد ندارم-
نکنی توقع هم نداري، توقع هم که حـذف شـود مشـکل پـیش     میدان نشوي و به هر قیمتی امتیاز طلب 

مناسبات بده بسـتانی هـم کـه    . مهم این است که کاغذ حذفم نکند چون بهترین تسکین است. نمی آید
ی ارزش داشته باشـد خـودش را معرفـی مـی     یپایدار نیست باالخره فروکش می کند آن وقت اگر نوشته 

زن ها نمی دانم شاید دالیل متعدد دست به دسـت هـم داده و   این که نقش مردها قوي تر است یا . کند
شرایطی به وجود آورده تا ما خواسته و ناخواسته د ر بسیاري از مـوارد در یـک مافیـاي ادبـی، فرهنگـی،      

.اجتماعی، عشقی، خانوادگی و سیاسی چرخ بزنیم

خانم حاجی زاده آرزو داشتید جاي کدام یک از نویسنده هاي جهان بودید؟

.جاي فرخنده حاجی زاده-

کدام یک از قصه و شعرهایتان را بیشتر دوست دارید؟

.همان که هنوز ننوشته ام-

32تا 29، ویژه نامه غزاله علیزاده، صفحات 2004، زمستان 3آواي زن، شماره 


