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اين زمانه پديده اي جهانگير است آه دامنگير ملت ايران  نفي بلد و نيز ترك ديار در

تاريخ به رغم هجومهاي بنيان آن اعراب و مغوالن  هم شده است؛ گرچه آه در گذر
ترك و نفي بلد از خود نشان نداده اند و روي هم  و ترآان، ايرانيان چندان رغبتي به
استيالي خودآامگان بيگانه و خودي را به رفتن و  رفته ماندن و سوختن و ساختن با
آنكاش در اين چرايي و نيز پرداختن . داده اند رها آردن و گريختن از معرآه ترجيح

و آوارگي را اش آه تبعيد و پناهندگي  به چند و چون مهاجرت در مفهوم گسترده
مي گنجد و نه آانون اين نوشته  هم در بر مي گيرد، نه در اندازه مقاله اي آوتاه

درنگ آنم آه در چشم اندازي  با اينهمه ناگزيرم هم در اين آغاز بر اين امر. است
استقرار و استيالي  فراختر آوچ ايرانيان در بيست و پنج سال اخير را آه پيامد

مي بينم  وده است، پاره اي از جرياني سهمگين و جهانيحكومت ديني توتاليتر ب
 آه به مثابه يكي از ويژگيهاي عصر حاضر با ديگر ويژگيهاي آن، بويژه جهانگير

 به بيان ديگر در روزگاران ديگر نيز حكومتهاي. گرداني، در ارتباط تنگاتنگ است
ت عمده در اين است ديكتاتوري آم شمارتر و آمرنگ تر از حاال البته نبوده اند؛ تفاو

سرمايه داري جهانگير پيشرفته اي آه با تكيه بر جاري بودن سرمايه و اطالعات  آه
آارگر ارزان و انباشت همه بازارها و تجمعهاي انساني با محصوالت و فرهنگ  در پي

پست مدرنيسم را به مثابه بازتاب فرهنگي خود به ارمغان مي آورد،  خود است و
يكسان سازي اقتصادي و فرهنگي با ناگزيرهايي رو در رو  در روند آوشش براي

عدم تحمل خودآامگي سياسي از سوي مردمان  از جمله اين ناگزيرها. مي شود
چشمداشت هايشان از زندگي،  آشورهاي در حال توسعه، تغيير چشم اندازها و

سرمايه داري،  تمايلشان به همرديف سازي خود با مردمان آشورهاي پيشرفته
 يششان به اختالط فرهنگي، و آمادگي شان براي هجرت است آه، همه، درگرا

اشاره به اين . نهايت، تبعات جريان روان سرمايه و اطالعات در سراسر جهان است
آلي در اينجا فقط از آن روست آه خواننده از تكيه من بر اقتضاي زمانه بي  نگرش

بر اين روال آنچه در اين . گم نشودتا در چرايي روايت من از ماجرا سر در  خبر نماند
نه بررسي و تحليل مهاجرت يا حتا يكي از ابعاد آن در گستره اي عام،  ،جا مي آيد

 .از تبعات آن از منظري خاص و در قالب روايتي شخصي است آه تامل در يكي
 

 rape يك نشانه آمرنگ و آم مقدار اين ادعا همين! است آرده rape انگليسي مرا
چنان غالب و قاهر بر ذهن من نشسته است آه  «حال«و » آن«ر اين است آه د

اآنون نه اثبات قضيه و اعالم جرم آه،  حرف من اما اينجا و. جايگزين پذير نيست
آرده  rape انگليسي مرا» :بيان يك رويداد است؛ پس بار ديگر مي نويسمش



مفرد را  هرگز گمان نمي آرده ام روزي ناچار بشوم ضمير اول شخص» !است
 مفعول چنين فعل عنيفي آنم؛ نه از اين رو آه چنين واقعه اي را المحال مي

ترس از تجاوز به عنف اگر . پنداشته ام، آه برعكس، بس آه از آن هراس داشته ام
ترسهاي بيدار و آشكار زنان نباشد، از شمار هراسهاي خفته و پنهان شان  از زمره

در تجاوز جنسي چندان حاد و زننده است » عنف«ميزان عرياني .بي ترديد هست
در زمانه اي آه از برآت وجود رسانه . مي کند خشونت» مثل اعالي«آه آن را 

طيفي بسيار گسترده از انواع  هاي گروهي قبح خشونت ورزي يكسره ريخته و
جوامع سنتي و  شكنجه هاي روحي و جسمي در نمايش مدام است؛ نه فقط در

 جوامع غربي نيز همچنان و» آاالهاي فرهنگي«ترين »خشن«بسته، آه حتا در 
از يك ديدگاه معين مي . هنوز تجاوز جنسي نمونه اي از حد اعالي شكنجه است

ناشي از سلطه همچنان و هنوز پابرجاي مردساالري دانست آه  توان اين را
 مردان مي پندارد و از اين رو غارت آن را» و ملك طلق متاعي گرانقدر«را » ناموس«

در آن شبهاي دهه چهل تهران آه در برگشت از  گاهي، نه. بس نكوهيده مي داند
ايستگاه اتوبوس و خانه به شنيدن هر  در فاصله ميان) انگليسي(آالس شبانه

ترك مي شدم، آه؛ در آخرين  صداي پايي از پشت سر از ترس زاني ناشناس زهره
اين بار (شبانه کالسشبهاي قرن بيستم تورنتو و همچنان به وقت برگشت از 

حرفه اي، جد  در فاصله ميان ايستگاه اتوبوس و خانه و وحشتزده از زانيان) آامپيوتر
قرباني  و جهد فراوان آرده ام تا به مدد استعداد ذاتي ام در آليشه شكني زاني را

 از اين هم حتا پيشتر رفته ام و اين طور. بينگارم و از مجرميت بري اش بدانم
وامانده است و پس اگر خداي » اخالقيات«ام آه همه اش زير سر اينحالجي آرده 

لعنتي آنچه نبايد بشود اتفاق  (ravine=)زبانم الل در حاشيه تاريك اين فرآند ناآرده
بايد خيال آنم آه مثال آف خيابان تخت منحوس پزشك زنان است و اگر  بيفتد؛

ت خام در آن شبها البته بيش و باري، اين گونه خياال... ورود دارد انگشت دآتر جواز
ترسيده و زهر زمان ايستاده را مي گرفته است؛ با اين همه سر  آم ضرب تپش تن

خياالت پخته اوقات امن . ترس غريب نمي آاسته است سوزني از شدت و حدت آن
فكري اش، نتوانسته است ماهيت به غايت  و فراغت هم صرفنظر از دستاوردهاي

به اين ترتيب برآنار از آموزه . آند رانه تجاوز جنسي را تعديلخشونت آميز و بيدادگ
به چشم شيطان نگاه آنم يا او  هاي مردساالرانه و سنتي، جدا از اين آه به زاني

» مورد تجاوز قرار گرفتن«از  ،را از چشم عيسا مسيح ببينم، به گونه اي آامال زنانه
 .بيزارم

 
ذهن، برخالف تجاوز به تن و مال و سرزمين،  اغلب گمان آرده ام آه تجاوز به روح و

بر اين روال در . تجاوزگر محال است بي چراغ سبزي از سوي صاحب روح و ذهن به
سازش و آميزش با شيطان مي  مرور روايات دآتر فاوستوس تكيه را بر ميل او به

گماني به نوعي  چنين. گذاشتم و نيروي جبر را آمرنگ و آم مقدار مي انگاشتم
توان   خشنودي خاطر مي شد؛ چرا آه اين يقين را به بار مي آورد آه ميمايه

صاحب اختيار مطلق روح و ذهن باقي ماند و از گزند هر تجاوزگري در امانشان 
همچنين بود آه حكايت مشهور نويسنده اي آه در هنگام عبور از مرز فارغ  .داشت

رد نيز به مذاقم بسي ماموران گنجينه خود را مصون مي پندا از دغدغه تفتيش
ذهن و زبان : آه وقت گذر از مرز تشويشي نداشتم خوش مي آمد و همين هم بود

مفتشان مكتبي آه به چشم مفتشان گمرآي  من گنج پنهاني بود بيرون از ديدرس



اين خيال خوش بخزم آه خانه  پس مي شد حلزون وار در. به مفت هم نمي ارزيد
سالها . مانست ن تصور به خيالي خام نمياي. ام بر دوش هميشه با من است

وقتي  پيش، در آغاز جريان موجهاي بزرگ مهاجرت آه پيامد سرآوب گسترده بود؛
 آه وسوسه ترك ديار به هزار و يك دليل گريبان بسياري از جمله مرا گرفته بود، پس

به از از سر گذراندن تب و تابهاي ترديد در تصميم گيري دريافتم آه دل سپردگي ام 
بعد از مشقهاي . اين دريافت حسي بود. راه رفتن را بر رويم خواهد بست قلم

ديدم آه دستم روان شده و رابطه ام با زبان از حد ربط و رابطه  پنهاني تازه مي
در آن هنگام بي گمان به اقتضاي جواني و خامي از  .معمول فراتر رفته است

 از دست دادن وانهاده هاي افسوس. نداشتم گردابهاي آن سوي مرز واهمه اي
آفه . قهار و جبار رنگ مي باخت اينسو هم در برابر خشم و غيظ نسبت به قدرتي

نهان ندايي مي گفت آه  رفتن آشكارا سنگين تر از آفه ديگر مي نمود، اما، در
بيست  .رفتن يعني پشت آردن به عشقي آه در آستانه ام سبكبال پر مي زد

ني و بي هيچ حجت آشكاري در آن خانه آه خانه زبانم سالي آه به اين بهانه نها
. گذشت؛ به من اين يقين را بخشيد آه آن حس و غريزه راست بوده است است

صرفنظر از همه مشقتهاي بيروني و نوميديهاي دروني، اين  گمانم اين است آه
در درياي زباني را بخشيد آه گرچه به اختيار  ماندن به من غنيمت غوطه خوردن

خودم زبان دلخواسته ام باقي خواهد ماند؛  دم زبان اولم نبوده است، به اشتياقخو
خانه آفت زده واين چند سال ساختن  زباني آه در همه آن سالهاي سوختن در آن

 .ام بوده است با بي خانماني، نه چراغ خانه ام، آه، چراغ و خانه
 

. اعالم جرم رست تا بهاين حرف به اعتراف نزديكت! آرده است rape انگليسي مرا
 شايد اين. همين است آه حتا صرف آشكار آردِن آن را اين همه دشوار مي کند

تنها جرمي است آه قربانيان اگر از اعالم جرم نهراسند و از اقامه دعوا عليه 
از آنجا آه زنان بيش از . چشم پوشي نكنند، با اآراه به آن تن مي دهند مجرمان

وند، مي توان گمان آرد آه واهمه از اعالم و اآراه از اقامه زنا مي ش مردان قرباني
با اين همه . زيادي ناشي از منهيات عرف و اخالق مردساالرانه است دعوا تا اندازه

بسا به همين دليل، آنگاه آه مردان مورد تجاوز قرار مي  و در عين حال، و چه
ست آه حد پنهان آاري و ناگفته پيدا. پررنگتر مي شود گيرند، پرده پوشي و آتمان

به پاسداري از تابوها در جامعه اي سنتي و در  سرپوش گذاري بر گناه و نيز ميل
در . آه در جامعه اي بازيافت مي شود قلمرو اقتدار مذهبي بسي بيش از آن است

تحميلهاي آن، عاملي آه در  هر حال اما، سواي چشمداشت هاي جامعه از فرد و
آه ميان گناهكار  از اين گناه سهيم است، آميزشي استي پرده دري دشوارگردان

قرباني روي  اگر آزار و اذيت روحي و جسمي بر. و قرباني گناه صورت گرفته است
 مي دهد و چون باليي آسماني بر او نازل مي شود، شكنجه جنسي نه بر او آه

آه گرچه در اين حال قرباني خود را آلوده به گناهي مي بيند . در او وارد مي شود
اراده ديگري آغاز شده، در خود او انجام يافته؛ و به اين ترتيب است آه به نوعي  به
آشكار است آه در اينجا هم اشاره به ميل پيدا و . را شريك جرم مي داند خود

خواسته ناخواسته دآتر فاوستوس به سازش با شيطان دارم؛ با اين همه  ناپيدا و
ن سهم هر يك از طرفين آنكاش در چند و چون و سنگين آرد پيش و بيش از سبك

 .آار بايسته است
 



دانم اگر بعد از آنده شدن از سرزمين پدري آه جايگاه زبان مادري ام است،  نمي
در مي آوردم آه زبان آن انگليسي نبود، آن زبان با من چه مي آرد و  از جايي سر

 زبان به آن مي بخشد، بي ترديد سواي آنچه آه آارآرد يك. آردم من با آن چه مي
منفرد و نيز پيشينه اي خاص دارد آه رفتارش را به ميزاني  هر زباني ويژگيهاي

درباره زبان انگليسي بايد به دو ويژگي آن اشاره آنم آه  .چشمگير متمايز مي کند
نخست آن آه زبان انگليسي زباني است : اند سهمي برجسته در ماجرا داشته

درستي يا نادرستي اين ادعاي بحث  .جهاني مي انگارندآه بسياري آن را زباني 
انكارناپذير آن است آه زبان انگليسي در  اما واقعيت. انگيز در اينجا مد نظر نيست
» انگليسي جهاني«اساسي پديده  صرفنظر از تناقضات. موقعيتي جهاني قرار دارد

يج انگليسي در راه ترو از يك سو، و حقانيت يا عدم حقانيت خواسته آساني آه در
پذيري يا  سراسر جهان و يا در واقع تحميل آن بر جهانيان مي آوشند و منطق

غالب  ناپذيري استداللهايشان از ديگر سو، قدر مسلم آن است آه اين زبان، زبان
در قلمرو علم و تكنولوژي و همچنين حيطه تجارت و ارتباطات است و دامنه سلطه 

چنين مقام و موقعي طبعا .  هم در برگرفته استبده بستان هنر و ادبيات را اش
از حد ذاتي اين زبان به آن مي بخشد و به آن قدرت مانور در پيشروي و  تواني فراتر

ويژگي ديگر آن است آه انگليسي براي من نخستين زبان بيگانه  .تعرض مي دهد
در زباني است غير زبان مادري آه در محيط مادري يا  زبان بيگانه. بوده است

در مواردي نادر البته اين زبان . مي شود محيطي غير از وطن اصلي خود آموخته
در اين صورت و در هر حالت  ممكن است در موطن اصلي خود آموخته شود، اما

» زبان بيگانه«. نخواهد بود ديگري اين زبان زبان بقاي زبان آموز در جامعه اصلي او
معنا مي يابد؛ اما از آنجا » مادري زبان«يق تر يا به بيان دق» زبان خودي«در تقابل با 

نمي آيد و بيرون از حدود  آه تهديدي براي زبان آشنا و مأنوس مادري به شمار
قدرت غيرذاتي بري  قلمرو قدرت خود ــ يعني جامعه تحت سيطره اش ــ از هر گونه

 در بيگانه زبان انگليسي اي آه در حكم نخستين زبان. است، توان تحميل ندارد
ادبيات  نخستين سال دبيرستان من پديدار شد، دريچه اي بود به چشم انداز بيكران

و  آموختم، هرگز مهاجم British Council اين زبان را گرچه عمدتا در. و علم جهاني
آه ابزاري براي دستيابي » زبان بيگانه«به مثابه » انگليسي«اين. سلطه گر نيافتم

ـ علم و هنر ــ و وسيله اي براي ارتباط با ديگر ارزشمندترين ميراث بشري ـ به
بود، در نهايت، سواي سودمندي، مفرح و شادي بخش مي نمود و با قرار  فرهنگها

محدود و مشخص خود از شائبه هرگونه مداخله اي در غوطه  گرفتن در جايگاه
  .خودي مبرا بود وريهاي مدام من در درياي زبان

 
انگليسي در «نام  نيز پديدار مي شود آه امروزه بهاما انگليسي در قالب ديگري 

» زبان اول«با چنين نامي از قياس آن. شناخته مي شود «ESL» يا» حكم زبان دوم
رتبه و مقام  ــ نام ديگر زبان مادري آه عاري از وجه حسي و عاطفي و بازتاباننده

اانگليسي ن است ــ بر ساخته شده است و مراد از آن زبان انگليسي اي است آه
دوام بياورند  زبانان ساآن سرزميني انگليسي زبان ناچارند بياموزند و به آار برند تا

آوچندگان آه  نه فقط در زندگي اقتصادي» زبان دوم«اين به اصطالح. و باقي بمانند
دارد  در حيات اجتماعي ــ فرهنگي آنان در جامعه نو نقشي حياتي و منحصر به فرد

پذيرفته  رين وسيله ارتباط با جامعه ميزبان تنها جواز ورود به آن وو در مقام بنيادي ت
 به بيان آوتاه مي توان گفت در. شدن در آن و يكي شدن با آن انگاشته مي شود



در مرحله شناخت و درك  «EFL» يا» انگليسي در حكم زبان بيگانه«حالي آه 
در ورود و دخول  ESL انگليسي زبان متوقف مي شود، آارآرد اصلي فرهنگ مردمان

همچنين نيروي جبر و قهر . يكي شدن با آن متحقق مي شود به اين فرهنگ و روند
بقاي آن سرچشمه مي گيرد، حالتي تهاجمي و  آه از توان تضمين ESL نهفته در

از شائبه قدرت  EFL، اشاره شد سلطه گر به آن مي بخشد؛ حال آن آه چنانكه
از زاويه روايت  ESL و EFL  سياق تفاوت ميانبر اين. نمايي و سلطه گري مبراست

همنشيني  دوستي و EFL در جايي آه: من در تفاوت نقش آن دو پديدار مي شود
  .هماميزي اي قاهرانه مي طلبد ESL، مي کند

 
اآنون حرف بر سر آن انگليسي اي است آه مرا به بستر  پيداست آه در اينجا و

يگري آه همدمي اش سالهاي سال آن د آميزشي قهرآميز آشانده است، نه
من مقام و موقع و نقش و  اين نيز روشن شده است آه به باور. دلپذير بوده است

اما . روا نمي دارد چنان است آه رابطه با آن را در چارچوبي جز آميزش ESL آارآرد
مهاجرت،  چرا و چگونه است آه اين رابطه را قهرآميز مي بينم؟ مي شود گفت آه

و  سته باشد، عاملي است آه رابطه با زبان دوم را در چارچوبي نادلخواهاگر ناخوا
اين استدالل گرچه معقول است، فراگير و قوي . به بيان ديگر جبري قرار مي دهد

افزون بر اين در اساس . چرا آه چنين جبري مستقيم و بي واسطه نيست نيست؛
 و بهانه و چشمداشت به نيازمند زبان دوم است و به هر دليل اين مهاجر است آه

چنين رويكردي مرا وامي . در اختيار آن قرار مي دهد سوي آن مي شتابد و خود را
ناخواسته را آوچك نمي شمرم، آشش و گرايش  دارد در عين اين آه جبر مهاجرت

هنوز هم گمان مي آنم آه هر نوع  پس به نوعي. فاوست را هم پديدار بينگارم
جمله تجاوز به ذهن از  امل عنف را درخود دارد ــ ازتجاوزي آه به خودي خود ع

را به  سوي زبان ــ آنشي دو سويه است آه شدت و قوت يك سو سهم ديگر سو
 rape انگليسي مرا"به اين ترتيب وقتي مي گويم و مي نويسم . محاق مي آشاند

 آن ندارم آه بي آنشي و تسليم خود، يا آشش و آنش خود را  ، سر"است آرده
همين روي هم بوده است آه تاآيد داشته ام اين ادعا، نه اعالم  از. يده بدارمپوش

اين همه اما از قوه قهار و دردبار . گونه اي از رويدادي است جرم، آه بيان اعتراف
قهر و درد بن مايه اين نوشته شايد چندان ناجور و ناساز  .اين رويداد نمي آاهد

ا برنيانگيزاند؛ با اين همه و دست آم در ديگران ر بنمايد آه همدردي و همدلي
 سازش و آميزش با. پوشيدگي را برنتابد چارچوبي منفرد آن قدر واقعي هست آه

ESL زبان ــ اعم از زبان مادري و  از ديدگاه مهاجري عادي آه حساسيتي خاص به
 با درازمدت و گاه توانفرسا يا زباني ديگر ــ ندارد، مي تواند در حد چالشي دشوار و

اين آنش و . بماند تاثيرات روحي و رواني گاه ژرف و تبعات گاه چشمگير باقي
ويرانگرانه به  واآنش اما به ديده مِن و براي من دلسپرده به زبان فارسي تجاوزي

 عاشقي آه عمري مدعي. حريم خلوت ذهن دلداده با زباني دلدار بوده است
ا غيري مي بيند آه با آهندلي وفايي مجنون وار بوده، اينك خود را هماغوش ب

پس حال آني را دارد آه از بستر . را به پس و پشت مي راند معشوق قديم
آشيده مي شود تا به همخوابي اي تجاوزگرانه تن  هماميزي اي عاشقانه بيرون

جابه جايي اي همه از بيداد رفته بر خود  روشن است آه زخم و درد چنين. دردهد
عاشق دلخسته به معشوق سايه  يك جفاي ناخواستهنيست؛ چرا آه جوهر تراژ
ديرينه  در حالي آه عشق نخست همه شورش و جوشش. گستر صحنه مي شود



را به ياري مي گيرد تا همچنان بپايد و ببالد، شدت و قوت عشق ورزي حريف 
در عين حال حضور و خيال . چندان است آه هر مقاومتي را پس مي نشاند غدارش

است و جان عاشق در تمناي بازگشت به اصل و روزگار وصل با  يرمعشوق انكارناپذ
  .معشوق نخست مي سوزد

 
 آشكارست آه غرابت اين عشق و نيز ادعاي معارضه ميان زبان دوم با زبان اول از

در تعريف و تبيين زبان مي توان از سطح . نگاه و نگرش خاص به زبان مايه مي گيرد
 ماند و آن را به حد وسيله ارتباط ميان آدميان آرد و در همان سطح بر جاي آغاز

يا مي شود پذيرفت آه زبان بخشي بنيادين از فرهنگ است آه حيات  تقليل داد؛
و بطن آن صورت مي گيرد؛ همچنين مي شود از اين نيز  اجتماعي انسان در متن

در چشم اندازي خاص، . نماد فرهنگ است پيشتر رفت و گفت آه زبان شاخص و
هستي ذهن را نيز قائم به زبان  ي توان تا نهايت رفت و حيات انفرادي و يااما، م
حضور و آارآرد ذهن را  باري همان اندازه آه تفاوت معنايي ميان زباني آه. ديد

روزمره است  ميسر و متصور مي سازد با زباني آه ابزار ارتباطات اجتماعي
ميزان  جوه گوناگون زبان وچشمگير مي نمايد، تفاوت بهره وري زبان ورزان از و
روشن است آه اين . آغشتگي ذهن آنان با اليه هاي آن نيز برجسته است

زبان از آن نگاه و نگرشي برمي خيزد آه ذهن و زبان را سخت درهم  دلسپردگي به
زبان آن است "در اين حال زبان ورز مدعي است آه . مي بيند تنيده و جدايي ناپذير

برمي آيد؛ زبان آن است آه بر من مي رود و با من مي  منآه در من مي رود و از 
در چنين حالي . من و بر من و با من مي گذرد ماند؛ زبان آن است آه در من و از

. انساني امري ناممكن و بعيد مي نمايد تصور ذهني فارغ از زبان در حيطه حيات
 افت و خيزهاي آارآردهاي پيچيده ذهني و همچنين زباني بري از تاثير و تاثرهاي

محدود تقليل مي يابد و در  روحي تا حد مجموعه اي از رمزهاي قالبي خشك و
نگرش زبان بيش و  در چشم انداز اين. چارچوب موقعيتي ابزاري متوقف مي شود

آن آس آه  پيش از آن آه وسيله و واسطه اي براي بيان آنچه آه در درون است به
آه  رابر ديدگان آن آساست از درون آه در بدر بيرون است باشد، تصوير و تصوري 
به اين ترتيب هر آنچه آه در ذهن مي گذرد، . در درون آدمي است پديدار مي شود

همه ژرفا و پهنايش آه تمامي بيرون و درون موجودي منفرد را دربرمي گيرد، تنها  با
 آن در آينه اي رخ مي نماياند آه تنها تجلي آن ذهن و هستي متعلق به و تنها
البته سر انكار رويا و هرگونه تصوير و انگاره صرفا بصري ذهن را  اين گفته. است

نكته تاآيد دارد آه هرگونه جنبش و آوشش و آنش ذهني، از  ندارد؛ بلكه بر اين
ديداري نابي آه در باالترين حد ناخودآگاهي در عالم رويا  جمله نقش و انگاره هاي
 خود به ذهن گريزي از تجلي در آينه اي آه زبان شناساندن پديدار مي شوند، براي
در خواب خواب بيني به ناگهان پيدا مي شود، تا در  باغي آه. آن ذهن است، ندارند

شناسايي نمي شود؛ يا به بيان ديگر، به محض  ،ننشيند" باغ"نشانه ــ واژه 
 به هر اندازه آگاهي زبان ورز. خورد بر هستي اش رقم مي" باغ"پديداري نشان 

زبان و ذهن او بيشتر خواهد  حضور و نفوذ زبان بيشتر باشد، طبعا درهم تنيدگي
پيچيده تر و ماهرانه  همچنين آنش و واآنش ميان ذهن و زبان در چنين حالتي. بود

يكديگر مي بالند و  تر انجام خواهد گرفت، چرا آه زبان و ذهن در آنار هم و همپاي
  .يگر گسترده مي شونديكديگر را مي گسترانند و در يكد

 



ندارد آه مهاجران نااهل زبان انگليسي هرازگاه به جرم نااهلي از سوي اهل  گفتن
اين بيداد در آنار . جامعه اين زبان آشكار و ناآشكار سلب حق مي شوند اين زبان و

موقعيت جهاني انگليسي سايه اي از خشونت بر چهره اين زبان  تاثيرات و تبعات
قهر بيدادگرانه اين زبان بر من نه در اين وجه " نگاه من" اين همه ازبا . مي نشاند

است آه فرصت و فراغت خلوت با زبان فارسي را  آن، آه پيشتر و بيشتر در آن
اين زبان در پس راندن زبان مادري از عرصه  ،به بيان ديگر. بيرحمانه از من مي گيرد

زبانهاي "ر مي تازد آه خوف مرگ بربروا زندگي و ذهن نااهالن زبان انگليسي چنان
  گستره زندگي و ذهن خودم ــ ــ و نيز به سايه پرتاب شدن فارسي در" مادري

: در خود مي شنوم آه خوابهايم را آشفته مي کند و مدام اين ورد ناخوش آهنگ را
  ".آرده است rape انگليسي مرا"
 

در واقع در اين ماجرا . چرا آه پرده آخر اعتراف نيست ،اما اين همه داستان نيست
ميان آمدن دارد و آن اين است آه حال آه  گوشه اي ديگر هم هست آه ميل به
ناگزيرم دوگانگي سرشت انساني را نيز بر  ،اين زبان را در هيأتي انساني ديده ام

به اين . و در آنار يكديگر ببينم هويتش رقم بزنم و تاريك روشن رويش را توأمان
آه انتزاع بردار نيست و  سي در آليت و تماميتي هويدا مي شودترتيب زبان انگلي

اين چشم انداز زباني با  در. تقسيم به زبان بيگانه و زبان دوم و غيره را برنمي تابد
راه به درون مي  تمامي وزن و حجم و رنگ و بو بر آستانه ذهن پديدار مي شود و

مشترك در   نشان از گوهراين زبان صرف نظر از رنگ و بو و روي منفردش. جويد
 همه زبانها دارد و دربردارنده همه آن چيزهايي است آه هر زباني به صرف زبان
بودن خود دارد و همچون هر زبان ديگري به خودي خود محملي است براي هر 

غريبه اي بر آستانه ايستاده است آه ميل به آشنايي دارد . است آنچه آه انساني
زباني . ميهمان خوانده ناخوانده اذن دخول مي طلبد. نگيزاندا و تمناي الفت را برمي

چنين آرشمه و . خواند و مي خواهد آه اهلي ات شود نااهلش را به اهليت مي
همين است آه گاه و بيگاه . توان فرو خواباند آششي را اگر بشود پنهان آرد، نمي

ليسي و واهمه هاي عاريتي زبان انگ  بري از دغدغه پيرايه ــ همچون گذشته ــ
مكان است، و نيز فارغ از  عنوان هايش آه برخاسته از موقعيت و اقتضاي زمان و
در چنين . غافلگير مي آنم موقعيت مهاجرانه، خود را در حال حظ بردن از اين زبان

تجاوزگر بيگانه اي حرمت  حالي طبيعي است آه ميلي به يادآوري روي تاريك و روح
به جريان روان و  وشتر آن دارم آه ذهن و روح خود راشكن در خود نمي بينم و خ

هماميزي  خوشي اين تن سپردن به. فراگير زباني آه بر من مي گذرد، بسپارم
ندارد  ذهن با زبان ديگر بي ترديد ناپايدار است، چرا آه روي به آميزشي تمام و عيار

ايه غريبگي هاي بيش و آم از يكسو و س. و راه به اوج سرمستي نمي برد
  .دلدار از ديگر سو راه را بر رسيدن به سرخوشي بيخودانه مي بندند نخستين

 
 و پاره اي آوچك از تماميت سنگين  آخر اعتراف آه ميلي به آشكارگي ندارد اين پاره

نمايد آه بر ذهن و روح من سنگيني مي کند، چشم اندازي  و سهمگيني مي
بيرون از . و قرباني گناه برمي گشايدو گناهكار  يكسره ديگرگون را در حيطه گناه

است آه به قهر و جبر بر روح و ذهن من  اين گستره، انگليسي زبان تجاوزگري
. منكوب و مرا مقهور خود مي کند چنگ مي اندازد و با پس نشاندن فارسي آن را

زبان اول را تنگ و تنگ تر  در اين چشم انداز اما، انگليسي نه زبان دومي آه جاي



زبان و همچنين به  ، آه زبان ديگري است آه با تكيه بر خصوصيات ذاتي هرمي کند
آشاند و  پشتوانه ويژگيهاي مثبت خود و با فضيلتهاي منفردش مرا به خود مي

از همين گستره است آه بار ديگر راه به روايت فاوست مي . شيفته ام مي کند
و به هر حال در معرآه و همچون بسي بارها درگذشته مي بينم آه به هر روي  برم

ميان شيطان و دآتر فاوستوس جبر و ميل، اگرنه همپا و همزور آه،  آنش و واآنش
 .هماوردند همنشين و

 
و خانه ام  باري اقتضاي زمانه در هيأت مفيستوفلس در برابر من دلداده به چراغ

رمز بقاي  پديدار شد و انگليسي را به قالب قدرت جادو بر من عيان آرد و آن را راز و
به بهاي خاموشي خانه ام آه لعنتي ابدي است به ريسمان دوامي . من گرداند

با اين همه آتمان نمي آنم آه . انداخته ام آه خانه در دستهاي شيطان دارد چنگ
و نيز . به اين ريسمان آويخته ام و رهايش نمي آنم تا رها نشوم اين منم آه

م روشناي خانه و خانه روشني را از گزند بدارم آه نتوانسته ا پوشيده نمي توانم
 . . . آرده است، اما rape آري، انگليسي مرا .روزگار در امان بدارم
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