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  آشويتس زنان: عنوان

 علی صفری تألیف:

 3۷1-۳۸۸-۷۱۱۳-۱۱-۶شابک: 

 ۵۶31چاپ اول، 

 نسخه ۱۸۸تیراژ: 

 طراحی جلد: امین قنبری

 پور عکاس: رضا جاويدی، امیر سهیلی

 است  محفوظ آماره نشر برای ونشر چاپ حقوق تمامی©

دفتر مرکزی نشر آمـاره: تهران، میدان انقالب، خیابان انقـالب، ابتـدای خیابـان    

 ۸3۶۳1۷۳۱۶3۵تلفن  ۱ ،  واحد۶۵۳دوازده فروردين، پالک 

 

 سايت نشر آمـاره مراجعه کنید: برای آگاهی از مراکز فروش و ساير اطالعات به وب

w  w  w  .  n  a  s  h  r  e  a  m  a  r  e  h  .  i  r 

 



 
 
 

 
 
 
 

  رها تقدیم به همسرم
 عاشقانۀ سکوت من است که ترجمانِ

 
 

 



 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 زاده دکتر حامد سلیمان ۀمقدم
 

در »نویسد:  صادق هدایت در ابتدای بوف کور می
هایی هست که مثل خوره روح را آهسته و  زندگی زخم
همه ما با این نقل قول « تراشد. خورد و می در انزوا می

ایم. هنگام  ایم یا شنیده آشناییم و بارها آن را خوانده
اندیشیدم که چه  ام با این کلمات می اولین مواجهه

الوه بر روح، جسم را هم بخورند و ها ع شود زخم می
بتراشند و آن هم نه در انزوا و خاطره شخصی بلکه در 

ای بهتر از  جمع و خاطره جمعی. برای این اندیشه نمونه
آشوویتس سراغ ندارم. کاری به این ندارم که چقدر از 
اتفاقات آشوویتس افسانه است و چقدر رنگ واقعیت 

ر اساس آن چیز بود دارد اما مبنای قضاوتم تاکنون ب
ها  ها و فیلم که خود از مشاهدات و تصاویر و نوشته

بعد از »گفته بود که  تر تئودورآدورنو قبل ام. دریافته
اما کاش مجالی بود « آشوویتس، شاعری جنایت است

تا به او بگویم اکنون وقت آن است تا از این برخورد 
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افالطونی دست کشیده و اجازه دهد شاعران با 
ای منظوم و منثورشان در هر مدیومی، شعره

های زمان و مکان خود را برایمان بازگو کنند  آشوویتس
 تا شاید کمی آرام بگیریم.
ای است که در نمایشنامه  علی صفری نویسنده

های سوزان  آشوویتس زنان به سراغ یکی از آشوویتس
و پر از ماجرای دوران خود رفته که وسعت جغرافیایی 

علی  ند کل کره خاکی را پوشش دهد.توا موضوعش می
شناسم و همواره طرفدار نگاه  هاست که می را سال

لطیف، شاعرانه و شورانگیزش به دنیای پیرامون 
اش را با  ام. او در این نمایشنامه، شاعرانگی بومی بوده

موضوعی جهانی تلفیق کرده تا مخاطبینش را با 
اجتماعی ای دیگر از خشونت علیه زنان در بافتی  سویه

های  و سیاسی آشنا سازد. دیالکتیکِ مستتر در دیالوگ
این اثر مابین کاراکترها، بیش از پیش یادآور تمنای 
زندگی و سرخوشی در حضور مرگ است و از این 

ای را در ذهن خواننده  منظر، خیام گونگی هوشمندانه
 کند. تداعی می

از سویی دیگر، کاراکترهای او وابستگی هویتی 
دارند و اگرچه اصلیت ماروشکا در همان ابتدای خاصی ن



  علی صفری



متن، لهستانی قید شده اما به وضوح و در جلوتر 
یابیم که این یک ترفند دراماتیک است تا جغرافیای  می

آشوویتس لهستان را بهانه کرده و تکثیر خوفناک آن را 
 ها بیان کند. در دیگر زمینه

ی دیگر ویژگی مهم این متن، ساخت سامانه ارتباط
اند تا به شکل  ها نوشته نشده هاست. آن میان دیالوگ

پنگی صرفاً ماجرایی را پیش ببرند بلکه نوشته  پینگ
که با  اند تا ارتباط بسازند. ارتباطی تلخ اما ضروری شده

یادآوری خاطره، مانع فراموشی تروماهایی از جنس 
شود. جایی هیلدا خطاب به زیمر  آشوویتس می

 گوید: می
 بدونی که این بچه یعنی پایان جنگ؛خوام  می»

یعنی اینکه تو باختی زیمر...هم تو هم تمام رفقای 
نازیت ... همتون باختید. اونی که آدما رو میسوزونه 
آتیش نیست زیمر. تو باختی. وقتی که تمام ارتش برای 

رفت این من بودم که نطفه یه  نابودی ما به جبهه می
 «بستم. دشمنو توی خاک شما می

کشیده  نظرم نگارش چنین جمالتی از ذهنی رنج به
آید که دوست دارد اتفاقات درون  مند می و دغدغه

مرزها را در پیدا و پنهان به یکدیگر ارتباط دهد و چه 
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تر از این در دنیای فعلی که پر است از  چیز مهم
 های زیر و رویِ خاکستر. آشوویتس

ین کنم برای بهتر خواندن ا در نهایت پیشنهاد می
نمایشنامه مطالعات تاریخی خود را درباره آشوویتس 

های خالقانه  کامل کنید، آنگاه شاید بیشتر از تحریف
 متن لذت ببرید!

 حامد سلیمان زاده

 8931 بهار

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 ها شخصیت
 ماروشکا

 ژانت

 هیلدا

 مرد

  


