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 "بازگشت سقوی "
The Saqawi Return 

 
در سیییییییینماا ی ک  ایی اه جا رتو ه م توهه می انندا مدو  ت می  

ی مسییییاله ی م،توتا  دیمندی و پیاک سییییازندها مه وسییییای  مولد مرت
میشییییترینه تز مدرچ پوبیا می  سییییرمایه  ایی ممد  می شییییوند اه

بند  مخاطم رت  در می د ند و تاذت ا توقا   وده گی و گاه تمت
در تکرتر مکررت   قسیییییییم  میدی عددیا نمونه  ای زیاد دترند 

رویدتد  اا مه  ماا شییییییما    ای تاریخیا سیییییییاسییییییی و تهتماعی
ه  ایی ماننده شده خصوص در دو تهرمه ی سیاه تاریخیا مه سوژ

و دیرینه ی مه تصطالح درخشا   تند اه در عهایم تدعای یر نگ
ما آ   مه تدمیا  مفخرها  ند اه تمارز آنا امدتییانی میامتاریخیا 

شییود تا مشییا ده انیک اسییانی اه  می سیییاسییی -پارتدواس تهتماعی
 در مرتمر وتقیی   ای مسه  تی  اشور موضع می گیرندا به گونه مردمانی تند؟

نارتض ماشدا تنتقاد تو سقوط در همهه ی ضد تیغانستا ا در بند موضعا تدمیا  متفاو  دترد اه در تماک تنوتعا تگر 
و تگر ت   تهتماع می شودا ،ضور توا نمادی  ماشدا تمزتر تو هی یا  تاریخی منهالم ی،اشی س ؛ تگر ت   تاریخ

 تز هی ا می سوتدیا ستیز ما دتنش و دشمنی ما منطق تس   
یامد آ ا در بپ و رتس  مردما  ما ه ی تاریخی تاریخ میاصر تیغانستا ا در ،الی اه منز  تیو  مودا تما در پ 9

ما گسییتاخیا اه مدعیا مه یر نگی می ماند اه بند د ه پس تز آ ا ت، ی  آ  رویدتد شییوکا در مت  مدعای گرو کی 
شود اه ماالخره منتقدت  منجر تاریخ می تما در سایه ی خارهیا ت   میدت  شده تس ا در شگفتی تی  ،قیق  رسوت 

می توتنند مدو  عصمی  قومی مه تمزتری متوس  نشند و تصو  تخالق رت رعای  انندا تیغانستا ا تگر ت   منطق ما
 شوند اه دو روی یک سکه ی سیاه تاریخی س ؟

ه د انمی رسیی یدا در مخطوطاتی مه سیییا نت، ی   ای عهیم اه ی ک ترتهاع سییقاوی رت مه مه قسییم  بهارک می رسییان
ا تما در هایگاه خیالی و تو می اسیییییییانی اه در امتری   ای ا مصیییییییر  اننده گا  تدمیا  نقد ا در  مه های آ 

 اویرتنیا عقم گرتیی و تمتذت  رت صیییییییر  در مال،جه تی توهیه انند اه تگر اننده گا  -تاریخیا ثمو   یچ تند
  متمار ماشندا مشک ی نیس  

روشیییی  تاریخی  نحسییییوتبهره  ای مردما  می بارها یقیرا م،روکا می سییییوتدا می یر نگ و ،تی می  وی ا زیرت 
ا در نمایش خیامانی در سییالیا  تجا ر و توریدا در ،الی اه زیر پربک هه  ترتهاع نخسییتی ا در تی  سیی سیی ها ندترند

سیییییییالله ی  ما  گذشیییییییته گا  متویایندا تمای  آنا  در تیفای نقش مخرما در ،الی مه جهور می رسییییییید اه طی  مه 
 و در یادیرتموشی ترزش مه ورطه ی یساد یر نگی تیتیده تند  نقدا تصطالح ماسوتد و یر نگیا در می منتهای تدمیا

در زیا   ای تاریخی مه تیغانسییتا ا   متمارت  آنا  د اه سییهکنرت قناع  د  ا د خودشیین ایی اه تنسییانی تندا نمی توتن
 مازآیریدند   رت میشتر تز اسانی س  اه در طی بند قر  تخیرا تی  اشور

توهه می د د اه ت،ری  آنا  تز تاریخا تمای  مه گسییییتاخی و  تک ،رم ا تیمیک  پارتدواس موضییییع شییییرپسییییندت ا
س    ه در تاریخا امتر موده تندا م  ی س  ادر خالیگا یا نه یقط مسته مه روت  پریشا  آنا یر نگ تمتذت  و ی،اش

  می  یچ می سازند قدر  رت تیسانه و قصه می شود اه در مند خدم ا تما خوتس در تاریخ مردمانی خالصه  آنا 
  اد اه یک گروه زیر دس ا خودشننیس  اه مزرگ تری  اتام  ای تیسانه یی و تخی یا مر تموتهی پرتگنده می شو

 د  نمینمرت در دنیای تخی ا سوتره 
ترسیک  رتس تز مهموعه ی توماشا ماعث دلگرمی و قو  ق م اسانی شده تس  اه در پارتدواس تدعا و جهورا تز 

د  ر وسی ه تیا مهانه شود و غای  آ ا  ما  دلخوتسته تی ماشد اه تهرمه ی ند و یقط دوس  دترنمی ان منطق یرتر
 ما تز مدتری  ،اامی   ای تاریخ میاصر )دو سقاوی( مود  
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شینیا زمانی  ت، ی  بهارک تز ترتهاع دتخ یا در زمینه تی تیری  می شود اه جا رتو نقش سوک در  همهه ی عقم ن
وترد هنگ تیغانسیییتا  می شیییوندا در مت  نجاکا مه گونه تی متدتخ  تسییی  اه تثرت  منفی سییییاسیییی آ ا  اه خارهیا 

دول   ای پس تز تمار  تسیییییالمی طالما  رت در عوترض دتخ ی نجاکا مه خود می پیبد و تی  تضییییییی ا موقع می 
ه طی  مدعی مه تصطالح سازد صور  تهتماعی زش ا در زشتی تمایال  مرتی تخریما تهتماعی رت تهدید اند ا

د ا  ربنا ت   یر نگ و سییییوتدا نیرو  ایی غیر متیاریی می دتنند اه تگر متیار  شییییوندا گویا ما یشییییار یزیکی آن
ندا تما ،ضور یک گروه تاریخی یاسد و نتن،صارت  ما اسم درآمد  ای نامشروعا میضال  مردک رت میشتر می ا

     -ر سیییییاسیییییا در ،الی اه مه مدتری  نوع تن،صییییارت  یک تق ی  قومید  در وتقع تسییییتمرتنناااک رت تدتوک می مخشیییی
 د  نگونه تی نهادینه شو   ع تهدیدا مه  ما نمایش تمامی تنوتمنطقه یی رسیده تس ا مخالفا  رت ت،ریک می اند 

تز  یشترو تماا  یچ نیرنگا ریا و غمنیا در های یر نگ رتستیا رتس  نیامده تس  تا در تکرتر تاریخیا بیزی م
چ ترتهاعیا موقع و اه تگر ت،ردترد دتخ ی مود  مینی وتضیییی،ی در تی  تمیی  وهود  ا پیامد ترتهاعآنی شییییود اه 

می انند اه بهار نی  می تازندا ه و می  تنهاک آ ا در مثا   ای تاریخیا اسییانی رت رت،  دریرصیی  می سییازد و 
 رت رنهور می اند   د ا ا آنا  ه تخذ لقمه ی مزرگ تر تزروند و تما یرتموش می انند ا

 سقاوی گری در تیغانستا ا در  ر بهره تیا تگر مرعوم اندا دو مینی وتضح دترد:
رسوت و یرص   ایی اه در سراوم ترتهاعا  دتخ یا مزرگا  و قهرمانا  زیادی رت میریی و تاریخی ارده سقوط 
 تس   

ا میا نیازمند تطهیر یکری تز آلوده گی  ایی سیی  اه ،س می شییودا م،ث عدتلی تهتماعیا منایع م ی و و،د  یکر
توهیه زشیییتی  ای قومیا مدعیا  زمینه ی سییییاسییییا تهتماعی و تاریخی رت در مهمیز مه ،یوت  می زما ا وتدتشیییته 

اح مه تقوی  هنهامیه تی اه مه شد  نیازمند تهتنام تز تکرتر تشتما ا  تس ا   تس  ما خ ط مفا یک خوم و مدا در 
ندا میزت  آسیم  ای آنا ا  وی  نمی شناسد  در وتقع توس  مه زشتی  ا اه ه تتگر  ار و ،اد شد ایی امک اند اه 

در ه د یر نگ تدعاا ژتژخوت ی و عدتو  ترتیه می شییودا در ،الی اه هنمه ی ت   سییوتد و طر  در تیغانسییتا  رت 
مفا یمی رت ماعث می شییود اه ما نشییا  تز گویا ت   خمرها در سییقوط میزت  عدک تعتماد مر اردتری نشییا  می د دا 

ممد شییوند اه در تاریخ مالیای میاصییرا مسییای  وتضییح مدنیا یر نگی و ترزشییی در سییاماند یا نجک و ریاه شییمرده 
 می شوند  

 
 شرح تصاویر زیر:

انی ا مردما و مردکا تامیا  آنپیروت  ترتهاع نخستی    ش  د ه پس تز تومیخ تاریخی دشمنا  دتنشا یر نگا خیر 

و  متماریا  یچ تفاوتی نکرده تند   شیییتاد سیییا  پیش نیز مردک ما خه  شیییدند اه مر وسیییی   تند اه در  منوع مود 
مودند و  شیییتاد سیییا  پس تز آنا ا  بی فرهنگ، جاه ، بی سقققو(  و بی هویتا )سققققاوی (و  ی در تیغانسیییتا  ،کومت

ا اسییانی تند اه تز آنا  پیروی می انند  نصییم پوسییتر و( ی و  شققود  (ن سققوبو  های ج، ، بی فرهن،ی، بی سقق
شدندا در تصاویر  شا  می د ند اه وقتی تنتقاد انندا ما یوق ایی اه ما تغالط یا،ش نوشتاری تاریخی  ا اسانی رت ن

ترتهاع  اییا سیییرتا تاریخی می روند اه نقش  متمارت  شیییا  در وترد ارد  زیا   اا مال«چه کر ه (ن ؟»،رمه ی 
ا در هایی اه هرت  دترند تهتماعی پیرو(د سقققققویسققققا  ر (ف انسققققتادتو  مود و در ترتهاع دوکا مدتر تز مد شییییدند  

شده شوندا  مانند تیرتد تصاویر  سوتدی م،ضا اه ،تی دیده  سناد می  رت غ ط نوشته تندا می « بهار رته»ا ما آ  ت
   شرمنده گی   تیتضاحا رسوتیی و اک تنهندا تما ما نند ت، ی  سقاوی بهارک رت رتس  انتوت
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