
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 پیشگفتار

روایتی از خاطرات زندگی زنی گیشا به نام  "خاطرات یک گیشا"
و دیدگاه و تجربیات او از حرفه گیشاگری در برخورد با  "نیتا سایوری"

 مردم و خود زندگی است.
ی آمریکایی این کتاب در سیر ، نویسنده"آرتور گلدن"اما آنچه 

نامه است. تر از فقط یک زندگیدهد، چیزی فراداستان به ما نشان می
های ی زندگی گیشاوهـواقع در طی این داستان ما با فرهنگ و شیدر

شان هو شایعات گوناگونی دربار هاژاپنی که در طول زمان گزارش
شویم که می از نوع زندگی گیشاهای ژاپنی مطلعشویم. ایم آشنا میشنیده
 ینظام شبهناپذیر، همراه با انضباط دیرینه خشک و انعطاف رسوم و آداب

و  ای مرموزشان از آنان چهرهحاکم بر زندگی شخصی و اجتماعی
 ساخته است. ناشناخته

اشت، دیدگاه نادرست اغلب د آنچه ما را به نگاشتن این پیشگفتار وا
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انگارند. چنین است که گیشاها را به نوعی زنان روسپی می خارجیانی
نیست. در همین کتاب، در مواردی چند به قولی از راوی داستان 

کند که داستان زندگی گیشایی دیگر نقل میخوریم که با اشاره به برمی
افکندگی، ی سرفروشی کشید و آن را مایهکارش به تن در نهایت

 داند.می ی واقعیشرمساری و کسر شأن یک گیشا
گیشاها زنان خودفروش نیستند. دخترانی هستند که در خردسالی از 

با خریداری شده و از کودکی  دستشان به مبلغ ناچیزیهای تنگدهخانوا
نقش همنشینی و مصاحبت با مردان در  هایی خاص برای ایفایآموزش

به معنای هنر و  "گی"ند. در زبان ژاپنی شوها تربیت میخانهچای
ت، ترکیب گیشا به معنای آراستگی به معنای شخص اس "شا"و  مهارت

 ساله دارد. 166ی گیشاگری در ژاپن قدمتی هنرهاست. حرفه یک فرد به
هنری و مقدس  در میان مردم ژاپن همواره یک مهارتگیشاگری 

گری، از زمان جنگ یوسپشده است. اشتباه گرفتن آنان با رمی تلقی
ی ستیز و خصومت میان دو ملت آمریکا و در بحبوحهو  جهانی دوم

های آمریکایی، برای جلب مشتری ژاپن رایج شد. در آن دوران روسپی
آراستند و شان را همانند گیشاهای ژاپنی میپوشیدند و چهرهکیمونو می

اطر پول تن به که یک گیشا هرگز به خنامیدند. در حالیخود را گیشا می
 دهد.خودفروشی نمی

نیز گیشا ی زنان تارک دنیاست. زندگزندگی گیشاها از جهاتی شبیه 
 اش بشوید.دست از حرفه باید این صورتنباید ازدواج کند، در غیر 

 داری امروزی، گیشاگری را نوعی بردهبسیاری از فعاالن حقوق زنان
خردسال اغلب این دختران  دانند، که البته پر بیراه نیست. در گذشتهمی

شدند تا زیردست ی فروخته میکاردر ازای بهایی اندک به گیشاهای کهنه
هایی در خانه حرفه را فراگیرند. این شاگردها های الزم اینآنان مهارت

ی عمر را صرف آموزش برای کسب کردند و همهبه نام اوکیا اقامت می
آرایی، ماده کردن چای، گلهنرهایی مثل آانجام های بیشتر در مهارت

حاضرجوابی و  و هارقص آیینی ژاپن، موسیقی سنتی، سرگرمی
کردند. اما امروزه می سرایی و مشاعرهخصوص حماسهه سرایی، بداستان
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های خاص فرا ا را در آموزشکدههاغلب آنان این هنرها و مهارت
 گیرند.می

ایتالیایی، در کتاب  نگار سرشناساوریانا فاالچی، نویسنده و روزنامه
ی گیشایی در ژاپن، ، پس از دیدار از یک آموزشکده"جنس ضعیف"

 گوید:چنین می
ای، هایی در قاب شیشهکارآموزان گیشاگری، همانند کلکسیون پروانه»

، فقط در کیمونوهای نهشان با پرواتشابه دند. تنهارسیرده به نظر میمُ
را نداشت. در غیر  هاآنخ با پرسش و پاس جرئتشان بود. کسی رنگارنگ

 «آورد.از روبرو، او را به خود می اشکش مربیی خط، ضربهاین صورت
آنچه نویسنده کتاب، تالش کرده تا در قالب داستانی از زندگی یک 

زنی است که در سیستم نج هزاران هزار ، در واقع رروایت کند دختربچه
اند. ها درآمدهخانهیچادر سنتی ژاپن ناخواسته به خدمت و دیرینه 

خواهند با ظاهر شدن در مجامع سیستمی شکل گرفته از مردانی که نمی
. از را از مسائل کاری خود آگاه سازند هاآنعمومی با همسرانشان، 

، گاه برای خانه، همنشین و مصاحبیرو با استخدام یک گیشا در چایاین
 آورند.برای خود فراهم می دل، درد

که هر نوع احساس، عاطفه و سنت، گیشاهایی هستند  این یزائیده
و همانند آرایش  کشندشور و شوقی را برای زندگی در وجود خود می

هایی عاری از احساس شان، تبدیل به عروسکروح چهرهسفید و بی
نشانی از هویت و خود و نام  هیچ سالیمیانکه در زنانی  .شوندمی

 شان ندارند.واقعی



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نویسنده یادداشت

 به ران م پدرم ،7594 سال بهار در غروبی در که بودم ساله چهارده
 به را چیز دو تنها برنامه آن از. برد کیوتو در رقص یبرنامه یک تماشای

 تماشاگران درمیان ربیغ تماشاچی تنها پدرم و من کهاین اول. دارم خاطر
 کرده سفر آنجا به هلند کشورمان از که بود هفته سه دو فقط بودیم،
 تطبیق فرهنگی انزوای با را خودم بودم نتوانسته هنوز بنابراین بودیم،

 خوشحال کهاین دوم. بود زیاد العادهفوق هنوز من بر آن تأثیر و دهم
 از توانستممی فشرده صورت به ژاپنی زبان فراگیری هاماه از بعد که بودم

 هایزن از. دربیاورم سر چیزی گریخته جسته شنیدممی که هاییحرف
 از مبهم اشکالیگذشته از  رقصیدندمی صحنه روی که ژاپنی جوان

 مسلم. ندارم یاد به چیزی داشتند، تن بر که درخشانی الوان کیمونوهای
 و زمان در که کردنمی خطور ذهنم به هیچ شکلی بههرگز  که است
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 دوری به مکانی در و بعد، سال پنجاه تقریباً یعنی ،تردور بسیار مکانی
 خاطرات و شد دوستم خواهد تریننزدیک زنان این از یکی نیویورک،
 کرد. خواهد تقریر برایم را اشاستثنایی

 مواد از منبعی چشم به را خاطرات همیشه نگار،تاریخ یک مقام در
 دنیای به بیشتر که آوردمی فراهم را سوابقی ،خاطرات. کنممی نگاه

 بیوگرافی با خاطرات. راوی خاطرات خود تا است مربوط نویسخاطره
 ببیند را هاییجنبه تواندنمی نویسخاطرات بیوگرافی در چون دارد، فرق

 عادی و منطقی است.امری  نویسبیوگرافی برای که

این چنین چیزی وجود داشته باشد، به  واقعاًاتوبیوگرافی، البته اگر 
علفزار باال و  دربگوید وقتی ش بخواهیم برایمان که از خرگوماند می
آید. از کجا بداند؟ از طرفی، اگر بخواهیم چه شکل درمی پرد بهین میپای
تواند برای ما توصیف بهتر از او نمی یکس زی در مورد علفزار بدانیم،چی
داشته باشیم در جستجوی چیزهایی هستیم که  که در نظرآنمگر  ــد کن

 باشد.مین هاآنی خرگوش قادر به مشاهده
اساس این  اش برگویم که حرفهاین را با قاطعیت اهل تحقیقی می

و با وجود این باید اعتراف کنم که  ها بنیاد گذاشته شده استتفاوت
را به بازاندیشی در نظراتم ن م 7سایوری ت عزیزم نیتاـخاطرات دوس

گوید که در آن واداشت. آری، او از دنیای بسیار مرموزی برایمان می
انداز خرگوش از توان گفت چشماگر مایلید، میــ کرد. ندگی میز

شاید هیچ گزارشی از زندگی عجیب گیشاها به خوبی آنچه ــ علفزار 
گزارش زندگی خودش را در عین حال کند نباشد. اما او سایوری نقل می

و  ترمهمتر و بسیار تر، بسیار دقیقدهد، گزارشی بسیار کاملنیز می
در کتاب جواهر درخشان ش از فصل طویلی که از زندگیتر اجالب

در مجالت مختلف از او چاپ شده  به مرور زمانطی مقاالتی  ژاپن، یا
 گوخاطرات کسهیچکم در این مورد عجیب رسد دستاست. به نظر می

 .نویس نشناسدرا به خوبی خود خاطرات

                                                                                                        

4. Nitta Sayuri 
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وده حسب اتفاق ب دست یافتن سایوری به چنین شهرتی بیشتر بر
اند. های دیگر نیز این نوع زندگی را گذراندهبسیاری از زن بساچهاست. 

گیشایی که بعد از تسخیر قلب جورج مورگان، ــ کاتایوکی معروف 
همسر تبعیدی بیستم ی اول قرن که در دهه ،یرپونتی جی.پیخواهرزاده

تری از سایوری را پشت ی عجیبگشاید به نوعی دیگر زندــ او شد. 
خود را این زندگی ی افسانه گذاشته باشد. اما تنها سایوری است که سر

اندازه درست به قلم آورده است. مدتی بر این باور بودم که انتخاب او 
اگر او به اقامتش در ژاپن بسا چهدر این مورد کامالً اتفاقی بوده است. 

رات شد که به فکر نوشتن خاطرتر از آن میاش پُداد، زندگیادامه می
زندگی شرایطی را برایش پیش مسیر  7594بیفتد. به هر تقدیر، در سال 

ی ماندهدر چهل سال باقی آورد که او را به مهاجرت به آمریکا کشاند.
ف والدور خراشآسماندوم ی سی و آپارتمانی در طبقه عمر، ساکن

به سبک ژاپنی با چیدمانی آپارتمانی شیک ، بودآستوریا در شهر نیویورک 
ای شلوغ و ش ادامهابرای خود خلق کرد. حتی آن هنگام هم زندگی

مندان و های هنراش بیش از حد انتظار چهرهپرهیجان داشت. خانه
حتی از وزرای  ؛دیدخود می درژاپنی را  حَِرفروشنفکران و صاحبان 
ما را با هم  دوستانکه یکی از  7599تر. تا سال کابینه و یکی دو گانگس

شناختم، درست است که در مقام یک محقق او را نمیآشنا کرد، 
از او  خاصی ام سایوری برخورده بودم، اما چیزشناس، به نژاپن
روز  به مان به تدریج پا گرفت و اعتماد او به من روزدانستم. دوستینمی

ش ادهد زمانی داستان زندگیبیشتر شد. روزی از او پرسیدم آیا اجازه می
 را بنویسم.

سان، ممکن است، البته اگر قرار باشد که ــ  راستش، جاکوب»گفت: 
 «کاتب آن خودت باشی.

گونه کارمان را شروع کردیم. سایوری بدون رودربایستی گفت این
قدر به دهد به جای نوشتن، خاطراتش را تقریر کند. گفت آنترجیح می

که داند چگونه بدون اینبا مخاطب عادت کرده است که نمی گفتگو
وافقت کردم و نوشتن مقابلش نشسته باشد حرف بزند. مای نوندهش
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رو نشدم هروب سؤالجده ماه زمان برد. تا هنگامی که با این تقریرات او ه
 وقتهیچام پیاده کنم، را در ترجمه ی اوکه چگونه مختصر تفاوت لهجه

 ای کهلهجهــ  .ی کیوتویی سایوری نشده بودممتوجه لهجهتا این اندازه 
 olebeمونو را نامند و گاهی کیمی geikoدر آن گیشاها خود را 

ام. گم شدهکردم در دنیای او اما از همان ابتدا احساس میــ  گویند.می
ها بود چون طبق بدر شاغلب ما  هایقرار مالقات ،دو سه بارگذشته از 

 معموالًاو کرد. ها بهتر از روز کار میوری شبیدیرینه، ذهن سا ادتیع
والدورف آستوریا کار کنیم،  خراشآسماناش در خانهدر  دادترجیح می

خصوصی یک رستوران ژاپنی در پارک آمد که در اتاق اما گاهی پیش می
شده در آن بود یکدیگر را ببینیم.  های شناختونیو که او چهرهاَ

هایش را . گرچه گفتهکشیدمی دو یا سه ساعت طول دیدارهایمان معموالً 
حضور داشت و آنچه  وارهاش نیز همکردیم اما منشینوار ضبط می روی

صداقت انجام  تیدرنهااش را و وظیفه نوشتمی ،کردرا که او تقریر می
اش صحبت یا منشی صوتضبطخطاب به  گاههیچداد. اما سایوری می

افتاد که از کجا کرد، مخاطبش همیشه من بودم. وقتی به تردید مینمی
ای دادم. خودم را پایهرا دستش میکالم من بودم که سررشته  شروع کند،

شود و این احساس دیدم که این بنای جسورانه بر روی آن استوار میمی
ستانش برای همیشه را داشتم که اگر اعتماد او به من جلب نشده بود دا

توانست که واقعیت می شومگرچه حاال متوجه میماند. می ازگو نشدهب
ای دیگر باشد. درست است که سایوری مرا برای کتابت به گونه

پدیدار  انتظاره در کرد، اما هیچ بعید نیست که همیشداستانش انتخاب 
 این اقدام بوده است.برای شدن نامزدی مناسب 

شود که: چرا سایوری اکنون این پرسش اساسی برایمان مطرح می
است که گیشاها ؟ ممکن به تحریر درآیدش اخواست داستان زندگیمی

اساس این اعتقاد  عهد به سکوت نبسته باشند، اما بقایشان بر اًرسم
 و ادارات در روز طول در آنچه که شده نهاده ها بنامنحصر به فرد ژاپنی

و باید  ندارد کسهیچبه  ارتباطیگذرد ت درهای بسته میپش در هاشب
گزارش  هگاهیچو خصوصی بماند. گیشاها  به ُمهر برای همیشه سر
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پایین بسیار های گیشاهای رده دهند. فواحش، همانندرا نمی شانزندگی
فالن مقام معروف  مثالً همیشه در این موقعیت قرار دارند که بدانند

کند. کس دیگر شلوارش را از کدام لنگه به پا می اجتماعی مثل هر
عی در های شب در این است که خود را به نواعتبار این پروانه حتماالً ا

گیشایی که این اعتماد  بینند، اما به هر حالهمگانی می محرم اسرار نقش
دهد. موقعیت را در شرایطی غیرقابل دفاع قرار می خود را نقض کند

معمول است، چون دیگر در ژاپن ش غیراندگیزسایوری در نقل داستان 
ی آدم قدرتمندی را باالی سر خود ندارد و پیوندش با سرزمین هلطس

ای، به ما اش گسسته است. این قطع ارتباط شاید، الاقل تا اندازهمادری
بیند، ولی در بگوید چرا او دیگر خود را مجبور به رعایت سکوت نمی

را انتخاب کرده است. حرف زدن گوید که چرا عین حال نیز نمی
ورات ذدر بازبینی مح اگراو مطرح کنم. ترسیدم که این پرسش را با می

آمد؟ چه پیش می د تغییر عقیده دهددی، الزم میبارهاش در این اخالقی
نویس تکمیل شد، باز هم از پرسش در ی دستحتی زمانی هم که نسخه

پرداخت را از ناشر چک پیش زمانی که اکراه داشتم. امااز او این مورد 
آن اندازه احساس امنیت کردم که از او بپرسم: چرا خواست  گرفت

 د؟ند سازتسماش را زندگیداستان 
دارم که بتوانم وقتم را با آن پر  االن چیز دیگریمگر »پاسخ داد: 

 «کنم؟
راستی به همین ه ی او بدر این مورد را، که آیا انگیزه اظهارنظر

 گذارم.می سادگی بوده است به خواننده وا
، دیدرآاش به تحریر خواست زندگینامهاگرچه سایوری مشتاقانه می

کتاب بعد  پخواست اولین چاای چند شرط اصرار داشت. میاما بر اجر
ش نقشی شاخص اکه در زندگیباشد از مرگ او و مرگ چند مردی 

این افراد قبل از او از دنیا رفتند. یکی از  افتاد و و همین اتفاق همداشتند 
 مایهایوری این بود که این افشاگری س توجه مورد تترین نکامهم

اما من هر کجا که امکان داشت کوشیدم اسامی  سرشکستگی کسی نشود،
رف رایج گیشاها، که وری طبق عُ یباقی بگذارم، گرچه سا نخوردهدسترا 
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مردها را حتی از من نیز برخی  کنند، هویتها با لقبشان یاد میهماناز م
 پنهان نگه داشت.

که لقب ــ خوریم پاش برمیبرفآقای  دهایی ماننوقتی به شخصیت 
خوانندگانی که معتقدند ــ دارد  ی سرهآمیزش نشان از ریزش شوراستهزا

 اند.سایوری تنها قصد مزاح دارد شاید به نیت واقعی او پی نبرده

استفاده کنیم، قصدم  صوتضبطوقتی از سایوری اجازه خواستم از 
از زمان مرگ  اش در نوشتار بود. اماهای احتمالی منشیتنها پرهیز از غلط

ام که در اقدام به این عمل شاید گذشته، به این فکر افتاده او در سال
ام صدایش را هم حفظ یعنی خواستهــ  .امی دیگری نیز داشتهانگیزه

م کمتر به نظیرش اچنان با احساس که در زندگیکنم، صدایی آن
گونه که از زنی که گفت، هماننرم سخن میبا لحنی  ام. معموالًبرخورده

وقت که  رود. اما هرم کردن مردان است انتظار میاش سرگرحرفه
 گرفتحالتی میبرابرم زنده کند، صدایش چنان ای را خواست صحنهمی

کردم هفت هشت نفر در اتاق هستند. هنوز هم گاهی اوقات که فکر می
توانم باور کنم دهم و نمیها در اتاق کارم به نوارهایش گوش میغروب

 او دیگر زنده نیست.


