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 چند نکته

 

و ادبیات   کنی به زبانپس از انتشار نوزدهمین شماره »آوای تبعید« دوست عزیزم مسعود پورهادی برایم نوشت که آیا فکر نمی

که؛ چرا نه؟ آیا در این راه حاضری توانستم به مسعود بدهم جز اینغیرفارسی داخل کشور نیز باید پرداخت؟ چه پاسخی می

از »آو ای تبعید« حاصل پاسخ مثبت اوست به پرسش من. مسعود پورهادی شاعر، نویسنده و  مسئولیت بپذیری؟ این شماره 

نویسد. سپاسگزار او و تمامی دوستانی  هاست بی هیچ چشمداشتی، از زبان گیلکی و به این زبان میپژوهشگری است که سال

 اند.  هستم که این شماره از »آوای تبعید« را با آثار خویش رنگین کرده

نامه زبان و ادبیات گیلکی« آغاز راهی است که به زبان و ادبیات دیگر مردم ایران نیز گسترش خواهد یافت. در تدارک  »ویژه

 هایی هستیم.  نامهچنین ویژه

آرایی جلد نیز صفحه .  رضا درویش و فرشته جوزی هستندپور، علیهای این شماره از نشریه بیژن اسدیها و طرحخالق نقاشی

اند که با منطقه رضا درویش کارهایی برگزیده شدهپور و علیاز میان آثار بیژن اسدی  با سپاس از آنان.سارا نخعی است.  کار  

   اند.ها پیش خلق شدهو سال گیالن در رابطه هستند

  

 ... و اما زبان 

شود که تا  میرند. حدس زده میها میزنند. هر سال تعدادی از این زبانتخمین می  7000تا    6500های دنیا را بین  شمار زبان

زبان تقلیل خواهد یافت. اگر    100به    2200هزار بوده است. این تعداد در سال    20های جهان  ده هزار سال پیش شمار زبان

ها محسوب داریم، جنگ، گرسنگی و حوادث ناگوار طبیعی سبب کوچ رها علت مرگ آن ها را در برخی کشوممنوع بودن زبان

 ای از مردم و در نتیجه مرگ زبان آنان نیز خواهد بود.  بخش عمده

ای دارند. مهاجر در تطبیق خویش با  هایی هستند که کاربردی محدود و منطقهترین عامل در تضعیف زبانها بزرگمهاجرت

 کند.  ها نیز همراه گرداند. نسل دوم مهاجر کمتر به زبان مادری صحبت میکوشد خود را با زبان آنکشور میزبان می

روند. هم  ها مردنی هستند. به گفته سازمان یونسکو، هر سال به طور متوسط ده زبان از بین میچون انسانها نیز همآری زبان

 کند.  ید میاکنون بیش از شش هزار زبان زنده جهان را خطر مرگ تهد

شود. مرگ هر زبان همانا مرگ یک فرهنگ است. هر زبانی که بمیرد به این معناست که دیگر هیچ  هستی در زبان تکرار می

 شود. واقعیتی به آن زبان بیان نمی

ا  کند. برعکس سرکوب هر زبان مرگ آن ردر این شکی نیست که حمایت از یک زبان، اگرچه ضعیف، از مرگ آن پیشگیری می

برای نمونه زبان عبری در کشور اسرائیل و زبان مائوری در نیوزلند تنها با همین حمایتتسریع می هاست که شکوفاتر  کند. 

 اند.  شده

های خودی، سازمان جهانی یونسکو تنها سازمانی است که برای گذشته از اقدامات کشورهای پیشرفته و دمکرات در حفظ زبان

زبان تدنجات  اقداماتی  میارک میها  پیشنها  عضو  به کشورهای  یا  و  از همان  بیند  که  آنان  توصیه  راستاست  در همین  کند. 

 المللی. های نخست مدرسه کودکان به سه زبان آموزش آغاز کنند؛ زبان مادری، زبان رسمی کشور و زبانی بینسال

کنند و در  شود. در این کشورها زبان را سیاسی مییدر کشورهای اقتدارگرا متأسفانه از زبان نیز استفاده ابزاری به نفع قدرت م

ها که از بازآفرینی بازمانند، زایایی  کنند. این زبانهمین رابطه است که خواندن و نوشتن و آموزش با آن را ممنوع و یا محدود می

 پیمایند. اندک راه به سوی مرگ میدهند و اندکخویش از دست می
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های داخل کشور به معنای نفی هرگونه تبعیض است. به همان اندازه که دمکراسی  شکوفایی زبان  واقعیت اما این است که رشد و

 بالند. شکوفند و میهای دیگر میگیرد، این صداها نیز خود در زباناز صداهای مختلف جان می

ار همه آنانی که در ارزشگذاری جانبه برخوردار نیستند. سپاس و تحسین نثهای داخل کشور از حمایتی همهدریغ و درد که زبان

و می نوشته  آن  از  و  زبان  آن  به  بسا جانفرسا،  و چه  فردی   به کوششی  مادری  زبان  نمیبه  احساس  نویسند.  بر چنین  توان 

 مسئولیتی چشم پوشید و سپاسگزار آنان نبود.

نامه نخستین کار است در شوند. این ویژهو میهای داخل ایران در این راستا تهیه و تدوین شده  های آوای تبعید به زباننامهویژه

ها همانا حمایت از ادبیات و فرهنگ ایران است. مرگ هر  های دیگر را نیز در بر خواهد گرفت. حمایت از این زباناین راستا. زبان

سان ارزشمند با کشتن ان  تبا کشتن است. دمکراسی تنها در مخالف  تزبان مرگ یک فرهنگ است. حمایت از یک زبان، مخالف

 شود. نیست، زبان و فرهنگ را نیز شامل می

 دفاع از فرهنگ این کشور است. ها همانا ها و میراث معنوی ماست. حمایت از آنهای داخل کشور در شمار گنجینه زبان

 اسد سیف
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 مسعود پورهادی

 
 ادبیات گیلکی 

به جزء یک مورد نسخه خطی _ زمینه تاریخی ادبیات گیلکی

شامل   و    769که  شرفشاه    مثنوی  2دوبیتی  »پیر  از 

اشعار و   _شاعر و عارف قرن هشتم هجری است  1دوالیی« 

اند که سینه به سینه نقل شده و برخی  های شفاهیحکایت

 اند. در روزگار معاصر مکتوب شده  هاآن از 

پاره »چهار  عمدتاً  گیلکی  شفاهی  یا    «هااشعار  و 

از »دو یا  بیتی«هایی هستند که محتوایی عاشقانه دارند و 

کار پر زحمت در مزارع برنج و یا باغ چای و... و ناسازگاری  

اوزان هجاطبیعت می بر  مبتنی  و  میان  ا  ی یگویند  در  ند. 

ادر منظومه، از آن جمله ادبیات شفاهی گیلکی چند نمونه ن 

 . شودمیعزیز و نگار« و یا منظومه »رعنا« یافت  منظومه »

از    آثاراز   قرآن  تفسیر  زبان گیلکی، چند مورد  به  مکتوب 

مفسران زیدی مذهب قرون سوم تا ششم هجری نیز باقی  

فته شد  های ایران یاای اخیر در کتابخانههاست که در سال

مانده از سیاحان و شرق شناسان خارجی از و مکتوبات باقی

 .است  ای دوم قرن هیجده میالدی تا اوایل قرن بیستمهدهه

ی روشنفکران ایران در دوران پایانی  خواهانهبا جنبش تجدد

در  تحرکی  و  جوش  و  جنب  قاجار  خاندان  حکومتگری 

راه افتاد. مناطق  ه  ادبی در جامعه ایران ب  آثاری نشر  زمینه 

 
ی آکادمی بخارسخخخت رومانی  نسخخخخه خطی این اشخخخعار در کتابخانه 1

در ایران    1358محفوظ اسخخت که توسخخط محمدعلی صخخوتی در سخخال 
 به کوشش عباس حاکی به چاپ رسید.  1372رونمایی شد و در سال  

از   یکی  انزلی  و  رشت  شهرهای  خصوصاً  کشور  شمالی 

قدم تحول طلبی بودند و در همین  اصلی و پیشای هپایگاه

شاعرانی   و  گرفت  شکل  گیالن  در  فراوانی  نشریات  دوران 

خان میرزا حسین »نسیم شمال«، »میرزاده عشقی«، »  چون

کسمایی« به ثبت شعرهای اجتماعی خود در این نشریات  

 پرداختند.

به   جنگل«  »جنبش  گیالن  در  مشروطه  انقالب  از  پس 

خان گیرد. میرزا حسین خان شکل میکوچک رهبری میرزا  

از   مشروطیت  دوران  در  که  حوزه  کسمایی  فعاالن 

بوده  روزنامه مینگاری  جنگل  مبارزان  جرگه  و  به  پیوندد 

 گیرد. سردبیری روزنامه جنگل را به عهده می

حسین » بر    «خانمیرزا  حاکم  ذهنی  شرایط  تاثیر  تحت 

مشخ محدوده  در  و  مشروطیت  نهضت  در  صات مشارکت 

شعر دوران مشروطه اقدام به سرودن شعر به زبان گیلکی و  

جنگل   روزنامه  در  آن  زبان   کندمیثبت  برای  را  سنتی  و 

که زبان گیلکی به لحاظ تاریخی    کند میگذاری  گیلکی پایه

های  بهره بوده است. شعر گیلکی کسمایی با نوآوریاز آن بی

فرمی و چهارچوب محتوایی شعر اجتماعی و مبارزاتی دوران 

وری  لحاظ بهره  ههای فراوانی دارد و بمشروطیت همخوانی 

ی بر آداب و رسوم و عناصر  از زبان روزمره گیلکی و با تکیه

ها و طبیعت زاد  المثلن جمله زبانزدها و ضرب فرهنگی از آ

و بوم، انعکاس دهنده صداهای مردم مناطق گیلک زبان در 

 بستر تحوالت تاریخی ایران است. 

ای خان کسمایی« دریچهاین اقدام پیشگامانه »میرزا حسین 

نو در سنت ادبی ایران، تحت عنوان »ادبیات بومی« گشود  

ت گیلکی  شعر  حوزه  در  بعدها  رشتی»وسط  که    « ابراهیم 

شته« ادامه یافت و در ملقب به »سراج« و »محمدعلی افرا

بیستدهه اجتماعی  ،ی  اشعار  با  میراث  سیاسی  -این 

ای« معروف به »افراشته« مقبولیتی عام  »محمدعلی بازقلعه

 یافت. 

های  »افراشته« سهم بسزایی در شکوفایی استعدادهای دهه

افراشته سرشار از طنز    بعد در حوزه شعر گیلکی دارد. شعر

اجتماعی است، زبان شعر افراشته زبان روزمره مردم کوچه 
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با   همراه  است،  گیالن  مرکزی  شهرهای  بازار  و 

هایی از فرهنگ فولکلوریک. افراشته در شعرهای  آمیختگی

اجتماعی خود نماهای گوناگون زندگی شهری و روستایی  

ی  جامعه  ی بیست و سی گیالنیان و مناسبات اجتماعی دهه

ی حاکم ایران ایران را وصفی طنزآلود کرد و ریاکاری طبقه 

و جهل و خرافات طبقات عامی جامعه را به باد استهزا گرفت  

خرافه و  روشنگری  نوپای  سنت  با  شد  همگام  در و  زدایی 

 حوزه عمومی جامعه ایران.

مثابهدر   به  ایدئولوژی  و  حزبیت  افراشته  ی  شعرهای 

ر سیطره خالقیت شاعر و جوهر شعر قرار اند که زیمتنیبینا

 دارند.

سرای شاعران گیلکی  آثارهای شعری افراشته در  تاثیر مؤلفه

خوبی قابل دریافت و ردیابی  ههای قبل و پس از انقالب بدهه

شعر   فارسی،  شعر  سنت  در  نیمایی  شعر  تثبیت  با  است. 

ی سی با حضور خود در قالب نیمایی در  گیلکی نیز در دهه

نیمایی  ودهمحد اشعار  از  برخی  یافت.  تحول  اندک  ای 

جلدی از آن ای دو  پاینده لنگرودی« که مجموعه   »محمود

اند و یا  ی سی سروده شدهانتشار یافت در دهه  58در سال

شعرهای   از  در  »علی  آقایبرخی  گروسی«  مرادیان  اکبر 

به عنوان   54ی شعر نیمایی »ایجگره« که در سال  مجموعه 

کتاب   رسید، محصول اولین  چاپ  به  نیمایی  گیلکی  شعر 

سالدوره از  چهلهایی  و  سی  سازی  های  جریان  ولی  اند، 

نیمایی بوگوذشت«    شعر  »زمستان  شعر  با   و گیلکی 

در نشریه   1344»واگردان« از »محمد بشرا« که در سال  

به سردبیری »محمدتقی صالح ادبیات«  و  پور« »ویژه هنر 

سرا قرار گرفت،  رونمایی شد و مورد استقبال شاعران گیلک

 شد.  آغاز

ویژه در سطح  ه  گیلکی تکیه بر عناصر اقلیمی بیی  شعر نیما

شعار مملو فرهنگ اجتماعی روستایی دارد، صور خیال این ا

 از اسناد توصیفی و مفردات روستایی است.

طب و  تغزلی  سلطه یعتبیان  و  توصیفیگرایی  ساخت  -ی 

ویژگی  ،روایتی دیگر  است.  از  گیلکی  نیمایی  شعر  های 

ی هفتاد  ی در اوایل دههی شعراتوماتیزه شدن این تجربه 

های شعر  ساز نوعی دور زدن از سنت و مؤلفهشمسی سبب

گرایش به سمت کوتاه سرایی شد و جریان    بلند نیمایی و

بنام » اکنون( شکل  هساشعرنویی در شعر گیلکی  « )شعر 

 گرفت که میدان تاثیر آن بیشتر از شعر نیمایی گیلکی است.

انواع شعر رایج در زبان گیلکی است گونه   هساشعر» از   ای 

هم انسانکه  شعر  با  معاصسو  و    کند میحرکت    رگرای 

تجربهمی رکوشد  پیهای  در  در  گشا  معاصر  شعر  جویی 

محصول فشردگی و به هم    هساشعرادبیات گیلکی باشد...  

جمع است.  »تصویر«  و  »ایجاز«  و  پیوستگی  بندی 

 ها  خوردگی منطقی و معقول ماجراها، اشیاء و پدیدهگره

می بازتاب  را  عاطفه  و  اندیشه  که  کوتاه  فرمی  دهد...  در 

عاصر،  اکنون نه صرفاً به مفهوم م، شعر اکنون است،  هساشعر

آنیِ دلیل  به  ضرورتاً  است...     ٍبلکه  درونی    هساشعرحاالت 

های گذشته، به  برخالف تجارب مکتوب شعر گیلکی در دهه

نشیند، بلکه در دقایق بحرانی  ها نمیتوضیح اشیاء و پدیده

،  32وا، ضمیمه شماره  « )گیله  ... پردازدمی  ها آنبه کشف  

 ( 1347شهریور 

ین پس از انقالب، قبل  آغازهای  جریان دیگری که در سال

« پدیداری  شعر  هساشعراز  افتاد،  اتفاق  گیلکی  شعر  در   »

»شنیداری« »شیون فومنی« است در قالب کالسیک و غیر  

 ایدئولوژیک و رئالیستی.

»شیون« اشعار خود را در قالب نوار کاست صوتی با دکلمه  

داد،   ارائه  خود  صدای  ساختار   آثارو  عمدتاً  که  »شیون« 

ای دارند به انسان و سرنوشت او نظر دارد و مبتنی  منظومه 

بر سنت روایتگری و ساختار توصیفی شعر کالسیک گیلکی  

 ی بیست است.دوران مشروطه و دهه

فومندر   روایتاشعار »شیون  پردازش شخصیت ی«  در  ،  ها 

زبان، ساختار بسیار نیرومندی دارد و در یک توصیف و در  

 گستره عمومی از استقبال قابل توجهی برخوردار گردید. 

دهه شکلدر  از  پس  نود،  و  هشتاد  شعر  ی  گروه  گیری 

فرهنگ»خانه سایت  ی  و  »ورگیالن«  اینترنتی  «،  گهای 

ی »خاندش« و نشریات دانشجویی »زیته« و خصوصاً مجله

دهه»گیله  از  که  و  وا«  شعری  فعالیت  سازمانده  هفتاد  ی 

های شعر  ی گیلکی بود و تحت تاثیر نوآوری داستانادبیات  

معاصر فارسی، شعر گیلکی نیز شاهد تحوالت و رخدادهای  

 ای شد. تازه

خود را در    حضور  1388یکی از این رویدادها که در سال  

شعر گیلکی توسط »مسعود پورهادی« اعالم کرد،  
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ای است بر »چنینی چیز«های هایکوی  یهبر »چینش چیز«ها که رد  مبنیهای گیلکی« است. جریانی با مضمون اصلی  »هایکوواره

 ژاپنی.

به کشف زوایای پنهان شی و    ی معاصر گرایش دارد. وها در فلسفه پدیدهگری و ارتباط معنایی  ه سنت تاویلها« ب»هایکوواره

، به معنا  رسدمینشیند و از درهم آمیختن معنا در بازی زبانی بین شی و کلمه به فراسو یا طبیعت ذاتی خود آن شی  کلمه می

 و معناهای دیگر... . 

نیمایی گیلکی  عرهای کالسیک و  « شاعر توانای شآریاپادی شعر گیلکی »شُخی شعر« از »محسن  یکی دیگر از ژانرهای نوخاسته

 که در دهه نود رونمایی شد. است 

گفتار،  ز گیلکی است که در چیدمان هدفمند طن آزادی نیمایی ندارد. نوعی شعر »شُخی شعر« قالب کالسیک و عروض شکسته 

زبانی  های  ای و جهانی در چهارچوب دگرگونیهای منطقههای قومی و آموزهداشتاز باورسو با خرده فرهنگ گیلکی متاثر  هم

 . شودمیکارآمد سروده 

»شعر چند تابعیتی«    علیرضا فانی،هایکوهای گیلکی    :از نوآوری  توانمیشعر گیلکی  در ارتباط با جسارت در نگاه و اجرای زبانی در  

   پور نام برد.پس« مراد قلیو شعر پسانیمایی گیلکی »هسا  قا گسکریکاس آحجم ه شعرگیل ، عباس گلستانی

های نرفته و پیوند خوردن با فرهنگ مینیاتوری ایرانی و مسایل جهانی  گیلکی در حضور کوتاه مدت خود، در جستجوی راه شعر  

 ای ماندگار است. حادثه

 

 رضا درویش علی
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زبان   به   ران، یسروده شده در اِ آزادشعر   نینخست

 بود  یلکیگ

 

 
منتقد  « آریاپادمحسن  »بار    نیاول  یبرا پژوه  ادب  و   شاعر، 

سال  ،  یالنیگ روند ِ    ،یدیخورش   1385در  در 

موجود،   یِادبو مکتوبات ِ  نهیشیاستناد پ   هب  اش،یشعرپژوه

گ  یپ  شعرِ  که   خان ن یرزاحس یم  از ید(ز یریو)  یِلکیبرد 

س  ب یاد،ییکسما نخستی النیگ  دشمنی اند  استمدارِیو   ن ی، 

 . سروده شده است رانیکه در قالب نو، در ا ستی شعر

 
 !براران د یزیری! ود یزیریو ...یآ

  !غرّان رِی! چون شرانیا ِاوالد

 - ردّاَ بوکه از سر ردّاَ بو  یآ

 !براران! جان ِتابان ِدیخورش 

  وطن یبرا هیاری وقت ِ  هساَ

 - لیسر و جان و د  اَمِه

 وطن  یفدا

 براران ه جان ِشکوشوقت ِ هساَ

  !جوششه جان ِبرارانجان ِوقت

  !رانی تو و ی! پارلمان! گشتزپارلمانیعز

  !بو راَیدِ ایب د! زورابوی! مرابویم

 شهیچیاَماَ تا مستبد، عدالَ ب میگ

 ! شهیماچ والَیو ،یولیاسپان ِآهنگ

 

 : یبه فارس برگردان

 
     !! برادراندیزی! برخدیزیبرخ ...یآ

   !غرّان رِیمانندِ ش رانیا فرزندان

 از سر رفت و رفت هک یآ

      !زیتابان، برادران عز دِیخورش 

 رساندن به وطن است  یاریوقت ِ اکنون

 و جان و دل ما  سر

 وطن  یفدا

 کوشش است برادران وقت ِ حاال

 جوشش ِخون است برادران  وقتِ

    یشد رانی! تو ومجلس مجلس

   !شد رید ای! زود ب رابویم رابویم

 ما تا مستبد، عدل را بچشد  مییگویم

 است   شیباد ماچزنده ،یولیاسپان آهنگِ

 
ا  نیا شاه    یمحمدعل ،  رانیشعر در اعتراض به شاه مستبد 

 ، یدیخورش  1287را در سال    یگذار، که مجلس قانونقاجار

 . به توپ بست؛ در همان سال سروده شد

  خِ یشعر و تار  نیا  شیسرا  خیبا توجه به تار  ،آریاپاد   محسن

عهد  یوفا)شعرِ  شیسرا توسط    سال  کیکه    (به  بعد، 

الهام» به  «،  یابوالقاسمِ  سال  یالهوتمتخلص  در   ،1288  

اول  یدیخورش  عنوان  به  و  شد   ( آزاد)  یسروده  نیسروده 

  اد یزنده  یِنیاعالم کرد که افتخارآفر  مندست؛نه یشیپ   ،یفارس

کسما  نی حس  رزایم سرا  ، ییخان    «دیزیریو»شعر ِ   ِشیدر 

 . مغفول مانده است

مقاله  آریاپاد و در  سیاسی  »رویکرد  عنوان:  تحت  اش 

گذاری خان کسمایی و بدعتخاستگاه فرهنگیِ میرزاحسین 

خان    نیحس  رزایاشعار »م«  آزاداو در سرایش نخستین شعر  

 آزاد شعر    نینخست  شیدر سرا  یرا بدعت گذار  «ییکسما

)غیر    آزادکرد: نخستین شعر    د ینمود و تاک  فیکشور توص

خان    نیحس  رزایسروده »م  ،کالسیکِ( چاپ شده در ایران

ی  مایهاست. او با ایجاد تحول در ساختار و درون   «ییکسما

فارسی، میراثی گرانمای به گنجینه شعر گیلکی و  ی ادب ه 

ر در ی تأثیرش، تحوّلی چشمگیدامنه  کهاینبا  فارسی افزود.  
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  ، یمکتوب نقد ادب  عدر مناب  ی، ول آوردهشعر امروز ایران پدید  

 .شودمی  دهیدر تحول شعر د شگامیبه نام پ  «ینام »الهوت

فعال  ،آریاپاد  محسن به  اشاره  میرزا   یاسیس  یهاتیبا 

تاثحسین  و  جنگل  جنبش  و  مشروطه  در  بر    ریخان،  آن 

فعالیتمضم گفت:  اشعارش  سیاسیون    او   اجتماعی-های 

مردم باشد. با    دنیبود تا اشعارش در خدمت آگاهان  فرصتی

مانده، اما نشان    ی از »میرزا حسین« باق  یاشعار کم  کهاین

خ یک  مت  ادبی  یزشاز  که  خیزشی  دارد.  ایران  أسفانه  در 

در  کشور،  ادبیِ  زندهکارنامه  پژوهندگان  آن  ثبت  ی  یاد 

 .اندنکرده

)غیر کالسیک( چاپ شده در   آزادافزود: نخستین شعر  یو

نام »و به  زبان گیلکی،  به  ی  !« سرودهدیزیریایران، شعری 

مجلس   ه توپ بستنخان« است که پس از با حسین »میرز

سال   در  ایران،  اول  منظور    1287شورای  به  خورشیدی، 

 .هان، علیه »محمدعلی شاه« سروده شد ایخوآزادتهییجِ 

نواند  ادآوری   آریاپاد  ناش  نیحس  رزایم  ی شیشد:  از    ی خان، 

دو فراگساله   حضور  و  فرانسه  در  موزه    ینقاش  یریاش  در 

باروک، عنوانی    »باروک« بود.  دهیپد  یی لوور، مصادف با رونما

است که از اواخر قرن نوزدهم، برخی از نواندیشان غرب، به  

)جمالقالب عادی  اختیشنهای  غیر  و  حاالتی خاص  که   )

های مورد  ی باروک، با ویژگیهشود. شیوداشتند؛ اطالق می

مذهبیِ   اشرافی،  بورژوازی،  جوامعِ  در  داشت  که  پسندی 

به یافت.  رواج  رفرم،  ضد  و  رفرم  دهقانان  و  صورت کلیسا 

خالصه، باروک چیزی است که کالسیک نیست و متظاهر و  

 .غیر عادی و متفاوت است

سرا خاطر نشان ساخت: با توجه به اقامت    لکیشاعر گ  نیا

  ی ، وه مدت دو سال و چند ماه در پاریسا حسین« ب»میرز

یران و شنیدن  کرد و پس از برگشت به ا  دایپ   یباروک   دید

 .مجلس اول، شعرِ »ویریزید« را سرودبمباران خبر ناگوارِ 

گیر   در این شعر، حصار دست و پا  یی کرد: کسما  دیتاک یو

را شک و  قافیه  ن  ی هاقالب شعرش قالبست  .  ستیگذشته 

میرابو،  هاییواژه پارلمان،  ویوال   مانند:  اسپانیولی،   آهنگ 

ماچیش )زنده باد ماچیش( کلماتی هستند که تا آن زمان  

،  ها آنجویی از  کسی جرأت و جسارت آن را نداشت با بهره

 .شعری را پی بریزد ساسِا

ای است که در  و چینش واژگان در این شعر به گونه  ساختار

های مربوط به چهارچوب و مضمون و معنا و فرم  آن، مولفه 

از حیطه  پارامترهای گریز  نوآوری و سایر  ی کالسیک و و 

( یا )شعر مدرن(، به خوبی نمایان است و  آزادورود به )شعر  

ایران در    که، یا )شعر نویی( باشد  آزادتواند نخستین شعر  می

 .سروده شده است

شعر   یلیتحل  خیشاعر، در اثباتِ این مدعا، به استناد »تار  نیا

لنگرود   ران«یا  نو شمس  عهد(    ،یگفت:  به  )وفای  شعرِ 

به سال  سروده را که  الهامی )الهوتی(  ابوالقاسم    1288ی 

 .دی نمایم  ی شعر در قالب نو معرف نیسروده شده را اول

خان    نیحس  رزایبا شعر م  یشعر الهوت  مقایسه  در  آریاپاد

شعر  حیتصر  ، ییکسما عهد»کرد:  به  قالبِ  «  وفای  در  که 

کهنگیِ شماری از واژگان  ای سروده شده؛  ی چهار پارهقطعه

مانند )ستاده = ایستاده(، )نَبُد = نبود(، )مکن = نکن(، نشان  

دهد که بر اثر تنگنای وزن، جاگذاری شده و شعر از نظر می

بسیار   متن، بیچسبندگیِ و  رساسست  بهره  از  و    ییبوده 

ن برخوردار  که    ستیالزم  است  آور  تعجب  بودنِ و  دارا  با 

به مذکور  شده  معایب  چاپ  )نو(ی  شعرِ  نخستین  عنوان 

 .شودمیمحسوب 

تاک  نیا سرا  د یمحقق،  تقدم  به  توجه  با  شعر    ش،یکرد: 

مدرن  «یی»کسما ول کامالً  است  بارمند  و  موجز  شعر    ی، 

هیچ به  اندام»الهوتی«،  ممیزهوجه  و  شعری  های  وارگیِ 

مایه و بافتِ  صنایع نوی ادبی را ندارد. و در ساختار و درون

  رِشود؛ امّا شعآن، جز کهنگی، چیزی برای عرضه، دیده نمی

سال هنوز دارای متنی فعّال  (  103خان پس از )میرزا حسین 

 .و منسجم و انگیزاننده است

کرد و  فیای توصعرِ »الهوتی« را هم کلیشهمضمون ش یو

شع  سهیمقا  در از    ییکسمار  با  کسمایی  شعرِ  افزود: 

فوق برجستگی نمادین  برخوردارالعادههای  با  ا  ای  و  ست 

وا تصویر(،اختصار  )بالغتِ  دیدگاه  از  شعری    ژگان، 

)هیجانحس و  سال  برانگیز  همان  در  کسمایی،  است.  زا( 

با همان مضمون به زبان فارسی  (ی  آزادتوانست شعر )می

کردن زبان  ی زنده نگهداشتن و بارورتربسراید امّا به انگیزه

طریقِ  زادگاهی از  تا  سرود  گیلکی  گیلکی،  یعنی  اش 

یافته پرورش  جدّی)پراگماتیسم(  شعری،  مقصدِ  ی  به  تر 

 .رسانی برسدپیام



 21 شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

11 

  

زندگ  یبخش  «آریاپاد» فعال  «ی»الهوت  یاز    یهاتیو 

شد و احتمالِ   ادآوریرا    ران یو فرارش از ا  یمشروطه خواه

از »کسمایی« را به صحت نزدیک   «یکردن »الهوت  پیروی

به احتمال زیاد از شعر »ویریزید«    ی دانست و افزود: الهوت

  یی از کسمادان به فارسیِ آن آگاهی داشته و  کسمایی و برگر

 .جسته است یتاس

به د  نیا از   ییشعر کسما  یعناصر سنت شکن  گریمحقق، 

  افزود:اشاره نموده و    شی هاجمله عدم ذکر تخلص در غزل

آموزش  حسین دیده  حسِّ  »میرزا  فرمانِ  ی  او  به  خان« 

م بنابراینوآوری  نوگرایی.  دستورِ  نه  شعرهای  نیداد،    بر 

دیدگاهمی  «یی»کسما با  )نشانهتوان  شناسانه(،  های 

 .ی نوین( نگریستگرایانهخ( و )تاریرشناسانه)پدیدا

به    «ییشاعران از اشعار »کسما  گری د  ریبه تاث  آریاپاد  محسن

 تاثیرپذیری  ن یهم سخن گفت و افزود: ا  یطنز اجتماع   ژهیو

 ت. و »افراشته« مشهود اس «یفومن ونیدر اشعار »ش

ش  انیب  نیهمچن  آریاپاد بجز  غزل   آزادعرهای  کرد:  و  و  ها 

»م  ها،ترانه  ترجیعمنظومه   ن«یحس  رزایاز  و  و  بندها  ها 

 که   گیلکی و گاهی ملمّع به جا ماندههایی به زبان  هجونامه

روایی، ساختار خطی، درون  یدارا و  مایهبافتِ  کنایی  های 

که اکثراً تند و صریح    ستطنزِ انتقادی، اجتماعی، سیاسی

 .است

گ  نیهمچن  یو  اشعار  انتشار  سال    در  یی کسما  یلکیاز 

،  «جهان اسالم»ی  یالدی به زبان فرانسه در مجلهم  1914

نمود: »آرتور کریستین    ان یی پاریس، خبر داد و بمنتشره 

گویش امر  در  که  کتاب  سن«  در  نموده  پژوهش  شناسی، 

گویش به  گویش  »خدماتی  با  ارتباط  در  ایرانی«،  شناسی 

رشت پژوهشگر  ی، گیلکی  دقت  اشعار    شاه نابا  بخش  در 

ارِ )بیا بیشیم کوهانه جُر؛ دور  گیلکی، هشت بیت از غزل ُپرب 

انگور  ه آدم کلکا( و دو بیت از شعر )وا نَوا پا بزنی تا آب  ج

  آورده ی ادبیات گیلک،  ن نمونهبوبوخه( از کسمایی را به عنوا

 ت.اس

الهوت  ییشعرکسما شعر  پ   یبرتر   یبر  اما  و    ی شگامیدارد 

و مغفول    از یامت  یخان، ب  ن یحس  رزایم  یِو نوآور  یدار  هیطال

برا است.  کوتاه،    شتریب  یِآگاه  یمانده  طور  به  موضوع،  از 

ها و  ( هم در مقاله درج است و نشانهی)الهوت  ینامهیزندگ

م  یارتباطات قو  اندینمایرا  احتمالِ  کردنِ   یرویپ   یِکه 

کسما  ی الهوت سرا  یی از  در  )وفا  شیرا  عهد(،    یشعرِ  به 

دکندمی  تیتقو موضوع  دهه  نیا  گری.  از  به    یکه  چهل 

  بیقر  تیگذشته تا کنون، با اکثر  یصورت خزنده، و از دهه

غزل اتفاق،  اعتقاد  انیسرابه  در  یجوان،  تخلص    غزل  به 

سروده که  است  جالب  در   نیحس   رزایم  یها ندارند.  خان، 

  ش، یها غزل  بدون تخلص است و   ش یسال پ   صدکیاز   شیب

  داریپد شان را  یبرجسته   ی هایژگ یآن را دارند که و  تیظرف

 . کنند

 کوهانه جُر، دور جَه آدم، کِلَکاَ  میشیب ایب

 
 گالشه جور؛ کسوته ماتم، کلکاَ  میدونکون

 
 -کو، شام و سحر یقلّه ان،یسبزه م میبونوش

 
 زمزم کلکا  یبا موشت؛ جَه او چشمه آباَ

 
 وطناَ مست و خراب  ی دورنما مینیدین

 
 کالفه کج، درهم و برهم کلکا  یاِ مثله

 
 که کومه  ایخاالناَ از بهره خومه  مینشکن

 
 عالم کلکا هیخانه به اَ عرصه  مینساز

 
  !یهیبیموتاجه سوزن ن ی ک  رهناَیاَ پ  بکَن

 
 کلکا  خاتم یانگوشتاَ نوخور ُغرصه  نیواو

 
  !ِپئر، بِهِه حضرته آدم پسره  یب پسره

 
 کلکا  میمرد بِهِه حضرته مر یب دختره

 
 ر یگرمه آفتاباَ بوشو بوخوس دارانه ج شبه

 
 از غم کلکا  و یبوکون از شاد ی خال الید

 
 دورون ا یدون  عتاَیخُب اثره طب میفاندر
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 فراهم کلکا  شهیع   ییو روز، گر بخوا شب

 
 قدّه موزونه مرا یزَرِه، ت  ی خورَم مو، ت یت

 
 کلکا عالم، هیجنگ؛ با اَ اوضا میبوکون

 
ظاهر،    نیا  مضمون به  زنج  تیروا  ک یغزل،  در   ی رهینو 

  یهااز نوع گزاره  جلدش،  ریست. اما با لفاف زیساختارِ خط

  .غزل نو را دارد  کی  یهام مولفهتما  .ستیجان نیکهنه و ب 

ست ا  در جامعه، تا آن حد  رشیقوام و دوام و تاث  یزهیانگ

د  یجاو  یترانه   کیشد و به عنوان    یقیموس  یکه وارد حوزه 

و پس از دو نسل دوباره    افتی  یاعتبار فرهنگ  ز،یو خاطره انگ

  یم دادن از مصراعِ اول خود، ترانه تکرارِ اعتبار کرد و با وا

د  یگرید  یتازه شاعر  توسط  صدا  یگری را    یِمخمل  یبا 

  70  ی، در دهه«یناصر مسعود»  ،یالنیمحبوب گ  یخواننده

پ   یهنر  ات یح  دی تجد  ،یدیخورش  خاطرات  و   نِ یشینمود 

 .      دیتازه بخش ی را تبلور النیگ هنرپرور یامعهج

با گذشت    یی خان کسما  ن یحس  رزایبجامانده از م  یهاغزل

  یهاتیو از ظرف  اند ج ه و مواسال هنوز تاز  صد کیاز    شیب

شاعرانه، در    ی هاییو نشانه شناسانه با بازنما  دارشناسانه،ی پد

  یی)کارکردگرا  یکردهایمنطبق با رو  ر،یبالغت تصو  یدامنه 

روندگرا )تعارییو  از  بخمداریتار   ف ی(،  و    رندخوردا ر( 

 .درخشندیم

  از  ترهآزاد  و  تربزرگ  ،ییخان کسما   نیحس  رزایم  ادی   زنده

اش بر ی رگذاریو تاث  یگذار  و بدعت  ادی  و  نام  که  است  آن

مغفول   الن، یگ یایپو یجامعه یحافظهشاعرانِ بعد از او و 

 .بماند و فراموش شود

 

 1395  ذر ماه آ  اجتماعی دیلمان.   ماخذ: مجله فرهنگی و 

 نقش کسما در نهضت جنگل  از مجموعه مقاالت:

 

 فرشته جوزی 
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 ور لهپی مهرداد

 
 

 ی لکیگ یشرویو شعرِ پ والهیگ

 
  انیمراد»  انیقاآغازگر دارد  آسه    یلکیشعر گ  ییمایتحول ن

بشرا   ییمای . شعر ن«بشرا»و    «یلنگرود  ندهیپا»  ،«یگروس

پنجاه    ل یاوا  در اواخر دهه چهل و  ساز بشود و ان یتوانست جر

شعر    یهاافتیدر  در درک و  یتحول  «یمحمد فارس»  یقاآ

ا  جادیا  یلکیگ  ییماین و  در   انیجر  نیکرد  زدن  درجا  با 

هدا  یاشه یکل  یاجراها انقالب  از  پس  مجله    ت یبه  شد. 

ماه  «دامون» صفحات  یهادر  انقالب  از  شعر   یپس  به  را 

ا  یلکیگ در  و  داد  گسست  نیاختصاص  ش  یدوره   وهیدر 

ن  یاشه یلک شعر  ییمایشعر  و  گرفت  عرصه   یشکل  به  پا 

بود.   ی انقالب یهای لوژئودی انقالب و ا ر یگذاشت که تحت تاث

ژانر از    نیا  ی هاتوان مشخصه یم  موندا  ی هابا مرور شماره

شاعران    وا ما بالهیداد. با گ  را مورد کاوش قرار  یلکیشعر گ

  وهیون شعر و شمگرا در مضکه تحولمی شویم  شنا  آ  ییماین

شعر   نهیدر زم  «یمیغالمحسن عظ»  یقاآشعرند.    ییاجرا

جناب   و  و   «اپادیرآ»عاشقانه  بفرد    ی هایژگیبا  منحصر 

 . شانیلکیگ  یشعرها ییاجرا و یمضمون

 «یچراغ » یقاآها ما با حضور فعال دوره نیدر هم 

شعر کوتاه    و   یی ماین  ریدر شعر غ   شی هایورآبا نو  مییروبرو

 . یلکیگ

آن در   یخیتحوالت تار  ری و س  یلکیصحبت از شعر گ  یوقت

ب می  ریاخ  یهادهه و    نیینقش ِتع  دی ترد   یشود  کننده 

پررنگ    «یپوراحمد جکتاج  یمحمدتق»  یوالهیگذار گریتأث

به    ی لکیگ  اتی ادب  یو بالندگ  یی اغراق، شکوفا  ی گردد. بیم

، در  ی و مؤثرتر از هر منبع  ش یشعر نوگرا و معاصر، ب  ژهیو

دلهیگ گمی  دهیوا  دههلهیشود.  سه  در  امکان  ریاخ  یوا   ،

از جمله شعر را فراهم    یلک یاز متن گ  ی ادیانتشار حجم ز

مسئله  است.  تار   یاآورده  در  ب   ینگارروزنامه  خیکه    یما 

پا  بونیتر  نی. اسابقه است   نیترتا به امروز، مناسب  گاه یو 

در    یاست. شک  دهنوتر بو  اتیها و ذهنشهیاند  یامکان ارائه 

م  ستین  تیواقع  نیا از  هنرها  انیکه  هنر    یتمام  انسان، 

ها در حد  شهیو شاعرانه ساختن اند نوشتن و مکتوب کردن 

است    نیهم  ی واقع  یاگریمیدارد. ک  تکامل خود قرار  یاعال

کلمات  اکس   اهیس  یکه  در  را  غوطه  دِیسپ  ریرنگ   ور کاغذ 

آن  یساز زمان  طالتا  به  را  ب   یها    .د ینما  دلناب 

ا گ  نیاز  شعر  دهه  یلکیرو  چند  تالش  ریاخ  یدر    یهابا 

 ی دانش  یوا از سوله یو استمرار انتشار گ  شرویشاعران پ   رِیگیپ 

فره نام  ختهیمرد  به  کوش  سخت  پ.    ، و    ، جکتاجیم. 

  یهیکه بر پا  یشده است. تحوالت  یدستخوش تحوالت شگرف

حکا  ینگرش شمول،  جهان  و  نگاه  تیتازه  و    شرویپ   یاز 

با    یو گره خوردگ وندیکه در پ  یدارد. نگاه  شناسانه یهست

شود. مکاشفه می کیمنتج به  شهی، عاطفه و اندماژیا جاز،یا

و    عتیو طب  اءیاز اش  یدی که حاصل کشف جد  یامکاشفه

آدم گ  یسرشت  معاصرِ    افتهیدر  یبه خوب  لکیاست. شاعرِ 

  یستیبایم  یکنون  تیشعر در موقع  یِجاودانگ  یاست که برا

  یتالش و سخت کوش  ،نو  یشهیالزم، اند   یهای از توانمند

دست   جهت  نگاه  دنیازیدر  با    یهست  یبه  شناسانه 

آن  یجهان  یکردیرو تا  باشد.  بوده  شعر  برخوردار  که  جا 

منجر    یادب   یتازه  یهاانی خود به جر  ی در روند تکامل  یلکیگ

با حرکت  ی ادب  یجامعه  ه،  دیگرد   یو مدرن  شرویپ   یهارا 

گذار آن ریبارز و موفق و تأث  یهاساخت که از نمونه   همواج

جریم به  اشاره  یادب  انیتوان  جر  »هساشعر«   ان یداشت. 

ضرورت    یاهیانیکه در آغاز دهه هفتاد با انتشار ب  یای شعر

ساز تحول در  نهیرا مطرح ساخت و زم  یلکیتحول شعر گ

پا  یلکیگ  اتیادب گرد  زیرهیو  آن  مدرن  که  دیشعر  چرا   .

  ان هساشعر، خودش را به با حضور شاعر  یلکی»هساشعر گ
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ژانر در    یبه نوع   لیشناسانده و تبد  یبه خوب  یادب  یجامعه

  مییاگر بگو  ستیمعاصر شده است و گزافه ن  یشعر  اتیادب

  انبی که زبان  و  یگریاقوام د یبشود برا یتواند سرمشقیم

 «.خاص خودشان را دارند

در سه دهه    ی لکیگ  اتیادب  ی تکامل  ریوا در سلهیگ  یماهنامه 

 ی که به طور جد  یاز شاعران  یگرفتنِ برخ  قرار  لیر به دلیاخ

م  آقا   پرداختند در یبه شعر  در    یپوراحمد جکتاج  یکنار 

پ لهیگ شعر  حضور  امکان  ن  شرو یوا،  انتشار    یمه یدر  اول 

بگیله را  و  شتری وا  انتشار  است.  و    یهانامهژهیکرده  موفق 

  ینگاه جد  نیهم  یثمره  و  جهیوا نتگذار شعر در گیله ریتاث

و همکار گیله  یبه شعر  ودر  است:  بوده  هساشعر    یژهیوا 

و1374 گ  ی ژهی،  هساشعر    و   1375  ی لک یشعر  شاعرانِ 

برخ1385 بهتر  ی،  درباره  نیاز  گ  یمقاالت  و    ی لکیشعر 

  دیاست. شا  افتهیها انتشار  نامهژهیو  نیشعر در هم  یهانمونه 

را، آن هشعر گیله  یهاژه یبتوان و با حضور شاعران و   موا 

که انتشار    مبارک دانست  یزبان، اتفاق  یفارس  یمنتقدان جد

نآن  ادامه  نافتیها  به    حیبه توض  یازی.  پرداختن  ندارد که 

  گرید  یوا، فرصت و مجال قابل اعتنا در گیله  یشعرها  یهمه

منتقد    ا یموفق و درخشان که مخاطب    ییطلبد. شعرهایم

راح کی نم  یتبه  از  گیله  نارشانتواند  همان  بگذرد.  در  وا 

ت  یشماره در  شعر 1371  رماهی نخست  به  که  داد  نشان   ،

اختصاص  ژهیو  یتوجه در  یو  که  داشت      ن یا  ادامه  خواهد 

 ت:پرداخ میو تامل در آن خواه ینوشتار به بررس

مرا/   یگول خوجا واشاده ت  ی نومود داره االن تره/ األن ک»

  (یمیمرا... « )غالمحسن عظ  یاوساده ت، شکم یتیت

ا» توست/  برازنده  گل  نکیچه  بسترند/  که  هم  تو  با  ها 

 « اند.شیها در زاشکوفه 

نوگیله  آغاز  همان  از  است   د یوا  صدد  در  که  داد  را  آن 

معرفنه یزم و  انتشار  شاعران  ی ساز  آن    یشعرِ  بر  که  شود 

گ شعر  تا  نگاه   ی لکیهستند  با  افق   یرا  و    دتریجد   یتازه 

 :  انند یبنما

خلوت» پئله  نها/یکو  یاو  قوران  ی ک  ا  چاکونه  خانه؟/ کلما 

 سردره«  ی ام -پرستن هوا 

 )محمد بشرا(

پ »  م  ییتنها  یله یآن  پروانه  را  کرم  کند/ کجاست؟/  یکه 

  « پرواز/ به سر دارم یهوا

ج  ن یتوقا  یم» تاس  یوورزامو!/  تو/  مرزانا/    ی ان یبس، 

 «  یبگردس

 ( یمیغالمحسن عظ)

  یدلتنگ  یهابر کرت  به خوشه نشست!/ آنقدر/  م یها عاشقانه»

  «یو آمد یرفت

گرا  یی شعرها از  رو  ش یکه  حوزه  یکردیبه  در  شعر    ینو 

  وند یکه در پ   ییهای. زبان و فضاسازدهند یبشارت م   یلکیگ

تحول شده و متفاوت را   ی ، حسیرامونیو جهان پ   عتیبا طب

  چیبه ه  اءیکه اش  یدیکند. تجارب جدیبه مخاطب منتقل م

با    وخود را ندارند    یو کهنه   ی، قراردادیاشه یوجه شکل کل

جهانتازه  یتیذهن اساس  )بر  حافتهیتحول    ینی بتر    یاتی( 

 : ابندی یدوباره م

بو/ رادکتم.«    ی گیُپره خئوند  /-ولگئون پس بزام/ جنگل  » 

 ( یلنگرود ییای)محمد در

چاپ    «ُپرِ آواز بود/ راه افتادم.  /-جنگل    /ها را کنار زدمبرگ»

وا  گیله،  ها اشاره شده از آن  یی ها که به نمونه  ی موفق  یشعرها

  ی ادب  یساز به جامعه  انیو جر  شرویپ   یارا به عنوان مجله

هدف، شاهد چاپ    نیما وارد ساخت. آن گونه که در پس ا

به بعد    14  ی»هساشعر« از شماره   نوظهور  انیجر  یشعرها

گیله مدر  گیله  میشویوا  پا و  به  ، تیتثب  یبرا  ی گاهیوا 

اوج  شرفتیپ  تبد  یریگو  تنوع یم  ل یهساشعر  گردد. 

رودگاهید و  گیله  ی کردهایها  در  دمتفاوت  از    گری وا 

وا را به بودن گیله   کیدمکرات  یبود که به خوب  ییهاشاخصه 

شود   یآن که بستر   یوا براداد. گیلهیخوانندگانش نشان م

صفحات خود را به    ردیشکل بگ  یادب   یتازه  یهاتا حرکت

متفاوت گشود و نه تنها    یهاقهیها و سلدگاهی تمام د  یرو

شود    یبونیتا تر  دیرا نگرفت بلکه کوش  یجانب جناح خاص 

گفتن و سرودن داشتند   ی برا  ی که حرف  یی همه صداها   یبرا

الزم بود. اما عموماً    یشتریمورد دقت ب  نیو چه بسا که در ا

نگاه  ییشعرها شعرهاکه  کرد  جلب  خود  به  را  قابل    یها 

  دی جد  ی تازه و فرم  ی، زبان قیعم  ی میبوده که از مفاه  یتوجه

رو نظ  یکردیو  بودند.  برخوردار  محمود  »  یشعرها  رینو 

شعر  «یاریط جمله  از  از    نکیپرچ  هی»همسا   و  که  ور«، 

  .برخوردار است  یلکیگ عرش یتر با گذشتهمتفاوت یی فضا
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خنده چَپَال/ کُو قِر/  »کُو لب/ کُو شب/کُو دستکال/ کُو خنده

فووسته   /انیم  -مو    یمو/ ت  یت  یبزه ب  /کُو فِر/ کُو شانه بو

  «بو

غنا  ییایقیموس  یکردیرو فرم،  به  که  شعر   شتر یب  یی در 

مجموعه   دهیبخش تصاو  یااست.  کلمات،  رریاز  و    تمی، 

شده و   بیترک گریکد یبا   نیساختار مع کیکه در  یقیموس

وا  . شعر گیلهزدیانگیرا در مخاطب برم  یحس خاص  ای معنا  

تدر به  و محدود   ج یتوانست  از حصارها  را    یهاتیخودش 

رهان  ریپاگ  و دست   نگاه  و  ده یگذشته  افق  ی با    یهابه 

زبان و شعر خود   یو بالندگ  دنیدوردست در صدد قد کش

»شکوفادیبرآ که  چرا  غنا  رانیا  ی بوم  اتیادب  یی.    یبه 

  اتیبا ادب  ییشناآخواهد رساند و  یاری ما از جهان  یتجربه 

خواهد   رانیا  اتیادب  یپا   شیپ   یاتازه  یهاراه  یبوم

ا جزجازیگذاشت.«  زبان،  ،  ینگر  یی ،  امکانات  از  استفاده 

زبان  ییگرایتصو زبانی درون  رفتار  شعرها  ی ،    یی متفاوت، 

  :رقم زد یلکیگ  نو را در یهاشه یسرشار از اند

!/ دار خال/ باد به باد/ دس  یولگ خش خش  /زهیپاجیره/ پائ»

 بزا!«  ییبزه/ توقا  یی!/ سرمایزنه/ دس

 (یچراغ  می)رح

پا  ریز»  در  افشانیبرگخش  خش  /زییپاها/  دست    ی!/ 

  !«!/ سرما زده و/ از عشق زادهییها/ در باد/ توشاخه 

 

نس» زاک،  گول   /میبنفشه  گدره/  ال  دورون/  گاره  گومار 

 چتر خوشِه/ وازا گوده... «   دیفیسی/ کاکو

 ( یی)محمد دعا

جنباند/ ینبوه ما  یشه یگهواره ب  ، نوزاد بنفشه را درمینس»

 .«خود را/ باز کرده است دیچتر سپ /رلوفین

  
ا» کشمه/  بو  باقا  نهیس  تایگوال  ا  ی م  /دهی /  جان    تایکشه/ 

  «.هیواجا

 (ی)جکتاج

جان   یکرینفس کامل/ در آغوشم/ پ   کیبا    /میبویگل را م»

 «ردیگیم

 
  :دیگویم یدر خصوص شعر بوم یلنگرود شمس

نه -  شیهاسرچشمه   ی غنا  منیبه    یاصوال شعر محل» که 

، جوشش، عمق یاز تازگ  -ست  ی بلکه خود زندگ  یآثار ادب

 ی از آن ب  یبرخوردار است که معموالً شعر رسم  یتیو ظرف

  «است بینص

 : یلنگرود ییایمحمد در یبایشعر ز نیا رینظ 

  یلیخ  / لیهوا د  /پورهیفوت دئودره/ خئو ش  /ی»دار قورباغا

 «پره

  
  یآکنده  /آسماندل    دمد/یم  پورشیدر ش  یغوک درخت»

  «اندوه

  ی، قورباغهاز مردم شمال  یع یکه در باور بخش وس  م یدانیم

 ی که هوا باران  وقفه آواز بخواند نشان آن است  یکه ب  یدرخت

  جااینشاعر در    است که  نیو عظمت شعر در ا  تی. اهماست

رسان اطالع  بگو  کندمین  -است  نثر  کار  که-  یاصالً    د یکه 

،  باور را  نی. او ااست  یخواند پس هوا بارانیداروک دارد م

و    رمنتظرهیغ   یری، با تصویفیتأل  یلی، در تخرا  تیواقع  نیا

است که    ن یو جالب ا...  کندمی  لیتکان دهنده به شعر تبد 

کشف تازه    سمیمدرن...  ستین  نیجز هم  یزیچ  زین  سمیمدرن

  یمعمول  یهاتیواقع  نیمناسبات پس پشت هم  یو خالقانه

نوگرا  است.« و   کیاز    یلکیگ  یشعر  انسان  به  طرف 

پردازد و از یاش مدرون  یو هزارتوها  یاجتماع   یهادغدغه

 :آن  یو نمادها عتیبه طب گریطرف د

 

 / غمه کی نیعمر لخت خال سر/ هچ ی!/ وختیریسخته پ »

   .«دارپا نهه

  ()محمد بشرا

لخت عمر/ تنها    یبر شاخه   ی وقت  /چه دشوار است   یریپ »

       .«ستیزندگ جهینت /اندوه است که

 «   ریفا /ولگ دسکال /سایا /آجار  یزیتبر»

 ( فرد یجواد شجاع )

ها را / انتظار برگ  ی/ دست افشان  یزیخشک تبر  یهاشاخه »

 .«    کشدیم

 « .کونه یراخص /،گول  /یج شافیاوئه پ  /و بیباد ش»

  (رخواهیمحمدرضا خ)

  .«دیآیبه رقص در م  /گل/ با سوت باد و/ بِشکن آب»
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کول بل    می د  یت  /ته بُئودن خالشکئن  یت  /یبَزَا  یخاک ف »

 « ئیته

 ( ی خالق نیالد اءیض)

گل    / تیهاگونه  / ها شکوفه کردندبه خاک/ شاخه  یدیدم»

  «انداختند

ادبروزنامه  یقیصد  یعل   تیواقع  :سدینویم  ینگار و منتقد 

بخواه چه  که  است  نخواه  میآن  چه  نپسند  میو   م یو 

، مدرن  خود، شعر مدرن است  یکیزی« در ابعاد ف»هساشعر

به دل زده و    پس را    کیآن که فرم کهنه و کالس  لیاست 

  تنهاامروز هنر نه    ی که با زندگ  ی. شکلاست  افتهیتازه    یشکل

ر،  در هن  جازیا  یهابلکه بر اساس ضرورت   ستیدر تعارض ن

شد و اما  یخلق م  ،از وجوه هنر مدرن است  یکیکه خود  

« خود دچار تحول نشده  ختیرتنها در »  الن یگ  یشعر بوم

کهنه فاصله    یرهااز پندا  زی، نگاه و زبان شعر نبلکه احساس

       :چون یروست که اشعار نیگرفته است و از ا

  

ناجه بوردان   /برم  /دس کال صدا  /نقاره/ دس شوب  باد/ ساز »

   « .یدره م

 (یمحمد فارس)

نقاره» و  ساز  انگشت  /باد  با  افشان  یصدا  /سوت    /یدست 

 «.میبریآرزو م /خلعت

 

دس فارس   ی م  /چئن  یک  /وارده/ دار/ او روز ره  یمِوه اَرِه ا»

 «  .هی ین

  ()محمد بشرا

م» درخت    / گرددیبارور  آن    یروزآ دوباره  به  دستم  که 

 «.رسدمین

 

 / چه که خونه  ی چ  /جا  ییشتایو  /زنه توک  /یسورخه   نهیس»

 « ورف دورون /خوج دار چکّه سر

 ( یچراغ  میرح)

  ی رو   /اش رانه یخون س  / یاز گرسنگ  /زندینوک م  /سهره»

 «برف  انی م /یوحش یگالب  یشاخه 

  یایژگیاز و  یلک یشعر گ  ی با اشعار قبل  یساختار  زیتما  ضمن

هبهره در  آن  سرودن  که  است  شعر  چ یمند    گرید   یقالب 

 سروده   زین  نیاز ا  شیسته است پ توانمیو ن  ستین  ریپذامکان

به ضرورت درهم شکستن    توانمیجاست که    نی. همشود

بازدارنده در    یکه به عامل   ریپاگ  و  کهنه و دست  یهاقالب

شده بود    لیتبد  النیگ  یاحساس شاعر در شعر بوم  انتقال

 . بردیپ 

دوازده  -در ده  ژهیوا به ولهیدر گ  شرویشاعران پ   ینو  یشعرها

 ی ا« به گونهیحاالت درون  ی بازتاب آن»  لی، به دلسال نخست

 تم ی، رکه مسبوق به سابقه نبوده است. آهنگ کندمیرفتار 

        ست.به هزار زبان در سخن ا ی لکیزبان گ یو جادو

 هوا نوبو«   -  یوارش  /!/ تویریفجه /تی پا ج  /ناجه موشته  یم»

  (یمیغالم حسن عظ)

  یآسمان  /!/ توپراکنده است  /تو  یپا  ریز  /میخرمن آرزوها»

 « نباش یباران

 

  /تان  ی نین   یم  /موشته پر  یا  /دسا ، بوشو  یم  فتهیگیبهار ن»

 «  فتهیپرا گ

  (یگروس انیمراد)

/ در مردمکم / به    پر  یبهار / دستم را نگرفت و رفت / مشت»

 ت.«پرواز آمده اس

            
پرتخال دارون ج »  تون  ریبهار شو /  / شوروم بچئنی!«    ی/ 

  (شهاب کومله نیحس)

شب  ریز» در  پرتقال/  /مه    ی توانمی  /یبهار  ی درختان 

  !«ینیبچ

گ  نیا  شاعر شعر  مکتوب  تجارب  خالف  بر  در    یلکیدوره 

، بلکه  ندینشیها نمدهی و پد  ایاش  حی، به توضگذشته  یهادهه

 :  پردازدیم  ها آنبه کشف  یبحران ق یدر دقا

 «گاره  اشانه نیشی/م مینس  یبکفته دار کونده سر / هان»

  (قیرضا صد یعل)

  را   بنفشه  گهواره/    افتاده   فرو   درخت/ بر کُنده    میهنوز نس»

 «جنباندمی/

پره   رانیپ  ی /ت ی / تان وهیدو تا چوم / ارسو ف   ی/جه ت یوقت»

 « .ی نیدیبواشا ببواش ل ید یم /انییم

  (        ینور مانیپ )

م   یوقت» اشک   / م  یتوانمی/    زدیریاز دو چشمانت    انی/ 

 «ینی دلم را بب یهادامنت / تپش نیچ
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ناجه / وا    یسرد  تا یبولندتره / ا  ال یخ  یم »تی پیشانی جه  

 «   .بنم تا خوشا دم

 (یجکتاج)

 / نردبان آرزو  کیمن است /    ال یتو / بلندتر از خ  یشانیپ »

 «.بگذارم تا ببوسمش د یبا

، شعر را در  یرونیب  یاز مابه ازا  یفرم و فرارو  رییبا تغ  شاعر

ف  یبستر عادت  خالف  و  قرار    یرو  رامتفاوت  خواننده 

 دهد:  یم

/ وامجم /مجم / آتش    -ا  عطرا / ن  یناما جخترادم / ت  یت»

 «  بم/ وارم.

  (یمسعود پورهاد)

ها  / راه   میجوی عطرت را / نه / م  یام / بوبرده  ادینامت را از  »

 «.بارمیشوم / می/ آتش م  میپویرا م

 

 «ر/ مونم / بنشته /تی ولگ س ازایاَ»

 (پوریلیخل یعل)

      «تو یهاگرمانم نشسته بر گلبیرا م یشبنم»

ا  و تصو  جاز یگاه  فشردگ   ریو  پ   یدر  هم  به  با    یوستگیو 

  یگره خوردگکه از »  کندمیآن گونه موفق عمل    گریکدی

کوتاه به بازتاب    ی ها در فرمدهی و پد  ا یو معقول اش  یمنطق

 :  شودمی« منجر و عاطفه شهیاند

  فتهیگ  ی کُول / شوروم ب  یجاکی/ فانوس خوت ج  بهی/ف  یش»

 « هته / تالکوته / آپا او پا /کونهدور کول

  (یپورهادمسعود )

 ی شعله  یزخم یشانه ی/ به رو  ختهی/ ر یصبحگاه مینس»

پا /    نیدور در مه نشسته / ا  یهاآن فانوس /خروس کوهست

 « کندمیآن پا 

          
دوبو/ ک  یخوشک  یگولدان ج» خابا دئن  گورخانه    ی/ آب 

 « دور شر/بترکسه  یج/

 (ی)محمد فارس

دور    ی / تندر / از راه  د یدی/ خواب آب /م  ی آب  ی گلدان از ب»

  «         دیترک /

به    ی ، حرکتجازیجوهر ا  ی در جستجو  یلکیگ  یشعر نوگرا 

  یو تصنع  یافراط  یهایور آآن که به دام نو   ی، بعمق دارد

 :  دیگرفتار آ

ا»  / بویو  بو  /شب  بنابوم  تان فک  / هتو    ازیشب  آرا  مرخه 

  «چهیپیخوروسخان ونگ د

 (یچراغ  میرح)

ژرفا» آش  یدر  شبکر  انهیشب  عطر  با   / بودم  /  ده  و  بو 

 «چدیپ یخوان مخروس یه یگر وستهیمه / پ  یهادانه

 ی هاافتیبه دنبال آن سرشار از درک و در  و

متن  یاهناباشناسیز  لذت  تأو  ند یآفریم  یاست که  و    ل یو 

 است:  زیتأمل برانگ

/    دیکوله کئخا / بار بزن  مان ید  ایکلمه نا اوسه کونم / در»

ان /جختراشو کوگ نمیشیخاطره نا / زیبلون / به دسا دام / ن 

 .«  رکمانی/ باباخان ت شمره / پورد ک  ابانیسیمبر بر/ فردا خ

       (یمسعود پورهاد)

ساحل / تا کف امواج   ی/ بر کرانه  کنممیکلمات را روانه  »

  /دهمیکنند / به دست خاطرات / بادکنک م  یریرا / بارگ

م  نمینشیم برا  یها /محله  دانِیکنار  شده/    یفراموش 

 «.کشم یکمان منیکشم / رنگیفردا / پل م  یهاآن ابیخ

  
 
ج» ا  بوکوده/  جایباغا  دوسته    /ازیسرخ  جه  تورابوسته/ 

خمیازه /بکفت /کشکرت    م ی سوالخان/ گنج بانو/ لس شاخه د

 «  ... فوره ا یکرا کو ی النت یوارگاده نا / کوج

 ( آریاپادمحسن )

 / شده است  جیسرخ / گ  خبندانیکرده است /    یباغ را زخم»

سوراخ  گنج  یهااز  موش   / /خمبسته  صورت   یازهیبان 

است /مارِ کوچک   زانی، آوخمار / افتاد / کالغ ابلق  یشاخه 

  «بلعدیدارد کوه را م

شعر موفق    کیکه امروزه ساختمان    ییها و فاکتورهامؤلفه 

هفتاد وارد شعر    یدهه  آغازدهند از  یم  لیو مدرن را تشک

گ   یفارس شعر  وارد  آن  تبع  به  است  یلکیو  شاعر  شده   .

  دی جد  یهاآموزه   نی، ایورآنو  ی، در عرصههم  لکیگ  ینوگرا

و    رستنرفته را به امتحان نشسته است و با مما  یهاو راه

که   افتهیدست    یریچشمگ  یهات یخود به موفق  یسختکوش

، تیامروز هر چه ذهن  ینوگرا  یدر شعرها».  قابل تامل است
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، شعرها به شده تر  یذهن  تینیع   زیو ن  افتهی  یشتر یب  تینیع 

 «  اند.شده کینزد شتریناب خود ب تیشعر

س» ال   دیفیصوبه/  شوروم  م  به  چادر  نس  انییال  نم    م ی/ 

 « صدا / خورا بوشسته آفتاب ره هوا یگرده ب /جارو فتهیگیب

  (یمحمد فارس)

نمناک    یجارو  /مه غلیظ  دیچادر سف  یالدر البه  /صبح است

آفتاب شستشو   یگردد / هوا خود را برایصدا / م   ی/ ب  مینس

 «داده است

 

بهارا ک  یسورخ  نهیس» بنفشه مینس  ی/ وخت  تهیگ  شهی/   ،

 / جنگل مئن /چو دو گوده«   ای  یواخاب

 ( ییمحمد دعا)

وقت  نهیس  / را  بهار  / در آغوش خود گرفت  ،  مینس  ی سرخ 

 «ساخت. عیجنگل شا انیبنفشه را در م یداریب

متصور   یو فرد  ی، عاطفیاحساس  یتیعشق که خاص  یحت

خاص  شودمی معاصر  شاعر  نگاه    دا یپ   گرگونهید  یتیدر 

 :  یو فرافرد  یانسان ی؛ نگاه کند می

/ همه عالما    زنه  تای/که اگه ز  یبکاشت  یچ  هی/    نییم  یم»

 تنه داز.«   یکونه ام

 (         پور ی نادر زک)

/ همه دن  یکاشت  یزیدر من چ» اگر جوانه زند  /    ا یکه  را 

  «سازدیتنم م  یبرا یداس

  ی دونه چوم /م  ی داره /ت  ی/قشنگ  انی / آسمان م  یتیاهلل ت» 

 !   گامئنین

 ( یفتوح د یناه)

  «/ دو چشمانت / در نگاهم باستیماه / در آسمان ز»

درون او    یها و هزارتوهایانی، تاسهای، دلتنگها غم  ی حت  و

  ییآمده و رنگ و بو  رونی اش بیهم از شکل مجرد و انتزاع 

  ،رو دارد  شیتر را پ عیوس  ی ه افق، کی انسان  یو نگاه   یاجتماع 

 :  کندمی دایپ 

او سر دون  هیتنا» تا  تاس  ا ی/   / / هنده    ی ش  ی م  ی انیفاکشد 

 «  اوشتره

 ( ییمحمد دعا)

کشانند/ غم غربت من  جهان ب  یرا اگر / تا آن سو  ییتنها»

 « دورتر است /

  

 : ا یو 

امره   دنگسا»رقص  دنگ  دنگ   / بخانده   / زم  ... اعت    نای/ 

 / وواداشته بو/ رقصادوب الیخ

در  .../ رقص  زئ  ایسرخ  جانا  و  سر  موشته    یخو  آسمان   /

 « .یموشته /خو چوما خاک دوکود

  (ینور مانیپ )

  یمشخص به فاجعه   یااشاره  چیه  ی( بسرخ رقص)  در  شاعر

و گسترده    قیعم  ی را بازتاب  یاجتماع  یبتی، مصدردناک بم 

  یمتن درون   یهاهیرا در ال  یدهد و درد مشترک انسانیم

  یسخن چیهیاست که ب ی جزو ارکان لیتخ شکی! ب کندمی

ضرور  اجزاء  م  یاز  شمار  به  تخیلدیآیشعر  از    ی.   ک یکه 

سمبل  شودمی  آغازساده    هیشبت تا    یهای رسازیتصوو    و 

  تیو بسته به قدرت خالق  رود می  ش یو پارادوکس پ   دهیچیپ 

 ی سبک کل  کیاو را در کنار    یژهیسبک و  یهاهی، پاشاعر

آن    یتمام  یدهنده  لیتشک  میینگودهد و اگر  یم  لیتشک

ا در  الاقل  شکل  جادیاست  بارز  یر یگو  نقش  . دارد  یآن 

دوره  که  یلیتخ به  رو  شیپ  یهانسبت  خود   یکردیاز 

متفاوتمدرن و  پ تر  چاشن  دایتر  با  و  توانسته    ی کرده  طنز 

 : برخوردار باشد ایاسانهشن ییبایاست از منظر ز

دهه گرم    نیپوتال / هالچ  شتهینیپاره بوسته باد / جود ب» 

   «؟/ سل روفه جا سرد فلسفه! یخربزه / بازم چو زن

 ( آریاپادمحسن )

سع  ستین  یشک معاصر  شاعرِ  ظرف  یکه  به  در  تیدارد  ها 

زبان   یهاسرچشمه  نزد  کی نزد  یداللت  از    ترکیو  تا  شود، 

مکاشفه  نیا صورت    یاتازه  یرهگذر،  کلمات  جهانِ  در 

شاعر است که به هزار   نی ، انگاه   نیدر واپس  نی. بنابراردیپذ

  یدارد و برایها برمواژه  یمتفاوت، نقاب از چهره   یزهیانگ

  نی. در اکوبد ی، بر طبل زبان مکلمات معطل  یبرجسته ساز

  یباورها  ی، همهی درون  یشعر به کمک نظم   یهاشعله  انیم

  یآن اتفاق جار  یعنی  نی . اکشدیبه جا مانده را به آتش م

و صورت  ند ینشیکه در ذهن و زبان شاعر به بار م ی و دائم

دا  یبند از  کلمات  خارج    یگروزمر  یفضا  یرهیآهنگ 

 :  شودمی

چوم گومابو / دار ولگون /کاکّوک   ونیجنگال شورم دره / را»

 «   دوخوندَرَد گراید کی/  یپورجیش

  (ییمحمد دعا)
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راه» / چشم ِ  آلوده  برگ  در جنگل مه   / ها گم شده است 

 «خوانندیرا فرا م  گری/همد لوفرین پوریدرختان/ باش

  

  یئی/ تا اون چراغ سُه / باد ف  قای/ شقا  رهی سبزه الب کشه گ»

   «یشکانیدُن

 ( رخواهیمحمدرضا خ)

چراغش   یکشد/ تا باد /سویرا / به آغوش م  قیسبزه / شقا»

  «را خاموش نگرداند

  گرید  ی ، با مختصات، زبان شعری لکیو مدرن گ  شرویشعر پ   در

 ی رهاساز  یشعر در پ   یا ی. دنگرددیم  اتیادب  یعرصه   وارد

  التیبه سرشت و سرنوشت تخ  یشگیهم  ی کلمات از زندگ

و در    شودمی  ترکیو نزد  کی، نزدیو احساسات پنهان آدم 

خالق  انی م  تینها به  نبودن  و  منته  یتیبودن    یشگفت 

ترد    یهالحظه   ادیکه شاعر همان ص  نیتر او ساده  دگردیم

شکننده فرصت  ایو  در  که  شکار    ابیکم  یهااست  به 

م  یهاواژه هریسرکش  و  و    گویدمیکه    آنچهپردازد 

حس  سدینویم به    کندمی،  نکند  حس  که  چه  آن  بر  و 

 : سپاردیم  زیانگ الیخ ی زبان تیموقع

واکونم / آفتابا کشا    لید  ی / به ت  ی در جک صدا / اگ  تایا»

 « رمیگ

  ی(هوشنگ عباس)

بگشا  یاچه یدر» دلت  به   / اگر  آغوش    می /  در  را  آفتاب   /

 «رمیگیم

  
تانم    ایدوم زنه / درمئن/ دوم  لید ی/م  یی توقا  یسورخ کول»

   !ببم

 ( یهوشنگ عباس)

م  توانمی  /زندیسرخ کوچک عشق / در دلم / دم م  ی ماه»

 «باشم ایدر

  یهم پا ی لکیشعر گ انیها جرسال ن یاست که در ا یگفتن

، محور ذهن و زبان  ، خودانسان معاصر  ی هتاز  یهایباورمند

ا  یاریبس شاعران  دغدغه  نیاز  هست.  و  بوده  و  زمانه  ها 

نوگرا  یفرد  یهاتیظرف بر  لکیگ  یشاعر  با    خورددر 

 ر یدرگ  ی خاص  یان یب  یهاوهی، هر بار با شیرامونیپ   هایپدیده

و هم    یمتفاوت زبان  یهاحرکت و تجربه  تیو در نها  شودمی

ش  نیچن قالبدور  از  هنجارها  یهادن  و    ی زبان  یآشنا 

تکراردست و  ایآموز  به  س  ی فضاها  جاد ی،  و  با    ال یتازه  و 

زم  یترتازه  یشناس  ییبایز شاعرانه   یهانشیآفر  ینهیدر 

از تصوموجز  ییگردد. شعرهایمنتج م قدرتر ی، مملو  با    ی ، 

که    یضمن صورت)  لیاز عاطفه و تخ  یریگکه شاعر در بهره

مختصر شده    تیبه نها  ی( در شکل ستیبهره ن  یب  عتیاز طب

 :گذاردمی شی و موفق از خود به نما

 «  یمیاو جوش / اوخان /بهار / هچینه درچه دوسته دار»

 )محمد بشرا( 

 «میاپنجره را بسته  هودهیجوشش / پژواک / بهار / ب»

 
  یخاب بامو /م  یم  شبیاون بو / د  ی/ ک   یکو گوال فاندرست»

     «رختخاب مئن دوبو

 (یجکتاج)

به خواب   شبیکه عطر آن / د  یگل نظر داشت  نیبه کدام»

  «من آمد / در رختخواب من پخش شد

به    که-ا  وله یدرخشان گ  یها در کارنامهنمونه  نیبه ا  یوقت

 قت یحق  نیبه ا  کنیممینگاه   -عنوان نمونه انتخاب شده اند 

 ی برا  یو کم   یفیک  ی، منبعوالهیکه گ  میبریم  ی پ   ریانکارناپذ

؛ هم چنان که  بوده است  یلکیروند شعر معاصر گ  یبررس

.در ساختار آن راتییتغ یام پارهجانا یبرا یگاه یپا
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 عباس گلستانی 

 

 
 

ترجمه» ترجمه در  و  ناپذیریِ پذیری 

 شعرهای گیلکی« 
 

 چکیده: 

گویند تا وقتی که حتی یک شاعر به زبان مادریِ خود   می  

د به سراغ آن زبان بیاید. زبان  توانمیرگ ن، مگویدمیشعر  

بیند و به زعم  هایی که دیده و میگیلکی، علیرغم نامهربانی

، اما شاعرانی هستند،  شودمیای به لبۀ پرتگاه نزدیک  عده

نوآمدگان از  چه  و  پیشکسوتان  گروه  از  هوای  گیلک،    چه 

مرگِ آن را   دمند ورمق زبان گیلکی میای به کالبد بیتازه

به تاخیر بیاندازند و به    ندتوانمیحداقل  ،  برندن  ناز بی  اگر

به   گیلکی  اشعار  ترجمۀ  دلیل  نیز   هایزبانهمین  دیگر 

بخشیده و به گفتۀ پل    د به حیات زبان گیلکی تداومتوانمی

« که  تثبیت  والری  را  متن  و    «کندمیترجمه  شود  عملی 

 زبان گیلکی را به مردم ایران و کشورهای دیگر معرفی کند.  

ترجمۀ شعر گیلکی، هم ممکن است و هم الزم. ممکن است  

زبان دیگر   زبان است و مثل هر  این که گیلکی یک  برای 

ترجمه پذیر و این امر هم تاکنون اتفاق افتاده است. الزم  

زیرا ویژه  است  زیباییِ  و  توانایی  از  گیلکی  زبان  ای  که 

و    برخوردار است و چرا از این همه ویژگی و زیبایی، اقوام

دیگر ملت مهم  های  و  نبرند  زبان  بهره  خودِ  چرا  آن،  از  تر 

گیلکی از این دو امکان سود نبرد و به بقاء خود نیاندیشد.  

که مترجم   کند میاما، ترجمه نیز از قواعد و اصولی پیروی  

قادر زبان  می  را  از  را  تا شعری  زبان مقصد مبداء  سازد  به 

بان دیگری در ترجمه، هر ز  ز مانندزبان گیلکی نی  برگرداند و

تابعی از آن قواعد و اصول کلی است که ترجمه پذیریِ اشعار  

 سازد.  گیلکی را میسر می
ناپذیریِ شعر گیلکی و کال شعر،    پذیری و یا ترجمه  ترجمه  

 ای تحت عنوان »ترجمه شناسی« ی است که در رشتهامقوله 

  . ترجمه شعر گیلکی، حداقل در اینشودمیبحث و بررسی  

نوشته، نیاز به بحث ویژه ندارد و آگاهی از اصول کلیِ ترجمه 

گیرد. ولی  میبر    ای طبیعی، شعر گیلکی را نیز دربه گونه

یادآوریِ این نکته ضروری است، چون اقوام ایرانی از جمله 

گیلکان در یک جغرافیای وسیع با فرهنگ مشترک از تاریخ  

ویژگی با  امروز  به  تا  خباستان  قومیِ  هم  های  کنار  در  ود 

به  زیسته  گیلکی  شعر  ترجمۀ  فارسی،  هایزباناند،  مثل  ی 

غیر    هایزبانکردی، لری، ترکی، تالشی و غیره نسبت به  

تر خواهد  لیسی، فرانسه، آلمانی، روسی آسانبومی مثل انگ

ک زیرا  عدهبود،  معتقدند:  ه  ریکور  پل  مثل  کار»ای    مسیر 

تا به جمله و متن و مجموعهِ   شودمین  آغازمترجم از واژه  

از  پس  مترجم  است،  برعکس  مسیر  بلکه  برسد،  فرهنگی 

با مطالعۀ بسیار، روح یک فرهنگ را در خود درونی    کهآن 

گذرد و  ها می، از جملهکندمی  آغاز، کار را از متن  کند می

 (  1)«رسدمیها  به واژه

 

 واژگان کلیدی: 

اپذیری، جاحِظ،  نپذیری، ترجمه    ترجمه شناسی، ترجمه   

 ، زبان مقصد، امانت / خیانتزبان مبدا

 مقدمه: 

اگر قرار باشد که ترجمه را برگرداندن متنی بدون حتی    

از زبانی به زبانی دیگر تعریف کنیم، مطمئ نا  اندکی تغییر 

کرده کوتاهی  تعریف  این  زبایمدر  که  چرا  دارای    هانا، 

دستگاه کدام  هر  و  نیستند  مشابه  واژگانی،  ساختاری  های 

مختلف  ی  هاناگرامری و صوتیِ ویژۀ خود را دارند که در زب

نظر   به  طبیعی  پس  در    رسدمیمتفاوتند.  ترجمه، که 

هم در    و مقصد، هم در شکل و مبداء تغییراتی بین دو زبان  

تقریبا هزار محتوا حاصل شود و به همین دلیل بعد از تجربۀ  
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پدید    ای با عنوان »ترجمه شناسی«ساله در ترجمه، رشته

ظری و  های مختلف نآید تا به کارکردهای آن در حوزه می

 عملی بپردازد.  

شناسی ترجمه  باررا  عنوان  نخستین  سال    ،   1972در 

پل  »، شاگرد  «ژان ژنه الدمیرال»های  نفر به نام  زمان دو هم

و    «ریکور فرانسه  هریس»در  رسالۀ    «برایان  در  کانادا  در 

رشته با  که  بردند  کار  به  خود  مقالۀ  و  زبان  دکترا  های 

شناسی، نشانه شناسی، معناشناسی، فلسفه، علوم انسانی،  

علوم اجتماعی و نشانه پردازی مرتبط هستند. این رشته، 

ترجمه شده از قبیل   آثاردرس ترجمه نیست، اما به بررسی 

ترجمه، فکر    نقد  بر  ترجمه  میبازتاب  فرهنگ   پردازد.  و 

تا امروز بیش از   از زمان جاحِظترجمه در میان مسلمانان، 

د و این زمان نسبت به تاریخ ترجمه در هزار سال سابقه دار

ساله    500غرب که از دورۀ اتین دوله فرانسوی که سابقۀ  

تاریخ طوالنیدارد،   است  از  برخودار  : 1385)صفوی،  تری 

10  .) 

به راجع  مدت،  این  ترجمۀ   در  امکان  و  چگونگی  کیفیت، 

ست که با بهره از علوم  های وسیعی صورت گرفته اشعر بحث

 ،  ارتقاء یافته است. مرتبط با »ترجمه شناسی«

  

 بحث و بررسی:

با تکیه بر اسلوب خود که   دانش »ترجمه شناسی« 

هایی از ترجمه را مورد مطالعه  بررسیِ ترجمه است، روش

ترجمۀ  گیرد:میبر  هد که موارد زیر را دردو نقد  قرار می

د کلمه،  توانمیشفاهی، ترجمۀ مکتوب، واحد ترجمه که 

ی،  اللفظکه به سه شکلِ ترجمۀ تحت  عبارت باشد  جمله و

صورت بگیرد و همچنین  آزادترجمۀ جمله و ترجمۀ 

ترجمۀ ارتباطی و ترجمۀ معنایی، که در اولی خواننده و  

شوند.  در دومی نویسنده نسبت به هم ترجیح داده می

 مثال:  

He eats like a horse (2 ) 

 ترجمۀ ارتباطی()    خوردمیمثل گاو غذا 

 ( )ترجمۀ معنایی  خوردمیمثل اسب غذا  

 گیلکی: های یک مثال از سروده و

 

 چایا چاه         

 خاب دِن دره                                      

  

وِدره                                                                              

 ازگیری                                          

 دپرکسه                                         

 ترجمه:                                                           

 خواب سطل  در 

 افتد یم

 کشیدن وسیلۀ چوبیِ آب

 پرد از خواب می

 ( 3)برزگر(  )محمد امین

فوتر شعر  »جمۀ  ترجمۀ  یک  که  «  معناییق  چرا  است، 

به متن وفادار بماند    کند میمترجم در ترجمۀ این شعر سعی  

و با تمام تالش خود حرف شاعر را به زبان مقصد برگرداند،  

شعر در کجای     اما این که خواننده از لحاظ درک و دریافت

قرار می ترجمه  پیدا    گیرداین  ثانوی  اهمیت  مترجم  برای 

را در نظر بگیریم، باید    ا اگر ما واژۀ »ازگیری«. زیرکند می

، چهار واژۀ  آنگفت که ما در مناطق مختلف گیالن، معادل  

دیگر را نیز داریم: »کرتخاله«، »دوخالنگی«، »دوخاله چو« 

که به ترتیب در مناطق رشت و حومه،    «دوخاله چکهو »

که در آبکنار کاربرد    "ازگیری"جنوب الهیجان، انزلی و خود  

در زبان فارسی وجود ندارد،   هاآن دارد و معادل هیچ یک از  

اجبار   به  »ازگیری«همین دلیل مترجم محترم در ترجمۀ  به  

که    «وسیلۀ چوبیِ آب کشیدنمعنای آن را نوشته است: »

، شاید  شدمعادل آن در زبان فارسی نایل میاگر به کشف  

ارتباطی« »ترجمۀ  مثال  نوع  از  دیگری  انتخاب    ترجمۀ  را 

 کرد.  می

اما با توجه به سابقۀ طوالنیِ ترجمه، هم در ایران و هم در  

جهان، هنوز توافق جمعی بر سر ترجمۀ شعر صورت نگرفته 

ن ترجمۀ شعر به است و در این رابطه، موافقین و مخالفی

می تقسیم  گروه  شرایطشوند.  سه  هر  در  که  با    یگروهی 

مخالف  شعر  دکتر ترجمۀ  کدکنی،  شفیعی  دکتر  مثل  اند، 

ضیاء موحد، رابرت فراست، شیموس هینی و دیگران. گروه  

شیوه د به  شعر  ترجمۀ  به  اصال  که  اعتقاد  وم  مختلف  های 

دارند و افرادی مثل اکتاویو پاز، فریدریک ویل، اگوستو دی  
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گیرد.  بر می  جیمز هولمز و دیگران را در  س، تولستوی،کامپو

و گروه سوم که امکان ترجمه پذیری و یا ترجمه ناپذیریِ  

سپارند، مثل دکتر شعر را به شناخت و داناییِ مترجم می

 کورش صفوی.

اصوال شعر     این است که  بر  را عقیده  اول  ترجمه   ، گروه 

قول نقل  بر  تکیه  با  و  است  ازناپذیر  بر  کالسیک  هایی  ها، 

  ها آن فشارند، از جملۀ  ابطال ترجمه پذیر بودن شعر پای می

دکتر ضیاء موحد و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است  

ابوعثمان که کدکنی در اثبات نظر خود، به نقل از جاحظ )

بحر بن  به،  ق 255-  160عمرو  با  ،  جاحِظ مشهور  معاشر 

از  سریانی و فارسی مترجمین  بسیاری  نویسنده  و 

کتاب خود  که در   (است  بصره ، از اهالیق 3سده   هایتألیف

 گفته بود: الحیوان 

و »  ترجمه شود  دیگر  زبانی  به  که  ندارد  را  آن  تاب  شعر 

ا  و  روا نیست  زبان دیگر  به  زبانی  از  گر چنین انتقال شعر 

و وزن آن باطل خواهد شد   شودمیشعر بریده    «نظم»کنند  

و زیبایی آن از بین خواهد رفت و نقطۀ شگفتی برانگیز آن 

ساقط خواهد شد و تبدیل به سخن نثر خواهد شد. نثری 

تبدیل    که خود به خود نثر باشد زیباتر از نثری است که از

 (4)شعر موزون حاصل شده باشد« 

ناپذیر می ترجمه  اصال  را  دانشمندان  شعر  با  و  غربی داند 

ب هینی،  شیموس  بود:  نظیر  معتقد  که  ادبیات  نوبل  رندۀ 

و رابرت فراست    ن به زبان تعلق دارند نه به جهان«شاعرا»

 که گفته بود:  

و نیز  رودمیشعر همان چیزی است که در ترجمه از بین »

است برمی  همان  میان  از  تفسیر  در   (  5)خیزد«  که 

خیزد. اما،  می هم صدا شده و به مخالفت با ترجمۀ شعر بر  

، شعر رسدمیشفیعی کدکنی وقتی به نظریۀ شخصیِ خود  

  کندمیو نیز تاکید    کندمیرا ناخواسته ترجمه پذیر اعالم  

باشد و با همین (  6)به شرطی که مترجم، »خالق، هنرمند«

ت در  رای  تناقض  دچار  به شودمیرجمه  اشاره،  که  چرا   ،

می  نویسد:  صراحت 

زبانی به زبان دیگر، دقیقا خراب کردن یک  عمل ترجمه از  »

آ مصالح  انتقال  و  است  بنای  بنا  ایجاد  دیگر،  جای  به  ن 

 (7)تازه«

ز مترجمان  اتاکنون: »  منتها از نظر دکتر شفیعی کدکنی،

 آثار ( مشاهده نشده تا ترجمۀ  8)خالق و معماران هنرمند«

اروپایی برای  و...  اخوان  نیما،  آمریکاییشاملو،  ابل  ها ق ها و 

که  پسند باشد. به هر حال با توجه به عنوان مقالۀ ایشان  

متن    ورا بر پیشانی دارد  عبارت »در ترجمه ناپذیریِ شعر«

برای ترجمۀ شعر قایل  مقاله که شرط و     شودمیشروطی 

از    باشد ومی  ق و هنرمند«خالکه همانا مترجم » آن هم 

ت ایشان  انکارنظر  قاطعیت  نشده،  مشاهده  ر  ناپذیاکنون 

ناپذیریِ«   تمایل»ترجمه  عکس  بر  را،  برای شعر  اش، 

یز، به ترجمه اش به زیر سؤال برده و خود نخوانندۀ مقاله

شرط   به  شعر  هنرمند«پذیریِ  و  خالق  »مترجم     وجود 

نظرشودمینزدیک   پایۀ  بر  این دکتر کدکنی    .  ترجمۀ  به 

                      اندازیم:                               شعر گیلکی نگاهی می

 ترجمه:                      

شاالن عروسیه                                               

 عروسیِ شغال هاست 

آسمان                                                        

 آسمان 

خودیم کوال                                                  

 صورتش را 

 هف قلم واسه  

هفت قلم مالیده است                                                                       

 ( 9)محمد پرحلم()

 

،  د یک ترجمۀ ناموفق از یک شعر باشدتوانمیاین ترجمه  

شغالزیرا،   عروسی»معادل    ها«»عروسی  گرفته   «شاالن 

ن بار فرهنگی  د آتوانمیها اصال نشده است و عروسی شغال

و معنایی را که بر جان و ذهن یک گیلک ریشه دوانده به  

بتواند  مترجم  که  این  مگر  کند،  منتقل  زبان  فارسی  یک 

تا   این نقص  تا  پیدا کند  را  با آن  معادلی مشابه  یا  عبارت 

 حدی برطرف شود.  

را »شیء«    شعر  اصال  که  موحد  ضیاء  به  میدکتر  و  داند 

  کند میء بودن، شعر را ترجمه ناپذیر اعالم  همان دلیلِ شی

شیء  و   است  نمعتقد  که  کرد:   توانمیرا   ترجمه 

شعر ترجمه پذیر نیست زیرا شیء ترجمه پذیر نیست   -1  »

شعر به اعتبار شیئیت همیشه از دسترس شناخت کامل    -2

ماند. پدیدار شناسیِ شیء هنری از پدیدار شناسی  به دور می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
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پیچیده تأویلفیزیکی هم  راز  است.  در  تر  شعر هم  پذیریِ 

 ( 62: 1389) «شیئیت آن است.

با   موافقان  از  که  دوم  گروه  جبهه،  این  مخالف  قطب  در 

به غایت  هستند، این گفتۀ رابرت فراست را »ترجمۀ شعر  

دانسته و شعر را یک امر زمینی تلقی    ( 10)  «وحانهساده ل

مترجم    و، شاعر  «اگوستو دِکامپوس»کنند، به طوری که  می

شعر بر  داران ترجمۀ شعر اعتقاد دارد که »برزیلی و از طرف 

بهت یا  ندارد  موطنی  تعریف  موطنی  حسب  بگوییم  است  ر 

شعر را با رفع  توانمی( و به همین دلیل 11)«تر داردوسیع

 موانع زبانی ترجمه کرد.  

موافقان ترجمۀ شعر برای اثبات عقیدۀ خود به تاریخ    

یک یونانیِ   گویند که:رده و میۀ شعر مراجعه کترجم

نه با زبان   شودمیامروز، با زبان یونانیِ امروز با هومر آشنا 

که برای یونانیِ امروز بیگانه است و یا به   ریونانیِ دورۀ هوم

که از موافقان ترجمۀ شعر هم است،   «تولستوی»گفتۀ 

راهه که  بودند که به کمک یک بیابتدا این مردم آلمان 

همان ترجمه است به نبوغ و استعداد شکسپیر پی ببرند،  

 نیز بر «التر بنیامینو»نه مردم انگلستان. و همچنین باور 

  «کندمیترجمه حیات یک متن را تضمین این بود که »

(12    ) 

  به یک ترجمه خوب از یک شعر زیبای گیلکی توجه کنید

: کندمین که به راستی حیات آن را در زبان مقصد تضمی

  

 ؟ او پئله خلوتی کویا نها

                                              -کی کلما چاکونه 

 قوران خنه                                                       

 پرستن هوا، می سر دره  

 ترجمه: 

که   پیله  خلوت  بدل   کندمیکجاست  پروانه  به                                        کرم 

 هوای پریدنم در سر است

 (  13) )محمد بشرا( 

 

ایستادگی  رجمه پذیر بودن شعر روی این سؤال  موافقان با ت

کنند که اگر واقعا شعر آن چیزی است که در ترجمه از می

ی مثل  هایزبان، پس چگونه است که شکسپیر به  رود میبین  

آلمانی، فرانسوی، روسی، لهستانی و ایتالیائی مورد تحسین 

که  معتقدند  گیرد و تا به اکنون نیز ادامه دارد؟ و  قرار می

متن و خالقیت مترجم   مبداء  بدون تردید نحوۀ درک زبان

همچنین شرایط زمانی و مکانی    در تبدیل به زبان مقصد و

 ای در ترجمه دارد.تعیین کنندهنقش 

ترفرید  موافقین  از  و  مترجم  ویل،  اعتقاد  ریک  جمۀ شعر، 

نوع اصل تغیر ناپذیر به متن باید تجدید    دارد که نگاهی از

 : گویدمینظر شود و 

الگوهای به  هاآن هایی مقدس نیستند. متون اصل، تمثال » 

درآمده شیوحرکت  به  که  هستند  رمزگذاری ای  نمادین  ۀ 

قصد  شده دوی  اند:  هر  نمودن  باز  و  استدالل  نحوۀ  متن، 

واضحها آن  نه  درونمایه.  یعنی  م،  نه  و  اساسا  اند  ولی  بهم، 

 (  14)فرایند هستند...«

متن باید به »سرشت متن« که در ترجمۀ    کندمیو تاکید  

ند  معتقد  ها آناست دست یافت.     که همان »تشخص متن«

شعر    ترجمۀ شعر، نخستین کار »قرائت هوشمندانۀ«که در  

شعر فکر کرد، وگرنه ترجمه به    ید اصال به »روح«است و نبا

شعر،    رسدمیبست    بن معروف  مترجم  هولمز،  جیمز  و 

های بنیادینی را برای ترجمۀ شعر ارائه کرده است که در راه

 سطح جهانی در حال اجرا است و آن نیز به قرار زیر است: 

ن مقصد، فرم تقلیدی، که در این روش مترجم در زبا -1   

و این به شرطی است که    کندمیباز تولید  فرم زبان مبداء را  

داشته باشد.    دای وجوهای ادبی مشابهسنت  ،در هر دو زبان

ای مشابه  د به گونهتوانمیاما از آن جایی که فرم منظوم ن

فظ که هیچ  در زبان دیگر وجود داشته باشد، مثل غزلیات حا 

د با همان فرمی که در زبان فارسی وجود توانمیمترجمی ن

د عین  توانمیدارد به زبانی غیر از آن ترجمه کند. مترجم ن

همان فرم را در زبان مقصد حفظ کند، مثل ترجمۀ اشعار 

زبان آلمانی. ولی ما این مشکل    شکسپیر به شعر بی قافیه به

ی و یا حتی عربی  به زبان فارس  ا در ترجمۀ شعر گیلکیر

که اوزان و افاعیل مشترکی داریم که در    تر داریم، چراکم

 هر سه زبان فوق کاربرد وسیعی دارد.  

فرم قیاسی، نوعی از ترجمه است که مترجم پس از    - 2  

تشخیص کارکرد فرم متن اصلی به دنبال معادلی از آن در  

 گردد.  زبان مقصد می

محت  - 3   از  اقتباس  یا  منسجم  از  فرم  نوع  این  در  که  وا، 

  کندمیترجمه، مترجم توجه خود را به معنای متن متمرکز  
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وا، جدای و نه فرم، زیرا، در این روش از ترجمه، فرم و محت

می پنداشته  هم  پاندشوند.»از  شعرهای  «  ازرا  ترجمۀ  در 

چینی از این روش بهره برده و این روش از ترجمه، روش 

یعنی همان   است.  بوده  بیستم  قرن  ترجمۀ شعر در  غالب 

دهند  م میجاانکاری که بیشتر مترجمان ما در شعر گیلکی  

در عبارات،»معادل«  و  معنی  نمیسازی  برابر  بلکه  کنند 

 کنند. سرایی می

نابهنجار    -4  که نامربویا  فرم  است  ترجمه  از  نوعی  ط، 

که نشانی از آن در فرم    کند میمترجم از فرمی نو استفاده  

و محتوای شعر  به زبان مبداء قابل رویت نیست. از این نوع  

که   شودمیترجمه هم گاهی با عنوان فرم منسجم نام برده 

گردد که معتقد بود در ترجمۀ برمی  «شلی»پیشینۀ آن به  

 شعر: 

باید  » دگیاه  از  نخواهد  ا  هاندوباره  گلی  وگرنه  بشکفد  ش 

 (15)داشت« 

تأکید    پاند  »  کندمیو  به  که:  باید خود  ترجمۀ شعر  یک 

بیهوده  به هرشکل دیگر  خودی یک اثر هنری باشد، وگرنه  

 ( 16)  «.خواهد بود

اولی موسیقیِ   :کندمیگیِ ممکن در شعر را معرفی  سه ویژ  و

پدید   از نوع چینش واژگان  آید و هر خارجی  میشعر که 

د با گوش خود آن را احساس کند و این قابل ترجمه توانمی

ر کارش آن را تولید کند.  نیست مگر این که خودِ مترجم د

شعر  دوویژگی ِ تصویر  شعر،  راحت م  که  ترجمه  است  تر 

و سومی ایدۀ    شودمیزیرا با زبان و در زبان خلق    شودمی

عرض شعر جریان  و  ها و طول  شعر است که در میان واژه

که   هرچند  است،  ترجمه  قابل  غیر  و  تأویل  توانمیدارد  د 

که بهتر است در ترجمه،   کند میپذیر باشد. اما پاند پیشنهاد  

کرد،    آغاز  جاآن  شرایط شاعر را درک کرده و ترجمه را از  

باور شلی نزدیک   به  به عبارتی،  بود  شودیمکه  : که گفته 

دگی» از  دوباره  باید  بشکفدهاانهاه   «.ش 

که در ترجمۀ   کندمیدر مقالۀ خود اشاره    «ویو پازاکتا»  

بی است  فرق  و  شعر،  مترجم  رسالت  و  شاعر  رسالت  ن 

 : گویدمی

زبان، در یک دل مشغولیِ کالمیِ  " غرق در تحرک  شاعر، 

برگزیده    ها آنگزیند یا به واسطۀ  مداوم، چند واژه را بر می

ایشودمی ترکیب  با  را  خود  شعر  او  می.  واژگان  سازد؛  ن 

ساخته شده از حروفی غیر قابل جایگزین و    ای کالمی،ابژه

مادۀ    که ،. نقطۀ شروع مترجم نه زبان متحرکتغییر ناپذیر

بلکه زبان تثبیت شدۀ شعر است.   آوردیخام شاعر را فراهم م

او   آنچه  است.  زنده  هنوز  ولی  شده  لخته  که  م  جاانزبانی 

دهد برعکس کار شاعر است؛ او از حروفی جا به جایی  می

متن را از هم    سازد؛ بلکه عناصر پذیر متنی تغییر ناپذیر نمی

را به    هاآنها،  کردن نشانه  آزادو بدین ترتیب با    کند میباز  

می میگردش  باز  زبان  به  دوباره  و   (  17)  "گرداند اندازد 

پاز رسالت مترجم را بازنویسیِ متنی مشابه در   به عبارتی 

نی متن اصلی که همان شعر باشد  داند، یعزبان مقصد می

میدر   مجدد  حیاط  دیگر  شعری  در  درون  و    جااینیابد 

نه یک رونوشت.    شودمیوبه رو  ر  خواننده با یک»استحاله«

بنیامین» فوق،    «والتر  نظریۀ  مشابه  نظری  بر  تکیه  با  نیز 

دارد و گاهی  ده نگه میداند که متن را زنترجمه را عاملی می

. به عبارتی، مترجم باید به نیروی  کندمی  هم آن را »احیا«

بعد  منتقل    نهفته در شعر که  به خوانندۀ خود  از خوانش 

د در  توانمیابد و در این صورت است که  ، دست یکند می

م  جاانازد و سرترجمۀ خود از متن اصلی چیز با شکوهی بس

 :کهآن 

بلکه همان  » از دست رود،  آنی نیست که در ترجمه  شعر 

  آید.«جمه و مترجمان به ارمغان میاست که به واسطۀ تر

و در18) زبان    (  بر فرهنگ  مترجم  تسلط  این جاست که 

ثال وقتی مترجم نام  گیرد.  مای میتعیین کنندهمبداء نقش  

ام ترجمۀ شعری  زنده یاد کریم امامی به هنگ  آشنایی مانند

« عبارت  با  خیام  برخورد   عراقی«   نایاز  زیر  رباعیِ  در 

 : کند می

بی زمزمۀ نای عراقی    /دوران جهان بی می وُ ساقی هیچ است

است می  /هیچ  جهان  احوال  در  چند                               / نگرمهر 

 (  131:  1390حاصل همه عشرت است وُ باقی هیچ است )

مانند  م  ناآگاهی  سرِ  از  نیست  خارجیِ  جبور  مترجم  یک 

برخورد کند  «  اوری»  مثل  ،ناآشنا با فرهنگ سرزمین ایران

  «قیفلوت عرا  »را به یک ساز عراقی مثل    و »نای عراقی«

،  نواختن داند »نای عراقی«ترجمه کند، چرا که امامی می

است.    ایرانی  موسیقیِ  در  عراق  دستگاه  در   نای 

بررسیِ       پیشنهادیِ  اسلوب  که  معتقدند  اما،  سوم،  گروه 

  کندمین شعر باشد به مترجم کمک  متن که در این جا هما
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تا متن را ترجمه پذیر بداند یا نه و به تاکید صفوی، این  

وش تابع اصولی است که مترجم را در قبول یا رد ترجمه  ر

واژگان  . و میکندمیپذیری متن هدایت   افزاید که گاهی 

دارای بار اطالعاتی هستند که امکان    مبداءجمله در زبان  

  شودمیبرد و این به سادگی حاصل نترجمه را از بین می

 (  62:  1385مگر این که از روش زیر به آن حکم رسید. )

به این معنا که اگر در ابتدا معادل دقیق واژۀ زبان مبداء در  

قرار   آن  برابر  در  نسبی  نشد، یک معادل  پیدا  زبان مقصد 

دو  دهندمی صورت  این  در  اتفاق    که  آن  میحالت  افتد، 

دارد یا بار    مبداءیا بار معناییِ بیشتری از واژۀ زبان    ، معادل

ر ارزیابیِ خود  معناییِ کمتر، که در هر دو حالت مترجم د

که آیا این اختالف تاثیری در کل متن    رسد میبه این نتیجه  

دارد یا ندارد. اگر نداشته باشد مترجم به ترجمۀ متن ادامه  

تاثیر  می متن  کل  در  شده  انتخاب  معادل  اگر  اما،  دهد، 

تر به  مترجم  نمیبگذارد،  ادامه  متن  را  جمه  متن  و  دهد 

. منتها هستند مترجمانی که  کندمیاعالم  »ترجمه ناپذیر«

متن ترجمۀ  به  میدست  ناپذیر  ترجمه  باید  های  اما  زنند، 

مترجم،    کرد که با توجه به »اجبارات«و  »اختیارات«  تاکید 

  کند میمیل  ت به طرف »تألیف «متن ترجمه شده در نهای

رجمه، شعر . در ارتباط با این اصل از اصول ت»ترجمه«نه  

 : کنیممیسی گیلکی زیر را برر

                                                                                                       

 توم جی توم بجار  

 بجار جی می بکار واکار  

 داره  بهار سبز دیل پورِه

 (19)محمد فارسی()

 ترجمه 

 سبزینه شالی از خزانه برنج 

 زدنم   شالیزار از شخم

 از بهار دارد دل پری  

 

این شعر،که مترجم محترم، عبارت »سبزینۀ شالی« را   در

ت و آن در زبان گیلکی به معنیِ  قرار داده اس «توممعادل »

باشد، بار دریافتی  می  »بذر سبز شدۀ برنج« یا »نشاء برنج«

، ما در  ، زیراکند میخوانندۀ فارسی زبان را دچار اغتشاش  

را در زبان فارسی داریم که    ء« نشابرابر »توم«، معادل کلی »

گیلکی در  که در زبان    چنانهمست از آن بهره ببرد،  توانمی

برای    آن، واژۀ »وانیشا«برابر   نام بذرهای  موجود است که 

»وانیشا« پسوند  از  پامودور    شودمیاستفاده    مختلف  مثل 

وانیش برنج  وانیشا،  بادمجان  وانیوانیشا،  و غیره.  ا، چایی  شا 

شالی« »سبزینۀ  از  استفاده  ترجمه،    بنابراین  درک  در 

کشاند، چرا که بذر برنج از  خواننده را از شعر به انحراف می

، پس از خروج از خزانه  شودمیوقتی که در خزانه پاشیده  

درو، وقت  بخش  تا  مختلف  در  سبزینه های  از  هایی  خود 

  ای که هنوز »توم« که فقط منحصر به دورهبرخودار است  

. به این ترتیب، انتخاب »سبزینۀ شودمیاست ن  »نشاء«یا  

از طرف مترجم، ترجمه بار معنایی دوری در زبان   شالی«

می مبداء  زبان  در  شعر  به  نسبت   دهد.   مقصد 

م   دست  به  چیزی  چه  ترجمه،  چیزییدر  چه  و  از   آید 

د طرح شود. اما،  توانمیسؤالی که همیشه  دست می رود؟  

،  کندمیترش  ز آن، چیزی که حاصل ترجمه، شیرین تر امهم

پدید می و خواننده  بین مؤلف  است که  به  ارتباطی  و  آید 

قولی، رساندن خواننده به مؤلف و رساندن مؤلف به خواننده 

قرار   دو  آن  بین  مترجم  که  میانجیمیاست  که اگیرد،  ی 

 دهد و »چیزی« را در متن از دست ب ممکن است »چیزی«

 چرا که مترجم به وقت ترجمه به هر دو را به دست بیاورد.  

، زبان مقصد را مجبور به پذیرش کندمی  »اعمال زور«طرف  

و زبان مبداء را محکوم به تبعید در    کند میبار زبان مبداء  

د  توانمینماید. به عبارتی، ترجمۀ بی نقص نزبان مقصد می

»میهمان نوازی ه باشد و مترجم دست به یک  تود داشوج

زند تا دو زبان خودی و اجنبی را به هم برساند.  می  زبانی«

به ترجمه،   ترجمه پذیری و یا ترجمه   توانمیبا این نگاه 

، به جای  «پل ریکور»ر را نادیده گرفت و به قول  ناپذیریِ شع

بر  خیانت«امانت/ »  آن عمل   گزید،را  ترجمه  که  زیرا 

ی  هان ابر پایۀ جستجوی بنی  چنانهمباید    وخطرناکی است  

نظری خود باشد و اگر نگاهی به جز این به ترجمه داشته  

استاد شفیعیِ کدکنی نزدیک شده و   نگاه  به  هیچ  باشیم، 

احیانا و  و اگر  شدیم که هیچ  ان دنیا آشنا نمیوقت با شاعر

نام با  مثل  تصادفا    « الیوت »یا    و  «براتیگان»هایی 

کردیم تازه  یم، باید به دایرۀالمعارف مراجعه میخوردمیبر

انس این  که  مثال    هانابفهمیم  و  هستند  کسانی  چه 

دیگر که بسیار  شاعر بود یا فالگیر. اما نکته    «بوکوفسکی»
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»نیمۀ مفهوم  از آن بی توجه گذشت    توانمیو ن  مهم است

ترجمه«   یدیگر  جماعت  است،  میان  در  متن  ترجمۀ  عنی 

کهزهم است  متن  زبان  با  نشانه    ،«پرس»  بانان  دانشمندِ 

با  شناس، آن  بازتاباندن    کانون»عنوان    از  در  زبان  قابلیت 

وقتی مینام    خودش« که  است  این  از  عبارت  آن  و  برد. 

زبان  ای برای مخاطب هماستدالل شما در رابطه با مسئله

استدالل خود   شودمیشما قابل فهم نیست، گوینده مجبور  

ای دیگر بیان کند یعنی دقیقا همان کاری را که  را به شیوه 

از   . و  کند میزبان مبداء  یک مترجم در رابطه با یک متن 

اگر بخواهیم به اوج وفاداری در ترجمه بیاندیشیم، مطمئنا  

.  بردمیمتن  عاقبت این تعهد به متن، راه به ترجمه ناپذیری ِ

آیا توانمندیِ یک  د به چی؟ به توانمندیِ یک زبان؟  اما تعه 

قیت یک  د مجوزی باشد برای زندانی شدن خال توانمیان بز

ن مردم دیگر  محروم کرد  وشاعر در یک منطقۀ محدود؟  

 های متن؟مناطق از درک و لذت زیبایی

نک   وجود  فراموش  اصال  مطلق«  ناپذیریِ  »ترجمه  نیم، 

است که هیچ وقت   ندارد، ولی، ترجمه یک »ارتباط ثانویه«

 جای ارتباط اولیه را نخواهد گرفت.  

 نتیجه:  

مترجمان     و  نویسندگان  ادیبان،  شاعران،   آراءِ    بررسی 

برای ترجمۀ توافق بر سر یک »تعریف«    دهد کهنشان می

شعر که بتوان روی آن دست به عمل مشترک زد، تاکنون 

امر   در  قطعی  حکم  صدور  بنابراین،  است.  نشده  حاصل 

ترجمه پذیریِ شعر و یا ترجمه ناپذیریِ آن ناممکن است و  

»قطعیت«جااین  در توانایی  ،  و  دانایی  به  را  خود  جایگاه   ،

از   دهد، مترجمیمترجم می بلکه  از واژه،  نه  را  که کارش 

شروع   مبداء  زبان  واژه    کندمیفرهنگ  به   .  رسدمیتا 

به    توانمیبه عبارتی، ترجمه را نه یک امر مستقل، بلکه    

رأیی و  ل مشترک تلقی کرد، عملی که با هممثابۀ یک عم

یک  همراهیِ   محور  در  خواننده  و  متن  »تبانی«  مترجم، 

فق است که ترجمه را قابل تحمل  گیرد و این تواصورت می

 .  کند می
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 پیمان نوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی لکیگ نیمبارک در شعر نو یهاتکانه

گ  شعر اخ  یلکیمعاصر  دهه  دو  راستا  ریدر  تحوالت   یدر 

فارس  یبزرگ شعر  در  پ   یکه  وقوع  دستخوش   وست،یبه 

 ی شعر  ی هادر تمام عرصه  یاساس   یهایتحوالت و دگرگون

ا  ده یگرد حاصل  که  خلق    ی هاتکانه  نیاست  مبارک 

شده است با نگاه و    ینینو  ت یبا شناسنامه و هو  یی شعرها

هست  ع یبد  یانگره پ   و   یبه  شعرهایرامونیجهان  با    یی. 

کشش   تیجذاب برا  و  ذهن    یالزم  کشاندن  چالش  به 

شعر. اگرچه الزم به    یاو حرفه  ی و مخاطبان جد  نیمنتقد

با کوشش و همت مثال     60ذکر است که در اواخر دهه  

  میو رح  ی، محمد فارسهمچون محمد بشرا  یشاعران  یزدن

شعر   یادیبن  التتحو  یبرا  یبستر مناسب  هساشعر، با  یچراغ 

از روابط   هساشعرفراهم آمد و    یلکیگ با گسست    توانست 

روستا باورداشت  ییصرفاً  سنت  یو  شعر  در  حاکم    یمحض 

نگاه  یلکیگ پ   ی با  جهان  به  مدرن  و  هست  یرامونینو    یو 

 ی لکیجان شعر گ  مهیبه کالبد ن  یاوح تازهشعر، ر  یشناس

را به نحو احسن   ریدر فرم، ساختار و تصو  یبدمد و کار نوساز

ارائه شد که تا    یدرخشان  یم رساند و به حق کارهاجانابه  

را از چنبره بحران خارج   ی لکیموفق شد شعر گ  یادیحدود ز

 .کند

  یفیاز لحاظ ک  افتند یفرصت    ی ادیز  یاستعدادها  هساشعر  با

که    یی ها زه و متفاوت با گذشته برسند، شعرتا  ییبه شعرها

دوستان را شوکه  توانست شعر  ریفضا و فرم و تصو  رییبا تغ

  ش یاآورده و اتفاقات و دست    ی دگرگون  نیکند که به حق ا

باشد. اما متاسفانه  ینم  یوجه قابل انکار و چشم پوش   چیبه ه

فرم و ساختار    یدر عرصه   شیاآورده با تمام دست    هساشعر

تصو   یزبان   یهایدگرگون  یعرصه  در  یچندان  قیتوف  ر،یو 

  یدر عرصه  قیتوف  نیا  کهاین  ا ی( حاصل نکرد و  یق زبان)اتفا

برون رفت از    یکم رنگ بوده است. برا  ی لیخ  ی زبان  ینوساز

تر  یمتعال   یی عرهابه ش  دنی( و رسیبحران )بحران زبان  نیا

  هساشعر  یو حرکت تکامل   اتیناب از دل تجرب  یهایژگیبا و 

 ی شد برا  یدی مفر جد  انیجر  ن یسر برون آورد که ا  یانیجر

که    ییجاآنو از    یلکیکردن شعر معاصر گ  هرچه به روزتر

 دن یرس  یالزم برا  ینهفته   لیو پتانس  تیظرف  یلکیزبان گ

جد جهان  م   یشعر  دیبه  دارا  نو  باشد،یرا   ی جو  شاعران 

با کشف ظرف  یلکیگ   یو رها ساز  ی زبان  نینو  ی هاتیسرا 

را در    یلک یدر شعر گ  ینینو  یموجود در آن، عرصه  لیپتانس

 ی . اما قبل از پرداختن به شعرهازبان موجب شدند یحوزه 

  دی جد  یهاو مولفه  یلکیشعر معاصر گ  یبالنده  انیجر  مدرن

  ی هافیبه ط  یو اجمال  کوتاههرچند    ینگاه   دانم ی، الزم مآن

  شتر یچه بتا با شناخت هر میاندازیب یلکیگ یگوناگون شعر

  هاآن  شعر  یها و فضاهاتی با ظرف  میبتوانها بهتر  ف یط  نیا

 .میآشنا شو

حوزه  النیگ  در گ  یدر  با    ی مختلف  ی هافیط  یلک یشعر 

ب هست  ینیجهان  نگاه  شعر    یشناس   ی و  به  خود  خاص 

  یسنت  یهادر غالب  شتریکه ب   یاول شاعران  فی. طپردازندیم

که درون    کنندیکار م   ییمایو ن  آزادهم به شکل    یگاهو گاه

ب  هیما مضمون  باورداشت  شانیکارها  شتریو  و  بر  ها 

در   یدارد و شهر و مناسبات شهر  هیتک  ییتامناسبات روس

محل  شانیشعرها ندارد  یاصال  اعراب  شاز  بعر.   شتر یها 

 بند یشاعران سخت پا  نی . ااست  یفیتوص  و  ییو روا  یخط

بستر و   رییگونه تغرشده هستند و از ه  فیتعر  یبه فضاها

حوزه  یدگرگون هراسانند  یهادر  شعر  زبان    و   مختلف 

   است. یرخصلت ابزا یشعرشان دارا

 ی ماین  یاآوردهاز شاعران با استقبال از دست    یگرید  دسته

تازه افق  و    یابزرگ  خلق  به  منجر  که  کردند  کشف  را 
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حوزه   ییهاشعر  نشیآفر در  گ  یماندگار  شده    یلک یشعر 

  یاول و با جرات  فیعده از شاعران با گسست از ط  نی، ااست

  یرا در شعر مطرح کردند و از کل  ینیمناسبات نو  یمثال زدن

عر  ییگو تصو  یی گو  انیو  خلق  به  و    یحس  یهاریمحض 

 . دندیرس دهیچینسبتا پ 

هستند نوجو که با استفاده و تجربه   یگروه سوم شاعران  اما

  یکه حق بزرگ-  یلکیبزرگان شعر گ  یهاالزم از شعر  یاندوز

ط  بر شاعران  دارند  فیگردن  مطالعه -سوم  با   ی همراه 

و جهان با خلق   رانیشعر امروز ا  نینو  یهادگاهیمستمر د

نو  دهیچیپ   یهاریتصو  یحاو  ییشعرها زبان  و  ذهن  ،  با 

دسته    نی. ااندگشوده  یلکیدر شعر امروز گ  یدیجد  یعرصه 

  یرا همراه  ها آندوم    فیاز شاعران ط  یاز شاعران که بعض

شاعرانکنندمی عرصه  ی،  در  معناها  یخالق  تازه    یخلق 

 شه یمعنا هستند و هم  یسنگ شده در حوزه  یهاواژه  یبرا

بر   زیها شده به ستیذهن سنت  یکه ملکه  یی زهایبا آن چ

  شیرا پ   میاز تامل و  تفکر در مفاه  گرید   یو نوع زندیخ  یم

در کالم و زبان شعر    یینوزاد منشا  توانمی  ن یکشند که ایم

زبان و دست و پنجه نرم کردن با   ینوساز  ی. به عبارتشود

برا درون  نیا  یکلمات  شاعران  از  است  یدسته  اشده   ن ی. 

  یهارابطه و    ریمدرن به تصو  ینو و از منظر  یشاعران با نگاه 

ناگهان  و  م   یخودجوش  شعر  انگرندیدر  شناخت  نکی.    با 

شعر  یهاف یط گ  یگوناگون  معاصر  شعر  دست  یلکیدر   ،

  نینو  یهاها و مولفهو شاخصه   یلکیشعر مدرن گ  یاآورده

 .مینینشیسوم به تماشا م  فیآن را در شعر شاعران ط

 : ها عبارتند ازمولفه  نیا

 در حوزه زبان ینوساز-1

   شهینگاه و اند  یدر حوزه رییتغ-2

  یخوان دیسهم مخاطب و سف-3

 نحو و ساختار یدر حوزه رییتغ-4

به   تیو روا یداستان  یو استفاده از شگردها ینگر ییجز-5

 نفع شعر

  ا یاش نیها و روابط بکنش رییتغ-6

 

   زبان  یدر حوزه  ینوساز-  1

 
 ادا ی تایا

  بزم بار

 ... کلمه

   سر ِاننزبا

  یدیزن بار

  جان لماید

  نانمه

  تو چو

  جانِ تان یم

  نا .... کوالنا-

 ... برمه

 
 "یچراغ  میرح"

 

 : یفارس  ی   ترجمه

/    هانا/ بر زب  نیام / بر واژه / مترجمرا / بار کرده  یاخاطره

نه بر  -دانم/ چه گونه؟ /در عمق جانم /  یکنند / نمیبار م

 کنم میحملش   -پشت استخوانم/ 

 
 

  بکاشته خورا

  اَمره ارسو

  بدا آب

  سبزا به یک

  هیناجه  شتهینیب لیگ به

  دوخان دوخان

 ... ههید ایوب -

 (یمحمد فارس)

 

 : یفارس یترجمه 

اش/نشست/ تا سبز شود  یاری نشا کرده /با اشک به آب  را  خود

پژواک و فراخوان /   یاست / بو  یابه گل نشسته   یآرزو  /

 دهد یم

 
زبان و به چالش   یدر نوساز یدو شعر باال اهتمام سترگ در

م  یعاد  یهنجارها  دنیکش مشاهده  شاعر  یزبان  و  گردد 

زبان به زبان اضافه کند    یدر حوزه  ی دیتوانسته امکانات جد
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زبان  به  ظرف  گرید   یو  به کشف  موفق    د یجد   یهات یشاعر 

است  یزبان قول  شده  به  چون  هجوم ،  «اکوبسنی».  شعر 

باال    یها. زبان شعران روزمره استافته و آگاه به زبیسازمان  

و   یعاد  یمعناها لیو از تحو ستین یکیو پرات یابزار یزبان

م  یمعمول باز  جایسر  آن  از  و  شاعرانه  »  که  ییزند  زبان 

نم  رونیب  یهدف  بر  را  خود  کارکردتابدی از  شعر  صرفا    ی، 

اتفاق خجسته در    کیچون شعر  ،  «ندارد  یانیو ب  یارتباط

نجات   یروزمرگ یاتفاق شعر را از ورطه نیزبان است و هم

 .دهدیم

  شهینگاه و اند  یدر حوزه  رییتغ  -۲

 
  آبدو ِسنگ

  زئن دره ورق 

  گرجا خیتار

  هیقلم  ِسا  یم

  هیدره تا دَئن

  نو کان سر نوک

  خومه ی ب گرده

 ه یبوار خا بوار

  بتاشته خاک سر

  ی جان راش ِلخت

  کاغذ ِتان ِتنگ

  یتشنگ ِجولف

  دره شیپ  مرا

 
 "آریاپادمحسن "

 
 :یفارس یترجمه 

 
 ی ه یرا / سا  خیزند /جرم تاریسنگ / دارد ورق م  یدره  دهن

 انه یگردد بدون آشیها / مبر قله  /ندیبیم  هیقلم من / دارد ته

لخت    ی / جاده  دهی/ خاک سر تراش  خواهدمیمکرر    دنیبار  /

  از من جلو افتاده -/  قیعم   یدر عمق کاغذ تنگ / تشنگ /

 
  یهول ی هول ِگرمش

  جانای پسا کفته ک  ِباهار

  کونه ٰ  جاالنه چله

  آفتاب بو هیآ

  تالر جور ِحوت

 ... کوله کو کوره کو سو

 
 "قیصد رضایعل"

 

 : یفارس  یترجمه

بهار /    ی پس افتاده  یهاالنه کردن باد گرم / جوجه  ی آوا  با

خروس    یقو  ی شوند / قوقولیچله زمستان م  یالنه  یروانه 

 / از تاالر اسفند آفتاب  د یآیم /

 
  ی شاعر نسبت به هست یدو شعر باال نگرش و نگاه نوجو  در

پ  جهان  شاعرانگ  ی ناب  یجلوه  یرامونیو  تماشا    ی از  به  را 

 ی زی، شاعر دست به بهم رنگرش نو  ن یو با اتکا به ا  گذارد می

واکاو معناها  یی معنا  یو  گشته  قادر  و  و    یاشهیکل  یزده 

تازه و    یناهااز مع  ییایرا به دن  را پس بزند و ما  یانامهلغت

شعر  ،  گفته  «بارت»که    یکند و همان طور  تیمدرن هدا

  ،را محو کند  ها آنآن که    یبرا  کند میمعنا    د یوقفه تول  یب

منشاء    دگریتول  یخصلت»باال    یهاشعر توانسته  و  داشته 

ب  دی جد  یمعناها به  و  توان   گرید  انیباشد  از  شاعر 

خو  یینوزا  یبرا  ییباال  ییشاعرانگ بر  معنا  حوزه    ردار در 

 .« باشدیم

 

  سهم مخاطب-۳

  چن تا سطر یخاست یک وارش

  تر بواره ریجیب

  باورد نیبامو ابرانا دورش  باد

  اسا

 چتر یب

  یکرج یب

  تاکونم زاکول آوا تایا

 ٰ    روبار ِقالنیص هه

 لسمه  لسمه

  سمیسر ا ِپورد

  زنم ورق ا-غرقا بو ماالن ِتذکره  ایدر
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 ی ک  ای

  شر  ِدور هه ا -کوتا واوو چش پره آسمان

  اجار دود توک وارگانم ِنیپرچ تایا

  شم بازون

  نمیقوروشان ِخابا اورش ِقاب

... 
 نانم 

  بشم  یگبل

  نمیرا ووؤگ خانهؤرگ

 
 "یمسعود پورهاد"

 

 : یفارس  یترجمه

تر ببارد/ باد آمد ابرها  نییخواست چند سطر پایکه م  باران

از    ی/ موج  قیبدون قا  /حاال / بدون چتر/  ختیرا در هم ر

  "قالنیص  یرودخانه"پل لرزان    کی/ نزد  کنم میآواز را تا  

زنم  یغرق شده را ورق م  رانیگیماه  ی/ گذرنامه  ستمیامی

و اطراف  ورد نیآسمان هم یکوتاه شده یهاکه/ دامنه ای /

/ خواب   روم می/ بعد    زمیآو یم  نیپرچ  یهارکیت  یرا / به رو

را بیماهگوش نم  زمیریم مهها   /... /    د ی/ شا  دانم ی/  بروم 

  رعد را ببرم یصدا

 
جذب مخاطبان در    یو کشش الزم برا  لیپتانس    باال  شعر

و   دیسپ  یو نوشتن سطرها  لیتکم  یمشارکت مستمر برا

دارد را  مخاطبان نانوشته  د   ی .    یمصرف کننده  ک ی  گری که 

  لیو تکم  ن یو مصمم در تکو  یجد  یو به شکل   ستندیصرف ن

  یو چه بسا به جهان  ندیجو یشاعر شرکت م  یجهان شعر

ذه از  برسند  ن دور  شاعر  تصور  با  و  شاعر  باال  شعر  در   .

،  ییمعنا  تیتوانسته در کل  شیناب خو  یو شاعرانگ  یشگیاند

و    ینیع  یتیو با ذهن  دیبنما  یشعر را دستخوش تحول بزرگ

از شعر برسد و    ی به کشف و خلق جهان ناب  یذهن   یتینیع 

  ی از معناها  یبه جهان   ییتنگ تک معنا  یشعر را از چنبره

بد و  گردد  عیتازه  چنرهنمون  حکم    ییهاشعر  نی!  هرگز 

  نیقیو    تیاز حتم  یکنند و عاریصادر نم  یی و نها  یقطع

ها به  دهیو پد   یستبه ه  قی از تعل  یباشند و مدام در حالتیم

م  ده ید تاویشک  راه  و  رو  یهالی نگرند  به    یگوناگون 

 .باز و گشوده است شهیمخاطبان هم

 

  نحو و ساختار  یدر حوزه  رییتغ-4

  آسمان

  یماه صوبا مانست بهشتیارد

 کله آتش  گرد

  واران ِتابستانا ِنرم  - 

  تهیکوال گ نا  نه یآ روخانه

 ی دووس

  یبوقا عروس لهیپ 

  هیسا  یم

  خاچکا هیخاچکا

  آه بو تایا

  توکه

  توکه

  نا نهیآ سالما

  یکود هیگر

... 
 
  ه(نگارند از)

 

 : یفارس  ی   ترجمه

ماه بود / آتش اجاق / به    بهشتی/ چون بامداد ارد  آسمان

ها در دوش  نهیبار آبا کوله  /  رود  باران تابستان /  ینرما  ینرم

سو  دیدویم  / سا  یعروس  ی/   / بزرگ  تراش  ه یمعبد   / ام 

آلود را  ها غبارنه ییبود / قطره /قطره /آ  یخورده و صاف / آه 

  ستیگر

 
 
 

  بم جوانا

  گانمیا پوست

  سال

  کشه تان سکته کونه  ِبهار

  گوال به سنگ

  بهشت  روزان
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  نام یت

  مره نه

 ...     ره نفسه هوا

 

 ه( نگارند از)شعر 

 

 : یفارس  یترجمه

اندازم / سال/ در آغوش بهار به  یشوم / پوست میم  جوان

، مثل بهشت / نام  / روزها  شودمی/ سنگ گل    رودمیخواب  

 هوا / نفس است یمن / برا یتو/ نه برا

 
، دستخوش تحوالت نحو و ساختار  یشعر باال در حوزه    دو

که    یهمان طور  .گشته است  یشناخت  با یز  ت یدر کل  یادیبن

تغ  (آسمان)  دینیب  یم با  اول  شعر  بار     گاهشیجا  رییدر 

  دهیبرگز  ینینو  یخودش را از دست داده و بار نحو  ینحو

خود    یمکان  گاهیجا  است  یمکان  یعنصر آسمان که»است.  

و در شعر دوم هم    «است  افتهیزمانمند    یو خصلت  رییرا تغ

  شیخو  یبار نحو  رییاست با تغ  یزمان  یعنصر»  که(  روزان)

 «.است افتهی  یمکان  یمنش

 

شگردها  ی نگر  یجزئ  -۵ از  استفاده  و   داستان  یو 

  به نفع شعر  تیروا

 
  دیی به لب دوچکانه  لب

 سازانیساغر

 نکوچه  ِتنگ

 چش پره ان  خانه

 سرجاکش  ِناودان

  هیباغباغو صدا آ ِکوتران

  بزه سوفاالن ِسرا چچ

 چایپ  ِدیفیس

  دس چایپ  ایس زهیگور

  ندرچه  یچوب

  کس کسا دییدوجه  چوم

  بوشوسته سنگ ِبست ِسر  تازه

 چهیپیصدا د کتله

  اوتاق ِپنجره پوش تالر

  چهیپیشه ا کنار

  تان ییصارا د یچوم پرکش دوتا

  دینیشیکول ِسر ن ِم ید یکورک

  دار  ِجا شکم اوساده لیانج وارید

  ن یاجوران اون ِش فکالشته

  تان سرنج بزه همه

 نا  دوالبچه  ناطاقچه  د یدر رنگا

 زناکان  دییسر کتل بنا دران

 گبه ِحنابندان

  یدیگول بکاشت  هنده

 سازانیساغر

 نِکوچه  تنگ

 ن درچه  خانه

 
 ( یجکتاج. پ. م)

 
 

 : یفارس  یترجمه

داده  لب  به  دامنهلب  کوچهخانه  یهااند/  تنگ    یهاها/ 

باال  یساغر از   / ناود  یسازان  صدا  ها آن سر   ی بغبغو  ی/ 

م رو  دیآیکبوتران  بر  گربه  یهاسفال  ی/  بسته/   ی خزه 

به    / یچوب  یهاپنجره  /زدی گریم  اه یس  یاز دست گربه  /دیسف

دوخته  گریکدی شده   یاند/روچشم  شسته  بست   یسنگ 

چوب  یپا  یصداخانه/   پرده    یگوشه   /دیآیم  ی صندل 

خانه    اط یدو چشم به ح  /رودمیکنار    ی / اندک  یی باال   یپنجره

 ندینشیرخسار دختر م کشد و /  بر یپر م

انج  وارید از درخت   / / آجر  ریطبله کرده    یهاباردار است 

شده  قلیص آجرداده  تند  رنگ  همه  / وردهخ   یاش/  اند 

  یمحل جلو یهازنند/ زنیرا رنگ م   هاها و دوالبچهطاقچه

اند/ حرف حنابندان است / باز گذاشته نشسته   "کتل"درها  

کاشته گل  پنجرههم   / /    ی هاکوچه   /یهاخانه  یاند  تنگ 

 سازان یساغر

 
مولفه  یکی شاخصهاز  و  جز  نینو  یهاها  معاصر،    ییشعر 

  ی که زندگ  یباشد . همانطوریم   یی گو  ی از کل  زیو پره  ینگر
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ر اشدهیپد  زیر  زیدر  و  ادارد  انیجر  ایها  در  شعر هم    نی، 

تفاوت    ی، ب ایاش  نیتریو دم دست  نیترشاعر از کنار کوچک

خرد    هایپدیدهو    ایاش  نی و نبض شعر با هم  کندمیعبور ن

به   یشعر  یشاخصه  نیزند و شاعر توانسته از ایو کوچک م 

  نیها هم در اتیو احسن در شعرش استفاده کند و رواحن

باشد که شاعر موفق شده  یم  یشعر  نینو  تیروا  کیشعر  

ذهن تصرفات  ب  ی است  جهان  را  یشعر  ن ینو  ینیو  به  اش 

  یاهبه تماشا بگذارد و از زبان و لحنها  تیروا  نیدر ا  یخوب

      ردیفاخر فاصله بگ

 

  هادهیو پد  ا یاش  نی ها و روابط بدر کنش  رییتغ_6

 
  دوخان مرا

  دوخان اوجور

 ی ک

  شتاوهیپنجره ب نه

  نیپرچ نه

  دوخان مرا

 یک اوجور

  بزه سب گاز

  دوخانه پوتارا

 ، رادوارایصندل

 
 ( یمسعود پورهاد)

 

  :یفارس  یترجمه

نه پنجره بشنود/ نه    کن / که/  می کن/ آن گونه صدا  میصدا

گاز زده/ مورچه را صدا    بی س  آنگونه که/  کن/  میصدا/نیپرچ

 ، رهگذر را یصندل  /کندمی

 
پد  ایاش شعر دهیو  از  خارج  جهان  در  داراها  و    ی،  روابط 

روابط در   نیا  یباشند که سنگ شدگیم  یمناسبات خاص

اما    .است  دهیرس  تیاز تقدس به قطع  یامرور زمان در هاله

 ی و نوجو ایذهن پو  لتریها از فدر جهان شعر و در عبور واژه

  ایاش  نیها و مناسبات بشکن  یدر حوزه  ینیروابط نو  ،شاعر

 ی زیبه هم ر  نیکه ا  یگردد، به طوریها حاصل مدهیو پد

تا آحاد    ریشعر از تصو  یها در تمام عرصه  یروابط قرارداد

ها  دهیو پد  ایبه اش  دنیبخش  یانسان  تیهو  نیو همچن  ریتصو

موجب ظهور    عتیانسان به طب  انهیاز نگاه سلطه جو  یعار

  ت.اس  گشتهها  دهیو پد   ایاش  نیب  یو خود جوش  نیروابط نو

ب   در حاکم  روابط  و  خارج  پد  ایاش  نیجهان  بادهیو    د یها 

نه  گاز زده باشد   بیس  ی مورچه در جست و جو  شهیهم  ،

مسافر   نیمورچه و همچن  یگاز زده در جست و جو  بیس

  .در انتظار رهگذر یو نه صندل یو رهگذر به دنبال صندل 

 
 88 نیفرورد

 (رسول زاده نیاز حس ومهیداخل گ یهاپاراگراف)88*
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 رضا درویش علی
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 عباس گلستانی 

 

 معذرت خایم 

 آن جه تومام اَن کلمه

 نیشتاییدکی خوشان جا نی              

 ببخشید مرا

 کف بو نوکودم ̌ کی دس

 میان  ˇهوا دهانˇاَن سردجه 

 زندگی 

 یخ  بزه  

 خاستی واز بوکونه بیرون          

 لمس ببه می انگوشت

 کی خابو خیاال 

 حلقه بوکود 

 دور  ˇشیمی گردن              

 ده نتانم دس بکشم 

 جه خودم 

 بدام کی ایجازه  

 موش موشته ببه                      

 گازو گیبیل ناجه                        

 بشکفه                                     

 کش ˇمیدان

 آنقَدَر اوقیانوس بید کلمهچه         

 نهنگ قاتل  

 دوم زایی 

 خطان وسط               

 نتانم 

 جیر ̌ دندان ˇتیجی

 نخطه بنم

 یاآخر اَن قصه            

 ببخشید                     

 

 ترجمه:                             

 خواهم  معذرت می

 ها از تمام این کلمه

 اندکه در جای خود ننشسته       

 ببخشید مرا

 که در کفِ دست 

 نخواندم                      

 از هوای سرد دهان

 زندگی 

 یخ زده 

 خواست بیرون بپردمی           

 فلج بشود انگشتم 

 که رویا را حلقه کرد  

 بر دور گردن شما                  

 م بگذرم از خودتوانمیدیگر ن

 که اجازه دادم

 موش

 مشت شود 

 دندان آرزو بشکند

 ها قدر اقیانوس بودند کلمهچه 

 ی میداندر میانه                   

 نهنگ قاتل  

 زد  دم می

 در وسط سطرها          

 متوانمین

 زیر تیزیِ دندان

 در آخر این قصه 

 نقطه بگذارم                 

 ببخشید                                        

 

                 *** 

 آریاپادمحسن 

 

 رِه  شُوئنِکشکشان

 
 شبید
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 مرا شعر،

 جاَ دَخشارد  فارِی د ِ قلم

  تراوشن قدم ِپن

 کوئنه تفنگاَ خو

 فوداشت  نهیمِه س به

 زنگاربَزِه ساچمه پِم ی اِ

 بُ راَیگوشالخِ جاَ او یدستبغل یم

 گرواز بوخورد   جِیت ناَ،یذوقِ زم یم

 :دَرمشتان یوین شتم،یریو خورسخوان

 رِه  شُوئنِکشکشان

 بستاَ کونم ابراناَ سنگِ یواس

 -داَیخورش 

 - سو ِچومیاون  یک

 -دَرهشوئن یواس یباز

 ناَدمیجاَ هالچ سکتِیستاره ا دوتاَ

 سر، آبِ چا بزنم  انِیهواچا

 -کولکاالَ یم

 وازاَ کونه  کوال، یبوجورباَمو النت تنه  دارِ

 ، بَبَه قلمدان"خیمر"

 بَداره دفتراَی، م"یمشتر"

 تفنگ، شعرِ

 ...فونداره اَینهیسیم

 
 :برگردان

 
 کهکشان رفتن یبرا

 
-ترطرفقدم آن  پنج  /دیقلم کوب   وارِیه دشعر، مرا/ ب  /شبید

کهنه   / ستفنگِ  به  را/  مشت   کیکرد/    کیشل  امنه ی اش 

گم شد/    ام، یدستزده/ از دور و برِ گوش ِ بغل  زنگ  یساچمه 

زم بذوق   نِیبه  دارم    زیت  لِیام،  برخاستم  صبح  خورد/ 

  فرشابرها را سنگ  د یبا  / -کهکشان رفتن  ی:/ براسمینویم

  ن ی دارد از ب  ،یباز  یاش/ براچشم  دِیرا که د  دیکنم/ خورش

ق  / -رودمی رو  مِ یّاز  به  بدهم/  تاب  ستاره،    یهاچاه  یدو 

 ی بر تنه  دهییقارچِ رو   /-را  امیدگ یچیچاهِ آب بزنم/ پ   ،ییهوا

، دفترم "یمشتر"، قلمدان شود/  "خیمر"درخت، باز کند/  

شعر تفنگِ  نگهدارد/  شل  ام نهیس  /-را   ...نکند   کیرا 

 

*** 

 (یجیاله . ط .ح) یطوّاف نیحس
 

 (ی رشت ِ یلکیگ)

 
 

 ی خاندگ یت

 ه؟ یلوله ما ا تایکو جه

 
  آفتابا زم به سر بوکود زارتایه

  امره دورابوست 'اورااور مینس بازون،

 
  یخاندگ یت

  وا مره'تور تا یکو ییک بوگو

  دارانا بزه و لُختا کود شتهینیب ی ت یت

  شه ا یرا یت  ییهرته کوچه ک ییک

  بون دوسته

  وا زنه ی ک  ایهرته اولکا  ییک

  چور 

 
 

 ی خاندگ یت  هیوا مره ا لهیگ تا یکو ییک بوگو

  رانهیشاعرا واگ 'نیلحزید تا یکو ای

  نام امره وافرازه 'بولند یت  تا

  چاکانا 'لخت شتهینیب انیتاس به

 
 

بوسُخته   یام  رانهی، واگ  ییجانایچو مره ، ا  تا یکو  ییک  بوگو

 باورا ؟ 

 
  به جان کشم زمستانا

  بمرده آتشم نیهچ

  خاب ی سمند 'جه سودکفته اسبان یام

  یلچچه گ  'دیابراکش اوم تایکو جه

  به ؟ الیواه یواس
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  رابوستیاو ا یکو ی خاندگ یت بوگو

  ینتاریت ییک

  لشگر فوتورکانه 'ژیب خو

  به  رایاس ف،یلیدست  ' فیوشتنا ظر تا

  انیکوکال م 'کوشان اوخان

 
  یخاندگ یت بوگو

 دره؟   ییبه پستا ایکو

  کوله کش تا یکو ای

  انی  ینشان  یب جه

  داره خبر

 
      :یفارس واگردان

 
  د؟ی آیم ستانیتو از کدام ن یصدا

 
  قرار کرد یآفتاب را ب هزاران

  ، دور شدمیبا خرام ِ نس سپس،

 
  تو یصدا

 باد - که با کدام توفان بگو

  را برهنه ساخت  هاآندرختان به شکوفه نشسته کوفت و    بر

  رودمیکه هر کوچه، که به راه تو  چنان

  بست بن

  را زندیهر سامان که دم نفسش را به آن م و

  سازدیحاصل م یب

 
  د یآینام تو با کدام باد موافق م  بگو

 کند میور کدام شاعر دلسوخته را شعله  ای

  نام بلند تو را تا

  برهنه کند ینشسته  ی به دلتنگ یهادشت  ِپناه

 
مان  ی، باور سوخته و در اتحاد  گانهی  مه،یکه با کدام ه  بگو

  ؟سازدیور مرا شعله 

 
  کشمیرا به جان م زمستان

  اممرده یآتش چون

 ما  اق یاشت یب  یهااسب ِیمانی س خواب

  دیامابردامن ِ یقله نیکدام با

  ؟اضطراب خواهد افتاد به

 
  تو کجا گم شده است یصدا بگو

  ظلمات که

  اش را تازانده استان یحرام لشکر

  رقص فیدستمال ظر تا

  انجمن صدا کشان شود ریاس

 
  ؟روز مبادا شده یرهیتو کجا ذخ یصدا بگو

  ایکدام در ا ی و

  هاینشان  یب از

  دارد خبر

 

                       *** 

 ی مهنوش سمام

 

 
  سرˇکیچ'چن گرش یالمنگ ،خو پا

  جی ˇسر کو

 ،آو بدآ و گوش سر

 
  سر ˇدار ولگؤن  ˇسوز یچنت

  بؤن'مؤقوفا

 بدآ  وشری ˇدارؤن کو،

 
 ، رو نشؤن ندآ ،گه ندآ  خو

 
  کوله یب فیال، تو

 

 برگردان: 

  کمان رنگین

  بار نیچند

  کوه یباال از
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 دیکش سرک

  کند و کاو به

  دار  یباال ،سبز یهابرگ چقدر

 مردند 

 تکان دادرا  جنگل ،کوه

 ی ، نشان ندادرخ ،هیچ وجه به

 کاله  یالف ب ،تو 

 

                       *** 

 

 هوشنگ عباسی 

 مره به یاد باور 

 مره به یاد باور 

 تی  تی ˇگول

 نشم خاطرا جه بدا

 آیه واُرز مهربانی تی  کی  وختی او

 سورخابه  گوشه ˇبرنج

 زنه  شبق آسمان و زیمین

 بو  ˇجوکول  -یا  خانه تا همه فیویچه وختی او

 . بآور یاد به مره

 ره دیله تسکه تی بولبوالن وختی او

 خانید  دهن  تا دو ایتا

 زلزله  زواله

 کونه کوک سازا خو

 دانه  اون دردا تی

 آیی  بیرون تنهایی جه

 - کی  وختی او

 تودِ خط ارسو ˇکول  ˇدیمتی 

 هونکابه دیل بیگفته  ول تی

 ورجه   تی همه عاشیقان وختی او

 شید سوجده

 ره  تی

 خانید  عشق ˇازنم

 شیربها تی  - تی  تی پره  پره

 سیفید رو تو

 باور یاد  به مرا وخت او

 جا  ˇتنگ جه که وختی او

 بایه بیرون خایه دیل سینه جه

 زنه تی  تی  توقایان وختی او

 به راستا بوله جرگه ای

 خنده تا هیزار هیزار  جا ˇلبان

 . اوشکوفه

 ستاره  تا  دو  کی  وختی او

 رسید هم  به مئن کشکشان

 اهاره بو آیه ب

 مره به یاد باور 

 بدا جه خاطرا نشم. 

 

 : برگردان

 بیاور   یادمرا به 

 مرا به یاد بیاور 

 شکوفۀ گل

 نروم بگذار ز یادت 

 نشیند می آنگاه که مهربانی به بار

 گیردخوشۀ برنج رنگ می

 تابد پرتوی از نور در زمین و آسمان می

 پیچد ها بوی برنج سبز میآنگاه که در همۀ خانه

 ه یاد بیاور مرا ب

 ی توها( برای دل تنهاآنگه که مرغان )بلبل

 دهند آواز سر می

 زنجره 

 دمد بر ساز خود می

 کند میبا تو همدلی 

 آیی از تنهایی بیرون می

 شودمیهای تو اشک جاری بر گونهآنگاه که 

 شودمیات خنک دل شعله گرفته

 گاه که عاشقان در برابرتآن

 کنند سجده می

 برای تو 
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 خوانند نماز عشق می

 بهای تو، انبانی از شکوفهشیر

 تو رو سفید

 آنگاه مرا به یاد بیاور

 که از جای تنگ  آنگاه

 آید دل به پرواز درمی

 نشینند می ها به شکوفهآنگاه که عاشقانه

 خیزدای بوته برمیجرگه 

 ها بر لب

 نشیند هزاران خنده به بار می

 که دو ستاره  آنگاه

 رسنددر کهکشان به هم می

 آید بوی بهار می

 مرا به یاد بیاور 

 مبگذار از یادت نر

 

                    *** 

 خسروی انسی

 

 تابوستون 

 رادواره 

 شعر چیکال یه

 پسی  اونه

 میداده  می

 شعرونه پئیزه

 بتاشتم

 

 : برگردان

 تابستان

 است درگذر

 شعر  دست کف یک

 سرش  پشت

 را مدادم

 پاییزی  شعرهای برای

 ام تراشیده

                    *** 

 پیئر پیلو

 فیلترسیگارکَشه بی

 پئرفیلتردار 

 خؤنه  روزنؤمه

 اما زاک

 خومشخه 

 سرنیویسه  خطه

 جیر  حرف یه نه

 جئور  حرف یه نه

 

 برگردان: 

 
 فیلتر  بدون سیگار پدربزرگ

 کشد می

 خواند می فیلتردار هایروزنامه پدر

 اما  کودک

 نویسدمی سرخط را مشقش

 باال  حرف یک نه

 پایین حرف یک نه

 

                         *** 

 الهام کیانپور 

 
 هیبه سا هیسا شورومِ

 زنم  سوسو

 جولفِ مئن تامِ

 آفتاب

 مره ی راش

 دره  یبازجوخوس 

 ه یبا یک صب

 چومِ جومجومه  یم

 ...پوشت واسوجه ابرِ

 

 : برگردان
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 /قیسکوت عم انیم /زنمیمه/ سوسو م یهیبه سا هیسا

قا  /آفتاب جاده/  ب  /کندمی  یباز  باشکمیبا  که    /دیایصبح 

بخار    یهایبافالیخ ابر/  پشت  ب  شودمیچشمم/    نی)از 

 ( رودمی

                                 *** 

 فردا فوکوده ارسو 

 رافا صُب

 سهم یآم

  عمر ریاو

 

 : واگردان

 
 

 بامداد درانتظار 

 فردا است خته یر اشک 

 ما سهم

  عمرگمشده

 
                              *** 

 لیالپورکریمى 

 
 نیشانم 

 جوم جوما

 .شراب مره

 دست ویگیر مرأ

 دهن لقه رفقمى 

 بوسوخته توقایى ره 

 خورشید،

 شب سوزنه مره فرقی نره 

 نوا ترسانن مرا

 آتش جا 

 تو مى ول بیگیفته خنده یا 

 فو نوا زئن

 هو نوا زئن

 مى دیل دله میان

 ایتا دونیا بوتوراسته روشینى رقصا درید

 نتانم جیگا بدم 

 باد می بوکون گبانا 

 کوگا به کوگا 

 . سرأ دأ

 بیشتاوستم کی خودا

 خاستی خو ناما واگردأنه 

 ...بنه

 " لیال "

 ... هه

 دست ویگیر مرا رفق

 ... ردست ویگی

 

 : برگردان

 نشانمهایم را/ کنار شراب/ میهمهوا

دست بکش از من/ دهان من لق است رفیق/سوخته است 

 برای عاشقی 

 خورشید/ با کرم شبتاب تفاوتی ندارد

 من را نترسان/ از اتش

ام را/ فوت نکن/ هوا ندمان به  ور شدههای شعلهخندهتو 

های رمیده در حال  ن/ در دورن دلم/ دنیایی از روشنیا

 اندرقص

دارم را/ سرایت   های بوم پنهان کنم/ باد / حرفتوانمین

 ه است/ ابادی به ابادیددا

خواست نامش را عوض کند/  شنیدم که خدا/ می

 بگذارد.../ لیال...  خواست()می

 هه... 

 دست بکش از من رفیق/ دست بکش... 

 

                           *** 

 

 سوک ایسا ارسو 

 نوبری جیجا ره

 ی آزادتؤؤ خوره 

 روسوایی چان پس ِ سر.

 دس فارس نیه سو

 اما                  
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 دیال دکفته 

 

 برگردان 

 

 تیز ایستاده است / برای زخمی تازه. 

 رسوایی. های ی/برشانه آزادچرخد می

 روشنی در دسترس نیست 

 اما

 بر دل افتاده است. 

      
*** 

 فریبرز علی نژاد 

 
  یچومه دَوَد یت

 ی نیدی ن یک

 یریگوشأ گ یت

 یشناویاوخانأ ن یک

 
  ... دسان دسان

  توشکه بزه دسان مرأ یأم

 !!؟یکون یچ

 
 

    :برگردان

 
 یبندیرا م چشمت

 ینینب که

 یریگیرا م گوشت

 ی صدا را نشنو که

 
 ها ... دست هادست

 !! هم گره خورده ما دستان به با

   ؟یکنیم چه

 

*** 

 

 

 ی رقاسمیمهتاب م
 
 
 نِیَی چشمِ چالِ م  یم

 !کن  این

 مید  چپرِ

 نیَیشانِ م  تالو

 ...شته یتِنا ن  جهیمِل  زردِ

 

  برگردان:         

 
 میهاچشم   یگود  به

 ! کن  نگاه

 ن یپرچ  کنار

 ها خار   انیم

 ه...  تنها نشست  یگنجشکک

  *** 
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 مسعود پورهادی
 

 وارش هه تو واره

 واره

 وؤره

 را سره ایسکایا

 سیرک ِیاق ِ اسبانا 

 درچه پوشت 

 بپا ایسا سورخ ِ پاپو گئشه ا کا. 

 

 خوبه دِ

 خاطره ای ناری. 

 

 واره

 ایس نوکونه

 روز     

 وارش ِال  -    

 وارش 

 روز ِ ال    

 ساعت چند ِجا کارکونه؟

 

 شریرما ال عطش زواله یه 

 خاک دهن واکود 

 دریا کونده پسازه 

 شاملو شعران ِ کالچ 

 کولهتا

 اوخان دگاد. 

بوخورده زوره هایاال    وارشی/کی/ایبچه اوشین تر واره/جیگا

 چیک چئنا/سرا د ِ/بوله بزند/ سنگ ِ بستانا/اسفالتا. 

 

 ایی کشه ول 

 راوه کونه

 ش ِچپر پوشت. وار

 

 وارش هه تو واره.

 

                                                 *** 

 

 :ترجمه  فارسی
 

 بارد می چنانهمباران 

 بارد می

 رؤبد می

 ایستگاه سر ِ راه را

 های سرکش ِ سیرک رااسب 

 عروسک ِ سرخ پوش بپا ایستاده در پشت پنجره را.

 

 خوب است دیگر 

 نداری.ای خاطره

 

 بارد می

 ایستدنمی

 روز در

 باران-       

 باران در

 روز-      

 ساعت چند است؟ 

 

 نیمروز گرم ِماه شهریور است

 خاک دهن گشوده است

 زند  دریا تنه درخت پس می

 کالغ ِ شعر ِ شاملو 

 اندازد. می ها ناپژواک در کوهست

می انسوتر  که/کمی  پنهان ِچیز بارانی/  های  بارد/انرژِی ِ 

ها را/ شخم بزنند/سنگ فرش  )که(  /کندمیسرگردان را/رها  

 اسفالت را.

                     

 تشآغوشی از شعله آ

 شود میزیر اسر

 پشت ِپر چین ِ باران 

 

 بارد. می چنانهمباران 
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 صفرنژاد   دهیفر

 

 نُبو،  الغر

 بوست الغرا

  دیکود الغرا

 ی گوشنگ انَیقایجه آفر الغرتر

 

 بو، قشنگ

 مانستن   نیو تختَ کاتر تاج

 بو ی میقد

 ح یمس جه

 ان یهند اد جه

 وار ید نیچ جه
 

 ببوست درد

 د، یبکالشت

 اُستخانا  خَ یتار یاون

 

 د یبزائ لقد

 خاکا 

 کتابا  ی اون دیبزائ یلیس

 ف،یح

 بو  سوز

 نام سوزَ

 کوه هنگامه جه پور،

 تن  ییطال جه پور،

 بو مرز

 مرز  اوشانترانَ

 تپه ببوست  سورخ

 جنگ  سورخ

 دیدمخت

 دستانا 

 دیدرازا بوست کوتا، ان،ی پا

 دیدمخت فوکوالنَ

 ی هان 

 م یفکول یب

 رخت یب

 پول  یب

 دراز   یبدبخت اتارَ

 م، ییبزا فو

 چراغا خانه

 راقا

 ، یرِه خوشبخت  مملکتانَ  م،یبکود نیز

 

 م یفادائ

 د یفادائ

 دیببرد

 ببردَد

 دیبر

 د یناور

 د یناور

 بُرج  یب

 ستون یب

 م یسائیا سرپا

 اوشان،

 .دیتماشا دَر ا ی  قایآفر شاخَ ،یهان 

 

 : واگردان

 نبود فیضع

 الغرشد 

 اش کردند ف یضع

 شد  قایآفر یاز گرسنگ الغرتر

 بود بایز

 ن یکاتر یتاج پادشاه  مانند 

 داشت  قدمت

 ح یاز مس شتریب

 هند  انیاد از

 ن یچ وارید از

 شد  درد

 دندیتراش

 را  خشیتار استخوان

 مال کردند   دلگل
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 را، خاک

 بر کتابش زدند  یلیس

 افسوس، 

 بود  سرسبز

 سبز نامش 

  کوه بتیه از پر

 یی از تنَ طال پر

 بود مرز

 دورترها  مرز،

 سرخ شد یاتپه 

 سرخ  جنگ

 ها را کردند دست لگد

 بلند شدند پاها  کوتاه

 پا گذاشتند ریها را زکراوت

 هم،  باز

 م یکراوات بدون

 لباس  بدون

 پول  بدون

 دراز شد  یبدبخت طناب

 م، یکرد فوت

 خانه را ییروشنا

 را  راه

 م،یبست نیز

 گر، یرا ممالک د یخوشبخت

 م، یداد

 د، یداد

 بردند، 

 برند، یم دارند

 برند یم

 آورند ینم

 آورند ینم

 بُرج  بدون

 ستون بدون

 م یاستادهیسرپا ا هم باز

 هم،  باز اما

 .را قایشاخ آفر کنندیتماشا م ها آن 

 فرشته جوزی 
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 ی چراغ میرح

 

 هادلقک            

 و بازندگان              

 
 

 :امنزدیک  ور و به دوستان د     

 دیده رضا نیکویی  و دکتر سینا جهاندکتر علی  

 

 

 

 ستادهیپشت پنجره ا یکس

 ...در کوچه یکس

 

 بود؟ که

 را یباز که

 یی تماشا

 !کرد آغاز

 

□□□ 

 

 ما 

 ...هابازندگان و دلقک مغلوبِ

 

□□□ 

 

 ی کی

 ی ک یدر تار ستادهیا

 فردا را  دنیرس فرا

 وجو ست پرس سرگرمِ

 

 

 گنجشکان 

 ی کیتار  یپا یصدا در

 خوابندیم داریب

 داریب

 بامداد  تا

 خوابِ شب            

 گردد ترقیعم                         

 ها رک ی رجیج

 ها انگل

 ک ی     کای

 خواب  یالالبه

 گردند یم پنهان

 ها درخت 

 ندیگویم انی هذ

 نیزم

 اش را دست و دل لرزش

 کند می مرور

 پنجره

 ترکزهره

 د یآیبه خود م  یناگهان  ی در تکان

 
 

 ...ادیفر و

 ده یگُز یخاموش

 ی کیتار یِ شانیپر در

 ی کیاعماقِ وجودِ  در

 کشد ینفس م  دهی بر دهیبر

 

□□□ 

 

 ی کی

 خواند یم بانهیغر

 یراهچشم به در

 

 رسد می  ریدر انتظارِ خود د دنیکش انتظار

 رسدمی ریپ   یدر مرزِ باز شودمی ریدرگ

 

□□□ 

 

 ی کی

 بازار  روز

 و  زدیم جار

 راه بود در
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 است یجار یمیجار در بازارِ قد رِیهنوز تحر

 

  یکی

 تیتا سکور موتیر از

 خوان با کارت

 بازار را 

 د یپویم ستادهیا

 

 پوشیگال یخانه

 اشغمِ غربت  با

 آذرخش  چِیچاپ یپ  در

 هقِ بارانهق رِیز

 زدیریم اشک

 

 رسد می  ریدر انتظارِ خود د دنیکش انتظار

 رسد می  ریپ  یدر مرزِ عاشق شودمی ریدرگ

 

□□□ 

 

 ها هیسا

 ی میگذرگاهِ بازارِ قد در

 دهیپاخورده و خواب ی هاعلف بر

 کنند یم  باشکمیقا

10 ،9،...،1،2،3،4 

 ؟ یپنهان شد

 

 یباز

 کاود یرا م هیسا

 کوچه 

 را  پنجره

 پنجره

 را پرده

 ابانیخ

 رد یگیم شیرا پ  ستنیز راه

 آپارتمان

 را ییبایز

 گذاردمیتماشا   به

  انتظار گذرِ

 فراوان 

 بخشد یم  یبرازندگ  شیاهایرو به

 

 اش راغمِ غربت یکس

 ل یموبا یصفحه  یِآشفتگ در

 کند می مرور

 

  یدلقک

 شودمی ریپ  شیعصرِ خو یابتدا در

 

 ی ابازنده

 بستبن یاکوچه  یدر انتها

 ابد ی یم انی پا

 

 پنجره

 ی پنهان          

 را  یکی/ حسرتِ چشمانِ  آرزو

 کوچه داده است به

 

□□□ 

 

 هیسا

 کند میو بر تن   ردیگیرا بر م  یآدم وجود

 خوردمی نیزم

 

 

 ها دلقک

 ...بازندگان و

 

 

 پژواک

 سرگردان 

 .دیپویم

 هیسا

 کند میرا به تن   یآدم وجودِ
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 .گرددیم مجنون

 یباز

 .ردیگیم جان

 خواب 

 نورِ چراغِ خودرو  در

 دمر

 .کشدیم یداریب

 کاود یکوچه را م یکی

 را دارتی د یکی

 پنجره ُپشت

 .کشدیم آه

 ؟یکس چه

 سکوت را  ازدحامِ

 انداز پنجرهچشم در

 تلوتلو 

 د یپویم

 

□□□ 

 

 کَف

 ها عصرِ دلقک در

 کند می  ُغلُغل

 

 تا بخوابند خواهندیاگزازپام م هاگنجشک 

 خواهدمیاگزازپام  درخت

 اگزازپام خواب

 

 غربتِ غمناکِ ماه   غمِ

 در آسمان

 فرو شده، 

 برق  رکِیت

 بر دوش اشرنگدهیآفتابِ پر با

 نورِ چراغِ خودرو  در

  نیزم در

 کرده  فرو

 

 دیرس ر یدر انتظارِ خود  د دنیکش انتظار

 دیرس ریپ دلقک  ی شد به تماشا ریدرگ

 

□□□ 

 

 مضاعف ی در تالش ابانیخ

 اش را غربت  غمِ

 بازد یم       گذاردمیوسط        ردیگیم بر

 خانه نیا متیق

 در شهرِ بازندگان                   

 ...ُپر یخانه                                        

 

 خانه نیا

 کم دست            

 جادار دارد  یهال خنده کی
 

 

 کوچه 

 را یدست باز کی

 !باخت

 م یارا باخته یدست باز کی

 ُپشتِ پنجره یکی

 در کوچه  یکی

 

 

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخ 

 خخخ از کتاب در دست انتشارِ*

ها  : عصر دلقکازدهمیدفتر    ،یچراغ   میاشعار رح  مجموعه 

 .1400 لگان،ی)ماسکان, فَنه(، نشر گ
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 :یلکیمتن گ

 

 ماسکان و   

 دباختان             
 

 ییکوین رضایدوکتَر عل 

  دهیدجهان نایبا دوکتَر س   

 ره  'فِقان یوَر و، دورشَر ر یم

 
 

 نفر پنجره پوشت ایساای

 ...نفر کوچه جاای

 

 کی؟

 یا بازی

 تامَشایی 

 !سَر دوکود

 

□□□ 

 

 اَمان

 ...دباخته 'دباختان و ماسکان

 

□□□ 

 

 نفر ای

 تاریکی ایسا

 واورس واورس کونِه 

 فردا آمُونِه 

 

 
 تاریکی پاصدا جا

 نِنچیچی

 بیدار خوسیدی 

 بیدار

 تا صوادَم

 شب               

 واخابا شه                      

 جیک

 آجیک 

 ایتا  ایتا    

 خاب, درز,ال

 جوخوسیدی

 دار

 هَفرا گِه 

 زیمین 

 پَرکَشا  'دیل 'دُوره کونِه خو دس

 پنجره 
  تَرَکزاهله

 دپَرکِه 

 

 

 جولفانی  'جان  'نفرای

 تاریکی دُرشنایی جا

 ...ایجگره

 توما زِهتام            

 نَفَس... نَفَس... زنِه 

 

□□□ 

 

  نفرای

 غریبی خانِه 

 رافایی                 

 

 رافایی خو رافا دیر فارسِه

 مرافا گیرِه بازی سامانسَر پیر فارسِه

 

□□□ 

 

 نفر ای

 بازار روز 

 هَرای مَره

 را دوبو 

 

 حَلِه گورابا هَرایه گَرّه دره                  

 

 نفر ای

 جی ریموت تا سکوریت 

 مَره 'خانکارت
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 بازارا

 پا ایسابُو مَجِه

 

 کولوشی خانه 

 تاسیانا

 جا  'گُرخانه دگرد

 جیر 'ونگ 'وارش

 اَرسو فوکونِه 

 

 رافایی خو رافا دیر فارسِه

 مرافا گیرِه توقا سامانسَر پیر فارسِه 

 

□□□ 

 

 

 چَر  'گوراب

 سَر  'پا بوخُورده علفان

 ان سایه

 بازِه دریدجوخوس

10 ،9،...،1،2،3،4 
 جوخوفتی؟

 

 بازی

 ا وامَجِه سایه

 کوچه

 اپنجره

 پنجره 

 ا پرده

 خیابان

 رایا پیشا گیرِه 'زیوستن

 آپارتمان 

 یا جوانی 

 تامَشا نیِهه

 رافایی چَر

 چندر

 رِه نومود دارِه 'خیال'خو خاب

 

 یانفر خو تاسیانی ای

 دُرشنایی جا 'موبایل

 دُوره کونِه

 

 
 ایتا ماسکا

 ا سَردوکوده دونوکوده پیرا بِه خو فَنه

 

 ایتا دباخته

 کوچه تا 'بستبنایتا 

 توماما بِه 

 

 پنجره 

 قاچانا         

 اناجه  'چوم  'نفرای

 ا فاداکوچه

 

□□□ 

 
 سایه

 جانا ویگیرِه دوکونِه  'آدم

 زیمین خُورِه 

 

 
 

 ماسکان 

 ...با دباختان

 

 

 دوخاندش

 هایاالی 

 .گَردِه

 سایه

 جانا تَنازِه

 .تورا بِه
 بازی

 .واج اَیِه

 سو چراغ 'ماشین

 خاب

 فوگوردسته 
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 .بیداری کَشِه

 
 ا فاموجِهنفر کوچه ای

 نفر تی دئنا ای

 پنجره پوشت
 .ناجه کَشِه

 کی؟

 یاشولوغی  'تام

 دکَف پنجره چوم

 گَراگَری

 مَجِه

 

□□□ 

 

 فَنه  'ماسکان

 کِخ 

 پَلَخا دره پَلَخ

 

 نِن ایگزازپام خایید بوخوسید چیچی

 دار ایگزازپام خایِه

 خاب ایگزازپام

 
 

 سیانی ما تَسکی تا
 آسَمانا

 نافوزِه

 شَلمان

 آفتابا کوال گیفته'خو کَر

 سو چراغ 'ماشین

 جَزِه

 

 رافایی خو رافا دیر فارسِه

 مرافا بیگیفت ماسکا تامَشا پیر فارسِه 

 

□□□ 

 

 خیابان     چَکامَکی 

 یاخو تاسیانی 

 ویگیرِه     وسط نیِهه     دبازِه

  اَ خانه پول

 شهر 'دباختان              

 ...پیلِه دیپچار                                
 

 اَ خانه 

 ناقَلَن         

 ایتا سالُون خانده دارِه پَرّان 

 

 
 

 کوچه

 یا بازی

 !دس دباختهای

 یا دباختیمی دس بازیای

 نفر پنجره پوشت ای

 نفر کوچه جا ای

 

                                 7/10/1397  
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 پیمان نوری
 

  لنگه به لنگه

 م یناور نیچره دورش

 هی آورده دارانِ شکم ورم ب یوقت

 گوشا آب بوشو  ایدر

 م یناور نیدورش چره

 البدان یوقت

 نیرختخابِ مئن هالچ یام

 دَوَده 

  منم من

 بوزِها بوز

 پوردانا  ی لیهمد

 تاک 

 تاک 

 ی ا

 گا 

 نه

 موران زنه   آفتابا

 نهیشیبست ن انییجالِ م هیآ شال

 چاله  یتاگول تنگامه

 فَوَرده هنده  امرا

 هیلنگه به لنگه  ل ید یام

 به دوم  دوم

 م یبادبان دَوَد  یِکیتار

 نخانه  یک  چینِ خطا ه پنجره

 فورسسه فاکون   تایا من

 فچرخسه پورد  تایتوا

 م یناور نیدورش چره

 ی بیب نهیآ یتوتان

 من

 وئر بزنم  آتشا

 نه یکلماج یکیتار

 ی نیدین

 ا یو دار و هوا سنگ

 دره  ایگول

 
 برگردان 

 میزیبهم نر چرا

 و  یدرختان زخم یوقت

 شنودینم یزیچ ایدر

 میزیبهم نر چرا

  یوقت

 بسترمان  در عنکبوت

 تند یم

  هایخودخواه

 کیبه  کی

 زد یریرا فرو م ی همدل  یهاپل

 زنگار زده  آفتاب

 شغال

 مرغان بست نشسته یدرالنه

 میاگلو درگرداب فرورفته تا

 مان جدا جدایهادل

 را ی کیهم تار پشت

 م یبندیم بادبان

 م یا هناگیب  یروشن با

 ختهیفرور یایهشت من

 رانیو  یپل تو

 میزیبهم نر چرا

 ی باش  نهیآ یتوانمی تو

 آتش بگذرم از من

 است  دهیپوس کرم خورده و یکیتار

 ینیبینم

 هوا درخت و و سنگ در

 بپاست  غوغا

*** 

 
 
 سامهیا

 سنگمه  نه

 کوه نه
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 آدمم 

 گندم بوخوردم نه

 سئب نه

 بنام آرزومندانه بهشتا

 شتمه ین جهنم

 ر یج هیسا خودا

 

 : برگردان

 هستم

 گمنس نه

 کوه نه

 آدمم 

 گندم خوردم نه

 بیس نه

 یگذاشتم برا را بهشت

 آرزومندانش

 امنشسته  جهنم

 خدا هیسا ریز 

 
*** 

 آفتابِ زالِ مییان

 بانه  هینام سا  یت

 اد ی  یت

 ماه ردّه  بهشتیارد

 

 :ترجمه

 تابستان وزمرین درآفتاب

 بان و هیسا نامت

 ادت ی

 نم باراننم

 ماه  بهشتیارد 

 
*** 

 

 

 باغانا 

 میبکاشت نهیآ

 آسمان 

 تان  ی شانیپ  آفتاب

 شت یوینیب

 خون یکیتار

 گردن دکفت  یام

 

 

 : واگردان

 ها درباغ

 م ی افشاند یروشن

 آسمان 

 آفتاب  ییشانیبرپ 

 نوشت 

 یکیتار خون

 مان افتاد گردن بر

 
 

 عباس گلستانی 

 

در استعاره  نیویشتن  "رقص  ترا  اَینه 

 از: پیمان نوری   "دره
                                                                                          

شعر، محصول برجسته شدن زبان است، این که مفهومی    

ن گونهبه  به  یا  و  نظم  یا  شود  گفته  دیگرثر  زبان    ای  که 

شیوه به  را  خود  تفاوت  برجستگی  کند،  بیان  دلپذیر  ای 

صونمای در  را  خود  میش  نشان  فرم  یا  این  رت  در  دهد. 

تاکید   به  از شکل گفت؛ شعر، گونه  توانمیجاست که  ای 

را   مخاطب  خود،  ارائۀ  چگونگی  با  که  است  زبان  برجستۀ 

  جذب کرده و او را به سمت مفهومی که در خود پنهان دارد،

اَینه   لکیِ ». به همین دلیل مجموعه شعر گیکند میهدایت  

گیرد، نه به صرف  در حوزۀ شعر قرار میترا نیویشتن دره«  

نه، بلکه خود این که چون مؤلف و یا ناشر کتاب گفته است،  

ویش، خود را در حوزۀ گواهیِ عملکرد خود در خبنابر  ،متن

می قرار  بودن  شعر  غالب  اندیشه،  بر  تخیل  چیرگیِ  دهد. 
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یا    های شعری وبر تعقل، بیان مفهوم در تن سازه  احساس

؛ از  کندمیعر را از شعار و زبان نرم دور به عبارتی هنری، ش

می کتاب  این  وارد  پنجره   شویم:   این 

نرم وُ نازک/ هاتو تی چوم / مرا تا ورق بزه / نفهمستم / کی  

تا می دیل  ( یا :    132میان / تی ناما   )ص  بکانده / می دیل 

هیزارتا    / افتابه   / خنده  گرم  چوم  تی   / وارشه  پورد سیل 

 (  126دوسته به )ص 

پیمان نوری، شاعری که به سبب داشتن درکی زیباشناسانه  

به   باز  تخیلی  و همچنین  خود  پیرامون  اشیاء  و  از هستی 

اشیاء و    فراخیِ طبیعت زیبای گیالن، در اشعار خود، میان 

گزیند که مفاهیم در برجستگیِ زبان  مفاهیم تعادلی را بر می

تا   نشود  به  گم  ببرد،  لذت  او  از خوانش شعرهای  خواننده 

پایۀ   سه  در  او  شعرهای  آفرینش  خاستگاه  دلیل،  همین 

گیرد و گاه در یک ارتباط  قرار می  عشق، طبیعت و جامعه

گیرد  بر می  ارگانیک هر سه عنصر هستی شناختی فوق را در

گروه   و سه  در  مجموعه  این  در  او  اشعار  نگاه،  همین  با 

.  گیردمیز طبیعت و شعر اجتماعی جای  عاشقانه، ستایش ا

ست. از گروه  ااز گروه عاشقانه، دو شعر فوق، مثال این گروه  

توجه کنید : مانمه/ می نفس    30ص   "بهشت  "دوم، به شعر  

تیکه   ایتا   / شایدم  دره/  رقصا  میان  می   / بهشته   / ایسه 

و یا از  فته / انهمه اتشا وا تابارم .  اردیبهشت/ نه / کی بوگ

اجتماعی، شعر زیر را بخوانید : اَسمان نه / زمین نه / گروه  

تنها /  پرنده اتفاق دکفه / هیزار هیزار / دریا / ستاره / ماه/   

ها اتفاق کشه تان / خاب رنگ / تی تی کونه / ول گیره /  

نیویسه / جهان ایتا نیگایه / جاده جاده کهنه پوردان / گاره  

د  / / ویریز  نه  / فاصله  /  سری خانیدی  نا  پال  تازه   / یچین 

)ص یه...  فاصله  ایتا  پورد   / مرا  حرفان   (    54سیفید 

گروه     جزء  گیلک،  شعر  تاریخ  به  توجه  با  نوری  پیمان 

چهارم) دورۀ  قرار  1شاعران  گیلک  شعر  یعنی  گیردمی(   ،

دوره ای که شاعر در کنار تولید ژانرهای متفاوت دوره های  

ارائه می دهد. البته   آزادقبل، اشعار خود را به صورت شعر  

ارائه ای از نوع خالقیت مدرن در شعر گیلکی، انتخاب واژه،  

نشان کلمات  و چینش  استعاره  ابتکار دهساخت  این  ر  های 

ست  ای رخ داده است؟! طبیعیاشعار او هستند. اما آیا معجزه

در موقعیت  های زبان گیلگی  که نه، چرا که بررسیِ ویژگی

سلب   فرصت پرواز را از شاعران  چه تاریخی و چه اکنونی،

ها بیشتر از توان فردی شاعر  کرده است، بنابراین، خالقیت

موقعیت پایۀ  بر  که  شکاست  و  ضعیف  شرایط  های  نندۀ 

یز خود تحت تاثیر تحول  دهد و این ن عمومی خود را بروز می

باشد که آن هم خود بیشتر  های شعر فارسی میو دگرگونی

، از افاعیل عرب در تولید کننده  ف کننده بوده است تامصر

شعر   تاثیر  تا  گرفته   کالسیک  و   آزادشعر  اروپا  سپید    و 

غیره سبب شد تا شاعران    بر روی نیما و رمانتیسیسم فرانسه  

بزرگ ما با خالقیت فردیِ خود شعر ایران را رو به تحول به 

  نیماپدر شعر فارسی و   رودکیپیش ببرند و به همین دلیل  

ا نوی  لقب گرفته پدر شعر  نوآوری یران  این  و  تا ها  اند    هم 

کنون بیشتر در دو حوزه روی داده است؛ یکی در صورت و  

را    هاما رعایت اصل سنتی طولیِ مصراعساخت شعر که نی

کنار گذاشت و یکی دیگر در حوزۀ معنا و جهان بینی که 

می  حال شعر  وارد  جدیدی  فکری  هوای  از  و  کنند، 

  شاملو وتا اخوان ثالث و فروغ و    رای بهار گرفتهالشعملک

رج دادند. اما تغییر در  این میدان ابتکار به خ که دردیگران 

نیست  فرم شعر کار ساده بار ای  و هر چند صد سال یک 

می و اتفاق  ماندگار  تحوالت  شاهد  دومی  در  ولی    افتد 

ایم. شعر گیالن نیز به دور از تحوالت  کنون بوده  بیشتری تا

و شاعران بومی منطقه را تحت تاثیر قرار   شعر ایران نبوده

شعر  مجموعه  این  با  که  نوری  پیمان  جمله  از  است  داده 

ایرانی    گیلکیِ خود نشان داد که توانست از تجارب جهانی و 

توانائی و  ببرد  بهره  مثال،  شعر  بکشد،  رخ  به  را  خود  های 

بر جهان  با تکیه  بوده که  استعداد برخوردار  این  از  پیمان 

یژۀ خود با ایجاد دنیایی نو در ارتباط با هستی و اشیاء  بینیِ و

در کند  تالش  خود  تولید   پیرامون  به  دست  خود  اشعار 

ظیر نباشد  گیلکی اگر بی ن  آزادهایی بزند که در شعر  استعاره

یت او را در هر سه  این خالق توانمیحتما کم نظیر است و  

سروده از  فراوانگروه  به  او  بود.  های  شاهد  این  ی  به  مثال 

ایتا »،  44ص  جیب دره«افتاب، دریا  ها توجه کنید: »استعاره

اینه  »،  14«صهوا پیرهن بکنده  ، »30ص«  تیکه اردیبهشت

سیفیدی / ابوشکا جا / خوپیران ، »128« صترا نیوشتن دره

فالک  میانپره/  کله  خانه/  دودی  گیلکان  ،  106ص  «انه/ 

«  / خانه  آواز  /  خانه،  کونه  رقص  پرشهر،  گیره« آسمان   ا 

، »ساعت  86، »تنگامه / خوب / خوشاخا بتاشت« ص100ص

زنه«  / قدم    / کنشه  جان   ،64ص  امی 



 21 شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

55 

  

بینیِ  ها نشان میتعارهاین اس دهد که شاعر چگونه جهان 

  ی بر ذهن خواننده،خود را با تاثیر گذاری از نوع روان شناخت

ود  زند و با همین تاثیر مخاطب خحرف خود را می  ا کرده،الق

را، بدون این که روایتی از نوع صریح و مستقیم داشته باشد  

سوق   واقعی  دنیای  به  تخیل  جهان  چالش  دهد،  میاز  و 

نمایاند،  ن زیست در موقعیت فعلی را به او میزندگی با جها

ها، شعر و شاعر را در موقعیت فعلی  این استعاره  کهاینبدون  

ریخ نماید. به  تسلیم تامیخکوب کند و خواننده را مصلوب،  

 « واپرس»دس وُ پا دُوستان دره« در شعر »ۀ کارکرد استعار

توجه کنید: خیابان خیابان / تا / چوم کارکونه/    74در ص

هیزارتا هیزارتا / دس وُ پا دُوستان دره / واپرسی، دپرسی  

نیه / دوخانی، اوخانی ننا / بمانستمه / شاید / خوفتمه / ایا 

هیچکیا    /  نشناسه! هیچکی، 

شع غ یک  شناختی،  جامعه  میان  ر  در  انسان  بودن  ریب 

س  دیک موقعیت زیستی که با استعارۀ »  فآشنایان، توصی

شده را در یک جامعه مدرن  انسان الینه    وُ پا دُوستان دره«

 دهد.  نشان می

است از  استفاده  در  مجموعه  این  دیگر  نمایش  امتیاز  عاره، 

پیمان در این مورد نیز موفق   هاست وتنش در همان استعاره

شاعر    کردهعمل   چون،  که  این  خصوص  به  و  این است 

شاعر یک  استعاره  مجموعه  است  نوع  نوپرداز  از  بیشتر  ها 

ای که بر محور  ، استعارهستعارۀ تبعیه« است تا  »اصلیه«ا»"

می شکل  ت فعل  ص  ا گیرد  شعر  در  مثال  با    14اسم. 

« استعارۀ  بکعنوان»کوگا«،  پیرهن  تبعیه «  ندههوا  نوع  از 

دهد.  شعر، تنشی را به زیبایی نمایش میاست که در این  

دهد، چه صورت نامرئی تمام فضا را پوشش میهوایی که به  

  آوردهاتفاقی افتاده است که حاال خود، عریان و پیراهن در

( 68)صعارۀ تبعیۀ »جه آدم بوسن / ترسمه«  است. و یا است

ر شاعر، خود یک ارد، مگیک تنش قابل تامل در بطن خود د

می شدن  آدم  از  چطور  پس  نیست؟!  بالغ  ،  ترسد انسان 

شدن زند که بین هستن و  استعاره از یک تنشی حرف می

نگاه  در   از  را  شعر  که  است  استعاره  همین  است.  جریان 

شعر و به ظرفیت    کندمیهرمنوتیک در حوزۀ تاویل تعریف  

می پی  آن  بودن  معنایی  چند  کمدر  به  و  همین  برد.  ک 

تا ما در    کندمیهاست که شعر را به درختی شبیه  استعاره

ابتدا بخشی از درخت را  بینیم که روبروی ما است، اما تنش  

چرخاند   به دور درخت که همان شعر باشد میاستعاره ما را  

. پس این اشعار همان  تا به کشف جوانب دیگر آن نائل شویم

 گوید میکه نوشته شده است، چیزی را  گویدمیچیزی را ن

نوشته  این  پشت  در  و  است  نشده  نوشته  اتفاقا   .  هاستکه 

ۀ درست از نوع  از استعاره، یک استفادپیمان نوری  استفادۀ    

ست، به این معنا که از خاصیت الغا کنندگی  های هنریسازه

گاه  تا از گِرد تک معنایی خارج شده و  این فن بهره برده  

که هم ممکن است نباشد. به این تعبیر  مقولۀ معنا  کال از  

چیزی اصال  گفته    استعاره  که  کلماتی  همان  جز  نیست 

به مخاطب خود   ، مثال وقتی کسی در توضیح مطلبیشودمی

 توان میچگونه    « کنممیصبر کن اآلن روشنت  : »گویدمی

استعاره کرد  را  این  مقابلمعنا  نیست که    ، طرف  او المپ 

ای نیست جز آن که دوباره همان کلمات  روشن شود، چاره 

همان قرص  به قول دکتر ضیاء موحد؛ استعاره  را تکرار کرد.  

یر  روان گردان است که تاثیر روان شناختی دارد و این تاث

ر مجموعه گیرد. بنابراین شاع بیرون از زبان و معنا قرار می

دره» نیویشتن  ترا  به جه  «اَینه  توجه  با  را  خود  بینی  ان 

شناختی که از استعاره دارد در غالب چینش کلمات به وجه  

ارائه   پنهانی  برانگیزی،  دلیل    کندمیتحسین  همین  به  و 

اشعار در  زبان  به    برجستگی  باز  و  اوست  بیان شاعرانۀ  او، 

ایی خارج شده و به  همین دلیل اشعار او از حوزۀ تک معن

حرکت طبیعی خود در شعر ادامه    و به  رسدمیچند معنایی  

دهد، چرا که شعر اساسا چند معنایی است و آن متنی  می

این ج در  و  نه شعر  است  نثر  است  معنا  که  که تک  است 

کار آن در مقولۀ تاثیر  و    شودمیاستعاره جوهر شعر تلقی  

در متنِ این گونه از ارائه    نه صرفا در معنا. و شودمیتعریف 

و منتقد    کندمیدیت دیگری پیدا  ست که زبان موجوهنری

که شعر را در کلیت شعر ببیند نه صرفا   کندمیرا موظف  

  112یا در استعاره. به این شعر از ص  در معنا یا در صورت و

ه تماما استعاره است توجه کنید:  ک  «آسمان جادهعنوان »  با

! /تی خیال/ تانی  قدم، قدم / هوا نفسا شیشه دوکونی!/  دیوار

ره /  رایانا دودی / سیم خادار/ تی خاری یا خواندن دامی    /

امی اَینه بوستنه... که شاعر با    آسمان جاده/ پله روخانه یه/

است.  زده  را  خود  استعاره حرف  به کمک  تمام  زبردستی 

تلقی    سیم خاردار که همیشه به عنوان حفاظ و مصونیت 

، دیوار که گام  کند می، در این جا به ضد خود عمل شودمی
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د می اندیشد، عمال گور  به گام با حبس هوا به جاودانگی خو

آسمان، پل، رودخانه، آینه، واژگانی که آیندۀ    کند میخود را  

دهد. از می  آرمانی انسان فردا را در شعر مدرن امروز وعده 

در این کتاب به آن اشاره   توانمینکات درخشان دیگری که  

نسجامی  است، اکرد، انسجام شعری در این مجموعه اشعار  

داشت، قوامی که با    نخواهدکه شعر بدون آن قوام هنری  

دوی خود را به مخاطب خود  حذف زوائد و خلق وحدت، جا

می کهنشان  است  نکات  همین  بر  تکیه  با  و  کل   دهد  در 

را به سه گروه   یب و محاسن شعر پی برد و آنبه معا  توانمی

ه به آن  توج  شعری ضعیف، خوب و متعالی تقسیم کرد. با

با اندکی تساهل  چه که در مورد اشعار این مجموعه گفتم،  

را    و این مجموعه  روه شعر  در گ  توانمیاغماض شعرهای 

به شعر ص   داد.  قرار  کنید: شومینه ول   136خوب  دقت 

ده روزان رقص میان / پرده پرده / خاندن دره / بی پرده / بمر

 کله جیریدودی خانه/ کالکوت /  /

ا با  شعر  تناین  تمام،  به  نسجام  را  سنت  و  تجدد  بین  ش 

دقت  .  گذاردمینمایش   مجموعه،  این  در  دیگر  مهم  نکتۀ 

شاعر در عدم استفاده از کلمات فاخر، پند وُ نصایح و جمالت  

ارائه محسوسات،   و به همین  قصار است   با  او  ترتیب شعر 

معق با  را  خود  نشان  فاصلۀ  و  کرده  تضمین  فلسفی  والت 

پیچیده  دهد که شاعر این توانایی را دارد، امور زندگی را   می

رابطه ایجاد کند، اما با تبحر   نشان ندهد و با مخاطب خود

خاصی چند سطر یا خط آخر شعر را برای خود نگه دارد. و 

این نیز تجربۀ شاعر است که شعر را کامال جدی گرفته است  

ت، چرا که  و به نقش استعاره در شعر به درستی پی برده اس

ها سهم  ود یک شگرد است که در بازی نشانهاستعاره اصال خ

بزرگی دارد و در این مجموعه پیمان نوری در بهره بردن از 

سرایی را   ، راه افراط و تفریط در مشکل نویسی و سادهها آن 

مثل پرتاب تاس حداقل    کند میگیرد و تالش در پیش نمی

بده نشان  خود  خوانندۀ  به  را  رویش   د.  یک 

  دهد که شاعر، مجموعۀ اشعار این کتاب نشان میبنابراین  

هایی زده است تا کار  در روند تولید خود دست به گزینش

موفق از آب درآید از جمله گزینش زبان از نوع زبان شعری  

شعره سرایش  با  که  گیلکی  زبان  شعر  در  همان  مثل  ایی 

»  54ص عنوان  پلّهبا  باال  «تازه  در خطوط  به صوکه  رت  ، 

های تازه را در ام، شعری که نفسآوردهکامل این شعر را  

حوزۀ مدرنیسم وارد شعر به زبان گیلکی کرده و شعر گیلکی  

جاده جاده کهنه  »  : کندمیا از تکرار و خواب آلودگی دور  ر

و دوم گزینش     / فاصله نا«  پوردان / گاره سری خانیدی  

در  نشانه معناییها  سوی  عملکرد  به  را  مخاطب  که  ست 

ن همان چیزی است که  و ای  کندمیهدایت  هستۀ معنایی  

اش منتقل نماید. در  آن را به خواننده  کند میشاعر تالش  

پایان، این که، پیمان نوری با استفاده از عناصر طبیعت و  

های زیبایی  بومی محل زیست خود، گیالن، حرکت  موسیقی

سروده دیدر  است:  داشته  خود  /  های  آباد  قاسم   / لمانی 

پرکانه)ص  / رنگ  گول  شابان  انار   / دیال   ( 88توقایی 

و اما یک نکتۀ حتما ضروری؛ ترجمۀ زیبا و ماندنی شعرهای  

توسط   کتاب  از  این  فارسی،  محمد  و  چراغی  رحیم 

اتفاق بزرگ را رقم زده است،    کسوتان شعر گیلک، دو پیش

گی تاریخ شعر  در  بار  اولین  برای  که  این  یک نخست  لک، 

مجموعه کامل از شعر گیلکی توسط کس یا کسانی به جز 

این که،    خود شاعر به برگردانده شده است و دوم  فارسی 

زیبایی این عمل، سایر هم وطنان غیر گیلک را با  ترجمه و 

شعرهای زبان گیلکی آشنا کرده و هنر این زبان را به فراتر 

 . د کنمیاین منطقه گسترش داده و معرفی  از میدان 

 دوره قابل ارزیابی است:   چهار ( شعر گیالن در1) 

  جنبش مشروطه خواهی را در  آغازای که از ابتدا تا  دوره  -1

بر گرفته و علیرغم زمان درازش، بیش از سه شاعر به خود  

 ندیده است.  

ای که شاعران گیلک زبان با تکیه به شعر کالسیک  دوره  -2

دادند.  تولیدات خود را ارائه میایران، اوزان عروضی و افاعیل  

 .  گیردمیدوره ای که قبل وبعد از انقالب مشروطیت فرا 

ای که در زمان نیما و بعد از آن، شاعران گیالنی  دوره  -3

روی به نوآوری کرده و مثل نیما دست به سرایش اشعار نو  

 زدند.  

ی بعد از نیما و یا به عبارتی پسانیمایی که شاعران دوره  -4

ی ی قبلی، با ارائهکنار محصوالت دو دوره  ی گیالن دربوم

  هساشعرو    آزادود را به صورت  ی شعری، اشعار خهاناجری

ام با عنوان مه دارد. )از مقاله ه تا به امروز نیز اداسرودند کمی

 ( »انقالب مشروطه و شعر گیلکی«
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 آریاپادمحسن 
 

 
 

 با نام  )نُخطه( یلکیشعرگ
 

 - ایخرابه  ینوکون م یخط خط

 ! رهیگ نیش ی م لید

 - خاله خط یاِ هر

 نُخطه !؟  ایدون یاِ

 
 گباَ !؟  ینُخطه، زَهار دَره م  نُخطه

      !نمیبِئس ب ایهَ

 - خط نَهَه یچ هر

 !؟ هینُخطه  همّه

 - نیش ی زهار م پس

 !؟  هیدر دَوسته  ه؛یبُوست خطّاَ

 
 !؟ هیِجور نا چرِه

     !نفامَسم  من

      ! بَبَم ینُخطه ا  میخط ناشت ی ک من

 - هَتو یک حَله

 - نِهیهَچ نیهَچ

 - زبان ، مراَ یم

 - چیه  یک یخط خط

 - چاکود یا نُخطه

 ! نیشعره کجه خطّاناَ واو یم

 و جُر بوکون  ریج

 ! پاکون  نُخطاناَ

 
 آریاپاد  محسن

 یِ لکیگ آزادکتاب شعر  از

 ( گریمَن )آن منِ د تایاو

  1387 - ایلیا نشر

 

 )نُخطه(  یلکیشعر گ  یِبه فارس  برگردان

 

  نقطه                 

 - ام رانکن خرابه  یخط خط

     !ردیگیام مدل

 - رشته خط کی هر

 !؟نقطه  ایدن کی

 
 !؟در حرف ِمن ست  ادینقطه، فر نقطه

  !نمیجا بمان بب نیهم

 - خط هست هرچه

 !؟اندنقطه همه

 - ادمیفر  پس

 !؟ شده و در بسته شده است خط

 
 !؟ دیآیجور در نم چرا

  !دمینفه

 !؟شوم یاکه خط نداشتم، نقطه من

 - نطور یکه هم حاال

 مفت مفت

 - ام مرازبان

 - چیکه ه یخط خط

 ساخت یانقطه 

 - کجِ شعرم را ببُر ِخطوط

 و رو کن  ریز

  !ها را پاک کن نقطه
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  پوریقل مراد

 

 
باعث ممتن  یبرخ ا  شوندیها  به  احساس   نیکه خوانشگر 

متن  برسد تماکه  اساس  بر  فقط  شکل    سندهینو  لیها 

ها  و درد در متن  دهی ضرورت و ا  هیشب  یزیاند بلکه چنگرفته

  یاز ملک طلق مولف خال  شوند نوشتار،یهستند که باعث م

 .شود

را با    آنو    م ی ایکوتاه ب  افکارمان  ت یبا نوشتن از مالک  یعنی

 .میینما میعموم خوانشگران تقس

وجود    آریاپادن  محس  یلکیگ  یهامتن  یکه در برخ  ییهادهیا

ا خود   ییهادهیدارند  و  هستند  نوشتن  مشوق  که  هستند 

 .ستندین یاصل تیروا

- یشخص  یتیخاص مولف واقع  تیاختراع واقع  ینوع   یعنی

بردن زبان و باال بردنش از سطح    ش یدر متن جهت پ   یی ایرو

 .روزمره و مبتذل

است   نیبر ا  یاند سعتگری که روا  ییهامتن   نیواقع در چن  در

 .هم ندارند پاک شوند  یادهیکه فا یی روا دیکه عناصر زا

 اد ی« هبرخورد یهامتن»به نام   هاآن که از  یی هامتن  نیچن

برابرکرده در  و  م  «برخوردار  یهامتن»ام    رندیگیقرار 

      .ستندین «خوانشگر ینسخه برابر اصل زندگ»

 لت یبه فرم و محتوا را فض  یبندیپا  یی هامتن  نیواقع چن  در

و   ستین  یاو جا افتاده  قی فرم دق  بندیداند لذا پایخود نم

 .کندمیها محصور نخود را در چارچوپ 

 ن یبا بهانه قرار دادن ا  «شعر  یمن و شخ  تایاو»دو کتاب  در

  آریاپاد محسن    یهاتر متنبزرگ  یایشعر و مهاجرت به دن

  ن یاز نخست  ی کیدر واقع    « چگونه نوشتن »  دهد کهینشان م

شا  شانیا  یهاهغ د غ د که  شناس  نیا  د یاست   ی متن  یخود 

عوامل  یکی پرونده  یاز  و  مستندات  در  که    ی ادب  یهاباشد 

جا  میتوانمین  هساشعر نام    یی در  و    هساشعربا 

 ن یو ا  میریرا سراغ بگ  شانیاز ا  ینمونه متن  ش یهافستیمان

از نکات قابل توجه در    یک ی  «یمتن  یخودشناس»به    ی آگاه

  . است آریاپادنوشتار محسن  یایدن

گونه است    ن یدر هر دو کتاب بد  شانینوشتار ا-ستیز  تجربه

از اندازه    ش یرا ب  رامونشیجهان پ   کند مین  ی که هرگز سع

 وه یدر واقع در هر دو کتاب که ش  .کند  شیهاوارد ساختار

  کند میتجربه    گریاز همد  ادیرا با فاصله ز  ینوشتار متفاوت

است    نیا  وندندیپ یکه با هم مشترکا به وقوع م  یزیاما چ

که    میهست  نیکتاب ما شاهد ا  دو  نیاز ا  یکه در کمتر شعر

  .کند   خود فرار  یاز زندگ  اتیادب  قیاز طر  «آریاپادمحسن  »

 نیست.او  یبرا زگاه یپناهگاه و گر  اتیادب یعنی

متن  یبخش  در خص  گرید  اتی ادب  شی هااز   شا یپ   صهیآن 

البته   ستین  یزیغر  گریدهد و دیخود را از دست م  یمنطق

  ن یاما ا  مییروبه رو  شیهابه تصادف در متن  مانیا  یبا نوع 

 طره یشوند و تحت سیاو م ی در زندگ رییمساله منجر به تغ

 .رندیگیقرار نم زیارغ 

  ن ی قابل توجه است ا  شانیا  یهامتن   یکه در بررس  یزیچ

ا ا  شانیاست که  برا  ن یبا    سندینویم  ندگانیآ  یتصور که 

 .نزول کنند  شی ها تا سطح متن دیسرایشعر نم

 ی دو کتاب اگر چه ممکن است برا   نیا  یهاشعر   شتریب  در

قابل مالحظه   که  یزیاما چ  د یبنما  لیخوانشگر در اول امر ثق

ا نوع  نیاست  با  کتاب  دو  هر  در  که  روبه    جانیه  ی است 

مقابل    مییرو در  خوشبختآکه  احساس  و    ان یجر  یرامش 

م  هساشعر اردیگیقرار  در    نیا  ی عنی  نی.  و    آنکه  مقطع 

  دی اند که باافتهیدر  شانیا  ،یشعر بوم  انیط حساس جریشرا

  دهی را از فا  هاتعارف و معامله عبور کنند و متن  یهااز مرز 

 .دور سازند ییگرا

در  آریاپاد   محسن حساس  مقطح  آن  که    افتندیدر 

با    «عمل نوشتن»دینبا ها  در جهان متن   «عمل حضور »را 
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  برهم  آغازروند و  یفراتر م  یقبل   یاآوردهاز دست  لذا  زندیامیب

 .کنندیرا فراهم مشده  فیتعر یساختار یزیر

دارند که    نیاز ا  تیدر دو کتاب حکا  ش یهامتن   تیشخص

  هساشعر موجود    انیجراند که  دهیفهم  ایها گوت یشخص خود  

لذا در دو    کند میبه عنوان ابزار سو استفاده    هاآن دارد از  

مخلوق  تمرد  »از    یآغازبا    «شعر  ی من و شخ  تایاو»کتاب  

     .مییروبه رو«بر خالق

 

 

 آریاپاد محسن

 
 سام یدور ا یلیخ

 نم ید دکفچوم 

 گردِه   باسیلیب سا؛یبوجور ا گب،

 ...سکتیایب  خنده،

 
 ( بَبَه ترسینِئسا )النت نفریه

 -کفتِه داغ ِفورش ِسر خجالت،

 ...پرپراَدَره ه؛یبوسته کورشاَ

 
 دیاموقع، همّه خوفتِه ِخوفتن

 کنش نناَ جان انمی م ِخواب

 الفند ببو هاَلنه م، یس ِبرق 

 اَ ی فوجَه هَرتاَ هِرّه یروشن

 ن یشخواب ِنَقلِ هین دانه،پنبه 

 
 - دِئندرم نهیاَ

 آمارد لیگ تاَیاِ

 ش یسال پ  صدکرور

 کشکشان  بوشو

 : سر بکَند ِسنگ

 - خوفتن  ِدیخورش)

 - افتنی مرا  من،

 (  دِئراَ بُ پچَهیا

 

 

 :برگردان

 دور هستم  یلیخ

 نم یبیانداز مچشم در

 گرددیدر باالست، بدون لباس م حرف،

 ...م یّبدون ق خنده،

 
 باشد دهیکه مارترس ستین کسچیه

 داغ یافتاده است سرِ ماسه خجالت،

 زند یاست؛ دارد پرپر م  زدهداغ

 انددهیهمه خواب دنیخواب موقع

 نانو شد  سمانیبرق، ر ِمیس

 است ختهیخانه ر هر یجلو ،یروشن

 ستیخواب ن یپنبه، متعلق به قصه یدانه

 - نمیب یم نهییآ دارم

 آمارد لیگ کی

 ش ی سال پ  ونیلیم پنجاه

 کهکشان رفت به

 : سنگ نوشت بر

 - دیخورش دنِیخواب)

 - افتنیرا  خودم

 ( شد رید یکم
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 یپورهاد مسعود

  

شعر    ینگاه ا   یل یخ»به    آقای   «سامیدور 

 آریاپاد 

 

نوشته  من به  آورده  گرید   یهادر  که  مولف»ام  در    «مرگ 

  « مولف »به اقتدار  نیمتن باور ندارم و هم چن  یی معنا  لیتاو

ب  متن  هنریدر  اثر  زاو  یباورم.  از  افق   هیرا  محور  سه 

عبارت کنم میدنبال    یی معنا   ی هاداللت به    یهاداللت  ی. 

 و ، جستجخوانشگر  -متن- مولف  را در افق سه محور:  یی معنا

حضور    و  ابیغ   قیرا از طر  «مولف »  سه محور  نی. در اکنممی

در سه   «متن»  .کنممیدنبال    شیهادهی فرآو    یذهن  یایدن

ر  برخوردا   یشتریب  تیاز اهم  میبرا  یی معنا  یهاداللت  یگانه

 .است

سو  ییمعنا  یهاداللت ا  ی گوناگون  یها هیمتن،    نیدارد، 

  خ،یبه اسطوره، تار  شروع و  ی مدلول-دال  یاز رابطه  ها ه یسو

  یهاهیسو  و   ی زبان  یهایباز  و   تینامتنیب  سمبول،  نماد، 

همسا  یناش   یی معنا   مجاز  و   استعاره  ،ینیجانش  و   ی گیاز 

 ... . د دامنه داشته باشد توانمی

و   خوانش  در درک  که   «خوانشگر»من    افتیدر  متن 

ن را  آ   یا  هناورز  شهیاند  ی هااندوخته  و  یفرهنگ   یهانه یزم

  نیاز رهگذر ا  و   ند ینش  یبه چالش با متن م   کند می  یهمراه

   شیدر سرا«  مولف»که    یی متفاوت از معنا   ییمعنا  ،چالش

نظرمتن   حاصل    مد  دغدغهشودمیداشته  خوانشگر  اش . 

 .حال مولف نه حس و ستمتن ا یهانشانه

 .روممی آریاپاد آقایمقدمه به سراغ شعر   نیا با

کل  کیدر    آریاپاد  آقای  شعر از   ییزدا  ییشناآبا    ینگاه 

فضا  یهافضا دسترس،  ب)  نما  گانهیب  ییدر  (  گانهینه 

  یینما گانهین دسته از بآاز   یی نما  گانهی ب نیاما ا ند، یفرآیم

فرمال منظور  نست یکه  است    هایپدیده  بر  یعنی  ست،یها 

 .کندمین ییجو ی را پ  ییمعنا  یب  پوشد ویچشم نم ینیع 

 :گویدمی شعر

 دور هستم( ی لی)خ سامیدور ا یلیخ

 ( نمیبیدر چشم انداز م )  نمیدکف د چوم

. با فاصله  کندمیمکان در زمان را نشانه مند    «ستادنیدور ا»

اسطه نگاه کردن را مد  احتمالن با و  ها ودهینگاه کردن به پد 

 ر یغ د  توانمیچشم انداز  . «ندیبیدر چشم انداز م»نظر دارد.

ودهیپد  از   و  یااسطوره  یمفهوم،  ینیع   یرخدادها  ها 

 .شناسانه داشته باشد  یهست  ای  و یخیتار

 « .گرددیباالست، بدون لباس م  در ،حرف»

  چیه ی است. خنده ب انیو عر  هنوز نام ندارد  «یهست» پس 

 .ندینشیبر لب م ی کالم یواسطه 

همساواژه در  قراداد  ی گیها  براساس  نه  در    ینقش  یهاهم 

و  با دخل  بلکه  قرادادها  تصرف  ساختن سطر،    یزبان   ی در 

  ل یتاو  یبرا  ندیگشایراه م  کنند ویم  دای پ   ییمعنا  تیاهم

مدلول   یهادال  .دیجد از  ب  یانامهفرهنگ  یها شعر    یبه 

 .کنندیعبور م یشمار

  یهست  و  هاسطور  و  خیاز چشم انداز تار  در زمان  و  ستادنیا 

  د ید  هیکه سوژه شعر زاو  کندمیرا فراهم    امکان  نیا  دنیرا د

را به   خود نیلنز دورب بدهد و  رییچشم انداز را هر لحظه تغ

 .کند میتنظ یهست  یکنون مناظر

 . یجار  یبه هست  خوردمی  وندیشناسانه شعر پ   یهست  نگاه

چون   ترساند.یرا نم  یکس  گریحوا د  دم وآاسطوره    «مار»

اسطوره    انسان است.  رانده شده  بهشت  وآاز  حوا پس    دم 

رانده شدن انسان    تیروا  یشعر برا  ی بعد  یهاسطر  ینه یزم

 .بهشت است از

نم  یکس  گرید مار  برهنگیاز  نآخجالت    یترسد،   ست، یور 

  ی از تکنولوژ   یبستر خواب انسان از بهشت رانده شده بستر

 :مدرن است

 ببو هالنه الفند  م،یبرق س 

 ا ی فوجه هر تا هره  یروشن

ر  میس    استنن  سمانیبرق،  خانه    هر   یجلو  ،یروشن  /   و 

 .است ختهیر

چون همانند    ست،یانسان هنوز خوشبخت ن  ن یا  ایگو  یول

دانه  »  شعر  یبقول راو  ای  ند، یبیه دانه م بدر خواب پنشتر  

ن خواب  به  متعلق  در    یجار  است  یحسرت  «ست یپنبه، 

 .یگرروزم

ب  تیروا  یراو به  با رجعت  اسطوره   و   خ یتار  تیمتننایشعر 

در    و  ها نابه کهکش  یالیخ  ی، سفرکندمیدر زمان    یسفر

خ  نیا نوشته   یالیسفر  سنگ  شمال  یابا  انسان    ی از 
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انسان را   ی گشد  گم  تیکه حکا   شودمیمارد( روبرو  آلیگ)

  وندیپ   نیا  با   ی. راوکندمی  تیحکا  شتریها سال پ ونیلیدر م

از   و   گویدمی«  یبخش  ییرها»  دهیاش از ایها از ناباورزدن 

  دهیبه ا  یبودن حسرت انسان.  فلسفه در ناباور  یسرنوشت

قدر  نهیرید  یسنت  ،«ایاتوپ » و  در   دهیا  نیتردارد  پردازش 

بر    هیتک  یی است. متن در شواهد معنا  «چهین»  د یعصر جد

و  نیا دارد  ا  یورز  شهیاند  مفهوم  حوزه  در  و دهیاست    ها 

  یانسان مدرن در مواجه با هست  یشعر از دغدغه  . میاهمف

 ده یجوهر ا  خیتار  . با نقب زدن به اسطوره وگویدمیرو    شیپ 

 ی خوشبخت  نهیریم رساندن حسرت دجاناکه به سر    مدرن

 :نوشتم  یادداشتیکشد. من در  یبه چالش م  ت راانسان  اس

  یگوناگون  یایاز زوا  شودمی  آریاپاد  آقای  یهاشعر  لیتاو  در

ا دارد شاعر  توان  می. قلدیشناسانه رس  بایبه درک ز  وارد شد و

بخش  یبرا ذهن  یهست  یمعنا  مهارت  انگ  یِو  در    زیرشک 

 .در شعر یپردازدهیا و یزیآمرنگ

 
 ی پورهاد مسعود، آلمان

 فرشته جوزی  
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 ور مهرداد پیله
 
 باد 

 ا ی  یصندل تایا

 اوسانه

 ور  یم ههین

 پچه یا

 شه ینیب

 ا ی ی انیتاس یم

 نهید

 پا اوپا کونه اَ

 انییم ینیدورش

 ی مانستان  ژگرهیا

 فتیَپرا گ

 فوکوبه

 خورا 

 کش  اَ

 او کش 

 ی م

 ی داشت هیِجایسوجه ج زرخه

 
 

 :یفارسبرگردان به  

 باد 

 یصندل

 کنارم   گذاردمی

 ندیبنش  یدَم

 ند یبیام را میدلتنگ

 پا  نیا

 کند میآن پا 

 اش یآشفتگ در

 ی ادیفر یه یشب

 کشد یم َپر

 را  خودش

 آنسو و سو نیا به

 کوباند یم

  سوزناک و تلخِ مرا  ِزخم

 با خود داشت

 
                   *** 

 

 نیفرورد

 زِه جایج

 ن پوشت  لهیم     

 هوا

 بوستاندره  خفا

 ی ماچ

 . هبزِ خی

 ی داریب

 ساعتا گوما کود  خو

 شب

 فوَرداندره

 انَهیعقربه  روز

 بهارا

 فت یگیب خوس

 آفتاب

 پوشت  ییسرما

 ...جوخوفته نها    

 اَسا

 بو آسمانَه توال

 فندرم            

 اوسانم  اَی ییلشوراید

 "ابانایبرانده خ"

 وئر زنم                 

 پنجره

 پرکِه     

  ا.ج ییتنا      

 
             23-1-99 

 
 
 / شودمی ها /هوا / دارد خفه  له ی/ پشت ِ م  ی/زخم  نیفرورد 

گُم کرد/ شب / قورت / ساعتش را /یداریزده. / ب خیبوسه / 
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عقربهیم آفتاب/   ی هادهد/  گرفت/  /سُرفه  را  بهار  را/  روز 

/ نگاه    ختهیپشت سرما/ پنهان است. / حاال/ به آسمانِ بهم ر

شنا   را/  "برهنه  ابانیخ"دارم/  یمبر  را /  یگردلشو  /کنممی

 .ییلرزد از تنهای/ پنجره / م  کنم می

 
 ابانیجه خ

 تا کلمه اوسانم  چن

 کشمه   قد

 انگوشتان ال  سورخ

 یچیا

 خوابا آفتاب

 دپرکانِه           

 خونا داره شعر

 
*** 

 
انگشتانِ    یکشم / الی/ قد م  دارمی م/ چند کلمه بر  ابانیخ  از

 ./ خونِ شعر دارد  تکاندی/ خواب ِ آفتاب را / م   یزیسرخ / چ

 
 
 
 تا 

 صُب

 ده نوخوفته

 ن خاطره

 ن پنجره

 ستیه

 ما 

 جور  دارِ

 
*** 

  ی/ ماه / باال  سیها/ خپنجره  /دندیها نخوابخاطره  /صبح  تا

 دار 

 
*** 

 
 

 ایدر

 لپه ن جا لپه

    !واره ی اوخان یچ

 فانوس روجان

 سقف جا شب

 ه ی وارگاده

 شب  گوله

 دئن دره آوازا

 ...دمستنا آفتاب

 ا ینشا صدا دوکوشانِن

 
*** 

 
/فانوس ِستارهیم  یچه پژواک  /ایدر  یهاموج   از از بارد!   / ها 

  دنِیدهد / دمیشب / آواز م  ی/ محبوبه   زانیشب / آوسقف ِ

 .شودمیآفتاب را.../ چراغِ صدا / خاموش ن
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   آریاپادمحسن 

  یهای نیآفربر درنگ  ینگر

 « ناریت ی ت»  یِلکیشعر گ مجموعه

 
   ِ در پوشش  ،ییسرایلکیگ  یبا شان و شناسه  ور،لهیپ   مهرداد

ا  ینیبکیبار معنا در متن، که از    یِچندگانگ  جادِیو مهارتِ 

که    ست ینامورشاعران ِفیدر رد   تراود، یم   ش یهاکالبدِ سروده

پ   شیدر سرا (،  ی( و )فارسیلکی)گ  هایزباندر    شرویشعر 

 .شاخص دارد یگاهیجا

او که    تکلفِیب  یِرا، عنصرِ زبانِ شعر  ی ژگیو  نیا  کِین  شگونِ

وجاهت    ش،یهااست، و به سروده  ن یآفرو تامل  خورده تراش 

پ  داللت  یِوستگیو  در  فراهم    دهد،یم   ییمعنا  ی هاحضور 

زبان است.  روزمرگ  ی نموده  از  کالم،    جاز یا  یِکه  اختصار  و 

به    ردیگیم  نشات   هیهد  یگسترلیتاو  تِیمز   ش،آثارو 

بو    کندمی با  است   ی مقوله   رساختِیز  یهی انیسازگار 

  (نیو )ع   ییبازنما  یسته ی با  یهاه ی که در آرا  یدارشناسی پد

تخ  ی ناش  یهاینیگز از    مند رِعادتیغ   یها ل ییاز  که 

 ی رویمفرط و پ   یهاکاهنده، و فروکاهش  یِفیتوص  یهاعادت

و    د، ی نمایم  زیو منسوخ و مخرب، پره  ستایا  «سمِیماژیا»از  

پا تعادلِ  اند   یاپایدر  و  برجسته   شه،ی احساس   یِ سازهدفِ 

جلوه  ش یشعرها زمانه  کند میمند  را  در  اکنونِ   ی تا 

به  ی خیتار  ی هاق یتطب تفاوت  یِ روزرسانو  با    یشعر، 

 .رد ینگرنده و مخاطب و ماوّل، بپذ تر،رفتهشیپ 

ا  لِیدل در    ن یاثبات ِ  را  با    امسته یهمز  «جهانِستیز»نظر 

واکاو"ورلهیپ " از  نشانهکشانه  یِ ،  و  در    جاماندهبه  ی هاها 

تاث  نم یبیم  اش،افتهیقوام  یشعرها به     ِیدگرگون  رِیکه 

کنونسنجاق   یدارهای پد روزگارِ  به  ز  ، یشده     ِیرمتنیبا 

 .شوندی، مکاشفه م شاعرانه

حس   یانمونه  پ   یهاسروده  یِزیانگاز  که   ورلهیمهرداد 

اوست و    یِزبانِ شعر  یشدهیروزرسانبه  یهایژگینشانگرِ و

نگارنده، در گذشته، نگاشته شده؛ به    ن یاش، به قلمِ ادرباره

 :شودمی  سیبازنو ر،ینگرش، در ز نیا ینماشیعنوان پ 

 
ن  /انگوشتان زِه/  ب  ِنِئنیقاقاَ  بشکسه/   /سویسو،  کمر،  نتِ 

تکه   /-یپروکس فجه  بِئساَ/  خانه/   لتریدوب  شکن/ 

ا  /-دوکان/همساده  بامو/  دورسفِه.../    ،یی جانایوازده 

 !؟ اَی صدایم یشتاویکوراَ دوخانم/ ب  /اییتنگ لیدیم

 :برگردان

نِت،   /زدهرت یح  /هاانگشت کمرِ  سو/  بدون  چشم،  نورِ 

پروکس تالش   /-یشکسته/  خانه/   /لترشکنیف  /ستادهیا  از 

همسا باهمبه  /-هیمغازه/  آمده/  پاره  تنگ    /شودمیبودن، 

 !؟یرا بشنو میصدا  /-را/ کدام سو بخوانم امیتنگدل

 
راستا  ، یدارشناسی پد  رسالتِ   لسوفانِیف  یِرندگ یپذ   یدر 

 :دهدیاش را بر دو محور، مورد مطالعه قرار ممعاصر، اهداف

  یِفیدر مطالعاتِ توص  تیماه  یبا شاخصه  م،یعنوانِ قد -1

استعال  هایپدیده  « ادموند هوسرل»  ییِمشهود از توجهاتِ 

تاک  که و  شعار  اش  یسو)به  دِ یبا  خودِ  هنوز، ایذاتِ   ،)

 .اندینمایرا م واسطهیب یکارآمدست و تجربه

  یِدارشناسیاز )پد  ها، دهیپد   یِریگیکه با پ   د، یعنوان جد -2

به  )پد  متوجه  به  به  یِدارشناسیموضوع(،  خود(    متوجه 

تحول    ،ی عنینکته،    نیترینگرشِ اساس  رِیو ز  زند یم  برانیم

در ترازِ خود،    رست،یپذهیرا که تجربه و تجز  ی جهان  ل، یو تاو 

ب وجهِ  در  ا  کاود یم  افته،ینشیو  با  قبالِ    یستادگیو  در 

و ارتقا و    ی اش، تنوع و گستردگفروکاهشِ مفرط، که هدف

و    ق،یو عم  قیدق  لِیمشهود و تحل  هاییدهپدبه    یغنابخش

تا    شودمی   نییاست، تب  یسطح  یهاو گذار از گزاره  زیپره

شهود،   یافتهینیتکو  یِالتفات ِثیو ح  ییبازنما  تِیدر موقع

فرصتِ    ی ها"نیع "  به و    «نیاداز»شناور،  بدهد 

نشده، مجالِ حضور، و تصرف در تصور    تجربه  یهافرضشیپ 

 .باشندرا نداشته 

  یهایژگیواره و وساخت  توانمیتر  آسان  سخن،شیپ   نیبا ا

پ  ما  ورلهیشعرِ  در  عار  ه یرا  مدرنِ  نگرش  افاده  یو    یهااز 

  یها«نیع »  ِفیسنجه درآورد و وظاضد ارزش، به  یِانتلکتوئل

اتفاقِ عناصرِ )زبان(    یِانجی م  یهاعامل را که گفتمان و کنش

)م پ عناو  در  هستند،  گسست  هاوستی(  تاوو  و    یهالیها 

شعرِ   لِیور در ساختار، از تحلبهره یشناسانهنشانه یِانضمام

 :اند ازموصوف، مکاشفه نمود که عبارت

)انگشت  یهاواژه  حضورِ چشممسوولِ  مردمکِ  نِت،  ها،  ها، 

همسا  لترشکن،یف  ، یپروکس مغازه،  و  باهم  ه،یخانه،  بودن، 

(، که هر کدام، با جوششِ احساس هاآن  یِو وازدگ  شیتشو
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آموزه تبادلِ  پ   یهاو  در  پد  وند یشاعر  و    ی دارهایبا  مربوط 

حساس ِفیتوص  ی بسنده  یِوارگاندام   و  ی جانب  یهات ی 

هو  ها آنمناسبِ    دمانِیچ توانش ِ صنعتِ  به    یبخشتیدر 

اعتبارِ  اءی)اش با آنیگونگآدم  در  برابر  ارتباطِ (، که  در  چه 

 …شگرِسو با ذوق و طبعِ مکاشفههم

 ( 16بکفته. )ص  /-مَرهَ ی ماچ تاَ یاِ /یمانست  /-اسباناَ یوحش

 :برگردان

 .بوسه/ رام شد کیبود/ با  هیشب /-یوحش یهااسب به

 
نوشت:  توانمیخورده و معنامندست که قدر تراشآن  شعر،

   ِسوار نموده که تا دوردست  یانه ییشعر را، بر آ  شاعر، حضرت

 .فتدیها، بتازد و نآموزه نِیریتلخ و ش یهاخاطره

 
شورومگوم  رِیاَو  /میناجه  َپرَپرِ تاسگومه/    یم   /-یانیشوروم 

 ( 24تان )ص  نه یس

 :برگردان

انبوهگم  یزمزمه  /امپرپرشده  یآرزو غل  ی شده/  مهِ    ظِیاز 

 .امنه یدر عمقِ س /-یتنگدل

 
درنگ  یوارهکوتاه شعرِ  پوششِ   ستیمند باال،  در  که 

است، در    یی بایشک  یمانهیروندِ عمر را که پ   ا،یگو  یریتصو

  یناکام   نِیو تحملِ تمک  شودمی  ادآوری  ،یتنگبرابرِ غلظت دل

  ادِ یکه    اندی نمای کالم، م  ِ جلدِ کوتاه  ریشاعرانه، ز  ی را با زبان

 ی رهینشود و دا  فراموش  ار،یخارج از اخت  یِهست  نِیریطعم ش

اتفاق، استوار   یِزیرهمبه  ن،یتمک زمان و مکان را در عمقِ 

شناسهنگاه در  و  م   ِت یروا  یدارد،  به    وندِیپ   یوهیخالقانه 

 .ببخشد تیشعر شه،یاحساس و اند

 
بو ِسِئب تَرا  /یهید  /-اَی  طعماَ.../  قاقم/     چِهین  /-انگورِ 

 (30مست )ص  /-نوخورده

 :برگردان

منگم/   دهیطعم ِ انگور را.../ تو را/ نچ  /یدهیرا/ م  بیس  یبو

 مست /-نخورده

 
منجر   یهاخطاها و لغزش  ادآورِی و انگور،    بیس  هایپدیده

تا و  هبوط  پ   هاست خوردن انهیزبه  در  ،  ها آن   رامونیکه 

امانامهرنج  توانمی نوشت  انواع  آن  ، هاناانس  ها  در  قدر 

  یهااند که در برابرِ ترفندها و ژستگم  گوشانهیباز  ی هاتکانه

  برندیم  ادی (ها را از  پیات  ی هشدارِ )آرک  بکاران،یاندازِ فرغلط

دل با  س  یناش  یِباختگو  رنگ  کششِ  و  )قرمز  بِیاز   )

  اش،یکه در پ  شوندیانگور، منگ و قاق م  یهای شادخوار

مشابه، نازل گردد که البته   ی هایو کاست  ها هیتنب  ی به نوع 

  یشعر مورد بحث از معان کِیرونیآ  لِیبرداشت، وجهِ تاو  نیا

 .ستآن  ِیچندوجه مِیو مفاه

 
-تراَشته   /-کشَئِن دَره  ییآب/ رافا  /-تراوشته   /-دَره'گومگومه

 ( 37... )ص هیشتایو ناَیخاک/ زم /

 :برگردان

انتظارست  /-سوترآن   /-کندمیزمزمه    دارد  / -آب/ در حال 

 ...گرسنه است نیخاک/ زم /سوتر نیا

 
مش  یحه یقر بر  سخن،    «یِشناسییبایز»  نشِ یب  یِ شاعر، 

از    یکیهشداردهنده سروده و    اریبس  یِوارگدر کوتاه  یشعر

را که    یهاناانس  یِنگران  نیتربزرگ به کلِ    دتوانمیجهان 

برساند، بر   یدر حدِ نابود ،یجد  بیآس ن،یزم یکره اتیح

 .است دقت، نشانده یتابلو

جهان، )آب    یساختار شعر موصوف، از دو عنصرِ متشکله   در

غا  ،یطور ضمنشده و به  اد یو خاک(   دو عنصر   بِیحضورِ 

چهارگانه  گرید عناصرِ  )در    جهان،   یمتشکله   یاز 

 بِ ی)آتش و باد(، که آس  یعن ی  ستیشعر(، متجل  یِدخوانیسف

برانگ  یدارند و زمزمه  یاساس که    اندخته ی)آب و خاک( را 

گرسنگیزم احساس  تصد  کندمی  ین،    کهاینبه    قیبا 

ابرها و    ییِ )باد(، عاملِ جابجا)آتش(، و    منبعِ گرما   د،یخورش 

گرسنگ  یدآورندهی پد و  است  از   ی ناش  ن،یزم  یِباران 

که به شعر، وجاهتِ    ستیاهی(، در مقام هشدار، نمایبارانی)ب

معنامند در  به  دهد یم  ی برجسته  را،  شاعر  هنرِ    یخوبو 

کاست  کند می  کارآش بس  ادشده،ی  یِکه منظورِ    اریدر حجمِ 

متجل شعر  همنشا  یکوتاهِ  با  و  از   وستار،یپ   یهای نیست 

 .ور شده استبهره ،شاخص ازیامت

 
فارس/ بِه. )ص  مِئن/ آسمان/ دس  الِیخ  ی م  /-ی ش  یک  /را

40) 
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 :برگردان

م  /راه خ  /یرویکه  واقع    /امالیدر  دسترس  در  آسمان/ 

 .شودمی

 
  یدهی پد  ادآورِی بلند دارد. و    یی اش، رساکوتاه  یدر نما  شعر،

استوار   د یجاو و  فلسفهزنده  یِعشق  و    "مشاء"  یبودن 

که  )راه است  هنگام    گذارشانیبن  «ارسطو»رونده(،  و  بود 

تا تعقلِ الزم    رفت یم  ( راهومیسی)ل  اشدر مدرسه  سیتدر

 .دی آ دیپد قت،یکشف حق یبرا

  نیتفاوت ب  یِشناسشاعر هم با تجسم عاشقانه، در شناخت  و

خواه نموده دل   ستِیز  یبرا   زهیانگ  جادیرفتن و سکون، ا  راه

 .است

 
 ( 47آمونِ رِه. )ص  یت  /-چوم دووانم /اَیدکفته را شوروم

 :برگردان

 .اتآمدن یبرا /گردانمیرا مِه گرفته است/ چشم م راه

 
روا  یالقا ساختار    یاهناشناستیحسِ  در  که  انتظارست  از 

گنجا گ  یِپراکنبازتاب  شِی شعر،  پردازشِ   ی لکیزبان  در  را 

 .در حدِ کمال دارد ر، یو تاث یو معان  م یمفاه

 
 (52. )ص یجه خال /-!/ پوراَ بومیینِئسا

 :برگردان

 .یاز خال  /-!/ ُپر شدمیستین

 
و    یزیانگو مهارتِ حس  ی لک ینشانگر توانش ِ زبان گ  شعر،

که   یِنوآور است  به  شاعر  با  واژه  یِریکارگتوانست    یپنج 

گ روانِ  و  پد   ،یلکیساده  در یهودگی)ب  یدهی عمقِ  را   )

 .کند نیو تدو ریساختار، تصو یِسازبرجسته 

 
 ی اَم  /-نه رادوار  /می.../ نه افسانه بوبوستیمیریاَو  /اوالرساالنه

-رهناَیپ   شتهینیبخون   به  / -اوخانِ رِه/ دوار بوکود/ نه بو کشِه

 ( 57!  )ص ییناجه رافا ییا /

 :برگردان

افسانه شدم یاشدهگم  /هاستقرن نه  عابر  /می.../    یِپ   /-ینه 

- نشسته راخون به   راهنِیپ  /-کشد یپژواکِ ما رد شد/ نه بو م

 .حسرتِ انتظار /

 
که بر دوش دارد،    یبار  یِگواه شعر، به  یظاهر سادهبه  متنِ

و   کشدیتکاملِ زمانه را به نقد م   رِیس  اش،یبا ساختار حلقو

به نگرش ِ    پسند را،شاعر، مخاطبِان درنگ  یشهینگاه و اند

و    کندمیانسان، معطوف    یگذشته   یزاروزگاران خشونت 

شدنِ انسانِ منحصر و محاط  افسانه یباب گفتمان را به سو

زمانه م  یدر  تصو  کشاند یناموافق  زبانِ  با   یِ هنر-یریو 

اش را با  و علت و معلول  زادیآدم  یِگشتگگم  شناسانه، ت یروا

ظهورِ   یرا نگرفته و در آرزو  اشیِپ   ، یکس  که این  به  د یتاک

م  یناج  کی هشدار  ام  دهد یاست؛  و    یدیبه  درک  با  که 

در رفعِ  اشنِ یرید یقرن، آرزو نِیخون راهنِیپ  یشناختِ بو

  آوردهبودن، برزنده  یِو تحملِ مش  شگی یپ و ستم  یوارگرنج

 .شود

 
جاَ/ چ'لپّهلپّه  ایدر فانوس/ شبِ    ی اوخان  ی نِ  روجانِ  وارِه!/ 

  ِآوازاَ دَئن دَره/ آفتاب   /شب  یمحبوبه   /هیسقفِ جاَ/ وارگاده

 (59!. )ص اَیدَمستناَ/ دوکوشانِن نشاَ صدا

 :برگردان

پژواک  /ایدر  یهاموج   از ستاره  /باردیم  یچه  از فانوسِ  ها/ 

  دنِیدم  /دهدیآواز م  /شب  یگلِ محبوبه   /زانیسقفِ شب/ آو

 .آفتاب را

 
پربازتابِ    ی دهیبه پد   یشعر، اعتباربخش  نیتوجهِ ا  یهسته 

است    یستارگان  یهاو فانوس   ایدر  نقشِنیصدا در بومِ رنگ

فضا در  آسمان  بسترِ  از    یهاگل  نِیعطرآگ  رامونِیپ   یکه 

در متن، وجاهتِ    یاند و به آرزوپرورشب، پراکنده  یمحبوبه 

 یو دامنه   هرا رسانا و ساختار شعر را چسبند  ییگرازادبوم 

متبادر    ها ی دخوانیسف ذهن  به  جهان،  احوال  با  مناسب  را 

که در    یقیتطب  دبخشِیام  یهانگرش  یهیتا در حاش  کند می

اشاره   یعه یطل به آن  بتوان سرشتِ مرگ   شعر،     ِییزاشده، 

  ی اساس  یهایژگیبرد و به و  ادیرا از    هانقیغر  کرِیبا پ   ایدر

پا سازنده   ِستم یساِکو در  به  ا یاش    یکره  داشتنِنگاه  نه یو 

 .توجه نمود ن،یزم

 
اَو  فرداافتهین دوجم/  اَم  راَیرِه/ چوم  مِئن. )ص    یبو/  دسانِ 

62) 
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 :برگردان

  یهادستدر    /-شد گم  /دوزم یچشم م   /افتهین  یفردا  یبرا

 .ما

 
  یادب  یهااز انباشت م یاست که در جستارها حیبه توض الزم

  نیا  یرا به رسا و غنا  یمتن کوتاه   چیتا کنون ه  ،یلکیگ

گ کوتاه  ا  دم یند  یلک یشعر  تا  بتواند  مع  نیکه  از    ارِی حد 

بشر   یِ کار(، غلظتِ غفلت، و کمیشناسییبای)ز  یخجسته 

متج  رِیز  یِل یتاو  یِ در معان  نانه،یبرا، جهان ثبتِ   یلمتن،  و 

 .دی نما یخیتار

 
.../ روخانان/ پوراَ  وِهیف  /-شاخانِ جاَ./ مغرسر  /-وِهیف  /مغرسر

نتان درواناَیل  یینِئسا  ی ت  /-د یگودن   / -هیالهی پ   تاَ یا  /-ا ی./ 

 ( 79رِه... )ص  ی انیتاس

 :برگردان

ها/  روخانه.../  زدیریها./ غروب/ ماز شاخه  /-زدیریم  /غروب

-ستیاالهیپ   / -ایات را/ درنبودن  وانِیل  /-ُپر کنند   ندتوانمین

 ...یتنگدل یبرا /

 
درختان که در   یهاو شاخه   ای در  یهابا نشانه  بارنیا  شاعر،

ذهن و  عام  رفع    گرا،عتیطب  یهاناانس   یرندهیپذ  تِیباور 

  گرِنشیکه آفر  یبا زبان   کنند،یم  یو دفعِ خستگ  یتنگدل

وسعت غربت و    اند،شده  ی روزرسانبه  یهاو برداشت  میمفاه

  ا،یپهناور در  یرهکه گست  د ی نمایم   ی را تداع   یاتازه  یِتنگدل

 ی از غربت است، و در خطاب به سوژه  یاالهیدر برابرش، پ 

ها  که حضورش محسوس است، در پوشش نرمشِ واژه  ی بیغا

بازآفر شاعرانه،   نِ یکه  ساختار  در  معنا  بسترِ   لطافتِ 

فضا   اند،گشوده  یدخوانیسف پد ِنبودن   یدر  موردِ    ی دهی 

م هشدار  ادامه  دهندیخطاب،  سلطه  ،غروب  یکه    یبا 

 .را در بر خواهد گرفت اشیتمام  ، یکیتار

کرد    یط  یارا به گونه   اشی فرارَو  رِیس  نه،یآفر  نیشعرِ ا  زبان

ها و  واژه  وستارِینکند و پ   یشدگ که مخاطب، احساسِ دفع

 .داشته باشد  یرندگیپذ تِیمطلوب ش، یوانمودها

 
جاَ/ جه بس/  پاگودم شعراً... )ص    گاین  یزخماً بو ت  /پاکون

85) 

 :برگردان

 ...شد/ بس که/ پاک کردم شعر را  یاز نگاه تو زخم  /کنپاک

 
 ک یرا دارد که    نانهیبکیبار  یهایخوانمتن   رِیز  تِیظرف  شعر،

تراش  خطاب به مخاطبان و منتقدانِ اشکال   دتوانمی وجهِ آن  

، شاعران را دچار وسواس هاآن  ماخذِ یب  یِتراشبیباشد که ع 

  دی شعر، دچار ترد ِشیکه پس از سرا  دینمایم  یاعتمادیو ب

مکرر به منظور    زانگارانه،یشوند و مم   یخودسانسور  یِو نگران

و و  تعد  شیرایاصالح  و  جرح  پاک    شانیشعرها  ل،ی و  را 

 .کنند

نهفته است که با    یمیو مال  فیشعر، طنزِ ظر  ن یا  نهادِیپ   در

شاعر،    یمکاشفه  یحداقل واژگانِ مناسب و قوه  یجاگذار

 .است افتهی یهست

 
، از  «نار یتیت» یچه که نوشته شد، مجموعه آن نگاشتِیپ 

نگرش  نیا  دگاه ید شرحِ  به  با   ِش یپ   ینامهنگارنده،  رو، 

اش،  است که مولف  نیا  د یکه دارد، مو  یقابلِ تامل   یمحتوا

که نشر داده،    ینیآفردرنگ  آثار  یِبه گواه«  ورله یمهرداد پ »

  شِیروندِ سرا  راست و ب  مندنشیسنج، آگاه و بنکته  یشاعر

از    یناش  رِیبا تاث  دتوانمیاشراف دارد، و    شرویپ   یِلکیشعرِ گ

به   ش،یشعرها  یهیمادر درون   رنده یپذ   ی هابافت و مضمون 

انباشت  تِیظرف و  افزوده    ،ی لکیگ  یِادب   یهازبان  ارزش 

  ی هاهیانیاز ب  زیساده و پره  یهااز واژه  ییجوو با بهرهببخشد.

شدن در افاضه و  مهجور، و غرق   یهاییگودهیچیناجامع و پ 

گ  یهاافاده شعرِ  حالِ    یِلکیمنسوخ،  زمانِ  روندِ  با  سازگار 

پشتکارِ   یِ گواهبدهد که به د یو نو ندیآفریمخاطب و ماول، ب

کتابِ    «نار  ی تیت»اش،  خجسته  از  پس  پا  'پنجره» که  نِ 

اش کتاب   نیاست، آخر  افتهی  یشاعر، هست  نیاز ا  «خستاَ بو

 .نخواهد بود

 
 1400 رماهیت 25 رشت

آریاپاد  محسن
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 یخسرو یانس
 

 رابو  یلیخ

 یج نهیهالچ

 دآسمُون یفیس تا

 اابر یس تا

 هواشئو   یهردفاک 

 دهن پورابو یم

 ی ج نفسه   یتارَم

 بگو شبه

 هیکوتاب

 کوتا

 هیَب

  کوتا

 زوموسوئن 

 کو

 مید هیسا تاوسُوئنه

 م یکود

 م ی د ایدر

 م ید چاکه

 رابو  یلیخ

 ن یالفندهالچ یب

 آسمُون یمیز یب  تا

*** 

 

 راه بود یلیخ

 د یتاب تا آسمان سف از

 اه یس ی ابرها تا

 گرفت یاوج م  بارکه هر

 شد یپرم  دهانم

 مه نفس از

 شب بگو به

 ا ی ب کوتاه

 کو

 د یا یب تا

  کوتا

 زمستان 

 شکنار هیسا و  تابستان کو

 کنارش کوه

 کنارش  ایدر

 راه بود یلیخ

 طناب  ی ب تاب

 !نیزم یب آسمان

* 

 

 ی سمام مهنوش

 

  یاوالر سال 

   مئن  ،یی بوناَ  کالَ

 

  تش تو،

  مهیه مو،

  میدوو، بسوت هر

 میبونِ خاکه وکت تش

  میرید بگنه، بالَ گ'وا

      میریگرش ده، پراَ گ هی

*** 

  دور یهاتنور سال در

  آتش تو،

  زمیه من،

  میدو، سوخت هر

  می خاکستر شد ری ز ِآتش

  میریگیبوزد، شعله م  باد

 م یریگیپر م  گرید کباری

*** 

 

 مهنوش سمامی

 

  جسکه نزآ

 یی نایت
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 جزجز 

 در زنه

 پور خیاؤن

 پرندآ

*** 

 

  تنهایی

  بغل نکرده زانو

  خشخش

  کند درمی

 اسپر از پرنده ابانیخ

 

 * ** 

 رضا دادرس

 

 کؤگا بزه پت

 الزگودکفته پس

     ...یتامتؤل پتا

 مهگومگو مارانگو

 ناجه نایورج

 ... یجاکیج

 !س خو شکخو الفندان بزه شکهتو

 

 رکودهکووا

 رکودهکووا

 !رکودهکووا

 

 سدادر رضا

 

عقب    خورده/  کرم  یآباد الکن.../  افتاده/افتخارِ    سکوتِ 

بر  ینجوا حسرتِ  خارزاران/  ]زدودنِ    هادن ی]متوهم[ 

خودرو[/  ی هابوته  طناب  .../یزخم  خارِ  خشکِ    یهاسرفهِ 

که    یکس  /زندیم   دنیکه خودش را به ند  ی کس  زده/گره  

  دنیکه خودش را به ند  ی کس  /زندیم  دنیخودش را به ند

 !زندیم

   *** 

  .ایپنجه  یخوردوشاب گفت؛یب یزرد

  .ؤقلم بؤب قدم، 

  !نیدوجدس وج،وعده

  ...نیهنده دوج ن،یدوج تو

  .به ناجه نایارجن یارج بدا

    «!سوجساچمه  نه،ی س سورخئکنه یس»

  ...سیهنده ول  س،یول تو

 ! س یول سایولسیول  یت ،تو
 

 برگردان: 

  

قدم،    /![خوردمیانگور    رهی که ش]   گرفت؛ انگشت اشاره   رقانی

تو انتخاب کن، باز هم    !/نیچدست  د، یوعده و وع   قلم شد./

کن.../  حسرت!/    انتخاب  شود  قمع  و  قلع   ی نه یس»بگذار 

ساچمه!   سورخنه یس سوزش  بل  /«]از[    چنانهم  س،یتو 

     س!یرا بل تیچوببنبات تو، آ  .../سیبل
 

*** 

 

    ! ییتاتا  شتهین تنگامه

 یتولتام توکهتوکه

    ...کونه، را واکونه، را کونه راوه

  :شمارهیاککو ا ،یراش

     !سانینوا ا جه

  تا

  !سانیوا ا نه،

 

 جه یت شب

 جا یتارنیت

 جا  یت

  !جایج

 

 : برگردان
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تصو است  نشسته  تنگنا  لبرقطره  !/ری]در[    ز ی قطره سکوت/ 

م  ،شودمی مسرودمی  شیپ   د،ی گشایراه  دلهره   ر،ی.../ 

 /   !یبمان   دی!/ تا/ نه، بایبمان دی :/ از نباشماردیم

   !یزخم  از تو/ /یکیبُرنده است/ از تار شب

  دادرس رضا

 

*** 

 
 ی شهرام دفاع 

 
 

 بو  یدیفی س ِچوم 

 دم؟ اَبرانِ برِق یت  ا،ی

 نانم 

 بترکسته بغض بو  یم

 گُرخانه صدا؟  یت  ای

 نانم 

 روخان ارسو، را دکفت تایا

 سُوبُکاَ بو یک  لید  یم

 -ایَایدر

 نانم. 

 
 برگردان:

 
 چشم بود یِدیسف

 تو؟  یبرق ابرها ای

 دانم ینم

 من بود   یدهیترک بغض

 رعد و برق تو!؟  یصدا ای

 دانم ینم

 رودخانه اشک راه افتاد  کی

 من که سبک شد  دل

 -را ایدر

 دانم. نمی

 فرشته جوزی  



 21 شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

71 

  

 نژاد کینادر ن

 

 کرا

 پر

 پر    

  زئندره       

  ُپشت پنجره وارش 

 باد مرا پرده

   خوس بازهِ دره جو

 

 :ترجمه

 

 دارد که

 زند یپر مپر

  باران

 پنجره پشت

 با باد  پرده

 کند می یباشک باز م یقا

 

*** 

  واره ازیا

  جنگل

   دره جانشورا 

  ماه

  دوش    

  ر یج           

 

 :ترجمه

 

  یم شبنم

  ب          

              ا               

                    رد                   

 جنگل         

 کند می ه یشوجان                    

  ماه دوش ریز                        

*** 

 تاودا  سنگ یک

   ِچومه یت

  بوسه  توال

 خاندهیم        

 کنژادین نادر

 

 

  انداخت سنگ یکس چه 

  تو چشم ی سو به

  امخنده

 کِدر شد           
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 فرحناک  دیحم

 

 

 ی به مسعود پور هاد

 

 گب   لِیدیم

 د یفاگ سر

 الفنداَ  دورسانِه

 -بشوُ

 سر زبانِ

 شت یوینیب

  میشتینیب

 میشتیریو

 دور یاَم ماه

 بچرخست 

   

 زهله ترک ببو ستاره

 

  لید گورخانه

 بترکست 

  بَده شُرشُر  پا

 وارم 

 فواره نههَ یهرچ

 ...سر وارگانم دانِیم

 

 :برگردان

 

 /ام/ سر باز کرددل یهاحرف

رو  طناب رفت/  کرد/  پاره  نشستزبان  ی را  نوشت/   / میام/ 

ما چرخ  /میبرخاست ستاره زهره ترک شد/ دل    /دیماه دورِ 

هرچه فواره است/ در    /بارمیشُر مپا بدهد شُر  /دیصاعقه ترک

 زم یآویم دانیم

      

*** 

 

 کوتاترم مو

 جی  انگشتانه می

 جی  زبونکایه کوجه می

 عصاجی   دس پیلوماره

 داره  وی شله یا

 جی تنگوله

 

 انسی خسروی
 

 موکوتاترم

 جی  سرمقاله وزنومهر

 جی اخباره سراسری

 جی شعارونه

   دیفارونه کی

 دئنن  بنویشته

 

 کوتاترم مویقین

 جی دومه مزرته

 جی گیسه اوشانینه

 جی لوله یخ شبئونه زوموستون

 

 قدبیئتیم بال

 شو باهاره وُ من

 البدانان داره  بوم وُ من

 اینتظاری  حجیکه حج و من

 مو

 کوتاترم

 تو

 کو

 تا 

 مو
 

*** 

 

 برگردان: 

 ترم کوتاه من

 انگشتانم از

 کوچکم زبان از
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 مادربزرگ  دست ازعصای

 تلنگر  از یا

 بیدمجنون  درخت

 

 ترم کوتاه من

 روزنامه یسرمقاله  از

 سراسری  اخبار از

 شعارهایی  یا

  که

 اندنوشته  را دیوارها

 

   یقین به من

 ترمکوتاه

 شیطان دُم از

 اجنه  گیسوی از

 یخی  های قندیل از

 زمستان هایشب در

 

 ایمگرفته  قد

 بهاری  هایشب و من

 سقف تیرهای  هایعنکبوت تار و من

 پرستوها  انتظار و من

 

 ترم کوتاه من

 تو و

 کو

 تا 

 من

 

*** 

 جواد رحمتی برفجانی 

 

 خو رخت 

 کچلکَ نقلَ  َکل

 دره  ایواگو

 واقازا چوشمَ،         

 یچی

 ال یکیصوبَ ش    

  هجووسته در             

 
 : برگردان

 ساعت  کشد یم خرناس

 رختخواب 

 کچلک را قصه

  کندمی بازگو

 خواب یچشم ب یبرا          

 ی زیچ

 بند گردن صبح را    

  .جودیم             

*** 

 
 

 یونیفکونه تاس وهشته

  ولگ

  ولگ

 تترچ فووؤن

 سر نیدامون پاچ  

    

 : برگردان

 

برگ    شده /  رها   یهاانهیآش  ی پرواز کرده / دلتنگ  ی هالک لک

 دامان جنگل  یسر هم / بر رو پشت  زدیریبرگ / م /

 

*** 

 نصیری رسول 
 

 پا    ییجنایا

 شله              

 توشکه 

 

 سر توشکه      

 زنم                    

  بورسفه
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  س          

 ی                

 وا                     

 .یی                           

              

 ی ریرسول نص

 ی. یبگسلد جدا /زنمیگره م یرو لنگه /گره/ یهمراه  یپا

      

 

 ینیشیشب ن

 شب همه

 یی تنا منو

 . مهیکَلَه چاله د دوکشاسته

 

  یر ینص رسول

 

 ینینش شب

 شب همه

 یی و تنها  من

 اجاِق خاموش یروبرو

 

*** 

 

 توشکه بوخورده 

  بوغض

 چال  ی کوگا گول

 سس و دم  یب /انیخانه

 در  تایه

  وانوه       

 صُب سر             

 بگه سالم

 نا کوچه        

 پرده 

 کوده کورا

 درجکانا 

       

 هنای صدا بولبول

 گاگلف 

 کالچ  تایا

 قار کونه قار

 فاندره

 دوره شرا        

 پرزنه 

 شه 

 هن

 

  یریصن  رسول

 

و   یب   ها/خانه   در حنجره محله/  بغض/  خورده/  گره جوش 

ها سالم  به کوچه   صبحگاه/  /شودمیباز ن  یدر  چیه  خروش/

را/  /دیبگو پنجرها  کرده  کور    /دیاینم  یبلبل  یصدا  پرده 

 پرواز به دور و بر/ ی نگاه /کندمیقار قار ی کالغ  /یگاه گاه

 /      نیهم  /کندمی

 

*** 
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  یپورهاد مسعود

 
 که  / سیل / یج

 وؤت   ی "تا" ی "ت"

 گوره خوالن ِ تک جا  ییجانای ا ِ تاووت

 تو تا  هه

 بدسان ِ بؤت توفنگ

 .وازه کؤت اییس

 /وؤت

 ناره  بؤت

 دونکوده داره /کؤت

 پاورانده /سرانده

 واکونه  را

 کونه  راوه

 تا 

 ن یندار تاتا نام

 "وا"ریاو نام

 "وا"  ِوؤت

 .یی/ تاتا   ِسانیا ایا

 
 کؤل  ِاودس

 وندان

 آمندان

 ی ک  /یی یپاپل 

 کوده  داره  رایکؤرا او خوسره

 ی/ک یوارش

 گا 

 شور واره  اسبا

 ی /ک یه جار لل

 هیتاسا  کن

 .ناره  کاالگن 

 شران ِ دور ِ جا  دور

 یریچ تا ی ا ِخاندش

 خورا 

 ٰ   د سرا

 چش پرانا  یزرد افتاب

*** 

 « متن»پور است. معادل حسن  نیدس ِ قرض از ام  «وؤت»

گ  «وؤتن»از مصدر   «وؤت»بافتن. پس    یبمعنا  النیشرق 

بدهد توانمی معنا  بافت  همد  من  نظر  ریتعب  نی.  مد  را  ها 

    .یمعنا بخش و یمعادل گذار یبرا  دیشما مختارداشتم 

  ادگاریها به  مراودت ما با روس  است که از  یاواژه وام   «بؤت»

 . کیاز جنس الست شتریمانده است. اشاره به چکمه دارد ب

که    کندیتار  یهامنظور گور.  کیتار  یهاسوراخ   خوالن=  گوره

 .انددخمه 

)که شامل لباس    دنیپوش  از مصدر وازئن=«  وازه»  وازه=   اییس

  .(شودمیهم  و پاافزار

 .داشتن لیم «واستن»از مصدر= وا

  نمیبیم  یلمانآ  «نیدا زا»را من معادل  یلکیگ  «سانیا  ایا»

معناآاز    «گریدی ها»که   به  متن  «یهست»  ین    شی هادر 

 .است آورده

 = گرداب ونده 

 ر یکودک به راه رفتن. تصو  قیتشو  یوا است براآ=  نام  ییتاتا

 .است هیکردند. در شفت معادل سا ش یعکس هم معنا و

ن توسعه  آه  ب  ی دهد. جناب طواف  ی = سر برهنه معنا مسرانده

  یلیوردند که من خآ  ی سرپناه  ینرا معادل ب آ  دادند و   یی معنا

 . پسندمیم

 :واگردان 
 
 متن  ی"تا " ی  "ت"لغزد/ یم

 تا طورنیهم/یجمعدست یهاتابوت گور یپهلو از

 گانجام اه یتفنگ بدستان /کت س یچکمه 

 است دهیچکمه ندارد/ کت/ نپوش متن

 سرپناه/ برهنه پا  یب

 شودمی زیسرر /کندمیباز  راه

 گمشده ی لینام/ تا/ م  یب  یهاریتصو تا

 /متن لیم

 (ی)هست  جا بودن نیاز/ در ا یریتصو

 ها تپه  یانسو

 ها ریبگآ /هاگرداب

 اش را گم کرده استکه/ حافظه یا هناپرو

 باردیسا م آس لیکه/ گاه/ س یباران
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 قو ندارد  است/ یکه/ مدت زمان یزار ین

انعکدست  دور  از دور/  پرندهآاس  ها  رها   خود  /یاواز  را 

      .روز ِنیواپس ِیزرد یهادر دامنه /کندمی

 
 
 

 
 

 
 فرشته جوزی 
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 پور مراد قلی
 

  نیا سنده یدر واقع نونوشته نشود   هیبا طرح اول ی متن ی وقت

با    خواهد مینرا با احترام به متن داده است و    یآزادفرصت  

حدود متن، آن را در کنترل خود    قیدق  نییدر تع  یرو  ادهیز

 .داشته باشد

اتفاق   یکی نوع   ییهااز  به   ی از شناخت شناس  یبخش  یکه 

 « هیاول  یهاطرح  یگم شدگ»  نیاست هم  یهساپس  اشعار

اخ اشعار  در  را  بارزش  نمونه  پور  ریاست که    یهادمسعود 

  یمیکه به قول دکتر تسل  یی هاطرح  سراغ گرفت.   توانمی

 .اندشده «کینامنتظر و درامات ریتصاو»به  لیارجمند تبد

اول  ییهامتن و    سندهیشوند نوینوشته م  هیکه بدون طرح 

  سندهیو نوبرند  یهستند مچه که در آن  خوانشگر را در آن 

ن به قول    ش یهاکه حرف  ستیمجبور  مثل    «ساراماگو»را 

جد   فیکث  یراهنیپ  حرف  تا  کند  عوض  روز  زده    یدیهر 

 .باشد

طرح  یی هامتن به  تن  متنینم  هیاول  یهاکه    ییهادهند 

جواب و  دارند  سوال  که  بیهاهستند  را  تکرار   هوده یشان 

 .دارند  «لیبد»موجود   یهان ابحر یکنند و براینم

چنمتن با  پوسته  ،یاتیخصوص  نیها  و  مظاهر  عبور  از  ها 

  کینزد«  جوهر ذات زبان و نبض موجود زنده»کنند و به  یم

 .شوندیم

به خود    کیولوژیدیا  یاگر سمت و سو  ی حت  ییها متن   نیچن

محاسبه  رندیبگ نچون  و    ستندیگر  قدرت  با  برخورد  در 

کالن را    یهاکنند که بودجهیرا مجبور م  هاآن   یولوژیدیا

خر دست  شتریب  یهادستکش  دیصرف  تا    ی هاکنند 

 .تر بماند دهیشان پوشفیکث

 ه یسرما  «انسان  تیموجود»درست بر    ییهامتن  نیچن  نیا

. چرا  ستندیاو ن  «  یداشته ها»کنند و در خدمت  یم  یگذار

آگاه    ی که متن  نیاو هستند نه ا  اتیکه برخاسته از اعماق ح

 .و حاضر و آماده باشند

اشعار    هساپس و من جمله  یهااز شعر  ی عیواقع بخش وس  در

پور   ریاخ چن  یهادمسعود  پ   یاتیخصوص  نیبا    نیا  یدر 

صداها که  ساخ  ییهستند  و  قالب  در  منعکس  را  زبان  ت 

اند که  افتهیرا  نیاند و حال فرصت اسازند که سرکوب شده

خواهند، بشوند چرا که به خاطر نبودِ طرح  یانه هر چه مآزاد

محاسبه  هیلاو ذهن  نوو  واگذارده    ،سندهیگر  خود  حال  به 

 .اندشده

اند  «نگوای رو  یتیروا»  ،«بونفوا   ویا»  به قول  یی هامتن  نیچن

به خاطر وجدان   «یش»انعکاس    یکه به جا  ییهاشعر  یعنی

از موجود  شی هاپرسش  ،رسان جامعه  بیآس   یانسان  تیرا 

ابژه  کندمیمطرح     یشکل   ییهامتن  نیچن  ی رونیب  یهالذا 

 ژه و سو  سندهیسوژه نو  نی و ب  رندیگیبه خود م  «اعجوبه وار »

 .کنند یم  جادیفاصله ا یانسان

 ع یوس  یمحصول انسان  «پل استر»به قول    ییهامتن   نیچن

با  یاو گسترده مناطق  قلمرو  به خاطر  زبان    ریهستند که 

 .را فراخوان کنند یادیز یهاستیند تورتوانمی

در چن  یب م  یایهادپور  یی ها متن  نیشک  با    سد ینویکه 

م  کند میمسافرت  که    یایهادپور بسیو  فرق    اریخندد 

پور مسعود  که  چرا  چن  ی هادهست  از   یی فضاها   نیدر 

او    «تملک  دهیا»  بر  شی هامتن  «یهست  دهیا»  شیهاشعر

 .گرفته است یشیپ 

  ستین  «ایگر روتیروا»از زبان    ی تیموقع  نیدر چن  یهادپور

برد که قادر به دست  یرا به خواب م  «گون  ایرو  یتیروا»بلکه  

ن از نوشتن  اگاه که تحت ناخود  ینوع   یعنی  ستی برداشتن 

آگاه ناخود  یدرون   یتسلط  نه  چ  یاگاهاست    ای  زیکه 

 .ورندآدر   یآن را از پامره روز یهادغدغه

متن  در چنواقع  با  زندگ   ی اتیخصوص  نیها  و  جهان    یبا 

مبر  یارابطه  میقرار  که  بهانهکنند  از  را  و    نیدروغ   یهاا 

 .کنند یم آزادتمدن  بیفر

است   ی درست بر خالف دغدغه کسان  یآوانگارد  نیچن  نیا

م گمان  پ یکه  شعر  روش  شرویکنند  با    یانتحار  یدارد 

 .سازدیم  کیخط نزد انیخودش را به پا

 1398 آذر
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 رضا دادرس

 

 
در سکوت کامل    یباز  س،یورزش تن  یاصل  نیاز قوان  یکی

کوچک  جر  -صدا    نیتراست.  در  تماشاگران  طرف   انیاز 

توسط سرداور خواهد شد! قبل از   یموجب توقف باز  -  یباز

مقدمه در  و  متن  جهان  به  با  یا ورود  کنم    د یکوتاه،  ذکر 

قبل از ورود به    یلکیگ  اتیمخاطبِ جستجوگر در زبان و ادب

چون تماشاگران  مجهز باشد! هم  دی با  یپورهاد  مسعود  آثار

  دنیم رسجاناسکوت شرط الزم به    دانند یکه م  سیتن  یباز

با آن دسته   ییآشنا  ،زاتیتجه  نیاز ا  یک یآن مسابقه است.  

اند؛  رفته  اد یاز    -   یکه به نوع   -  ستیلکیاز واژگان زبان گ

دارند   کاربرد  شن  ا یکمتر  کمتر  روزمره  محاوره    ده یدر 

اند  من ندانم »وندان و آمندان« از کجا آمده ی. وقتشوندیم

از   ،یباز  انی! قبل از لذت بردن از جرستیچ  ها آن  یو معن

! مخاطب شومیمنتقد( اخراج م-تماشاگر )مخاطب   گاهیجا

صورت    نیرا به شانس واگذار کند چون در ا  یزیچ  دتوانمین

ول   کیبا واژگان     ماندهدر  گر،یدر شعر د  یشعر کنار آمده 

ا هم    یگری د  یشانس، رو  یسکه  ن یخواهد شد! هر چند 

 م یو بتوان  م یزبان را به صورت کامل بدان  ک یما    که ایندارد...  

 کهاینمطلب است و    کی   میروزمره را بر طرف کن  یهاازین

باش  یواژگان  یرهیدا داشته  د  م،یگسترده  اما  گری مطلب   .

ا بر  را  گ  میبگذار  ن یفرض  زبان  از    یزیچ  یلکیمخاطب 

  یقیحروف و واژگان، از موس  نشیچ  تم، یاز ر  ا ی! آداندینم

  آثارلذت برد؟ شاعر در اکثر    شودمیها نبند  انیموجود در م

چ و  حروف  تواتر  به  توجه  با  شده،    نشیگز  دمانِیخود 

  ریمخاطب غ   یبرا  یکه حت  کندمی  جادیا  یکالم   یقیموس

 عنوان تحت    یزی. چدیلذت نما  جادیا  دتوانمی  زیزبان نهم

 شتر یوجود ندارد اما در ب  یپورهاد  یهادر شعر   تریت  ایاسم  

 ن یکه در نخست  میشویمواجه م  یجمله خبر  کیمواقع با  

  جادیلغزد« ا  یم   که/  سی ل  ی»ج...  کند میبند اعالم حضور  

 ست؟یچ  داستانبداند    خواهدمی! مخاطب  کندمیپرسش  

گوره خوالن ِ تک    /ییجانایتاووت ِ ا  وؤت/  ی  "تا "  ی  "ت»

 دنیوازه کؤت.« لغز  اییس  توفنگ بدسان ِ بؤت/  تا/هه تو    جا/

از )ووت( که )تا(  اشاره داشته   دتوانمی  )ت( و  )تابوت(  به 

گو و  نوع   ایباشد  ن  یبه  متن  مرگ  تا   زیبه  دارد  اشاره 

  یهاتفنگ به دست  ،یجمعدسته  یچون گورها  ییهانشانه

اشاره دارند.    جامگان، همه به سرکوب  اهی س ِ کت  پوش،چکمه 

کننده    گوید مین ن  ا یسرکوب  قرار  شونده...    ستیسرکوب 

اشاره چشم    زدی برخ  یاانگشت  در  دسته   ای گروه    کیو 

هوشندیبنش خود  مخاطب    یواکاو  کیدر    است.  اری... 

:  کندمیقرارداد نانوشته اعالم    ک یابتدا    نیو در هم  یاجتماع 

اقلیا از مشکالت جهان امروز    خواهدمیندارد و    مین شعر 

 کؤت دونکوده داره/   بؤت ناره/  در ادامه »وؤت/  .دیبشر بگو

 / نینام ندار تاتا   تا/  راوه  کونه/  را  واکونه/  پاورانده/  سرانده/

 ی زی.« متن چیی / تاتا  ِسان یا  ای ا  /"وا"وؤت  ِ   /"وا"رینام او 

پاها  ستین رد  پاها  یجز  مو  یی قلم،  اکثر  در  قلم    اردکه 

که چکمه پوش است؛    ستیمتن ن  نی: اگویدمی!  شوندیم

  سرپناه،یاست... ب   انی عر  شهیمتن هم  ؛ستیکت هم تن او ن

  ی ب  ی هاری... تا تصوشودمی  زیسرر  د؛ ی گشایپا برهنه، راه م 

جا بودن    نیاز/ در ا  یریتصو  متن/  لیگمشده/م  یلینام/ تا/ م

است    نیا  ات یبرسالت اد  ختهیفره  ی دوست(/ به قول  ی)هست

آدم دست  که  بگ  گریکدیها  ا  رندیرا  بفشارند.  ها،  بند  نیو 

بدون نام را به    یریرسالت هستند. شاعر تصاو  نیهم  یایگو

.  زنند یو بودن ما را رج م  ی که در واقع هست  دهد یما نشان م

»اودس  ِکؤل/ ادامه    /یک  / یی  ی پاپل  آمندان/  وندان/  در 

او اسبا شور   گا/  /ی/ک  یوارش  کوده  داره/   رایخوسره کؤرا 

رج    یکاالگن  ناره.« در پ  /هیکن تاسا  /ی/ک  یهلل جار  واره/

 ی »انسو  کندمیرا انتخاب    ریباال شاعر چند تصو  یهازدن 

باز، گسترده و ثابت    یکادر  و در  رها«یها/ ابگها/گردابتپه 
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  «یحرکت »زوم« و حرکت »دال ی . گاهگذاردمی ش یبه نما

که به آن اصطالحن حرکت بینیم  زمان میرا به صورت هم

بار    نی. )فکر کنم اولشودمیرو به جلو و زوم به عقب گفته  

 ی ا  ه نابه کار گرفته شد.( »پرو  جهیسرگ  لم یدر ف  کیتکن  نیا

آسا    لیکه/ گاه/ س  یاش را گم کرده است/بارانکه/ حافظه

دور و    ریاز تصاو  ،زمانهم  نیچند بند دورب  نیدر ا  بارد«یم

کادرشودمی  کینزد  هم در  باز  و  گسترده    ی!  و  ثابت 

قو   است/  یکه/ مدت زمان  دهدیرا به ما نشان م  یزاری»ن

  نیآخر  ایکه گو  افتادم  –مهاجر    یدرنا  -  دیام  ادیندارد.« به  

 ی بریاز س یی هاست به تنهاخود است. سال یبازمانده گونه

تاالب ب  کندمیپرواز    نیکاسپ  یهاتا    میدانیم   شکیو 

پا در  شد!  خواهد  دستانیمنقرض  دور  »از  دور/    یها: 

پرنده آواز  رها    /یاانعکاس  را  دامنه  /کندمیخود    یهادر 

  خواهدمیاز مخاطب    یانیپا   ی  روز.« بندها ِنی واپس ِیزرد

... اما برگردان،  ندیرا به تماشا بنش  یو عمق دلتنگ  دیایکه ب

در  عبارت  نیبهتر  نشیگز  یبرا  رانهیگسخت  یتعهد ها 

واژگان  یراستا ز  یترجمه.  به  بر    گریکدی  ییبایکه  در  را 

فارسگرفته مخاطب  تا  لذت    از  زین   زبانیاند  شعر  خوانش 

 . را برده باشد  یکاف 

 

 رضا دادرس

 

 

 

 ژن اسدی پور بی



 21 شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

80 

  

 علی صبوری  

 
 

 : های به گویش شرق گیالنشعر

 
 

 یک

 سوتِه جیر 

 می جاُ نِیه

 بداُ بَلُاُ گیرم 

 بادِ ریفاق

 نَشه نِیشتَن 

 
 

 زیر خاکستر "

 جایم نیست 

 ور گردم بگذار شعله

 بیهوده است

 " باد نشستن در انتظار

 

 دو

 یته دونیا غم 

 بُو اونِ چشمِ مئن دَ 

 گردن کوال چه

 تام بَزه 

 دراسونِ ورجی

 نیشته بو 

 راشی نیه گود

 
 

 با جهانی اندوه  "

 در چشمانش                     .

 سربر شانه خم

 نشسته بر درگاه

 خاموش

 " چشم به راه

 

 سه 

 درا سونِ سر 

 پییز

 زمستون 

 بهار

 توسون 

 چیکال چیکال

 ریفاق تی  ارسو فوت 

 تی ساک ِ باردن

 
 

 آستانه در  "

 پاییز، 

 زمستان،

 بهار، 

 تابستان

 مشت ، مشت 

 اشک می ریخت به انتظارت

 " ساکت را آوردند

 

 

 چهار
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 آسمونام 

 وارس  می امره

 ، نشوافتو

 ته باردن

 

 آسمان هم "

 با من می بارید 

 پیش از

   خاموشی آفتاب

 " ترا آوردند                   

 
 

 پنج

 

 می روژین ِ به   

 

 هلو چینَم

 پیله انجیل دارِ چیکه 

 تی خنده کَشه تُوخُو نَم

 ، هَنَم شَنَم

 ، هنم شنم

 دونیا بی تاب بَنَه 

 اگه تی خنده نَبِی 

 دونیا چه دانه 

 یه مشت خاک 

 چار ته آدم

 

 برای دخترم روژین  

 
 

 تابم "

 ی انجیر کهنسال شاخه بر

 خورمی تو تاب میدر آغوش خنده

 آیم می باز روممی

 آیم می باز روممی

 شودمیدنیا بی تاب 

 هایت نبوداگر خنده

 دنیا چه داشت؟

 مشتی خاک 

 تنی چند 

 " با نام انسان

 

 شش
 

 تَه   چَن

      زمو سونَ بَدِیم

 نَدُونَم                

 چن ته بهار؟

 تی ریفاق ایسام؟ 

 نَدو نَم                     

 

 ؟ کی هانه شادی

 ؟یآزادکی هانه 

 
 

 ؟ دیدیمچند زمستان را  "

 دانم نمی                          

 چند بهار

 ؟ در انتظار تو ماندیم 

 دادنم نمی                     

 

 آید شادی؟ کی می

   "ی؟آزادآید کی می
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 محسن بافکر لیالستانی 

 
 

 : چند شعر به گویش شرق گیالن

 

 یک

 

 پیران بَکَنده دارون

 جادَه ان کنار 

 صف ایسان

 بهار رفا 

 

 ترین درختانعریان"

 سوی جاده،  در دو

 اند به صف ایستاده

 " در انتظار بهار

 

 دو

 می زموسون شوئونه 

 انبَسا کُنًم 

 تی شیرین گبون امره

 تا بهار افتو روزون 

 

 های زمستانم راشب  "

 بخشم دهم و غنا میغلظت می

 های شیرینتبا حرف

 " آفتابی بهارروزهای  تا

 

 سه 
 

 ، بوشورده وارون

 راشی ودشته چرک و غباره 

 هیطو که اَرسو 

 می دل و می تاسیونی 

 

 .، شستباران  "

 چرک و غبار و دشت و راه و صحرا را

 اشک  کهآن چن

 ام را دل و دلتنگی

 

 چهار

 

 ، شهر موسونمبی نوم و نشون

 تی نوم َ امره

 مردومَ زبون دَکَتَم 

 

 نام و نشانم مانند شهر بی "

 که با نام تو

   "زبان مردم افتادم  بر سر
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 رضا مقصدی 
 

 
مثنویِ - قصیده  

* گرده کالی  

 .................................. 

!  گرده کالی  عمو نوروز بوما   

!  دا گرده کالی هَ  ،غونهرم ،همه  

هَندِه  ،سه دیلترکَی بَاِ ،همِاَ  

!   گرده کالی زا بَ  ،یچِّموُ،ی دیله  تِ  

خالی بَ ،ی کرچه افتواِ !  ننیاکُ  

!  گرده کالی  ، داتواَ ،ونه جُمِته اَ  

ه سیبه جِ  ،هسه خالَشکَبَ احمدِ  

ی ! گرده کال دا  بَ، مَیمونی،  همهَ  

واره وارون بَ ،هشورَ -راگه شو اُخ،  

!  گرده کالی  ، رای شَندِهَ ،ی دیلهمِ  

دارا زاو، اَ ،ه بهامِ ،هامه راسِ  

!  گرده کالی   ، ساداَپ، وُنه اَکَزَ  

یم؟ نیاِ ،باغونه چایِاوُ ،یکِ ، خهاَ  

!  گرده کالی  بوما ، رسَ ، دِ ه دیلمِاَ  

ر سَ ،بوما می سینه  ،صهوُغ  غم ،  یت  

ی ! گرده کال  ،اگراددا ،اَراخو  

ورمابُگ ا،مرکه تی هَ،خیلی وخته   

!  گرده کالی  ال َپ سردِ ،یاِ ،همِاَ  

ه جِ رِسَ دارِ -لوچهبوما اَ ، ادب  

ی ! گرده کال   را داَپ ،کالچه اوُ  

وبُ  بی دِ ،یمهدِ  وُی چشم تِ ، یلِخابَ  

ی ! گرده کال   نابَ   ومهنی تِ ،او که  

!  ونخُ  دوُ ، نهوُجی  ِم  !ی ور بنیشِم  ،بی یِ  

!  دوخون  ، نه الجوُ  لنگرود وُ  ،بی ی  

بی ییم ،ایرا یکه خوان نَس وی دُخ، کِاُ  

ما بی ییم هَ  ،ه غمهته زنبیلکِی  

هیشکه نشناسه ،دیمهه چشم وُمِاَ  

ماسهن، دَگلِ ِ مِ  ،وغالچُ،ه پا  مِاَ  

دونهبوتی نوم   ،ی هرکِ ، گه هماَ  

ونهو خُنطه خَ ، یهیشکی تِ ،تا ایسه  

موجیمه بخته دَس خا امِی دونَکِ  

موجیمبَ ،تنا تنایی  ،ه بهمِاَ  

نهزَهیچی سو سو نَ ،ه بهیره تِاِ  

نه زَفو نَ دِ ،ی آتیشههیشکه تِ  

ونالبُبا طِ ، بی ییی  ،یرهاِ ،سیجیلی تِ  

ونشال بُ ،هم ، رهکَچَ یت  ،یکم کمَ   

ویریس  ،ی کمش بَراه بشی، اما هَ  

کولکافیس  ، یرهتی پالو بولبولی، اِ  

هسه جِاوخ چه سالونی بوشو می دَ  

هسکه دیل، هیشکسه جِ ی تَوا نوبو مِ  

ینم بیدارم، او توم بیجارونه اِ  

ینم ابونه اِوخ ،م، اورارهخوسه نَ  

ه نه بِهر چه گول، بولبولونه داد اَ  

ه نه بِیاد اَ ، لنگروده ، مشمه هَ  

یشتونم ومه اِنهیتو که الجونه   

نم ه موسون، خنده کوُاننازبداشت  

نای   ،هرواُ ،ریشه ی رگ وُمِ  ،یرهمو اِ  

نای   ،ورهزه وا نیشه، اُبمی دیله س  

یته، یه دفا لَبَ ،ی دیل مِ ،وره بواُ  

کیشایته یه دفا هرچی آتیشه،   

بوه سر، هیجا جیر بارده نَمِاَ  

بوی، کتیر بارده نَگهر ،ه لبمِاَ  

آب ببیم ،، که نبیم  هودگ  -گله   

یم، آتیش بیم ه نِسوجِ،سوتیم، هم   ، هم  

! دوخون  ،ونهجی  نیش، ِمبَ  ، ی ورِم  ،بی ی  

! دوخون  ،  الجونهلنگرود وُ  ،بی ی  

 

لنگروده صدری برنج !نیاکون  
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!  گرده کالی خسا  پیغوم بَ ،ه بهتِ  

دوخونده همه جا  ، ی نومهاوکه تِ  

!   ی پالو ایسا گرده کالیتِ ، ههندِ  

وته بوخُ ،فتوتو که نیسابی، اَ  

!  گرده کالی   ون ویریساباو، تی پا  

ر باغه سَ بورچایِبَ را گیروُوَ ،مه  

!  گرده کالی   ندی، یه دفافقط اَ  

ی خالِ بَ ،  مونهزُ -گوم، دورهی بَچِ  

!گرده کالی دا جوش بَ  ،مرههَ ی مِ ،ته  

هتموُدَ  ،دوشه نومهخوُ!ه نیا مَ  

!   گرده کالی ل ننا  حَمَ، هی تَهرکِ  

نیم  ردگَوَ  !گوو بیجارونه بَاُ  

! گرده کالی  سکال ی دَمِ  !یدِگوش بِ  

!   ی جونه دوخونِم  !ر بنیشی وَِم  ،بی ی  

!  وندوخُ   ونهالجُلنگرود وُ  ،بی ی  

 ......................................... 

گردهمایی ِعاطفی دوستانه.*  

1382فروردین  28آلمان. کلن     

 

 رضا مقصدی

 گرده کالی* 

 ............................... 

گیلکی .  " مثنوی -قصیده  " 

1382کلن فروردین   

آزاد از :  برگردان  

 مهدی اخوان لنگرودی 
 

!   اندوه رنج وُ دلگرفتگان، آتشیان، نخست زادگانِ انبوهِ  

تازه ترین روزسالرعمو نوروزد  

 با تیراژه ای که بر تخم مرغ های رنگین نشسته است 

. به دیدارتان آمده  

 

!  آه گرده کالی   

خونین ما باز این دلِ  

وسه گاه خود کرده است بدلت را  

! به آفتاب بینداز ،نگاه   

ش. ل های آتشگُبا   

 

ن پایه های ما چفت تاب، ترا به بُفمیدانی که تنها آهیچ 

 کرده است؟

سیب   "سفره اش از شاخه های پرباردرختان رو تزیین سو

"احمد  

 چراغانی ست؟ 

. ن های ناگهاناایند با باریآه ... اگرآن طوفانها ب  

.کوچک من  و ببارند روی همین دلِ  

 

!گرده کالی، گرده کالی   

 

خاطرما بودهیچ میدانی برای   

خون میگریست  ،زادآ آن درختِ  

 و تمام تنه اش شفقی ازاشک بود؟

 چه هنگام 

 دیگربار 

آن باغ های چای برچشم هایمان خواهد   وُ عطرتوت

 نشست؟ 

، گرده اینک فقط دل های ما را بی حوصلگی پر کرده

!کالی  

.سینه ام را شیار میزند ه زخمِکتوست  ه ِو اندو . 

***** 

که برنج های پخته شده و سرد  روزگار بسیاری ست  

!  گرده کالی با تو گرما می گیرند   

! نگاه کن  

آشنا خ ِاز باالی درخت آلوچه ی سر  

.شوم را پر داده است باد، آن کالغ سیاه وُ   

جهانت را می شناخت گویی جان وُ  

ترازهمه رکسی که حسرت با  

 در نخستین دیدارش با تو 

 نامت را درخویش زمزمه کرد 

.نامید "گرده کالی"و ترا    
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! آی گرده کالی! گرده کالی  

!  من را بخوان ی کنارم بنشین، همه  بیا وُ  

به پیش من بیا به گونه ی آینه ی زنانی زیبا، رو دررویم  

.به ایست  

ه!را آوازش د الهیجانرا صدا بزن!  لنگرود  

 

گذارما دراین سوی جهان خواهد  ؟براستی که میدانست

 بود

. های غم  کوله،با این همه   

.سیمای ما را نشناسد و هیچ کسی نگاه وُ  

ب.مردا ل وُپا های فرو رفته در گِ ، با این همه   

- کسی نامت را بداند  همحتا اگر  

. گامی در راستای تو برنمی دارد  

. و ترا نمی شناسد  

. 

سرنوشت   لگد فرومی کوبیم برسرشت وُ ؟که می دانست

.خویش  

. های عظیم  در گردشی با تنهایی  

.هزارتوهای انزوابا    

.  دراینجا برای تو کورسوی چراغی نباشدو  

زد.رآتشت هیچ کسی آبی فرو نریوب   

بی نشان درسرزمین حواریون  بی نام وُ   

.هیچستانوُ  بازی های هیچرفنا د  

 

 خود باخته 

.دیگر باربرخاستن افتادن ها وُ و رفتن ها وُ  

 خیالت می گیرد

. ی پنداشتنبلخود را بل  

دراین خاک اما  

ی.چرخ ریسکی بیش نیست . 

 

. درونم عبورکرده اندزا،آه چه سال های بسیار  

به دست کسی باز   -این دل -کوچک ی بی آنکه این گره 

.شود  

.در بیداری، تنها برنجزاران آنجا با من است  

. آنجا . و درخواب، فقط آنجایم  

.با گل رویا هایم که صدای همه ی بلبالن را با خود دارد  

.که همه ی من است ،لنگرودو با یاد  . 

 

درگوشهایم می پیچد الهیجان تا نام   

د.به مانند نازپروردگان، خنده ای لبهایم را می گشای   

 اینجایم

.استواردر آنجااما با ریشه ای محکم وُ  

جوان و با دلی سبزوُ  

.که برای آن خاک می تپد . 

 

!  آه گرده کالی! گرده کالی   

بناگهان دلم شعله کشید  ،آنجا بود  

.درون بخشید یِو هرچه آتش را به تشنگ  

بزیزنیفتادهوُ با سری افراشته  

.بهایی دوراز گریهل با  

ل نبود تا آب شویمسرشت ما تکه ای گِ  

.می سوختیم آتش بودیم وُ  

! گرده کالیآتشیان، ر ِقبیله ای از تبا  

 

صدایم بزن کنارم بنشین وُبیا وُ  

لنگرود داشته باشسفری به   

!الهیجان را به جانم بخوان  

***** 

لنگرود را می شنوی؟ صدریِج ِ برن ی ِ پیام آفتاب  

ترا بنام صدا می زند  ، برزن آنکه در هرکوی وُ  

.توسترنظاره گ بازکنارت ایستاده وُ   

. هنگانی که تو نبودی خورشید، چشم هایش را بسته بود  

 آنگاه که آمدی 

 به روشنی

.تو برخاستدر پیش پای   

! گرده کالیدستهایم را دردستهایت بگیر   

چای بگذرانم زِازباغ های سب  

. فقط یکبار، آنهم بسیار کم  

!گرده کالی از آن باغها بگذران  ،مرا در زیرآن آسمانها  
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گویی زمانه   

نیمه من کرده است  تِتنها ترا جف  

 نگاه کن! آن که بی اعتنا از تو گذشت

.نفرت کرده است ب ِنامش را لگد کو  

سرنوشتش و اوراِق  

.م خواهد خوردرقَ  ،درفواره های زهر  

 

!به آن شالیزاران بگو  

. ما روزی دوباره خواهیم آمد   

. صدای دست های ماست ، این گفته ها ی همه ه ِگوا  

! آه... گرده کالی! گرده کالی  

! من را بخوانی اینجا کنار من اتراق کن، همه   

الهیجانم را   بخوان! لنگرود وُ   

 .......................................... 

 *گردهمایی عاطفی وُ دوستانه.

   ۲00۳اکتبر   .ویناطریش .

 

 

 

 
 
 

 

 بیژن اسدی پور 
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 « هساشعر »بیانیه 

 

صرفاً«  هساشعر» نه  اکنون  است.  اکنون  مفهوم شعر  به   

 نی حاالت درونی است.آبه دلیل بازتاب    معاصر، بلکه ضرورتاً

  های ف تجارب مکتوب شعر گیلکی در دههبرخال  هساشعر

وپدیده  گذشته، اشیاء  توضیح  نمیبه  در    نشیند، ها  بلکه 

 پردازد.می ها آندقایق بحرانی به کشف 

سو  ای از شعر رایج در زبان گیلکی است که همگونه  هساشعر

انسان شعر  معاصر  با  کوشد  می  و  کند میحرکت  گرای 

ای رهگشا در پی جویی شعر معاصر در ادبیات گیلکی  تجربه 

 باشد. 

و محصول    هساشعر پیوستگی   فشردگی    و  «ایجاز»  به هم 

معقول   ره خوردگی منطقی و گ  بندی و است. جمع   ویر«تص»

و ماجرا اشیاء  که  پدیده  ها،  کوتاه  فرمی  در  وها،    اندیشه 

 دهد. عاطفه را بازتاب می

 

 
 ؛ از بانیان و پیشگامان هساشعر رحیم چراغی
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 محمد بشرا 

 

 ایجالسته َپرده 'شب

 .صُب َپسازِه،

 کوده،  نایسنگ

 خابا 'آدمان بوخوفته

 .یخونک                             

 

 :ترجمه          

 شب را  یفرو افتاده یپرده

 .زده صبح کنار

 کرد نیسنگ

 خفتگان را  خواب

 .سحر  یخنکا                 

* 
 

 ی م. پ. جکتاج

 

 

 ی شان یپ  یت

 بولندتره  الیخ یم جه

 ناجه یسَرد تایا

 بَنَم تا خوشادَم  وا

 

 :برگردان

 تو  یِشانیپ 

 من است الِیاز خ بلندتر

 د یبا

 از آرزو بگذارم ی نردبان

 اش ببوسم  تا 

 

* 
 

 ی لنگرود ییایدر

 

 

 .پَس بَزام 'ولگئون

  جنگل

 بو؛  ی گیُپره خئوند          

 .دکَتَم را

 

 :ترجمه           

 .را کنار زدم ها برگ

  جنگل

 ُپرِ آواز بود؛            

 افتادم  راه

 

* 
 

 ییمحمد دعا

 

 

 هیِتنا

 فاکَشَد   ای دون 'او سَر تا

 ی ش یم ی انیتاس

 هندِه اوشتَره                   

 

 :ترجمه           

 را اگر  ییتنها

 جهان بکشانند  یسو آن تا

 غربتِ من   غمِ

است                       دورتر 

*** 
 

 پور ینادر زک

 

 

 ی بکاشت ، یچ هی ن، ییم یم

 زنه تایاگه، ز که

 عالما، کونه   همه

 تنه داز یم

 

 :ترجمه           
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 ی کاشت یزیمن چ در

 اگر جوانه زند که

  را جهان

 سرهکی           

 کند میام تن یبرا یداس

 

*** 
 

 ق ی صد رضایعل

 

 

 ساعت 

 ابوقچه  'عمر  یم

 چو فَزِه'کول خو

 دره را

 

 برگردان: 

 ساعت 

 عمرم را  یبغچه

 اشیُپشتچوبِ کول  به

 فرو بُرده                             

 گذرد یم

* 
 

 یطواف نیحس

 

 - یداریب 'شب شنبهپنج

 شُو جومعا  فالسکا

 دورون 'کفشان  دارهیا یم

 

 :ترجمه         

 - شنبهپنج یداریب شب

 دهیلم یبه آسودگ جمعه

 ام اداره  ی هاکفش  در

* 
 

 ی هوشنگ عباس

 

 

  روخئونه

 او طرف،  تو

 .طرف یمو ا            

 !یپورد نهاب  تایا اگه

 

 برگردان: 

 تو

 رود یسوآن  در

 .سونیدر ا من،

 بود یم  یُپل اگر

* 
 

 یمیحسن عظغالم

 

 

 ن، یتُوقا یم

 !وورزامُو                

 بس، تو یج

 مرزانا،  ی انیتاس

 !یبگَردس                      

 

 :ترجمه           

 م یهاعاشقانه

 !به خوشه نشست               

 قدر آن 

 ی دلتنگ یهاکرت بر

 یو آمد یرفت                

 

* 
 

 ی محمد فارس

 

 

 باد 
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 نقاره'ساز      

 شوب 'دس

 دسکالصدا

 .بَرَم                

 .یمیبُردان در ناجه

 

 برگردان: 

 باد 

 ساز و دُهل      

 با انگشت سوت

 ی افشاندست یصدا

 .خلعت                            

 م یبریم  آرزو 

* 
 

 یابواب ی( فتوحدا ی)آ  دیناه

 

 پوشت پنجره

 ا ییرافائ  یت

 یدیکَش

 !انیپنجره 'پوشت

 

 :ترجمه           

 پنجره َپشتِ

 کشند یتُرا م انتظار

پنجره  ی هاپرده  ی اُپشت 

* 
 

 ینور مانیپ 

 

 

 بو دره   یت انییم هوا

 ا یکُو رهنا یپ  یت

 یفالگاد

 

 :ترجمه      

 تو یبو

 است دهیچیهوا پ  در

 یارا تکانده اتراهنیپ  کجا

 نژاد کینادر ن

 

 

 جگره یا یت

 بپرکانهِ ادرد

 ؛ یشککا

 ام یآه            

 ی بیبداشت شتر یر                    

 

 : برگردان

 تو  ادیفر

 لرزاند را درد

 ؛ کاش

 زین آه

 داشت شتر یر        

 

* 
 

 ی شمس لنگرود

 

 

 سَنبَخُونهسَر بنشتَن و  'قورباغان بَمان دارُون'دار

 چکه اُو نبارسه  هی

 سَر  'نونیماش

 

 :ترجمه  

 ها نشستند و آوازها سر دادند آمدند، بر درخت هاداروک

 قطره آب کیاز  غیدر

ماش  که  باشد  دهیبار  ها نیبر 

*** 
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 ی صبور یعل

 روخونه 

 کَش 'کَند           

 کونه  میجِل م،یجِل

 دره   یگچگال نیزم

 جا واکن بهارِه

 

 برگردان: 

 رودخانه

 مترنم است اشواره ید ریز

 به غلغلک افتاده  نیزم تن

  بهار یبرا ییجا

 کن  باز

 

              * ** 
 

 یگروس انیمراد اکبریعل

 

 پنجره واوُست  تا

 بوکود توفنگ، گورّه

 .بَزِه تورنگ َپرَپر

 

 برگردان: 

 که باز شد  پنجره

 و  دیغرّ تفنگ

  قرقاول

 ی اش غلتدر خون            

*** 
 

 فرد یجواد شجاع

 

 

 اَجار  یزیتبر

 سایا                 

 دَسکَال 'ولگ

 فایر                 

 

 برگردان: 

 ی زیخشک تبر ی هاشاخه 

 ها رابرگ یِافشاندست

 کشد یم انتظار

 

 یژن اسدی پور ب
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 شمس لنگرودی  

 

 
 « هساشعر » حاشیه در

 

  آثارکه نه  -  هایشال شعر محلی به یمن غنای سرچشمه اصو

است زندگی  خود  بلکه  تازگی،  -ادبی  عمق وجوشش  از   ،  

برخوردار آن  است که معموال  ظرفیتی  از    بی  شعر رسمی 

تر دریادداشتی تحت  ئی است که پیشنصیب است. این نکته 

محلی«  نام شعر  از  وا«درگرامی  »دفاع  شماره  -نامهء»گیله 

ر رسمی چون از طریق کتاب بدان پرداختم. شاع   -17و  16

پس از مدتی، زیبایی شناسی    ، معموالشودمیبا شعر آشنا  

  شودمیئی در ذهنش ترسیم  دربسته  رسمی تخطی ناپذیر و

به می  که  انجماد  به  و  یافته  تقدس  هر  مرور  زمانی  کشد. 

  است، و س چشم  نرگ  سروقد، کمان ابرو،  ،معشوقی در چشم

ئی دیگر که اجتماعیات به جای معشوق می نشیند،  در دوره

افتاب، جن دیوار،  را شب،  و گل سرخ... جایش  گل، خنجر 

چیز    بیند وگیرد. یعنی معموال شاعر رسمی چیزی میمی

کلماتی  ، با  کند می. دردی مشخص را تحمل  گویدمیدیگری  

شاعر شعر محلی  ، ولی  گویدمیدیگر از چیزی دیگر سخن  

گفته شده    مده است و)که توضیحش در مقاله فوق الذکر آ

منظور،   که  نه است  است،  شعر  درونی  مکانیسم 

عات  وموض  برای بیان حاالت و   های محلی.( اصوالصرف ِواژه

از پیش آ  ، کلمات و متبادر به ذهن ئی ندارد تا  مادهتعابیر 

»خود« بیان  معموال  هاآن به    برای  او  شود.  هر    متوسل  از 

ب مشخص،  سخن  موضوع  موضوع  بدان  مربوط  کلمات  ا 

وگوید می پهناور  شعرش  عرصه  لذا  و   ،  است.   رنگارنگ 

اهمیت شعر محلی، به نظرم، در همین نکته است. با این  

ابداعی اگر    تحول و  وصف، طبیعی است که هر گونه تغییر و

گسترش این وجه از شعر محلی باشد، به    در جهت تعمیق و 

نگا و نظر  مثبت،  است.  رنده،  منفی  صورت،  این  غیر   در 

 

مکتب پیدایش  در  قطعا  گامی  همواره  هنری  اصیل  های 

هنر تعالی  همیشه   جهت  گرایی  مکتب  ولی  است،  بوده 

هنر،   تکاملی  تحول  است.  داشته  به همراه  نیز  را  خطراتی 

ناشی از تقید  خطر،    ، و هاآنخت  شنا  ها وناشی از ضرورت

سیاری  است. به همین دلیل بوده است که بها بوده  به مکتب

آ به  تا  خود  سازان،  مکتب  دراز  ابداعی    خر  مکتب  همان 

 اند. ماندهخویش باقی نمی

 

عده  چنانهم  «هساشعر» آن که  عرصه  نویسندگان  از  ئی 

نوشته محصول  بدرستی  زمان«ضرو»اند:  ولی    رت  است، 

  یی لغزنده  همواره عبارت پیچیده کشدار و   »ضرورت زمان«

ک بنداست  با  فقط  »ه  توضیحی  ویژه  «بیانیههای  به  ها، 

چرا که در    ،شودمیها روشن  »مکتب«  های ارائه شدهنمونه 

بیانیه و در توجیه هر حرکتی  ه آ  توانمیر    ن شد.مدعی 

باید  می«  هساشعر»  پس برای درک حقانیت یا عدم حقانیت

آ بیانیه  اصلی  هسته  بند  نروی  کیفی  بیانیه(  های  )جمع 

یی ضروری  تر، اشاره به نکتهتمرکز یافت، در حالی که پیش

عده میاست.  تصور  درئی  بیانیه،   کنند  بند  هر  ها  تمامی 

در جایی سابقه نداشته تر  پیش  ن بیانیه بوده و باید ویژه آمی

یک مکتب    چنین نیست. چیزی که  مطلقا   کهآنباشد، حال  

ها، بلکه جمع  ک بندت، نه تککندمیرا از مکتب دیگر جدا  

کیفی این بندهاست که بدین گونه، در مکتب دیگر، پیش  

از این سابقه نداشته باشد. یعنی چنین نیست که فی المثل 

)چون خیال، ایجاز، مکتب هندی«  سازنده»اصول    عناصر و

تمام    اشته، تقریبا سبک عراقی وجود ند  ایهام، استعاره،...( در

دهنده   تشکیل  در  عناصر  که  بوده  همان  هندی  سبک 

ومکتب پیشین  داشت،  های  وجود  کیفیت    پسین  منتها 
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و عناصر دیگر در  ی یک  برجستگ  ترکیب  به  نسبت  عنصر 

 . کندمیهای مختلف فرق مکتب

 

 .«هساشعر»  با این توضیح مقدماتی، حال بپردازیم به بیانیه

است    «هساشعر»  بیانیه بند شامل چهاربند  و  که دو    )اول 

  شودمیآلی  ایده  شامل هر شعر خوب و  ن کلی است وسوم( آ

در   احتماال  و که  است  بیانیه  طبیعی  از  بیاید.  بسیاری  ها 

 چهارم که در واقع ستون فقرات  های دوم وماند بندمی

می  «هساشعر» تشکیل  دورا  نظرم    دهد،  به  که  بندی 

شعر ِ»هایکو«   آجوهرهء  ددر  است.  بند  ن  دو  این  ر 

 خوانیم:می

پیوستگی  محصول فشردگی و  «هساشعر» »ایجاز«   به هم 

جمع   و»تصویر« واست،  خوردگی ِ  بندی  وگره    منطقی 

کوتاه که اندیشه   ها در فرمی پدیده  ها، اشیاء ومعقول ماجرا

 دهد. عاطفه را بازتاب می و

 

در  خال  بر  «هساشعر» گیلکی  شعر  مکتوب  تجارب  ف 

نشیند بلکه  ها نمیپدیده  های گذشته، به توضیح اشیاء و دهه

دقایق   کشف  در  به  پردازد.هاآنبحرانی،  می   ، 

یداست که با وجود جوهره مشترک ِ  بند پ   اما در همین دو 

این دو شعر    و  «هساشعر» تفاوتی کیفی در دقایق  هایکو، 

ت این  دارد.  هوجود  که  حس  فاوت،  فعلِ  بی  بازتاب  ایکو، 

« ون«  آوحالت  و   ن«آیان ِ»ب  «هساشعر»  است،      حرکت 

ی  ا)بگذریم از پاره  حالت. به همین دلیل نیز هست که هایکو

معموالترجمه  و   ها(  فعل  است،    بی  عبارت  چند  از  مرکب 

کهآحال   می  «هساشعر»  ن   گیرد.فعل 

واقعیت است که هم ی از  اشاعر هایکو، کاشف ناگهانی ِلحظه

و چشم  از  شهابی  می  چون  کشف  شعورش  یعنی  گذرد، 

مراقب  نوعی محصول  به  او  وهناگهانی  است  بوده  بلند    های 

  حرکتی احساسی در تصرف تصویرِ صرف نیست. اما در هر

. هیچ فعلی از شاعر  صورت او در لحظه کشف، منفعل است

. در  ودرمیند، لذا در شعرش فعلی به کار نزهایکو سر نمی

  هساشعرخوانیم که شاعر  می  «هساشعر»  که در بیانیه  یحال

. یعنی  پردازد«می  هاآنبحرانی، به کشف ناگهانی  در دقایق  »

نی منفعل  واقعیت  مقابل  در  فعاالنه  او  کشف  این  در  ست. 

میکندمیدخالت   اتفاق  پر.  که  واقعیتی  کشف  به  دازد 

او فعلی  می لذا آن فعل در شعرش    دهد، و م میجاانافتد. 

این همان دقیقه پنهانی است که از    . و کندمیحضور پیدا  

 . کندمیرا اشکار    «هساشعرتفاوت هایکو و»  ید و آمیبیانیه بر

مانند  چه اندازه به این امر وفادار می  تا  «هساشعراما شاعران»

نکتهتوانمییا    و باشند،  وفادار  زمان  ند  که  است  دیگر  ئی 

م دادن ِ آن است.  جاناارزش هر بیانیه در    روشن خواهد کرد.

نام  اما می این  دانم که در این مدت اشعار درخشانی ذیل 

در    چاپ شده است و اگر بند بر بند بیانیه مکتب نیاید و

ن غرور  قدسی نیابد که الزمه پاسداری از آمحضر کسانی ت

امید  و باشد،  تحجر  آن  تعصب  آینده  به  درخشانی  های 

 . رودمی

 و من امیدوارم.

 1374مرداد  27

 

پیش نوشته  دراین    شهریور   .32ش  وا«»گیله  مجله  تر 

 منتشر شده بود.  1374



 21 شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

94 

  

 مسعود پورهادی 

 واره  کویها -کویها -شعرهسا
 

 در   واره(  کویها -کویها  -شعر)هسا یلک یشعر کوتاه گ

در    ییمایپسا ن  و   ییمایشعر ن  یهای اش با تئوریختگیمآدر  

بستر دو    در حوزه مضمون بر  ی ختیو ساختار ر  ییاجرا  وهیش

 :شکل گرفت شیگرا

مضام  ختنیمآدر  _ 1 سابقه  ی نیبا    ی طوالن  ی شفاه  یکه 

 ( کیفولکور  یهادوبیتی) دارند

  یهاحال ترانه  حس و   و   یدسته از اشعار کوتاه سادگ   نیا  در

 .وجه شباهت است نیتریاصل ییروستا

شعر  نیا  یی معنا  و  یمضمون  خاستگاه از  ها  دسته 

نو  ینوستالوژ  هاآناز    ی برخ  هاست.روستا را    دیبازگشت 

دگرگون  لیتما  یبرخ  دهند،یم انعکاس  روابط    یبه  در 

 .کنندیم یموجود در روستا را نشانه گذار یاجتماع 

در    یکوتاه  یشعرها-1 طب  شیگرا  هاآنکه    انیب  عتیبه 

و  عواطف ساده    ی عیحال در منظره طب  حس  از  رفتن  فرا 

 .است یشعر بوم

ا  یادسته  در گراشعر  نیاز  با  ما  و شیها    ییها دکریرو  ها 

ا  میاروبرو معاصر  شعر  در    و  شودمیمشاهده    رانیکه 

اند که در شعر چند دهه  انگونه شیب دغدغه کم و  یهاگونه

فارس  یعنی  رانیا  ریاخ  .شوند یم  ده ی د  یشعر 

شعر کوتاه    در  یتجربه اندوز  یگشود بسو  یاچهیهساشعر در

تر تا  دیجد  یهاچه یگشودن در  و  نآ  و فراتر رفتن از،  یلکیگ

 ن آ  از  تر از تجربه هساشعر.متفاوت  ییها در عرصه   یحدود

و کوتاه  شعر  تجربه    و   ییکویها  یهاشعر  ا ی  جمله 

همساده اگر  یلکی گ  یهاکووارهیها   ها.کووارهیها چه 

ول هسا شناس  یشعرند  تبار  لحاظ   ی شعرها»  برراثیم  یبه 

  ریبلکه تحت تاث  ستندین«  یلک یگ  ی شفاه  ات یبجارکاره و ادب

وفادار    عمدتا   یگوار  ختی به لحاظ ر  اند ویجهان  ی هاکویها

  اگر برشعرهای کوتاه علیرضا فانی  اند. اما  بودن  یبه سه لخت

و متر  و  هیانی ب  اریمع  اساس    یمارآ  یهانمونه  ای  هساشعر 

 ، می روشعر به سراغش بهسا

با هساهمنا است  شعر   خود  شتریب،  شعرخوان  از جنس  را 

از شعر کوتاه    یمن معتقدم نمونه خوب  و   کند می  ی کوتاه معرف

ز  یلکیگ چه  فانی،   لییتخ  باستیاست.  کوتاه  شعر    در 

  و   یشناس  ی از هست  ییهاهیمحض است با ما  یورز  شهیاند

انسان در عصر مدرن، انسان واقف به قدرت    .یفلسفه ورز

از هست ن سوارم که اسب  آفکر    در  من   . و یشناخت خود 

ن آ  یدیسپ  یژرفا  در  راند ویسمان را به تاخت مآ  دیسپ

 .است یهست نیاز ا یانسان ذره کوچک کندمیتجربه 

برا  یفرصت  «شعرهسا» و  یشد  اندوز  تحول  در    یتجربه 

شعر هم به لحاظ  عنوان هسا  ریز  ،یلک یعرصه شعر کوتاه گ

شعریفکر  م ی)پارادا  نگاه  سوژه  لحاظ  به  هم  از   و   ی(  هم 

با گوناگون زبان ما  با هم  روبروییم  یی هایمنظر  از    گری دکه 

 گر ید  یسو  کی.  ستندیهم راستا ن  ،شده  انیمناظر سه گانه ب

  یو کادربند  ختیمجموعه در قلمرو ر  نینبودن ا  راستا هم  

 .است

و  یشعر  هساشعر  مدرن  ب  است  است:آ  زین  هیانیدر    مده 

  ی هادههدر    یلکیهساشعر برخالف تجارب مکتوب شعر گ

  قیدر دقا   بلکه   ند،ینشیها نمدهیپد   و   ا یاش  حیگذشته به توض

کشف    یبحران ایم  ها آن به  خوب    یادعا  کی  نیپردازد. 

 زیپره  سمیدرنصفت برجسته م  کیچون    است،  یستیمدرن

باز ودهیپد   میمستق  یینمااز  ش  یبحران  ها    یهاوه یکردن 

تا    یهاموفق در هساشعر  اریبس  ییها نمونه  است.  یی نماباز

  یول  اندگزاره  نیا  طبق برنکه م  افتی  توانمی  کنون موجود

به    افت ی   توانمی  ز ین  یاریبس  ی هانمونه  فقط  شاعر  که 

  کم   چیهن را بدون  آ  و  دینشنیم  یرونیامر ب  ای  یش  حیتوض

  ی ترم  :گوید می  «مندج  م،»  . مثالکندمی  ییبازنما  یوکاست

من،  مالگه ک  ش  بن/  دوخان/  کوسند  هوا.    ی اشکربل/  زه 

  شعله  ،ییمه تار/ در اغل صحرا  انیم  ان: در  یترجمه فارس

شاخه ختان/    یهاخرد  د  یواآدر    یهوا/وخانگوسفند 

م  نیا  یهانمونه  نمناک. در  وفور  به  وله یگ  انیگونه    ا ی  وا 

  و   ندهساشعرکش عنوان  دکیکه    افتی  توانمیها  وعه مجم

 ورد آنمی  وهیخت مدر»مثلن:  .  نداهنامیکه حک  ییهانمونه  ای

  ا ی  و  «.رسدمین نآمان به  تکه دس  شودمیدار    وهیم  یتقو

مثلن پس    ،ی جهان  نیا  ستیاند از زیسنت  ی بر احکام  یمبتن

حمل کردن در    یوخوانچه عروس  ی کوبیپا  و   ی از دست افشان

 « میناجه برداندر»: د یایانتها ب
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 : یلکی گکوتاه شعر

 

 هیا ریج یب

 دور شران ِدور جا بامو  یک یموسافر

 نئسا یاسب

 زنه تاختا

 وارش 

 ه یا شاشویپ 

 
 97ذرآ-رشت

 
 شود می اده یپ 

 مد آ دور   یهاکه از دوردست یمسافر

 ستین یاسب

 بتازد

 باران

 . دیآیم شوازیپ  به

 

*** 
 

 وا واته گری   تور

 وی دار

 هیاالی        

 آمندان 

 تیلیم تیلیم        

  

 شعر خوانی باد ویرانگر 

 بید  

 پریشان 

 آبگیر

 چین بر چین 

*** 

 

 حسین طوافی 

 

 ییجنایا

 شله              

 توشکه 

 
 سر توشکه      

 زنم                     

  بورسفه

  س           

 ی                 

 وا                      

   .یی                            

 ی ریرسول نص
 
 
 یی بگسلد جدا  /زنمیگره م  یرو لنگه /گره/ یهمراه یپا 

 

    *** 
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   نادر نیک نژاد

 هساشعر 

 ی چراغ  میبه دوست شاعرم رح  میتقد
 
 ،نه

  مین چومان یت لواپسید

  قفس وقتان یبعض

  اسمان جه 

     قشنگ تره             

 

 برگردان: 

 ،نه

  ستمین  تو یهاچشم دلواپس

 قفس یگاه 

  سمان آ از

  .است باتریز         

 

 مسعود پورهادی 

 

 : شعر کوتاه گیلکی

 

ادبیات    شعر کوتاه پیشینه تاریخی طوالنی مدتی در زبان و 

سیروس نوذری پژوهشی   "کوته نویسی"ایرانی دارد، کتاب 

ارزشمند در ارتباط با این موضوع است برای مطالعه بیشتر 

و هسا  .مراجعه شود  آنبه    کنممیپیشنهاد   هایکوی   شعر 

هساشعر از  . گیلکی به جریان شعر کوتاه گیلکی تعلق دارند

ست و از ی ادبیات شفاهی گیالن ابر پیشینه سو میراث یک

هم دیگر  در  سوی  است.  جهانی  کوتاه  شعر  ژانر  با  بستر 

  هایزبانرسی و دیگر  دنیا از آن جمله در زبان فا  هایزبان

شعر   دورهایرانی،  در  از کوتاه  خود  تکامل  تاریخی   های 

  اند. آندههای شکلی و مضمونی متفاوتی برخوردار بوساختار

فرم مشخص  ساختار تعریفویژگی وها،  دارند  شدههای  ای 

مرز حدود  فاصلهکه  را  های  کوتاه  شعر  انواع  مابین  گذار 

کنند؛ مثال در زبان فارسی دوبیتی از رباعی و  مشخص می

هر این  یا  عناصر دوی  برحسب  نیمایی  کوتاه  شعر  از  ها 

 سازنده شکل و محتوا.

ارتباط  گستردههای میانی قرن بیستم، با  دههدر   تر شدن 

ی ژاپنی  نگی مابین ملل مختلف، تحت تاثیر »هایکو«فره

درونمایه و  شکلی  ساختارهای  تعریف در  شعر  شده  ای  ی 

های دیگر  رهنگهایی به وجود آمد. فکوتاه جهان دگرگونی

اه خود را وسعت  ی شعر کوتدامنه  با تاثیرپذیری از »هایکو«

به سازگاری فرم »هایکو« با  د و  دامن زدن  داده و به تنوع آن

ترین شعر  به عنوان کوتاه  فرهنگ خود پرداختند. »هایکو«

در    هایزباندر   امروزه  شد.  ویژه  سبکی  به  بدل  مختلف 

هایکو    هایزبان بیشتر   شدهدنیا  شناخته  است.   ژانری 

سطری است متشکل از هفده    هایکوی ژاپنی، شعر کوتاه سه

بخش   سه  در  به  هجایی  5-7-5هجا  آشکار  گرایش  با   ،

درهمجلوه و  طبیعت  بودیستی آهای  تفکر  با  آن  میختگی 

ی شاعرانه و  شرح و بیان یک تجربه. به بیان دیگر:  »ذن«

ی بیرونی )عمدتا طبیعت(  اشراقانه در مواجهه با یک پدیده

 متنی.  های درونست، با نشانهای کوتاهدر لحظه 

بر  درونهای  نشانه عمدتا  نشانهواژهفصلمتنی  یا  های  ها 

( واژهkigoفصلی  برش  و   ) ( فصل  مبتنی(  kirejiها  اند. 

های طبیعت  های فصلی، اشاره به دگرگونیها یا نشانهواژه

ها  یابند. برش واژهها معنا میجایی فصلکه در جابه  دارند

یافتگی    کنند و احساس پایاننقش درنگ و تامل را ایفا می

ی سوم شعر در  در پاره و به طور معمولکنند را تشدید می

می کالمی  آانتها  ساختار  دو  ید.  یا  یک  از  حداکثر  هایکو 

 . شودمیتصویر ساخته 

 ساله انگار که صد 

 این باغ معبد 

 های خزانش.          با برگ

 »باشو« 
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 سپیده صبح

 پیچد از میان مهمی

 طنین ناقوس.    

 »باشو« 

با طبیعت است.   آننزدیکی و قرابت    ن ویژگی هایکونخستی

جنگل، درختان و بسیاری از اشارات مربوط به طبیعت، از  

درونمایهویژگی هایکوهای  شعر  و  ای  این  در  گی  یژاست. 

پردازد.  شاعر به بیان موجز و صریح مشاهدات عینی خود می

ها، آهنگ و  نشینی واژهزبان شعر ساده، نحوه ترکیب و هم

 عادی و طبیعی دارد.  ریتم روال کامال 

 اوایل پاییز 

 دریا و شالیزار 

 یکدست سبز.   

 »باشو« 

ای های کوتاه از طبیعت است. لحظه شعر شکار لحظه   هایکو

 ان اکنون در برابر دیدگان شاعر در جریان است. استادکه هم

اکنون در برابرشان ای که همیکو بیشتر بر همین لحظهها

تاکید   است  جریان  جاییمیدر  تا  در  کنند  شاعر  که 

 ن لحظه به ادراک برسد. آبینی باریک

 ها صومعه راهبه 

 بندی نازک بردار  پشه

 شب مهتابی.     

 »بوسون« 

، بی هیچ ارجاع کالمی به اندیشه و  شودمیتصویری ارائه  

ایده مشخصی. نگاه شاعر است که از طریق ارتباط دورنی با  

. نزدیکی و قرابت رسدمی  مناظر بیرونی به یگانگی با طبیعت

از   یکی  طبیعت،  فلسفهآموزهبا  اساس  بودیستی  های  ی 

 است.  »ذن«

 در یک سوی

 ام فانوس کاغذی

 دم بهاری.    نخستین سپیده 

 »ایسا« 

در  ژاپنی در سیر و سفر خود در کشورهای دیگر و  هایکوی

های دیگر،  اجتماعی فرهنگ-های اقلیمیسازگاری با ویژگی

آن،  دستخوش   کالسیک  ساختار  و  شد  بسیاری  تحوالت 

های فصلی از میان  یعنی لزوم رعایت قواعد هجایی و نشانه

درون  برداشته نظارهمایهشد،  از  آن  در ی  طبیعت  به  گری 

آموزهه لحظ چارچوب  در  کوتاه  »بودیستی«  ای  جای  های 

های متفاوت از جریان زندگی مدرن داد.  مایهخود را به دورن 

در  مضامین   در  جهانی    های زبانگوناگونی  را  خود  جای 

نچه که تحت عنوان های جهانی از آهایکو باز کردند. هایکو

اند بسیار فراتر رفته و  شده  های ژاپنی شناختهقواعد هایکو

باقی   اشتراک  در  بودن(  سطری  )سه  کوتاهی  در  فقط 

 اند. مانده

 

 چقدر قشنگه

 کنند وقتی یه ساختمان گنده را خراب می

 شد.   اشای غروبی که تاحاال دیده نمیتم

 »اورهان ولی«

 

 کنم میگاه احساس 

 هایم باد کودکی است بر شانه

 کشد.   که فریاد می

 «ادونیس»

 

 ماه بهاری چنان گرد است 

 ی تیزشکه انگشتانم در اشتیاق لبه

 .   کند میتابی  بی

 »ریچارد رایت« 

ایران نخستین جرقه  با ترجمه ها  شعر های  در  هایی  یکویی 

ولی انتشار کتاب   دهای چهل و پنجاه صورت گرفتندر دهه

از  ه» امروز«    آغازایکو  ترجمه تا  شاملو»ی  با    و   «احمد 
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ای بر سمت  نندهی شصت تاثیر تعیین کدر دهه  «ع.پاشایی»

 است. و سوی این جریان داشته 

 گریستمیسالخی زار 

 به قناری کوچکی

 دل بسته بود.  

 »شاملو«

 

 چه تاریک است جهان 

 ی  ا هاننکند پرو

 ای...    درون پیله

 »نوذری« 

 

 مادرم چاقو را 

 در حوض شست 

 ماه زخمی شد.  

 »سپهری« 

»استارت« که  است  دهه  همین  حوالی  در    در  هساشعر 

زده اگرچه  گیلکی  پایه  شد.  از  یکی  چراغی  گذاران رحیم 

شعری در گیلکی،    ی این ژانری پیشینهدر زمینه   »هساشعر«

  داندمی)شعر فولکوریک(  «  ی شعربجارکارهآن را متاثر از »

زمانه و  زمینه  ندارم  تردیدی  من  آن ولی  مناسب طرح  ی 

استقبال شعر کوتاه   با  تنگاتنگی  فارسی و  ارتباط  زبان  در 

دهه دارد.  در این  تا امروز«    آغازهایکو از  ی »ترجمهجاذبیت  

یی به  های شعر هایکوهای هساشعر ویژگیدر برخی از نمونه 

 خوبی قابل ردیابی است.  

 پس بزام ولگئون

 پره خئوندیگی بو؛ -جنگل

 رادکتم.  

 ترجمه:

جنگ)برگ زدم/  کنار  افتادم.(  -لهارا  راه  بود؛  آواز  از  پر 

 لنگرودی« »دریایی 

 خور تالر رده

 _خوریبشکفته آب 

 پور جه تنگر. 

 :ترجمه

 پر از تگرگ(   /-گیر/ لیوان شکسته)ایوان باران 

 »حسین طوافی«

 

 دوره صدا  

 اشکل فتوشه که 

 کی فئودکونه؟

 دمد؟( ی برنج را/ کی می)آوای دور/ سوتک ساقه

 نیصف شئو 

 رخاصی کئونن سایان 

 دارون دسکالجی.

 ترجمه:

سایه)نیمه  میشب/  دستها  در  درخترقصند/  ها(.  افشانی 

 »دریایی لنگرودی« 

 

 وا واته گری تور

 دار هیاالیوی

 آمندان تیلیم تیلیم. 

باد ویران آبگیر چین  )شعرخوانی  پریشان/  بید مجنون  گر/ 

 برچین( 

 .»حسین طوافی«

 

 جرگه جرگه مورغابی

 ابرانه امره شوندرید

 تاسیئنه.بیجارگا 

همپای   وحشی/  شالیزار(.  )مرغابیان  اندوه  درگذرند/  ابرها 

 .»هوشنگ عباسی«
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  به  نقش  توانمیی ارائه شده  هادر همین نمونه  کنم میفکر  

  پی برد.  هاآنو به کارکرد زیبا شناسانه    شعرهاایجاز در این  

داشت، نظر  در  را  مسئله  این  مناسبت    باید  هر  علیرغم 

فکری که برای حضور شعر کوتاه در میان    تاریخی،  اجتماعی،

شعر کوتاه یک واحد   ،شودمی  آوردهی شعری هااندازهسایر 

موفق    هاینمونهاندیشه ورزی است که در    کوچک تخییل و

سایر   به  نسبت  بیشتری  خوانش  اقبال  برخوردار ژانربا  ها 

 است.
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 ی گیلکی هاهایکوواره

 

سرودههاهایکوواره  گیلکی  کوتاهیی  بهای  مبتنی  ر  اند 

، تصرف ذهنی  های عینی »چیزها«درنگ و تامل در لحظه

و   هاآن  بومی  برعناصر  تکیه  با  دیگر  چیزهای  خلق  و 

یعت یکی از های طبیعت سرزمین گیالن. تصویر طبویژگی

های  و ایجاز از ویژگی  یند. کوتاهیعناصر اصلی این شعرها

آن.   ایجاز  ها،ایندیگر  و  کوتاهی  طبیعت،  تصویر    ،یعنی 

ژاپنی  ولی  عناصر شعر »هایکو«ی  به  هایکواند.  ژاپنی  های 

نگرد.  لق دارد که با این عناصر فقط به »چیز«ها میسنتی تع

شدگی    در پرتو حالتی از روشن  نگریستن به »چینی چیزها«

حالتی   این نگاه »ذنانه« . شودیمخوانده  و اشراق که »ذن«

از جان هنرمند است که در آن حال، جان او میان خود و  

نمی دویی  یا  جدایی  دیگر  پاشایی،  چیزهای  )شاملو،  بیند. 

1388 : 20 .) 

از این نظر هایکوهای ژاپنی بازنمایی چیزهایی هستند که 

برد  اند و پی به معنای چیزی میخود از پیش وجود داشته

معمولی یا حقیقی و در دسترس است. یا چنان   که کاملن

هایکوی  آید. )نگاه شود به »ه بیان درنمیبدیهی است که ب

گری  وی ژاپنی نمایش و نظاره(. هایکتا امروز«  آغازژاپنی از  

  5-7-5، و در سه بخش  هاست در هفده هجاصرف »چیز«

نه قافیه دارد نه در خواندن آن فراز و هجایی.  نه وزن و   ،

(.  133، ص  جانا. )همشودمیفرودی در آهنگ کلمات دیده  

های زبانی با  ی نشانههای قاموسی دارند. رابطهها مصداق نام

همانیای  رابطه   ،چیزها این  گیلکی  هاهایکوواره.  است  ی 

گردش از »چینی چیزها« به سمت »چینش معنادار چیزها  

تر  در چارچوب نگاه مدرن است. به ارتباط معنایی دوردست

رابطه  دالاز  همانی  این  نشانه  - ی  به  رودمیمدلول   .

، چه بیرونی( بدون  ماهنگی و موسیقی کلمات )چه کناریه

پایبندی به وزن )چه هجایی، عروضی، نیمایی( توجه دارد. 

ی نگاه به طبیعت وجه شباهت آن به هایکو  ساختار بیرونی و

 اپنی است. ژ

 ووین ورازم

 چیک چئن و 

 البه ال  ˇاویره پرکاالن

پراکنده و  تکه  البه)تکه  در  /تکهام/  اشیاء  های  پارهالی 

 گمشده.( 

 په  ˇرچ ̌ اویره پاماالن

 -- ˇشوبوک

 دراچک  ˇای ارد او آرد

 دیمه کنار «ˇراین»

داروک/ در گوشه --یشده/ در حوالی آواپای گم)بدنبال رده

 .(رودخانه »راین«کنار 

 -- هوا

 ساچمه بویا دیهه

 زالش

 خیابانا شوخم زنه 

 زند.( دهد/تشنگی/ خیابان را شخم می)هوا بوی باروت می

 نما سوتکا سوتاب 

 بال کیشیم ˇهیست

 بویا دیهه امندان. ˇسمساک

بال با  پرنده مهاجر  زنبوری شکارگاه/  های  )روشنایی چراغ 

 آبگیر.( دهد خیس/ بوی زخم می

 

 های میان هساشعر و هایکووارهرابطه_

باور دارم    هایکوواره«-»هایکوو    گی »هساشعر«من به همسای

به هساشعر  بر  هایکو  تاثیر  به  منابع  و  از  یکی  عنوان 

آن.  تبارشناسانه تاثیرپذیری  هاینمونه   توانمیی  این  از  ی 

 آورد، یعنی »هساشعر«هایی که بر اساس »چینی چیزها« 

 هستند:
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 ترمی بن 

 ک مئنمالگه

 بو ˇاشکر

 فند دوخان«گوس»

 شی زه هوا 

 ترجمه:

ای های خرد درختان/ آوشاخه)مه تار/درآغل صحرایی/ شعله

 »گوسفند دوخان«/ هوای نمناک.( 

 )م.مندج(. روحانی« مجتبی »

 

اند که هستند. نمایش  آن  های این گونه »چیزها«در نمونه

لحظه  بریک  ناظر  که  شاعری  و  طبیعت  و   آن  ی  است 

 ن لحظه، کوتاه و موجز.  منفعالنه تصویرگر آ

 جرگه جرگه مورغابی

 ابرانه امره شوندرید 

 بیجارگا تاسیئنه

 ترجمه:

ابرها در)مرغابیان   اندوه شالیزار.(   وحشی/ همپای  گذرند/ 

 »هوشنگ عباسی«

 

در این نمونه شاعر از طریق بیان حس انسانی اندوهگینی  

پیدا   حضور  شعر  در  شالیزار  را    و   کندمیبه  شعر  پیام 

 اند.  ییها و ساختار شعر هایکوها سازهاین  .کند میپذیر  تاویل

ولی نه    شودمیتصویر طبیعت در شعر گیلکی به وفور یافت  

سوژه یگانگی  منظر  در  ابژه،  -از  است  خاطر  همین  به  و 

 آید: می ی »هساشعر«بیانیه

پدیده و  اشیاء  توضیح  به  نمیهساشعر  در  ها  بلکه  نشیند، 

 « شمس لنگرودی»  پردازد.می  هاآندقایق بحرانی به کشف  

بند   این  توضیح  مقابل  گویدمیدر  در  )شاعر(  او  یعنی   :

  کندمیاین کشف فعاالنه دخالت    واقعیت منفعل نیست، در

دقیقه این همان  برو  بیانیه  از  است که  پنهان  و  میی  آید 

 . کندمیتفاوت هایکو و هساشعر را آشکار 

یی به  »هسا«اوت این دو در دخالت شاعر در شعر  پس تف

»داللت«داللتمنظور   نه  البته  است،  معنایی  های  گری 

های  دن ویژگیکه در برشمرچون  "نتزاعیمفهومی مجرد و ا

 است: ی هساشعر آمدهدربیانیه هساشعر

 پرهیز از  مفاهیم مجرد و انتزاعی. 

هایی  نامم، چه تفاوتمی  و اما شعرهایی که من »هایکوواره« 

 د: نداربا هساشعر 

هایکواره- و  تبارشناسان  هایکو  پیوند  در  گیلکی  با  های  ه 

شدن  هایکوهای جهانی، مبتنی بر »چینش چیزها« و کلمه  

یعنی:  »چیزها« لحظهست.  یک  نمایش  و  لحظه  ی اشکار 

هایکوهای ژاپنی و برخی از گونه که در  طبیعت نیست )آن 

  کندمیاز چیزها عبور    .(شودمیها دیده  ها در نمونهعرهساش

،  کندمیپردازی  و مفهوم  رسدمیو به فراسوی آن به کلمه  

نماد  شودمینشانه   اشودمی،  شعرها  از  برخی  در  نتزاع  ، 

 .  شودمیمحض 

گونه که ر نیست، آن ی پایانی در شعالزاما مبتنی بر ضربه-

تفاوت عمده و اصولی هساشعر با هایکوواره  هساشعر است: »

ست. هایکوواره فاقد کلمه، جمله یا عبارتی در  هاآندر پایان  

ی ناگهانی و نقطه عطف  پایان خود است که در حکم ضربه

 گردد.«میو پایان برای شعر محسوب 

نقطهی  هاهایکووارهدر  - عطف  گیلکی  پنهان  توانمیی  د 

در یا  و  هم  باشد  و  چینش  از  سطرها  واژهمیان  ها  نشینی 

 برخیزد. 

  گونه که در، )آنکندمیعمدتا ساختار سه بخش را رعایت  -

که هساشعر   صورتی   ( درشودمیهایکوهای جهانی رعایت  

 است.یی ی دو شعر هایکوگاهی به اندازه

است،  هایکوواره  های  ویژگی  ترینمهمعنایی یکی از  ابهام م-

یعنی علیرغم حضور تصاویر عینی در فضای شعر به خاطر  

ها و فراخوان معناهای  درنگ و تامل شاعر در چینش واژه
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تاویل به تجارب ذهنی و  نهفته، معنای شعر  پذیر و منوط 

 .  شودمیپیشینی خواننده 

های گیلکی  هایکواره  یکوهای مدرن وهای ها از دیگر ویژگی-

یک   اگرچه  است.  ناتمام  و  خالی  فضاهای    شعروجود 

است ولی وجود فضاهای    یکویی، شعری کامل و تمام شده ها

دهد که در فرایند  خالی و ناتمام به خواننده این فرصت را می

از سلطه معنایی   معناآفرینی حضوری فعال داشته باشد و 

 عبور کند. شده مولف  پنهان

، با حفظ یک ارتباط بینامتنی از ها با این تفاوت  ها هایکوواره

را   کندمیعبور    »هساشعر« مدرن  شعر  که  عناصری  با  و 

می میی  هاهایکووارهدهد،  شکل  را  در  گیلکی  که  سازد، 

 نیست. شباهت به هساشعر رخی عناصر چندان هم بیب

 د ستانبیند، رنگ میگویند: شالی، شالی را میمی

 آموزد.بیند، فن میهمسایه، همسایه را می

 
 

 : ی گیلکیهاهایکوواره

  

 پاییز ِافتاب پردیچین

 ایوارکی 

 ایتا اوشوم ِایژگیره

 غروب خزانی /بناگاه / فریاد بلدرچینی

 صوب واو,

 چیرئن ِ چیرچیر ِ سوسر 

  افتاب ویریس  ِ"راین"

گشوده   چیک ِ   شودمیصبح  چیک  روشنای  روی  به   /

 پرندگان / افتاب خیزان ِ رودخانه راین

 براند ِ ما 

 جخترا شو کوگا

 هایاال ورگ 

 بادی فراموش شده / گرگ سرگردانآماه برهنه / 

 خالی ایتا واوؤ بو د ِ هیچی 

 تک دکفته پیر ِ مازو 

 اره کشان ِ را سر

افتاده / برسر راه  تک  دیگر هیچ / مازوی پیر ِ  هی بود وآتنها  

 چوب تراشان 

 منم و 

   -ایی عالمی خالی صندلی 

 خوره تاب ِ خاب ِ خورنه

 خرناسه خورشید -منم و/ انبوهی صندلی خالی /  

  

 به را دکفتیم

 کوچ ِ ما زیاده افتاب زردی

 برزه و بشم  من و

به راه افتادیم / غروب روز ِ سیزدهم ِ ماه کوچ از ییالق / من  

 جنگلی و مهاهوی  و
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 اموندرن پوردوخونق 

 بی تذکره 

 تالم به توک

 منقار  فانوسی بر هیاهو / بی گذرنامه / با  از یند پرآمی

 قطار ایسه

 اب الکو پییادا به 

 شوروم -چوم دکف 

 

/چشم انداز در  شودمیقطار می ایستد/الک پشت پیاده 

 مه

 

 

 

 بیژن اسدی پور 
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 علیرضا فانی 

 
 هایکوهای گیلکی 

 

 

با    ییکو«یها»ژانر جهان  اش  «یژاپن»  گاهآغازشعرکوتاه 

  شیباقدمت ب ی ول گذاردمی ی مناقشه باق یاگرچه هنوز جا

درونما  یی هایدگرگون  اشقرنی  کیاز   ساختار  و    یاهیدر 

ب  آوردهبوجود    آن  شکلی و  کلکه  با سرمنشا  دارد    فاصله 

 گاه . آغاز

ن آ  یستیچ  رامونیپ   ینظر  یهاکشمکش  و   ی دگرگون  نیا

ها ها  یفارس  یکوهایدر  چند    با  یلکیگ  یکوها یو  قدمت 

 است. ت یقابل رو زین اییدهه

  یمنشا  ی د«های که در »با  ییهالیبه تعد  توجه  با   کو«ی»ها

»برجسته    شکل گرفته عمدتن   ی ژاپن  ریغ   یهان در فرهنگآ

ن به آثبت کردن    و  یشهود  یشکار کردن تجربه آ  کردن و

 (.انیطالب  حی)مس  است«  ی نشدنی فراموش  لحظه   کیعنوان  

طب  یعاطف  و   یحس  وندیپ   بازتاب رخداد  عتیبا  از    ییهاو 

امروز  یهست در  یانسان  که  لحظه  کی  است   و   یاکنش 

 . کندمیگذر حضور خود را اعالم زود

در    ها پدیده  یعادت   داریاز د  یی با عادت زدا  کوسرایها  شاعر

ارتباط   و  یشهود  یتجربه   قیعمدتن از طر  روزمره   یزندگ

به امکانات    هیبا تک  و  یهست  هایپدیدهبا    یعاطف  و  یحس

  یگی و همسا  ریمعمول تصاو  ریغ   نش یچ-پنهان زبان  شکار وآ

  یامکان  ،کشف دوباره ساختار زبان  و  هم تبار  ریغ   هایواژه

  ها برود وماژ یا  یکه به فراسو  کندمیخوانشگر فراهم    یبرا

 کند.  لیتبد یشخص یتجربهمتن را به  در یجارحس 

  انیب  کو،یها  یاسوژه   یبرجسته   یهایژگیو  از  یکی

 است. عتیطب یهادادیاز رو ینیمشاهدات ع 

به علت خصلت    یلکیشعر گ  نوشتم:  گرید   یادداشتی  در  من

طبیوصف از  تصو  که  ییجاآن   از  عت،یاش  از   ریعناصر  را 

که در عناصر   یتصرف  ل،ییتخ  یرویبا ن  و  گیردمی  عتیطب

را سبب    هاآنجنبش     و  حرکت و  کندمی  عتیجان طب  یب

  یک ید  توانمینگاه مدرن    یبا اخذ همه جانبه  شود میساز  

باشد که نگاه    یرانیا  هایزبانشعر    یبرجسته   هاینمونه از  

 دهد. یم یرا در خود جا عتیبرابر طلبانه به طب عاشقانه و 

بارز    هاینمونه از    عتیدر رابطه با طب  ی فان  رضا یعل  ی هاکویها

 نگاه برابر طلبانه است: 

 
 کورکی

 دیفارا  و داره آوردهب برقص

 آکاردئون رو پیاده 

 
 رو  پیاده آکاردئون/را  دیوار و درخت آورد رقص به/دخترک 

 

 

 بزه  پیته مایا  اَبر

 پوشت پیرانه نی چی چی

 هیست  ویریس

 
 
 خیس  طناب  /کرد  پنهان  گنجشک پیراهن  پشتِ  /را  ماه  /اَبر

 

 

 غروب منو

 ایسامی  سر خطه ایتا

 بج بوسته سبزا

 
 

 برنج شد سبز/ایمایستاده خط یک روی/غروب  و من
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 کیمارل

 جاما اَشاداندره  خو

 مست  فرنگان

 

 ها مستمش را/سنجاقکدهد جایتاب م/کیمارل

 

 
 پاکا نوبو 

 نام  یتوسه دارانه جا ت

 دس  یتا پولک م  چن

                                 
 

 دستم چند دکمه درختان توسکا/ ینامت رو نشد/ پاک 

 

 
 
 ستانه سر ب

 کا یجرگه جرگه خور

 النیتیت  جارهیل

 
  یفان  رضایعل                          

 
 زار ین  یهابندها/ سنجاقک آب   یرو  یغیدسته/ جوجه ت  دسته

* 
 

 بجه گوشه

 بافتاندره الکو وارانه مره  

 سبزه ماسک 
 

  علیرضا فانی                              

 
 

 بافد / ماسک سبز یبرنج / الکو با باران م  یخوشه 
 الکو: دختر گیل  

 
 
 

 
 
 

 داره پارادوکس 

 هوا صوه سر   شهیگرگه م 

 پوشت   هامهیایش

 

 علیرضا فانی 

  هوا پارادوکس دارد/   شیدم/ گرگ و م  صبح                    

 هام یمه پشتِ ا

   

* 

 
 پرده 

 دورابوسته پنجره جا 

 ولگ   یآخر   مهیتقو

 ی فان  رضایعل                           

 
پنجره/  /پرده از  گرفت  تقو  فاصله  آخر   م یبرگ 

 
 

 
 پنجرانا چفتن 

 دهه  ایشعر سنگکه بو

 صوب   جوما

  یفان  رضای عل                             

 
 نه یصبح آد  دهد/یسنگک م  یشعر بو  بندان/  خیها  پنجره 

 
 
 
 یش

 سرقابه    پنجره 

 شب   داستانو    کرونا

 یفان   رضایعل                                  

 
 و کرونا   شب  داستان  قابِ پنجره/  یرو  /مِه
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 آریاپادمحسن 

 

 بهشُگونِ یِنمودگار

 هِه ید اَیاوشانانِ بو ایدر

 ( دهد یاجنه را م یبو ایدر)

 یمسعود پورهاد  یِلکیگ  یهاکووارهیها

 
درنگ  ،ی لکیگ  یکووارهیها که    یمندشعر  مسعود  »است 

زبان و    یپژوهنده  س،ینوداستان)شاعر، منتقد،    «یپورهاد

سال  یلک یگ  یِ فرهنگ-ی ادب  یهاانباشت در   ،)1389  

  یهااز نقدنشست  یکیاز آن را در    چند نمونه  ،یدیخورش 

بررس و  نقد  گ  یِکارگاه  گ  یِلکیشعر  و    یشناسالنیگروه 

بوم گ   یخانه  یِ فرهنگ  نظرِ    النیفرهنگ  و  نمود  ارائه 

دل  ن یا  ینگارنده به  را،  و   لِی نگاشته  بودنِ    یهایژگیدارا 

 .جلب کرد ،یی و معنا یساختار یبرجسته 

هفت  نیا گذشت  از  پس  نوآور،  بررس  شاعر    یهایسال 

  نیانواع مخاطبِ ا  رشِیو پذ  یکاربرد  هِیتوج  رامونیپ   ،یجنب

در    ، یخیتار-یزبان  یِشناساز منظر تبار  ،یشعر  یقالب تازه

و    رانیو ا  النیاقوام گ  یشرویپ   ی با شعرها  ی مقطعِ همزمان

انواع    ینه یشیپ   یآن در پوشه   یِقیملل و بازتاب تطب  ریسا

قطعه از    (103و سه )  کصدی،  1396در سال    ،یلکیشعر گ

  اَ یاوشانانِ بو  ا یدر»با نام    ی ارا در مجموعه  شده   اد ی   یهاگونه

 .به چاپ آراست «ایلیفرهنگ ا»انتشارات  قیاز طر« هِهید

سل  نیا  ینگارنده و  تامالت  و  تفکرات  با  که   ی قهیسطور، 

پردازش  ها برداشت  و  جامعه  یِادب  یهاو  شناسانه 

  ییآشنا  شده،   ادیشاعرِ    ی شناسانهییبایو ز  دارشناسانهی پد

ساله در انتشار هفت  رِیتاخ  یزهیانگ  دتوانمی  یدرست  دارد، به

پ   ها دهی نوپد  نیا و  دقت    یشناسانهانیجر  ی هاییجویرا، 

دوراند  ی انطباق حسابِ  به  و   یِ جستار  ی هایشیبداند 

خالقِ زمان مبنامحورِ  بر  که  بگذارد  پذ  یاش  و    رشِیرشد 

ا  ری سا  یشعرها  یِ قیتطب  یکردهایرو و فراتر از   ،یرانیاقوامِ 

هم بن  ییسوآن،  قوم  یهایمندانیبا  امروز   یِشعر  مدرن 

به    ، یشعر  یازهقالب ت   نی ا  یکه سازه  ی جهان، در وجاهت

اش، سو با شناسههم  یشود که از سازواره  ختهیریپ   یاگونه

 .ابدین یناکارا، هست یهامقوله یبرخوردار گردد و در رسا

به    با  پد  کهاینتوجه  آفر  نندهیآفر  ی دهی هر     و،  شده   دهیو 

  گاه ی در جا  ، یو فرهنگ   یو معنو  ی( مادنِیهر )ع   ،یکل  رطوبه

از    یرویبه پ   توانمیدارد، ن  ازی)محض ِ( خود، به شناسه ن

  تیکه جامع  سمیمدرن  پست  یشناسهیو ب   یسلب  یمقوله 

بن  فیتعر جاندارانِ  از  که  را  شعر  ندارد،  را    مند انیخود 

پذ  یانتزاع  شناسه  بدون  پراکنده  رفتیاست،  هر     ِییگوو 

عار  ،یستیدادائ با  امدرن،  پس  یِجعل  یهانا عنو  یِریگتیرا 

پ  و    شرویشعر  ب  ایدانست  نامرتبط،    یهاهیانیبا  و  متناقض 

شعر  یهانایجر و    یمنسوخِ  جراحت  و  خشونت  با  را، 

داد و با نامِ    رارالگو ق  ماخذ،یب  یهایسینوشیپر  یِوارگجنون 

  فستِیمنتسب، با مان  یهایژگیکه و  ی( در وضعشروی)شعر پ 

مبنا  یاصول  یِشاوندیخو  گونهچیه  اش،یشنهادیپ    یی و 

 .شد راینداشته باشد، پذ

  یکه شعرها  ستیدور از انتظار ن  شده،   اد ی  یرخدادها  انِیز  با 

  ی(هاسمیوابسته به )ا  ایو    شناسهیب  یهامنتسب به مقوله 

  تیبه ذهن  وستنیپ   ییِ زبان و معنا، توانا  نِ یزا و گزندآفرآفت

با عدم    ی انواع مخاطب را نداشته باشند و پس از مدت کوتاه

بدو  یهاحافظه  رشِیپذ جامعه،  فقط    نهوشمندِ  مخاطب، 

 .بکشند دک یخود را  نام

شناسه  یپورهاد  کردیرو ها  یبخشدر    نشات  واره، کویبه 

و    هایپدیدهاز    ش یها یآگاه  یگرفته معنا  داللت  و  زبان 

شناخت  یقیتطب  اتیادب  گاه یجا و  اشراف  پد   و    ی دهیبر 

پ   یستایناا مقطع  شرویشعر  که    ی در  افتاد  اتفاق  زمان  از 

دل  یقوم   هایزبان   یهمه به    هایزبان  یسلطه   لیجهان، 

ب  در  ، یمل از  ارفتن  ن یحالِ  و  از    د توانمینوع شعر،    نی اند 

  یِادب  ازیاز ن  یباشد و بخش  یلکیگ  اتی ادب ِمدرن  یهاانباشت

 .دینما  نیتام را یلکیزبان گ

اش، از مناعت طبع  یروی تازه، به پ   یدهی پد  نیا  گذارانیبن

ها شناساندن    ِدستورالعمل   ای  ه،یانیب  ،ی لکیگ  یکووارهیدر 

و   یاشده  چارچوب  درجِ  به  تنها  و  و    ها یژگیننوشت 

کوتاه  یی هامشخصه  پ   ادشده،ی   یهاوارهاز   سخنِ شیدر 

(  فستی)مان  دِییتا  یِاستوار   د توانمیکتاب، بسنده نمود که  

ا بر  گ  یهاکووارهیها  گونه   نیرا  معنامند  و  داشته   یلکینو 

 .باشد

در    ،یلکیگ  یکووارهیها   ی شناسه  یترهایاز سوت  یادهیچک

 :شودمینگاشته  ، یپ 
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در    یمبن  یهاسروده  ، یلکیگ  یهاکووارهیها - تامل  بر 

ذهن«زیچ»  یِنیع   یهالحظه  تصرفات  و  براها آن  یِها   ی ، 

  یهایژگیبه عناصر و و   هیبا تک  گر،ید  ی«زهایچ»  دنِیآفر

 .است النیگ نیسرزم عتیطب

  هاستدهیپد  یِگرو نظاره  شی نگارش و نما  ،یژاپن  یکویها

و    شودمیسروده  (  5  - 7  - 5)  یِبخش  سه  یکه در هفده هجا

 .ندارد ن یو فراز و فرودِ آهنگ هیوزن و قاف

متن  «واژهفصل»  از  ییجوبهره ها  ِدر  ضرورت   یکوی  ژاپن، 

 .دارد

  ، یژاپن  یکویها  شعر  یها گزاره  ،ی لکیگ  ی هاکووارهیها  در

 .شودمین تیرعا

ز  توانمی  کووارهیها  ی هایژگیو  گرید  از موارد    اشاره  ریبه 

 :نمود

تاو   شیگرا -   یدارهایپد  ییِ و ارتباطِ معنا  یگرلیبه سنتِ 

فلسفه با  مفهوم   یهمگرا  و  همبستگ  یپردازمعاصر   یِ در 

خودِ   یِذات  عتِیطب  ایو کلمه، که به فراسو    یشئ  نیب  یِزبان

آن، نظر دارد  دنیتا رس  یآن شئ تکثرِ  و فقط    .به معنا و 

 .ستین  یلحظگکی شِ یشکار لحظه و نما

و    رسد میبه کلمه    هاآن  یو در فرا کندمیعبور    ها دهیپد  از

 .شودمیموارد، انتزاعِ محض    یاها، در پارهبا رمزگان و نشانه

با  مانیپ   نوع  چیه - برجسته   ی ستگیو   ی ضربه   یِسازدر 

موجود  یِ انی پا شرطِ  نقطه  ستین  اش تیشعر،  عطف    یو 

ال  دتوانمی و  م  مند،هیپنهان  چ  انی در  با  و    نشیسطرها 

 .دیمنظور، فراهم آ یهاواژه یِنینشهم

مخاطب در مشارکتِ و تراوشِ معنا   یاتفاقِ فراخوانِ اراده  -

مفهوم ُپرکردن    یسازو  و  شاعر،  پندار  شدنِ  لحاظ  با  که 

ا  ی خال  یفضاها ناتمام در  نمودنِ   ریپذ لیتاو   ندِیفرا  جادِ یو 

 .مولف یشده پنهان یمتن و عبور از جبر و سلطه

ترجمه   یوهی ش - در  بر    ،ی لکیگ  یهاکووارهیها  یشاعر، 

معنا و  مبنا  بر  واژه،  به  واژه  کاربستِ   ی انامهلغت  یاساسِ 

و    لییاز تخ  یعار ِم منظو  یشعر، به گزاره   یتا رسا  ستین

  یِنهادگ  اوصاف و برابر  یرهینشود و در دا  بدل  ت، یفاقدِ شعر

 .داشته باشد ی باشندگ اش،فیتعر

زم  یِهوشمند - در  بهره  ینه یشاعر،  از   ییجوترجمه، 

جمله هم  یهاواژه و  به   یهاتبار  بتواند  که  است  همانند 

و    شتریب  ی و معناها  میمتنِ ترجمه، مفاه  یخوشه رسانش ِ

 .بدهد یمحورگانهیفراتر از 

  نیا  ی نگارنده  دگاهِ یکوتاه، برگرفته از د  ینامهشناخت  نیا

  -ی القائات ادب یوهیو آراء و باور و ش د ید یهیبا زاو نگاشته،

دانش   وندِیپ  یِدگیاست که در چک یمسعود پورهاد یِفلسف

ها  تفاوت را با شناسه  نیا  اش،لهیّمخ ِعطف  یو نقطه  نشیو ب

و صراحت   دینمایبرجسته م  تاه،انواع شعر کو  یهاهیانیو ب

در ساختار    ،یلکیگ  یکووارهیو ها  یژاپن  یکویدارد که ها

طب  یرونیب به  نگاه  ها هم  هِ یشب  عت،یو  اما   ی کووارهیاند 

پ   ،یلکیگ زا  کرهیدر  و  متن  بافتارِ    ، یجنب  یمعناها ِشیو 

که   ستیانشانِ برجسته   نیمحور(، ندارد و ا  پراکنشِ )ذنانه

 .دهدیمستقل، شناسه م  کانیرا در دو    شده  ادی  یدهیدو پد

 
  ییبه شناسا  ازین  ،یتفکر  یو بهترِ هر مقوله   شتریب  شناخت

اش،  (یستی( و )چیی)چرا  ی عنی  مند، هیدو عنصر پا و درک ِ

 .دارد

مندرج     ِ یلکیگ  یهاکوواره ی ها  نینو  یدهیپد   ارِیاز ع   ییفرازها

مجموعه پ  یدر  در  اختصار  به  نگرش،  نگاشته   ، یمورد 

 :شودمی

مش  ییِ)چرا  فِیتعر  نیاتریگو   یِ شناسیهست  یِشعر(، 

 .ستآن یانهیگراخیتار

که احساس   ی بشر، هنگام  یمند و فرارَوندهجهش  یقه یسل

اخبار نثرِ  وظ  ،یکرد  و    یگرگزارش   یفه یبا 

  نی، تاماو را در شکوفا کردن احساس  ازین  اش،یکنندگکسل

آرزوها  دینماینم تاملحس  یو  و  را   رشیپذ مند 

آم  یدهیپد  زاند؛یانگینم )شعر(،  و    یختگیهوشمندِ 

انواعِ   یکنندهنیتام  تِیرا با ذهن  گرشموثر و رخنه  یِحسهم

جهش  ینهفنه  یهاناجیه نقشِ    آغازمند،  انسانِ  و  کرد 

و    شهیاز اند  یعار  یساده  ()نثرِ  یعنیسخن،    یِعنصرِ خبر

و    یزیانگحس  نِیسنگ  یفهیشد و وظ  فیتضع  ،یورززبان

  یهابه شانه  ،ی منداز عادت  زاریروانِ انسانِ ب  ییِ گشادهیچیپ 

 .افتی شعر(، مصداق  ییِ . و )چرادی شعر واگذار گرد پربارِ

ن  ییِ)چرا همان  محسوس ِ  ازیشعر(،  حضورِ   ییِ جونه یبهو 

  شودمیبخشِ انسان  تکانه   ِینیآفرکالم است که موجب حس

شاد  د توانمیو   وجهِ   ی زیانگغمو    (ییروافزای)ن ییزایدو 

 .دهد  می( را، در بستر خود بپروراند و تعمی)افسردگ
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  یشعر(، در مبحث فرم و ساختار شعر، قابل بررس یِستی)چ

با مجادله از دورگاهِ زمان تا کنون،  ها و  و نگرش است که 

اد  یاریبس  یِنظر  یهایی زااختالف و   بانیاز  منتقدان  و 

 ی نه یشیهمراه است و پ   یانتقاد   یشهیفالسفه و صاحبان اند

 .دارد یخیتار

هنرها  در از  که  شعر  ساختار  ی کالم  یبحث   است،  

را    دهیچیپ   ی و گوناگون  ژهیو  یِزیبرانگهی(اش، حاشختیری)پ 

پا بر  چون  است  داشته  واژگان    یریدوا  یهی همراه  از 

اندام در  که  نقش ِزا  یکرهیپ   یِوارگاستوارست    یشیشعر، 

اجتماع   و  ز  ها آندارند  نمود    یخوشه   یربنا یدر  کالم، 

نآن  و   ابندییم شناسا  ندتوانمیکه    رومندندیقدر    یمالکِ 

ها و  ها و جنبشسبک   از انواع وجوه، در  یاریبس  یهانمونه 

 .تنوعِ خود را، فراهم آورند یِاصل یزهیها باشند و انگمکتب

از صاحبانِ آراءِ   یکه شمار  رگذارستیتاثقدر  شعر، آن  یروین

و فالسفه، باور دارند که شعر، با قواعد و اصول و    ی نقد ادب

و تنها، خودِ شعرست    شودمین  ده یآفر  ، یعامل   چیه  یهیانیب

مخاطب و    شی هاینیو با خودآفر  ندیآفریکه قواعدش را م

 .ردیگینم ستورد یگرید  یدهی پد چیو از ه ردیپذیماول م

 ن ینوشت، ا  توانمیکوتاه    ،کووارهیها  یشناسه  نگاشتِیپ   در

 :رستیچهار عنصر ز ینهیشگونِ به ندِیتازه، برآ ینه یآفر

 
و    -3شعر(    یستی)چ  -2شعر(    یی)چرا -1 تشابه  وجهِ 

طب  یژاپن  یکویها  ییِسوبرون در   اشیریپذعت یبا موضوعِ 

هم  تِیذهن  -4متن   و  معناکاشف  داللت  با  و    ییراستا 

 یمسعود پورهاد تفکرِ یایزا یِشیاندتینامتنیب

نوشته   ر،یز  ینه یشیپ   اش،تیشناسه، و جامع  نیا  رامونیپ   در

 :شودمی

زمانکووارهیها   ییِرونما  نینخست)  1389سال که    ی(،  بود 

  ا ینداشتند و    ستهیشا   یغنا  ا ی  ، ی لکیکوتاه گ  یشعرها  شترِیب

سروده معناقوام  یهااز  و  برخالفِ    انیبن مند  اما  بودند 

و    ی هاهیانیب  شان، یهایمنده یسو متناقض  و  منسوخ 

ن  دندیکشیم  دکی را    یاشده  یبردارگرته   ستندتوانمیکه 

همخوان    ،یلکیرا به انواع شعر کوتاه و مدرن گ  خودیِوابستگ

بستر آماده بود که شعر    ، یتیموقع  نیسازند در چن  داری و پا

تازه حلول کند و خودش،    یی با وجاهت و نما  ی لکیکوتاه گ

 یِ و مش  نییانواعِ مخاطب و ماول را تع  رشِیو نمودِ پذ  ریمس

  ییِبرساند )بر اساسِ عنصر چرا  یحضورش را، به آگاه  اصولِ

 .شعر(

پ   یشعرها  ساختار سلطه  نیشیکوتاه  در    یهم، 

ب  انهیگراگزارش  ضعفِ    ش،هاآنینماعتیطب  یِباریو  از 

پ   یِرمتنیز  یِوندیناپ  و  بود  نشده  رها  مدرن    بستِیمعنازا، 

ب و  روا  بهرهینداشت  دامنه  ،یشناست یاز    یدر 

م  ، یسطح  یهاینگارت یروا پذ  شد یصادر  با    یرهیو 

از واژگانِ   یاکرهیپ   یداشت و در فضا  رخود، تناف  یشناسه 

چ   افت ی یم  تیموجود  ا، ینازا شعر    یِستی)در  با  نامنطبق 

 .(شرویپ 

 
زمان   در مقطعِ  م  ، یآن    یکویها  ییِگراعتیطب  یِانج یوجهِ 

نو مسعود  شد و    ی لکیپردازشِ شعر گ  یِ گامنیژاپن، بسترِ 

ذهن  یپورهاد با  برانگخالق   تیرا  جهازِ   ختیاش  از  که 

بگ  کویها  یِنگرعت یطب ساخت  ردیوام  بنو  و    یهیماواره 

و    شهیاند  یافزوده  یهانشانهدی را با کل  یلکیگ  یکووارهیها

 .نهد انیبن اش،نشیدانش و ب

 
چه که تا کنون نگاشته، آن   نیا  یهانوشتهشیپ   یِگواه  به

گرد  یلکیگ  یکووارهیها   یهایژگیو  یبارهدر به    د؛یدرج 

مورد   یمندرج در مجموعه  یهانهیاز آفر  یشمار  ییِ گشاهیال

 :شودمینگرش، پرداخته 

 
 .الپر کاالنِ البه رِیچئن وُ/ اَو کیورُزام/ چ نیوو

 .(شده گم  یهاپارهو تکه  /اء یاش  یالام/ البهتکه و پراکندهتکه)

پ    ستیاسروده و  ُپر  و  بلندا  مان؛یکوتاه  و    ییاما  ژرف 

سرشار    یشده  یبرگز  یها واژه  نیترپرور دارد و با سادهذهن

تخ درهم  لیاز  معنا،    یرندهیپذ   ی هاناگفتم  یِ دگ یتن  و 

ا  یفراتصورها  ییِچندسو در  را  شامل    جازِیبرجسته  سخن 

  امالتِفرازِ ت  اش،تینامتنیب  یورود به گستره  دِ یاست و کل

مند  کشش  یِ گرآشکااست و در    «یپپرس»  یشناسانهنشانه

  یهی(مانی)ع  ینخستِ خود، به شناسه  یدر نشانه  دتوانمی

ها شناسا  ی لکیگ  یکووارهیذاتِ  وجهِ  دو  صنعتِ    ی در 

نماپرور  نگرتیفرد  (یِگونگآدم) (  یِبخش)جان  یهای و 

تک  پندار،تیفرافرد با  و  باشد  داشته    م یمفاهبه    هیرسانش 

)گمیشدگپاره)تکه  نِینماد   دواژگانیکل و    ی (هایشدگ( 
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متصور   یها(نی)فرا ع   و (نی)ع یالبهدر ال  ،یو اجتماع   یفرد

 .دیبنما ینگرو برون ینیبدرون رِیو متصرف، س

 
ا  پاماالنِ رچِ  رِیاَو   "نِ یرا"ارد او اردِ وراچک/  ییِپه/ شوبوگِ 

 کنارمهید

گوشه   داروَک/ در  یآوا  یِشده/ حوال  گم  یدنبالِ ردِپاها  به)

 ( ".نیرا" یرودخانه و کنار

چندسو  نیا خوانشِ  در    اش، یشدگغربال  یه یشعر 

نوستالژ  یوارگغربت بسیدور)وطن  یِو  را   ز یانگحس  اری( 

طب  کند میرسانا   عطفِ  نمادِ    "نیرا"رود    اش،ییِگراعتیو 

کناره با  که   ی همه  انه، ینمادگرا  ش،ی درازنا  یاست 

  کندمیو جهان را به ذهن متبادر    النیُپرآب گ  یهارودخانه

  النی( که به باورِ ساکنان گی)قورباغه درخت  با نمادِ داروَکو  

  یجلوه  نیباتریاست، ز  باران  درآمد   شیپ   ش، یو مازندران آوا

 دبخشِ یام  ینوا  گرِشیکه جو  یبیرا، با حضورِ نمادِ غا  یِ لیتاو

 .ن دهدمعنا(، گم است، نشا وندیپ   یبُرهاانی داروک، در )م

با  یآزاد)  یدهی پد  ش، ینمودنما  نیتریاصل  د یشا که  (ست 

عنصر   یُپرکرانه   یدر گسترا   اش،یشگیهم  یهایشدگ گم

 .شودمی( رسانه  «نیرا»خوانشِ    لِ یآب، )به تاو  یعنی  ات،یح

پوردِ سر را   ییپای اَن/ شعر/ اکلمه  /-هِهید   اَیبو  یی نِئسا  یت

 .شِه

منبودن  یبو)  را  پل  /-ها/ شعرواژه  /دهندیات    کیبار  ی از 

    (.گذرد یم

  دتوانمیکه  است    شده  ریتصو   یسوکارا از درون  یرنگ  محتوا،

 .نگهدارد ایرا پا یراهبر  یروین گاه، یدر گران شناسانهت یروا

( را  بیغا   ی )او  یِ دلتنگ  یاش بوسازه  ی هاواژه  که یحال  در

ب  دهندیم و  اعتماد  با  شعر،  پل    رانهیخطرپذ  یِ باکیاما  از 

 .گذردیم کیبار

 
تار  ذاتِ پد   تر یخیشعر،  بازتاب   ی دهیاز    یدهنده  فلسفه و 

آ  عتیطب پ   ینه ییدر  و  است  تصاو  اشیدگیچیخود    ر،یبا 

 .کهن دارد یانه یشیپ 

ها  کیهر    یبارهدر پورهاد  ی هاکووارهیاز  نگرشِ    ،یمورد 

ش را کشف  هاآن  از تفکرات شاعر  یشاخص  ینشانه  توانمی

 :کرد

 

 .آمندان/ کاس /ریتر/ نما سوتکا سو جشعرانِ جاَ اوشن  اّ

ا  رونیب) ز  نیاز  شکار/   یکومه   یِزنبورنور چراغ  ریشعرها/ 

 ( .ده یپررنگ  /ریآبگ

 
 . تبجاَ/ کوالناَ/ کراچِئنِ آواز ِتوم  /صوب

ش گذاشت/ آوازِ هانابرنج را/ بر ش  ینشا  یصبح/ طبقچه )

 (کاریزنانِ شال

 
 .کوالبزِه شالِ ریمدارِ کونه کوف/ شالِ /رهیفوبوئناَ فند یش

درخت/ قارچِ    یپا  /کندمیشبنم را تماشا    یهاافتادنِ قطره)

    (.زده است یخودرو که خود را به مُردگ

 
 .اَماَ/ تاماشا /شتِهیهر دو سر ن طانیصفا واز/ ش شطرنجِ)

آن نشسته   یهر دو سو  طانیشطرنج گشوده/ ش  یصفحه 

    ا.(است/ ما/ به کارِ تماش

 
ن  نیا  از نظر  دقت  بدون  منظر  توان میشعر،  از    یگذشت 

ژرفنا  یی بازنما تصم  پردهپشت   یدادهایرو  یدر    ِیریگمیو 

بار  یخواهانه منفعت را  جهان    نانهیبکیقدرتمندان 

  و ستم  انیجوچارهمحض ِ  یکه چگونه در تماشا  اند ی نمایم

 کارِ یپ  یصفحه  یدر هر دو سو ایاقصا نقاط دن دگانِید

شطرنج نشسته   د،یو سف  اهیس با ژستِ  و  به  اند  فکور،  بازانِ 

 .اندگرانه مشغول ظلم و چپاولِ غارت

 
شعرِ   نیبرده، مانند آخرمندرج در کتاب نام  یهاکووارهیها

ن با  آن،  در  برساخت مندرج  با    وندیپ هم  ییِگرامودِ 

 :برخوردارند زیانگپرسش  یهایگیماشهیاند

 
 .هِهید  اَیاوشانانِ بو ایآب/ آواز خانِه/ در روخانِ

    (دهدیاجنه را م یبو ا،یدر /خواندیآبِ رودخانه/ آواز م

جلوه  نیا از   ک یرونیآ  یِمعناپراکن  نِینو  ی شعر، 

 :دارد  دی است که تاک  یمی قد  یبر باور  یباورداشت ِ مبنکهن

بخش، از جماعتِ اجنه را  دو دوست الهام  ا ی  کیشاعر،    هر

 .کندمی یاش، شعر جارو زبان شهیداراست که بر اند

ز  نیا  یآراسته   فرمِ طنزِ  به  آرا  ،یمتن  رِیشعر،   یِگره یبا 

ظرف  یموشکافانه نمودِ  در    یِریپذتیشاعرش، 
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گستره  یهایمعنارسان در  تو  در  توانِ   ،یلوژو یسم  یتو 

 .را دارد هانیبرتر یشدن در رده دارشناسه 

زبان    یباختهجان  یِمسعود پورهاد  ی هانه یبر آفر  ستنینگر 

ادب بارورتر   یحافظه  ،ی لکیگ  یشرویپ   ات یو  را  مخاطب 

 .د یافزایم اش،ینگردرون یرویو به ن تاباندیم

 
بارج  یهاتالش  یهمه  پاسِ  به و    داشتِچشمیمند 

)مندرج در ص   ر،یدر پاسخ به شعر فرازمندِ ز  اش،یِفرهنگ

  یواره(، در ساختیپورهاد  ی هاکووارهیها  ی، مجموعه93

 :ریز

 
 مَقَر نّهَه بو  پا

 دِ

 هیینان

    (ستین /گریپا بود/ د یجا)

 
  -مواجِ شعرِ باال یاز فروزه یرویبه پ  ر،یز یکووارهیها

 :شودمی  یگرام  یِمسعود پورهاد   ِتابناک  یشهیاند  شکشِیپ 

 
 -رانَهیواگ سر

 گبان  چالَسَهیف یت

 سواره زماناَ

 .مانِه دَکفچوم 

است) زمان فشرده  یهاحرف   /-سرفروزنده  بر  سوار  ات/ 

  (ماندیم  یپردازانه باقاست/ چشم 

 
 1399ماه سوم بهمن  -رشت

 آریاپاد  محسن

 

 

 

 بیژن اسدی پور 
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 آریاپادمحسن 

 
 

 شعر طنز گیلکی )ُشخی شعر( 
 

 سخن   شیپ

 
از سال    یلکیطنز گ  آزادشعر    یخال  یپر کردن جا  دغدغه

  د.دور همراهم بو یها

-یادب  کردیرو  نیا  هیارا  یهم منتظر فرصت مناسب برا  من

 . بودم یاجتماع 

حدود ده قطعه    شیپس از سرا  یدیخورش   1393  رماهیت  در

  یازهیانگ  ی لکیشعر متفاوت با انواع بجا مانده از شعر طنز گ

( از جهات گوناگون در ارتباط با  دهی)نو پد نیفراهم آمد تا ا

مخاطبان    رشیو پذ  نیپس ندگانیسرا  یجامعه و آمادگ   ازین

 ردیقرار بگ یمورد بررس سندهینو

تفاوت    ی لکیانواع شعر گ  ر یتازه( که با سا  نهی)آفر  نینوع ا  نام

 .شد دهیبرگز«شعر یشخ: »دارد

 .است کردیرو نیرو نمونه اشیپ  مجموعه

 : شعر( ی)شخ یشناسه 

  ییماین  یو عروض شکسته   کیقالب کالس  «شعر  یشخ»-1

نوع ندارد گ  آزادشعر    ی.  چ  یلک یطنز  در  که   دمان یاست 

متاثر از باور    ی لکیهدفمند گفتار، همسو با خرده فرهنگ گ

آموزه  یقوم  یهاداشت جهان  یامنطقه   یهاو  در    یو 

 . شودمیآمد سروده کار یزبان  یهایچارچوب دگرگون

  ی لکیذات زبان گ  ییها با شکوفاه یراآمتن در    یچسبندگ  -2

  ی درون  می وزن مال، به آن،  و مهارت شاعر حهیبا قر وند یدر پ 

 . دهد تا مرزش با نثر مشخص شودیم  یرونیو ب

  ست یسطر ن  ستیاز ب  شتریکمتر از ده و ب  «شعر  یشخ»-3

تا زبان در آن مجال نمود و بازنمود متعارف داشته باشد و  

در    ریتاث  یاز حد متن به چگونگ  شیب  یدراز  ا ی  ی در کوتاه

 . نرساند بیمخاطب آس

معقول در    یانتقاد-یو موضوعات آن اجتماع   نیمضام  -4

آگاه  میچارچوب طنز مال از همه  گذشته و    یهایاست و 

ادب و فرهنگ و    یهاحوزهحال مربوط به زبان و شعر در  

و... م  هنر  پا  دیجویسود  پ   ی هاهیتا  و    یرونده  شیاستوار 

  یو به روز نگهدار  ییراآ  نهیفردا را در به  ی لکیشعر طنز گ

 . کند یساز نهیزم وستهیپ 

عار  متن  -5 الفاظ    یآن  مغاآو قصد    کیکراز  و  با    ریلود 

 . است یعفت اجتماع 

در    م یمفاه  ی دگیچیپ   - 6 معنا  اما  آو  ندارد  کاربرد  ن 

پدآ  یهااشاره و  شناسانه  نشانه  راهبر  در    دارین  شناسانه 

ما درون  و  پذ  هیساختار  را  شعر    ی ب  ؛ کندمیتر  یرفتنیکه 

 .نوع شعر است  نیا ییایپا نیشک تضم

 
ها  ت یروا  یو کششمند  رشیمجموعه به تناسب پذ  نیا  در

هم از ترجمه    یواژگان و گاه به مو    از روش ترجمه مو  یگاه 

واژه   یبرخ  نیشده؛عالوه بر ا  ییبهره جو  هاجمله   یمفهوم

 آن   حیباشد توض  ناآشنامخاطبان    یها که ممکن است برا

 .مده استآ یدر پاورق 

  یشخ»است که    دیام  النیشاعران گ  یاز توانمند  یگاه آ  با

به جامعه شناسانده    یلکیزبان گ  شتریب  یبارور  یبرا«'شعر

  یشخ  النی)گ  النینز گط خانه شعر    سیتاس  نهیشود و زم

 . وردآخانه( را فراهم 

 دارم ی رزو را پاس مآ نیبه نیا

 
 آریاپاد  محسن

 1393 رماهیت-رشت
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 شعر( ی)شُخ یلکیگ شعرطنز

 
 

  دسکالَ ِچرب

 
 "!حافظ"یحاج ری ! خروسخوان بخالو

 ی اشتِهی سر ن ِنی هَالچ ِالیخ

 !؟یخورداندر ریش تفت ِ مِئن خاکه ِلهام یا ای

 نبات شاخهیجان ِ ت ترا

  !واَپرسم راستشاَ بوگو یچّیا

 بُبو اَنهمه پادشاهانِ مَرهَ  چُتو

 ی ابَزِه ،یشتیریو ،یشتینیب رندانه

 ی شادیف ،یفوکود ،یبوخورد 

 د ی ارِه کرچ ِ چاَپالَ بزِه تَه

 -هییشاکوش یک  االنَم

 !؟ دی دسکالَ زن ِچرب

 :شانیفادَه به اُ ران جواباَ

 "موسَن" -پسر" ِنیغالمحس"حاج  -آبادلطف -رشت

  .کورم کالچم زَنِه داد ی ؛ ک"پاد"! دیببخش

 

 :برگردان

 زدنِ جانانه  کف

 
 ا ی /یانشسته  الی!/ برسرِ تابِ خ"حافظ"حاج ری ! صبح بخالو

تو را به جان  !؟/  یخوریم  ریخاکش  یتفتِ الهام دار  انیدر م

راستش را بگو!/ چطور شد  پرسمیم یز یات!/ چشاخه نبات

ا نشست  همهنیبا  رندانه   / یزد  ، یبرخاست  ،یپادشاهان/ 

انداخت  ،یختیر  ،یخورد ا  تیبرا  /؛یدور  زدند!؟/    کنون کف 

!؟/ جواب زنندیاست/ دستِ جانانه م   ی کُشهم که هنگام شاه

ا به  رشت،   نیرا  بفرست:/  آباد   -آدرس  حاج     -لطف  پسرِ 

 محسن  -"نیغالمحس"

  .زندیداد م  محابا یبسته و ب / که چشم"پاد" دیبخش

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 بیژن اسدی پور 
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 س. نصیری  

 

 
 «  الو!؟»  ِکتاب 

. قدمت  ست ین  یاکم سابقه  داستان  ،یلکیگ  اتیادب  یطناز

گذاشته  یها   نقل  در  توانمیرا    ی ژگیو  نیا به سن    ی اپا 

از  که    یکرد؛ قهرمان  یابیرد  «ممد  شال ترس»  چون فارغ 

و با    شودمی  انینما  یو حماسه پرور  یریناپذ  بیدغدغه آس

سر به سالمت    ها ن اشوخ و شنگ و رندانه از بحر  ی هاواکنش

 د! بریم رونیب

طبع  نیا  یابیرد وجود  - ها  یشوخ  و    صیشخ  هاینمونه با 

 م ی. اما اگر بخواهستین  یکار سخت   -داستانر شعر و  متنوع د

 به  طنزو   یشوخ نانهیزبیر فیفارغ از تعار

ارجمند  می بنگر  آریاپاد   جناب  «شعر  یخشُ»  ی با دستاورد 

زبان   ن یا یمحتوا بخش تی که نشانگر ظرف م یشو یمواجه م

تر لیاص  یهابه عرصه ما را    اتی، توان ورود ادببودهدر طنز  

باشد که    ییهادهیگر ااقناعد  توانمیو    کند می  ییرونماز  طن

تصور   یته  یهایو لودگ  ی از عوامزدگ  ر یرا ناگز  یلکیطنز گ

   .کنندیم

 ی ندیخوشا  نیمجموعه همچن  نیا  نیوز  یبه محتوا  توجه

 شعرها مضمون    کهاین  ؛دی نمایمخاطب م  بیرا نص  یگرید

 ن یزبان است؛ بد  لهیبوس  یبلکه شوخ  ستیبا زبان ن  یشوخ

که    افتهیاز اعتماد به خود دست    هیکه زبان بدان ما  یمعن

نم  ییگو  فی هزل و سخ  لهیرا وس  شیخو بلکه یقرار  دهد 

ب و جا  ینیمضام  گاهش یجا  یارتقا  ا بالعکس  و    داریجاندار 

و    دهیکش  رونیشان بیجد  گاه ی را از پس جا  کیکادمآ گاه  

مجموعه   نیا  نیمضام  .دهدیقرار م  شعر  یخشُ  هیمادست

م  خاص  پ   یمخاطب ،  طلبدیمخاطب  الزم    ی گهآ  شیکه 

را داشته باشد    اتیروا  یری بردن به وجاهت طنز پذ  یجهت پ 

  نیمضام  نیا  سابقه است.  یکه در سابقه طنز ما ب  یانکته

او را به   ،مخاطب را ارتقا داده  یعشوخ طبدست باال، حس  

سو و  شن  یسمت  خند  دنی هوشمندانه  آگاهانه    دنی و 

 . شودمیرهنمون 

  ی بر ارتقا   شعر  یخشُ  یاثر گذار  دیآیاوصاف به نظر م  نیا  با

 است که توجه به آن   یجد یما امر یانواع ادب

 .باشد طهیح نیدر اگیلکی  اتیادب یشرویضامن پ  دتوانمی

 س. نصیری



 21 شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

114 

  

 شعر   یُشخ

 

 کلّهقُشبه

 
 "!ینچیداو"!... سالم  الو

 !؟ ی پنجهَ بدا ماچدس  یت "ژوکوند" خوالصه

 -خنده مَرهَ فروشِ زن، خو جوخوفته پشم او

 -چهارسالِ تمام یک  جان، یتاوداَ ت یآتش یچ

 ؟ی )هُنر(اَ لعاب بزن یشتینیوَر ب بومِ

 حوصالَیت بنازم

 خندهکرشمه االنِ زناکانِ سَسِ چَرِه

 چاکونَه!؟ نقاشلِهیپ  تا یتَرا مانَسان، اِ نتانِه

 -ییاوستا یت  یدان چیلئوناردو! ه خوشدس

 -جاَجَگابداَ خنده"زایمونال"

 -  !بدا!؟ راستشاَ بگو یجیگج یشعراَ گ هَزارچن

 -بو نینده، بهارِ خورسخوانِ شخ او

 -!؟، اَمِه مِئن بمانهنیشدَم ِتابستانِ غروب ای

 !؟یچومکم داشت خنده یاغوزه شالن او

 خانم، هُتو سربرانده بو!؟  "زایل"

     ا!نزن! سوواله دِ آق تشر

 -نَنَه  "یدافسار"یم

      !بهیَع  ،یگفت  ،ی دِئ  یاَپچِ کورکِناَ ک لچکیب

     !یب ین شتهینیکلّهَ واپوشان بقُشبه یت

 ...!؟یواس ینتانم بگم!؟ آخه چ من

 

 :برگردان

 
 مو آشفته 

 
  "!ینچیداو"!... سالم  الو

 ات بوسه زد!؟تانش، بر انگ"ژکوند" خالصه

 -اشپنهان  یفروش، با خنده آن پشم زنِ

 -ات انداخت که چهارسالِ تمامجان به یآتش چه

       !یتا به )هنر(، لعاب بزن یبوم نشست کنارِ

     !ات راحوصله  بنازم

 یامروز یهازن نمکِیب یخنده یعشوه  چرا

 نقاش بزرگ بسازد  کیمانندِ تو  دتوانمین

 -اتیاستاد یدان یم  چی! ه"لئوناردو" خوشدست

 -"زایمونال"پنهانِ  یخنده در

  !شعر را غلغلک داد!؟ راستش را بگو هزار چند

 -خنده، مالِ بامدادِ بهار بود آن

 -ما بماند نِیغروبِ تابستان؟... ب یگوشه ای

 محرک، چشمک هم داشت؟  یخنده آن

 طور سربرهنه بود!؟ خانم، همان"زایل"

    !آقا گریست دال نزن! سو تشر

 -ام"یدافسار"بزرگِ مادر

 -    !ستبیع  گفت،یم  حجاب،یدختران ب دنِید  با

  !ینشو دهیات را بپوشان تا ترشآشفته  یمو

 ...چه!؟ ی!؟ آخر برامیبگو  متوانمین من

 
 ..."اَلو!؟"از کتابِ  شعر،یشُخ

 آریاپاد  محسن
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 عباس گلستانی  

 شعر چند زبانی 
 

 تورخیال شاعرا بیدین

 صفأ ̌ گول پاپو کلمه انا

 چی خأی بوستان

 ایتا صدایی  ˇعاقبته ان شعر              

 کی جی افق

 مودام جه سیایی گب زنه         

 

 فارسی: 

 به تخیل عاصی شاعر فکر کن 

 های شیکبه صف واژه

 چه خواهد شد 

 عاقبت تک صدائیِ این شعر                         

 که از افق

 زندمدام از سیاهی حرف می         

 

2 

 

 معذرت خایم 

 آن مام اَن کلمهجه تو

 نیشتاییدکی خوشان جا نی              

 ببخشید مرا

 کف بو نوکودم ̌ کی دس

 میان  ˇهوا دهانˇاَن سردجه 

 زندگی 

 یخ  بزه  

 خاستی واز بوکونه بیرون          

 لمس ببه می انگوشت

 کی خابو خیاال 

 حلقه بوکود 

 دور  ˇشیمی گردن              

 ده نتانم دس بکشم 

 خودم جه 

 کی ایجازه بدام 

 موش موشته ببه                      

 گازو گیبیل ناجه                        

 بشکفه                                     

 کش ˇمیدان

 آنقَدَر اوقیانوس بید کلمهچه         

 نهنگ قاتل  

 دوم زایی 

 خطان وسط               

 نتانم 

 جیر ̌ دندان ˇتیجی

 نمنخطه ب

 یاآخر اَن قصه            

 ببخشید                     

 

 ترجمه:                            

 خواهم  معذرت می

 ها از تمام این کلمه

 اندکه در جای خود ننشسته       

 ببخشید مرا

 که در کفِ دست 

 نخواندم                      

 از هوای سرد دهان

 زندگی 

 یخ زده 

 خواست بیرون بپردمی           

 فلج بشود انگشتم 

 که رویا را حلقه کرد  

 بر دور گردن شما                  

 م بگذرم از خودتوانمیدیگر ن

 که اجازه دادم

 موش

 مشت شود 

 دندان آرزو بشکند

 ها قدر اقیانوس بودند کلمهچه 

 ی میداندر میانه                   
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 نهنگ قاتل  

 زد  دم می

 در وسط سطرها          

 متوانمین

 زیر تیزیِ دندان

 در آخر این قصه 

 نقطه بگذارم                 

 ببخشید                                        

 

3 

 

 کوال فرنگی زیر ایسام 

 بازیا دره هنوز

 طناب                

 داره                 

 امرا                

 می دیل خایه  

 شعر بگم:                 

 عینکا بنم  ˇحیشمت                

 سر ˇفرنگی چومهکوال                

 بویا نده  ˇنفت                

 بویا بده  ˇحرف                

 کی ان همه سال 

 رود گولی میان  حیشمت 

 گیر بوکوده                               

 ترسم

 ترسم

 روبارا هم بزنم 

 ئی دفا  

 ان همه گب

 را دکفید بیشید دریا                     

 جه ان شعر  

 تا              

 دریا                 

 چقدر ایسپیله خفته                 

 

 ترجمه:

 امادهزیر کاله فرنگی ایست

 هنوز   کندمیبازی 

 طناب

 با 

 دار 

 ام:هوس سرودن کرده

 بگذارم                

 عینک حشمت را                 

 های کاله فرنگی روی چشم                

 بوی نفت ندهد                 

 عطر حرف بدهد                 

 که این همه سال 

 روددر گلوی حشمت 

 گیر کرده است                 

 ترسم می

 ترسم می

 دست به دهان رود ببرم

 باره یک

 این همه حرف

 راه بیافتند 

 به مقصد دریا           

 از این شعر 

 تا دریا          

 چقدر 

 ایسپیله خوابیده است          

 

 ایسپیله: یک نوع ماهی دهان گشاد در دریای کاسپین
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 ی آقا گسکر کاس

 
 

 شعر حجم گیلکی 
شعرحجم در    یهیانیبا انتشار ب  یشعر حجم در شعر فارس

تعداد  یی ای رو  داهللیتوسط    1348سال   اتفاق  به  از    یو 

  ی لیاسالمپور و بهرام اردب  ز یشاعران حجم گرا از جمله پرو

شد که   یشاعران  یشعر حجم راهگشا  یهیانی. بشد  آغازو...  

. شعر  ( قدم گذاشتندسمی اسپاسمانتال)  ییحجم گرا  یدر واد

 ی شناخته شده در شعر فارس  یانی( جرییحجم )حجم گرا

ااست اما  بعد    49نوع شعر    نی.  با    1397سال    ی عنیسال 

 ن ی( توسط احجم لهی)گ یلکیشعر حجم در زبان گ شیسرا

آقا گسکرجانب ) اما گشد  آغاز (  یکاس  حجم همان    لهی، 

شاعران حجم   ی ست که شعر حجم فارسرا دارا  ییهامولفه 

راس    گرا در  ادارد  ییا یرو  داهلل ی  ها آنو  به    هیانیب  نی.  را 

  نیدر ا  ارانشیو    ییایرو  داهلل یآورم .  یجا م  نیاختصار در ا

     :اند آورده هیانیب

گروه    ییها آن   ییگرا  حجم»  ماورا   کندمیرا  در  که 

فور  یهاافتیدر  یبه جستجو  ، هاتیواقع و  ب  یمطلق    ی و 

برااندن یتسک است  مطلق  وجودکهآن  ی.  حکمت  از   ی ، 

 ی است برا  یآن برخاسته است و فور  ی و از علت غائ  تیواقع

از حجمافت یبه در  دنیشاعر در رس  کهآن  ب  ی،  آن   نیکه 

به سرعت   -نه از طول-مادر بوده است    تیو واقع  افتیدر

  ی. ب به جا گذارد  ی و عالمت  ی پائ  یجا  کهآن  ی است ب   ده یپر

 ی برا یکشف حجم ی، به جستجوکهآن  یاست برا نیتسک

است که عطش کشف و    یگری د  یهاحجم  یجذبه،  دنیپر

  که  آوردمی  هیانیب  نی ا  زین  و   «دهدیم  دنیجه

است که    نیاش ا. فرق ستین  سمیرئال، سورسمیاسپاسمانتال»

معتقد است که    ییایالبته رو«  رسدمیاز سه بعد به ماورا  

 دنیدر جه»کنند و آن همیم  ی جا با هم تالق  کیفقط در  

، گفتن کار شعر»آمده است    هیانیادامه بدر  است.    «از طول 

خودش موضوع   د ی شعر با  ی عنی.  قطعه است  ک ی. خلق  ستین

شعر حجم  »  آمده است  هی انیز در ادامه بیو ن  «خودش باشد

، اگر مسئول زدیگریتعهد م  یو از حجره   یدئولوژیاز دروغ ا

  ی، که انقالباست  شیو درون خو  شیخو  است مسئول کار

که بر   ستین یاز تعهد گویدمی. و اگر از تعهد است داریو ب

،  گذاردیاست که بر دوش م  یبلکه از تعهد  گیردمیدوش  

جهت    یهاها و تعهدتیحجم به دنبال مسئول  رچرا که شع

وار  ب  یمختصر   نیا  «.رودمیداده شده ن بنده کوتاه  ود که 

هستند    هیانیب  ی که خواهان اطالع از تمام  ی ، کسانارائه دادم

هالک عقل به  »در کتاب    « شعر حجم  یهیانیب»آنان را به  

  .دهمیارجاع م ییایرو داهلل یاز  «دنیشیوقت اند

 
  رشت -19/3/1400    

 «  محج لهیگ»

 

    شوئن ی تومام ِ م یوخت

 ان ییخاب ِ م دکفه

    تومام ِ خاب دکفه یوخت

 انیی م ِلیموستط

 د یئن   نوقطه ب رهی دا ِالیخ

 چ یبه   ه نوقطه

 خاب  نیریش یم  انیی م ِچیه

 خابَ نمانه چیه

 

 : واگردان

 تمام رفتن من  یوقت

 افتدیخواب م در

 افتد یتمام خواب م یوقت

 ل یمستط درون

 شوند ینقطه م    الیخ یهارهیدا
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 چیه    شودمی نقطه

 من  نیریخواب ش   چیه در

 ماند ینم یخواب چیه به

 رشت -97/4/97

 
 " حجم لهیگ "

 
 دکفته همه جا چو

   چو چو   چو

  چانچو تایا

 اَمره  یبَردان درم م چو

  ئنی م ِفیلیت یم

 دره چو

 چره

 مره یزن چو

 

  :واگردان

 
 افتاده همه جا  عهیشا

  عهیشا  عهی شا  عهیشا

 " چانچو" کی

 برم یدارم با خودم م عهیشا

  چوب

 من است  نیآست در

 چرا 

 ی کن یم کمیتحر

 زان یبزرگ آو لیکه دو طرف آن دو زنب  یاچانچو: چوبشانه  

 است 

 رشت -12/8/98

 
     "حجم لهیگ "

 هر سو  جه

  چوم یسو زنه ت سو

 رمیگ  ایچوم ِ سو یت

  دکفم را

  سو فوجه  چندر

 ی انییم را

 

 : واگردان

 
 هر طرف از

  درخشدیات م چشم

  رمیگیات را مچشم  جهت

 افتم یم راه

  است ختهیر ییروشنا چقدر

 راه بر

 رشت -2/6/99

 
    "حجم لهیگ "

  کلمه

 بوستن دره کاغذ ِ سر سبزا

 شاعر

  کودان دره سبزا

 حرفان  خو

 باد 

  دشت ِ دورون ِالیخ

 سبز حرفان  جه

 دره ئنیچ یسبز

 

 : واگردان

 
 کلمه

 شود می  انیکاغذ نما بر

 شاعر

 اش را یهاحرف دارد

 کند می سبز

 باد 

 الیدشت خ در

 سبز  یهاحرف  از

 ندیچیم یسبز دارد

 

 تهران -26/8/97
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 نژاد نادر نیک
 

 
 

 مرا نگاهی به شعر دوخان
  را  شعر  این  ولی  باشد  شعرگیلکی  اهل  که  است   کمترکسی

  و  شناسنامه  نظرم  به  نوعی  به  که  ...نخوانده  بار  یک  قلحدا

  نیمایی  قالب  و  سبک   در  شعرگیلکی  درخشانآثار    از  یکی

  این   از  تضمین  یا  تاثیر  به  بسیاری  شاعران  کهجایی  تا  .است

 به  توجه   با   البته  انددهکر  خلق  قشنگی  و   خوبآثار    زیبا  شعر

  ،مُخیل  شعری  .دیگر  زمان  در  و   متفاوت  اجرای  و  زبان  و  فرم

  یهاناالم  از  برگرفته  هایفضاسازی  و  بکر  ویرتصا  از  سرشار

     . لذت درک سرشار ،گیالن گرای طبیعت بومی

 (نادر نیک نژاد) 

 

 مرأ   دوخان

 
 دوخان مرأ، دوخان

 مرأ  دوخان جور ای

 صدا  تی کی

 وأگردانه  ارسؤنه، ˇآفتاب بینیشته کو به

 یأ راهی  ˇآدمان دکفته دؤب جه

 دپرکانه خوفتِدی، وخته  خیلی کی األن

 تأنه  گؤرخأنه کی جور او

 بپرکانه جا ˇنیهئب خو زیمینأ 

 دوخان مرأ صدا جور او

 جأ صدا نازنین تی  بدأ

 ببه آفتاب همیشه  ره ˇگوالن واوهˇآسمان

 بمرد من  ره ̌ دوخاندن خؤب تی

 کویأ صدا تی دیپیچه اگر

 یأ درره  ؤ دشت ؤ  جنگالن ˇتومام

 کونه رؤخ آالله ˇگول طرف هر جه

 جنگأل أمرأ غومچه ˇسؤرخ خو

   بیدئه داغ  ˇکوهأن ئه

 کونه  خون پارچه ای

 ! آشنا بکفته مردومان ˇچشم جه

 نیه گول،  به گولˇبهار اوجور بهار، أألن

 فأنتاوه  زمینأ  اوجور آفتاب،  ده األن

 دینچینه ستاره اوجور آسمان، ده سر سفره خو

 أبریه  همیشه هوا روز شبانه

 یه  خنده نه یه، گریه  نه یه، خنده  نه یه، گریه نه

 
 )محمد فارسی(

 
 نژاد  نیک نادر به درود

  نیمایی ژانر در شعر این بودن  شناسنامه به تو چون نیز من

  فارسی  جناب  جان،  نادر  بگویم   باید .  دارم  اورب   گیلکی

 . است شمسی پنجاه دهه در گیلکی  نیمایی شعر پرچمدار

  در  که  جاآن  تا  بود  و  است  جاذب  هم   من  برای  شعر  این 

 عنوان   تحت  دیگری  دریافتی  و  درک  آن  با  بینامتنی  ارتباط

 . شناییدآ آن با که دادم ارائه «دوخان مرا»

نمونه  این   شعر  هایمولفه  بررسی  برای  است  جالبی  شعر 

 . نویسممی خالصه بطور. گیلکی  در نیمایی

  طبیعت  وصف  و  بخشی  جان  به  شعر  این  در  «فارسی»

 . کندمی  همساز  وحیات  حرکت  با   را  وصف  شگرد   و   پردازدمی

 بشدت   پنجاه  و  چهل  دهه  اشعار  از  بسیاری  مانند  شعر  این

   شعر  سوژه.  است  محور )انسان بمثابه سرور کائنات(   انسان

 ابر   که  دهدمی  فرمان  باال  از.  دارد  طبیعت  با  نابرابر  ایرابطه 

 طبیعت   به  .بچرخند  او  هایزوآر   برای  فلک  و  خورشید  و

  ابزاری  بعنوان  نآ از و دهد نمی  گفتگو و  اندام عرضه فرصت
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  نشان  شعر  این  .کندمی  استفاده  خود  تمایالت  برد  پیش  برای

 ولی . است کلی   دانای و  گونه پیامبر ادبیات از

کنم.  است  خواندنی شکافی  باز  را  باال  فشرده  متن   کمی 

شعر موفقی    پنجاه،   یدههبدون هیچ تردیدی این شعر در  

  هاسرودهبا برخی  زندمیکسری پهلو   کم وبی هیچ  است و

جای پای نگاه    پنجاه،  چهل و  یدهه. در شعر  زبان فارسیه  ب

محور شعر   دیده  انسان  بشدت  نگاه  شودمیکالسیک  در   .

و  اشیاء  به  بخشیدن  هویت  با    ها پدیده  کالسیک،  همراه 

ای نگاه سلطه جویانه انسان به طبیعت است. رابطه  ش وبین

طبیعت مانند    قرار نیست وطبیعت بر  بین انسان و  برابر ما

مناظر    یکی از)  پرسد.چرایی نمی  ایستد وانسان نگران نمی

شعر  آ شناسی   پنجاه(.  وچهل    یدهه سیب 

گذاشت،    ترینمهم بنیان  فارسی  شعر  در  نیما  که  تحولی 

راوی( با دیگری است -)شاعر تحول در مناسبات سوژه شعر

نگاه  پدیده-رخدادها-عتیطب) نیما به هستی یک  نگاه  ها(. 

و  است  ارگانیک  طلبانه  سلسله برابر  جایگاه  نگاه  این  در   ،

فرو    مراتبی ومیکائنات  هستنده  و  یک    ریزد  در  هستی 

برابرابطه  میی  قرار  د  گیرند.ر  وسیله  طبیعت  نیما  نزد  ر 

هستی    یا که در کنار او   ای از خود اوست و نیست بلکه پاره

نیما   دارد.  اشیاء  همان  :گوید میمستقلی  در  ما  که  گونه 

 ، اشیاء نیز به نوبه خود در ما تصرف دارند.کنیم میتصرف  

در   که  است  دیدگاه  این  اساس  مابین  شعرهابر  نیما  ی 

گفتگویی شکل  سوژه شعر  و...    شتگاه«، »وازانا«ک»  ،»سحر«

است.  گیردمی برابرطلبانه  ابزاری   که  از  جدی  بطور  نیما 

پرهیز   رابطه  این  می  و  کند میکردن  این  هشدار  دهد. 

پیشنهاد متاسفانه در شعر گیلکی کمتر دیده شد و بسیاری  

در  ارآثاز   گیلکی  اول  طراز  شعر  دامنه  شاعران  نگاه  ی 

ماندند. کالسیک   گرفتار  ناخوداگاه   بطور 

در ازیبس  طبیعت  گیلکی  سروده   اری  ابزاری  های  بعنوان 

با    .عنصر یا تشبیه معشوق است  جهت ایجاد رابطه بین دو

  رویم می  «مرا دوخان»قتی که به سراغ شعر  واین توضیح  

دت انسان محور و حتا امروز( تصاویر بشالبته در موقعیت  )

است.   متوانمی مردساالر   بگویم 

نا تی  گوالن  ِبدا  واوه  اسمان  صداجا/  ببه زنین  افتاب   ره، 

دره یا/ جه   دشت و  اگر دیپیچه تی صدا کویا/ تومام ِجنگل و

االله گول ِ  کونه...  هرطرف   روخ 

گیلکی،  وصفیه  ب  شعر  خصلت  از  علت  طبیعت  از  اش 

با نیروی    و  گیردمیکه عناصر تصویر را از طبیعت    ییجاآن 

عناصر  در  که  تصرفی  طبیعت  بی  تخییل    و   کند میجان 

و  هانابد می  حرکت  گذاشتند جنبش  سر  پشت  با  بخشد 

و اخذ همه جانبه نگاه مدرن گاه نگاه کالسیک  ناخودآ  تاثیر

از  توانمینیما    یکی  شعر    های نمونه د    هایزبانبرجسته 

که نگاه عاشقانه به طبیعت را در یک رابطه برابر    ایرانی باشد

دهد.  جای  خود  در  هستی  کل   بمثابه 

 

 پورهادی -مسعود
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 مهرداد پیله ور     

 "دوخان  مرا"نگاهی به شعر 

 ماند تنها صداست که می     

 

معتقد    فلسفی  -2  ایاسطوره   -1اگر به دو نوع تفکر در شعر:

بی شعر  باشیم،  دوخا »شک   مسعود »  یسروده  «نمرا 

ریزی شده  د بر تفکری فلسفی پیتوانمی« خمامی  پورهادی

 کردن   نگاه طریق  باشد. تفکری بر پایه متدی استقرایی که از

 را   هستی  و  جهان  ،هستی  هایپدیده  و  اشیاء  جزءجزء   به

  عکس  درست  شعر  ذهنی   حرکت .  کند می  معنا   انسان  برای

  بنا  ایاسطوره   تفکری  یپایه  بر  عموما  که  است  هایینگاه

 اخیر   یدهه  چند  در  چنینی  این  نگرش  یعنی  امر  این  و  شده

 .به شده استتجر و  دیده بیشتر

پ آغاز و  پایهگری  بر  شناسانه  نگاه هستی  چنین    ییدایش 

های شعری، بیشتر از نیما به بعد )در  اد و آرایهتفکری در نم

. نگاهی که با رفتن به سراغ خوردمیشعر فارسی( به چشم 

، حس و  هاآن پیرامون و جان بخشی به    هایپدیدهاشیاء و  

منتقل   مخاطب  به  را  پویا  و  زنده  تازه،  دریافتی  و  شعور 

تا کند می مشخصه دوره  ،  سپهری  سهراب  که  معاصر  ی  ی 

 .رودمیباره بشمار بارز و مطرح در این  

ایی اینگونه در شعر گیلکی،  هی نگاه و تجربهاما طرح و ارائه

آن هم تا این اندازه ساده، روان و صمیمی کمتر به چشم  

بخوردمی خاطر  ه  .  و   توانمیهمین  زیباترین  که  گفت 

موفق در این شعر، نوع نگاهی    ترین مشخصه و فاکتورمهم

به   نسبت  توانسته  ارائه است که شاعر  نیز هستی  و  اشیاء 

 . دهد

عر با جان دادن و هویت بخشیدن  ی که شاهایپدیدهاشیاء و  

بهها آن   به وادارشان  ،  احساس   جاآنتا    کندمی  تکلم  که 

 !کندمیمیکنی اشیاء ترا صدا 

، محوری  کندمیشعر مرا دوخان بر محوریت صدا حرکت  

. طنینی که هم در  رسدمین از دیر باز به گوش  آکه طنین  

باورهای   پیدا کرده و هم در  آیینی نمود  و  باورهای دینی 

 .ملی و بومی

، به جهان هستی  ایاسطوره شاعر نیامده است تا از منظری 

بنگرد: نگاهی ماورایی، سخت و مشکل که بخواهد نیرویی  

کول را بطلبد. بلکه  رالعاده و استثنایی مثال غول یا هخارق  

با بیانی حسی، عاطفی و سهل و ممکن، دعوت    سعی شده تا

کاری که بتواند حتی از   اید. صدایی بنمبه خواندن و یا هم

مرا دوخان / اوجور کی / گاز  ی یک مورچه هم برآید:  عهده

 .بزه سب/ پوتارا دوخانه

آید  شاعر آنقدر قانع، کم توقع و فروتن به نظر می  جاایندر  

ممکنی را از خود نشان بدهد    انتظارات غیر  خواهدمینکه  

یا   زند  او سرباز  دادنِ  از جواب  صدایش    کهآنمبادا کسی 

 !نکند

و   انعطاف  فروتنی،  یعنی  نگاه،  به اینگونه  کردن  بسنده 

لو به ناچار تن  و  کندمیترین توقع، مخاطب را مجاب  کوچک 

چرا که هیچ خردمندی توان .اش بدهده  به میل و خواست

که    جاآنطغیان و یا سرپیچی در برابر فروتنی را ندارد. تا  

اوجور کی  »  : شودمیمخاطب باالجبار اسیر افتادگی شاعر  

 «اصندلی، رادوار

برابر تعارف یک  ی خستهروندهو کدامین   ای است که در 

 !صندلی برای رفع خستگی سر تسلیم فرود نیاورد؟

قطعه در  درخشان شعر  قوت  از  سب...  بزه  گاز  تری ی: 

تاویل قدرت  است.  نهفته برخوردار  د  توانمیاش  پذیری 

شعر   رهای جدیدی دها و نگاهمخاطب را به تامل و دریافت

برساند. زیباترین تاویل آن شاید مفهومی باشد که در سیب  

 :مستقر است

ست / گاز باید زد با پوست... یعنی خود سیب  زندگانی سیبی

بتوانمیهم   مفهومه  د  تاویللحاظ  از  مختلفی  گرایی  های 

 .برخوردار باشد
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این شعر، ایجاد نوعی ارتباط و    ی حائز اهمیت دیگر در نکته

تر،  وند تنگاتنگ و صمیمی با مخاطب و در نگاهی وسیعپی

ارتباط بسیار پنهانی و . شاعر میانسان است کوشد تا این 

اوجور دوخان / نه  :  نیز بدور از چشم دیگران صورت بگیرد

  ...پنجره بیشتاوه / نه پرچین

از   و    کهاینآیا شاعر  را دیگران بشنوند، واهمه  این دعوت 

بنوعی فضایی تنگ و مسموم   خواهدمیهراس دارد، و یا نه  

یا   بنماید.  و    کهآنرا  بانگ  توان  و  طاقت  خودش،  اساسا 

صدایی گسترده و کوبنده را ندارد. که اگر  صدای بلند، هم

نتیجه گرفت که شاعر    توانمیشق دوم قضیه درست باشد،  

 !نده و حساس استبسیار ترد، شکن

کوشد تا  شعر در حرکت ذهنی خود می  کهآن دیگر    ینکته

ان و هستی از طریق اشیاء  نگرش جدیدی را نسبت به جه

پدیده کن  هایو  معنا  انسان  برای  که  پیرامون  نگاهی  د، 

پاراگراف در  زدنی  توانسته  مثال  و  شاخص  بصورتی  هایی 

 .بدرخشد

اجمالی، شعر مرا دوخان توانسته  بندی کوتاه و  در یک جمع

است در قالب و فرمی تازه و زیبا، روندی منطقی و مفهوم  

گرایانه را در پیش بگیرد که مخاطب بتواند در خوانش آن  

 .نهایت لذت را ببرد

 

 

 دوخان   مرا  
 

 دوخان مرا  

 اوجور دوخان 

 کی 

 نه پنجره بیشتاوه نه 

 پرچین               

 را و راشی ن 

 خوشانه رایا بشن.

 بزنه تازه واش خایه سوسو

 نزنه  یا

   وشتن باد 

 کولکه تانوده 

 باباگندمه راته مویا. 

  

 مرادوخان

 اوجورکی 

 گازبزه سب  

 پوتارا دوخانه 

 صندلی

 .رادوارا        

 اوجورکی 

 زمینه پرپره

 نارنج داره بهارا.

  

 دوخان

 . مرا     

کن/ کن/انگونه    صدایم  نه/  که/  صدایم  بشنود  پنجره    نه 

  علف تازه/  بروند/  راه خودشان را  ها/چه ها و راهراه   پرچین/

سوسومی نیاندازد/  نه/  یا  بزند/  خواهد  باد/گره  ه ب  رقص 

 سیب گاز زده/   انگونه که/  صدایم کن/  بالل/  موهای صاف 

دامن    انگونه که/  رهگذر را/  ، صندلی  /کندمی  صدا  را  ،مورچه

 صدایم کن.  /های نارنج راشکوفه  زمین/
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 هسا پس
 

لگویی    معاصر گیلکی است.  هساپس نام یکی از ژانرهای شعر

  پورمراد قلی  گیلکی.نگارد  اوآ  و  آزادمربوط به شعرهای  ست  ا

 گر این ژانر است.هدایت  گر وآغازنظریه پرداز ادبی   شاعر و

 
 ه؟ ی یجا واپرسام: ان چ اونه

 : چفته بوگوفت

 کونن یامرا چ اونه

     :بوگوفت

ب  ریجیب   ابانیکوچه رددا بون/خ  یشن/ج  ریجیآورن/راپالنا 

 با واگردن  یک  هیا ادیاوشانا  نیفارسن/باز

 ه ی ی: ان چواپرسام

 چفته  :بوگوفت

 : چفته ان

 : چف ته ان

 
 یی ای ملک میکر

 پس هسا

 
 
 ه؟یچ نی: ادمیاو پرس از

 رهی: دستگگفت

 کنند؟ یآن چه کار م با

پاگفت پله/آورندیم  نیی:  راه  ماز  رد  /روندیها  کوچه  از 

خ/شوندیم با  د یآیم  ادشانی بعد،  /رسندیم   ابانیبه    د یکه 

 برگردند 

 ه؟یچ نی: ادمیپرس

 رهی: دستگگفت

 رهی: دستگنیا

 ری: دست گنیا

 

 

 

 

 

 ی رینص. س

 
  یاثر را با واکاو  کی  نیطرفداران شعر، غث و سم  ی زمان  دیشا

ترفند  یهیتشب  یوندهایپ  خ   یسنت  یهاو  آشکار   الیصور 

م  کردندیم نظر  به  واقعه،    د،یآیاما  خود  به  توجه  امروزه، 

پررنگ  تصو  یترحضور  افالطونمثل    یهای رسازی از    یوار 

ا در  که  آنگونه  ن  ن یدارد    ر، شاع   ، شودمیمشاهده    زیاثر 

تنوع   یرا از تکرار ب  -نوع بشر  یبلکه وازدگ  -  شیخو  یوازدگ

واقعه  ی زندگ تخ  یعاد  اریبس  یابا  نما   ر یناپذ  لیو    شیبه 

  ت.گذاشته اس

ب  نیتریجزئ«  رهیدستگ/چفته » ارتباط درون و    رونیعامل 

آن  جزئاست  ه  یچنان  که  عامل  گاهچیاست  پس    تیاز 

ب  «در»  یگرااقتدار جهان  با  ارتباط  ن  رونیجهت    امدهی بر 

نگرش با  شاعر  اما  ا  نانه،یزبیت  ی است!  به  عامل    نیتوانسته 

بخش  یتیشخص  یجزئ گذار  با    ده،یاثر  ارتباط  نبود  و  بود 

 .دیدر چفته بجو یرا به تمام رونیجهان ب

مرکز  تیموضوع  و  محتوا  نیا  تیچفته  در  را  شعر   یواژه 

اول  توانمی داد  ربط  عامل  دو  درکهاین  به  چفته   ی:  که 

ب  ی نداشته باشد معن از ح  رونیدرون و    ساقط انتفاع    زیرا 

ا  کند می در  محتوا   نیکه  نظر    یصورت  همان  - مورد  که 

است  ی دلزدگ تکرار  و    شیداللت خو  -از  داده  از دست  را 

پس    ستیکه چفته ندارد در ن  ی. درشودمی  عیمفهوم ضا

آن    یدر فضا  ی که رفت و آمد  ستین  ی رونیدرون و ب  یعنی

است و در    رونیفقط ب ماندیم یپس آنچه باق   ردیصورت بگ

  ل!محال و باط سهیمجال مقا یتک بعد یفضا

آوردن آن است.    نییپا  ،چفته  یدوم در اثبات اثر بخش  عامل 

  نییدر پا  . شودمیدر باز ن  د ی این  ن ییشعر پا  نیتا چفته ا  یعنی

واقع چفته  تحق  یتیآمدن  به  که  است  نهفته   ر یهنرمندانه 

ب  یتکرار  ی هاکنش م   ی و  پهلو  بشر  نوع   رون یب  زند؛یارج 

  یی ایپو  یهادر واقع از پله،  ستیو سازنده ن  ندهیزا  ،یرفتن ته

رونده به    یوقت  یحت  ،یآمد و رفت  نیفرو افتادن است در چن

عمال    ده! رد شاز آن    رسدمیچون کوچه    یریپذ  ش یعامل پو

  گردد؛یمبتال م  کیوار کالسو دور تسلسل  یاثر  یبه نقطه ب

د  یدور چفته  آن  در  که  ب  گریناارجمند  از    رون یمفهوم 

بشر    بیرا نص  شیخو  یشگیبه خود و متعلقات اند  ستنینگر



 21 شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

124 

  

 ی را باز  «چفت»تنها، کارکرد    یاچفته   نیبلکه چن  د ینماینم

انجماد  نم و   تکرار  از  را  شعر  وازده «  چفتن»وده!  وار، 

 .گرداندیم

 

 
 حال

 مه یغ نتاشتودسانه ره در یام

 حال

 م یچومانه ره بانه نار یام

 
 حال

 م یبا بگ  یچ م یدهانه ره نان یام

 
 بوگو یچیا

 روباران روتا نوبون  بدا

 بجان چوتا نوبون  بدا

 دارانا پوت نزنه بدا

 
 وقته یلیخا

 نه یدسان امرا جاخترا ش یام

 نیدهانان دبسته  یام

 میکس کسا ماچ نوکون امان

 لبان فقط  یام

 کن یکسا دوچ کس

 بوشون 

 ری گیمچدانه نذر بوکوده نمکانا و ان

 سمبورانه سر فوکون  أ

 دوما  فرنگانه

 دارانه جا واکون  مزار

 
 دابم یهسا ن تا

 امرا فاندرن  ننیشینیبمرده اسبانه سر ب پاپوان

 
 
 حال  

 ندمسه یموانه ره باد یام

 حال

 خندانه ره موه ان فونباسنه یام

 
 نمکانا اورن کرا

 مزار دارانا مخ زنن کرا

 دودن  ابانانایسبز پارچانه مرا خ کرا

 باسه رایکرا کرا د کرا

 حال

 مه یپمبانا نخورد یام

 پاپوانا خشارن کرا

 

  کلمان

 
 هنوز: حال

 ی زیچ: یچیا

 ها خانهرود: روباران

 ی و ال گل :روت

 پوک: چوت

 کرم: پوت

 اند رفته ادی از: نهیش جاخترا

 را  گریهمد:  کسا  کس

 چسبندیم: کنیدوچ

 زالو : سمبور

 زیبر: فوکون

 سنجاقک : فرنگ

 کن  باز: واکون

 اکنون: هسا

 ها پروانه: پاپوان

 کنند یم  نگاه: فاندرن

 اند خته ینر: فونباسنه

 بندند یم : دودن

 کنندیم عییتش: خشارن

 

  واگردان

 
 هنوز 

 م یادهینتراش یدروغ مانیهادست یبرا
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 هنوز 

 م یاوردهاین یاخود بهانه یهاچشم  یبرا

 هنوز 

 م ییبگو دی چه با م یدانینم مانیها ناده یبرا

 بگو  یزیچ

 ها خشک نشوند رودخانه تا

 ها نپوکند خوشه تا

 افتند یها به جان درختان نکرم تا

 وقت است یلیخ

 اند رفته ادمانیاز  مانیهادست

 اند بسته مانده مانیهاناده

 میبوسیرا نم گریهمد  ما

 فقط

 کنندیرا لمس م گریهمد  مانیهالب

 برو

 مساجد یتو از

 را بردار ینذر یهانمک

 ز یها برزالو  نیا یرو

 ها را سنجاقک یهادم

 باز کن   یارتگاهیدرختان ز از

 بودم  دهیاالن ند تا

 شوند  رهیو به ما خ دننی مرده بنش  یهااسب یها روپروانه

 هنوز 

 است ده یندم یباد مانیموها یبرا

 هنوز 

 اندخته یها نروهیم  مانیهاخنده یبرا

 آورند میها را نمک دارند

 کوبند یم خیم  یارتگاه یتنه درختان ز یرو دارند

 آورند میرا بند  ها نااب یسبز خ یهابا پارچه  دارند

 شده است ریدارد دارد د دارد

 هنوز 

 را نخورده مانیها پنبه 

 کنند یم عییها را تشپروانه دارند

 

 

 

 
  

 بیژن اسدی پور 
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 پور یقل مراد

 

 تکثر )طرح ژنوم نقد(  ای ریتکث هینظر

 ( یهست  دهیتملک به ا  دهیا لیمولف )تبد تکثر

 
 

اساشعر  یبوم  انیجر و  ا  هساشعر  تبع  به    ان، یدو جر  نیو 

جرتوانسته پس  هسا   شتازیپ   انیجر دل  تا  که    ی هانایاند 

  یی شناسا  یبرا  یادیز  یها نفوذ کنند و ادله  شتازیپ   و  شرویپ 

 .اندیو تاثرها وجود دارد که مثال زدن ریتاث نیا

بلکه    ستین  «یادب  دیتول»  حال حاضر مشکل ما مساله  در  اما

نم «  خوانش  امر»مشکل که  جرگیاست  را    ی بوم  انیذارد 

جر از  مدتمینیبب  یمیاقل  انیفراتر  از  اتفاقا  پ .  که    ش یها 

  «یمولف-تکثر»  ده یبه ا  کنممیپس را دارم رصد  ا هس    توسع

داشته  ب اشاره  نوع خود  در  ر  رینظ  یام که  و    ر د   شهیاست 

مدت   هساشعر و  هسا   است  یدارد  در  تکثردارد  به    پس 

که فراتر از    ییگردد تا جایدارد بالنده م شهیر نیا. رسدیم

 .کندمی یینماتکثر مولف خودش را باز دهیا

حضور  »  ایفراتر از مرگ مولف    یز یچ  «تکثر مولف»  مساله

 .است ییپساساختارگرا انیدر جر «دوباره مولف

جهان است    اتیدار در ادبشهیر  یاتکثر مولف مساله  مساله

اندازه شدت و حدت نداشته که در    ن یها تا ااما در خود متن

  رامونشیو اتفاقا پ   کندمیهسا پس دارد خودش را عرضه  

 . امهاست که نوشتهمدت

اما    ستین  یدیجد  زیها چتیمرز مولف و شخص  شکستن

شخص  نیا به  «  تملک  دهیا»بتوانند  هات یکه  مولف  در  را 

است که از   یفراتر از انتظار  یزیبرسانند چ  «یهست  دهیا»

که به تکثر    نیا  یمساله برا  نی. امیدار  یمستعار ادب  یهااسم

فرهنگ   یبه نوع  از ینجات دهد ن  ریبرسد و خودش را از تکث

  انبوه  دینه تول  کندمیدارد که در  مساله خوانش بروز    یساز

 .یادب

تملک را به احترام   دهیا  نیدر صدد است ا  یپس به نوع   هسا

  نیبکشد و از ا  یتریها به چالش جددر متن  یهست  دهیا

 .اشاره داشت یمستند های نمونه به  توانمیر ظمن

 

 

 پور   یقل  مراد

 

 م یاخترا دج بدا

  بدا

 کسه خندا  کس

 کسه دسانا  کس

 کسه لبانا  کس

 کسه موانا  کس

 م یکون تازا

 روز  او هینا

 م یباور  ادی  یک

 دورزا دسانا  یت

 دوشبه خندانا  یم

 هیبا اد یامرا  یاگ

 م یکرار تکرارا ب  پس

 م یجاخترا د بدا

 تازا بون بدا

 دسان  ی خندان م یت

 انی باز ی موان م یت

 لبان  یدسان م یت

 نیتمر تایا هی فهیوظ تایدان ا اختراج

 

 یفارسبه    برگردان

 م یفراموش کن د یبا

 که  بگذار

 را گری همد ی ها خنده

 را  گریکدی  یها دست

 را گریهمد  یهالب

 م یرا تازه کن گریکد ی یموها

 که  دیایروز ن آن

 م یاوریب  ادی به

 تو را روزید یهادست

  مرا شبید  یهاخنده

 م یاوریب اد یبه  اگر

 کنیممیرا تکرار  گری همد م یدار پس
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 م یفراموش کن د یبا

 تر شوند تازه تا

 من  یهاتو دست یهاخنده

 من  یهایتو باز یموها

 من  یهاتو لب یهادست

 نیتمر کی است  فهیوظ کیانگار  یفراموش

 
 

 (هی)روس  یحاجو  جواد

 
 م یبوکود متحانیا شومانا

 د یگوله باورد  مییناما دار بنا  مهیش

 دیتوفنگا بوست  مییناما اهو بنا مهیش

 مجلس  م یدوخاد

 دیبوبوست بومبا

 م یشناسنامانا عوضا کود مهیش

  دییبدا یرا تانکانه

 د ییآتش بزا اناینمایس

 م یدوخان یشومانا چ  دیبگ شومان

 ابا بون گوالن

 د یبن توفنگانا 

 تولخومان خومو بنن سر  بومبانه

 د یلوالنا پشا کون تانکانه

 ی چ دیبگ شومان

 
 

  یفارسبه    برگردان

 
 م یرا آزمود شماها

 دیگلوله آورد  میتان را درخت گذاشتیهااسم

 د یتان را آهو که تفنگ شد یهااسم

 مجلس  میزد صدا

 د یشد بمب

 م یرا عوض کردتان یهاشناسنامه

 د یداد یها راتانک به

 د ی را آتش زد نماهایس

 م یصدا بزن ی شما را با چه نام د ییخودتان بفرما شما

 گلوله ها آب شوند  که

 د یها را کنار بگذارتفنگ که

 بمب ها النه بگذارند یها رومی کر ای  تا

 ها خم شوند تانک یهالوله تا

 چه دییبگو شما

 
 

 (کای)امر  اصل یمراد  برزو

 
 دوقولو بترکست  بورجه

 و محکوم بوکودد دییفادا امیکشوران پ  تومامه

 د ییآتش بزا ای  یسانچ

 دیی فادا تیتسل امیکشوران پ  تومامه

 دورسان وارسان بوکودن لبنانا

 مجسمانا دوکوشدن  یآزاد شنهیکشوران خود تومامه

 محکوم کونن زایکشوران کرا همه چ همه

  کونن هاتو ضایمرترکه هاتو ادم کوشن هاتو  بومب

 ی کونم انسان وس فک

 رهیگیب ایجلو خودا

 ترکانه  ای یکرا همه چ خودا

 

  یفارسبه    برگردان

 
 د یقلو ترکدو برج

 دادند و محکوم کردند  ام یها پ کشور همه

 را آتش زدند  یسانچ

 دادند  تیتسل ام یها پ کشور همه

 ختند یرا به هم ر لبنان

 کردند  را خاموش یآزاد یهامجسمه کشورها تمام

 کنند یرا محکوم م زیها دارند همه چکشور  همه

 طور نیهم شودمیمنفجر  بمب

 طور نیکشند همیم آدم

 طور نیکنند همیم ماریب

 ردیخدا را بگ یجلو د یانسان با کنممی فکر

 کند میرا نابود  زیدارد همه چ خدا
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 )فرانسه( ییایملک میکر
 
  سینگلیبشم ا  میخا نیچ یج

 شناسنامه یم  الیحواس همه جا نها ا یم

 فارسم ی ک سینگلیا

 کوجدانه اسمه رو نها  ی حواس فقط م یم

 ندن   ریگ یک

 پرهان مره تنگ ترا نوبو  یم  یک

 نفت نوبو  یشلواره جنس ج یم  یک

 نوبو ی فندک اتم  یم  یک

 نوکودبه  ریکفشه تن گ ی هسته م تا یا یک

 
 
 

 یفارسبه    برگردان

 
 بروم  سیخواهم به انگلیکه م نیچ از

 به همه جا هست حواسم

 امشناسنامه بجز

 رسم یکه م سیانگل به

 فقط به اسم کوچکم است حواسم

 ندهند  ریگ که

 تر نشود تنگ میبرا راهنمیپ  که

 جنس شلوارم از نفت نباشد که

 باشد  یاتمفندکم مبادا  که

 نکرده باشد  ریته کفشم گ یاهسته که

 
 

 (سی انگل_نینژاد )چدونیفر  هرمز

 

 اَن هو داره

 فقط

 اونه خومان اسمانه جا اوارا بوست  

 امرا بوبوردد نهیاونه ولکانا بادان خوش

افتاب    اونه رو  اونه  النتان  تا  چاکودد  رمش  امرا  شاخانه 

 رن یگیب

 تنه امرا محله ملّا ره ممبر چاکودد اونه

 نفت فوکودد شانایر اونه

 داره لهیهو پ  اَن

 دییجا درازا کشا ریگابان اونه ج یک

 د یاونه ور سوفره واشاد موردم

 د یاونه جورجا خفت غاران

 هو داره اَن

 کونن فیکوجه زاکانه تار النیپ   یک

 ناهابو اقیها دا  یک

 اقی دا ها

 م یفاندر  یهر چ امان

 فقط

 ی ک  مینید گورگان

 زن یمیکرا د ریج بنانه

 
 

 کلمان 

 
 ها النه :خومان

 گم  :اِوار

 ها مار :النتان

 ها برگ :ولکان

 روستا  یچوب نیپرچ :رمش

 ها لکلک :غاران

 اطراف : اق یدا

 شاشند یم :زنیمید

 دارد :کرا

 نهال  :بنان

 
 

 (یترجمه فارس_)واگردان  واتاو 

 
 همان درخت است نیا

 فقط

 در آسمان گم شد  ش یهاالنه

 ها با خود بردند را باد شی هابرگ
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مار  نیپرچ  ش یهاشاخه  با تا  روساختند  آفتاب  آن    یها 

 رند یبگ

 محله منبر ساختند یروحان یاش براتنه با

 ختندینفت ر ش یهاشه یر یرو

 همان درخت بزرگ است نیا

 که

 دند یکشیدراز م رشیها زگاو

 کردند یکنارش سفره پهن م مردم

 رفتندیبه خواب م ش یها بااللک لک

 همان درخت است نیا

 کردند یم  فیها تعرکوچک یبزرگان برا که

 که

 اطراف بود نیهم در

 اطراف  نیهم

 کنیممیهرچه نگاه   ما

 فقط

 شاشند یها منهال ریکه دارند ز  مینیبیرا مها گرگ

 

 

 بیژن اسدی پور 
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  پور یمراد قل
 

  زبان مسخ ای یعمود رفتار

خودآگاه    -   یختگیصورت انگ  - انتظار متن    - )تناسخ زبانکرد  

 یی( آواتبار - دور  یجمع

 
 آ_او

 )او.......آ(  یاز مسعود پور هاد  یخوانش شعر

 زبان مسخ ای یعمودرفتار

 ی اباذر غالم  -  "کجا دریب"بدرقه دوست شاعرم به  در

 ... آ او

 ... آ او

 بوخوس 

 دس برار نیب کناره آب کاکا آ

 همساده  "سلِکولِتوسه داره"

 ... آ او

 ... آ او

 کون پابسرا

 کا  رهیگ پابوز

 اسا

 عصا   یب

 ا ی  یکؤرپ  انِ یبزن غاز وئر

 شی ن ی آبِ گومه گومه کنار ب کاسِ

 ا یساجِکولکه  یت  یت سل

 بزن شانه

 بزن شانه

 .کایل گوزگا

 آلمان رشن،یرودن ک - و دوازده  دوهزار هیفور هجدهم 

 :یبفارس برگردان

 ... آ او

 ... آ او

 بندر آبکنار یهاچلچله ی میقد اری/  بخواب

 "کنار مرداب یتوسکا" هیهمسا

 ... آ او

 ... آ او

 / خرچنگ  یاز رو شو رد

 اکنون 

زالل    یآبها  ی/ کنار پچپچه   انی عصا / عبور کن از پل غاز  یب

 ن یبنش /

 را / شانه بزن یآب لوفرانین یسویگ  کالف

 ها راخزه

 .بزن شانه

شد و دنبال تبار    کیتر نزدقبل  یبه اصالت  دیاز کلمه با   شیپ 

شک  ییآوا و  گرفت  را  کلمه  ستی ن  یکلمه  از    یمسخ  که 

انفجار  یمنتشر  یهاصدا در  که  و   یاست  شعورمند 

  یی به جا  کودکانهی  متعمدانه رخ داده است تا بتوان با تصادف

 .که قرار است کلمات شروع شوند دیرس

که    کنند می  جادیا    را  یچنان تعهد  ی گاه  یزبان   ی هاقرارداد 

کار متنابزار  یریگبه  مصالح  و  پ   یها  با  و    هافرض  شیرا 

از    یک ی  نیکنند و ایم  لیتحمها  به متن  یعاد  یهاانگاره

بررس  ی مسائل با  که  ومتن  یپاتولوژ  یاست  ها  ساختار  ها 

 .ندارد یبه زبان خاص  یکامال آشکار است و ربط

به   توانمی یمتن  یهاوابسته   یبرخ  یولوژیپاتوب هب  ینگاه   با

ا  افت ی در  یآسان تبار  جادی که چقدر، بافت    یستیز  شده به 

خود را در کنار   تیاست و چقدر توانسته هو  کیخود نزد

  یمیمفاه  استحاله اکنون حفظ کند تا در کنار  ای   یسیدگرد

تبارشناسانه    یگزارش  نیآن در ح   ی بافت  طیتازه بتوان به مح

پ   کهاین  یبرا  و  .شد  لینا استحاله کلمه برس  ش یبه   م یاز 

ا کشف کرد که به تبار کلمه و به تبع  ر  ی صوت  ای صدا    د یبا

شده بخورد   جادیا  یبه ساختار متن  تیو در نها   بافت   بهآن  

  متن و  ینسبت به رفتار عمود  دیبا  صورت  نیا  ریکه در غ 

  یو شرط  دیق  چیه  یشده شک کرد چون ب  جادیزبان ا  مسخ

  ی ابی مفهوم هستند که ما پس از یکلمات از تبار اصوات نیا

 .م یاشان کردهفراموش 

ا  یپورهاد  مسعود اش  آغازشعر    نیدر  با  نوع کنش    نیرا 

 عت یطب  و  کیولوژیکشف ب  یکه برا  داندمید و  آغازیم   یزبان

استفاده برد و در کنارش   یستیز  ی اتیاز تجرب  د یها باساختار

  یتمام  بتواند  کرد که  نی را در متن ضبط و تدو   یی صداها

ع   کی  یهارفتار در  را  مس  نیمتن  در  کردن    ی ر ی کنترل 

 .کند  تیهدا یعیطب
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متن  یگاه  در  جهشصداها  از  برخاسته  و   یموضع  یها 

  مفهوم  به  ل یادامه دارند که تبد  جاآنهستند و تا    یامنطقه 

  ی به آسان یزبان هر قوم و ملت یمسأله با بررس نیگردند و ا

  لیبتوانند در کنار تبد  صداها  کهاین  .هستند  افتی قابل در

مقوله ها حفظ کنند دن به کلمه، خودشان را در دل متنش

  ندیآیم   شیپ   یمتن  یهادر ساختار   کمتر  است که  یگرید

برخ در  هم  اگر  حضورتجربه  یو  ع   یکیزیف  یها    ی نیو 

اهداف ساختار واحد متن    شبردیدر پ   اندنتوانسته ،  اندداشته 

  ینیع   یبرا  ییهارفتار  نی استقبال از چن  پس  .باشند  لیدخ

  یشعور و تعمد  ازمندین  یساختار  یهارخداد  یکردن برخ

احساس   ن یا  د یگسترش متن با  ریکه در س  استی  تصادف

 .هم به مخاطب منتقل گردد 

زبان   کردیرو  ییآوارو که شاعر در واقع به تبار  شیمتن پ   در

پ  شودمیپناهنده   در    اصالت  نیا  یآورادیصرف    یفقط 

  ییتا مخاطب را از اصل حادثه دور سازد بلکه از جا  ستین

بکر و تازه   احساس  نیپردازد که مخاطب هم ایبه شروع م

را دنبال   یمتفاوت متن یآغازتا در   کندمی ی را با او همراه

در واقع اصل رخداد    که  نباشدی  انیکند که هدفش شروع و پا

 .بنا نهاده شده است  یاتفاق نیمتن بر اساس چن

ا  کهاین  با ابتدا شاعر  را با محور  نیدر  کردن اصل   یمتن 

دار   ریدر گ  یول   کندمیبه خوانشگرانش گوشزد    دادیرو  و 

ا  متن روا  ی خط  نیهرگز  ن  تی بودن  اساس    توانمیرا  بر 

 شنهاد یپ   حس کرد چرا که متن خودش را از  هیگزارش اول

و    یداخل  یهاو خوانشگر در مقابل کنش  کند میشاعر جدا  

 شود می  ریدرگ  یطور  کندمیکه متن از خود ساطع    یبصر

در ابتدا هم عرض    اما   .گرددر  که نسبت به اصل مفهوم دو

پ   که  میکرد حاضر  در    شیمتن  را  خودش  شدن  کلمه  از 

  کندمیبه مخاطبان عرضه    یساختاری  و صوت  ییاصالت آوا

 ست یو منفک از اصل متن ن یانضمام  یاتفاق به نوع   نیاما ا

نوع تبار    نیا  نیاسکلت ساختمان متن طن  و   هکریبلکه در پ 

متن   یصوت از  پس  کلمات  واقع  در  و  است  مشهود  کامال 

در و  مفهوم  طهیح  شدن  به  ساختار  مرز  تن    یو  واحد 

باشد    یدادیدهند که پس از تمام شدن درست مثل روینم

 .کردنش است دیصدد تول در که متن

اول  اما شناخت  از  ا  هیپس  با  نیاز  رفتار  به    د ینوع  نسبت 

تا    یی ها متن  نیچن  یریپذت یمسؤل بود    کهاینحساس 

 د یها پس از به وجود آمدن خودشان را در حد تولکاراکتر

نما حرکت  شیبه  با  بتوانند  تولد  از  پس  بلکه    و  نگذارند؛ 

رو  یی ایپو بطن  نقش  داد یدر  آمده،  وجود   ی شتریب  یهابه 

 . بردن ساختار متن منفعل نباشند ش یداشته باشند تا در پ 

آوا و  گاهصداها  خودآ  ی ها  از  پر  برخاسته  و  روزمره  گاه 

  هاآن  فاصله با کلمات و دوشادوش  ی هستند که ب  یکاربرد

م استفاده  روزمره  زبان  برخ  ی در  اما    یهاکاراکتر  یشوند 

دور از   یجمع  خودآگاه  در  رهیگاه بلکه ذخنه از ناخودآ  ییآوا

به    توانمیو تولدشان    یریهستند که با به کارگ  یی هانسل

که    دیرس  هاآن توسط    یگوناگون ی  و درون  یرونیاشتراکات ب

ماندگار را با حضورشان به   یی هارفتار  تیدر واقع بار مسؤل

خود در    ی نیو با حضور ملموس و ع   کنندیم  لیها تحممتن

کنند و در  یم  ینینقش آفر  یستیز  یواقع به عنوان سمبل

سهم   یمتن یایو زوا ریشدن تصاو یوجه چند و یگستردگ

 .خواهند داشت ییبه سزا

  یگذرا و پرتاب  ییمتن صدا  ی)او....آ( در ابتدا  یآوا  ا ی  صدا

و    صوت  که با آمدن خود بخواهد در حد   ستین  ریالسع یسر

  یآغازدور    ،ی گاه جمعبماند بلکه با تلنگر زدن خودآ  ی آوا باق

دار  که عهده  کند می  یادآوریرا    یستیز-یفرهنگ   ریپر از ذخا

  کند یم  یگرآغازاست که در واقع نه تنها    ییهارفتار  یبرخ

  یهااتفاق   یتمام  تیمسؤل  غالب بار  یبلکه به عنوان کاراکتر

که شاعر    یکشف  نیتربزرگ  پس  .کشد یمتن را بر دوش م

تا به    کندمی متن خوانشگرانش را دچار آن    آغاز  نیدر هم

متن در  خود  گز  فعال  سهم  واقع  در    ی حرکت  نشیباشند 

تعمد و  در    یدرست  را  متن  بتواند  که  است  شعورمند  و 

که در    مینیبیببرد و م  شیبه پ   یعیطب  ساختمند و  یکنش

آوا ابژه  هم  نیآغازمنتخب    ییواقع  هممتن  و  با سو  طراز 

است لذا   از دست رفته  یاکه سوژه  است  سوژه متن  تیکل

  ی دهد که سوا یم  یخبر از متن  ر،مندانه شاع انتخاب ظرافت 

 ر یفراگ  یدر شبکه ساختار متن نقش  یرونیو ب  یبصر  ییبایز

  در حد یدر متن نقش ییو نقش آوا  کندمی یو غالب را باز

بلکه با حضور   ستیو شناساندن رخداد مورد نظر ن  انعکاس

خود   یکاراکتر  نیچن در  منتشر  اصوات  با  را   خودش 

ا  کندمی  یبازساز ا  ستین  نیچننیو  بخواهد  آوا   نیکه 

 سوژه   فاعل   یی داشته باشد و پس از شناسا  یمقطع  یحضور 

عمل  به  متن  بز  ی انفعال  یدست  گستره  سراسر  در  بلکه  ند 
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ه  خود آماد  ی صوت  ستگاهیو متن را در ز   کند می  ی نینقش آفر

 .کند می  یستیز یهافتارر یبرخ

  ات ینوع متن آوا مخصوصا در ادب  نیاز ا  ی فراوان  ی های نمونه 

که   دارد  وجود  مختلف  اقوام   ی قیتحق  با  توانمیفولکلور 

م  یاصول بررس  یدانیو  ز  یبه  و    هاآن  یشناخت  ییبایابعاد 

  یهاو ساختار  هانوع از بافت  نیها بر اساس امتن  یبندشکل

  هاینمونهپس از مشروطه   اتیپرداخت و البته در ادب  یمتن

ا  یمتن رفتار  ن یشده  رانوع  کار  توانمی  ها    ماین  ی هادر 

آوا _نوع متن  ن یا  یبه وضوح مشاهده کرد و فراوان  جیوشی

ادب با    قابل   ما هم  کیکالس  اتیدر  تأمل است و مخصوصا 

ها را  نوع متن   نیتبار ا  توانمیکه    یمولو  یشعرهانگاه به  

متن    نیمنظر نگاه من بسته به هم  چون  کرد و   ی ابیشه یر

ام که خود متن است یخواهم از هدف اصلی رو است نمروبه

و در صدد هستم که نگاهم را در نگاه متن قرار   شوم  دور

  طه یاش را که در حیخی تار  یبرون متن  یهاشهیبدهم و ر

  یمتن  تیمالک ی و اصال هم در پ  رم یبگ ده ی ند  ستین اهدافم 

و   حاضری  متن را به عنوان موجود  نیو ا  ستمیته نشنو  نیا

  گر یاش همدیساختار  یها که واحد  ده یدر هم تن  یاشبکه 

 توان میوگرنه  درب دهند به سمت جلو خواهمیرا پوشش م

شعر(  شُخی  متن آوا را با شعر )  نیهم  هیشب  گرید  یدر فرصت

نام مجموعه  با  از   ) ا  ا  ا.َ..  به  آریاپادمحسن  )  (!؟الَو)ی  )   )

توانسته   ک ینزد  یساختار  یچالش اند  کرد که هر دو شاعر 

 ق یتزر  یلکیگ  دیشعر جد  کرهیپ   را به  دی متفاوت و جد  ینگاه 

د  توانمی یقیتطب ینوع بررس نیکنند که در زمان خودش ا

ا  ییآوا  نسبت  کهاینگشا باشد و  راه شاعر چه   دو  نیمتن 

سو و  طب   ییسمت  ادامه  در  خود   یستیز  عتیرا  متن 

 ی مناسب قیتحق نهیزم یگری د مکان وقت و یاند برامودهیپ 

خواهند در عرصه نقد  یکه م  یمن و چه کسان  یرا چه برا

را فراهم کند و به نظرم    یبزنند فرصت  قلم ی  لکیشعر گ  یجد

خود    یخیتار  که در نظام  یمکتوب  یهابا تجربه  یلکیشعر گ

چه به صورت گسسته و و    تمندیو غا  وستهیپ   صورت  چه به

  نام  به  یاگسسته  یهاه و با توجه به اتفاق ساندجدا به ثبت ر

پس که هر کدام با  و هسا  یلک یگ  ی ها  واره  کویو ها  هساشعر

که   دهیرس  آن  خودشان وجود دارند زمان  یمتن  یهارخداد

سوق    یی به سمت و سو  یخ یو تار  یخبر  ی هانقد را از گزاره

باشند که    یایمتن  یهاطراز با اتفاق و رخدادکه هم  م یبده

 .طلبندیتر را میجد یهایبررس عدر واق

پور  م ییایب به متن شاعرمان مسعود  .  م یبرگرد  ی هاددوباره 

  ی هاشه یبه ر  که شاعر در شروع متن خود خوانشگر را  میگفت

ساختا  یصوت و  ایم   ربافت  که  وقت شه یر  نیبرد  به    یها 

پ  و  م   کرهیاسکلت  وارد  دادن    شوندیمتن  توسع  به  شروع 

زم  یهاشه یر در  چه  در   یرونی ب  نهیهم جنس خود  چه  و 

نظر   مینیب یم   و  کنندیم  یمتندرون   نهیزم مورد  متن  که 

ن تعق  ازیبدون  م  یخیتار  یبیبه  با    ابدی  یادامه  مخاطب  و 

آوا به  ا  ر یغ   یماتیتصم  دتوانمیحاضر    یتوجه    نیاز 

به بافت و    لیرا تبد   هاآن که شاعر    ردیموجود بگ  ماتیتصم

  ی میبا توجه به شکل تقد  که   م یساختار کرده است و گفت

مخاطب گرفته نشده  دادن از    فرصت توسعه  نیمتن باز هم ا

کند و به    بیمتن را تعق  زهیمشخص و کانالی  که در محور

 .برسد ی و قطع یینها جهینت

  ن یها توجه کرد ادر خوانش متن  د یکه با  یاز موارد  یکی

  که   را داشته  نیا  تیواقعا متن مورد نظر ظرف  ایاست که آ

بنا به    که این  ای خودش را ادامه بدهد    یعمود  یدر محور

 سند ینویم  گونهنیشاعران متن ها را ا  یمعهود و بصر  یعادت 

نکته هم توجه کرد که در ساختار مورد نظر    نیبه ا  دیو با 

از    میمفاه  متن ساز و  یهارکاراکت  نیب  یچه نسبت حاصل 

 .شده وجود دارد جادیساختار ا

نما  یبررس  با م  یرونیب  یساختار  حاضر  که   مینیبیمتن 

  جاد یای  متن برا  یبصر  یها و سازه  یشکلبند  یارهینسبت دا

 ن یکه قرار است ا  کندمیگونه عمل همان یدارید یقیموس

 .کند  اده یپ   هم  نیرا در مضام یقینوع بافت موس

نو  هیال  جااین  در دوباره  را  تا    کنممی  یسیاول شعر شاعر 

  م یهامورد نظر نسبت به گفته   یالقا  یفضا  دنی مخاطب با د

 :داشته باشد یتریقضاوت آن

 .......آ او

 .......آ او

 بوخوس 

 دس برار ن یکناره آب کاکا آب

 کول توسه داره همساده  سل

 ق یبرش از متن دق  نیا  یی ایقیموس-یبه نظام ساختار  اگر

  یعیطب که شاعر چه به صورت شعورمند و  مینیبیم میبشو
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را در دو بافت    ییایقینسبت موس  ی و چه به صورت تصادف

برا  و  تیرعا  او.....آ  یقیموس  یالقا  یآخر  موقع    در  کرده 

 در صورت   شود می  حس القا   نیا  کهاین  یخوانش متن سوا

کامال ملحوظ    ییایقیموس  احساس  نیمتن هم ا  یختگیانگ

در    یمتن  هیال  ن یبود دو پاره آخر ا  ن یاز ا  ریاست و اگر غ 

خود را آشکار   یشکل  زهیانگ   تا  شدند  یاندازه نوشته نم  کی

  د یعبارت )او.....آ( حتما با   ییایقیکنند چون در خوانش موس

شکل  یتوازن در  به   یقیموس  یالقا  یبرا  یرونیب  را 

  دهیکرد وگرنه بخش پوس  جادیان متعهد به متن اخوانشگر 

خاطرات خودش    مخاطب  ،کیکالس  یقیموس به سمت  را 

در    کندمیدعوت   موس  ستجااینو  بکر    دیجد  یقیکه  و 

را  ،یرفتار  ل یتحم  یمتن  کیکالس  یقیموس   به  خودش 

ا  کندمی با گ  ستین  نیو مهم  قرار    ومهیکه من خوانشگر 

عبارت ا  یدادن  ا  متن  نیدر  ا  یخیتاروصلت    نیبه    نیکه 

سوژه    جااینباشد که در    یند اسم کتاب شاعراتویعبارت م

به متن و    هینوع نگرش اول  نیبلکه ا  است  متن قرار گرفته

ن آن  کردن  پتانستوانمی اظهار  با  متن   یهالید  نهفته 

  یدگاه یاساس خود متن د  بر  دی باشد و با  داشتهی  طرازهم

شعر و    نیرا در درون متن به مخاطب القا کرد که در واقع ب

از برخ  دجایطراز را اهم  یتناظر  نقد   یهانشخوا  یکرد و 

  دیتول  یارزشمند  یهاکر و تازه پرده برداشت وگرنه متنب

نتوانسته شده که  ز  میااند  کشف    ها آن  یهاییباینسبت  را 

  کرد  ها عوضمنظر نگاه خود را نسبت به متن  دیو با   میکن

پ  با  دار  ییهافرض  شیتا  متن  میکه  توقعاز    یاانگاره  یها 

 .مینداشته باش

حرکت   کهاین   یاول متن برا  هیال  نیکه در هم  میگفتیم

در   رای  قینسبت موس  نی ا  د یاو.....آ القا بشود با   ییایقیموس

توانسته    هیال  نیالقا کرد و شاعر در ا  یشکل  یرفتار و کنش

کودکان   خواباندنی او....آ که برا تعبار یابا حرکت گهواره

خودش را همراه کند    شودمیشمال استفاده    یدر روستاها

  نیبدهد و ا  یشکل  یپاسخی  حرکت  یقینوع موس  نیو به ا

چ حرفه  یزیهمان  مخاطب  که  خوانشگران    یااست  و 

تا به   وندیپ   یبرا  یدیجد  فیتعار  متفاوت دنبالش هستند 

موس و  موس  یقیشعر  دادن  دست  از  دلهره  تا   ی قیبرسند 

 .کاسته شود  هاآن از کیشده کالس سنگ یستایا

ال  یحت ا  هیدر  وقت   نیدوم  امر  یشعر  حالت  و    یشعر 

بصر  م ینیبیم  کندمی  دایپ   درخواستی نوشتار   یکه شکل 

  زمتن و مفهوم همسا  یتا با صورت گفتار  شودمی کوتاه هم

 :دوم هیو کوک باشد اما در ال

 ....آ او

 ....آ او

 پابسراکون

 کا  رهیگ پابوز

است   یخبر  ی کیو    یامر  یکیبرش آخر    ای مصرع    کهاین  با

واقع   در  دوم  برش  و    درخواستجواب  و  است  نظر  مورد 

همد  ستتوانمی کنار  چن  گریدر  اگر  اما  شوند؛   ن ینوشته 

 :صورت نیبه ا ی عنیافتاد یم  یاتفاق

  «رکایپابسراکون پابوز گ»

  یفهم و درک عمود  دیبا  می که در باال اشاره کرد  چنانهم

  عادت   باشد تا بنا به  سدینویکه شعر م  یدر شاعر  یسینو

اتومات  یساختار صورت  به  چن کی کهنه  خودکار  و   ن یوار 

ا  ییهارفتار و  نزند  او سر   نه یزم  دتوانمیمدخل هم    نیاز 

  یکه در جا  اوردی ما فراهم ب  نیمنتقد  یرا برا  یخوب  یقیتحق

 .ارزشمند باشدد توانمی اریخودش بس

که اگر دو برش    میگفت .میو به متن شاعر بپرداز  میبگذر اما

و    یبصریی  بایشدند هم زینوشته م  یبه صورت افق  ی انی پا

در  معموال    کهاینشد و هم  یگرفته م  دهیشعر ناد  یدارید

را به   یمتن شکل  ادامه  فرصت  یقطع  یجمالت امر  جااین

نم ال  چنانهمدهند  یمتن  در  کلمه   هیکه  هم  شعر  اول 

 ی قیموس  یبنددر شکل  و   نوشته شده  یی)بوخوس( به تنها

نکرده است پس شاعر در    یرا همراه  یانی دو پاره پا  ،یرفتار

کنار افاده  ر  جداگانه نوشته تا د  را  هم دو پاره متصل  هیال  نیا

 .نکاسته باشد  یزیشعر هم چ یبصر ییبایزبان از ز

ا  یریتصو  گرید  یطرف  از در  القا    هیال  نیکه  خوانشگر  به 

ابهام ساختشودمی آن  ی دیمف  ی ،  و  دارد  به همراه    باخود 

در    ینمونه بافت  نیکه کشف چن«خرچنگ  یرد شدن از رو»

از    نیا نشان  بدون   یستیز  یاتجربهشعر  که   ن یچن  است 

ا  یاتجربه  به  مخاطب  کردن  سرزم  نیدعوت  و   ن یمنطقه 

تجربه   یسوا  که اینمگر    گیردمیصورت ن  یبه راحت  یریتصو

را با زبان  ییایتناظر و روابط جغراف ینوع دیزبان با یطیمح

 ن یچن  یآسان  نیا  بهسو کرد تا بتوان  منطقه مورد نظر هم
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  هیمتن کرد و در همان ال   کرهیرا وارد پ   یاتصور بکر و تازه

طب شکل  زبان  اگر  هم  نگ  یساخت  و   ی عیاول  خود    ردیبه 

  جاد یهمگام ا  ییآن فضا  نیو مضام  یقیموس  نید بتوانمین

متن گستره  کل  در  و  ساخت    گداخت  کرد  و  پرداخت  و 

 ی ر یاست که متن توانسته در س  نینشانگر ا  ییفضا  نیچن

  د یخود برا یو مفهوم یزبان مخارجی ساختگرا از عهده تمام

شعور القا  با  تعمد   یعیطب  یو  متنآناخود  یو  به    یگاه  را 

تحو احساس    که  بدهد  لیمخاطب  آن  به  نسبت  مخاطب 

 ی اچون سوژه ما سوژه   یکند اما از طرف  یوجود  تیمسؤل

از دست  که  ول   شاعر   است  بافت    ی رفته  به  توجه  با  شاعر 

ا  یفرهنگ تاث  یولوژید یو  تحت  که    ی هژمون  رینخواسته 

که   یگفتمان ا  یی هامتن  نیچن  شهیهم  باشد  با  بار    ن یرا 

معمول و معهود بکشاند و    یسمت فرهنگ زبان  به  یمناسبات

  ییها و دار تجربه   ریگ  نیدر ا   د یگاه است که باآ  شاعر کامال 

به مخاط انتظاررا  با  بدارد که مطابق  پ   ب عرضه    شیمتن 

  شیها و پ شدن از انگاره  ی خال  ازمند یدر واقع ن  نیا  و   برود

  تحت  را  یها و فرهنگ متناست که دامنه بافت  ییهافرض

حضور    کهاین   یدهند و شاعر برایغالب قرار م  یگفتمان  ریتاث

القا کند و    مخاطب  و ماندگار سوژه را به  یشگیو هم  یدائم

داشته که سوژه را   یبرسد سع  یی زبانکرد و القا  یبه تناسخ

سا تش  هیدر  تا   عییزبان  برا  نیا  خاطرات  کند    شیبدرقه 

 .و جاودان باشد  یشگیهم

 1396اسفند  -پور  ی قل مراد
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 ا درویش علی رض
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 ور امین حسن پ

 ی گیلکی داستانشخصیت در جهان 

مجموعه   دومین  تازگی  هادی  کوتاهداستانبه  های 

دوست با نام »دِلوَر« توسط نشر ایلیا چاپ شده که اگر  غالم

پری را به دلیل ترجمه بودنش به حساب نیاوریم،  رمان ماه

اندوخته  از  کتاب  ادبیات  پنجمین  گیلکیداستانی  ست.  ی 

که  -  این کتاب که متاسفانه هنوز به سبب توزیع نامناسب

در هیچ   - ستی گیلکیهاداستان ی مجموعهگیر همهدامن

چهار  کتاب و  بیست  شامل  نیست  دسترس  در  فروشی 

 .ستی انتهایینامهکوتاه و یک واژه داستان

ی  قرار است به بهانه  )حاشیه متن(  در این بخش از گیجیک

 .انتشار این کتاب، روی دو نکته کمی درنگ کنیم

 
* 

رو شدن متاسفانه باز هم انتظار منطقی خواننده برای روبه

ی هرچند مختصر و جمع و جور برای معرفی  با یک مقدمه

نتیجه داستانادبیات   به  مخاطب  به  وضعیتش  و  گیلک  ی 

های پیشین  نرسیده است. این کتاب هم، همچون مجموعه 

از    از داشتن مقدمه بر آن، متاسفانه  محروم است و عالوه 

راستاری ابتدایی برای یکدست کردن متن گیلکی هم  یک وی

نبردهبهره  .ای 

این    خواندن و نوشتن متن گیلکی برخالف حرف زدن به 

این قاعده برای هر زبانی وجود  د.  زبان، نیاز به آموزش دار

دارد. حتا آشنایی و خو کردن به همین چند عالمت مختصر 

گیله در  که  گیلکی  نگارش  در  جمع قراردادی  و   وا 

کار  قصه به  گیلک  معرفی    رود مینویسان  یک  به  نیاز  هم 

ابتدایی دارد. از سویی همین قراردادهاست که خواندن متن  

های مختلف،  و در برخورد با لهجه  کندمیگیلکی را آسان  

آورد. اما اگر  خوانی« را به جا میی »درست کم مرحلهدست

سیاق  و  سبک  به  و  گریخت  قراردادی  هر  از  باشد    قرار 

. حال اگر آن سبک شودمیشخصی روی آورد، کار سخت  

و سیاق شخصی در درون خودش هم شکلی ثابت و مشخص  

نداشته باشد یا به تعبیری دیگر متن در خودش و با خودش  

سخت  دوچندان  کار  باشد  نداشته  مشخص  قراردادی  هم 

نویسی  و سپس اگر در همین وضعیت آشفته، غلط  شودمی

د  ی متن را منحرف کند، بایخوانندهبه حدی برسد که ذهن  

نخوان برای  شده  چاپ  کتابی  دلور د!  گفت  کتاب  متن 

ی کتاب اگر  متاسفانه این ویژگی را دارد. بنابراین خواننده

در جایی برای خواندن متن دچار مشکل شد، به هیچ وجه  

لهجه ناآشنایی  به  را  ندهد چرا که  این  نسبت  نویسنده  ی 

شهری بودن با نویسنده،  هم با وجود همی این ستون  نگارنده

برای خواندن متن به جای حروف و عالئم الفبایی روی کاغذ  

خواندن غیر  کاری  گرفتم.  کمک  خود  ذهن   .از 

عهده به  موضوع  این  مسئولیت  نویسندهالبته  کتاب  ی  ی 

نیست بلکه باید ناشر را در این مورد مسئول دانست که چرا  

به صورتی که در کتابی  ادامه خواهید خواند دچار    چنین 

 .ستهای نگارشینویسیپریشان

 

در متن کتاب در نگارش مصدر »منّیسن« )نتوانستن( گاه  

گذاری و به  دقیقا با همین فاصله) «به صورت »من نی سم

جلوتر   کمی  و  شده  نوشته  گیومه(  داخل  عجیبی  طرز 

http://v6rg.com/wp-content/uploads/2013/01/dilvar.png
http://v6rg.com/wp-content/uploads/2011/07/zarxal.png


 21 شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

138 

  

م( را به صورت پیوسته و »مَنَّم« نوشته. توانمی»منّئم« )ن

باید کسره باشد و جز آن پرسش    «ن»ی باالی  در واقع فتحه

نویسی از چه رو؟  این است که آن جدانویسی چرا و این باهم

قرار   گیومه  توی  فعل  یک  جمله  یک  در  باید  چرا  اصال  و 

 !گیرد؟

یا در جای دیگر »خومَردور« را باید ذهن خواننده به »خو 

  یکلمه  یا   و   کند  رمزگشایی(  خویش  مرد  کنار)  ور«  ˇردم

جئون ببیند و تا بیاید عادت    را«   (/jo:n/) »جؤن  پرکاربرد

نشانه  که  کند ضمه»ئ«  به  ی  ناگهان  است  کشیده  ی 

!  شودمیرو  روبه (/xun/) ی خون»خئون« برای شکل ساده

وجود دارد  تازه باز از همین عالمت »ئ« کاربرد سومی هم 

»بدی فعل  در  آن  کتاب    ( دیدی)  (/bədi/) «و  در  که 

 .نوشته شده است «»بئدی

)بچه زأکؤن  چرا  نیست  معلوم  هیچ  ذاکون  یا  باید  را  ها( 

نوشت؟ یا چرا باید شنم یا شونم را شؤنم نوشت؟ یا در »خو 

باید   که  ماییم  این  »خو  مَچاه«  متن  منظور  بزنیم  حدس 

 .است!( را خود یمچه ) «مچه

گیری این که تمام مشکالت بر سر راه  غرض از این خرده

ی این یادداشت  نشر و فشارهای از باال و پایین برای نویسنده

قابل درک است اما با این همه، نباید فراموش کنیم که در  

مخاطب داده نهایت قرار است کتابی برای خواندن تحویل  

 .باشیم

* 

رسیم به اصل  گیری و مالنقطی بودن که بگذریم، میاز خرده

ای پرکار  دوست. نویسندههای هادی غالممطلب؛ یعنی قصه

ی پر و  اش، با این دو مجموعهکه عالوه بر کارهای فارسی

و دِلوَر،    1390ی گیلکی )زرخال، نشر گیلکان،  پیمان قصه

ی  هاداستانخش مهمی از فضای  ب(  1391نشر فرهنگ ایلیا،  

از    گیلکی چاپ شده را به خود اختصاص داده است. فارغ 

ها، ویژگی مورد تک قصه- نقد مستقیم و بررسی کیفیت تک

های هادی  ست که قصهبحث در این یادداشت، آن خدمتی

اند: خلق شخصیت دوست به تاریخ ادبیات گیلکی کردهغالم

 .یداستان

دوست افتاده، خلق نویسی غالمای که در قصهاتفاق خجسته 

و یداستانهای  شخصیت  اغلب طبق سبک  گرچه  که  ست 

الیه به  رئالیستی،  ادبیات  معمول  از سیاق  مشخصی  های 

نشین های حاشیههای روستایی،آدمجامعه تعلق دارند )آدم

به  خود  درون  در  اما  معلم(  معروف  تیپ  البته  و  شهری 

 .انداسبی رسیدهپرداخت من

غالم آدمهادی  توصیف  و  دوست در  است  های قصه دقیق 

که    کندمیبرای توصیف گاه از اصول رئالیستی هم عدول  

بتواند شخصیت باب میل خودش را بسازد. »گرچه در نهایت 

ی واقعی  هاناها با هم، خواننده را به یاد انستعامل شخصیت 

موقعیت واقعی  در  مشابه  ها  اندازد. چون شخصیت میهای 

شده به   هایی دارند که برای خواننده طبیعی و تجربهانگیزه

پایندهرسدمینظر   از حسین    داستان.  .« )نقل به مضمون 

 (کوتاه در ایران. جلد اول

قصه در  »گؤهَرِی«  شخصیت  به  کنید  نگاه  مثال  ی برای 

ین قصه، شخصیت شروع آغاز»گورشأبؤ«. با همان پاراگراف  

در واقع کل متن قصه در جهت  کندمیشکل گرفتن    به  .

به موازات   کهآنشکل دادن به این شخصیت است، طرفه  

عمؤی« هم به خوبی برای خود »این شخصیت، شخصیت  

 .جا باز کرده است

ی »انی تنهام«، این دیالوگ و قدرت نویسنده در یا در قصه

دیالوگ کشیدن  روزمرهبیرون  زبان  های  دل  از  گیلکی  ی 

تبدیل  شخصیت  پرداخت  اصلی  عامل  به  که  است  مردم 

قصهشودمی در  را  توان  این  غالم.  دیگر  هم  های  دوست 

قصه.  بینیممی از  پاراگراف  این  به  مثال  عنوان  ی  به 

)ی کتاب»اقوجؤن«  متن  قول  به  کنید:  ا  توجه   :اقوجئون( 

تا   منأن  بکونم؟  بوتی »چی  ندأنیم.«  بوتم »خؤنه هیچچی 

میدؤن  »مووال !  نمأ   گیر  کار   ایسأبوم،  لنگی یه  سر   ˇایسه 

پوکأکونی! تأ حلی بنه؟  مووال!  نبو  مویسّر  مئبه  أنپوکأکونی

  «...امما  بکشی   سیکار  دأنی  »پول  بوتم   جی خنده    « انصاف!بی

أبؤی، موشتأجی دکتی می  تور  تمنأنبؤ  گب  ˇدهن   می   هلئه

بوتی نکشم»جؤن،  زرأن  زره،  زَره،   « ؟!زَره، 

 ی »زر«، ای انتهای پاراگراف روی واژّ تاکید و تکرار کوبه
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های مشتی که مرد قصه به سر و روی اش با ضربهآواییو هم

زمان نکبت و استیصال مرد را هم در زند، همزن قصه می

له نمایش  کنار  به  زن   .گذاردمیشدگی 

ای همچون »سرأجؤری« دو دیالوگ گاه به زیبایی در قصه

ای خاکی باال  سوار را که پهلو به پهلوی هم از جادهدوچرخه 

بهمی خلق    گذاردمینمایش    روند  به  جمله  به  جمله  و 

ی گیلکی  داستان زند که در ادبیات  هایی دست میشخصیت 

 .کمتر اتفاق افتاده است

ی گیلکی به  داستانباری، خلق این همه شخصیت در ادبیات  

دوست را باید تزریق خونی پرتوان به یاری قلم هادی غالم

قرار بر رخ  شک اگر بی. مان دانستپیکر خالقیت ادبی زبان

اعتنا  ست، بیدادن رخدادی درخور در فضای ادبیات گیلکی

 .به این توان نخواهد بود

 

 

 

 ا درویش علی رض
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 یپورهاد مسعود

 ز دست رفته ا تی معصوم یبرا یاهیمرث

 دوست غالم  یاز هاد یداستان واق«، به »شأل ینگاه 

 
پرکارتر  یکیدوست  غالم  یهاد  سان ینوداستان  نیاز 

  یدر مجله یکوتاه از و  داستان یاز س   شیکه ب  ستیلکیگ

دوست است. غالم  دهیچند سال به چاپ رس  نیدر ا  والهیگ

دارد.    یبه زبان فارس  زین  ییهاداستان اش مجموعه  در کارنامه

 .ستیجانیاله ش«یپ ه ی»ب  ش یاو به گو ی لکیگ یهاداستان

ساخته و   ی دارد، زبان یروان ی داستاندوست زبان غالم  یهاد

  جیرا  یاز زبان محاوره  یبا عناصر   بیپرداخته شده در ترک

آشنا    یهاناآشنا و مک  یها ت ی و فرهنگ فولکلور. از شخص

 .دیافزایم  شیهاداستان تیبه جذاب نیو ا سدینویم

بر شگرد قصه در قصه به   یمبتن  شیهاداستاناغلب    ساختار

  ای و    ستیشب  ک یهزار و    یهاقصه  انیراو  اقیک و سسب

 .نیآغازدور آتش عصر ِ ی هادورتر، قصه یحت

پ   هاتیروا  یگونه کییموزا  یهابُرش آن حول   وند یو  زدن 

دوست  غالم  یبارز کارها  یهای ژگیاز و  داستان  یمحور کل

 .است

دوست،  غالم  یهاد  یها داستان  یهایژگیو  گرید  از

هوا  داستان  انیراو  یوگوگفت مرغان  زم  ییبا  با    ،ینیو 

طب  واناتیح روا  عتیو  به  که   اشیداستان   یهات یاست 

را    داستان  یانهیگراواقع  تیو روا  دهدیگون مافسانه  یشکل

  یساختار  برد؛ یم  انهیگراواقع  یساختارها  یفراسو  ی به جهان

واقع  درکه   ن  یل یرازگونه، تمث   ت،یآن  و    شودمیامتعادل  و 

و در    ردیگیهم قرار م  یانسان( رو-)پرنده  تیسطوح شخص

  داستان  یلیشده، جهان تاو   یداستانمدرن و معاصر و    یتیروا

 .کندمیتر را گسترده

 .ستهاداستان نیواق« از زمره ا»شأل داستان

هم »شأل   یاهیدرونما  وجه که  است  عشق  چون واق« 

به هم مرتبط    داستانها را در  نسل  ییتنها  کیبار  یارشته 

سبب چفت    ، یبه مثابه علت اصل  داستان و در مرکز    سازد یم

مناسبت و  روابط  بست  م  یهاو  خود  با  .  گرددیمرتبط 

مرثداستان دست  تیمعصوم  یبرا  ستی اهی،   ی رفته  از 

  یمعصومانه است. هنگام   ی ایدن  ن ینماد ا  «جؤن عشق. »ننه

»پ  م   اقوجؤن«لهیکه  حرف  عشق  گل    زند، یاز  صورتش 

 :اندازدیم

هأچ  ̌ مید  ˇنیا» بنه  س  ی کؤل  او  شؤ   ˇدیفیانارگول!  اؤأ 

 «.سر ˇمید رأچئهیرپ پی ˇگوشت

دور  ثیحد  و و  منابع    یبحران  از  است  معاصر  انسان 

طب با  بحران  عت،یارتباطش  ا  یازدهانسان  عشق    ن ی که 

  اند ی نمایبر او نم  گریرا د  اشیآب  یچهره   ،یرستگار  نیآخر

 .گستراندینم ش یو جهان امن و آرامشش را جلو

و صداوهم  یفضا غروب  به   لیحواص   یبانهیغر  یآلود  که 

  ،رودمی  ش یچند نسل به پ   انیزمان با سرنوشت راوطور هم

پا  ینیمع  آغازنه   سمت  به  نه  و  حرکت    یانیدارد  روشن 

باشد و هم    آغازهم    دتوانمیکه    ستیمکرر  ثی. حدکند می

 :انی پا

 ! واق، واق واق،»

هوا    نیبزئه سنگتمتام  صدا،  ˇواقشأل  ،ی کیشؤ نز  ،یبئیمغر

حوازأن خو دومبال   ی ته خط تؤدئنه، زئنه شنه؛ مچن  مه،ید

 !« سر

 
دوست،  غالم  یهاد  یها داستان  یهایژگیو  گرید  از

هوا  داستان  انیراو  یوگوگفت مرغان  زم  ییبا  با    ،ینیو 

طب  واناتیح روا  عتیو  به  که   اشیداستان   یهات یاست 

مافسانه  یشکل  .دهدیگون 

شب   آغازپر از سکوت    نیسنگ  یهوا  لیواق حواصواق   یصدا

را.   یو به دنبال خود حواس راو  رودمیو    اندازدیرا خط م

دا  یااسطوره  یی فضا گردش  در  پا   واررهیکه  در    انیخود 

 داستان   تیو روا  گرددیخود برم   یهیاول  گاه یبه جا  داستان

م تکرار  به  دوباره    ی رنوشت س  ،یارهیدا  یچنبره  ند،ینشیرا 

 .ستیکیآن  انیو پا  آغازکه 

ستاره سو    کتهیآسمؤن حال ندأنه،    نم،یسره جؤرأ گ  یم»

الالت جؤر،  او  شأل   کتهی.  هین   دایپ   أنی تینزئنه  واق،  دئه 

  ˇشؤ دره! اون  ییهنده تنها  یکیشؤ نز  یجؤر، ا  ˇنجارگهیب

ب  ؤنتاسی شکئنه،   نیسنگ  بزهمی وتتام  ˇنجارگهیصدا،  هوا 

:  هنهگوش    یهنده م   یمئنأ ج  یکیگاگلف، تک و توک، تار

 «واق، واق، واق 
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پخش است،    داستاندر درون    داستان  ی اوج و بحران  ینقطه 

شده    آغاز  جاآن که از    شودمیختم    یی به همان جا  داستان

 .را مکرر کند یتیروا گرید یتا در دور

درآم  داستان روا  ختنی از  تشک  کیاز    ت یچند    ل ی موضوع 

که بر    اشیاز عشق و عاشق  اقوجؤن«لهی»پ   تی. رواشودمی

نشانه فضاساز  یمکان   یهااساس  عصر    یو  و    نیآغازبه 

 کنار   زدن  کله«ˇ»گرد  ؛رسدمیعاشقانه    یهاقصه   تیمعصوم

 .واناتیاز آن جمله با ح عتیبا تمام مظاهر طب وند پی آتش،

  یهانادر دوره و زم   یول  شودمیکه عاشق    یانوه  تیروا  و

از دست    عتیخود را با طب  یعیطب  یوندهایکه انسان تمام پ 

تا با    ردیگیبر سر راه او قرار نم  یلیحواص  چیه  گر یداده و د

 :او حرف بزند

  أ ییقیعاش  یبؤم! امما تو نگو مو ا  قأ یخرأ بؤم، عاش  بشؤم»

 ی هوتؤر  کس، یگورشأ بؤم! ببؤم ب  جم، یخأ بسوجم! بب  یج

 « مبزن  گب کلمه دو  همره ˇواقأن ندأنم تا اونکه شأل

و    ل«ی»حواص  یناگفته  یها تیروا  گر،ید  یهاتیرواخرده  و

 .کندمی یکه با قرص برنج خودکش یدختر

و    ییبه دور از هرگونه پرگو  یو زبان   جازیا  تیدر نها  داستان

متناسب با طرح و    یهایو فضاساز  ها الوگی با د  مانه،یحک

  لیو جذاب تبد   ی خواندن  ی داستانرا به    ی ازل  یمضمون  ت،یروا

  یهیکه در پس ال  هیال  چند  یبا ساختار  یداستان.  کند می

که    یادثه. حادیگشا یچهره م  ی درون  یمتن، فاجعه  یرونیب

حادثه    داستان  کهاینبدون    افتد،یاتفاق م  هان ادر درون انس

 .محور باشد

و    ی گونه و لحاظِ منظر و نگاه شخصافسانه  داستان  نوشتن

  ی هاکه خصلت  یزدن فضا و مکان به عنوان عناصر  وندیپ 

  جادیو ا  تیبا روا  تاباند یرا بازم   یداستان   یرخدادها  یژهیو

را   یی ، داناداستانو متن    دادها ی رو  نیماب  کیارگان  یرابطه 

و نشان    شودمی  ده یاثر و در اثر د  یسندهیکه در نو  طلبدیم

دراز است در   انیدارد که سال  داستان  یسندهینو  ییاز توانا

  یداستان  یهابه شمار آدم  ی لکیگ  ی داستان  اتیادب  یحوزه 

 .دیافزایآن م یداستان  یهازبان و مضمون نیا

برا  دستش تا  باد  بنو  ی انی ما سال  یتواناتر  و شب    سدیدراز 

  د.بهتر برسان  یما را به روز یهاقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بیژن اسدی پور 
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  دوستهادی غالم

  "کۊوؤی"
 

  کف بۊ کف بۊ _

 .دره، شؤ نزیکهکۊوؤی خؤنده

خأ  دئه  درازأ    آفتؤ  ندار،  حال  آقۊجؤن  بشي.  بکشي  پر 

نیأ   بیرینأ  بنا،  میئن  دست    چپ    دیما  قبله طرف؛  کشه 

این   بي لیسکأ  کأدره.  قالی سرخ   گۊألجي  نیگاه،  رمق   

دسسک تالر    دارؤن   -گینه،  تبریز  شۊنه  گذرنه،  أجي 

باد ولگؤن  نیشنه.  بنیشته سر،  آفتؤ  بمۊرده  أجي -ولگ   

  :پرکنن. آقا جؤن خۊشئه فیکرأ شۊنه

همه  بؤن،  تهزاکؤن  گۊده  جیمأ  هیمه  پوشت  یکته  اي، 

بازي کادبؤن. خودشئن، یکته    چغال   گل   سر ایسأ بؤن

چنته -کوألکت بۊ.  ایسأ  اۊشؤن   ورجه  بۊ،  تیجأ گۊده  ه 

  .کۊألکت گل میئن نیشته بۊ

 کي نؤبه ایسه؟_

 مي نؤبه _

 بزن _

بنیشته کۊالکتؤن-تیجأ گۊده کۊألکت  اۊ  یکته  ویته،  ه  -ه 

  .نظرأ گۊده، فدأ

تیر   مۊرسؤن هوا سر  بنیشته،  -کۊألکت  بمأ،  أجي جیر 

أجي  -ۊالکت   سر. کۊألکت تیر مۊرسؤن هوا سریکته ک 

جیر بمأ، بنیشته کۊألکت   سر. کۊألکت کجأ بؤ، خمأ بؤ،  

  !أ مات ببۊرده-ه همه-بکته. زأکؤن

حسرت-اون گۊدن،  نیأ  یکته -ه  چۊتؤ  اۊ  که  بدئن  أجي 

هیمه   یکته  اۊ  بۊشؤ  سنگین  یواشئ  مۊسؤن  پهلوان   

اون بۊش-ورجه.  دۊبۊ،  دس  داس  گیته،  کوأل  خؤنه  ه  ؤ 

  .طرف

آقۊجؤن خنده بؤده. هۊتؤ دار   سر بمۊرده آفتؤ ولگؤن    

  .ه نیأ گۊده-سر

أجي پرکسن. اۊ چقدچي اي چند ماه ناخۊشی -ولگؤن باد

بي خۊب بۊ؟ اۊ که میئن، فیکر ؤ خیال   همرأ سر بؤده

اي هفتاد سال   میئن وقت نؤده بۊ، یک شؤ یک روز یکته  

اي چندماه ناخوشي میئن مغریبئ فیکر بکونی، چقدچي  

کار، کار، کار!    بي خۊب بۊ؟ اۊ فقط کار کأدبۊ.فیکر بؤده

بمۊرده وقتی  خؤنی  این    این    شایدئن  زأکؤن  این    بۊ، 

بؤن" فرزند رنج و کار". بعدن   سنگ   قبر   سر بنویشته

أ بؤته -بۊ خۊ شۊعمهاین   عروس، قبر   سر شیون بکشه

 !نویشته نأ؟بۊ: " عمه! دؤنی ائره چي ب

: "چي  أ نۊکؤن بدأ بۊ-عمه که سواد نداشت فقط خۊ کله

  "!عروس؟  قبر   سر،   بنویشته نأ، مي ابرارر

 !بنویشته نأ، کار، کار، کار 

ه وگرد -عروس   شیون صدا تا آسمؤن شۊ، خؤرد ابرؤن

 .گۊد أمه مردم   شیون و زاری میئن گۊمأ بۊ

 

 

-ه نیأ کأدبۊ که باد-ولگآقۊ جؤن هۊتؤ تبریز دارؤن    

تم تشت   همرأ  أمه  اي وقت   سال که بۊ،  أجي پرکس: 

بیني   برنج  بعدن  گۊدیم،  کار  گۊدیم،  کار  امأیم،  بیرین 

وقت، برنج لئه همرأ دیرین شؤیم. أني بیجار کأشتیم، أمه  

  .په بۊ، زخم   جیجاکی

تبریز  جلؤ،  چشم    اۊن    بنیشته  بمأ  بکشئه  پر  کۊوؤی 

ن. قۊج دار   سر، بنا گۊده هنده خؤندن: " کف  دارؤن   میئ

  "!بۊ، کف بۊ 

بۊ، کف  ه نیأ گۊده بؤته: کف-آقۊجؤن اۊن   گردن   طوق

بۊ! چی کف بۊ؟ اي زندگي؟ مي زندگي؟ اي دۊنیا؟ چي 

کف بۊ کۊوؤی؟! مۊ مگه وقت گۊدم تي صدا گۊش بدأم؟ 

همشک چئور واچیني مي ریفأ نأ بۊ، بیجار کاری ورزه  

نأ بۊ. زالۊهمرأ ز أ مي  -ۊمۊسؤن بهار   مئن مي دۊش 

  .أجي از مي تۊمؤن قۊزه گیتم-رخت   خؤ میئن، خؤ

مي مأ  دس  همشک  گشنگي  کألئس،  پۊس  ال  هف  شي 

بۊ! کف بۊ!    ی یک مۊشت پأل دأشتم. کففۊقۊت، ناجه

چي کف بۊ؟ اي زندگی؟ مي زندگی؟ هني دؤنم تأ خیلی  

 .دۊس دأشتم زندگی

پیله وقت   کۊوؤی، باغ، بیجار، سک، پیچه،تبریز دار،  

ئن، پیله همرأ بازي گۊدن، چي مزه  -که بۊ، پیچأ کۊته

مزه  زئن چي  کرکر  أمأدبؤن،  مرغؤنه  کرکؤن  دأشت! 

دأشت! تله کۊته، کاکۊری زي چي مزه دأشت! کبترؤن 

باق أمأن،  جیر  چرخسن،  جؤر  آسمؤن    کشئن،  باقۊ  پر 

دأشت! گؤ صدا، شیردۊ پله، گۊدن چي مزه  شي، شیر 

نشأ   زنأکون    خؤندن،  شعر  سر  کار    دأشت!  مزه  چي 

برنجؤن     همرأ  زنأک    مغریبئ  دأشت!  مزه  چي  کۊنی 

مزه   چي  کشئن  نقشه  اۊشؤن    گۊدن،  نیأ  أمأن    وۊرز 

دأشت! برنج بینی، عرق فۊدن، کار   سر، بیجار   میئن، 

کلنک  -آفتؤ بیني،  علف  دأشت!  مزه  چي  هندؤنه  أجي، 

مزه دأشت! پائیز   وقت دار  سر انجیل چینی بازی چي  

چي مزه دأشت! نامزد بازي خؤنه سازی، سؤني نیشان  

مزه  چي  وارؤن،  پاییز    آفتؤ،  بهار    دأشت!  مزه  چي 

زأک   دأشت!  مزه  چي  کۊلی  شۊر  باغ  خربزه  دأشت! 

أسؤنه اۊشؤن    مزه  دأشتن،  چي  هیئن  چي  چۊن  بازار 

  !دأشتبؤری، عرۊسي گینن چي مزه دأشت! زن

بۊ! کف بۊ؟!    مي جؤن   کۊوؤی، تو چره هی گۊتی: کف

آفتؤ که بۊشؤ آقۊجؤن خۊ چیشمأ دچئه، یکته چکه آرسۊ، 

أجي بکته این   دس   میئن که این   دیم   -این   چپ   چیشم

  .جي هننأبۊ

 !یکنفر بؤته: ای داد و بیداد

  !کۊوؤک   صدا هۊتؤ به گۊش أمه: کف بۊ، کف بۊ 

 هیجان ال ۱۳۸۰بهار 
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 پور( ورگ )امین حسن 

 نامه

 

ره ایتؤ  -آقایˇ بررسˇ عزیز! سالم. بخشنی   مأ أگه شمه

أ جی  ؤ جؤر  -خطاب کؤنم أمما چۊن هرچ   شیمئه نامه

نؤم  شیمه  أچ    -بۊدم  عؤنوان  هۊ  ه  بئی  بۊتم  نیأتم،  ه 

کؤنی  .   استفاده  خۊدتؤن  ک   بۊکۊنم  اینم  استفاده 

ک  دؤنم شمه تینی    بخشنی   ک  گیلک  نيویسنم. ألبته این 

ایتؤ     
یأن  بنویسم.  وادأنه ک  گیلک   مأ  بۊخؤنی    گیلک  

  نۊشؤن بدئم اين أچ   ک  شمه گیلک   
خأنم م  خۊشال  أن 

نامه   
وخت  گۊنم.  جدي  بۊکۊنی    باور  أ  -خؤنی  . 

بۊخؤندم، أول چی  ي ک  م  ذهنˇ می   بمأ ه  بۊ ک  شمه  

 گیلک  بۊخؤنی  . اۊنم قصه! دؤنم شیمئبه جالب  تینی   

نئه أمما مئبه خئل  جالبه. شمه ک  أمئه زوانˇ اؤضاع ؤ  

نيویس  س  چئل سال  ه دأنی  . گیلک  قصه-احوالˇ خی  

  گۊنم  
ویشته نئه ک  پا بیته. اي تؤضیح أم بدئم ک  وخت 

کۊتاهه. یا هۊ پأچˇ داستان. قصه م  منظۊر هۊ داستان

ه چۊن گیلک  می   خؤرؤم نيشینه. داستان مۊ گۊنم قص

  
 
اصال فارسيئه.  ناجۊره.  می    ایسه. گیلک   جوري  یک 

استؤري   می    اینگیلیس   هنده  چیسه.  نئه  مألۊم 

(Story( یا فیکشن )Fictionآدمˇ ذهنˇ می   یک )   چ -

هیستؤري  ئ استؤري،    گۊنیم 
وخت   

 
مثال تداع  کؤنه.  ه 

(Historyآدم )- گۊ  
- نیم فیکشن آدمه یاد هأنه یا وخت 

؟ هیچ   ه ! تفاق ؤ ماجرا  نظر هأنه. داستان أمما چ   چ  

یک ؤ  روایت  ؤ  نقل  ول   تأریف گۊدن-چ   قصه  ه  -ئه 

خؤرؤم  -آدم   
أن  می    زوانˇ  بأزۊن گیلک   أبئنه.  یاد  ه 

قصصه.   منظوره.  م   حرفؤن  ؤ  آهنگ  اینˇ  نیشینه. 

شأنه اۊنˇ صادˇ رس تأکید گۊدن. هرچ   تعلیق ؤ شات  

  ویشته. ألبته آقایˇ ؤ مات ویش 
ته، صادˇ رسˇ تأکید أن 

)أمه آقایˇ کشکۊل  خؤنه جیمأبنیم ک  قصه    کشکۊليي

داستؤن.   خأ گۊتت   نئه؛  دۊرۊس  بۊخؤنیم( گۊنه قصه 

داستان ؤ درعوض آقایˇ   بۊگؤم  اؤره  بنأیم ک  مۊ  قرار 

  دئه م  گیلک  نيویشی  ˇ همرأ کنار بأ. چۊن  
کشکول  أن 

ا مۊ  نۊدؤنه  آقایˇ کشکول  گۊنه  أمما  دأنیم،  ستعداد 

فارس    مۊ  ک   دأشت  خۊش  نيویسنم.  گیلک   چره 

حیدرينيویشتنأبۊم.   م  گیلک     بابکي رفئق(  )م     
أن 

  اۊنقدري گه راجه  
نيویشی  ˇ رس زیاد گب بزئه دأنه. یأن 

گیلک    م   به  راجه  بنه،  گب  نيویشی    گیلک   م   به 

ک     بنویشتأن گب نبنه. ایشؤنم گۊنم ک  در جریان ببی   

« ؤ  اي مباحث )»قصه یا داستان؟« ؤ »گیلک  نيویس 

همه ؟«(   
نيویست  گیلک   خۊدایˇ  »چره  مطرحه.  جا 

نکرده یک دفأ خیال نکۊنی   بابتˇ اظهارˇ فضل ؤ اي  

اۊشؤن چيی    نؤمم ک   -جۊر  نفرˇ  دۊ  اي  بنویشتم.  ه 

بأردم اینˇ وأس  ایسه ک  ألؤن ک  نیگا کأدرم اینم اي دۊ  

م  قصأن مئبه خئل  مؤهمه.  ألبته  نفرˇ نظر راجه به  

ایسی   که شیمئه جاجيگه ؤ مۊقؤم ؤ نظر خۊ   متوجه 

اعتبار ؤ  اي  -أهمیت  نهایت،  در  بررس.  آقایˇ  دأنه  ه 

ه زئنی  . أمما  -شمه ایسی   گه أصلˇ گب ؤ آخرˇ حرف

خأسم بۊگؤم اي دۊ نفر، تیی   مأ حأل  بۊکۊنن ک  کؤره  

ه  دۊ نفرم،    خؤرؤم بنویشتم ؤ کؤره چرتˇچؤال. بأزین

؟« ؤ منم منئم   
منی   مأ نۊگؤن ک  »چره گیلک  نيویست 

منئم  -ایشؤن حت   نيویسنم«  گیلک   »چره  بۊگؤم  ه 

بۊگؤم »چره فارس  ننویسنم«. خأنم بۊگؤم ایشؤن همه  

نامه شیمئه  ؤ  قصه  می   ک   -م   قصه  تازه  یکته  بئنه  أ 

ننيویشی  ˇ گب  - خۊشˇ ماجرا نيویشی   ؤ  بأزین  دأنه.  ا 

لفظˇ گب ک  بنه، آقایˇ کشکول  ؤ بابک ؤ مۊ،    ک  بنه،

ه مؤنیم ک  خأ راجه به م  بنویشتأن -یکته قصه آدمؤن
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قصه   مئبه  سالؤن  اي  أمما  نۊدؤنی    شاید  بزنیم.  گب 

خؤندن خۊشئبه انگاره دأنه. أول خأ اعالم بۊکۊنم ک  خأ  

قصه بۊخؤنم. بأزین م  مؤخاطبؤنˇ چیشمˇ می   أچ    

اشتؤ  قصه  بۊخؤنم ک   اعصابخأ  نأ.  -سنˇ  یا  دأنن  ه 

»ألبته م  قصه   بۊگؤم  خأ  بۊ  می  ؤن  اؤضاع  أگه  بأزۊن 

  
 
گیلکيه«. آقایˇ بررس! تازه ائره م  قصه رسأگینه. حتما

. تازه أگه واداشته  نبۊم ک   خأ تؤضیح بدئم ک  چره گیلک 

ألجه! گیلک    یا  زوانه  اصال گیلک   بدئم  تؤضیح  أول 

می  ˇ قصه  یکته  تینه  خۊدش  ببۊن.    نيویشی    تشکه 

  خأ واببۊن. دوأریم! کؤ  
اۊجۊر تشکه ک  مألۊم نئه کیت 

دبۊم ک  چره مئبه جالبه ک  شمه م   ایسأبیم؟ أهأ! گۊته 

یک -قصه  !  
راست  بۊخؤندین.  اۊنم  -چ   أ  بۊگؤم.  خأ  ئه 

دوم  این نئه ک   داب  می    اینه ک  گیلک   نظر  م   که 

مؤفرد  ام -شخصˇ  احی  دوم  ه،  چاکۊنیم  وأس    ˇ

ع. اي داب فارسؤنˇ شئه. أمما ائره نۊدؤنم  شخصˇ جم

چره هرچ   خأنم بنویسم تۊ، هنده نیویسنم شمه. شاید  

رجوع محسۊب بنم  چۊن به لحاظˇ اداري ألؤن مۊ أرباب

رجوع همشک خأنه ک  خۊ کار را دکئه ؤ هی  ˇ  ؤ ارباب

رۊسۊمات ؤ  رسم  یأرنه  خۊ  -وأس  کمته  نفعˇ  به  ه 

  .  اۊصۊل بنه خۊ پایˇ جی 

اینهنده   ؤ  بۊ  مؤقۊفأبؤ. م  قصه گب  رشته  که  گبˇ 

اۊن شمه  ک   خۊشاألبؤم    
گیلک   -چت  بۊخؤندین.  ه 

قصأن پۊر خؤندنکس ندأنن. ألبته فارس  اؤضاعم زیاد  

گیلک    ک     
اۊشؤن  بدته!  دئه  گیلک   أمما  نئه.  خؤب 

نیویشی    ؤ  ؤ  -خؤندن  ببۊن کمه  بلد  ؤ  بۊن  بامۊته  ه 

أدبیات   ک  
آدمؤن  می  ،  خ-اۊشؤنˇ  ؤ  ه  بدأرن  ۊش 

بنیشن قصه بۊخؤنن هنده کمته. اي اؤضاع ؤ احوالˇ  

نفر  بیس س   نۊکؤنم  می  ، م  قصه خؤندنکس گمؤن 

بۊکۊنم.   حساب  بئس  ببۊن.  فرهنگویشته  ي
ي
ˇ  خانه

أ بۊخؤنم، اؤره پؤنزه تا بیس  -جلسأنˇ می   أگه م  قصه

أ اشتؤنن. أگه مجله می   چاپ ببۊن شاید  -نفر م  قصه

نتˇ مئنم بنئم شاید   صد نفر دیگرم بۊخ ؤنن. أگه اینی 

هفتاد یا هشتاد نفر بۊخؤنن. کؤنه چقد؟ گینیم دیویس  

قصه م   نفر  دیویس  أگه    
یأن  عالئه!  -نفر!  بۊخؤنن  أ 

به حرف ندأنه  دیویس نفر خؤندنکس یکته گیلک  قصه

ه بۊگؤم ک   -آقایˇ بررس. اي همه شالر بدأم ک  هی   

نیوی مورسؤن  م   خؤندنکس،  نفر  ئبه  شتنکسدیویس 

شیمئه     
وخت  بۊکۊنی    حساب  ایسه  دۊنیا.  یکته    

یأن 

بنویشته-نامه می    اۊنˇ  ک   بۊخؤندم  »پرنده   أ  بی  : 

   شده حرف نیم خشک
زند« چۊجۊر خۊشاألبؤم. وخت 

به دیویس نفر ببۊن  دیویسˇ یک نفر، اۊنم گیلک  قصه 

قصه،   اۊنˇ  هم  ؤ  مؤخاطب کمه  اۊنˇ گیلک   هم  ک  

دیویسˇ یک نفر آقایˇ بررس. یک    نشأنه خۊشاألنبۊن. 

نفر خؤندنکس ویشته. اۊنم نأ هرماله خؤندنکس. چۊن  

ؤ مسۊلیتˇ خی   منئم شمه-شمه کار  دأنم  بنئم  - ه  ره 

 دؤنی   اي  
 
  خؤندنکسؤنˇ ورجه. خۊدتؤن احتماال

باچ 

ه  -دیویس نفرˇ می   شاید دأه نفرم نئسن ک  م  قصأن

اۊجۊر بۊخؤنن  دفأ.  رج به رج ؤ بقایده بۊخؤنن. اۊنم چن

  اۊشؤنˇ دس أچ   در نۊشۊن. خال   
ک  حت  یکته کلمه ن 

کلمه هرته  دأنم    
جؤنکنس  چ    مۊ  دؤنی   ک   أ  -شمه 

رج  چنته  یا  یکته  شاید  خئلی    رس.  ه  -دؤجی   گۊدنˇ 

بؤ ایشؤنˇ أزأر رس بأ ؤ رسوؤزئن. شمه  رددأدئن. نفأمسه

م کؤنی  .   أمما هۊجۊر خؤنی   ک  مۊ خأنم. تأویل ؤ تفسی 

. چن جۊره تأویل. هر جۊر ک   شا   چن جۊره تفسی 
ید أن 

. باور بۊکۊنی     امکان دأنه. یا هر جۊر ک  امکان ندأنه حت 

تلفؤنˇ می   م  رفيق أچ   بشتؤسم ک  نامه می       
وخت 

زند« نزدیک  شده حرف نیم ی خشکبنویشتی   »پرنده 

 فکر نۊدم اۊ اداره می   یک  
 
م. اصال بۊ بال در بأرم پرأگی 
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أم به گیلک   ه ک  گیلک  بۊخؤنه. کاش شیمئه نامه نفر بئس 

بنویشتهبنویشته  کاش 
 
مثال پرنده  بی  .  »بخۊشته  بی  : 

پرنده هۊتؤ ک  مۊ م  قصه می    یا  نزئنه«  مؤرغ  -گب  أ 

شمه بنویشته-بنویشتم،  مؤرغ گب  رأم  »بخۊشته  بی   

دؤنی      
 
حتما خۊدتؤنˇ  - نزئنه«.  ایسی   ک   آدم   چۊن 

وأس   مسۊلیتˇ  ؤ  دأنی     شؤغل  بۊخؤنده  زیاد    - کتاب 

پرنده أمما  -گیلک  می    مئنم گۊتن  أ گۊنن مؤرغ. فارس  

فارسؤن کرک دئه  دئه  -ألؤن  مؤرغ. گیلکؤنم  ه گۊنن 

ه  کس  -کیم کرککم دئه  چۊن  شاید  مؤرغ.  ه گۊنن 

مؤرغ دئه منئه ؤ هرچ   اینه کرکه، پس دئه کرک ؤ مؤرغˇ  

بۊ ک    مؤهم  پرأیی    مؤرغˇ  نئه.  مؤهم  م  اي  تؤفی  اۊنم 

  همه کرکن ؤ کرکم مؤرغه.  
روزؤن کالچˇ کاره. پس باچ 

م دئه مألۊم نئه. خۊالصه کاش   پس مؤرغ ؤ کرکˇ تؤفی 

أچ    بنویشته اۊن  یا  نزئنه«.  مؤرغ گب  »بخۊشته  بی   

ؤ   بخۊشته  نزئنه«.  گب  مؤرغ  »بخۊشؤنه  بئته: 

أمما   بخۊشته!  بخۊشته،  دأنن.  تؤفی   بخۊشؤنه 

ه یک نفر بخۊشؤن ه ک  بخۊشته. خأنم بۊگؤم  بخۊشؤنی 

تره!«:  دوم  می   هنده نقل دره؛ أساتیدˇ قؤل  »داستان  

»خۊشی  «ˇ   ایسأبۊ ک   نفر  یک  رۊزگاري،  رۊزي  یک 

مؤرغ-فعل اۊ  بدأ.  أنجؤم  رس  مؤرغˇ  یکته  ه  -ه 

بخۊشؤنه. اۊ مؤرغ بخۊشته ؤ بۊبؤ بخۊشته مؤرغ. أمئه  

 ایتؤ 
 
بئته    قصه می   بۊبؤ بخۊشؤنه مؤرغ. بئته نبۊ؟ اصال

یا  -ئبه فارس  نامه نيویسنی    نئه هۊتؤ ک  فارس  قصأن

: نامه زئنی  ! اداره  أم گیلک     ئبهگیلک  قصأن  - چيی  ˇ قؤل 

 بزنی  ؟  - مۊ چ   دؤنم-بنویسی   یا 

درم؛ پۊرگۊ، پۊردرده آقاىˇ بررس.  ه درد أرده -شیمه رس

  ک  بنویشتی   گب بزنم. این 
که نامه خأستم راجه به ایت 

زند« یا اۊ  شده حرف نیم شتی   »پرنده  خشکمی   بنوی

بی   »بخۊشؤنه مؤرغ گب  جۊر ک  م  نأجه بۊ بنویشته

نزئنه«. نۊدؤنم چ   خأ گۊدن. کۊ نیویشتنکسه ک  نأجه  

می  ؟   یکته کتابˇ  اۊنم  ببۊن؟  چاپ  قصه  خۊ  ندأره 

به نت  اینی  ؤ  قصهمجله  خۊ  تا  آدم  أمما  یکته  -دیمه  أ 

ه ندئه،  -اۊ قطع ؤ اۊ جلدکتابˇمی   ندئه، تا اۊ حجم ؤ  

ه باور نأنه ک  نیویشتنکسه. دؤنی  ؟ جلد ؤ جلدˇ  -این

که     
چی  ؤن  اۊ   

 
همه ؤ  فهرست  ؤ  مقدمه  ؤ  پۊشت 

ؤ کادؤ   بهیم  ؤ  دس  أمئه  برسئه  أچ    دیگرؤن  همیشک 

هأیتیم ؤ بۊخؤندیم ؤ بنأیم قفسه می  . هی  ˇ وأسئه ک   

أکته دیألجی  اي قصه چاپ ألؤن  خأ گۊدن ک     أم ک  چ   

نبۊ.   مؤهم  مئبه    
هت  بؤن  چاپ  قصه  اي  ببۊن. کاش 

آدم  یکچ      
وخت     دؤنی  ؟ 

وخت  بنه،  مؤهم  خئل   ئبه 

بخیاله خۊشˇ تمؤمˇ رس     ک  
یکچ   رس یکجۊر جنگت 

ترس   می    دیلˇ  آدمˇ  مئنه  جنگˇ  هۊ  جنگ کأدري، 

اي   نکۊنه  دبازه!  می    قؤمارˇ  اي  نکۊنه  ک   دکئنه. 

بأزین  دنبۊن!  هیچ    می    تمؤم«ˇ  ؤ    »خۊشˇ    
ایست 

؟ اي    
؟ چ   رس جنگت   

  چره جنگت 
خۊدت أچ   وأپۊرست 

اؤکته چ   کأدره؟ کؤکته  همرأ    
ن  أدبیات،  اي  أ  -زبان، 

ه؟ آقایˇ بررس،   دأشته درین؟ کؤکته نخأنی   اؤکته بمی 

ه کؤنم مأ یاد هأنه کۊچتأی  -گاگلف ک  اي چی  ؤنˇ فیکر 

ه ک  خۊش دأشتم،  -ک  بۊم، هرته عکس ؤ رۊزنامه وابی   

طرف  اینˇ تا  -دۊ  بۊمؤنه.ک   زئم ک   نواري  چسبˇ  ه 

ه. شاید خیال گۊدم ایتؤ خۊدم   همیشک بۊمؤنه. ک  نمی 

  نمینم. م  پی  نمینه. م  مأر نمینه. شاید م  پی  ؤ مارˇ  
ن 

گبم نبۊ. کیسه ک  نخأ تا أبد دبۊن؟ آدمؤن مگه هی  ˇ  

وأس  زأک نکأرنن ؤ نچئی  ؟ ک  بۊمؤنن؟ یهۊدئن یکجۊر  

ک   دأنن  یکجۊر  -اۊن  داب  »کادۊش«؛  دۊخؤنن  ه 

تا هر زمت ک   -اۊرۊشواره  ایتؤ گۊنن ک   أ. کادۊشˇ می   

زينده  دره،  می    یادˇ  زأکؤنˇ  خۊ  نکۊنم  کس   غلط  أ. 

  ، »دئبارˇ نسق« ]عهد عتيق[ˇ می   بمأ دأنه ک  هر زأک 
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بۊخؤنده    
ن  یکجا  سنگه.  رسˇ   ˇ قی   ˇ پی  بۊم ک   خۊ 

هننأبۊ ک   وادي  یکته کۊچˇ  می    رس   مکزیکˇ  ته  دۊ   

  ایسه ک  ألئه یک  
«، اۊشؤنˇ س  دأشت: »بمردأنˇ رس 

»أزأ  -نفر   
ن  یکته  ؤ  رس   ˇ قی  ایشؤنˇ  بأ  دأنن ک   ه 

« ک  دئه ه  کس ایشؤنˇ قی   ه رس نزئنه  -بمردأنˇ رس 

ه ترس گینه  -ه یاد نأبئنه. آدم-ؤ هيچ زينده آدم  ایشؤن

- آقایˇ بررس! بخیاله هرته آدم ک  مینه، یک عالم آدم

ه ک  خۊشˇ یادˇ می    - شˇ همرأ کۊشنه. اۊشؤنه خۊ 

  ک  بمرده بؤن أمما أزأ نمرده بؤن! شاید  
دأشت. اۊشؤن 

أگه   ببۊن. گیلک   وأس   هی  ˇ  رس  جؤنکنش، گیلک   م  

چن    
دؤن  ه،  چن بمی  ه؟  بمی  خأ  آدم  چن هزار  هزار، 

قهرمان   أچ    خۊدم  ن؟  بمی  أزأ  خأ  بمرده،  ميليون 

م ؤ بۊگؤم ک  خۊدمˇ  چاکأدرم؟ پس بئه هأچ   شالر ندئ

   
مردن أچ   ترسنم. مردن ک  نأ! أگه مردن أچ   ترسئم هت 

چۊپؤق دۊد نۊدم! )مأ یاد نأنه بۊتم یا نأ ک  پیپ کشنم( 

م  ترس خأ أزأ مردن أچ   ببۊن. کیسه ک   أزأ مردن أچ    

. تؤضیح     أزأ مردن أچ   ترس 
سه؟ م  قصه مؤرغ أن  نی 

دفأ  شایدم چن أ بۊخؤندین ؤ  -نخأنه چۊن خۊدتؤن قصه

بۊخؤندین ؤ دؤنی   جریان از چ   قراره. اۊ مؤرغ یک زمت  

این شکارچ    ألئه  پرأیت.  بۊ.  نزئه-زينده  نخأنم  ه  بۊ. 

بحث بزنم ک   -معادˇ  سه گب  اینˇ  ؤ  بکشم  پیش  ه 

  مردنˇ پس  زنده 
وابی   یا نأ. چۊن بأزۊن شأنه  مؤرغؤن ن 

زنده  أگرم  ایشؤناشکال گیی   ک   نئه ک   قرار  ˇ وابؤن 

ه دؤنم. ول  أخه  -دۊده جؤن گب بزنه. ایشؤنکۊلۊش 

خۊ   بأ  شکارچ    یکته  ببۊم،  مؤرغ  أگه  مۊ  نأ،  شمه 

جۊر  اي  )ألبته  می  ،  بالˇ  م   بزنه  همأ  »تأپور«ˇ 

- شکارچی   ک  پیشاپیش دؤنن قراره مؤرغˇ شۊکؤمˇ می   

- ه کۊلؤش دکۊنن، ایشؤنˇ حواس هننأ ک  مؤرغˇ بال 

ماله نۊمؤنه. دقیق نۊدؤنم  ئه زئی   ک  -جان   ه نزنن. یک 

مؤضۊع  -کؤره  اي  به  راجه    
دأنم ک  وخت  قبۊل  زئی  .  أ 

واپۊرس نیویشته خؤب  خأ  بۊده درم  م   دپۊرس  ؤ  بیم 

بۊده -اطالعات تکمیل  اي موضوع م   ه  أمما چۊن  بیم 

ي ندأنه منم دئه اینˇ ن   ه نیتم. دوأریم!  -قصه می   تأثی 

چ   خۊ تأپورˇ  دبۊم أگه مۊ مؤرغ ببۊم ؤ یکته شکار گۊته 

 م   
 
همرأ مأ بزنه( درجا مینم. اۊ دم ک  جؤن دأدرم، حتما

ئه یکچ   بۊگؤم. شمه ببی   شیمئه  -دیل خأنه اۊ شکارچ   

یا   ناله  یا فؤش یا نفرین   خأنه. ایسه 
 
دیل نخأنه؟ حتما

مردنˇ   خۊ  دأنه  خۊش  هرک   دؤنم.  چ    خۊرؤم گب. 

خؤ!   بۊمؤنه.  یادگار  أچ    خۊدش  بۊگؤ ک   یکچ    زمت 

  اۊ مؤرغ، تی  بۊخؤرده ؤ بکته زمی  ˇ رس، ایسه باغˇ  و 
خت 

می   یا بیجارˇ می   یا هرجا، تا شکارچ   فرسه اینˇ رسˇ  

هف  ناواله  جؤر  دئه.  هیتؤره  تی   تأپورˇ  بدأ.  جؤن  ته 

ه بۊشۊن. تی  خأ مؤرغ ه  -مؤمکنه اۊ مؤرغ هنده پرأگی 

گبؤن چ   بنه؟ درجا زمینگی  بکۊنه. بکۊشه. پس اۊ نزئه

ق هۊتؤ ک   م   ه  گبؤن.  ببۊن.  ه   خأس  تشکه  صه 

بۊخؤندین، مؤرغ ایسأبۊ رافا تا یک رۊز خۊ شکارچ   همرأ  

اینˇ خۊشکأبؤ  تنا  -اۊ خؤنه می   ک   بنأبۊن می  ˇ رس  ره 

 ببۊن. 

می     ببۊن م  قصه  قرار  أگرم  خیال گۊدم  مۊ م  ورجه 

شمه یکچ    ه   -یکجا  ببۊن.  ه  هی  خأ  نأ،  خۊش  ره 

« می  . چ   دؤن تأویل ؤ »رافان   ائره شأنه هزار جۊر  م! 

خۊدم   زمت کؤلل   نیویشی  ˇ  وابی  ˇ  اي  تفسی  گۊدن. 

  بۊم ک  عجب رافان   تدارؤک بدئم ؤ اینˇ می    
أچ   راض 

که اۊتاقˇ  چ   چی  ؤن ؤ گبؤن ک  دننئه! یا خیال گۊدم این 

سینه سیویدˇ  مؤرغˇ  بخۊشؤنه  رس،  می  ˇ  أ  -می  ˇ 

بد   
مؤنکران  مؤرد    شاید  بۊدم،  چ    تؤصیف  مۊ  أره. 

زند«!  شده حرف نیم  خشک   دؤنسم خأ بنویس  »پرنده 

دوم  )دئه کم ضمی   بؤدرم.  خؤدمؤن   همرأ  شیمه  کیم 
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ائره گمؤن کؤنم   تا  أمما  مؤفردˇ وأس  گۊنم!(  شخصˇ 

گبؤنˇ تکلیف خأ  شمرأم مۊافق ایسی   ک  اۊ مؤرغˇ نزئه 

اینˇ رس بحث بۊکۊنم ک    نخأنم  ببۊن.  یک جا رؤشن 

مؤ  زئن بخۊشؤنه  گب  قبۊل.  -رغ  منئه.  یا  تینه  ه 

دۊرۊسه. بخۊشؤنه مؤرغ گب زئه منئه. أمما قصه می  ˇ  

ه نقض بۊکۊنه. م  منظور اینه  -ماجرا اۊجۊر نئه ک  این

هرحال اۊ مؤرغ خأس گب بزنه. شاید فؤش یا شاید  ک  به 

 وگرده شکارچ   
 
  خؤرؤم گب. مثال

ئه بۊگؤ »أخه مردˇ  -أن 

؟  حساب! بمرده گاب! )شیونˇ    
( چره مأ بۊکۊشت  قؤل 

  زأکؤنˇ شۊکؤمˇ وأس  بۊ یک چی  ي،  
  یا ن 

هنده أگر ن 

ائره   ایتؤ  ألؤن  کار؟  بۊبؤ  «م  »تاکسیدرم  آخه  أمما 

اینه ک   یه منظۊر  م   تۊ کئف کأدري؟«  ایسأم  لنگˇپا 

ه خأس بزنه أگه مننیس. مۊ گۊنم ائره خأ  -خئل  گبؤن

یس.  ه سیوا گۊدن. قبۊل دأنم ک  منن-تینسن ؤ خأسن

- رأم هی   -بخۊشؤنه مؤرغ منئه گب بزنه. دۊرۊسه. شمه

بنویشتی   ک  »مرغ خشک  نیم ه  أمما  زده حرف  زند«. 

ه قبۊل دأنی   ک  خأس گب بزنه؟ ایسه خۊدش نأ،  -این

چ   ک  این أچ   بجا بۊمؤنسه. هأ؟ اینˇ رۊح. اینˇ اۊن

خؤ! ائره چ   خأ گۊدن؟ یک ما دۊ ما نأ. دۊ سۊ سال أم  

ال دوأرسه ؤ اي بخۊشؤنه مؤرغ یا هرچ    نأ. س  چئل س

بجا   أچ    مؤرغ  بۊخؤرده  تی   اي  دأنی    اعتقاد  شمه  که 

، چۊن مۊ   بۊمؤنسه ؤ اي دۊنیا می   دره، رۊح یا هرچ  

- نۊدؤنم مؤرغؤن رۊح دأنن یا نأ، خۊالصه هرچ   ک  اۊن

نزئه  خۊ  هۊن،  دۊخؤنیم،  بزنه؟  -گبؤنه  خأ  ه کؤره 

  این
ه کۊلۊش ؤ پمبه  -ه بخۊشؤنی   ؤ اینˇ می   -وخت 

فۊقاسی   ؤ فنأن یکته اۊتاقˇ می  ˇ می  ˇ رس، هۊ چی  ي  

ه بخۊشؤنه مؤرغˇ رۊح یا جؤن یا هرچ    -ک  تینیم اۊن

لنگˇپا بئسا  دۊخؤنیم، س  چئل سال هؤره بئسأ رافا. یه 

دیگر  جایˇ  دؤنس ک   -رافا.  أمما  ندأشت،  سؤراغ  ه 

شکارچ   یک رۊزي وگردنه خۊ بخۊشؤنه شکارˇ ورجه.  

بخۊشؤنه  هیت خۊشؤنˇ  وگردنن  شکارچی    دئه.  ؤره 

همرأ   شکارˇ  بخۊشؤنه  شکار،  بۊخؤرده  ورجه.  شکارˇ 

ي مۊ نۊدؤنم. أمما تؤفی  دأنه.   تؤفی  دأنه. ایسه چ   تؤفی 

هی  ˇ واسئه ک  وگردنن. س  چئل سال بئسا رافا. اي، م   

قصه تعلیقه. اینˇ سه کار بۊدم ک  م  خؤندنکس م  همأ  

ه بأ. بأ، بأ، تا اۊ رۊز تا، اۊ  -چئل سال  بأ. تۊمؤمˇ اي س 

- اۊتاقˇ دیرین، تا بۊشتؤه ک  اۊ بخۊشؤنه مؤرغ اۊ مردأی

بنویشتی     راحت  خئل  شمه  بأزین  بۊگؤ؟  خأن  چ    ه 

زند«؟ آقایˇ بررس! دئه  شده حرف نیم »پرنده  خشک

ره بۊگؤم. چۊتؤ تؤضیح بدئم ک  منم  -نۊدؤنم چۊتؤ شمه

نم ک  بخۊشؤنه مؤرغ گب  شیمئه همرأ مؤافقم. منم دؤ 

نزئنه. م  قصه مئنم ک  گب نزئه. منیس گب بزنه. چۊن  

بۊ. بمرده بۊ. یکته تأپورˇ تی  یکجۊر بۊخؤرده  بخۊشته 

ه ک  اینˇ جؤن ؤ اینˇ بال ناقصانبۊن. یکجۊر  -بۊ این

ک  اینˇ سیویدˇ پرؤن هنده نۊمۊد بدأرن. پس مننیس  

ل اي مئنه  گب بزنه. خال  خأس ک  گب بزنه. به هر حا

اي گت  ک  خأس بزنه ؤ منیس چ   بنه؟ شاید أگه مثال  

ن   ک  بۊگذشته،  بزنم قضیه ویشته واببۊن. ه  پئنشمبه

من ؤ بابک، آقایˇ کشکۊل  خؤنه أچ   أمأدبیم )نۊدؤنم  

خئل    أمه  آقایˇ کشکول  گۊنه  نأ ک    یا  بۊدم  عرض 

داستان أمئه  تینه  دأنییم ک   أمهچی  ؤن  ره  -نيویس  می   

 گۊنه أمه »شآل« دأنییم. ول مۊ گۊنم  ل بزنه با
 
ى. مثال

قصه یکته  بۊشۊن  تینه  چۊتؤ  می  ؟ شآل     شآل  فارس    

- ألجه دأنه. هرچ   خأ بۊگؤ أول گۊنه »آۊۊ«؛ شآل فارس  

ئه نۊدؤنه. یا أگرم بۊدؤنه خۊ أمبستˇ ألجه همرأ، دهن  

ه  -ه دردˇرس چاکۊنه. ایسه أگه شآل-وانۊده خأ خۊش

ه وأدأریم ک  فارس  گب بزنه، تا بۊگؤ  -این بأریم وسط ؤ  

؟ اي دئه چۊره گب  زنئه؟!« »آۊۊ« همه گۊنن »چ   چ  
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ه بنیم خۊشˇ حال خأ همش تام بزنه ه  چ    -أگرم این

ه چ   بکۊنه؟ کؤ ایسأبیم؟  -نۊگؤ. پس شآل اۊ همه گبؤن

أمأدبیم( ؤ  آقای کشکول  خؤنه أچ    بابک،  ييأهأ. من ؤ 

يي أچ   هۊتؤ قدم زئدبیم ؤ  ˇ جۊلؤ مؤسافرؤنˇ می    نۊشیي

زئه  یکچ   گب  به  راجه  دننه.  بابک  یاد  مأ  ألؤن  دبۊ ک  

نزئه  بۊق  ماشینؤن  أگه  مؤنس  یاد  مأ  أمما  شاید  بۊن. 

دبؤن   برده  عرۊس  تی ج.  زئن.  بۊق  بناگۊدن  ماشینؤن 

مۊسافر شیطنت   چنته جوؤن  هۊتؤ    
أن  یا شاید  شاید 

ک    هۊتؤ  جۊلؤ،  نۊشی  ˇ  مؤسافرؤن  چنته  کأدبۊن. 

  خۊ 
دبۊن رس بگردؤنی   ک  بیی    ئه وألیشته-شؤنˇ بستت 

بۊق چ   وأسئه. منم رس بگردؤنئم. دئه نۊدؤنم چ   بۊبؤ  

شمبه  آقایˇ بررس. دئه بابکˇ صدا م  گوش نمأ. پی   

شمبه بۊ ؤ تۊ چ    بۊ. اۊ نویشتنکسˇ عربˇ قؤل  »پی   

  ک  چۊره پی   
بۊ!« مۊ دئه نفأمسم کؤ ایسأم.   شمبهدؤن 

يریسأبۊ. م  دیل تراپ تراپ زي. بابکˇ  م  جؤنˇ مۊ و 

به صدا  اینˇ  أمما  خؤرد  تۊکؤن  نمأی. مچه  گۊش 

خیابؤنˇ   یکته  تهرؤن  یا  ایسأم  الجؤن  ألؤن  نۊدؤنسم 

می  ! مئه نظر بمأ آدمؤن صد ته، هزار ته، دأه هزار ته  

درن ؤ ألؤن خأ یک جای أچ    ماشی  ˇ می  ، هۊتؤ بۊق زئه

باتۊم  جرگه  ایبهیک  ؤ  دکألن  ماشینؤنˇ دس  شؤنˇ 

ئه یکچ   بیته بۊ جی  ؤ جؤرم  - أ بشکی  . م  گۊل  -شیشه

یکته   بۊبؤبۊن،  جیجأ  یکجا  جؤن  آدمˇ  بگی   تۊ  نشۊ. 

یک بأزین  زخم،  همه  قدیمˇ  اۊن  مئنه،  خیابؤنˇ  دفأ 

بستت   بابکˇ گببهمؤسافرˇ  می  ،  وسط،  دسˇ    
زن 

چنته بۊقˇ همرأ رس وا بکۊنه ؤ اینˇ درد تأ یاد بأ ؤ خئل   

  خۊشئبه الیجؤنˇ خیابؤنؤن ؤ  چی   
 

ؤن تأ یاد بأ ؤ زيندک

تۊ  بستت   ؤ  بدأره  رسه  می    مؤسافرؤنˇ  ؤ  فۊرۊشی   

خؤرده  دألگن  آؤزینأبؤ،  یکچ   بخیاله  خأ  هأی  ؤ  دري 

این خال   چۊتؤ.    
نۊدؤن  ؤ  چ      

نۊدؤن  أمما  ه  -بۊگؤی 

  خؤنه، اۊتاقˇ می   صد دفأ  
  ک  تأ گب دره؛ شؤ شت 

دؤن 

  
هأن    

شت   ،  
هأن    

ور،  شت  درجیکˇ    
شت   ،  

هأن    
شت   ،

   
ن  یکچ    هۊتؤ  بنه،  پسفرده  بنه،  فرده  خیابؤن،    

شت 

- گۊل  می   دۊماسسه هننأ. آقایˇ کشکۊل  أگه ایشؤن

بۊخؤنده  »همهه  بۊگؤ  خأس  درین-چ   بۊن  ورین  ئه 

نامه یا  داستانه  نئه  مألۊم  اي  ورگ!  خاطره.  بۊدي  یا  أ 

  قصه!« أمما همه
مگه اي    جام ک  داستانˇ جا بنویشت 

  بستت  ؤ بۊق ؤ مؤسافرؤن  
چی  ؤن آدمˇ دس دره؟ وخت 

درین چ    نی  ،  مؤسافرؤن  ؤ  بۊق  ؤ  بستت   ورین  دئه 

   -نۊبؤره، ک  مۊ هۊنˇ رچ
 

م؟ ائره دئه مرگ ؤ زیندک ه بگی 

 آوو؟« ه بگۊ »عزیزم. تو چرا م -گبه. ایسه تۊ شآل
 

ک

خط درازˇ  یکته  نفر  یک  ؤ  بخیاله  دأنه  دسأیته  کش 

،  حۊضۊرغیا  
بستت    

قیف   . حاض  مؤسافر.  کأدره.  ب 

ؤ   مۊ  ان    رس  خۊ  گه    
)هۊن  مؤسافر  اؤکته   ! حاض 

   عمل
بستت  خۊ  ؤ  همرأ  مانتؤ  سأنˇ  ؤ  دۊماغ  بۊده 

آدم أچ    !  -وألیشی    حاض  کؤنه.(  مؤسافردۊست  ه 

! ورگ،   ! استخر. حاض  ! نۊشی  ، حاض  ماشی  ، حاض 

اح آقایˇ معلم. بۊته »خأ   غایب! کؤ ایسأ؟ بۊشؤ مۊسی 

دره  مأ گب  ؛  بأرم        بۊشۊم  جؤر 
خأن  هنده  بأزین  ی.« 

. ک  بۊ گۊت »نيویشی  ،    
. زیندأی ک  گب بزن   

گب بزن 

یا   دؤنه  بئی   ين وؤشتنه«؟ کافکا  بی  أچ    بمردأنˇ صف 

  تینه گب    أمه آقای بررس؟ مأ رۊ بر نأنه بۊگؤم بمرده 
أن 

مؤرغˇ کار منم ک   -بزنه ک  م  قصه  قبۊل.  ه چاکۊنم. 

م گب بزئه. مۊ خال  بنویشتم ک  خأس گب بزنه  ننویشت

»پرنده  بنویشتی    جی   قصه  شده  خشک    أمما شمه م  

نیم  »پرنده حرف  ننيویشتی    حت   خشک   زند«.  شده   

نخأنه گب بزنه«. أمما مۊ گۊنم پس اي همه سال تعلیق  

ه م  همرأ بأردم تا م  قصه گۊف،  -ک  مۊ م  خؤندنکس 
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م   منئم رساخر  مۊ ک   بنه؟  خؤندنکسچ    بۊگؤم:  -  ه 

منده! اي مؤرغ بخۊشته  ه، گب نزئنه.  رس   أ، بخۊشؤنی 

 کي  دؤنه  مۊرسؤن  شیمئه  ؤ  من  خؤندنکسم  مي  اصل  

  قد   دئه  عقل  مي.  بررس  ̌ آقای .  نزئنه  گب  مؤرغ  بخۊشؤنه

  سۊ   هر   أمئه  کي  أردن   سر  أ -قصه   اي   شأنه   چۊتؤ  کي  ندئنه

  وأسي   ˇاین  بنویشتم  کي  ایشؤنم .  بنیشؤنه  أ-ناجه   ˇدیل  ˇنفر

  بخۊشؤنه  دؤنم  منم  کي  بۊکۊنم   عرض  ه-این  خالي  کي  بۊ

  راسه   شمه   بررس،   ˇآقای  بۊگؤم  خأسم.  نزئنه  گب  مؤرغ

 نخۊشؤنه  آخه   أمما  نزئنه،  گب  مؤرغ  بخۊشؤنه  گۊنین،

 . نزئنه گب مؤرغم

 الجؤن/ ورگ

 

 فارسی ترجمه 

 نامه

 پور( نوشته: ورگ )امین حسن

 خوشروانترجمه: جواد 

را    آقای شما  اگر  ببخشید  باید  سالم.  عزیز!  بررس 

تان را زیر  . اما چون هر چه نامهکنممیطور خطاب این

و رو کردم، اسمی از شما پیدا نکردم، گفتم بهتر است  

استفاده   خودتان  که  کنم  استفاده  عنوانی  همان  از 

نویسم.  کردید. این را هم باید ببخشید که گیلکی می

ید گیلکی بخوانید من  توانمیدانم شما  می  کهاینالبته  

اینمی  وارا   بنویسم.  گیلکی  تا  میدارد  خواهم  طوری 

خوانید، نشان  شما گیلکی می  کهاینام را از  خوشحالی

گویم. وقتی نامه را خواندم  بدهم. باور کنید جدی می

شما   که  بود  این  رسید  ذهنم  به  که  چیزی  اولین 

بخوانیدتوانمی گیلکی  میید  قصه!  هم  آن  برای  .  دانم 

شما جالب نیست اما برای من خیلی جالب است. شما  

قصه باخبرید.  ما  زبان  احوال  و  اوضاع  از  نویسی  که 

ست که پا گرفته. این  گیلکی سی چهل سال بیشتر نی 

توضیح هم  می  را  وقتی  که  منظورم  بدهم  قصه  گویم 

  من.  «داستانکوتاه است. یا همان »پاچ     داستانهمان  

  داستانیند.  نشمی  خوش  گیلکی   در  چون  قصه  گویم می

ست.  یک جوری است. توی گیلکی ناجور است. فارسی

اصالً معلوم نیست که چیست. باز در انگلیسی استوری  

(story ( یا فیکشن )Fiction  یک چیزی به ذهن آدم )

می میتداعی  وقتی  مثالً  استوری،  کنند.  گوییم 

( یاHistoryهیستوری  به  را  می(  آدم  وقتی  د  یا  آورد 

آوریم.  گوییم فیکشن اتفاق و ماجرا را به خاطر میمی

نقل و روایت و چیزی    داستاناما   اما  چه؟ هیچ! قصه 

آورد. تازه در زبان  ها را به یاد آدم میتعریف کردن، این

و  گیلکی هم خیلی خوش می آهنگ  منظورم  نشیند. 

قصصه.   است.  آن  تأکی  توانمیحروف  صادش  د  روی 

بر سر   تأکید  بیشتر  تابش  و  آب  و  تعلیق  کرد. هرچه 

البته   بیشتر.  هم  خانه    آقایصادش  در  )ما  کشکولی 

می  آقای  جمع  بخوانیم(  کشکولی  قصه  که  شویم 

گفت    گویدمی باید  نیست؛  درست  قرار  داستانقصه   .

  آقای و در عوض  داستان بگویم  جا آنگذاشتیم که من 

  آقایبیاید. چون  کشکولی هم با گیلکی نوشتنم کنار  

نمی  گوید میکشکولی   اما  دارم  استعداد  چرا  من  داند 

می میگیلکی  دوست  فارسی  نویسم.  که  داشت 

درباره  می )رفیقم(  هم  حیدری  بابک    گیلکی نوشتم. 

  به  راجع   که   آنقدری   یعنی.  زده  حرف  زیاد   من  نوشتن

  هاینوشته  به  راجع  شودمی  زده   حرف  نوشتنم  گیلکی

گویم تا  م میه   را  هااین.  شودمین  زده  حرفی  ام گیلکی

؟« و  داستاندر جریان باشید که این مباحث )»قصه یا  

نویسی؟«( همه جا  »گیلکی نویسی« و »چرا گیلکی می

مطرح است. خدای نکرده یک وقت خیال نکنید بابت  
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را نوشتم. اگر اسم    هاآنطور چیزها  اظهار فضل و این

است که حال که نگاه    این دو نفر را آوردم به این خاطر

هایم خیلی  بینم نظر این دو راجع به قصهمی  کنم می

برایم مهم است. البته حتماً متوجه هستید که جایگاه  

  آقایو مقام و نظر شما هم اهمیت و اعتبار خود را دارد  

حر که  هستید  شما  این  نهایت  در  و  بررس.  اصلی  ف 

می را  اما  نهایی  دو  میزنید.  این  بگویم  نفر  خواهم 

ند به من بفهمانند که کجا خوب نوشتم و کجا  توانمی

ند به من  توانمیچرت و پرت. باز هم این دو نفرند که ن

م  توانمینویسی؟« و من هم ننگویند: »چرا گیلکی می

م  توانمینویسم« حتی نبگویم: »چرا گیلکی می  هاآنبه  

نمی فارسی  »چرا  میبگویم  بگویم  نویسم«.  خواهم 

قصه  این همه  قصه    را  شما   نامه   و   منها    ایتازهوارد 

  و  نوشتن  از  صحبت.  دارد  را  خود  ماجرای  که  کندمی

  و  کشکولی  آقای   ،شودمی  که  لفظ  از  صحبت   ننوشتن،

  به  راجع   باید  که  ایمقصه  یک   هایآدم  من  و  بابک 

  خواندنم  قصه  اما  ندانید  شاید.  بزنیم  حرف  هایمنوشته

  کنم   اعالم  باید  اول.  دارد  ماجرایی  خود  ها،سال  این  در

می چشم  که  از  باید  آن  از  بعد  بخوانم.  قصه  خواهم 

.  نه  یا  دارند  شنیدن   قصهمخاطبانم بخوانم که حوصله  

  من   قصه  »البته   که  بگویم  باید   بود  روبراه  اوضاع   اگر   بعد

  آغاز   جااین  از   زهتا  ام قصه.  بررس  آقای.  گیلکیه«

  اگر  تازه !  گیلکی  چرا  که  دهم   توضیح  باید   حتماً .  شودمی

گیلکی    که اینوادار نشوم به توضیح دادن    ابتدا   همان 

نوشتن خود   لهجه! گیلکی  یا  د گره  توانمیزبان است 

  است  قرار  کی  نیست  معلوم  که  ایگره.  باشد  قصه  یک 

  چرا  که   گفتم می!  آهان  بودیم؟   کجا !  بگذریم.  شود  باز

!  راستی.  ایدخوانده  را  امقصه  شما  که  است  جالب  برایم

به    کهاینبگویم؛ آن هم    خواهممی  هم   دیگر  چیز   یک 

را   مفرد  نیست که دوم شخص  رایج  گیلکی  نظرم در 

بخاطر احترام به دوم شخص جمع تبدیل کنیم این کار  

هر چه    جا ایندانم چرا  ها رواج دارد. اما نمیبین فارس

نویسم شما. شاید چون  خواهم بنویسم تو، باز هم میمی

شوم  به لحاظ ادارای االن من ارباب رجوع محسوب می

کارش راه بیافتد    خواهدمیهم همیشه    و ارباب رجوع

که رسم و رسومات    کندمیبه همین دلیل کمتر جرأت  

  کالم را به نفع اصولش زیر پا بگذارد. باز هم سررشته  

  خوشحال   چقدر   کهاین  و  بود  ام قصه  صحبت .  شد  گم 

  خواننده  گیلکی   هایقصه.  خواندید  را   آن   شما   شدم

ب نیست.  زیاد خوه اوضاع فارسی هم  البت.  ندارند  زیادی 

بدتر!«   »دیگه  گیلگی  و  اما  خواندن  که  کسانی  تعداد 

نوشتن گیلکی را آموخته و بلد باشند کم است و میان  

قصه  آدم  هاآن و  بدارند  دوست  را  ادبیات  که  هایی 

احوال   و  اوضاع  این  در  کمتر.  هم  باز  بخوانند 

از بیست    بیشتر  کنممین  گمان  من،های قصه  خواننده

ام را  د. صبر کنید تا حساب کنم. اگر قصهسی نفر باشن

در جلسات خانه فرهنگ بخوانم، پانزده تا بیست نفر آن  

ای چاپ شود شاید صد نفر  شنوند. اگر در مجلهرا می

دیگر هم بخوانند. اگر در اینترنت بگذارم شاید هفتاد یا  

چند نفر؟ گیریم دویست    شود میهشتاد نفر بخوانند.  

ست!  ام را بخوانند عالینفر قصه  نفر. یعنی اگر دویست

برای یک قصه گیلکی دویست نفر خواننده حرف ندارد  

بررس. این همه طول و تفصیل دادم تا بگویم برای    آقای 

یعنی یک  نویسنده نفر خواننده  دویست  مانند من  ای 

تان را خواندم که در  دنیا. حاال حساب کنید وقتی نامه

بودید: »پرنده   نوشته    زند«نمی  حرف  شده  خشک آن 

  دویست   بشود نفر  دویست  وقتی . شدم خوشحال  چقدر 

  هم  که   گیلکی  ایقصه  برای  هم   آن   نفر  یک   و
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  خوشحال   شودمین  اش،قصه  هم  و  است  کم  اشخواننده

  خواننده  یک.  بررس  آقای   نفر   یک  و  دویست .  نشد

  مسئولیت  و  کار  از  چون.  ایخواننده  هر  نه  هم  آن.  بیشتر

نش باخبرم  خوانندهتوانمیما  باقی  کنار  را  شما  ها  م 

ید که در بین این دویست  بگذارم. احتماالً خودتان بدان

ام را سطر به سطر  ده نفر هم نباشند که قصه نفر شاید 

بار. آن طور بخوانند و درست بخوانند. آن هم چندین 

که حتی یک کلمه هم از دستشان در نرود. تنها شما  

انتخاب هر کلمه چه سعی و تالشی  دانید که من سر  می

ها شاید یک یا چند سطر را رد  دهم. خیلیبه خرج می

شان سر برود و بگذرند. شما اما  کنند. نفهمند و حوصله

خواهم. تأویل و تفسیر  خوانید که من میطور میهمان

می جور  هم  چند  تفسیر.  جور  چند  هم  شاید  کنید. 

ی هر جوری که  تأویل. هر جوری که امکان دارد. یا حت

ز رفیقم شنیدم  امکان ندارد. باورکنید وقتی پای تلفن ا

  زند« نمی  حرف  شده   خشک »پرنده   که در نامه نوشتید

  را  فکرش  اصالً.  کنم  پرواز  و  بیاورم   در  بال  بود  نزدیک 

  گیلکی   که  باشد  نفر  یک  اداره  آن   در  کردم نمی  هم

مثالً  د.  بودی  نوشته  گیلکی  به  هم  را   تاننامه  کاش.  بخواند

»بخ بودید  نوشته    یا  نزئنه«  گب   پرنده   شته ۊکاش 

  هم   شما   نوشتم،   مرغ  را  پرنده  امقصه  در   که   طورهمان

حتماً  ۱)  نزئنه«  گب  مؤرغ  شتهۊ»بخ  نوشتیدمی  .)

  و   شغل  واسطه  به  که  هستید  آدمی  چون-دانید  می

  پرنده  به  گیلکی  در   - ایدخوانده  زیاد   کتاب  تان مسئولیت

گفتند اما االن دیگر  فارسی هم می  در .  مرغ  گویند می

)فارس کرک  به  می۲ها  کم(  دیگر  مرغ.  کم  گویند 

گویند مرغ. شاید چون دیگر ها هم به کرک میگیلک 

بیند کرک است،  بیند و هر چه میکس مرغ نمیهیچ

هم نیست. پرواز کردن  پس دیگر تفاوت کرک و مرغ م 

ت.  که آن هم این روزها مختص کالغ اس  مرغ مهم بود 

پس بقیه همه کرکند و کرک هم مرغ. پس تفاوت مرغ  

نوشتید  و کرک هم دیگر معلوم نیست. خالصه کاش می

:  بهتر  هم  آن  از  یا.  نزئنه«  گب  مؤرغ  شتهۊ»بخ

و  ۳)شؤنهۊ»بخ شده  خشک  نزئنه«.  گب  مؤرغ   )

شده، خشک شده! اما  خشکانده شده فرق دارند. خشک 

که خشک   نفر خشکانده  را یک  شده.  خشکانده شده 

خواهم بگویم که در دومی روایت وجود دارد؛ به قول  می

تر است!«: روزی روزگاری یک نفر بود  یداستاناساتید »

م داد. آن  اانجکه فعل »خشکاندن« را بر روی یک مرغ  

مرغ   شد  و  شد  خشک  مرغ  آن  خشکاند.  را  مرغ 

خشکانده شده. بهتر    شده. در قصه ما شد مرغخشک 

اصالً   هماننبود؟  نیست  قصهبهتر  برای  که  ی  هاطور 

ها:  چییا به قول اداره-نویسید  فارسی، فارسی نامه می

می قصه  - زنید!نامه  گیلکی  برای  هم  گیلکی  های 

 بزنید؟ - دانم من چه می-بنویسید یا  

پر درد است    ،آورم؛ پر حرفدارم سرتان را به درد می

م  آقای نوشتید  یبررس.  که  چیزی  به  راجع  خواستم 

  شده   خشکدر نامه نوشتید »پرنده    کهاینحرف بزنم.  

  نوشتیدمی  داشتم،  آرزو  که  طورآن  یا  زند«نمی  حرف

.  کرد  باید   چه   دانم نمی.  نزئنه«  گب  مؤرغ  شؤنهۊ»بخ

  چاپ  اشقصه  باشد   نداشته  آرزو  که  است  نویسنده   کدام 

  کنار،   به  اینترنت  و  مجله  کتاب؟  یک   در  هم  آن  شود؟

تا آن حجم و    کتاب  یک   در   را  اشقصه  تا   آدم نبیند، 

که نویسنده است.    شودمیقطع و جلد را نبیند، باورش ن

دانید؟ جلد و پشت جلد و مقدمه و فهرست و همه  می

آن چیزهایی که همیشه از دیگران به دست ما رسیده  

در  و خریده و گذاشتیم  و خواندیم  دادیم  هدیه  و  ایم 

هایمان. به همین خاطر االن نگرانم که چه باید  سهقف
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کرد تا این قصه چاپ شود. کاش چاپ شدن این قصه  

دانید؟ وقتی یک چیزی برای  اینقدر برایم مهم نبود. می

جوری   چیزی  سر  بر  وقتی  شود،  مهم  خیلی  آدم 

کنی،  جنگی که انگار بر سر تمام خودت جنگ میمی

افتد که نکند  م میدر میانه همان جنگ ترس به دل آد

در این قمار ببازد. نکند در این »تمام خودش« چیزی  

پرسی، چرا  ایستی و از خودت مینباشد. بعد از این می

جنگی؟ این زبان، این ادبیات،  جنگی؟ بر سر چه میمی

؟ کدام یک دیگری را نگهداشته؟  کندمیبا تو چه کار  

گاه  بررس، گه  آقایدیگری بمیرد؟    خواهدمینکدام یک  

فکر   چیزها  این  به  یاد  کودکی  کنممیکه  به  را  ام 

تکهمی هر  خوش  آورم،  که  را  روزنامه  و  عکس  از  ای 

زدم که بماند. تا  داشتم، دو طرفش را چسب نواری می

می خیال  شاید  نمیرد.  که  بماند.  کردم  همیشه 

مرد.  طاین نخواهد  هم  خودم  مرد.  وری  نخواهد  پدرم 

نبود.  مادرم نخواهد مر د. شاید بخاطر پدر و مادر هم 

ها مگر برای همین  کیست که نخواهد تا ابد باشد؟ آدم

ها آدابی دارند که  شوند؟ که بمانند؟ یهودیدار نمیبچه

می آن  در  به  سوگواری.  یکجور  »کادوش«؛  گویند 

گویند هر کسی تا زمانی که در یاد  کادوش اینطور می

اشتباه نکنم در »عهد  فرزندانش بماند، زنده است. اگر  

است.   خود  پدر  قبر  سنگ  فرزندی  هر  آمده  عتیق« 

جایی هم خوانده بودم قبرستان کوچکی در مکزیک بود  

مرده »قسمت  داشت:  قسمت  دو  که  هاآنها«،  که  یی 

هنوز کسی را دارند تا به قبرشان سر بزند و »قسمت  

مرده سر  واقعاً  قبرشان  به  هیچکسی  دیگر  که  ها«، 

هنمی و  زندهزند  آدم  نمییچ  یادشان  به  آدم  ای  آورد. 

می  آقایترسد  می که  آدمی  هر  انگار  میرد  بررس! 

یی که به  هاآنکشد.   های زیادی را با خودش میآدم

یی که مرده بودند اما واقعاً نمرده بودند!  هاآن  یاد داشت

باشد.   همین  برای  گیلکی  روی  زیادم  تالش  شاید 

هزار آدم خواهند مرد؟  دانی گیلکی اگر بمیرد چند  می

چند هزار، چند میلیون مرده، باید واقعاً بمیرند؟ دارم  

قهرمان   خودم  طولش  میاز  بیخود  بگذار  پس  سازم؟ 

ترسم. مردن که  ندهم و بگویم که از مردن خودم می

کردم!  ترسیدم اینقدر چپق دود نمینه! اگر از مردن می

ندارم گفتم که پیپ می یاد  نه(.  )به  یا  از  کشم  ترسم 

واقعاً مردن است. کیست که از »واقعاً مردن« نترسد؟  

می مردن  واقعاً  از  هم  من  قصه  توضیح  مرغ  ترسید. 

اید و شاید هم  چون خودتان قصه را خوانده خواهدمین

دانید که جریان از چه  چندین بار خوانده باشید و می

کرد.  قرار است. آن مرغ یک زمانی زنده بود. پرواز می

خواهم بحث معاد را  کارچی او را نزده بود. نمیهنوز ش

بزنم که مرغ این مورد حرف  ها هم  پیش بکشم و در 

می زنده  مردن  از  بعد  بعد  چون  نه.  یا    شودمیشوند 

اشکال گرفت که اگر هم زنده شوند قرار نیست که تن  

شان حرف بزند. ولی شما نه، من اگر مرغ  پر شده از کاه

البته  -ه پر«ش بالم را بزند،  باشم و یک شکارچی با »ت

پیشاپیش میجور شکارچیاین است  ها که  قرار  دانند 

شان هست به بال  شکم مرغ را از کاه پر کنند، حواس

زنند که عالمت نماند. دقیق  جایی را میمرغ نزنند. یک 

زنند. قبول دارم که وقتی  دانم کدام قسمت را مینمی

اید خوب پرس و  نویسم، بدارم راجع به این موضوع می

تکمیل میجو می را  اطالعاتم  و  اما چون  کردم  کردم 

اش را  ام تأثیری ندارد من هم پیاین موضوع در قصه

گفتم که اگر من مرغ باشم و یک  نگرفتم. بگذریم! می

ته با  بزند،  شکارچی  را  من  می-پرش  آن  درجا  میرم. 

به    خواهدمیلحظه که در حال جان دادنم حتماً دلم  
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شک  دلتان  آن  باشید  شما  بگویم.  چیزی  ارچی 

. حاال یا فحش یا نفرین و  خواهدمی؟ حتماً  خواهدمین

دانم. هر کسی خوش دارد  ناله یا حرفی خوب. چه می

وقت مردن چیزی بگوید که از او به یادگار بماند. خوب!  

وقتی آن مرغ تیر خورده و بر زمین افتاده، حاال در باغ  

تا شکارچی برسد باالی سرش  یا در بیجار یا هر جایی،  

پر همین است دیگر. وگرنه  هفت بار جان داده. تیر ته

ممکن است مرغ باز پرگیرد و برود. تیر باید مرغ را درجا  

تکلیف آن حرفزمین بکشد. پس  نزده  گیر کند.  های 

میشودمیچه   این  باید  من  قصه  گره  همین  ؟  بود. 

د تا یک  که خواندید مرغ منتظر بو  طورها. همانحرف

شکارچی با  خروز  آن  در  خود    ایانهاش  که 

اش را گذاشته بودند بر روی میز، تنها شود.  شدهخشک 

می خیال  خودم  قصهپیش  در  باشد  قرار  اگر  ام  کردم 

باشد.  یک  جا  همین  نیاید،  خوشتان  چیزی  از  جایی 

میهمین چه  »انتظار«.  این  در  را    جا ایندانم.  جا 

هزار جور تأویل و تفسیر کرد. زمان نوشتن این    شودمی

تکه از خودم خیلی راضی بودم که چه انتظاری تدارک  

هایی که در این میان  ام و چه چیزها و چه حرفدیده

می خیال  یا  مرغ    کهاینکردم  نیست!  سفید  سینه 

ام،  خشکانده شده، روی میز درون اتاق را توصیف کرده

ب داشته  منکراتی  مورد  میشاید  چه  من  دانستم  اشد. 

!  زند«نمی  حرف   شده  خشک خواهی بنویسی »پرنده  می

شوم. بخاطر ضمیر دوم  با شما خودمانی می  کمکم  دارم )

می مفرد  تا  شخص  گمانم  اما  هم    جا اینگویم!(  شما 

  مرغ  آنهای نزده  موافق هستید که باید تکلیف حرف

  که   کنم   بحث   این  سر   خواهمنمی.  شود  روشن  جایییک 

.  دتوانمین  یا  بزند  حرف  د توانمی  شده   خشکانده   غمر

د حرف  توانمین  شده   خشکانده  مرغ.  است  درست .  قبول

طور نیست که این را نقض  بزند. اما ماجرای قصه هم آن

مرغ  آن  حال  هر  به  که  است  این  منظورم  کند. 

حرف  می هم  شاید  فحش  شاید  بزند.  حرف  خواست 

به شکارچی بگوید: »)به قول شیون( آخه   خوب. مثالً 

( چرا من را کشتی؟ باز  ۴!)گاب  بمرده!  حساب  ٰ  مرد  

چیزی، اما  هایت بود یک اگر برای شکم خودت یا بچه

»تاکسیدرم  االن  آخر  کار؟  طور  این  جااینی« هم شد 

این است   ایستادم تو کیفوری؟« منظورم  لنگه پا  یک 

حرف میخیلی  نها  اما  بزند  من  توانمیخواست  ست. 

باید توانستن و خواستن را از هم جدا    جااینگویم  می

ن که  دارم  قبول  مرغ خشکانده شده  توانمیکرد.  ست. 

هتوانمین است. شما  بزند. درست  را  د حرف  م همین 

زند«. اما قبول  نوشتید که »مرغ خشک شده حرف نمی

می که  نه،  دارید  خودش  حاال  بزند؟  حرف  خواست 

روحش. همان چیزی که از او به جا مانده. هان؟ خوب!  

چه باید کرد؟ نه یک ماه و نه دو ماه. دو سه سال    جااین

خشکانده   مرغ  این  و  گذشت  سال  چهل  نه! سی  هم 

ه شما اعتقاد دارید از این مرغ تیر شده یا هر چیزی ک

خورده به جا مانده و در این دنیا وجود دارد، روح یا هر  

ها هم روح دارند یا نه،  دانم که مرغچه، چون من نمی

های  نامید همان، حرفخالصه هر چیزی که آن را می

و  نزده خشکاندند  را  آن  وقتی  بزند؟  باید  کجا  را  اش 

ردند و او را گذاشتند بر روی  درونش را کاه و پنبه فرو ک

اتاق، همان چیزی که   را  توانمیمیزی در یک  آن  یم 

مرغ خشکانده شده   آن  دیگرِ  هر چیز  یا  یا جان  روح 

منتظر ماند. یک لنگه    جا نابنامیم، سی چهل سال هم

دانست  پا منتظر ماند. جای دیگری سراغ نداشت، اما می

شده خشکانده  شکار  به  روزی  یک  شکارچی  اش  که 

ها به شکار  طور است دیگر. شکارچیگردد. همینبرمی
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شده برمیخشکانده  با  شان  شده  خورده  شکار  گردند. 

شکار خشکانده شده توفیر دارد. حاال چه توفیری من  

که  نمی است  همین  برای  دارد.  توفیر  اما  دانم. 

تعلیق  برمی این،  ماند.  منتظر  سال  چهل  سی  گردند. 

خواننده که  کردم  کار  رویش  بر  است.  من  ام  قصه 

همراهم بیاید. تمام این چهل سال را بیاید. بیاید، بیاید،  

تا آن روز، درون آن اتاق، تا بشنود آن مرغ خشکانده  

خواهد گفت؟ بعد شما    شده به آن مرد شکارچی چه 

»پرنده   نوشتید  راحت    حرف  شده  خشک خیلی 

نمید!  بررس  آقای  زند« نمی بهیگر  چطور  تان  دانم 

بگویم. چطور توضیح دهم که من هم با شما موافقم.  

زند.  دانم که مرغ خشکانده شده حرف نمیمن هم می

ست حرف بزند. توانمیزند. ندر قصه من هم حرف نمی

پر جوری  . مرده بود. تیر یک تهچون خشک شده بود

نشود. جوری که   ناقص  بود که  بالش خورده  و  تن  به 

پس   بیایند.  چشم  به  هم  باز  سفیدش  پرهای 

خواست که حرف بزند.  ست حرف بزند. تنها میتوانمین

که می آن حرفی  میان  این  در  هر حال  و  به  خواست 

چه  توانمین بزند  بزنم  شودمیست  مثال  اگر  شاید  ؟ 

ب پنجشنبهقضیه  همین  شود.  روشن  که  یشتر  ای 

آمدیم  کشکولی می  آقایگذشت، من و بابک، از خانه  

که  نمی– خیر  یا  کردم  عرض  کشکولی    آقایدانم 

که    گوید می داریم  زیادی  چیزهای  در  توانمیما  ند 

کمک   داستان  مثالً    مان نویسی  ما    گوید میکنند. 

د  توانمیگویم شغال چگونه  »شغال« داریم. ولی من می

برود در یک قصه فارسی؟ شغال لهجه دارد. هر چه که  

اول    خواهدمی فارسی    گوید میبگوید  شغال  »آوو«؛ 

  وا  دهن   غلیظش داند. یا اگر هم بداند با آن لهجه  نمی

  را   شغال   اگر  حال .  سازدمی  دردسر   خودش   برای  نکرده

  بگوید  تا   بزند،  حرف   فارسی  تا   واداریمش   و  وسط   بیاوریم 

  جورچه  دیگر  این  چی؟  »چی :  گویندمی  همه  »آوو«

دش  خو  حال   به   بگذاریم  را  او   هم  اگر  « !است؟  زدن  حرف

پس    خواهدمی نگوید.  چیزی  و  کند  سکوت  همیشه 

شغال با آن همه حرف چه کند؟ کجا بودیم؟ آهان. من  

خانه   از  بابک،  می  آقایو  و  کشکولی  جلو  -آمدیم 

زدیم و بابک راجع به  »نوشین« میان مسافرها قدم می

زد. شاید به یادم  چیزی که االن خاطرم نیست حرف می

ماشینمی اگر  بودند.ماند  نزده  بوق  ماشین  ها  ها  اما 

شروع کردند به بوق زدن. پشت سر هم. شاید عروس  

همینمی مسافر  جوان  چند  هم  شاید  طوری  بردند 

طور  کردند. چند مسافر جلو نوشین، همانشیطنت می

گرداندند تا ببیند  رب  لیسیدند سرشان را میکه بستنی

دانم  برگرداندم. دیگر نمی  بوق برای چیست. من هم سر

شد   گوشم    آقای چه  به  بابک  صدای  دیگر  بررس. 

پنجنمی نویسنده  رسید.  آن  قول  به  بود.    عربشنبه 

  ایپنجشنبه  چگونه  که  دانی نمی  تو  و  بود  »پنجشنبه

  سیخ  تنم  موهای.  هستم  کجا  نفهمیدم  دیگر  من  «!بود

  بابک   هایلب.  زدمی  تولوپ  تاالپ  قلبم .  بود  ایستاده

رسید.  نمیم  گوش  به  صدایش   اما   ندخوردمی  تکان

در  نمی خیابانی  یا  هستم  الهیجان  توی  االن  دانستم 

تهران! به نظرم آمد صد تا، هزار تا، ده هزار تا آدم در  

زنند و االن است که یک  طور بوق میها همینماشین

های  عده باتوم به دست از جایی بیایند و بریزند و شیشه

که  هاشان را بشکنند. گلویم را چیزی گرفته بود  ماشین

مد. فرض کن جایی از  آ رفت و نه باال مینه پایین می

جان آدم زخم شود، یک زخم قدیمی، بعد یکباره در  

به دست، وسط   بستنی  خیابان، میان آن همه مسافر 

یادت   دردش  و  وا کند  بابک، زخمش سر  حرف زدن 
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بیاید و خیلی چیزها یادت بیاید و زندگی برای خودش  

خیاب میهانادر  و  الهیجان  فروشی  بستنی  و  ان  ها 

ای،  مسافرها جریان داشته باشد و تو انگاری آویزان شده

خواهی چیزی بگویی اما  خوری و هی میتکان تکان می

دانی که  دانی چطور. تنها این را میدانی چه و نمینمی

می شب  داری؛  بار  حرف  صد  اتاق  توی  خانه،  روی 

میمی میروی  میآیی،  میروی  میآیی،    آیی،روی 

فردا،    شودمیروی به خیابان،  روی کنار پنجره، میمی

چیزی توی گلویت گیر  طور یک فردا، همینپس  شودمی

اگر   است.  این  آقایکرده  بود کشکولی  خوانده  را  ها 

این  می نیست  معلوم  ورگ!  کردی  »خرابکاری  گفت: 

یا خاطره. همه جا هم که جای    داستان نامه  یا  است 

ای قصه!« اما مگر این چیزها دست خود  نوشته  داستان 

آدم است؟ وقتی بستنی و بوق و مسافرها دیگر بستنی  

نشده    و بوق و مسافرها نیستند، در چه چیزی خرابکاری

  مرگ  حرف  دیگر   جااین  بگیرم؟   را   همان که من دنباله  

  گی می  چرا.  »عزیزم  بگو  شغال   به  تو  حاال .  ستزندگی  و

و    دست  در  دراز   کشی خط  نفر  یک   انگار  آوو؟« دارد 

غیاب   و  قیفی،  کندمیحضور  بستنی  حاضر!  مسافر،   .

با موهای شرابی و   حاضر! آن یکی مسافر )همانی که 

بستنی   آن  و  سفید  مانتوی  و  کرده  عمل  دماغ 

مسافردوست   را  آدم  حاضر! کندمیلیسیدنش،   ،).

ورگ،   حاضر!  استخر،  حاضر!  نوشین،  حاضر!  ماشین، 

مستراح   رفته  کجاست؟  گفت:    آقای غایب!  معلم! 

با»می بروم  باز  خواهم  بعد  دارم.«  حرف  بیاورم؛  ال 

ای که حرف بزنی. که بود  خواهی حرف بزنی. زندهمی

مردگان  می صف  از  جهیدن  بیرون  »نوشتن،  گفت 

بررس؟ خجالت    آقای داند یا ما  است«؟ کافکا بهتر می

د حرف بزند تا کار مرغ  توانمیکشم بگویم مرده هم  می

حرف    ام را درست کنم. قبول. من هم که ننوشتمقصه

خواست حرف بزند اما شما زیر  زد. تنها نوشتم که می

»پرنده  قصه نوشتید    «.زندمین  حرف  شده  خشکام 

  حرف  خواهدمین  شده  خشک  »پرنده  ننوشتید   حتی 

  که   تعلیقی  سال  همه  این   پس  گویممی  من  اما  «.بزند

ردم، چه  آو  ام قصه  اوج  تا   خودم  همراه  را   خواننده  آن  با

ام بگویم:  م در آخر به خوانندهتوانمی؟ من که نشودمی

شرمنده! این مرغ خشک شده، خشکانده شده، حرف  

 زند. نمی

  مرغ  که   داند می  شما  و  من   مثل  هم   من اصالً خواننده  

  عقلم  دیگر  بررس،  آقای.  زندنمی  حرف  شده  خشکانده

  تا  کنم  تمام  را   قصه  این  متوانمی  چطور  که   دهدنمی  قد

ها را هم  کند. این  آوردهآرزوی دل هر سه نفرمان را بر

هم   که عرض کنم من  بود  این  برای  تنها  نوشتم  اگر 

نمیمی حرف  شده  خشکانده  مرغ  خواستم  دانم  زند. 

می  آقایبگویم   درست  شما  مرغ بررس،  گویید، 

زند، اما آخر مرغ خشک نشده  خشکانده شده حرف نمی

 زند.هم حرف نمی

 

 الهیجان/ ورگ 

 

 ها: نویسپی 

  خشک   :شتهۊبخ:  نزئنه«  گب   مؤرغ  شتهۊ»بخ  -( ۱)

 . زندنمی حرف: نزئنه گب / پرنده: مؤرغ /شده

)لغتنامه    -( ۲) باشد.  ماکیان  و  خانگی  مرغ  کرک: 

 دهخدا( 

   .شده خشکانده: شؤنهۊبخ -( ۳)

 . فومنی  شیون اثر »گاب«، بخشی از منظومه  -( ۴)
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 آوایی( شفاعی )گیلرضا 

 
 خاب بیدم

 

پالتیانه سرده پالیا ایوانه مئن حصیر سر بنا، ویریشته  

گره  جالسته  گمه-بوم  اشپل  -که  پیچه  ایتا  مئن  جه 

 اوسانم. می چوم دکفت صارا مئن.

دور کمره  خو  تبه   چادرا  بزه،  خودس  -توشکه  جه 

تبه  بج  مئن  صارا  کولوشکنو -بیگیفته  دوبو.  زئن  جه 

اوچئن   ایشکور  کرا  بوسته  جیما  دور  اونه  کیشکایانام 

دیبید کی جه تبج فوو وستی. مورغو خوروس جه دوره  

باوردیبی،   فوتورک  لشکر  ایتا  خیاله  هاچین  شر 

 جه باغ، حیاطه مئن. آموندیبید

 نانم چوتو بوبوسته بوو. 

اونه خاطرا   باغ کی  هوو خوروس تاخت زئن دوبو جه 

دی آ  خیلی خاستیم. هاال می  بوو کی  نزه  فله مو  مپرا 

یی   ده  مرا  تا  دساموج.  می  بوبوسته  خوروسکالی 

خوخوس بوو یو هاچین جوم نوخوردی. هیکسه ره اوتو 

کوچا   هافتا  هاچین  اویی  اونه  بوو.  را  می  کی  نوبو 

 دوارستی. 

ناهابو. می چوم دکفته  - می دس هاتو گره کا جالسته 

شکایانا  کا کی خیاله هاسایه کی-بو آسه مانه جور واشه

بزنه. کشکرته النه هاچینه بی  پلط داره جور   فوتورک 

کشکرت داره جور واالی خوردان دوبو باده دس. داره  

 ولگان رقصا دیبید داره خاالنه سر. 

 سه بو یا نا، -خوروس فاره 

 واشک فوترک بزه بو یا نه، مرا هالی نوبو. 

هاتو گرده گیجا دوبوم کی دپرکستم. هاچین خیاله ایتا  

 ه آب می سر فوکوده بید.موشورف 

که جا شبه سی  - هیسته چوره. می سرا واگردانم. درجه

 یا چادرا فاندرستم کی می تسکه شهره سر واشاده بوو. 

 می چوما فوچم. 

 شاید دوو واره می خابه دوما بیگیرم.

 می دیل واهیال بو، بوشوبو ماری خاک!

 مره مره گفتیم: کاشکی خابه جا دن پرکستی بیم!

 دیمپرا شه بزه بوو هاچین.می 

 

 هان!

 1396تیر  -1

 

 

 ترجمه فارسی: خواب دیدم 
 

دیِگ پلوی سرد را در ایوان روی حصیر گذاشته بلند  

از دیگِ گلیِ در سبدِ آویز بردارم.    "اشپل"شده بودم تا 

 چشمم به حیاط خانه افتاد. 

بزرگِ چوبی گرفته    چادر دورِ کمرش گره زده، سینیِ 

ها هم  کرد. مرغ با جوجهنج صاف میدر حیاط داشت بر

به  های خُدورش جمع شده دانه از سینی  برنج که  ردِ 

از دورها  ریخت، برمیزمین می چیدند. مرغ و خروس 

از باغ به  باشد    آوردهلشکری هجوم    کهایندرست مانند  

 آمدند. حیاط خانه می

زد که خاطرش را خیلی  همان خروس از باغ تاخت می

بود که بچه    ورده اریش در نی  صورتم  خواستم. هنوزمی

هست    آموزِ من شده بود. تا جایی که یادم خروس دست

  خودش را طوری دیدهمان خروس بود که تا مرا می
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قوقویش    خورد. برای هیچ کس چنین نبود که با من بود. قوقولی ان نمینشست و تککه تسلیمِ من باشد، روی زمین می

 رفت.از هفت کوچه هم فراتر می

وم بیاورد.  ها هجانگار همین االن است که به جوجه دستم به سبد آویز شده بود. چشمم افتاد به شاهین که در آسمان

رقصیدند بر  های درختان داشتند میدست باد. برگخورد در  بیهوده بی زاغ تاب میی زاغی،  باالی درخت چنار النه

 خت.های درشاخه

 خروس رسیده بود یا نه، 

 ام نبود. بود یا نه، حالی آوردهشاهین هجوم 

همینطور خیالم را می جستم که از خواب پریدم. انگار که یک تُنِگ بزرگِ آب روی سرم ریخته باشند. خیسِ خیس،  

 سرم را برگرداندم. از پنجره به چادر سیاه شب چشم دوختم که بر شهر خاموشِ من گسترده بود.

 چشمم را بستم. 

 ی خوابم را بگیرم. شاید دوباره بخواب روم و دنباله

 دلم سرگشته، به خاک مادری رفته بود. 

 با خودم گفتم: کاش از خواب بیدار نشده بودم!

 ام عرق کرده بود.چهره

 همین.
 

 

 ا درویش علی رض
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 م.پ.جکتاجی 

 

 خودا مرا فادا
 

عید هفته  دو  کی      می  بو  بوسته  توماما  تازه  مرخصی 

میان بدرا کودم.      سر. می سیزده یانی ماشین    واگردستم کار

ایی جور سعی بوکودم خودما فارسانم کی سینزه بدر پسی  

مدرسه درا واکودم. چن دقه نوبوسته   8سر بئسم. ساعت      کار

مبصر، تاق تاق در بزه بوگوفت: آقا ایجازه،      کی حسن، کالس

   کالس حاضره.

بوگذشت بوگوفتم   ایپچه  بوشو.  تو  آیم،  االن  باشد، 

احساس بوکودم خو جا سر ایسا، نوشو. واورسم چیسه! کار  

 داری؟ 

 مودیر   آقاینه   - 

کالس    - روشنه؟  بوخاری  ایسایی؟  ره  چی  گرم پس 

 دکفته؟ 

بیدئم کونه مونه کونه. بوگوفتم بیا بودورون بیدینم کی.  

 آورده پایا بنا بودورون خو سرا بایی جور شیطانی مره خو ایتا  

مره نه     پیش. ایتا کوال شاپو خو سر بنا داشتی کی اصلن ان

سر ره خیلی گوشادم بو، لق       آمویی، نه مناسب بو! تازه ان

 زئی.  

 ان چیسه تی سر بنائی.   -

 کوال   -

دانم کوالیه، کوال شاپو تی سر چی کونه؟ انا جه کوی   -

 باردی؟  

 آب بارده آقا   -

 آب؟ چوتو؟ جه کویا؟  -

 مودیر   آقایجه شهر  -

جه شهر! آب بارده! کوال شاپو؟ تونم جه آب بیگیفتی   -

 بنائی تی سر؟ منم باور بوکودم! 

می ایستکان چایی یا کی بوخوردم بوشوم کالس. حسن  

پا برجا بدا. زاکان جه خوشان ایپچه     بر  جا سر ویریشتید. 

امو. می کالس بو؟  کالسا فاندرستم. می ره ایی نظر عجیب ب

کالس بو. هو آشنا کالس.  می    نه! نوکونه عوضی باموبیم؟ نه،

مره تازه رنگ بزه کالس. هو      دست    هو می دست و زاکان

 قدیمی بوخاری، هو سیاتخته، هو میز و نیمکتان. 

زاکانا خب فاندرستم. همه تان می محصل بید. محمد،  

بیشمارد اثمر...   ، رحمان  عایشه،  عمران،  نفر    16م،عومر، 

اشان بید.  خوشحال کس      درست  و  شاد  واوسته،  سرودیم 

سر خانده دوبستی. کم زاکانا      لب    ور نیشته بید. بعضیان    کس

اتویی خوش بیده بوم! بخیالی ایی چی خائید مرا بیگید یا  

لباس عوضا      رخت    منتظرید ایی چی جه من بشنوید. اشان

تا دو تا ره گوشاد،  بوسته، تازه پاپو! همه تان رنگی، قشنگ. ای

مره اشانا عید موبارک بوگوفتم،       ایتا دو تا ره تنگ! تعجب

 بازون بخاستم ایی نفر بگه چه تفاقی دکفته؟  

ذوق  باموئید      زاکان  ایجانا  پایا  مره  می  بزنید.  گب 

بوکوبستم زمین بوگوفتم یاواش! من اتو شمه را یاد بدام؟  

 تفاقی دکفته!ایی نفر، خالی ایی نفر مرا بگه ایا چی 

یا   نتانستیم همه  بید.  کالس  ایی  زاکان شیش کالس 

ب وم کالس یکانا درس بدید.  فارسم. کالس چارانا بوگوفته 

یانا. کالس شیشان نی کالس سه    ،پنجمیان کالس دومی 

ا کوچی  یا. بازون من چهار و پنج و شیشا درس دائیم. ایت

سه تا  ره نی دو      ، هر تا کالسنفر جاغل ماغل   16کالس بو  

دیهات ایتا  ناشتیمی.  محصل  ایتا      ویشتر  جه  دور  و  پرت 

نیشانه بویو فقارت       را کی فقر و فالکت اون     کوچی شهر، مرز 

رو. ویشتر گندوم کار و یونجه     مانستان فوخوفته بو اون     الوغ 

او دیهات ایتا خان کی  با  نیشین  تایم خوش      کاربید، چن 

وضع بختر جه     اون مالک بو و هویا زندگی کودی و ایپچه  

مره داشتی ان بو کی      ده آدمان بو. تنها فرقی که ده آدمان

ایتا دست    ان  بویو  اون    خانه دومرتبه       پا جیر    دو جیپ نی 

 نهابو. 

خاب کی خاستی مرا بگه ایا چی تفاقی دکفته؟ مبصر   -

 بگه. حسن تو بوگو.

    ره توند    شب    حسن بوگوفت آقا شومان کی نئسابید. عید

بازون چن شبانده روز واران   بدمسته،باد   باد و بوران بامو 

روخان سیالک بوکود. کوه      بوارست، آب آبی بوبوست. شهر

     سر باموئید بیجیر. شهر     سنگان گرا خوردید کس کس    سر 

روبار دوکان  چی  هر  بوبوئید،  کُو  ئید  فارسه  کی       نزدیکی 

اوکش هر چی        اکش  اثاثیه  اسباب  ئید،  دکالنه  بو  نهابو 

قصابی،   خرازی،  فروشی،  لباس  دوکان،  جور  آبادائید. همه 
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رخت دوشک،  پوتو،  طاقه   بقالی...  کوال،  و  کفش  لباس،  و 

    ، گوشت، میوه... هر چی او چن دهانه دوکانپارچه، سبزی

آب نی اوشانا       دو طرف نهابو، فوبوئید روبار. توند    میان، روبار

کول  بید  سنگین  کی  بعضیان  سنگان    باورد.  گیر     سر،  رو 

سر بمانستید را      بوکودید، بعضیان کی سوبوک تر بید آب  

باموئید پیر  بوکودید  زن،  مرد،  پسر،  دختر،  زاکان،  ،  محل. 

    میان هر چی اشان    جوان فوخوس باردید روبارا، دکفتید آب

 دس آموئی گیفتیدی.  

جا بیگیفتی      ال شاپویم کی تی سر نها، تو آبالبود اَ کو  -

 بنائی تی سر؟ 

زاکان همه تان خانده بشکنه ئید. حسن خو سرا تاودا  

 بیجیر. 

 خاب آق همه ان کارا بوکودید.  -

بوگوفتم:   کودم  رو    -توندا  بازون  بوکودید.  غلط  همه 

بوکودم زاکانا بوگوفتم شومانم هر چی گیر باوردید ببردید  

 دید! اهه؟ اتوئی یه؟خانه تخس بوکو

آدمان  آقا هر چی خب بو چاپو       جور محله دیهات  -

 بوکودید. اشانا ده آب بارده امی ره! 

شینه کی     صاحبان    خاب اشان همه او چن بر دوکان  -

اوشان بوکوده.  خراب  خانه  اوشانا  ببرده.      سیل  داروندارا 

واببرده بید شهر شومان واسی جمعا کوده بید، شیمه پئران  

فادابید.   اوشاناوشانا  بوخوردید،  ضرر  چقد  اوشان      دانید 

 زاکان االن چی حالی دارید؟ 

حال بیگیفته     زاکانا فاندرستم می نظر آمویی ایپچه اشان 

اشان  بو؟  بعضیان     بوبوسته  بو.  دباخته  رنگ  بخیالی     شادی 

مانستن بوبو. فوچورده، زرد و      رنگ و رو واگردست پارسال

بپرسته، بچاس ژاکت. سر کال و  پیرهن و مانتو یو  ، بی  ته 

همیشه زمستان      میان، او سرد    کالس     برانده بی کوال، ا سرد

 هوا میان. 

خوشی مره      مرا نهیب بزم، چی کودن دری! چی ره اشان 

 دری.     بازی

دختر کی کالس شیش بو    میان خالی ثریا، خان   اوشان

سینه سر      رختا دوکوده داشتی. فقط ان     سابق     خو هو تمیز 

اونی   اندام،  گول  نابو.  بزه  سینه  سونجاق  چیچیالسی  ایتا 

مره نیشته بو، خالی ایتا      رخت    کوچی خاخور نی خو سابق

تل بزه بو خو مویانا. بقیه ویشترشان شال و کوالیو ژاکت و 

    ، کی بعضیانرکت و پالتو دوکوده داشتیدی تازهکت و اوو

 توشکه!   گره تن   گوشاد بو، بعضیان    ره خیلی گل

بوگوفتم خاب باشد، هسا   باموم.  توندی فوروز  جه می 

تفاقی ایسه کی دکفته. باشد لباسانا ناقلن شیمه میان عوض  

مره راحت     جا اندازه ببه. اون    دکش بوکونید کی شیمه تن

 بیبید. ا کارا کی تانید بوکونید.  

 صدا بامو می گوش:   نازوک   ایتا نرم

من    - انا کی  ایجازه  عیدی آقا  مرا  دارم خودا  دوکوده 

جا بیرون ناورا.      فادا. می مار بوگوفته انا هیچ وخت تی تن

، خودا خودش عیدی آوردهمی مار دوروغ نیگه آقا. انا آب ن

 اندازه یه!   فادا مرا. بیدینید چوتو می تن

ایی نفس گب    ،گولی     ، ونگژیان بو کی بغض بوکوده

کالس دو بو.    ازه بو. اند    . لباس اونزئی. راست گوفتی زای

سر تیر بوخورده زخمی بوبوسته     سر، قاچاق     پا مرز    پئر    اون 

پاره      سال ایتا چلک     بو، بازون زندان دکفته بو. زای تومام

سر نیشتی. ان اولین بار بو کی اونا بیده      مره نیمکت    لباس

زیپا تا خو گولی      بوم ایتا تازه کاپشن دوکوده داشتی، اون

شه بو بوجور، قورص و قایم نیشته بویو نگران می جا فاک    قار

چومانا فاندرستی، بخیالی ایچی بفامسته بو. شک بوکوده بو  

 جا فاگیرم.     کی خایم او کاپیشانا اون

گوشه آرسو دکفته بو.      می نظر آمویی اونی دونه چوم

اما نه می چومان بید کی  اشک دوبوسته بو پور. خُب نیدئی.  

بوم. اشان اتو خوش نیده  بو اشانا  ا      جان     یک سال  میان، 

مرا   بوم،  نیده  اتو راضی  بوم،  نیده  لباس  تازه رخت و  جور 

اشان واستی  ره  چی  قاضی!  به  اشان      چی  جه  یا  خوشی 

 جیگیرم. 

سنگینا ره  می  بو.    کالس  مرا  بوسته  بوم،  کوده  داغا 

بو بزه  او  توروش  ایپچه  واگیرانم،  سیگار  ایتا  بیرون  باموم   .

هوا     سرد     هوا میان نفس بکشم. او همیشک خوشک     سرد

 میان.  

دامادی   ایتا  کی  بیدم  عثمانا  دوکوده       براق کاک  کت 

اون تا  کی  هو       داشتی  اما  شلوار  ناموئی،  تر  بیجیر  شکم 

سالم  کوردی      پارسال عید  شلواربو.  شیمه  آقا  بوگوفت: 

 ، نئسابید، نانید چی تفاقی دکفت ایا!  موبارک ببه
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تازه باموم به گب بئسم کی کاک طاها بودوب بودوب  

پالتو کرا زیمینا جارو زئی،     ره. اون     سالم     پیش بامو عید

 خو پا جیر گیل و چوال واروختی.  

وا ایمشب   مان بدام، میان بوگوفتم کالسا سا      می دیل

 موستا مره مذاکره.  مسجد بشم مام  

 

 

 

 ا درویش علی رض
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 سام  پرستو

 "تی تی بیئته ول"

 گیلکی  زبان الهیجانیِ  گویش به

 
  آسمؤن   خاکستری  ای،فیروزه  ترک  هشت  گنبد   زاهد  شیخ

  ه-ولگون  سورخ  باد    بیج  که  دارؤن  بزه   پاییز  افتؤ،  بمرده  ؤ

  ؤ   بأم  جیر  أجیماشین  کؤنه  وادار  مأ   سر،  زمین  دره  دهۊف

  پر  لل  ساعت  ای.  بگیرم  عکس   ته  چند  ؤ  بزنم  قدم  تنهایی

  شنه  هی   وسط   آسمؤن  خورشید  بمأم؛  ایرأ  ۊم  که  نزئنه

 ی چهره  عشق  ای  آه:  نمۊگ  بلند.  بیرون  هنه  هی  جیر  ابرؤن

 .  نیست پیدا اتآبی

  
  ۊالک  تأ چیسه آووو: دره  گؤته  که  ایشتؤنم صدا زنؤنه یکته

 .  یا ۊب شؤ گرما دیل  می تازه

  کؤنهۊد  ه -سر  ۊخ  کؤنه،  جابجا  سر  کارتون  ه-خودش  أنی

 .  دأشت فیپیته ه-خودش که جیر پیرهنکش مردؤنه

 دأنی؟  کرده  گم  یا  عاشقی؟ :  نهۊگ

  عۊرۊش  أ-خوابی  کارتون  نیه  زمأت  رۊپ  هنه  نظر  می

   اون  شنم.  بزنم  حرف  همرأ  این  تینم  گمونم  به  دهۊب

 .   پاکم  پاک  ،  نفورشنم  هیچی  ۊم  خأنی؟  چی :  نهۊگ  نزدیکی،

 
 ؤ   صورت  این  رسؤنۊم   کمرقیش  باد   بیج.  نیشینه  ؤ  وریسنه

  همرأ   آستین  بیته  چرک  ۊ خ.  ۊ ب  دهۊگ   رخأ ۊس  ه-جن

  همرأ  دست   ۊ خ  أ-ۊ م  بزه فک   ۊ خ  کؤنه، کا ۊپ  ه - دوماغ  ۊخ

  ماله، ساال  هم  می   ایئنم کؤنم   نیأ که  مۊرۊخ.کؤنه صاف  انی

:  نهۊگ   کؤنه  نیأ  مئن   چشمون  می .  ندأنه  ویشته  سال   سی

  ن،ۊکۊب  ه -زیارت  تی  ۊش ۊب  مئن   کاسه  ای  تؤدی  ه-پول

 . نفورشنم هیچی  ۊم درم تهۊگ  تأ 

 .  نویسم داستان ۊ م: نمۊگ

!  ور؟  می  بنیشتی  بمأی   وأسی   این  آهاااا:  نهۊ گ  أجیخنده

  می  رفیئق؛  باری  در  منی  کتاب  مۊرۊخ  أجی  داستان  می

 .أتکراری  داستان

  رفیئق   این  تینم  طورۊچ  ۊم!  رفیئق:  نمۊگ  میئن  دیل  می

 ببوم؟

  زندگی  می   بنه  ن ۊک  برعکسأ   ه -داستان  زیندگی  تی :  نهۊگ

 !  بنویشتی زمأته خیلی  ه -داستان می  که  ۊت اما. داستان

   ندأنم؟  خبر دمۊخ  بنویشتم کی  ۊ م! نه ؟ ۊم: نمۊگ

 .بنویشتی  ندأنی خبر چون دئه، ندأنی  خبر خؤ: نهۊگ

 .پوشنه  ه-پیرهنکش مردؤنه

 .  بزه ه -رگ ۊ خ ،ۊ ب شی پسر می :  نهۊگ 

 .دره زئه گپ ئبهخوش خیالی به

  روزم   ۊا  ببرم  اورأ  ایرأ  ه-تریاک  دۊگ  مجبورأ  مأ   مرد  می  خخ

  فورت  هم  جؤن،ۊآق   می  م؛ۊب  دره  برده  ئبهجؤنۊآق   می

  ۊ م  بلوغه  تازه   زأک  می   تم ۊب  ه-مامور  چی   هر  کشی؛  هم

 .  دهۊن  ماهال مأ  بیئسم جور  سر  این خأ 

 
 .               نیشتم ور  این ۊم بما  یاد    این دفأ یک

 . ۊشۊب ویریس  ایسه: نهۊگ 

  چیسه؟ ایسم تی : نمۊگ

 . ۊشۊب ایسه... تیتی: نهۊگ

 ایسأ؟  کورأ مرد  تی: نمۊگ 

   ایسأ؟ کورأ مرد  تی:  نهۊگ 

 .  دمۊن عروسی  حله ۊم :  نمۊگ

   چره؟: نهۊگ

 .  بکنم منئم انتخاب بخواهدیل می: نمۊگ

  نویسنن؟ طؤۊچ  چیسه؟ انتخاب: گونه همرأ  خنده تلخ

   دأنی؟  سواد: نمۊگ

 . عاشیق   خأنم سوادی با ۊت فقط  نه: نهۊگ

  فشار  همرأ  دست  ۊ خ  ه-دیل   شکم   ۊخ  کؤنه  خمأ  ه-خوش 

 .پرکنه جون این أنیئکم  خیالی به دیئنه،

 . ۊ شۊب تمۊب تأ:  نهۊگ 

 
  نم   که  انتخابه  می  ای  شؤدرم،  جور  نمی   نم    أ-پله  زاهد  شیخ

 کارتون   نیه  انتخاب  تیتی  اما .   بکنم  عکاسی  ؤ   مۊشۊب  نمی

 دمؤن ۊ خ أمه ه-مارون پئر  امی که طؤریۊه. سهۊخۊب سر

 . ه- اسم  أمی حتی یا دیمۊن انتخاب

  عوضأ   أ-جا  دوته  أمه  تینئس  تصادف   کوشتأی  یکته  فقط

 .نهۊک

 جؤنۊآق   می  نم،ۊک  برعکسأ   ه-داستان  زیندگی   می  اگر

  أ -نقاشی  کالس  وگرد  زود  أجیمدرسه  نهۊگۊ ن  مأ   حتمن
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  موقع  وگرسن  تی، تی:    نه ۊگ  عوضش.  برسیم  زود

 .  هگیر أ-امانتی  ۊ شۊب هم ورجه جمشیدچکوش

  پأسه  أ-دیمه  ؤ  دؤر  می   هنأ،  درگنه  گردن  می  کیف  مدرسه

.  شؤدرم  رأۊک  که  نیئنن  مأ   همشاگردیئن  می  که  درم

 پیله   کینأ   ۊت  خأنم،   تیتی  بهبه:  نهۊگ  شۊچک  جمشید

.  مونه  أ -زوزه   ورگ   صدا  خنده   این   کؤنه،  خنده   بوی؟ۊب

  أ -تیتی  الال   اونم  مؤنی   ه- مار  بیامرز  خدا   تی:  نهۊگ  هنده 

 .  مونس

  بفمهمم   بام  تا.    ۊب  نأ دشکسه  مأ   نگاه   جمشید  زۊر  ۊا

 جون   می   تریاک،   ؤ  هوس  چکوش  جمشید  چیسه،  انتخاب

 .  ۊب شؤدره میئن

 
  دوست  ه- این  چنی  گؤمۊب  ه -زأک  می   تینسم  ویشته  کاش

. بؤۊب پیله ئهخوشی ویریسأ، ئهخوشی  بکته، ئهخوش. دأنم

 . دأنه مار ۊب ش ۊخ دیل این فقط

  پای  می  ه-تیئنتی  آبی  بؤ   ندؤنسه  میئن   حیاط  زاهد  شیخ

  ه -ئنپله  وگردنم،  هنه؛  گوش  می  صدا  ژگله  کؤنم،   لگد  جیر

  آتش  میئن  روغن   حلب  یکته  تی تی.  شنم  جیر  ند ۊت  ند ۊت

  کشئه  فریاد  ؤ  درهۊد  مئن  آتش   دست  ۊخ.  ۊ ب  دهۊچأگ

 .  دره زئه ه-جون ؤ سر ۊ خ ؤ دره

  مردؤنه  ۊه  مئن  آتش  دأنم؛  ه-دست  این  جلؤ  شنم

  می  کؤنم  ویأل   ه-دست  تی تی.  ۊدب  تهۊس  پیرهنکش

  تی  ویگیرم،  ه -پیرهنکش  که  مئن   آتش    کؤنم ۊد  ه-دست

.  گینه  کیشأ   مأ   تی  تی .  شی  پسر  می  شایدم  ۊب  پسرشی  تی

  دأی  تؤ  ه -پیرهنکش  چره:  نم ۊگ.    دره  پرکسه  جون  این

 میئن؟ آتش

 
  مأ  هنده  اما   م ۊب  گرمأ  دمۊچأگ  آتش  ۊ ب  سرد  مأ:  نهۊگ

 .  نکشم  ه- صاحاببی ای منیسم دمۊب هرکاری. ۊب سرد

 - چی: نمۊگ

 نکشی؟تریاک؟  أ

 جؤن   می   میئن؛   آتش   تؤدأم  نکشئم   خوداۊب  نکشئم:  نهۊگ

  سوج  مأ   دکته،   ویأی   مئن  جون  می   خیالی   به   کؤنه،  درد  مأ

 . کؤنه

 مئن؟  آتش تودأی ه -پیرهنکش چره: نمۊگ

.  ویگیرم  ه -تریاک  نمۊک  شأۊخام  ه-آتش  خوأستم:  نهۊگ

 . نکشم منیئم فهمنی؟  منیئم،

 . دره زئه ونگ طؤۊه  کادره نیأ  ه- آتش طؤۊه  تیتی

 . بد خیلی رفیئق بنویشتی بد ه-داستؤن می: نهۊگ

  تیتی  دره،  تهۊس  مئن  آتش  پیرهنکش   پسر  می

  نیأ   ه - آتش  هردو   دره   مئن   دست  می   دست  بیتهچرک 

   کأدریم 

🌾 
 
 "گرفته  آتش تی تی"

  
  و  خاکستری  آسمان  زاهد، شیخ  ایفیروزه  ترکهشت  گنبد

  پاییزی  سرد  باد  که   زده  پاییز  درختان  جان،نیمه  آفتاب

  وادار  مرا  ریزد، می  زمین  روی   به  را  شانسرخ  های برگ

  عکس  چند  و   بزنم  قدم  تنهایی  شوم،  پیاده   ماشین  از  کند می

  که  زندنمی  پر  ایحشره  هیچ   روز،  از  ساعت  این  در  .بگیرم

  آسمان   وسط  از  خورشید  زنم؛می  قدم  و  امآمده  جااین  من

  آه"یگویم:م  بلند   آید، می  بیرون   آن  از  و  رود می  ابر  زیر  مدام

   ".نیست پیدا  اتآبی یچهره  عشق ای

 
  تازه  دختر؟  چته:  گویدمی  که  رسدمی  گوشم  به  زنانه  صدایی

 . بود  شده گرم دلم

 را   سرش  و  کندمی  جابجا  کمی  کارتون  روی  را  خودش

  پیچیده  آن  با  را  خودش  که  یا  هانمرد  ژاکت  توی  کند می

 داری؟   کرده گم یا عاشقی : گویدمی. بود

 را   خوابیکارتون  که  نیست  زیادی  زمان   آیدمی  نظرم  به

  حرف  کمی  او  با  بشود  شاید  که  کنممی  فکر  و  کرده  شروع

 . شوممی  نزدیکش. زد

 
  پاک  ندارم،  فروش  برای  چیزی  من  میخوای؟  چی :  گویدمی

  شالقی   مثل  پاییزی  سرد  باد.  نشیندمی  و  شودمی  بلند.  پاکم

  اشچرکی  آستین  با.  بود  کرده   سرخ  را  تنش  و  صورت

  دست  با  را  اشنکرده  شانه  موهای  کندمی  پاک   را  دماغش

  و  همسن باید  بینممی  کنممی  نگاه  که  خوب  .کند می  مرتب

 چشمهایم   توی.  ندارد  سال  سی  از  بیشتر  و  باشد  خودم  سال
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 برو   و  کاسه  توی  بنداز  رو  پولت:  گویدمی  و  کندمی  نگاه

 . ندارم فروش برای چیزی من میگم  دارم بهت زیارت،

 هستم  نویسنده  من: گویممی

  از  ولی  پیشم؟  اومدی  این  برای  پس.... آها:  گویدمی  خنده  با

 .تکراریه   من   داستان ،  رفیق  نمیاد   در  خوبی  کتاب   من  داستان

 رفیق   زن  این  با  تونممی  چطور  من  رفیق؟:  گویممی  دلم  توی

   ؟! باشم

  میشه  کن  برعکس  رو  خودت  زندگی  داستان:  گویدمی

 .  من  زندگی

 . نوشتی وقته خیلی منو زندگی  داستان که تو.. اما 

 ؟ !ندارم  خبر  خودم  که  نوشتم  وقت  چه  من!  نه  من؟:  گویممی

 . نوشتیش نداری خبر چون نداری، خبر آره خب: گویدمی

  رگ  بود،  پسرم  مال:  گویدمی  و  پوشدمی  را  مردانه  ژاکت

 .زد رو خودش

 : زندمی حرف خودش با انگار 

 روزم   اون   ببرم  اونور  و  اینو  رو   تریاک  میکرد  مجبورم  شوهرم

  هم فروختمی هم ،جونم آقا. میبردم جونم آقا برای داشتم

  باال   باید  بالغه  تازه  پسرم  گفتم  مأمور  به  هرچی.  کشیدمی

 .  نکرد قبول باشم سرش

 
 .امنشسته  کنارش  من آمد یادش یکدفعه

 برو  پاشو: گویدمی

 چیه؟ نامت: گویممی

   برو دیگه حاال تی، تی : گویدمی

 کجاست؟  شوهرت: گویممی

 کجاست؟  تو شوهر: گویدمی

   نکردم عروسی هنوز  من: گویممی

 چرا؟: گویدمی

   .نکردم پیدا را دلخواهم مورد  مرد: گویممی

 چطوری   چیه؟  انتخاب:   گویدمی  تلخی  یخنده  با 

 مینویسنش؟ 

  داری؟ سواد: گویممی

 عاشق  خانم  باسوادی تو فقط  نه: گویدمی

  گمانم   به  دهدمی  فشار  را  خود  شکم   و  کندمی  خم  را  خودش

 . لرزدمی تنش  هم کمی

 ! برو  میگم  بهت: گویدمی

 
  من  انتخاب  این  ، روممی  باال  آرامآرام  را  زاهد شیخ  هایپله

  انتخاب  اما.  کنم  عکاسی  و  بروم  باال  هاپله  از  آرام  آرام  که  است

  و  پدر   خودمان  که  همانطوری.  نیست  خوابیکارتون  تی تی

  یک   فقط.  را  خودمان  نام  حتی  نکردیم   انتخاب  را  مادرمان 

 . کند  عوض را تیتی منو جای ستتوانمی کوچک انتخاب

 
  گوید مین  من  به  حتما   آقاجانم  کنم،   عوض   را   من  زندگی  اگر

  کالس  به  که  خانه  بیا   زود   شدی  تعطیل  که  مدرسه  از

 از   برگشتن  موقع   تیتی:  گوید می  عوض در  .برسی  اتنقاشی

 .  بیار  و  بگیر  رو  امانتی  اون  و  جمشیدچکش  پیش  برو  مدرسه

  پایممی  را  برم  و  دور  است  آویزان  گردنم   روی  مدرسه  کیف

 چکش   جمشید.  روممی  کجا  که  نبینن  مرا  هایمهمکالسی  تا

 خبر   من  شدی  بزرگ  کی  تو  خانم  تی تی  بهبه:  گویدمی

  باز  پیچد،می  گرگ  یزوزهمثل  صدایش  و   خنددمی  نداشتم؟

.  بود  ماه  مثل   اونم   هستی  خدابیامرزت  مادر  شبیه:  گویدمی

  بفهمم  بیایم   تا   و   بود  چسبیده  من  به  جمشید  نگاه   روز  آن

  فرو  تنم  توی  چکش  جمشید  نگاه   و   هوس  چیست،  انتخاب

 .  میرفت

  افتاد  خودش  دارم،  دوستش  بودم  گفته  پسرم  به  بیشتر  کاش

 بود   خوش  دلش  فقط.  شد  بزرگ  وخودش  شد  بلند  خودش

 . دارد مادر

 
  تیتی  چند  ندانسته  هاچمن  روی  زاهدشیخ  حیاط  توی

 عجله   با  شنیدم  جیغ  صدای  کردم،  لگد  پایم  زیر  را  رنگآبی

  آتش  روغن   حلب  یک  توی   تیتی  .رفتم  پایین   هاپله  از

  فریاد  و  است  آتش توی دستهایش حاال  و . بود کرده  درست

 .  میزند چنگ صورتش و  سر به و میکشد

 
  همان  آتش  توی.  دارممی  نگه  را  دستهایش  جلو  روممی

  ول  را  تیتی  دستهای.  بود  سوختن  حال  در  مردانه  ژاکت

  آتش  توی  از  را  ژاکت  تا  آتش   درون  برممی  دست  و  کنم می

  تی تی. من پسر مال هم شاید  یا بود  تیتی پسر مال. بردارم

  انداختی   را  ژاکت  چرا:  گویممی.  لرزدمی  بدنش  کندمی  بغلم

   آتش؟ توی

 . بشم گرم که کردم روشن آتش  بود سردم: گویدمی



 21 شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

164 

  

  صاحاببی  این  نتونستم  کردم   کاری  هر.  بود  سردم  بازم  اما

   .نکشم رو

 تریاک؟  رو؟ چی : میگویم

. آتیش  توی  انداختمش  نکشیدم  خدا  به  نکشیدم،:  گویدمی

  تنم  میره  راه  داره  مورچه  تنم   توی  انگار   میکنه  درد   تنم

 .میشه مورمور

 آتیش؟ توی انداختی رو ژاکت چرا: گویممی ناله با

  رو  تریاک   که   کنم   خاموش  رو   آتیش  میخواستم:  گویدمی

 . نکشم تونمنمی  میفهمی؟ تونمنمی. بردارم

 . ریزدمی اشک کندمی  نگاه آتش  به که همانطور  تیتی

 . بد خیلی رفیق نوشتی بد رو م داستان: گویدمی

 چرک   دستان  است،  سوختن  حال  در  آتش  توی  پسرم  ژاکت

 زل   آتش  به  دو  هر  و  است  من  دستان  در  تیتی  یگرفته

 .  ایمزده

 

 

 ا درویش علی رض
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 فرزین فخریاسری 

 
 

  تورشِ هالی )آلوچه ترش(

( خور برسانه خو خاخورزه خؤنه، 1زن )غروب بو، ماشَل

  بمأبده این ِ خاخورزه دیله غم بئیته، اِیوؤن ِ سر نیشته.  

  تی  نکونه  بُوبه؟  چی  ده  زینب؟   »هأ:  بگوت  ور،   ِاین

گبؤنه     ِ دیل   تی   بُوبه؟  چی  بئینم   بگو.  بون  غرقا   ئنکشتی

  گبه  تی   بدار،   قرض  دونیا  ندار،   خوره  بیرون،  فوکون همه  

 ... «فوکون اَهه. ندار

 

(  2)  زن بده این ِ اَرسوزینب خو سره جؤر بیارد. ماشل

 :هیتؤ هما دره، بگوت

بُوبه. خْب  » فوکون. مو دؤنم چی  فوکون زینب جؤن، 

ده، پئر و مار کی پیرا بون، ایشؤن ِ اجل رسه ده. یک  

آزگار بوگذشته، تی پیرهن ِ سیا در بیار، خُب نیه،  سال  

  .«تو جوؤنی

 

زن، ای حرفؤن نیه. می بختِ ره  زینب بگوت: »نه ماشل

ناله کؤنم. همه می فک و فامیلؤن، می خویش و قومؤن  

( دارن، ولی  3سؤنی)بوشؤن خو زندگی سر، خوره خؤنه 

 .سرپناهمو هیتو هیسأم، بی

 

سرپناه؟ تو مگه خودا  وت: »بیماشل این ِ سر داد بزا بگ

خالو تی  بموردأم؟  مگه  مو  و  4)  نداری؟  تی خویش   )

 !عیبه  گیر،  گازاقومؤن نیسأن؟ تی مچه 

رضا پهلو،  ( حاج5) بدأ امو گندمه ببینیم، مو فرده شوم

   .«تره دعا بنویسه، خاطرجمع ببو

 ؟« زینب بگوت: »اونه که دوته زن داره

ته  کار داری که او چنبداره، تو چیتِه  خُب بداره. دَه  -»

زن داره؟ ولی تی بخته بازا کؤنه. تره مگه چی بوبه؟ تو  

انگشتؤن از هر ته تی  ته هونر جی یه     نجابت داری و 

(، بدأ فرده ببون! شوم این ِ ور... اینه تره بگوم،  6)  کَله

 .تورش ِ هالی دار ِ سر نمؤنه

 

طول بکشه... تا یه روز  (  7)  فرده ببو. ای فرده، یه بُرج 

زن هنده خوره برسانه زینب ِ ور، بیده خاخورزه  ماشل

رنگِ رو هم بازا به       همأن کؤنن و زینبخؤنه، آدم شؤن

(! تعجب بگود و بگوت: »ده چی  8)  و هیتو کرکر زَنه 

( واوؤدی؟  ساکه  تی  خجالت.  9ببو  از  بزا  تام  زینب   )

 :چی نگوت. این ِ خاخور بگوتهیچ

ح» اُؤسی)اجزینب،  زن ِ  دوته  دوعانویس ِ  (  10رضا 

   ... «بوبه 

 :زن بگوتماشل

کار  خُب این ِ قسمت هم اینه ده. خودا خوره دؤنه چی»

بکونه... بدِیْ زینب، بدی تره نؤتم تورشِ هالی دار ِ سر  

 «... نمؤنه
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 : توضیح واژه

 خاله   -۱

 اشک   -2

        خانه و زندگی -۳

             دایی -4

 روم می -5

 ریزد می -6

 ماه -7

 خندد می -۸

     دهانت را باز کردی -9

   هوو   -۱۰

 

 

 ا درویش علی رض
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 مسعود پورهادی

 شریر ما جیجاکه ورزان
 

 ماشین مرا راسر پییادا گود.

هوا هله باقایده روشنا نوبُسته بو ویریشتم، تا ایتا چیی بخورم 

کفش و کوال بوکونم، روشنا بوُ. گاراژأ کی فارسم، هله اولی  

دنکفته بو، سوارا بُم، ده باقایده آفتاب فتابسته تا ماشین را  

 بو همه جایا. 

را سنگ الخ بو. ایتا اسب عراده شوُئن هنگدر پانا داشتی. اَ  

 طرف او طرف روخان چکه بو.

ماقول زمات با روخان چکه کنارانا شوُئن تا بلتا فارسئن. را  

اویوار هه دُر شر ایجا رایا وِوین بزه ب یم،  دوبُ مرا یاد باموُ 

اویا کی روخان چکا ایتا ای پایی پورد نها بو. پورد هویا نها.  

بازم اوی دفا مانستان نیارم پوردا دوارم. جه أ کُل تا او کُل،  

ایتا وازه هنگدره، ترسانا واز کونم، بجار کله لب چک بیجر  

 آیم. نزدیک بو کونا جُرابم، مرا دارم.

ازه بتاشته بو،  بجار مرز هو مرزه کی اویوارم بو، ای سوار ت

پاماله ام دوبو. تا چوم کار کودی تا داره کالن کُل کوف کُله  

زئیی سبز توم، کله به کله مرزا گوده بو بجار، اشانی ال، الجو.  

  وبو، اشکل دوبو تا هبه سر. الجوُبجار اوی سوار ونشاسته ن

اتو ورجینا    کاس نه  دَوَسته،  گُزگالیک  بزه،  آب دوبو چش 

دُوسته، مرزان دیمه کنارانم سگ واش و  بوکوده تول آب بو

ممنگ روبردان دوبود. اتو االن مانستان چوچاران جوخوس  

 . بازی سیمبر نوبو

 گوزگاکان »ای اَرد او اَرد« کودیدی، ایتا لئشه مله یم اموُیی.

جه هیا، هه روخان چکه کول جا، شا خانه فاکون پوشت و  

 رمش و دس باغ و محوطه دارِ خاال دئن. 

کراچئن دوبارده کوداندیبید، راجا کی اموُن دوبوم، ایتا کرا  

 خاندی: 

 بجارا واش بزه، من تورا بوم، تور

 لُقمه ی نامناسب، مایی یه شور

 عزیز اهلل فادن می بازویا زور 

 به، دوشمند ببه کور  بجار آبادا

واستی مرا بیده بید، کی خاندن جا دس بکشه دی. جه دور  

راستا کوده، بعد کی بیجیر باموُ، ده    بیده بوم ایتا خو کمرا

خاندن صدا ناموُ، االن ایجانایی راستا بوُییدی مرا فندریدی.  

 قایم گم: 

 خودا قوت. -

ایتا دس تکان دیهه گه: »رامته لیسکه. بپا بجاره روت مئن  

 دنکفی« مرا پاستیم. 

هله خانه پوشتا فانرسه سگ لوب کوُگایا بنا خو سر، قایم  

 دوخادم: 

 نه تی سگا دِوَد، شناسم. صابخا  -

ور   پایه  رمش  پوشت،  فاکون  ری،  کوچی  ایتا  نوبُ  ایپچه 

 اشکارآ بو، زهار بزه: 

 نترس بییا، سگ دِوِسته یه.  -

مرا یاد بده چوتو ای پایی    ری هونییه کی اوی سوار خاستی

علیکا    پوردا بگُفت،  سالم  ری  دِوارستم،  دِوِدا  اجار  دوارم. 

 گیفتم، واورسم: 

 ان نئیساییدی؟ر شئتی پ  -

بوگُفت: »همه تان بجارسر دریدی، خانه هیکی نئسا، جوز 

من، خانه بپایم، می برارم را سر بلتأ چاکوداندره کی ماالن  

بیا   تو  اونا دئی.  بی  باموُ  راجا  اگر  دنکفید بجار کال بچرید. 

 بوجُر، االن دوخانم بایه.« 

 بوگُفتم: »نه دونخان، من شم هویا.«

کون داره  الفند  کل سگ  نوبو،  سگ  بیالوارث  بو،  دِوِسته  ا 

خوک بو، خو الفند فارس فرنه کشئیی اموُیی جلوب، الب  

خاستی مرا واچره، می پوشت تانا شه بزه بو، می جان مو به 

پا ایسابو، رئک می ترسا بیده رو دوکود سگأ بوگُفت: »خفا  

 بو ملعون، خفا«

سگ، الب کودن جا دکفت بئسا مرا فندرستن و خو دوما  

زیبیل   فووستی  البیل  جا  کیتل  و  کبچ  بیخئره  پرکانئن. 

ویدیرا   بئسام  ور  چاچک  بزئم،  وئر  فاکونا  ترسانا  زیبیل، 

 کردخاله دگادم. رئک بگوفت: 

واغوزم ره  شمه  فادید  خاییدی،  خایم    بوگُفتم:.  »آب  »نا، 

 بیدینم تانم، یا کی اویواره مانستان ویدیرا چا دگانم.  

جیویشته بو، تا بایم اونا دوبارده  ویدیره کرده خاله چکه جا  

بیگیرم آب دوبو تا هبه سر، بازون غولطه بوخورد بوشو چا 

جولفانی. کردخاله فانرسه ئی، بازون هه رئک چنگکا اوساد  

چا میان دگاد، ایبچه وامخت، ویدیرا بیرون بآرد. مرا پاستیم  

کی ده ایدفا کردخاله جا جینویزه. نیصفه واغوشتم، چاچک  
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م آبا دپاچئم می دیم تفا، بازون را دکفتم خانه سر  سر ای پئ

ش پیشا  رامتا  جاسامان  زاکانأ  کیشکا  بئسا  رئک  جا  -وُئن. 

کودن. رئک برار می رفاق، او دوردوران فچم ویریزکوداندوبو،  

خو سرم ایتأ حصیری کوال بنا بو، ان کوال لبه قوران خانئک 

 بال مانسان واز و دِوِستا بُستی. 

تم، خاستیم انا ناغافل دگانم جه پوشت کشا  تامازه را دکف

 زنم. 

ده باخی نوبو فارسم کی ایوارکی خو کمرا راستا کونه   پور

واگرده، بلگی خاستی خو برار گردستنا صارا مییانی فندیره،  

یا کی می ناشناس بو انا بوخورده بو، هر چی بو باعث بوبُ 

جیر، بوره  چوم به چوما شیم. ای جوفت کاس چوم، کوال بره  

 میجه البه ال قاقا بُ مرا فندیرستی.

چن تا گرده بینه توک تیجأ بُ، رمشا دخشارده نهابو، ای  

دسته ویریس گیل سر فجه بو، بلته او دس ایتا اسب پورد،  

 افتاب جیری ابدو کشه یی. 

 ، تو کُیه جا باموُیی؟«اله»بسمی -

 »هجی مجی بوکودم تی ویرجا ظاهرا بُم.«  -

اگانه ا زنیم، ان گردن لؤ خوشا دم، آیه کس کسا کش  دازا 

»تکاتکا رایا وئر بزئم، بجارسران جا کی اویدفا باموبیم،    گم: 

 جه او را باموم.«

 ترا هنده یاد بو. -

 دانی کی جخترا دنی کس نییم!  -

 سگ ترا نیگیفت؟!  -

 دوسته بو.  -

 فکر نوکودیم ارا ده... خو حرفأ بخورد، بوگُفت: -

 بیا بینیشین بیدینم چی خبره.وابدن.  -

بنیشتم، بینشت. هوتو، هو وقتان مانسان کی دانشگاه سبزه  

سر   زانو  و  دسان  چانا  زه،  کشا  زانوُ  دونه  نیشتی،  سر  ان 

دخشارده، پیچا چومانا کاسا گوده، زالش بارده. واورسه ایتا 

ایتا، بوگفتم، هنده، باز، دوبارده، تا کی فارسم ایا کی بوگفتم:  

 ان اِباوئر بزییدی. خیلی ی

 بوگُفت: پس تو چی رافا ایسایی؟ 

 بوگُفتم: تی رافا. 

 بوگُفت: می آب هیا فوخوره.

 بوگُفتم: مگر نیشتاوی ورجینا صدایا؟ 

 بوگُفت: چره. کوُگایا روبردان دره.

 بوگُفتم: خاب پس چی گی؟! 

ترسم، ترسم دورا بم، توقایی مرا جخترا شه، یاکی دئرا به    -

ب کند    ازه اگه هه بئن تورا نبم به کو و ه. ت ده دس فانرسا 

 نزنم، کالچ می سر قوپه ننه.

 یانی هر کی شه، اتو به؟  -

هر کی یا... نانم، من مرا گم. من ایتا نتانم دور آتش ول    -

الوچه داران تی تی   یا کی سورخ  جا می دسا گرم دگانم، 

 واسی، هف کو هف دریا او طرف بینیشینم گاره سری بخانم. 

 ن ایرزه؟ایسا -

مگر هیزار دفأ امی موشتا راستا نوکودیم تاب نداییم هوا   -

 میان نخاندیم: 

 »گر مرد رهی میان خون باید رفت

 از پای فتاده سرنگون باید رفت.«

بوگُفتم: خون کی خُبه، تا فوکونید خیلی چیزان دیگرم هون  

امرا فوکونیدی، کورم کالچم کرا فپختان دریدی، هه توتترَج 

پاختا کودیدی، بازون بئساییدی  دریدی، روستوما  ایگادان  

 ن سینه خاله سر عسک یادگاری بیگیفتدی. او

بوگُفت: »مرأ سیاوش نقل ویشتر خوش ایه.« ویریشته، دازا  

 اوساد، ایتا پایه کونا بنا بوکود تیجأ کودن.

سیاوش نقاشی یاد دکفتم کی چن تا قولدور ایتا کله ورزایا  

تیدی اونا جه جا بکانید. همیشک فاکشئن دیبید، ولی نتانس

هه تو بو. کل ورزان کله قوچی یا داشتی. اما ای دفا معلوم  

 بو جیجایه، خو جیجا کی یا، تام تومی ال واپوشانه یی. 

بوگُفتم: خُب سیاوش. مگه اون نوشوُ آتش ول جا دنوارست، 

 آخر سری یم خو خونا دنپاشانه چایان تونورا؟

ولی من نانم کو گارا با باشنم؟ می  بوگُفت: چره بوشوُ، دانم،  

درد انه کی ایتا شک دره می جان، اج برنوُخا مانه. اوَل با  

اون طما بیگانم، بازون با بنیشینم شاهناما از سر نو بخانم،  

ولی ای سوار نه روستم نیگا جا، بلگی اوشانی نیگا جا کی  

روستم و اسفندیار و کیکاووس و خیلی ده جه اَ پیله پیله  

نقل   کسان اَشان  وُ  بوییدی  به  دمخته  جیری  پا  و  دس 

بوخورنییم.  ایا جا جونبور  نیاجم،  اشانأ  تا  نوبُ،  بینیویشته 

اسا هر چی خایه ببه بئس ببه، تی سر فیدا. هنده بنا گوده  

 پایانا تاشتن. کراچی دوبارده کرا خاندی: 

 »غریبی سخت مرا دلگیر دارد

 فلک در گردنم زنجیر دارد
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 گردنم زنجیر بردار فلک از 

 غریبی خاک دامن گیر دارد.« 

 رشت. ایته جه ا ساالن 

 

 

 

 

 ا درویش علی رض
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 عباس گلستانی 

   گیلکی داستاننگاهی به مجموعه 

 « شریرما جیجاکه ورزان » 

 (ماه شهریور )ورزاهای زخمی  

مراجختراشه  ترسم  سم،تر»  توقایی   « دورابم، 

می)می برود(ترسترسم،  یادم  از  عشق  شوم،  دور   م 

 : مسعود پورهادی از

 

ی من به متن  توضیح: این متن ویرایشی جدید از نگاه دوباره

اصالح   یا  و  حذف  که  است  کتاب  بر  من  پیشین  نقد 

است.  بخش گرفته  دربر  را  آن  از  مهمی   های 

 داستان از پانزده  «  ه ورزان شریرما جیجاک»  داستانمجموعه  

تک پرده ساماندهی شده است، حضور   ی کوتاه و نمایشنامه

ای از گوشه مدرن در همین مجموعه، گویای    داستانچند  

پورهادی های  توانایی  است.  مسعود 

های خود انرژی گذاشته است، مسعود پورهادی، در نوشته

روستا،  بی از زندگی در  یی که در پشت آن کولبار تجارانرژی 

که با تمام تالش    کندمیاز وطن قرار دارد و سعی  شهر و دور

اش به منظور خود برساند  خود خواننده را با تکنیک هنری

گاهی   و  است  موفق  گاهی  اما،  تالش  این  برای و  تالش 

خاب واژگان آرکائیک و متروک  . انتموفق  داستانرسیدن به  

 «فوخوره»  (کشممیاز چاه آب    -  )کشیدن  «واغوزم    »نظیر

 )عضو   «عوصمواضا»  ،(روبغ )  «مقر») تکان (،    «جونبور»،  

( شاید یکی  )رگبار «زنجیر پایه» ()لغز «لونتوس»و اعضا(، 

که تالش به    ها باشد موفق بودن آن نوشته نسبی  های  از پایه

کر گفتهدارد  ها آنن  دزنده  اساس  بر  بخواهیم  اگر  اما  ی . 

ی این مجموعه بپردازیم به ارزیابی نویسنده  «روالن بارت»

قرار می نویسنده  آیا درگروه  او  نویسا که  یا  به طور   ،گیرد 

  حتم مسعود پورهادی در گروه تالشگران نویسا قرار خواهد

هر   خوانش  پایان  در  که  چرا  نویسنده  داستانگرفت،   ،

وا میخواننده به کنش  را  ناش  و  از   گذاردمیدارد  منفعل 

بگذرد. نوشته   اش 

 "انشریرما جیجاکه ورز "داستان  ،داستانمجموعه  در این  

از   موهاداستانیکی  آن  ی  نقد  به  که  است  کتاب  این  فق 

 نشینیم. می

ست که آرمان گرایی،  اشکست خوردگانی    داستان،  داستان

ی پیروزی که هیچ، به دامنه هم نرسانده است،  آنان را به قله 

گریزند و آنان  گرایانی که به عشق وطن، از وطن میآرمان  

می وطنکه  خاک  در  جان  میمانند،  ،  داستانکنند.  شان 

بمانند،    داستان است.  رفتن  و  ماندن  بین    داستانتقابل 

تکرار   آیندهشودمیسیاوش  در  بروند،  نامعلوم گرفتار:  ،  ای 

و به قول   «...  ترسم، ترسم دورا بم، توقایی مرا جخترا شه»

از دست میبزرگی،   را  مهاجر، همه چیزش  دهد، جز یک 

را.لهجه   اش 

انتخاب   از نگاه جامعه گرایانه  مسعود پورهادی، موضوع را 

برد. وجود عناصر پیش  و جامعه شناسانه به پیش می  کندمی

ا»مدرن نظیر بلتا،  پورداسب عراده،  پایی  ،  ی  ، کرده خاله 

و...    را«ویدی دانشگاه  ماشین،  مثل  مدرن  عناصر  کنار  در 

را به تحرک واداشته است. راوی که خود یک    داستانموتور  

رار در خروج به همراه رفیقش صبا این که ا  است،  پای ماجرا

دارد، که دخالت    کندمیرا طوری چیدمان    داستاناما    را 

از مقصد   چیز ان اصرار باقی بماند. زیرا هیچراوی درحد هم

ن  گویدمین عمد  به  روستا گوید میو  از  بخواهید  تا  اما   ،

، همان جایی که  کندمیکه دوستش در آن زندگی    گویدمی

س« ویریج«، »گردبینه نوک تی»ای پایی پورد دارد، چند تا  

ست و  هاآنکه انگار عاشق    گوید می  هاآندارد و طوری از  

نش را  را ندارد، اما چه کند، هم، وط هاآنتاب دل کندن از 

در   ولی  را.  خودش  هم  و  را  رفیقش  هم،  دارد،  دوست 

مگر نیشتاوی  »:  گویدمیوقتی که به دوستش    ، ی یهانازم

نهال  «؟  ورجینا صدایا و   های)مگر صدای شکستن  جوان 

را نمی برگ درختان  :  گوید می( و دوستش  شنوی؟شاخ و 

(، چه )چرا، تمام اطراف را گرفته  «چره، کوگایا بردان دره»

به آخر   تا  ماندن  تقابل در رفتن و  این   داستانباید بکند. 

ی که موول  داستان.  رسدمیادامه دارد و تاویل گرا به پایان  

د دخالت کند و خواننده بعد از پایان خوانش، بیهوده  توانمی

، «شریر ما جیجاکه ورزان» نگذارد.    خود  را به حال   داستان

ست جمعی  داستانی اول شخص راوی نیست،  ویژه  داستان

که در همین خاک و خارج از این خاک هنوز در تقابل بین  

  «ویرجینا صدایا»ی که هنوز صدای  داستان اند،  بودن و نبودن

می گوش   رساند.به 
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کوتاه، بدون این که اجباری در کار باشد،    داستانخواندن  

ن سمگاهی  به  را  خواننده  و  مینیویسنده  مالیسم سوق  ت 

دومی به  هر  دهد،  که  این  اول  چه    دلیل،   داستان دو، 

کوتاه، از حجم کم در حد یک   داستانمالیستی و چه  مینی

و دوم این که، این حجم از   شودمیتا چند صفحه را شامل  

مال را  مینی  داستانکوتاه و    داستانمرز دقیقی بین    داستان

کوتاه    داستان، چرا که تا هنوز برای خود  کند میمشخص ن

ن تعیین  مشخصی  حد  مینیانددهکرهم  اما،  از ،  مالیسم 

کوتاهی را با    داستانهر    توانمیکه    کند میاصولی پیروی  

 آن مورد نقد و ارزیابی قرار داد. 

 

ورزان»  داستان جیجاکه  می«شریرما  نشان  که  ،  دهد 

آشناست و او از این آشنایی  مالیسم  ی آن با مینینویسنده

برده است.به نحو قابل قبولی در نوشته  بهره  زیرا    ی خود 

یک  همان شد  گفته  که  اصولی مینی  داستانطور  از  مال 

که در زیر به آن اشاره کرده و با یک نگاه    کندمیپیروی  

 بریم:پیش می  تطبیقی به آن، نقد را به

 

کان مشخص مالیستی، زمان و ممینی  داستاندر یک    -1

ر همان فضای محدود و مشخص ی دداستاناست و آن اتفاق  

می در  روی  مکان   داستاندهد.  ورزان،  جیجاکه  شریرما 

شروع  داستان جایی  همان  از  و  است  روستا  که    شودمی، 

اش را پیدا کند  رفیق  ،راوی از ماشین پیاده شده تا در مزرعه

است.  و شده  محدود  فاصله  همان  در  هم   زمان 

 

ی دید و راوی  مالیسی، زاویهمینی  داستانعنصر دیگر    -2

باشد که در بیان روایت مهم تلقی شده است و  می  داستان

ی دید، خالقیت نویسنده در انتخاب راوی میان چند زاویه  از

کوتاه،   داستان نقش تعیین کننده دارد و به همین دلیل در

به  زاویه  را  دید  راوی    دو ی  راو  «رویداددرون  »گروه   یو 

کنند. پورهادی با توجه به آشنایی  تقسیم می  «برون رویداد»

با   هنری   یهاداستانخود  توان  از  بردکوتاه،  بهره  و  اش  ه 

از نوع   راوی  انتخاب  به  اول شخص شرکت کننده  »دست 

که دور از متن ماجرا باشد    ،و نه اول شخص ناظر  زندمی«

این  به  دست  او  بماند.  کننده  ثبت  فقط  دوربین  مثل  تا 

از نوع  انتخاب می را با    « رویداد  درون »زند تا زاویه دیدی 

 برای خواننده قابل قبول بداند.  داستانکشمکش 

 

یک    -3 دیگر  شخصیت مینی  داستانشاخص  مالیستی، 

حول او منظور  در متن حادثه است که بررسی سیر ت  داستان

ی اوست که با آن اتفاق  تحول و استحاله   آغاز نیست، بلکه  

مالیستی فقط  کوتاه مینی  داستانو  شودمیی شروع داستان

راوی به معرفی شخصیت   کهایندهد بدون  آن را نشان می

شناخت   اما  کند،  دخالت  او  سرنوشت  در  یا  و  بپردازد 

خالل گفتگو و دیالوگ    ای دیگر مثال در شخصیت به گونه

در  شودمیحاصل   ورزانشریرما  »  داستان.  ، «جیجاکه 

اند ولی  در ابتدا برای خواننده فاقد هویت  داستاناشخاص  

روبرو   یهای بیشتربا روشنایی  رویممیهر چقدر جلوتر که  

بریم که هر دوی  پی می  هاآن شویم و از بحث و گفتگوی  می

شان  ، حیاتفعال اجتماعی بودند و در معرض تهدید   ها آن 

اتفاق   همین  و  است  خورده  گره  ماندن  و  رفتن  قید  در 

که  داستان ست  یک    آغازد  توانمیی  هر  برای  از  تحول 

 تلقی شود.  داستاناشخاص 

 

از   داستان  -4 که  است  نویسی  دشوار  و  پیچیدگی  فاقد 

شروع  مالیستی  مینی  داستانویژگی   در  نیز  این  و  است 

میالدی، تحت شرایط    80  یدههمالیسم در  جنبش مینی

ویتنام،    آن روز جامعه آمریکا مثل شرایط ملی پس از جنگ

در   انرژی  تمرکز  1973-76بحران  عدم  و  حوصلگی  بی   ،

حواس آدمیان، واکنش در برابر روشنفکرمآبی و انبوه نویسی  

( و هایی نظیر کانسپچوآلیسم )هنر مفهومیدر کنار جنبش

دار مدرنیسم بودند  پاپ آرت شکل گرفت و شدیدا هم طرف 

مسعود   اما  داشتند.  را  سادگی  اصل  رعایت  در  تالش  و 

زبان   از حد ساده    داستاناین    یِداستان پورهادی،  بیش  را 

در   اجتماعی حتی  و  فعال سیاسی  زیرا هیچ  است،  گرفته 

. زبان،  کندمیروستا از عسک به جای واژه عکس استفاده ن

دیالوگ از  بعضی  در  افراد  حداقل  زبان  کرده  ها،  تحصیل 

خصوصا   باشند. کهاین نیست،  هم  خوان  شاهنامه   ، 

مالیستی، سه عنصر گفتگو، روایت کوتاه مینی  داستاندر    -5

شوند ی متن محسوب میهدو تلخیص از عناصر تعیین کنن

و مسعود در رعایت تلخیص دقت کافی به خرج نداده است 
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کاش   بخشتوانمیو  از  ست  به   داستانهایی  هنوز  که  را 

می  رفیقش حذف  بود  چون  نرسیده  کوتاه،    داستانکرد. 

فرصت توصیف اضافه و نمایش افکار سیاسی و مثال فلسفی  

 گیرد. را از نویسنده می

چه  ی آند، اولی بر پایهان، هر دو روایتداستانتاریخ و    -6

نوشته   است  داده  روی  بر    شودمیکه در گذشته  و دومی 

 داستان . اما کندمیاساس تخیل دیوار خود را با تاریخ رسم  

جهت شبیه به تاریخ نیز هست و آن، عدم   مال از یکمینی

ی اتفاق است و به همین دلیل مسعود  دخالت راوی در حوزه

، زاویه دیدی را انتخاب «شریرما جیجاکه ورزان »  داستاندر  

  داستاندر    « اول شخص شرکت کننده»که راوی    کند می

را به   داستاناش  که مداخله  «اول شخص ناظر  »باشد نه  

 ویرانی بکشد. 

 

اشاره   مجموعه  این  از  دیگری  ارزش  به  پایان  .  کنممیدر 

ورزان» جیجاکه  از    «شریرما  اول  مجموعه  چهار  جزء 

کوتاه به زبان گیلکی است که نام مسعود   داستانمجموعه  

های کسانی چون جهری، محمود  در کنار اسم  پورهادی را

قرار می ای که در حد  دهد. مجموعهطیاری، غالم دوست 

توا زبان  ظرفیت و  ادبیات  ادبی و هنری  به معرفی  ن خود 

مسعود پورهادی عالوه بر    ، کهاینپردازد، خصوصا  گیلکی می

ی  ، زبان دان برجسته داستانی شعر وذوق هنری در حوزه 

 . باشدزبان گیلکی نیز می

 

 ا درویش علی رض
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 فاطمه رهبر 

 سئب ِ باغ 
 

کتاب   میان   خوانم.  داستانکِرَه  سبزی  عالمه  ایته  مامان 

اصغرِ سرکی از زواله مِشق نیویشتِنه  نیشته کَرَه غرغر کونه،

کوجدانه اتاقه رِکی هرجایِ فاندِرِه  .  تمامِ نکودِ..   سِرِگیفته و

 اصغرِدفتر کیتاب فوجه.

انه ِپر کَرِه کِرمِ میوه جه   سارا خو ِپرِامره بوشودَره سیب باغ.

سارا گوده می ِپر مهربانه،    دست دَرِ. سارا ِپر دوتا    انه گویه.

سرخِ   سارا روسری درختِ سیبانِ مَنِه،  خنده مَرَه گپ زَنِه.

 سرخ.

 اَمَن سیب باغ نَریم؟  می مارِ جه وابرسِم:

 ایته موشته شوید خودست گیره جیرِچومی مره فاندِرِه،

 اَمَن گور نَریم تا کِفِن بِدَریم. -

 َپرتَ کونه آبکِشَ می یان.  غیضه امرِه شویدانِ سَرِوَجینِه،

چومه اِشارِه امرِه    اصغر مدادِ بَنَدَرِه خو پا انگوشتانِ می یان.

خنده مَرَه خو دوشانه تاوِدِه بوجور.   مارجانه انه نشان دَهَم،

 گیره. د تندتِر انه انگوشتِ میان رِقصِ مِدا

مار   دُرون  سارا  جعبه  سیبانه  جیر  دِرختِ  امرَه  خنده  کِرِه 

 دیچینِه. 

بداشتیم، باغ  سیب  خایه  دیل  باغ    می  سیب  گیریم  حاال 

آقا جان   بداشتبیم و ایته تعطیلِ روز سارا مَنَثتَن شُویم اویه،

 کی نِتَنه ایته دستِ امرِه مَرِه سیب بیچینِه. 

رِه، تا  باسی سارا ِپرِ مَنَثتن آن َعکسِ می یاَن، دوته دست بِدَ

فاکِشه   شاخه  امرِه  دَست  ایته  واوتِه  ایته  بجیر  ،مَرِه  امره 

 پیلدانه سیب بیچیینِه. 

حتما اصغر شویه دارِجور،خو دوته   اَگه سیب باغ بِداشتبیم، 

کِثیفهدستان ماه  دوازده  سال  امره کی  هی    ،ه  کَندِه  سیب 

 ِپرتهِ کودِه بیجیر.  

زِیه:  غرغر  مارِم  کار  می  برسری   ، خانه  خاک  اَن  کار،  ایه 

ذلیل بمانِست  .  دنیا هم کار..شانسی کی مَن دَرِم البُد هون  

   فِرفِره نیم کی!!!  اَقد توند توند سیب تانوِد، 

 اَیه سارا نیشتِه درختِ جیر کِرِه خو بِرارِ امرِه سیب خوره.

     

یه گویه میوه کِرِه سارا  انه ِپر شلنگِ بیگیفتِه درختانِه جیر.

 انه طعم و مره رِ یلی خوبِه.دارِ خوب اب دَهَن، 

  ا ِپر جبعه نُشو کی هَقد خوش اخالق و حوصله دَرِه.البد سار

خو رفیقانِ   عراقیان کابل مَرِه انِه نِزِدَرِد، حتما اسیرِ نبوستِه،

 بمب صدا انِه کله درون دِینَه. جان دَهَنِ نِدیدَره،

 دَرِه خوش به حالش! سارا ایته ساقِ ِپر 

یاَن. می  اتاق  ایه  دِست    آقاجان  کی  استین  اون  نَرِه انِه 

 همیشه زودتر دورون اَیه.

 روغن فَگیفتی؟  مارجان گویه:

فوسینه خو سفید وسیاه ریشانِ    آقاجان حوله میخِ جه گیره، 

 اها.  چوم و ابرو مَرِه گویه : سر،

 بخاری َپلی نیشتَم.  خوسرِچرخانه اتاقِ دور. سالم گویم، 

اوسَنِه، تاب  لبان  انه  فاندَرِه  مَنِه کی    مَرِه کی  مَرِه  اَنِه  کَرِه 

 خنده کونه. 

 تی دست بخاریِ نچسبِ می کوجی کور.اشِه گویه: یو

 فوسین پا فوسین شِه اصغر َپلی کی پنجره جیر نیشتِه.   پا

 هربار کی خو شِلِه پای وَسَنِه من می دیلِ می یاَن ایشمارِم.

 ِپنجُمی سَر فارِسه اصغرِ سَرِجور.  .1.2.3.4

 ته مِردای؟  تی درس و مشق تمام نوس انه گویه: 

از هر َپلی کَرِه اونِه    اصغر خو مشقِ دفتِرِجه ایته برگه بِکَندِه، 

 تا کونه. 

ایچه می مارِ    آقاجان پنجرِه طاقچه جه خوجا نمازِ ویگیره،

 اوشتِر نیشینیه، هتو می روبه رو. 

زود درد گیره،  سر  ِپرِ  نِزِنِه.  می  گِو  زیاد  هتو    هَنِه خاسین 

  رِه، ایجی دینِه کی امِن نیدینیم.چند ساعت یتِه جایِ فاندِ

انگار اینِه    لب جیر خوره گِو زِنِه،  بعد خو پیشانی هی ماله، 

 فِر انه مرثیه خانه کی ایدِفایی خورِه وُروش مارُش کونه.

بُخوردی؟  اجور زمانان می مار گویه: اکبر    اکبر تی قُرصانِ 

شویی؟  مغزِ    بازفکرِ  کی  هوا  یاَن  می  صحرا  بیشیم  اکبر 

 ه؟فارِس

نَهَه و هرصد دِقه   ِپرِمَرِه  مارجانِ هوش وحواس همش می 

 سه تِه!!  من سه تِه زای دَرِم، گویه:

چِقِد    چرخانه خو سر جور:  ،موشک چاکودِه  اصغر فاندِرید 

 قِشِنگِه!

دوکونه دهن  انگوشته  تِه  دو  فوسینِه    ، خو  به،  کی  هیستِ 

 موشکِ توکِ سِر تا اونِ تیجه کونه.
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کِرَه   غرغرکُنان اتاقِ جِه بیرون شِه..  اوسَنِه..مارجان آبکشِ  

کی آخِرِش هیچی نِبِه  رِ نفرین کونه کی شیطانه زاکِه...اصغ

 با بوشه حمالی. 

والظالین همیشه انِه بیشکفته گاز    بابا دوم رکعتِ سر گیفتِه.

 سختی مَرِه اَیه بیرون. میان گیر کونه،

شکفته گازِ می بی  اون عراقی مُشتِ سنگینی،  گویه:می پر  

 رو هَنی نَهَه. 

خو دفتر کتابِ پا زِنِه و طیاره صدایه  اصغر اتاقه دور چرخه.

 وووووووووهوهوهوهوهووووووووووووم  در آوِرِه.

 خلبان اصغر موشک بارانه رِ آماده ایسی؟  -

 ووووووووووووم ههههههووووووم 

 . بله قوربان مورِد شناسایی بووُست..-

 امرِه، قنوت خواندن دِرِه. آقاجان خوایته بداشتِه دست

دِرِه.  موشکِ  چوم  اَنِ  کل  اما  َپلی،  انه  ان  شه. ه  َپلی    اون 

اَنه چوم هنو اصغر سر تکان    واالخرته سر اَنِ صدا قوتِ گیره.

 تکان خوره.

هتو آقاجانِ دور و وِر پیچه    اصغر خو سرعتِ بوجور بُبوردِه.

 خوره و صدا در اوِرِه. 

ِپرِخالی آستین تابِ گی اَنِه استین ترسه فتِه،  می  انگار کی 

 جه کِرِه نفس نفس زِنِه.اصغر آقاجانِ نزدیک تِر به. 

 بوووووم  دووووم.  بوووم.. آماده؟شلییییییییییییییییک..-

 آقاجان هوار کِشه درازِ به زمینی سِر فریاد کونه

یا    یا حسین،.  بشید سنگِرِمی یان...  زاکان حمله بوکودِد..-

 حسین 

گوالنِ   ترسه گیفتیه،مِرِه   بِمِرده  قالی  کِفِ فوسینم  پا  می 

ز همیشه مَنَثَن می دیل خایه اتاقه جه بیشم بیرون اما با  جه.

 می پاهان المِ بِدِه. ،می ِپر کی اتوبه

می چومِ اشک   سارا قرمز روسری می مُشتِ میان چروکِ به.

 سرِ دِه. 

ه دستم  ایت.  همیشه احوال نداره..  من اجور ِپر دوست نَرِم، 

میوه دارانِ افته جه مَره .  نَتانِه مَره سیب بیچینِه..  کی نَرِه.

 صدا دارِ خنده بوکونه. . گِو بِزِنه..

 هتو کِره داد زِنه خو رفیقانِ دِخانه.  آقاجانِ پرکناش بیگیفته،

تاودِه بیرون.   اصغر موشکِ مُشته کوته دُوه پنجره جه اونِ 

 بعد می مارِ دِخانِه

انه دهن هنی کف  .  بیا آقاجانِ حال بد بوِسته..  . مارجان بیا..-

 بکودِه. 

دیوارِ، دفراشته  خوره  دماغه    اصغر  خو  امرِه  ُپشتِ  دستِ 

 وُگوشه بوجور.

انه روسری کِفه انه کوجی  خو سِرِ فُکویه، مارجان تُندِپا ایه. 

 دوشه سر

 هِسه خوب بویی کی؟  یا خدا تِرِه چی بُسته اکبر؟-

نِهِه انه زبان  ایته دستِ امرِه آقاجانِ  سِرِ راسته گیره قرصِ 

 قورت قورت آب دوکونه انه خشکِ دهن می یان.  سر،

امره همیشه می مارِاستینِ  ایته لیوانِ  ِپرِ قرصان  انگار می 

 دُرون قایم بوسته.

 بابا هنی لرزستن دِرِه

خودم انه جوانِ جانِ    حسن می چومِ پیش تکه تکه بوسته،  -

 اوته دست کی قطع کودِد. .. هن دست امره. جمع کودِم.

انه پیشانی عرِق  ار آقا جان سر و مچه دست فوسینه،  می م

 خُشکِ کونه و یواشی انه گِو زنه.

 ولی انه خاشِ جان ارام ارام تکان خوره.  نیشتاوِم چی گویه،

 انه روسری هنوز انه دوشِ رو آویزانه.

گیفته. ارامِ  ایپجه  مُشتی سارا روسری می هیستِ    آقاجان 

 کتابخانه مسولِ چی با بگویم؟  میان پاره بوستِ.

بوسته، خم  رو  دفترِ  مشقِ  خو  دماغِ    اصغر  خو  مره  صدا 

بوجور. آبِ  مارج  فوکوشه  لیوانِ  ویریزِ  کِره ان  هتو  اوسَنِه 

اصغرِ .  موشک و خمپاره بیرون بَوردِیه...  صدامِ...  نفرین کونه..

 کی هنو خو مشقِ تمامِ نُکوده. 

توکِ زانو .  هنو کِرِه خو دوستانِ اسمِ گویه..   ندرم، می ِپرِ فا

 انه َپلی درازِ بِم.  مره انه طرف شوم.

 انه ایته چوم هی پله پله زِنِه.   انه پیشانی عرِقِ جه برق زِنِه،

خو اون استینه کی دست دینی بیگیفته خو مُشتِ می یان 

 . فشار دِه

مان سرخِ  مِرِه فاندرِه. انه چو  دست فوسینم انه پیشانی یه، 

 سارا ِپرِ باغ سیبانِ مَنَثَن. سارا براق روسری مَنَثَن، ؛بوسته

سر، انه سفید و سیاه ریشِ  نِهِم  ارام  دِهِ.   می لب  بو   سیبِ 

دِهِ...  سیبی که هیچ افت نَرِه.. انه  .  ساق و سالمِ سیبِ عطرِ 

انگار می آقاجان ایته پیله سیبِ باغ خو  سخت ماچی دِهم...  

 ه! دیل می یان دَرِ
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 ( ی جیح ط اله) یطوّاف نیحس

  کشنی فلش ف

 ی الجؤن یلکیگ

 
 

گالگودن    یی دمرده تنه ک  ی جاکی، جنابویبمرده ارج  'خالور

بو و    چستهیوا دارونه دپ   چهیبنان. پ   گایواخور ج  ونکهیگ  نهیا

بِشتؤه. ستاره مج بوته:   ای نهیکس نتونس بِ  ییشوو تا اوره ک

. همه نیبدار  م یشؤالنه قا  ی. شمشهیسرد سالون در پ   لهیپ 

بنن. حتا    ابوداو ن  ستی. همه نننیفراموشا بنه. همه م  یچ

اسبؤن    ی. شمریشمش  یجگنه. شم   ی. شمونکؤنیگ  یشم

 دس تِوِرؤن. یشاخ و شم  'کوله خوده یسوم. شم

دپ   چهیپ  دمه    چستیوا  غروب  تومازه  تام  همه   'سورخو 

کرنِ  گا ین  دهیخورش  گولزنؤن    ی گودن.  بزئن.    ی کرنِ  یچن 

اسوارؤن  'گاؤنبارون صدا،  اسب  'شؤنه  گُوفرنه،   'اوخؤن، 

آه  یهرا  'مرداکؤن  هه،یش گنج  نیو  رادکت.  گاؤن  'تراق 

خالؤنه فچکسن.   یاو آخر  چأنیپ 'گودن. دار  گایدارؤن پس ن

 بو. تهیژگله و'لجنگله شا

بو. او آخر فقط ناله گود    ۂ درد بکش  یلیبأرده: خ  ادی  کتهی 

  ۂسر نأ وُ ناله گود. شو نرس  'لی. خو دتیکشاگ  ونکهیو خو گ

 .  ی هکش ^نتارهیت 'گوره یچوشمؤن بخال نهیتِمِناگود. ا

 
سر  'ونک یگ  'مزار  'اَمأ وُ خالور  ژبدیگ  کتهی  یواست  نیه  دیشا

اَمأ    ی کایر  کتهیپس،    'و خُؤند. سالون  شتین زأک هر روز 

  'انگوشت   نهیو ا  یتا بَا  سایرافا ا'ژبدی وُ گ  شتیور ن  'ونکیگ

بن'توک بُخؤنه.    شهیسر  آواز  ر  کیو  ته   کاکهیروز 

س  تیکشاگ'ژبدهیگ خُواشؤ.  ور  سنگ  مزاره  ابرون    هی و 

تونداتوند   بزه.  پورأ گودن. هوا سردأگود. بعد ورف  آسمونه 

صد سال ورف بوارس.  ، دو سال. سو سال.  سال   کیورف بزه.  

صد سال تنگر فداشت.  .  الفندی. صد سال وارش بزه. االفندیا

، صد سال وارش بو وُ ورف بو وُ بِژِم.  . بازون، دومرتهالفندیا

خراب و خاک و    ونکهی، گاد و بارون و ورف و تنگر و بِژِمب

بمأ.   بهار  بازون  جخترادأن.  سالونه  او  همه  فراموشاگود. 

 کته ی،  سر'مزار  ۂاورارسال  کتهیه بدئن  ورفونه آبابو پس، هم

. تهیسر، جوراگ  نهیبه دس. چفتن بزه. ا  ژبدیگ  شته،یزأک ن

 کأدبو.   گایآسمؤنه ن

مزاره فراموشا گودن. زناکون چفتن بزه   ۂاورار سال  مردومؤن

سال  ۂزاک اورار  اونه  مرداکون  و  بزئن  ونگ  جؤنه    ۂبه 

  ۂ، پراچگرماگوده پرونه    نهیسو ا'تا اَفتو ژبد،ی. اما گالگودنیگ

  'لید  یآب  'دور بزه و آسمؤن  کتهیآسمؤن. همه بدِئن که  

اما  بازون هر سال  بؤ.  و   شتین  رس'خال  کتهی  ویمئن گوما 

کس نودُنِس    چیه  ی . ولنأگودیلحزیاوخؤن آدمه د  نهیخُؤند. ا

گ او  تاس  'ژبدیچره  دِمِ  یونیصدا  غروب  مخصوصا    ، یدأنه. 

ناره صدا جه دورشر   'گاؤن  'و گنج  چِستیوا دِپ   چهیپ   یوقت

 .  ییز یکِرنِ یلچچه ج 'نفر کولهتون  کی ی الیاَمأ. خ

 
 
 مجسمه. توتم. بت  :ونکیگ

 وزد. قوس باد  یکه مدور م   یوا: گردباد. باد چهیپ 

 : کوالک بِژِم

  
   یطوّاف نیحس

 
 شتهیبنو یلکیگ

 کشنیف  فلش
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 س. نصیری 

 
  ا، یدورسسه کوال  ته یراست مئخ بزه، ا-چوبا چپدو تا   

آن خاشا    ام،یدرازه ژندره کت آمرا  تهیبنا آنه سر عوض، ا

     !واپوشانه، فزه باغ وسط
ش  یآ» میب یپئر  خب  باقال  باغای!  گودم،    ای بپا؛  واپوال 

آ    ی ت  نام یدس جانه گ  یی کوال ره، ا  یت   نم یسر ه   تهیا

  «!کت ره

 .خنده مرا دورا بو-بگفت و خنده آنا

ناجه ماسان خو    له یپ  تهی ا  ا،یشوخو  ن یصاب زم  مترس،

  ر،یکت پره ج ا یخو س - ! یناشت ی ک  لینه، د-مئن  لید

سر    ته یا  ن یصاب زم  م،ی جان، باغا بپا  ی»جانم جا بدا:  

      ... «نامی دس جانه گ یی ره، ا کوالیم نهیه

  !دوبو یکت پره مرا باز  باد

  

 برگردان فارسی:

 

  کیکرد،    خ ی هم م  یتکه چوب را چپ و راست رو  دو

جا  به  را  سوراخ  و  کهنه  تن    یکاله  گذاشت!  سرش 

کهنه  اشیاستخوان و  بلند  کت  با  هم  و    ی ارا  پوشاند 

  :وسط باغ کرد  شیفرو

کن؛    ی از باغم نگهبانخوب  !  یبرس  یریبه پکه    ی اله»

  خرم،یکالهت م   یبرا  یبا پولش سر   د،یمحصول که رس

 « کتت! یهم برا یجان

 د.کنان دور ش را گفت و خنده نیا

پنداشت و آن را چون    ی باغدار را جد  یشوخ  مترسک 

لبه    ریز  -نه، دل که نداشت!-بزرگ در دلش    ییآرزو

    :پنهان کرد اهشی کت س

  یسر ن یجون، اگه از باغ مراقبت بکنم صاحب زم آخ»

  ... «هم  یو جان خردیکالهم م  یبرا

 !کردیم  یبا لبه کت باز  باد
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 ی فان رضایعل

 داستان یکوچ

 
جامه   ییجرگه جرگه آدم آمو  .یوارش دوس  لِیس  سرا،  سفاله

امره بوشومه موزه  -   .نهیدی ب  کایمارل منم فوخوس فوخوسه 

دس    تایمارجان او کش ا  ی م-  بوم.  آوردهده زاالش ب-  دورون.

 ی آبخور  یزا  ا یب»  ... یدسه مره گارا اَشاد  تا یا  ، یداشت  درایکل

وامج مانست  نیهاچ-   «...؟یره  ز  جام،  یآتشا    آب،  ییبرق 

  دوریپنجاه آدم م   ی ا  دم،یب  واریا  چاه مانستان سردبو.   ورفه

 بو چکستهیپیآب د حوضا صارا چرخه،

   ...یآشاد  کایمارل  ،یخواند  درایکل  مارجان صدا دورون،   یم-

 
 بونیها یلکیگ

 
 روخان قلعه

 باش بو   آماده

 ور آفتاب

 
 رود خان/آماده باش بود/کنار آفتاب قلعه

 

 
                                        

 
 

 
 ا درویش علی رض
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 ور مهرداد پیله

 

 : داستان یلکیگ

 
  نیش  ی فقد ت  ی مانِه ک   چهی گوفتن. ا  کسایگبانَه نشا ه  یبعض

  ی زندگ  زِه، یریاَمرَه گردِه، خوسِه، و  ی . تنیجان ش  ی ببه، ت

  ذرهیبِه. تازه اونه گوفتنم ه رایامرا او یت  ی نیکونِه. ناخبرم د

  .نوگوفتنا مانِه نی، ع نارِه ریتوف

  .یبیدورون خورداند یتَرا ج ی زخمه مانستانه ک تِهیا

ک  اَشانه ا  ی بدان  یبوگوفتمه  جه    یچیدانمه  تَرا  زماته  اکِه 

  !ینویف  ،ینشکف  ذرهیه ی میاَندر قا  یدورون خورداندره. ول

، گورشاکوداندره،  سوجانِندره  شتریمرا و یک  هی  یتام توم   یت

 ؟ یدان

  ، ینوکون  ای . واگونمید  ،یند  شانی. نشتاوم یا  یگیآدما ن  یچیه

ترا   یمانستان  نجهیزماته دوچوک و  یلیخ  یفامم. هنه واست

 .تَرا، نتانم افمیب ی انیم  یان یتاس یدوچوکستمه. رادکفم ت

  .رابم یدورون او یت  یک یاَنقد جولف 

غورصا فوکون. بدا    ی گورخانه بترکان. ت  له ید  یت  پچهیا  آخه

  .ی سوبوکاب دی ناقلن شا  بواره، فوَه... سخالهیپ  تِهیا

  یت  ی هوتو تامشک مانسان ک  ،یمرا فندر  یسی. اینزن  گب

 !سورخابِه   یکوالن بشکسته انار مانسان   مید

گبانم همه   ی بم. م الی. واهمی. چوم به چوم دکفییآ جولوتر

هچ  یوارکیا واسوجِه.   ی جودک  یکون  الیخ  نیخوشکابِه، 

  .مرا فتهیگیب

  ی مرا رادکف  یهید  خوشا  جور یشانه سر، ا  یم  یهیدسا ن  یت

م یش من  ب  ی.  سر  کودن  ناکونمیجا  مجان   زم یریو   ،کونا 

ت قا   یم  نمهیدونبال سر، د  یرادکفم  پا    ه،ی  مابوستهیدونه 

ش تو،  فندرستاندرم.  تَرا  هوتو  نتانَد.  ولگ    ،ی راآمون  داران 

  .یرابیمئن او

 
 خُمام  87بهارِ 
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  دوستهادی غالم
 

 مآر  ̌ حسنئکمی  

 

 »اینه گوش بدی!«                                                                          

»فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این  

مرد ؤ پس به شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز 

                                                                     کنم در ذی الحجهء سنهء خمسین ؤ اربعمائه...«           می

 مو حله گب نزئه شروع بوده به خؤندن: 

خواندند. حسنک را فرمودند که خوانان قرآن میقرآن  و»...  

ر  ازار بند استوا   وبیرون کش، وی دست اندر زیر کرد    جامه

دور   وپیراهن بکشید    وبه  ج  وهای ازار را ببست  پایچه  وکرد  

ها در هم  دست  وبرهنه با ازار بایستاد    وانداخت با دستار،  

ت   و نگار،  رویی چون صد هزار  و  نی چون سیم سفید  زده 

گریستند می  بدرد  خلق  آهنهمه  پوش  روی  خودی  ی . 

آواز   وسرش را نپوشیدی    وبیاوردند عمدا تنگ چنانکه روی  

رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود که    و که سر    دادند

حسنک   و داد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه،  سرش را به بغ 

چیزی می    و نید  جنبااو لب می  و شتند  مچنان می دارا ه

میان احمد جامه در این    و   ند،دخواند،  تا خود فراخ تر آور

می گفت که  پیغا   وروی به حسنک کرد    ودار بیامد سوار،  

گوید:خداون می  سلطان  خواسته »  د  که  تست  آرزوی  این 

ما بر تو رحمت را بردار کن،    بودی که چون پادشاه شوی ما

ومنین نبشته است که تو قرمطی خواستیم کرد اما امیرالم

حسنک البته هیچ    .«بردار می کنندای ؤ به فرمان او  شده

از آن خود فراخ تر که آورده بودند سرپاسخ نداد و    . پس 

واز دادند او را که بدو، دم  را بدان بپوشانیدند. پس آ  روی او

شرم ندارید ؟ مرد  »از ایشان نیندیشید، هر کس گفتند  ونزد  

برید  [به دو]  می بکشید   را که خواست که شوری   و«بدار 

تاختند  ببزرگ   عامه  سوی  سواران  شود  شور   وپای  آن 

  به جایگاه رسانیدند  وبنشاندند. ؤ حسنک  را سوی دار بردند  

 جالدش استوار ببست و  و بر مرکبی که هرگز ننشسته بود،

هیچ  کس  ،  آواز دادند که سنگ دهید  ورسنها فرود آورد  

همه زار زار می گریستند خاصه  وه سنگ نمی کرد دست ب

گ زنند ،و ه سنک  یان،  پس مشتی رند را سیم دادندنشابور

  وافکنده بود    که جالدش رسن به گلومرد خود مرده بود  

 فارغ   ازین   چون  …روزگارش    واین است حسنک  .  خبه کرده

 تنها   حسنکو    گشتند  باز  دار  پای  از  قوم  و  بوسهل  شدند

 .                                                     مادر شکم  از بود آمده  تنها چنانکه ماند 

پایهایش  و حسنک قریب هفت سال بر دار بماند  ، چنانکه 

تراشید فرو  اثری  و   همه  چنانکه  شد،  به    خشک  تا  نماند 

چنانکه کس ندانست که    دفن کردند   ودستوری فرو گرفتند  

کجاست   کجا  وسرش  بود   وست.  تن  زنی  حسنک  مادر 

ماه از او این حدیث  آور چنان شنیدم که دو سه  سخت جگر

زنان کنند  نهان داشتند   نکرد چنانکه  چون بشنید جزعی 

خون  وی  درد  از  حاضران  چنانکه  بدرد  بگریست  بلکه 

که   بود  پسرم  این  که  مردا  بزرگا  گفت:  پس  گریستند 

پادشاهی چون   و اهی چون محمود این جهان بدو داد  پادش

هر    وسر سخت نیکو بداشت   ماتم پ   وعود آن جهان .  مس

 خردمند که این بشنید بپسندید...«

 . زی مؤج أرسو مئن  ˇچیشم چاألشؤ ˇاین لرزی، مچه ˇاین

یه   تو مننی  مینی!  آخرأن دق کؤنی کئنی  مو دؤنم  بؤتم: 

 جوری تی سره گمجأگیری؟! راسی منی؟! 

»می سره گمجاگیرم؟! چیأجی؟! بأزین ای بسوته دیله چی  

 ̌ سل  یکته  تینی  تو  زئنه؟ ول  مئن  ˇکه اونبکونم؟ ای آتشه  

 کونی؟«   خاموشا اونه جی اؤأ

بوخؤنم؟  تئبه  یه چی  خأنی  بوتم  راه!  او  به  بزئم  مأ  هنده 

 گوش بدی: 

 »می دؤر ؤ بر شولؤغه 

 ذؤقه ˇمی دیلی پور

 ارزؤن ببو پشمک 

 بابا یه قرانه پشمک

 افشان ببو پشمک 

 بابا دؤ زاره پشمک.

 کوچه بازاره گردم 

 دریا کناره گردم  

 وقتی آواز خانم  

 !پشمکیه زنیه داد مار ˇحسنئک

 بابا کیه کیه پشمکیه!«



 20 شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

180 

 

بوم! هیچی نوته، اصال خوشه ننا، بخاله اینئه مأ کوشته دنه 

بؤتم: ای گبؤنأن دئه هأچیه، تو راخاصی بلد نی، هأچی تأ  

 پرکانی! 

 !  وئر؟  ˇمرگ  ؤ سر ˇبؤتم: مو دؤنم سنگ

بیه، دئه وسا  بؤ اگه جؤن جؤنه، تی جؤنان جؤنه، کوتا  تم: 

 کون، تأ نکوش، انی آرؤم بگیر!  

:  گونه  بدئم  کأدبوم،  سیناؤمورده  مئن ̌ هیتؤ می فیکر ؤ خیال 

  دگنی؟  تام  جوری  یه  مأ   خأنی  سال  همه  ای  نبونی  خسه  تو

  نخأنی   تو  ایسه،  تازه  همیشک  زخم   ˇدیل  چیسه؟  دؤنی   اصالً

 ! راه او به بزنی تأ خأنی  نه، که یا  بکونی واور اینه

 بوتم: کو را؟! 

بؤته: می همره الس نزن، مأ سر به سر  داد بوده می سر،  

یچه نینی!  ننی، گوش بدی، تو خأنی تی چیشمه دبدی، ه

بنأی،   نشتؤسه  تتئه  خأ یا  نیه!  چاره  درده  ای  بودؤن  ولی 

تازه! آدمی  همیشک اونأجی زندگی گودن،  تا آدمه یادأنشی!  

که درد بداری مگه درد آدمه یاداشونه؟! درد آدمه درد ابئنه،  

  ˇبأزین آدم جزعا پزعا کؤنه! زئنه در ؤ دیوار شیکنه! می زاک

 گوت؟   چی  دؤنی    زئنه،  زنگ  مئن  ˇگوش  می   اَلؤنأن  گبؤن  او

  شالق  ؤ   «!»باَرین  گوت!  بو  بازجو  می   معلم   می  مار؟  »دؤنی

  مو تا بدأبؤن مفر  مأ   مگر! القش! شالق  آخ. خوردم مو که بو

یی که مو  ترانه  ترانه،  او  بؤن؟  بوگذاشته  مگر!  بأم  خودم  به

بؤم که  خونأبؤ!« چونؤن ای شعره بخؤندهبوم! »دیلچاگوده

ببوردههمه اؤره درمؤنگاهشؤنه مات  بأزین    مأ   که  مئن  ̌ بو! 

 بو  معلوم که دکتره مسمومأبؤم، بؤنبؤده خیال ؤ بؤنببورده

  مئن  معده  تی   یا  خأ :  بو  بؤته  مأ   بؤبؤبو،  حالی  چی  یه  اینه

  منأن.  بأری  جؤر  ٰ  ا بوخؤری ؤ همهدو  خأ  یا   دکونیم  شیلنگ

 اصالً   چیسه،  ایسه.  خؤنم  دوا   باشد :  بؤم  بؤته  بؤم،   نؤده   نامردی

!  بؤم  نوخؤرده  هیچّی !  بؤم  نوؤورده   قرص!  نوبؤبؤم  مسمومأ 

   جا  ˇتنگ او فقط

! بؤن  بزه  بهم  حاله  می   بس  از  بو،  بوخؤرده  بهم   حال   می   مئن

ؤ بأزین    بوخؤردم  دوا!  مسموماگودم  مأ   مو،  خیال،  چی  اوشؤن

خون جؤر بأردم. مو مگه چی بؤده بؤم؟! جؤز رأسه راه شؤن 

کاری بؤده  ؤم؟ نخأسَّم هیچی حق ؤ ناحق ببی، کاری بؤده ب

زاک می  بوگؤم  خأ    مَأ.  یادأنوشؤ  هیچّی  مأ  گب   ˇبؤم؟!« 

  تشرأجی  بیته  باله   ̌ زاک  می   بمأ،   سیل  چوتؤ  بأزین   یادأنوشؤ

وشؤ چوتؤ  یادأن  مأ !  بوشؤ  همره  ˇخوش  هکش -هکش   ویته،

  هرگی،   یادأنوشؤ مأ !  جیراشؤ  آؤه   ̌ بزه تیلتِیممی حسنی تأم

  مأ    تو  گمجأگیر؟  سره  تی  گونی   مأ  تو!  نفأم  زوبؤن  بفأم  اینه

   گونی؟  چی

  دس   هی   سر   ˇبأزین آه بکشه. دئه هیچ چی نؤته، فقط کتاب 

  کشه  خو  مؤ،  ˇسر  ˇزاک  خو  بخاله   بکشه،  دس  هی  بکشه،

 چاألشؤ   ˇرواری موسؤن، اینم  اَرسو  ایسه.  کشئره  دس  مئن

  مئن،   کشئه  ̌ این  کألِس  خوشئه  بزه،تیمتأم  چیشمأجی،

 ! سر فارسی  ادبیات ̌ شاهکار

 

 1391الهیجان، شهریور 

 از مجموعه داستان تشکه.
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 رضا دادرس 
 

گون جا واتورستیم.    ته عمره کی »گذار«واتورستیم! امان ای

حساب، جه اسب اراده بیگیر تا  جه چورتیکا بیگیر تا ماشین

 بوگاتی...  

ره گم: »بلگی بشایه گذار ره  درم، میهه گذار آرا گردوزئن

 دیله شک اوساد کی »دوار« وار« بازین میواتاوار گیفتن، د

 خوره امری فعل نیه؟ 

فاندرم کی    یهدوماغه پرپرهسرا جورا گیفته، ای چومی می

ته گرده پیته پنبه جوخاسه نها اونه سوالخه مین. ایمرو  ای 

ای می بگنسه  قایم  دوماغدوماغ،  واخالی  دوماغا!  بازی نفره 

میدیبیم نه!  امی  ؟  و  بوم  نیده  انه  سال  ساالنه  کی  ریفق 

والیت جا بوشو بو، آیه امی خانه درسر، هتو سالم ره دهن 

کسا... تو نگو من شم کشا  - وانکوده، کشا شومی کس-واکوده

گردن لویا،  گیفتن ره، اون خوشا دهنه! اونه ماچی واکفت می

اون ماچی امی دوماغا  یا واگردانم، ایمن کی خایم  وارکی 

نیبه ولی من هو   آلوخی دوماغا هچی  اون  به هم.  فوکُییم 

 سر خون فورسانم، چوتو چی!  اول

زی فضایا جرگه مردای مجا، ایمره یاد دره چند سال پیش

کسا ماچی بدد! اصن  نهده خوشانه سر کی مردکان نبا کس

یاده کی فکرا شوم  اجور گبان! هو زمات مره  ناره و  پاکی 

کسا خوشا دهده!  -تا والیات مردکان کسچره ایتالیا و بعضی

خالپسرشانه سک،  بازین اون پاکی داره؟ نانم چره مره می

جه قشنگ دختر  »دنی« به یاد بمو کی فیلم مین، اوشانه کو

دوبو؛ هر دو تا لبه خنده دوبو  ه سرودیم ولیشتان-»جانان«

کسا  - سر... بازین فکر شوم کی مگر مرداکان خایده کستابه

پیش انه  جه  نه؟  یا  داره  پاکی  گده  کی  نی  ولیسد  ترم 

کوکال  ای  ره  کودن  »روبوسی«  زناکان  و  مردکان  جرگه 

بُبُسته دیچه دومبود! داب  دبو کی  پا پس  تا ماچی  هن سر 

تا ماچی، ایرانی فقط دو    فاکشیدی و گفتیدی اسالمی سه

 تا ماچی! 

نظرا واورسده، من  ناخوشی ریفقان میتا میته شب دوسهای 

چومانه خاب دوبو، بینویشتم: »مرداکان ماچی دهن  کی می

ره نظر نارنم ولی زناکان ماچی دهن، پورپوره خجیره« سه  

اون پوشت سر، سرا دام. البت  زئن نی  تا استیکر چومه پیله

ره انگاره بیگیفت! هو روزان کی  سر میهن دونه خط صبه

می گیفتی،  شواله  جا  گبه  ماچی  شبان  آقای  انه  معلم، 

»دلخواه« گب مره به یاد بمو، کی گفتی: »زاکان همیشک 

ته راستا گوده بال هنگدر، جه چار شمره یاد بمانه کی ای

اون جه آمریکا گفتی و طرف شمی خصوصی حریمه« البته  

شران اجور گبان داب  اویه درس بخانده بو؛ نانسی امی دوره

نیه! خصوصی حریم گب به مین بمو! یاد ما رمضان دکفتم  

دار آدمان، گب زئن دم خایده بشد آدمه  تا روزهکی بعضی

 دهن مین، آویرا ببد! 

تا  خالصه منم اَ مین واهیل بوم! بگفتم خا شاید واقعن بعضی

آشنایا  مرد نفر  ای  وار،  پسی هر  اون  نایه! پس  اکانا خوش 

دئمی: »بیا تر کشایی بگیرم« گفتن آمرا، حقسعی داشتیم  

ته کی قیبله نیشانا کونم. االن موقول زمات ایسه هرسفر ای 

جه قدیمه ریفقانه دینم، من آیم کشا گیفتن ره، اون شه 

ماچی دهن ره! من شم ماچی دهن ره، اون شه کشا گیفتن  

اون گیره مره خوشا دهه! ویشتر ر فادم  ه، من خالی دس 

توشکه خوردنه مانه! گلف سنگینم اجور چی تفاقان دکفه!  

 دریم... ته عمر کی دوارستانخا ده هر چی ببه آما ای

 دادرس _رضا

 
 
 
 

 برگردان فارسی

 
کار ما از دیوانگی گذشته است! ما یک عمر است که با گذار  

که گرفته تا ماشین حساب،  یم. از چرتاانگی را ارتقا دادهدیو

 از ارابه اسبی گرفته تا بوگاتی. 

با با هم گذار هستم.  و  گذار در گشت  گویم  خودم می  ین 

معادل   گذار  برای  بشود  نظر   ار«دو»  ]گیلکی[شاید  در  را 

خود   افتاد که دوار ]در گیلکی[شک می  گرفت بعد به دلم

 فعل امری نیست؟  

چش یک  گرفته،  باال  را  پرهسر  به  نگاه  می  خود  بینی  ی 

ی گرد قلنبه در سوراخ آن چپانده شده  کنم که یک پنبهمی

است. بینی من امروز خیلی محکم خورد به بینی یک نفر  

کردیم؟ نه. دوست من  کنید دماغ بازی میدیگر. خیال می

آید  که سالیان سال او را ندیده بودم و از شهر ما رفته بود؛ می
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همین ما  خانه،  کردهدر  باز  دهان  برای سالم-طور    ،نکرده 

روم برای بغل  همدیگر را در آغوش گرفتیم؛ تو نگو من می

کند  گردن من گیر می دن و او برای بوسیدن! بوسه او بهکر

می که  هم  یکباره  من  به  بدهم  پس  را  او  بوسه  خواهم 

میهایبینی را  چیزی  مان  او  عقابی  بینی  هم.  به  کوبیم 

م که  وششود ولی همان ابتدا من طوری خون دماغ مینمی

 نگو و نپرس! 

پ  سال  چند  هست  مردیادم  از  گروه  یک  فضای  یش،  ها، 

بودنمجاز گذاشته  سرشان  روی  را  نباید  ی  آقایان  که  د 

ها...  ؛ اصلن بهداشتی نیست و از این حرفدیگر را ببوسندهم

ایتالیا و بعضی   موقع فکر کردم چرا در  یادم هست همان 

بوسند و بعد آن بهداشتی  نقاط دیگر آقایان همدیگر را می

خانواد یاست؟ نم یاد سگِ  به  پسرخاله دانم چرا من  ام  گی 

فیلم   در  که  افتادم  خو»دنی«  دختر  صورت  و  شگلِ سر 

آن  را میکوچکِ  لبالبِها »جانان«    لیسید؛ لب هر دو هم 

آقایان  بود  خنده مگر  که  رسید  فکرم  به  آن  از  بعد   .

گویند بهداشتی هست  خواهند یکدیگر را بلیسند که میمی

ها برای ها هم یک گروه از آقایان و خانمتر از اینیا نه! قبل

بودند. باب شده بود که بعد از  روبوسی کردن دسیسه چیده  

گفتند:  کشیدند و میدومین بار بوسیدن، خود را عقب می

 تاست، ایرانی فقط دو تا بوس«  »بوس اسالمی سه

را میسه-یک شب دو ناقال، نظر من  از دوستان  پرسند.  تا 

چشم که  مورد من  »در  گفتم:  بودند  خواب  مست  هایم 

ها خیلی هم  خانوم  آقایان نظری ندارم ولی بوسیدن  نبوسید

ه روانه زدن هم پی نوشت« سه تا شکلک چشمکخوب است

کردم. البته همین دو خط نوشتن سر صبحی دردسر ساز  

 شد. 

ور بود، به  هایش از مبحث بوسه شعلهشب  ها که همان روز

ها  گفت: »بچهام آقای دلخواه افتادم که مییاد حرف معلم

طرف،   چهار  از  باز  دستِ  یک  اندازه  همیشه  باشد  یادتان 

جا  گفت و آنمی  خصوصی شماست« البته او از آمریکاحریم  

نمیدرس بود؛  حرفخوانده  نوع  این  ما  اطراف  ها  دانست 

 ت. خیلی باب نیس

حرف حریم خصوصی شد یاد ماه رمضان افتادم که بعضی  

ند بروند  هخوادار، هنگام حرف زدن میهای روزهاز این آدم

 درون دهان آدم ناپدید شوند. 

شاید   گفتم  بودم!  سرگردان  میان  این  در  هم  من  خالصه 

 آید! شان نمینکند واقعن بعضی از این آقایان خوش 

به یک آشنا و گفتن: »بیا    پس بعد از آن هر بار، با رسیدن

 بغلت کنم تو رو« تالش داشتم موضع خودم را اعالم کنم. 

می زمانی  مدت  را  االن  قدیمی  دوست  یک  بار  هر  شود 

میمی من  میبینم؛  او  کردن؛  بغل  برای  برای آیم  رود 

روم برای بوسیدن؛ او برای بغل کردن؛ من  بوسیدن؛ من می

 بوسد! گیرد میکنم؛ او من را میفقط دست دراز می

 گداری هم از این  بیشتر شبیه گره خوردن است! گاه

رخ میق  اتفا ما عمریها  باشد  ست در حال دهد. هر چه 

 گذار هستیم... 

 دادرس _رضا

 
 
 
 

 

 

 




