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اجتماعی نوید نو

"ارژنگ"؛ در زبان پارسیک اَرتَنگ و در زبان پارتی آرتهَنگ  ،Ardahangناا تااام وّاِر
وانی (275-215ویالدی) ،فیلسِف ،شاعر ،نِیسانه ،،پششاک ،نراار ر ،بنیانراآار آیایو واانِی
وِسِ به "پیاوبر صلح و دوسای" است .وانی در ایو تاام برای نشان دادن آوِز ،های انسانی
و بنیادیو خِد و تِضیح عقایهش در بارۀ نظا خلقت از نقاشی اسافاد ،ترد ،تاا فهاع عقایاهش
برای پیروانش آسان باشه .به دنبال یافاو هفت تاام اصلی وانی در ونابع ِنا ِن ،از وجمِعه
ای نقاشی های او نا برد ،شه ،ته در زبان پارتی عنِان "آردهَناگ" دارد و در فارسای باه ناا
"ارژنااگ" وشااهِر اساات و در ادبیااای فارساای تّاااویر آن بهاااریو نمِنااه نرااار ری و سااِم
ویشِد....
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خِدِ تاام ارژنگِ وانی اوروز ،به جای نمانه ،است اوا قطعاتی از وانی به پاارتی تاه عناِان
"تِضیح آردهنگ" دارد در ویان اوراق تِرفان چیو به دست آوه ،است .ایو قطعای وشامل بر
داساان های تمثیلی فراوان است....
ِیا نسخه ای از ارژنگ وانی تا قرن پنجع هجری در دست بِد ،اسات زیارا ابِالمعاالی وای
نِیسه ته " ایو ورد (وانی) اسااد بِد در تار صِرترری (نقاشی) ...و ِیناه بار پاار ،ای رریار
سپیه خطی وی تشیه و چنانکه آن یک تار رریر بیرون وی تشیه ،آن خط ناپهیه وای شات،
و تاابی ترد به انِاع تّاویر ته آن را "ارژنگ" خِانهنه و در خشایو غشنیو هست" ..
در شاهناوه فردوسی هع از "وانی نقاش" ایو شخّیت شرفت انریش ته ادعای پیاوبری وای
ترد ،با عنِان صِرترر یاد شه ،است:
بهان چربه دسای رسیه ،به تا
یکی بر ونش ورد وانی به نا
به صِرترری فت پیغمبر
ز دیوآوران جهان برتر ...

اطالعات بیشتر دربارۀ ریشۀ نام ارژنگ:
http://files.tarikhema.org/pdf/Erfan/Mani_nagas.pdf
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سرسخن
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است
حافظ

ضروری اناشار جُنگِ ادبی ،هنری و اجاماعی برای هِاداران سِسیالیسع علمی در ایران با عنِان
"ارژنگ" ته فعال به صِری واهناوه نشر وی بایه ،بر ایو باور علمی اساِار است ته ویان وبارزۀ
فرهنری و وبارزۀ طبقاتی  -سیاسی در جاوعۀ به شهی طبقاتی ایران پیِنهی دیالکایکی برقرار
است .بر ایو پایه وی تِان فت ته پیروزی جنبش تنِنی علیه اسابهاد سیا ،راتع بهون تهارک و
پیشبرد وبارز ،فرهنری تما عیار ،پیریر و آ اهی بخش در همه عرصه های هنری(شعر و ترانه،
وِسیقی ،نقاشی ،تئاتر ،سینما )...،و ادبی (روان ،داساان ،نمایشناوه ،ترجمه ،فِلکلِر ،تاریخ نراری،
فرهنگ نِیسی ،نقه و پژوهش )...،اوکان پآیر نخِاهه بِد و در ایو ویان ،نقش هنرونهان و
نِیسنه ان واعهه و خلقیت یافاه همِار ،نقش وهع و تاثیر آاری بِد ،است .خِا ،در دوران نشیب
جنبش ،و خِا ،در اوضاع انقالبی و شرایط تِفانی ته به تعبیر لنیو "تِد،ها به عرش خها هع یِرش
وی برنه و شعِر آنها به طرز سریع و بی سابقه ای تِسعه وی یابه".
هنر و ادبیای انقالبی در ادوار تاریخی آشاه تا به اوروز ،بازتام دهنهۀ زخعها ،آال و
خِاستهای وشارک تِد ،های رنج و تار بِد ،و درعیو رال ایو تِانایی را داشاه و دارد ته در اوج
سایش،های طبقاتی و سیاسی و ت ِالی اجاماعی ،به ویژ ،از انقالم وشروطه بهیو سِ ،اذهان تِد،
ها را به جنبش در آورد و خِد نیش در جریان پراتیکِ اجاماعی تکاول یابه.
در وقابل هنرونهان و نِیسنه ان پِیا و وردوی ته صهای فرودساان و بی صهایان جاوعه هسانه و
آثارشان در قالب "هنر برای ورد " وی نجه ،همِار ،رایشای و افرادی نیش در جاوعه هنری وجِد
داشاه و دارنه ته با تبلیغ ایهۀ "هنر برای هنر" و در ت لیل نهایی ،عمال صهای راتمان را در
آثارشان بازتام وی بخشنه و رهاقل ایو ته به تعبیر سیهرسو رسینی "هنر برای هنر ،وثل ایو
است ته برِییع نردبان برای نردبان".
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پس بنا به خّلتِ طبقاتی جاوعه ،تا واداوی ته جاوعه به طبقای واخاصع تقسیع شه ،،وا
همِار ،با جماعت هنرونهان و نِیسنه ان بِرژوا -لیبرال وسلکی نیش روبرو هسایع ته به جای سایش
هنرونهانه با راتمان وسابه و دفاع از و رووان ،به ناز و ترشمه و ترنش در برابر دسارا ،ظلع و
ساع سروایه و تانِنهای قهری آلِد ،به فساد آن وشغِلانه و نان به نرخ روز وی خِرنه؛ لآا افشاء
و طرد ایو وبلغان نظریۀ "خِام بِرژوایی غربی" نیش ،خِد وجه دیرری از وبارزۀ فرهنری  -طبقاتی
هنرونهان و نِیسنه ان راوی فرودساان و سِم وی شِد.
زنه ،یاد ارسان طبری بر ایو باور بِد ته "تیر،تریو ادوار اسابهادی نیش قادر نیست فرشاه هنر
را و بِس تنه .زبان او همیشه برای بیان رقیقت باز است زیرا هنر ،والکِ را،ها و شیِ،های
فراوانی است و به هشار سخو وی ِیه .وی تِان و بایه به یاری هنر جاوعه را تغییر داد".
همیو جا الز است به یک تِهع یا اناظار نابجا و ادعای وبالغهآویش در بارۀ نقش هنر و ادبیای
در ت ِالی سیاسی و اجاماعی پاسخی داد ،شِد و آن اینکه هنر و ادبیای واعهه و انقالبی هر ش
نمیتِانه ون ّرا و به ِنهی پیشااز ،تِد ،ها را به ررتت در آورد و جاوعه را وا ِل سازد،
تمااینکه طبری نیش بر نقش "یاری" و نه پیشاازی هنر در تغییر جاوعه و انقالم اجاماعی تاتیه
دارد .در همیو ارتباط ،نازی عظیما؛ وارجع و نِیسنه ،تِانا وی ِیه:
“در واقع هن ِز و تاتنِن هیچ رادثه و انقالم ادبی و هنری در هیچ جاوعه ای ناِانساه است به
تنهایی تِد ،های به خِامرفاه ،بیتفاوی یا بیاراد ،را به عمل برخیشانه و نظا بنیادی جاوعه را بر
هع زنه و هنر و ادبیای به تنهایی از عهه ،نجایِ جاوعه بر نمیآینه ...هنر و ادبیای از آن جمله
پهیه،های زنه ی انسانی انه ته در رِز ،انهیشه و ارساس ناشی از تجربه قرار دارنه و بایه پس از
انقالم ته ل ظه فرا یر و بشرگِ خِدجِشی و ایثار و عمل و تجربه است ،بنشیننه و بر سر آنچه رخ
داد ،،در رِز ،اساهتیک بیانهیشنه و بسازنه و بپردازنه و ...تِقع و طلب جاوعه را بنا به جهت یری
و رایشهای جاوعه ،و در رِز ،زیباشناخای تقِیت و تشهیه وی تننه"...
زنه ،یاد به آذیو در بارۀ جایرا ،هنر بر ایو باور بِد ته" :انریشنه ی و تاثیری ته در هنر هست،
از آن سالری پهیه ویآورد ته ویتِانه در تشاتش نیروهای اجاماعی به تار رفاه شِد ...صاربان
و وهعیان قهری ،هر دو ،هنر را در طِل تاریخ از ایو دیه ا ،نرریساه و به خهوت رفاه انه...
بهیوسان ،هنر را بایه از عرصه های ثابتِ نبردِ درونی جاوعه دانست".
ت ریریه واهناوه "ارژنگ" اویهوار است باِانه از طریق اناشار ونظع ایو جُنگِ ادبی ،هنری و
اجاماعی ته شمار ،نخست آنرا در پیش روی داریه ،در ره بضاعتِ خِد ،به ضروریهای برشمرد،
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در عرصه وبارزۀ فرهنری -طبقاتی با اسابهاد تاریک انهیشان و پاسهاران نظا سروایه داری
نئِلیبرالی راتع پاسخ ِیه.
در همیو راساا ،از خِاننه ان فرهیخاه چشع یاری داریع تا با ارسال آثار قلمی و هنری خِد و یا
نقه و نظرای راهبردی و پیشنهادای سازنهۀ خِد ،وا را در ارائه بهار وطالب و ارتقای شکل و
و اِای نشریه خِد یاری نماینه.
تحریریۀ ارژنگ
آذر 1398
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از خارها به سوی ستاره ها

این سخن درستی نیست که "دوران ما با انسانیت و
پایمردی بیگانه شده است" زیرا امکان ندارد که عشق
ها ،معنی بزرگ و انسانی خود را از دست بدهند و
کلمات امید و زندگی ،فرسوده و پیر شوند .درست این
است که انسان های میهن ما ،به روزگار ما ،زخمی در
روح و دردی در قلب دارند.
راست این است که انسانیت زیر پای ستوران افتاده
و لگدمال شده ،ولی اینجا و آنجا ،به چشم میبینیم
که گروه گروه در کار تالش برای رستاخیزند .میبینیم
که آزادمردان ،همچنان انسانیت و امید زندگی خود
را حفظ کرده اند و آن را به مثابه تیزی برندۀ
دشنهای نیرومند در قلب ناکسانی که با مفاهیم بزرگ
و عمیق و عالی بشری بیگانهاند ،فرو خواهند برد.
قلب آنهایی که در خلوت کوچههای کابوس زده ،در کار
کشتن چراغهای امیدند و میخواهند عابری جز وحشتهای
ناپاک آواز نخواند.
اینان مرگ را به زانو در آوردهاند و در آستان
مرگ ،کلماتی بر زبان راندهاند که ارزش هر کدامش
از هزاران شعر و سرود بیشتر است .هر یک از آن
کلمات ،حماسهای است که آتش در خون آدمیزاد
میدواند و نمیگذارد امید بهروزی از خانه دلها رخت
بر بندد و آن وقت ،گروه دیگری در کنار اینان پیدا
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شدهاند که از خون دل و اشک چشم ،شعر و سرود
ایمانهای پرشور این انسانها را ،رنگ و روشنایی
بخشیدهاند .اینان شاعران روزگار ما هستند.
شاعرانی که سرود سخن های ناتمام را می سرایند و
در این دوران تیره و تار ،که رهزنان شبگرد در شب
ادهم  ،راه بر کاروانیان سحر بستهاند ،نور را می
ستایند و زالل گوارایی به دست میدهند که فرو
نشانندۀ عطشهاست .اینان ،میان گردابی سهمگین،
بادبان اندیشه را بر می افرازند و در باد و
بورانهای لرزاننده ،شمع طبع روانشان را روشن نگاه
می دارند.
اینگونه شاعران در میان مردم زندگی میکنند.
احساس و عواطف آنان با دردها و خوشیها و آرمان و
امید مردم در هم میآمیزد و از آنها الهام میگیرد.
شعرشان یک موضوع مشخص دارد و آن کلمۀ واحدهای است
که همه و همه چیز در آن خالصه میشود" :انسان! با
همۀ طنین بلوریناش".
آری ،موضوع شعر اینان انسان است و انسان باید
باشد .شعر آنان از انسان سخن میگوید .انسانی که
تالش میکند ،پیروز میشود ،شکست میخورد ،میافتد،
برمیخیزد ،و دمی از پای نمیماند .و آنها که خاموش
نمی مانند و آتش آتشگاه زندگی را با شعله وجود
خویش بر می افروزند و می سوزند ،اندک نیستند.
آنها ستارهاند ،آتشاند ،خورشیدند و همواره گرم و
فروزان میدرخشند.
در این دفتر با نمونه هایی از آفریده های این
شاعران و نویسندگان و سرایندگان شادی و امید در
عرصه های کار و پیکار اجتماعی خواهیم شد.
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دانشگاه زنده است!
شانزدهم آذر؛ کابوسی برای دیکتاتورها و
آزمونی برای دمکراسی

شّت و شش سال از تِله رماسه رز وشارکِ دانشجِیان وارقی و آزادیخِا ،تشِر بر
ضه اسابهاد وی آرد.
 16آذر  ،1۳۳2نمادِ پر شِر همبساری دانشجِیان تِد ،ای ،ولی و آزادی خِا ،تشِر و
اعاراض وشارکِ آنان به تِدتای  2۸ورداد و سفر نماینهۀ سازوان دهنهۀ اصلی ایو تِدتای
ننریو ،یعنی ریچارد نیکسِن ،وعاون ریاست جمهِری آوریکا به ایران بِد.
روز  16آذر وا ،سال  1۳۳2دانشرا ،تهران به خاک و خِن تشیه ،شه.
شریعت رضِی ،ارمه قنهچی و وّطفی بشرگ نیا ،سه دانشجِیی بِدنه ته در ایو روز
خِنشان به زویو ریخت و به نمادهای جنبش های دانشجِیی و آزادیخِا ،ایران وبهل شهنه.
آنان در آن روز ار به ذلت تو نهادنه و در برابر اسابهادِ سلطنای سکِی نکردنه و اوروز هع
فریادهای “دانشجِ وی ویرد ،ذلت نمی پآیرد” و “دانشرا ،زنه ،است” اداوۀ همان نبرد است در
برابر اسابهادی به وراتب سنریو تر و درنه،خِتر :اسابهاد رژیع والیت وطلقه فقیه!
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وروری بر تجربه نبرد ضهاسابهادی در  6دهه اخیر به وا وی ِیه ته جنبش دانشجِیی را
نمی تِان برای همیشه به زور شکنجه و زنهان و تشاار خاوِش ساخت .هع چنانته در  16آذر
 ۹۸نیش دیهیع ته چرِنه فریاد و خروش دانشجِیان در پس خیشش تِد ،های وعارض آبان ۹۸
و قال عا خِنیو وعارضان ،لرز ،بر انها تاریک انهیشان و خِدتاوه ان و ساعتاران راتع بر
ویهو وا انهاخاه است.
بی تردیه در فاصله ای نه چنهان دور ،شاهه انسجا و ات اد و همراوی هرچه بیشار جنبش
زنه ،دانشجِیی با جنبش عمِوی تار ران و زرماکشان و فرهنریان و بازنشساران و پرسااران
و ...به همرا ،داغهیه ان قیا اعاراضی آبان  1۳۹۸برای طرد بی چِن و چرای رژیع خِنریش و
اسابهادی والیتِ فقیه در ویهو عشیشوان -ایران خِاهیع بِد.
به تعبیر "سایه" عشیش" ،آن روز دل فروز دور است ،اوا دروغ نیست".
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به نام پرورگار کودکی

بیانیهی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
دربارهی اتفاقات ماه آبان ۹۸

ا ر ادبیای صهای زوانه است ،ا ر ادبیای پژواک هماهی آن صاهاهایی اسات تاه در الیاههاای
زیریو جاوعه رسِم ترد،انه و ا ر ادبیایِ تِدک از دیرباز قّهی فضیلتها و رویاروییشاان باا
رذیلتها را برای تِدتان روایت ترد ،اسات ،و ا ار ادبیاای تِدتاان در زواناهی شاراریهاا و
تینهتِزیها ،وهربانتریو داساان جهان ،داسااان پیرزنای تاه هماهی وِجاِدای جهاان را در
خانهی انهاز،ی غربیلش ویهمان وایتناه ،بازآفریاه ،اسات ،و در هیااهِی جناگ و فاشیساع،
«شازد،تِچِلِیی» را برای تِدتان ویآفرینه ته بالهت و دیِانری آد بشرگهای خشِنتزد ،را
به چالش وی تشه ،و در زوانهی خهعه ونیرناگ« ،پینِتیاِ» و «چِپاان دروغراِ» را ،و در اوج
خفقان ساعشاهی« ،واهی سایا ،تِچِلاِ» را ،و وّایبتهاا و رناجهاای تِدتاناه را از جناگ
ت میلی ،در واهمههای بی نا ونشان «هسای»،و ل ظههای آویخاه باه فقار و اناهو ،را در طناش
زهرآ یو «قّههاای وجیاه»،و بغاضهاای فروخاِرد ،و دساتهاای پیناهبسااهی نمکاِ را در
«بچههای قالیبافخانه»،و آرزوهای ررعآور تِدتان و رو اقلیتهای قاِوی را در «دو خرواای
نارس» ،و رویاهای تِدتانه برای تِّیری زیباتر ،وهرآویشتر و واقعایتار از خاها و زناه ی را در
شعر قیّر ،و ل ظههای انقالبی را ته قرار بِد انقالم پابرهنران باشه ،در قّههای انقالم...
اینک اوا ،در هنراوهی خِن و خشع جاری در خیابانهای وا ،آبان ،ادبیای تِدتان تاها قّاه
را بایه برِیه؟
در روزهایی ته لهیب شعلههای بیپروا ،روهی از نِجِانان ویهو را نیاش داواو ساِخت ،تاها
قّه را بایه نِشت؟
و وا ...ته نِیسنه ان تِدتان و نِجِانانیع ،قّهی پُرغّهی آن نِجِان پابرهنهای را تاه پایش
چشمان ریریزد،وان ،بر سنگفرش خیابانهای نشدیک و و لههای دور ،جان بر سَر نان نهااد،
چرِنه بایه روایت تنیع؟
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ا ر وا نِیسنه ان تِدتان و نِجِانانیع ،تها رویا را ویبایست از ایو هنراواهی خشاع و آتاش
برای تِدتانوان بسازیع؟
تها خاطر ،را از ایو روزهای انهو،بار در ذهوشان وانه ار تنیع؟
چشمان ریریزد ،،بیقرار و هراسیه،شان را با تها قلع به آراوش برسانیع؟
بهراسای وا بایه تها شعر ،تها قّهی واقعی را از ایو روزها برای تِدتان بنِیسیع تا بااِانیع
همچنان برِییع وا نِیسنه ان تِدک و نِجِان زوانهی خِد بِد،ایع؟
انجمو نِیسنه ان تِدک و نِجِان ،آتنه ،از انهو ،و پرسش ،نسبت به آثار زیاانباار و واناه ار
آسیبهایی ته وقایع آبانوا ،بر روح و جان تِدتان و نِجِانان وارد ساخاه ،هشهار ویدهه.
وا تردیه نهاریع ته ا ر ادبیای صهای زوانه است ،و ا ر ادبیای پژواک همهی آن صهاهایی است
ته در الیههای زیریو جاوعه پنهان وانه،انه ،نِیسنه ان تِدک و نِجِان به نهای وجهان خِد،
روزی رقیقتِ قّهی پُرغّهی ایو روزها را در شعرها ،داساانها ،شرو،هاا و الالیایهاای خاِد
برای تِدتان روایت خِاهنه ترد.
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ِ
اندیشه هایی پیرامون هنر ،نقد
هنری و انقالب ()1
محمود اعتمادزاده (م.ا.بهآذین)

هنر به هر شیِ ،و شکل و بیانی ته عرضه شِد ،تِّیر ِشه ای است از واقعیتِ سارد ،و
پِیای هسای ته هنرونه ،در زوینهی جهانبینی و انهوخاهی تلی ذهو خِد و در پیِنه با
آزوِنهای زنه ی و عِاطفِ رال یا آشاه خِد به دست وی دهه اوا واقعیتِ هسای ،آشاه از
آنچه در پیراوِن هنرونه است ،جهان درونی او را نیش ته پرتِی از و یطِ بیرون است ،در بر
وی یرد از ایو رو ،هنر ،هع ویتِانه تِّیر واقعیت باشه و هع تِّیر تِّیر واقعیت.
هنر با آنته همیشه انعکاسی است از واقعیتِ بیرونی یا درونی ،در هیچ رال به تماوی بر آن
ونطبق نیست .ذهو هنرونه ،ناآ اهانه و بسا نیش از روی آ اهی و اراد ،،در واقعیت تّرّف
ویتنه .به ایو اعابار ،هنر ،بازآفرینی واقعیت است در تار ا ِ،ذهو هنرونه.
اثر هنری  -وجمِعه بههعپیِساه و هماهنگِ وِضِع و شیِ ،و شکل و بیان -واننه خِدِ
هنرونه ،پهیه ،ای است تاریخی ،در چارچِم زوان و وکان ،و ناچار ،وُهر ایو هر دو بر پیشانی
دارد .با زوان تهنه ویشِد و در وکان غریب ویافاه ،ونسِخ وی ردد .با ایو همه ،تا جایی ته
ظرفِ بیان ته در هر هنری جها انه است  -خِ رفاه و نشدیک و آشنا بمانه و وِضِع هع در
بر یرنه ،و عا باشه ،اثر هنری به تعبیرهای تاز ،در زوان و وکان تو ویدهه .د ر ِنه - ،در
سار ،ای بیرون از خِاست و اناظار هنرونه و ا ،در تناقض با دریافتِ خِد او - ،درک ویشِد
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اوا باقی وی وانه ،زنه ی تاز ،وی یابه .از ایو دستانه شاهکارهای هنر ته ِیی از دسابردِ
روز ار در اوانانه .
در هنر  -رای اناشاعیتریو هنرها  -همه چیش رو به آدوی دارد ،همه چیش به آدوی
بروی ردد و آدوی در هنر ،پیش از همه ،خِدِ هنرونه است ته چهر،ی تلی و نمِنهوار وی
یرد .وِضِع یا بهانه ی ابهاع هرچه باشه ،هنرونه در اثری ته پهیه ویآورد از خِد سخو وی
ِیه ،خِد را پیش چشع بیننه ،وی آارد .به دیرر سخو ،هنرونه نمی تِانه در اثری ته وی
آفرینه ،رضِر نهاشاه باشه .هر دو بههع بساهانه .با هع ورهتی آلی دارنه ،چنهان ته شناختِ
یکی ،جش با شناختِ دیرری تاول نیست.
هر اثر هنری ،تبییو دیرری است از جهان با ونطق خاص هنر ته پیش از هر چیش،
نمِنه سازی و تمثیل است و دعِیِ فاه یا نا فاه به وقایسه و نایجه یری .و ایو ونطق تمثیل
و تجسع نمِنه ها وی تِانه سخت القاءتننه ،و وجامتننه ،باشه :دریافتِ بیواسطه.
پیاوی ته شنیه ،و پآیرفاه ویشِد .و اهمیتِ بس بشرگِ هنر در همیو است ته ،ا ر هع به
صرارت باز نرِیه ،همِار ،پیاوی در بر دارد ،چیشی ویآوِزد ،به چیشی برویانریشد.
آوِزنه ی هنر در وررلهی ساد،تر آن ،بازنمایی خِم و به ،زشت و زیبا ،پسنهیه ،و ناپسنه،
سِدونه و زیانونه است در جاوعهای اساقراریافاه ،پایا - ،دستِ تع به مان هنرونه ،یا چنان
ته آروان و آرزوی اوست -،برای برانریخاو و فراخِانهن از ایو سِ یا بهان سِ .از ایو ِنه است
هرچه از ساایش و نکِهش ،ت آیر و ترغیب ،وصفِ وِاردِ عینی شادی و غع ،پشیمانی و
تا وراری ،وِهر و تیو ،رساراری و بهفرجاوی ،و همچنیو انهرز و وثال آوِزنه ،ته به زبان هنر
در چنان جِاوعی فاه شه ،یا پهیه آوه ،است .
اوا ،در وررله ی باالتر ،آوِزنه ی هنر ،سراسر زنه ی و هسای آدوی را ،سرنِشتِ نهایی او را،
ارزش علع و اخایار او را ،تِانایی خِدسازی و اوکان تّرفِ او را در جهان در ترازو وینهه و
دربار،اش به خِش بینی یا بهبینی ،به تاییه یا انکار ،داوری وی تنه .و در ایو داوری ،رکع نه
چنهان بر هسای یا سرنِشتِ آدوی -ته پُر تلّی و اناشاعی است -،بر طبیعت و بافتِ جاوعه و
وِضعی ته آدوی -و در رقیقت ،خِدِ هنرونه -در آن دارد ،ویرود .
هنرونه جاوعه را در نقش آرزوی خِد ویبینه " :ل در بر وُ وی در تف وُ وعشِق به تا
است" و شاد و پایتِبان "تا باد چنیو بادا!" ویسرایه ،یا آنرا دساراهی ناساز و دلآزار وی
یابه و ِله سر ویدهه :
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"ا ر غع را چِ آتش دود بِدی
جهان تاریک وانهی جاودانه
در ایو یای سراسر ر برردی
خردونهی نیابی شادوانه "
به دیهن نابرابریها بر وی آشِبه و زبان به اعاراض وی شایه :
"نرسه دستِ وو به چرخ بلنه
ورنه برشادَویش بنه از بنه
قسمای ترد سخت ناهمِار
بیش و تع در ویان خلق افکنه
آن نیایه همی به رنج پالس
و ایو نپِشه همی ز ناز پرنه"
و تا آنجا پیش وی رود ته جهان را  -جاوعه را  -د ر ِن وی خِاهه و به قّهِ پیریشی
"طرری نِ" بر وی آیه :
ر بر فلکع دست بُهی چِن یشدان
برداشامی وو ایو فلک را ز ویان
وانره فلکِ د ر چنان ساخامی
تآزاد ،به تا دل رسیهی آسان "
آفرینش هنری -ته چیشی است جها از ساخت و پرداختِ هنر ،-اساسا اوری است فردی.
همکاری در آن ،یا هع آفرینی ،ا ر و ال نباشه ،بسیار نادر است .اوا بیان هنر ،ته و مل پیا
آن است ،در پرداختِ خِد وی تِانه ثمر،ی همکاری دو یا چنه تو باشه و ایو بیان هنری،
بُ ردی عا دارد .همه را ،از دور و نشدیک یا وعاصران و آینه ان ،در هر الیهی اجاماعی ته
باشنه ،در بروی یرد.
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از ایو رو هیچ خنهق عبِر نکردنی ،رای نماد و روش ته در برخی جلِ،های هنر به هر
انریش،ای برای دور داشاو بیرونیان و ناو روان به تار ویرود ،را ،را بر پیا هنر و آوِزش و
انریشش آن نمی بنهد .چیشی ته هست ،درک و دریافای ته از آن راصل ویشِد ،و نیش تاربردِ
آن ،ویتِانه در همه الیههای اجاماعی یکسان نباشه ،چنانته در واقع هع نیست .بهیوسان،
نیت و خِاستِ پهیهآورنه ،هرچه باشه ،اثر هنری ،همیو ته اظهار شه ،در ریطهی تّرفِ
همران در وی آیه ،اور اجاماعی وی ردد و آغاز تاثیر ویتنه؛ الباه در ره و انهاز،ی خِیش و
تا آنجا ته ارِال جاوعه اوکان دهه و پآیرا باشه.
انریشنه ی و تاثیری ته در هنر هست ،از آن سِالری پهیه ویآورد ته ویتِانه در تشاتش
نیروهای اجاماعی بهتار رفاه شِد و ایو اوری است آزوِد ،و دانساه ،از زوانهای دور دست
ته نظع جاوعه با اِعمال زور و سرتِم رو،های ورد به دستِ رو ،بنهی وسلط ،اوکان
اساقرار یافاه است .صاربان و وهعیان قهری ،هر دو ،هنر را در طِل تاریخ از ایو دیه ا،
نرریساه و به خهوت رفاهانه .تا جایی ته هنر ،همیشه و زیر هر آسمانی ،فکر زوینهچیو و
زبان ثنا ِی نظع وساقر بِد ،است ،یا خِد پرچع طغیان در برابر آن .بهیوسان ،هنر را بایه از
عرصههای ثابتِ نبردِ درونی جاوعه دانست.
آنچه هنرونه  -رای برای دل خِد -پهیه ویآورد ،همیو ته عرضه شِد ،در ویهان جاذبه
قهریهای وعارض جاوعه قرار وی یرد و به ایو سِ و آن سِ تشیه ،ویشِد .و فانی آنته
هعداساانی و نیتِ آ ا ِ،هنرونه ،ا رچه وطلِم است و ویتِانه وِثر باشه ،شرطِ رامی برای به
خهوت رفاو هنر از سِی ایو یا آن رریفِ نبرد نیست .هنر -اثر هنری  -را ،خِد را وی رود و
سرنِشتِ خِد را دارد ته الشاوا همان نیست ته هنرونه در زنه ی داشاه است یا دارد .و ایو به
ویژ ،دربار ،ی هنرونهانی صادق است ته دیهِ روشنی از آنچه بر جاوعه و به آنان وی رود نهارنه،
در تشاتش نیروهای واضاد سر شاهانه ،نه با ایو و نه با آن ،هع با ایو و هع با آنانه ،و ایو
سر شاری و دو انری در هنرشان انعکاس وییابه و را ،به تاویلهای واضاد ویدهه .از ایو
ویان ،هسانه هنرونهانی ته در توآسایی خِد را ِ،سالوت وی یرنه ،به عیش وِجِد -ته غالباً
هع رنریو است -ویسازنه و خِد را "بیطرف" ویخِاهنه.
ولی آیا بی طرفی در هنر ومکو است؟ به هر رال ،نه در هنراوی ته در یریهای بشرگِ
اجاماعی ،آن ا ،ته طِفان در آساانه ضمیر هرتس است.
هنر ،به عنِان بازآفرینی واقعیت ،نا شیر عناصری از نبردِ درونی جاوعه را ونعکس وی تنه و
درست به همیو نشان و به اعابار جانب یری فرضی یا واقعی در پیکار اجاماعی است ته هنر
ارزیابی ویشِد .یکی آن را ویساایه و ارج وینهنه و ویپآیرد ،دیرری خا و ناهنجار و
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زیانونهش وی شمارد و از آن روی بروی ردانه( .ایو ارامال هع هست ته ،ا ر هنرونه و
اثرش بالفعل در پایراهی نباشنه ته خِد را ت میل تننه ،به ساد ی نادیه ،رفاه شِنه :تِطئه
سکِی) .بهیوسان ،هنر پس از عرضه داشت ،نه تنها اور اجاماعی است ،در رکع اجاماع است و
هنرونه ،ا ر هع انکار تنه و فریاد اعاراض بردارد ،وعنا و راساای هنرش آن است ته جاوعه در
آیینهی سِداهای خِیش وی یابه .
با ایو همه وی تِان پنهاشت ت ه هنرونهی ،دانساه و سنجیه ،،خِد را از تشاتش پنهان و
آشکار قهری در جاوعه تنار بریرد" ،بیطرف" بمانه .چنیو رفااری از سِی هنرونه در دورانی
روا داشاه ویشِد ته هنِز تا نبردِ نهایی ،نبردِ سرنِشت ،فاصلهای هست .هنری ته خِد را
"بیطرف" ویخِاهه ،نا شیر است ته در سایهی اوو وِجِد و بیدغهغهی فشار و سامی ته
ومکو است زوینهساز چنان اونیای باشه ،در دیِاربستِ وِضِعهای عا و همیشری :عشق و
رسه ،یادِ تِدتی ،زیبایی طبیعت ،شکننه ی فرد و قهر سرنِشت و جش آن بچرد .و ا ر
زیبنه ی بیان و شرردِ پرداخت یا نررشی تاز ،و ژرف -در ره نبِغ -به یاری نیایه ،بسیار زود
تارش به اباآال وی تشه .
اوا ،در آساانهی نبردِ نهایی ته شکاف در جاوعه ،صِریِ قطعی یافاهاست و بیطرفی دیرر
در رال و هِای روز ار نیست ،هنر "بیطرف" از هیچ سِ به نیازی و سِس پاسخ نمی دهه .از
ایو رو ،غریب و نابهجا وی نمایه ،با بی اعانائی و شایه هع طعو و ت قیر روبرو وی شِد؛ در
خاوِشی زوان فرو ویرود .تنها اویهِ سربرآوردناش ،زوانی است ته با فروتش نبردِ اجاماعی و
اساقرار آراوشی در سایه پیروزی اراماالً خِنیو طبقهی فروانروا ،خساری روری و رایش به
انّرافِ خاطر از تشش و تِشش دردناکِ آشاه ،جاوعه را به پیروی از فروانروایان تمکیو
یافاه ،پآیرای پار،ای قرابتها" ،آزادبِد ،یها" ،و رای ورزشکنیهای صِری و بیخطر تنه ،و
تّادفی وساعه  -یا خِد ههایتشه -،،هنر "بیطرف" را از زیر رد و خاکِ فراوِشی بهدر آرد
و یکچنه باز ،تنجکاوی و شِرآفرینی در پیراوِن آن برانریشد.
اثر هنری به هررال تاالست و خِاساار خریهار.
وبادلهی تاال در جاوعه بر پایهی نیاز و اوکان رفع نیاز صِری وی یرد ،و همیو خِد رابطه
فروشنه ،و خریهار را وشخص وی دارد .در شرایط عادی عرضه و تقاضا ،تار وبادله به رضای دو
طرف وی آرد و جایی برای ت میل یا ونّتپآیری از هیچسِ نمیتِانه باشه .اوا آنجا ته نیاز
به تاالیی به انریشش ضروریِ وسامر و همرانی نباشه ،قانِن عرضه و تقاضا از اثر ویافاه و
پهیه آورنه،ی تاال به وِضعی رانه ،ویشِد ته یا به خِاستِ خریهار ردن نهه  -و سرانجا آن
تنه و آن باشه ته خریهار وی پسنهد و وی فروایه -،یا از فروش و رای اداوهی تِلیهِ تاال
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چشع بپِشه .ایو درست سرنِشت تاالی هنر و پهیه آورنه،ی آن -هنرونه -است در جاوعهی
طبقاتی .جاوعه ای ته اتثریتِ ورد اش ،در تالش برد،وار برای آران زنه ی ته سر و تهش به
سخای بههع وی رسه ،نه اوکان وادی و نه فراغتِ آن دارنه ته به هنر روی آرنه و خریهارش
باشنه .اینجا دیرر نمی تِان از نیاز اجاماعی به تاالیی به نا هنر سخو فت .
خریهاران ارامالی و هِستار هنر ،تسانی از الیههای باالیی اجاماعانه ته نّیبی از ثروی و
قهری دارنه و از هنر ،چیشی جش خِشی وقت و خاطر ،چرمزبانی و چاپلِسی ،وصفِ شکِِ،
دسارا ِ،تنعع خِیش و ِاهی بر وشروعیتِ قهرتی ته ِیا تاییهِ آسمانی با خِد دارد ،نمی
خِاهنه .از ایو رو ،ا ر عش و آ اهی و ونش آزاد به یاری هنرونه نیایه ،هع او و هع تاالی
هنرش در چنبر وابساری به تا ها و خِاساههای ایو خریهاران ولی نعمت شاه ویافانه و
خهوت به اغراض سلطهجِیانهی طبقهی فروانروا و دولتِ آن ،طِق زریو ردنشان ویشِد.
آن هنر ته نخِاهه آرایهی بش جباران شِد ،آن هنرونه ته خِاساه باشه به رقیقتِ انسانی
خِد و پیِنهش با ورد ساد،ی سامهیه ،وفادار بمانه ،بایه تو به و روویت بههه ،آزار ببینه،
با عیبجِیی و ناسپاسی ،و از آن نا ِارتر ،تِطئهی سکِیِ تاسهلیسان قهری بسازد و به را،
خِد برود .اوا ایو را ،نه چنان دشِار است ته باِان تنها به پاهای خِد رفت .پآیرفااری و تاییه
و آفریو جمع بایه ته باشه تا ،آشاه از نا و آواز ،و لقمهای نان ته از آن چار ،نیست ،رّار
رمایای باشه ته هنرونه را از آسیب قهریِ روز نره دارد ،و ایو دیر و دشِار به دست ویآیه.
دیر هع از دست ویرود .به ویژ ،در جاوعهای ته تِد،ی ورد به انهوخاههای فرهنگ ،رای
آنچه رو بهانها دارد و برای آنهاست ،تمار دسارسی دارنه .شایه عمری بر هنرونه به ناتاوی
برآرد تا وردوی ته او سرنِشتِ خِد و هنرش را به سرنِشتشان ر ،زد ،است ،ناوی از او
بشنِنه و هنرش را دریابنه .اوا پس از آن ،هنرونه و هنر در بافتِ زنه ی ورد در ویآینه .از
آن ورد ویشِنه و هع چِن ویراثی راوی ،از نسلی به نسل دیرر وی رسنه -،افسانهی
جاودانری هنر" :نمیر ازیو پس ته وو زنه،ا "...
پاییش 1۳5۹

* بخش دوم این مطلب پیرامون بحث
انقالب ،در شماره بعد تقدیم خواهد شد.
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ِ دیگر
سوگند
احسان طبری
به روگردانندگان از "جادۀ طال" و روآورندگان به "جادۀ
صلیب"

به ایمانهای خارآئیو ته در یَلهای سِاع از دویهن سپیه ،نِویه نمیشِد
به آنان ته "شَک" وُ "وسِسه" آنها را به سِی وَنجالم نمیرانَه
به وادران بیشمار ته در برابر ِر شهیهان خِد ایسااد،انه
و آن لها ته بر ایو ِرها پژوردنه
به آن خشع وقهس ته سروسای زور وُ پسای در جانهای شریف برویانریشد
به قهروانان بنا و منا
به آنان ته هسای خِد را چِن ِ ردی بخاطر تیمیای رقیقت فروسِخانه
به شبهای بیخِام پاتانی ته سینه شان از ضربتِ دَغَالن زخمهار است
به رو رداننه ان از "جادۀ طال" و روآورنه ان به "جادۀ صَلیب"
به آنها ته "نعمتِ" چاتری ،خیانت و ریله ری را دیهنه،
ولی تماتان با "نِکبتِ" اصِلیت وُ آزاد ی ساخانه
به آنان ته به همرا ِ،ورد نیاوهنه تا از آنها برای خِد نردبانی بسازنه
به آنان ته ایمان را در نبرد با شکنجه پیروز تردنه
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به آنان ته با "رقیقت" تنها وانهنه ولی به لشکر وغرور"دروغ" نپیِسانه
به آن وِهای وِشکیو ته در جادۀ پایهاری سیمرِن شه
به آنان ته علیرغع پیمان شکنان به را ِ،خِد رفانه،
زیرا با شرف وُ خلق خِد پیمان داشانه
به لَخاِههای خِن دلی ته چِن لهای سُرخ لبخنه بر چهر،ها روئیه
به همۀ وسافران تا آخر خطّ و به پاتبازی بی دریغ وُ تِقّع آنها
به آنان ته در ل ظههای قطعی ،از تِرۀ آزوایش ،تابناک برآوهنه
به سَمَنهر انقالم ته از هیچ آتشی خاتسار نمیشِد
به شکست خِرد ان دیروز ته پیروزونهان فرداینه
ته تا واپسیو د ،
به سِ نهِ نخسایو خِد وفادار خِاهیع بِد.

| 22

]

ارژنگ

[] ماهنامه ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو[ ]شماره  1آذرماه [1398

ایران
محمد خلیلی

ایران،
ای زخمی همیشۀ تاریخ!
بر تِ چه وی آرد تاینسان
در خِن وُ سرم داغ ،شعلهوری

ایران،
ای زنهۀ شهیه!
آخر چرِنه شه
ته در ترانههای جنِبی
ته در سراسر وغرم
و در تما پهنۀ خِنباری
نعش شریفِ عشیشانت
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با یِرش سپا ِ،دوزخیان
در خِن وُ خاک
غِطهورنه.
ایران،
ای اللهزار خِن.

ایران،
ای وانه ،در تالطع ردامهای هِل!
آخر چرِنه است
ته همیشه
بر تلبه های فقر تِ
بر تِوههای تنگِ تِ
بر خانه خانۀ زرمت
بیهاد رفاه است.
ایران،
ای تکسِار لرِن.

ایران،
ای زرنریو شرق ویانه!
آخر چرِنه است
ته همیشه
غارترران وغرم وکّار
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خِن سیا ِ،جان تِ را
وی نِشنه
بر لِ اهت،
در ایو خلیج زورّد
زهرام تینه وی ریشنه
و زخع تازیانه و سرنیش ،ویزننه
ایران،
ای همار ،عرصۀ یِرش.

ایران،
ایران وناظر!
ای اناظار جاویه!
دیرر بخِان قّیهۀ طغیان را
دیرر بخِان سرودِ قروش عّیان را
و ،تو به چشمۀ خشع هشار ساله بشِی
سالح صاعقه بر یر،
غریِ تشنۀ خِن برتش
و با روائی از آتش
از قعر ایو ظال به پا خیش.

ایران،
ای شعلهور زآتش ایمان!
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دیرر بخِان
سرودِ خِنی طغیان
و با سالح صاعقه برخیش!.
محمد خلیلی
1359/7/12
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مرغ حق
شرف الدین خراسانی (شرف)

رچه در پیکار هسای پیک وُ پیغاویع وا
روز وُ شب از هر دو سِ آواج دشناویع وا
زودجِشان زود هع در تا خاوِشی رونه
خلق ها را جِشش پیریر وُ آراویع وا
باد ،نارس در ایو وسای نیارد جش صهاع
تهنهنِش دردهای وانه ،در جاویع وا
ناشکیبایان شب وُ روزانه در تام وُ شاام
شبرُوان پُر شکیب وُ صبر ایاویع وا
را ِ،وا بی فت و ِ فرجا خلق وُ خلقت است
در ویان بی سرانجاوان سرانجاویع وا
شمع شب های جهان بِدیع وُ پیکِ باوهاد
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صبح تاریخیع وُ اتنِن تِدکِ شاویع وا
شب پیاپی بِد وُ اتنِن نیش در فجر اویه
نِشکفاه آفاام خفاه برباویع وا
تاوجِیان در فریب تا خِد وُردنه وُ باز
تا بخش جمله انسانیع وُ ناتاویع وا
در ورادِ دشمنان خلق سخت وُ سرتشیع
در ورا ورد خِد همر ،وُ راویع وا
جغهِ باطل را ریشان وی تنیع از با خلق
ورغ رق را در رقیقت دانه وُ داویع وا.

شرف الدین خراسانی (شرف)
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دو شعر از احمد سپیداری

ماهشهر
و ِ یافاههای تماشای آن پنجر،ا
ته ریری زد ،،خیابان را وی پایه.

دریا اداوهی آسمان است
و جِیهای خِن ،اداوهی رگهای وا.

وهاام شکساه ای ته با لِله فروویریشد
خبر از دنیای دیرری دارد
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ته در وا،شهر آن
قلعهاوان به قلب تپنه،ی همهی انسانها وصل است.
(آذر وا)1۳۹۸ ،

گفتگو

وی ِیع:
چار ،ای ته نهاریع،
اناخام بیو به است با بهتر؛
هر چیش قانِن خِدش را دارد؛
بازی را ته نمی شِد بر هع زد؛
عّر انقالم دیرر آشاه است … .

وی ِیه:
آری،
 30دو شعر از احمد سپیداری |
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وی تِان تفش هایشان را واتس زد؛
لباس های تثیفشان را شست؛
و ظاهری وناسب تر به آنان بخشیه.
نمی تِان ونکر آن شه تمیش بِدن،
برای شیادان هع صفای شایساه است.

وی ِیع:
باز هع همان ررف های بی راصل!
پشت پرچع های سرخ شما
بارها به خیابان نریخایع و قیا نکردیع؟
همیشه ههف نشدیک بِد و پیروزی قطعی
و همیشه از نشئهٔ سرام ها وست،
اوا هر بار وسلخی خِنیو وانه و سردام های سیا.،
بر چهر ،ها واسک های دروغ تشیهنه
و بر نرا ،ها چشع بنهی ته هیچرا ،پاک نشه.

با چشع های خِد دیهیع
افسانه بِد آن ته باالتر از سیاهی رنری نیست؛
باالتر از سیاهی سکِی عظیمی ست
ته تلخ و بی روح است.
آن عهالت رویایی
رقیقای بِد ته ربِد ،شه،
 31دو شعر از احمد سپیداری |
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قضاوتی ته شکست . . .

وی ِیه:
وی دانع،
وی تِان از تشاه شهن ترسیه و فراوِش ترد
برای نابِدی تنها را ،،جِخه اعها نیست.
دهها هشاروان را همیو اواخر تشانه،
در زیر آواری ته خانه های هنِز خشای را
بر سروان فرو ریخت،
و سیالبی ته از غاری جنرل ها برخاساه بِد.
صههاوان را هر وا ،وی تشنه،
در شعله های آتشی ته از یاس
بر پیکر خِد وی تشیع
و جِ وسمِوی ته در تخهیرش
به تهریج خفه وی شِیع.
آری ،باالتر از سکِی بغض فرو خِرد ،ایست
ته تو دادن پنهان تریو تظاهر آن است.

وی ِیع:
اوا ورر فروپاشی ،خِد
دلیل نارسایی آن باورها نیست؟
آیا وی تِان برای هیچ قیا ترد؟
 32دو شعر از احمد سپیداری |
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وی ِیه:
نیازی به طعنه نیست
وا بارها شکساه و روئیه ،ایع.
ا اول هر انقالم
تعمیق و ارتقای درک ههف هاست؛
بار اول دهها روز و چنه شهر،
بار دو دهها سال و چنه تشِر،
و اینبار برای دهها قرن
جهان را آواد ،وی تنیع.
(تهران )1378

| 33

]

ارژنگ

[] ماهنامه ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو[ ]شماره  1آذرماه [1398

لبخندی که وقت مرگ ،بر لب مردان می نشیند

تِّیر ص نۀ تیرباران "جِرج بلینه" عضِ نیروهای وقاووت فرانسه در سال 1۹44
او چنه واهی در بازداشت و زیر شکنجه نیروهای آلمانی بِد و از آنجایی ته هیچرِنه
اطالعاتی از همرزوانش را فاش نکرد ،رکع تیرباران وی صادر شه.

لبخنهش در ل ظۀ تیرباران ،چیشی جش ت قیر سرتاپای نظا فاسهِ سروایه داری نبِد.
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انوشه! چه وقتِ خندیدن است؟

ص نۀ تیرباران ناوی وظیفه (سرباز وظیفۀ نیروی دریایی) "هِشنگ انِشه" ته به همرا ،دو
ویهو پرست دیرر (وهناوی دو خیری و ناوی وظیفه هربار) در شهریِر  1۳۳۳بعه از تِدتای
 2۸ورداد به اتها آتش زدن ناو "ببر" بازداشت و در ویهان تیر اویرآباد خروشهر تیرباران شه.
لبخنه باشکِ ِ،انِشه در ل ظۀ تیرباران ،اساهشای تما جلّادان تاریخ بِد.

 35انوشه! چه وقت خندیدن است؟ |

]

ارژنگ

[] ماهنامه ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو[ ]شماره  1آذرماه [1398

انوشه
احسان طبری

ناوی از وِج نمی ترسه:
او شیفاۀ طِفان است
ناوی از سارَتِ پُر نِر افق وی آیه
شفقش در جان است
برتشه چِن ته شِراع
فارغ از بِد وُ نبِد
عرصه اش:
عرصۀ پهناور دریای تبِد!
ناخهایی است ته با بیع وُ بال خِ ترد،
ای چه بس بر سر او ،ابر هیاهِ ترد،
وایو زوان:
روی ایو سارل انهو ،زد،
در تنار همرز  ،پیش روی دژخیع،
در ترر ی همه از سُرم وُآام
همچِ یک صخر ،به پاست
دشمو شِ تجاست؟
تا ببینه به دو چشع
ناوی از ورگ نمی ترسه:
 36انوشه |
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دل او زنه ،ز ایمان است
ناوی از سارَتِ پُر نِر افق وی آیه
شفق اش در جان است.
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مرگ پیروزمند با چشمهای باز
ِ
(خاطره ای از ناخدا افضلی در باره انوشه)

یکی از روزهای بهاری سال  1۳50بِد .ناخها بهرا افضلی و یکی از دوساان نظاوی اش در
اسکله پایرا ،دریایی بِشهر در رال قه زدن بِدنه .هنرا عبِر از تنار دو ناو فرسِد ،و از رد،
خارج شه ،به نا های ببر و پلنگ ته به اسکله بساه شه ،بِدنه ،ناخها افضلی فت:
"تِی ایو ناوها چه سکِی ورگ زایی رکع فرواست .بازنشساری چه شکل غع انریشی به آنها
داد ،است .ایوها خاطرای زیادی دارنه .نه تنها خاطرای دریانِردی ،بلکه یادآور خاطرایِ
سیاسی برجساهای هسانه".
سکِی تِتاهی رکع فروا شه .سپس دوست نظاوی اش فت:
بله ،خاطرای انسانهایی ته اعهاوشان تردنه" ".
"تِ آنها را وی شناسی؟ "
"بله ،الباه نه آنطِر ته وعرفی شان ویتننه یا ویخِاهنه وعرفی شان تننه" .
ناخها افضلی وکث تِتاهی ترد و با هیجان پرسیه:
"راسای اسع ایو انسانها را چی ویشه آاشت؟ "
 38مرگ پیروزمند با چشمهای باز |
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"یک واژ ،با وفهِ وشخص و وانهنی :قهروان".
و افضلی افشود" :ورگِ پیروزونه با چشعهای باز .ایو عنِانی است ته در تاریخ ورد ثبت
خِاهه شه".
بعه از پیروزی انقالم و در جریان جنگ ،روز هفاع آذروا ،،به وناسبت شهادی ناخها همای و
روهی دیرر از پرسنل نیروی دریایی" ،روز نیروی دریایی" نا آاری شه .در وراسمی ته در
وسجه سپهساالر تهران بر شار شه یکی از رورانیِن در پایان سخنرانی وآهبی خِد شعر "ناوی
از وِج نمی ترسه ،او شیفاه تِفان است" [سرودۀ ارسان طبری] را از آغاز تا پایان خِانه،
بیآنکه بهانه ایو شعر به چه وناسبای و برای چه شخّیای سرود ،شه ،است.
ناخها افضلی ته در وقا فروانه ،نیروی دریایی در ردیف جلِ نشساه بِد به همکار نظاوی اش
فت:
"یادی هست؟ "
"چی؟ "
"نه سال پیش ،جلِی اسکله بِشهر "
"آر ،،یادوه ،ورگِ پیروزونه با چشعهای باز .ای تاش همه بهاننه ته وضمِن ایو سرود ،برای
تیست".
افضلی فت" :وهع ایو است ته قهروانانی وثل انِشه همیشه زنه ،انه .آن روز ته ورد بهاننه
دیر نیست".
* واو خاطر ،بر رفاه از تارنمای ناخها بهرا افضلی:
http://www.bahramafzali.info/me4mory.php
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(ناخها بهرا افضلی از نرا ِ،ورد ایران)

در شمار 21 ،بهمو  62نشریه ایرانشهر ،ناوهای از یکی از خِاننه ان ایو نشریه به چاپ
رسیه ،است ،ته طی آن یکی از هعویهنان وا ،خاطراتی را ته از دوران همکاری با شهیه ناخها
یکع افضلی داشاه است ،نقل ویتنه .نِشاه ایو بانِی هع وطو وا ،چنان ته از واو ناوه بر
ویآیه ،با نظرای رشم تِدۀ ایران آشنا نیست ،اوا به پیروی صادقانه از وعاقهای ویهو دوساانه
و آزادیخِاهانه خِیش ،نِشاه او واقعیاتی را تِّیر ویتنه ،ته خِد شاهه بِد ،است و ِاِ،
نمِنهواری بر ویهودوسای و آزادیخِاهی افسران تِد،ای است ته تنها به جر دفاع از انقالم
خلق ،به جِخه اعها سپرد ،شهنه .ننگ و نفری بر خائنانی ته زنه ی پر افاخار بهاریو
فرزنهان خلق ایران را سسانه!
در اداوه ،واو ناوۀ ایو هع ویهو عشیش را وی خِانیع:

همیشه افتخار میکردم که ایران چنین گلهایی
دارد

خاطرای یک بانِی همِطو از دوران همکاری با ناخها بهرا افضلی در اداوه...
"چنه وقت بیش روزناوه تیهان هِایی را خانه یکی از دوساانع ورق ویزد  ،چِن قابل
خِانهن نیست ،فقط بایه ورق زد .نا هان چشمع به نا آشنایی افااد ،ناخها افضلی را به عنِان
جاسِس روسیه و اتمه ویتننه.
 40مردی که به هیچ چیز جز ایران فکر نمیکرد |
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چِن چنهیو سال است ایو وِجِد شریف را ویشناخاع به عکس خیر ،شه  .باور نمیشه،
خهایا ایو آد همان افسر قهیمی است ته ویشناخاع ته راال به ایو روز افااد ،است  ...با
ناباوری باز روزناوه را خِانه  .نا هان تما خطِط روزناوه به رنگ لرِن خِن پاتش درآوه.
دساع را به پِساه شب تشیه و از او پرسیه  ،آیا سیاهی تِ همیشه با وا خِاهه بِد؟ پیش
خِد فکر ترد تها درست فکر ویتردنه؟ اون افسرهایی ته با ویلیِن ویلیِن تِی آوریکا و
اروپا زنه ی ویتننه و هر شب تا صبح  ...پایتِبی ویتننه ،و یا ایو وجِد نازنینی ته تا
آخریو ل ظه با رقِق تع نیروی دریایی ساخت و سر جایش وانه و جا خالی نکرد؟
تقریباً هشت سال بِد او را ویشناخاع و در تنارش تار ویترد  .نه ایو را از دهان وو
ویشنِیه ،دلع ویخِاست از دیرر همکارانش نیش بپرسیه .ایو ورد به هیچ چیش به جش ایران
فکر نمیترد .سالها در بِشهر جای بسیار به آم و هِا ،روی تشای تار ویترد .وقای ته به
تهران آوه رئیس دایر ،تارخانجای نیروی دریایی شه .همیشه افاخار ویترد ته ایران چنیو
لهایی دارد و ارساس رارای ویترد ته آد هایی وثل او سهی هسانه جلِی دزدها و
الشخِرهایی ته به جش جیب خِد ،ونافع شخّی و انهها وملکت چیشی نمیخِاهنه .شایه
باور نکنیه ته از ساعت  7صبح تا  ۸شب تار ویترد .هیچ وقت به آنهایی ته با او تار
ویتردنه و درجه پاییوتری از او داشانه تِهیو نمیترد و ا ر پرونه،ای را تِی بایرانی
ویخِاست خِدش ویرفت ویآورد .واقعاً ورد باسِادی بِد .سالها در ایاالیا و ایران ت ّیل
ترد ،بِد .به جرئت ویتِانع برِیع از ویلیِنها پِلی ته زیر دساش بِد تِچکتریو دزدی
نکرد و واقعاً وقای او را اسیر دیه  ،در دست چنه والی بیسِاد ،از دلع فریاد زد و فاع خهایا
او و جاسِسی ،آن هع برای وملکای ته  20سال برایش صادقانه در روا و سروا تِشش ترد،؟
...ولی چِن وو یکی از چهر،های قهروان را به خِبی ویشناخاع و شایه وجِد نازنینش
چنه وا ،یا چنه روز دیرر زیر دست ساواتیهای سابق و پاسهاران فعلی به خاک و خِن به
غلاه ،بنِیسع تا در دفاع از او برخاساه باشع ،هر چنه ته آنقهر ایو طِفان شهیه آلِد ،است ته
قهری دفاع را از وا رفاه است و با تأسف ویبینیع ته نهالهای پاک آزادی تشِروان یکی بعه
از دیرری به دست ایو طِفان وِذی از بیو ویرونه ،در رالی ته وا با دستهای به هع ر،
شه ،پشت پنجر ،ناظر آن هسایع.
ایو ناوه را به ایو انریش ،نِشاع ته ورد ایران به خِن نشساها  ،باورشان نشِد ته ایوها
جاسِس بِدنه ،چِن شما فقط اساوی قطار شه ،رسو ،رسیو ،ورضیه و غیر ،را ویبینیه ته
تِی روزناوه با یک لقب تثیف ته رژیع ونفِر اسالوی به آنها نسبت داد ،ولی شایه نمیدانیه
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ته پشت هر اسع ،چه چهر،های با سِاد ،پاک و قهروانی ایسااد .،آنها را بایه شناخت،
آشاهشان را دانست ،تا دیه چقهر رژیع اسالوی رقیقت وی ِیه.
وی ِینه ایوها جاسِس بِدنه  ...آیا در زنهانهای خمینی به روی یکی از وجاوع بیوالمللی
ته از رقِق بشر دفاع ویتننه تا به رال باز شه ،است یا ا ر هع شه ،همان روش شا ،ولعِن
به تار رفاه نشه ،ته زنهانیان را شکنجه ویدهنه تا به وأوِر سازوان رقِق بشر برِینه ته
شکنجه نشه،انه و از زنهانی بِدن خِد بسیار وسرور هسانه چِن زنهان وثل وهرسه برای آنها
ویباشه.
در پایان ناوها دلع ویخِاهه یک ل ظه هع ایو فکر به خاطر عشیشتان خطِر نکنه ته ایوها
جاسِس بِدنه...
دلع ویخِاهه به عنِان یک ایرانی به شما ته در هر جای دنیا هسایه ،شما ته برای ایران و
آزادیاش پیکار ویتنیه ،برِیع ته برای همه زنهانیهای سپاسی ایران رال ویخِاهنه افسر،
دانشجِ ،خانهدار و غیر ،باشنه دفاع تنیه ،به شغل و عقایه سیاسی آنها تاری نهاشاه باشیه ...
وملکای به روی پای خِد خِاهه ایسااد ته وردوش به رهی از رشه فکری رسیه ،باشنه ته به
عقایه سیاسی ،وآهبی و آزادیهای فردی یکهیرر ارارا برآارنه".
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راه همان است که ما رفته ایم

درد همان است ته وا فاه ایع
رچه به بازار ،خَشَف شه عشیش
وا هر از جان وُ خرد سُفاه ایع
ردِ ساع از رخ وا زویو
وا به پرنهى ز وفا رُفاه ایع
رسریِ آراوش یک آن به دل
تِى ز بهانهیش دَوى خفاه ایع
هرچه بکِبنه به ر ،وانه ان
را ،همان است ته وا رفاه ایع*.
(شهنام دادگستر)
* اشار ،است به عبارتی ته ررمان هاتفی (ریهر وهر ان) ،روزناوه نرار انقالبی و وبارز در
روزهای شکنجه و پیش از شهادی در تیروا 1۳62 ،با خِن سرخ خِد بر دیِار سلِل زنهان
نِشاه بِد" :را ،همان است ته وو رفاع".
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خاطرات تلخ و شیرین
هاشم طرالن -ترجمه  :بهروز مطلب زاده

به جای مقدمه
هاشع طرالن -از شاعران پرتار و ازچهر ،های نا آشنای ادبیای وردوی آذربایجان بِد .او
در اوائل سال های  1۳۸0شمسی بخشی از یادوانه ،های خِد را زیر نا «آجیلی شیرینلی
خاطر ،لر» (خاطرای تلخ و شیریو) در  55۸صف ه به رشاه ت ریر در آورد و بی آنکه به وزاری
ارشاد وراجعه تنه ،آن را در د - ،پانشد ،نسخه چاپ و دراخایار تعهادی از دوساان
وعالقمنهان خِد قرار داد .خِشبخاانه یکی از آن نسخه ها هع در اخایار وو قرار رفت .با
اینکه وو او را از نشدیک وی شناخاع و در دور ،رضِر و فعالیت وشارتمان در دفار ورتشی
رشم تِد ،ایران در خیابان  16آذر تهران در سال های بعه از انقالم بهمو ِ ،1۳57شه هائی
از زنه ی پر تالطع او را از زبان خِدش شنیه ،بِد  ،اوا تاام «آجیلی شیرینلی خاطر ،لر»
هاشع طرالن ،آنچنان یرا ،پرتشش و تاثیر آار بِد ته تّمیع رفاع آن را به فارسی
بر ردانع .وقای تلفنی با او تماس رفاع و تّمیع خِد را با او در ویان آاشاع بسیار خِش ال
شه و با بغضی در لِ فت « ساغِل یِلهاش ،ساغِل» و آرزو ترد ته قبل ورگ خِیش ،باِانه
ترجمه فارسی آن را ببینه.
وو با شِر و شِق وجهیت تار را شروع ترد  .رهود صه – صهوپنجا ،صف ه از تاام را
ترجمه ترد ،بِد ته ،خبر دار شه تاام هاشع طرالن ،بطِر رسمی وبا اجاز" ،ارشاد" با
عنِان « ِوِشِ پنجک – آجیلی شیرینلی خاطر ،لر» ( تت نقر ،ای – خاطرای تلخ و
شیریو) چاپ شه ،وبه بارار آوه ،است .در همیو زوان دوساانی از ایران برایع نِشانه ته دست
نرههار  ،زیرا دو تو از دوساان "عاقل و بالغ و راذق" وشغِل ترجمه آن هسانه و وو هع ته،
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هع دیِار تِتا ،تر از همه دیِارها است و هع آد ررف ِش تنی هساع ،علیرغع عالقه و
اشایاقی ته به ایو تار داشاع ،ترجمه آن را قطع ترد .
اتنِن بیست و انهی سال از آن تاریخ آشاه است اوا ظاهرن آن دوساان یا تارشان هنِز
تما نشه ،است ،و یا تّمیع دیرری رفاه انه ،به هر رال ،وو تاتنِن چیشی در ایو بار،
نشنیه ،ا  .در ضمو الز است ایو را هع برِیع ته از آن صه -صهوپنجا ،صف ه ای ته وو به
فارسی بر ردانه ،بِد  ،در آن زوان ،بخشی با عنِان « صف اتی از خاطرای تلخ و شیریو-
هاشع طرالن» با ضمیمه ترجمه شرح تِتاهی از بیِ رافی هاشع طرالن ته خِد به ترتی آذری
نِشت وبرایع فرسااد ،بِد ،در سایت «آذربایجان» به نشر رسیه و چنه سال بعه نیش بخش
شینش شه ،دیرری از آن ،ت ت عنِان «از آذر تا آذر» در سایت های وخالف ،ازجمله در
سایت "ایشیق" در ایران درج ردیه.
با تمال تاسف زنه ،یاد اسااد هاشع طرالن پس از چنه سال دست و پنجه نر تردن با
بیماری ،بی آنکه به آرزوی خِد برای رویت ترجمه فارسی زنه ی ناوه اش برسه ،درآبان وا،
سال 1۳۹۳دارفانی را وداع فت.
اینک ،اباها شرح تِتاهی از بیِ رافی اسااد هاشع طرالن به قلع خِد او ،وسپس بخش اول،
یعنی « صف اتی ازخاطرای تلخ و شیریو» و بخش دو  ،یعنی «ازآذر تا آذر» تقهیع رضِرتان
وی تنیع.
هر دو بخش « صف اتی از خاطرای تلخ و شیریو» و «از آذر تا آذر» به رِادث دور ،یک
ساله و تِفانی رکِوت ولی دوِتراتیک آذربایجان در سال های  1۳24 - 25اخاّاص دارد.
**************

ِ من
شرح حال کوتاه
وو هاشع طرالن ،در سال  1۹24درشهر باتِ چشع بر جهان شِد و دور ،ت ّیالی
اباهائی خِد را درهمانجا به پایان رسانه  .اولیو شعر را ته به وناسبت بیسامیو سالررد
انقالم اتابر سرود ،بِد  ،بِسیلۀ شاعر بشرگ آذربایجان صمه وورغِن در نشریۀ " پیِنر " به
چاپ رسانه ،شه.
در سال  1۹۳۸به دلیل ایرانی بِدنمان از باتِ به ایران باز شایع ودر روساای " زنریالباد "
شهر سرام ته زاد ا ،پهران و پهر بشر ان وا بِد وسکو شیهیع.
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در سال  1۹41به تهران رفاع و به تارهای وخالفی از جمله " نجاری " و " پیراهو دوزی "
وشغِل شه .همچنان به سرودن شعر اداوه داد  .اشعار در نشریای " وطو یِلِنها " و "
آذربایجان " ته درتبریش به نشر وی رسیه  ،چاپ وی شه.
آذروا 1۳24 ،به تبریش رفاع .در برپائی و اساقرار رکِوت ولی شرتت ترد ووسئِلیت های
وخالفی را به عهه ،رفاع .در پی لشکر تشی غهارانه و مهرضا به آذربایجان در سال ، 1۳25
ته با نیت به خاک وخِن تشیهن ورد و رکِوای ته تِسط پیشه وری رهبر بشرگ ورد
آذربایجان پی ریخاه شه ،بِد ،بازداشت شه ویک سال در زنهان وانه .
پس از آزادی از زنهان به تهران رفاع  .به فعالیت های سیاسی  ،اجاماعی و ادبی خِد اداوه
داد ،وبا شرتت درصفِف رشم تِدۀ ایران به وبارز ،علیه دشمنان ورد پرداخاع .پس از
تِدتای  2۸ورداد علی رغع وجِد شرایط خفقان از فعالیت های ادبی خِد دست نکشیه .
اشعاری را ته در ایو دور ،سرود ،بِد هر چنه ته اجاز ،نشر نهاشانه  ،آنها را برای روزهای "
آینه " ،نره ویهاشاع.
با الها از انقالم بشرگ ورد ایران  ،اشعارخِد را به دست چاپ سپرد  .تاتنِن چنه تاام
شعر با نا های " آلِولی شعرلر"  " ،دورناالر لنه " ، " ،یِلچِ یِلها ر ،ک " و نیش "
وطنهن وطنه " وناشر شه ،انه .اتنِن  ۸۳ساله هساع  .واجرا هائی را ته در زنه ی از سر
آرانه ،ا  ،به شکل یک روان نِشاه ا  .شعرهای بسیاری دار ته هنِز چاپ نشه ،انه  ،الباه
اینها همه آن ساار ،های درخشانی بِد ،انه ته را ،زنه ی ورا روشو ساخاه و بر آوال
وآرزوهای نیکی ته وو برای آذربایجان وورد آن داشاه ا پرتِ وی افکنه.
* اسااد هاشع طرالن درآبان وا ،سال 1۳۹۳دارفانی راوداع فت.
**************
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صفحاتی از "خاطرات تلخ و شیرین"
در خانه وّل ت دیه ،شه ته اول وو به تهران برو و برای وناقل تردن بقیه اعضاء
خانِاد ،به آنجا زوینه های الز را آواد ،تنع .با خِد فکر ترد "ا ر در سر راهع ،سری هع به
تبریش بشنع به نیست " .به همیو خاطر تّمیع رفاع تا از دوزدوزان یک سر ،به تبریش برو .
اوائل شهریِروا ،بِد .وو بایه به دفار نشریه " وطو یِلِنها" هع سر ویشد  .تبریش دیرر
به آن شهری ته وو چنه سال پیش دیه ،بِد شباهای نهاشت .تبریش انرار ته تاز ،از خِام بر
خاساه بِد .درخیابان ها ،شِر و هیجان زیادی وجِد داشت .ازوقابل " ویهان ساعت " هر چه
بیشار رو به پائیو ویرفای ،شِر وهیجان ورد هع بیشار به چشع ویخِرد .در خیابان فردوسی
و در وقابل " قلعه ارک " اجاماع ورد بیش از ره بِد .بر شادیع هرل ظه افشود ،وی شه .ایو
اولیو باری بِد ته در تبریش با چنیو شِر و هیجانی وِاجه وی شه  .وقای به وقابل در بشرگ و
اصلی " قلعه ارک " ته به خیابان باز ویشه رسیه  ،تاز ،واِجه شه ته علت اصلی ازدرا
بیش ازره ورد چیست.
در دو طرف در ورودی " ارک " پِسارهای وخالفی آویخاه بِد .نِشاه ایو پِسارها،
خبر از آوهن وِسیقیهان بشرگ آذربایجان ،عشیرراجی بیرِف وهمسرش به تبریش و شرتت آنها
دروراسع هنری ته قرار بِد اوشب به وناسبت ورود آنها درساخامان تئاتر ولی تبریش به اجرا
آاشاه شِد،ویهاد .ورد تبریش ،عشیر راجی بیرِف را از طریق آثارفراوِش ناشهنی
وارزشمنهش " آرشیو وال آالن " " ،او اولماسیو بِ اولسِن "  -وشهی عباد – اوپرای رماسی
تِراوغلِ و دیرر آثاروِسیقیائی او ته شهری جهانی داشت وی شناخانه .اینک ،ورد با شِق
و آرزوی دیهار او ازنشدیک و آشنائی هرچه بیشار با او ،دروقابل در ورودی ساخامان تئاتر ولی
تبریش جمع شه ،بِدنه.
عشیر راجی بیرِف جها از آثاری ته در باال از آنها نا برد  ،خهوای فراوِش نشهنی
دیرری نیش به ورد آذربایجان داشاه است .او برای اولیو بار ولِدی های وِسیقی اذربایجان را
به نت درآورد .او رق اساادی به ردن بسیاری از تسانی دارد ته درتاریخ وِسیقی آذربایجان
نا های شناخاه شه ،ای هسانه .با جساری ویاِانع برِیع ته آذربایجان شهری و جایرا،
شایساه وِسیقی خِد را وهیِن عشیر راجی بیرِف است .اینک رضِر او در اینجا ،ورد هنر
دوست تبریش را شادوان وی سازد.
در خیابان های تبریش به نهری ویاِان به واوِریو اناظاوی دولت بر خِرد .قهری دولت
ورتشی در آذربایجان روز به روز تمار ویشِد .شنیه ،ا ته پیشه وری در تبریش است ودر
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همیو شهریِر وا ،قرار است جلسه ای در بار ،تشکیل " فرقه دوکرای آذربایجان" بر رار شِد.
تبریش در روزهای تاریخی فراوِش نشهنی خِد به سر ویبرد .جنبش وشروطه اتنِن در شکل و
شمایل دیرری واِله وی شِد .ا ر درجریان جنبش وشروطه ساارخان در ریای بِد ،اتنِن در
راس جنبش تسی چِن پیشه وری قرار داشت .ازنظر زوانی تفاوی ایو دو رهبر درآن بِد ته
ساارخان درجریان جنبش وشروطه ،از نظر زوانی در وناسب تریو وِقعیت از نظر سیاسی پا به
عرصه آاشاه بِد .درجریان سلطنت طِالنی وهی ناصرالهیو شا ،،فساد ریشه داری در درون
دولت شکل رفاه بِد ته نایجه اش چیشی جش سِء وهیریت وخِدسری نبِد .درایو دور ،بِد
ته شخّیت های ولی وخهوارآار را به قال رسانه ،و با رفاو رشِ ، ،افراد بی لیاقت  ،خائو و
پست را به جای آنها وی نشانهنه .درچنیو شرایطی بِد ته خان ها و فئِدال های وابساه به
دربار وِقعیت را وغانع شمرد ،،روساائیان راوی چاپیهنه و از هسای ساقطشان وی تردن
پس از به قال رسیهن ناصرالهیو شا ،،وظفرالهیو به شاهی رسیه وجنبش وشروطه
درآذربایجان ت ت رهبری ساارخان ودیرر آزادیخِاهان به وجِد آوه .اوا جنبشی ته ت ت
رهبری پیشه وری قرارداشت و همچنیو فرقه دوکرای آذربایجان درشرایطی به تلی وافاوی
شکل رفانه .فاشیش هیالری با تّرف اروپا و شمال آفریقا آنجا را به خاک و خِن تشیه ،بِد.
هیالر ته دررمله به شِروی تِانساه بِد تا نشدیکی های وسکِ پیشروی تنه ،دربرابر نیروی
پرتِان خلق ها ناِانساه بِد دوا بیاورد ووجبِربه عقب نشینی شه ،بِد .هیِالی جنگ آخریو
نفس های خِد را ویکشیه .بسیاری از تشِرهای اسیر در چنگ نیروهای هیالری ،آزادی خِد
راباز یافاه بِدنه .هرچنه ته فاشیش هیالری در رال دفو شهن بِد ،اوا آوریکا ته در واپسیو
ل ظای جنگ وارد وعرته شه ،بِد ،با بمباران اتمی شهر هیروشیما درژاپو ،ویرفت تاجای آن
را بریرد.
درات اد شِروی بیست وپنج ویلیِن انسان جان خِدرا ازدست داد ،بِدنه و قسمت
اروپائی آن درجنگ ویران شاه وبه خرابه ای تبهیل شه ،بِد .درچنیو شرایطی ،آوریکائی ها
دردشمنی با شِروی به دنبال بهانه وی شانه ،اوا شِروی ته تاز ،از جنگ رهائی یافاه
وبسیاری از اوکانای خِد را از دست داد ،بِد ،به هیچ وجه آواد ی ورود به جنگ دیرری را
نهاشت ووجبِر بِد تا با آوریکا تجهار و وریش رفاارتنه.
درچنیو وِقعیای بِد ته پیشه وری با به دست رفاو و به اهاشازدرآوردن پرچع فرقه
دوکرای آذربایجان ،رودرروی دولت ورتشی قرار رفت .دولای ته آوریکائی ها با همه نیروی
خِد درپشت آن قرار داشانه.

 48خاطرات تلخ و شیرین |

]

ارژنگ

[] ماهنامه ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو[ ]شماره  1آذرماه [1398

وو بایه به ادار ،نشریه " وطو یِلِنها " سرویشد  .با فاصله رفاو از ایو ازدرا با
شکِ ،،به طرف باغ لساان را ،افااد  .با آدرسی ته در دست داشاع به آسانی تِانساع آن را
پیها تنع .اصال" نمی دانساع ته پس از ورود به آنجا با چه تسانی روبرو خِاهع شه.
با خِد فکرویکرد ته آیا تسی ازوو اساقبال خِاهه ترد؟ .باایو فکر ،ازپله ها باالرفاه
وارد تریهور نیمه تاریکی شه  .درایو وِقع واِجه شه ته یک نفر دارد وارد یکی از اطاق ها
ویشِد .قیافه اش به نطر آشنا آوه .پس از اینکه چنه ا به سِیش برداشاع ،با تعجب دیه
ته اورا ویشناسع .او غیلمان وِسایف ،وعلع تالس ادبیای وا درباتِ بِد .اوهع ورا دیه ،بِد و
قیافه ا برایش آشنا آوه ،بِد .درتنار در ایسااد ،بِد و ورا تماشا ویکرد .وقای به او نشدیکار
شه روبه وو ترد و فت :
"صبرتو ببینع ،اسع تِ رو به یاد وی آور ؟" -
وو درجِابش فاع :
"اسااد عشیش شما هشاران شا رد وثل وو داشاه ایه .وررویشِد بعه از هفت سال تما
ورا به خاطر بیاوریه؟"-
وو ته بعه از سال ها با وعلع ادبیای خِد درتبریش روبروشه ،بِد  ،برایع باورتردنی نبِد.
اوا هرچه بِد رقیقت داشت .با و بت ووهربانی از یکهیرر اساقبال تردیع .با و بت دساع را
رفت و تعارف ترد تا وارد اطاق تارش شِ  .وعلع سابق ادبیای وو ،اتنِن افسر شِروی بِد.
اولیو سئِالش ایو بِد ته :
تا آنجا ته وو به یاد دار  ،تِ در باتِ شعر وی فای و چاپ شهن شعری در پیِنر هع
یاد هست .چرا راال شعر نمی ِئی؟ "-: .ویرِیع"
"پس چرا برای وا نمی فرسای؟" -
"! فرسااد ،ا " -
"پس چرا درنشریه وا چاپ نشه،؟" -
"! چاپ شه- "،
دررالی ته واعجب شه ،بِد فت :
 " پس چرا وو تا راال نهیه ،ا ؟ 49خاطرات تلخ و شیرین |
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وو بیشار تِضیح داد و افشود  " :وقای وو درباتِ شا رد شما بِد  ،اسمع ویرعلی
واسع فاویلع ویرعلی زاد ،بِد .ولی راال اشعار را با نا هاشع رسو زاد ،برایاان وی فرساع.
"پس هاشع رسو زاد ،ته شعرهاش در وطو یِلِنها چاپ ویشه تِئی ؟"-
"بله ،خِد هساع" -
وو بیشار از یک سال است ته درتبریش هساع .وو همیشه وناظر بِد ته تِ برایمان
شعر بفرسای ،ولی چِن وا ،ها آشت و شعری از تِ به دست وا نرسیه ،نرران شه  .پس هاشع
رسو زاد ،تِ بِدی؟
 :اسااد غیلمان دوبار ،دساع را رفت و فت
"بیا ،بیا برویع تا تِرا با جعفرخنهان و رضا قلی یف آشنا تنع" -
با هع وارد یک سالو بشرگ شهیع .رضا قلی یف ،سردبیر روزناوه وطو یِلِنها و جعفر
خنهان وعاون سردبیر بِد.
اسااد غیلمان ورا به آنها وعرفی ترد و فت :
آن تسی ته از تهران برای وا شعر وی فرسااد را به شما وعرفی ویکنع .هاشع رسو
زاد ،در باتِ از شا ردان وو بِد .هردوی آنها از جایشان برخاسانه و با وو دست دادنه
جعفرخنهان رو به اسااد غیلمان ترد و فت :
" -پس چرا تا به رال از ایو ته هاشع رسو زاد ،در باتِ شا رد شما بِد ،به وا
چیشی نرفایه؟"-
اسااد غیلمان فت :
 راساش تابه رال از اینکه هاشع رسو زاد ،از شا ردان وو بِد ،خبر نهاشاع .چِنزوانی ته او در باتِ شا رد وو بِد ویرعلی ویرعلیشاد ،نا داشت .پس از باز شت به ایران نا
خِد را تغییر داد ،است.
نرا ،جعفرخنهان به وو بِد .وعلِ بِد ته ازدیهن وو خِش ال وراضی است .پرسیه :
"باز هع ویخِاهیه به تهران بر ردیه یا درتبریش وی وانیه؟" -
"ا ر دراینجا تاری پیها تنع ،وایلع درتبریش بمانع"-
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رضا قلی یف ورا وِرد خطام قرار داد و پرسیه :
"پِل اشعاری را ته از تِ چاپ ترد ،ایع رفاه ای؟" -
وو پرسیه :
"– "ورر بابت شعرهائی ته چاپ ویکنیه پِل هع وی دهیه؟
او فت بله و زنگ را زد ورسابهار را صها ترد .رسام دار دفار بشر ی را دروقابل رضا
قلی یف شِد .دردفاری ته باز شه ،بِد ناِانساع نا شاعرها و شعر هائی را ته از آنها چاپ
شه ،بِد بخِانع .ازهمه جالب تر اینکه ،هر شاعری دروقابل پِل هائی ته بابت شعرش رفاه
بِد ،دفار را اوضاء ترد ،بِد.
دروجمِع پنج شعر از وو به چاپ رسیه ،بِد .دروقابل هرشعر شّت تِوان نِشاه بِد.
سی صه تِوان به وو دادنه.
ایو برای وو پِل زیادی بِد .چنه ل ظه بعه دو نِیسنه ،انِرو مهخانلی وعِض صادق
ونیشجهانریرجهانریروف آهنگ ساز وعروف به جمع وا پیِسانه .اسااد ورا به آنها هع وعرفی
ترد .رضا قلی یف ورا نشد خِد خِانه و فت :
"– "وا دلمان ویخِاهه تِ در اینجا بمانی وبا وا تار تنی ،هرچنه ته وا بر اساس
دساِری ته از باال رسیه ،بِد وجبِر شهیع افراد و لی را ته با وا تار ویکردنه از تار بیرون
تنیع ،البنه وِقای است .تِ آدرس تهران خِدی را به وا به ،،وا برایت ناوه وی نِیسیع و
دعِتت وی تنیع.
درایو ل ظه انرار ته چیشی یادش آوه ،باشه ،رو به عِض صادق ترد و فت :
" اسااد عِض ! ،برای دوسامان هاشع رسو زاد ،تاری دست وپا تو .برآار وِقتهع ته شه ،جائی وشغِل شِد ،بعه وی آوریع پیش خِدوان .پس از ایو فارِ ،به همرا،
عِض صادق به و ل تئاتر ولی تبریشته صمه صباری هع در آنجا بِد رفایع .صمه صباری
تار ردان تئاتر بِد .او دریک سالو بشرگ به همرا ،بازیررانش ،خِد را برای اجرای نمایشناوه
" آناویو تیاابی " از نِشاه های جلیل و مهقلی زاد ،آواد ،ویکرد .عِض صادق ورا به صمه
صباری وعرفی ترد و فت :
"دوسامان هاشع رسو زاد ،،شاعر و جِان با اساعهادی است ،به نظر خِبه ته شما با
هع تار بکنیه"-
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صمه صباری با دقت ورا نرریست و فت " :تا به رال در ص نه نمایش شرتت
تردی؟".
جِام داد  " :بله ،در وهرسه بِد  ،درتئاتر بازی وی ترد ".
او دوبار ،پرسیه  " :درتها نمایشناوه بازی تردی؟".
"درنمایشناوۀ " درسال  " 1۹05جعفر جبارلی" !-
صمه صباری نراهی به عِض صادق ترد وافشود :
– " خیلی خِم وو وِافقع"
بهیو طریق وو داخل سالو شه ،بر روی یکی از صنهلی های خالی نشساع .بیش از
سی نفر از بازیرران در سالو جمع بِدنه .درویان آنها ،لیال و سو پِر ،روی یکی از صنهلی
های وسط نشساه بِد .او نقش خِاهر را بازی وی ترد .صمه صباری به لیال و سو پِر نشدیک
شه و فت :
" " –-لیال خانع! ،نقشی ته شما در ایو نمایشناوه اجرا ویکنیه ،یکی از دشِارتریو
قسمت های آن است .خیلی دقت تو ،سعی تو هر چه ویرِیع ،وِ به وِ اجرا تنی".
پس از ایو ته لیال و سو پِر سه بار نقش خِد را تکرار ترد ،تار ردان رضایاش را
اعال داشت .صمه صباری با اعال پایان زوان تمریو فت :
"! – "فردا سرساعت هشت  ،همه بایه اینجا باشنه-
درهمیو وِقع چشمش به وو افااد وپس از تمی فکر تردن فت:
– " بچه ها خِاهش ویکنع بنشینیه .سپس ،شفیعی زاد ،بازیرر وعروف تمهی را
وخاطب قرار داد ،فت تِ در نمایشناوۀ " در سال  " 1۹05نقش " اهلل وردی" را بازی
ویکنی ،و با اشار ،به وو افشود ،و تِ هع " اوا وردی "هسای .با هع همسایه هسایه .االن نیمه
شب است .هر دو اسل ه در دست داریه .هر دو بی خبر از همه چیش ،دراینجا با همهیرر تلنجار
ویرویه .بقیه اجرا دیرر به عهه ،خِد شما است .با فاصلۀ دو صنهلی برای خِدتان سنرر درست
تنیه .یاال شروع تنیه!".
وو با پائیهن اطراف خِد شروع ترد به عقب عقب رفاو .شفیعی زاد ،نیش همیو تار را
ترد .د ریک آن هر دوی وا از پشت به یکهیرر برخِرد تردیع .شفیعی زاد ،درشت هیکل بِد و
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شکع نه ،ای داشت .او از ایو برخِرد یکه خِرد و خِد را به پشت سنرر انهاخت .وو هع ته
در ظاهر ترسیه ،بِد  ،خِد را به پشت سنرر رسانه .
شفیعی زاد: ،
 " هی ،وسلمِن دیِنه ،ا ه سر تِ بلنه تنی شلیک ویکنع.وو " :به دساای بریهۀ ابِالفضل ،ا ه سر تِ بلنه تنی  ،هر هفت لِله رو تِ تله ای
خالی وی تنع".
اهلل وردی :
 هی ،ببینع ،انرار صهای برا خیلی آشناست! اوا وردی:راست ویری ها ،صهای تِ هع برای وو خیلی آشناست!. اهلل وردی :یه تمی سرتِ بیار باال ببینعاوا وردی:
 ا ه راست ویری ،خِدی سرتِ بیار باال! اهلل وردی سرش را تمی از سنررباال وی آورد"بیا ،دیهی؟" -
اوا وردی :
 اهلل وردی  ،ایو تِئی ؟"".اهلل وردی :
 " ای داد و بی داد ،اوا وردی تِئی؟".هردو از سنرر بیرون آوه ،یکهیرر را در آغِش رفایع .همه از بازی وا دو نفر خِششان
آوه ،بِد .وو هع پآیرفاه شه  .با اینکه برای وو هیچ نقش وشخّی تعیو نشه ،بِد ،در همۀ
جلسای تمریو شرتت وی ترد  .با بسیاری از هنرونهان آشنا شه ،بِد  .دنیای جالبی بِد.
دنیای تئاتر برای خِد عالع دیرری است .جالب تریو بخش ایو دنیا ،نشان دادن و تِّیر
زنه ی ورد بهان شکلی است ته هست .ایو تِّیرسازی هرچه زنه ،تر باشه ،طبیعی است
ته تاثیر آارتر هع هست .شکسپیر بشرگ در اناخام ایو را ،به خطا نرفاه بِد.
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درجریان تار تئاتر با پسر جِانی آشنا شه ته همیشه نقش" سِفلیِر" رو ،را داشت.
او تارش ایو بِد ته ا ر در جریان اجرای نمایش ،یکی از بازیرران دیالِگ خِد را فراوِش وی
ترد ،او از روی تاام آن دیالِگ را ویخِانه وآن را یاد آوری وی ترد .وااسفانه نا آن جِان را
فراوِش ترد ،ا  .درجریان ص بت با آن جِان وعلِ شه ته درآوه واهیانه اوچیشی دررهود
هفااد – هشااد تِوان است وایو پِل زیادی نبِد .وو به جش خرج خِد  ،بایه به خانِاد ،ا هع
تمک وی ترد  .با ایو همه وانه و ت مل ترد .
روزدوازد ،شهریِر  1۳24فرقۀ دوکرای آذربایجان ،طی یک بیانیۀ دوازد ،واد ،ای
وِجِدیت خِد را اعال داشت.
ایو بیانیه دوازد ،واد ،ای در آن هنرا بازتام خِاست های ورد آذربایجان بِد و
آرزوهای آنان را ته تقسیع زویو در ویان دهقانان و ت ّیل به زبان وادری از اساسی تریو آنها
بِد را ترنع وی ترد.
زنه ی نِینی در نقاط وخالف آذربایجان و از جمله در تبریش در رال شکل یری بِد
ته به نِبه خِد باعث شادی وسرور ورد شه ،بِد .تنها تسانی ته از ایو رونه ناراضی ونا
خرسنه بِدنه ،فئِدال ها و نِترانشان بِدنه .عِاول و طرفهاران اربام ها ،به ردهع آئیها و
تجمعاتی ته درروسااها شکل وی رفت  ،رمله ویکردنه و آنها را ت ت فشار قرار وی دادنه.
اوا ،علیرغع همه اینها ورد آذربایجان در رال رد آوهن به دور فرقه دوکرای آذربایجان بِدنه.
شعبه رشم تِدۀ ایران درتبریش هع به فرقه پیِساه بِد وهمه در زیر یک شعار واره وبارز،
ویکردنه.
باالخر ،آن روز تاریخی ته اناظارش وی رفت فرا رسیه .اولیو تنرر ،فرقه دوکرای
آذربایجان با شکِ ،تما بر آار شت .اعضاء تمیاه ورتشی اناخام شهنه .آقای پیشه وری به
رهبری فرقه بر شیه ،شه و روزناوه آذربایجان به عنِان ار ان فرقه تعیو شت .نشر و فعالیت
ایو روزناوه ت ت نظاری و رهبری پیشه وری قرارداشت وهمۀ سروقاله های آن رانیش خِدش
وی نِشت .در ایو زوان ته وجلس ایران دوران تعطیالی خِد را ویرآرانه .روزناوۀ آذربایجان
نِشت  " :ورد آذربایجان برای دست یابی وتاویو خِدوخااری ،خِاساار تشکیل بیهرنگ
انجمو های ایالای و والیای و نیش آغاز به تار هرچه سریعار وجلس ایران است".
وو تا اواخر شهریِروا ،درتبریش وانه  .بایه برای خانِاد ،ا تمی پِل وی فرسااد  .اداوه
تار در تئاتر ولی باعث هرچه وخیع تر شهن وضع والیع شه ،بِد .به همیو خاطر نشد جعفر
خنهان رفاه به او فاع :
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"وو ویرو تهران ،ا ربه وو نیاز داشایه به ایو آدرس برایع ناوه بنِیسیه" -
آدرسع را به او داد ،به تهران آوه ووشغِل تار خِد شه  .اوا درتهران هع ته بِد ،
اوضاع وارِال تبریش را به دقت دنبال ویکرد  .درهمیو روزها درآذربایجان اناخابای نماینه ان
وجلس بر آارشه ،بِد .آقای پیشه وری در ایو وجلس فاه بِد :
– "وا ویخِاهیع تارهای خِد را خِدوان ادار ،تنیع .ا ر تسانی باشنه ته بخِاهنه
دروقابل ایو خِاست وا به ایسانه ،وجبِریع تا جِان هایمان را بسیج ترد ، ،ارتش ولی
خِدوان را تشکیل دهیع .وا نمی خِاهیع از ایران جها شِیع .وا خِاساارخِدوخااری داخلی
برای آذربایجان هسایع".
فرقه دوکرای آذربایجان روز به روز قهرتمنه تر وی شه .روز شانشدهع آذر وا ، ،وو ناوه
ای از روزناوه " وطو یِلِنها " دریافت ترد  .ورا دعِی به تارترد ،بِدنه .از همان ل ظه
تّمیع رفاع ته به تبریش برو  .شروع به تهارک ترد  .از روز بیست ویک آذر قیا درتبریش
شروع شه ،بِد .پاد ان تبریش تسلیع شه ،و اسل ه ها را بر زویو آشاه بِدنه .وجلس ولی
تشکیل شه ،بِد .درایو وجلس آقای پیشه وری رهبرفرقه ،به عنِان نخست وزیر اناخام شه،
وم الفاصله دولت خِد را به وجلس وعرفی ترد ،بِد
وو روز بیست ودو آذروا ،در تهران به دو جِان آذربایجانی برخِرد  .آنها هردو تاز،
ازتبریش آوه ،بِدنه ووی خِاساننه برای خِد لباس بخرنه .وو دربار ،وضع تبریش از آنها پرس
وجِ ترد  .یکی از آنها فت :
ازتبریش نپرس ،تبریش دار ،در آتیش ویسِز .،فهائی ها همۀ تارها را دردست خِدشان
قبضه ترد ،انه .واهع در رفایع و آوهیع"" -
پرسیه :
"– "شما برای چی فرار تردیه؟
"وا هر دو روهبان ارتش بِدیع .پاد ان ته تسلیع شه وا هع آوهیع تهران.االن هع
تاز ،از را ،رسیهیع" -
– "آخه برای چی فرار تردیه؟ شما ته سرلشکر نبِدیه .ا ر وی وانهیه وبا دولت ولی
همکاری وی تردیه ته تسی با شما تاری نهاشت وچیشی به شما نماِانست برِیه"! .
دررالی ته هردو ورا چپ چپ نرا ،ویکردنه یکی از آنها پرسیه:
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"تِ هع از آنها هسای؟" -
فاع :
"وو هع آذربایجانیع ،هر تس از رق ایو ورد دفاع تنه طرفهار آن هساع" -
آنها ته از شنیهن ررف های وو جا خِرد ،بِدنه ،بی آنکه چیشی برِینه رفانه .فردای
آن ،به وو خبر دادنه و فانه
ته آن دو نفری ته دیروز تِ با آنها ب ث ویکردی درلباس روهبانی به دنبالت
ویرردنه
وو وقای آنها را از دور دیه شناخامشان .آنها همانهائی بِدنه ته دیروز درلباس
شخّی بِدنه و وا با هع ب ث ویکردیع.
وو قرار بِد ته بیست و پنجع آذر به تبریش برو  .وقای وضعیت را چنیو دیه  ،روز
بیست وسِ آذراز تهران خارج شه  .وو برای دیهن تبریش پس از قیا بیست ویکع آذر عجله
داشاع .ویخِاساع با چشمان خِد ،تغییرای به وجِد آوه ،را ببینع و ارزیابی تنع .دولت ورتشی
از رِادث و جریاناتی ته در آذربایجان روی ویهاد به شهی ناراضی وخشمریو بِد.
برای همیو هع  ،تسانی را ته در رال رفت و آوه به آذربایجان بِدنه ،درشهر قشویو
وِرد بازرسی قرار وی دادنه وآنهائی را ته وشکِک وی شهنه جلب ویکردنه.
وو نرران شعرهای خِد بِد ته بایه با خِد به تبریش وی برد  .برای اینکه شعرهایع به
دست آنها نیفاه ،آنها را در البالی آسایو پالاِ خِد پنهان ساخاع .در قشویو اسبام واثاثیه
وسافرها را بازرسی تردنه .خِشبخاانه دربازرسی ناِانسانه شعرها راپیهاتننه .از قشویو ته
آشایع ،ساعاتی دیرر درخاک زاد اهمان آذربایجان به پیش رانهیع .از آنجا ته اواخر پائیش بِد،
هِا سرد بِد .در را ،ته وی آوهیع ،وو اطراف را به دقت زیر نظر داشاع .در تاتساان چشمع به
تک وتِک افراد وسل ی خِرد ته در اینجا وآنجا پراتنه ،بِدنه .برای وو تشخیص هِیت آنها
دشِاربِد .اوا وقای به خر در ،رسیهیع همه چیش برایع روشو شه .به و ض اینکه واشیو وا در
وقابل قهِ ،خانه تِقف ترد ،یک فهائی جِان داخل اتِبِس شه ،با دقت وسافریو داخل اتِبِس
را از نظر آرانه وروبه یکی از وسافران ته درته اتِبِس نشساه بِد ترد و فت :
"! شما بیائیه پائیو – "
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آن شخص ته از واوِریو اناظاوی دولت بِد ،وانمِد ترد ته چیشی نشنیه ،است
وازجایش تکان نخِرد .جِان فهائی یک بار دیرربه صها در آوه :
"! با شما هساع ! ،اون ته نعل اسب به تالهش چسبانه" – ،
پس ازآنکه ،او پاسبان را از اتِبِس پیاد ،ترد وبا خِد برد ،به همه اجاز ،دادنه تا از
اتِبِس پیاد ،شِنه .جلِ قهِ ،خانه پر بِد از فهائیان وسلح .از شادی در پِست خِد نمی
نجیه  .ارساس ویکرد ته همۀ آزادی های دنیارا به وو داد ،انه .قهِ ،خانه هر چنه ته از
ل ساخاه شه ،بِد اوا به انهاز ،تافی بشرگ بِد .به و ض اینکه درقهِ ،خانه را شِد
وداخل آن شه  ،از انبِ ،جمعیای ته درآنجا دیه تعجب ترد  .جائی برای خِد پیها ترد
ونشساع .پالاِ را از تنع در آورد وبه جساجِی اشعاری ته در البالی آسارآن پنهان ترد ،بِد
پرداخاع .برای درآوردن آنها وجبِربِد بخشی ازدرزهای آن را بشکافع .همه چشع به وو
دوخاه بِدنه .تسی نمیهانست ته وو چه ویخِاهع بکنع .پس ازچنه ل ظه وقای تاغآها را از
ویان آسارپالاِ بیرون تشیه  ،همه باتعجب نراهع ویکردنه .یکی از فهائی ها ته باالی سر
ایسااد ،وچشع به وو دوخاه بِد پرسیه :
"اون تاغآ چیه ؟"-
– "اینها همه شعرنه ،االن براتِن!"
"اونا رو به ،ببینع – "
وو شعری را ته ویخِاساع برایشان بخِانع به او داد  .او وهتی به شعر نرا ،ترد وپس از
آن ،روبه جمعیت راضر در قهِ ،خانه ترد و فت :
"همه ساتت باسیه! ،دوسامان ویخِاهه برایاان شعر بخِانه"-
وو شعر را از او رفاع ،برروی یکی ازتخت ها رفاع وشروع ترد به خِانهن آن شعر ته
ناوش " از آن وو است " بِد :
( )1آذربایجان  .سنین دوغما ائلینده – "
بیتن الله ،آچان گوللر منیمدیر،
بو شوکتلی ،عظمتلی تورپاغین
قوینونداکی ،ایگید ائللر منیمدیر".
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بنه اول شعر را ته تما ترد  ،صهای هِرای جمعیت درقهِ ،خانه پیچیه .فهائی ها
تفنگ هایشان راباالی سرخِد وی بردنه وجعیت را تشجیع وی تردنه .آنها ته در بیرون قهِ،
خانه بِدنه با شنیهن سر وصها ،داخل قهِ ،خانه شهنه .تمی ته آشت ،درقهِ ،خانه دیرر
برای سِزن انهاخاو جا نبِد .وو تا به رال هیچ وقت خِد را اینقهرسررال و آزاد ارساس
نکرد ،بِد .
سیاست شِونیسای ونفری انریشو مهرضا پهلِی ،دررابطه با وطو وا آذربایجان به
عنِان بخشی از ایران،همِار ،سیاسای تنگ نظرانه بِد ،است .تهاو چنیو سیاسای نایجه اش
ایو بِد ته با چپاول و به غاری خاک زرخیش آذربایجان ،ایو خطه از ایران وورد آن به خاک
سیا ،فقرو فالتت نشانه ،شهنه.
ورد وا هماننه دوران وشروطه ،با الها رفاو از پهران انقالبی خِد ساارخان و
باقرخان ،بار دیرر به پاخاساه و پرچع رق و رقیقت را برافراشاه انه .فریادهائی ته اتنِن در
ایو قهِ ،خانه ازسِی جماعت سرداد ،وی شِد ،طنیو واداوه آن فریادهای ناتماوی است ته
در لِی شهیهان انقالم وشروطه شکساه شه ،بِد.
همه وی خِاسانه تا وو اداوه شعر را بخِانع .وو تاوال هیجان زد ،بِد  .هیچکها از
تسانی ته دراینجا جمع شه ،بِدنه ورا نمی شناخانه .وو هع هیچکها از آنها را نمی شناخاع.
با ایو وجِد از آنجا ته از دل به دل را ،است وو با شعر خِد به دلهای آنها را ،یافاه بِد  .همه
ساتت بِدنه.همه چشمشان به وو دوخاه شه ،بِد .وو به خِانهن بنه دو شعر پرداخاع :
"آصالن کیمی خالقیمداکی چوخ هنر،
تاریخ بیلیر وقارلیدیر داغ قدر،
بولبول کیمی نغمه دئین هرسحر،
سازیمدا کی سسلی تئللر منیمدیر".
باردیرر طنیو فریاد هِرای جمعیت بلنه شه .تفنگ ها برسر دست ها وی رقّیهنه.
فریادهای تشِیق ل ظه ای قطع نمی شه .وو درویان هیاهِی ایو فریادهای تشِیق آویش خِد
را باخاه بِد  .زبان هائی ته تا اوروز به قفل نشساه بِدنه ،اتنِن به جان آوه ،و با از هع
سساو زنجیرهای پِسیه ، ،برای اولیو بار ،آن هع درایو قهِ ،خانه فقیر به شنیهن شعر به
زبان وادری خِد وی پرداخانه.
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دوساانع همه سِار اتِبِش شه ،وناظر وو بِدنه .وا بایه ررتت ویکردیع .وو شعرهایع
را برداشاع و پاخهارافظی از همه آنها به دوساان خِد پیِساع .اتِبِس وا به را ،افااد .وو در
رویاها سیر ویکرد  .وثل آد هائی بِد ته تاز ،از خِام برخاساه انه .نمی تِانساع ازآن رویا
ها ،فاصله بریر  .همسفرهایع ته دیه ،بِدنه چرِنه وو از تهران تا خر در ، ،سرجای
خِدساتت وبی سروصها نشساه چیشی نرفاه بِد  ،اتنِن ته ویهیهنه چرِنه یکبار ،زبان باز
ترد ،ا ووثل بلبل نغمه سرائی ویکنع وشعر وی خِانع تعجب وی تردنه .درچشمان بسیاری
از آنها و بت وِج ویشد .وو درتما طِل را ، ،با خِانهن شعر برای آنها ویکِشیه تا بعه
وسافت را تِتا ،تر ساز  .اصال نفهمیه ته تی به زنجان رسیهیع.
آنها ،فئِدال های غهاری چِن ذوالفقاری را از شهرها وروسااهای خِیش رانه ،بِدنه .با
اینکه بعضی از آنها به تِ ،زد ،بِدنه و وقاووت وی تردنه ،اوا دساه های فهائی با تعقیب آنها
آنان را به سشای اعمال خِد ویرسانهنه .وا درورتش شهر از خیابان اصلی ویرآشایع .همه دررال
تشیک و وراقبت بِدنه .زنجان درآن زوان هر چنه ته شهر تِچکی بِد ،اوا با اساادان چاقِساز
خِد وشهِر بِد .بی شک ا ر شهر زنجان  ،صنعت چاقِسازی خِد را نهاشت ،نمی تِاست از
وِقعیت تنِنی برخِردار با شه .وا یِاش یِاش زنجان را پشت سر آاشایع .به دلیل شب
جمعه بِدن ِ ،رساان تنار شهر پر از آد بِد .آن زوان ایو ِرساان با شهر فاصله داشت .وا
نیمه های شب از ویانه رد شهیع و به ایو خاطر ناِانسایع درآنجا سرو ِشی آم بههیع.
فردای آن روزوا در تبریش بِدیع.
تبریش سر بر زانِان تِ ،عینالی آاشاه و هنِز از خِام شیریو خِد بر نخاساه بِد.
درخت های سنجه ،در خنکای باد صبح اهی ته از طرف سهنه وی وزیه و صهای اذان رادر
دور دست ها وی پراتنه ،چری ویشدنه...

« از آذر تا آذر»
()1
…در روز  16آذروا ،ناوهای از روزناوه «وطو یِلِنها» دریافت ترد  .آنهاا وارا باه تاار
دعِی ترد ،بِدنه .وو از همان روز به فکر افااد تا به تبریش بر ارد  .تاهارتای الزواه را انجاا
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داد  .روز  21آذر در تبریش قیا آغاز شه ،بِد .پاد ان تبریش خِد را تسلیع ترد ،و سالحها را بار
زویو آاشاه بِدنه .وجلس ولی تشکیل شه ،بِد .درایو وجلس آقاای پیشاهوری رهبار فرقاه
دوکرای به سمت نخست وزیر دولت ولی بر شیه ،شه .او در همانجا لیست اعضای دولت خِد را
به وجلس ولی ارائه ترد.
روز  22آذر در تهران با دو جِان آذربایجانی رودررو شه  .آنها تااز ،از تبریاش بااز شااه
بِدنه .ویخِاسانه لباس بخرنه .وو از آنها دربار ،وضع تبریش پرسیه  .یکی از آنها جِام داد:
 از تبریشنرِ ،تبریش یک پارچه آتش شه .،فهائیها همه تارها را به دست رفاهاناه .وااهع آاشایع فرار تردیع
فاع :
 برای چی فرار تردیه؟ وا روهبان ارتش بِدیع .پاد ان تبریش تسلیع شه ،وا هع به تهران آوهیع .همایو االنرسیهیع
برای چی فرار تردیه؟ شما ته سرلشکر نبِدیه .ا ر آنجاا وایوانهیاه و باا دولات ولای
همکاری ویتردیه تسی با شما تاری نهاشت
آ نها چپ چپ به وو نرا ،تردنه و یکیشان از وو پرسیه:
 تِ هع از اونائی؟ وو هع آذربایجانیع ،هرتسی از رق و رقِق آنها دفاع تنه وو طرفهار او هساعآنها با شنیهن ایو ررفهای وو یکه خِردنه .بی آنکه چیشی برِینه رفانه...
…وو بایه در  20آذر به تبریش ویرفاع .وضاع را تاه چنایو دیاه در روز  – 2۳ا از
تهران خارج شه  .برای دیهن تبریش پس از قیا  21آذر عجله داشاع .وایخِاسااع تغییراتای را
ته در آنجا انجا رفاه بِد با چشع خِد ببینع و ارزیابی تنع .دولت ورتاشی از جریانااتی تاه
در تبریش وی آشت بسیار نارارت بِد .برای همیو هع وساافرانی را تاه باه تبریاش رفات و آواه
ویتردنه را درشهر قشویو وِرد بازرسی قرار داد ،و تسانی را ته باه آنهاا وشاکِک وایشاهنه
جلب ویتردنه .وو نررانی شعرهایع بِد ته داشاع به همرا خِد به تبریش ویبرد  .برای اینکاه
در را ،ایو شعرها را از دست وو نریرنه ،آنها را در آسار پالاِ خِد پنهاان سااخاه باِد  .باهیو
طریق در قشویو شروع تردنه به شاو وسائل وسافریو .خِشبخاانه ناِانسانه اشعار وارا پیاها
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تننه .وا از قشویو آشایع و پس از یک ساعت در خاک زاد ااهی باه ررتات خِدواان اداواه
دادیع .چِن اواخر پائیش بِد برای همیو هع هِا سرد بِد .وو با دقت اطراف را نرا ،ویتارد  .در
تاتساان به تک و تِک آد های وسلح بر ویخِرد  ،اوا نویتِانساع بفهمع ته آنها چه تسانی
هسانه .به و ضاینکه به خر در ،رسیهیع ،همه چیش برایع روشو شه .به و ض اینکه اتِباِس
وا در وقابل قهِ ،خانه تِقف ترد ،یک جاِان وسالح فاهائی داخلای واشایو شاه .او باه دقات
وسافریو را از نظر آرانه چشع به وسافری ته در اناهای اتِبِس نشساه بِد دوخت و فت:
 شما بیائیه پائیوآن شخص از واوِریو دولای بِد .او خِدش را به نشنیهن زد و از جاایش تکاان نخاِرد.
صهای آن فهائی بار دیرر بلنه شه :
بهیو شکل ،آن پاسبان را از واشیو پیاد ،ترد ،با خِد بردنه و پس از آن بِد ته به همه
اجاز ،پیاد ،شهن از واشیو را دادنه .جلِ قهِ ،خانه پر بِد از فهائی .نمیدانساع شاادی خاِد را
چرِنه ابراز تنع .ارساسی داشاع ته انرار همه آزادیهای دنیا را به وو داد،اناه .قهاِ،خاناه باا
اینکه از ل ساخاه شه ،بِد ،اوا به انهاز ،تافی بشرگ بِد .وقای در را باز ترد و داخل شاه از
انبِ ،جمعیت به ریری افااد  .جائی پیها ترد و نشساع .بایه پالاِئی را تاه پِشایه ،باِد در
ویآورد و برای درآوردن شعرهایع ته در آسار آن پنهان ترد ،باِد بعضای از درزهاای آن را
ویشکافاع .همه به وو نرا ،ویتردنه ،ولی وو نمیدانساع چه بایه بکنع .تمیبعه وقای چشاع
آنها به تاغآهائی افااد ته از زیر آسار پالاِ بیرون آورد ،بِد همه تعجب تردنه .یک فهائی تاه
باالی سر وو ایسااد ،وچشع به وو دوخاه بِد پرسیه:
 اون تاغآا چیه؟ همه اینا شعر .،راال براتِن ویخِنع اجاز ،به ،نرا ،تنعوو شعری را ته ویخِاساع بخِانع ،به او داد  .فهائی وهتی به شاعر نرریسات و رو باه
جمعیت ترد و فت :
وو شعر را از او رفاع و باالی سکِ رفاع به خِانهن شعر” از آن وو است” ترد :
" آذربایجان ...
گلها و اللههای شکفته برسینهات
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از آن من است.
خاک پاک و پرشکوه
و رادمردان غنوده در آغوشات
از آن من است.
تا بنه اول شعر به پایان رسیه ،فریاد هلهله قهِ،خانه را در خِد پیچیه .فهائیها باا بلناه
تردن تفنگهایشان همه را به هیجان آوردنه .با شنیهن صهای هلهله داخل قهاِ،خاناه آنهاائی
هع ته در بیرون قهِ،خانه ایسااد ،بِدنه به درون آوهنه .تمیبعاه در قهاِ،خاناه بارای ساِزن
انهاخاو جا نبِد .وو تا ایو زوان ،هیچِقت خاِد را اینقاهر آزاد و خِشابخت ارسااس نکارد،
بِد .
علیرغع اینکه ثرویهای بیکران ایو سرزویو باعث آبادانی و رونق تاخهاا و سااار،هاای
آسمانش زینت بخش تاخهای و مهرضا شه ،بِد ،اوا سیاستهای ونفِر و شِونیساای و نراا،
تنگنظرانه او نسبت به وطو وا آذربایجان ته تکهای ازایران است،ایو سارزویو را باه ویرانای و
تنرهسای تشانه ،بِد.
ورد وا واننه دوران وشروطه باردیرر به پا خاساه بِدنه و هماننه نیاتان خِد ساارخان
و باقرخان ،پرچع رق و رقیقت را به اهاشاز در آورد ،بِدنه .صهاهائی تاه اتناِن در ایاو قهاِ،
خانه بلنه شه ،بِد ،اداوه فریادهایی بِد ته در لِی شهیهان انقالم وشروطه ناتما وانه ،باِد.
همه خِاساارخِانهن بقیه شعر بِدنه و وو هیجان زد ،بِد  .هیچکها از تساانی تاه در اینجاا
بِدنه ورا نمیشناخانه .وو هع آنها را نمیشناخاع .اوا از آنجا تاه دل باه دل را ،دارد ،واو باا
شعر خِد تِانساه بِد در دل ایو آد ها را ،پیها تنع .همه ساتت شه ،بِدنه .همه چشمشان
را به وو دوخاه بِدنه .وو شروع ترد به خِانهن بنه دو شعر:
 آصالن تیمیخالقیمهاتی چِخ هنر،تاریخ بیلیر وقارلیهیر داغ قهر،
بِلبِل تیمینغمه دئیو هر س ر،
سازیمها تی سسلی تئللر ونیمهیر.
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بار دیرر فریاد هِرا بلنه شه و تفنگها در هِا رقّیهنه .تشِیق همچناان اداواه داشات.
وو در ویان شادی ایو هلهله ع و ِرشه ،بِد ...
()2
…... 24آذر 1۳24وارد تبریش شه  .دروسافرخانه غفاری ته پائینار از” ؤی وسجه” ته
در اباهای “تهنه بازار” قرار داشت جا رفاع .ویخِاساع شهر را سیر بررد  .با عجله صب انه را
خِرد و بیرون آوه  .بایه به دفار روزناوه “وطو یِلی” سر ویزد  .از وهتی ته ناواهای از ایاو
روزناوه دریافت ترد ،بِد بیش از یک هفاه وی آشت .از وسافرخانه بیرون آوه ،قه در”تهنه
بازار” آاشاع .بازار وثل همیشه باز بِد .دتانهارها طبق وعمِل وشغِل تار خِدشان بِدناه .دو
جِان تفنگ بهوش در وقابل جیررتی آن طرف خیابان تهنه ایساااد ،بِدناه .وقاای از نشدیاک
آنها را دیه یقیو ترد ته آنها از همان فهائیان پرورد 21 ،آذر هسانه .به را ،خِد اداواه داد .
هرچه بیشار به وقابل “ویهان ساعت” نشدیکار شه ناِانساع تشاخیص باههع تاه ایاو هماان
تبریشی است ته چنه وا ،پیش آن را دیه،ا  .در ویهان وقابل “سااعت” ،جمعیات زیاادی ارد
آوه ،بِد .در آن زوان بسیاری از جلسای فرقه درهمیو بنا تشکیل ویشه .اتناِن فاهائیهاا در
وقابلایو ساخامان تشیک ویدادنه و به نظع و اناظاوای ویپرداخاناه .وقاای درخیاباانی تاه
بعهها نا ساارخان را به خِد رفت رو به پائیو ویرفاع،تاز ،واِجه شه ته فهائیها باه جاای
پاسبانهای قهیع انجا وظیفه ویتننه.به هررال فهائیها به زینت شهر تبهیل شه ،بِدناه .باه
هر طرف ته نرا ،ویتردی فهائی تفنگ به دوش به چشع ویخِرد .پاس ازقیاا  21آذر تغییار
و سِسی ته در تبریش انجا رفاه بِد و در ظاهر بیش ازهمه جلب تِجه ویترد ایو باِد تاه
فهائیها در همه جا رضِر داشانه .از نظر رهبران فرقه قیا هنِز باه پایاان نرسایه ،باِد ،زیارا
دربعضی از شهرها و روسااهای آذربایجان هنِز خانها و اربامها تسلیع نشه ،بِدنه .آنهاا باا دار
و دساه خِد به طرف تِ،ها عقبنشینی ترد ،و به وخالفت خِد اداوه وایدادناه“ .زوایو از آن
دهقانان است ” شعار روز فرقه بِد و اربامها هع نمیخِاسانه به ساد ی از زویوها دل بکنناه.
برای همیو هع ،فعاالن فرقه در شهرها و روسااها دساههای فاهائی تشاکیل داد ،،آنهاا را بارای
وبارز ،با خانها ویفرساادنه .در شهرهای بشرگ آذربایجان ،وبارز ،با اوباشاان ،الیهاا و اردن
تلفتهائی ته از تیسه ورد ارتشاق ویتردنه به عهه ،فهائیها بِد.
()3
…وو یک هفاه بعه از آوهن به تبریش ،به عضِیت فرقه در آوه  .برای همیو هع به باه
رِوه  5تبریش ورجعه ترد  .هفاهای یک روز در یکی از جلسای رِز ،شرتت وایتارد  .بارای
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باال بردن وعلِوای سیاسی اعضاء رِز ،جلسای ب ث تشکیل ویشه .در ایو جلسای از وسائل و
رویهادهای سیاسی داخلی و بیو المللی ب ث وایشاه و چراِنری برخاِرد فرقاه در قباال آن
سیاستها وِرد برسی قرار وی رفت...
بر تعهاد رِز،های تبریش روزبروز افشود ،ویشه .تسانی ته به عضِیت فرقه درویآوهناه
درایو رِز،ها تقسیع ویشهنه .تبریش به سیاسیتریو تانِن ایران تبهیل شه ،بِد .تعهاد اعضااء
فرقه آنقهر زیاد شه ،بِد ته بچهها هع به تقلیه از فهائیها ویپرداخانه .آنها از چِم برای خِد
تفنگ درست ترد ،بر دوش ویانهاخانه و دررالی ته یکای از بچاههاا نقاش فرواناه ،را باازی
ویترد ،سرود خِانان وشق ویتردنه :
 یک ،دو ،به راست راستدر برابر دولت ولی برآوه ،از 21آذر ،وظایف خطیری قرار داشت تاه در راس هماه آنهاا
باز شائی وهارس برای آوِزش زبان وادری بِد .به همیو خاطر از هع اتنِن الز باِد تاا بارای
نِشاو و اناشارتاامهای درسی اقها شِد .در وهی خیلی تِتاهی ایو وشکل رل شه و بارای
اولیو بار تِدتان آذری درس خِانهن به زبان وادری را آغاز تردنه .ایو وسئله وایتِانسات در
تاریخ آذربایجان از جایرا ،وهمی برخِردار باشه .اشاایاق و عالقاه وارد باه زباان واادری ،باه
شفافیت چشمه جِشانی خِد را نشان ویداد .تشکیل تالسهای آواِزش باه زباان واادری در
رِز،های فرقه آغاز شت و سپس وبارز ،ویژ،ای برای از ویان برداشااو بیساِادی در واهارس
شروع شه .ویتِان فت ته آذربایجان به تانِن فرهنگ وبهل شاه بِد.
جنگ دو جهانی دررال پایان یافاو بِد .فاشیش دررال دفو شهن در اِری باِد تاه
خِد به دست خِیش رفر ترد ،بِد .نیروهای شِروی در رال تِبیهن درواز،های برلیو بِدناه.
جنگ ویلیِنها قربانی رفاه بِد و سرتاسر اروپا را به ویرانهای تبهیل ساخاه بِد .در اثار آتاش
بمبارانها ،هشاران تارخانه ونهه و با خاک یکسان شه ،بِد .درتشِرهای در یر جنگ آنها تاه
زنه ،وانه ،بِدنه از خِردن ِشت سگ و ربه هع ابائی نهاشانه.
رانی در همه جای دنیا رکمفروا بِد .اتنِن جنگ باه روزهاای پایاانی خاِد نشدیکاار
ویشه و اویه به آینه ،در ویان همه افشایش یافاه بِد .در تبریاش و دیرار جاهاای ایاران وارد
خِش ال بِدنه .به خِّص شادی و سرور در ویان همکااران نشاریه “وطاو یِلِناها” وشااهه،
ویشه .در چنیو شرایطی “جهانریر جهانریروف” آهنرساز ناوهار آذربایجان در تبریش باِد .او در
رال فعالیت برای را،انهازی “فیالروِنی” تبریش بِد .پس ازچنه روز باز شاائی فیالرواِنی اعاال
شه و خبر آن در روزناوههائی ته در تبریش نشر ویشه درج ردیه .همه جای فیالروِنی تاشئیو
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شه ،و در واو آفیشها ،برناوههای آن شب قیه شاه ،باِد .از چنایو رادثاه بای وانناهی تاه
تاتنِن در تبریش تسی شاههش نبِد ،،همه دربهت و ریری بِدنه .همه برای خریه بلیط عجلاه
ویتردنه .اولیو برناوه قرار بِد با صهای اصغر رضِانی خِاننه ،وشهِر تبریششروع شِد .صاهای
زیبا و خِشاینه او را همه دوست داشانه .او قرار باِد غاشل “سنسایش” از شااعرناوهار و وشاهِر
تالسیک آذربایجان “نظاوی” را بخِانه .قرار باِد رهباران فرقاه و ساران دولات هاع در برناواه
افاااریه شرتت تننه .در شرایطی ته هنِزدر تهران فیالروِنی وجِد نهاشت ،فیالروِنی تبریاش
با همکاری هنرونهان تبریشی در آغِش “سهنه” و “عینالی” به صها در آوه ،بِد .واو باه دلیال
تاری ته داشاع ناِانساع در برناوه شب اول شرتت تنع .فقط تِانساع برناواه یکای از آخاریو
شبها را تماشا تنع .یک شب فراوِش نشهنی بِد .برناوههائی ته نمایش ویدادناه بسایارخِم
اجرا ویشه .بِیژ ،ص بتهای یک دخار و پسر د – ،دوازد ،ساله همه تماشااچیهاا را وبهاِی
ساخاه بِد .آنها جها از بازی و اجرای خِم ،صهای فاِقالعااد،ای هاع داشاانه .علیارغع اینکاه
اتنِن بیش از پنجا ،سال از آن زوان آشاه است وو رای تِچکاریو نقطه از برناوههاای آن
شب را هع فراوِش نکرد ،ا ...
()4
 ...در تما شهرها و روسااهای آذربایجان ردهمائیهای وخالفی تشکیل ویشه .در ایو
ردهمائیها شرتت تننه ان با الها ازسخنان وهع آقای پیشهوری تاه پایش از ایاو در نطاق
وعروف خِد در تنرر ،بشرگ  2۹آبان وا ،بیان داشاه و از جمله فاه بِد:
” -وا فقط خِاساار آن هسایع ته خِدوان وسائل خِدوان را رال و فّال تنایع ،واا
نمیخِاهیع آذربایجان را از ایران جها تنیع ،وا خِاساار خِدوخاااری داخلای بارای آذربایجاان
هسایع".
شعارهائی سر ویدادنه و با صهور قطعناوههائی آرزوهای قلبی خِد را به زبان ویآوردنه.

روزناوه “آذربایجان” ار ان فرقه ،هرروز پر بِد از ایو ناِع قطعناواههاا .بهینساان آقاای
پیشهوری درتقابل با رژیع شا ،ته رابطه تنراتنری با غرم داشت قرار رفاه بِد .جنبشی ته در
آذربایجان شروع شه ،بِد پایههای رکِوت ورتاشی در تهاران را باه لارز ،در آورد ،باِد .بارای
همیو هع آنها برای از بیو بردن آن هرچه تاه از دساشاان بار وایآواه تِتااهی نمایتردناه.
آذربایجان را ت ت و اصر ،اقاّادی قرار داد ،و برای اینکه باِاننه آن را از نظر وادی و وعناِی
ت ت فشار قرار دهنه ،همه ونابع والی و پِلی آن در تهران را وسهود ترد ،بِدنه .علیارغع ایاو
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همه ،آذربایجان را ،خِد را اداوه ویداد .رکِوت برای جبران تسری نقهینری خِد وجبِر شاه
پِل چاپ تنه .ا ر درست به خاطر وانه ،باشه،ایو پِلها پانج قرانای و د ،قرانای باِد .بارای
رفظ ارزش ایو پِلها وغاز،های وخِّصی هع باز شه ،بِد ته د ،قرانی را به جای یازد ،قاران
ویپآیرفانه .ایو وسئله باعث شه ،بِد تا اتثرورد پِل چاپ شه ،تِسط رکِوات را باه پاِل
دولت ورتشی ترجیح بههنه .همه چیش به قاعه ،پیش ویرفت ،اوا هنِز هع ارکا خِدسارانهای
ته از زوان دولت ورتشی اعمال ویشه بکلی از بیو نرفاه بِد .وعلاِ نباِد قلچمااقهاائی تاه
روز اری در و لههای وخالف تبریش بارای وارد رجاش وایخِانهناه در تجاا پنهاان شاه،اناه.
تالناریهای تبریش از اساس تغییر ترد ،و به شکل جهیهی سازوانههی شه ،بِد...
دولت ورتشی تا آن زوان هیچ اهمیای به شاهرها و روساااهاای آذربایجاان ناهاد ،باِد.
تبریش ،اروویه ،اردبیل و شهرهای دیرر به رال خِد رها شه ،بِدنه .در تِچههاا و خیاباانهاا از
دست ردوخاک نمیشه نفس تشیه .هشینه آبادانی دیرر شهرها خرج تهران ویشاه .پایاخات
روز به روز زیباتر ویشه .تِچهها و خیابانهایش اسافالت وای شات و سااخامانهاای ورتفاع
ساخاه ویشه ،اوا به شهرهای دیرر ایران ازجمله شهرهای آذربایجاان اهمیاای داد ،نمایشاه.
رکِوت ولی بایه در ایو وِرد تاری ویترد.در اولیو اقها نا خیابان اصلی تبریاش تاه پهلاِی
ناویه ،ویشه را تغییر داد ،و نا قهروان خلق و سردارولی ساارخان را بار آن نهادناه .خیاباانی
ته نا ساارخان را از آن خِد ساخاه بِد ویبایسای برازنه ،نا صاربش هع باشه .برای همایو
یک روز صبح ته ورد تبریش چشع شِدنه ،شاهه آسفالت شهن خیابان ساارخان شاهنه .هماه
از ایو تار واعجب شه ،بِدنه ،زیرا ورد تبریش تا آن زوان چرِنری اسفالت شهن خیاباانهاا را
نهیه ،بِدنه .فاصله “ویهان ساعت” تا ” باغ لساان” درعرض سه روز اسفالت ردیه .آن روزهاا
را به خِبی بیاد دار  .وقای واشیوها ،آسفالت را برتف خیابان ویریخانه ورد تبریاش در طاِل
خیابان صف تشیه ،و تار تار ران را تماشا ویتردنه .ایو اولیو اویبِد ته تبریاش را باه یاک
شهر زیبا تبهیل ویترد .خیابان ساارخان چِن آینهای شفاف ویدرخشیه.
در باغ زیبای “ لساان” تبریش جشو بشر ی دایر بِد .از سران رکِوت هع در ایو جشاو
شرتت ترد ،بِدنه .ورد تبریش به طرف “باغ لساان” درررتت بِدنه .قرار بِد در ایو جشو از
وجسمه ساارخان ته در ورتش ایو باغ نّب ویشه بطِر رسمیپرد،بارداری شاِد .پایاهای تاه
قرار بِد وجسمه بر روی آن قرار یرد از قبل آواد ،شه ،بِد .صهای وِسیقی ویآواه .وجسامه
ساارخان قرار بِد بعه از پایان یافاو سخنرانیها روی پایه آن نّب شِد .بلناه تاردن وجسامه
برای دو نفر هع سخت بِد ،اوا یکی ازجِانان ورزشکار تبریاش بناا تماال ،وجسامه را بار دوش
رفت و از نردبان باال رفت و آن را بر روی پایهاش قرار داد .صهای تشِیق پرشاِرجمعیت بلناه
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شه .بهیو شکل ورد آذربایجان وظیفه خِد در قبال قهروان ولیاش را ادا ترد .از آن باه بعاه،
تبریشیهائی ته برای ردش به باغ لساان ویرفانه ،با رسیهن به وقابل ایاو تناهیس باه یااد
رشادتیهائی ویافاادنه ته ایو قهروان ولی در جریان رهبری انقاالم وشاروطه از خاِد نشاان
داد ،بِد.
تبریش ،هر باوهاد چشمانش را با تسب یک پیروزی وی شِد .چیوهای غع پیشانیش در
زیر شعاع خِرشیه درخشان در رال آم شهن بِد .تبریش قلب تپنه ،آذربایجان زخمهای عمیقی
بر سینه داشت .ایو زخمها از نقاط وخالف آذربایجان شروع ویشاه و در ساینه تبریاش قهرواان
تلنبار ویشه .تبریش خِد آذربایجان بِد و آذربایجان نیش تبریش .الایا ایو زخمها از هر نقطاه تاه
شروع ویشه فرقی نمیترد .اتثریت ساتنیو آذربایجان را روساائیان تشکیل ویدادناه .دولات
ورتشی درد و غع روساائیانی ته از خاک ،نج بیرون ویآورد را درک نمیترد.
هنِز بیانیه  12شهریِر فرقه ،آخریو تال خِد را در بار ،روساائیان ابراز نهاشااه باِد”.
زویوهای خالّه بایه ویان دهقانان تقسیع شاِد” .دهقاناان تاا اواروز ازساِی صااربان زوایو
اساثمار شه ،،زنه ی بخِر و نمیری داشاهانه .روساائیان و ِّلی را ته اززویو برداشت تارد،
بِدنه به نه قسمت تقسیع ویتردنه ،دو قسمت آن را به اربام ویدادنه و قسمتهاای دیرار را
هع به اشکال وخالفی وثل ِسفنه و ورغ به عنِان عیهی در اخایار اربامها وی آاشانه ...
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نقاشی بهمن محصص برای سروده
های نیما
(بازتاب بصری آثار کالمی)

ّص و نیکوال بوویه* در منزل نیما در تهران
تصویر نیمایوشیج ،بهمن محص
–

شمیران

بهمو و ّص؛ نقاش ،وجسمهساز و وارجع پیشروی ایرانی (زاد 10 ،اسفنه  1۳0۹در رشت
و در آشاه  6ورداد  1۳۸۹در ر  -ایاالیا) بِد .نقاشیهای آوانرارد بهمو و ّص از آثار وعابر
نقاشی وهرن ایران و سِم ویشِد .اردشیر و ّص (تارتِنیست شهیر ایرانی) پسر عمِی او
نیش جایراهی در جریان نِ رای طراری ایران دارد.
بهمو و ّص خِد دربارۀ تارهایش وی ِیه" :وو آنچه را ویبینع ویتشع؛ به نظر وو
تاریکاتِرها اسناد یک عّرنه؛ همچنان ته وهارک رسمی ،اعالویههای دولای و شارشهای
پارلمانی نیش چنیو هسانه".
آثار او ،بیش از آنکه طنش ِنه باشنه ،تلخ ِنه هسانه .خطِط و طرحهای او ،بیش از هر
چیش ،نمایانرر تعلیق و وِقعیتهای لرزان و ناپایهار آد ها و جهان پیراوِن او است .بهمو
و ّص از پیشراوان طراری ص نۀ تئاتر در ایران نیش بِد و نمایش "صنهلی ها" اثر اوژن
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یِنسکِ را به روی ص نه برد .و ّص با بشر ان دورۀ خِد نظیر نیمایِشیج ،فروغ فرخشاد و
جالل آل ارمه وعاشری داشت .او با نیما وکاتبای زیادی داشاه و برای برخی از اشعار او
نقاشی هایی را تشیه ،ته وی تِان آنها را واتنش بّری بهمو و ّص به آثار تالوی
نیمایِشیج نا نهاد.
دو پرتر ،از چهرۀ نیما و شش تابلِ نقاشی با عنِان های "ورغ وجسمه"" ،غُرام"،
"انهوهناک شب"" ،جغهِ پیر"" ،آقا تِتا" ،و "قِقِلی قِقِ" (خروس وی خِانه)؛ همری
بر رفاه از نا سرود ،های نیما ،از جمله تارهای بهمو و ّص است ته همرا ،با واو اشعار از
نظر وی آرانیع.
* نیکِال بِویه؛ نِیسنه ،،شاعر ،عکاس و جهانررد سِئیسی ()1۹۹۸-1۹2۹

پرتره های نیما
ّص
اثر :بهمن محص

یافتنِ واقعی ،یافتنِ انسان است.
(از نامۀ  1۸اردیبهشت  1۳۳۴نیمایوشیج به بهمن محصص)
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نام نقاشی :مرغِ مجسمه
ّص
اثر :بهمن محص

مرغِ مجسمه
ورغی نشساه بر سر با سرای وا،
ورغی د ر نهفاه به روی درختِ تاج
ویخِانه ایو ،به شِریِ ،یی برای وا،
خاوِشیای ست آن یک ،دودی به روی عاج
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نه چشعها شاد ،از او بال از او نه وا،
سر تا به پای خشکی با جای و بیتکان
ونقارهایش آتش ،پرهای او طال،
شکل از وجسمه به نظر وینمایه آن
ویو ورغ دیرر ،آن ته همه تارش خِانهن است،
از پای تا به سر همه ویلرزد او به تو
نه رغباش به سایهی آن تاج وانهن است
نه طاقاش به رَساو از آن جای دل شکو
لیکو بر آن دو چِن بری آرا تر نرا،
خِاننهۀ وُرد،ایست ،نه چیش د ر جش ایو،
ورغی ته وینمایه خشکی به جایرا،
سرزنه،ایست با تشش زنه ی قریو.
ورغی نشساه بر سر با سرای وا
وبهع رکایت عجبی ساز ویدهه
از وا برساهایست ولی در هِای وا
بر وا در ایو رکایت ،آواز ویدهه.
نیمایِشیج  /دی 1۳1۸
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ُراب
نام نقاشی :غ
ّص
اثر :بهمن محص

ُراب
غ
وقتِ غروم تش بر تاُهسار ،آفاام
با رنگهای زردِ غعاش هست در رجام،
تنها نشساه بر سر سارل یکی غُرام.
و ز دور آمها
همرنگِ آسمان شه،انه وُ یکی بلِط
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زرد از خشان،
ترد،ست روی پارچه سنری به سر سقِط.
زان نقطههای دور
پیهاست نقطۀ سیهی.
ایو آدوی بِد به رهی،
جِیای ِشهای ته ز چشع تسان نهان،
با آن تنه دوی غع پنهان دل بیان.
وقای ته یافت جای نهانی ز روی ویل
چشع غُرام خیر ،از اوِاج وثل سیل
بر سِی اوست دوخاه بیهیچ اضطرام
تش آن آر هان
چه چیش ویرسه ،فَرَری هست یا عآام؟
یک چیش وثل هر چه ته دیه،ست دیه ،است
خطی به چشع اوست ته در ر ،تشیه ،است.
بنیادهای سِخاه از دور
ابری به روی سارل وهجِر.
هر دو به هع نرا ،در ایو ل ظه ویتننه
سر سِی هع ز ناریهی دور ویتشنه
ایو شکل یک غُرام وُ سیاهی
وان آدوی ،هر آنچه ته خِاهی،
چِن وایۀ غع است به چشعاش غُرام و زشت
عنِان او رکایتِ غع ،رهشن بهشت.
بنشساه است تا ته به غع ،غع فشایه او
برآساان غع به خیالی در آیه او
در ،از غمی به روی خالیق شایه او.
ویران تنه سراچۀ آن فکرها ته هست
فریاد ویزنه به لب از دور :ای غُرام!
لیکو غُرام
فارغ ز خشک و تَر
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بساه بر او نظر
بنشساه سرد و بیررتت آنچنان به جای
وان وِجها عبُِس ویآینه و ویرونه.
چیشی نهفاه است
یک چیش ویجِنه.

نیمایوشیج  /مهر 1317
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نام نقاشی :اندوهناک شب
ّص
اثر :بهمن محص

اندوهناک شب
هنرا شب ته سایهی هرچیش زیر و روست
دریای وُنقلب
در وِج خِد فروست،
هر سایهای رویه ،به تنجی خشیه ،است،
سِی شاامهای ریشنه ان وِج
بنهفاه سایهای
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سر بر تشیه ،ز راهی.

ایو سایه ،از رهش
بر سایههای دیرر سارل نرا ،نیست
او را ،ا رچه پیها یک جایرا ،نیست،
با هر شاام وِجش باشه شاامها
او ویشکافه ایو ر ،را تانهر آن
بس سایهانه ریشان،
خع ویشِد به سارل آشِم.
او ان نای ایو تو خشک است از فلج
آنجا ،ویان دورتریو سایههای دور،
جا وی شینه
دیه ،به ر ،نهفاه نشینه.

در ایو زوان
بر سِی وانه،های سارل خاوِش
وِجی شکساه ویتنه آرا تر عبِر
تِبیه ،وِجهای وزیوتر
افکنه ،وِجهای ریشان ز را ِ،دور
بر ترد ،از درون وِج د ر سر
او ِش بساه بر سِی وِج و از آن نهان
ویتاودش دو چشع.
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آیا به خلِتی ته تسی نیساش سکِن،
و اشکال ایو جهان
باشنه انهر آن
لرزان وُ واژ ِن،
شِریه ان ایو شب تاریک را ر ،است؟
آیا تسان ته زنه ،ولی زنه انشان
از بهر زنه ی
راهی نهاد،انه،
ویو زنه ان به دیه،ی آنان چِ ورد،انه،
در خلِیِ شبان وشِش،
با زنه ان دیررشان هست زنه ی؟
ایو راست است ،زنه ی ایوسان پلیه نیست
پایان ایو شب
چیشی بهغیر روشو روز سفیه نیست،
وآنجا تسان دیرر هسانه تان تسان
از چشع وردوان
دارنه رخ نهان،
با ررفهایشان همه ورد نه آشناست؟

ِینه روی سارل خلِترهان دور
ناجِر وردوی
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دارنه زیست
تآنان نه از تکاپِی خِد خساه ویشِنه
و پِستهای پای آنها
از زهر خارهای تراد ()1
آزرد ،نیست
آنجا چِ وِجهای سبک خیش
آرا وُ خِش آشاه همه چیش
واننه وا طبیعت،
نررفاهست را ِ،تجی پیش
هر جانِر
باشه به ویل خِد
بهر،ور.

ایو فاهها و لیک سراسر درست نیست
در خلِتی چنان هع
هر د

ل سفیه ته واننه روی ل

برشاد ،است روی،
با شب فسانه ِست
ورغ طرم ،فااد ،به تشِیش،
با رنجهای د ر ِن
هر د به فارِست
او باز ویتنه
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بالی به رنگِ خِن
و افسرد ،وینشینه
برسنگ واژ ِن
چِن وا ،خنه ،ویزنه از دور روی وِج
درخرُد،های خنه،ی او یافاهست اوج
وِجی ن یفتر
آن سایهی دویه ،به سارل
ع شاه است وُ رفاه به راهی
تنها به جاست بر سر سنری،
بر جای او،
انهوهناک شب.

وِجی رسیه ،فکر جهان را به هع زد،
بر هر چه داشت هسای رنگِ عه زد،
انهوهناک شب.
با وِی دلربایش بر جای او
ویلاش نه تا ته ر ،سپرَد
هیچاش نه یک هِس ته بخنهد
تنها نشساه در تشش ایو شب دراز
وز چشع اشکِ خِد سِاُرَد
او از نبِدِ مشه ان
افسِس ویخِرَد،
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ایو سهمریو دریه،ی وِج عبِس را
افسرد ،وینررد
در زیر اشکِ خِد همه جا را
بینه به لرز ،تو
پنهارد ایوته تار همه سایهها چِ او
باشه ریساو.
از هرتنار او
سنری سیخاه
شکلی به ر ،ریخاه
خاوِشهای لرزان،
وست از نِای او،
اسااد،انه ریران،
از هر صهای او.
خاتسار هِا
بنشانه ،جغه را ز بَر شاخههای خشک
وآویخاه به سقفِ تبِد
عنکبِیِ رنگ.
آبان 1319

( )1تراد = اقاقیای جنرلی
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ِ پیر
نام نقاشی :جغد
ّص
اثر :بهمن محص

ِ پیر
جغد
هیس! وبادا سخنی ،جِی آرا
از بر در ،بغلایه وُ برفت
آفاام از نرهش سرد به خاک
پرشی ترد وُ برنجیه برفت.
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در همه جنرل وغمِ د ر
نیست زیبا صنمان را خبری
دلربایی ز پی اساهشاء
خنه،ای ترد و پس آنره آری.
ایو زوان بالاش درخِنش فرو
جغه بر سنگ نشساه است خمِش
هیس! وبادا سخنی ،جغهی پیر
پای در قیر به ر ،دارد ِش.
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نام نقاشی :آقا توکا
ّص
اثر :بهمن محص

آقا توکا ()1
به روی در ،به روی پنجر،ها،
به روی تخاههای با  ،درهر ل ظهی وقهِر رفاه؛ باد ویتِبه،
نه از او پیکری در را ،پیها.
نیاسِد ،دوی برجا ،خروشان است دریا؛
و در قعر نرا ِ،اوِاج او تِّیر ویبنهنه.
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هع از آنرِنه تان ویبِد،
ز وَردی در درون پنجر ،بر ویشِد آوا:
«دو دوک دوتا! آقا تِتا! چه تاری بِد با وو؟»
درایو تاریک دل شب ،نه زو برجای خِد چیشی قرارش.

«درون جاد ،تس نیست پیها
پریشان ست افرا» ،فت تِتا
به رویع پنجر،ای را باز برآار»
به دل دار دوی با تِ بمانع
«به دل دار برای تِ بخِانع

ز وَردی در درون پنجر ،وانه ،است ناپیها نشانه
فااد ،سایهاش در ردش وهاام ،ناوعلِ از چه سِی ،بردیِار؛
وز او هر ررف ویوانه صهای وِج را ،از وِج،
ولیک از هیبت دریا.

چه ِنه دوساان وو ریشانانه از وو!» ...فت تِتا».
«شب تاریک را بار درون وهع است یا رؤیای سنرینیست!»
وبا وردی درون پنجر ،بار د ر برداشت آوا:
به چشمان اشک ریشانانه طفالن».
ونع برریخاه از ر زنهانی ته با وو بِد،
تنِن واننه سروا درد با وو شاه لآیناک.
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به رویع پنجر،ای را باز برآار،
به دل دار دوی با تِ بمانع
«به دل دار برای تِ بخِانع

ز وردی در درون پنجر ،آوا ز را ،دور ویآیه:
دو دوک دوتا ( ،)2آقا تِتا!»
همه رفاهانه ،روی از وا بپِشیه،،
فسانه شه نشان انس هر بسیار جِشیه،
آشاه سالیان بر وا.
نشانه ،بارها ل شاخهی ترجساه از سروا
ا رخِم ایو ،و ر ناخِم
سفارشهای ورگانه ایو خطِط تهنشساه،
به چهر رهرآر ورد ته پیری وینههشان دل شکساه.
دلای نررفت از خِانهن...؟
«از آن جانای نیاوه سیر...؟

درآن سِدا ته خِانا بِد ،تِتا باز ویخِانه
و وردی در درون پنجر ،آواش با تِتا سخو وی فت:
به آن شیِ ،ته در ویل تِ آن ویبِد»
پیای بررفاه نِخیشان به را ،دور ویخِاننه،
بر انهاز ،ته ویداننه.
به جا در بسار خاری ،ته بر اویه ترداوو ل روز بهارانی،
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فسرد ،غنچهای رای نخِاهی دیه و ایو دانی.
به دل ای خساه آیا هست
«هنِزی رغبت خِانهن؟

ولی تِتاست خِانا
هع از آن ِنه تاول برویآیه باز
ز وردی در درون پنجر ،آوا
به روی در ،به روی پنجر،ها،
به روی تخاههای با  ،درهر ل ظهی وقهِر رفاه؛ باد ویتِبه
نه ازاو پیکری در را ،پیها
نیاسِد ،دوی بر جا ،خروشان است دریا؛
و در قعر نرا ،اوِاج او تِّیر ویبنهنه.
 20اردیبهشت 1327
 -1تِتا = ورغی است شبیه به سار
 -2دو دوک دوتا = از یک تّنیف بِوی وازنهرانی
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نام نقاشی :قوقولی قوقو
(خروس می خواند)
ّص
اثر :بهمن محص

خروس میخواند
قِقِلی قِ! خروس ویخِانه
از درون نهفتِ خلِیِ د،،
از نشیب رهی ته چِن رگِ خشک،
درتو ورد ان دوانه خِن.
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ویتَنه بر جهار سردِ س ر
ویتراود به هر سِی هاوِن

با نِایش از او ر ،آوه پُر
وژد ،ویآورد به ِش آزاد
وینمایه رهش به آبادان
تاروان را در ایو خرامآباد.

نر ویآیه
ر ویخِانه
بال ویتِبه
پر ویافشانه.

ِش بر زنگِ تاروان صهاش
دل بر آوای نغش او بساه است.
قِقِلی قِ! بر ایو ر ِ،تاریک
تیست تِ وانه،؟ تیست تِ خساه است؟

ر شه از د نِا ر او
سردیآور شب زوساانی
ترد افشای رازهای ورِ
روشوآرای صبح نِرانی.
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با تو خاک بِسه ویشکنه
صبح نازنه ،،صبح دیر سفر
تا وی ایو نغمه از جرر برشِد
وز ر ،سِز جان تشیه به در.

قِقِلی قِ! ز خطّهی پیها
وی ریشد سِی نهان شبکِر،
چِن پلیهی دروج تش در صبح
به نِاهای روز ردد دور.
ویشاابه به را ،وردِ سِار
رچهاش در سیاهی اسب رویه
عطسهی صبح در دواغاش بست
نقشهی دلرشای روز سفیه.

ایو زوانش به چشع
همچنانش ته روز
ر ،بر او روشو
شادی آورد ،است
اسب ویرانه.

قِقِلی قِ! شاد ،شه دل وُ هِش
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صبح آوه .خروس ویخِانه.

همچِ زنهانی شب چِن ِر
ورغ از تنری قفس جَساه است
در بیابان وُ را ِ،دور وُ دراز
تیست تِ وانه،؟ تیست تِ خساه است؟

نیمایوشیج
 2آبان 1325
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گوناگون
نامۀ جولیان آسانژ ،بنیانگذار سایت
ِ ویکیلیکس:
افشاگر
دارم آرام آرام میمیرم!
I'm dying. Slow

"دار آرا آرا وی ویر  ،بی تِقف .وو چه خساه ا و وزن زیادی را از دست داد ،ا  .سلِل
انفرادی در بلمارش ورا دارد وی تُشه .فقط ارتباط پراتنه،ی تمی با جهان خارج برایع وجِد
دارد .همهی ایوها به ایو دلیل است ته وو جنایایِ جنگ را علنی ترد تا اینکه چشع جاوعه
باز شِد و نشان دهع ته دولتها چه ِنهانه .چشع بیهار جاوعه شه تا آنچه ته دولتها
پنهاناش وی تننه را نشان دهع .وو دار ویویر و ویترسع ته هعچنیو ،آزادی وطبِعای و
دوِتراسی نیش با وو بمیرد".
جِلیان آسانژ  11نِاوبر 201۹
"I'm dying. Slowly but unstoppably. I'm exhausted and have lost a lot
of weight. The lone containment in Belmarsh kills me.
It is just sparse contact with the outside world. All because I made war
public. To open the eyes of society and show what governments keep
quiet about. I die. And I'm afraid, as well as the freedom and democracy
" press with me.
Julian Assange from November 11, 2019
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کابوسِ تبر!

خِام دیه وا را بُریهنه...
و به تارخانه چِمبُری بردنه...
آن ته عاشق بِد پنجر ،شه...
آن ته بی ررع ،چِبه دار...
از وو اوا دری ساخانه،
برای آشاو!
(پُل اِلِار)
 Paul Éluardپُل اِلوار ( 14دساوبر  1۸ - 1۸۹5نِاوبر  )1۹52شاعر فرانسِی؛ از رهبران
جنبش سِررئالیسع بیو سالهای  1۹1۹تا  1۹۳۸و همچنیو یکی از وؤسسان وجله "انقالم
سِررئالیست" در سال  1۹24بِد .پل اِلِار از سال  1۹27تا  1۹۳۳و همچنیو پس از 1۹۳۸
عضِ رشم تمِنیست بِد.

 92گوناگون |

]

ارژنگ

[] ماهنامه ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو[ ]شماره  1آذرماه [1398

ترسناک ترین زنِ شکنجهگر
ِ
تاریخ

"ایروا ایها ایش ریش"  ،تارونهی در اردو ا ،های تار اجباری نازی در راونسباک ،بر نبرسو و
اوشِیاش ،در داد ا ،بلسو به جنایت علیه بشریت و کِ و در سو  22سالری اعها شه.
ایروا ریش ته از او به عنِان “فارشه بلسو” یا “ریِان اوشِیاش” نیش یاد وی شِد ،ا رچه
خیلی جِان بِد ،اوا به رتبه سرپرستِ ارشه ته دوویو درجه باالی زنان در اردو ا ِ،اوشِیاش بِد
ارتقاء یافت.
اتهاوای اصلی علیه ایروا ریش ,بهرفااری و قال زنهانیان اردو ا ،بِد ،وثل قرار دادن سگ
روی زنهانیان ،تیرانهازی و شالق زدن های سادیسمی.
ناظران شهادی داد ،انه ته او هع از روش های فیشیکی و هع عاطفی برای شکنجه زنهانیان
اسافاد ،وی ترد و با خِنسردی از تیرانهازی به زنهانیان لآی وی برد .آنها همچنیو به اعمال
سادیسمی ایروا ریش ،ضرم و شاع و تیرانهازی ساخاری به زنهانیان ،رمالی ورشیانه با سگ
های آوِزش دیه ،ته فاه وی شِد نیمه رسنه بِدنه و همچنیو اناخام زنهانیان تِسط او
برای اطاق های از شهادی داد ،انه .پس از یک و اتمه  5۳روز ،او به ورگ و کِ ردیه.
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ارژنگ
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انتشارات نویدنو
سردبیر نشریه  :امید
زیر نظر تحریریه
آذر ماه 1398
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