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سرسخن
استقبال پرشورِ شما خوانندگان و مخاطبان فرهیخته در قبال انتشار نخستین شماره ارژنگکه فراتر از انتظارها بود ،پیش
و بیش از هرچیز بیانگر واقعی و جدی بودن خالء ناشی از وجود یک نشریۀ ادبی و هنری جددی در فادای امدروز جامعدۀ
درحالِ تحول ایران است که در شماره پیش مورد اشاره قرار دادیم .ضرورتِ گشودنِ جبهۀ مبارزه فرهنگی در پیوند موثر و
متقابل با مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانۀ اکثریت اقشار و طبقات جامعه ،به ویژه در شرایطی جنبه ای حیاتی می
یابد که انسداد سیاسی و فرهنگی مطلقی بر جامعه ایران حاکم شده و شاهدیم چگونه تاریک اندیشان حاکم رسما فرمدان
کشتار بیرحمانۀ توده های رنج و کار معترض جامعه را صادر میکنند.
در چنین شرایطی خطیر ،فلسفۀ ظهور و حاور ماهنامۀ ادبی ،هنری اجتماعی ارژنگ را می توان بر پایۀ این کالمِ متدین
از "تی.اس.اِلیوت" ؛ شاعر و منتقدِ ادبی آمریکایی -انگلیسی شهیر تبیین و فهم نمود که "بدون نشریاتِ ادبی ،تووان
حیاتِ ادبی جامعه کاهش می یابد".
بسی مایۀ دلگرمی و خوشوقتی است که نشریه ارژنگ  -که با رویکردی فرهنگی پا به عرصه حیات نهاده -،خیلی زودتر از
تصور دست اندرکاران آن و در نخستین گام -،مخاطبان خود را شناخت و جدّی گرفته شد .خوانندگان فرهیخته از داخدل
و خارج از ایران ،در کنار تشویق ها و برخوردهای مهرآمیزِ خود و بی هیچ چشمداشتی دسدت مدا را گرفتندد و بدا ارسدال
نقدها و نظرات و پیشنهادات ارزشمند و راهگشای خود ،موارد کاستی و ایراداتِ شکلی و محتوایی موجود در شمارۀ نخست
ارژنگ را  -که انصافا کم نیز نبود -،با ما در میان گذاشتند و بر ما بود که بیدرنگ به رفع آنها بپردازیم.
آنچه اکنون به عنوان ارژنگ شماره  2پیش روی شماست ،در وهلۀ نخست محصول این همدلی و همکداری مدوثرِ شدما
عزیزان با نشریه خودتان است که با افتخار به آن می بالیم و تالش خواهیم کرد هر شماره از ماهنامۀ ارژنگ ،حتما بهتر و
پربارتر از شماره پیشین خود باشد .در عین حال شماره اول ارژنگ را نیز که بدالیلی چون حروف نگاری ،صفحه آرایی و
قلم و جنبه های فنی و بصری نامناسب ،خوانندگان را با دشواری مواجه کرده بود ،تالش کردیم با حفد همدان فرمدت و
زمینه مشکی مطالب ،بهینه سازی نموده و همزمان با ارژنگ شمارۀ 2در اختیار عالقمندان قرار دهیم .
در خاتمه ،بار دیگر دست های پرمهر شما را که با نقدها و نظرات و همچنین همکاری از طریق ارسال مطالدب مفیدد بده
ارتقای کیفی ماهنامه ارژنگ کمک شایانی مبذول داشتید ،صمیمانه و به گرمی می فشاریم و امید آن داریم که همچنان
یاریگر خادمان خود برای انجام مسئولیتی که بر دوش نهاده ایم باشید که به تعبیر خواجۀ راز؛ حاف :
ما بدین مقصدِ عالی نخواهیم رسید
هم مگر پیش نهد لطفِ شما گامی چند.
تحریریۀ ماهنامه ارژنگ
دیماه 1398
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اندیشه هایی پیرامون هنر ،نقد هنری و انقالب ()2
محمود اعتمادزاده (م.ا.بهآذین)

ارژنگ  :در بخش نخست از این نوشتار ارزنده از به آذین ،آموختیم که هنر چیست و آفرینش
هنری چگونه اتفاق می افتد ،آموزندگی و برانگیزندگیِ هنر کدام است ،پیامِ هنرمند چگونه
منتقل می شود و چگونه یک آفرینه یا اثر هنری در کشاکشِ نبردهای درونی جامعه ،گاه می
تواند به رغم اندیشه و خواست و انتظار اولیۀ هنرمند ،به امرِ اجتماعی یا محرکِ نیرومندی بدل
شود و بسا که به مرزِ جاودانگی برای نسل های انسانی نیز برسد .در بخش دوم و پایانی ،به
آذین به این پرسش پاسخ می دهد که ارزیابِ هنر کیست ،نقدِ هنری و معیارهای آن چیست و
جایگاه و نقش هنر ،هنرمند و ناقد یا نقّادِ هنری و رابطۀ آنها با یکدیگر و یا این هر سه با امر
تحولِ اجتماعی و انقالب و عملِ جمعی توده ها کدام است؟
ناگفته نماند ،در هنگام بازنویسی و ویرایش این بخش از نوشتار پی بردیم که شاید به دلیل عدم
دقت ویراستار پیشین ،عبارتِ نا مناسب "منتقدِ هنری" به دفعات به کار رفته که البته اشتباهِ
پُرتکرار و رایجی است .برای رهایی از این دشواری پدید آمده و به منظور تدقیق معنای لغوی و
ریشه متفاوت واژگان "نقد و نقّاد" با "انتقاد و منتقد" ،ترجیح دادیم به هدف وفاداری متن به
تیتر مطلب که "نقدِ هنری" است ،و بدون تعرّض در متن ،عبارت "منتقدِ هنری" را در حین
مطالعه ،ناقد یا "نقّادِ هنری" بخوانیم؛ و باشد که زبانِ پارسی را هماره پاس داریم.
*****
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اندیشههایی پیرامون هنر ،نق ِد هنری و انقالب ()2
پذیرشِ هنر خودبهخود صورت نمیبندد .در رابطه با خواست و کام و جهانبینی و موضع
اجتماعیِ خریداران و پذیرندگان ،هنر  -اثر هنری  -باید به چیزی بیارزد ،به کاری بیاید و تنها
همین نیست .هنر باید اصیل باشد ،بر جوشیده از ژرفایِ هستیِ مشترکِ قوم ،پرورده به شیرِ
دانستهها و آزمودههای نسل ها .چنین هنری آیینه است .ما را به ما مینمایاند .ما را به ما
میشناساند .ای بسا هم که ما ،در روندِ شکلگیری و دگردیسی خود در طولِ زندگی ،آن
میشویم و آنگونه رفتار میکنیم که در هنر دیدهایم.
و راه دور است از هنرِ اصیل تا هنرِ تقلیدگر .یکی خون است و نیرو و زندگی ،دیگری صورتکی
پوشالی ،بیخون .هنرِ تقلیدگر میتواند رنگین و پُر نقش و ریزهکار باشد اما گرمی و پویایی
ندارد .سخن می گوید ،اما هماهنگی و پیوندِ درونیِ گفتارِ زنده در آن نیست" .بَربَسته دگر باشد
و بَررَسته دگر".
و اینک ،نکتهی باریک :از کجا میتوان دانست [که] ارزیابِ هنر کیست؟ ذوقِ طبیعیِ هر کس؟
 نه .ذوق ،گرایشی خودرو است ،آمادگی است ،روزنی است گشاده بر تأثّرات که میتواند باهزاران خرت و پرتِ عادت و پیشداوری و کجبینی کور بماند.
ذوق ،پرورش میخواهد و چشم اندازِ باز :دیدن و شنیدن و باهم سنجیدن ،دیده و شنیده و
سنجیدههای پیشین را باز و باز بررسیدن ،خطِ کلیِ هنر را  -در شکل و شیوه و افزارِ بیان  -از
آن همه بیرون کشیدن ،و این خط را در انبوهِ دگرگونیهای سَبک و مکتب پی گرفتن ،آنچه را
که تردستی در ساخت و پرداختِ هنری است از محتوای زنده و انسانیِ هنر تمیز دادن ،جای
هر کدام از هنرمند و اثرِ هنری را در صحنۀ پیکارِ اجتماعی یافتن ،و در هر حال ،تپشِ زندگی و
تالشِ خودسازیِ آدمی را از هنر خواستن...
ذوقی بدین گونه پرورده ،معیارهای کارآمد برای شناختِ هنر دارد و هنری که به محکِ چنین
ذوقی راست در آید ،می تواند به همان اندازه راهنمای رهاییِ آدمی از ناسازگاریهای طبیعت یا
سرکشیِ غریزههای کور باشد از نابسامانی و ستمِ اجتماعی .و ناگفته نماند که در دو سوی خطی
که بهره کشی و زور و بیداد را از حق توده ها به زندگی و کار در آزادی و برابری و همیاری جدا
میکند ،ذوق نمیتواند یکی باشد .پرورشِ ذوق هم یکی نیست .در این سوی خط ،معیارِ ذوق
روشنی و سادگی و همدلی در بیان است ،تا درک و دریافت برای همگان به آسانی صورت
پذیرد و هنر ،دستگیرِ آدمی در رهایی و پیشرفت و تعالی باشد .اما در آن سوی خط ،آنچه از
هنر خواسته میشود ،آراستگی و شکوهِ ظاهر است و بیانِ پُرطنطنۀ موءکد ،با موشکافی در ثبتِ
جزئیاتِ دروغ و راست به نشانهی کمال در سکون و ثبات .و در پسِ این ظاهر ،آنچه نهفته
) 7محمود اعتمادزاده (م.ا.بهآذین |

]ارژنگ

ماه نامه ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو [

شماره  2دی 1398

است ،اندیشهای است تنگ و لنگ ،مانده در سطح ،خودبین و شکمباره و گستاخ ،ستاینده و
پرستندۀ زور ،با تاکید بر نابرابریها ،نادیدهگرفتن و خوار شمردنِ کار که وظیفه و نصیبِ
فرودستان است ،و تلقین آن که کارِ جهان بر مدارِ سَروریِ برگزیدگان می گردد و از این رو ،فخر
به جنگاوری و درازدستی ،دعوت به کامجویی  -که نوُشت باد!  -و در همان حال ،حکم به
بیهودگی و بی سرانجامی زندگی و نکوهشِ جهان که سراسر فریب است و دوستی با کس پایان
نمیبرد:
"طبعِ جهان اگر وفایی بودی
نوبت به تو خود نیامدی از دگران".
پرورشدهندۀ ذوق ،ارزیابِ هنر ،منتقد است .او کسی است که با آشنایی به مکتبها و
نمونههای آثار هنری ،با شناختِ ویژگیهای شکل و شیوه و بیانِ هنر و تحلیلِ محتوای آن که
همان پیامِ هنر باشد ،و نیز با آگاهی بر تاویلِ رمزهایی که در هنر به کار میرود یا فالن هنرمند
ابداع می کند ،دیگران را در پذیرش یا ردّ آثارِ هنری ،خاصه آنچه به تازگی عرضه میشود ،یاری
میدهد.
اما منتقد هم ،مانند هر کس دیگر ،در متنِ کشاکشِ نیروهای معارضِ اجتماع جای دارد .خود
درگیرِ این کشاکش است .در یک سوی خطی که گفتیم ،او کارگردانِ جشن و خوانساالرِ بزمِ
قدر تمندان است و اگر ضرورت افتد و کار به جان برسد ،در رکابشان شمشیر هم میزند که در
برد و باخت ،سرنوشتِ چاکر و خداوندگان به هم بسته است .در سوی دیگر خط ،در اردوگاهِ
سرکشان و به پاخاستهگان ،منتقدِ هنری پیش از هرچیز کارشناس و کارپردازِ زرّادخانۀ جنگ
است .اوست که کاراییِ سالحِ هنر را میسنجد و تامین میکند .از او همین میخواهند و به
جدّ هم میخواهند .و او ،اگر ریگی به کفش ندارد ،باید به راستی و بیابهام نظر دهد و راهنمایی
کند .طرفدار باشد .از او پذیرفته نیست که بگوید" :نمیدانم این چیست ،سالح است یا باز یچۀ
کودکان .همینقدر میبینم که خوشنقش و صیقلیافته و خوشدست است .میتوان دمی با آن
سرگرم بود".
منتقدی از این دست با دعویِ بیطرفی در صفِ کارزار ،به ریشِ خود میخندد و خود را به
رسوایی میکشد .او ،با خاکِ غفلتی که در دیدهها می پاشد ،دستیارِ دشمن است.
با این همه ،طرفداریِ منتقد در آن نیست که مایۀ هنر را آسان بگیرد و به بهانۀ کارآیی و
کوبندگی ،به شکل و شیوه و استادی در پرداختِ هنر ارجِ شایسته نگذارد .هنر باید هنر باشد تا
هم چون سالح به کار گرفته شود .اما ،البته ،الزامی در پیروی از سبکی خوگرفته یا انتخابِ
موضوعهای آشنا نیست .میتوان سبک تازه داشته و موضوعِ ناسُفته اختیار کرد و آنگاه ،سبک
و موضوع را چنان بههم جوش داد که با همۀ غرابت پذیرفتنی باشد و به هدف بنشیند و چه
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بهتر از این؟ اما هنرِ کممایه و خامدست ،الکن است ،بُرد ندارد ،به کار نمیآید .چنین نقصی را
نمیتوان بر "هنر" بخشید و منتقدِ آگاه که میداند کجاست و در چه کار است ،این را به ویژه
بر دوست نمی بخشد.
آنچه گفته شد ،هنر را در دورانهایی در نظر می گیرد که اگر هم کشاکش و درگیری و نبردی
هست ،هرمِ نظم هنوز برجاست :ثروت و قدرتِ جامعه در قلّهی هرم تمرکز یافته است و طبقاتِ
فرودست ،بارِ فرمانروایی و کامرانیِ قدرتمندان را بر دوش میکشند و رهایی میجویند .اما ،پس
از آنکه پایههای نظمِ کهن فرو ریخت و نظمِ تازهای در انقالب و دگرگونی ارزشها شکل
گرفتن آغاز کرد ،ضابطههای پذیرشِ هنر  -نقدِ هنری  -دیگر نمی تواند هم چنان باشد که در
گذشته بود .هنرمند هم دیگر آن نیست که بود .اکنون او جنگاوری است در میدانِ جنگ .او،
اگر هم بخواهد ،دیگر نمی تواند در "بیطرفی" یا چنان "آزادیِ" دلخواه که تاکنون او را به
سالمت ،در آسایشِ تن و جان ،از گیر و دارِ نبردِ درونیِ جامعه گذرانده است ،بیافریند.
اینک گردبادِ انقالب در همه چنگ انداخته ،همه را از تنگنای زندگیِ خوگرفته برکنده است.
جنگِ خونینِ مرگ و زندگی در جامعه در گرفته است .هنرمند ،بخواهد یا نه ،در سرایتِ تبِ
انقالب است .خیزشِ امید و شورِ عمل به یاری انقالبش میکشاند ،یا سراسیمگی و ترس از
آنچه رخ می نماید ،بر دشمنی با انقالبش برمیانگیزد .در هر دو حال ،سرریزِ انقالب را در هنرِ
خود به چشم می بیند .و می بیند که انقالب ،نه تنها موضوع ،بسا نیز شیوه و شکل و حتی افزارِ
بیان را بر او تحمیل میکند .اندیشهها ،شکلها ،رنگها و آهنگهایی در او راه مییابند که در
روندِ عادیِ آفرینشِ هنریاش نبودند ،نمیتوانستند باشند ،و انقالب او را با خود می برد .از او
آن می سازد که گمانِ آن هرگز به خود نمیبرده است.
انقالب چیست؟  -ارادهی سترگِ انبوهی که یکباره در بیان آمده ،مجالِ عمل یافته است.
سختگیر و پرتوقع و کمتحمل ،انقالب میخواهد و بیدرنگ می خواهد و به هر قیمت
میخواهد :گسترشِ ناگهانی دایره ی خواست و توان .سدّ و بندها فرو می ریزد .نیرو و اندیشه بر
میجوشد ،سرریز میکند ،پیش می تازد .ویرانگری و آفرینش با هم.
انقالب قانونِ خود و مشروعیتِ خاصِ خود دارد .وزن و پیمانهاش دیگر است ،همچنان که پایِ
رفتارش دیگر ،و ناچار به پای او باید رفت و در آشفتگی پُرشتابِ حوادث ،خطّ کلی انقالب را
ناگزیر باید نگه داشت .چه ،انقالب ،در کل ،از ضرورتی منطقی پیروی میکند و همین ضرورت،
جوهر و انگیزه و نیروی راهبرِ انقالب است .به اعتبار آن ،برای گشودن راهِ تحقق بر آن ،اینک
حقیقت و آزادی و کمالِ انسانی ،همه در تاییدِ بی چون و چرای انقالب،در یاری به رغم هرکس
و هرچیز در انقالب خالصه میشود.
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در روندِ شورآفرینِ انقالب و در تالشِ سهمگینِ تن و جان برای تحکیم و گسترشِ پیروزیهای
به دست آمده ،معیارهای رفتارِ اجتماعی به هم میریزد .ارزشهای نوگویی بر می روید .هوای
تَفتۀ سودا .جهشِ فرد به بیرون و برتر از خویش .انگیختهگی و پاکباختگی .انقالب همه چیزِ تو
را از تو میخواهد .بیدودلی و بهانهسازی .و چگونه می توان در انقالب دودل بود و بهانه
ساخت؟ امکان نیست .در ناهمخوانیِ جزئیات در ماندن ،از شتاب و دامنۀ دگرگونیها رمیدن،
امروز را به مقیاسِ دیروز گِز کردن و حسرتخوردن ،بر انقالب از دیدگاهِ پسند و ناپسندِ فردی
حکم راندن ،سر به دیوار کوفتن است .و راه دور نیست از آن تا چند انداختن در رویِ انقالب .و
هنرمند - ،به ویژه آنکه دریافتی کلی و هماهنگ از جامعه و نیروهایی که در آن در کارند
ندارد ،آنکه انقالب بر او میگذرد اما در راه نمییابد ،-بیش از هر کسی در سرایتِ چنان آفتی
است .تاثّر پذیریِ فطری ،زندگی در لحظه ،عادت به برچینِ دقایقِ رنگین و تاکید بر آن در
بازآفرینی ،ای بسا که هنرمند را از دریافتِ کلیّتِ انقالب باز دارد .حقیقتِ زنده برایش نادیده
می ماند و سرابِ گریزنده ،راهنمای اندیشه و خواست می شود ،و این غُبن است.
اینجاست که منتقدِ بینا و دلسوز به کار میآید - ،بینا به واقعیتِ انقالب و محتوای نبردِ انقالبی
و دلسوز در راهنماییِ نیروهایی که میتوانند در زمینۀ هنر به صفِ انقالب بپیوندند .از این رو
است که او ،در خردهگیری و باز نمودنِ کاستیها یا در تایید و ستودنِ شایستگیها ،سخنِ
دانسته می گوید و قلمش بر کاغذ می رود ،تا دشمنِ سرسخت از پا در آید ،اما هیچکس از آنان
که می توانند با هنرِ خود بر شور و توانِ رزمندگیِ انقالب بیفزایند ،نرمند ،به خود رها نشوند.
آری ،جنگ است و سخن از انصاف ،به صورتی مطلق که دشمن و دوست را در یک پایه نهد،
نمی تواند باشد .و در این راه و روش ،برای منتقدِ انقالبی جای شرمزدگی و پردهپوشی نیست .او
به بانکِ رسا اعالم میکند که از هنر چه می فهمد و چه میخواهد :بازآفرینیِ واقعیت به گونهای
که برای انقالب بسیجکنندۀ نیرو باشد و به پیروزی نبردِ انقالبی یاری رساند .بدینسان ،نقدِ
انقالبی آن است که ،بی آنکه به ویژگیهای شکل و شیوه و افزارِ بیان کم بها دهد ،هنر را پیش
از هر چیز ،در رابطه اش با انقالب در نظر آرد و هنر را برای انقالب بخواهد .اما بها دادن به آن
ویژگیها نیز تا جایی است که اینهمه بر انگیزندگیِ انقالبیِ هنر بیافزاید ،نه آنکه برگیرنده از
هنر را در آرایههای صوری ،در شگردهای ساخت و پرداخت نگه دارد و یادِ انقالب را در او به
فراموشی بسپارد.
با چنین معیارهای ساده در ارزیابی و داوری ،منتقدِ انقالبی ،هنری را که یاریگرِ انقالب است،
از آنکه راه بر انقالب میبندند باز می شناسد و به مردم می شناساند.
بر اوست که هنرِ انقالبی را در آنچه می تواند بر رنگینی و رساییِ بیان و نیز بر دقت و کارایی و
بُردِ پیامش بیفزاید ،راهنمایی کند .اما ،در برابرِ هنری که سرِ دشمنی با انقالب دارد و به دست
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و به نیروی خودِ تودهها میخواهد زنجیر بر پاهایشان استوار کند؛ بر اوست که دروغ و نیرنگی را
که در آن نهفته است ،بیمحابا بشکافد و افسونِ زیبایی و حقیقتنماییاش را باطل کند .آنجا
هم که احتماالً حقیقتی مشخّص در آن میبیند ،رگۀ بدخواهی و فتنهگری را که بی شک در
تاروپودِ آن هست ،بجوید و باز نماید.
اینک با هنری که خود را "بیطرف" میخواهد یا "بیطرف" می ماند ،تکلیف چیست؟
در موقع و محیطِ انقالبی ،طبیعی است که دعویِ بیطرفی راه به بدگمانی دهد .منتقد هم به
حکمِ وظیفه باید بدگمان باشد .با اینهمه ،در اظهارِ داوری نباید شتاب نمود .هنرِ "بیطرف" را
باید تا همان حد که به انگیزۀ خودخواهی و ترسِ جان از سودای بزرگِ انقالب کناره می جوید،
نکوهش کرد و از اعتبارش کاست .و در همان حال ،راه را برای پیوستنِ هنرمند به صفِ پیکارِ
انقالبی باز گذاشت .شاید این تدبیر ،نتیجۀ مثبتِ مشخصی به بار نیاورد ،اما کسی را هم به
اردوگاهِ دشمن نمیراند.
حتی با آن هنرِ مزوّری که در پوششِ بیطرفی آب به آسیابِ دشمن می برد ،تا زمانیکه به
یقین پرده از روی کارش برداشته نشده است ،باز به همانگونه می توان مدارا نمود .ولی ،پس از
آن ،البته کار از قرارِ دیگری است.
پس از همۀ آن چه گفته شد ،باید افزود که نقدِ هنری کارِ سرسری نیست .منتقد  -به ویژه
منتقدِ انقالبی  ، -در داوریِ خویش و در نتایجی که از آن می زاید ،مسئول است .از این رو باید
زیر و بمِ کارِ انتقاد ،حدّ و مرزِ آن و منظور از آنرا در کل و جزء بهروشنی بداند .ناگزیر هم به
درکی درست از هستی و پویندگیِ جامعه ،همراه با دیدی آرمانی از انقالب نیاز دارد تا به
اندیشه و داوریاش پیوستگی و هماهنگی دهد .و بهتر آنکه با شناختی گسترده ،دلی پُرشَفقت،
امّا خویشتندار داشته باشد.
و در همه حال ،رایِ او ،در بازنمودنِ کاستیها و شایستگیها ،باید مستدل و مستند باشد تا به
بیپروایی و غرض متهم نشود و مصداقِ این گفتهی حاف نباشد که:
"آه ،آه از دستِ صرّافانِ گوهرناشناس
هر زمان خرمهره را با درّ برابر میکنند".
در پایان ،این نکته هم گفتنی است که انقالب ،با آنکه در روندِ تکوینی و در عملِ خود جوششِ
خشمِ تودههاست و پیش از هرچیز به واژگونی و ویرانیِ پایههای نظمِ گذشته میاندیشد ،باز
ناگزیر از آناست که تصویری از آینده به دست دهد چنانکه منعکسکنندۀ آرزوها و
برانگیزندهی نیروها باشد .بدین منظور ،انقالب باید فلسفۀ خود و برنامۀ عملِ خود را در ایجادِ
نظمِ نوین اعالم کنند تا هر کسی بهروشنی بداند چه دگرگونیهایی در جامعه پدید آمده یا در
کارِ پدید آمدن است و هرکس  -از جمله هنرمند  -بداند که انقالب در چیست و برای چیست
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و خصلتِ "انقالبی" که معیارِ ارزیابی و داوری در روزگارِ انقالب است ،کدام است؟ بدین سان،
دیگر کمتر جای اشتباه ،کمتر جای سردرگمی یا بهانهجویی است و رای و سلیقۀ فردی ،کمتر
میتواند به نامِ "انقالب" حکم صادر کند.
********
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ّی
ّت و مسالۀ مل
دربارۀ مل
احسان طبری

عکسی ماندگار از زنده یاد " احسان طبری " در کنار برخی از اهالی نمایش ایران
سال  13۵8خورشیدی :ردیف نخست از راست # :بهزاد_فراهانی #پرویز_پرستویی #شاه_کرم
ردیف دوم از راست # :فهیمه_رحیم_نیا  /همسر بهزاد فراهانی #احسان_طبری #بهرام_وطن_پرست
ردیف آخر  ،ایستاده از راست # :مجید_نجف #باقریان #مسجد_جامعی #مرتای_عقیلی #صدرالدین_شجره
عکس از آرشیو #مجید_بهشتی  /نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون.

مسئله بررسی و روشن ساختن قوانین رشد و تکاملِ قومی یا به بیان دقیدق تدر ،اِتنیدکِ جامعده
بشری یکی از مسائل مهمی است که تنها مارکسیسم د لنینیسم حق دارد مدعی حدل علمدی و
عملی آن باشد .تحقیقات و تعمیمات ایدئولوگ های بورژوازی در این زمینه کم نیست ،ولی این
تعمیماتِ سفسطه آمیز ،بالمحتوی و نادرست است که بورژوازی در مقیاس کشور و جهان دنبال
می کند وای چه بسا عوامل ذهنی مانند مذهب یا آگاهی ملی یا خصایل به اصطالح ثابت ملدی،
معیارِ تشخیصِ ملت ها قرار داده شده است.
مارکسیسم د لنینیسم معتقد است که جامعۀ بشری ،در کنار رشد اجتماعی د اقتصادی (کده بده
صورت تبادلِ فرماسیون ها انجام می گیرد) ،یک رشد و تکاملِ اِتنیدک را نیدز مدی گذراندد ،کده
البته نسبت به رشد فرماسیون ها دارای جنبه فرعی و تبعی است .رشد و تکاملِ اِتنیدک جامعده
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یعنی چه؟ یعنی تکامل جامعه بشری از جهت بررسی اشکال گوناگونِ آن نوع تجمعِ انسانی کده
مبتنی بر یک سلسله وجوه اشتراک پایدار است (مانند وجه اشتراک در سرزمین ،زبان ،فرهنگ،
روحیات و اقتصاد) .می گوییم وجوه اشتراک پایدار ،زیرا اگدر وجده اشدتراکی ناپایددار (مدثال در
سرزمین) پدید شود ،این به هیچ وجه به حساب نمی آید و ای چه بسا اقدوام مختلدف در دوران
های گوناگون تاریخ در سرزمین مشترکی زیسته اند و ای چه بسا ملت های گوناگون کده زبدان
واحدی دارند و غیره.
در واقع از سرآغاز تاریخ ما با چنین تجمع ها ،که نام علمی «اشدتراکِ اجتمداعیِ اِتنیدک» بددان
داده شده است ،روبرو هستیم .واژۀ اِتنیک را در فارسی نمی تدوان ترجمده کدرد؛ مدثال ،چنانکده
گفتیم ،می توان آن را قومی نامید ،ولی این کلمه رسا نیست و تولید ابهام می کندد و بده ناچدار
باید لف متداول اروپایی را به کار برد.
در جامعه کمون اولیه ،اشکال عمده این تجمعِ اِتنیک عبارت است از طوایف و قبایل ،که با هدم
خویشاوندی و پیوند خونی داشته اند در آخرین مراحل این جامعه ،یعنی در پایان نظامِ دودمانی
حتی اتحاد قبایل پدید شده ،کده گداه بدین آن هدا خویشداوندی و پیوندد خدونی نبدوده اسدت.
خویشاوندی و پیوند خونی تنها برای مراحل معینی از تکامل اتنیک شاخص است.
در جوامع برده داری و سپس فئودالیسم ،شکل اساسی این تجمع یا اشتراک اتنیک ،قدوم اسدت
که از قبایل و طوایف خویشاوند و ناخویشاوند پدید می آید .طایفه ،قبیله ،اتحداد قبایدل (کده در
یونان بدان «فراتری» می گفتند) قوم و تجمع اقوام اشتراک های اتنیک هستند که بدین آن هدا
سه وجه مشترک وجود دارد ،اشتراک ارضی(یا سرزمین) ،اشتراک زبدانی و اشدتراک فرهنگدی و
روحی .در اینجا هیچگونه سخنی هم از اشتراک نژادی نمی تواندد در میدان باشدد .زیدرا ندژاد از
جهت مارکسیستی یک مقوله بیولوژیک است ،لذا از جهت علمی دارای معنای جداگانه ای است
و ربطی به واحد اتنیک ،که یک مقوله اجتماعی است ،ندارد.
با در آمیختن و به هم پیوستن تدریجی بازارهای متفرق محلی به صدورت بدازار واحدد و بدزرگ
ملی (که به ویژه عامل عمده آن بازرگانان سرمایه دار هستند) ،و با تبدیل تقسیم کار اجتمداعی
در مقیاس یک محل به تقسیم کار اجتماعی در مقیاس یک کشور (که در دوران تکامل سدرمایه
داری انجام می گیرد) اقوام و قبایل در این دیگ عظیم اقتصادی می جوشند و مجتمدع اتنیدک
بزرگ تری به نام ملت پدید می شود که دارای چهار وجه مشترک پایددار اسدت ،یعندی زمدین،
زبان ،فرهنگ ،اقتصاد .بدین ترتیب ،چنانکه مارکس و انگلس متذکر می گردیدند ،سرمایه داری
به تفرقه قومی خاتمه می دهد و اهالی را از نظر اقتصادی به هدم پیوسدته مدی سدازد و تمرکدز
سیاسی ایجاد می کند و شرایط پیدایش و قوام ملت ها را فدراهم مدی کندد .مقصدود مدا از واژه
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قوام ،تکامل یک ملت برپایه چهار وجه اشتراک پایدار است ،که طبیعتا مدت زمان معیندی را در
تاریخ اشغال می کند.
لندین مدی گویددد« :ملددت محصددول ندداگزیر و شددکل ندداگزیر دوران بددورژوازی تکامددل اجتمدداعی
است(».کلیات ،ج  ، 26ص  .)7۵از آنجا که تکامل سرمایه داری در عرصه جهانی بدا ندامورونی و
در ازمنه مختلف انجام می گیرد ،لذا تبدیل اقوام به ملت ها هم زمدان نیسدت و از آن جملده در
آسیا و آفریقا دیرتر از اروپا صورت می پذیرد ،زیرا استعمار تا حدود زیاد تکامل عادی را در ایدن
نواحی ترمز کرده است .مارکسیسم د لنینیسم تبعیت پیدایش مقوله ملت از سرمایه داری را بده
عیان نشان داده است و اینجاست که روشن می شود تکامل اتنیک جامعه تابعی است از تکامدل
اقتصادی د اجتماعی آن ،نه برعکس.
برخی ایدئولوگ های بورژوا ،با مطلق کردن مقوله ملت و ادعای آن که «اتا د ناسیون» ( Etet -
( )Nationیعنی ترکیب ارگانیک ملت ها و کشورها) یک ترکیب ثابت مدنی و روحی است ،می
خواهند برعکس تکامل اتنیک را مایه تحدوالت تداریخ جلدوه گدر سدازند ،چیدزی کده بده کلدی
خطاست .در این مجتمع اتنیک تازه ،که ملت نام دارد ،وجوه اشتراک سه گانه قبلی نیدز تغییدر
شکل می یابند .مثال زبان واحد ملی پدید می آید و دیوار بین زبان محاوره (لف ِ عوام) و مکاتبه
(لف ِ قلم) شکسته می شود و فرق بین لهجه ها و نیم زبان های والیات و زبان دیدوانی مرسدوم
در پایتخت زدوده می گردد و وحدت لغوی و دستوری زبان تعمیق می یابد)1(.
یا مثال آگاهی ملی ،به مثابه بخشی از حیات و فرهنگ جامعده پدیدد مدی شدود ،کده احسداس
عواطف معینی را درباره ادراک شخصیت اتنیک و حقوق ملی و مبارزه بدرای رفدع سدتم ملدی و
غیره در برمی گیرد و نقش اجتماعی بسیار مهم و حساسی را ایفا می کند .یا مثال وابستگی بده
سرزمین زاد و بومی ،که در فئودالیسم وجود داشت ،به وابستگی به سدرزمین وسدیع تدری ،کده
وطن ملی است ،بدل می گردد و غیره.
چنان که لنین یادآور می شود ،در هر ملت بورژوا عمال دو ملت و همراه آن دو فرهندگ وجدود
دارد :یکی متعلق به طبقات حاکمه و دیگری متعلق به طبقات محکوم است ،زیرا اشتراک ملدی
موجب از بین رفتن تااد طبقاتی نیست و این عامل دومدی اسدت کده در تداریخ نقدش تعیدین
کننده دارد .لذا دعوی ایدئولوگ های رژیم پهلوی که می طلبیدند ،مسائل باید در «سطح ملی»
و در چهارچوب «وحدت ملی» حل شود و نه در سطح طبقاتی و در چهارچوب مبارزه طبقداتی،
دعوی بی پایه ای است .همین تقدم برخورد طبقاتی بر برخورد ملی اسدت کده در خدود مسدئله
ملی ،از جهت این که در جهت منافع کدام طبقه مطرح است ،موثر واقع می شود .همدین تقددم
برخورد طبقاتی بر برخورد ملی است که موجب می شود که ما حل مشخص مسائل مربدو بده
مناسبات ملی را همیشه تابع منافع طبقه انقالبی پرولتاریا مدی سدازیم و بده آن هرگدز برخدورد
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تجریدی نداریم و در اجرای شعار حق ملت ها در تعیدین سرنوشدت خدود تدا حدد جددایی نیدز
برخورد ما طبقاتی است.
لنین می گوید« :شناختن بالشر ِ مبارزه در راه حقّ تعیین سرنوشت ،به هیچ وجه مدا را ملدزم
نمی کند که هر گونه مطالبۀ حق تعیین سرنوشت ملی را تاییدد کندیم( ».کلیدات ،جلدد  ،۵ص
)337؛ و نیز« :منافعِ سوسیالیسم باالتر از منافع حقِ ملت ها در تعیینِ سرنوشت است».
مقوله اتنیک «ملت» ،حتی در سوسیالیسم و کمونیسم ،منتها با محتوی به کلی نو و با همگونی
به مراتب قوی تر اجزاء خود ،باقی می ماند .تنها با محو سرمایه داری و پیدروزی سوسیالیسدم و
کمونیسم در مقیاس جهانی و پس از پیدایش اقتصاد واحد جهانی و محو مرزها و حرکت آزادانه
ملت ها در عرصه جهان و در آمیختگی آن ها و پیدایش زبان واحد جهانی ،مقوله ملدت نیدز بده
تدریج محو می شود و مقوله «بین المللی بشری» ،به مثابه واحد نوین اتنیدک ،جدای آن را مدی
گیرد ،که این خود منظره ای است از جهت تاریخی بسیار دور.
لنین می گوید« :همانطور که بشر تنها از طریق دوران گذار دیکتاتوری طبقات سدتمدیده مدی
تواند به محو طبقات برسد ،تنها از طریق دوران گذار آزادی کامل همده ملدت هدای سدتمدیده،
یعنی آزادی آن ها برای جدا شدن می تواند در آمیختگی ناگزیر ملل در واحد بشری نایدل آیدد.
»(جلد  27ص )2۵6

در سرمایه داری از جهت مسئله ملی دو گرایش دیده می شود:
 1د گرایش بیداری ملی و تشکل ملت های جداگانه و دولت های جدید .این گرایش به ویژه در
آغاز سرمایه داری غلبه دارد و انبوهه های ناپایدار قومی قرون وسطایی را در هدم مدی شدکند و
واحدهای نوین ملی پدید می آورد .اکنون در آسیا و آفریقا ایدن پروسده در بسدیاری از کشدورها
دیده می شود.
 2د گرایش در آمیختگی ملت ها در اثر پیدایش اقتصاد جهانی و شکستن جدارهای فاصل بدین
ملت ها ،که در دوران امپریالیسم تفوق می یابد .این پروسه نیدز در مقیداس جهدانی دیدده مدی
شود .ولی سرمایه داری نمی تواند این تااد را حل کند ،یعنی اتحاد بین المللی ملت هدا را ،در
عین حف شخصیت مستقل ملی آن ها ،تامین نماید .منظور ما از استقالل ،یعندی رهدایی یدک
ملت از تحمیل وتبعیض یک ملت دیگر و امکانش برای تعیین سرنوشدت خدود بدر پایده مصدالح
تکامل خدویش .امپریالیسدم بدا چندین اسدتقاللی ذاتدا مخدالف اسدت و «همکداری و شدراکت»
(پارتزیسم) با امپریالیسم به معنای استقالل نیست .سراسر جهان امروز پر از اندواع نمونده هدای
تصادمات ملی است ،زیرا سرمایه داری برحسب ماهیت خود ناسیونالیست و سیطره جو است نده
انترناسیونالیست .آنجا که ایدئولوگ های بورژوا از به اصطالح اتحاد خانواده بشری دم می زنندد،
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تددازه ایددن مطلددب را بددر پایدده اندیشدده جهددان وطندی بدده میددان مدی کشددند .جهددان وطندی یددا
کسموپولیتیسم سرمایه داری ،متامن نفی شخصیت ملت ها و توجیه تبعیت ملل از یدک ملدت
«برتر » و «زبده» است .تنها سوسیالیسم می تواند پروسه انترناسیونالیزه جامعه بشری را تسریع
نماید .لنین می گوید« :هدف سوسیالیسم نه تنها از میان بردن هر نوع جددایی ملدی ،نده تنهدا
نزدیکی ملت ها ،بلکه در آمیختگی آن هاست( ».کلیات ،جلد  ،22ص .)13۵
لذا روندِ استحاله ،در آمیختگی و اتّحادِ ملت ها و پیدایش واحد های بزرگ ملی ،اگر طبیعدی و
مبتنی بر ستم ملی نباشد ،روندی مترقی است .مارکسیسدت هدا بدا روندد اسدتحاله مصدنوعی و
اجباری ،که بورژوازی ملت حاکم برای محو شخصیت ملی خلق های ستمدیده به کار مدی بدرد،
مخالفند و با آن مبارزه می کنند.
اکنون که با مقوله ملت و سیر پیدایش آن آشنا شدیم ،نظری به «مسئله ملی» بیافکنیم:
مسئله ملی ،مسئله روابط اقتصادی ،ارضی ،سیاسی ،دولتی ،حقوقی ،فرهنگی و زبانی بدین ملدت
ها و اقوام در فرماسیون های اجتماعی د اقتصادی مختلف است .این مسئله در همده فرماسدیون
ها وجود داشته ،ولی در دوران سرمایه داری ،به ویژه در دوران امپریالیسم ،بحد اعالی حددت و
شدت خود می رسد .همانطور که مارکس و انگلس یادآور مدی شدوند(جلد  ،2جلدد ،3ص  19د
 )20مناسبات ملی را به ویژه شیوه تولید ،خصلت جامعه و نظام دولتی و تناسدب قدوای طبقدات
در درون ملت و سیاست ملی طبقات حاکم معین می سازد و خود این مناسبات ملی در جهدات
مختلف تکامل اجتماعی و از آن جمله در مبارزات طبقاتی تاثیر متقابل و متعداکس دارد .توجده
به محتوی مسئله ملی و عوامل موثر در آن ،برای احزاب انقالبی کارگری دارای اهمیدت اصدولی
فراوانی است.

اشکال مختلف به خود می گیرد مانند:
ستم ملی
ِ
مبارزه علیه ِ
د مبارزه برای استقالل کامل یا نیل به خودمختاری سیاسی و اقتصادی در میهن موجود؛
د مبارزه برای وحدت سرزمین های پراکنده ملی؛
د مبارزه برای خودمختاری فرهنگی بدون خودمختاری سیاسی و اقتصادی وغیره.
ستمِ ملّی نیز به اشکال مختلف سیاسی ،فرهنگدی و اقتصدادی و غیدره از طدرف هیئدت حاکمده
اعمال می گردد .این ستم ملی با ستم طبقاتی در مدی آمیدزد و منشداء بدروز ایددئولوژی هدای
ناسیونالیسم(ملت گرایی) ،شوینیسم(ملت گرایی افراطی) ،راسیسم(برتری نژادی) ،دشمنی هدای
مذهبی و غیره است که گاه نیز منجر به تیره شدن آگاهی زحمتکشان و گمراهدی آندان و مدانع
اتحاد آن ها علیه دشمن مشترک است .لنین یادآور می شود که مسئله ملی به مختصات دوران
معین تاریخی و شرایط خاص و مرحله معین تکامل اجتماعی هر ملت بستگی دارد(کلیات ،جلد
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 ،23ص  .)۵8بدین معنی ،مسئله ملی در هر مرحله معین تاریخی ،دارای محتوی طبقاتی معین
است ،لذا ،چنان که یادآورشددیم ،بایدد بدرای ارزیدابی صدحیح آن برخدورد مشدخص تداریخی و
طبقاتی داشت.

مسئله ملی از جهت مارکسیسم ـ لنینیسم در دو سطح بررسی می شود:
یک بار از جهت مبارزه ملت های مستعمره و وابسته برای نیل به استقالل سیاسدی و اقتصدادی
در قبال امپریالیسم .این مسئله در مارکسیسم «مسئله ملی و مستعمراتی» نام گرفته ،و یک بار
از جهت مبارزه ملت ها و اقوام محروم علیده سدتم ملدی در داخدل کشدورهای کثیرالملده علیده
بورژوازی ملت های حاکم .ماهیت هر دو نوع یکی است ،ولی نوع دوم در تاریخ معاصر دوبار و بدا
ویژگی های معین بروز می کند .یک بار در قرن نوزدهم در امپراطوری های اطریش د هنگدری،
در روسیه تزاری و در امپراطدوری عثمدانی و ایندک در قدرن بیسدتم ،در کشدورهای کثیرالملده
آسیایی و آفریقایی ،که در آن بورژوازی ملت حاکم استقالل سیاسدی را بده دسدت آورده اسدت.
مثال مسئله کرد در عراق و مسئله بنگالدش در پاکستان سابق از این نوع است.
در همین سطح ،در کشور کثیرالمله ما ،مسئله ملی مطرح است .در کشور ما به جدز فدارس هدا،
که اکثریت و حاکمیت با آن هاست ،خلق های دیگری وجود دارند ،مانند آذربایجانی ها ،کردها،
بلوچ ها ،ترکمن ها و عرب ها .درجه قوام ملی این خلق ها مختلف است .عدالوه بدر ایدن هدا در
کشور ما اقلیت هایی وجود دارند ،مانند ارمنی هدا ،آسدوری هدا و یهدودی هدا و نیدز واحددهای
کوچک ملی در درون سرزمین خلق دیگر ،مانندد قبایدل تدرک زبدان در فدارس ،کدرد زبدان در
خراسان و تات ها و طالش ها در آذربایجان .این اقوام طی قرون متمدادی در کشدور مدا بدا هدم
زیسته و فرهنگ مشترکی را پدید آوردند .ولی وجود ستم ملی و محرومیت خلق ها و اقلیت هدا
و واحد های ملی از تعیین سرنوشت و داشتن فرهنگ خود ،وحددت جامعده کثیرالملده مدا را از
بین می برد .لذا ،ما خواستار حل مسئله ملی در چارچوب وطن واحد ،یعنی در چدارچوب حفد
تمامیت ارضی ایران هستیم.
....
پی نوشت:
 -1یکی از مظاهر جالب شدکل گدرفتن زبانهدای ملدی در خاورمیانده ،عمیدقتدر شددنِ جدداییِ
زبانهای عربی و فارسی و ترکی از جهت واژه های علمی  -سیاسدی اسدت .مدثالً اگدر  ۵0سدال
پیش در ایران و ترکیه و کشورهای عربی اصطالح "تشکیالتِ مترقی" تقریباً مشترک بود ،حداال
"منامات تقدمیه" در عربی" ،ایلرجی ارگوت لر" در ترکی و "سازمانِ پیشرو" در فارسی ،ایدن
وجه اشتراک لغوی را از بین برده است.
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عناصر داستان به زبان ساده
جمال میرصادقی
برگرفته از کتاب "عرق ریزانِ روح"

ارژنگ :جمدال میرصدادقی در  19اردیبهشدت  1312خورشدیدی در تهدران بده دنیدا آمدد .او
فارغ التحصیل دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دانشگاه تهران در رشدته ادبیدات فارسدی اسدت.
جمال میرصادقی مشاغل گوناگونی داشتهاسدت :کدارگری ،معلمدی ،کتابددار دانشسدرای تربیدت
معلم ،کارشناس آزمون سازی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،مسوول اسدناد قددیمی
در سازمان اسناد ملی ایران و مدرس دانشگاه در رشته ادبیات و ادبیدات داسدتانی .در دوره دراز
کار نویسندگی ،داستانهای کوتاه و بلند بسیار و ده رمان نوشدتهاسدت کده برخدی از آنهدا بده
12زبان زنده جهان ترجمه شده است .میرصادقی نویسنده بزرگی است کده کمتدر در محافدل و
مجالس ادبی – فرهنگی دیده شده است .او از سنین نوجوانی شروع بده نوشدتن کدرده و اولدین
داستانش در سال  1337در مسابقه مجله سخن که پرویز ناتل خانلری آن را منتشدر مدیکدرد،
برنده و چاپ شد .اولین مجموعه داستان او با ندام «شداهزاده خدانم سدبز چشدم» در سدال ۴1
منتشر شده است .نام این کتاب در چاپهای بعدی به «مسافرهای شدب» تغییدر یافدت .جمدال
میرصادقی از میان  ۴3اثر خود 28 ،کتاب در زمینه داستان کوتاه ،رمان و پژوهش ادبی منتشدر
کرده و مطالعه آثار وی برای آشنایی با ادبیات معاصر ایران ضروری می باشد.
"عناصرِ داستان به زبانِ ساده"عنوان نوشتاری است برگرفته از کتاب "عرق ریزانِ روح" که بده
همراه لینک دریافت فایل پی دی اف دو کتاب "قصه ،داستان کوتاه ،رمان" و "درازندای شدب"
در ادامه نوشتار می آید .جمال میرصادقی در این نوشتار ،شرحی همه فهم و ساده از سدیاهه ای
از واژههایی را که بر عناصِر کلیدی سازندۀ داستان داللت دارند و یدا از مفداهیمِ مدرتبط بدا ایدن
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عناصر حکایت دارند که در درکِ عملِ داستانی نقشِ محوری دارند را ،در اختیار ما قرار داده تدا
اگر درباره یک داستان حرف می زنیم ،بدانیم چگونه و با استفاده از چه واژه هایی دریافدت خدود
را باز گوییم و از سوی دیگر ،اگر خوانندۀ نقدِ یک اثر داستانی هستیم ،با استفاده از همدین واژه
ها که بر عناصر و اِلِمان های درون متنی اثر اشاره دارند ،سدر از حدرف هدای منتقدد محتدرم در
آوریم .خالصه ،این ها مجموعه ای از کلیدی ترین و کداربردی تدرین واژگدان التدین بدا معدادل
فارسی در حوزۀ داستان نویسی هستند که به ترتیب حروف الفبای فارسی تنظیم شده اند و هدر
خوانندۀ حرفه ای باید به آنها آگاهی و اشراف داشته باشد و خوانندههدای غیرحرفدهای هدم اگدر
بدانند ،مطمئناً زیان نخواهد کرد ،و ایدون باد!
*****
انگیزه ( )Motivation
در ادبیات ،علت هدای روانشدناختی را کده بدرای اعمدال شخصدیت یدا شخصدیتهدای داسدتان،
نمایشنامه و فیلمنامه داده میشود ،انگیزه میگویند.
بازگشت به گذشته()Flash Back
بازگشت به گذشته ،شگردی است که نویسنده از طریق آن ،صحنهها یا حوادثی را کده پدیش از
این اتفاق افتاده ،ارائه میدهد .این اصطالح از فیلم گرفته شده و بهوسیله آن نویسنده با جهشی
ناگهانی به زمان گذشته ،حادثه یا صحنهای را که قبال در رمدان یدا نمایشدنامه روی داده اسدت،
نشان میدهد.
بافدت Texture
مجموعه عناصر تشکیلدهنده اثر ادبی را بافت مینامند .این عناصر جدا از موضوع و مامون اثر
است و شامل تصویرپردازی ،استعاره ،فاا و رنگ .لحن ،ضربآهنگ و… اسدت .بافدت مدیتواندد
حاصل ترکیب کلماتی باشد که در اثر به کار گرفته شده ،مثال کلمات میتوانند ثقیل یا ندرم یدا
خشن باشند .هر اثری ممکن است دارای بافتی «لطیف»« ،محکم»« ،سست» یا «روان» باشد.
بحدرانCrisis
بحران وقتی است که نیروهای متقابل برای آخرین بار با هم تالقی میکند و عمل داستانی را به
نقطه اوج یا بزنگاه می کشاند و موجب دگرگونی زنددگی شخصدیت یدا شخصدیتهدای داسدتان
میشود و تغییری قطعی در عمل داستانی بهوجود میآورد .این تغییر میتواند در جهت بهتر یدا
بدتر شدن وضع و موقع شخصی باشدد و کدار و عملدی را متوقدف یدا متحدول کندد .در زمدان و
نمایشنامه ممکن است بیش از یک بار بحران پیش آید و هر بحرانی بزنگاهی را بده وجدود آورد؛
درواقع بزنگاه یا نقطۀ اوج ،همیشه بر اثر بحران ایجداد مدیشدود .بحدران از عناصدر سداختاری و
ضروری پِیرَنگ است.
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بزنگاه :رجوع کنید به نقطه اوج
تخیّددلImagination
تخیل ،انعکاسِ تجاربِ گذشته است که مصالح موجود را تغییر میدهدد و براسداس آنهدا ،آثدار
خالقۀ جدیدی به وجود میآورد که هم محصول فعالیتِ خالق ذهنِ انسان هستند و هم نتیجده
پیشنمونه هایی که این فعالیت بر پایه آنها استوار است.
بُنمایه Motif; Motive
بُن مایه ،درونمایه ،اندیشه ،موضوع یا عناصر دیگری است که در اثری ادبی تکرار میشود .بُنمایه
دقیقا متکی به تأثیرِ حاکمی است که اثر را در جهت هماهنگی و یکپارچگی پیش میبرد.
پِیرَنگ Plot
پیرنگ ،نقشه ،طرح یا الگوی حوادث در داستان و چونی و چرایی حدوادث را در داسدتان نشدان
میدهد .به عبارت دیگر ،پیرنگ ،حوادث را در داستان چنان تنظیم و ترکیب میکند که در نظر
خواننده منطقی جلوه کند .از این نظر ،پیرنگ فقط ترتیب و توالی حوادث نیست ،بلکه مجموعه
سازمان یافته حوادث یا وقایع است؛ در حقیقت پیرنگ نقل حوادث است با تکیه بر روابط علت و
معلولی در هر اثر ادبی که نشان می دهد هر حادثه به چه دلیل اتفاق افتاده و بعد از آن نیز چده
حوادثی و به چه دلیل اتفاق میافتد .بدینمعنا که پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان
را بهطور عقالنی تنظیم میکند و ضدابطه ای اسدت کده نویسدنده بدر اسداس آن وقدایع را نظدم
میدهد.
تکگویی Monologue
تکگویی ،صحبت یک نفره ای است که ممکن است مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد و یدا از
این نظر ،تک گویی انواع گوناگونی دارد و از آن جمله است تکگویی درونی ،تکگویی نمایشی و
حدیثِ نفس.
تکگویی درونی Interior Monologue
تکگویی درونی ،گفتوگویی است که در ذهن شخصیت داستان جریان دارد .اساس تدکگدویی
درونی بر تداعی معانی است .به کمک تکگویی درونی خواننده بهطدور غیرمسدتقیم در جریدان
افکار شخصیت داستان قرار میگیرد و سیر اندیشههای او را دنبال میکند .اگدر صدحبتکنندده،
به محیط دور و بر حاضر خود واکنش نشدان بدهدد ،تدکگدویی دروندی او ،داسدتانی را تعریدف
میکند که در همان موقع در اطراف او میگذرد .اگر افکار او ،بر محور خداطرههدایی مدیگدذرد،
تک گویی او بعای از حوادث گذشته را که با زمان حال تداعی میشود ،مرور میکند .دست آخر
اگر تک گویی او ،اساسا واکنشی است ،سیر اندیشه صدحبتکنندده ،نده زمدان حدال را گدزارش
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میکند و نه یادآور زمان گذشته داستان است ،تکگویی درونی داستانی برای خدودش بدا زمدان
نامشخص است.
ِتکگویی نمایشی ،یکی از شیوههای نقلِ داستان کوتاه و رمان است .در شعر نیز مدورد اسدتفاده
قرار میگیرد و در نمایشنامه به تکگویی معروف است .در تکگویی نمایشی ،شخصیتِ داسدتان
مثل این است که با صدای بلند برای مخاطبی که خواننده او را نمدیشناسدد ،حدرف مدیزندد و
برای حرف زدن خود دلیلی دارد و راوی ،مانند بازیگری روی صحنۀ تئاتر ،تماشاچی را مخاطدب
قرار میدهد .از طریق حرف های اوسدت کده خوانندده بده وضدعیت و موقعیدت او و آنچده بدر او
گذشته ،آگاهی می یابد و تا حدودی به هویت مخاطب او نیز پی میبرد .وجود همدین مخاطدب،
باعثِ تمایزِ تکگویی نمایشی از تکگویی درونی میشود.
تِدم :رجدوع کنیدد بده درونمایده Theme
توصیف Description
توصیف ،نوعی از بیان است که با تأثیری که دنیا بدر حدواس مدا مدیگدذارد ،مربدو مدیشدود.
توصیف ،کیفیتِ اشیاء ،اشخاص ،اوضاع و احوال و اعمال و رفتار را ارائه میدهد .هدفِ توصدیف،
القای تصویر و تجسّم موضوع است به همانگونه که در وهله اول به چشم ناظر میآید.
تمثیدل Allegory
تمثیل ،نوعی تصویرنگاری است که در آن مفاهیم و مقاصد اخالقدی از پدیششدناختهشددهای از
روی قصد به اشخاص ،اشیاء و حوادث منتقل میشود.
تکنیددک (جنبدده فنددی) Technique
جنبه فنی یا تکنیک ،همه روش ها و تمهیداتی اسدت کده نویسدنده بدرای ایجداد سداختار ادبدی
داستان به کار میگیرد که شامل تنظیم پیرنگ ،مفاهیم شخصیتپردازی ،برقراری و اداره زاویده
دید ،کاربرد صحنه ،ایجاد فاا و رنگ ،بهرهگیری از گفتوگو ،ابداع شیوههای تمثیدل یدا نمداد و
سبک است.
حالتِ تعلیق :رجوع کنید به هول و والVerisimilitude
جریانِ سیّالِ ذهن Stream of Consciouness
جریانِ سیّالِ ذهن ،به کلِ حوزۀ آگداهی و واکدنش عداطفی رواندی فدرد گفتده مدیشدود کده از
پایینترین سطح یعنی سطح پیش تکلمی آغاز میشود و بده بداالترین سدطح کده سدطح کدامال
مجزای تفکر منطقی است ،میانجامد .فرض بر این است که در ذهدن فدرد ،در لحظدهای معدین
آمیخته ای از تمام سطحهای آگاهی ،سیرِ بیپایانِ احساسات ،افکار ،خاطرههدا ،تدداعی معدانی و
انعکاس به وجود آید تا آنچه را «جریان سیال ذهن» مینامد ،پدید آورد .اگر قرار باشد محتدوای
دقیقِ ذهن را در هر لحظه توصیف کنیم ،به ناچار باید این عوامل گوناگون ،بیارتبدا بدا هدم و
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غیرمنطقی در طی کلمات ،تصورات و افکار بیان شوند ،همانگونه که سیرِ بینظدمِ فکدر چندین
است.
حادثۀ استقاللیافته Episode
حادثۀ استقالل یافته ،بخشی از داستان است که به خودی خود کامل است اما منطقی درونی آن
را به بخشهای دیگر پیوند میدهد و الگوی حوادثِ داستان را به وجود میآورد.
درونمایده؛ مادمون Theme
درونمایه یا مامون ،فکر اصلی و مسلط در هر اثری است ،خدط یدا رشدتهای کده در خدالل اثدر
کشیده می شود و عناصر آن را به یکدیگر پیوند میدهد؛ به بیانی دیگر ،درونمایه را بهعنوان فکر
و اندیشه حاکمی تعریف کردهاند که نویسنده در داستان اعمال میکند .درونمایده تمدام عناصدر
داستان را انتخاب میکند .این عناصر عبارتند از «موضوع»« ،شخصدیتهدا»« ،عمدل» و نتیجده
حاصل از «کشمکش» و هر چیز دیگری که نویسنده بدرای عرضده داشدت کدل معندا و سداختار
داستانش به کار میگیرد.
روایت؛ راوی Narration; Narrator
روایت ،نقل وقایع است به صورتی که ارتباطی میان مجموعهای از آنها برقرار باشد .راوی کسی
است که داستان را نقل می کند چه به صورت کتبی ،چه به صورت شفاهی .راوی ممکن است به
ظاهر خود نویسنده باشد یا نقلکننده داستان ،در این صورت ،به آن «صددا» مدیگویندد .زاویده
دیدهایی که نویسندگان برای نقل داستان انتخاب مدیکنندد ،اندواع روایدت و راوی را بدهوجدود
میآورد.
زاویۀ دید Point of View; View Point
زاویۀ دید ،نمایشدهنده شیوهای است که نویسنده بهوسدیله آن ،مصدالح و مدواد داسدتان را بده
خواننده ارائه می کند و درواقع رابطه نویسنده را با داستان نشدان مدیدهدد .هدر داسدتانی بایدد
گویندهای داشته باشد که موضوع را نقل میکند؛ این نقل موضدوع ممکدن اسدت بده شدیوه اول
شخص یا دوم شخص یا سوم شخص صورت بگیرد.
سدداختار Structure
ساختار ،حاصل روابط متقابل کلیه عناصری است که اثر را تشکیل میدهدد .بده عبدارت دیگدر،
ساختار نتیجۀ ارتبا ِ ضروری میان اجزای یدک کدل هندری اسدت کده موجدب یکپدارچگی اثدر
میشود و این یکپارچگی هرچه کاملتر باشد ،بیشتر به اثر وحدت هنری میدهد.
سدبک؛ اسدلوب ،شدیوۀ نگدارش Style
برای سبک یا اسلوب ،تعریفهای متعددی وجود دارد .بر حسب سدادهتدرین تعریدفهدا ،سدبک
شیوه خاصی است که نویسنده برای بیان مفاهیم خود به کار میبرد .به عبارت روشدنتدر اینکده
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نویسنده آنچه را می خواهد بگوید چگونه بیان کند .از این نظر سبک ،به رسم و طرز بیان اشداره
دارد و تدبیر و تمهیدی است که نویسنده در نوشتن به کار میگیرد؛ بددین معندی کده انتخداب
کلمه ،ساختمان دستوری ،زبان مجازی ،تجانس حروف و دیگر الگوهای صوتی در ایجداد سدبک
دخیل هستند .بهترین سبک برای ارائه هر منظوری ،آن است که تقریبدا تطبیدق کداملی میدان
زبان و افکار هر کس به وجود آورد .در واقع سبک ترکیبی از دو عنصر است :فکری که باید بیان
شود و فردیّتِ نویسنده .در مباحث جدیدتر ،سبک را انحراف یا تمایزی دانسته که در شیوه بیان
هر کس ،نسبت به دیگر شیوههای بیان وجود دارد .به عبارت دیگر ،سبک یعنی انحدراف از ندرم
یا هنجار بیان دیگران ،به این معنا که سبک هر اثر با سنجش و در تقابدل بدا اثدر دیگدر درک و
مشخص میشود .سبک با مکتب ادبی فرق دارد.
شخصدیت Character
اشخاص ساختهشدهای (مخلوقی) را که در داستان و نمدایش و… ظداهر مدیشدوند ،شخصدیت
مینامند .مخلوقِ ذهن نویسنده ممکن است همیشه انسان نباشدد و حیدوان و شدیء یدا چیدزی
دیگر را نیز شامل شود .شخصیت ،در اثر روایتی یا نمایشی ،فدردی اسدت کده کیفیدتِ رواندی و
اخالقی او ،در عمل او و آنچه میگوید و میکند ،وجود داشته باشد .خلق چنین شخصیتهدایی
را که برای خواننده در حوزۀ داستان تقریبا مثل افرادی واقعی جلوه میکندد ،شخصدیتپدردازی
میخوانند
شرحExposition
شرح ،عامترین نوع نوشتن است .زیرا در هر امری که نیاز به فهمیدن دارد ،تعریف واژهای دادن،
نشانی خیابانی ،تعریفِ ساختمان یک گیاه ،سازوکارِ یک سداعت ،انگیدزۀ یدک واقعدۀ تداریخی و
مفهومی فلسفهای از «شرح» استفاده میشود .منظور از «شدرح» توضدیح چیدزی اسدت ،غدرض
اطالعات دادن است.
شددکل Form
ن
شکل[صورت ،فرم] ،اصطالحی است در نقدِ ادبی ،و آن نظدم یدا هیئتدی اسدت کده بدرای بیدا ِ
محتوای اثرِ هنری به کار میرود و به عبارت دیگر ،روش و طرز تنظیم و هماهنگ کردن اجدزای
اثر هنری است یا به زبان سادهتر ،روش ارائه اثر هنری است نه آنچه اثر میخواهد ارائه دهد کده
غالبا از آن به محتوا تعبیر میشود.
صورت :رجوع کنید به شکل
صددحنه Setting
زمینۀ جسدمانی (فیزیکدی) و فادایی را کده در آن عمدلِ داسدتانی صدورت مدیگیدرد ،صدحنه
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می گویند .این صحنه ممکن است در هر داستان متفداوت باشدد و عملکدرد جداگاندهای داشدته
باشد .هر نویسندهای صحنه را برای منظور خاصی به کار میگیرد.
ض ددّ قهرمددان Antihero
شخصیت یا قهرمان اصلی هر اثرِ ادبی ،مدیتواندد آدم معمدولی نباشدد و خصوصدیات قدراردادی
(خصوصیاتی مثل اصیلزادگی ،سلحشوری ،آرمانگرایی و بینیازی از مال و منال در قصدههدای
سنتی و تشخّص و ویژگیهای مثبت شخصیتهای اصلی داستانهای امروزی) را نداشته باشدد،
این نوع شخصیتهای داستانی را ضدّ قهرمان میخوانند؛ شخصیتهایی با ضعفها و ناتوانیهای
عاطفی و خلقی مثل شخصیتِ رمان کوتاه «بوفِ کور» و خصوصیات و خلقیداتی خدالف عدرف و
عادت مرسوم زمانه .مثل شخصیتِ رمان «بیگانه» اثر آلبر کامو.
طرح؛ داستانواره Sketch
به هر قطعهای که به توصیف شخصیتی ،صحنهای ،حادثهای واحد میپردازد ،طرح یا داسدتانواره
می گویند .طرح ،خصوصیت و خصلتی خاص خود دارد که آن را از داستان جدا میکند .اختالف
اساسی طرح با داستان این است که طرح از کیفیت اوضاع و احوال حرف مدیزندد و داسدتان از
وقوع وقایع و وضعیت و موقعیتها ،طرح تأکیدش بر چگونگی چیزی و مکانی و شخصی اسدت و
واقعه ،صحنه یا شخصیت واحدی را توصیف میکند ،داستان بر آنچه قوع یافته یا اتفداق خواهدد
افتاد ،تأکید می ورزد .از اینرو ،طرح بدهطدور مشخصدی جنبده توصدیفی دارد و داسدتان رشدته
حوادثی را دنبال میکند.
عمدل؛ عمدل داسدتانی Action
عمل یا عمل داستانی رشته متوالی حوادث و وضعیت و موقعیتهای واقعی یا خیالی اسدت کده
به موضوع ادبیات تخیلی چه داستان ،چه شعر شدکل مدیدهدد و ایدن رشدته حدوادث بدا هدم،
مقدمات پیرنگ را فراهم میآورد؛ گاه عمل یا عمل داستانی به معنای داستان اصلی نمایشدنامه،
فیلمنامه ،قصه ،داستان کوتاه .رمان و… است.
فرم :رجوع کنید به شکل
فاا و رنگ Atmosphere
اصطالح فاا و رنگ از علم هواشناسی بده وام گرفتده شدده و بدرای توصدیف تدأثیر فراگیدر اثدر
خالقهای از ادبیات یا نمونههای دیگری از هنر به کار برده میشود .فاا و رنگ با حالدت مسدلط
مجموعهای سر و کار دارد که از صحنه ،توصیف و گفتوگو آفریده میشود.
قهرمان (زن یا مرد) Hero; Heroine
قهرمان ،شخصیت اصلی (زن یا مرد) در اثر داستانی است که مرکز توجه خواننده یا بیننده قدرار
مددیگیددرد .قهرمانددان بددا صددفات برجسددته و واالی اخالقددی و معنددوی و بددا خصوصددیتهددای
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تحسین برانگیز جسدمی مشدخص مدی شدوند و در صدورتی کده شخصدیت اصدلی اثدری چندین
خصوصیاتی را نداشته باشد ،از او به عنوان ضدقهرمان یاد میشود.
کاراکتر :رجوع کنید به شخصیت
کشدمکش Confict
در ادبیات به مقابله شخصیتها یا نیروهایی با هدم ،کشدمکش مدیگویندد .در داسدتان معمدوال
شخصیتی در محور داستان قرار میگیرد و این «شخصیت اصلی» یا «قهرمان اول» با نیروهدایی
که علیه او برخاسته اند یا با او سر مخالفت دارند ،به نزاع و مجادله میپردازد .این نیروها ممکدن
است اشخاص دیگر یا اجسام و موانع و آفات و بالیا یا قراردادهای اجتماعی یدا خدوی و خصدلت
خاص خود شخصیت اصلی داستان باشد که با او سر ناسازگاری دارد.
گددرهافکنددی Complication
گره افکنی ،وضعیت و موقعیت دشواری است که بعای اوقات بهطور ناگهدانی ظداهر مدیشدود و
برنامهها ،راه و روشها و نگرشهایی را که وجود دارد ،تغییر مدیدهدد .در داسدتان ،گدرهافکندی
شامل جزئیات شخصیتها و وضعیت و موقعیتهایی است که خط اصلی پیرنگ را متحول کند.
گرهگشایی Denouement; Resolution
گره گشایی پیامد وضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیجه نهایی رشته حوادث است .وقتی رویدارویی
نیروهای متقابل ،بحران و بزنگاه را به وجود مدیآورد ،گدرهگشدایی نتیجده منطقدی آنهاسدت و
تحقق پیرنگ داستان.
گدددزارش Report
گزارش ،شرح یا بیان توضیحی جزئیات وضعیت و موقعیت یا واقعهای است .گزارش معمدوال بدر
پایه مشاهده و تحقیق یا هر دو اینها بنا میشود.
گفددتوگددو Dialogue
صحبتی را که در میان شخصیتها یا بهطور گستردهتر ،در افکار شخصیت واحددی در هدر کدار
ادبی صورت میگیرد« ،گفتوگو» مینامند.
لحددن Tone
لحن ،طرز برخورد نویسنده نسبت به اثر است ،بهطوری که خواننده آن را حددس بزندد ،درسدت
مثل لحن صدای گویندهای که ممکن است طرز برخورد او را باموضوع ومخاطبش نشان بدهد.
محتددوا اContent
مفاد و مامون یا مفهوم هر اثر هنری را محتوای آن مینامند .محتوا معموال در مقابلِ شکل بده
کار می رود .اگر شکل را به منزله ظرفی بگیریم ،محتوا مظروف ،یعنی آن چیزی است که ظدرف
را پر می کند .در مورد تعریف محتوا ،اختالف نظر بسدیار اسدت .بعادی آن را موضدوع و بعادی
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درونمایه اثر هنری می دانند ،اما محتوا عنصری بسیط نیست ،بلکه ترکیبی اسدت از درونمایده و
موضوع و اعمال دیدگاه هنری خاصی که زاده طبیعت و جهانبینی هنرمند است.
مامون :رجوع کنید به درونمایه
موتیو؛ موتیف :رجوع کنید به بُنمایه
موضدوع Subject
موضوع ،شامل مجموعه پدیدهها و حادثههایی است که داستان را میآفریند و درونمایه داسدتان
را تصویر میکند.
وضدعیت و موقعیدت Situation
وضعیت و موقعیت ،محل پیوند حادثه هدا در لحظده خاصدی از داسدتان اسدت کده کشدمکش را
بهوجود می آورد .به عبارت دیگر ،وضعیت و موقعیت دسدتهای از حدوادث ضدمنی اسدت کده در
آنها شخصیت ،خصوصیتهای خودش را کشف میکند؛ مدثال وضدعیت و موقعیدت در داسدتان
کوتاه «داشآکل» این است که جوانمردی پایبند به اعتقداداتش نمدیداندد بدا عشدقی کده بده
دختری پیدا کرده چه کند ،دختری که به امانت به او سپردهاند و بنا بر تعهد عیاری نمیتواند او
را از آن خددددود کنددددد و گرفتددددار آشددددفتگیهددددای روحددددی و عدددداطفی مددددیشددددود.
هول و وال یا حالت تعلیق Suspense
هول و وال یا حالتِ تعلیق ،کیفیتی است که نویسنده برای وقایعی که در شُرفِ تکدوین اسدت،
در داستان خود میآفریند و خواننده را مشتاق و کنجکاو به ادامه خواندن داستان میکند.
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دانلود دو اثر از جمال میرصادقی

کتاب "قصه ،داستان کوتاه ،رمان" برای نخستین بار در سدال  13۵9در تهدران انتشدار یافدت و
پس ازقلع و قمع احزاب و تشدید سانسور در ایران ،مجددا در سال  136۵درکابل منتشر شدد و
چاپ پنجم این کتاب نیز در سال  1386توسط نشر سخن انتشار یافته است .جمال میرصدادقی
اگرچه عاو هیچ حزبی نبود ،اما به علت خدطّ فکدری و حمایدت از نویسدندگانِ چد در اوایدل
انقالب ،مغاوب حاکمیت جمهوری اسالمی شد و هنوز هم بسیاری از آثار او مجوز چاپ اول یدا
تجدید چاپ را در ایران دریافت نکرده است.
فایل این کتاب را می توانید از لینک زیر به رایگان دانلود کنید:
http://afghandata.org:8080/xmlui/handle/azu/17643?show=full
رمان "درازنای شب" ،از جمله رمان های واقع گرای دهه چهل محسوب مدی شدود کده جمدال
میرصادقی آن را به نگارش درآورده است .این رمان که نخسدتین بدار در سدال  13۴9بده چداپ
رسید ،به بازتاب یکی از چالش های مهم جامعه یعنی «انقطاع و شکافِ نسلی» اختصاص یافتده
است .این مامون اگرچه یکی از مامون های کهنه در ادبیات فارسی به شمار می رود ،از آنجدا
که همواره در تمام اعصار و در میان اکثر ملل جهدان جریدان دارد ،توجده بسدیاری را بده خدود
معطوف کرده است .انعکاس این موضوع مهم اجتماعی در رمان ،می تواند در آگداهی بخشدیدن
به بسیاری از خانواده های ایرانی که در طول چهار دهه سلطۀ رژیم تاریک اندیش والیدت فقیده
به شکلی ملموس با این چالش مواجه شده اند ،کمک شایانی کند .نویسدنده در درازندای شدب،
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این معال اجتماعی را در یکی از خانواده های سنتی رمانش کده نمایندده بسدیاری از خدانواده
های ایرانی است ،به نمایش گذاشته و عواملی را که به تدریج در محیط خانواده ،سبب ظهدور و
بروز این شکاف می شود ،با دقت و مهارت خود به تصویر کشیده است.
در لینک زیر ،دانلود رایگان فایل کتاب امکان پذیر است:

https://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2014/02/deraznayeshab.pdf
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شوخی عمران صالحی با بزرگان هنر و ادبیات ایران
خاطراتی طنزآمیزاز کتاب"کمال تعجّب!!!"

زنده یاد عِمران صالحی ( 10اسفند 11 -132۵مهر)138۵؛ شاعر ،نویسنده ،مترجم و طنزپرداز
ایرانی بود که نوشتن را از مجلۀ "توفیق" و پس از آشنایی با پرویز شاپور (همسر اول فروغ
فرخزاد) آغازید .کتاب "کمالِ تعجب!!!" حاوی آخرین طنزنگاری های اوست که به انتخاب
فرزندش (یاشار صالحی) توسط نشر پوینده در سال  1389انتشار یافته و بارها تجدید چاپ
شده است .کتاب مزبور داراری سه بخش "دیده ها"" ،شنیده ها" و "خوانده هاست" و حاوی
خاطرات طنزآمیز عمران صالحی از طیف وسیعی از روشنفکران و مشاهیر ادبی و فرهنگی ایران
(نظیر محمد قاضی ،دکتر معین ،به آذین ،یونسی ،احسان طبری ،پرویز شاپور ،احمدرضا
احمدی ،شمس لنگرودی ،حاف موسوی ،مفتون امینی ،شاملو ،سپانلو ...،و دیگرانی) است که
در طول نیم قرن فعالیت پُربار فرهنگی خود با آنها از نزدیک مراوده داشت و آنها را در سال 8۴
در ستون روزنامه آسیا منتشر می کرد .از کارهای پژوهشی او کتاب "طنزآوران امروز ایران"
است و نخستین سروده هایش را در مجله "خوشه" به سردبیری شاملو به چاپ رسانده بود.
مهمترین دوره فعالیت عِمران صالحی همکاری با نشریه "گل آقا" بود که با نام های مستعاری
چون ابوقراضه ،بالتکلیف ،زرشک ،تمشک ،ابوطیّاره ،پیت حلبی ،آب حوضی ،بچۀ جوادیه ،مراد
محبّی ،جواد مخفی ،راقم این سطور ،و باالخره "کمالِ تعجب!!!" قلم میزد .گزینه هایی از
خاطرات مطایبه آمیز جناب "باکمالِ تعجب!!!" و شوخی او با مشاهیر ادبی ایران البته که
خواندنی است.
*****
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گزینی از خاطرات طنزآمیز عمران صالحی
برگرفته از کتاب"کمال تعجّب!!!"

محمد قاضی وقتی زنش فوت کرد ،خواهر زنش را گرفت.از او پرسیدند :چرا این کار را کردی؟
گفت :برای صرفه جویی در مادر زن!
حسین توفیق وقتی ریش و پشمِ پرویز شاپور را دید ،گفت :شاپور را باید با "نی" بوسید!
پرویز شاپور می گفت :به رستورانی رفته بودم ،پیشخدمت را صدا زدم و گفتم :من که شوید پلو
نخواسته بودم ،چرا برایم شوید پلو آورده ای؟ پیشخدمت گفت :قربان این شوید پلو نیست،
موهای سر و سبیلِ خودتان است که توی برنج افتاده!
روی جلدِ اکثر کتابهایی که "دهباشی در می آورد ،نوشته شده است" :به کوشش علی دهباشی.
می گویند " ایرج پزشکزاد" اسم دهباشی را گذاشته است" :کوششعلی"!
هادی خانِ "لب کلفت" می گفت :جوان که بودیم از ترسِ پدر و مادرمان نمی توانستیم سیگار
بکشیم ،حاال هم که پا به سن گذاشته ایم از ترسِ بچه هایمان!
بلند ترین شعرهای معاصر را غالمحسین نصیری پور سروده که بعای از شعرهایش به سیصد
الی چهارصد صفحه می رسد .روزی شخصی از او پرسید :این دیگر چه شعرهایی است؟
نصیری پور جواب داد :اینها شعرِ خانواده است ،درست مانند نوشابهی خانواده!
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محمد قاضی می گفت :می خواهیم تشکیلِ ارکستری با به آذین و یونسی با هم بدهیم و قرار
است"به آذین" بزند ،من بخوانم و "یونسی" برقصد!
قاضی از نظر حنجره ،به آذین از نظر دست و یونسی از نظر پا آسیب دیده بودند.
محمدعلی فرزانه( ادیب و مترجم و محقق آذربایجانی) زمانی که انتشارات داشت ،میگفت :یک
روز مامورینِ امنیتی آمدند و دورههای تاریخ طبری را از کتابفروشی ما جمع کردند و بردند،
ولی پس از دو ساعت کتابها را پس آوردند و گفتند :می بخشید ،ما فکر کردیم کتابهای
"احسان طبری" است!
حمید مصدق ناراحتی قلبی داشت و دودِ سیگار برایش مار.همسرش (الله خانم ) نوشته ای به
سر در زده بود که" :در بیرون از خانه سیگار بکشید" .مهمانانِ سیگاری هم رعایت می کردند و
می رفتند بیرون و پس از کشیدن سیگار دوباره می آمدند داخل .یک شب حمید مصدق را
دیدیم که خودش هم توصیه را رعایت کرده و رفته بیرون دارد سیگار می کشد!
در مجلس شورای ملی سابق روی دیوار بر تابلویی این عبارت نوشته شده بود :و شاوِرهُم
فِیاالمر) یعنی در کارها مشورت کنید .پرویز شاپور می گفت :بعدها آن تابلو را برداشتند و به
جایش این تابلو را گذاشتند( :و شاوِرهُم فی حَسَبُ االمر) یعنی در کارها طبق فرموده مشورت
کنید!
پرویز شاپور می گفت :سلمانی محل درست وسطِ خیابان با من احوالپرسی می کند .او می
خواهد من حواسم پرت شود و زیر ماشین بروم چون چهل سال است سلمانی نرفته ام و بازارش
را کساد کرده ام!
محمد قاضی بدلیل عملِ حنجره با دستگاهی صحبت می کرد که خودش اسمش را گذاشته بود
"لِسانَک" درست مانند سمعک و عینک .روزی می خواست با کسی تماس بگیرد ،شماره را
اشتباه گرفت ،خانمی از آن سوی تلفن وقتی صدای قاضی را شنید ،پرسید" :آقا شما غازی؟"
قاضی گفت :من قاضی هستم ولی نه آن غازی که شما فکر می کنید!
در دانشگاه صنعتِ آب و برق مراسم بزرگداشتی برای فروغ فرخزاد گذاشته بودند و ما را هم
دعوت کرده بودند .مجری برنامه به هر کسی که پشتِ تریبون می رفت میگفت" :استاد" و مرا
هم استاد خطاب کرد به او گفتم  :خواهش می کنم دیگر صفتِ "استاد"را به کار نبر .بعد نوبت
نمایشنامه نویس معاصر محمود استادمحمد شد .مجری برنامه وقتی می خواست او را صدا بزند
گفت :از آقای محمد خواهش می کنم تشریف بیاورند پشت تریبون!
عمران صالحی می گوید :یک شب با عظیم خلیلی برای دیدن شاملو به منزلش رفتیم
عظیم هِی به شاملو می گفت "استاد" .شاملو گفت :به من استاد نگو ،اگر نمیتوانی بگویی
احمد ،بگو شاملو جان .عظیم خلیلی گفت :چشم "استاد"!
 33گزینی از خاطرات طنزآمیز عمران صالحی |

]ارژنگ

ماه نامه ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو [

شماره  2دی 1398

زمانی که در روزنامه توفیق کار می کردیم ،کیومرث صابری معاون سردبیر بود .از هر مطلبی که
خوشش نمی آمد ،زیر آن می نوشت« :مرا نگرفت»! روزی بیژن اسدی پور به ما گفت« :چه کار
کنم که مطلبِ من این گردن شکسته را بگیرد؟» «گردن شکسته» یکی از اسامی مستعار
صابری در توفیق بود .گفتیم :به مطلبت سگ ببند!
در زمان رضا شاه روی کلمه «کارگر» حساسیت فراوان بود .دستور داده بودند در کتاب ها و
نشریات ،به جای «کارگر» بنویسند «عمله» .نویسنده ای ،داستان عاشقانه ای نوشته بود و در
جایی آورده بود« :آهِ من در دل او کارگر واقع نشد ».وقتی داستانش چاپ شد ،دید آن عبارت
به این صورت در آمده است :آهِ من در دل او عمله واقع نشد!
از پرویز شاپور پرسیدند« :نفت را با طای دسته دار می نویسند یا تای دو نقطه؟» گفت :با طای
دسته دار ،ب رای این که اگر آتش گرفت ،آدم بتواند دسته اش را بگیرد و از پنجره پرت کند
بیرون!
معین :یک روز جلو دانشگاه ،دکتر رضا براهنی را دیدم .گفت :یک نفر آمد زیر گوشم گفت:
معین ششصد تومن .خیلی خوشحال شدم و تعجب کردم .فرهنگ شش جلدی معین ،هر
جلدش می شد صد تومن .به طرف گفتم می خواهم .با هم وارد پاساژی شدیم .در گوشه ای
دور از چشم ،نوار کاست معین خواننده را از جیبش در آورد و یواشکی به من داد!
انبر دست :با احمد شاملو در انتشارات ابتکار نشسته بودیم که یکی وارد شد و پرسید :انبر دست
دارید؟
شاملو گفت :جلد چندمش را می خواهید؟
مقدمه :احمدرضا احمدی می گفت :این روزها کتاب های شعر فروش خوبی ندارد .این دفعه می
خواهم از " علی دایی " یا " هدیه تهرانی" خواهش کنم برای کتاب هایم مقدمه بنویسند!
اشتباه :در سفر سوئد خیلی ها من و سید علی صالحی را با هم اشتباه می گرفتند .وقتی
صالحی شعر می خوا ند از من تعریف می کردند ،وقتی من طنز می خواندم ،به او فحش می
دادند!
شعر و داستان :از محمد علی سپانلو پرسیدند :زمانی داستان هم می نوشتی ،چرا دیگر داستان
نمی نویسی؟
گفت :من اگر  1۵صفحه شعر بنویسم ،می گویند یک شعر بلند نوشته ام ،اما اگر  1۵صفحه
داستان بنویسم ،می گویند یک داستان کوتاه نوشته ای!
ساختار :شمس لنگرودی می گفت داشتیم برای خودمان شعرمان را می گفتیم که "ساختار
گرایی" مُد شد .مدت ها زحمت کشیدیم و ساختار گرایی کردیم .این دفعه گفتند در شعر باید
"ساختار شکنی" کرد!
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فهم شعر :دکتر رضا براهنی می گفت :در زمان شاه ما می خواستیم طوری شعر بگوییم که
مردم بفهمند ،اما ساواک نفهمد .کار بر عکس می شد ،یعنی مردم نمی فهمیدند و ساواک می
فهمید!
استاد :مفتون امینی می گفت :روزی با غالمحسین نصیری پور به کوهنوردی رفته بودم .بین راه
نصیری پور مرتب مرا " استاد " خطاب می کرد .من هم سینه را جلو می دادم و خودم را می
گرفتم .به اولین قهوه خانه که رسیدیم ،دیدم دوستمان به قهوه چی هم " استاد" می گوید.
معلوم شد " استاد " تکیه کالم اوست.
بیماری :خسرو شاهانی در خانه بستری بود .آخرین روزهای عمرش به دیدن اش رفتم .خیلی
خوشحال شد و گفت:بیماری من چون سبب پرسش او شد
می میرم از این غم که چرا بهترم امروز!
کجا؟ :یک شب در انجمن ادبی صائب ،استاد عباس فرات به من گفت :کجا داری می روی؟
گفتم :استاد ،من همین جا ایستاده ام و جایی نمی روم .استاد اشاره ای به قد بلند من کرد و
گفت :داری به آسمان می روی و خودت خبر نداری!
خودم هستم :یک روز دو خانم زیبا در خیابان نادری قدم می زدند .نصرت رحمانی که پشت
سرشان بود ،داد زد :آقای نصرت رحمانی! خانم ها برگشتند و او را نگاه کردند.
نصرت گفت :خودم هستم!
در :شاعری در انجمنی شعری خواند .استاد فرات گفت" :در انجمن را محکم ببندید".
آن شاعر گفت" :خیر ،در باز باشد که باز هم مردم بیایند".
فرات گفت" :نخیر آقا ،باید در را محکم بست ،تا این ها هم که هستند ،فرار نکنند"!
حالگیری :لطیف پدرام شاعر نوپرداز افغانی که کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان هم شده
بود ،زمانی که در ایران بود ،یک شب به خانه ما تلفن زد و گفت« :زنگزدم حالتان را بگیرم!»
(حال گرفتن در زبان افغانیها یعنی احوال پرسی!)
حیف :خسرو شاهانی به یکی میگفت" :این صالحی خیلی آدم خوبی است ،ولی حیف که شعر
نو میگوید"!
ویرایش :یکی از همکاران ما خانمی است که ویراستاری میکند .اخیراً این خانم دماغش را عمل
کرده است .همکاران به شوخی میگویند" :این دفعه دماغ خودش را ویراستاری کرده"!
شمس و مولوی و حاف  :شمس لنگرودی و حاف موسوی و شهاب مقربین نشر «آهنگ دیگر»
را میچرخاندند .روزی شخصی به دفتر انتشارات تلفن میزند و این مکالمه صورت میگیرد:
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 من با آقای حاف کار داشتم. حاف رفته پیش مولوی!شخص تلفنکننده که فکر میکند ،او را سرکار گذاشتهاند ،تلفن را قطع میکند .در حالی که
شمس لنگرودی درست گفته بود :حاف موسوی رفته بود پیش دوستش علیشاه مولوی!
****************
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درد دل با"شاه"
اصغر نصرتی

اشاره :در سفری که چند سال پیش به کشور مصر داشتم .در پایتخت آن ،قاهره ،به بسیاری از
جاهای دیدنی از جمله مساجد تاریخی آن سر زدم قبر سلطان حسدن در یکدی از ایدن مسداجد
قدیمی قرار دارد .روبروی این بنا مسجدی نسبتن تازه ساخت دیگری هست که وجدود دارد کده
فاروق شاه دیگر مصری آرامیده است .قبر آخرین شاه ایران ،محمد رضا پهلوی ،در کندار فداروق
است .در این گشت و گذر بر سر قبر او سر زدم .این نوشته طنز و جد حاصل همان دیدار است.
****
میدانم وقتی تو "شاه" بودی ،صاحبِ قدرت و شوکت و امکانِ دیدنت نبود .میدانم تو شاه بودی
و من فرزندِیک کارگر .پس گوش شنوایی برای من نداشتی .می دانم اما وقتدی تدو شداه بدودی،
همسرت کتابخانه شهر را برای هم سن و ساالنم مهیّا کرد تا من هروقت دلم خواست آنجا بدروم
و فیلمِ نان کوچه ،عموسبیلو و درخت هلو را ببینم .هروقدت آنجدا مدیرفدتم ،انگدار وارد بهشدت
میشدم .راستی برای اولین بار آنجا بود که نمایش« تُدرب» را دیددم .همانجدا بدود کده شدطرنج
راآموختم و کتاب خواندنِ غیر درسی را .آنجا پناه گاهمان بود ،وقتی از مدرسه می گریختیم .بدا
خانمهای مهربانی چون قرهگوزلی و جزایری آنجا آشنا شدم.
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میدانم تغذیه رایگان به دستور تو بود که به مدارس راه باز کرد .ما کدره هدا را بده سدرِ همددیگر
پرتاب می کردیم و پنیر بلغاری را هم همینطور .اما سیب و گالبدی را خدوب مدیخدوردیم .مدرد
حسابی فکر نمی کردی که کره و پنیر را بدون نان نمیخورندد!؟ آخده کسدی کده پنیدر لیقدوان
بخوره ،میاد عصرانه پنیر بلغار بخوره!؟ ما همیشه تو خونه صبحها نان و پنیر و چای شیرین مان
به راه بود .اینها رو که ما بلد بودیم؛ اگه بولینگ و اسکی نمی دانستیم .شاید خودت تا حاال ندان
پنیر چای شیرین نخورده بودی .خب یه تُکِ پا میامدی از تخت پایین و از ما میپرسیدی.
وقتی تو شاه بودی ما حتی در خانه هم در بارۀ تو حرفِ بد نمیزدیم .تو شاه بودی ،سدایۀ خددا و
کمر بستۀ آقا امام رضا .یادت هست که توی شهربانی جرئدت پدای روی پدا اندداختن نداشدتیم؟
گرچه همه زنهای محله با احترام به بابام سالم میدادند ،امدا بابدام در سدالم دادن بده سدروان
حیدری همیشه پیشقدم بود .وقتی متوجه نگاهِ من می شد فقط میگفت”سالم سالمتی میاره”!
ولی نمیدونم چرا سالمتی برای بابام نیاورد و خیلی هم زود رفت .تازه برای تو هدم کده هدر روز
سرِ صف سُرود میخواندیم و سالمِ صبحگاهی میدادیم و حتی تو سینما هم برای سالم به تو بر
پا می شدیم ،سالمتی نیاورد و زود رفتی! خیلی طول کشید کده فهمیددم اصدل داسدتان اصدلن
سالم نبود .موضوع یه جای دیگه گیر داشت.
یادته وقتی رفتم شهربانی ،سرِ کتاب مومنی چه گیری به من داده بودند؟ یادت هست به خداطر
تحقیق در بارهی برادرم حتی کتاب "جنگِ شکر در کوبا" رو هدم از خونده دور کدردیم؟ اصدلن
میدونی این رودخانۀ شهر ما چقدر به خاطر تو کتابخوان شد! بعله ،رودخانۀ شدهر مدا بیشدتر از
همهی اهالی شهر کتابخوان شد! اول دورۀ تو و بعد در دورهی آقای «شاه باید بدرود» .اون هدم
چند بار! من نمیدونم شما چدرا اینجدوری مدی کنیدد!؟ کتدابی کده بدرای مدن ضدرر داره بدرای
رودخانهها ضرر نداره!؟
تو که رفتی ما کلی شاد شدیم و البد حاال که ما دربدر شدیم تو شداد شددی!؟ گلده ای نیسدت.
“این به اون در ،اینجا می شیم سر بسر”! اما باقی مطلب رو چکار کنیم!؟خودمانیم روزگار با هدر
دوی ما بد کرد.
میدانم تو هنوز هم اینجا داری کابوسِ توطئۀ سرخ و سیاه رو میبینی! مرد حسابی روزگدار تدو
رو سیا ،سیاه کرد ،تو خبر نداری .چقدر خوش خیال بودی با این همه اطالعات و پدول و قددرت
به حرف قدیمیها چرا اعتماد کردی!؟ دیدی چاقو دستهش رو می بُرّه!! اون چاقو زنجان بود کده
اینکاره نبود .نکردن حداقل تو رو برای مدت کوتاه هم که شده پیش خودشون نگه دارن تا مثل
یه شاه بمیری .اینها که میدونستن تو مریض هستی ،پس چرا اینجوری مثل جنس قاچداق جدا
به جات میکردن؟! راستی وقتی حرفهای فرح رو گوش کردم ،خیلی افسوس خوردم و دلم برات
سوخت ،شاهِ یک مملکت اینهمه ذلیل بشه ،آنهم در اوج بیماری! من به خاطر تو هدم کده شدده
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هیچ وقت دلم با آمریکا صاف نمیشه .بازم بنازم به معرفتِ سادات [که] تو رو نگه داشت و کندار
شاهِ خودشون یه جا برات باز کرد.
خودمونیم ،وضع تو هنوز هم از من بهتره .حداقل کنار «فاروق» خوابیدی .من چی!! بمیرم کندار
«شوماخر» هم جام نمیدن.
راستش اومده بودم «سلطان حسن» رو ببینم ،گفتم یک سدری هدم بده شداهِ خودمدون بدزنم.
“چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام ست”! گفتم شاید دلم باز بشه .منم مثل تو دربددرم.
هم دردیم .مثل دوتا قماربازِ پاکباخته .گفتم شاید خواستی با من حرف بزنی .نه از ندوعِ «تمددّنِ
بزرگ» و «پاسخ به تاریخ» .نه ،به عنوان دو تا ایرانی که آنچه بر سرشان آمده به زبان بیارن .نده
اینکه از پشیمونی حرف بزنیم ،توبه کنیم و زار بزنیم .االن دیگه چه فایدده داره کده تدو یدا مدن
پشیمون بشیم .آدم افتاده را که لگد نمیزنن .انگار ما دو تا ،در دو سوی ماجرا ،اما همسرنوشدت
شدیم :مرگ در غربت!
می دانم هرکس چوب بی صدای اشتباهاتِ خودش رو میخوره .امیدوارم که اینها هم بده زودی
چوبِ حماقتِ خودشان رو بخورند .تو رو خدا حاال که باال باالها هستی و کمر بستۀ امام رضا هم
که بودی ،یه آمین از ته دلت بگو!
اصغر نصرتی (برگرفته از فیسبوک نویسنده)
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یادها و یادبودها
با آثاری از:
عمران صالحی
لویی آراگون
کاوه گوهرین
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دو عکس از عمران صالحی با شاعران و نویسندگان

جلسه مشترک شاعران و نویسندگان در دهۀ60

تصویری کمتر دیده شده از گردهمایی نویسندگان و شاعران در دهۀ  60که از آرشدیو شخصدی
محمد محمدعلی منتشر شده است .او در توضیح عکس نوشته است" :این عکس دسدتهجمعدی
مربو به جلسه مشترک «شاعران سهشنبه» و «داستاننویسان پنجشنبه» است در سال 1366
که چون من جزو برپاکنندگان و عاو هر دو جلسه بودم ،جلسه در منزل من برگزار شد .برخدی
این جلسه مشترک را طلیعه و نوید برپایی کانون نویسندگان مدیدانندد در روزگداری کده هدیچ
صدایی از هیچ کجا شنیده نمیشد .الزم به ذکر است علی دهباشدی و ابوالقاسدم محمددطاهر از
اعاای دو جلسه نبودند و فقط میهمان بودند".
ردیف اول ،نشسته بر زمین از راست به چ  :محمد محمدعلی (و مهرندوش محمددعلی) ،ناصدر
زراعتی .ردیف دوم نشسته بر زمین از راست به چد  :عمدران صدالحی ،عبداس معروفدی ،بیدژن
بیجاری ،منصور کوشان ،کامران بزرگ نیا ،محمد مختاری ،فرامرز سلیمانی .ردیف سدوم نشسدته
بر مبل و صندلی از راست به چ  :عبدالعلی عظیمی ،رضا فدرخفدال ،هوشدنگ گلشدیری ،علدی
مؤذن ،عظیم خلیلی ،علی باباچاهی ،قاضی ربیحاوی ،جدواد مجدابی .ردیدف چهدارم :ایسدتاده از
راست به چ  :ابوالقاسم محمدطاهر ،اسدماعیل رهدا ،غالمحسدین نصدیریپدور ،علدی دهباشدی،
یارعلی پورمقدم.
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ایستاده از راست :محمد پورثانی ،کامیار شاپور ،احمدرضا احمدی،پرویز شاپور ،محمد قاضی ،هوشنگ مدرادی
کرمانی.
نشسته از راست :عمران صالحی و ناصر پاکشیر (سال)1373
*****

 42دو عکس از عمران صالحی با شاعران و نویسندگان |

]ارژنگ

ماه نامه ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو [

شماره  2دی 1398

یادی از لویی آراگون
به همراه تصاویر و سروده ای کوتاه
و گزینی از نامه های تیرباران شده ها

به یاد آورید
تمام آنهایی که انگشتانشان را،
گوشتِ بدنشان را،
در چرخ دنده گذاشتند،
تا زمانه عوض شود.
و به یاد آورید
آن هایی که حتی
قفسشان را زیر سوال نبردند.
لویی آراگون؛ شاعر ،رمان نویس ،روزنامه نگار انقالبی عاو حزب کمونیست فرانسه مشهور به
"شاعر عشق و انقالب" بود.
آراگون ( )1897-1982در تاریخ ادبیات معاصر فرانسه ،نویسنده و شاعری توانا شناخته
می شود که از یک سو به دلیل اشعار عاشقانه و از سوی دیگر به خاطر جبهه گیری و عقاید
سیاسی اش (عاویت در حزب کمونیست) ،پیوسته مورد توجه محافل ادبی ،مردم و
جریان های چ سیاسی قرار داشته است.
اما عالوه بر این خصوصیات ،باید افزود که آثار او ،بر پنجاه سال ترانه سراییِ فرانسه سایه افکنده
است.
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نامههای تیربارانشدهها

"نامه های تیرباران شده ها" عنوان مجموعه ای اسو
تعدادی از اعضای نهض

مقاوم

شوام ِ ریورین نوشوتههوای

چریکی وابسته به حزب کمونیس

فرانسوه کوه در

سالهای اشغال کشورشان با نازیها میجنگیدند و در میان رنها افوراد ییرکمونیسو
هم وجود داشتند .چریک هایی که چند ساع

پو

از ایون ریورین نوشوتههوا ،بوه

جویههای اعدام سپرده شدند.
در جریان جنگ دوم جهانی ،زمانی که پاریس در اشغال نازی ها بود و جنبش مقاومدت بدا آنهدا
مبارزه می کرد ،تعداد محدودی از پارتیزانهای اسپانیایی مجاری ،لهستانی و ارمنی کده عاقبدت
دستگیر و اعدام شدند با فرانسوی ها علیه نازی ها همکاری میکردند.
اشغالگران نازی بعد از دستگیری این افراد با تبلیغات وسیع آنان را تروریست و خائن به فرانسده
معرفی کردند و آفیشهایی (دیوارکوب -اعالمیه) با عکس پارتیزان ها روی در و دیوار ِ خیلدی از
دیوارهای فرانسه چسباندند که بعداً به آفیش سرخ مشهور شد که به قول آراگون رمانندویس و
شاعر سورئالیست فرانسوی مثل لکههای خونی بر دیوارها بود.
22نفر از آنان در سال  19۴۴تیرباران شدند و چند ماه بعدد نیدز یدک زن نیدز گدردن زده شدد
(مطابق قوانین آن موقع فرانسه ،تیرباران زنها ممنوع بود) .بعد از اعدام این افدراد ،آفدیشهدای
سرخ تا مدتها روی در و دیوارها مانده بود… چون آراگون میگوید که در ساعات روز ،عابران،
به خصوص فرانسویها توجهی به این تصاویر نمیکردندد… امدا شدب… در سداعات حکومدت
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نظامی ،انگشتهای سرگردانی روی آفیشها مینوشت که  :این افراد جانشان را به خاطر فرانسه
از دست دادهاند...
لویی آراگون توانست نامههای آخرِ  71نفر از آنها را پس از پایان جنگ گردآوری کندد .در زیدر،
مقدمۀ آراگون و نمونه هایی از این نامهها را با هم میخوانیم:

نمونه ای از نامههای تیربارانشدهها
(برگرفته از مجموعه ای گردآوری شده توسط لویی آراگون)
پدر و مادر عزیزم همین االن به من خبر دادند که امروز بعداز ظهر ساعت پانزده اعدام میشوم.
شما را از صمیم قلب دوست می دارم .اما از این جهت برایم غصه نخورید .خواهش میکنم
اقدامی برای یافتن جسد من نکنید .فراموش شدن مطلق آخرین آرزوی من است.
***
قُاات از عکس العمل ما در برابر حکم صادرهشان متعجب بودند و تقریبا از ما عذرخواهی
میکردند ،ما به آن ها نشان خواهیم داد که کمدونیستها چگونه مردن را هم بلدند.
***
آنیتای عزیزم ،از وقتی که با هم آشنا شدیم ،سه سال میگذرد .با تمام وجود عذر میخواهم که
تو را به گروه دردمندان افزودم .تو باید به خاطر ژاکیِ کوچکمان زنده بمانی و از او یک مرد
بسازی .همین امروز ساعت سه بعدازظهر ،شانزده ماه تمام از تولد او میگذرد و در همان لحظه
من خواهم مرد.
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پدر و مادر عزیزم ،دوستان سالم ،پایان کار است! آمدهاند که ما را برای تیرباران شدن ببرند .به
جهنم ،مردن در منتهای پیروزی کمی تاسفآور است .اما چه اهمیتی دارد! اهمیت فقط در
خیال آدمی است.
***
اجازه داده اند که عکس تو را در سلول زندانم با خود داشته باشم .روز یکشنبه تمام لحظات را
من با تو در منزل هستم .من در خیال خود حساب می کنم که تو چه کار میکنی ،با تو حرف
می زنم .اما از آنجا که هرچیزی عوضی دارد ،این بار تویی که جواب من را نمی دهی.
***
هر روز صبح که بیدار می شویم مرگ باالی سرمان آویخته است .این وضع برایم تازه نیست()...
می خواهم به هر قیمت شده خود را با فکر مرگ عادت بدهم.
***
مادر جان! بعد از جنگ ،تو از وجود پسرت که یکی از بهترین پارتیزانهای منطقه پاریس بود
شرم نخواهی داشت .واقعا نمیدانم که دیگر در نامه خود چه بنویسم جز اینکه به تو توصیه
میکنم که آرزو کنی و بخواهی که تمام کسانی که میشناختم و مخصوصاً تو و پدرم که شما را
میپرستیدم ،زندگی و آینده و سرنوشتی بهتر از من داشته باشید .من به زودی به سوی میدان
اعدام خواهم رفت و باید که همچون یک انسان کوچک ،قویدل و نیرومند باشم.
*****
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لویی آراگون و همسرش ،خانم السا تریوله
آشنایی آراگون با یک شاعرۀ روس تبار ،خانم "السا تریوله" که از اقوام مایاکوفسکی (شاعر
شهیر روس) بود ،زندگی عاطفی اش را دگرگون کرد.
آراگون تا مرگ همسرش السا ،در کنار وی ماند و اشعار زیادی به خاطر او سرود .این اشعار را
امروزه جزو زیباترین اشعار عاشقانۀ زبان فرانسۀ معاصر می دانند.

موری

تورز ،از رهبران حزب کمونیس
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سدد دخنرانی لددددویی آراگددددون بددددرای دانشددددجویان انقالبددددی در جنددددبش سددددال 1968
دانیل کوهن -بندیت ،رهبر معروف جنبش دانشجویی ،معروف به "جوانکِ موسدرخ" دسدتش را
بلند کرده است.
*****
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پ مثل پروگرس ،مثل کتاب
کاوه گوهرین

اشاره :کاوه گوهرین ،زادۀ یک مهر  133۴خورشدیدی در اهدواز؛ نویسدنده ،شداعر و پژوهشدگر
ادبیات ایران است .او در د هۀ  ۵0شمسی با زنده یاد سدیاوش کسدرایی آشدنا شدد و از اعادای
سابق کانون نویسندگان ایران است« .فسانه و افسون»« ،خاطرات تقی ظهوری»« ،ای سدرزمینِ
من»« ،دفتر اول شعرهای خسرو گلسرخی»« ،پروانۀ خوابآلود»« ،مجموعدۀ هدایکو»« ،دسدتی
میانِ دشنه وُ دل»« ،دفتر اول نوشتههای پراکندۀ گلسرخی» ،و بیش از دهها اثر دیگر ،از نمونده
کتابهای او هستند.
از کاوه گوهرین دو مطلب "یک خاطره نگاری – تقدیم بده اسدتاد ایدرج رحمدانی" و "در بدارۀ
انتشارات پروگرس؛ جوانۀ جنگِ سرد"را بده همدراه سدروده ای کوتداه از او بدا عندوان "گلولده و
تفنگ" در این شماره ارژنگ گنجانده ایم.
*****
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عطر ناب کتاب های پروگرس
یک خاطره نگاری از کاوه گوهرین برای استاد ایرج رحمانی
میان فامیل درس خواندنِ «فریدون» از بستگان دورِ پدرم ،شدده بدود "دیدوارِ مسدتراحِ مسدجد
شاه" که به هر بهانهای روی سرِ ما خراب میشد ...ما بچههایی که کوچکتر از فریدون بودیم به
چشم دشمن میدیدیمش ،چراکه تا اسم او می آمد چمداق سدرزنش هدم فدرق سدر مدا کوبیدده
میشد ...خداییش ،هم خوب درس میخواند هم خوب نقاشی میکرد ،خط خوبی هم داشت .بدا
تابلونویسی خرج خانواده و تحصیلش را هم در میآورد .یادم میآید یک «ورود» خوشدگل رو در
ورودی آرایشگاه آقا رضا گلپایگانی نوشته بود که هرگاه برای بُزتراش کردن کلّه مدیرفدتم آنجدا
دل و دینم را به یغما میبرد ...هرچه تمدرین مدیکدردم نمدیتوانسدتم «واو» و «دال» را بده آن
خوشگلی بنویسم ...سرتان را درد نیاورم ،فریدون با معدلِ خدوب دیدپلمِ ریاضدی گرفدت و رفدت
خدمت سربازی ...دوره خدمت به دژبان بد نگفت ،با سرگروهبان رفیق شدد ،بدرای مغدازۀ بقدالی
پدرش تابلو نوشت درجه یک« :فروشگاه گلشن» از قیافۀ برما بگوزیدِ فرماندۀ پادگدان  -تیمسدار
دستغیب  -هم گویا تابلویی کشیده بود نگو و نپرس...
دختر تیمسار ،سهیال که یک چشمش خراب بود اما از خوشدگلیاش کدم نمدیکدرد ،از پددرش
خواسته بود یک تابلو هم از قد و باالی او بکشد .فریدون هنرش را ریخته بدود روی بدوم ،چشدم
سهیال را هم با خم کردن صورت خوشگلش به دیگر سو چنان با ظرافت از کار در آورده بود کده
خرابی چشمش معلوم نبود .تیمسار با دیدن تابلو ،پدانزده روز مرخصدی و یدک صدد تومدانی بده
فریدون داده بود که حدود سال  ۴3ثروتی بود...
تیمسار به این هم بسنده نکرد ،تا خدمت فریدون تمام شد او را معرفی کرد بده نخسدتوزیدری
برای استخدام .فریدون شد کارمندِ دولت و بعدها دانستیم که نخستوزیری نام دیگر «سداواک»
بوده است...
چندسالی گذشت .فریدون یک زن خوشگل رشتی گرفت ،یک پیکانِ صفر آبی خرید ،یک خانده
خوشگل در شمال شهر با یک سگِ گنده که میگفتند روزی چند کیلو گوشت میخورد.
فریدون ما سه پسر نداشت ،یک دختر و یک پسر داشت ،اسم پسرش را از خاطر بردهام امدا ندام
دخترش را به یاد دارم چون سببِ خندۀ ما بچهها میشد ،یک روز مادرم در کوچه پدر فریددون
را دیده بود و گفته بود :شنیدم فریدون دختردار شده ،قدمش مبارک ...اسمش چیده؟ و پیرمدرد
سادهدل که نمیتوانسته اسمِ نوهاش را بیاد آورد گفته بود" :واهلل نمیدونم ،گمونم زرتا باشه ...نه
زرتی ..نه همون زرتا درسته" ...مادرم زده بود زیر خنده که زرتا هم شد اسم؟
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بعد که فهمیدیم اسم دختره «روزیتا» بوده ماهم به انتقامِ همۀ سرکوفتها که علیالددّوام بابدت
«چوخ بختیاریِ» فریدون میخوردیم ،این ماجرا را کردیم سوژۀ خندهمان...
کالس هشتم دبیرستان بودم و عاشق کتابهای «پروگرس» مسکو با اینکه بیپولی فخرِ ما بدود،
اما به هر فالکتی که بود کتابخانهای برای خودم ترتیب داده بودم و بیشتر کتابهای پروگرس را
هم داشتم...
یک عید که فریدون با همسرش به خانه ما آمده بود به اتاق من سَرَک کشید و قفسۀ کتابها را
دید ،مصیبت شروع شد ،به پدرم میگفت چرا میگذارید این پسرخودش رو بددبخت کنده ،اگده
این کتابها رو بگیرن  ...ده سال زندان داره...
یک سال بعد من دستگیر شدم ،مادرم تا شنید ،کتابها را ریخدت داخدلِ چداه و داغِ پروگدرس
ماند بر دلِ سوختۀ ما...
اوایل انقالب ،فریدون در بندرعباس دستگیر شد ،پس از چندین ماه که در زندان با خط خدوش
برای تظاهرات و ارگانها پارچهنویسی کرد در صبح روز نیمه شعبان برابر جوخه اعدام ایستاد...
بعدها برادرش که چندسالی ازمن بزرگتر بود وصیت نامه او را نشان داد .به خط نستعلیق زیبدا
و متنی اثرگذار و جذاب به پسرش گفته بود" :من کارمند دولت بودم ،نه مال کسی را خدوردم و
نه کسی را شکنجه کردم ،با وجدان راحت در برابر جوخه اعدام میایستم"...
داستان فریدون تمام شد .در خانوادۀ ما و دیگر کسدی درس خوانددن و زنددگی مرفدهاش و زن
خوشگل و خانه و سگش را که روزی خدا کیلو گوشت میخورد به رخ ما نکشید ...یدک روز کده
پیش دوست کتاب شناس ،ایرج رحمانی ،ناشر بیشتر آثار زندهنام «علیاشرف درویشدیان» بدودم
ماجرای در چاه ریخته شدن کتابهای پروگرس را نقل کردم و گفتم که قصد نوشدتن مقالدهای
پیرامون تاریخچه کتابهای چاپ شوروی به فارسی را دارم اما منابعم ناقص است...
از آن روز جناب رحمانی بدون دینداری چشمداشدت مدادی بیشدتر کتدابهدای خدوشچداپ و
خوشعطر و بوی پروگرس مرا به آشیان باز گرداندهاند...
آن مطلب با عنوان «کتاب آدمهای خوب» در مجله «هنرمند» چاپ شد اما هنوز که هنوز است
استاد رحمانی همچنان کتابهای پروگرس مرا تامین میکند...
باور میکنید با تورّقِ هر کتابِ پروگرسی ،چهرۀ «فریدون آزادمهر» ،اسطورۀ دیروزینِ خانوادۀ ما
برابر چشمانم میآید که پدرم را پند میداد نگذارد ما این کتابها را بخوانیم تا دین و ایمانمدان
به تاراج روسها نرود!
*****
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در بارۀ انتشارات پروگرس؛جوانۀ جنگ سرد
کاوه گوهرین

تصویر نمونه کتابی از بنگاه نشریات پروگرس با برگردان پرویز (نام
مستعار احسان طبری) چاپ اول( 1975 ،مرداد)1352

پس از پایان جنگ جهانی دوم که به پیروزی متفقین منجر شد و نیز وقوع مسدایل سیاسدی در
آذربایجان[ ،]...ادارۀ نشریات خارجی اتحاد شوروی که دفتر مرکدزی آن در مسدکو قدرار داشدت
فعال شد و برای نفوذ دادن آرمانهای مورد نظر شوروی ،انتشار بعای آثار ادبی با گدرایشهدای
حزبی و تبلیغات مرامی را در میان دیگر ملل و به زبانهدای مختلدف در دسدتور کدار قدرار داد.
بخش فارسی این تشکیالت را میتوان یکدی از بخدشهدای فعدال آن دانسدت چدراکده ایدران و
موقعیت اجتماعی و سیاسیاش برای همسایۀ شمالی اهمیت فراوانی داشت .بر این اساس چداپ
و انتشار آثار ابوالقاسم الهوتی که از ایران گریخته بود و به دوستی با استالین افتخار میکرد ،در
شمار اولین کتابهای چاپ شده این مرکز قدرار گرفدت و در سدال  19۴6مدیالدی منتخبدی از
اشعار الهوتی چاپ شد که شعرهایی با گرایش آشکار به تکریم و تبلیغ اسدتالین و سوسیالیسدم
در آن فراوان بود .شعرهایی همانند «ما ظفر خواهیم کرد» با مطلع« :ما مگر قبر لنین را دسدت
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دشمن میدهیم؟» یا شعر «زنده است لنین» که ستایش نامه ای است از زبان کارگری پیدر کده
خبر مرگ لنین را شنیده و در پایان میگوید« :نه ،زنده است لنین» و همچندین شدعری تحدت
عنوان «باغبان» که به رهبر و رفیق استالین تقدیم شده بود.
یک سال پس از انتشار این کتاب ،چند اثر از پوشکین این بار به ترجمه الهدوتی از سدوی ایدن
مرکز منتشر می شود که ترجمه ای ناهموار و دشوارخوان است و همین اثر سدالیان سدال بعدد و
پس از تاسیس بنگاه نشریات پروگرس مسکو ،تحت عندوان چندد چامده و درام بدا افدزودههدایی
تجدید چاپ میشود که باز هم زبان ترجمه به مذاق خواننده ایرانی خوش نمیآیدد .نموندهای از
کجسلیقگی الهوتی را در ترجمه عنوان افسانه معروف «زیبای خفته» بیابیدد کده الهدوتی آن را
به «شاهدختر بیهوش» برگردانده است و نکته اینکه در چاپ دوم ،نام الهدوتی از کتداب حدذف
شده است.
در دهه  60و  70میالدی ،اداره نشریات خارجی از فعالیت خود میکاهد و با تاسدیس انتشدارات
پروگرس ،جمعی از روشنفکران ایرانی که پس از شکست نهات ملدی در کودتدای  28مدرداد و
نیز وقایع بعد از سال  1332شمسی و دستگیری و اعدام سازمان افسران حزب توده به شدوروی
گریخته و در ایام اقامت در مسکو زبان روسی آموخته بودند ،مبادرت به ترجمه آثاری از ادبیدات
شوروی به زبان فارسی می کنند و عجبا که دولت شاهنشاهی و دستگاه جهنمی ساواک بدا ورود
این قبیل آثار به ایران مخالفتی نمیکنند و بهاینترتیب ادبیات وارداتی پروگرسی در یدک دوره
تاریک سیاسی ایران ،اثرگدذار مدی شدود و جمعدی از اهدل کتداب و روشدنفکران از طریدق ایدن
ترجمههای وارداتی با ادبیات روسی و دیگر جمهوریهای شوروی آشنا میشوند.
بنگاه پروگرس حیطۀ کار خود را منحصر به ادبیات بزرگسداالن نکدرده و آثداری هدم در زمینده
ادبیات کودکان و نوجوانان منتشر میکند که در مقام مقایسده ،سدالمتدر از ادبیدات بزرگسداالن
مینماید .آثاری چون داستانهای تولستوی برای کودکان و نیز کتابهایی همچدون «قصدههدا و
تصویرها»« ،کودکان و جانوران»« ،داستانی بسیار هولناک»« ،در دبسدتان و خانده»« ،سدریوژا»،
«خوان چهارم» و آثار دیگر که چون نام کتابها را از حافظه مینویسم از آوردن نام نویسدندگان
آنها اجتناب می کنم تا بر خطا نرفته باشم .در میان آثار منتشر شده برای بزرگساالن آثاری هدم
برای نسلی از خوانندگان این قبیل کتابها به خاطراتی فراموشناشدنی بدل شدهاند.
اثری همچون «یادداشتهای بازپرس» ،از لوشینین که یک کتاب پلیسی ناب و خواندنی اسدت،
همچنین «پس از مجلس رقص» ،از تولستوی« ،بانو با سگ ملوس» از چخدوف« ،رز طالیدی» از
کنستانتین پاستووفسکی« ،آذرستان» ،مجموعه ای از داستان های نویسندگان آذربایجان کده دو
داستان آمده در این کتاب با عناوین «من ،تو ،او و تلفدن» از اندار و «هشدتمین پسدر» از اَلتدای
محمداوف ،خواندنی هستند .همچنین آثار منتشر شده در سلسدله کتدابهدای (کالسدیکهدای
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ادبیات روسی) با آثاری از تورگینف همچون «رودین» یدا «النگدوی یداقوت سدرخ» از الکسداندر
کوپرین.
در این میان بعای آثار ترجمه شده به نوعی ادبیات حزبی «رئالیسمِ سوسیالیستی» و تبلیغاتی
تعلق دارند و در مواردی با جمیع این اوصاف خواندنی و اثرگذار هدم بدودهاندد .آثداری همچدون
«داستان پداگوژیکی» از ماکارنکو« ،مادر»« ،جمیله» و «الوداع گدلسداری» هدر سده از چنگیدز
آیتماتف« .من خورشید را میبینم» از نوداردومبادزه ،نویسنده گرجی و اثری بیبدیل که بسدیار
دوست میدارمش «صد و پنجاه و هفت گیس عروس» از فازو علییوا و نیز آثاری دیگر همچدون
«چپق» و «استخرهای پاکیزه» از یوری ناگی بین« ،وقتی که یابندهای خدوششدانس بدودم» از
فاضل اسکندر« ،مردم سرباز به دنیا نمیآیند» از کنستانتین سیمونف و «پرتو اختدر دوردسدت»
از الکساندر چاکوفسکی و بسیاری آثار دیگر که ذکر اسامی آنان سبب اطناب کالم مدیشدود .در
میان آثار منتشر شده از سوی پروگرس ،دو کتاب «چنگیزخان» اثر واسدیلی یدان و «خددیوزاده
جادوشده» با عنوان دوم «شاهزادهای که خر شد» در ذهن و خاطره من جایگاه ویدژهای دارندد.
«چنگیزخان» ،نخستین جلد از یک تریلوژی( ،سهگانه) رمانی تاریخی درباره حمله مغدوالن بدود
که با ترجمه دقیدق ،روان و یکدسدت محمدد پدورهرمزان خواننددگان بسدیاری را شدیفته کدرد.
همچنین است «خدیوزاده جادو شده» اثر لئونید ساالویف ( 1962د  )1907که با ترجمه خدوب
حبیب فروغیان ارمغان اهل ادب ایران شده است.
ساالویف دوران کودکی و نوجوانیاش را در «فرغانه» گذرانده و بدا انبدانی از تجربده و خداطرات
شگرف در سال  1930میالدی به مسکو کوچیده و نوشتن آغاز میکند .وی بدا مطالعده اثدری از
«کریمسکی» درباره زندگی «مالنصرالدین» قصد می کند با آوردن مالنصرالدین بده ازبکسدتان و
شهر خجند ،روایتی تازه از دنیای خوب مالنصرالدین و آدمهای خوبتر پیرامدون او سداز کندد و
حاصل این تالش دو اثر است که نخستین آن با عنوان «بدرهم زنندده آرامدش» در سدال 19۴0
میالدی منتشر می شود و دومین اثر کتاب ارجمند «شاهزاده جدادو شدده» اسدت کده در سدال
 19۵۴به پایان می رسد و اثری است بس شگرف و خواندنی که پس از سالها هدم ایندک چداپ
جدید و پاکیزه و قابلقبولی از آن به اهتمام «نشر آفرینگان» در تهران منتشر شده است .کتابی
که سالیان سال قبل ،بنگاه انتشارات پروگروس ،مبادرت به چاپ و صدور آن به ایران کدرده بدود
و تجدید طبع این کتاب بهانهای شد تا در این نوشته به گوشدهای از فعالیدتهدای آن پرداختده
شود.
البته به موازات توسعه فعالیت پروگروس ،انتشارات فارسی دیگری در شوروی آن زمان صدورت
انجام می یافت که آثار انستیتوی خاورشناسی ،شعبه ادبیات خاور ،انتشارات دانش و نیز نشریات
فارسی منتشر شده در آذربایجان از این زمره هسدتند و بررسدی و بحدث و فحدص پیرامدون آن
 54در بارۀ انتشارات پروگرس؛جوانۀ جنگ سرد |
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مجالی دیگر میطلبد و نیز میماند گفتاری مستقل پیرامون ایرانیانی که در حدوزه ترجمده ایدن
کتابها کوشیده اند .کسانی همچدون عبدالحسدین نوشدین کده بعادی آثدارش بدا ندام مسدتعار
«فردوس» در سلسله آثار منتشره پروگرس نشر یافته یا احسان طبری که با نامهای پرویدز ،ا، .
پرویز پورتجن ترجمه می کرده و دیگراندی مثدل اَلدک قازاریدان ،حبیدب فروغیدان ،پدورهرمزان،
همایون یا گامایون ،غالمحسین بیگدلی ،احمد شدفایی و بسدیاری ندامهدا کده بررسدی آثارشدان
می تواند موضوع یک بررسی و تحقیق مستقل باشد .نکتده پایدانی اینکده لئونیدسداالویف خدالق
«شاهزاده جادوشده» اثر خواندنی دیگری دارد که با عنوان «شهرزاد» و در سالهدای دور چداپ
شده است .کاش ناشر صاحب همتی یافت شود و چداپ پیراسدتهای از آن بده دسدت دهدد زیدرا
خدمتی خواهد بود درخور به شیفتگان ادبیات داستانی ایران.

 55در بارۀ انتشارات پروگرس؛جوانۀ جنگ سرد |
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شعرها و شاعران
با آثاری از :
هوشنگ ابتهاج
عمران صالحی
کاوه گوهرین
صدیقه وسمقی
جالل سرفراز
رضا مقصدی
هاتف رحمانی
میکائیل مشفق
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یک رباعی شورانگیز از "سایه"

پرتره سایه؛ طرح از :مهیار چاره جو
در جریان یورش و سرکوب گستردۀ نیروهای مددافع انقدالب در سدالهای  62-61امیرهوشدنگ
ابتهاج (سایه) نیز در روز  7اردیبهشت  1362به زندان افتاد و به مدت  8۴روز را چشم بسته در
زندان کمیته مشترک ساواک -شهربانی که بعدا به زندان توحید یا زندان  3000نامگذاری شدد،
سپری کرد .سایه در نهایت در چهارم اردیبهشت  1363با وساطت نامۀ شهریار بدون محاکمه از
زندان اوین آزاد شد (شدهریار در نامده اش بده رهبدر پوشدالی جمهدوری اسدالمی نوشدته بدود:
"فرشتگانِ آسمان بر زندانی بودنِ سایه می گریند")...
"سایه" در ایام زندان یک ساله خود به سیاقِ شاعران گذشته و حبسیه سرایانی چدون مسدعود
سعدسلمان ،خاقانی شروانی ،ملک الشعرای بهار ،فرخی یزدی ...،سرودن "حَبسیه"(زندان نامه یا
بندمویه) را نیز تجربه کرد که ژانری در ادبیات با مامون حَسَدبِ حدال ،گالیده ،مویده و مرثیده
محسوب می شود و در زبان عربی به آن "بَثُّ الشِکوی" گفته می شود" .سایه" از میان سدروده
های ایام حبس خود ،رباعی "غمِ شیر" را در اردیبهشت " 1362برای زندانیانِ دربندد" سدروده
است:
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غم شیر)رباعی برای زندانیان در بند(...

در کُنجِ قفس پشتِ خَمی دارد شیر
گردن به کَمندِ ستمی دارد شیر
در چشمِ تَرَش سایه ای از جنگلِ دور
ای وای خدایا ،چه غمی دارد شیر.
امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)
تهران  ،اردیبهشت 1362
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آینه
سروده ای کوتاه از عمران صالحی

پرتره عمران صالحی؛ طرح از محمدرضا اکبری

تکّه تکّه شدیم ،اما نشکستیم!
آنها که سنگ انداختند ،ندانستند
در آینۀ تکّه تکّه شده
از یک ماه ،هزار ماه زاده می شود
از یک خورشید ،هزار خورشید
از یک ستاره ،هزار ستاره
تکّه تکّه شدیم ،مثل آینه
بیشمار می شویم
روشنایی را بی شمار می کنیم...

 59آینه |
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گلوله و تفنگ
شعری از کاوه گوهرین

بر زمینۀ زمان،
آن پاکباختۀ شهید
با خونِ خو د نوشت:
تا دشمنِ پلید نماند،
انبوهِ کینه ام را
گلوله خواهم ساخت
و امیدِ تو را
رفیقِ من
تفنگی
که هرگز از شلیک
باز نمی ایستد.

 60گلوله و تفنگ |
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نان به زبان گلوله چه می شود؟
دکتر صدیقه وسمقی

ارژنگ  :دکتر صدیقه وسمقی؛ (متولد  ،)13۴0نویسنده ،شاعر ،مترجم ادبیدات ،اسدتاد دانشدگاه،
عاو اولین دوره شورای شهر تهران و دین پژوه مخالف نظدام جمهدوری اسدالمی سداکن سدوئد
است که با دیدگاه های سیاسی او آشنایی داریم .اشعار وسمقی بیشتر به صدورت پراکندده نشدر
یافته اما تاکنون دو دفتر با عناوین "نمازِ باران" و "برای چلچلههدا کده برنمدیگردندد" از او در
ایران امکان چاپ و نشر یافته اند .او "شعر اعتراض" را تداومِ "شعر انقالب" می بیندد و معتقدد
است که "شاعر" ،وقایع اجتماعی را با افکار و بینشِ خودش منعکس می کند .برخی اشعار اخیر
او صریح و کوبنده است .صدیقه وسمقی در مطلع یکی از سروده هایش می گوید" :این پولِ نانِ
ماست ،که در ویرانه های دمشق /در کنار آرزوهدای گدزافِ یدک قُماربداز /دفدن مدی شدود…".
مامون آخرین سرودۀ شاعر با عنوان "نان به زبانِ گلولده چده مدی شدود؟" ،متداثر از سدرکوب
خونبار اعتراضات مردمی در آبان  98است که با هم می خوانیم.
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نان به زبان گلوله چه می شود؟
صدیقه وسمقی
ای بیگانه با زبانِ مادری
زبانِ گلوله را چه خوب یاد گرفته ای!
نان به زبانِ گلوله چه می شود؟
پوکه ،فشنگ ،سنگ
خیابان چه می شود؟
توطئه
بچه ها؟
دشمن
در زبانِ تو آیا
برای زندگی
مادر
درد
می توان واژه هایی پیدا کرد؟
نه!
باز سهراب
باز ندا
باز خیابان

 62یک شعر و چهار نقاشی از جالل سرفراز |

دوباره صدا
خونِ بچه ها ریخت
دوباره در کوچه ها
هر جا
مغزِ بچه ای پاشید
روی مادرش
اینجا
برای تعبیرِ این دردهای حماسی
در زبانِ تو آیا واژه هایی هست؟
نه!
تو اینها را نمی فهمی
قاموست را ببند!
آنجا که تو ایستاده ای،
جای کسی ست که زبان مادری ام را می
داند.
صدیقه وسمقی
آذر 1398
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یک شعر و چهار نقاشی از جالل سرفراز

ای سرزمین خسته
در خطو ِ جاریِ شب راه بر سرزمینِ من بسته است
و این منم دستِ شکسته آویزۀ گردن
گولی که رویاهایش را به راه آهنها می بندد
جاری ست شب و آنان که چراغ را کُشته اند ،شب را انبوه تر می کنند
وانجا که از شما سخنی هست ،بر خطو ِ راه آهن ها راهبند می زنند
سوتِ قطار حادثه یی نیست
و راه بان در این میانه به خمیازه یی سربرمی دارد و به عادت ،سوزن می چرخاند
و مردگان بر اسبان به هر سو می تازند
و مردگان با من کرور کرور می آیند و کوپه ها و واگن ها را می انبارند
تاریخ در تردیدها رقم می خورد و شهر در سرآسیمگی معنی می شود
و شاعران در چرکای بسترشان می غلتند بی که نامی از شما برده باشند
آی آی واژه های برزبان نیامده!
با من می آیند عروسهای بخت شما با جامه دان هاشان می آیند
 63یک شعر و چهار نقاشی از جالل سرفراز |
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و تخت می زنند بر انبوهۀ شما
و راه آهن ها بر راه های مرده سرازیر می شوند
و ایستگاهی نیست تا مسافرِ بی پناهی در حسرتِ سالیانش پناه جوید
در شبِ خاموشان
شاعر بر خس خسِ سینه اش راه می بندد و قلم در تاریکی گم می شود
و ایستگاه های گمشده در توالیِ قرن ها به فانوسی دهان می گشایند
و خاموشان به آهی در خواب می شوند
در آتشچرخانِ من شرارۀ چشمانتان به جَختی خاکستر می شود
و راه بانان و راه آهن ها به تاریکی می پیوندند
ای سرزمینِ خسته ،کجا می روی؟
دیماه ( 1369برگرفته از صفحه فی

 64ای سرزمین خسته |
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چهار نقاشی از جالل سرفراز
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فرهاد نان .فرهاد کولبر
رضا مقصدی

همرنگ ِآرزوی علف بود.
همرنگ ِ بوی نان.
درسینه اش ترانه ای از جنس ِآب داشت.
از بهر ِدختران.
با مادرش سرود ِدرخشان ِعشق را –
بر آب ها نوشت.
برساقه های نارس ِ گند م.
 69فرهاد نان .فرهاد کولبر |
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شاید که با ستاره  ،در آمیزد –
آواز ِبیقرار ترین باغ ِ ارغوان.
همزاد ِرنج بود .
همریشه ی ترانه ی "فرهاد "
در کوه ِ بیستون.
در یک شبی که ماه ،عروس ِ ستاره بود
با کوله بار ِدرد ،به دیدار ِماه رفت.
اما
بر نگشت.
در پیش ِ چشم ِ برف
غمگین تروُسیاه تراز هرچه آه گشت.
حس می کنم حکایتِ فرهاد
در شعر وُ در کالم نمی گنجد.
شاید
"کیهان ِکلهُر" ست که می باید
با شعله های سرکش ِسازش
آتش به جان ِ درد ،در اندازد.
برگرفته از فیس بوک شاعر
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فصل سنگین خطرناکی است
(با یاد و وامی از دکتر رضا براهنی)
هاتف رحمانی

1
همه شانه باال می اندازند
تو گوش هایت را می گیری
و صدای چاووش درباد می میرد!
2
از کوچه ات می گذرم
سراپا آتشی
سیّال وُ سُرخ!
هُرمِ نفس هات
طول رابطه را می سوزد!
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3
اشک هایت دزدانه می چکد
در رقصِ دارها
سه جانِ شیفته
آرامش را بوسه می زنند!
۴
ایستگاهِ فردوسی است
نیمه ی انقالب
غوغای دالالن
خیابان را می بلعد
من در سکوتِ تو گم می شوم
و
"قوادانِ فردوسی "
نشئه از غبارِ "شیشه"
دسته های خون را
ورق می زنند!
۵
به سالمِ همسایه سر می گردانی
چشم هایت را
انگار
کالغ ها برده اند!
لبانت اما،
آذین لبخندی است
که عصرِ شهریور را
گرم تر می کند!
6
پُل،
سازه ی ستَبرِ التیام فاصله است
نگاه کن
چقدر پُل
 72هاتف رحمانی |
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میانِ "من" تا "ما"
زخمی است!
دستانِ تو کجاست
تا سازه ی ستَبر ،التیامِ زخمِ ما باشد؟
7
تب کرده ای
که دست ها
باز مانده اند از کار
چرخ ها نمی چرخند
کارخانه ها
زیرِ تیغِ خاموشِ شهرک های صنعتی
خمیازه می کشند!
تب کرده ای
که غولِ ماهِ مهر
آوار می شود
بر سفره های تُهی
و تن های نازنین
کوله های خجالت
برپشت می کشند!
تب کرده ای،
پاشویه چاره ساز نیست
اضطراب سکته
در خانه پرپر می زند!
8
بِشکوه تر از پاییز
زیبایی
***
عکس ها را سوزاندی
در تبِ گریز
می دانم!
 73هاتف رحمانی |
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و نامه ها را پیوند زدی به ریشه های باغ
***
این مسیرِ سی ساله را
اما
انکار نمی کنم
که هر سال،
تاول زخمِ شهریور
از میانِ بند وُ گزمه وُ حصار
تا ریشه ی خجسته ی خورشید
تا "خاوران" بردی !
***
تا بشکفد
در تمامِ فصل ها
فرزندِ آرمان پروردی!
***
انکار نمی کنم
زیبایی
بِشکوه تر از پاییز!
9
از تو پنهان نمی کنم
اینجا
برفِ اندوه می بارد
و شادی،
در انحنای لغزانِ زمان
دفن می شود.
***
نمی گویم
از خونی به خونِ دیگر
رانده نمی شویم
 خونِ یخ زده 74هاتف رحمانی |
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بر انجمادِ دار
و انفجارِ خون
در هُرمِ هوای غبار! -
***
از تو پنهان نمی کنم
خسته ایم!
غوغای بی دریغِ سایه ها
بر فرازِ هر چه هست ،می لغزد
ابرِ اندوه
می بارد
و انحنای لغزانِ زمان
شادی را می بلعد
***
از کالفِ دست ها گفته بودی
هنگامه ی خطر!
راستی
دست های سایه سوزِ ما
کجاست؟
10
آواز که می خوانی
ململِ حنجره ات
پنجره را می شوید
***
زخمِ زمان
که آوار می شود از بام وُ در وُ دیوارِ کوچه ها
التیام می گیرد.
***
آواز که می خوانی
ململِ حنجره ات
اتوبوس های شهر را می آشوبد
 75هاتف رحمانی |
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و مسافرانِ خسته و انبوه
نشانِ ترا می جویند.
***
آواز که می خوانی
خیس می شوم ،زیرِ بارانِ نرمِ پاییز
و خیابان وُ شهر وُ میهنم را
نوازش می کنم
***
چقدر جای آواز هایت خالی است
و اتوبوس های شهر
چقدر خموده و دلگیرند!
و تاولی است
بر من وُ خیابان وُ شهر وُ باران
آوارِ زخمِ بام وُ در وُ دیوارِ کوچه ها
جاریست
چقدر جای آواز هایت خالیست !

هاتف رحمانی
آبان 1397
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بخوان تار!

Oxu tar

سخنی چند درباره شعر بلند «اوخو تار» وسرایندۀ آن
 -بهروز مطلب زاده

 20آوگوست 2019
شعر بلند و زیبای «اوخوتار»  -بخوان تار -ازسروده هدای مانددگار وفرامدوش نشددنی میکائیدل
مشفق شاعر بلند آوازه آذربایجدان اسدت .میکائیدل مشدفق ،شداعرخوش ذوق و شدناخته شدده
آذربایجانی ،که به همراه دو شاعر بزرگ دیگر آذربایجان یعنی «صمد وورغون» و « رسول رضا»
سبک نوین شعر آذربایجان شوروی را بنیان گذانشتند ،منظومه «اوخوتدار» را درشدرایط کداملن
ویژه ای سرود و به همین دلیل نیز ،سیروسرگذشت این شعروسرانجامِ غمبارو تراژیک سدراینده
آن ،بسیار شگفت انگیزو درس آموز است.
میکائیل مشفق که بود؟ میکائیل مشفق ،روز ۵جون  1908در شهرباکو چشدم برجهدان گشدود
ودرسحرگاه  6یانوار  1938در باکو با زنگی وداع گفت .اوپس ازپایان تحصیالت ابتدائی وبرقرری
حکومت شوروی در آذربایجان به سال  ،1920وارد دانشگاه دولتدی آذربایجدان شدهربا کدو شدد.
درسال  1938تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته زبان و ادبیات به پایان رسداند و بده عندوان
یک آموزگار حرفه ای به کار پرداخت.
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مشفق ،درکنارآموزگاری ،شعر نیز می سرود .اولین سروده او با نام «بیرگون»  -یک روز -بدرای
اولین باردر سال  1926در نشریه «گنج فَهلَه»  -کارگرجوان – به چاپ رسید.
میکائیل مشفق ازجمله کسانی بود که دردهده  1930مدیالدی بده همدراه « صدمد وورغدون» و
«رسول رضا» سبک نوین شعر آذربایجان را بنیاد گذاشتند.
مشفق درکنار سرودن شعر ،به ترجمه اشعار شاعران روس ،به زبان ترکدی آذربایجدانی نیدز مدی
پرداخت .او یکی از هواداران فعال جنبشی بود که در آن برهده زمدانی ،خواهدان تبددیل الفبدای
عربی به الفبای التین بود .این امرسرانجام درسال  1927تحقق یافت.
دراواسط سال های  1930 - ۴0شایعه شومی در میان مردم جمهوری آذربایجان شوروی پخش
شد .براساس این شایعه که از بیخ و بن بی اساس بود ،گفته مدی شدد کده قدرار اسدت «جشدن
نوروز» در آذربایجان غیر قانونی و« تار» ازلیست آالت موسیقی آذربایجانی حذف ،و ندواختن آن
ممنوع شود.
به دنبال پخش این خبر ناساز ،موجی ازخشم و نارضایتی پنهان درمیان مردم و روشدنفکران آن
دیاربه راه افتاد.
همه میدانستند که اگرقرار باشد که روشنائی را ازخورشید آسمان بگیرند ،آنگداه ،بدوم آسدمان و
زندگی ،تیره وتارخواهد بود ،و بی حاورنوای «تار» ،آسدمانِ موسدیقیِ مدردم آذربایجدان ،تیدرو
تارتر.
«تار» ،یکی ازاجزاء اصلی آالت موسیفی پرشکوه آذربایجان بوده و هست .رنگ و ریتم و ملدودی
های دلنشین و دلنواز «تار» ،منشوررنگین کمانی «سمفونی موسیقی آذربایجدان» را رنگدین تدر
می سازد.
گسترش دهان به دهان آن شایعه شوم ،بازتاب وسیعی درمیان مردم یافت ،تا جدائی کده باعدث
خشم بیش ازحد هنرمندان وازجمله شاعر پرشور وشوقی چون میکائیل مشفق هم شد.
کین و نفرت ازحکومت نوپای «آذربایجان شوروی» ،چاپلوسان ونان بده ندرخ روزخورهدای درون
حکومت وهیزم بیاران آتش جهنم را برآن داشت تا همه نیروی اهریمنی خود را بکار انداختده و
هر طور که هست ،مردم و حاکمیت نوپای شوروی در آذربایجان را به چدالش بکشدند و آنهدا را
رودر روی هم قراردهند.
در چنین برهه ای بود که جان شوریده وعاشق میکائیل مشفقِ شاعر ،کده خدود عاشدق شدیفته
وبی قرارموسیقی بود ،ازشنیدن این خبرتلخ و باورنکردنی شعله ورشد ،وپس ازکشاکشی طوالنی
با مدعیان دروغین دفاع از موسیقی و مردم ،با سرودن شعر بلند «اوخوتار» یدا همدان «بخدوان
تار» ،در برابر آن جریانی قد علم کرد که تالش داشت تا با ممنوعیت« تدار» و بخدش دیگدری از
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سنت های ملی دیر پای مردم آذربایجان ،حکومت نوپای آذربایجان شوروی را بی اعتبدار کنندد
ودر نهایت آن را رودرروی مردم قرار دهد.
میکائیل مشفق درگیر ودارهمین حوادثی که به آن اشاره کردیم ،با دسیسه چینی عوامل نفوذی
دشمن و با توطعه ای حساب شده بازداشت شد .اوابتدا به داشتن تمایالت ناسیونالیستی افراطی
متهم شد و سرانجام نیز به اتهام واهی «خیانت به کشور» و« دشمنی با حکومت» درسدحرگاه 6
یانوارسال  1937درزندان «باتیل» درشهرزادگاهش باکواعدام و جسد بی جانش در میدان امدواج
خروشان آب های دریای خزر سربه نیست شد.
شعر بلند«اوخو تار» از زمان سرایش آن در دهه  30قرن بیست میالدی تاکنون ،بارها به شدکل
آواز ،توسط بسیاری ازخوانندگان سرشناس و مشهور آذربایجان ،ازجمله خانم شوکت علی اکبدر
اوا ،فلورا کریم اوا ،گل آقا ممدوف ،اسماعیل رضایف ،آقا سدلیم عبدداهلل یدف و دیگدران خواندده
شده ،وصدها بارو به اشکال مختلف «دیکلمه» شده است.
به جرئت می توان گفت که انگشت شمارند آذربایجدانی هدای اهدل فرهنگدی کده «اوخوتدار» را
نشنیده وبا آن آشنا نشده نباشند واین نغمه شورانگیزرا به جان ِ دل ترنم نکرده باشند.
برگردان فارسی این شعر ،به همه آن انسان های شریف وسربلندی تقدیم می کدنم کده همدواره
سراینده و بشارتگر دوستی خلق های جهان اند وبا تابش خورشدید مهربدان جانشدان ،سدمفونی
پرشکوه زندگی را به ترنم در می آورند و «انسان» ها را درمقام «انسان» ی آنان ارج می گذارند
و نه بر اساس رنگ پوست ودین و زبان و ملیت.
متن کامل ترجمه فارسی شعر اوخو تار (بخوان تار) در پی می آید:

بخوان تـــار!
بخوان تار ،بخوان تار!...
بگذار درصدایت ،ترنّمِ لطیف ترین شعرها را به جان بشنوم،
بخوان تار،
قدری بخوان!
بگذارنغمه ها یت را چون قطره های زاللِ آب ،بر روح شعله ورِ خویش بیفشانم،
بخوان تار!
کی فراموش کند خلق تو را؟
ای شهد تلخ وش انبوه توده ها،
ای هُنرِ پُرفروغِ خلق !
این حصارهای دیرسال چشم گشوده به قبله
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دیری است بجان شنیده اند نغمۀ تورا،
و پیرانِ ریش سفید و مادران پیرسال،
به ذوق و شوق و شعف،
به زیرسایه ات ،چه آه ها کشیده،
گاهی به شهد و گاهی به زهر نشسته کامشان.
از طنینِ پرشکوه "چارگاه " ات
ره پویانِ ره رو ،گشته اند آواره و حیران،
و خروشِ درّه ها و رودها را
موج های پرتالطم داده آواز،
بخوان تار!
تا در اندیشه ام بشکفد
غزلِ «بهار» و«سیّد»
بخوان تار!
تا به وجد آید،
زیبا روی مهربانِ "گنجه" و"شیروان"،
غمِ به دل سپردگان،
دلگرفتگان،
به پیشوازِ نو بهار نرفتگان،
جدا ز کوه ماندگانِ بی ستیز،
دل سوختگانِ غمگسار،
به زلفِ پریشانِ عشقی بی سرانجام دلسپردگان،
بر درگاهت به نیاز آمدگان،
و درآستانت تسلّی یافنه گان.
تو را «زیر» است و«میانه» و «راست»،
تو را نیز نغمه ای است،
همچون نغمۀ پرندگان .
تو را نیز کرده پریشان،
زلفِ پریشانِ یک «زرافشان»،
با آواست که«سه گاهت» سخن می گوید،
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اینگونه آشفته و پریشان.
دیرگاهی است که صدایت در قصرهای قیصران،
طنین انداز است.
قرن هاست که توده های رنج،
با نوای تارِ تو مویه کرده اند.
و گاه نیز نوای تارهای تو،
زدوده غم  ،ز تارهای جان شان،
ای تار!
ای سنگِ صبورِ سینه سوخته.!...

غنچۀ لبان غنوده بر قالی هائی که،
گل های سرخِ فامشان زخونِ دستِ رنجبر گرفته رنگ،
و شاعرانِ شکم سیرِ بی نیاز و هوسباز
آواز سرمی دهند:
« ایا  ...ساقی مدد فرما ،بده جامی
میازار این دلِ رنجورِ ما!»
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امّا...
«ندیم» ها و «واقف» ها،
واقفان به رازِ پُرشکوهِ عشق،
زیبا اندیشانِ زیبا پسند،
تنها تو را به جان شنیده اند
با تو خوانده اند ،نالیده اند.
کنون ،برای ما بخوان ای تار!.
کِی فراموش کند خلق تو را؟
نه غالمِ دین شدی ،نه عبدِ مُلّا،
سروشِ زندگی شدی و عشقِ زیبا،
چه بسیار کسان که مهرت بگسستند،
دلت را بشکستند،
آه ،چه بگویم از این کلّه گندها،
که بُلورِ روح ات را به سنگِ جفا شکستند،
و چون بادی شوم برتو وزیدند،
صدایت را در سینه حبس،
شیفتگانت را سنگسار،
و بدینگونه،
شکستند سازِ خُنیاگرت را.
تو لبخند را برای خلق خواستی،
مرگ را برای غم،
به خلق گفتی :بخند!
به غم گفتی :ای غم ،بمیر!
غصه هایمان هنوز به جا بود،
خلق نخندید.
دستار به میدان آمد
و مسجدها مرثیه سردادند
مُدام گریستیم ،گریستیم
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ای دیرآشنا ،گریستیم
بخوان ،تار!
دگرگونه شد زمانه،
بنگر!
اکنون رادیوها صدایت را به گوشِ جانِ جهانیان میرسانند،
ای تار نواز!
بنواز!
بخوان!
دلم را به چنگ آر ،بخوان!
آی آشیق!
سازت را بر سینه بنشان،
نه از«عبا» نه از «قبا» و نه از «دستار»!
نمانده هیچ نشان،
بخوان تار!
ترنّمِ لَهیبِ جان گدازِ آن نوای تو،
از زبانِ سیم های زرد گون،
به روی دختران شوخ و شنگ
نشانده رنگِ ارغوان!
بخوان تار!
من می توانم در تو،
دلخواه ترین ترانه ها را به ترنّم در آورم،
من می توانم با تو،
سرشار از شور و شوق باشم.
تو امروز سالحِ دستِ منی،
می تواتم تو را،
آنگونه که دلخواهِ من است بکار گیرم،
در راهِ هرهدفی ،به هرجهتی،
هرگونه که بخواهم،
میتوانم گذشته های نهان در دل را
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به ساز و نغمه ای تازه ،زیر و رو کنم،
بخوان تار!
درکارگاه ها وکارخانه ها
بر روی تراکتورها،
و هم اینک در برابرت،
بی شمار آدمیانند!
زِ یاد مبر!
بخوان ،تار!
ای شهدِ تَلخوَشِ
«باکو»ی زرخیز،
«گنجه»ی پنبه خیز،
«شَکی» شهر پرحریر،
ای هنرِ پر فروغ!
بخوان ،تار،
بخوان ،تار! ...
بگذار در صدایت ،ترنّمِ لطیف ترین شعرها را به جان بشنوم
بخوان تار،
قدری بخوان !
بگذارتا نغمه هایت را چون قطره های زالل آب ،بر روح شعله ورم بیفشانم
بخوان تار!
کی فراموش کند خلق تو را!
ای شهد تلخ وش انبوه توده ها.
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نقدو معرفی
با آثاری از:
خسرو باقری
کورش تیموری فر
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گفتگوی مجازی با شاعر مبارز ،مسعود سعد سلمان
خسرو باقری

چکیده

کتاب " گفتگو با مسعود سعد سلمان "( )1اثر آقای مجتبی عبداهلل نژاد با نو آوری
شگفت انگیزی به پژوهشی عمیق نه تنها در زندگی حیرت آور شاعر بزرگ میهن ما
دست می زند ،بلکه اوضاع سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی زمانه ای راهم
مورد کاوش قرار می دهد که گهواره هستی دردناک ،خشم آور و خوفناک شاعر
است .نویسنده در عین حال بنیاد های شعری او و راز ماندگاری اش را جستجو می
کند و در بخش های مهمی از کتاب ،دیدگاه های شاعر را مورد چالش قرار می دهد .
دستاورد این چالش ها ،برای مباجث و نیاز های ادبی امروز بسیار غنیمت است.
***
کلید واژه ها :شعر ،مسعود سعد سلمان ،حبسیات ،گفتگو ،زبان امروز
* یواجه مسعود سعد سلمان ،از اینکه وق

گذاشتید و در این گفتگو شرک

سپاسگزارم .می دانم که زبان فارسی امروز قدری برای شما نامانوس اس

کردید،
و شاید از

تغییراتی که در طی این چند قرن در زبان فارسی ایجاد شده ،تعجب کنید .ولی
مخاطب این گفتگو در درجه اول یوانندگان امروزی هستند .پ

اگر از نظر شما

اشکالی ندارد ،با زبان فارسی امروز سخن بگوییم و شما هم با همین زبان جواب
بدهید؟
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اشکالی ندارد .با زبان امروز سخن بگوییم .من زبان فارسی شما را می فهمم و مشکلی
ندارم .تغییرات زبان فارسی در حدود مسائلی که ما قرار است در باب آنها سخن بگوییم ،چندان
بارز نیست.
با این پرسش آگاهانه ،که مخاطب اثر را مشخص می کند و پاسخ روشنگرانه ای که بر تغییرات
نه چندان زیاد زبان فارسی در چند قرن اخیر تاکید دارد کتاب " گفتگو با مسعود سعد سلمان
" آغاز می شود و از همان نخستین جمله ها خواننده در می یابد که با اثری جدی و در عین
حال خالقانه روبروست.
کتاب محققانه و نوآورانه " گفتگو با مسعود سعد سلمان "  ،نه تنها به زندگی و شعر مسعوی
سعد سلمان  ،شاعر برجسته سده ششم ،می پردازد؛ بلکه اوضاع سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی عصری را که او در آن زندگی می کند و سرنوشتی حیرت آور را برای او رقم می زند؛
مورد کاوش قرار می دهد .نویسنده که در این کتاب با دو شخصیت گفتگوکننده و گفتگو
شونده ظاهر می ش ود ،در عین حال آرا و عقاید مسعود سعد و تا حدودی هم عصرانش را مورد
بررسی ،چالش و نقد قرار می دهد و از این گذر می کوشد به خواننده امروز کمک می کند تا با
دانش و بینشی که از این رهگذر کسب می کند؛ تاریخ ،ادبیات ،اندیشه وران و هنرمندان میهن
خود را منصفانه تر بسنجد و با داوری های آگاهانه تر ،آینده روشن تری را رقم بزند.
آنچه گفته شد به بخش محققانه اثر باز می گردد ،اما کتاب ایشان از ویژگی بسیار مهم " نو
آورانگی " هم برخوردار است که در این اثر به اندازه محققانه بودن آن شایان اهمیت است ،زیرا
کتاب را خواندنی و دوست داشتنی می کند و بدون آنکه به ارزش های کیفی و تحقیقی اثر
صدمه بزند و آن را به " کاال در بازار آزاد " تبدیل کند؛ می تواند بر مخاطبان و خواستاران این
کتاب در کشوری که به گونه ای حیرت آور " مصرفی و تنوع طلب " بار آورده شده است؛
بیفزاید که این خود کاری است سترگ در زمانه ای بسیار دشوار.
نویسنده برای جذاب کردن اثر ،از شیوه گفتگوی رسانه ای امروزین بهره می برد؛ شاعر سده
ششم در برابر محقق می نشیند و نه تنها به پرسش های او در باره زندگی پر فراز و نشیبش
پاسخ می گوید بلکه جسورانه در برابر چالش های گاه بسیار دشوار نویسنده ایستادگی می کند
و او را به نقد می کشد .مسعود سعد سلمان در این گفتگو ،با تاریخ پیش می آید و گاه به
مسائل و نظریه های معاصر هم می پردازد و از چالش و هماوردی با محقق ،نویسنده و گفتگو
کننده معاصر گریزان نیست .کار بسیار درخشان آقای عبداهلل نژاد در مقام پژوهشگر ،گفتگو
کننده و نویسنده ،آن گاه آشکار می شود که تمام پرسش های گفتگو کننده و پاسخ های
مسعود سعد و پانوشت های محققانه این گفتگو ،مستند به اشعار شاعر است که در پایان کتاب
در بخش " شواهد " آمده است .خواننده عادی اثر می تواند بدون مراجعه به شواهد – یعنی
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اشعار گاه دشوار مسعود سعد سلمان – کتاب را با سرخوشی تمام بخواند اما خواننده آگاه،
سخن شناس و کنجکاو هم می تواند با رجوع به شواهد پایانی نه تنها عطش " کنکاشگری "
خود را تسکین دهد ،بلکه از روش نوآورانه و درخشان نویسنده ارجمند درس ها بیاموزد.
گفتگو در دو نشست انجام می گیرد .نشست نخست به طور عمده به شرح حال شاعر ،خانواده ،
شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی عصر او ،بویژه دوران نوزده ساله زندانش می
پردازد؛ در حالیکه در بخش دوم ،این شعر ،حال و هوای آن ،تاثیراتی که مسعود از هم عصران و
زمانه خود پذیرفته و اثری که نه تنها بر شاعران و زمانه خود بلکه بر شاعران پس از خود ،حتی
بر شاعران و نویسندگان زمانه ما ،باقی گذارده ،است که مورد توجه قرار می گیرد .در ضمن دو
بخش کتاب ،در هم تنیدگی هایی هم دارند که گفتگو را طبیعی ،واقع بینانه و جذاب می کند.
در سیر این گفتگوست که خواننده مشتاق کتاب ،آگاهی های تاریخی ،جامعه شناختی ،زبان
شناختی و زیبا شناختی نویسنده را که حاصل سال ها تحقیق ،شکیبایی و عشق ورزی است؛
در می یابد و هم میهن جوانش را می ستاید.
پس از مقدمه ،نخستین پرسش ،که بنیادی زبان شناختی دارد؛ مطرح می شود .خوانندگان
همواره با عنوان " خواجه " پیش از نام بزرگانی چون خواجه نظام الملک ،خواجه عبداهلل
انصاری ،خواجه نصیرالدین طوسی ،خواجه حاف شیرازی و  ...روبرو شده اند؛ محقق با پرسش
در باره معنای این واژه و پاسخ مسعود ،این ابهام را بر طرف می کند:
* یب ،پ

بفرمایید شما را چه صدا بزنم؟ رقا ،یواجه ،استاد .چون شاید از تعبیر

مغولی " رقا " چندان یوشتان نیاید.
نخیر ،همان تعبیر " آقا " خوب است .ما آن وقت ها برای ادای احترام به اشخاص جلو
اسم آنها یک " خواجه " می گذاشتیم .مثال خیلی ها از من با عبارت " خواجه مسعود سعد
سلمان " یاد کرده اند؛ به زبان امروزی شما یعنی " آقای مسعود سعد سلمان ".
بنابراین از خالل این پرسش و پاسخ ،خواننده نه تنها معنای عنوان خواجه را در می یابد بلکه از
تبار ریشه شناختی عنوان " آقا " هم آگاه می شود.
با مطالعه این گفتگوی جذاب که به زبان فارسی امروز صورت می گیرد اما با ارجاعات مکرر به
" شواهد " که همانا اشعار مسعود سعد است  ،جنبه کامال محققانه به خود می گیرد؛ خواننده
بتدریج در می یابد که انتخاب نام مسعود نه تنها با نام مسعود غزنوی ارتبا داشته بلکه با نام
پدرش یعنی " سعد " و نیز با نام پسرش یعنی " سعادت " هم ،ریشه مشترک دارد .و بعد در
توضیحی زبان شناختی ،خواننده در می یابد که " در همین عصر شما زمانی عده ای از مردم
اسم دخترانشان را شهناز و مهناز و فرحناز می گذاشتند ،در حالی که االن این اسم ها رواج
کمتری دارد ( " .ص) ۴
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نیاکان مسعود اهل همدان بودند ولی پدرش در ایام کودکی به غزنین کوچید ( .ص ) ۵زیرا
غزنین آن موقع پایتخت و مرکز قدرت بود و در جامعه ای که بر مدار قدرت و ثروت می چرخد؛
مهاجرت "اختیاری" و پناهندگی اجباری همواره به سوی محور و مدار قدرت و ثروت در جریان
مداوم است .اجداد او اشخاص فاضل و درس خوانده ای بودند و برای ترقی ناچار باید به پایتخت
می آمدند و به ابزاری در دستگاه اداری غزنویان تبدیل می شدند " .سالطین غزنوی اهل علم
وادب را از شهرهای مختلف به غزنین جلب می کردند .از باب مثال عنصری از بلخ ،عسجدی از
مرو یا هرات ،غاایری از ری ،فرخی از سیستان و منوچهری از دامغان بودند(".ص ) ۵البته می
توان سخن نویسنده را بنابر بافت زمانه ،این گونه هم تعبیر کرد " :اهل علم وادب از شهر های
مختلف به غزنین جلب می شدند ".پدرش در دربار غزنوی خدمت می کرد و مورد اعتماد
سلطان محمود و سلطان مسعود بود .در سال  ۴27یعنی ده دوازده سال پیش از تولد مسعود،
سلطان مس عود پسرش مجدود را با سمت نایب السلطنه به هند فرستاد و عده ای از جمله سعد
پدر مسعود را با او همراه کرد .پدر مسعود به عنوان مستوفی یا همان وزیر امور مالیه (ص ) 6در
رکاب مجدود در الهور اقامت گزید .زیرا الهور مرکز تجمع غازیان و دیگر شیفتگان جهاد بود
که دنبال غ ارت غنایم سرزمین کفر بودند .تمام درآمد دولت غزنوی از هند ابتدا به الهور می
آمد و بعد به غزنین انتقال می یافت .به همین دلیل سالطین غزنوی در انتخاب عمال خود در
الهور فوق العاده محتا و دقیق بودند ،چون عمالی که به این شهر می آمدند با سپاهیانی که
در اختیارشان بود و منابع مالی فراوانی که از غارت هند به دست می آوردند ،هر آن ممکن بود
شورش کنند(.ص ) 8درک این مسئله برای آگاهی از سرنوشت حیرت آور مسعود سعد و زندان
نوزده ساله او ضروری است .مسعود در الهور که چنین موقعیتی داشت ،به دنیا آمد بنابراین
خود را با صراحت الهوری می خواند ".به هیچ نوع گناهی دگر نمی دانند /مرا جزاینکه از این
شهرمولد و منشاست( ".ص) 1۴3
خواننده از خالل این گفتگو در می یابد که پدر مسعود شعر می گفته اما شاعر رسمی نبوده و
پدر بزرگش سلمان هم شاعر خوبی بوده است(ص )8و از این گذر به تبار قریحه و شاعرانگی
مسعود پی می برد ".سعد مسعود را همان داده است /از براعت که سعد را سلمان"(ص) 8
در الهور ،مسعود به مدرسه می رود .مسعود در برابر شگفتی وجود مدرسه در آن زمان اطالعات
جامعه شناختی و آموزشی ارزشمندی را مطرح می کند که حاکی از آگاهی گسترده نویسنده از
جامعه آن دوران است.
* مدرسه؟ الهور رن موقع مدرسه داش ؟
بله ،مدرسه داشت .حمام داشت .همه چیز داشت .خود من یک وقتی در الهور سه تا
حمام داشتم .البته مدرسه الهور به بزرگی مدرسه غزنین نبود...مدرسه دیگری در بلخ ...در
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نیشابور در اوایل قرن پنجم چهار مدرسه بزرگ وجود داشت؛ مخصوص چهار طایفه کرامی،
شیعی ،حنفی و شافعی...
* داشتید می گفتید که رفتید مدرسه.
بله ،رفتم مدرسه و آنجا علوم متداول آن روز را آموختم .قرآن و زبان عربی و اخبار و
حکایات اولیااهلل و سیره صحابه و علوم بالغی و شعر و قدری فلسفه و هیئت و نجوم و ریاضیات
و این طور چیزها .در کنار این ها بقیه هنرها را هم آموختم .سوارکاری شمشیرزنی و فنون
رزمی و انشا و نامه نگاری و امثال این چیز ها .در واقع خودم را برای خدمت در دستگاه اداری
آماده کردم (.صص 10و ) 11
پدر ،مسعود را به غزنین می برد و خودش به الهور باز می گردد .در سال  ۴79سلطان ابراهیم
پسرش سیف الدوله محمود را به سمت فرماندار هند تعیین می کند و قرار می شود که مسعود
سعد به اتفاق او در الهور مستقر شود .به این ترتیب مسعود به طور رسمی به شاعر دستگاه
سیف الدوله برگزیده می شود(.ص) 1۴
کار مسعود این بود که در مناسبت های مختلف از جمله نوروز ،عید فطر ،عید قربان ،عید
مهرگان ،بازگشت سیف الدوله و ...شعر بخواند .شعر گفتن انجام نوعی تکلیف اداری بود که
شاعر باید انجام می داد.
محقق در توصیف شغل شاعران و موقعیت اجتماعی آنان سخنانی بر زبان می آورد که از منظر
جامعه شناختی وحشتناک است و نشان می دهد که نیای هنرمندان ما در این سرزمین بال
دیده ،چه رنج ها برده و چه تحقیر هایی را به جان تکیده خود خریده اند.
* یعنی کسی این شعرها را جدی نمی گرف ؟
نخیر ...در مجموع همه فهمیده بودند که این شعرها را نباید جدی گرفت .چه مدح باشد
و چه هجا .مدح و هجا شده بود نوعی وسیله گدایی .نوعی امرار معاش .مخاطب هم می دانست
که این نوعی گدایی آبرومندانه است و به شاعر به چشم گدا نگاه می کرد...شاعر در بهترین
حالت فروشنده بود و شعر برایش کاالیی بود که خریدارش امرا و سالطین و بزرگان دربار بودند.
اصال آن موقع بسیاری از شاعر با لف "سخن فروش" یاد می کردند(.ص 106و ) 107
این وضیت شاعران بود اما وای بر حال اهالی موسیقی!
* پایگاه اجتماعی اه موسیقی چه بود؟ چطور زندگی می کردند؟
پایگاه اجتماعی قابل توجهی نداشتند .بیشتر از طبقات فرودست بودند یا به هر حال به
این راه کشیده می شدند .بدبخت و بیچاره بودند .در جامعه احترامی نداشتند .مثال فاطو با آن
صدای ملکوتی مثل سگ از ناصر کل و محمد نایی کتک می خورد...شاعر در جامعه احترام
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داشت ،ولو اینکه خود شعرا گاهی شعر را هم نوعی گدایی تلقی کرده اند .ولی اهل موسیقی
مطرود بودند .نفرین شده بودند .آب خوش از گلویشان پایین نمی رفت) 6۵(.
نویسنده از یک کلمه " فاطو" استفاده می کند تا یک مسئله زبان شناختی را روشن کند:
* از "موسو" نام بردید .در جای دیگر هم از "فاطو" و "بیرو" و "ماهو" یاد کرده
اید .تلفظ اسامی در دوره شما این طوری بود؟ مث لهجه کرمان امروز؟
بله ،به موسی می گفتند" :موسو" ،به فاطمه می گفتند" :فاطو ".بیشتر اسامی را این
طوری تلف می کردند .لهجه آن موقع بود) 6۵(.
نویسنده ،از پرسش و پاسخ دیگری بهره می گیرد تا از ساختار دستگاه حکومتی دوران غزنوی
تحلیلی جامعه شناختی ارائه دهد:
* محمود چطور ردمی بود؟ تمایالت اسالمی و عربی داش ؟
نه .سالطین غزنوی تمایالت اسالمی و عربی شدیدی نداشتند .ولی ظاهر قایه را حف
می کردند .البته سلطان ابراهیم خودش مرد متشرعی بود .سه ماه از سال را روزه می گرفت و
چون خط خوبی داشت ،هر سال با خط خودش یک نسخه قران می نوشت و به مکه و مدینه
می فرستاد ....محمود هم اهل نماز و طاعت بود و روزه می گرفت ولی از نشا و شادخواری هم
ابایی نداشت و حتی در این زمینه ها تا حدی افرا می کرد .از لحاظ تمایالت عربی هم تابع
مد روز بود و یادم می آید در اواسط حکومتش دستور داد برگزاری جشن ها به شیوه ایرانی
متوقف شود و جشن ها را مطابق رسم عرب برگزار کنند(.ص)23
بنابراین شکل گیری شخصیت مسعود سعد سلمان در تار و پود ساختار قدرت و رقابت های
جنون آمیز برای کسب قدرت و ثروت شکل می گیرد و او خود یکی از مهره های این دستگاه
است .مسعود سعد نه در مبارزه با ساختار قدرت که در تارو پود رقابت های ساختار قدرت است
که حبس های نوزده ساله را تحمل می کند.
* اگر هم دنبال مقصر نگردیم و نخواهیم از شخص بخصوصی نام ببریم ،باالیره حب
شما علتی داش  .عل

حب

شما چه بود؟

این پرسش شاید مهم ترین پرسش در باره زندگی مسعود سعد سلمان باشد .پاسخ به این
پرسش و توصیف شرایط این زندان ها ،از عالی ترین بخش های این کتاب است؛ توصیفی
جامعه شناختی از ساختار قدرت و رقابت های مرگبار درون آن و از زندان های این دوران .در
واقع اشعاری که مسعود در نوزده سال زندان سروده نام او را به عنوان شاعر " حبسیات " در
تاریخ ادبیات ایران جاودان کرده است.
" اصل قایه تقریبا همان است که نظامی عروضی در چهار مقاله نقل کرده .همانطور
که قبال گفتم ،الهور پایتخت دوم امپراطوری غزنوی محسوب می شد و یکی از منابع عمده
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درآمد دولت غزنوی اموالی بود که به اسم غنایم جنگی از هند غارت می کردند .فرماندار هند
دارای ارتش بزرگ و منابع مالی کالنی بود و لذا سالطین غزنوی باید در انتخاب کارگزاران خود
در هند خیلی دقت می کردند .چون همیشه احتمال خیانت فرماندار یا بقیه کارگزاران مملکت
هند وجود داشت .فرماندار معموال ولیعهد و پسر ارشد پادشاه بود .سپهساالر و رئیس امور مالی
هم از بین افراد کامال معتمد و امین انتخاب می شدند (.باید دقت کنیم که در این دوره محمود
سیف الدوله فرماندار الهور و مسعود شاعر دربار اوست ... ).از طرفی سال ها بود که دولت
غزنوی با سلجوقیان درگیری داشت .امرای سلجوقی مکرر به مناطق تحت نفوذ دولت غزنوی
دست اندازی می کردند ...در دولت غزنوی مهم ترین اتهامی که ممکن بود به شخصی وارد
شود ،این بود که با دولت ساجوقی رابطه برقرار کرده و قصد دارد با همکاری آن دولت سر به
شورش بردارد .در مورد محمود هم همین طور بود .منابع تاریخی سکوت کرده اند ،ولی واقعا
هم محمود بدش نمی آمد با همکاری دولت سلجوقی تاج و تخت پدر را صاحب شود .روابطی
هم برقرار کرده بود و نقشه هایی داشت ...من هم از این قایه اطالع داشتم .ولی فقط همین
بود .گناه دیگری نداشتم .ابراهیم از نقشه های محمود اطالع یافت و بالفاصله او را عزل و
زندانی کرد .من هم به عده ای دیگر دستگیر شدم(.ص 27و ص 29وص) 33
* سرنوش

محمود چه شد؟

من زندان بودم و از سرنوشت محمود اطالع نداشتم .ولی گمان می کنم اعدام شد.
خیلی بی سروصدا .منابع تاریخی هم که می دانید سکوت کرده اند)33(.
پژوهشگر ارجمند با پرسش های آگاهانه خود تمام زوایای مسئله زندانی شدن مسعود را باز می
کند هر چند پاسخ ها به گونه ای تنظیم شده اند که نشان می دهند مسعود نمی خواهد به آن
ها اعترف کند:
* ریا سخن شما به معنی این نیس
بوده و به تعبیر امروز فعالی

که یودتان قبول داشته اید که اتهام شما سیاسی

سیاسی داشته اید؟

 فعالیت سیاسی تعبیر جدیدی است و نباید در گفتگو از اقداماتی که به منظور تصاحب قدرتدر قرون گذشته صورت می گرفته ،تعبیر " فعالیت سیاسی" را به کار ببریم.
* سوالم این بود که ریا قبول دارید که قصد داشته اید در نحوه توزیع قدرت
تاثیرگذار باشید؟
 نخیر .همان طور که قبال عرض کردم من دخالتی در این قاایا نداشتم(..ص)38پس از عزل محمود و دستگیری او ،مسعود سعد بازداشت و ضمن مصادره اموالش که حاصل
نیم قرن خدمات پدرش بود؛ او را به زندان " دهک " فرستادند " .دهک قلعه ای بود بین
غزنین و گردیز ،در یک منطقه کوهستانی و بسیار صعب العبور(".ص) ۴۵
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نویسنده کتاب بالفاصله در پانوشت کتاب ،توضیح جالبی را می آورد که ستایش خواننده را بر
می انگیزد .از این نکته سنجی ها در متن بسیار است و یادآوری های ما تنها نمونه هایی را در
بر می گیرد.
" دهک دیگری هم داریم که در بین راه بست و زرنج واقع است و ابن حوقل و اصطخری و
مقدسی و گردیزی از آن نام برده اند .غالبا این دهک را با دهک واقع در بین راه غزنه و گردیز
خا کرده اند و مسعود را زندانی دهک اول پنداشته اند و این غلط واضح است .چه دهک واقع
در بین راه بست و زرنج در دشت وسیعی قرار دارد و حال آن که زندان مسعود به تصریح خود
او در ناحیه کوهستانی و صعب العبوری واقع بود( ".ص) ۴۵
* اوضاع در زندان دهک چطور بود؟
 خیلی سخت .منتها در قیاس با وضعی که در زندان های نای و مرنج داشتم ،بهشت بود....یکی دو سالی آن جا بودم و بعد منتقل شدم به قلعه سو ...سو هم در نزدیکی غزنین بود .االن
هم هست .در چهارده کیلومتری جنوب شرقی دهک ...اول اینکه اینجا دست و پایم را با زنجیر
بستند .امکانات زندگی نداشتم .هوا خیلی بدتر بود ،باد شدیدی می وزید .مرتب بیمار می
شدم(.ص ۴6و ص ) ۴8دو لبم از باد خشک ،دو رخم از اشک تر /گونه ام از درد زرد ،پیکرم از
غم نزار( ... )1۵3هفت سال در دهک و سو زندانی بودم .باید حدود  ۴87باشد(.ص)۵0
* زندان نای کجا بود؟
 در منطقه ای به نام وجیرستان....این نام ربطی به وزیرستان ندارد .محل امروزی آن در مغربغزنه در سرچشمه های هیرمند و ارغنداب است.
* اوضاع زندان نای چطور بود؟
 خیلی سخت .اینجا به معنی واقعی کلمه طعم زندان را چشیدم ....زندان یک سیاه چال واقعیبود .مرا توی سوراخی انداخته بودند که نمی توانستم راحت دراز بکشم .جا نبود .یک روزنه
کوچک آن باال داشت که به قدر یک کف دست بیشتر نبود .شب ها خوابم نمی برد .تا صبح
بیدار بودم و به نظرم می آمد که این شب ظلمانی ابدی شده و خیال رفتن ندارد .در دهک و
سو که بودم ،الاقل به کتاب و قرآن دسترسی داشتم .می توانستم شب ها بیدار بمانم و چیزی
بخوانم ...شب و روز را گم کرده بودم .تمام لباسم یک تکه شال ژنده و پاره پوره بود .روی زمین
خشک می خوابیدم .هوا سرد بود .پشه و مگس بیداد می کرد .آب حتی به قدر خوردن نبود،
چه برسد به اینکه بتوانم حمام کنم .مو و ریشم بلند شده بود و قیافیه وحشتناکی پیدا کرده
بودم .تمام سر و بدنم بوی گند و شپش گرفته بود ...پاهایم از زخم غل و زنجیر لهیده بود .رفتار
زندانبانان هولناک بود .طوری رفتار می کردند که انگار با زندانی کینه ازل دارند ...با زندانیان
مثل حیوان رفتار می شد .از همه حقوق انسانی محروم بودند .هر چند گفتگو از حقوق انسانی
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در ایام ما مسخره است .در بیرون از زندان هم چیزی به نام حقوق انسانی وجود نداشت...
نظامی عروضی تعجب می کند که چطور آن همه شعر های سوزناک من در این آدم ها اثری
نداشت.ولی این سبک زندگی آن موقع بود .عواطف انسانی چیز بی معنایی بود .گمان می کنم
عواطف بشر در همین قرون اخیر بود که رشد سریعی کرد(.صص) ۵3 ۵1
توصیف فوق العاده ای است از زندان های قرون وسطایی .در نظر بگیرید که جمله به جمله این
متن در بخش " شواهد" یعنی اشعار مسعود سعد سلمان آمده است .محقق زحمتکش تمام این
شعرها را خوانده ،درک کرده و سپس آن را به زبان فارسی امروز بر زبان مسعود در این مصاحبه
جاری کرده است .به نمونه های از این اشعار توجه کنید .روز چون عندلیب نالم زار /همه شب
چون خروس دارم پاس ...گاه گفتم که :مانده شد خورشید /گاه گفتم که :خفت ماه سما /که نه
این می برآید از پس خاک /که نه این می بجنبد اندر وا /سر یافته است نرمترین بالش از حجر/
تن یافته است پاکترین بستر از تراب " (ص 1۵6و ) 1۵7
تنها نکته ای که نمی توان با نویسنده ارجمند موافقت نمود؛ همانا جمله آخر است .به عنوان
نمونه ،نویسنده و خوانندگان را به حبسیات شاعران بزرگ و هم عصر ما هوشنگ ابتهاج ،احمد
شاملو ،سیاوش کسرایی ،سعید سلطان پور و  ...جلب می کنم .به نظر می رسد تا جامعه های
بشری بر مدار ثروت و قدرت می چرخند در بر همین پاشنه خواهد چرخید و ستمگران با درس
آموزی از پیشینیان خود ،زندان ها و شکنجه گاه های خود را خوفناک تر کرده و خواهند کرد.
نویسنده ارجمند هم البته به نوعی ادعای نگارنده را تایید می کند.
* می فهمم .این وضع تا بعد از انقالب مشروطه ادامه داش

و االن هم شاید اوضاع

جز از حیث یعضی مظاهر مادی تغییر چندانی نکرده باشد .فقط در ایران این طور
نبود .بایرون و اسکار وایلد دو نویسنده بزرگ انگلیسی هر یک به دالیلی مدتی
زندانی بوده اند .توصیفاتی که از محیط زندان دارند ،اشک ردم را در می رورد .عینا
مث حرفی که نظامی عروضی در باره اشعار شما زد " :وق

باشد که من از اشعار او

همی یوانم ،موی بر اندام من بر پای ییزد و جای رن بود که اشک از چشم برود( ".
ص )54
در نشست دوم نویسنده به شعر و دیدگاه های شاعر در باره شعر و ادبیات می پردازد:
*در تاریخ ادبیات ایران ،مکرر گفته اند که جناب عالی تح
را قبول دارید؟ چقدر تح

تاثیر عنصری بودید؟ این

تاثیر او بودید"

 عرض کنم که عنصری شاعری است که در تاریخ ادبیات و حتی تاریخ اجتماعی ایران نمیتوان او را ندیده گرفت  ...زندگی افسانه ای او و ثروتی که از راه شعر اندوخت ،برای خیلی ها
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الهام بخش بود .مدیحه قبل از عنصری هم وجود داشت ولی او بود که مدح را به سنت فراگیری
تبدیل کرد و شعر فارسی را به این راه انداخت ...این که دولتشاه می گوید در دربار محمود
چهار صد شاعر زیر نظر عنصری کار می کردند ،مبالغه نیست.عنصری واقعا چنین تشکیالت
بزرگی داشت .در تبلیغات ماهرانه برای دستگاه غزنوی بی نظیر بود ...با ظهور او شعر حالت
تجاری پیدا کرد .می دانید که خانواده عنصری از تجار بودند و خود او هم در آغاز تجارت می
کرد .بعد که به شعر و ادب روی آورد و دستگاه تبلیغاتی حکومت غزنوی را پایه گذاری کرد،
شعر را هم به نوعی ابزار تجاری تبدیل کرد .به عمر و روزی غمگین مباش تا دهمت  /نشان
روزی بی رنج و عمر جاویدان /به شاه رو که ده انگشت شاه در دو کفش /کلید روزی خلق است
و چشمه حیوان (.صص)99– 9۵
در چارچوب این بخش است که گاه بحث های تندی بین نویسنده و مسعود سعد در می گیرد
که بسیاری از آن ها مسائل مبرم روزگار ما هم هستند .نویسنده با این بحث ها با شایستگی
نشان می دهد که می توان در باره یک شاعر قرن ششمی تحقیق و پژوهش کرد و به مسائل
امروز پاسخ گفت:
* ریا این عیب کار شما نیس

که با همه مسائ از موضع شخصی بریورد می کنید و

هیچ نگاه اجتماعی ندارید؟  ...دیوان شما پر از شعر هایی اس
عاطفی یود سخن گفته اید .شاید هیچ ک

با دق

که دررن ها از احوال

شما تاثرات روحی زندانی را

توصیف نکرده .ولی همه این توصیفات جنبه شخصی دارد .شما از درد های شخصی به
سم

دردهای مشترک نمی روید .از عل اجتماعی رالم یود سخن نمی گویید .طوری

حرف می زنید که انگار اتفاقاتی که برای شما افتاده ،بالی رسمانی بوده .اوضاع
اجتماعی در رن ها دیالتی نداشته.
 این را قبول ندارم .بنده در خیلی جا ها به مسائل اصلی جامعه و پریشانی اوضاع سیاسی واجتماعی اشاره کرده ام .شعری که در توصیف وضع سیاسی جامعه سروده ام و به دلیل سرودن
آن به من هشدار داده شده ،معروف است" .هیچ کس را غم والیت نیست /کار اسالم را رعایت
نیست /کارهای فساد را امروز /حد و اندازه ای و غایت نیست /می کنن این و هیچ مفسد را  /بر
چنین کارها نکایت نیست" .یا آن جا که گفته ام" :روزگاری است سخت بی فریاد /کس گرفتار
روزگار مباد /شیر بینم شده متابع رنگ /باز بینم شده مسخر خاد  /نه به جز سوسن ایچ آزاد
است /نه به جز ابرهست یک تن راد" .این ها را چطور توجیه می کنید؟
* اوال این نوع شعر ها در دیوان شما محدود اس  .در ثانی  ...مقصودم این بود که شما
با این مسائ از موضع شخصی بریورد می کنید .اتفاقاتی که برای شما افتاده ،مسائ
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عام اجتماعی بوده ،فقط گریبانگیر شما نبوده ....به عل اجتماعی این مسائ اشاره
نمی کنید .مثال حسد که شما مکرر در شعر یود از رن سخن گفته اید و یودتان را
قربانی حسادت رقبا دانسته اید ،نوعی بیماری اجتماعی اس  .ولی شما با رن مث
مسئله شخصی بریورد می کنید...پش

سر ناله های شما یالی اس  .هیچ فکر

فلسفی یا اجتماعی وجود ندارد.
 فکر فلسفی وجود دارد ...به عالوه من فرزند زمانه خودم بودم .شما چه انتظاری دارید؟ انتظاردارید به سبک امروز از علل مشکالت خودم تحلیل های فلسفی و اجتماعی می دادم؟
* نخیر ...اصال این تحلی ها را وظیفه شعر نمی دانم .ولی شعر شما راهی به بیرون
ندارد .با یواندن مصیب
مظلومی

طبقات فرودس

هایی که شما تحم

کرده اید ،به مسئله مهم تر که

در زیر فشار مناسبات قدرت یا حتی تنهایی و بی پناهی

انسان در برابر قضا و قدر یا نیروهای طبیعی اس  ،نمی رسیم .در حالی که زمانه شما
با این مسائ بیگانه نبود ...مگر ناصر یسرو فرزند زمانه یودش نبود؟
 ناصر خسرو با من فرق دارد .چون آرمان سیاسی داشت و شعر برایش ابزاری برای تبلیغ آنآرمان سیاسی بود.. .شعر برای من دو کارکرد داشت .از یک طرف تکلیف اداری و از طرف دیگر
اسباب تسلی خاطرم بود (...صص) 88—8۵
در جریان این گفتگو ،نویسنده به خواننده کمک می کند تا از بعای از اشتباهات نامداران حوزه
مطالعات ادبی و زبانی آگاه شود بی آن که خدمات گذشتگان مورد انکار قرار گیرد.
* رقای یاسمی گفته بودند .مریزی و رازی.
 آقای یاسمی اشتباه کرده و من تعجب می کنم که چطور ممکن است شخصی مثل ایشانمرتکب چنین اشتباهی شود .من در شعری گفته ام  " :فرزانه ابونصر پارسی کو  /دارد به هنر
تازه دین تازی  /بشنو سخن او و بر خالفش  /مشنو سخن مرغزی و رازی" .مرغزی و رازی به
معنای فالن و بیسار است ،نه اینکه دو نفر به نام های مرغزی و رازی وجود داشته باشند .در
شعر فارسی ده ها نمونه وجود دارد که مرغزی و رازی در آن ها به همین معنا به کار رفته.
مولوی می گوید " :در سفر افتند به هم ای عزیز  /مرغزی و رازی و رومی و کرد"( .ص) 67
نگارنده در این مقاله تنها به نمونه هایی از پژوهشگری و نوآوری های اثر برجسته آقای عبداهلل
نژاد پرداخته است .ایشان در صفحه های  137 ،117 ،108 ،96 ،66 ،6۵ ،3به موارد زبان
شناختی؛ در صفحه های  97و  137به موارد سیاسی؛ در صفحه های  11و  ۴۵به موارد
جغرافیایی؛ در صفحه های  ،9،10،11،20،23،۴6،۴8،۵0،69،62به موارد جامعه شناختی و در
صفحه  119به یک مورد علمی در باره گرد بودن زمین در آثار شاعران میهن ما اشاره کرده اند.
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خواننده در صفحه های ،32،3۵،۴۴،۵0،۵۴،۵8،63و  8۴براستی از اطالعات نویسنده حیرت می
کند .نویسنده در صفحه های 73،11۵و  122از تاثیری که سعدی ،مولوی و حاف بر مسعود
باقی گذاشته اند آگاه می شود و در صفحه های ،۵۵،89،101،102،120و 12۴از رابطه مسعود
و شاعران و هنرمندان معاصر مطلع می شود .نویسنده در صفحه های  3،33،67و  66به خطا
های گاه فاحش بعای از پژوهندگان سرشناس در مرد زندگی و آثار مسعود سعد سلمان پی
می برد .و سرانجام نویسنده در صفحه های  78،8۵،86،87،88،90،132و  1۴0به چالش فوق
العاده درخشان و آگاهی بخش با شاعر می پردازد.
و سرانجام نویسنده تکان دهنده ترپن پرسش را پیش می کشد و شاعر آگاهانه ترین و در عین
حال دردناک ترین پاسخ را نه تنها به محقق که به همه مردم می دهد:
* شما از اینکه مردم امروز شعر شما را می یوانند لذت می برند ،راضی هستید؟
یوشحالید؟
 چه عرض کنم .شعر خودش رنج است و برای من رنج مااعف بود .چون می دانم که شعر بهدلیل استحکام صوری و زیبایی هنری و معنای عینی تام و تمامی که در آن وجود دارد ،بی
معنایی و زشتی و پلشتی فاجعه را مخدوش می کند .تبدیل فاجعه به مامون هنری دست
کمی از خیانت ندارد و دردناک است .در جایی با اشاره به درگذشت یکی از دوستان نزدیکم،
محمد علوی گفته ام " :در وفات محمد علوی  /خواستم زد به شعر یک دو نفس  /باز گفتم که
در جهان پس از این  /زشت باشد که شعر گوید کس" .می دانستم که تبدیل مرگ دوستی
مثل محمد علوی به مامون هنری وقاحت مرگ را مخدوش می کند.
خیلی جالب است .بعای شعرا و فالسفه معاصر ما مثل آدرنو و برتولت برشت همین حرف شما
را زده اند و گفته اند پس از آشویتس نمی توان شعر گفت .شعر گفتن پس از آشویتس خیانت
است .خیانت به انسان های بی گناهی که در آشویتس و داخائو جان باختند(.ص)130
نگارنده آگاه است که در مواردی می توان به چالش و حتی مخالفت با نویسنده برخاست ،اما
کار انجام شده چنان سترگ و شگفت آور است که بیان این انتقاد ها – که می توان آن ها را با
نویسنده در میان گذاشت – کم ارزش جلوه دادن اثری است درخشان .آرزو می کنیم که این
نخستین کتاب از " تاریخ شفاهی ادبیات قدیم ایران " که به همت واالی نشر هرمس به انجام
رسیده؛ ادامه یابد و نویسنده و ناشر آن ،هم از سوی خوانندگان – که به مطالعه این اثر روی
آورند – و هم مدیرانی که می توانند مشوق این اثر باشند – مورد تحسین و تشویق قرار گیرند.
این اثر بویژه در دانشگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد تا دانشجویان ما نه از طریق کتاب های
بی مایه و بازاری و تکراری برخی استادان کم سواد و کاسب ،بلکه از مسیر مطالعه آثار
ارزشمندی چون کار آقای عبداهلل نژاد با ادبیات فاخر و شکوهمند میهن خود آشنا شوند.
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بزرگترین رنجی که از مطالعه این اثر بر نگارنده عارض شد ،همانا تیراژ  1000نسخه ای کتاب
در کشوری با بیش از  70میلیون نفر جمعیت بود .دریغ و درد.
 . 1گفتگو با مسعود سعد سلمان ،مجتبی عبداهلل نژاد ،انتشارات هرمس،چاپ اول  ، 1393تهران
برگرفته از وبالگ نویسنده
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در ستایش نافرمانی
کورش تیموری فر

ارژنگ  :اون دِ رین (به اسپانیایی  )También la lluviaفیلمی محصول  2010اسپانیا به
کارگردانی ایسیا بولن درباره کارگردان مکزیکی سباستیان (با بازی گائل گارسیا برنال) و تهیه
کننده اسپانیایی او کوستا(با بازی لوئیس توسار) است که برای به تصویر کشیدن پیروزی
کریستف کلمب به بولیوی سفر می کنند... .
فیلم با استقبال زیادی مواج ه شد و نامزد و برنده جوایز متعدد بین المللی شد ،از جمله جایزه
آریل برای بهترین فیلم اسپانول زبان امریکایی و سه جایزه گویا را برد ،که یکی از آن ها به
خاطر بهترین موسیقی متن فیلم ساخته البرتو ایگلسیاس بود .عالوه بر این فیلم نامزد اسکار
 2011به عنوان فیلم زبان خارجی هم بود.
متن زیر نقد ومعرفی فیلم نوشته آقای کورش تیموری فر است که از شماره  19مجله دانش و
مردم نقل می شود .
«در سال  ،2000جنگ موسوم به «جنگ آب» در بولیوى درگرفت .پس از مجموعهاى از
خصوصىسازىها در شرکتهاى دولتى ،شهر کوچابامبا ،سومین شهر بزرگ کشور ،در مقابل
خصوصىسازى آب بهپا خاست .این شورش زمانى پایان پذیرفت که حکومت بولیوى تصمیم
گرفت از اجراى امتیازى که به آگواس دو تونارى داده بود شانه خالى کند و آن را لغو کند.
بنا به گفته ى آنا اِستِر سِسنا ،پژوهشگر مکزیکى ،در مدتى کوتاه همهى مردم شهر شورشى را
سازمان دادند که همهى بخشهاى جامعه را گرد هم آورد .مردم ،شهر را به تصرف درآوردند و
 99در ستایش نافرمانی |

]ارژنگ

ماه نامه ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو [

شماره  2دی 1398

مانع ورود نیروهاى امنیتى به آنجا شدند تا وقتى که حکومت به سازش و عقبنشینى تن داد و
موافقت کرد که مدیریت آب شهر را با مشارکت نمایندگان مردمِ بسیجیده انجام دهد.
این شورش نخستین شورش از میان امواج بسیج گستردهى مردمى بود که خیزش بومیان
آیمارا در آلتیپالنو؛ اعتراضهاى شکل گرفته در دفاع از کشت کوکا به کوشش کشتکنندگان
آن ) (Cocalerosدر ایالت کاپارى به رهبرى ایوو مورالس که از اهمیت ملى و بینالمللى
برخوردار شد؛ شورش نیروى انتظامى؛ جنگ بر سر گاز؛ و خیزشهایى دیگر در اِلآلتو به
کوشش بومیان روستانشین در سال  2003را در بر مىگرفت .نقطهى اوج همهى این تحرکات
پیروزى ایوو مورالس در انتخابات ریاست جمهورى سال  200۵بولیوى بود( ».هارنکر)39 ،
اهمیت این حادثۀ دورانساز ،آنچنان بود که خانم ایسیا بولن را بر آن داشت تا کارگردانی
فیلمی بر اساس فیلمنامهای از پل الورتی را بهعهده بگیرد و این واقعه را به تصویر میکشد.
فیلمنامه شباهت غریبی را ب ین تهاجم نو لیبرالیستی به بولیوی از یک سو ،و استعمارگران
اسپانیایی قرن شانزدهم از سوی دیگر درمییابد .بر این اساس بهترین روش ،استفاده از متد
«فیلم در فیلم» است .داستان بدینگونه پیش میرود که یک گروه فیلمبرداری برای بازسازی
چگونگی رفتار کریستف کلمب و یارانش با سرخپوستان بومی جنوب آمریکا ،کشور بولیوی را به
مثابه فقیرترین کشور آمریکای التین بر میگزیند تا با کمترین هزینهها فیلم خود را بسازد.
نابازیگران را به خدمت میگیرد تا با دستمزد تنها روزی دو دالر فیلم را ارزان تمام کند.
کارگردان مکزیکی آن فیلم (با بازی گارسیا برنال ،که او را در فیلم خاطرات موتورسیکلت در
نقش چهگوارا دیدهایم) مرد خوش طینتی است که برخالف تهیه کننده ،تنها دغدغۀ کاهش
هزینه ها را ندارد.
او که هفت سال در اندیشه ساختن فیلمش بوده است ،در مییابد که نا بازیگرانش ،اخالف
همان سرخپوستانی هستند که به دست استعمارگران اسپانیایی قتل عام ،سوزانده ،قطع عاو ،و
نهایتاً تصرف شده و به انقیاد در آمدهاند .او ،دانیل را برای بازی در نقش «آتویی» ،رهبر یک
قبیلۀ سرخپوست بر میگزیند که از همان اولین برخورد ،به دلیل خصلت عمیق حقطلبی ،از
سوی تهیهکننده« ،شورشی» خوانده می شود.
به موازات پیشرفت داستان فیلم کریستف کلمب ،در دنیای واقعی نیز اتفاقات مهمی روی
می دهد .مردم کوچابامبا علیه سیاست واگذاری امتیاز استفاده از آب آشامیدنی خود به شرکت
انحصاری آگواس -که دفاتری در کالیفرنیا و لندن دارد -میشورند .چرا که آنان را از برخورداری
از طبیعیترین حق خود ،یعنی استفاده از آب محروم می سازند.
زندگی دانیل دوگانه می شود :روزی باید در فیلم درونی ،نقش «آتویی» رهبر حقطلب و
نافرمانی را بازی کند که برای آزادی خود و قبیلهاش از چنگال طماع و خونریز استعمار
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میرزمد ،و روزی دیگر باید رهبری مبارزات خیابانی مردم علیه خصوصی سازی آب را بهدست
گیرد .تالش سازندگان فیلم کریستف کلمب برای جداکردن دانیل از آتویی ،و واداشتنش به
دست کشیدن از مبارزه برای کسب حق آب ،به دلیل مخاطرات جدی که درگیری با پلیس
فاشیستی حکومت بولیوی برای او دارد ،به نتیجه نمیرسد .صدمه دیدن و دستگیری دانیل ،به
معنای شکست پروژه فیلم کریستف کلمب است .دانیل در جایی مجبور به کار برد حقه
میشود :او پیشنهاد دریافت  ۵هزار دالر رشوه از تهیه کننده را میپذیرد تا دست از مبارزه
بیرونی بکشد و به بازی در فیلم بپردازد .اما او این مبلغ را صرف ادامه مبارزات میکند .وی
بازداشت میشود و تهیه کننده مجبور به پرداخت رشوه جدیدی به پلیس میگردد تا او را موقتاً
آزاد کنند تا به فیلمش بپردازد .هنگامی که تهیه کننده به او میگوید« :ما با هم قرار گذاشتیم،
تو زیر حرفات زدی» ،پاسخ میشنود« :بدون آب نمیشه زندگی کرد .تو نمیفهمی».
فیلم به جنبۀ دیگری از نمود شخصیت انسانها در دوران سخت میپردازد .ما در این فیلم با
شخصیت واالی بارتولومه دالس کاساس ،کشیش نامدار و آزادهای که مخالفت خود را با روند
برده سازی سرخ پوستان فریاد می زند ،و نیز مونته سینوس ،کشیش دیگری که مقدم بر او،
شجاعانه مخالفت خود را با دربار اسپانیا و سپاهیان وحشی او که نام انسان را به ننگ آلودهاند،
آشنا میشویم.
دانیل سازش ناپذیر است .او رهبر یک قبیلۀ کوچابامبایی است که با پایبندی به سادهترین و
در عین حال عمیقترین شیوه های دموکراسی قبیلهای -یعنی بحث ،اقناع و رأیگیری-
وسیعترین تودههای مردم را به مبارزات حق طلبانه جلب میکند .سادگی و سرسختی و ایمان
او به پیروزی چنان است که همدلی بخش عظیمی از گروه فیلمسازی -و بهویژه دشمن خونی
او در فیلم درونی یعنی کریستف کلمب -را به خود جلب می کند .وسعت مبارزات مردم ،نهایتاً
راه به پیروزی می برد .بسا شرکت آگواس برچیده می شود.
اما پیروزی دیگری نیز در راه است :پشتیبانی انسانهایی که در جریان ساخت فیلم ،به سطح
نوینی از آگاهی میرسند و در حد توان خود از آرمانهای این بومیان زخمی از استعمار و
نولیبرالیسم حمایت میکنند .پاداش این حمایت ،ارزشمندترین تحفهای است که دانیل می
تواند اهدا کند :یک شیشه کوچک آب.
ناسپاسی است اگر از موسیقی فیلم یاد نکنیم .آلبرتو ایگلِسیاس ،همچون فیلم دیگرش «چه»
ساختۀ سودربرگ ،سنگ تمام گذاشته است .او تردیدها ،دوستیها ،خشمها ،و آزادگیهای
انسانی را با قدرت تمام به نمایش میگذارد و تبدیل به نقطۀ پیوند انسانهای رنجدیده به
درازای  ۵قرن میگردد.
*****
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مبارزه در «دو روز و یک شب»
کورش تیموری فر

ارژنگ  :فیلم دو و روز و یکشب محصول  201۴بلژیک
کارگردان :ژان پیرداردن ،لوک داردن
نویسندگان فیلمنامه :ژان پیر داردن،لوک داردن
بازیگران :کوتیالر ،فابریزیو رونگیون ،کاترین سالی
مددتن زیددر نقددد آقددای کددورش تیمددوری فددر بددر ایددن فددیلم اسددت کدده برگرفتدده از شددماره
 19مجله دانش و مردم تقدیم خوانندگان ارژنگ می شود.
مانو :هر کسی ممکنه حالش بد بشه .حاال که آمادۀ برگشت به کار هستی ،فهمیدی که قراره
اخراجت کنن .هر کسی بود ،ضربۀ روحی میخورد .منم بودم ،ناراحت میشدم .اگه تو رو به کار
برگردونن ،حالت مثل سابق میشه .حتی بهتر.
.....
ساندرا :مبارزۀ خوبی کردیم .خوشحالم.
این ،همۀ داستان فیلم «دو روز و یک شب» است .داستانی آشنا برای همۀ آنان که در چنبرۀ
زندگی در چارچوب مناسبات سرمایه داری اسیرند .داستان  17کارگر ،که قوانین سود ،آنان را
به جان هم می اندازد تا برای بقا ،یکدیگر را بدرند .تصور اینکه برای نمایش از خود بیگانگی
کارگران از خود ،و از همنوع خود ،و نزاع برای زنده ماندن ،نیاز به صحنههای زد و خورد و
کشت و کشتار هست ،تنها از مخیلۀ فیلم سازان هالیوود میگذرد.
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برادران داردِن (لوک و ژان پیِر) ،با شناخت کافی از طبقۀ کارگر بلژیک ،و با نگاه عمیق به
مفاهیم انسانی فیلم خود را ساخته اند .داستان ،در اطراف شهر صنعتی لیِژ میگذرد .پرولتاریای
امروزی اروپا ،اتوموبیل خود را دارد و میتواند سه وعده غذای مقوی میل کند .میتواند
تفریحات مکفی داشته باشد .اما از رفاه خبری نیست ،چون از امنیت شغلی خبری نیست.
ساندرا -قهرمان فیلم -در پی درمان سه ماهۀ افسردگی خود ،از روز دوشنبه ،باز به سر کار
خواهد رفت .اما قانون حداکثر سود ،برای او تدارک واقعۀ سهمگینی دیده است :اگر اکثریت 16
همکار او موافقت کنند ،آنان میتوانند هر یک 1000 ،یورو پاداش بگیرند و با هفتهای  3ساعت
اضافه کار ،جای خالی ساندرا را پر کنند و او را به دَرَک بفرستند .آنان ،در غیاب ساندرا ،معاف
از ضرورت رویارویی با وی ،و فارغ از نگاه مهربان و نیازمند به کار او ،رأی به حذف وی
می دهند .تنها دو تن از رفقای وی ،رأی به ماندن ساندرا ،و چشم پوشی از پاداش -این نوالهای
که سرمایه دار جلوی پوزۀ آنان پرتاب کرده است -میدهند.
فرصتی فراهم آمده تا روز دوشنبه –سه روز بعد -دوباره رأی گیری شود .ساندرا –با بازی دشوار
و اعجاب انگیز ماریون کوتیار -بیچارهتر از آن است که در این دو روز و یک شب ،تن به مبارزه
برای جلب آرای همکاران دهد .اما شوهر پر تالش و صمیمی او –کارگر دیگری همچون
خودش -تشویقش میکند و پا بهپای او ،در پیشاپیش دوربین ،زندگی کارگران چند فرهنگی
بلژیکی را میکاود.
تماشاگر ،با معاالت درونی این موجودات بخت برگشته که ناتوان از رهاییاند ،آشنا میشود.
بارقههایی از ته ماندۀ پدیدهای بهنام «انسانیت» هنوز هست .از اعماق وجود این کارگران ،سر بر
میآورد و برخی از آنان –زن و مرد؛ سیاه و سپید -میپذیرند که آزادی خود را با رأی به بقای
او ،بخرند .آرا برای بقای او در کار خود کافی نیست .اینجا ،سرمایه دار فرصتی را فراهم میکند
تا ساندرا بماند :دو – سه ماه دیگر ،قرارداد موقت کارگر همکار ساندرا به اتمام میرسد و با عدم
تمدید آن ،ساندرا میتواند بازگردد.
با سطح جدیدی از آگاهی که ساندرا به آن رسیده است؛ با مشاهدۀ نزدیک زندگی همکاران –
که تا دو روز پیش ،نه آدرسشان ،و نه شماره تلفنشان را نداشت -او به عروج میرسد.
نمی پذیرد .فیلم با احساس سرشار از امید ،و با عزم راسخ برای یافتن کار دیگر ،و با درک عمیق
محبت همسر ،به پایان میرسد.
برادران داردن شاهکاری را خلق کرده اند ،که در آن نه نیازی به گریم «سلبریتی»ها هست و نه
نیازی به موسیقی متن .نه تروکاژ در آن راه دارد ،و نه عملیات محیرالعقولی صورت میپذیرد.
حرکت دوربین روی دست نیز ،مستندی از زندگی این کارگران میسازد.
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فرار شاه از کشور
سقوط نظام سلطنتی در ایران بود
مقدمۀ
ِ
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رویارویی معلم و شاگرد در اعتراض فرهنگیان
ّم بازنشسته
دلنوشتۀ یک معل

عکس تزئینی است

نتوانستم بگریزم ،گیرم انداخت .بینشان محاصره شدم .با تحکم گفت :ماسکت را بردار!
بی کالم رویم را گشودم .ماسک از چهره برداشتم .نگاهمان در هم تالقی کرد .اشک در چشدمم
دوید .او شاگردم بود و من معلمش! شرمسار گریبانم را رها کرد و من رفتم...
از آن روز به او می اندیشم .با لباس و کولۀ کودکیاش در کنار چهل تن دیگر و صداهای گنگدی
که میشنیدم و نمیشنیدم.به یقین که او نمیداند من برای کودکیِ او در خیابانم ،برای کودکیِ
کودکش و کودکانِ دیگر...
«ا.م معلم بازنشسته»
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فرجام آشتی طبقاتی!

آورده اند که گرگی و شتری با هم پیمان "برادری" بستند ،خانهیکی شدند و قرار گذاشدتند کده
از آن پس ،جداییِ تاریخی از میان آنها برداشته شود و دو خدانواده ،یکدی بشدمار رود و مدابین
کودکان آنها هم تفاوتی نباشد.
روزی شترِ ساده دل برای تالشِ معاش به صحرا رفت .گرگ یکدی از بچدههدای او را خدورد و در
گوشهای خزید .چون سروکلهی شتر از دور پیدا شد ،گرگ پیش دوید و گفت :ای برادر بیدا کده
یکی از بچههایمان نیست!
شترِ بیچاره نگران شد و پرسید :یکی از بچههای من یا بچههای تو؟
گرگ پاسخ داد :رفیق باز هم من و تویی کردی؟ یکی از آن پاپهن ها!!!...
پانوی

:

 )1حکایت باال برگرفته از کتاب جوامع الحکایات و لوامع الرویات (به معنی داستانهای جامع و
روایات درخشان) اثر سدیدالدین محمد عوفی که در حدود  630هجری قمری (نیمدۀ اول قدرن
هفتم هجری) نوشته شده است و در سال  ،1363با تصحیح و توضیحنویسی جعفر شعار منتشدر
شد.
 )2پیمان "برادری" و آشتی طبقاتی میان گرگ و شتر تداعی کننده رفتار جریاناتی است کده
به تزِ سازش طبقاتی با نظام گرگ صفت سرمایه داری در جهان رسیده اند .در ایدن همزیسدتی
طبقاتی -رفاقتی ،شترِ ساده اندیش گویا تصمیم داشته تا با رندی و هنرمندی ،امکانات گدرگ را
به سود اهداف انسانی خود به خدمت گیرد غافل از آنکه بر اساس تجربیداتِ تداریخی ،متاسدفانه
همیشه این "پاپهن ها" هستند که خورده می شوند و آزموده را آزمودن خطاست!
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منوچهر احترامی؛ خالق قصه های "حسنی"...

منددوچهر احترامددی ( 1320تهددران  23 -بهمددن  1387تهددران) طنزپددرداز و از قدددیمیتددرین
نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان بود که مجموعۀ کارهای «حسنی نگو یده دسدتهگدل» او از
دهۀ  60تا امروز ،با مجموع تیراژ چندمیلیونی همچندان از محبدوبتدرین کتدابهدای کودکدان
بهشمار میرود .منوچهر احترامی در اسفند  1387دیده از جهان فروبست و یادش گرامی باد!
متن زیر داستان کوتاه و آموزنده ای از اوست اگرچده بدرای کودکدان ،امدا در عدالم سیاسدت و
مبارزه میتواند مفاهیمی سیاسی را در ذهن بزرگساالن برای تشخیصِ درستِ مرز بین دوسدتان
و دشمنان مردم و انقالب ،متحدین پیگیر و ناپیگیر و مفهوم ائتالف ها یا در اتحادهدای سیاسدی
تاکتیکی و استراتژیکی تداعی کند.
*****
مارها قورباغه ها را می خوردند و قورباغه ها غمگین بودند .قورباغه ها به لدک لدک هدا شدکایت
کردند .لک لک ها مارها را خوردند و قورباغه ها شادمان شدند .لدک لدک هدا گرسدنه ماندندد و
شروع کردند به خوردن قورباغه ها.
قورباغه ها دچار اختالف دیدگاه شدند :عده ای از آنها با لک لک ها کنار آمدند و عدده ای دیگدر
خواهان باز گشت مارها شدند .مارها باز گشتند و همپای لک لک ها شروع بده خدوردن قورباغده
ها کردند.
حاال دیگر قورباغه ها متقاعد شده اند که برای خورده شدن به دنیا می آیند .تنهدا یدک مشدکل
برای آنها حل نشده باقی مانده است :این که نمی دانند توسط دوستانشان خورده می شدوند یدا
دشمنانشان!
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سردبیر  :امید
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