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 سرسخن

 ها ناله شد آهسته آهسته های دل تپیدن

 گردد ها فریاد می هرساتر چون شود این نال

    فرخی یزدی 
 

، ناگهان سیالبی از فاجعه و مرگ و نیرنگ ،تاریک اندیش به دلیل بی کفایتی حاکمانِ که شاهدیم وقتی
، بهه  می رُمبد و آوار می شودیکی پس از دیگری بر سر ملتی بزرگ، با فرهنگ و تمدنی چند هزار ساله 

؟ ات باید از کدام درد بگویی و بنویسی دانی که در سرمقاله ، نمیفرهنگی نوپا هنامۀیک ما عنوان سردبیر
 آیا نمهایی  ...کند؟ فاجعۀ خونبار ببندی و چه فرقی میکدام  ی ازتصویر طرح روی جلدت را بهتر است با

 ، به رغمِندبی می "خوابِ نان و لحافی لبریز از تنفس وُ بوسه" در گوشه خیابان که کاری کودکِو از فقر 
 ... کند؟ را در ذهن خستۀ مخاطب القاء نمی تری ها، روح مثبت سختیها و  غمهمۀ 
   

شدن  و سپس ساقط 69و آبان  69اضات دی ویژه در جریان اعتر سو، و به از سانحۀ کشتی سانچی بدین
مرگ و  های دره سقوط مینی بوس و اتوبوس به قعرِمورد ها  و ده "سیالبِ هامون"هواپیمای اوکراینی و 

و این در حالی است که به اند  شیرین خود را فدا کرده میهنان، جانِ هزار تن از هم دوبیش از  نیستی،
! شود یز داده نمیبرگزاری یک مراسم خاکسپاری و عزاداری ساده ن حتی اجازۀ های داغدارشان خانواده
وزنامه نگار و وکیل و هنرمند و نویسنده هزاران دختر و پسر جوان و دانشجو و معلم و کارگر و رصدها و 

 وسطایی در بندند و شکنجه می بینند تا شاید به تعبیر آراگون ای رژیمی به غایت قرونِدر سیاهچال ه
  ...؟به سامان خواهد رسید با زمانۀ ستم و بیداد ایرانمردم  ستیزِ؛ ولی آیا "زمانه عوض شود"
 
پی هدف قرار گرفتن هواپیمای مسئوالن حکومتی در "گویی روغد"شاید همۀ فجایع اخیر،انگیزتر از رتنف

قربانی بود که آتش  مسافر و خدمۀ071از  پاسداران با بیشهوایی سپاه  ضدّ اوکراینی توسط پدافندِ
صرِ ما، همان شب های ع ها و شادی ، این آینه دارِ غم"سایه"وقتی . ها افکند توده خشمِ به خرمنِ مهیبی

گوید  گرید و می دردی جانکاه می زند و از ق زار میق هِهِتماسی تلفنی با دوستی، از کلن آلمان در 
ل تحوّعظیم است و بسیار  ،که درد ، یعنی این"دانم بر مزارِ کدام کشته باید بگریم نمیمن ! فالنی"

یم عزا"ما چیست؟  وظیفۀ کنونی اما بزرگ و مبارک در جامعه بود رویدادیباید در انتظار ، و ناگزیر
 ...؟صحنۀ عملِ آگاهانۀ جمعیدر  "ریاضیاتِ خرد و شاقولِ تجربه"کاربستِیا  به یاد قربانیان"عتیق خوانیِ

   
که منجر به  وادث اخیرحاکمیت در روند ح مجموعۀ صداقتی و بی اثبات ناکارآمدی، کنونیرهۀ در بُ 

و فساد و  کشور ضعیت موجودعلیه ومردم ایران  اکثریتِطبقاتی  -سیاسی مبارزات ژرفش بیش از پیش
گسترده  مالکیتِ سلبِو های نئولیبرالی سرمایه داری جهانی جرای سیاستا ها دههناشی ازگسترده  غارتِ
که به تعبیر  "روندِ بریدنِ توده ها از حاکمیت"، شاید آغازی باشد بر زحمتکشان شدهی مادّ هستیِاز 

 . رایط عینی و ذهنی موجود به شمار می آیدکنار ش سیاسیون، الزمۀ پیدایی وضع انقالبی در جامعه در
 با آماج های مترقیخلقی انقالبی شکستِ از  گذشت بیش از چهار دهه آری، به نظر می رسد که پس از

دیگر باری جامعۀ ایران  پناه؛ اسالم سرمایه دارانِبه دلیل خیانت  "استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی"
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، "جبهۀ متحدِ ارتجاع"مقابل اما با پراکندگی نیروها در . ه می کندرا تجرب"پیش از توفان"شرایط
  ...تاریخ ایستاده ایم؟ در کدام سمتِ ما در این هنگامۀ نبرد،و  ؟چیستتحوالت سیاسی پیش رو افقِ 
 

همۀ هم میهنان  و دِماغِ دغدغه هایی است که این روزها دل ؛"غمِ نان"در کنارکه برشمردیم، همۀ اینها 
جبهۀ "همه نیروهای  اتحاد عملتنها با  که را به خود مشغول داشته و درعین حال می دانیم انعزیزم

 بایدوتوان است که می انقالبی ی فداکارانه توام با شکیبِنبردبا و  ،به رغم تفاوت اندیشه"متّحد انقالب
 .آغوش کشید نوشت و در ،"تاریخ انددِ صفحه های سفی"را که به تعبیر هگل"های سعادت بارروز"
 

پدیدار شده، میهن  سپهر سیاسی مید و شور و تحرّکِ انقالبی که دردر فضای بیم و ابه هر روی، 
می  .با هم ورق می زنیمرا  -0369بهمن  3شماره  - گنژراسومین دفتر از ماهنامۀ اینک مفتخریم که 

حاصل شده، صرفا مرهون هنوز کاستی ها فراوان است و اگر بهبودی در شکل و محتوای کار  که دانیم
 . را متعلق به خود می دانند گنژرااست که بوده  گامیو همیاران همدل  لطفِ

تئاتر و فیلم های  ، گالری ها،رویداهای فرهنگی و هنری اخبارنقدهای ادبی و هنری و  ،یکی از کمبودها
عنوان با و انیمیشن لم فی ، موسیقی،جشنواره های حکومتی تئاتراخبار به ویژه سینمایی در حال اکران 

در اعتراض و هنر و قلم  یلااهاز بزرگ طیفی و تحریم گسترده  است که با انصراف "فجر" طمطراقِ پر
  .گرِ حامی نظمِ سرمایه روبرو شده است و سرکوبگو  فرهنگ، دروغ خرد، ضدّ بی به رفتار حاکمانِ

ناشران و کتابفروشی فعالیت ومینو وارِ تعطیلی دمستقل و  مطبوعاتِنشر و وخیمِ وضعیت دیگر سو، از 
را باید کجای این  که نمی دانیم آن است ...هایی چون اندیشۀ نو، حقیقت، آسیا، تک درخت و طهوری

  !   غصّه و مجروح مان بگذاریمدلِ پُر
 
 ه های ادب و هنر ایران است که در شماره های بعدی فکری برای آنکمبود دیگر، یادمان بزرگان و قلّو 

، (درگذشت نیما)دی  03 ،(درگذشت ایرج بسطامی)دی  5 روزهای سپری شده ای چون: خواهیم کرد
درگذشت )دی  39 ،(و درگذشت محمد قاضی زادروز ساعدی)دی  32، (زادروز به آذین)دی  33

بهمن  06، (و درگذشت عارف قزوینی زادروز فردوسی)بهمن  0یا ایامی چون ... و (همایون خرم
 "سایه"اسفند که زادروز  9و ... ،(شهادت گلسرخی و دانشیان)بهمن  36، (راییدرگذشت کس)

اگرچه مهم تر از  ؛آن ها یاد کرد یکایکو روزهای پرشمار دیگری که باید از  خواهد بود ...عزیزمان
 نورانی انسانی این اخترانِ های و پیگیری آرمان فراگیری آموزه ها، روزهای یادشده بزرگداشتیادمان و 
  :"سایه"به تعبیر  که ؛است تا راه را گم نکنیم عزیزمان میهنِاستبدادزدۀ  قیرگون و یِکویر در شبِ

 

 امروز نه آغاز وُ نه انجامِ جهان است
 ای بس غم وُ شادی که پسِ پرده نهان است

 گر مردِ رهی غم مخور از دوری وُ دیری
 .دانی که رسیدن هنرِ گامِ زمان است

 تحریریه ارژنگ                                                                                                        

   8331بهمن                                                                                                            
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خیتار است،یهنر، س 7  | * 

 

 هنر، سیاست، تاریخ

 سان طبریاح
 

 
 
هنر، نقد "در باره  "به آذین"دیدگاه زنده یاد  حاضر را می توان مکملِ عنوان و مضمون رسالۀ: گنژرا

زنده یاد طبری در این . شد به شمار آورد که در دو شمارۀ پیاپی تقدیم خوانندگان "البهنری و انق
قدمه که در میان هنرمندان و اساسی در م نظریِ بررسی علمی سه بخشی می کوشد با طرح پنج پرسشِ

برخوردِ اصیل "و همچنین  "قوانین ویژۀ رشدِ هنر"نویسندگان در سطح جهان مطرح بوده و هست، 
 . را با نثری روان و موجز و با زبان علمی برای خواننده تبیین کند "بینشِ انقالبی با هنر

 
رشدِ هنر را با رشدِ نیروهای "ل طبری در پاسخ به کسانی که به قو ارکسکارل مدر باره قوانین مزبور، 

در تاریخ، دوران های "فکت ها بر این باور بود که از انبوهی  ، به اتّکای"مولده موازی می گیرند
شکوفایی هنری وجود دارد که به هیچ وجه متناسب با سطحِ تکاملِ عمومی جامعه و یا به ویژه رشد 

 ( نقل به مضمون)".نیروهای مولّده نیست
 

کردن این  هایی، ساده ین کشفِ علمی داهیانۀ مارکس و با ذکر مثالمستقیم به ا بدون اشارۀ طبری
گاه بهترین شاعران، ... ": گوید ارزیابی کرده و می "کشاندنِ نگرۀ انقالبی در بارۀ هنر به ابتذال"ا قوانین ر

ابداً در باالترین سطحِ  شوند که سازان و معماران در کشورهایی پدید می نویسان، آهنگ نقاشان، رمان
ی تزاری نویسندگان قدرتِ اولِ جهان را عرضه داشت و خود  روسیه. رشدِ نیروهای مولّده نیستند

در ایرانِ . در یونانِ دوران بردگی، هنرمندان کبیری پدید شدند. اقتصادی سخت عقب مانده داشت
 "...فئودالیِ ما نیز

 
ارزشمند از احسان طبری، نگاه هنرمندان و نویسندگان  رسالۀوار است از طریق بازنشر این امید گنژرا

متعهد میهن را به مباحث و مقوالت اساسی مطرح شده جلب نموده و به تبیین نقش و رسالت تاریخی 
 . در فضای سیاسی توفندۀ امروز میهن یاری رساند( پراتیک)در کورۀ شعله ورِ عملِ انقالبی 

ت مقاالت بالینی، عالوه بر اهالی فرهیخته هنر و خامه و پژوهشگران مطالعۀ این دس که تردیدی نداریم
 .خود را خواهد داشتو آموزندگی ، برای هنرجویان نوباوه و خوانندگان عادی نیز جذابیت ذیربط
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 هنر، سیاست، تاریخ
  

 احسان طبری

8 
هان ی هنر از جهتِ نظری و تئوریک مطرح است که در ج در مسئله "ها تقابل"یک سلسله 

شوند و کشورهایی که در  داری غربی اداره می امروز به ویژه در کشورهایی که با نظامِ سرمایه

 :دهند های یکسانی نمی ها پاسخ ها نظامِ سوسیالیستی برقرار شده است، به این تقابل آن
 

قشی آیا هنرمند تنها جستجوگر امورِ بدیع و غریب است و برایش مهم نیست که این جستجو چه ن -8 
کوشد  کند، یا هنرمند گزارشگرِ دقیق و با وجدانِ زندگی است و می در ارواح معاصران و آیندگان ایفا می

 تر باشد و به آن یاری رساند؟ که گزارشش با خودِ زندگی هرچه منطبق

آیا هنر، پاسخِ هنرمند به فشار و رنج و خالءِ درونی انفرادی و خصوصی خودِ اوست یا نه، اجرای  -4 
 ی تاریخی و اجتماعی است؟  یک وظیفه

ای است که نمی داند موضوع و هدفش چیست و در  آیا هنر، پژوهشِ آزادانه و حتی کورکورانه -3 
گوید، یا هنرمند موظف به مراعاتِ روحیات، سنن و  ای با زبان و تاریخ سخن می گسست با هرگونه رابطه

 روانِ اجتماعی است؟  اخالقیاتِ جامعه است و هدفش دگرسازی و بهسازی

آیا هنر یک ایدئولوژی است و آن هم یک ایدئولوژیِ تابعِ سیاست یا برعکس، این هنر است که باید  -4 
 سیاست را به دنبال خود بکشاند؟

آیا هنر باید به دنبالِ سنت ها و قوانینِ مستقر برود، یا به دنبال نوآوری و مرزشکنی و مرز گشاییِ  -1
  هو غیر... دائمی؟
بیست های هنری  هایی گاه دردناک که در سمپوزیوم ای از تقابل ها و شاید گوشه هاست برخی نمونه این

و از آنجا که  است ی شاعران و نویسندگان و هنرمندانِ جهانی طرح شده ها جلسه سال اخیر در ده

داده باشد و به ای روشن  ای است که ثمره است، کمتر جلسه "شاعرانه"مغشوش و  ها غالبا پاسخگویی

ی غریبی دارند و سخت  ی خود دلبستگیِ متعصبانه"دموکراسی چندگرا"ویژه روشنفکران غربی که به 

انقالبی شخصیتِ -های اجتماعی اند، ابدا گوششان بدهکارِ شنیدن محدودیت بار آمده "خودمحور"

 .هنرمند نیست
 

تر سخن  نه، در بخش دوم این نوشته وسیع ی مهم که آیا هنر ایدئولوژی است یا ی این مسئله ما درباره

خواهیم مطالبی را که به نظر نگارنده کشفی نیست، بلکه بیانِ یک سلسله  در اینجا می. خواهیم گفت

 .شده باشد های طرح هایی به تقابل بدیهیات است، ذکر کنیم تا ضمنا پاسخ

رای خواهندگان و مشتریانِ اجتماعیِ آورد، بلکه ب ، هنرِ خود را به میدان نمی"هنرمندان"هنرمند برای 

های فراوانی را  ی او عصاره و اکسیرِ خاص نیست، بلکه باید بتواند جان شود و لذا باده خود وارد صحنه می
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فروشِ خود را از  ی تاریخ، ناچار مشتریانِ جلوه با خارج شدن خواص از عرصه "خواص"هنرِ . به شور آورد

 .دهد دست می
  

جهت، هنرمندِ محیط و تاریخِ خود است و ناچار است که خود را در این چارچوب نگاه  هر هنرمند به هر

توان  زحمت می به. های جامعه خود گام بردارد با گام( ولی نه هرگز کندتر)دارد و اگرچه گاه تند تر 

ولی باید . یمرا نداشته باش هنرمندِ آینده را آینده خواهد ساخت، غمِ آن! همین امروز، هنرمندِ آینده بود

این از جمله بدان معنی است . به معنای جدی و وسیعِ این واژه باشیمهنرمندِ زمان خود بکوشیم که 

نیز توجه کنیم، ولی به سوی آن نوآوری برویم که برای آن زمینه و اسباب مرز شکنی و نوآوری که به 

  .وآوری نبوده استهیچ هنرمندِ بزرگی بدون چنین ن. و مقتضیات و نیازها پدید شده است

ی استقالل، آزادی و ترقی مطرح است،  نه تنها در جهانِ سوم که مسئله. استعصرِ شهروندی عصرِ ما، 

در این . شدت مطرح شده است ها به ی صلح، امنیت و همیاری خلق بلکه در همه جهان که در آن مسئله

 .هروندی او هنرِ اوستعصرِ تنش و چرخشِ بزرگ، هنرمند نیز یک شهروند است و افزارِ ش

مهم نیست از چه راه، با : توان از این شهروندی معافیت خواست؟ هنر باید به یاری انسان بشتابد آیا می

  .ی هنری به عملِ تاریخی است مهم تبدیلِ اندیشه. چه وسایل

د و هنر از اشکالِ معرفت است و طی زمان قواع. نوآوری در هنر به معنای نفیِ دائمیِ سنّت نیست

به  "سنّتِ هنر یعنی سنّت شکنی"موازینِ پایدار یا نسبتاً پایدارِ خود را می آفریند و لذا این سخن که 

ی مراعات دستاوردهای ملی و جهانی آن  شکلِ مطلق خود درست نیست، بلکه نوآوری در هنر بر پایه

  .توان جدا ساخت زید، نمی زاید و می هنر را از تاریخ کشور و زمانِ تاریخی که در آن می. میسّر است

 

گاه . زمان با وقوعِ حادثه نیست همیشه وقتِ آن نیز هم. شدنِ موضوع در هنر امرِ دستوری نیست زاییده

مثال . توان آن را مصنوعا زایاند نمی. شود یابد، زاییده می رسد، نُضج می موضوع تاریخی بسیار دیر می

بیانِ "که اصوال  به ویژه آن. خود را همین امروز مطرح نکند انقالبِ بزرگِ کنونی ما، ای چه بسا مسائل 

جز در اشکالِ محدود، هنوز در کشور ما به بیانِ رایجِ جامعه برای طرح مسائلِ خود بدل نشده  "هنری

تر بیانِ امروزیِ هنر گام گذاشته ولی هنوز  هنر در کشور ما از قالب خاصِ سنتی به میدان فراخ. است

است که در  "دو زمانِگی"یک اشکال دیگرِ کار در کشور ما . اندازه کافی دور نپیموده استاین راه را به 

 .گوییم بخش سوم این نوشته از آن سخن می
 

 

ی خود را در هنرش، در آمیزش با زندگی عصرِ خویش بازتاب  هنرمند، موزاییکِ درونی، ساختار ویژه

تاریخ، محیطِ اجتماعی، دانش و : بسیار متنوع است این ساختار (8)سازندها و اجزای مرکّبۀ . دهد می

سازند،  گیری او را می ی هنرمند، شخصیتِ اخالقی او، عواطفش و امثال آن که دیدگاه و موضع تجربه

 . توان یکنواخت کرد ها را نمی این
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 گراییِ ذهن"ما فقط خواستاریم که هنرمند به سوی . عینی و ذهنی در هنر درآمیختگیِ خاصی دارد

دهد، کشیده نشود و مالکِ عینی  هنری سوق می (4)[ نفس گراییِ]و  "گرایی من"که او را به  "مطلق

های نیرومندِ شخصیتِ ذهنی خود سخت بکاود تا عین  را با پنجه( یعنی واقعیتِ زندگی، واقعیتِ جهان)

  .و ذهن در هنرش به تناسبِ واقعی، یعنی به تناسبِ تقدّمِ عین بر ذهن برسد

 

هنرمندان غربی، هم ذهن و هم . ی خودآگاه و ناخودآگاه در هنر رابطهی  طور است مسئله مینه

ی هنرمند نقش مهمی ندارد، خودِ  گویند که نیّت و قصدِ آگاهانه کنند؛ می ناخودآگاه را مطلق می

آن خبری  او را می کِشد و می بَرد به سوی مقصدی که او در آغاز از( یا بازآفرینی) مغناطیسِ آفرینش

 .نداشته است
 

این درست است که گاه اثر هنری به نتایجی می رسد یا به طور عینی . مطلب در اینجا بسیار بغرنج است

 بالزاک :رسد که خودِ هنرمند اصال فکرش را هم نمی کرده است به تاثیرِ اجتماعیِ خاصی می

 تولستویطور  همین! از آب درآمددفاع کند ولی آثارش ضدِ نظام موجود  "تیمیسم لژی"خواست از  می

 .ی انقالب بدل شد دفاع کند، او هم آثارش به حربه "ی خاصِ خود مکتب صوفیانه"خواست از  می

سوی شناختِ  بالزاک و تولستوی نیز خودآگاه به. ولی بها ندادن به خودآگاهیِ هنرمند نادرست است

که این واقعیت به ( دانستند نمی واقعا)تند دانس ها نمی فقط آن. ندواقعیت رفتند و آن را توصیف کرد

 .سو رفت که برای خودشان ناخودآگاه بود ها بدان ی آن گرایانه لذا توصیفِ واقع. رود کدام سو می
 

4 
ها که با بینشِ انقالبی آشنایی ندارند یا آشناییِ مُجمل دارند یا صاف و ساده به این بینش با نظهرِ   برخی

ی سرشتِ هنهر و   لذا درباره. مایلند آن را چیزی لغو بیابند تا به آسانی رد کنند نگرند، بسیار مغرضانه می

های مبتذلی به نام بینشِ انقالبی نزد خود می بافنهد و آن را بهه    ی آن با سیاست و جامعه، اندیشه رابطه

  ."بندند می"این بینش 

 

آنکه هنر مانند  وه می دهند و حالمثال هنر را یک ایدئولوژی، یعنی یک سیستمِ فکری طبقاتیِ صِرف جل

ناچهار   علم یکی از اشکالِ معرفت، یکی از اشکال شعور اجتماعی است که در آن عناصر ایدئولوژی هم بهه 

یعنی هنرمنداِن طبقاِت مختلف بهر حسهب دیهدگاِه طبقهاتی خهود بهه جههان و زنهدگی         . کند رخنه می

دیدگاهِ ذهنی طبقاتی هنرمنهد کهه موجهب ورود     وجود این. بخشند نگرند و آن را در هنر بازتاب می می

عناصرِ ایدئولوژیک در هنر است، ابدا بدین معنی نیست که هنر مانند سیاست و حقوق یهک ایهدئولوژی   

هرچند حتی در ساختِ ایدئولوژیکِ سیاست و حقوق نیز، عناصِرِ ثابت و پایدار معرفتِ علمهی کهم   . است

  .تر و در ساختارِ اصلی آن رخنه دارتر است ایدئولوژیک آن فراواننیست و تنها در قیاس با هنر، عناصرِ 

 

موازی رشدِ نیروهای مولّده را با رشدِ هنر ی هنر،  ی انقالبی درباره کنندگان نگره برخی دیگر از مبتذل
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نیز گویا هر اندازه سطحِ نیروهای مولده و وسایلِ تولید در کشوری باالتر باشد، به همان اندازه . گیرند می

 . این نیز خطاست! سطحِ هنر باالتر است

در همین روزگار ما، گاه بهتهرین   مثال. توان ساده کرد ه آن را نمیای است ک رشدِ هنر دارای قوانین ویژه

در بهاالترین   شوند که ابهدا  ر کشورهایی پدید میسازان و معماران د نویسان، آهنگ شاعران، نقاشان، رمان

ی تزاری نویسندگان قدرتِ اولِ جهان را عرضه داشت و خهود   روسیه. ه نیستندسطحِ رشدِ نیروهای مولّد

در ایهرانِ  . در یونانِ دوران بردگهی، هنرمنهدان کبیهری پدیهد شهدند     . اقتصادی سخت عقب مانده داشت

 .فئودالیِ ما نیز
  

تکنیککِ هنکری و   "ی هنر آن است که  کردن بینشِ انقالبی درباره یکی دیگر از اشکال مبتذل

 را وارد ایدئولوژی می سازند یعنی چه؟ "زبانِ هنری

بهاور داریهد، پهس بایهد      "گراییِ سوسیالیستی واقع"به  اگر شما از جهت اسلوبِ هنری مثالکه  یعنی این

یا با فهالن زبهان گفتگهو    . فالن تکنیک را در رمان یا نقاشی خود به کار برید و از فالن تکنیک بپرهیزید

شهود، داوری و   چه از هنرِ ملتزم و متعهد خواسته می که، آن و حال آن. ه کار نبریدکنید و فالن زبان را ب

اند این است که هنر و از آن جمله ادبیات باید به بخشی از امرِ خلق بدل  چه که گفته مضمون است و آن

ند و تازه ک یابیِ تاریخی سمت یابی و تکاملِ آن کمک رساند و با حرکت پیشاهنگِ انقالبی شود و به راه

  .و نههه دسههتوری و اداری بینککی هنرمنککد   داوطلبانککه و ناشککی از جهککان ایههن امههری اسههت  

 

ی او را در قبهالِ طبقهات و    ما طرفدار استقاللِ هنرمند در آفهرینش هنهری هسهتیم و التهزام داوطلبانهه     

ی  هدر شهیو  "ی خکاصِ هنرمنکد   چهکره "های مترقی و انقالبی جامعه، منافی این استقالل، این  ارزش

ی فردی، تخیّلِ فردی هنرمند را در شکل  دانیم و ابتکارِ فردی، تمایلِ فردی، اندیشه گری او نمی آفرینش

نهام دارد، از اجهزای ایهن اسهتقالل      "فابریکِ خالقیتِ هنرمنکد "چه را که در مجموع  و مضمون و آن

 .اند ردهورانِ انقالبی تصریح ک ها مطالبی است که بزرگترین اندیشه این. شمریم می
  

ههیچ آزادیِ  . تهوان مطلهق سهاخت    های هنرمند را نمهی  طبیعی است که آزادیِ خالقیت و آزادی داوری

بدون جامعه زیستن و بالیدنِ جسمی و روحی او میسر . انسان موجود اجتماعی است. مطلقی وجود ندارد

. ها متعهد است انسانیعنی نسبت به سرنوشت . لذا انسان نسبت به سرنوشتِ جامعه متعهد است. نیست

ها دارای  هم سعادت، هم آزادی، هم استقاللِ انسان در چارچوبِ سعادت و آزادی و استقاللِ دیگر انسان

  .گرایههی صِههرف مههی کشههد   شههود والّهها بههه خودخههواهیِ نههاب یهها آشههوب      معنههای منطقههی مههی  

 

لب می شود و همیشه کردن مط ی این مطالب در این سو و یا در آن سو، منجر به ساده مطلق کردن همه

بهر  . بگیهرد وزنِ مطلک    هکم نیز آفرینشِ هنریِ درست آن نیست که جهتِ فردی را با جهتِ اجتماعی 

یابد؛ ولی هرگز یک جهت قابهل   حسب شرایط، گاه این و گاه آن جهت اهمیت و برجستگی بیشتری می

 .نفی نیست

ی  بودنِ اجتماعیِ هنر در قبال بخشِ رزمندهکه در باال نیز گفتیم، این خواستِ ملتزم  تازه، چنانچه چنان

بینهیِ   هنگامی داوطلبانهه اسهت کهه ناشهی از جههان     . جامعه، هنگامی برآوردنی است که داوطلبانه است
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ضهدّ  )، ضدّ انقالبهی، ضهدّ خلقهی     های محافظه کارانه چگونه از هنرمندی که دارای اندیشه. هنرمند است

ماکسکیم گکورکی و   ظار داشهت داوطلهبِ تعههد و التهزام باشهد؟      توان انت است می( اکثریتِ مولّدِ خلق

ی انقالبی در آثار خود هستند، هرگز عضهو حهزب    ترین مبلّغِ این اندیشه که هر دو بزرگ مایاکوفسکی

 .اند نبوده
  

گیری اجتماعی نقش مهمی دارد و سرانجام این نیز  ، عاملِ موضع"فابریکِ هنرمند"گیری  لذا در شکل

ی انقالبی  بینشِ انقالبی است که به آن نسبت دهیم که این بینش، گویا اثر هنری نویسندهکردن  مبتذل

 . داند را انعکاس و بازتابِ تمام عیارِ زندگی در کلّ آن می

 

ی زندگی است کهه در هنهر    این زندگی نیست که در هنر منعکس است، این نظرِ طبقاتیِ هنرمند درباره

تهر عمهل کنهد،     تر و پژوهنده تر و فراگیرتر بیندیشد، علمی هنرمند مترقیمنتها هر اندازه . منعکس است

 شههود گرایههی دفههن مههی تههر اسههت و الّهها بیشههتر در چههاهِ ذهههن  سههویه تههر و همههه بازتههاب نظههر او اصههیل

 

های فلسفی و  توانیم بگوییم که التزامِ ادبی، لحیمِ داوطلبانه و طبیعی الهامات و هدف به طور خالصه می

 . هنرِ اجتماعیِ ملتزم و دگرسازندههنرمند است با سرشت یک ( ری، آفرینشیِهن)ابداعی 

قریحکه و اسکتعدادِ هنکری    ی اول  برای هنرمنهد در درجهه  . خود کافی نیست خودیِ بینشِ انقالبی به

بینهی،   ی عهاری از جههان   حهه بینیِ عاری از قریحه و نهه قری  در نزد هنرمند، نه جهان. الزم است( تاالنت)

چیزی نیست که با ه بینی و قریح ی جهان مِ داوطلبانهلحی این دهند و حاصل به دست نمیم هیچکدا

 .به دست آید (4) امر و دستور و تضییق

   

  .، تحمیلهی نیسهت  (که از شرایطِ مهم زایهشِ اثهر هنهریِ ملتهزم اسهت     )حتی پیوندِ هنرمند با خلق نیز 

 .آشناتر سازد دِ اصیل بینشِ انقالبی با هنربرخور های مهم، ما را با رود این یادآوری تصور می

 

3 
هایی که در جهان امروز یا در نوشته گفتیم، اشاراتی است به بحث چه در بخش اول و دوم این  آن 

شود و ما ایرانی هستیم و در محیطِ زمانی و مکانی و فضای تاریخی و سنّتِ  تیکِ معاصر می سطح استه

ها اکتفا کنیم و باید مسائل خود را  توانیم به این بحث و تنها نمیکنیم  ادبی خاصِ خودمان زندگی می

  .نیز مطرح سازیم

 

از سویی، ما . است "گیزمانِدو"ی ما از جهت فرهنگی و تمدنی، نوعی  ترین خصایصِ جامعه یکی از مهم

کنیم  می از سوی دیگر، از جهتِ جهانی در دورانی زیست. ایم ی خود بیرون نیامده"قرون وسطا"هنوز از 

. کنند جویی به نظام کار و همیاری توصیف می کشی و سیطره که آن را به مثابه دورانِ گذار از نظامِ بهره

سر  یعنی در جهانی به. کنیم که در آن انقالبِ علمی و فنیِ عظیمی در جریان است در دورانی زیست می

 .ال دگرگونیِ شگرفی استبریم که در آن هم مناسباتِ تولید و هم نیروهای مولده در ح می
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زمانگی در انقالب اسالمی این دو. ر همه امور ما منعکس است، گاه به شکل دردناکی د"گیزمانِدو"این 

است که عالوه بر این  سازد، آن چه کارِ هنر را دشوار می در گذشته گفتیم، آن. ما نیز بازتاب یافته است

 .ی ضرورِ خود را اشغال نکرده و کمابیش الکن استزمانگی، هنوز بیانِ هنری در کشور ما فراخنادو
 

گیاهِ . یابی کنیم های آنها باخبر شویم تا خود راه کافی نیست ما تاریخ ادبیاتِ اروپا را بخوانیم و یا از بحث

تخیّلِ ما باید . زبان ما باید گسترش یابد. هنری ما باید در این سرزمین بروید و ببالد و به ثمر بنشیند

 .فوت و فنّ کار را باید بهتر فراگیریم. لدببا فرا
  

نظیر است و هنوز این سنت با بارِ  نظیر نباشد، کم قدری داریم که در جهان اگر بی ما سنّتِ ادبی گران

ی  ساله درباره 51زرّینِ خود بر دوش هنرمندانِ ما قرار دارد و موجب پیدایش یک نبردِ جدّی الاقل 

در  "تقیّد"ی افتخارِ ماست و هم نوعی  سنّتِ ما، هم کمک و هم مایه. ستگرایی و نوگرایی شده ا سنّت

 .آورد کار ما پدید می
 

است که یک فرهنگ عظیمِ مادی و معنوی  های پیش یک چیز را ثابت کرده است و آن این ی دهه تجربه

گرفتن است  کلی او، در حال ش ی بهترین دستاوردهای عقل و قلبِ انسان، خود و عاطفه جهانی، بر پایه

ولی تردید نیست که ما نخواهیم توانست . ها سال به طول انجامد ها و ده و ممکن است این تبلور هنوز ده

 . تنها، جویی در کنار این شطّ باشیم، بلکه باید با آن درآمیزیم

خود  کوشند مستقل گردند و بر سرنوشتِ ها ابتدا می است که خلق های عصرِ ما در عین حال آن از ویژگی

: انقالبِ اسالمی پس از انقالبِ مشروطه، گامِ بزرگِ دیگری بود برای نیل به این هدفِ بزرگ. حاکم شوند

 .بر سرنوشتِ خود حاکم شدن

  

یاری صلح  کاری و هم ها در عین حال سعی دارند به هم های عصرِ ماست که خلق از ویژگی ،در عین حال

گیری مشخّصی نداشت، انقالبِ  البِ مشروطه از این جهت سمتاگر انق. آمیز در سطحِ جهان دست یابند

گیری مشخّصی دارد زیرا از انقالبِ مستضعفین در جهان و رهایی از استکبارِ  اسالمی از این جهت سمت

  .کند گوید و سیاستِ خارجی خود را علیه امپریالیسم متوجه می جهانی سخن می

گامی نیز  ی سُست اصلی و اساسی تاریخ پویانیم و پوینده ی توان گفت ما در جاده لذا با اطمینان می

  .نیستیم

 

انقالبِ ما به عمر یک رژیمِ . گیرد ی این روندها در کشور ما با بغرنجیِ خاصّی صورت می منتها همه

صفتِ فرهنگ بورژوایی غربی بود خاتمه داد و حاال باید این مسئله را حل کند که  وابسته که مقلّدِ بی

ی ایرانی خود باشد و  او در عینِ جزئی از فرهنگِ اصیلِ جهانی بودن، دارای رنگ و زیبِ ویژهفرهنگِ 

 .چگونه؟ و معنای استقالل هم همین است
  

ی کامالً حل  منتها این مسئله. ترِ فرهنگِ واحدِ انسانی نیز همین است معنای یاوری به تبلورِ هرچه غنی
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گفت در سطحِ جهانی از جهتِ محتوا، و در سطحِ ایرانی از توان  به طور تجریدی می. ای نیست شده

هر جهت هنرِ ما و  ، زیرا به"حل نشده کامال"گوییم  لذا می. و انتزاعی این پاسخی است کلّی. جهت شکل

منتها کار تاکنون در . تواند تاثیرِ تمدنِ خاص سنّتی ما را با خود همراه نداشته باشد ویژه ادبیاتِ ما نمی به

. اند تر اندیشیده باره کم پرورانِ ما در این فرهنگ. خودی بوده است مینه تا حدّ زیادی خودبهاین ز

رفتن تسلّط داشته و تفکرِ هنری  "مُدِ روز"به دنبال . دست آمده هنوز در اوجِ الزم نیست محصوالتِ به

 .تری بیابد و شخصیتِ هنری هنوز باید پرورش و بالشِ بیش
  

هاست، لذا ما به  ها و یادآوری این نوشتن، دادن نسخه و توصیه نیست، بلکه طرحاز آنجا که هدف از 

های  ویژه که مطمئنیم روح کنیم، به ی مختصر و موجز بودن بسنده می بیم از دغدغه چه که گفتیم، بی آن

 .تواند حدیث مفصل را بخواند ی هنرمندانِ جوانِ ما از همین مُجمل می عطشان و جوینده

 
 

 احسان طبری                                                                                                     
 

 :پانوشت ها

اجزای مرکّبه=   Component (0  )  

نفس گرایی=   Solipsism (3  )  

(3 )  Coercion  = تضییق و تهدید و اجبار 

 

 0391زمستان  ؛مندانو هنر نامه پنجم شورای نویسندگانفصل: برگرفته از 
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 طنزِ حافظ

 دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى
 

در مرکزِ تمام طنزهای . بستگی دارد به میزان تجاوزش به حریم تابوهای یک جامعه  توفی ِ هر اثر هنری،

-یوان او قلمرو طنزِ حافظ را در سراسر د. واقعیِ ادبیات جهان، تصویرِ هنریِ اجتماعِ نقیضین قابل رؤیت است

 .دهد ریاکارانِ عصر تشکیل می رفتارِ مذهبی  -هیچ استثنایی   بی 

 

 
 

 ادبیاتزبان و پژوهشگر  دانشگاه، به قلم شاعر، استاد "طنزِ حافظ"نوشتار پژوهشی زیر با عنوان : گنژرا

بنیهاد  ؛ برگرفته از تارنمهای  (سرشک.م)، محمدرضا شفیعی کدکنی ای از نسلی بی تکرار و فرزانه پارسی

، چها   آثهار یهزدان   ، تهران، نشهر  "مجموعه مقاالت"از تک درخت رگرفته موقوفات دکتر محمود افشار ب

  .که از نظر می گذرانید است 0391سال 

***  

 

ترین   یکى از برجسته هرکس اندک تأملى در شعرِ حافظ داشته باشد، به نیکى دریافته است که 

 :بیت در این  مثال. م اوستاو لحنِ طنزآمیزِ کال هاى شعر ویژگی

 یارب آن زاهدِ خودبین که به جز عیب ندید

 دودِ آهیش در آیینۀ ادراک انداز

 

باشیم، متوجه می شویم که  خودبین و به جز عیب ندید اندکى تأمل داشته  معنایى کلماتِ اگر در رابطۀ

ین که داراى عیب باشد؛ نه ا. ذات عیب است. است زاهد، خود نَفْسِ عیب »: حافظ می خواهد بگوید

یا عیب را می بیند که خود . خودش را می بیند که عیب است. بیند نمی  خودبین است و به جز عیب 

رنگ و  آور او را کم اما تبدیل عبارت او به هر صورت دیگرى، لحن طنزآمیز و هنر شگفت « .اوست

 .احتماال نابود می کند

در این لحظه به هیچ کدام از   طنزِ حافظ نوشته شده باشد و منشاید مقاالت و کتابهاى بسیارى در بابِ 
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یادداشت بر اساس تعریفى که خودم از طنز دارم،   من در این. آن مقاالت یا کتب احتمالى کارى ندارم

تر از این تعریف، در   تر و دقیق  کنم و معتقدم که تا این لحظه تعریفى جامع این مسأله را بررسى می 

اجتماعِ   تصویرِ هنرىِ": بر اساس این تعریف، طنز عبارت است از. ام  ر هیچ زبانى نیافتهطنز، د بابِ

 ."نقیضین و ضِدّین

 

توان  دانید که در منطق، اجتماعِ نقیضین یا اجتماع ضدّین مُحال است، یعنى از دیدگاه منطق نمی  می 

ن، در حال حرکت باشد و در تصور کرد که یک چیز هم سیاه باشد و هم سفید یا یک چیز در یک آ

همان آن، در حالِ سکون؛ اما هنر، منطقِ خویش را دارد و در منطقِ هنر، یعنى از رهگذر خالقیت و 

به . حرکت نبوغِ هنرمند، می توان پذیرفت که یک چیز هم ساکن باشد و هم در همان لحظه در حال 

 :این بیت از واعظ قزوینى شاعر عصر صفوى توجه کنید

 هر چند بگریزم، همان، دربندِ خود باشمز خود 

 رَمِ آهوى تصویرم، شتابِ ساکنى دارم

 

استعدادى در قلمروِ التذاذ از شعر  با مقدمات هنرى و تصویرى که شاعر ایجاد کرده است، هر کس اندک 

تعبیر . داشته باشد، به راحتى می پذیرد که یک چیز می تواند در یک آن، هم ساکن باشد و هم متحرک

ساکن را، در بافتِ شعرِ این گوینده به راحتى می توان پذیرفت و احساس کرد؛  بسیار فشرده شتابِ 

 .اگرچه از دیدگاهِ منطق، اجتماعِ نقیضین باشد و مُحال
 

در مرکزِ تمام طنزهاى واقعىِ ادبیاتِ جهان از داستانهاى چخوف گرفته تا حکایات عبید و کلمات 

طنز شمرده می شود، این تصویرِ هنرى اجتماعِ  هنر نقل می کند و از مقوله قصارى که از بزرگان ادب و 

 .نقیضین قابل رؤیت است
 

ترین طنزپردازان جهان را همه  رویم، در تاریخ ادبیات و فرهنگ خودمان، یکى از بزرگ جاى دورى نمی 

در قلمرو شعرهاى  عبید. شناسند و آن عبید زاکانى است، معاصر و احتماال دوستِ خواجه شیراز می 

تابِ حافظ جایى براى هیچ کسى از   جِدّى، خیلى اهمیتى ندارد، به ویژه که در پرتوِ آفتابِ جهان

. اما در قلمرو طنز، عبید همان مقامى را داراست که حافظ در حوزه شعر. معاصران او باقى نمانده است

به یکى دو نمونه  عبیدکزِ طنزهاى در مر« تصویر هنرى اجتماع نقیضین»ما اینک براى نشان دادنِ 

 :قابلِ نقل از گفتار او می پردازیم

 !مرا با مسلمانى چه کار؟. من، مردى خطیبم: مسلمانى چیست؟ گفت: خطیبى را گفتند

 

هر کسى با مفهوم خطیب و نقش خطیبان در جامعه اسالمى آشنا باشد می داند که نه تنها شرطِ اولِ 

اما عبید با این بیان . بلکه خطیب، سخنگوى همه مسلمانان نیز هست خطیب بودن مسلمان بودن است

  بودن را ضد مسلمان بودن یا نقیض مسلمان بودن تصویر کرده و در ذاتِ آن هنرى خویش، خطیب 

 :یا در این حکایت. خطیب به نمایش در آورده است
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بیاورم و تو را بیرون   رَسَنجایى مرو تا من بروم ! جانِ بابا: گفت. قزوینى را پسر در چاه افتاد

 !کشم

البته باید توجه داشت . است در مرکز تمامى طنزهاى ادبى، نوعى اجتماع نقیضین یا ضدّین محسوس 

که میانِ هزل و هجو و مضاحک با طنز تفاوت بسیار وجود دارد ممکن است هر یک از این انواع، داراى 

 . است نباشد ویژگى طنز باشد و ممکن 

 

بسیارى از هجوها، به . اى، طنز  زى هزل و هجو و مضحکه است و نه هر هزل و هجو و مضحکهنه هر طن

گونه، فاقدِ خصوصیتِ طنزند و بعضى از آنها برخوردار از زمینه طنزآمیز،   ویژه هجوهاى رکیک و دشنام

ته است، شعر از هاى هجو در زبان فارسى طنز بسیار عمیقى نهف  از قدیمی ترین نمونه مثالً در این قطعه 

 :منجیکِ ترمذى از شاعران قرن چهارم هجرى است

 مر مرا به هجا قصدِ تو نبود! اى خواجه

 جز طبعِ خویش را به تو برکردم آزمون

 چون تیغِ نیک کُش به سگى آزمون کنند

 وآن سگ بوَد به قیمتِ آن تیغ رهنمون

دیگر بدترین هجو را در حق او می که شاعر از یک سوى می گوید قصدِ هجو تو را ندارم و از سوى 

رکیکِ امثالِ سوزنى و بعضى از متأخرین امثال یغماى  و این با نوع هجوهاى ( اجتماع نقیضین)سراید  

 .جندقى زمین تا آسمان تفاوت دارد
 

اى   میان طنز و خنده نیز مالزمه  اى وجود ندارد و همچنین پس میان هجو و هزل، به هیچ روى مالزمه 

داستان آن مردى که در تموزِ گرم نیشابور، یخ می . گاه یک طنز می تواند شخصى را بگریاندنیست، 

ترین طنزهاى جهان  از دردناک« !نخریدند و تمام شد»: فروخت و کسى خریدارش نبود و می گفت 

 :است، اینکه از زبان حکیم سنایى بشنویم این طنز لطیف دردناک و نجیب و انسانى را

 ر سراىِ غرورمَثَلت هست د

 مَثَلِ یخ فروش نیشابور

 در تموز آن یَخَک نهاده به پیش

 کس خریدار نىّ و او درویش

 گریید این همى گفت و، زار می 

 !"بسى مان نماند و کس نخرید"که 

 

 .تصویرى است از اجتماعِ نقیضین نهفته است که دقیقا "و کس نخرید بسی مان نماند"تمام طنز در 

ى مردم، آنجا که هنر عوام آغاز می شود، چه درمضاحکِ ایشان و چه در تعبیرات حتى در گفتار عاد

تر از  ارزان»: نقیضین را می توان دید، وقتى می گویند  اجتماعِ هنرىِ هایى از تصویرِ روزمره آنان، گونه 

پُر از  فالن ظرف»یا « فالن از هیچ، دو جو کمتر ارزد»یا « است و چیزى کم فالن هیچ کس »یا « مُفت

 .نقضین است و اوجِ طنز اینها همه تصاویرى از اجتماعِ« است خالى 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

 * | طنِز حافظ 81

 

 

اى ناخودآگاه، طنزهاى عمیقى  حتى در برخورد شاعرانه کودکان نسبت به مفاهیم و اشیاء، گاه به گونه 

: گفت اش را، به دلیلى پنهان کرده بود و می  بازى کودکِ سه ساله   مادرى، اسباب. وجود دارد

 !باید گم شدنش را ببینم: کودک با لحنِ بسیار جدّى گفت .ه استگم شد

این تعبیر طنزآمیز و عمیق کودک که می خواست گم شدنش را ببیند، تصویرى است از اجتماعِ 

 .نقیضین

 

تر، طنز به  هر قدر تضاد و تناقض آشکارتر باشد، و از سوى دیگر گوینده و در تصویر اجتماعِ آنها موفق 

که عنصر  -تصویر اجتماع نقیضین جز به نیروى تخیل  پیداست که . تر می شود  یش نزدیکحقیقتِ هنر

در هر بیان طنزآمیزى دو امر متناقض یا متضاد، به کمک . پذیر نیست امکان  -اصلى تمام هنرهاست

تنها در اند، اجتماع و وحدتى که   اند و به اجتماع و وحدت رسیده  گوینده، به یکدیگر گره خورده  نیروى

نظر کنیم، هیچ ذهنى وحدت و اجتماع آن دو   بافتِ هنرى آن گوینده، به وجود آمده و اگر از آن صرف

 .نقیض یا ضد را نمی پذیرد
 

تشخیص داده ( و نه حرام)کوال را ناپسند  وقتى یکی از اعاظمِ فقهاى عصر ما، به دالیلى، نوشیدن پپسی 

کوال را ناپسند اعالم  از وقتى ایشان نوشیدن پپسى  :ته استبود می گفتند یکى از می خوارگان می گف

 !اند، آدم نمی داند عرقش را با چه چیزى بخورد  کرده

طنز تنها در گفتار و هنرهاى زبانى جلوه نمی کند، گاه در رفتار انسان، طنز، آگاه یا ناآگاه، خود را نشان 

ه طنز می رسد و ساختار یک جامعه تبدیل مرحل می دهد تا بدانجا که مجموعه حرکت یک اجتماع به 

ها طنز را آشکار می   اجتماعى ایران آشنا باشیم، در بسیارى از این لحظه به طنز می شود و اگر با تاریخ 

 . مشاهده کنیم  توانیم

 

خویش دارد و شعارهاى  تناقض را در  رفتار بسیارى از حُکّام، طنز است، یعنى در یک آن، دو سوى

به نظرم جامعه عصر حافظ . دار  آور و هم خنده هم گریه : نهایى طنز است نیز، در تحلیلِ شان سیاسی 

نمونه، رفتار  گیرى این تناقض در ساخت جامعه است و شاید به عنوان   هاى شکل  نمونه  یکى از بهترین

، اما وقتى این هاى تجسم این تناقض دربافت جامعه دانست امیر مبارزالدین را بتوان از بهترین نمونه 

عوام و چه از سوى خواص، تصویر شود، طنز به معنىِ دقیقِ  ها با برخوردى هنرى، چه از سوی   تناقض

 :شود کلمه آشکار می 

 آلود اى خرقۀ می ! عیبم بپوش، زنهار

 کان پاکِ پاکدامان بهرِ زیارت آمد
 

پاکدامان بپوشاند و این بهترین   پاکِ می آلودِ خویش می خواهد تا عیبِ او را در برابر آن حافظ از خرقۀ

 :گوید یا وقتى می . تصویرِ هنرى از اجتماع نقیضین یا ضدّین است

 ام توبه، به دستِ صنمِ باده فروش کرده 

 که دگر مى نخورم بى رُخِ بزم آرایى
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و این از ) یکدیگر گره خورده است  آور او، چندین نوع تناقض یا تضاد به  در این بیانِ طنزآمیز و شگفت

نوع صنعت تضاد، که در کتب بدیع مورد بحث قرار گرفته است، نیست و در حقیقت ربطى به آن صنعت 

 :آساى او حالتِ پذیرفتنى و قابل قبول یافته است بیان هنرى معجزه  و به یارى ( ندارد

باید بر   ت کهامرى اس -با مفهومى که ما در ذهن داریم و در شریعت آمده است  -که توبه  نخست آن 

فروش هم به  دستِ شخصى که از هر گونه خالف شرعى برکنار است، انجام شود درصورتى که صَنَمِ باده 

و هم به اعتبارِ معنىِ استعارىِ آن ( پرستى است در معنى لغوى کلمه یادآورِ بُت و بُت )اعتبار صَنَمیّت 

، (و کارى خالف شرع انجام می دهد)ت و هم به اعتبار این که باده فروش اس( که زنى است زیبا)

 .گونه مناسبتى با توبه دادن ندارد هیچ

 

فروش   متضادِ هویتِ صَنَمِ باده( تر بکار ببریم  را درست  اگر بخواهیم اصطالح)توبه در حقیقت نقیض یا 

که ( ناجتماع نقیضین یا ضدّی)فروش  حافظ توبه بر دستِ همین صنمِ باده   است، ولى در بیانِ هنرىِ

باید به مصراع دوم   است حاصل شده است و اگر بخواهیم صورتِ کامل طنز را در این شعر دریابیم  محال

 . اى که میان این دو مصراع وجود دارد  توجه کنیم و به رابطه

درحقیقت، تناقض اصلى در رابطه میان این دو مصرع نهفته است و توبه کردن، بر دستِ هر کس که 

 :متناقض است کامال( مصراع دوم حاصل معنی )آن ال، معنایى دارد که با موضوعِ باشد، به هر ح

 که دگر مى نخورم بى رخ بزم آرایى

 

بینید که تمام اجزاى این بیت از عناصر متناقض و متضاد شکل گرفته، عناصرى که فقط در بیانِ  می 

به لحاظ ساخت شعرى پیچیده . دهنرىِ حافظ می توان اجتماع آنها را پذیرفت و از تصور آن لذت بر

هر مصراع بطور جداگانه از دو سوى متناقض به . بیت دیده می شود ترین صورت بیان طنزآمیز در این  

 :است  حاصل آمده

 به دست صنمِ باده فروش/ ام توبه کرده 

نهایى و مصراع دوم نیز به ت  این خود یک تناقض که به تنهایى در کمال مهارت هنرى تصویر شده است

 :همین تناقض را در ساختِ مستقّلِ خویش دارد

 آرایى  بى رخِ بزم/ نخورم  که دگر می 

اى از  حال هر کدام از این دو ساخت مستقّلِ متناقض را که در کنار دیگرى قرار دهیم، ترکیب پیچیده 

یک بار دیگر . ترین شکل آن مشاهده می کنیم اسلوب طنز و تصویر هنرىِ اجتماع نقیضین را در متعالی 

 :ابیات توجه کنید انداز به این   از این چشم

 خدا را محتسب ما را به فریادِ دف و نِى بخش

 که سازِ شرع ازین افسانه بى قانون نخواهد شد

* 

 ام با دف و چنگ ها رهِ تقوى زده  من که شب

 !این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد

* 
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 اند هم  خرقه زُهد و جام مى گرچه نه درخورِ

 این همه نقش می زنم از جهتِ رضاى تو

* 

 در مقامى که صدارت به فقیران بخشند

 !چشم دارم که به جاه از همه افزون باشى

 

حتى عامه مردم، . کارِ حافظ نیست فاده از این اسلوبِ بیان، منحصراچنانکه پیش از این یادآور شدم، است

ها را در گفتار و مضاحک خویش دارند و از سوى دیگر،   چنانکه دیدیم، از اسلوب طنز بهترین برداشت

ام، تصویر اجتماع نقیضین در تمام موارد، کاربردى طنزآمیز ندارد و  چنانکه در جاهاى دیگر نشان داده 

خواهم به نکته  اما در اینجا می . بیان پارادوکسى، یکى از قلمروهاى هنرنمایىِ شاعران در هر زبانى است

 .اوست طنزِ دارد و آن قلمروِ  که به نظرم در کارِ حافظ حالتى استثنایى اى اشاره کنم 

 

. دهد ریاکارانِ عصر تشکیل می  قلمرو طنزِ حافظ را در سراسر دیوان او، بى هیچ استثنایى رفتارِ مذهبىِ 

رار دهید؛ توانید دیوان حافظ را یک بار از آغاز تا انجام، از این دیدگاه، به دقت مورد بررسى ق شما می 

توانید پیدا کنید که در ساختار معنایى آن بخشى از عناصر مذهب  طنزآمیز نمی  حتى یک مورد بیان 

 :وجود نداشته باشد 

 چنین که صومعه آلوده شد به خونِ دلم

 گَرَم به باده بشویید، ح  به دستِ شماست

تر حق به دست  مهم همه و از( تطهیرِ نجس به نجس)و به باده شستن ( نجس شدن)آلوده شدن 

خوردگىِ   تمام اجزاى این بیت از گره. دست شماست  اى که به  شماست یعنى باده حق است، همان باده

است و یکى از دو سوى تناقض را در تمام اجزاى آن، مذهب و مبانىِ اعتقاداتِ  ها ترکیب یافته  تناقض

 .مذهبى تشکیل می دهد 

 

انس بسیارى با شعرِ حافظ  که -ى تا آنجا که حافظه من لام، و  رفتهگونه آمارى نگ من در این باره هیچ

بیان طنزآمیزى دیده  ،نمی توان یافت که در شعرِ حافظ ءیارى می کند، حتى یک مورد استثنا -دارد

ترین  ترین و مهم مذهب دیده نشود و این بزرگ شود و درترکیب اجزاى متناقض آن، عنصرى از عناصرِ

  کند؛ جامعه که با هنر خویش و با طنز خویش ساختارِ متناقض جامعه را تصویر می  ویژگىِ شعر اوست

 . استوار شده است« ریا»اى که ترکیب آن بر اساسِ 

 

از چیزى به « ریا»اید که   می تواند باشد؟ واقعاً هیچ اندیشیده« تناقض»خود چیزى جز « ریا»مگر 

مطابق « گفتار»مطابق شریعت، « رفتار»: «رفتار»و « دل»تناقض میانِ . آید؟ از تناقض  وجود مى 

حاکمیتِ امیر مبارزالدین با . متوجهِ فریب مردم، براى جلب قدرت و استمرار حکومت« دل»شریعت، اما 

هاست؟ چه طنزى باالتر از این که کسى با عالی ترین   آن سوابق و رفتارهایش چیزى جز ترکیب تناقض

 :چنین تناقضى را تصویر کند هنرى خویش، این  اسلوبِ بیانِ

 محتسب شیخ شد و فس ِ خود از یاد ببرد
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 قصۀ ماست که در هر سرِ بازار بماند

* 

 :دوش ازین غصّه نخفتم که فقیهى می گفت

 حافظ ار مست بوَد جاى شکایت باشد

* 

 ها از مى  به آبِ دیده بشوییم خرقه

 که موسمِ وَرَع و روزگارِ پرهیز است

 یاله پنهان کندر آستینِ مرقّع پ

 که همچو چشم صُراحى زمانه خونریز است

* 

 فقیهِ مدرسه دى مست بود و فتوى داد

 که مى حرام، ولى بِه ز مالِ اوقاف است

 

کوششِ حافظ براى تصویر هنرىِ اجتماع نقیضین در ساختِ جامعه، و نشان دادنِ این که یکى از دو 

. دهد، بازگشتنش به جنبه سیاسىِ شعرِ اوست می  تشکیل  سوى این تناقض را عنصرى از عناصرِ مذهب

حتماً خوانندگان مقام شعر را درحدِّ . ترین شعرهاست  ادبیات ایران، ضمناً سیاسى شعرِ حافظ در تاریخ 

 .منظوماتِ سیاسىِ بعضى از گویندگان قدیم و جدید پایین نخواهند آورد
 

ى از عناصر مذهب گره می زند؟ زیرا حکومت اما چرا این شعر سیاسى، طنز خویش را همواره به عنصر

هاى  عصر، قدرت خویش را به مذهب و عناصر اعتقادى مردم گره زده است و در عمل بیش از حکومت 

این یک واقعیت . و از نیروى اعتقاد مردم می خواهد به نفعِ خویش استفاده کند دیگر از زبان مذهب 

الملک والدین : بوده است خِ ایران، همواره حاکمیتِ مذهبی انکارناپذیر است که حاکمیت، در طولِ تاری 

. ترین از عهد ساسانى نیز سابقه داشته باشد  هاى عصر ساسانى است، ولى شاید کهن  توأمان از گفته

ترین حکّام، باز براى ادامه قدرت خویش،  اند؛ حتى المذهب   روحانیت بوده ها متّکى به  همواره حکومت 

حکومت و مذهب   اند، اما در سرزمینى که همواره  داده ه مذهب و روحانیت باج می اى ب  گونه به 

اند، در بعضى از ادوار، بنابر دالیل مختلف، بعضى از حکّام، تکیه و تأکید بیشترى بر   بوده« توأمان»

 . اند  مذهب داشته

 

هاى برجسته این  ى از نمونه که عصرِ حافظ به ویژه روزگارِ امیر مبارزالدین، یک  تصور من بر آن است

براى ایجاد فشار و سرکوب  ورىِ حاکمیت از نیروى تعصب مذهبى   اوج بهره: ویژگى در تاریخ ایران است 

نیروهاى مخالف، طبیعى است که در چنین شرایط تاریخى طنز شاعر که ناظر بر تناقض هاى داخل 

قدرتِ عصر که همانا مذهب است، می  نظام اجتماعى و سیاسى و ساختار حکومت است، متوجه اهرمِ

 .شود 

استفاده حافظ از سنّتِ شعرهاى مُغانه و ادبیاتِ مالمتىِ گویندگانِ قبل از خویش، و به ویژه سنایى، خود 

شاید در این قلمرو، سنایى را بتوانیم . فضاى هنرى است هاى اصلىِ توانایى او در خلقِ این   از سرچشمه
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 .اند  شعر فارسى خوانده "آدمِ"ساب آوریم؛ بیهوده نیست اگر او را ح  مؤسس و بنیادگذار به

 

این )« سرچشمه می گیرد  هر هنرى از گناه»است  که بودلر  سخنِاین که می گویند و گویا در اصل، 

نمی تواند با  "ایمانِ کامل"اند   سخن بودلر بسیار شبیه است به گفته بعضى از حکماى اسالمى که گفته

بستگى دارد   توفی  هر اثر هنرى؛ به نظر من معنایى جز این ندارد که (جمع شود "هنرىخالقیتِ "

 . به میزان تجاوزش به حریم تابوهاى یک جامعه

 

اى از هنر است، می توان گفت که عمق آن و یا استمرار و ارزش آن وابسته  گونه  در مورد طنز هم، که 

که شامل هر نوع   تابو را در معنىِ عامِ آن بکار می برم. اردمیزان تجاوزى است که به حریم تابوها د  به

در محیط اجتماعى باشد، به ویژه از این دیدگاه که می تواند مورد سوء « مقدّس»یا « مسلّط»مفهوم 

یک مفهومِ « صومعه»مثال . ها قرار گیرد و جامعه را از سیر تکاملى باز دارد ها و قدرت   استفاده حاکمیت

سکس یک امرِ مسلّط . در عصرِ حافظ یک مفهوم مسلّط و مقدّس است« خانقاه». است  دسمسلّط و مق

هر قدر تجاوز طنز، به حریم این تابوها بیشتر باشد، نفوذش و . است که در شرق حالت تابو دارد

 .استمرارش بیشتر است

 

سکس است یا  واژگانِ یمِحر  سوزنى تجاوزى که دارد، تجاوز به: بید و سوزنى و حافظ رامقایسه کنید عُ

شاید به جاى تابو اصالً بشود ناموس را بکار برد، لغتاً هم . اند خوانده « ناموس»به حریم چیزى که آن را 

مسلماً در مشرق زمین، به ویژه در قدیم، مردم به مسأله ناموس اهمیت . معنایى شبیه به همین دارد

حمله یا اعتراض و تجاوز به قلمرو ناموس اشخاص قرار سوزنى اساس کار خود را بر . اند  بسیارمی داده

حقیقت اتى و اوصافى سخن گفته است که دراز خواهر و مادر و زن شخص مورد هجو، با کلم. داده است

است، آن تابو یا آن ناموس مورد تجاوز شعر وى واقع شده است، اما حافظ هرگز چنین کارى نکرده 

حنه را، و عبید صومعه را، خانقاه را، محتسب و شَ: قرار داده استهجوم حافظ تابوهاى دیگرى را مورد 

کار دارد و نه با سرو« نوع»رمقایسه با سوزنى با بید دحدّ فاصل سوزنى و حافظ است، با این تفاوت که عُ

 . استمرار دارد شخص و به همین دلیل هنرش 

و طنز است و کار سوزنى هجو، و به اما تفاوتى که به لحاظ اسلوب با سوزنى دارد، این است که کار ا

است که حافظ در دایره تابوهاى خاصّى شبکه طنز خود را  لحاظ نوع تابوها، تفاوت او با حافظ در این 

را ( حالت دوگانگی)دهد، تابوهایى که مردم زمان نسبت به آنها همان حالت آمبی واالنس گسترش می 

مفاهیم   ن آمبی واالنس را نسبت به آنها دارد، به ویژه کهکنند و شاید هم انسان در تاریخ ای احساس می 

 .اساطیرى و رمزى آنها در حال تحول مداوم است

 

در طنزِ حافظ نیز وضع . کند اى از رنج و لذت را تجربه می  در کمدى، روح آمیزه : افالطون گفته است

ذت و رنج است که ما را در خود اى از ل  گیرد، آمیزه آنجا که شعر او لحن طنز به خود می . چنین است

 :فرو می برد

 صوفیان واستدند از گروِ مى همه رخت

 دل ِ ما بود که در خانه خمّار بماند
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 پوشید داشتم دلقى و صد عیبِ مرا می 

 خرقه رهنِ مى و مطرب شد و زُنّار بماند

*** 

 نقدِ صوفى نه همه صافى بى غش باشد

 اى بسا خرقه که مستوجبِ آتش باشد

 

 :اى اهل آشنا در این بیت خاقانى که می گوید ى خواننده وقت

 از اسب پیاده شو بر نطعِ زمین رُخ نِه

 زیر پىِ پیلش بین شه مات شده نعمان

دهد که شاعر  تأمل کند، هر قدر در کار هنر مدعى باشد، احساس نوعى شگفتى و تعجب به او دست می 

اى از زندگى شطرنج و اسطوره را، یک مرتبه در  به تناسب موضوع مورد نیازش، چه شبکه گسترده 

ما از ! در حدِّ اعجاز است! کرده است به راستى کیمیاى کارى است چنین فضاى محدودى، به هم نزدیک 

، به «زندش جامی ست که عقل آفرین می »: می شویم و در آن هنگام که خیام می گوید او در شگفت 

ما دست می دهد که این   ، بلکه با او، به همراهِ او حالت شگفتى بهآخر رباعى که رسیدیم، نه از کار شاعر

اى است؟ ولى درمورد حافظ شما هر دو کار را، در یک زمان، انجام  اى است؟ این چه لحظه   چه تجربه

 :می کنید و هم با او  هم از او تعجب: دهید می 

 ام با دف و چنگ  من که شب ها رهِ تقوى زده

 !ه آرم چه حکایت باشداین زمان سر به ر

کمدى آن است که  عالی ترین نوع : و این همان چیزى است که هِگِل در مورد کُمدى گفته است

 .تماشاگر به جاى اینکه به بازیگر خنده کند، با او خنده می کند

 

شفیعی کدکنی  حمدرضا م                                                                                     
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 آنتیگونه؛ یک شورشی علیه استبداد

 نگاهی به یک نمایشنامه از سوفوکلس
 

(چهره)اصغر نصرتی   
 

 
 

 اشاره

 یونان بسان دنیا کجای هیچ .ست ا بشر فرهنگی های گنجینه ترین غنی از یکی یونانی نمایشی ادبیات

  اندیشه ادبی ی گنجینه این بر اگر .است بودهن برخوردار یمکتوب فرهنگی غنای چنین از باستان دوران

 .بود خواهد خود دوران اندیشه مهد مهمترین باستان یونان یقینا بیفزاییم، هم را فلسفی های

 دچار دوران حوادث در آنها از بسیاری و نداریم دست در را دوران آن نمایشی آثار ی همه ما امروز گرچه

 بسیاری دانستن به افزون وعطش آورد می وجد به را بسیاری دلهای نوزه مانده آنچه اما،اند شده نابودی

 میان این در .بخشد  می یشتریب درخشش بشری ی  اندیشه غنای به مهمتر همه از و کند می برآورده را

 هم و معنا در هم که است بنشسته دوران این ادبی شکوه تاج بر درخشانی نگین همچو نمایشنامه چند

 «آنتیگونه» و «شاه دیپوساُ» ،«زنجیر در پرومته» ؛هستند آثار دیگر سرآمد کالم در هم و موضوع در

 پرداخت خواهیم بدان سطور ایندر ما آنچه .شوند می محسوب درتراژدی دوران این شاهکارهای

 !ما  زمانه گویای است اثری بلکه ،است توجه قابل شاهکاری  تنها نه که است آنتیگونه ی  نمایشنامه
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 دمهمق 

 را آدمی کنش این اما .کند می اندیشیدن و جستن به دعوت را انسان نخست ی درجه در یونانی تراژدی

 علیه شورش نوعی را گذر این که چرا .گذراند می مجازات پر و آور مرگ و هولناک بس گذرگاهِ دو از

 قامتِ در خود رههموا خدایان یونانی تراژدی در که بگویم حاشیه در .داند می حاکمان یا خدایان

 زمین روی کسی که رسند می  انسان دادِ به زمانی تنها و دارند آسمانی جایگاهی اما .هستند مستبدان

 فرمان و شود  دور «فرایزدی » از فردوسی قول به یا !کند  جلوه تر ظالم .براند حکم آنها از مستبدتر

 .کند  فراموش را خدایان

 است آسمانی استبدادِ همان این .است انسان سرنوشت تعیین همانا نخدایا استبدادِ اعمال نوع کمترین

 نداشته، مستقیم شورش توان هم وقتی حتی و است کرده شورش آن بر بارها و بارها یونانی انسان که

 تاییدی هم سامی ادیان های افسانه به نگاهی .است  شده متوسل پرومته همچو خدایانی نیمه و غوالن به

 به دادن فرا گوش و سیب خوردن ورنه .است وندخدا سرنوشت تعیین استبداد علیه شورش همین بر

 .باشد داشته تواند نمی دیگر معنای ،آسایش پر بهشت از خروج و است دانایی ی نشانه که مار پیشنهاد

 دهد؟ تن زمین روی امروز رنج پر زیست به انسان که داشت را ارزش اینهمه سیب آن خوردن براستی

 ابدی شورشی دانستن و جستن .دهند می ترجیح پرورانه تن آسایش آن بر را رنج این اندیشه هلِا !آری

 دانستن به عطش آسمانی ارمغان همانا باشیم، خدایان ثناگوی جا یک بخواهیم اگر و انسان در است

 ست،ا همراه رنج با «پرومته» ی گفته به گرچه آگاهی .است سرنوشت علیه یشورش خود که است آدمی

  .شود می آسمان و زمین خدایان استبداد بلند دیوار از ای تکه کندن و خراشیدن به منجر آن عاقبت اما

 تن سخت نبردی به (8) «تار شب اندرین جویم می را نور» شعار این با مدام استبداد علیه شورشی انسان

 پایانی را شورش این آری .بندد می دل آگاهی مند شکوه بلندای به هولناک ای دره هر در و دهد می

 ای تازه شورشی زایش سبب خود انسان کشیدن زنجیر به برای استبداد سوی از قیدی هر چون .نیست

 موضوع، و مضمون در مهم عنصر دو رویم، می پیش یونانی تراژدی در هرچه رو همین از شاید .شود می

 معنایی یونانی ادبیات در سرنوشت بتهال .قید این علیه شورش و سرنوشت قید :یابند می بیشتر ی جلوه

 خدایان علیه شورش گاهی و (ادیپوس همچو) کند می ناممکن را ها انسان گریزگاه گاهی .دارد دوگانه

 و آورد می ارمغان به انسان برای را دانایی/آتش پرومته که آنجا چه .سازد می دشوار را (متهپرو همچو)

 و آسمانی خدایان قید علیه بر است شورشی دو هر .داند می برابر گمر در را انسانها آنتیگونه که آنجا چه

 !زمینی مستبدینِ

 است زده دامن را دیگری بسیار اهداف و علل و مفاهیم نمایشی کارکرد و هنری منظر از تراژدی البته

 وتاهیک دقت تراژدی شناختی جامعه اصلی موضوع دو به فقط و ام گذشته آنها از آگاهانه اینجا در من که

 .است گرفته قرار بسیاری تفحص و دقت مورد دیرباز از که موضوعی !حاکمان حق و انسان حق :ام کرده

 ی سایه باید چگونه نکنند؟ بودن حصر در احساس که بود جامعه یک انسانهای حاکم توان می چگونه

 از پرسش این گرچه بماند؟ گرم آزادی نور از سرخوش هماره ها انسان تن تا کرد محدود را قیود سرد

 رنگ دوباره استبداد ما ی زمانه در که بخصوص .است باقی خود قوت به هنوز اما است، شده طرح دیرباز
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 گاهی از هر که ای تیره استبداد .است کرده دوچندان را ایرانی انسان رنج و است گرفته خود به آسمانی

 .شود می آغشته هم بیشماری انسانهای خون به

 

 

 شورشی زنی آنتیگونه؛

 چون و رساند می قتل به "تبای" شهر بیرون در را شاه الییوس، پدرش، بداند آنکه بی شاه ادیپوس

 یعنی الییوس، زن و .شود می همانجا شاهِ دهد، می نجات بختکی از ابولهولی کشتن با را شهر مردمان

 مورد سخت گناه بی انسانی کشتن و قتل یونانی خدایان برای انگار .گیرد می همسری به را خود مادر

 را شهر سو هر از میر و مرگ .کنند می مبتال عونطا به سبب بدین را تبای شهر یکباره که بوده نکوهش

 در را محنت این پایان و شده آگاه خدایان فرمان از اینکه تا یابند نمی ای چاره هیچ بزرگان و آالید می

 بر و گوید بازمی را ادیپوس خطای حکایت نابینا اهنیک جا این در .دانند می الییوس قاتل یافتن گرو

 تواند می هم دل چشم .دید را چیز همه توان می که نیست سر چشم با تنها که شود می معلوم بسیاری

 راه و آورد می در کاسه از را هایش چشم خویش دست به خود دیپوسا .باشد جهان فهم راهنمای گاهی

  .گیرد می شپی در را تکدی و سرگردانی و رنج

 

 به پسر یک تبای شهر به دشمن ی حمله در .دختر دو و پسر دو ماند؛ یم باقی فرزند چهار ادیپوس از

 دچار کام به دو هر اما .است مانده تبای شاه "کرئون" کنار در دیگری آن و پیوسته "متخاصم" لشکر

 اما دیگری آن و شود می سپرده کخا به احترام با جنگیده کرئون فرامین راه در که آن اکنون .شوند می

 برادرِ تن پس .است دو هر خواهر که آنتیگونه .شود  درندگان و کرکسان ی طعمه تا مانده خاک روی بر

 قانون از سرپیچی همین .دارد روا نیز او بر را شایسته مرگ تا پوشاند می خاک با را افتاده زمین روی

 .دهد می آنتیگونه مجازات هب مانفر و آورد یم خشم به را مستبد، کرئون ،شاه
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 مضمونی نگاهی 

 مواهب ی همه و زندگی دیگر سوی در و شود می برجسته مرگ طرف یک در هآنتیگون ی نمایشنامه در

 قدرت مواهب این دادن دست از به مایل او ها امروزی زبان به .است زندگی سوی در مستبد شاه .آن

 ستایش جای به .است مرگ ستایش دنبال او که گیرد می خرهسُ به را آنتیگونه همین برای .نیست

 کرئون فرامین علیه شورشی و دلسوز خواهر این برای ای بهانه تنها نه آنتیگونه برادر مرگ اما .زندگی

 :کند تشریح را حاکمان و شهروندی حق تقابل تا ،)سوفکل (نویسنده دست در نیک ای وسیله بلکه است،

 حاکمان فرامین با سرزمین یک های انسان مرگ و زندگی .باشند برخوردار شهروندی حق از باید همه

 .شود نمی تعریف مستبدها ویژه به

 از .بداند خدایان فرامین با  مرتبه  مه را خویش فرامین که رود می پیش آنجا تا استبداد در کرئون اما

 خدایان دوستان توانند نمی ) من (نقانو مخالفین! خاموش” ::گوید می چنین خود مشاور به رو همین

  !بینیم می خود چشم به را آن امروزین های نمونه که شگفتا ”.باشند

 منظر از و .ماست روزگار ی کننده بازگو سخت که دارد وجود آنتیگونه نمایشنامه در گفتگو دو

 دوم یگفتگو و است کرئون با آنتیگونه میان نخست گفتگوی .ندبرخوردار یباالی اهمیت از هم نوشته

 .ام برگزیده نوشته این برای را دو این از ای خالصه من .دهد می رخ ) کرئون (پدر و ) هایمن(پسر میان

 :باشیم داشته گفتگو دو این بر مروری هم با

 :نخست گفتگوی

 .اندیشد می چنین که هستی کسی تنها تو تبای در :کرئن

 .ای تهبس را ها دهان تو ولی اندیشند می من چون همه :آنتیگنه

 اند؟ کرده رهایت همه که نداری ننگ :کرئن

 !ننگ چه کسانم خون بزرگداشت از :آنتیگنه

 نبود؟ تو همخون شد کشته خصمانه که "اکلس آته"برادرت :کرئن

 ... .مادرم و پدر خون از :آنتیگنه

 .آن دوست دیگری و بود میهن دشمن یکی :کرئن

 .است یکسان همه برای مرگ قانون :آنتیگنه

 .نیستند یکسان سرنوشتی سزاوار تبهکار و رستگار اما :ئنکر

 دارد؟ معنایی مردگان برای سخنان این آیا :آنتیگنه

 .شود نمی دوست ه مرده حتی- دشمن هرگز :کرئن
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 (4) ورزی کینه برای نه ام، آمده بدنیا مهرورزی برای من :آنتیگنه

 :دوم گفتگوی

 می دشمنی پدرت با آیا- چرا و چون  بی حکم. -آگهی ام هکرد تو نامزد بر که حکمی از پسرم…  :کرئن
  میداری؟ عزیز را ما همچنان . کنیم هرچه یا ورزی 

 .نیست خردمندانه تو رضای  بی ازدواجی  هیچ…  .توام آن از من پدر، :هایمن

 … .اندیشید گونه همین باید پسرم خوب، :کرئن

 خرد از تو سخنان در آیا .کردند عطا انسان به است موهبت نخستین که را خرد ایزدان پدر :هایمن
 در که سخنانی بشنوی، توانی نمی تو که شنوم می چیزهایی شهر در من … ندارم گمان هست، نشانی
 را ها دهان نگاهت تنها و ترسانی می را مردمان تو نداری، خوش را نهاآ تو زیرا خورند، می فرو تو حضور
 (3) .کنند می مویه ،دانند می زنانش ترین شریف که دختر این بر همه است، سوگوار شهر … بندد می

 قرار  استفاده مورد" تبای شهر های افسانه" کتاب نگارش ی شیوه همان نمایشنامه از نقل در :توضیح)
 (.است جاری سطور این ی نگارنده سبکِ ،نوشته باقی در اما .است گرفته

 کیشان هم مانند هم او .داند می دشمنی بر حمل را دیکاننز هشدار وشرط قید بی مستبد این کرئون اما

 همه بر پس .است کرده کورشان پول که مزدبگیرانی  .داند می دشمنان کار را اعتراضی هر خویش

 .کند می تن به مرگ و سوگ لباس شهر .دهد  می  سر مجازات و مرگ و ببند و بگیر فرمان و شورد می

 در نیز مستنبد شاه خفقان این در .پوشاند می را شهر آسمان ای  تیره ابر همچو سو هر از مرگبار سکوت

 توانست می سوفوکل مگر .شباهت اینهمه از شگفتا .شود می شهر مردمان و خود رنج سبب خویش غفلت

 را سوفوکل داشتم، باور کاهنان گویی پیش به اگر کند؟ تشبیه زیبا اینگونه را ما روزگار دوران آن در

 !دانستیم می خودمان ی زمانه گوی پیش نخستین

 ی همه سکوت و ترس بلکه نیست، آنتیگونه مرگ فرمان صدور شود، می تراژدی به منجر که فاجعه اوج

 به منجر استبداد آن و سکوت این حاال .ندارند اعتراض جرئت فاجعه از پیش که است شاه اطرافیان

 کشتن به را خود دارد، می دوست سخت را آنتیگونه که کرئون پسر .است شده فاجعه پی در فاجعه

 دیگر اما .افتد می مردم و درباریان چشم از شاه و میزند خودکشی به دست نیز پسر این مادر و دهد می

 صدای شنیدن .است کشانده مرگ کام به را انسان چند و چندین خونبار تراژدی و است داده رخ فاجعه

 .نیست پشیمانی ابراز برای رصتیف و است شده دیر کرئون برای مردم اعتراض

 تراژدی پایان در اما کند، می سرپیچی وی فرمان از آنتیگونه تنها کرد می گمان ابتدا در که کرئون

 گوش بستن با تنها او .دارند را مرگش آرزوی و هستند ناراضی او از بسیاری های انسان که فهمد می

 عونطا از تر  خطرناک ابتالیی .است کرده مبتال باری فاجعه سکوت به را تبای شهر دیگران، دهان و خود

 اکنون ،شود می ش هالکت سبب خدایان سرنوشت از شاه ادیپوس نافرمانی اگر .شاه ادیپوس دوران

 دامن .شتابد می نیستی قعر به خویش استبداد با آسمانی، القاب با ولی زمینی، مستبد این ،کرئون
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 باقی شهر مردمان برای راهی او سرنگونی از غیر به دیگر که است شده گسترده چنان وی استبداد

 .است گذاشتهن

 وی ابتدا در .رساند می اثبات به برادرش خاکسپاری به با را شهروندی حق خویش شهامت با آنتیگونه

 تا .کردند ستایش را وجودش و پیوستند او به انسان هزاران تاریخ طول در اما ،بود تنها شورشی یک

 که آنها چه  .بیشتر نه و شهروند یک تنها نیز حاکمان حتی .نیست شدنی مصادره شهروندی حق بگویند

 نفع به قانون تغییر برای حاکمان سعی آری .سر در آسمانی وهم که آنها چه و دارند زمین روی بر پای

 که است نانسا نژاد از شورشی نخستین آنتیگونه .باشد داشته تیره و هولناک بس پایانی تواند می خویش

 امروز و گذرد می که است سال های سال تنها، ی آنتیگونه آن از .گذارد می پا زیر را مستبد حاکم فرامین

 .اند پیوسته اعتراض خروشان دریای به ای قطره همچو که است شورشی انسان میلیونها از ای نمونه تنها او

 قامت در ها آن وجود حتما اما شد، واهدنخ مستبدین برای عبرتی درس ها  آنتیگونه زندگی از دانم می

 این و .شد خواهد و شده مستبد و خودخواه حاکمان با نبرد برای بسیاری شور و انگیزه سبب تاریخ بلند

 رفتنی یاد از اما هستند،  رفتنی ها  آنتگونه .ماست ی  زمانه انسان برای ها تراژدی چنین ی ثمره تنها شاید

 !زهرگ ماندگار اما یابند، می راه ها انسان زندگی تاریخ به هم ستبدینم !رگزه

 راستی به آیا .است فاجعه علت آموختن راه از روح تزکیه برای تراژدی که بود گفته روزگاری ارسطو

 در کرئون همچو سرنوشتی آیا باشد؟ ما امروز حاکمان بر عبرتی درس تواند می آمد، کرئون سر بر آنچه

 بگذار .دهد می پرسش بدین مثبت پاسخی که تجربه نیست؟ امروز دینی شبه و دینی مستبدان انتظار

 سرنگونی از جماعت این که دانم می  !بزند مستبدان غفلت و نادانی بر را خود تایید مهر دیگر یکبار زمانه

 .روز آن امید به !خواهندکشید آسوده نفس بسیاری های انسان نبودشان با ولی ،آموخت نخواهند خود

 

 (چهره) نصرتی اصغر                                                                         

 8331 دی 43                                                                        

 :پانوشت

 طبری احسان اثر "دیدار در مرا ست آفتابی" شعر از ای تکه -0

 تهران خوارزمی، دوم چا  مسکوب، شاهرخ ی ترجمه سوفوکلس، ی نوشته تبای، شهر های  افسانه -3

 .393 .ص ،3539

       .370 .ص کتاب همان -3
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 وفانتپیش از 

 (نگاهی به آخرین سال های زندگی آنتوان چخوف)

یرمیلوف .و: نویسنده  

محمد باقری :برگردان  
 

 
 

 "دیدار با چخوف"رفته از کتاب برگ "پیش از توفان"متن حاضر برگردان مقاله ای با عنوان : گنژرا

صفحه و توسط انتشارات مینا در  022در  کتاب مزبور که. یرمیلوف و ترجمه محمد باقری است.به قلم و

، حاوی مطالبی متنوع درباره آنتهون پولهوویچ چخهوف؛ نمایشهنامه نهویس و      به چا  رسیده 0390سال 

العۀ آن، برای افرادی که شناخت کهافی  می باشد و مط( 0612-0991)داستان کوتاه نویس بزرگ روس 

از وی و آثارش ندارند، می تواند سودمند باشد، گرچه از مترجم و مولهف کتهاب مزبهور متاسهفانه ههیچ      

 . رزومه یا رد و اثری دیگر برای آشنایی بیشتر خود و خوانندگان این برگردان نیافتیم

 : خود بر این باور است که روس در باره هموطن هنرمند –یرمیلوف .و –نویسنده مقاله 

تهوان از   فرماست که مهی  شود، فضایی حکم در آثاری که به آخرین سال های زندگی چخوف مربوط می"
  "...ی نزدیک روی می دهد نام برد آن به عنوان انتظارِ انقالبی که در آینده

دمکراتیهک   -وع بهورژوا  انقالب قریب الوق سالهای آغازین قرن بیستم و آستانۀبه نویسنده که می دانیم 

در روسیه تزاری اشهاره دارد کهه بهه محدودشهدن اسهتبداد حهاکم و اصهالحاتی         0617-0615سالهای 

پیروزی انقالب کبیهر و   بسترسازاحزاب و ایجاد مجلس دوما منجر شد و گسترده از قبیل آزادی فعالیت 

  .در روسیه شد 0607 سال اکتبر در دوران ساز

***  

 

توان از آن  فرماست که می شود، فضایی حکم آخرین سال های زندگی چخوف مربوط می در آثاری که به

 خسهت در  ایهن فضها ن  . نهام بهرد   "ی نزدیک روی مکی دهکد   انتظارِ انقالبی که در آینده"به عنوان 

های نمایشهنامه بها ایهن عبهارات از آینهده       یکی از شخصیت. پدیدار شد( 8338)نمایشنامه سه خواهر 
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منکد   ای بزرگ در پیش است، توفانی قدرت روزِ حادثه فرارسیده است، واقعه": سخن می گویهد 

های  لتنگیتفاوتی ها، نفرت از کار و د ها، بی شود و به زودی همه سُستی تر می نزدیک و نزدیک

سالِ دیگر، هر کسی بکه ککاری    33پنج یا شاید و بیست!... ما خواهد زدود ۀآور را از جامع مالل

 "!ودمشغول خواهد ب
  

بی سبب نیست که منقّدینِ ارتجاعی که از مقبولیتِ آثار . شنید چخوف صفیرِ توفانی را که در راه بود می

مکر   "کردند که با اطالق عنوان  ناخشنود بودند، سعی می –پس از مرگ وی  –چخوف در میان مردم 

 .ی آثار او را مخدوش کنند به چخوف، این جنبه "طوفان

  

در بارۀ روحیات چخوف در نخستین سالهای قرن بیستم گفتهه   "پاتی یفسکی یل"ام نویسنده ای به ن

 : است

قدر سریع  این اتفاقات آن... های پیش به جای نمانده بود زمانی فرا رسید که دیگر اثری از چخوفِ سال"

بر گرفهت و او را  امواج توفانی انقالبِ روسیه، چخوف را نیز در . رُخ داد که به هیچ وجه قابلِ انتظار نبود

داشت، اکنون به سیاست روی  او که همیشه خود را از سیاست دور نگاه می. همراه خود به تالطم درآورد

پرداخهت کهه قهبالً چنهدان      چیزهایی می ۀای می خواند وبه مطالع ق تازهها را با اشتیا آورده بود، روزنامه

 .مورد توجه او نبود
  

اعتقاد یافتهه بهود   . شکّاک، اکنون به انسانِ مومنی بدل شده بود -ت شاید بتوان گف -چخوفِ بدبین یا "

آن طهور کهه    -اش، نهه دویسهت سهال بعهد      ی روشنِ سرزمینِ مهادری  که این زندگیِ دلپذیر، این آینده

، بلکهه بسهیار زود از راه خواههد رسهید و     -گهویی مهی کردنهد     ههای آثهارش پهیش    بسیاری از شخصیت

 .دلپذیر تبدیل خواهد کرد، هر آن ممکن است آغاز شودکشوری نو، تابناک وروسیه را به  رستاخیزی که
  

در آن ایام، همواره سرزنده و پرشور بهود،  . رسید که شخصیتِ او به کلی دگرگون شده است به نظر می"

 .ای در صدایش به گوش می رسید اش تغییر کرده بود، نُتِ تازه حالت سخن گفتن
  

گشتم و در آن روزها ایهن شههر در آسهتانه انقهالب      بار که از پترزبورگ برمی به خاطر می آورم که یک"

غرق در هیجان بود، در همان روز چخوف به من تلفن زد و به اصرار از من خواست که بالفاصهله   0615

معلوم شهد  . ی بسیار مهم و فوری با من صحبت کند خواهد در مورد یک مسئله به دیدنش بروم زیرا می

له مهم و فوری و اشتیاقِ شدیدِ او به دانستنِ وقایعی است که در مسکو و پترزبورگ رخ می که این مسئ

، -که همیشه تمامیِ توجه او را به خهود اختصهاص مهی داد     –دهد و مورد نظر او نه صرفاً محافل ادبی 

 .بود افزونِ انقالبیجنبشِ روزبلکه عالمِ سیاست و 

 

مرا در مورد وقایع جاری موافقِ تصورات خود نیافت، متغیّر شهد و بها   وقتی که برخوردِ آمیخته با تردیدِ 

  .بههها مهههن مواجهههه شهههد -اش  ی برخهههوردِ همیشهههگی بهههر خهههالفِ شهههیوه -خشهههونت و تحکّهههم 
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بینی که همه چیز دارد به کلی زیر و رو مهی   نمی! زنی ها را می طور این حرف چه": با عصبانیت فریاد زد

 "!جامعه، کارگران! شود
  

: به من داد ای کشید، دست نوشته های خودش به میان نمی ف که معموال حرفی در مورد نوشتهچخو" 

بهود کهه در آن    "عروس"داستانِ . را خواندم آن".دوست دارم که آن را بخوانی... ام این را تازه تمام کرده

شد که  اس میبه روشنی احس. شد شنیده می -به دور از نومیدی حاکم در سایر آثارش  -آهنگِ جدیدی 

تحواّلتِ عظیمی در چخوف و احساساتِ هنری او روی داده و در دورانِ جدیهدی در آثهار او آغهاز شهده     

 ."مدت زمانِ کوتاهی پس از آن، چخوف درگذشت. اما این دوران، مجالِ تداومِ چندانی نیافت".است
 

  :تنیههز بههه همههین نکتههه اشههاره کههرده اسهه      ورسککایف.ونویسههنده معاصههر دیگههری بههه نههام    

شنیده بودم که چخوف نسبت ... کردم ی شدیدِ چخوف به مسائل اجتماعی و سیاسی تعجب می از عالقه"

همین مطلب که او تا این حد با کسی مثل سوورین، سهردبیر روزنامهه   . به سیاست به کلی بی اعتناست

خود بود ولهی  البته چخوف دارای خُلقیاتِ خاصِ . عصر جدید، صمیمیت داشت، خود گویای واقعیت بود

 ".شک جوّ انقالبی که در آن ایام همه جا را گرفته بود، چخوف را نیز به خود آورده بود بی
  

توان بهه چهارچوب فکهری چخهوف طهی       پوس نوشته است، می.به و گورکیای که  از خاللِ مطالب نامه

 : نویسد که چخوف به وی گفته است می گورکی. برد پی 0610و  0611های  سال

برای خوانندگانی دیگر، برای آنان . می کنم که باید به طریقی دیگر و از چیزهایی دیگر نوشتاحساس "
 ".کارند که کوشا و درست

 

های قرن بیستم در  ی فعّال علیه دیوِ ارتجاع از نخستین سال ضرورتِ مبارزه دانیم، درکِ تا جایی که می

شهدیدی نسهبت بهه تنبلهی و سُسهتی، و       چخوف ایجاد شد و در رابطه با همین برداشت بود کهه نفهرتِ  

 .های مبارز در وی پدید آمد اشتیاقِ فراوانی نسبت به عمل، و نسبت به توده
  

. ی قبل از انقالب، روز به روز قدرت و شدّتِ بیشتری یافهت  این گونه افکار و برخوردهای او در چند ساله

گهاه بهه ایهن شهدت نسهبت بهه        نبهود و ههیچ  های مبارز  پیش از آن، هیچ گاه تا این حدّ دوستدارِ انسان

. گیری نمهی کهرد   های روشنفکرانِ عصرِ خود سخت ها، اختالف میان گفتار و کردار و سایر ضعف سُستی

تر می شد، طنز او نیز نسهبت بهه کسهانی کهه      های او پر طنین الوقوع در نوشته هرچه صدای توفانِ قریب

پروراندند و شایسهتگی آن را نداشهتند    را در سر می "بهبود زندگی در دویست سال دیگر"رویای زیبای 

او برای بیانِ این طنزِ . تر می شد که در راهِ به وجود آوردنِ زندگی بهتر از همین فردا مبارزه کنند، جدّی

 .ی گوناگون متوسل می شد های غیرمنتظره انگیز، به شیوه رحم و رقّت بی
  

این ترکیب در دو . آمیخت های خود با کمدی در می مایشنامهچخوف، بی باکانه، عنصرِ دراماتیک را در ن

 .گیری وجود دارد به نحو چشم –سه خواهر و باغِ آلبالو  –ی آخر وی  نمایشنامه
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زندگیِ کهن به پایانِ خکود  "گرفت که  آمیختن دو عنصرِ فوق از این احساسِ چخوف سرچشمه می در

ههای گذشهته را از سهرزمینِ مهادریِ چخهوف       که پلیدیای  این توفانِ تطهیر کننده. "شود نزدیک می

در ایهن مقطهع    –دههد کهه    و هنرمند به خود حق مهی ! رسد زودی از راه می زداید، نزدیک است و به می

طهور   اما همان. ماند ای به جا نمی ِ کهن را به سُخره بگیرد از آن زندگی، اکنون جز قصه ، زندگی-تاریخی 

شهده مهی نگهرد؛ پهوچی،      ی کهنهه  از موضعِ آینده به این قصه "دوستان مالقات"که چخوف در داستان 

 . ی زندگی به روشنی احساس می شود ی کهنه نومیدی و ناهمگونیِ تاریخیِ این شیوه

 

از توفهانی کهه در راه اسهت و زنهدگی      "گفهتن  سهخن "چخوف به حال قهرمانهانِ خهود کهه کهاری جهز      

ای منتههی   کهه بهه آن چنهان آینهده     –د، و راهِ مبهارزه را  آمیز و زیبایی که در پیش اسهت ندارنه   سعادت

ههای آنهان    خواند و بر ضهعف  آنان را به جستجوی این راه فرا می. شناسند، دل می سوزاند نمی -شود می

  .پوزخند می زند

 

نیمکروویچ  . خود، به عنهوان یهک کمهدِی سهبُک یهاد مهی کهرد        "سه خواهر"ی  چخوف از نمایشنامه

که چخوف در این مورد پافشاری بسیار می کرد اما بنا به گفتهه استانیسالوسهکی،   گفته است  دانچنکو

طی بحثی که به دنبال قرائتِ این نمایشنامه برای هنرپیشگانِ تئهاتر هنهری در گرفهت، چخهوف عمیقهاً      

ها آن را اثری جدی، و عده دیگهری آن را تهراژدی قلمهداد     ای از هنرپیشه که عده متحیّر شده بود از این

  .بهاالخره چخهوف تهاِب ایهن مباحههث را نیهاورد و بهدون خهداحافظی از آنجها خهارج شهد          . کردنهد  یمه 

 

ی آپارتمان چخوف شدم و دیدم که او نهه   بعد از پایان گرفتن بحث، روانه": گوید می استانیسالوسکی

م شهد کهه   معلو... آمد ندرت پیش می صرفاً آزرده و ناراحت، بلکه به کلی عصبانی است و چنین حالتی به

است امها شهنوندگان آن را یهک اثهِر جهّدی تلقهی کهرده و         این نمایشنامه از نظر او یک کمدیِ شاد بوده

  ".گریسته بودند
 

اضافه کهرد، بها    "خواهر سه"را در زیر عنوان  "ی درام یک نمایشنامه"اما باالخره چخوف خودش عبارتِ 

ی  بنابراین باید پذیرفت کهه آنچهه مایهه   . د می کردرا یک اثرِ کمدی قلمدا "باغ آلبالو"همه همچنان  این

دیدنهد و بهه    هها را مهی   ی دراماتیکِ آن شد، این بود که تماشاگران آثارش تنها جنبه آزردگیِ چخوف می

ترین و متمایزترین کیفیهتِ نهفتهه در ایهن     کردند و در واقع، مهم ها توجه نمی ی کمدیِ نمایشنامه جنبه

 .را درک نمی کردند -درام و کمدی درآمیختگیِ یعنی  -آثار، 
 

نیهز در داسهتان    ، قهبال -ههودگی  زیبایی در اثرِ بی به هدر رفتنِ - "خواهر سه"انگیز نمایشنامه  غم ۀزمین

ی  خهواهری کهه قهرمانهان نمایشهنامه     سهه . آورده شده بود "دایی وانیا" ۀو نمایشنام( ها استپ) "صحرا"

نکهاتِ خهوبِ    ۀهمه از ازخودگذشهتگی در کهار، تاثیرپهذیری     غِنای روحی، اشتیاق بهچخوف هستند، از 

فکرانهه، آرزوی پُرشهور بهرای یهک زنهدگیِ پهاک،        زندگی و مردم، سرعتِ انتقال، مهربانی، ظرافتِ روشن

 .آمیز، لبریزند دلپذیر، انسانی و سعادت
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هها،   ی پسهتی  همهه زندگیِ واقعی با . امّا هیچ پاسخی و هیچ کاربردی برای این خصایلِ نیک وجود ندارد

، "کار به دور از احساس و اندیشه". چاره را تباه می کند آورش، خواهرانِ بی های نفرت ها و جنبه خشونت

یابهد،   جوانیِ ایرنا و اولگا را به کامِ خود فرو می کشد و اشتیاقِ آنهان بهه شهادمانی، چهون پاسهخی نمهی      

ههای طنزآلهود و    امّها زمینهه  . مهی فشهارد   زندگی، چون علفِ هرز، زیبهایی را در خهود  . خاموش می شود

 .آوری نیز در بافتِ نمایشنامه وجود دارد خنده
 

برند و رویاهایشان زیبا و معقول اسهت   در رویای زندگی آینده به سر می غالبا "خواهر سه"های  شخصیت

و پُرفهراز و  اما چه تضادِ عظیمی میان رویاههای متهوّرانهه   . کند و رشینین، موضوع را به روشنی بیان می

او بها همهه کهس     !های حقیر اسهت، وجهود دارد   خوشِ غم اش که دست نشیب او و زندگیِ لبریز از تنبلی

اش که همیشه در یک قدمیِ خودکشی است، و همچنین، در مورد دخترههای   درباره زنِ عامّی و عصبی

ایل میکند و او را به سطحِ چارگی و غیرعادی بودن، اُبهّتِ او را ز بی. کند اش صحبت می خردسالِ بدبخت

 ،-های مضحک اسهت  شخصیتنیز از جمله همین  "باغِ آلبالو"خودوف در  که یپی-"هزار و یک بدبخت"

  .دتنزل می ده

 

باکانهه و بزدلهیِ    نیز از همین تضادّ میان تخهیّالتِ بهی   "خواهر سه"آور نمایشنامه  عنصرِ مُضحِک و خنده

ی آینده، بدون وجهود   پردازانه درباره های خیال گونه سخنرانی نای. پرور سرچشمه می گیرد شخصِ خیال

 -گونچهاروف )ههایی چهون ابلومهوف،     هیچ کوششی در جهت مبارزه به خاطر تحققِ آن، یادآور شخصیت

  .است( نفوسِ مرده -گوگول)و مانیلوف ( بلوموف

ی توفانِ عظیم،  در آستانهچخوف با بینشی روشن و متعادل و با عشق به عمل و بیزاری از ادّعای صِرف، 

ی راستین بهه خهاطر آینهده مهی دیهد و       هایی چون ورشینین را از مبارزه بیش از هر وقت، جدایی انسان

  .گرفت مُردگیِ آنها را به بادِ استهزاء می دل

 

بها نهوعی احسهاسِ     -مهردان و زنهانِ پهاک و درسهتکار     –های مثبتِ آثارش  ی چخوف به شخصیت عالقه

کهه بهه قهول نمیهروویچ      شان در این ه نسبت به ضعفِ آنان در عشق و در نفرت و ناتواناییگذشتِ آگاهان

رسهد کهه    از همین روست که به نظر می. ، درآمیخته بود"دستِ خود بسازند شان را به زندگی"دانچنکو، 

کنهد، گهویی او از    آمیهزِ نمایشهنامه را تعهدیل مهی     ی فاجعهه  چخوف بها وارد کهردن عنصهرِ طنهز، جنبهه     

ی  گرفتن در یک متنِ درام، به اندازه های آثارِ خود چندان مطمئن نیست که بتوانند برای جای شخصیت

 .کافی جدّی باشند
  

های آثارش و احساس مسئولیتی که همیشه نسبت به میهن  ی چخوف نسبت به شخصیت عشقِ آگاهانه

ه اسهت و همهین امهر موجهب     تهری همهرا   ، با گذشتِ کم-ی توفان در آستانه –و مردمش داشت، اکنون 

کهه در مهورد    بها آن . ها حقِ ظاهرشدن در یک اثهرِ درام را قائهل شهود    شود که او برای این شخصیت می

ها شایستگیِ حضهور در یهک اثهر     که آیا آن آستروف و دایی وانیا، چخوف حتی جای سوالی در مورد این

  .سههوالی بههی مههورد نیسههت  گههذارد؛ در مههورد ورشههینین دیگههر چنههین   درام را دارنههد، بههاقی نمههی 
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کسهانی چهون ورشهینین همیشهه در کهام نومیهدیِ       . شوند انداز می های نو طنین با گذشتِ زمان، آهنگ

و . کرد که راهِ نجاتی وجود دارد و این همان راهِ مبارزه است چخوف احساس می.  روند آمیز فرو نمی فاجعه

گونه بایهد در ایهن راه گهام     دانستند که چه نمیکدام  های آثارش، هیچ که نه جخوف، و نه شخصیت با آن

پردازی بدون فعالیت، در اوضهاعی کهه نیرویهی     عملی و خیال کردند که بی نهاد، این واقعیت را درک می

کنهد، قابهلِ گذشهت     آمهاده مهی   "توفانِ عظیم و قدرتمند"عظیم و تهوّرآمیز، خود را برای فرارسیدن 

 .نیست
 

را درنیابند، قادر به درکِ عمق و قدرتِ نفوذِ نقدِ چخوف در  "خواهر سه" در طنزِ نهفتهخوانندگانی که 

  .ههههههای روشهههههنفکرانِ عصهههههرِ وی نخواهنهههههد بهههههود هههههها و نهههههاتوانی مهههههورد ضهههههعف

 

مثالً چبوتیکین، جرّاحِ پیرِ ارتهش از  . ها عنصرِ طنز بر عنصرِ دراماتیک چیرگی دارد در برخی از شخصیت

خهودِ او نیهز احسهاس    . آید یت فاصله دارد که به صورت کاریکاتور در میقدر از واقع او آن. این زمره است

تکیه کالمِ او، چه در هوشیاری و چه در مستی این است . وار و غیر واقعی است کند که موجودی سایه می

کنهیم کهه    ما هیچ چیز نیستیم، ما فقط خیهال مهی  . ما وجود نداریم، هیچ چیز در دنیا وجود ندارد": که

 ".یموجود دار

های ژرف، پُراهمیت و اساسیِ نمایشنامه است و طهی آن، ایمهانِ چخهوف بهه      این موضوع، یکی از زمینه

زدن و  شهود؛ بهدون فعالیهِت اجتمهاعی، ههیچ چیهز جهز حهرف         ی راسهتین نمهودار مهی    عمل و به مبارزه

حیهاتِ عصهرِ خهود    تواند دال بر وجود داشتنِ ما در  پردازیِ صِرف، نمی پروردن وجود ندارد و خیال خیال

 .باشد
  

شد تها سرنوشهتِ    ی کارگرِ روسیه که آماده می طبقه –اثراتِ یک نیروی جدید و پرتوان و تعیین کننده 

این تأثیر با قهدرتی عظهیم، بهه    . شد ی وجوهِ زندگی احساس می ، در همه-کشور را به دستِ خود بگیرد

وجهبِ بهرانگیختن برخهوردِ انتقهادی وی     شد و نیز م های چخوف احساس می طور غیرمستقیم در نوشته

عنصهر    شد که در عینِ صداقت و پُرکاری، از نظر اجتماعی غیر فعال و سُسهت  فکرانی می نسبت به روشن

، در مورد همه "کنیم که وجود داریم ما وجود نداریم، فقط خیال می": این سخنان چبوتیکین که. بودند

  .ن به رویاهای خود نمی کنند، صادق استپرورانی که کوششی در جهت تحقق بخشید خیال

 

. کهار گرفتهه شهده اسهت     ، طنهزی قهوی بهه   -خهواهر  بهرادرِ سهه  –در تصویر شخصیت آندری پهروزوروف  

خواهرهایش مطمئن بودند که او پروفسور و دانشمند خواهد شد ولی پروزوروف به سرعت و با سههولتی  

 . آور تسلیمِ ابتذال شد خنده

او از . عمل منشیِ شورای شهر زمستوف شد و رئیس شورا فاسقِ زنش از آب درآمد، در "پروفسورِ آینده"

کرد و  یاد می "خدمت"پُرکنِ  میلی بدان اشتغال داشت، با عنوان دهن این کار حقیری که با سُستی و بی

زن که ایهن   –( هرحال صبورانه به ابتذالش تن در داده بود زنی که او به)این اعتراف خود در مورد زنش 

، مسهتقیماً از شهوخیِ مالیهم سرچشهمه نمهی      "انسان نیست بلکه حیوانی نابینا و زشت و حقیر اسهت "

 .گرفت
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تر از ایهن اظههار نظهر او کهه پهس از مهرِگ پهدرش کهه او و          آور چه چیز مناسب برای یک نمایش خنده

فتنِ سه زبهان واداشهته   ها را به یادگر و آن "به خاطر تعلیم و تربیت مورد ظلم قرار داده"خواهرش را  سه

باری از دوشهش برداشهته   "، انگار که "همه چاق شده بود سال این زده و در طول یک هم هیکلی به"بود، 

شهدنِ   داشته بود و به محضِ برطرف ی کسی دیگر او را سرپا نگاه آشکار است که اراده ؟ کامال"شده باشد

 .گذاشته بود فشار، هم از نظر جسمی و هم از نظر اخالقی رو به فساد
  

هایی دارند اما به خاطر بهی عملهی، از خطراتهی کهه      البته ورشینین و توزنباخ با آندری پروزوروف تفاوت

خواهرِ دوسهت داشهتنی    ی این سه مانند و در آرزوهای فرومانده ی نابودیِ پروزوروف شد در امان می مایه

ی  د داشت که لبخندِ اشهتیاق بهه چههره   را در سر می پروراندند؛ چیزی وجو "!مسکو، مسکو"که رویای 

  .ی هسهتی داشهتن در جههانِ واقعهی نیسهت      تنهها بهه رویها فهرورفتن بهه منزلهه      . چخهوف مهی نشهاند   

رفهت، طوفهانی کهه مهی بایسهت       "توفانِ عظیم و قدرتمند"هایی به پیشوازِ  چخوف با چنین برداشت

 .خوشبختی را به کشورش به ارمغان بیاورد

 

 

  یرمیلوف .و                                                                                   

                محمد باقری :برگردان                                                                                             
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 ...دربارۀ تعریف داستان، قصه، رمان،

 

 
 

داسهتان  )با داستان بلند، کوتاه، داسهتانک  عموما در فرهنگ های زبان پارسی تعریف داستان را : گنژرا

، افسانه، حکایت، سرگذشت، مَتَل، اسطوره، ماجرا، حدیث، شرح حهال  (رمانس)، قصه، رمان (خیلی کوتاه

میان صهاحب نظهران و   معنایی شاید حتی در  مترادف بکار می برند و این تداخلِ... یا حسب حال وغیره

 . داستان نویسان نیز وجود دارد

 

سهال در زمینهه ادبیهات     91، از استاد جمال میرصهادقی کهه حهدود     گنژرا در شماره پیشین ماهنامه

داستانی و انواع ژانرهای نامبرده کار و پژوهش علمهی نمهوده و حرفهی بهرای گفهتن دارد، بها واژه هها و        

تعاریف میرصادقی از  انواع داستان، هم در . ندۀ داستان آشنا شدیماصطالحات رایج و عناصر کلیدی ساز

به تفصیل ارائه شده که عالقمندان به  "ادبیات داستانی"کتاب معرفی شده پیشین و هم در کتاب قطور 

 .را به مجموعه آثار ایشان در این زمینه ارجاع می دهیم "داستان نویسی"هنر کهن

 

 ،نگارنهده  ؛انتشار یافتهه  "نوید شاهد" ی با نامن ذکر نام نویسنده در سایتکه بدوارزشمند نوشتار این در 

از یونسهی، براهنهی، میرصهادقی،    )آراء و نظریات برخی نویسندگان و منتقدین مشهور ایرانی و خهارجی  

هنری، جک لنهدن، آلهن پهو، همینگهوی، ال گهورین، بهارت، فورسهتر، و        .تا فاکنر، بروخ، اُ... ناصر ایرانی،

رمان و تفاوت میان آنها به  ستان کوتاه، بلند،، را گردآوری نموده و تعاریف کوتاه و مفیدی از دا...(ندیگرا

 .دست می دهد که در ادامه می خوانیم

 

*****  

 

 

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

داستان، قصه، رمان، فیتعر ۀدربار 31 ... | * 

 

 تعریف داستان
 

داستان از قدیمی ترین قالب های هنری است که پیشینه ی بسهیار کهنهی دارد و انسهان هها آن را بهه      

از زمانی که انسان های غارنشین پهس از یهک   . ون برای یکدیگر نقل و بازگو کرده اندصورت های گوناگ

روز تالش و کوشش و شکار حیوانات، شبانه درون غارها کنار آتش مهی نشسهتند و ماجراهها و اتفاقهات     

روزانه و چگونگی شکار حیوانات وحشی را برای یکدیگر بازگو می کردند و بهه انتظهار پایهان ماجراهها و     

حرف های یکدیگر گوش فرا می دادند، تا امروز، با همه ی پیشرفتی که در زمینه های مختلهف زنهدگی   

حاصل شده است و نویسندگان بسیاری با خلق آثار متنوعی پا بهه عرصهۀ ادبیهات داسهتانی نههاده انهد؛       

 .همواره انسان نیازمند خواندن و شنیدن داستان و انواع گوناگون آن بوده است

صری انسان بی نیاز از داستان نخواهد شد، زیرا که داستان ها در زندگی انسان ها دارای جنبه در هیچ ع

های پندآموز و عبرت انگیز می باشند و به نوعی درس زندگی و تجربه ی بهتر زیستن را به انسان می 

 .آموزند

 

 :این گونه می گوید« داستان» ناصر ایرانی در تعریف 

در معنی . وده هنر داستان نویسی یک معنی عام دارد و یک معنی خاصاصطالح داستان در محد» 

 «.گفته می شود "اثر هنری منثور "خاص شامل رمان و داستان کوتاه می شود و در معنی عام به هر 

 

 :یکی دیگر از تعاریفی که از داستان شده است، چنین است

اگر . باشد( Fiction)ی بر جعل و خیال اثری است روایی به نثر که مبتن( Novel)داستان یا نوول » 

  «.می گویند( Short story)طوالنی باشد به آن رمان و اگر کوتاه باشد به آن داستان کوتاه 

 

 :می گوید( بوطیقا) « هنر شاعری» ارسطو در 

 «.آغاز، میانه و پایان: داستان از سه قسمت تشکیل شده است» 

 

به ( داستان نثر) و نوول ( داستان به معنی عام آن) یکشن در تعریف واژه ی ف( Abrams)آبرامز » 

 :چنین می گوید( Northropfrye)نقل از نورترو  فرای

هر اثر هنری منثوری که بیش از آن که از لحاظ تاریخی حقیقت داشته باشد، آفریده و ابداع نیروی » 

 «.تخیل نویسنده به حساب آید
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 :تقسیم می کندهمچنین فرای، داستان را به چهاردسته 

 (Novel of manners)داستان واقع گرا  -0

 (Prose romance)رمان منثور  -3

 (Autobiography)یها نگهارش شرح حال خود ( Confession) اعترافهات  -3

 «تشریح مالیخولیا» ، موسوم به «روبرت برتون» ، برگرفته از نام کتاب (Anatomy)تشریح  -2

(Anatomy of melancholy.)» 

 

 :می گوید« قصه نویسی» رضا براهنی در کتاب 

 «.داستان نوشته ای است که درآن ماجراهای زندگی به صورت حوادث مسلسل گفته می شود» 

 

 :داستان را چنین تعریف می کند« جنبه های رمان» ادواردمورگان فورستر در کتاب 

ار پس از چاشت و سه شنبه پس از برای مثال، ناه. داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان» 

دوشنبه و تباهی پس از مرگ می آید و برهمین منوال، داستانی که واقعاً داستان باشد باید واجهد یک 

 «.شنونده را برآن دارد که بخواهد بداند بعد چه خواهد شد: ویژگی باشد

 

 «.ت کوتاهداستان، جمله ای است طوالنی و هرجمله داستانی اس» :روالن بارت می گوید

 

 :به نظر حسین رسول زاده، داستان را چنین می توان تعریف کرد

رمان . داستان ابزار نیست، بلکه هدف آفرینش های زیباشناختی در عرصه ی فرم و تکنیک است» 

وسیله نیست، نه فقط به این دلیل که ادبیات در مرتبتی واالتر از ابزار گونگی قرار دارد بلکه عمدتاً بدان 

 «.که اساساً نمی تواند همچون ابزاری به کار گرفته شودسبب 

 

داستان تصویری است عینی از چشم انداز و برداشت نویسنده از » :جمال میرصادقی اضافه می کند

 «.زندگی

روایت آن توسط خود نویسنده، یکی از اشخاص » :ویلفرد ال گورین این روایت را چنین توضیح می دهد

 «.ایت و داستان فرعی را شنیده است، بازگو می گرددداستان یها شخصی که حک

 

 :پیرامون داستان می گوید« جهان داستان» جمال میرصادقی در کتاب 

عملی است برحسب ( مکتوب یا شفاهی، واقعی یا خیالی) ، به مفهوم عام آن نقل (Story)داستان» 
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. ریخی یا ساختگی و ابداعی استتوالی زمان؛ یا به عبارت دیگر، داستان، توالی حوادث واقعی و تا

 .بنابراین تسخیر عمل به وسیله ی تخیل را ارایه می دهد

. صلت بارز داستان آن است که یتواند ما را وادار کند که بخواهیم بدانیم بعهد چهه اتفهاق مهی افتهد     خ» 

وی خواههد  دراین مفهوم عام، تنها زمان عامل مهم است و این که چه اتفاقی افتاده و بعد چهه اتفهاقی ر  

بنابراین داستان اساس همه ی انواع ادبی است، چه روایتی و چه نمایشی؛ زیهرا در همه ی انواع این . داد

از این رو، داستان عنصهر  . دو گروه، داستان مجموعه وقایعی است که برحسب توالی زمان روی می دهد

نمایش نامه، فیلم نامه، شعر روایی در رمان، داستان کوتاه، قصه، . مشترک همه ی انواع ادبی خالقه است

و اشکال دیگر، داستان وجود دارد، برای مثال می گوییم داستان این نمایش نامه، این منظومهه یها ایهن    

 «...رمان

 :شامل این موارد است ویژگی های کلی و بارز داستانپس براساس تعاریف مذکور، 

 به نثر است -0

 در آن تخیل به کار رفته است -3

 ثه ای را نقل می کندحاد -3

 ساختار داستان بر رابطه ی علت و معلول استوار است -2

 .حجم آن مشخص است -5

 

 انواع داستان
 :جمال میرصادقی در بیان انواع داستان معتقد است

لغت داستان در زبان فارسی به معنی قصه، حکایت، افسانه و سرگذشت به کار رفته است و درادبیهات  » 

شمار می آید که از یک سو شامل صور متنوع قصه می شود و از سوی دیگر انشهعابات  اصطالحی عام به 

مختلف ادبیات داستانی از قبیل داستان کوتاه، رمان، داستان بلند و دیگر اقسهام ایهن شهاخه از ادبیهات    

 «.خالق را دربهر می گیرد

 

 قصه -8
رون مایه ی آن مربوط به قصه در لغت به معنی حکایت و سرگذشت است و نوشته ای است که د

گذشته های دور است و بسیاری از آداب و رسوم و عقاید خرافی آن روزگار در آن آمده، و در واقع 

 .منعکس کننده ی فرهنگ عامه است

 

 :در تعریف قصه می گوید« هنر داستان نویسی» ابراهیم یونسی درکتاب
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است و « توصیف» عمده بر حوادث و قصه روایت ساده و بدون طرحی است که اتکای آن به طور » 

پیچیدگی خاص و » خواننده یا شنونده هنگامی که آن را می خواند و یا بدان گوش فرا می دهد به 

 «.بر نمی خورد« غافلگیری و اوج و فرود مشخصی

مفهوم قصه، همان است که توده ی مردم از این مفهوم داشته اند و از قصه، آن نوع ادبیات خالقه را » 

رد نظر دارند که از دیرباز دراین ملک و بوم رایج بوده است، و بیشتر جنبه ی غیرواقعی و خیالی مو

 «.داشته است تا جنبه ی واقعی و محقق

 

 :جمال میرصادقی در قسمت دیگر کتابش، قصه را این گونه تشریح می کند

تحول و تکوین آدم ها و شخصیت معموالً به آثاری که در آن ها تأکید بر حوادث خارق العاده بیشتر از » 

 .هاست، قصه می گویند

 

حوادث قصه ها را به وجود می آورد و در واقع . می گردد "حوادث خلق الساعه "درقصه محور ماجرا بر 

رکن اساسی و بنیادی آن را تشکیل می دهد بی آن که در گسترش و بازسازی قهرمان هها و آدم ههای   

دیگر ، شخصیت ها و قهرمان ها، در قصه کم تر دگرگونی می یابند و به عبارت . قصه نقشی داشته باشد

قصه ها شکل ساده و ابتدایی دارند و ساختمانی نقلی .بیشتر دستخوش حوادث و ماجراهای گوناگون اند

زبان اغلب آن ها نزدیک به گفتار و محاوره ی عامه ی مردم و پر از اصطالح ها و لغات و ضرب . و روایتی

 «.عامیانه استالمثل های 

 

 :می گوید« قصه چیست؟» مهدی حجوانی در کتاب 

قصههه یههک قالههب هنههری اسههت کههه از خیههال و احسههاس نویسههنده مایههه مههی گیههرد و قصههدش      » 

است تها بر اندیشهه ی او، قصهه جزیهی نگهر اسهت و       "تأثیرگذاری بر عاطفه و احساس خواننده" بیشتر

 .ردلحظه پردازی، صحنه پردازی و شخصیت پردازی دا

 

کارکرد قصه را چنین بیهان مهی   « دریچه ای به نظریه های ادبی» غالم محمد طاهری مبارکه در کتاب 

 :کند

کار قصه نخست این است که توجه برانگیزد و دوم آن که توجه برانگیخته را به سوی غایتی سهودمند  » 

که عجیب و غریب انهد   وقایع قصه بازگو نمی شوند جز بدین مقصود... یا دست کم معصومانه سوق دهد

قصه ها، اغلب پایهانی خهوش   «» .قصه، رشد و تکامل قهرمان در زمان است» .تا خواننده را سرگرم کنند

 «.دارند
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 داستان کوتاه -4
» ، اصطالح انگلیسی و مترادف و هم معنی با "Short story"داستان کوتاه ترجمه ای است از » 

 .اصطالح فرانسوی( Nouvelle)« نوول

 

 :نوشته اند، داستانی است که  تعریف داستان کوتاه در

 .طرح منظم و مشخصی دارد -0

 .یک شخصیت اصلی دارد -3

 .این شخصیت، در یک واقعه ی اصلی ارایه می شود -3

 .که همه ی اجزاء آن با هم پیوند متقابل دارند، شکل می بندد« کلی» به صورت  -2

 .تأثیر واحدی را القا می کند -5

 .اه استکوت -9

 

 :حال، خصوصیات ممیزه ی فوق را به قالب تعریف درآورده می گوییم

داستان کوتاه اثری است کوتاه که درآن نویسنده به یاری یک طرح منظم شخصیتی اصلی را دریک 

 .واقعه ی اصلی نشان می دهد، و این اثر برروی هم تأثیرواحهدی را القا می کند

اصلی بیشتر ندارند و به ندرت ( شخصیت) وتاه اصوالً یک پرسناژ باید توجه داشت که داستان های ک

 .اتفاق می افتد که دو شخصیت یک داستان در اهمیت از هر حیث با هم برابر باشند

بیشتر داستان های کوتاه با واقعه ی واحدی که در زندگی یک یا دو شخص از اشخاص داستان روی 

 «.داده است سرو کار دارند

 

 :داستان کوتاه را چنین تعریف کرده است ادگار آلن پو

چنین . نویسنده باید بکوشد تا خواننده را تحت اثر واحدی که اثهرات دیگر مادون آن باشد، قرار دهد» 

اثری را تنها داستانی می تواند داشته باشد که خواننده دریک نشست که بیش از دو ساعت نباشد، تمام 

 «.آن را بخواند

داستان کوتاه، قطعه حکایتی است که بسته به بلندی و کوتاهی » :ن باور است کهسامرست موام بر ای

 «.حکایت، روی هم رفته می توان آن را بین ده دقیقه تا یک ساعت خواند

 

 :ادگار آلن پو، نویسنده ی آمریکایی، در تعریفی دیگر از داستان کوتاه می گوید» 
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برای خوانهدن آهسته ی آن نیم ساعت تا دوساعت وقت داستان کوتاه کاری است روایهی و منثور که » 

 «...الزم است

 

 :ولز داستان کوتاه را چنین تعریف می کند. جی.اچ

 «.هرقطعه یا تصویر کوتاهی که بتوان آن را در نیم ساعت خواند» 

 :اما هدفیلد آن را چنین می خواند

 «.قصه ای که بلند نیست» 

 :شرویک منتقد انگلیسی می گوید

 «.ستان کوتاه به مسابقه ی اسب سواری شبیه است؛ آنچه درآن اهمیت دارد، اول و آخر آن استدا» 

  :درحالی که چخوف معتقد است

 «.نباید در بند اول و آخر داستان کوتاه بود» 

 :سروالپل،رمان نویس و منتقد انگلیسی، می گوید

پی و با تدریجی غیره منتظره رخ دهند و داستان باید گزارش حوادثی باشد که آکنده از حرکات پیا... » 

 «.به شکلی سرگرم کننده به اوج بروند

 :جک لندن نیز معتقد است که 

داستان کوتاه باید از لحاظ ارتباط میان زندگی و حادثه تا حد زیادی منسجم باشد و مهیج و سرگرم » 

 «.کننده

 

 :جمال میرصادقی دراین باره می گوید

 «.ی است که کوتاه باشد و بتوان آن را در ظرف نیم ساعت خواندداستان کوتاه، داستان» 

داستان کوتاه باید از دو هزار و پانصد کلمه بیشتر باشد و از ده هزار و حداکثر هزار کلمه بیشتر » 

 «.نباشد

 

 :میر صادقی در جایی دیگر در تعریف داستان کوتاه و خصوصیات آن می گوید

 واقعۀ حبت می شود، بدین معنی که اغلب داستان های کوتاه دارای یکدر داستان کوتاه، از واقعه ص» 

 . می شود بزرگ مرکزی است که حوادث و وقایع دیگر برای تکمیل و مستدل جلوه دادن آن آورده

سیاره هایی به دور  پس در داستان کوتاه ، واقعه ی مرکزی مثل خورشیدی است که حوادث دیگر مثل

 «.سته ی آن باشد و درکل یک منظومه را تشکیل بدهدآن بگردد و وابسته و همب



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

داستان، قصه، رمان، فیتعر ۀدربار 44 ... | * 

 

 

 :می نویسد« شیوه های داستان نویسی» پیترو تسلند درکتاب 

 «.داستان کوتاه یک نوشته ی روایتی است که بتوان آن را در یک نشست خواند» 

 

 :می گوید« شکوفایی داستان کوتاه» صفدر تقی زاده درکتاب 

  .ع ادبی، وضع و موقعیت بشری را برای خواننده روایت می کندداستان کوتاه مثل سایر انوا» 

نویسنده ی داستان کوتاه، درکار خود همان قدر هوشیار و منضبط است که یک شاعر، شعر و داستان 

 «.کوتاه، خویشان نزدیک اند و هر دو ساختی دقیق و موجز و ظریف دارند

 

 :ویلیام فاکنر گفته است

خواهد شعر بگوید، بعد می بیند که نمی تواند، آن وقت به داستان کوتاه  هر رمان نویسی اولش می» 

روی می آورد که بعد از شعر، مطلوب ترین فرم ادبی است و وقتی که دراین کار هم فرو ماند، به نوشتن 

 «.رمان دست می زند

 :آمده است« مبانی داستان کوتاه» و درکتاب 

ه قصد بیان پیامی واحد شخصیت یا شخصیت های اصلی در داستان کوتاه، داستانی است که درآن ب» 

 «.واقعه ای واحد نشان داده می شوند

 

 :انواع داستان کوتاه: الف
داستان کوتاه انواع گوناگونی دارد، اما به طور کلی می توان داستان کوتاه را به دو نوع مشخص نیز 

 :تقسیم کرد

 .نگداستان کوتاه پیرنگ دار و داستان کوتاه بی پیر

 :داستان کوتاه پیرنگ دار: 8/الف

 :جمال میرصادقی دراین باره می نویسد

میهان   "علت و معلولی "داستانی است که براساس انگیزه ی وقایع و حوادث بنا شده باشد و رابطه ی » 

 .وقایع و حوادث داستان برقرار باشد

قالنی به وجود می آورد و به عنصری است که همبستگی حوادث داستان را به طور ع( Plot) "پیرنگ "

 «.داستان وحدت هنری می دهد

 :به عبارت دیگر
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داستان پیرنگ دار درگیر گره گشایی مسأله یا قضیه ی مخصوصی است که قهرمان یا شخصیت اصلی » 

 «.با آن روبه روست

 :داستان کوتاه بی پیرنگ: 4/الف

 :ایهن موضهوع نوشهته شهده اسهت      بهه نقهل از جمهال میرصهادقی در بهاب     « داستان های نهو » درکتاب 

داستانی است که درآن وحدث تأثیر یا وحدت حال و هوایی، داستان را به بزنگهاه و بحهران بکشهاند و    » 

برخالف داستان های واجد پیرنگ، چنین بزنگاهی ضرورتاً وابسته به واژگونی وضعیت ها و موقعیت های 

شهود، بلکهه بزنگهاه داسهتان وابسهته بهه        داستان نیست که موجب کشمکش و هول و والی داستان می

، این داستان هها مثهل   "همینگوی "و به قول . مفهوم طنزآمیز یا نمادین یا روشنفکرانه ی داستان است

 «.یخ های شناور قطبی است که بیشترین زیر آب پنهان مانده است

وحدت حال و ههوایی  داستان کوتاه بدون پیرنگ اثر کوتاه خالقه ای است که درآن وحدت تأثیری یا » 

 «.به نقطه ی اوج یا هیجان انگیزترین لحظه برسد و به فرجام یا گره گشایی حاصل از آن بینجامد

 

 داستانک: ب
 :می گوید –داستانک  –هنری در تعریف داستانِ کوتاهِ کوتاه . اُ

دارد که بر  و درکمتر از دو هزار کلمه و یا کمتر سعی. یک داستان مینیاتوری که یک کل کامل است» 

پایان داستان کوتاه . یک وضعیت و مردم درگیر درآن وضعیت روشنایی درخشان آشکارکننده ای بیفکند

داستان کوتاه کوتاه باید فشرده باشهد و یهک دوره ی کوتهاه    . همچون یک حلقه به آغاز آن باز می گردد

داسهتانی اسهتفاده کنهد و     از حداقل تعداد ممکهن و شخصهیت ههای   . زمان درهم فرو رفته را دربر گیرد

 «.هرکلمه ای ازآن باید برای هدفی آورده شده باشد

کهه درایهن صهورت بهه آن     ( کلمهه  0511تا  511حدود )داستان کوتاه ممکن است خیلی کوتاه باشد» 

می گویند و می توان آن ( Short short story)داستان خیلی کوتاه / داستانک/ داستان کوتاه کوتاه

 «.گسترش یافته ای تلقی کرد( Anecdote)را لطیفه ی 

 

جمع و جورتر و کوتاه تر باشهد و از پانصهد    "داستان کوتاه "داستانک داستانی به نثر است که باید از » 

 "و  "شخصهیت پهردازی   "و  "کشمکش "درآن عناصر. کلمه کمتر و از هزار و پانصد کلمه بیشتر نباشد

داستانک همه ی عناصر داستان کوتاه را درخود جمهع  . د مقتصدانه و ماهرانه صورت گرفته باش "صحنه

 «.دارد جز آن که این عناصر با ایجاز و اختصار همراه است
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 "نوشهته ی   "مهاهی و جفهتش   "نمونه ی زیبا و موفق داستانک درمیان داستان های نهوین فارسهی   » 

نیهز   "صادق چوبک "از "آخر شب "و  "عدل "و  "صادق هدایت "از "مادلن ". است "ابراهیم گلستان 

 «.داستانک محسوب می شوند

 

 داستان بلند -3
  .استان بلند، داستانی است که گسترش یافته تر از داستان کوتاه و محدودتر از رمان استد

خصیت ها درداستان بلند پابه پای حوادث پیش می روند و تمام عناصر داستانی که در رمان وجود دارد، 

حجم نوشتاری آن، معموالً از پانزده هزار تا سی هزار کلمه تشکیل می . ر دارنددر داستان بلند نیز حضو

ریشه در واقعیکت  » داستانی است روایت گونه به نثر که پیرامون موضوع و حادثه ای خاص که . شود

 .نوشته می شود ،دارد« اجتماعی

 

 :می کند، داستان بلند را چنین تعریف «ادبیات داستانی» جمال میرصادقی درکتاب 

بلندتر و از رمان کوتاه تر است و از نظهر  « داستان بلند، داستانی است که از نظر کمی ازداستان کوتاه» 

 «.کیفی نیز با آن ها مطابقت ندارد

در واقع داستان بلند وصلتی است میان داستان کوتاه و رمان، که درآن ویژگی ههای داسهتان کوتهاه بها     

داستانی با خصوصیاتی متمایز از داستان کوتاه و رمان به وجود می  خصلت های رمان درهم می آمیزد و

 «.آید

 

 رمان -4
قرون وسطی مشتق شده اسهت، البتهه در انگلیسهی بهه     ( Romance)از رمانس ( Roman)رمان »

  «نهووال » ، که برگرفته از واژه ی ایتالیهایی  (Novel: ) واژه ی دیگری را به کار می برند« رمان» جای 

(Novella)به معنی چیز کوچک و تازه است و بر قصه ای کوتاه و منثور اطالق می شده است ،.» 

 

 :آنتونی برجس، ادیب و نقاد معاصر انگلیسی، می گوید

رمان قالب ادبی بس نیرومندی است که قادر است تا اعماق دنیای واقعی نفوذ کند و درآن دگرگهونی  » 

ی بس مؤثری است کهه حتهی آن هها ههم کهه درخهط ادبیهات        رمان قالب ادب... های فراوان پدید بیاورد

 «.نیستند بهتراست آن را جدی بگیرند

 

را چنهین تعریهف کهرده    « رمان» منتقد و نویسنده ی انگلیسی، ( William Hazlit)ویلیام ههزلیت، 
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رمان، داستانی است که براساس تقلیدی نزدیک به واقعیت، از آدمی و عهادات و حهاالت بشهری    »  :است

 «.وشته شده باشد و به نحوی از انحا شالوده ی جامعه را درخود تصویر و منعکس کندن

 

 :چنین تعریف شده است« رمان» درفرهنگ وبستر 

روایت منثور خالقه ای که معموالً طوالنی و پیچیده است و با تجربه ی انسانی همراه با تخیل سروکار » 

رآن گروههی از شخصهیت هها در صهحنه ی مشخصهی      دارد و از طریق توالی حوادث بیان می شهود و د 

 «.شرکت دارند

 

 :با توجه به حجم و وسعت رمان می گوید« جنبه های رمان» فورستر در کتاب . ام . ای

رمان داستانی است به نثر، با وسعتی معین، که این حد یا وسعت نباید کمتر از پنجاه هزار کلمه » 

 «.باشد

 

 :، رمان را چنین تعریف می کند«دبیاصطالحات ا» هاری شا در فرهنگ 

روایت منثور داستانی طوالنی که شخصیت ها و حضورشهان را در سهازمان بنهدی مرتبهی از وقهایع و      » 

اثری داستانی که کم تر از سی تا چهل هزار کلمه داشته باشهد، غالبهاً بهه عنهوان     . صحنه ها تصویر کند

اندازه ی  حداکثری برای طول و "رمان "اما . می شودقصه، داستان کوتاه، داستان بلند و ناولت محسوب 

هر رمان، شرح و نقلی است از زندگی، هر رمان متضمن کشمکش، شخصیت ها، عمل، . واقعی خود ندارد

 «.صحنه ها، پیرنگ و درون مایه است

 

» و« داسهتانی » و « منثهور » : پس رمان، شامل آثار متنوع و گوناگونی می باشد که وجه مشترک آن ها

 .می پردازند« ارایه ی تصویری از زندگی و رفتارهای واقعی» آن هاست که به « طوالنی بودن

 

به خلق جهانی می پردازد که زبان و کلمات، ساختار آن را تشکیل مهی   "رمان"رمان نویس با نگارش » 

اخته ی نگارنده قوانین، آداب و رسوم، اصول اخالق، رفتار و قراردادهای اجتماعی نیز ساخته و پرد. دهد

نویسنده مجاز . این امور می تواند با دنیای واقعی، منطبق، یا دور از ذهن و غیرواقعی باشد. ی رمان است

است با ذوق و سلیقه ی خود به اشخاص خاصی اجازه دهد برخی را تنبیهه و عهده ای را تشهویق کنهد،     

 «.گروهی را مرعوب و دسته ای را مسرور سازد

 

. ت متکی بر واقعیت و واقع گرایی که حاصل تجربیات و تخیل زندگی فرد مهی باشهد  رمانی داستانی اس

رمان با بهره گیری از عناصر روایت و بازنمایی حوادث بهه تشهریح و کهاوش در جامعهه و ابعهاد مختلهف       
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و رمان آیینه ی تمام نمایی است که به وسیله ی آن می تهوان  . وجودی انسان و زندگی اش می پردازد

 ، اتفاقات و تجربیات روزمره ی انسان را شرح داد، جزییات

رمهان  . تصویری از روزگاری است کهه رمهان در آن نوشهته شهده اسهت     » :و نیز می توان چنین پنداشت

 «.گزارشی است آشنا از چیزهایی که هر روز جلوی چشمان ما روی می دهد

 

 :می گوید« رمان » ایرانی در تعریف  ناصر

تمام نما، تمام نمایی او به نشان دادن واقعیت های موجود اجتماعی و بهه نشهان   رمان آیینه ای است » 

دادن روابط متقابل انسانی در ابعاد و زوایای گوناگون آن محدود نمی شود، بلکه آرمان ها و ارزش ههای  

رزش آن جامعه را هم نشان می دهد؛ عالوه بر این ها، با تصویر کردن این واقعیت که کدام آرمان هها و ا 

 «.ها مرده است و کدام آرمان ها و ارزش هایی زنده، که آن ها می تواند جامعه را به حرکت در آورد

رمان گنجینه ای است که همه چیز بشر را در خود حفهظ مهی کنهد زبهان، فرهنهگ، آداب و رسهوم،       » 

انهت دار  اخالق، طرز زندگی و معیشت و هر رویهداد و بهوده ای از ایهن قبیهل، رمهان مطمهئن تهرین ام       

 «.دنیاست

 

 :میالن کوندرا درباره ی رسالت رمان نویس و رمان می گوید

یک کاشف است که کورماالنه می کوشد تا جنبه های ناشناخته ای از وجهود را آشهکار   ... رمان نویس» 

او مسحور رأی و آوای خود نیست، بلکه مسحور شکلی است که دنبال می کند، و تنها شکل هایی . کند 

 .خواست های رویایی اش پاسخ می دهند، جزیی از اثر اویندکه به 

 «.رمان به شیوه ی خاص خود و با منطق خاص خود جنبه های هستی را یک به یک کشف کرده است

 

 :رمان می گوید درباره ی رسالتِ هرمان بروخ

زمانی که جزء . یگانه علت وجودی رمان کشف آن چیزی است که فقط رمان کشف تواند کرد» 

 «.، یگانه رسالت اخالقی رمان است"شناخت ". ناشناخته ای از هستی را کشف نکند، غیراخالقی است

به کمهک رمهان   . پس دنیای رمان، دنیایی سرشار از احساس، عاطفه، آگاهی، شناخت و کنجکاوی است

فرهنگی و می توان طبایع و ذهنیات پوشیده ی افراد و جامعه را درالیه های مختلف اجتماعی، تاریخی، 

سیاسی جست و جو کرد و آن ها را در قالب یک اثر هنری منثور به نمایش گذاشت؛ اثهری هنهری کهه    

 .سرشار از واقعیت های ناب و نایاب زندگی بشری است

 :رمان دارای دو ویژگی عمده می باشد
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و چهون  ، یعنی این که طرح های رمان از زندگی معاصر برداشهت مهی شهود    "طرح نو "دارا بودن  -8 »

 .سابقه ای در اساطیر، تاریخ و ادبیات پیشین ندارد، نومایه و مبتکرانه خوانده می شود

نوآوری رمان در امر  "یعنی این که . پیش گرفته است "شیوه های نو "رمان در شخصیت سازی نیز  -4

 ."شخصیت سازی محصول تمدن جدید است

کره ی خاکی می مانند که در طول تاریخ شخصیت های رمان درست مثل من و شما از جنس معمولی 

معین، در جامعه ی معین زندگی می کنند و در تاریخ معین می میرند و در خاک معین دفن می 

. درغرب رمان مدرن بیش از هر چیز حاصل تضاد فاحش میان واقعیت و حقیقت جهان است ...شوند

یات خویش ارزش می دهد و به ذهنیت نویسنده ی رمان مدرن برای درمان این تناقض آشکار، به درون

رمان، گسترده ترین شکل داستان با فضاهای متنوع، حوادث درهم تنیده ی گوناگون و  .می گراید

 «.شخصیت های متعدد است

 

 :منابع
 352ص/جهان داستان/جمال/میر صادقی

 6و 2،9ص/هنر داستان نویسی/ابراهیم/یونسی

 33ص/پیشین/رضا/براهنی

 577و357ص/3ج/مه ادب فارسیدانشنا/ حسن/انوشه

 06ص/نگاهی به داستان معاصر عرب /محمد/جواهر کالم

 095ص /شکوفه های اندیشه/محمد/عزیزی 

 

 
 سهراب سپهری: شعر از 

 استاد سهراب حسینی: خوش نویسی از
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 مدرنیسم ستبه پُگذرا  نگاهی

 مهران ماهور
 

 
 

، به مدرنیسمپُست. انددانسته تکثرباوریو  نسبی گراییمدرنیسم را، ستاساسی پُ دو ویژگی    

های جهان شمول را به چالش ها و ارزشروایتعنوان واکنشی نقّادانه نسبت به مدرنیسم، باور به کالن

که آنی تعریفی دقیق و منقّح از آن برای باورمندانش ناممکن است؛ چهکشد و به همین دلیل ارائهمی

-نیز درکی یکسان از آن ندارند و تعاریف گوناگونی از آن به دست داده مدرنیسمحتی باورمندان به پست

ها می نامد که تعریفی است با دامنه روایتمدرنیسم را تردید نسبت به کالناند؛ ژان فرانسوا لیوتار، پست

را ای نیز آن ی بخشی از این پدیده است؛ عدهای که تنها بیان کنندهای فراخ و البته تا حدودی کلیشه

 . اند و برخی دیگر، آن را گسستی رادیکال از مدرنیسم دانسته اندمدرنیسم خوانده تداومِ

 

، نویسنده و ایهاب حسنروشن کند،  را از اندیشمندانی که کوشیده تا مفهوم پست مدرنیسمدیگر  یکی

که خودِ  –مدرنیسم وی معتقد است که هر تعریفی از پست. نظریه پرداز آمریکاییِ مصری االصل، است

و مستلزم درکی چهار  یکتیکباید واجد نگرشی دیال -داند وی، این واژه را نامناسب و خالی از دقت می

در حقیقت امکان تعیین حدود و . زمانی باشدهم -ناپیوستگی و درزمانی  -جانبه از مقوالت پیوستگی

شاید . ها ناممکن استی از زمینهمدرنیسم در پاره ای مدرنیسم و پستثغور دقیق و مرزبندی میان دوره

برای تعریف پست مدرنیسم،  - هاآنترینِ کارانهو البته یکی از محافظه - هایکی از موثرترین شیوه

 و نیز تالش برای درک این پدیده از طریق چیزی باشد که در صددِ های آنترین ویژگیتعیین شاخص

 . آن است؛ یعنی مدرنیسم نفیِ

 

. نوان بارزترین خصلت های دوران مدرن، از رشد و گسترش علم و نیز علم باوری نام بردتوان به عمی  

استفاده از عقل به عنوان ابزار شناخت و همچنین غلبه بر طبیعت؛ دستاوردهای چشمگیر علمی، 

های گوناگون و شناخت دقیق از محیط پیرامون، از جمله ی خصائص این عصر هستند پیشرفت در حوزه
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ب تقویت این باور شدند که کاربست همان شیوه های علمی، درباره ی شناخت جامعه، اخالق، که موج

ی علوم اقتصاد و سیاست هم می تواند به همان نتایج مطلوب و خیره کننده بیانجامد که در حوزه

ارها نگ ها، کشتاما پست مدرنیسم با اشاره به فجایع مصیبت بار قرن بیستم، ج. طبیعی پدیدار شده بود

این دیدگاه را به چالش کشید و این دعوی را در میان نهاد که تالشِ علم و عقل برای ... و نابسامانی ها و

 . پیشرفت و سعادت انسان شکست خورده است

 

 
 

. های تقریبا دقیقی را برای ظهور و عروج پست مدرنیسم ذکر کرده اندبرخی از کارشناسان، زمان  

« متمدن»ی فرانسویانِ رفتار وحشیانه، جنگ دوم جهانی برآمدن فاشیسم وهولوکاست،  فجایعی نظیر

جنگ نیز شکست آمریکا دراستفاده از سالح اتمی و در الجزایر و حمایت حزب کمونیست فرانسه از آن، 

، در کنار عدم موفقیت نیروی چپ در پیشبرد اهداف تعیین شده اش، باعث شدند تا تردیدهای ویتنام

ی مدرنیته و نیز مارکسیسم و به ویژه خوانش لنینی از آن، ایجاد شوند؛ جو پروژه یجدی درباره

، مارکسیست آدورنوای نسبت به کارآیی عقل و مبانی جهان مدرن ایجاد شد؛ ناامیدی فزاینده

ی پیشرفت باور داشت؛ فرانکفورتی،  باور داشت که پس از این همه جنگ و خونریزی نمی توان به ایده

ی پیشرفت خطی تاریخ بیان هم، مخالفت خود را با ایده« مارکسیست»دیگر اندیشمند  بنیامینوالتر 

پس از استعفا از حزب کمونیست، درک متمرکز  میشل فوکونمود و مدرنیته را فاجعه قلمداد کرد؛ 

ی همگون و یکسانی نیست و مارکسیستی از دولت را به چالش کشید و اعالم نمود که قدرت پدیده

اومت در برابر آن باید به صورت غیرمتمرکز و محلی صورت گیرد نه به شکلی یکپارچه و جهانی؛ مق

واقعیت، این ایده را مطرح کرد که اگر در دوران  ی هنر، تروریسم و بازنمودِهایش دربارهبا ایده بودریار

سازد؛ فروپاشی یت را میامروزه این بازنمایی است که واقع مدرن هنر به تقلید از واقعیت اشتغال داشت،

بار نیچه که یک« مرگ خدای»ی ایده :ن جنگ سرد نیز مزید بر علت شدنداتحاد جماهیر شوروی و پایا

، در کتابی که استوارت هالکرد؛ گری میاز جهان معنا زدایی کرده بود، بار دیگر در شکلی نو جلوه

ست بریتانیا منتشر شده بودند، اعالم شامل مجموعه ی مقاالتی بود که در ارگان رسمی حزب کمونی

و همچنین نوشت « ی مشترکش مرده استبشرِ سوسیالیستی، به همراه ذهن، عالیق و پروژه»کرد که 

ی تاریخی خاص سرمایه روی یک دوره« او»نیاز دارد؟   –بشر سوسیالیستی  –چه کسی به او » که 

 . «.ستاین شخص مرده است و کارش تمام ا... گذاری کرده بود 
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، فیلسوف مارکسیست فرانسوی، در وعده های مارکسیسم در خصوص برابری و ژان فرانسوا لیوتار  

داری را به نقد بکشد؛ اما بالفاصله به موضع نفی آزادی تردید کرد و کوشید تا از مسیر دیگری سرمایه

عده ای دیگر از  .«سوسیالیسم هم قطار سرمایه داری است»کسیسم در غلتید و اظهار کرد که مار

های سابق، متاثر از  فضای سرخوردگی ناشی از شکست ها، عاملیت سیاسی را تحت عنوان مارکسیست

زیر سوال بردند و سوژه مستقل و فعال را به عنوان عامل تغییر تاریخ، توهم دانستند؛ « مرگ سوژه»

طبقه ی : مد نظر داشتند ، یک سوژه ی خاص و بسیار مشهور را«مرگ سوژه»اینان از کاربرد عبارت 

همان سوژه ای که مطابق نظر مارکس  عامل تغییر بنیادین جامعه و آغاز دوران تاریخِ واقعیِ . کارگر

اینان با نفی سوژگی طبقه ی کارگر، جنبش هایی نظیر فمینیسم رادیکال، هواداری از محیط . انسان بود

 .رگر کردندزیست و آزادی همجنس گرایان را جایگزین جنبش طبقه کا

 

 
 

گرا نبودند که دچار سرخوردگی شدند بلکه طرف به ظاهر برنده ی جنگ اما این فقط روشنفکران چپ  

درست در زمانی که لیبرال ها سرمست از تخریب شوروی، شعارهای : سرد نیز به بحرانی مشابه دچار شد

بودند، افراد خردمندتر، متوجه بحران  را سر داده« !داری نیستآلترناتیوی برای سرمایه»و « پایان تاریخ»

محقق شده، اکنون چه کاری باقی مانده است ؟ مبارزه با « دشمن»اگر پیروزی بر : پیش رو شدند

دشمن سوسیالیست، همچون هدف و معنای حیات بسیاری از آنان بود، اینان خود را در دشمنی با 

اروینگ .  جودی، از میان رفته بودسوسیالیسم تعریف کرده بودند و اکنون آن هدف، آن علت و

دموکراسی آمریکایی به رغم ظاهر پیروزمندانه اش در معرض » محافظه کار هشدار داد که  کریستولِ

شاید ما جنگ سرد را برده باشیم و این خیلی زیباست اما این بدین معناست که اکنون ... خطر است

 . «دشمن خود ما هستیم، نه آنها

 

به علت وجود دشمنی به نام شوروی، از سرپوش سکوت برای نقایص و کاستی های  شداکنون دیگر نمی

: تاثیرات این برهنگی چندی بعد آشکار شدند! داری استفاده کرد؛ اکنون امپراطور برهنه بودسرمایه

های جهان شمول به حدی رسید که در کمال های پست مدرنیستی در نفی واقعیت و ارزشتفوق ایده

ی پست اصله پس از حمالت یازده سپتامبر بحث های جدی درباره ی لزوم بازبینی دربارهحیرت، بالف

های گرایی فرهنگی و فقدان وجود واقعیت، در نشریات و محیطمدرنیسم و باورهای مبتنی بر نسبی

ای هالیوودی ترین فیلم حادثهیازده سپتامبر را تماشایی کریستین نیکولز: آکادمیک آمریکا درگرفت
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، 3110رسد که مسبب اصلی حمالت یازده سپتامبر  به نظر می» :دانست و آن را چنین توصیف کرد

های سینمایی خصوصا نبود، بلکه فیلم« واقعیت»یا « حقیقت»الاقل به عنوان یک نمایش بصری ، 

در یک انحراف مضحک از هنجارهای عادی، در بعضی مواقع شکل صوری واقعیت به . هالیودی بود

 «.اصلی واقعیت تبدیل شد مسبب

 

 
 

ها و ناکامی ها سرخورده و از چپ گرا که از شکست روشنفکرانِ در واقع می توان گفت که  بسیاری از  

ها و درس آموختن از آنها و تحلیل شکست، به جای فجایع و ویرانی های دوران مدرن شوکه شده بودند

شده بود ، در مبانی و  انسانی فجایعِآن بروز تردید در مناسبات اقتصادی خاصی که موجب همچنین 

.  اعتبار نظام فکری مدرن تردید کردند ، یعنی راهکاری جز تجدید نظر در مبانی عقل گرایی ندیدند

 091بسیاری از باورمندان به مارکسیسم نیز، با ناامیدی، از احزاب کمونیست استعفا دادند و با چرخشی 

 . پرداختند«سوژه»مارکسیسم  و نفی « کالن روایت»درجه ای، به نقد 

 

 :مسئله از خود نشان دادندبه  متفاوت سه واکنشِاینان، 

که گرایش  «واقع»و ثبات و منفک کردن آن از امر   تنها سرچشمه خرد تا سطح، هنر یارتقا .اول

 . ، می توان سراغ گرفت «هنر برای هنر»و ایده   «سیاست زدایی»عمده آن را در 

-ی هنری که بر سبعیت و پریشانی واقعیت صحه میطرح و توسعه»ن لری مک کافری ، به بیا .دوم

و تالش برای تغییر آن ، به پشت مرزهای هنر عقب نشینی  «واقعیت»و لذا به جای در افتادن با  «گذارد

 . سازدسرگرم می... و  ، مهارت های ادبیکند و خود را با بازی های زبانیمی

به جای نفی یا نادیده گرفتن آن نوع  «بی نظمی و عقل ستیزی پیرامونی»درک گرایشی که با  .سوم

نفی واقعیت در  .اش ، نظر داردواقعیت ، بر مشروع دانستن آن با تاکید بر عوامل به وجود آورنده خاصِ

پیش بینی کرده 0660نزد برخی از اینان به آن پایه رسید که اندیشمندی همچون بودریار که قبل از 

جنگی در خلیج فارس رخ نخواهد داد، پس از آن نیز ادعا کرد که چنین جنگی رخ نداده « واقعا» بود

 ! است

: ندهستاما هر سه گرایش مذکور علیرغم تفاوت رویکردشان به جهان واقعیت، در برخی نکات مشترک 

کید بر حقایق جزیی عدم باور به توانایی انسان به شناخت جهان ، عدم باور به وجود کالن روایت ها و تا

 . در خرده روایات
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، یا کند، یا نادیده می گیرد، آنرا نفی میمناسبات حاکم داردنگاه پست مدرن ، واکنشی اخته و عقیم به 

تر از تفسیر جهان عقب! گامی است به عقب! هیچ کوششی برای تغییر و یا حتی تفسیر آنبی! می پذیرد

وجود حقایق عینی است که به وسیله انسان به ن نیز محتاج به باور ؛ زیرا تفسیر جها(به جای تغییر آن)

و این مطلبی است که باورمندان به پست مدرنیسم، پیشاپیش با  قابل شناخت ، جمع بندی و تعمیم اند

 !بشر از آن، به نفی آن دست یازیده اند شناختِ واقعیت و امکانِ وجودِ ردّ

 

 مهران ماهور                                                                                                   

 :برخی منابع
 ؛ نشر قطرهمکتب های ادبی؛ (0361)شمیسا، سیروس -

 ؛ انتشارات نقش جهانصورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته؛ (0399)نوذری، حسینعلی -

 ی علیرضا آرزومند؛ نشر ساقی ؛ ترجمهرسانه، جنگ، پست مدرنیته؛ (0361)هاموند، فیلیپ -

 .؛ نشر مرکزادبیات پسامدرن، گزارش، نگرش، نقدی؛ (0376)یزدانجو، پیام -

 

 
 

  

 
 با هرکه هرچه گویی سنجیده بایدت گفت

 تا کفّۀ وقارت پا در هوا نباشد

 بیدل دهلوی: شعر از

 محمد اسماعیل صدیقی: خط و تذهیب از
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 راده هایشسیدحسن حسینی و بُ

 

 
 

 

شاعر، ( 0393فروردین  6تهران؛ درگذشته  0335فروردین  0زاده )زنده یاد سیدحسن حسینی : گنژرا

 0359بهود کهه در سهال     "سیّدالشّهعرای انقهالب  "مترجم، نویسنده و پژوهشگر معاصر ایرانی ملقّب بهه  

ر، سراج و دیگران راه اندازی را به اتفاق محمدرضا حکیمی، قیصر امین پو "حوزۀ اندیشه و هنر اسالمی"

و اداره می کردند اما در سالهای پایانی عمر پُربارش به دلیل نقدِ قدرت، همچون زنده یهاد اخهوان ثالهث    

سهرودن و انتشهار شهجاعانۀ    به طور مشهخص در پهی   حسینی . واقع شدتاریک اندیش  حاکمانمغضوب 

ره می خوانید، در اثر تشدید تضییقات گوناگون که آنرا در همین شما "بالِ علیلِ مگس"غزلی با استعارۀ 

این تعبیر افرادی است که او را از  و شد "دق مرگ"سالگی، در واقع  29و فشارهای روحی وارده در سن 

 .نزدیک می شناختند و با او مراوده داشتند

 

 عنوان کتاب شعر و پژوهش و مقاله و ترجمهه چها  و منتشهر شهده و     31از سیدحسن حسینی حدود 

. قابهل توجهه هسهتند    "صورِ خیال"و  "طنزِ تلخ و گزندۀ اجتماعی"، "زبان"سروده های او از سه منظر 

های غزل، مثنهوی، ربهاعی، و    در قالب "مسیحا برزگر"حسینی عالوه بر سرودن اشعار فراوانی بعضا با نام

ی بهه انجهام   غزل را به صهورت کتهاب صهوت    3111شعر سپید؛ خوانش دیوان بیدلِ دهلوی شامل حدود 

برای شناخت بیشتر از آخرین تامالت و دغدغه ها  .رسانده که در نوع خود کاری سترگ و بی نظیر است

که پس از درگذشهت وی و بهه    "کلمات سکانسِ"و کارهای قلمی نویسنده پیش از مرگ، مطالعه کتاب 

 . مفید فایده خواهد بود ،همت همسرش انتشار یافته، برای خواننده پیگیر
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معنهادار  به همراه متن پیهام   زنده یاداز ( اتوبیوگرافی)امۀ خودنوشت ، زندگینسایت همشهری آنالین در

ن در و ایعنوان نمود  "زرگی بر دلِ جامعۀ هنری و انقالبداغِ ب"گذشت او را درج شده که در رهبر نظام

 راحسهینی  ، ، با تضییقات و فشارهای روحی واردهمورد اشارهحالی است که در پی سرودن شعر انتقادی 

خلقیت یافته و آزاده بها ههر جههان     ن و زندگی مادیش را نابود کردند؛ غافل از آنکه هنرمندانِخانه نشی

 ... بینی، پس از مرگِ تن، رستاخیزِ خود را در جان ها آغاز می کنند

 

حهاوی برخهی   ) " بُراده هکا  "، از زنده یاد سیدحسن حسینی، گلچینی از کتهاب  گنژرادر این شماره 

منتشر شهده و بهه چها      0397را که در سال ( ادبی و هنری در قالب عباراتی کوتاهتامّالتِ اجتماعی و 

مطلبی درباره توانایی شگرف او در کار ترجمه را نیز نهم رسیده، به همراه دو غزل از سروده های شاعر و 

 .  به قلم علی میرافضلی گنجانده ایم

 

 :می نویسد صفحه ای خود 70کتاب این نویسنده در مقدمه 

ساده ترین نامی است که می توان بر این مجموعه نهاد و شاید  هم برازنده تهرین تراشهه    " بُراده ها " 

ایهن  و ... تمثیل آهنگریِ محقّرِ تشبیه وُ ده های قلم در کفِارهای فکر در گوشه و کنار کارگاهِ خیال و بُ

مهن پیشهاپیش دسهت    ین رو، از ا. کاری است که شیرازه اش را پراکندگی و تعددِ موضوعات بسته است

خوانندۀ صبور را که این دانه های پراکنده به نخِ ظریفِ حوصهله اش پیوسهته و ردیهف مهی شهود، مهی       

 ".فشارم

 

 

 
 

 

. 

 

 

https://www.hamshahrionline.ir/news/34938/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B5-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B3
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 ها گلچینی از کتاب بُراده

(شاعری شعر وُ و تامّالتِ سیدحسن حسینی در باب هنر، هنرمند، نقدِ هنری)  

 

 
 

 .غرق شدن در آن ۀ شبنم و احیاناه رفتن در یک قطرهنر یعنی شیرج* 

 !دو خطِ موازی را از اقلیدس بگیر و به ذهنِ هنرمند بسپار تا یکدیگر را قطع کنند* 

توانی  اگر بتوانی با دو انگشتِ شَست و سبّابه جیوه را از کفِ صافِ یک سینی برداری، هنر را هم می* 

 !تعریف کنی

 . است هنر، پلکانِ اضطراری در آسمان خراشِ روح* 

 !ای با سه پایه هنر بدون اخالق یعنی چهارپایه* 

 !وسیلۀ باالرفتن است، باالبرنده نیست. هنر به نردبان شبیه تر است تا آسانسور* 

 .ای است که هرچه شدیدتر باشد، سازنده تر است هنر، زلزله* 

 .هنرمند خلبانِ آن و منتقدان خدمۀ پرواز. هنر هواپیماست* 

اگر آن را خیلی پایین بکشیم چراغ خاموش میشود و اگر زیاد آن را باال . راغِ هنر استخیال، فتیلۀ چ* 

 .ببریم، دود می زند

 .در هنر، برخورداری از نیروی خیال با خیاالتی بودن فرق دارد* 

 . الهام، سنگِ فندکِ هنر است* 

   .ل نیستهنرمندی که از ایجاز غافل است، برای هنرِخود و وقتِ دیگران ارزش قائ* 

 .بینی از کراماتِ یک هنرمندِ متوسط یکی این است که هرگز در آثارش کشف تازه نمی* 
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  !هنر برای هنر یعنی نردبان برای نردبان* 

 .هنر یعنی طرفداری و هنرمند یعنی طرفدار. ای است هنرمندِ بی طرف ترکیبِ بی معنی و ابلهانه* 

البته به همان اندازه که ارادۀ کودکِ نوزاد در انتخابِ  .شدن دخیل است ارادۀ هنرمند در هنرمند* 

 !شیرِخشک یا پستانِ مادر دخیل است

موعظۀ اخالقی برای هنرمندی که با فساد به شهرت رسیده، مثل برشمردن فوایدِ گیاهخواری برای * 

  .یک گرگِ کهنه کار است

رمند بیان خصوصیاتِ فیزیکی نور وظیفۀ هن. کارِ هنر توصیفِ آفتاب نیست، برافروختنِ شمع است* 

 .نیست، نورافشانی است

توان به پاسگاه جلب  هیچ ابری را نمی. کند هنرِ خوب مثل ابری مسافر است که بی گذرنامه سفر می* 

  .کرد یا با چکّش به قسمتی از آسمان میخکوب نمود

دهانی به آه، دهانی به : دشون گون گشوده می ها به اغراضِ گونه دهان. گشاییِ روح هنر یعنی دهان* 

 .نیایش، دهانی به خمیازه، دهانی به دشنام و دهانی به لبخند

است که هنرمند می بیند و مخاطبانش، هر یک به فراخورِ حالِ خویش آن را تعبیر می  هنر خوابی* 

 .کنند

  !هیچ هنرمندِ عاقلی دهانه اسبش را به دستِ باد نمی سپارد* 

  .آورد ای را در پیله نگذراند، بالِ پرواز در نمی شم تا دورههنرمند مثل کرمِ ابری* 

 .تاجران و فاجران: مانند نصیب می دو گروه برای همیشه از درکِ زیباییِ هنر بی* 

 !تراشی در دست کودکی دو ساله است شهرتِ زودرس برای هنرمند مثل تیغِ صورت* 

 .کردنِ تدریجی هنرمند است غرور مثل سوراخِ پنهان در بدنۀ کشتی، مامورِ غرق* 

 !استعداد مثل هورا کشیدن برای یک سخنرانِ الل است تشویق یک هنرمندِ بی* 

  .رسد افتد، هنرمند وقتی افتاد می میوه وقتی رسید می: هنرمند با میوۀ درخت یک فرق بیشتر ندارد* 

 .سیم کشی ساختمانِ هنر بدون فازمترِ نقد ممکن نیست* 

های نگفتۀ آن اثر دروغ  را بر می شمارد، به تعدادِ خوبی اثرِ هنری فقط عیوبِ آن منتقدی که در یک* 

  .گفته است

  .آنجا که پلیسِ نقد نباشد، سرقتِ ادبی یک امرِ طبیعی است*

  .نقد، بُرجِ مراقبتِ هنر است* 

، کارِ خطرناک و نزدیک شدن به آنها بدون فازمترِ نقد. اند ِ لُختِ برق بعضی از آثارِ هنری مثل سیم* 

 .ابلهانه ای است

  .محاسنِ هنر با تعریف و تمجید پوشیده می شود و با نقد آشکار* 

برخی مستقیماً از : برخورداری از هنر نوعی رفعِ عطش است منتها رفعِ عطش اشکالِ گوناگونی دارد* 
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  !لولۀ آفتابه کشی و برخی از ای از شیر لوله چشمۀ زالل آب می خورند، بعضی از رودخانه، عده

 !تعهّد مثل نمازِ بدونِ نیت باطل است هنرِ بی* 

  !ک، هنرشّاش باطل است و هنرمندِ کثیرالشّ نمازگزارِ کثیرالشّک، شک* 

در غیر این صورت، . مان را از این راه سیر نکنیم انتقاد از دیگران خوب است به شرط اینکه ما شکم* 

  !دیگران بلغزند تا ما گرسنه نمانیم! داخداون: دعای شب و روزِ ما این می شود

یابیم که هستۀ سلول  اگر از هنر برشی بگیریم و سلولِ آن را زیر میکروسکو  مطالعه کنیم، در می* 

 .تخیّل، و سیتوپالسمِ آن عاطفه است

ه کند تا از شکلِ یک نردبان ک کوشد با ادعای صِرف بر بامِ هنر برآید، در واقع تالش می کسی که می* 

  .روی دیوار نقاشی شده است، باال برود

دستۀ اول با تقویتِ هنرشان و دستۀ : توانند به هنرِ کشورشان خدمت کنند دو دسته از هنرمندان می* 

 !دوم با ترکِ آن

 .عقل و منطق برای شعر مثل ریش و سبیل برای کودکان است* 

 ! شعری که همه را راضی کند روسپی ولگردی بیش نیست* 

ین و ظهورِ شعرِ خوب در ذهن شاعر، حادثه ساده ای است امّا به گرمی صفای قدمِ مروارید در تکو* 

 . کلبۀ درویشیِ صدف

 !شاعری که با زور شعر می گوید، مثل زنی است که با عمل سزارین یک کودکِ مرده به دنیا می آورد* 

 .شاعران توخالی، قسمتِ خالی وجودشان را با ادّعا پر می کنند* 

 .شعری است که همه آرزوی فهمیدن آن را داشته باشند. شعر واقعی شعری نیست که همه بفهمند *

. همچنین می توان شعرِ خوب گفت و خوب شعر نگفت. می توان خوب شعر گفت و شعرِ خوب نگفت

 . شاعرِ واقعی کسی است که خوب شعر بگوید و شعرِ خوب بگوید

اما باغ و چشمه و ابر  ! درست... می بارد و شاعر می سراید،باغ گل می دهد، چشمه می جوشد، ابر * 

 .هیچگاه به دیگران ناخنک نمی زنند

 !اَنَاالحَقّ: اگر منصورِ حلّاج نبود، بسیاری از شعرای معاصر همین دو کلمۀ عربی را هم نمی دانستند* 

 ! کند، اما شاعر نمی سازد تسلّط بر وزن و قافیه کارِ شاعری را آسان می* 

یک شاعرِ خوب باید از قوانینِ منطق به خوبی آگاه باشد تا به هنگامِ سرودنِ شعر آنها را شاعرانه نقض * 

 ! کند

شاعری که با منتقدانِ آثارش قهر کرده است، مثل هواپیمایی است که ارتباطش با برجِ مراقبت قطع * 

 ! شده باشد

 ! ا غزلِ خداحافظی استدلنشین ترین غزلِ بعضی از غزل سرایانِ معاصر، همان* 
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شاعری که آثار شعرای بزرگ را مطالعه نکرده است، همچون جهانگردی است که پا از خانۀ مسکونی * 

 . خویش بیرون نگذاشته باشد

 . نسبتِ شعر به نظم، مثل نسبتِ باران به چکّۀ آب از کولر های معیوب است* 

 . بین ناظم و زبان یک کشمکشِ پایان ناپذیربین شاعر و زبان یک احترامِ متقابل برقرار است و * 

 !شاعران آب را گل آلود می کنند و شاعران می گویند فیلسوفان آفتاب را: نیچه گفت* 

یک شعرِ بد مثل یک عطسۀ بلند ممکن است توجه دیگران را به خود جلب کند، ولی تحسینِ کسی * 

 . را بر نمی انگیزد

 ! چا  اسکناس بدون پشتوانه استشعر گفتن بدون زمینه فرهنگی مثل * 

 ! قصیده یک گردشِ علمی است و غزل، یک مسافرتِ خانوادگی* 

 ! شعر مثل شکوفه است و نظم عینِ علوفه. هیچ کدام بی مصرف نیستند* 

 ! ورِ نانوا اگر شعر را به نان تشبیه کنیم، شاعرِ واقعی کشاورزِ گندم کار است نه پیشه* 

 ! گنجد، دلیل بر بی قوارگیِ دریا نیست اتاقِ پذیرایی تو می با اینکه آکواریوم در* 

افتد که به رازِ همۀ  انسانِ علم زده، انسانی است که با تشریح یک قوطی کنسروِ ماهی به گمان می* 

 . اقیانوس ها پی برده است

 . انسان دریای کوچکی است ایستاده در ساحل یک قطرۀ بزرگ* 

رِ فاسد را ترجمه می کند، مثل کسی است که چاقوی خون گرفتۀ قاتلی مترجمِ توانمندی که یک اث* 

 . ای را تمیز و از نو تیز می کند حرفه

 ! کاش می توانستیم برای دل های تاریک از آفتاب انشعاب بگیریم*

 ! وجدان بعد از بازنشستگی، حقوق بگیرِ شیطان می شود* 

ند، مثل کسی است که به خاطر طرحِ روی جلد، کسی که برای زیباییِ یک زن با او ازدواج می ک* 

 ! کتابی را می خرد

 چه کسی میگوید سفیدیِ دندانِ گرگ زیباتر از سیاهیِ چشمِ آهو است؟ * 

 ! در کابینۀ عرفا، وزیرِ نیرو عشق است نه عقل* 

 . های پاییز است قامتِ سبزِ سرو، نمایشگاهِ ناتوانی* 

 های دیگر ترجمه کرد؟  آیا نباید آن را به زبان. ادبی است یک انقالبِ بر حق، مثل یک شاهکارِ* 

 ! انقالب را می توان از بین برد، ولی نمی توان آنرا تا اطالع ثانوی تعطیل اعالم کرد* 

 !نقاشی، یعنی شَتَکِ روح بر بوم* 

 !گناهِ آفتاب چیست، اگر ما شب را خوب نخوابیده ایم؟* 

 . شود اگر مواظبش نباشی منحرف می. بلوغ رسیده است انقالب مثل نوجوانِ تازه به سنِ* 

 ! طی کردن پلّه های نردبانی که روی زمین خوابانده شده است: تمدّنِ بزرگ* 
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ها از کتاب بُراده ینیگلچ 62  | * 

 

 . یک طرفدارِ نادان، معموال یک مترجمِ بد و پُرکار است. طرفدارانِ انقالب، مترجمان آنند* 

 . د، باید دهانِ دریده ای داشتبرای این که همۀ مردمِ عالم لبخندِ آدم را ببینن* 

فقط یک سارق ادبی این جسارت را دارد که لیستِ اشیایی را که به سرقت برده، در چندین و چند * 

 ! نسخه به چا  برساند

 ! اتفاقی نیست "درد"با  "مرد"من بر آنم که قافیه بودنِ * 

 ! طرفداران او می افتم من معموال با دیدنِ یک میمون به یاد داروین نمی افتم، به یادِ* 

 . هیچ گاه برای تابیدن و درخشش ،از من و تو اجازه نمی گیرند. مردانِ بزرگ مثل خورشیدند* 

 !زبانی که حق را نگوید، فقط به دردِ لیسیدنِ بستنی قیفی می خورد* 

 . انقالب یک جلّادِ کارکشته نیست، یک جرّاحِ تازه کار است* 

ب در این است که هر دو از خیابان های سرباالیی شهر به کندی باال می وجه تشابه ماشین و انقال* 

 ! روند

 ! در سینۀ بیشتر سرانِ کشورهای عربی یک شهرکِ یهودی نشین می تپد* 

 . در جناحِ مومنان، شرطِ پیروزی، سپیدیِ باور است نه سیاهیِ لشکر* 

 ! کارهای چشمگیر انجام دهندمشکلِ اکثرِ پیامبران این بود که می بایست برای کورها، * 

 . بعضی ها فقط هنگامِ عطسه کردن متوجه آفتاب می شوند* 

 ! پیدا می شود "صبر"بعد از  "ظفر"حتی در فرهنگِ لغات هم، * 

 .اگر خفّاش هم باشی، خواه ناخواه با حرکت زمین به گِردِ خورشید می گردی* 

 .که زیر آنها خط کشیده شده است بشریت کتابِ قطوری است و انسان های برتر، سطوری* 

 !دوست دارم در کتاب قطورِ بشریت، حاشیه ای خواندنی باشم تا سطری مالل آور از متن* 

 !اومانیسم می کوشد تا با فندک های مدل باال، انسان را از آفتاب بی نیاز کند* 

 ...میان اعضای بدن باید از قلب سرمشق گرفت که حرف را با عمل توام کرده است* 

 

    سیدحسن حسینی                                                                                        

 " بُراده ها "برگرفته از کتاب                                                                                               
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ییُخفته در روشنا ،یکیبرخاسته از تار 63  | * 

 

 خُفته در روشناییبرخاسته از تاریکی، 

67تیر  35دوشنبه /علی میر افضلی  
 

 

 
 

 

روی تختهۀ اتهاق   . خواستم محل کار را ترک کنم، در اتهاق حسهابداری درنگهی کهردم     امروز عصر که می

 :همکههاران، ایههن سههخن نغههز بههه خطههی زیبهها نوشههته شههده بههود کههه گفتنههد کههار آقههای عزیههزی اسههت 

 .ی خُفته در نوریکی بیدار در ظلمت، و دیگر :تو دو تن هستی

 

هرچه به ذهنم فشار آوردم، یهادم نیامهد کهه در مقهاالت     . آمده بودشمس تبریزی زیر این عبارت، نام 

هایی است  مقاالت شمس، یگانه منبع سخنان شمس تبریزی است و یادداشت. شمس آن را خوانده باشم

  .اند که مریدان موالنا و شمس از گفتارهای شَطح گونۀ او نوشته

 

در اغلب جاها بهه اسهم شهمس    . به خانه آمدم و در اینترنت آن را جستجو کردم. جمله مرا رها نکرد این

های جبران خلیل جبران  گویه فقط در یک منبع، آن را به نقل از سروش نوجوان، جزو گزین. تبریزی بود

 . آورده بودند
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ییُخفته در روشنا ،یکیبرخاسته از تار 64  | * 

 

را ترجمهه کهرده، پیهام     رانجبران خلیل جب "پیامبر"به آقای محمد شریفی، دوست عزیزم که کتاب 

آثار جبران دیده است، پس از چندی پیام ایشان آمهد   آیا این عبارت برایش آشناست و آن را در  دادم که

 :است، به این عبارت "ها و کف ماسه"آن جمله، ترجمان سخنی از جبران خلیل جبران در کتاب : که

 

Every man is two men: 

One is awake in the darkness, 

The other asleep in the light. 
 

 .از راهنمایی ایشان بسیار شادمان شدم و به جستجوی بیشتر پرداختم

 

این . نوشته است 0639را در سال  "ها و کف ماسه"، نویسندۀ نامدار لبنانی، کتاب جبران خلیل جبران

وی در مقدمهۀ کتهاب،   . جملۀ قصار بسیار زیبها و ژرف اسهت   333های او در قالب  کتاب، چکیدۀ اندیشه

مشتی ماسه و کف اسهت؛ در تالقهیِ   : تر از نامش نیست این کتاب کوچک، بزرگ " :فروتنانه آورده است

 ."ساحل و دریا

 

ای بهه   چندین نوبت به زبان فارسی ترجمه شده و عبارات باال را هر مترجمی، به گونهه  "ها و کف ماسه"

 :مه را در اینترنت بیابمتوانستم متن دو ترج. فارسی بر گردانده است

 

 :ترجمۀ خانم نجمه موسوی 

 کنند در هر انسانی دو موجود زندگی می

 ها برخاسته، یکی که از تاریکی

 .و آن دیگری که در روشنایی نشسته است

 (99، ص 0379ماسه و کف، )

 

 :ترجمۀ آقای حیدر شجاعی

 دو شخص در درون شماست

 یکی در تاریکی بیدار است

 .در نورو دیگری خفته 

 (011، ص 0395ماسه و کف، )

 

اما دوست داشتم بدانم، آن ترجمۀ موجز و رسا از سخن جبران خلیل جبران، پرداختۀ ذهن و زبان 
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ییُخفته در روشنا ،یکیبرخاسته از تار 65  | * 

 

ای از آثار جبران خلیل  کیست؟ یادم آمد مرحوم سید حسن حسینی، شاعر و مترجمِ معاصر، گزیده

توسط حوزۀ هنری  95این کتاب، به سال . تترجمه کرده اس "حمّامِ روح"جبران را در کتابی به نام 

سال تورق  33کتاب را بعد از . ام موجود بود منتشر شده و من آن را همان سال خریدم و در کتابخانه

 :یافتم 031کردم و آن عبارت را در صفحۀ 

 :تو دو تن هستی

 یکی بیدار در ظلمت

 .و دیگری خفته در نور

 

چیزی که برای من در این جستجو جالب بود، گردش این عبارت در ذهن افراد مختلف و انتساب یافتن 

کند و آن، چسباندن  های فضای مجازی را بر مال می و این خود، یکی از آفت. آن به شمس تبریزی است

باید تا از درستی و . یمما باید با این آفت، مبارزه کن. اشعار و اقوال دیگران به بزرگان شعر و اندیشه است

شاید گفتهه شهود   . نادرستی قولی، یا مرجع گفتاری مطمئن نشدیم، آن قول یا گویندۀ آن را نشر ندهیم

اصِل سخن مهم است و چه اهمیت دارد که شهمس تبریهزی آن را گفتهه باشهد یها جبهران خلیهل        "که 

  "جبران؟

 

ر نقل قولی از هر کسی و دنبالِ صحت و کند به پذیرفتن ه جاست که ذهنِ ما عادت می ش آنا اهمیت

ههای نادرسهت،    ایم و به نقل قول آسیب دیده  در مراوداتِ روزانه، بارها از این ناحیه. آییم سُقم آن بر نمی

بعدها که اصل ماجرا روشهن شهده،   . ایم و دست به قضاوت زده  بدون تحقیق در درستی آن، اعتماد کرده

بیایید تا از درسهتی یها نادرسهتی سهخنی یها گوینهدۀ سهخنی        . بس شرمندگی آن برای ما مانده است و

 .ایهههههن یهههههک وظیفهههههۀ اخالقهههههی اسهههههت . مطمهههههئن نیسهههههتیم، آن را نشهههههر نهههههدهیم 
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 * | … افسون 66

 

 … فسونا

 داستان کوتاه از امیر دهقان
 

 
 

کهه   یاتهاق  یورود در یپله سوم، درسهت روبهرو    یرو ییرستم، شوهرش، دوتا ی، دوست افغانعبداهلل با

 دو اتاقهه کهه   ینه ااخ. کنارهم نشسته بودند د،یکش یخرناس م و دهیونکه، لخت دراز کشت کیرستم با 

خهورد تها بهه     یمه  یزپله ت شتاتاق ها که هریدر ز و نیزم رین زآتوالت  .نداشت ییشپزخانه و دستشوآ

 ندازها نین با سطح زمآ اطین، حآچال ِ  اطیح ها، و در اتاق یِدو قدم جلوتر، حدود دومتر .دتوالت برس

  یدروازه حلبه  یمتهر  کیه ها ادامه داشهت، تها    به اتاق  یورود یِبتون  یدم فاصله داشت، پله هاآقدِ ی 

 . زنگ زده

 نیزمریخورد و با کله به ز یم یبتون زیت یپاها به پله ها دیاگر مواظب نبود دیشد یدروازه  که وارد م از

 . شد یمترمربع نم ستیب دواتاق، جمعا نیابا  اطین در کل، حآکه مساحت  ینه ااخ .دیشد یپرتاب م

تهارعنکبوت   یها بندها نآکنج ،واریدو طرف د هیزاو در دود گرفته و و درون اتاق ها، رونیهاش، بوارید

به  ی،لجن اهیس یلکه ها. است اکیتر منقل و وافور ذعالِ که از دودِ مشخص بود .درست کرده بود یتور

 یِمتهر  کیه ها بهه فاصهله    یاهیس. بود انیگرفته از دورنما دود وارید نیا یِجا یاندازه کف دست در جا

ذغهال را   کهه یی ممشخص بود که  دست ها .شده بود دهیمالواریتربه د اهیانگشتان  دست س یجا نیزم

 .ودند تا پاک شماال یم واریبه د ختیر یقل منم یتو

 

گذاشتند چون  بهازو   یباز م .ن نداشتبه بسته شد یازین یعنی .باز بود مئدا رفته خانه رنگ و رو دروازه

 یبه زور باز و بسته م .زده بودن زنگ آ یوج شده ولوالعدولنگه اش کج و م. ن مکافات بودآبسته کردن 

سهر   درواقهع دنبهال دردِ  . دنه نداشتنابه ساکنان داخل خ یشدند توجه یکه از کوچه رد م  یکسان. شد

ههم بها صهاحب     میدا .نده بودنه رااجاره کرداخ نیا عبدهلل،دو، رستم و  نیامی شد که  یسه سال. نبودند



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

 * | … افسون 67

 

 یصهاحب خانهه را ههم مه     .شهناختند  یها را م نآ یاهال ی همه .اجاره بگومگو دارند پرداختِ نه سرِاخ

 . دنها نگذار آنسرِ هکردند سر ب یم یها هم سع سیپل .گودار بودند .شناختند

هم نشسته بودند وبا ههم گهپ    کیپله ها نزد یش روشوهر یافغان لحظه که افسون با دوستِ نیدر هم 

 یشهان نمه   ینهها و کارهها  آن به  محلی .سرشان را بر نگرداندند .از کوچه رد شدند یزدند چند نفر یم

 . نبودرس دنبال دردِ چکسیه. گذاشتند

 

از ن حهدود پانصهد متهر   آنهه مشهابه   انهه وچنهد خ  اخ نیه ا .نه رااجاره کرده بودنهد اخ نیبا عبداهلل ا رستم

 نی، از مهاجریباد فعلآاسالم  ایباد آشاه ، شهر نیاساکنان . منطقه، مازندران فاصله داشت نیشهرخاص ا

 یومهاه  شیپ پولِ ونیلیسه م اخانه را ب. ه بودوردآمنطقه  نیبه ا یگاریب یهستند که رضاشاه برا یزابل

ا دوته  درآمهد  .مشکل داشهتند هرماه  هماندک اجاره  نیدر پرداخت هم .نده بودششصد تومان اجاره کرد

اههل دود و دم ههم بودنهد، رسهتم نهه       فننتسهر از شتریالبته ب .شد یهم نمریبخورونمی غذا کفافشان 

کوچهه پهس   وارد  وچه بسا پا برهنهه،  ادهیپ. بود ینوازندگ رمهاج یها یگودارها، زابل یشغل اصل. بداهللع

 یداد مه  یا مه هم په !  خالف ریغ ای، خالف گرید یکارها .ندنداخو یم ،زدند یشدند، سازم یمها کوچه 

وخودشهان   دنهد یخر یدست دهم م یِمیقداز سازهای هم  را شانیسازها .زدند یساز م بچگیاز  .کردند

 . بود زانیوآ خانه رونِیب یوارهاید یکارشان رو لیوسا نهادرخ. کردند یو به قول خودشان نومریتعم

 *** 

دسهتگاه   کیه منقهل و   کیه فسون با عبداهلل نشسته بودنهد،  اتاق ها، که ا یجلو ،یمتر کی یسکو روی

عبداهلل چشم اش به تار .بود زانیون آوئکاردی آوباالواریدگریسه تارهم در طرف د کیو  یمیکاردئون قدآ

 الیه بهه خ . کرد ینم یتوجه نافسو ؟یچ یبرا .دوخته شده بود که رستم مست خواب بود، یداخل اتاق

تها بنهاگوش    .افسون نگهاه کنهد   یچشم ها به دیکش یخجالت م دیزدد ینگاهش را از افسون م خودش

 یعبداهلل عقب عقب م.کرد یم کیافسون خودش را به او نزد حال، نیبا ا. گرفت یگرم بود و سرخ شده

گرداند پشت سهرش را نگهاه    یسرش را برم بود، به عقب گرشیچشم اش به رستم  و چشم د کی.رفت 

 .شده بود زانیوآو دهیپوس .قسمت پله نرده هم نداشت نیا .بود رونیله باز باسن اش از پ ینصف .ردک یم

داد خهودش   یم حیترج یاما از ترس وشرمندگ .پرت شود نیزمریگاه به زآن ناخوداتک کیبا  دیترس یم

عهوض   شیزهمه چ. ه بودشدی گریافسون د کیامروز  .کرد یافسون م هنگاه ب .رااز افسون دور نگه دارد

 ی نهه اخ نیه همه مهدت کهه بها ههم در ا     نیا! موهاش، لحن صحبت هاش شیراآهاش،  سلبا. ده بودش

از  یناف و قسهمت  .نازک و کوتاه بپوشد نقدریا ،ینیچن نیا یبودم لباس ها دهیند میکرد یکوچک زندگ

 شمیپ چوقتی؟ ه!شد ینجوریچراا. است زانیگردنش آو ی؟ شال اش رو!باسن هاش لخت است موهاش

 تیه خوب! ها را نکننکاریچند باربه او گفتم که ا .کرد یم یناجور یخانه کارها رونیب !نبود؟ یروسر یب
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 * | … افسون 61

 

 یدم از کوچه رد مه آ همه نیبا من چه کار دارد؟ ا .شه بودمدیند ینجوریرستم ا شینه و پااما خ .ندارد

 .مشو یدر مسجد بازخواست م. نندیب یما را م .است دروازه باز. شوند

 

.   رک خهورده اش زل زده بهود  گه ت یگرفت به نوک انگشت هها  نییسرش را پا .دانست چه کار کند ینم

 که داد یذاشت چنان فشارگانگشتانش  یرارو شیکف پا .افسون نگاهش کرد .داد ین مان تکاآنها راتک

 تیوضهع  نیه اررا د هها  نآشهود و داریمبادارستم ب .بکشد داد دیترس یاما م،دیچیپ به خودعبداهلل از درد 

. کردشهتر یافسون خم شهد و فشهاررا ب   .خالص کند، نتوانست ی افسونپاریرااز ز شیت پاهاخواس .ندیبب

سرش را به . خم شدشتریافسون ب.دیپاها را پس کش .دیایش درنیکرد که صدا یچه موعبداهلل  دندون قر

وبه صهورت   می رفتن سوآسو و نیا دافسون در با صورتجلو زانیآو یموها .کرد کیصورت عبداهلل نزد

. سهرش رابلنهد کهرد    .ترآمهد  نییپله پا کی .مدآ یعبداهلل قلقک اش م. خورد یعبداهلل م ینیه نوک بوب

 دهیه د شیهها  نهیبلوزگشادش س یافسون عمدا خم  شد تا ازال! بلوزافسون افتاد به  دهانه باز چشم اش

رش را دوبهاره  عبهداهلل سه  ! را ندارد نآ یجرات  تماشا ادشیز لیم لرغمیدانست که  عبداهلل ع یم .شود

حهال   ایه . نبود یدرهر حال حال خوش. دارد یچه حال دیفهم ینم .و خودش را جمع کرد انداخت نییپا

بهه   "کهه   دیکشه  ینه اش رابه سمت خود مابا انگشت سبابه چ. دیخند یدل مراما افسون د.نبود یعاد

مطمئن شهود   نکهیا یبرا ."! من خوب گوش کن یها به حرف.من نگاه کن، های چشم هو ب نو م نجایا

 . زندی حرف م یاز چاو دیتا بگو خواستاواز دهدی اوگوش م یها که به حرف

 

موقع خنده باد گهرم همهراه بها  بهزاق     . دیخند یغش م غش ها نهاویمثل د یکرد و گاه یاخم م یگاه

سهابقه   یش به یکه بهرا  داد یبه اودست م یحس خاص. خورد یعبداهلل م ی زده خیدهانش   به صورت 

 یفرو مه شتریبد تروب شد، عبداهلل یوزهر دارم نیخشمگ.داد یم افهیق رییموقع ها افسون تغ نیدر ا .ودب

. افسون کار کشته بود. شود یمتوجه نبود چطورمحو م. یشن نیرفت  تو زم یفرو م شدی ب مآ .ختیر

 ی دهیکهرد تهف خشهک    یوادارش م بعدکرد و یش را خشک میگلو .وردآ یدرم انیبه غلش را احساسات

تا عبداهلل نفهس  . کند یم کینزد یدم را به خفگآ ولع و حرص یقورت دادن هوا. دهانش را قورت بدهد

 .دکر یاش  رااغاز م ییذایا اتیدوباره از نو، عمل تازه کند،

 

تها    نییسرش را پا .انداخت دیکش یکه رستم خرناس م یاتاق سکو، دم درِ یرو را دشیشال سف بار نیا

 !رستم بد خواب نشود مبادا، م حرف بزندارآ خم کرد که عبداهلل یشانیپ

افسهون   ،رفت سرش را کج کند یعبداهلل م .داد یعبداهلل را قلقک م ینینوک ب یشانیبر پ زانیوآ یموها

بها   ،یو بااوقهات تلخه   یجهد  یوله  .که بدنش با بدن عبداهلل در تماس قرار گرفهت  یخم شد طور شتریب

 یکن یگوش نم .یکن یخسته ام م یدار» :کهگفت توهم رو به عبداهلل  یگره شده، سگرمه ها یابروها
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باد گهرم دههان کهف کهرده اش  را بهه دههان        و کردی اوف اوف م« !خواهم یم هو چ میگوی م همن چ

بهاال و  را ش یخنهده هها   یصهدا . دیه خنهد   یمه و دید یعبداهلل را درمانده م.دکر یوصورت عبداهلل پف م

 یاتاق رستم مه  به داخل یحال نگاه نیگرفت و درع یدهانش را م یها جلوبا کف دست . برد یباالترم

دانست که عبداهلل از  یم .شودبها  نآومتوجه داریمبا دا رستم  ب کرد که واهمه دارد یوانمود م. انداخت

و  تهب  نکهه یعبهداهلل مثهل ا   یکه جفت زانوها عبداهلل بود متوجه یرچشمیز! می ترسدرستم  دارشدنیب

 را شیزانوها دستاشکرد با  یم یعبداهلل  سع. می خورد هم ه زانوهاش ازلرز ب .دیلرز یم ،اشدکرده بلرز

 .داد یقورت م ش رادهان شدوآبی م دیسرخ وسف...م نگه داردارآ

  

 نیه ا شهه یهم یبرا دیبا». آخر کار می رفتتا  دیاما با .برد یکارلذت نم نیازا .درون منقلب بوداز افسون

. کشهاند  یمه  عبهداهلل  خودش را  به طهرف . دکر یم رهاخنده اش را «...دهم ب یوشمالفضول را گ یافغان

  .داد یمه  رونیه ب...اوف واخ وه اخشهمش را بها   . خهورد  یم عبداهلل یشانپیبه   شحساس یبدنش و جاها

 حال خهودش را .کرده بودعبداهلل خودش را گم  . ی کردو گرم م سیعبداهلل را خ یها بخاردهانش گوش

 کی. ش داغ  شده بودیوگوش ها یشانیپ اما .بود زانیلب و لوچه اش آو .بود بیوغر بیعج .یدفهم ینم

نهوک   .ش را بهاز کنهد  هناریه پ یدسهت بهرد کهه دگمهه هها      .دآی یبندم دلحظه احساس کرد نفسش دار

 یغهره ا  مچشه  .دیخودش راعقهب کشه   عیوافسون سر .مده افسون خوردآجلو  یها نهیانگشتانش  به س

درمانهده و   عبهداهلل را .بود یگریته دلش طورد!! شرف یکه بکش کنارب شیبه دستها دیکوبرفت ومحکم 

بلند  "...هنوززود است " گفتخود شیپ. نکند تا کارش تمام شود یکرد دلسوز یم یسع .دید یم لیذل

 "... ، باهات کار دارمنجایبتمرگ ا" فشارداد نییعبداهلل را به طرف پاشد با کف دست راست سرِ

 

وغهر سهر    ظیبهاغ گریددوسهه بارِ  .عبهداهلل برگشهت   شیپ .م بستارآاتاق را یدرها. رستم طرف اتاقِ ترف

بهود    یوههر طهور   زور زد.به طرف دروازه رفت  !و تکون نخور نیبنش. فشار داد نیعبداهلل را به طرف زم

دل  .لند کنهد سرش را ب دیترس یم .کرد یم شنگاه یرچشمیعبداهلل ز.را بست یدروازه زنگ زده و اوراق

خداافسون خانم بگو من  بهترا: التماس کرد !شهیتکرارنم گهیاو را قانع کند که د کرد یسع .تو دلش نبود

التمهاس  ...عبداهلل دوباره و سه باره . گرفت دهی؟ افسون  نشنیکن یم هیتب یکردم که مرا دار یچه غلط

. بهود  یدنبهال فرصهت   .دیچاره را درفرارد عبداهلل. کرد یاعتنا کارش را م یب  فسونمد، اآاشکش در .کرد

 یکلمهه ا  یا قهه یچند دقو ستادی، مقابلش ابستپله ها را با بدنش راهِ . افسون  نقشه اش را متوجه شد

 .دیرسه  یافسون مه  زورش به .عبداهلل خواست  به زور متوصل شود. مواظب حرکات عبدهلل  بود   .نگفت

بخهورد و سهرش    نیاو را هل بدهد ممکن است زمه  یناگهانو ییوهیاگر ایثان، دیترس یاوال از رستم ماما،

 یاز کارهها  .سهت یاهل ترس و کوتاه آمدن ن .شناخت یافسون را م .شود یوقت بدترم نآ...بخورد  ییجا

 یرود و چهه مه   یکهه بفهمهد کجها مه     کهرد ی اش مه  بیها تعق وقت یبعض. نه اش با خبربوداخ  رونیب
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 هجه افسهون موا  یقبال هم  با عکس العمل هها . بارنبود نیاول .است هکرد یکه چه غلط دیاالن فهم...کند

  .ترسد یموقع ها مثل سگ ازش م نیرستم هم درا. ستیجلو دارش ن ی، اگرافسون لج کند کسه بودشد

 

هها حسهاس   زیچ نیه دانست که رستم به ا یم نکهیبا ا .بکند دیدانست چکاربا ینم .بود هپاچتدس عبداهلل

کرد  یازافسون خواهش م. افسون ول کند دیگفت تا شا یکرد ورستم رستم م یم شیزماآاما     ،ستین

خون بهراه   ندیبب حال نیرا درا تااگررستم ما دو  افسون خانم،! شودداریکه بس کند ممکن است رستم ب

 یمسهئله ناموسه   .ندارد یریدانست که او تقص ینم!  از چه قراراست هیداند قض یرستم که نم. افتد یم

 .   افسون خانم شود یم

فرار  گذاشتی نم .هزنش امروزهار شد .نقشه خود افسون است ها نیرستم بفهماند که همه ابه  یچطور

زور زد و بست و جفت اش  را محکم  میبست ینم وقت چیدروازه را که ه یحت .مرا درکمند انداخت .کنم

ناخواسهته از   زهها یچ یبعضه  .دکهر  یخودش زمزمه مه  شیراپ ها نیا. برام نگذاشت  یراه فرار چیکرد ه

وافسهون مهلهت    ،شهود  یتکرارنمه گریافسون را قانع کند که د کرد یم یسع. شد میچشمش رد  یجلو

 یکه ی. مهد آصهرفه رسهتم    یموقهع  صهدا   نیهم .کند دایپ یراه دیورد شاآ یبه مغزش فشارم .داد ینم

 نهد یهها را بب  نآم  دررا باز کند وکه رست دیترس یم فطر کیعبداهلل از . ادامه داشت قهیتا دو دق...دوتا

 یمه  .رهها بشهه   مدن رستم از دسهت افسهون  آبا  دیخوشحال بود که شاگرید یاما ازسو !علم شنگه بشه

 یچشمش  به اتاق رستم  بهود وله   .ابدی یخالص تا ماده کرده بودآ هردواتفاق یاما خودش را برا .دیترس

و شهد  که رستم  چند بار غلهط زد  دمهرو    دید یدر م یازال. سرفه رستم  قطع شد  یصدا .نشد یرخب

، مجبهور و منتظهر   دیه عبداهلل نها ام . امدیش درنیصدا گریو د دی،  چهار تاق دراز کشدیپشت خواببه بعد 

 بسهت و  یرا مه  شیموهها  .کرد یخودش را مرتب م بود ستادهیا خیافسون باالسرش س .نقشه افسون بود

 . هم کالفه بود عبداهلل .دیکش یم نییپا و شلوارش را بلوز

 

فشار   نیرا به طرف زم شیو با هر دو دست شانه ها دیکش غیافسون ج .شانسش راامتحان کرد گرید بار

 .بودکرده بغل  راش یمثل موش دست و پا .اوعبداهلل فورا نشست غیج با "، با هات کاردارم نیبنش ". داد

 . به رستم بود دشیما

 زیه خ میعبداهلل نه . دیرس یرناسش بلندتراز قبل و تاسرکوچه مخ ی، صدابود دهیواردرازکش یبصل رستم

 یعله  ایه  ،رامحور کرد ییباال زپلهیبا دست راست لبه ت. جا به جاکرد ینیپله پا یچپ اش رارو یشد  پا

 روبهه رو بود  دهیاو را چسب قهیمحکم افسون که با دست چپ  یلیبال فاصله باس. گفت و بلند شد یابیدر

 .ش نشستیاگفت و سرج یخآ. شد

اشهک عبهداهلل   ! فضهول  !ههنوزکارم با تو تمهام نشهد  .نیبنش .تخورمی؟ نمیهست یخوردن! تلخ  یافغان "

 .مدآدر
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دل  دیبهه نظهرش رسه    .به افسهون نگهاه کهرد    .خاراند یدست چپ پشت گردن خود رام کج وبا گردنِبا 

 .شود کرد از کنارش رد یم یحال سع نیودرع .التماس کرد .مد ه باشدآافسون رحم 

 یش انگشهتان پاهها  یخودش را کج کرد تا راهش را ببندد و با کف پاها .دیرا جلو کش هایشران  افسون

 . .. ورد وکندآسواخ در  زاو را با دوانگشت ا رهنیپ یدگمه ها .عبداهلل را لگد کرد و فشار داد

بهداهلل شهرمش شهد و    ع .آمدافسون جلوتر  .ندیشنش بیمجبور بود عقب بکشد ودوباره بعد سرجا عبداهلل

ن کوچهک  بها   اتک کیبا  .پله بود رونیب شنصفه از باسن کی .بازهم عقب عقب رفت .دیکش یخجالت م

اورا دیاش راکش قهیافسون .درهوابود .فتادا یداشت م .شد دوبارکج .فتدیبود ب کینزد. کرد یسرسقوط م

 . تیخاص یب یترسو! یریکجا درم !نجایا ایب "دیطرف خودکشه ب

 

 یحهال مشهت  در همهان  افسون هل اش داد و. نبود یاما کس .عبداهلل خوشحال شد .صدا داد چیقر زهدروا

پلهه   یزیه ت یاش رو یبلهوزململ  .د واو را دروسط پله نشاند که برود دروازه را ببنددیبرگردن عبداهلل کوب

 یمه  ییزهها یلهب چ  ریه ز .نداسرش را بر گرد هللبداع. شددایاز باسنش پ یاز باال تنه ونصفی مین .کردریگ

ش و یروبهرو  بهار  نیه ا .برگشت عیافسون سر! کرده باشد یتیکرد که مبادامعص یطلب بخشش م .خواند

  وانیل کیاجازه خواست  .اما سکسکه اش شروع شد .دیکش یعبداهلل نفس راحت.ترنشست نییپله پا یرو

خهود    شیپ.خورد یب مآت داش .سکو کناراکاردئون کهنه بود یو رو رب چند مترجلوتآپارچ  .ب بخوردآ

  یحسهاب  درسهتِ . ردیجان مرا بگ خواهدی م. زنه نیچه اش شده ا !برخوردم ناطیش هامروز ب "گفت یم

 . نذرکنم اگر قسردربروم دیبا .فتدین یاتفاق دخدا کن! هیچ انیکه جر دیگو ینم

.  داد یطهولش مه  . اش ادامهه دارد  کرد کهه سکسهکه   یاما وانمود م.مدآسکسکه بند .ب خوردآ وانیل سه

 یبهه خهودش لعنهت مه    وکرد  یممرور. بکند یافسون کرده بود مرور هیکه علرا  ییشد تا کارها یفرصت

 یحرفه کهه  شهوهرش   !چهاره یب کهه فرستاد  یم تخودش لعن هب "!بد بخت به توچه مربوط بود".فرستاد

بهارهم بهه    کیه ؟ ی؟ انعهام گرفته  یبه رسهتم نگفته   میخالف افسون رامستق یمگرچند بارکارها. نداشت

 .ینکرد ایح همازب .یولگد خورد ها ازرستم چک یفضول نیخاطرهم

*** 

همراه با صاحب بهار،   یگاه. کرد یکارم ییقاآحاج  شیپ یفروش مانیس بنگاه کیوسط شهرودر عبداهلل

که  ه بوددیخود د یها چند باربا چشم .کرد یم یخال مانیها س نآ یرفت وبرا ینه ها ما، به خیمشتر

بعد از . دیایب رونیکرد تا افسون ب یم نیکم یوعبداهلل درگوشه ا. شد یم ینه اانها وارد ختتک وافسون 

نگهاه  . کهرد  یرامرتب مه  شیها لباس. شمرد یها رام ورد و پولآ یپول را درم فینه کاخارج شدن از خ

رستم  . ه بودگفترا به رستم  نهایعبداهلل ا. شد یمگرینه داوارد خ الیخ یب. است یبه ک یکرد که ک ینم

بهارهم   کی .عبداهلل گوشریاباند زومحکم خ .عبداهلل خسته شد ینفهمتکرارواز . انداخت یپشت گوش م

ه افسون در جهواب گفته   "...یکار داشتچه نه ها اخ نیتو ا " ه بوددیازاوپرس ه بود وگرفتراافسون  یجلو
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 یبچه هها فهال خواسهتند، بهرا     پدر، مادروخانواده،  یهمه اعضا. چند تا فال بود. "رمیرفتم فال بگ "بود 

گفتنهد   یکه مه  دیشن یم یحاج یها یازمشتر. کردی نمباور. نکرده بودعبداهلل باور. دیطول کش نیهم

هها   نآچنهد باربها   . دیکشه  یعبداهلل خجالهت مه   !دیگوی نه نم. تان رستم پرمحبت استینه اا خازن هم

 .شده بودریدرگ

 

امها   .دیه داشهت بهه رسهتم بگو    فهیشد، وظ یشان باعث قتل م لهی، درقباوتابو بود ی لهیدرقب زهایچ نیا

مهی   رونیه ب ینه اااز خ دیافسون را د یفروش مانیبارسرکوچه س کی .گرفت یم دهیمعموال نشن  رستم

اش  نهه آیاز پشهت   هللعبهدا  .کهرد درآورد خهودش را مرتهب    نهآی .گذاشت نیاش را زم یدست فیک .آید

بنگهاه   صهاحب امها   .بزنهد  رگوششینجا زاقصد داشت هم .شدی افسون عصبان .رفت داخل بنگاهو دیراقاپ

 ییهها زیچ. صاحب بنگاه بوبرد .و رفت دینزد وافسون راهش را کش یکردحرف نییعبداهلل  سرپا .دیسررس

کهه   ش بهود یهها  یازمشهتر  یکیعبداهلل با  یریبارشاهد درگ کی .نبود جیاح ندآیبود که خوش  دهیشن

دانسهتند   یها نمه  یاز مشتر یبعض .اخراجش کند که دبو نیش اسعبداهلل تر .تندگف یافسون افسون م

 یرا رد نمه  یکسه  !زدنهد کهه زنهت پرمحبهت اسهت      یبهه عبهداهلل طعنهه مه    . که افسون زن رستم است

صاحب کاردستش را گرفت یک بارکه  .یمشتر ی نهابه ش دیکوبمی  لیکرد با ب یعبداهلل معطل نم...کند

صهاحب   شیپ .افسون دوباره به کاربرگشت رستم و خودِ یتمناکه با خواهش و  .تداخان رونیوازبنگاه ب

 . دیکش یکارش خجالت م

گشهت بهه    یفکرش برم .خجالت  به کنار.ه استنادانست که با شوهرافسون هم خ یصاحب کارعبداهلل م

  !نه خرابم کنداد خهخوا یم. اخراجم کند مترس یافسون، م

 

 ایه منطقهه و   یهمهه گودارهها   بها یرستم و افسهون وتقر  یعاد یاهلل بود، زندگکه باعث شرم عبد ها نیا

هها   نآاز سیپله  .یدزد یحته  .کردنهد  یمه  یشکم شان هرکار رکردنیس یبرا .گرد بوده نوازندگان دور

 یمه  یقمهه کشه  .شهدند  یبازداشهت مه   .خوردند یهرروزکتک م .دندیترس ینم یچیازه .برد یحساب م

ند  ه بودنه شدافضول هم خ یافغان کیبا  که نیازا .بود یودوره گرد یازندگشان نو یشغل اصل اما.کردند

. داشهتند  ینهه افغهان  ام خه یزابل نیچند  .مقدورنبود شانیبرا ییبه تنها هیپرداخت کرا .اجباربود یاز رو

 یکه سرشان به مسجد محل وصل بهود، فضهول   ها مثل عبداهلل یاما بعض. م وساکت بودندارآها ان شتریب

عبهداهلل درمانهده   . ردیه بگ شهیهم یعبداهلل را برای ها یخواست جلو فضولمی وامروز افسون . کردند یم

 یچند بارگفتم غلط کردم، مگهر ول مه   .کن است مگر ول. مد سراغ منآحاال : گفت یخود م شیپ .شد

  .رددا یزیبرورآقصد  .کند
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 .زنهد، نهه  مهی  که توذوق  ییها نآ، ازنچسب یها یزنگ اهیس بود، یزنگ اهیها س یزابلگری، مثل دافسون

 ینگاهش مه که بار نیاول. ن بودآ اهیس ین یآن چهار برابر ن داخل یدیداشت که سف یدرشت یچشم ها

ها دماغ کوچک و  یهمه زابل ثلم .دکر یدرشت بود که جلب توجه م یچشم ها نیقبل ازهمه ا یکرد

 شیپروپهن وگونه ها یاماصورت ،الغراندام بود که نیبا ا .نبود یها گوشت یمثل مازرون .داشت یزینوک ت

صورتش با هم هماهنگ بودند وبها انهدام زنانهه اش     بیمده ودرمجموع ترکآ باال زشینک ت ینیک بوتا ن

 نشسهت،  یرستم نمه  شیپ شینه هم  بدون آراادرخ یکه افسون حت د،می کر شیراآ یاگرکم .جور بود

 . باشدریفالگدوره گرد و  دهو نوازن یداد زابل ینشان نم

 یمه  یکار .دکر یجلب توجه م....و  ی، مجلس عروسابونی، خبود هرجا .را هم بلد بود ییبود ودلربا دلربا

 .     اوباشد یبه سو هیژو یها ها و توجه کرد تا نگاه

داشهت، درههوا    یکند ازسربرم یدارد دوباره سرم که نیرا به بهانه ا یروسر ناابیها وسط خ وقت هیگا

 غیها،  ج یو مهمون ها تو جمع. کرد یزد ودو باره سرم یلبخند م ،کرد یدوروبرش رانگاه م، دنالرز یم

دهانش  یدست ها را جلو. کرد یوبالفاصله سکوت م می کشیدسکته دار یممتد همراه با خنده ها یها

    ... شرمنده ام هکمی گرفت  یداشت و حالت ینگاه م

 

شهر به  نیازا ایبخش شهر به بخش دورترو کیروزها، از یبعض .اشداوب یها به سو کرد  تا نگاه یم یکار

نسبتا پههن   یکه دسته ها ییچرخ بلند، ازاون موتورها یکوبا رستم پشت موتورسوز .رفتند یمگریشهرد

را مثل سه تار ایاکاردئون و در حالی که  .شستن یم دارد یمتر مین اهیس با حاشیه یلق دورنگطودرجلو

 .مهی کردنهد   بلنهد بلنهد بها رسهتم بگووبخنهد      فشرده بهود اش  نهیبه سباشد محکم  بچه ای که در بغل

و  زدی سوت مه ی زدن بوق جاه ب دیرس یو مردم  که م تیبه جمع .زد یرو م ادهیرستم به پ کیدرتراف

جوانهان هها     .گفهت  یکرد و جان حان مه  یم یهرفت وهمرا یند و افسون قربون صدقه او ماخو یوازمآ

کردند که افسون  یودست درازم دندیدو یدنبالشان م یگفتند و چند قدم یمتلک م ،کردند یم یشوخ

پها بهه سهن     یمردهها . جلف نبود لیورد وآ یادا واطواردر م، داد ین ماافسون دست تک.را قلقلک بدهند

بهه   هبوسبا دست راستش داداند وافسون  ین ماش دست تکیبرا...  طنتیش با ایگذاشته  ، بدون منظور 

 .دکر یها حواله م نآ یسو

 

 یاندام هها ریش بها سها  یها نهیبدون شکم وس ،قدش نسبتا بلند. ها  قد کوتاه نبود یافسون برخالف زابل 

دست . کرد یاستفاده م یبازار یبندها نهیکمترازس. خوش فرم بود یبزرگترول. نداشت یبدنش  هماهنگ

 یفرم راه رفتهنش طهور   .لرزان بودند نموقع راه رفت .دوخت یخودش م .وبدون اسفنج یدوز و پارچه ا

 . مدآ یبه چشم مشتریش بیها نهیخورد و س ین مابدنش تک یاعضای بود که  همه 
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به  ینگاه یرکیز ریعبداهلل ز .می کردنه تن ابود سرش گرم بود و لباس خ یشپزآمشغول  ینه وقتاخ تو

بلنهد  افسون سهر   .دیترس یاما م .افسون را تماشا کند یا قهیمد چند دقآ یبدش نم .انداخت یافسون م

 یمه  الیه خ یرا ب زهایچ نیهمه ا اوقات یحال گاه نیبا ا .می ترسیدکردن هم  تیاز گناه ومعص کند و

شد وسبحان رب  یخواند، خم م ینمازم یوقت یحت. به افسون داشت لیگفت و م یکاش م..شد وکاش 

گهاه  بهه انهدام افسهون     آش نا خودمچشکرد،  یم یشپزآنه جلوش ا، افسون با لباس خگفتی م میالعظ

بازهم نگاه ازافسون بر  .کرد یدوباره شروع م .نداخو ینمازشکدارنم. دکر یم عنماز را قط. شد یدوخته م

  .دادی ن حال ادامه ماداشت ونماز رادرهم ینم

*** 

 !سهت یافسهون امهروز لهذت بخهش ن     یها طنتیش. ها نبودی ریازاون توبم. بود یگریطورد رشیگ امروز

 دنیه بها کوب  یهرطورشهده، حته   دیبا  .چاره کار فراراست .رود یبدن اش فروم یبه همه جا .ستاشدارین

 ها اون عقده ی همه. مرا کرده یدختره امروز قصد نابود نیا. اش خودم را خالص کنم نهیس یمشت رو

خرت خودش آو ایدن یفهمد من برا ینم. دختره نیبدبخت است ا. ردیخواهد انتقام بگ یرا جمع کرده م

 .. . کردم یداد که عجب حماقت یبه خودش فحش م ،ریگ نیبا ا یول. مه اکارها را کرد نیا

جرات داد،  شبار به خود نیآخر ی؟ برا یچبدوزد پا پوش   میکند و براداریچه کارکنم؟ رستم را ب حاال

طهرف دراتهاق رسهتم     به افسون صورت  .افسون را نگاه کرد یچشم ریز ردیبه فراربگ میتصم نکهیازا لقب

 .ند که از کنارش رد شهود اچرخ اگردنش ر ،بلندشد یک باره بود،  عبداهللهم عبداهلل  حواسش بهاما  ،بود

منتظرچک ولگد  .شد رو به روتوامان با ترس  یبا حس. افسون را فشرد نهیافسون خم شد فرق سرش س

 . ل شدیبدتلذت ناشناخته و  لیاش به م هدلهر. افسون بود که با خنده افسون روبروشد

 .نرده پرتهاب کهرد   ین سوآبه  عبداهللسر یاز باال ی، تفبودش درهم یاهاما سگرمه  .کرد نگاهش افسون

؟ یشه یزهره ترک م یبد تردار ای؟ یدیهان ترس:گره شال دورگردنش را بازکرد وبا اخم به عبداهلل گفت 

 نیه ا !بگم به تو یچ! ستین تیالکه ح یمهمفهم ونف !فضول یافغان .میندار یحال نعش کش !سکته نکن

 ؟مینهه شهد  اهمخ یافغان دم نجسِآبا تو میردک یکار بد ! بتمرگ سرجاتریبگ !با تو حرف زد دیبا یطور

 نیه بها ا  ی؟ با ما گودارهایبزرگ شد یکجا وچطور .؟ نه واالدیدار تیاصال ترب! ؟دیداری گند تیچه ترب

،  میکنه  یبدههد چهه جهور زنهدگ     ادیباالسرمان بود تا به ما  یکی .اقات کی ی، ده تا آدم  تویسگ یِزندگ

  ؟یشما چ...میمردم ببر ینه هااتو خ یوشاد می، سازبزنییو گدا یفضول یجاه ب .میاوریپول در ب یچطور

 !دیکن یمی مثل خر بار کش ایو  یمزدور...  وجود و یب

و   ینینشه  یمنبرم یپا ریز؟ ن استافغانستا نجایبد بخت مگرا  ؟یدم فروشآموزش آ یبرا یریم مسجد

بروبتمرگ   ی، شام خوردینه، زهرماراخ یآمد !؟یکن یخوند مآانجمن و  یرا برا یعاد مردمی نیخبرچ

. نگفهتم  یزیه تا االن چ .مسکوت کرد !؟چوب می زنیما را  اهیوزاغ س یکش یسرک م یه هیچ سرجات،

 ! یوردآگندش را در رگیداما  . یما هست ینه ااخوب هم خ
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کشند، سر  یجانمازآب م نمازتوهستند، شیکه پ ییها نآتروگنده ترازتو،  ادم مزخرف؟ مومنآ توچه به

از قصهد چشهمات    ایه ؟  یکور! کنند یم....افتند و  یدنبالم م...خوانند و یوقت و با قراءت نمازشان را م

 یکیتو! مینک کم داشت؟ خاله زیکورباش یریگ یم لپو ای، یکورباش دیبه تو گفتن با دی؟ شایبند یرام

 ! از افغانستان فرستادند یرا سوغات

 .انداختمتورا  پشت گوش .... ها و یفکری ب ایها و ی، مزدورهای نیریخود ش ؟بگم  یباراست، چ نیچند

 شی، په نیه ا شیپه ....و شعور ی، بگریبس کن د .نگفتمی زیچ....عصابم فشارآوردم اکردم، به  یخود خور

 یزرمه   یهه ! دهنهد  یها که راهت نم یعروس ن،ی، مراسم تدفمهیزا، مراسم ولن، درمسجد، درمراسم عآ

 !  نآافسون ،نی، افسون ایزن

 وتوبا گهوش ... میخند یبا هم مو موییگی ا مر ها نیداند، شبهاا یرا م زیرستم همه چ یوقت کهیمردخرآ

بهه مهن مربهوط     ییخهود بگهو   شی؟ پینکن یفضول گهید یبفهم یتون ی، نم... یشنو یگنده ات م یها

 ؟یبفهم یخواه ینم ای؟   ستین

 . برخورد کرد جو نیابا تو  دیبا

به تو گفتند امربهه معهروف کهن و     ای؟ یمعلوم کن فیتکل مانیبرا هیخوای ، توممیستیدم نآخودمان  ما

 ! ثواب اش راببر

ه خهودت  کنند؟ خوب یم یدهند خودشان چه جورزندگ یکه وعده بهشت را به تو م ییها نآنفهم،  آدم

 یهز ، همه چی، پادو امربرشان هستیکن یم ین نوکرآو  نیا ی نها، هرروزخیدیشان را د ینه و زندگاخ

 ... ینیب یها را م نآ

 .زد یحرف نم. خوش را جمع کرد .موش شده بود عبداهلل

  بچگهی از . شهناخت  یآدم هها را مه   یشناسه  انسان یداشت اما به اندازه دکترا ییابتدا التیتحص افسون

نهه بهه   اخ نین کوچه وازاآه به چکو نیواز ا ،ن شهرآشهربه  نیازا خود ی خانواده یمراه  با بزرگترها ه

 یم یجنس یها تیگرفت، اذ یزد، فال م یمبک واکاردئون مت همی گاه زد، یزد، تارم ینه سرمان خآ

 سِیرئه  و اسهدار اسهت، پ  ییایر یدم ب، کی آ اهل فرهنگ ی، کهیچه جور یبازار یداند حاج یاوم....شد 

خوانند واخهتالف شهان بها      یها چه جورنمازم یسن .دارند یها چه برخورد لهیقوم وقب سِیرئ... شرکت و

متوحه بود . با همه شان برخورد داشت .شناخت یم یحدودرا تا .... و ی، عراقیافغان. است یچها  عهیش

گهرد، کهه   ه ، خوانندگان دورینوع زندگ نیا .ستندیها ن یها مثل زابل یازافغانگرید یاریکه عبداهلل و بس

از  یمثل گروهه  نانیا. فرق دارد نانیاز نظرا.....و تیند، گناه ومعصه اکرد یزندگ یطور نیجد اندر جد ا

تواننهد   یخهود جوابگهو نمه    یشهوا یامهام و پ  شیدانند و پ یم تیها را معص یکه بعض ستندیافغان ها ن

  ...باشند

 کهروب یکهنم تها م   یمغزرا ضد عفهون  نیحاال نوبت من است تا ا. نده امغزشان را شستشو داد یکوچک از

 داهلل؟عبیدیفهم! در تقابل نباش باش، با من یهست یهرچ... ای یتو، افغان. نکند تیبه من سرا یفضول
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 ؟ی، نگفتیگفت میمن مستق به

هم  .ندارد یخوب ست، عاقبتاکارها بد  نیا دیگو یکه آفا م یبه من نگفت با اخم یباربا خنده وگاه چند

 یحاجشهتر یکه شهدم مثهل ب  ری؟ پستیگناه ن یب یدمآ چیمن باخنده گفتم ه؟ ... این دنآو هم  ایدن نیا

 یطلب بخشهش مه   ،خانه خدا رمیکنم م یکنم، هرطور شده پول جمع م یمکه، توبه م رمیها  م یبازار

 ی، پارسال، غروبستین تادی؟ "...یخند یچرا م "یگفت یتوم .دمیخند یمن م یگفت یم یتو جد. کنم

م افسون خانم، بگم؟ سر "به من  یروکرد ....و کیبود، بدون سالم وعل دهیرستم خسته و کوفته تازه رس

گفتند؟  یم یامروز چ یحاج یها یمشتر ؟.....، بگم ی، باز گفتیاما تواعتنا نکرد. نگو یعنی .باال دادم را

کهن   ، ولیافغهان  شهعورِ  یبه . اشاره کردم که ساکت شو؟  ....ومانده بود صاحب کارم دهانش ازتعجب باز

 بکن؟ یخواه یم یهرغلط: میخرمجبورشدم بگوآو  ینبود

ی ش را مه یبا انگشت سبابه نهاخن انگشهتان پها هها     .بود  نییسرش پا! گفت و نه الممی  مینه م عبداهلل

 .خاراند

 .  گهی؟ بگودیالل شد! ؟گهید ی، بگوآریالل شد

 ... تیخاص یب یباال موذری؟ سرت را بگ یمع کردمثل موش خودت را ج چرا

داد نهزد؟ و  بهه صهورتت   ورد، آ یرا درمه  شیلباس ها یوقت .تو یبود به حرف ها الیخ یروز رستم ب نآ

 لیه منهم با دسته ب! کارها دخالت نکن؟ نیکند؟ توا یدانم چه کار کنم و زنم چه کارم ینگفت خودم م

 ؟شویساکت  یتومجبورشد؟ نی؟ هارشدهیت چرستم برگشت و گف .به طرفت حمله کردم

 . یبار به رستم  گزارش داد نیچندم یبرا، تاب و بآحال فرداش با  نیا با

بها   یکهرد   ی، نگفت اگردوباره فضهول ستینشد؟ نگفت به تو مربوط ن یداد؟ عصبان یجوابت را چ رستم

 .  یستیدم بشو نآتو. کنم فیتکل نییهات تعبا دیامروز با! ؟... یریگیچک و لگد انعام م

 یریبا آنها  در گ بار دو یکی یروز. کرد یش متیذا یسپاه امر به معروف به اندازه کاف. شد یاغی افسون

چهاک زدن   رهنیه و داد و پ غیبهاج  تیه درنها ای، با جر و بحث و بیبود، با خنده، با فر یهر طور داشت،

وجود  یواستراحت است، تو ب راحتو شیاسارامش وآ ینه، که جاااما درخ.شد یها خالص م نآازدست 

 ....! مسجد خِیرستم ؟ وآقا ش یبرا. یکن یم ینیخبر چ.یدماغ ماشد یمو

 

 یب نیبکنم ا یکار دیگفت، با یخود م شی، پیریاش را گرفت، نه فقط به  قصد حال گ میتصم  افسون

 .از تهرس سهکته کنهد    هکه  نیا ای .هم نگاه نکندپشت سرش را .راست برود افغانستان کی نجایوجود از ا

قصد افسهون   نیعبداهلل هم ا! در برود یتله به سالمت نیاز ا گذارمی نم .خودش و ما را راحت کند الیخ

شهکم اش کهه دل    یدسهت گذاشهت رو  . تا خودش را نجات بدههد  دیکش ینقشه م .بودشده را  متوجه 

نگاه به . دآی ینفسش دارد بند م کهوانمود می کرد . زد ینفس نفس م ،ییبرود دستشو دیبا و دارد چهیپ

 !ندارد یا دهیفا چیه! نه .کرد یافسون م
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، افسهون ولهش   کهرد ی م هیگر ایه ایه...    گریبه خدا قسم دو  و ناله و غلط  کردم و گه خوردم  عجز

   .نکرد

 یت مه یچشهمها  جهنم را بها  ا،یدن نیکنم، توهم یمعطل نم! االن نیهم !ری؟ اجرت را بگیکن یم ثواب

 !یکهرد  دایه نجهات پ  دیشا! یت را بخوانیدهم دعا یبه تو مهلت م ؟یهست یبهشت ینکنه فکرکرد ی،نیب

و  یهژ ق یژبدون ق  یموقع دروازه  ورود نیهمدر  .ستیبه ا نجایهم. و بلندش کرد چاندیرا پ وششیک گ

 . به گوش برسد باز شد بازشدن آن یعاد یصدا که نیبدون ا

 غیه خهورد و ج  یش به پله آخهر یزانو .دیپر نییاز کنارش پابه سرعت  عبداهلل .نداافسون سرش را برگرد

عبدهلل  غیج .اما افسون توجه اش به دروازه بود .با صدای جیغ عبداهلل رستم بی اختیار بیرون آمد .دیکش

تها   یشهان ها شیه و ر دهیشان از تهه تراشه  یچشمش به سه آدم قلچماق افتاد که  موها. گرفت دهیرا نشن

 لیو سهب  شیه مثهل ر  .زد یم یاما نوک انها زردبود  یجو گندمریش ها . پخش بود نهیس یچانه روریز

یک اسلحه به تن داشت  یها که اورکت مشک نآاز  یکی. شودی بد رنگ مگاریکه با  دود س ،ها یگاریس

مهاده  آوشکل  زهیژث با سر ن گداشتند، تفن به تن یلباس پلنگکه گرید یدوتا یول. کلت دست اش بود

 .عبداهلل از ترس بلند شد، درد زانو را فراموش کرده بود !حمله را داشتندباش و

 

 یبهدن  دیو بازد.دیشان را دستبد بزن یرو به سربازها، هردو .دین نخورکات .دیستیبه ا تانیسرجا :فرمانده 

 . میندار یکار اوبا گفت  فرمانده: میکار کنه زنه را چ :پرسیدسرباز. کنید

ههر شهب اول اذان    . و تملق که من طرف شما هسهتم  البهشروع کرد به عجز و  .افتادتته پته  به عبداهلل

چرا مهرا  ...دهم  یرا من انجام م خیش...نه حاجاخ دیخر. دارم یمسجد هم همکار یبا متول. مسجد هستم

 !؟ دیزن یدستبد م

 . اه را باز کنبرو کنار، ر و آمرانه گفت  افسون رفت یعبداهلل سو یاعتنا به حرف ها یب فرمانده

نفر  کیفقط  .پله ها تنگ بودند. راه را بست بایتقرو ستادیخربود اآمانده به  یکیکه  یپله ا یرو افسون

 ینمه  .شهود  کیه خواست به افسون نزد یفرمانده نم .کردند یدونفربه هم برخورد م .توانست بگذرد یم

 یوانمود م یطور نیسربازها ا شیپ.. دممکن بود تنش به تن افسون بخور. خواست به صورتش نگاه کند

 . ناه استگکار  نیکرد که ا

مد، کلهت  آقدم جلو کیفرمانده . ش تکون نخوردینزد و از جا یوحرفماند ساکت . گرفت دهینشن افسون

دو سه بار   گریرا باز و دوباره بست و با کف دست د یگنفش یدسته، جا ریاش را دست به دست کرد و ز

 ...ه وگرن !کنار روت کره ؟ گفتم باگوش فریاد زدافسون نگاه کند  یبه چشم ها  که نیبدون ا .ضربه زد

 یخهواهش مه   .دیبوسه  یسربازهارام یپابود و چشمش به عبداهلل بود که خم شده  .نکرد ییعنتا افسون

جلهو   ایه ب: و گفهت  دیه افسون خند دیداد کش یفرمانده لباس شخص یبارسوم وقت. کرد که دستبند نزنند

 یخهودم ههم شهرمنده ام مه     .نه من اسهت اخ نجای؟ ا... یآمد یچ ی، برای، از کجا آمدیهست یک نمیبب
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 ایه تن مواد منفجره و  کیاگر  .ش با من استتیمسئول .مه است من اجاره کرده یمال هرک !نه اخ میگو

 ،یهسهت  یکه  یلانم جنابعه ابد دین باآباشد خودم جواب گو هستم اما قبل از....و شهیو ش اکیلوتریصد ک

 دیدهد، افسون با مشت محکم کوب حیفرمانده توض یرستم جلوآمد  تا برا .نمیبب دیشما را با یبرگ ورود

 . او و او را هل داد به طرف اتاق ی نهیبه س

،  نییپها  شیندازیبگفت دارها گرو به تفن .دیمد، فرمانده عقب کشآ فرمانده یقدم کیوتا  تر نییپله پادو

 . دیمعطل نکن

و مجوز  ده ایآمد یچ یتا ندانم برا: را به کمر زد  شیها ش را بازو دستیپاها .به پله اول برگشت افسون

 . دینه من شواوارد خ دیاجازه حق نداشت یب. دیها شو گذارم وارد اتاق ینم دیرا نشان نده

 ؟هیدخوای م یچ: بلند ترکرد یشصدا

 . پاسدارها را کنارزد و مدآجلو ... شوند  یها دارند جمع م هیهمساکه  دید یشخص لباس

 یجلهو  درآورد و یاورکتش برگه ا یداخل بیازج.ستدایچشم درچشم افسون ب یقدم کشد دری شرمش

 .شو افسون گرفت و داد زد، بروکنار، از سر راهم رد یچشم ها

، تها کهرد   دیبرگهه را کنارکشه    عیفرمانهده سهر   .بخوانهد  قیو دق ردیدست دراز کرد تا برگه را بگ نوافس

 . بیج یشت توگذاو

اگهر  . دیه کن اداشهت ی میگهو  یکه مه را  ها نیا .ستینه ناتوخ یچی؟ هدیهست یدنبال چ "پرسید افسون

 " دهم یمهر وامضام .شمااریگردن دراخت نی، ادیکرد دایپ دیگریزیچ

 یاما از نظر قهانون  دآی یدونم خوشتان نم یم. سه تار کیو  یمیآکاردئون قد کی اتاق ما،من و رستم،تو

هها   نآو میکنه  یمردم را شاد م .میکن ینم ییگدا .میورآ ین پول در مآابزارکار ماست و با ! ستینجرم 

....  میقانع هسهت  مه نیهزار تومان عابر،با پانصد تومان  لیدل نیبه هم .میتاالر ندار .دهند یبه ما پول م

ن اتاق سهرک  آو به  ستمیکاو نکنج نکهیبا ا. است ، عبداهللیاتاق افغان .ستیاتاق به ما مربوط ن یکیاون 

 سهوخته  اتهاق،  یکه یدهم که تهواون   یم قول که ذاتا فضول است، یافغان نیکشم، برخالف عادت ا ینم

 .    د مهرنمازهرنگارنگ و تا دلت بخوا حیها تسب ، جزچند سجاده، دهدیکن ینم دایهم پ  اکیتر

از  .را خوب بلدنهد  یخر حمال .کنند یفضولکه  ه اند دیموزش دآ برما، ودور یها یوجودها، افغان یب نیا

حرفهه دومشهان   ......درمسهجد و  ینیریخود ش .دآی یدر نم کشانیکنند، ج یشب حمال کیپنج صبح تا 

 از یکه یهها را   نآ اسمها، کارت نیا از...بودند، فاطمه  یجا، افغانستان عضوگروه نآ در ندیگو یم .است

 .خالف، ابدا دییگوی ما م، که شگرید یکارها .ن دادادوستانش بمن نش

 یبهرا  .نجا چه خبر اسهت آدانستند  ینم .هم برنگشتندگرید .هیها را بردند سور نآ یاز رفقای ادیتعدادز

 .خالف را ندارند یجرات کارها ...پول رفتند

پوچ و  یحرف ها نیا یجابه  .نکن یزبان دارز .ستیبه تومربوط ن : با لحن تحقیر آمیزی گفت فرمانده

انهداخت  باال اش را افسهون شهانه   !ادیه بزار باد ب حاال برو کنار ! یبهتراست خودت را جمع کن ته،سرو  یب
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م گفهتم  یه نهه ا اواساس است؟ انچه در مورد ههم خ  هیپا یام به م حرفاکد نمیبگو بب .قدم جلوآمد کیو

 یتهاق اش مه  توا ییعبداهلل که تنهها  نیا کنم، راست اش را تو بگو، یم یمن دارم بااو زندگ است؟ وغدر

 یفرمانده توجه دید یوقت. را تکرارکرد نیه بار سکند؟ دو یقاچاق رد و بدل م ،ترسد یخواهد بخوابد م

. بلد هستند یگریدکار چیه ینیازخبرچریغ! جناب فرمانده توبگو ،گهیبگود "وگفت دیکش کند  داد ینم

 یراتا طبقه هفتم ساختمان م مانیس سهیک .کشدی مثل قاطربارم. هم خوب بلد استی را خرحمال البته

 .... برد

کهار   یله یخریوقهت مها را نگ   .مینهدار  یفعال با تو کار .اریدر ن یباز یکول! کهیزن .از کوره دررفت فرمانده

افسون نه فقهط  . میکن یرا هم جمع م یجوک یرهایدوره گرد و فالگ یشد فاحشه هاکه موقعش  .میدار

صورت و  یو حالت ها  الب و لوچه ه. به خشم امدهم مانده فر یازلحن صدابلکه حرف فرمانده،  نیاز ا

سهخنان  . شمردن آدم هایی مثل ما از آن مهی باریهد   کوچک  وریبود که تحق یطوری فرمانده چشم ها

  شد به انبهار بهاروتِ   یا هجرقریتحق نای. دیمغزش سوت کش .نشستافسون  فرمانده چون تیری به قلب

 .سون جا خوش کرده بودکه در دل اف  یا نهیرید  ی نهیک

 ی، بهوکن، بهو  نیببه : را به فرمانده نشهان داد  نآمشت  کیو دیکش زد وش را چنگ یو موها دیکش غیج

تا ...یچیجرت مثل ق .دیکش نهیس یخود را از باال راهنیپ قهیبا هردو دست دو طرف  و! دارد؟ یشرمندگ

 ریه از ز یقسهمت . د تکهه شهده بهود   چنه  شا یرهنه یپ ریو ز زانیوآبندش  نهیس یبندها. چاک داد نییپا

را  نآکرد وای ن قروچه ادند. فشرد شینهااهم زمان  با دندداشت درمشت که بندش را  نهیو  س یرهنیپ

 را ازته گلو یناهنجارتف یبا صدا  .از دست چپ به راست  برد .اش کرد گلوله. ادردادر دستش فشمحکم 

 .. به نوک زبان کشاند ینیق و بلاز سه راه ح و

 . و دماغ فرمانده کوباند  شیرا همراه  با  تف لزج  به ر نشیریاز شرم لباس ز سیعرق خ لولهگ

 –از سرباز  یکی. پرش داشت نییپنج پله به  پا.  رفتاز پاسدارها  یکیبه طرف  .دیپر نییپا یخرآپله  از

 جگاهیگبه تفنگ محکم  با دسته  گرید سربازِ. ردیقصد که  تفنگ اش را بگ نیبه ا. را بغل کرد هاپاسدار

سهرباز  .   ولو شد مثل مرده ها در بغل سر باز هوشی ب .خ هم نگفتآ .دینفهم چیافسون ه.کوبید افسون

را نگهاه   گریسه مامور هاج و واج همهد  .فرود آمد یباسربه داخل چاله بتون وافسون  دیخودش را کنارکش

  !کشتند را یکی...دعوا ،دعوا. شد یم دهیها شن هیهمسا یصدا .کردند یم

  یوقت .میرج شواخ نجایموقتا از ا دیوارد خانه شوند با تیجمع که نیازا قبلبا دستپاچگی گفت   فرمانده

 . کنند یو ما را نفله م زدیر یشوند، ترس شان م یم نیخشمگ ،نندیحال بب نیافسون را در ا

مقابلهه   تیبمانند و با جمع اینند فرارک ،که چه کنند و چه نکنندبگیرند  م یتصم آن که مامورها ازقبل 

 ،کشهتند  "زد که  فریادزد،  یها به سر و کله خود م وانهیمثل د در حالی که وبرخاست کنند،   عبداهلل 

اصهال نگهاه    .دیه حهال دو  نیصد متربا ابیش از .دیدو یمگویان کمک  کمک عبداهلل  "...کشتند، کشتند 

 . ندشدمی دم جمع آهمه  نیدورو برش ا که کرد ینم
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راننده پاترول وارد خانه شد و دست فرمانده  .آمدند یم نده بوددیشنکه خبر را هم گرید یمحله ها مردمِ

 .فرمانده شده بود یجیراننده متوجه گ ".خواهند یجناب سروان زنگ زدند شما را م ":دیرا  کش

راز زنان محله   افسون چهار نف. از افسون رفته بود یادیخون ز. تا آمبوالنس برسد دیطول کش یربع کی

ن افسون آ یو در پشت آمبوالنس که رو ,دردو طرف برانکا. دادند ید به داخل آمبوالنس جاررا با برانکا

گذشهت   یتنگ م یبا سوت ممتد از کوچه ها السآمبو .افتاد بود عبداهلل با رستم نشسته بودند هوشیب

رستم ساکت نشسته و گوشش   لیو ستیگر یم بلند ید، عبداهلل با صدایرس مارستانیکه به ب یتا موقع

  !زند یتر، هنوز نبض اش م عیگفت سر یبه راننده م .نبض افسون بود یرو

 

 دهقانریام/  31 خرداد                                                                                  

 (برگرفته از صفحه فیس بوک نویسنده)                                                                                  

 

 

:پانوشت  
کارشان شکار خوک ها یا نوازندگی دوره . اصلیت هندی دارند  کهگودارها زابلی های مهاجر = گودار 

.هستندپراکنده همه جای جهان  و درگرد   
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 !همچون آبِ روان

 0393مهر / اده از روزهای انقالب خاطره نگاری بهروز مطلب ز

 

نسیمِ سحری با خُنکای دلنواز خهود در  . تاریکی شب خود را چون بختکی شوم به روی شهر افکنده بود

سهتاره هها   . میان ساقه های لختِ درختان می پیچید وخش و خشی خوف انگیز بر جهای مهی گذاشهت   

 .سپیده درحالِ دمیدن بود. چشمک زنان ناپدید میشدند

طاقی کوچک ومحقر، همۀ افراد خانواده به خواب رفته بودند، به جز مادر که هر چند لحظه یهک بهار   درا

سرش را از روی متکا بلند می کرد، نظری به بچه ها می انداخت وسرش را با بی میلهی روی متکها مهی    

 .گذاشت

پنجره بهر کهفِ اطهاق مهی      نورِ بی فروغِ ماه از شیشۀ ترک خوردۀ. چهره ماه را لکّه های ابر پوشانده بود

مادر نمی توانست لحظه ای فکر پسر کهوچکش علهی را از   . تابید وصحنۀ رقت انگیزی به وجود می آورد

چهرۀ پسهرش را در  . خواب به چشمانش را نمی یافت. چند روزی بود که او را ندیده بود. سر بیرون کند

 .دارشان را به خاطر بیاوردذهنش ترسیم می کرد و می کوشید تا برخوردهای روزهای آخر دی

علهی را کهه   . نزدیک به یک سال می شد که علی با او حرف نمی زد و این بیش ازهمهه او را آزار میهداد  

کوچکترین پسرش بود، بسیار دوست داشت واین عالقۀ مفرط، او را وا می داشت تا علی را از رفهتن بهه   

 .زاختالفِ مادر وپسر بودواین آغا. خیابان وشرکت درتظاهراتِ ضد دولتی منع کند

علی که جوانی بود پر شور و شر، نمی توانست در خانه آرام گیرد و فقط نظاره گرِ قهرمانی ههای مهردم   

مادر برای جلوگیری از شرکت او درتظاهراتِ خیابانی اصرار کرد، رابطه آنها به کلی   ازاین رو وقتی. باشد

 . قطع شد
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اوچون شهابی تیز بال خود . مردم و درکوچه و خیابان می گذراندعلی هرروز و هرساعت خود را درمیان 

را از خیابانی به خیابان دیگر می رساند، دراجتماعاتِ مختلف شرکت می کرد و به سهمِ خود، بهر شهعله   

 .های فروزانِ انقالب می دمید

بازداشهت   حتی دو بار توسط مامورین حکومهتِ نظهامی شهاه   . چندین باراز مرگِ حتمی نجات یافته بود

از طریق برادر بزرگش نشریات واعالمیه های احزاب وگروه . شده، ولی با زیرکی از چنگشان گریخته بود

درپخهش  . پخش و توزیع آنها یاری مهی رسهاند    های مختلف را می گرفت، آنها را با وَلَع می خواند و به

در برابر نصایحِ برادر بزرگش که . داداعالمیه ها بی اندازه بی باک بود و گاهی احتیاط  را نیز از دست می

 : می کوشید او را از اعمال نسینجیده و افراطی باز دارد، می گفت

 ...! داداش، مگه انسان چند بار به دنیا میاد وچند بار می میره؟ باید مثل آب روان باشیم والّا می گندیم -

 . دریای شور و شوق و نیروی الیزالِ جوانی

 *** 

مادر که تشویش و اضطراب سراپای وجهودش را پهر کهرده بهود، بها      . بار به صدا در آمد زنگ خانه چند 

شنیدن صدای زنگ، مثلِ فنراز جا پرید و خود را به درِ خانه رساند، با دستی لرزان کلونِ قفل را کشید و 

وقتی چشمش به علی افتاد، شادی زودگذری درگوشۀ چشمانش طلهوع کهرد ودر سهکوت،    . در را گشود

علی سالم کرد و بی آنکه چیز دیگری بگوید . د قطره اشک به روی چهره تکیده وگندم گونش غلطیدچن

مادر پشت سر او آمد، می خواست از او بپرسد که این چند روزه کجا بهوده؟ امها علهی    . داخل حیاط شد

 : به طرف او گرفته بود گفت فرصت نداد و در حالی که دستش را با شناسنامه

 .بگیرین، من کار دارم، باید بروممادر اینو  -

بغض گلوی مادر را گرفت و در حالی که مرواریدهای غلطهاِن اشهک گونهه ههایش را نهوازش میهداد، بها        

 : التماس رو به پسرش گفت

 آخه پسرم مگه االن از راه نرسیدی؟ دوباره کجا میخوای بری؟ -

 . گفتم که کار دارم -

با صدای بسته شدن درِ خانه، بغضِ مادر ترکید، صورتِ اشک . رفتعلی این را گفت و از درِ خانه بیرون 

 .آلودش را درمیان دستانِ کوچکش گرفت و به سوی اتاق دوید

 *** 
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به سر پل جوادیه که رسید، سهاعتش را نگهاه   . علی با سرعت کوچه های تنگ و باریک جوادیه را پیمود

به میدان راه آهن رساند و سواراتوبوس شهرکت  با شتاب خود را . ساعت هفت صبح را نشان می داد. کرد

 . اسفند رسانید 32اتوبوس به راه افتاد وزوزه کشان خود را به میدان . واحد شد

جمعیت و اسهتقرار نظامیهان درآن وضهعیت اضهطراب      ازد حام. اسفند وضع غیر عادی داشت 32میدان 

از هرگوشه . ردم همه فریاد شده بودندم. ازهر گوشه ای صدائی بر می خاست. آمیزی به وجود آورده بود

درگوشۀ شمال شرقی . شعارها در هم می پیچید و در آسمان اوج می گرفت. میدان شعاری داده می شد

مهردم را بها    "مهرگ برشهاه    "پاسخ شعارهای . میدان، جنگ و گریز میان مردم و نظامیان درگرفته بود

و  "...بگو مرگ بر شاه  "با صدای بلندتری فریاد میزد  یکی می افتاد، دیگری. رگبار گلوله پاسخ میدادند

 ...! بگو مرگ بر شاه ... بگومرگ برشاه  "جمعیت یک پارچه صدا می شد 

در گوشه دیگری از میدان، درست روبروی سینما کاپری، جمعیتی درحدود صد نفرکه اکثرا جوان وکهم  

صدای رگبارهای ممتد نظامیان،  "آمریکاست بعد ازشاه نوبت "سن وسال بودند گرد آمده فریاد میزدند 

 .چند تنی از آنها برجای مانده وبراثراصابت گلوله در خون خود غوطه می خوردند. آنها را پراکنده کرد

آن چند نفری را کهه  . دو باره گرد آمدند. این صحنه آنهائی را که پراکنده شده بودند بیشتر تحریک کرد

ایهن سهند جنایهت    "ردند و با سردادن شعارهای مختلهف از جملهه   زخمی شده بودند برسردست بلند ک

بی توجه بهه تیهر انهدازی مهاموران حکومهت       "!می کشم، می کشم آنکه برادرم کشت"و   "!آمریکاست 

 : یکی می گفت. زمزمه آغاز شد. نظامی، به سوی دانشگاه تهران رهسپار شدند

 . "بریم طرف سفارت آمریکا " -

  :دیگری فریاد می زد 

   "!مردم به ما ملحق شوید... مردم به ما ملحق شوید " -

 : جوانکی که ته ریشی داشت از ته گلو فریاد می زد 

 . "سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن" -

او می کوشید به هر نحو که شده عده ای از مردمی را که در کنار خیابان ایستاده وبا دلهره و ترس نظاره 

حرکت به سهوی النهه   . تصمیم گرفته شد. به شرکت در جمع خودشان فرا بخواند گراین صحنه بودند را

   .جمعیت پراکنده جوانان به طرف سفارت آمریکا سرازیر شد. جاسوسی

  *** 
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علی در حالی که درست در جلو صف تظاهرات بود، جمعیت را هدایت می کرد و با صهدای بلنهد شهعار    

 : میداد

 :جمعیت یک پارچه پاسخ میداد. "!ی ما مرگ بر آمریکا ، دشمن اصل" -

 "!مرگ برآمریکا... مرگ برآمریکا ... مرگ برآمریکا " -

صف چند صد نفری جوانان که رفته رفته عدۀ زیادی ازدانش آموزان مدارس نیزبه آن اضافه شهده بهود،   

شهعاری ازدههان   هر . شعارها هرلحظه تندتر وکوبنده تر می شد. ازخیابان شاهرضا به خیابان ویال پیچید

علی بیرون می آمد بالفاصله جمعیت را درخود می پیچید وبه همراه مشت های گره کرده جمعیت فضا 

 .را می شکافت

. جمعیت ازخیابان ویال به خیابان تخت جمشید که پیچید با انبوهی ازسربازان اونیفرم پوش روبهرو شهد  

کسی نمی توانست قدمی به طهرف  . بسته بودندسربازان تقریبا همه راه های منتهی به سفارت آمریکا را 

. جمعیت شعار می داد و سربازان تیراندازی می کردنهد . جنگ وگریزی دوباره آغاز گشت. سفارت بردارد

در یهک لحظهه از   . عده ای می گریختند و به دنباشان سربازان مسلح دوان دوان تیراندازی مهی کردنهد  

هرکه هرچهه بهه دسهتش    . ا مختلفی به خیابان فرو ریختساختمان های روبرو واطراف سفارت خانه اشی

صندلی شکسته ، کاغذ پاره ، جارو، چهوب رختهی ، کفهش    . می رسید ازپنجره به خیابان پرتاب می کرد

 ... پاره و 

در . به زمین و هوا تیر اندازی مهی کردنهد  . این صحنه نظامیان را گیج کرده بود، نمی دانستند چه کنند

ای ازافراد تظاهرات کننده خود را به در ورودی سفارت خانه رسانده، قصد داشتند تها  این گیرو دار عده 

کارکنان سفارت که همه مسلح بودند، بی امهان بهه سهوی مردمهی کهه در مقابهل در       . در را از جا بکنند

آنها کپسول های استوانه ای شکلی را که حاوی گاز اشک . ورودی جمع شده بودند تیراندازی می کردند

چنهد نفهری   . کاز اشک آور خیلی ها را به سرفه انداختهه بهود  . طرف مردم شلیک می کردند  ور بود بهآ

برای اینکه تاثیر گاز اشک آوررا خنثی کنند، شروع به سوزاندن اشیائی کردند که از پنجره ها به خیابان 

ه به میان جمعیت می ریخته شده بود، ولی ماموران سفارت امان نمی دادند و مرتب گاز اشک آور بود ک

 .انداختند

انگهارچیزی بهه خهاطرش    . علی که در میان جمعیت به این سو و آن سو می دوید، لحظه ای درنگ کرد

بیدرنگ دوال شد و کپسول گازاشک آوری را که نزدیک پایش به زمین خورده بود برداشهت  . رسیده بود

محوطه داخهل  . لید از اوهمین کار را کردندچند تن دیگر به تق. وبا تمام نیرو به داخل سفارت پرت کرد

 .ساختمان سفارت پر از دود شده بود
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فقط هرچند لحظه یک بار صفیر گلوله ای بلنهد  . ماموران سفارت دیگر چیزی به بیرون پرت نمی کردند

صهدای  . شهعارها لحظهه ای قطهع نمهی شهد     . می شد و باعث تحریک هر چه بیشتر مهردم مهی گشهت   

وقتی ماشهین ایسهتاد، سهربازان بالفاصهله ازآن پیهاده      . ی ها، همه را به خود آوردآژیرماشین حامل نظام

سربازان دیگری که در اینجا وآنجا پراکنده بودند به کمکشان آمدند نظامی هها همچهون ماشهین    . شدند

. مرگ بی وقفه تیراندازی می کردند وهر کس را که سر راهشان قرار می گرفت ازدم گلوله می گذراندند

علی نیز می دوید و درعین حال هر چه به دستش می .م پراکنده شده، هر کدام به سوئی میگریختندمرد

 .رسید از زمین برمی داشت وبه سوی سربازان پرتاب می کرد

چند بار به او ایست داد وچند تیر به سویش شلیک کهرد، ولهی او   . یکی از نظامی ها در تعقیب علی بود

داخل کوچهه ای شهد دوان   . اگ خود را از تیر رس گلوله های او نجات دادتوجهی به آن نکرد وبا زیگ ز

. وقتی متوجه شد که کوچه بن بست است، لحظه ای خود را باخت. دوان خود را به انتهای کوچه رساند

گروهبهان  . به تلهه افتهاده بهود   . پشت اش تقریبا به دیوارچسبیده بود. با ترس چند قدم به عقب برداشت

. نفس نفس میزد. ه که شکم گنده ای داشت، هن و هن کنان خود را به سر کوچه رساندس -مسلح به ژ

وقتی چشمش به علی افتاد ودانست که او را به دام انداخته است، با پشت دست دهان کف کرده اش را 

 .پاک کرد و با صدائی که بیشتر به زوزه گرگ زخمی می ماند چند فحش چارواداری نثارعلی کرد

میدانست که دیگهر امیهدی بهرای    . دیگر جای درنگ نبود. لحظه مرگ وزندگی فرا رسیده بود برای علی

مشت خود را گره کرد و به سوی گروهبان هجوم آورد، اما گروهبان که آماده بهود امهانش   . نجات نیست

های خونش لکه . پر پر زد. علی در هوا ماند. صدای رگبار گلوله ها کوچه را پر کرد. ماشه را چکاند. نداد

 .در و دیوار کوچه را گلگون ساخت وخودش بر زمین افتاد

 .جالد که وظیفه خود را پایان یافته می دید به سرعت از آنجا دور شد و به سراغ شکاردیگری شتافت

به زحمت چند بار . علی که رگبار گلوله ها سمت راست شکمش را دریده بود به سختی نفس می کشید

ورد ودست چپش را به کندی درجیب اوورکت اش فرو برد، کاغذ چهارتا شده ای را کلمه آب را بر زبان آ

آن را بهر زمهین گذاشهت ،      بیرون آورد و آن را به دست راستش که خون آلود بود داد، بعهد بهه آرامهی   

انگشتان خون آلودش را برآن فشرد، تبسمی حاکی از رضایت بر لبانش نقش بست وبا رعشه زودگهذری  

 .وتنش ایجاد شد، دم فرو بستکه درجانش 

ساکنین کوچه که با تشویش و دلهره از پشت شیشه پنجره ناظر این صحنه ها بودند، پس ازپایان ماجرا 

چشمان علی باز بود وبهه نقطهه نها    . اما دیگر دیر شده بود. خود را بربالین جسد خون آلود علی رساندند

امیهد بهه   . امید را می شد درنگاه بی حرکتش دید. دمعلومی دوخته شده بود، انگار به چیزی می اندیشی

 ... فردائی روشن و بی ابهام 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

 * | !همچون آِب روان 16

 

ازمیان جمعیت، جوانکی خم شد وکاغذی را که علی انگشتان خونینش را برآن فشرده بود برداشت و آن 

قسمت باالی آن گل قرمزی به سرخی خون علی می درخشهید ودرزیهرآن بها     در سمت راست. را گشود

با ایجاد اعتصابِ یکپارچه و همگانی انقالب را به "و پائین تر نوشته بود  "...نوید"شته بود خطی زیبا نو

  "!پیش برانیم

 : جوان، نگاهش را ازآن نوشته برگرفت، مشت گره کرده اش را باال برد و فریاد زد

 . "می کشم ، می کشم ، آن که برادرم کشت" -

ی لرزید وشعارها همچون پیکانی سههمگین فضها را مهی    در و دیوار م. صدایش در میان جمعیت گم شد

انگارعلی بود . پیش جمعیت به هوا برمی خاست و شعار ها جان می گرفتند.شکافت،  مشت  جوان، پیشا

  .پیش جمعیت در حرکت بود.که پیشا

 8364مهر / بهروز مطلب زاده                                                                                             
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 واقعی داستانکِ

 ؛ پدر ترجمۀ ایرانمحمد قاضیبه قلم 
 (تهران 8376دی  44 ؛مهاباد  8434مرداد سال 84)

 

 
 

جهانی دوم به استخدام سازمان برنامه و بودجه درآمده بودم که همراه یک کارمنهد مهامور    پس از جنگِ

 .عمومی مردم آمارگیری کنم شدم در ناحیه طالقان برای ارزاقِ

در یهک  . روستاها آمار جمع آوری کردیم کوهستان طالقان رفتیم و از تک تکِ سوار بر دو قاطر به عمقِ

به امامزاده ای رسیدیم که یک چشمه باصهفا بهه   . روستا کدخدا طبق وظیفه اش ما را همراهی می نمود

درون آن ماهی های درشت . به چشم می خوردصورت دریاچه ای به وسعت صدمتر مربع مقابل امامزاده 

  .و سرحال کپور فراوانی شنا می کردند

آقای قاضی، این ماهی هها متعلهق بهه ایهن امهامزاده      : گفت . ی دانا و موقری بود کدخدا مرد پنجاه ساله

. ها را داشت که در دم سهنگ شهد   زیرا گربه ای قصد شکار آن. صید آنان را ندارد هستند و کسی جراتِ

 !سپس سنگی را در کنار دریاچه به من نشان داد که شباهت چندانی به گربه نداشت

بهرنج   ههای معطهرِ   ی شام را پهن کردند و در کنار دیس سفره. شب به دعوت کدخدا به خانه اش رفتیم

 .شمال، دو ماهی کپور درشت و سرخ شده هم گذاشتند

ر تهیه می کنید؟ بهه شهمال کهه دسترسهی     کدخدا ماهی به این لذیذی را چطو: ضمن صرف غذا گفتم 

 .ندارید

 !!!ی امامزاده هستند ماهی های همان چشمه: به سادگی گفت 

شاید یک دو دقیقه کپ کرده بودم، با جرعه ای آب لقمهه را فهرو دادم و   . ی غذا در گلویم گیر کرد لقمه

 .زده نگاهش کردم سردرگم و وحشت
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ها  نکند داستان سنگ شدن و ممنوعیت و این: ل خندید و گفتای سر داد و مفص قهقه ،حالِ مرا که دید

کردم که تا به  اگر چنین داستانی خلق نمی .ی دِه شدم من از جوانی که مسئول اداره !را باور کردید؟

یک جوری الزم بود بترسند و پنهانی ماهی . حال مردم ریشه ماهی را از آن چشمه بیرون آورده بودند

 .صید نکنند

دیدم؛ مردانی که سوار بر  تاریخ می مشرق زمین را در طولِ ی حاکمانِ همه ی کدخدا، روحِ در چهره

 (دکتر علی نیریاز تلگرام ) .مردم حکومت کرده بودند ترس و جهلِ

*** 

 محمد قاضیتوسط شده  برخی از آثار ترجمهنمایه 

 

 
 

ترجمه به همراه )درد ملت /  (نتز ورفلاثر فرا)چهل روز موسی داغ ( / اثر آناتول فرانس)ها  جزیره پنگوئن

 /سهروانتس  .دن کیشهوت اثهر میگهل د   ( / نوشته ابراهیم احمد« ل ژانی گه»احمد قاضی از رمان کردی 

الدین ایهوبی اثهر    صالح/  0333شازده کوچولو، سنت اگزوپری، / زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس 

( / اثهر اینیاتسهیو سهیلونه   )نهان و شهراب   / مسیح بازمصهلوب  / کمون پاریس/ قلعه مالویل / آلبر شاندور 

( / اثهر والدیمیهر پهوزنر   )ایاالت نامتحهد  / آزادی یا مرگ / ها  ها و خرچنگ آدم/ آخرین روز یک محکوم 

تاریخ مردمهی  / تاریخ ارمنستان ( / پولینا چشم و چراغ کوهپایه آناماریا ماتوته/ بردگان سیاه / باخانمان 

اثهر  )در زیهر یهوغ   / داستان کودکی من ( / رومن گاری)خداحافظ گری کوپر ( / ی واسرمنهارو)آمریکا 

، ترجمه (جک لندن)سپیددندان /  0333دل از ولتر،  ساده/ زن نانوا / در نبردی مشکوک ( / ایوان وازوف

غهروب  /  0333شاهزاده و گدا اثر مارک تواین، ترجمه / توز  سگ کینه/ داری آمریکا  سرمایه/  0330در 

/ کرد و کردستان، نوشته واسیلی نیکیتین / فاجعه سرخپوستان آمریکا /فرشتگان اثر پاسکال چاکماکیان 

کوروش کبیر اثر ( /اثر ماکسیم گورکی)کلیم سامگین /  0307، ترجمه در (اثر ویکتور هوگو)کلود ولگرد 

هها   درباره مفهوم انجیل( / ر پرل باکاث)مادر ( / اثر ماکسیم گورکی)مادر / ماجراجوی جوان/آلبر شاندور 

 (...اثر کری ولف)
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 شعر و شاعران
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 * | از بودن ُو سرودن 31

 

 از بودن وُ سرودن
 

(سرشک.م)غزلی در مایۀ شور و شکستن از استاد محمدرضا شفیعی کدکنی   
 

 
 

 نفسم گرفت از این شهر درِ این حصار بشکن

 درِ این حصارِ جادوییِ روزگار بشکن

 

 رایتِ خونچو شقایق از دلِ سنگ برآر 

 ی کوهسار بشکن به جنون، صالبتِ صخره

 

 توکه ترجمانِ صبحی به ترنّم وُ ترانه

 لبِ زخم دیده بگشا صفِ انتظار بشکن

 

 شبِ غارتِ تَتاران همه سو فکنده سایه

 ی دیوسار بشکن تو به آذرخشی این سایه

 

 ز برون کسی نیاید چو به یاریِ تو این جا

 تار بشکنتو ز خویشتن برون آ، سپهِ تَ

 

 «سرِ آن ندارد امشب که برآید آفتابی»

 .تو خود آفتابِ خود باش وُ طلسمِ کار بشکن

 

 بِسُرای تا که هستی که سرودن است بودن

 .به ترنّمی، دژِ وحشتِ این دیار بشکن
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و جنگل شهیر 38  | * 

 

 ریشه و جنگل
 

 سیاوش کسرایی
(0372بهمن  06 -0315اسفند  5)  

 

 
 

 

 من شاخه ای ز جنگلِ سَروَم

 تبراز ضربۀ 

 .من یادگارهاست بر پیکرِ سُاللۀ

 

 با من مگو سخن ز شکستن

 گفت نیستهرگز شکستگی به بَرِ ما شِ

 .فتگی اندر بهارهاستبر ما عجب، شکُ

 شندمصد بار اگر به خاک کِ

 صد بار اگر که استخوان شکنندم،

 گاهِ نیاز، باز 

 عله بر انگیزدآن هیمه ام که شُ

 .آن ریشه ام که جنگل از آن خیزد
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 * | در آن زمان 32

 

 در آن زمان

(سایه)امیرهوشنگ ابتهاج از نوسروده های   
(0367کلن، بهمن )  

 

  
 

 ،در آن زمان که زندگی نشانیِ درخت داشت

 زبانِ شعر

 چه ساده بود

 به یک اشاره، باد

 ترانه های برگ را

 به شب نشینیِ ستارگانِ شاد

 می رساند

 و ابرِ گریه ناک

 ،اگر دلش ز تشنگیِ خاک می گرفت

 .به شانۀ کبودِ کوه می گذاشت سری

 

 در آن زمان جوانیِ درخت

 .مانی از تبر نداشتگُ
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 * | آتش در زندان 33

 

 آتش در زندان

 

 (0397در رِثای قتل عامِ زندانیان سیاسی در سال )
 

 (خلیلی) سیمین بهبهانیزنده یاد ؛ گرِ مدنی و کُنش پارسی سروده ای از نیمای غزلِ
 (تهران 0363مرداد  39 - تهران 0319تیر  39)

 

 
 

 

 آتش به زندان افتاد

 !ای داد از آن شب، ای داد

 :زد فریاد ابلیس می

 "ای نِرون، روحت شاد  های"

 

 صد نارونِ قیراندود،

 شد، از دود پیچان می

 صد بیدبُنِ خونالود

 زاد از شعله رقصان می

 

 دیوانه آتش افروخت

 وان خیلِ زندانی سوخت

 خاکستر از آنان کو؟

 باد؟تا سوی ما آرد 
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 * | آتش در زندان 34

 

 

 سنگی نه و گوری نه

 اوراقِ مسطوری نه

 نام و نشان از آنان

 دیگر که دارد در یاد؟

 

 که آنان پاکند! نه، نه

 روشنگرِ افالکند

 هر اختری از آنان

 هرشب خبر خواهد داد

 

 سخت است، سخت، اما من

 دانم که فردا دشمن

 سر خواهد سوخت پا تا به

 در آتشِ این بیداد

 

 دستادست! ای مادران

 شورنده صف باید بست

 تا دل بترکد از دیو

 !با هم فریاد! فریاد
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 * | ُخفته در باران 35

 

 فته در بارانخُ

 خسرو گلسرخی
 (؛ تیربارانتهران 0353 بهمن  36 –رشت  0333بهمن  3) 

 

 
دانه شدندی که سینۀ تاریخ را شکافتند و جاوقهرمان مل دو ؛مرد کوه با یاد و خاطرۀ دو  

 

 ؛دیوار است دستی میان دشنه وُ

 .دل نیست دستی میان دشنه وُ

 ها هاز پلّ

 آیم فرود می

 .اینک بدون پا

 لیالی من همیشه

 خوابد پُشتِ پنجره می

 داند و خوب می

  دمان سپیده ،که من

 آیم بدونِ دست می

 و یارای گشودنِ پنجره

 .با من نیست

 "مانعُ"های کنارِ ساحلِ  شن

 بازند، رنگ نمی

 ی من است این گونه

 .سوخته دارد که رنگِ دشتِ

 وقتی تو را

 ی دریا میانه

 بینم پناه می بی

 .دل نیست دستی میانِ دشنه وُ
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 * | ُخفته در باران 36

 

 ای؟ خوابیده

 نه؟ بیداری؟

 آیا تو آفتاب را

 به شهر خواهی بُرد؟

 ی باران های خفته در میانه تا کوچه

 ها را فاصله های نمورِ و حرف

 مشتعل کنی؟

 رود بدانند متِتا دو سَ

 .ابد به زیر خاکسترخو که آتش همیشه نمی

 زیر ریزشِدر 

 رگبارِ تیغِ برهنه

 خواهی؛ تو دامنه می ،دانم می

 دانم می

 تا از کناره بیایی

 ها را و پنجره

 .رو به صبح بگشایی

 من

 سیاهِ تو با سیاهی دو چشمِ

 خواهم نوشت

 :ی این باغ بر هر کرانه

 دیگر است؛ دستِ دستی همیشه منتظرِ"

 ".وابدخ چشمی همیشه هست که نمی
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 * | جهاِن وارونه 37

 

 جهانِ وارونه
 

 مسعود دلیجانی
 

 
 

 

 های تُردِ اشرافی شبنم

 شان که بر سطح می لغزد با تمام زیبایی

 در آرامشِ خیالِ خویش 

 .جهان را حقیر و باژگونه باز می تابانند

 

 اما دستانِ پُر تحرّکِ دریا

 ی جهان  از انعکاسِ وارونه

 سر باز می زند

 

 رفژ های کم چرا که شبنم

 دل خوش کرده اند

 های دروغینِ به تحسین

 نگر مشتی سطحی

 پسندند که جهان را باژگونه می

 روست که از دنیایی ملموس وُ محسوس و از آن

 کنند  تنها بادِ هوا را درو می

 هوده، تا در آرامشِ خیالی بی
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وارونهجهاِن  31  | * 

 

 تحرّکِ خویش را  ذهنیتِ کم

  .از تغییر وُ تحولی ناگزیر برهانند

 ی حقیقت را  و تیپاخورده و اندامِ زخمی

  .در پای آن قربانی کنند

 

 رو که جسد نمی پذیرد اما دریا از آن

 گیرد  امواجش را به خدمت می

 فروشی بیندازد تا تصویر جهانِ وارونه را از جلوه

 .چرا که دریا مُبَلغِ جهانِ وارونه نتواند بود

 

 طلبد  دریا دیگرگونه جهانی را می

 ژگونه بر رأس راتا جهانی لرزان و با

  .بر روی قاعده بنشاند

 .روست که حتی دمی از پای نمی نشیند از آن

 

 آیا نه هنگام، تا از عمقِ سطحیِ ژاله ها بگریزیم

 و در برابرِ حقیقتی سر فرود آوریم دریاگون،

 ی تلخ و تندِ حقیقت  حتی اگر مزه

 مان کند؟ آشفته احوال
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 ...ثلِ بذرم

 ناظم حکمت
زنده یاد دکتر ملکه محمدینویسنده، شاعر و مبارزِ نَستوه، یاد  به  

(آرام گرفت محبوب میهنِ در خاکِ 8331 دی 4 در روز کهی بلندسپیدارِ )  
 

 
 

 مثلِ بذر، 

 هایم را  من واژه

 :ام روی زمین افشانده

 یکی در خاکِ اُدِسا 

 یکی در استانبول 

  .و آن دیگری در پراگ

 میهنِ محبوبِ من، 

 تمامِ زمین است 

 رسد،  فراو به هنگامی که نوبت من 

 بر گورِ من 

 ...زمین را بگذارید تمامِ
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ینیحس دحسنیدو غزل از س 811  | * 

 

 دو غزل از سیدحسن حسینی
 

 

 
 

 

 ز بس فتنه از پیش وُ پَس می رسد

 به سختی مجالِ نفس می رسد
 

 نه منزل نمایان، نه مقصد پدید

 نه از دور بانگِ جَرَس می رسد
 

 صف آراییِ لشکرِ عاشقی

 به فرماندهانِ هوس می رسد
  

 و میراثِ پروازِ اوجِ عقاب

 به بالِ علیلِ مگس می رسد
 

 به فریادِ مستانِ دل خسته نیز

 عَسَس جای فریادرَس می رسد
 

 گل از باغ، دامن کشان می رود

 که از بام وُ در، خار وُ خس می رسد
 

 نسیم اگر چند قحطِ گل است وُ

 به لب گرچه مشکل نفس می رسد
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ینیحس دحسنیدو غزل از س 818  | * 

 

 ست وُ فراوانی استاوانی اَفر

 !به هر مرغ، چندین قفس می رسد

***** 

 زنند گرچه نا آگاه خنجر می

 زنند دوستان هم گاه خنجر می
 

 گاه بهر مال، اشباهُ الرّجال

 زنند گاه بهرِ جاه خنجر می
 

 پیشگان روزِ روشن خیلِ شاعر

 زنند با هاللِ ماه خنجر می
 

 طاقتند نازک وُ بی بانوان دل

 زنند می اکراه خنجر میبا ک
 

  ...(خَیرالُامور)پیروانِ حکمتِ 

 زنند در میانِ راه خنجر می
 

 مردان در تکاپوی علف دود

 زنند یا که مشتی کاه خنجر می
 

 رُستمان، نشئه در خوانِ نخست

 زنند بیژنان در چاه خنجر می
 

 ی یکدیگرند مومنان آیینه

 زنند آه، خنجر می... اما ... لیک 
 

 گاه از پشتِ سر هم گاهعارفان 

 زنند فی سبیل اهلل خنجر می
 

 ای کنان وُ عده هق ای هق عده

 زنند قاه اندر قاه خنجر می
 

 ای برادر بد به دل وارد مکن

 !زنند در زمانِ شاه خنجر می

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

هامون البِ یس 812  | * 

 

 سیالبِ هامون

 هاتف رحمانی
 

 
 

 بیشه را  التهابِ خشکِ

 سیالبِ هامون  

 !غرق کرد  

 

 باران،

 آب، 

 ران آبِ با 

 ه گذشتمردمانِ دِ کوخ وُ از سر بزها وُ 

 سیل شد،  

 اما   

 !ما نگشت سینه ی سوزان ز دردِ مادرانِ التیامِ  

 

 آتش نهاد آب

 بلوچ  هستیِ بر  

 دشت رود وُ و راه وُ 

 زیر پای رهروانش    

 !غرق گشت    

 

 * با گشاده پوزه اش گاندو

 -گرسنه  -



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

هامون البِ یس 813  | * 

 

 می خزد بر روی خاک 

 ندگانی را تا هوای ز

 .بمیراند

 ردکیمَ

 ،**هنوَ یب وُبا صد ردای رِ 

 -گرسنه ،هم چو گاندو   -

 ریا را "شیرینِ"آبِ   

 می چکاند    

 مردمان بر بساطِ   

 !رویاهای ما سبزِ بر سریرِ   

 

 آخر است، یکِگویی شلّ

 انتظار، از برجِ

 تشنگان به آمالِ

 که زخمِ لهیده به سیالب را

 ! استنشانه رفته    

 

 !هیهات 

 هیهات که  

 !دستی کنارِ دستی نیست  

 !دستی به کارِ سامانِ زخمی نیست   

 ین جاادیری ست ک

 دست ها  

 رفته است بر باد  

 !به تیغه ی بیداد    

 !تیغه ی بیداد    

 

 !باز می گردم

 بیشه  التهابِ خشکِ 

 ...زابلباز سیالبِ سرکشِ   

 

 چشم  سوزشِ

 ه گون نمناکِ شوریِ 

 رویشِ لبخند را  



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

هامون البِ یس 814  | * 

 

 !سته استشُ     

 ،ایستاده به پاست

 تنها   

 ،درهجومِ آب  

 ،باران آبِ   

 ریزشِ سیالب های هولِ مرگ آور   

 !مردمانِ شورِ بی لبخند      

 

 اما، 

 فردا 

 اگر از آب برآییم، 

 ما  

 "...!بی لبخند شیرِ مردمانِ"  
 

 31دی  47
 

 Gwand گُوَند بلوچی زبان در و Crocodylus  Palustris علمی نام با کوتاه، پوزه تمساحِ=  گاندو* 

 کشورهای در که است کروکودیل نوعی گاندو .دارد اشاره گاندو کوتاه ی  پوزه به که "کوتاهه" معنی به

 دریاچه از اخیر سیل در و میکند زندگی ایران و پاکستان سریالنکا، برمه، بنگالدش، و هند قاره شبه

 حمله اما است اجتماعی حیوانی گاندو. یافت راه مردم زندگی به بلوچستان و سیستان در اقعو هامون

 .است شده گزارش انسان به او توسط هایی

 .لوله کشی شهر دیدار الریجانی رئیس مجلس و افتضاحِ افتتاحِ شیر آبِ** 

 

 
 

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

شوم یم ایدر 815  | * 

 

 دریا می شوم
 هوشنگ عباسی

 0369اردیبهشت  36/  ره آورد گیلعلوم انسانی  -برگرفته از ماهنامۀ پژوهشی

 

 

 
  گاهی 

 هزار تکّه می شوم 

   ام و هر تکّه

 گریزد  به سویی می

 زند  حسّی در من جوانه می

 آمیزم  های جهان در می با آب

 شوم  دریا می

 شود  و بادی که آتش می

   گاهی شبم

 ی آسمانِ پرستاره  در گستره

 در آوازِ زنانِ شالیکار و فریادی 

   ای از تو آینه

 مرا در خود خواهی یافت 

 گاهی در خونم، در دلم 

 در زبانم 

 شیطان جاری میشود 

 من دیگر خودم نیستم 

 تو 

 .مرا نخواهی شناخت
 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

 * | لُوچ 816

 

 لوُچ
 

 (ساوی.ج.ع)علی جعفری 
 

 
 

 یک دو سه

 .پای چپ بزرگ زیرِ طبلِ

 خوردچپ ضربه می

 خوردمیچپ از چپ و راست ضربه 

 استوار پوتینِ

 .زندزخم خورده زخمه می بر ساقِ

 .استچپ هنوز بر پای ایستاده

 

 چُسپچَ پدر سگِ"

 کند چونان نگاه می

 گویی 

 ."امپدرش را زیر کرده ریِ لکِمُ

 

 بزرگ طبلِ

 ی بزرگطبله

 ی بزرگهتپّ

 پ روی چپ تِپتِ

 .شودانبار می



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

 * | لُوچ 817

 

 

 چپ 

 پ و راستچ به

 شودچپه می

 استوط دیری نماندهتا سق

 دردناکی است ماندن دریغِ

 بر پای چپ

 جراحت درد را با چرکِ غِزُ غتا زُ

 .کندراه میهم

 

 پیچ بند راه با کمانِ

 دور با تیر پرتابِ

 بی تفاوتی است چشمِ

 غمزهبی

 کرشمهبی

 .کشدانتظار می

 

 راه عاشق ست

 استرونده نهاده خاطر در گروِ

 هاورنه سبزه

 باالی لبش وُ بر زیر 

 هاشی دندانقلوه رنگِبه

 .شودسفید می

 

 هاضربه ردِدَ دُردِ

 هابر طبل

 هاطبله

 هاهو تپّ

 ی سقوطویرانه بر آوارِ

 .کندنشت می



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

 * | لُوچ 811

 

 

 رگ در پای چپ ر لجنِپُ جویِ

 ایمرده ی با الشه

 بادکرده

 لمه شدهدَ

 استانفجار رسیدهبه

 های تزریقیبالون

 استل را منفجر نکردهپُ

 .زندچنان ضربه میدرد هم

 

 چپ 

 خوردچپ و راست ضربه می

 کندپا سفت می

 پا سفت کرده است

 ضربه که هیچ 

 اگر قطع شود هنوز

 طبل بزرگ زیر پای چپ

 نظم و انتظام رفتن را

 .کندتنظیم می

 

 
 

 

 

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

 * | زمستان 813

 

 زمستان
 سیدعلی صالحی

 
 

 قرار بود یکی از میان شما

 بانبرای کودکانِ بی خوابِ این خیا

 فانوسِ روشنی از رویای نان و ترانه بیاورد

 قرار بود یکی از میانِ شما 

 خوابِ این جهان برای آخرین کارتُن

 .ی لحافی لبریز از تنفس و بوسه بیاورد گوشه

 قرار بود یکی از میانِ شما

 باالی گنبدِ خضرا برود،

 .برود برای ستارگانِ این شبِ خسته دعا کند

 مه قرار وُپس چه شد چراغِ آن ه

 عطرِ آن همه نان وُ

 خوابِ آن همه لحاف؟

 من به مردم خواهم گفت

 .رسد زورم به این همه تزویرِ مکرر نمی

 هاست حاال سال

 های ما را موش خورده است که شناسنامه

 فرهاد مُرده است

  "جمعه"و 

 .های ماست ی هفته نامِ مستعارِ همه

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

میرا به کودکان بده ایدن 881 ! | * 

 

 !دنیا را به کودکان بدهیم
 ناظم حکمت

 
 !با دمپایی محرومکودکان ز سری عکس های سلفی ا

 

 دنیا را به کودکان بدهیم

 حداقل برای یک روز

 بدهیم مانند بالونی رنگارنگ 

 بازی کنند، بازی کنند، 

 .آواز سر دهند در میانِ ستارگان

 

 دنیا را به کودکان بدهیم،

 بدهیم مانند یک سیبِ بزرگ

 مانند یک تافتونِ گرم،

 .زچیزی نیست یک رو

 

 دنیا را به کودکان بدهیم

 حداقل برای یک روز 

 .تا دنیا، دوستی را درک کند

 کودکان، 

 دنیا را از دستِ ما خواهند گرفت

 !و درختانِ ابدی خواهند کاشت



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

بودم امبریاگر پ 888 ... | * 

 

 ...اگر پیامبر بودم

 چارلی چاپلین
 

 
 

 بودم؛ من اگر پیامبر

 رسالتم شادمانی بود

 بشارتم آزادی

 و معجزه ام،

 ...نخنداندنِ کودکا

 ،نه از جهنمی می ترساندم

 و نه به بهشتی وعده می دادم

 ...تنها می آموختم اندیشیدن وُ انسان بودن را

 

 

 
 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

 * | پرنده 882

 

 پرنده

 ویلهلم بوش
Wilhelm Busch 

 

 آریا ادیب: برگردان از
 

 
 

 پرنده ای بر دامی نشسته،

 .پرپر می زند، به خانه برگشتنی نیست

 گربه ی سیاهی به آن سو می خزد،

 .هایش تیز، چشمانش گداختهچنگ 

 .روی درخت پریده، از آن باال می رود

 .به پرنده ی زبون نزدیک می شود

  :پرنده می اندیشد

 حال که چنین است"

 و گربه دیگر مرا خواهد درید،

 پس وقتی تلف نکنم،

 هنوز دوست دارم کمی چهچهه بزنم

 "آواز سر دهم ،شادمان ،و همچون گذشته

 !شوخی است پرنده به گمانم اهلِ

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

883  | * 

 

 

 

 

 

 

  ها یادها و یادبود



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

گریزبا یآقا"در منزل  رانیپدِر تئاتِر ا 884 " | * 

 

 "آقای بازیگر"در منزل  پدرِ تئاترِ ایران
 

 
 دان عبدالحسین نوشین و عزت اهلل انتظامیتصویر زنده یا

 

عبدالحسین نوشین؛ پدر تئاتر نوین ایران، از جمله رهبران و کادرهای حزب توده ایران نیز بود  :گنژرا

او در . نوشین پس از فرار از زندان راهی شوروی شد و گریختندران تهاز زندان قصر  0336که در سال 

اهلل  کرد عزت های او شرکت می یکی از افرادی که در کالس. تئاتر فردوسی را به راه انداخت 0339سال 

نوشین از زندان و خروج او از  فرارِ بینِ نظران تاریخ به اتفاق بر این باورند که مدتِ صاحب. انتظامی بود

 ...این یعنی اقامتِ نوشین در یک مخفی گاه و ور بیش از یک سال بوده است؛کش

اهلل  زندگی تئاتری عزت: جادوی صحنه"برگرفته از کتاب ؛ اهلل انتظامی از این دوران خاطرات عزت

و قابل  خواندنی البته ، واست حاوی نکاتی مهم و تاریخی؛ نشر  افراز 8313سال  چاپ /"انتظامی

 .مترقی و معاصر ایران پژوهشگران و عالقمندان به هنر بازیگری و تئاترِعموم برای ژرف  تامّلِ

*** 

 

یهک شهب حسهین    . های تئاتر همه از این جریهان بهاخبر بودنهد    گشتم، بچه ای می من دنبال خانه اجاره

 "گهههههردی؟ داری عقهههههب خانهههههه مهههههی  ": خیرخهههههواه مهههههرا صهههههدا کهههههرد و گفهههههت   

 "بله": گفتم

کنی یک اتاقش را آماده کنی و تخت بگهذاری بهرای مهمهانی کهه      که اجاره میای  توانی خانه می": گفت

ای بهرای   ماند، این مهمان مسافر عالقه ها یکی دو شب در تهران می رود و بعضی وقت آید و می گاهی می

  ".رفتن به هتل یا مسافرخانه ندارد



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

گریباز یآقا"در منزل  رانیپدِر تئاتِر ا 885 " | * 

 

ست مشهرف بهه جهایی نباشهد،     خواهی اجاره کنی، بهتر ا ای که می دقت کن، خانه"در ضمن تأکید کرد 

خالصهه کهه از   . های دیگر به طرف خانه تو باز نشهود  های خانه انداز نداشته باشد، حتی در و پنجره چشم

 ".ای فرعی باشد در کوچه لوت و کم رفت و آمدی باشد و حتماجای خ د و حتماها دور باش دید آدم

وید یه همچین جایی با این مشخصات گیر آقای خیرخواه شما بر": من به خیرخواه نگاهی کردم و گفتم

 !"کههههنم بیاریههههد، زمیههههنش را بخریههههد، بسههههازید، مههههن میههههام ازتههههون اجههههاره مههههی        

 ".کنی ناراحت نشو، بگرد یه جایی رو پیدا کن این طوری باشه، ضرر نمی": غش خندید و گفت غش
 

عدی یعنهی دروازه  خواسهت اطهراف تئهاتر سه     طرف البته بیشتر دلم می طرف و آن خالصه راه افتادم، این

خواب جدا از هم، یهک جهای پهرت     ناگهان یک خانه کوچک با دو اتاق. آباد باشد شمیران، پل چوبی، شاه

اکبر؛ وقتهی خهدا بخواههد، همهه چیهز درسهت        اهلل. دقیقاً با مشخصاتی که خیرخواه گفته بود گیر آوردم

 .شود می
 

شاید انتخهاب  . مجید پنج یا شش ساله بود. کردیم در آن موقع با همسرم و مجید پسر بزرگم زندگی می

 .وجهههور بهههودن خهههانواده مههها بهههود     مهههن بهههه دلیهههل همهههین کهههوچکی خهههانواده و جمهههع      

خواب یکی طرف چپ، یکی طرف راست، حیهاط و آشهپزخانه و یهک حمهام      یک خانه کوچک با دو اتاق

ن خورشهید کهه   بست در خیابها  در یک کوچه بن. وشو کرد شد شست خورد، ولی می الکی که به درد نمی

متعلق . فوراً رفتم محضر و اجاره کردم. شد چیز دیده نمی تاب در روز هیچ جز آسمان آبی و خورشید عالم

 .به یک سرهنگ بازنشسته ارتش بود

من و همسرم به اتفاق مجید در اتاق طرف راست ساکن شدیم کهه آشهپزخانه ههم    . کشی کردیم اسباب

 .ن هم اتاق دست چپیو اتاق میهما. گیر بود داشت و آفتاب
 

 .رفتم، از پل چوبی با اتوبوس خط هفده به چهارراه گلوبندک آن روزها من هر صبح به وزارت بهداری می

بها  . هایمان در تئاتر سعدی هم آغاز شده بود که پس از یک ماه سهروکله یهک مهمهان پیهدا شهد      تمرین

بهه اتهاق   . پوش و جاافتاده بهود  مردی شیک. در را باز کردم. عالمت رمزی که قرار گذاشته بودیم، در زد

فهردای آن روز، نزدیهک ظههر خهداحافظی کهرد و      . شام نخورد و فقط چای خواست. اش کردم راهنمایی

 .رفت
 

یک شب . زد، با ساک و چمدان و یا دست خالی هرازگاهی کسی با رمز در می. کم عادت کرده بودیم کم

 .خوردنهههد صهههبحانه ههههم نمهههی  هههها حتهههی بعضهههی وقهههت. رفهههت مانهههد و فهههردایش مهههی  مهههی

چقهدر  . مسافرخانه مفتی و مجانی درست کهردیم . عجب کاری دست ما دادی": به آقای خیرخواه گفتم

خرم و از دست هنر هم نجهات پیهدا    این طوری پیش برود، یک هتل بزرگ می. هم برای من درآمد دارد

 ".کنم می

 ".شهههههه درسهههههت مهههههی. مونهههههه ایهههههن طهههههوری نمهههههی": خیرخهههههواه خندیهههههد و گفهههههت

امشهب،  ": خالصه یک شب در تئاتر سعدی، حسین خیرخواه و حسن خاشع، مرا صهدا کردنهد و گفتنهد   

 ".آد مونه می مهمان اصلی که چند وقتی می
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اصالً قید همه چیز ! ها عزت لب تر نکنی": هر کاری که کردم، اسمش را نگفتند و خیرخواه همانجا گفت

 !"ها و همه کس را بزن حتی قوم و خویش
 

با عجله به سمت خانهه بهه   . آباد تا پل چوبی راهی نبود ر که تمام شد، از تئاتر سعدی در خیابان شاهتئات

که اگر من ": به همسرم گفته بودم. گشت ها می یک کلید درِخانه هم همیشه در دست مهمان .راه افتادم

 ".نبودم، در را باز نکند

یهک سهر بهه    . حقیقتاً قلبم شروع به زدن کرد .وارد حیاط که شدم، دیدم چراغ اتاق مهمان روشن است

بهه  . گلهویم خشهک شهده بهود    . لحظاتی خشهکم زد . خواب دراز کشیده بود روی تخت. اتاق مهمان رفتم

 .پته افتاده بودم تته

عبدالحسین نوشهین کهه   . کم حال عادی پیدا کردم کم. یکدیگر را بوسیدیم. بلند شد و به طرف من آمد

 .سران حزب توده در زندان بهه مالقهاتش رفتهه بهودم، جلهوی مهن ایسهتاده بهود        آخرین بار قبل از فرار 

 ".بنشههین عههزت": پشههت میههز کوچههک ناهههارخوری کههه چنههد صههندلی دورش بههود، نشسههت و گفههت 

 .مههن هههم بهها شههوق جههوابش را دادم "شههه یهها نههه؟ چطوریههه؟ خههوب اسههتقبال مههی": از تئههاتر پرسههید

 "شام که نخوردی؟": گفتم

 ".نه": گفت

ههای یهک شهب، دو     این مهمان دیگر از آن مهمان": به او گفتم. سرم رفتم شامی آماده کرده بودنزد هم

 ".نوشهین ": گفهتم  "شناسهمش؟  چه کسی هست؟ مهی ": گفت ".ماند شبی نیست، تا مدتی پیش ما می

این بابا از زندون در رفته، گیهر  ": گفت "ترسی؟ نوشین چرا می": گفتم "چه کسی؟": گفت. خشکش زد

 ".تیم بابامونو در میارنبیاف
 

ازدواج کهرده   0339شام که آماده شد، به اتفاق نزد نوشین رفتیم، من با افتتاح تئاتر فردوسی در سهال  

در عروسی ما که در گلوبندک، گذر مستوفی، گذر قلی . شناخت ها را خوب می بودم و همسرم، تمام بچه

 .ت کرده بودندهای تئاتر فردوسی شرک برگزار شد، نوشین و تمام بچه
 

آقا نگه داریهد،  ": گفتم. نوشین کلید در حیاط را یک گوشه گذاشته بود. زدیم های شب حرف می تا نیمه

 ".شه من چند تا کلید درست کردم یک وقت الزم می

عجهب  . بهرد  من و همسرم تا صبح خوابمان نمی. خداحافظی کردیم و برای خواب به اتاق خودمان رفتیم

به هر حال زندگی با یهک زنهدانی ارزشهمند، فهراری و     . سنگینی به من داده بودند مسئولیت خطرناک و

 !یا فاطمه زهرا؛ به خیر بگذران. هنرمند آغاز شد
 

 ".عبداهلل فردوس. عزت، اسم من فردوسه": فردای آن روز نوشین گفت

 ".، مطمهئن باشهید  ها انجام شهده  تمام احتیاط": عبداهلل فردوس از رفت و آمد اقوام سؤال کرد که گفتم

کردم از در خانهه   جرئت نمی. خداحافظی کردم و عازم شدم بروم به طرف اداره. صبحانه فردوس را بردم

وحشهت سهراپایم را گرفتهه    . کنند کردم همه به من نگاه می وقتی به خیابان رسیدم، فکر می. خارج شوم

رفهتم  .. کهردم  بردم و سرم را گرم مهی  ناه میدیدم، فوراً به ویترین مغازه پ تا پاسبان یا افسری را می. بود
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نشسهتم کهه همهه را ببیهنم،      رفتم صندلی آخر می همیشه می. چوبی ته خط بود  پل. سوار اتوبوس شدم

گهاهی سهرم را بهه طهرف     . کهردم  سرم را بلند نمی. اما آن روز همان صندلی اول نشستم. آمد خوشم می

 .دمکر بردم و بیرون را تماشا می شیشه اتوبوس می
 

ههای   عمومی وزارت بهداری، تعدادی آدم  در اداره اطالعات و روابط. به هر حال به وزارت بهداری رسیدم

من در این قسمت گاهی نمایش بهرای اجهرا   . نشستیم که کاری نداشتیم کار مثل من در یک اتاق می بی

همه تعجب کرده بودنهد  . توانستم حرف بزنم با هیچ کس نمی. کردم کردم، یا اجرا می در محلی تهیه می

 .شد لرزید نفسم تنگ می افتادم تنم می  به فکر فردوس که می. جوری شدم که من چرا این

ولی حاال این آدم . شد شبی که از زندان قصر فرار کرده، یکسره با اتوبوس به شوروی رفته است گفته می

 !گنده در خانه ماست، یا امام زمان، بخیر بگذران کله
 

بها ایهن موقعیهت    . ها طول کشید تا من بتوانم با این تغیر و طوفهان در زنهدگیم عهادت کهنم    خالصه روز

پروردگهارا،  ": گفهتم  دادم و دائم می صدقه می. کردم نذر می. خطرناک که در خانه من به وجود آمده بود

 !"کمکم کن

ه انگهار کهه چهه بمهب     کم حال و احوالم عادی شد، و راحت بگوبخندم را از سر گرفتم و اصالً انگار نه  کم

 .زنههدانی آکبنههد دسههت نخههورده  –ههها  یههک آدم فههراری بههه قههول امههروزی . خطرنههاکی در خانههه دارم

درحقیقهت ههیچ وقهت بها خیهال راحهت       . ولی همیشه یک دلهره و وحشت خاصی شب و روز با من بود

یک آژان را  خواستم داخل کوچه فرعی خیابان خورشید بشوم، یک افسر یا روزها وقتی می. خوابیدم نمی

 .افتههاد تهها افسههر از مههن دور بشههود  قلههبم بههه تههپش مههی . کههردم دیههدم راهههم را عههوض مههی  کههه مههی

 خودمانی شدیم و ناهار و ین وجود پس از چند روز کامالبا ا. یک زندگی عجیب و غریب پیدا کرده بودم

 .شده بودیم یک فامیل تقریبا. خوردیم شام را با هم می
 

یهک آقهای خیلهی شهیک بها      . در را باز کردم. ک شب رمز در زدن را شنیدمیک هفته نگذشته بود که ی

شهان   به اتاق راهنمهایی . عینک و یک خانم با چادر رنگ روشن، گفتند با آقای عبداهلل فردوس کار دارند

 دکتر کیانوری را کهامال . صدا کرد بعد از مدت زمان کوتاهی فردوس مرا .خودم به اتاق دیگر رفتم. کردم

سرنوشهت  . ولی آن خانم را به جا نیاوردم که معلوم شد، مریم فیروز، همسر کیانوری اسهت . تمشناخ می

 !آور است آورد؛ حیرت برد و چه بالهایی که سر آدم نمی آدم را چه جاهایی که نمی

 

مهرد سهینمای    در سریال هزاردستان به کارگردانی علی حاتمی، بهزرگ  0392تا سال  0352من از سال 

در فهیلم   0377کردم و در سال  یعنی عبدالحسین خان فرمانفرما بازی می "خان مظفر"قش ایران، در ن

کهردم کهه در سهه     محاکمه به کارگردانی حسن هدایت نقش عبدالحسین خهان فرمانفرمها را بهازی مهی    

الدوله  بانو خبر کشته شدن نصرت ای که مریم صحنه. سکانس با دختر خان یعنی مریم فیروز بازی داشتم

 .آورد برای فرمانفرما میرا 
 

گاه فردوس، دکتر کیهانوری بهه اتفهاق مهریم فیهروز در       در آن شب که در منزل خیابان خورشید، مخفی
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دانستم بعد از سالیان دراز، نزدیک به پنجهاه سهال بعهد، بایهد نقهش پهدرزن دکتهر         نمی. منزل ما بودند

 .کیانوری را بازی کنم

شده بود که به محض  رفت و آمد به قدری دقیق و حساب. رفتند به هر حال ساعات آخر شب خانم و آقا

ها از خانه خارج شدند و پس از عبور از کوچه فرعی به خیابهان رسهیدند، اتومبیهل جلهوی      اینکه مهمان

 .گونه بود البته برای همه کسانی که آنجا رفت و آمد داشتند، وضع این. پایشان ایستاد
 

گاه فردوس همیشه خلوت و رفت و آمد، در آن به ندرت دیده  و مخفی بست الزم به یادآوری است که بن

های خصوصی که اگر من تصادفاً به اتاق فردوس  مالقات. های آخر شب زیاد داشتیم شد، ولی میهمان می

دیدم که بهرایم ناآشهنا    های دودی و سیاه و کاله به سر را می هایی با سبیل کلفت و عینک رفتم، آدم می

 .بودند

مثال یک رفیق دیگر بود که هر هفته یهک بهار بهرای زدن    . شد و آمدهایی هم بود که روز انجام می رفت

هها را   آمدند که خوب آن چند نفر دیگر هم می. آمد موی سر و صورت فردوس با کیف دستی پزشکی می

 .دانستم چه کاره هستند شناختم ولی نمی می
 

دن نمایش شنل قرمز که من بازی داشتم، خانم لُرِتا بهه  سرانجام بعد از حدود بیست روز پس از تمام ش

 ".خواهم با تو بیایم زود نرو خانه من هم می": من گفت

ای بهود؛ ههم همسهر     زن بافرهنهگ و اههل مطالعهه   . خانم لُرِتا جایگاه بسیار باالیی در هنر تئهاتر داشهت  

تر کهه تمهام شهد، سهوار     تئها  .عبدالحسین نوشین بود، هم بازیگری که سبک و سیاق خهودش را داشهت  

و باالخره اول خیابان خورشید پیاده شدیم . طرف رفتیم طرف و آن کمی این. ماشین برادرخانم لرتا شدیم

 .و به طرف منزل راه افتادیم کهه خهانم لرتها محهل را بهرای رفهت و آمهدهای بعهدی کهاماًل یهاد بگیهرد           

ها درست سر ساعت، هنهوز بهه سهر کوچهه     کوچه فرعی را هم به برادرخانم لرتا یاد دادم، طوری که بعد

همه چیهز دقیهق   . آمد و او منتظرش بود تا سوارش کند بست نرسیده، مسافرش از خانه ما بیرون می بن

 .درست مثل ساعت
 

اتهاق  . کمی داخل حیاط ایستاد به اطراف خهوب نگهاه کهرد   . خانم لُرِتا را به اتاق فردوس راهنمایی کردم

باالخره من برای تهیه و تدارک وسایل شهام  . خیلی خوشش آمد. انش دادمفردوس و اتاق خودمان را نش

در کیف چند جلد کتاب، . به اتاق فردوس رفت. کرد خانم لرتا با خود کیفی حمل می. به آشپزخانه رفتم

 .مقداری خوراکی به عالوه قهوه ترک، سیگار و مخلفات دیگر که آن زمان مرسوم بود، برای او آورده بود
 

 .آورد اش را هم می کم کاوه فرزند پنج، شش ساله کم. شد بار تکرار می آمد خانم لُرِتا هر هفته یک رفت و

تهک بهه منهزل مها      ههای تئهاتر تهک    گُنده شد که کله گاهی هم جلسات هنری در حضور فردوس برپا می

ایهن جلسهات    بهه . کردند تک یا دو نفری منزل را ترک می طور تک آمدند و پس از اتمام جلسه همان  می

 .آمدند های سطح باالی تئاتر می تقریباً همه هنرپیشه
 

آوردند، ولی در این جلسات کال شام و زحمات تهیه غذا و پخت و پز  گروه اگرچه خوراکی هم با خود می
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 .کشههههید و کههههارش دشههههوار بههههود بههههه عهههههده همسههههرم بههههود کههههه واقعههههاً زحمههههت مههههی

های بعهدی   های دو سه نفری برای نمایش وبی تمرینگذشت و گاهی در خانه فردوس در پل چ ها می ماه

اوقات بیکاری فردوس با دویدن در حیاط، خوردن قهوه ترک، دود کردن یک نخ سهیگار و  . شد انجام می

 .گذشت گوش دادن به موسیقی کالسیک با گرامافون کوکی و هر صفحه را هفت هشت دور شنیدن می
 

مسئله سیاسی و یا دستورهای باالی حزبی و اقهداماتی ایهن    در تمام دوران اختفای فردوس، درباره هیچ

گاهی هم با قرار قبلهی در سهاعات آخهر شهب     . ای داشتیم خیلی زندگی روزمره. شد وگو نمی چنین گفت

 .آمهد یها روز بعهد، هنگهام شهب      بهرد و او یها دم صهبح مهی     آمد، فردوس را به مهمهانی مهی   ماشینی می

. کرد ه بود که اگر خانه برِ خیابان قرار داشت، حتماً نظرها را جلب میقدر زیاد شد  ولی رفت و آمدها آن

فهمیدند که  آید و همه می باال اصالً به من نمی های مدل داد که این ماشین چون سرووضع من گواهی می

وپیهک و ماشهین و دم و    ههای شهیک   گونه مناسبتی با من ندارد و اصالً این همه آدم این بیا و بروها هیچ

 !آید گاه به من نمیدست
 

هایمان رفت  در تمام دوران حضور عبداهلل فردوس در منزل ما من و همسرم با هیچ کدام از افراد خانواده

حتی عید نوروز برای همه این طور شایع کرده بودم که مسئول آمهاده کهردن و تمهرین    . و آمد نداشتیم

ولهی  . کهنم  د که مثالً من فعالیت سیاسی مهی شاید هم اقوام باور کرده بودن. نمایش بسیار مهمی هستیم

خواههد اقهوام    کهنم کهه دلهم نمهی     شهاید ههم دارم کهار خطرنهاکی مهی     . مشخص نبود چه نوع فعهالیتی 

 .ترین اطالعی از آن داشته باشند کوچک

ههای   درحقیقهت مهن بهرای فعالیهت    . کردم ولی واقعیت این بود که من ناگهان جایی افتادم که فکر نمی

داد، مهن سهر و    من عاشق کارم بودم و هر جایی که بهترین را ارائه مهی . ساخته نشده بودمسیاسی اصالً 

 .دویدم وار جلو می شد و طلبه ام پیدا می کله
 

گروه تئاتر عبدالحسین نوشین و حسین خیرخواه گروهی نبود که آدم بتواند از آن بگذرد و ورود من به 

 .این گروه ورود به دانشگاهی بسیار مهم بود

رفتم، گاهی بهرای اجتماعهات، برنامهه هنهری اجهرا       در این ایام در آن روزهایی که به وزارت بهداری می

 .کردم می

درحقیقهت یهک   . ها دعوت شده بود که جامعه حسابداران را تشکیل بدهند از تمام حسابداران وزارتخانه

اختتامیه جلسه، قطعهه هنهری    در آن شب مرا انتخاب کرده بودند که برای. جمع صنفی به راه بیاندازند

کردم؛ چهون مهن در تئهاتر     پرده یا قطعه اجرا نمی خوب من سالیان درازی بود که اصوالً پیش. اجرا کنم

عمهومی و   باالخره با وساطت رئهیس روابهط  . خواندم پرده نمی ها بود که پیش سعدی مشغول بودم و مدت

هها یهک برنامهه اجهرا کهنم و بهاالخره یکهی از         اطالعات وزارت بهداری از من خواستند از همان قهدیمی 

 .خواندم، اجرا کردم می 0335و  0332های  زار سال هایی که در تئاترهای الله پرده پیش

های طوالنی من در اداره برایم دردسر درسهت نکنهد، بها وجهودی کهه واقعهاً        در ضمن برای اینکه غیبت

 .ها بکنم ین فعالیتدوست نداشتم و برایم کهنه شده بود، مجبور بودم از ا
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های کالن و  ها به خاطر دزدی های وزارتخانه شعری از پرویز خطیبی از زمان قدیم خواندم که به مدیرکل

نهایت مورد استقبال قرار گرفت و مورد تشویق قرار  برنامه بی. گفت های اداری بد و بیراه می حیف و میل

 .گرفتم

فردای آن روز قبل از ظهر طبق معمول به تئاتر . کردم ف میهای طوالنی خودم را با این کارها صا غیبت

های تئاتر سعدی و برادران صاحب تئاتر جمع بودیم که یک  جلوی تئاتر با چند نفر از بچه. سعدی رفتم

راسهت بهه طهرف در     یک شخصی با یک پلیس پیاده شدند و یک. جیپ شهربانی جلوی تئاتر پارک کرد

ناگهان پاسبان مچ دسهت  . من جلو رفتم و خودم را معرفی کردم. گرفتند تئاتر سعدی آمدند و سراغ مرا

 .مرا گرفت و با کمک مأمور لباس شخصی به طرف جیپ بردند و با زور مرا هل دادند و سوار کردند
 

دن کسهی در آن بها   جیپ که حرکت کرد، یکی از همکاران تئاتر سعدی از قضیه خانه من و مخفهی شه  

کنهد و بهه زودی تمهام     پاچگی حسین خیرخواه و دیگران را باخبر مهی  شت و دستبا وح اطالع بود، فورا

زنند که هر چه زودتر محل اختفای  می  شوند و دست به اقداماتی های مخفی حزب توده باخبر می ارگان

 .عبداهلل فردوس را عوض کنند

تهوانم دوام   در مهی کردم مگر مهن چقه   فقط فکر می. مثل مرد کشیدم؛ اصال ر جیپ انگار نفس نمیمن د

 !بیاورم؟
 

طهور گرفتهار    کردم که روزی خودم این  وقت فکر نمی های متداول را شنیده بودم، ولی هیچ  نوع شکنجه

اند و حاال مرا شکنجه  کردم حتماً قضیه خانه مرا فهمیده شنیدم با خودم فکر می صدای قلبم را می. شوم

توانم تحمل کنم و به این زودی  گرفتم هر قدر که می تصمیم. دهند تا آدرس خانه را نشانشان بدهم می

دست به ! من اصالً نا ندارم راه بروم. ای باشم توانم مبارز ورزیده دانستم نمی دهانم باز نشود ولی خودم می

های  کردم اگر تا ظهر دوام بیاورم، حتماً بچه اش خواب باشد فکر می ای کاش همه. دامان خدا شده بودم

 .کنند عدی که دیدند مرا گرفتند و بردند، کاری میجلوی تئاتر س

اصهالً  . هها بهه بهاال ههدایت کردنهد      پاسبان و مأمور شخصی مرا از پلهه . توقف کرد جلوی شهربانی، جیپ

برند اعدام کنند و حکم   رفت؛ درست مثل اینکه مرا دارند می هایم سیاهی می توانستم راه بروم چشم نمی

 .ی نیست و باید اعدام شوماعدام قطعی شده و دیگر فرج
 

کف اتهاق روی  . اتاق به طرف حیاط شهربانی راه داشت. بالفاصله در را بستند. به اتاقی خالی داخل شدم

شهناختم و آن شهب ههم در جامعهه      دانم چقدر گذشت که دیدم یک آقایی که مهی  نمی. زمین ولو شدم

بها  . اش پیهدا شهد   تشهویق کهرد، سهروکله    حسابداران بود و حتی بعد از اجرای برنامه من، کلی ههم مهرا  

 .خوشحالی سالم کردم
 

به دنبال او، به اتاق دیگری  ".دنبال من بیا": گفت. شناسد اصال انگار نه انگار که مرا می. به طرفش رفتم

کنان  پِچ کردند و گاهی پِچ افسرها بِرّ و بِر به من نگاه می. که چند افسر پلیس نشسته بودند، هدایت شدم

. ناگهان در اتاق باز شهد و دو نفهر شخصهی وارد شهدند    . خندیدند زدند و می گوش یکدیگر حرف میبیخ 
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هر چه دعا بلهد بهودم،   . کردم سرم را بلند کنم جرئت نمی من هم اصال. سکوتی برقرار شد. ندهمه نشست

نجهام بهدهم ایهن    توانستم ا تنها کاری که می. نذر کردم که اگر به خیر بگذرد، به فقرا پول بدهم. خواندم

 ...خدایا نجاتم بده …بود که دست به دامان خدا شوم؛ خدایا نجاتم بده
 

! پرده ضد دولتی را با اجازه چه کسی خواندی؟ پسر این پیش": یک افسر که درجه باالتری داشت؛ گفت

 "!کنی؟ کارت به اینجا رسیده پا تو کفش دولت می

لحظاتی خشکم زد و . کردم، نیست طوری که من فکر می هایم باز شد و متوجه شدم که آن  ناگهان چشم

. گفهتم ضهد دولتهی نبهود    . کم شروع به صهحبت کهردم   کم. کننده خیره شده بودم طور به پرسش  همین

زار که در تئاتر پارس بودم، خوانهده   آن را هم هشت سال پیش یک شب در الله. دردِدل یک کارمند بود

اصهالً مهن   . جمع بودند، از من خواهش کردند تها اجهرا کهردم    آن شب هم کارمندهای حسابداری. بودم

مهن  . خواست بخهوانم  گیرم خودم هم دلم نمی خدا را شاهد می. کنم ها را اجرا نمی هاست این برنامه سال

حهاال  . اصالً کسرِشهأن مهن اسهت   . ام هاست از این کارها دست برداشته مدت. دوست دارم تئاتر بازی کنم

 .کنم گاهی تئاتر تهران، گاهی تئاتر پارس، گاهی تئاتر هنر می گاهی تئاتر سعدی کار
 

گوها درهم شد و یک کاغذ آوردند جلوی من که امضا کن که دیگر از این شعرها  و کم صحبت و گفت کم

 ...و اال... نخوانی و به تعهد خودت هم پایبند باشی

دم همهان آقهایی را کهه در جامعهه     دیه . کهردم  بهاور نمهی   ".توانی بروی تو مرخصی، می": بعد هم گفتند

با نگاهی کهه بهه او کهردم،    . فهمیدم آب از کجا گِل شده. زدن کرد حسابداران دیده بودم، شروع به حرف

ههای شههربانی کهه     راه افتادم از پله. هایی را که در شأنش بود، در دلم به او گفتم و سر تکان دادم حرف

انهد، حهاال    حتماً بویی بهرده . طوری نیست ه نه بابا، قضیه این آمدم پایین، ناگهان این فکر به مغزم آمد ک

داند که  اند که دنبال من راه بیافتند و خانه را یاد بگیرند و اگر موفق بشوند، خدا می هم مرا مرخص کرده

گیرنهد و   افتاد تمام خانواده من، همسهرم، پسهرم، همهه را مهی     چه سر و صدایی راه می. آید چه پیش می

 .د هلُفدونیاندازن می
 

از شهربانی به طرف خیابان سپه در باغ ملی راه . شده رفتار کنم پیش خودم فکر کردم باید بسیار حساب

جلوی بازار سهوار یهک   . پیچیدم طرف توپخانه و رفتم جلوی روزنامه اطالعات به طرف گلوبندک. افتادم

آخر خهط اسهت پیهاده    ": اننده گفترفت تا آخر خط و ر. رود دانستم کجا می اتوبوس شدم که اصالً نمی

 ".شوید
 

هها از بهازار بهود و بهه      آن موقع شروع حرکهت اتوبهوس  . یک خرده پرسه زدم. دانستم کجاست نمی اصال

 .شد یا از بازار به طرف شرق تهران آهن ختم می راه

ه کهه  از ظهر گذشته بود که باالخره سهوار خهط هفهد    تقریبا. س شدم چند بار پیاده شدمسوار یک اتوبو

با ترس و لرز به طرف خانهه آمهاده انفجهار    . کردم با دقت تمام اطرافم را نگاه می. آمد پل چوبی شدم می

 .چند کوچه هم این طرف و آن طرف رفتم تا کامالً مطمئن شدم کسی دنبال من نیست. حرکت کردم
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حدوداً ساعت دو بعد از ظهر . ردمدر را باز ک. اهلل و قل هو اهلل، کلید را به قفل نزدیک کردم باالخره با بسم

بود که دیدم آقای فردوس لباس پوشیده، کاله و کیف به دست آماده در گوشه حیاط ایسهتاده و سهر و   

ههای   یکهی از بچهه  . گذرد نبودند اصالً متوجه جریانی که می. آید صدای همسرم و مجید از آشپزخانه می

دانست، به اطالع فردوس رسانده که آمهاده حرکهت    م میتئاتر که خانه ما را بلد بوده و رمز در زدن را ه

ای که مرا دید، با عجلهه   فردوس از یکی دو ساعت قبل از ظهر آماده در حیاط منتظر بوده و لحظه. باشد

 .سکوتی طوالنی بین ما حاکم شد. به طرف من آمد و ناگهان سیلی محکمی به گوشم زد
 

 "کسهی دنبالهت نبهود؟   ": شد چهه کهاری کهرده، گفهت    اصالً متوجه ن. هم من حیرت کردم، هم خودش

. فقط با سر اشاره کردم خیر و به طرف اتاق خودمان رفهتم . دانستم چه بگویم نمی واقعا. فقط نگاه کردم

 "...عزت وایسا کارت دارم": دو سه بار صدا کرد

 .توانستم کاری بکنم، جز اینکه بدوم در اتاق و تنها باشم اصالً نمی

فردوس با شنیدن صدای زنگ در به سرعت به اتاق خود رفت و مخفهی شهد و از پشهت    . با عجله دویدم

خیلهی راحهت و   . آقای حسام لنکرانی که بارها خانه ما آمده بهود، داخهل شهد   . شیشه حیاط را نگاه کرد

فردوس با کیف دستی از اتاق بیرون آمد و بهه اتفهاق خانهه را تهرک      "فردوس کجاست؟": سرحال گفت

 .کردند
 

هر چه اتفاق افتاده بود، توضیح دادم البته به جهز، خهوردن   . ام کردند ها دوره رفتم تئاتر سعدی بچه شب

 .سیلی

قدری از طرف حسین خیرخواه و حسن خاشع مورد انتقاد قرار گرفتم که آدم وقتی مهمان دارد یا کسی 

 .ادم دادنههددر منههزلش مخفههی شههده، نبایههد اصههال در اجتماعههات شههرکت کنههد و کلههی راه و رسههم یهه  

رفهتم بهرای    دمای غروب داشتم می دم. آید بعد از چند روز به من خبر دادند که آقای فردوس امشب می

ماندند و بایهد پهذیرایی    شد، یکی دو نفر تا دیروقت می خرید، چون هر وقت این رفت و آمد ها انجام می

، سر کوچه نگه داشهت و  دیدم یک ماشین مشکی شیک. بست قدیمی خارج شدم از کوچه بن. شدند می

با عجله رد شدم که زودتر خرید کنم . فردوس پیاده شد و به اتفاق دو نفر به طرف پناهگاه حرکت کردند

 .که ماشین از جلوی من با سرعت عبور کرد
 

ههای در   من هم در تاریکی در حیاط، روی پلهه . همسرم مشغول آماده کردن غذا و مخلفات مربوطه شد

کهردم ایهن    چطوری ناخودآگاه افتادم وسط جریانی که فکر نمهی . زدم خود حرف می ورودی نشستم و با

پرسید جریهان چهی بهود و مهن      با خودم فکر کردم اگر می. از برخورد فردوس ناراحت بودم. شکلی شود

آمد کهه ایهن طهور آگاهانهه      چقدر خوشش می. کردم، بخصوص پس از نجات از چنگال پلیس تعریف می

 ...بریدم دیگر داشتم می. کردم یک طوری این قضیه تمام بشود و میآرز. رفتار کردم
  

در . با وسایل پذیرایی به طرف اتاق رفهتم . رسید وگو و بگوبخند به گوش می از اتاق فردوس، صدای گفت

 ".بیا تو": فردوس گفت. زدم
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بهار   یهک . روف بوداش مع شناختم که خنده از دو نفری که با فردوس آمده بودند، دکتر یزدی را خوب می

 .هههم بههاالی سههر پههدرم کههه سههخت مههریض بههود، آمههده بههود؛ البتههه قبههل از تیرانههدازی بههه شههاه       

من هم مستقیماً به او نگاه نکهردم و  . فردوس وقتی مرا دید لحظاتی سکوت کرد. شناختم دیگری را نمی

 !باالخره سیلی استاد مَثَلی است قدیمی. واقعاً چیزی برای گفتن نداشتم

 .اتاق فردوس روشن بود ها و چراغ  ها رفتند و ساعت شب میهمانآخرهای 
 

. بهردم  رفت، طوری که گاهی بهرایش قههوه مهی    این اواخر فردوس اغلب تنها بود و بیشتر به فکر فرو می

زد  سیگاری آتش می. خورد قهوه ترک را با لذت می. کردم شد و من او را متوجه می لحظاتی متوجه نمی

ایهن طهور قههوه    . شد ور می بست و در خود غوطه داد و چشمانش را می گوش می و یک صفحه کالسیک

کهردم، ادایهش را    داشهتنی بهود کهه بعهدها مهن ایهن کهار را مهی         قدر زیبا و دوسهت  خوردن فردوس آن 

دانستم واقعهاً مهن از خهوردن     اصالً هم نمی. منتهی کسی نبود به من نگاه کند و لذت ببرد. آوردم درمی

دانسهتم دارم ادا   بردم یها خهودم مهی    به سیگار و گوش کردن به موسیقی کالسیک لذت میقهوه و پکی 

 .فهمیدم چیزی از موسیقی نمی. آورم درمی
 

: گفهتم  ".خواهم بهرایم وسهایلی تهیهه کنهی      می": روز بعد، پس از صبحانه فردوس مرا صدا کرد و گفت

 "خواهید؟ خوب آقا چه چیزی می"

قواره پارچه کت و شلواری که قرار شد من نمونه آن را ببرم کهه رنهگ و    یک ساعت امگا خواست و چند

یک جفت دستکش چرمی و یک ساک که بتواند روی دوشش بیاندازد و . جنس پارچه آن را انتخاب کند

با توضیحاتی که فردوس برای خریهد داد، حهدس زدم مثهل اینکهه     . حملش آسان باشد هم سفارش داد

گو با فردوس به اینجا منتهی شد کهه حتهی همسهرم نبایهد از ایهن       و گفت! سفر خواهد برود انشاءاهلل می

فردای آن روز، شهروع کهردم بهه    . کامالً مخفی و بسیار ماهرانه باید خرید انجام شود. مسئله باخبر باشد

خریده البته با پولی که در اختیارم گذاشته بوده سه قواره کت و شلوار انگلیسی، یک ساعت بند چرمی و 

 ...رنگ یک ساک چرمی خوش
 

بعد از اینکه من رفتم، یکی از همکاران کهه  ": بود که یک روز فردوس گفت 0330اواخر تابستان  تقریبا

 "...ها، گرامافون و ها، صفحه برد؛ کتاب آید اثاثیه کمی که اینجا دارم، می شناسی می می

 "قراره جایی تشریف ببرید؟": کردم، گفتم طور نگاهش می  همین

. گهویم  بعدا به تو می": نگاهی به من کرد و بعد از سکوتی طوالنی سرش را بلند کرد و گفت فردوس نیم

 ".ولی نباید به کسی بگویی

. ها و لوازم شخصی ها را بسته بود و کتاب صفحه. کند که برود معلوم بود که فردوس خودش را آماده می

اضافه مقداری قهوه و سیگار کهه خهانم لُرِتها آورده     به. دستی پر از وسایلی بود که من خریده بودم ساک

 .بود
 

 .در را باز کردم. یک روز بعد از ظهر صدای زنگ در شنیده شد. چند روزی گذشت
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دانستم از اعضای باالی کمیته مرکهزی حهزب    دکتر مرتضی یزدی، حسام لنکرانی و آقای دیگری که می

فقط یکی دو جمله . مختصر پذیرایی کردم. ی گذاشتمبرای چهار نفر صندل. توده است، وارد حیاط شدند

فهردوس  . های آن طرف هم هماهنگ شهده اسهت   ها حتی برنامه شنیدم که از طریق آشنایان تمام برنامه

دستی، کاله، عینک و پالتو همیشگی در دسهت وارد حیهاط    و با ساک. برای آخرین بار به اتاق خود رفت

 ".ام آماده": شد و گفت

خوری و یک  فردوس مقداری میوه و خیار با یک کارد میوه. کردند تا هوا کامالً تاریک شد کمی بگوبخند

 .نمکدان در دستمال پیچید و در ساک قرار داد و آماده حرکت شد

من، همسرم و مجید برای خداحافظی آماده بودیم، خالصه فردوس خداحافظی کرد و به خاطر زحمات و 

اطهالع   مجید هم که از همه چیهز بهی  . دوش همسرم بود تشکر کرد مشکالت زیادی که در این مدت بر

 !کرد بود، فقط نگاه می

انشاءاهلل بعد از انقالب ه منظورش انقالب توده  ": فردوس وقتی جلوی من آمد که خداحافظی کند، گفت

اتفاقی  دانستند بعدها چه  مثل اینکه می. هر چهار نفر خندیدند ".بود ه شانس دیدن شما را داشته باشم 

 !(هایی هم افتاد واقعاً چه اتفاق. )خواهد افتاد
 

خواسهت از در حیهاط بیهرون      ای که می لحظه. بوسی چند قطره اشک هم روان شد با خداحافظی و دیده

به جان کاوه و به جهان  . عزت آن قضیه را فراموش کن": برود، دست مرا گرفت برد گوشه حیاط و گفت

ای که شنیدم تهو را   از لحظه. دست خودم نبود( کرد را به این نام صدا می نوشین، لُرِتا همسرش) لُریک

تهرین لحظهات دوران مخفهی بهودنم      گرفتند و به من خبر دادند که آماده بشوم برای تغییر محل، سخت

 ".بود

 .فردوس باز هم از من و همسرم تشکر کهرد . تا سر کوچه دنبالشان رفتم. هر چهار نفر از در خارج شدند

. لحظاتی ایستادم و سرم را رو بهه آسهمان کهردم   . سوار شدند. ماشین مشکی خیلی شیک آماده بودیک 

 "!خدا را شکر به خیر گذشت": ته دلم گفتم. هوا صاف و آسمان پر از ستاره بود
 

نزدیک به دو سال با چهه  . من و همسرم بدون اینکه حرفی بزنیم یکدیگر را نگاه کردیم. به خانه برگشتم

قطع رابطه با همه فامیل و دوستان در حیاط کوچک با یک . لرزی و با چه زحمتی زندگی کردیمترس و 

 .مجیهههد ههههم زنهههدانی بهههود. زنهههدانی فهههراری کهههه در حقیقهههت خهههود مههها ههههم زنهههدانی بهههودیم 

به من پیغامی داده شد که شب یا بعدازظهر بروم منهزل  . بعد از یکی دو روز که از رفتن فردوس گذشت

میهمانهت از  . نه، ناراحت نشو": راوی گفت. اند کردم که فردوس را دم مرز گرفته ن خیال میم. تارِخانم لُ

 ".االن در خاک شوروی است. مرز گذشته

بعهد  . اول وقت بود قبل از اینکه از خانه بیرون بروم. چند روزی نگذشته بود که یک نفر آمد دَمِ در خانه

مهورد  . لطف کنید هر چه زودتر خانهه را خهالی کنیهد   . دممن براتون پیغام آور": از سالم و علیک، گفت

 ".نامهههه رسهههمی دارم اجهههاره. مهههن خانهههه را اجهههاره کهههردم ": گفهههتم ".احتیهههاج حهههزب اسهههت 

هر چه . فعالً اقدام کنید. کنید دهیم، شما پرداخت می ما اجاره را به شما می. به آن کاری نداریم": گفت

 ".را تخلیه کنیدزود اینجا . زودتر جایی پیدا کنید و بروید
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اوال خانه در اجاره من بود، اگر بخواهند فعالیت حزبهی  . شد تازه گرفتاری بعد از رفتن فردوس شروع می

تئهاتر  . خواست به دنیا بیاورد دوم اینکه همسرم فرزند دوم را می. گیرند بکنند و خانه لو برود یقه مرا می

رفت و آمد طرف رابطه، برای تخلیهه خانهه، در منهزل     باالخره به ناچار با. هم که تعطیل بود کاری نبود

قهرار شهد   . و کلید را به رابط دادم. کشی کردم علی جعفری، اتاقی اجاره کردم و سریع اسباب مادر محمد

کار بودم و هم پهول و   چون هم بی. خانه به آدرسی که دادم بیاید و سر برج پول بیاورد هر بار برای اجاره

 .رو بودهم زایمان زنم پیشِ 
 

به . رفتم منزلش، خیابان فخرآباد پل چوبی بعد از چند ماه هنگامی که اجاره را به سرهنگ دادم، باید می

 .خواهد مطلبی به من بگوید خواست بروم چون حس کردم می  دلم نمی ".بفرمایید تو": من گفت

 "آیا شما خانه مرا به کس دیگری اجاره دادید؟": به هر حال رفتم و گفت

خواهش کرد چند روزی خانهه  . اما یکی از اقوام آمد تهران جا نداشت ".نه: گفتم"نده بودم چه بگویم، ما

 ...تهر باشهم   حمهل همسهرم بایهد پهیش اقهوام نزدیهک       مهن ههم بهه خهاطر وضهعِ     ... در اختیارشان باشهد 

فهمیهده بهود   اصالً ن. سرهنگ آدم بسیار خوبی بود. قول دادم هر چه زودتر خانه را تخلیه و تحویل بدهم

دانم برای  حاال من بدبخت نمی. به هر حال کارهای سیاسی است و خطرناک. شده که چه کارها انجام می

 .کس نبود  هیچ. وقت در زدم رفتم در خانه وقت و بی. تخلیه به چه کسی مراجعه کنم

در آن خانهه  اگر سرهنگ برود و شکایت کند، من از کجا بدانم کهه  . گرفتار یک دردسر جدید شده بودم

شناختم و آقای دکتری که مطب داشهت و ههر پهانزده     باالخره از طریق رفقای باال که می. چه خبر است

پرسهتی مهرا    آمد، دست به دامن شدم که تو را به هر کهس کهه مهی    بار برای اصالح فردوس می  روز یک

به زودی ترتیهب  ": و گفت حالِ مرا تشخیص داد. کنم بازی دارم دق می موشک من با این قایم. نجات بده

 ".دهم کار را می

سراسهیمه  . های خانه را برای من به آدرسهی کهه داده بهودم آورد    بعد از پانزده روز، تقریباً نیمه ماه کلید

قهدر   آن . بهری  ای درست کرده بودنهد، مثهل کارخانهه آههن     چه خانه. دویدم، رفتم و در خانه را باز کردم

خالصه رفتم سراغ سرهنگ کرایهه یهک مهاه را    . یص داد چه خبر استشد تشخ آشغال بود که اصال نمی

از سرهنگ خواهش کهردم  . نامه را فسخ کردم با قربون و صدقه سرهنگ را بردم محضر اجاره. جور کردم

خیلی آشهغال و وسهایل اضهافی    ": گفتم ".دهم کارگر آنجا را تمیز کند نه، می": گفت. خانه را تمیز کنم

 "...دهم آشغالی ببرد همه را می": فتسرهنگ گ ".آنجا هست

ساختند؟  کردند؟ بمب می آقای انتظامی در آن خانه چه کار می": بعدها یک روز سرهنگ را دیدم، گفت

 "!کارگاه تولیدی درست کرده بودند. آهن بود پر از براده

حالهت  . تمشهب و روز نداشه  . بهاالخره رامهین بهه دنیها آمهد     . دادم من باید یک طوری خودم را نجات می

ها طول کشید تا نقشه  ماه. تصمیم گرفتم از مملکت بزنم بیرون. خواستم فرار کنم می. ها را داشتم دیوانه

 ...رفتن کامل شود

 "اهلل انتظامی زندگی تئاتری عزت: جادوی صحنه" :برگرفته از کتاب                                      
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 ...و دیگر هیچ غوغای ستارگان ،پروین
 

 
 ارژنگ امیرفضلی –پروین در کنار خواهرزاده اش بانو تازه ترین تصویر از 

 

غوغهای  "و ترانه مانهدگارش  ( در تهران 0307متولد سال )پروین  کمتر فرد ایرانی است که نام: گنژرا

ههم میهنهان از موقعیهت و شهرایط زنهدگی       اکثریتی بزرگ ازرا نشنیده باشد اما بی اطالعی  "ستارگان

دارند، صرف نظر از علل  میهن خوداو که حق بزرگی بر گردن هنر و تاریخ گذشته  چونی پروین و کنون

ابتهدا مناسهب    بهه همهین دلیهل   . مرسوم و پسندیده نیسهت پدیده ای آن، الاقل در جهان متمدن امروز 

متی بهانو  همراه اعالم خبر سال بهرا متن پست اینستاگرامی ارژنگ امیرفضلی درباره خاله اش  دیدیم که

 . بسیار شوق انگیز استپروین بخوانیم که قطعا برای خوانندگان پیگیر و هنردوست 

 

، بازیگر و کارگردان پرکار تلویزیون و سینما کهه فرزنهد هنرمنهد زنهده یهاد حسهین       ارژنگ امیرفضلی

 : نوشته استو صمیمی  با نثری ساده امیرفضلی است، در پست خود( مشهور به هوشنگ)

ز و دوست داشتنی من، درسته که متاسفانه مدتهاست که دیگه ترانهه ای نمیخهونی و چقهدر    خاله عزی"
حیف که از شنیدن صدای زیبای شما محرومیم، اما با این حال تمام ایران هنوز آهنگهای تهو رو زمزمهه   

 مگه میشه کسی غوغای ستارگان میکنن و همه ما با آهنگهات خاطره داریم و همیشه در یادها هستین
رو از حفظ نباشه؟ چند نفر این اثر جاودانه رو بازخوانی کردند؟ اما بازم اونی نشد که خودتون خونهدین،  

مگه کسی هست که نفسی بر گیرم، من کجا و او کجا، تنها مانهدم و تهو    با نوای ساز استاد همایون خرم
بهتهون افتخهار   ... تدام؟ خدا حفظتهون کنهه و سهایتون مسه    ....کجا بودی و دختر چوپان رو نشنیده باشه

 "...دوستون دارم خیلی. مثل همیشه پر انرژی، شاد و سالمت باشید... میکنم
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بی تردید باید یکی ( صدای بمِ بانوان) Alto آلتورا با صدای پرطنین و قدرتمندش در محدودۀ  پروین

به شمار آورد کهه   57 در دوره پیش از انقالب سالو مردمی  پُرکار از بهترین خوانندگان موسیقی ایرانی

ها  ها و ترانه از بهترین آهنگ با خواندن بیش از سیصد ترانه و آواز در دهه سی و چهل کارنامه درخشانی

. بهه جهای نههاده اسهت    ( ...عشق و انتظار، زمستان، و غیرههمچون غوغای ستارگان، پیک سحری، درد )

 جامعهه و نسهل ههای پیشهین     عمهومی  افهواهِ به گواه شاید این تعریض و اشاره هم الزم باشد که پروین 

ی پاک سرشت و آگاه و فرهیخته ای بوده و هست در زندگی خصوصی و اجتماعی خود نیز انسان جامعه،

 .دل توده های رنج و کار محسوب می شوددر  و آثارش ماندگاری او ازِرکه 

 

خدماتش به هنر موسهیقی  ضمن آرزوی سالمتی برای این بانوی آواز ایران و به هدف پاسداشت  گنژرا

میهن همراه با یادی از زنده یادان همایون خرم و کریم فکور، مطلب زیر را که کاوه گهوهرین بهه بهانهه    

   مهتن ترانهه، نهتِ    انتشار داده، به همراه سم اُوا فرغانه قاتوسط  "غوغای ستارگان" اجرای ترانه ماندگار

را تقهدیم عالقمنهدان بهه هنهر      از این اثر هنری مانه و آوازی ای سازی دو اجرامشاهده  موسیقی و لینک

 .موسیقی کشور نماییم
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 "غوغای ستارگان"یکبار دیگر 
 

 کاوه گوهرین
 

 

 
 

 

است که به سهال   "غوغای ستارگان"یکی از ماندگارترین ترانه ها در تاریخ موسیقی معاصر ایرانی همانا 

( نکوری ونکد   -پروین زهرایی منفکرد  ) "پروین"بانو خورشیدی با صدای گرم و خاطره انگیز  0339

 "همهایون خهرم  "اسهتاد  . ضبط و از رادیو تهران پخش شد و در ذههن و روح ایرانیهان جاودانهه گشهت     

پدید آورده و سراینده ی ترانه نیز زنهده   "شور"آهنگساز و تنظیم کننده ارکستر ، این اثر را در دستگاه 

 .است "کریم فکور"یاد 

 

خورشهیدی بهه    0357سالیان، هرگز شکوه این آهنگ از خاطره ها زدوده نشد تا اینکه پس از با گذشت 

، هر بی هنری که از عمال قانون حقوق مولفین و مصنفیندلیل هرج و مرج حاکم بر دنیای هنر و عدم ا

از این  راه رسید، بی اذن و رضایت صاحبان این قبیل آثار هنری، مبادرت به بازخوانی و اجراهای دیگری

آثار بی بدیل کردند که در بیشتر موارد این اجراها چنان سست اند که هیچ احساسی به گاه شنودن بهر  

 .نمی انگیزند
 

امشهب در سهر   "چهون   نیز از این دستبرد و تاراج ها دور نماند و تحت عناوینی ههم  "غوغای ستارگان"

و تنظیم استاد اجراها با نظارت خود آهنگساز یکی از این . بارها اجرا شد  "اوج آسمانها  "، "شوری دارم

ضبط و منتشر گردید که تغییراتی هر چند اندک نیهز   "محمد اصفهانی"با صدای  ،کامبیز روشن روان"

دو بار و بجای ( باشد رازی با ستارگانم )  "رازی باشد با ستارگانم"در متن ترانه دارد، برای نمونه بجای 

، دیگرانی چون زویا ثابهت،  ین اجراجز اه ب. آمده است( می کاهم زین غمها) "جان یابم زین شبها"تکرار 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

ستارگان یمتن ترانه غوغا 823  | * 

 

، حسن ستار و شکیال هم روایتی از این ترانه ی ماندگار عرضه کرده اند که هرگز حس و حال زهره جویا

. خانم زویا ثابت قابل تحمل تر استو خاطره انگیزی اجرای خانم پروین را ندارند و در میان آنها اجرای 

آماتوری هم در کالج برکلی آمریکها دیهده و شهنوده ام کهه تالشهی درحهد کهار هنهری         یدئوی اجرایی و

 .دانشجویی است و بس
 

همه ی اینها گفتم تا برسم به نکته ی اصلی که همانا شناساندن اجرایی دیگر از این اثر است و خواننده 

مین به شیرینی اجرا افزوده و در کنار ی آن گو اینکه آذری است و تلفظ فارسی شعر با لهجه است اما ه

 .تحریرهای ویژه ی موسیقی مقامی آذربایجان، اثری بس شنیدنی پدید آورده است
 

 "عالیم قاسهم اوف   "دختر هنرمند بزرگ آذری  "فرغانه قاسم اُوا"خواننده ی این اجرا ، بانوی هنرمند 

 ...بدست می دهداست که روایتی نو از این ترانه ی یگانه ی موسیقی ایرانی 

 

 

کاوه گوهرین                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

ستارگان یمتن ترانه غوغا 831  | * 

 

 متن ترانه غوغای ستارگان
 

 کریم فکور: اثر
 

 

 
 

 

 امشب در سر شوری دارم؛ امشب در دل نوری دارم

 م؛ باشد رازی باشد با ستارگانمباز امشب در اوجِ آسمان

 امشب یکسر شوق و شورم؛ از این عالم گویی دورم

 از شادی پر گیرم که رَسَم به فلک؛ سرودِ هستی خوانم در برِ حور و مَلَک

 در آسمانها غوغا فکنم؛ سبو بریزم ساغر شکنم

 با ماه و پروین سخنی گویم؛ وز روی مَهِ خود اثری جویم

 جان یابم زین شبها

 اه و زهره را به طرب آرم؛ از خود بی خبرم ز شعف دارمم

 نغمه ای بر لبها

 امشب در سر شوری دارم؛ امشب در دل نوری دارم

 باز امشب در اوجِ آسمانم؛ باشد رازی باشد با ستارگانم

 .امشب یکسر شوق و شورم؛ از این عالم گویی دورم

 

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

ستارگان یترانه غوغا یقینِت موس 838  | * 

 

 نتِ موسیقی ترانه غوغای ستارگان

 همایون خرم: اثر

 

 
 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

ستارگان یدو اجرا از غوغا 832  | * 

 

 غوغای ستارگاندو اجرا از 
 

 با ویولن زنده یاد همایون خرم سازیاجرای 
(Instrumental) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PiAjVSiw3bw&feature=youtu.be 

 

 

 پروینبانو  ترانه با صدای پرطنیناصلی اجرای 
(Vocal) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MRGnspJR0rE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiAjVSiw2bw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MRGnspJR1rE
https://www.youtube.com/watch?v=PiAjVSiw2bw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MRGnspJR1rE


[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

سرخ شِ یآف 833  | * 

 

 آفیشِ سرخ

affiche-rouge 
 

 
 

نویس و شاعر سورئالیست فرانسوی  ، رمانلویی آراگون؛ عنوان شعری است که "آفیشِ سرخ": گنژرا

آفهیش  . ها در فرانسه تیرباران شدند، سروده است ای خارجی که در مبارزه علیه نازیه در وصف پارتیزان

رهبر تیرباران شدگان، شهاعری  . اند نیز ترجمه کرده "دیوارکوبِ سرخ یا اعالمیۀ سرخ"سرخ را به فارسی

فهری بهه   ن 33به همین دلیل هم این گروه . بود( مانوشیان)ارمنی از دیار ایروان به نام میساک مانوکیان

 .معروف شد "مانوکیان گروه"نام 

میساک مانوکیان با شجاعت در برابر نازیها مقاومت کرد و با نثار خونش تبدیل به یک قهرمان ملی برای 

نوشته کهه حهاکی از    0622یی در آخرین ساعات حیاتش در سال  میساک مانوکیان نامه. فرانسویان شد

 . تگی این انسان واالستعمق عشق به زندگی و فداکاری و از خودگذش

سروده شده و در آن اسهتادانه از برخهی    "آفیش سرخ"شعر آراگون که با الهام از نامه میساک و به نام

فرانسوی اجرا  چپِ خوانندۀ ،هلویی فِرِ توسط 0656جمالت نامه مانوکیان گنجانده شده است، در سال 

 .. شد و به یک ترانه جاودانه بدل شد

 .  را نیز می خوانیم( ملینه)به همسرش ملینا ( مانوشیان)مسیاک مانوکیان ، متن نامۀدر ادامۀ این شعر
 

 

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

سرخ شِ یآف 834  | * 

 

 آفیشِ سرخ
 

 سرودۀ لویی آراگون
 

 
 

 

 شما نه شهرت خواسته بودید، نه اشک

 نه مرثیه و نه نیایشی برای مردگان

 یازده سال چون باد گذشت، یازده سال

 ...شما تنها سالحتان را بکار برده بودید

 "چشمانِ پارتیزان ها به مرگ کور نمی شود"

 

 عکس هاتان را بر دیوار های شهرمان کوبیده بودند

 سیاه از ریش و از شب، ژولیده و تهدید آمیز

 بر دیوارکوبی که به لکه های خون می ماند ، تلفظ نام هایتان دشوار بود

 ...می خواستند رهگذران از دیدن نام هایتان وحشت کنند

 

 .هنگام، چشمی برای دیدن شما نداشتندمردم، روز 

 به زمان حکومتِ نظامی اما انگشتانی سرگردان؛

 : زیر عکس هایتان نوشته بودند

 "آن ها جانشان را برای فرانسه دادند"

 "و از آن پس بامدادانِ محزون دگرگون شدند"

 

 .یدهمه چیز به رنگ یکدست نقره ای بود ، در زمستانی که واپسین نفس هایتان را د

 در آن دم یکی از شما



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

سرخ شِ یآف 835  | * 

 

 :به آرامی گفت

 خوشا همه ، خوشا آنانی که زنده می مانند،"

 "من می میرم بی هیچ کینه ای به ملت آلمان

 

 لذت، بدرود رنج وُ

 بدرود تمامی گل ها،

 بدرود زندگی

 ...باد بدرود نور وُ

 

 ماری تو خوشبخت به خانه بخت برو و مرا گاهی بیاد آر؛

 زیباییها منزل کنی روی در تو که می

 شود تمام می "ایروان"وقتی که همه چیز دیرتر از 

 

  تپه روشن است از آفتابِ پر نورِ زمستانی، چه زیباست زندگی و چه شکسته ست دلم

 "عدالت با گامهای پیروزی ما خواهد آمد"

 

 عشقِ من، بینوای من؛ می گویمت زندگی کن و فرزندی به دنیا آر! ملینای من، آه

 

 زمانی که شکفتند تفنگ ها ،سه تن بودند ست وُبی

 سه تن جان داده پیش از موعود بیست وُ

 سه تن بیگانه اما برادر بیست وُ

 ...خاطر زندگی دوست داشتند سه عاش  که مرگ را بهُ  و  بیست

 
 

 
 

 

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

انیمانوک ساکینامه م 836  | * 

 

 نامه میساک مانوکیان

 قهرمان ملی مقاومت فرانسه پیش از تیرباران
 

 
 

 3ما در سهاعت  . ای کوچولوی محبوبم، تا چند ساعت دیگر، در این جهان نخواهم بودلینه عزیزم، بینوم

 . دهد یی است که در زندگیم رخ می این مانند یک حادثه. شویم از ظهر امروز تیرباران می بعد

 

تهوانم برایهت    چهه چیهزی مهی   . دانم، دیگر هرگز تو را نخواهم دیهد  باورکردنی نیست، اما با این همه می

در آستانه پیروزی و رسیدن به هدف، ... که حیرانم، اما همزمان برایم بسیار روشن است سم؟در حالیبنوی

 .کنم خودم را فدا می

 

مطمهئن  . چشهند  حال کسانی که بعد از ما زنده خواهند بود و طعم شیرین آزادی و صلح را مهی  خوشا به

 ایهن لحظهۀ   در. گرامهی خواهنهد داشهت    هستم که خلق فرانسه و تمام مبارزان راه آزادی خاطرات ما را

یی نسبت به مردم آلمان ندارم و هرکس که شایسته هرچه بود، دریافهت   کنم هیچ کینه تأکید می مرگ،

 .خواهد کرد

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

انیمانوک ساکینامه م 837  | * 

 

 مردم آلمان و تمام .که مستحق باشند، مجازات شوند ولی من مخالف این هستم که برخی از آنها ولو این

خوشبختی از آن همه . نیست، در صلح و برادری زندگی خواهند کردخلقها بعد از جنگ که چندان دور 

 ...!باد

 

خیلی دوست داشتم که فرزندی از تو به . تأسف عمیق من از این است که نتوانستم تو را خوشبخت کنم

کنم بهرای خوشهحالی مهن و     خواهش می. داشتم، همان چیزی که همیشه خواست تو هم بود یادگار می

تواند تو را  ن خواست مرا جامه عمل بپوشانی، بعد از جنگ بدون درنگ با کسی که میکه آخری برای این

 .دار شو ت کند، ازدواج کن و بچهخوشبخ

 

نفر دیگر با افتخار و  33من به همراه . اگر ممکن است، خاطراتم را نزد والدینم در ارمنستان بازگویی کن

 .میرم ن مردی با وجدان آسوده میعنوا سربلندی و به

 

کنم که همه چیز  کنم و به زیبایی طبیعت نگاه می در حالی به خورشید نگاه می. امروز، روز آفتابی است

  .گههههویم کههههه خههههداحافظ زنههههدگی و خههههداحافظ همههههه شههههما    را دوسههههت دارم و مههههی

 

******** **  

 

 

 لینک اجرای لویی فِرِه، هنرمند چپ گرای فرانسوی 

 راگون، سرودۀ لویی آآفیشِ سرخ ترانۀ ماندگار

 (با زیرنویس فارسی)

 
https://www.youtube.com/watch?v=F_pRB43xiZw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_pRB49xiZw
https://www.youtube.com/watch?v=F_pRB49xiZw


[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

دهیسپ"ماندگار فینُت و متن تصن 831 " | * 

 

 "سپیده"تصنیف ماندگار و متن نُت

 و ناظریابتهاج  ،اثر مشترک زنده یاد محمدرضا لطفی با شجریان

 

 
 
ی هنری روزهای نخست انقالبِ خلقی، ضد اسهتبدادی و  ز آفرینه هاا "سپیده"تصنیفِ ماندگارِ : گنژرا

توسهط حهافظِ    "ایهران، ای سهرایِ امیهد   "ایران است که شعر آن با عنوان در  57ضدّامپریالیستی بهمن 
در دستگاه ماهور تنظیم و نخستین بار بها  ، تصنیف سپیده. سروده شد( سایه)زمانه، امیرهوشنگ ابتهاج 

بها پخهش از    لهی وشهد  توسط گهروه شهیدا اجهرا    ( سیاووش) محمدرضا شجریانران صدای خسرو آواز ای
. شد میهنی تبدیل -و سرودی ملی ماندگارعمال به یک اثر هنری انقالب ملی ایران در روزهای تلویزیون 

در دانشگاه شهید بهشتی تههران اجهرا شهده    0359نیز در اوایل سال  آواز شهرام نظریهمین تصنیف با 
نیز همراه  حاشیه هاییشنیده ها حاکی از آن است که اولین اجرای این تصنیف توسط شجریان با . است

 .بوده که در باره صحّت وُ سُقمِ آن قضاوتی نمی کنیم
تصنیف سهپیده دیرتهر از مقدمهه آن سهاخته شهده      ": گوید محمدرضا لطفی درباره ساخت این قطعه می

تار، آهنگ تصنیف را  ستین کنسرت این اثر، وقتی به منزل سایه رفتم و با سهچند ماه پیش از نخ. است
خواهش کردم هر چه زودتر اقدام کند چون کنسرت . مند شد که شعر آن را بسراید برای او نواختم عالقه

کار سرودن شعر طوالنی شد و من نگران بودم، تا . ماند در راه بود و بدون این تصنیف، کارمان ناقص می
 ".این که یک هفته مانده به اجرای کنسرت شعر آماده شد و من آن را نزد شجریان بردم

ایهن  . بنابر گفته لطفی، خودش آن را در شب پیروزی انقالب ایهران بهه رادیهو بهرد و آن را پخهش کهرد      
پخش شد کهه آن آلبهوم امهروزه بها نهام       9 تصنیف که در دستگاه ماهور ساخته شده، در آلبوم چاووش

 .باشد در دسترس می "دهسپی"
ایران، مفتخر است کهه در  قی و آواز موسیهنر پاسداشت نام این بزرگان شعر و  مقام در گنژراماهنامۀ 

را به همراه لینک اجرای بی  "سایه"سالگرد انقالب تاریخی خلق های ایران، نتِ موسیقی و متنِ سروده 
 . تقدیم عالقمندان می نماید ام ناظریو شور صدای شهر بدیل این تصنیف با صوت مخملی شجریان

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYx_YAjvvHI
https://www.youtube.com/watch?v=y2a3fQG9qL8
https://faradeed.ir/fa/news/1412/%D8%AA%D8%B5%D9%86%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%86


[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

دهیسپ"ماندگار فینُت و متن تصن 833 " | * 

 

 "سپیده"نُتِ موسیقی تصنیفِ 
 

 اثر زنده یاد محمدرضا لطفی

 

 
 

 

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

دهیسپ"ماندگار فینُت و متن تصن 841 " | * 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

دیام یسرا یا ران،یا 848  | * 

 

 ایران، ای سرای امید

 متن تصنیف سپیده

 (سایه)سرودۀ امیرهوشنگ ابتهاج 

 

 
 

 

 ایران ای سرای امید

 بر بامت سپیده دمید

 بنگر کزین رهِ پرخون

 خورشیدی خُجسته رسید

 ها پُرخون است گر چه دلا

 شکوهِ شادی افزون است

 سپیدۀ ما گلگون است، وای گلگون است

 که دستِ دشمن در خون است

 ای ایران غمت مَرِساد

 جاویدان شکوهِ تو باد

 راهِ ما، راهِ حق، راهِ بهروزی است

 اتّحاد، اتّحاد، رمزِ پیروزی است

 صلح و آزادی جاودانه
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دیام یسرا یا ران،یا 842  | * 

 

 در همه جهان خوش باد

 خون عاشقان، ای بهار یادگار

 .در این چمن شکفته باد ای بهار تازه جاودان

***** 

 

 لینک اجرای تصنیف سپیده با صدای محمدرضا شجریان
https://www.youtube.com/watch?v=iYx_YAjvvHI 

 

 

 ناظری لینک اجرای تصنیف سپیده با صدای شهرام
https://www.youtube.com/watch?v=y3a3fQG6qL9 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYx_YAjvvHI
https://www.youtube.com/watch?v=y2a3fQG9qL8


[ 8331بهمن  3شماره    ،هنری، اجتماعی نویدنو ،ماه نامه ادبیارژنگ [

 

دیام یسرا یا ران،یا 843  | * 

 

 سعید سلطانپور و سیاوش کسرایی در یک قاب
 

 
ثبت شده  شمیرانات "زرده بند"در واقع در یک باغ ییالقی و  0321دهه در فراموش نشدنی این لحظه 

. همسر مرتضی کیوان به دیداری جمعی دعوت کرده بهود  "پوری سلطانی"زنده یاد را  حاضرین مهکه ه

در این عکس، سیاوش کسرائی نفر دوم سمت راست عکس و سعید سلطانپور نفر اول سمت چپ نشسته 

سهردبیر روزنامهه کیههان در سهال     )رحمان هاتفی زنده یاد نفر اول سمت راست صادق هاتفی برادر . اند

ناصر رحمانی نژاد، مهدی فتحی و پرویز صادقی که همگی در فعالیهت ههای   : سایر افراد و است (0357

 .تئاتر مترقی ایران فعالیت داشتند 0321دهه 

 

 
 -نپورسهعید سهلطا   -عزیزاله احمدونهد  :از سمت راست ردیف اول 0327سال  مربوط بهعکس و در این 

 –   -صادقی -سیاوش کسرائی -ایرج امامی -صادق هاتفی -مهدوی - ناصر رحمانی نژاد -منصور امامی

در جشن کهوچکی   ،اغ بزرگی در اطراف شهر ری گرفته شدهباین عکس در گلخانه . خلیلی -امامی ناصر

 .یبه مناسبت روز بزرگ اول ماه م
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رانیمردم ا 57انقالب بهمن  یمترق یآماج ها 844  | * 

 

 با وجود شکست انقالب به دست نیروهای طبقاتی بورژوازی و ارتجاع وابسته به امپریالیسم جهانی

 مردم ایران 17انقالب بهمن ماج های مترقی آ

 "استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی"
 در چارچوب حاکمیتی ملی و دمکراتیک

 !همچنان پابرجاست
 

 
 

 ...مردمی متّحد، هرگز شکست نمی خورند
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رانیمردم ا 57انقالب بهمن  یمترق یآماج ها 845  | * 
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رانیمردم ا 57انقالب بهمن  یمترق یآماج ها 846  | * 
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رانیمردم ا 57انقالب بهمن  یمترق یآماج ها 847  | * 
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رانیمردم ا 57انقالب بهمن  یمترق یآماج ها 841  | * 
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ینقد و معرف 843  | * 

 

 

 

 

 
 

 

 

   و معرفی نقد
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تیّ در تقاطِع سنّت، فقر و جنس 851  | * 

 

 معرفی کتاب

 تو جنسیّ ت، فقرسنّ در تقاطعِ

 (نگاری چند میدانه در جنوب شهر تهران یک مردم)
 

 خسرو صادقی بروجنی
 

 
 

عنهوان   ؛(نگاری چند میدانه در جنوب شهر تهران یک مردم) "تت، فقر و جنسیّسنّ در تقاطعِ": گنژرا

بازار  روانه هزار تومان 39 و با بهای صفحه 079 در سرخ نشر خردِکه  سپیده ثقفیانکتابی است به قلم 

تنها دو کار قابل اتکا وجهود دارد کهه سهطر بهه سهطر،       "دروازه غار"درباره گفته می شود  .کرده است

علمهی   کولهه بهار  اند و از رنج دیگران بهرای خهود    دقت، شرافت و صداقت به خرج داده آنها، نویسندگان

و یکی ههم کتهاب    ،جاوید سبحانی و داریوش محمدی مشترک یکی کار. اند ندوختها ماندگاری پژوهشی

 ."تت و جنسیّفقر، سنّ در تقاطعِ"منتشر شده سپیده ثقفیان با عنوان  ااخیر

 

دروازه  ؛منطقه ای در کشور بحران زده مثل پاکستان یها افغانسهتان نیسهت    "دروازه غار" !اشتباه نشود

پایتخهت   درست در چند صد متری کاخ نشینان و لوکس نشینان ،غار در بیخ گوش ما پایتخت نشین ها

 "هرنهدیِ "همهان   ...است که با داعیه حمایهت از مستضهعفان پابرهنهه روی کهار آمهد      "اسالمی"کشور 

وقتی پایهت را بهه ایهن منطقهه     . منطقه ای در جنوب تهران حدفاصل خانی آباد و میدان شوش .امروزی

  .بگذاری می توانی همه آسیب های اجتماعی را یکجا ببینی
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تیّ در تقاطِع سنّت، فقر و جنس 858  | * 

 

دروازه هم ندارد اما تا دلت بخواهد فقر دارد، بچه های قد و نهیم قهد در    ،نداردغار  "دروازه غار"آری؛ 

کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک، خانه های خرابه و نیمه کاره، کودکان کار و بهی سرپرسهت، زنهان    

در این نقطه شهر که از قدیمی ترین مناطق تهران هم محسوب می  …و  خیابانی، اعتیاد خان مان سوز

  .دیگری به این منطقه داده است ۀفقر چهر ، شود

 

زیهر از پشهت جلهد کتهاب،      طنز تلخ و گزندۀدر صفحه فیسبوکش با نقل  "خسرو صادقی بروجنی"

 :را می خوانیم هم آن اکه باین اثر پژوهشی رئالیستی محتوای ته به نگاهی انداخ

 

*** 

 

کنکد ککه    را راحکت مکی  هکم خیالمکان   . متوسط است ۀطبق ۀدروازه غار دیگری تیپا خورد"

 هکای سیسکتمِ   همکه پکس مانکده    است برای اخکراجِ  "دنیا تهِ"اوضاعمان بد نیست، هم یک 

ایم، هم جایی برای این که مقصرها را بکا   ای که خودمان را به زور در آن نگه داشته طردکننده

 دروازه جایی است برای اینکه غذا پخش کنیم و یخچال مهربکانی تکوی  . انگشت نشان بدهیم

ایکم، بکا حکس عمیقکی از رضکایت بکه        مکان را گرفتکه   طور که دما  پارکش بگذاریم و همین

 ... "هایمان برگردیم خانه

 

نوشهته  ( یک مردم نگاری چند میدانه در جنوب شههر تههران  ) "در تقاطع سنت، فقر و جنسیت"کتاب 

از پایهان نامهه    ایهن کتهاب برگرفتهه   . ه اسهت سپیده ثقفیان به تازگی توسط نشر خرد سرخ منتشر شهد 

نویسنده با شجاعتی کهم نظیهر بهه    . کارشناسی ارشد ایشان در رشته انسان شناسی دانشگاه تهران است

ها نشسته، حرف زده، زندگی کرده و از  میان مردم فرودست و زنان فقیر در محله دروازه غار رفته، با آن

ترین طبقات جامعه  ای از پایین د شدههای طر انسان.ها با محوریت سکسوآلیته نوشته است های آن تجربه

 .اند ای از فقر و اعتیاد و تن فروشی گرفتار شده که در چنبره

 

ثقفیان در این کتاب با فاصله گرفتن از رویکرد متعهارف مطالعهات طبقهه متوسهطی کهه معتهادان، تهن        

، تالش کرده فاصله ها رفته کنند به میان آن های تحقیق بررسی می فروشان و طرشدگان را به عنوان ابژه

هها   های روابط و تار و پود مشکالت آن گر و موضوعِ پژوهش را کم کند و در شبکه متعارف میان پژوهش

ی  در یک مطالعهه  "آمار"و  "داده"یا یک  "کیس"وی تالش کرده این افراد را نه به عنوان . درگیر شود

ستند، یعنی به عنوان یک انسان درگیهر  آماری یا تحقیق پوزیتیویستی بلکه به عنوان همان چیزی که ه

 .ها برای بقا را شرح دهد های آن با خود، جامعه و مشکالتش بررسی کند و راه
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852  | * 

 

 

تهوان سرفصهل جدیهد در مطالعهات طبقهاتی بها رویکهرد         را می "در تقاطع سنت، فقر و جنسیت"کتاب 

نهدگی و تهالش بهرای بقها در     ها، معانی، سبک ز خود را درگیرِ سوژه  این مطالعه. مشارکت عمیق دانست

کاود که  هایی از اجتماع می کند و موضوع سکسوالیته و روابط جنسی را در میان الیه میان فرودستان می

 .گذرنههد ههها مههی  شههود یهها بیههان آمههاری از کنههار آن   ههها توجههه مههی  در مطالعههات یهها کمتههر بههه آن  

 

ایهن رژیهم   . شهود  رالی زیهاد صهحبت مهی   این روزها از نظام اقتصادی ایران با مرکزیت رژیم انباشت نولیب

قربانیهانی کهه یهادآور فقهر و محرومیهت      . اسهت  ههای اخیهر قربانیهانی را ایجهاد کهرده      انباشت طی سهال 

بیهانِ علمهی    "در تقاطع سنت، فقر و جنسیت". خانه نشینان در داستان معروف ساعدی هستند زنبورک

نشیند و تبعات خهردِ نظهام    ها می ی صحبت آنطردشدگانِ رژیم انباشت کنونی در اقتصاد ایران است، پا

 .کند ها و روابط میان فردی فرودستان شهری دنبال می اقتصاد کالن ایران را تا دل خانواده

 

 خسرو صادقی بروجنی                                                                                   

 برگرفته از فیس بوک نویسنده                                                                                        
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زیرستاخ 853  | * 

 

 رستاخیز

Resurrection 
 

 اثر لئو تولستوی
 

 
 

 ( میالدی 0601-0939تولستوی، لی یف نیکاالیوویچ، )اثر لئو تولستوی  "رستاخیز"رمان  :گنژرا

به چها    0397صفحه که توسط نشر دنیای نو منتشر و در زمستان  936با برگردان محمد مجلسی در 

تولستوی آن را که دارد اصلی  حول محور دو شخصیتِداستان شیرین و دلنشینی ، رسیدنیز پنچم خود 

رسهتاخیز ذهنهی و روحهی خهود تولسهتوی در      "برخی آنرا  و دوران پختگی خود نوشته الی وس در میان

  .ندمی دان "واپسین سالهای زندگی

علهی اصهغر حکمهت،    از جملهه   نیز دیگری مترجمان در آشفته بازار ترجمه در ایران، این اثر با برگردان

 !د ترجمه الزاما خبر خوبی نیستتعدّ به بازار آمده ولیپرویز شهدی سروش حبیبی، اسکندر ذبیحیان و 

است کسی که خودش طبیعی "از مترجمان کشور در گفتگوی اخیرش با ایسنا می گوید  "محمد قائد"
یا  09 را  کتابی را ترجمه کرده بعداز چا  اول، آن را بازنگری و ایرادها را رفع کند اما این که یک کتاب

یک کتاب قاعدتا پس از دو یا سه بار ترجمه . نفر ترجمه می کنند، مسخره بازی و ناخنک زدن است 07
بهار ترجمهه کهردن،     03از  بعهد  ی شود کهه چه طور م. برطرف شودکردن باید خیلی بهتر و ایرادهایش 
 "...ترجمه سیزدهم از اولی بهتر نیست؟

 :بپردازیم معرفی کوتاهی از رمانبگذریم و به  نیز از این درد 

    

زیبها و جهوان    ۀندیمه  "ماسلوا" ، عاشهق  "فدینخل"به نام  زاده و اشرافی جوانی اصیل ،"رستاخیز"در 

کنهد و   جوان به عالم فساد و فحشها سهقوط مهی    ۀندیم .کند دار می شود و دامن وی را لکه می هایش عمه

گیهرد و   پردازد تا اینکه قتلهی صهورت مهی    های متمادی برای تأمین معاش خود، به خودفروشی می سال

 . شود معصوم به عنوان متهم درجه اول در دادگاه حاضر می ۀندیم
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زیرستاخ 854  | * 

 

جهوان  . دار کرده است، جزو هیأت منصفه است هدختر جوان را لکّ زاده که ده سال قبل دامنِ جوان اصیل

شهود،   زاده وقتی در دادگاه زن جوان را مالقات کرده و از سرنوشت شوم و دردنهاک وی آگهاه مهی    اصیل

گناهی به مغاک انحطاط و تیرگهی سهقوط    فهمد که به دلیل یک لحظه کامجویی او چگونه دختر بی می

خیزد  شود و برای جبران گناه خود به پا می تغییر می کرده است و در همین لحظه روح او دچار تحول و

ی باز گردانهد و سهعادت از   می تواند آب رفته را دوباره به جو "تحوّل یافتهاشراف زادۀ "این ولی آیا ... و

  ؟دختر جوان و نگون بخت را به او بازگرداند ۀدست رفت
 

سنده به دنیا آمد و اگرچه تا حدودی در هفتاد سالگی نوی – سومین رمان بزرگ تولستوی – "رستاخیز"

را به چنگ آورد،  "آناکارنینا"و  "جنگ و صلح"رمان های ناشناخته ماند و نتوانست شهرت و اعتبار 

برای نگارش یک کتهاب  ": گوید می آنهادر مورد  شخود .ولی بیش از آن دو درخور بحث و گفتگو است
ر آناکارنینا من به فکهر خهانواده بهودم و در جنهگ و     د. را دوست داشت ی حاکم بر آن خوب، باید اندیشه

 ".صلح در اندیشه مردم

آثار تولستوی را در مورد بی عدالتی و رنهج   "تولستوی؛ آینه انقالب"ی خود به نام  در مقاله "لنین"

زاده است، ولی او یهک دهقهان واقعهی     گرچه تولستوی اشراف": داند و می نویسد طبقات فقیر جامعه می
او اسنادی درباره رفتار و کردار و فرهنگ . او نویسنده دهقانان نیمه آزاد روسیه است. روس استادبیات 
 ".ها دهقان فقر زده را وارد ادبیات جهانی نمود میلیون

 

 :می خوانیمچنین  "رستاخیز"در قسمتی از رمان 
وصهیاتی اسهت   کننهد ههر کهس دارای خص    پایه مردم یکی این است کهه خیهال مهی    از اشتباهات بی... "

حال . یکی بد است و دیگری خوب، این هشیار است و آن احمق؛ این فعال است و آن تنبل: ناپذیر تغییر
  .آن که این جور نیست

که پیش  اید، همچنان جورند ولی رودخانه را که دیده شکل و یک اند، اگر چه همه یک ها مثل رودخانه آدم
شود، گاهی کهه   رسد، باریک می ند، گاه که به کوهسار میکند، گاهی ت می رود، گاهی آهسته حرکت می

کند؛ در جایی آبهش سهرد اسهت و چنهد فرسهنگ آن       رسد، پهن می شود و وسعت پیدا می به دشت می
هر انسهانی در خهود عناصهر     .کند شود؛ یک زمان آرام است و یک زمان طغیان می تر آبش گرم می طرف

 "...دهد و گاهی روی بدش را ان میخوب و بد را دارد، گاهی روی خوبش را نش

 
 

 :به خوانندگان گنژراهدیۀ ماهنامۀ 
 :که از لینک زیر به طور رایگان قابل دریافت است "رستاخیز"فایل پی دی اف کتاب رمان 

pdf.Rastakhez/adab/pdf/org.tarikhema.files://http 

 

http://files.tarikhema.org/pdf/adab/Rastakhez.pdf
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 * | دانش و مردم 855

 

 دانش و مردم

 منتشر شد  8331پاییز  83نشریه فرهنگی، آموزشی و معلومات عمومی؛ شماره 
 

 کورش تیموری فر
 

 
 

فصهلنامه   بهه صهورت  که به دلیل مشکالت نشهر و کاغهذ    "دانش و مردم"از نشریه وزین  در این شماره

. ا بهه خهود اختصهاص داده اسهت    که صد صفحه ر شدهچین باز کشور ای برای  پروندۀ ویژه انتشار یافته،

مقاالت مختلفی از تاریخ آن کشور، تا شیوۀ برخهورد آن بها محهیط زیسهت؛ از درک نظهری دومینیهک       

رساند که  خواننده را به این نتیجه میهمگی کرد چین به سوسیالیسم تا سینمای چین،  لوسوردو از روی

سرمایه داری، به سوسیالیسم است  اقبلِگیری یک کشور عقب مانده با ساختار م سمت چین نمونۀ موفقِ

 و ورود به مرحلهۀ سوسیالیسهمِ  ( 3107اکتبر )و چین با سرعت به سمت اجرای مصوبات کنگرۀ نوزدهم 

 .پیشرفته در حرکت است
 

را هایی از دکتر فرشاد مؤمنی و دکتر حسهین راغفهر    رانی چنین متن سخن ، همنشریهاین  06 در شماره

تبعات و آثار مخرب افزایش بهای بنزین، و دور شدن هرچه بیشتر از ساختار ضد که پیرامون  می خوانیم

 .گویند تولیدی اقتصاد کشور سخن می

در نظهر گرفتهه اسهت پیرامهون زنهدگی و      دانهش و مهردم   دکتر رئیس دانا، مطلبی را برای ایهن شهماره   

انسهان برجسهته و   دسهتان، صهمد بهرنگهی، کهه بها موشهکافی بسهیار، یهاد آن          دستاوردهای معلم تههی 

 .دوست را گرامی داشته است انسان

 

عالوه بر مضامین باال، به بررسی تبعات نفرت انگیز نئولیبرالیسم در جهان، و خیزش مردم علیه آن، از 

 .پر داخته شده استعراق تا سودان و بولیوی 
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 * | دانش و مردم 856

 

و در آخر ضروری است  ختانداای و تحریف تاریخ را نباید از قلم  ای امپریالیسم رسانه صفحه 31پروندۀ  

ای شصتمین سالگرد انقالب کوبا، و دستاوردهای عظیم آن برای نه تنها مردم خود،  صفحه 91به پروندۀ 

 .شودبلکه برای جهانیان اشاره 

 

 خانۀ دیجیتال فیدیبو است که سری کامل این مجله، از ابتدا تا کنون، در کتاب یمهماین خبر ضمناً 

)com.Fidibo(    قرار دارد -بویژه دوستان خارج کشور –در دسترس همه. 

 

 :خوانیم میفصلنامۀ دانش و مردم  83در شماره  مطالبی کهنمایۀ 
 صفحه 65گرد انقالب چین در  مین سال71ویژه نامۀ 

 داری یا سوسیالیسم  چین؛ سرمایه 

 و محیط زیست در چینتاریخ، فرهنگ، اقتصاد، سیاست  

 دستان؛ صمد بهرنگی، به قلم فریبرز رئیس دانا معلم تهی 

 افزایش بهای بنزین، راه چاره؟ اقتصاد ایران؛

 گرد انقالب کوبا مین سال91پروندۀ  

 بررسی قانون اساسی کوبا 

 دار ثابت قدم بشریت دولت انقالبی کوبا، دوست

 انداز جهان، از هنگ کنگ تا سودان  در چشم 

 جنگند از عراق تا شیلی، مردم علیه نئولیبرالیسم می 

 ...و مقاالت دیگر 

 
 

 
 

 

 

 
 

http://fidibo.com/
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857  | * 

 

 

 

 

 

 

 

  های دیگر هنر
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یو عکاس عکس 851  | * 

 

 عکس و عکاسی

 احمد جواهریان
 

     
 فضای خصوصی                           مرغابی های مهاجر    طراحی فضایی                     

 

اولین باری . عکاسی از جای دیگری به زندگیِ من راه یافت. ودمنب یفکر عکس و عکاسه وقت ب من هیچ

فهیلم را قبهل از   . هایی بود که از آن فیلم می گهرفتیم  که عکاسی هدفمندی کردم، برای یادداشت محل

سازی رفتم و کار فهیلم مسهتند را شهروع کهردم، یهاد       بعد که مدرسه ی فیلم. عکاسی شروع کرده بودم

از لهوازم کهار    …د فیلم، صدا و موسیقی، کالم، قصه و روایت و انیمیشن وگرفتم عکس هم درست مانن

ثابت و ایستا حرفش  اصال برخی تصاویر باید به صورت عکس باشد و اگر در یک فریمِ. فیلم مستند است

 .این بود که عکاسی را شروع کردم و به صورت تجربی ادامه دادم. تاثیرگذارتر است ،را بزند
  

می خواهم بفهمم شهر یعنی چه؟ چه چیز یک شهر را شههر  . ورد شهر تحقیق می کنمهاست در م سال

ی  حس می کنم آنچه به دنبال آن بوده و هستیم و آن را یهک جامعهه  . می کند یا از شهریت می اندازد

 آل کمتر مورد توجه قرار گرفته و این ایده شهریتِ وجهِ. شهر آرمان: آل دانسته ایم، نوعی شهر است ایده

ههای   شاید اگر شهریت را درست درک کنهیم و شهکل  . بیشتر بر جنبه های اقتصادیش متمرکز شده ایم

انسانی تر و سالم تری که همه در آن احساس خوشبختی کنند را بیابیم، می توانیم بهتر به پیگیری راه 

 .شهرمان وفادار بمانیم طوالنی برای رسیدن به آرمان
  

در  ،فیلم مستند پی گرفته ام و در کنار مطالعه در این موضوع، از شهراین هدف را در طی ساختن یک 

. تصویر می گیرم ،های از پیش تعیین شده و چه به صورت تجربی و حسی هر کجا که باشد، چه با هدف

 .عکاسی از سوژه های شهری در چنین بستری ست که برایم معنا پیدا کرده است
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853  | * 

 

 

 

 

 

 گونگونا
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کز او گشت سِر دار بلند اریآن  861 ... | * 

 

 ...ت سرِ دار بلندو گشا آن یار کز
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 * | ...جنگِ نا برابر 868

 

 ...جنگِ نا برابر

Vietnam War 
 

 
 

 0675آوریل  31تا  5065 نوامبر 0 از: زمان

  الئوس, کامبوج, ویتنام: مکان

 ویتنام جنوبی، ایاالت متحده آمریکا، کره جنوبی، استرالیا، فیلیپین،: جنگندگان
 ...ر، تایلند، پادشاهی الئوسمِجمهوری خِ زالند نو،

 کنگ، جمهوری خلق چین، شوروی، کره شمالی ویتنام شمالی، ویت: مقابلدر 
 !پیروزی ویتنام شمالی: نتیجه

 
های نظامی است که بین نیروههای ویتنهام شهمالی و     عملیات و درگیری ۀنام مجموع ؛"جنگ ویتنام"

جنهوبی و  از یک سو، و نیروههای ویتنهام    [«کنگ ویت»معروف به ]جبهه ملی آزادیبخش ویتنام جنوبی 
 .، از سوی دیگر رخ داد(به ویژه آمریکا)متحدانش 

ها بیرون راندن آمریکا و متحدانش از ویتنام و سرنگون کهردن   کنگ هدف نیروهای ویتنام شمالی و ویت
ها در پایان جنگ ویتنام تامین شد  تمام این هدف. حکومت ویتنام جنوبی و ایجاد کشور واحد ویتنام بود

 .جمهههههوری سوسیالیسههههتی ویتنههههام نههههام دارد بههههه وجههههود آمههههدو کشههههوری کههههه امههههروز 

میلیون ویتنامی جان خود را از دست  3حدود  ،رخ داد 0675تا  0655بین سال های که این جنگ در 
جلوگیری از اشاعه کمونیسهم در منطقهه جنهوب    "آمریکا هدف اصلی خود را از شروع این جنگ . دادند

افراد وابسته به ویتنام شمالی را مهتهم   "جانسون"آن زمان  رئیس جمهور وقت بیان نمود و "شرق آسیا
های انفجاری به کشتیهای آمریکایی حمله کرده اند و همین امهر را بهانهه ورود و    کرد که دو بار با قایق
 .حمله به ویتنام قرار داد
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نیسرزم کیو غصِب  یرقانونیاشغال غ 862  | * 

 

 یک سرزمین غصبِو غیرقانونی اشغال 
 

 
 

یعنهی دو روز پهس از اعهالم     0629مهه   09 تهاریخ  کهه در  "فلسطین پسکت "در صفحه اول روزنامهه  

 "!دولت اسرائیل متولد شد" :چشم میخورده این تیتر ب ،چا  رسیدهه موجودیت اسرائیل ب

اسهتقالل   اعالمِ ضدّینِ نمایش در آمده و رخ می نماید، جمعِه صورتی کمیک به تراژدیک، که ب واقعیتِ

 !تاس "فلسطین"آن هم زیر نام  اسرائیل و

غیهر   ست که از نظر قوانین و حقوق بین المللی، اشهغالگری و ا غیر قابل انکاری هر تائیدِمُ ،ماین سند مه

ها پهس   کند زیرا تا ما ه را از طرف خود صهیونیست ها اثبات میاسرائیل قانونی بودن رژیم نژاد پرست 

 چها  مهی  ه نش به هم این روزنامه با نام فلسطین از جانب گرداننهدگا  ؛ هنوزاز اعالم موجودیت اسرائیل

تاسهیس   -یهودی مههاجر آمریکهائی    - "گرشان آگرون"توسط  و 0633این روزنامه که در سال . رسید

 "جروزالم پست"به  0629 چند ماه پس ازاستقالل در رسوائی بزرگ و تاریخی و این گافِ از بعد ،شد

 !تغییر نام داد
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 * | مرِد چاق 863

 

 مردِ چاق

 ناگاساکیشهر روی  دومین بمب اتمی آمریکا بر
Nagasaki 

 

 
 

و سه روز پس از فرود آمهدن  ( به وقت محلی) 0625نهم آگوست  روز دقیقه بامداد 31و  00ساعت در 
، آگوسهت همهان سهال    9در  «پسهرِ کوچهک  »با نام رمز  در ژاپن هیروشیماشهر نخستین بمب اتمی بر 

 «تی ان تی»هزار تُن  33با قدرت تخریبی معادل  «مردِ چاق»با نام رمز آمریکا  پلوتونیومیدومین بمب 
افکنده شد که به علت وزش باد بر گوشه ای از شهر فهرود آمهد و یهک     -شهر دیگر ژاپن  - بر ناگاساکی

ههزار   91را نهابود کهرد و جمعها     "میتسوبیشهی "شهر از جمله کارخانه های فوالدسازی و صنعتی سوم 
 .هزار نفر مجروح شدند 91کشته و 

رئیس جمهوری وقت آمریکا به دولت ژاپن اخطار کرده بود « هری ترومن» یک روز پیش از بمباران دوم،
این نهوع بمبهاران تها     ،که بمباران اتمی هیروشیما تنها یک هشدار بود که تسلیم شود و اگر چنین نکند

  .نابودی کامل ظرفیت نظامی امپراتوری ژاپن ادامه خواهد یافت
رفتن بمب اتمهی علیهه ژاپهن،     بکار. ح اتمی در جهان بودمنحصر به فرد سال ۀدر آن زمان، آمریکا دارند

یک ابزار قهدرت و   ،دولت های دیگر را به فکر تولید چنین سالحی انداخت که حتی اگر آن را بکار نبرند
 .وسیله ای برای پیشگیری از حمله نظامی دیگران به آنها باشد  نیز
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864 " بر  لباِن ملّت نقش ببندد یزیجز لبخند چ میگذار ینم !" | * 

 

 

 "!ش ببنددبر  لبانِ ملّت نق چیزی لبخند جز گذاریم نمی"

 

 

 مانا نیستانی: طرح از
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865 " بر  لباِن ملّت نقش ببندد یزیجز لبخند چ میگذار ینم !" | * 

 

 های پیشین شمارهدانلود 

 گنژرا

8331دی ماه  4شماره   

 
https://drive.google.com/open?id=0ciin7kTEKSlsxlbIMCq5jHe2dB2o_ROB 

 

8331 آذر 8شماره   

 
https://drive.google.com/open?id=0YBsvnfHieBd0wuHXaJSbDY3LMLddHWB3 

 

**********  

 com.ailgm@lleharzhangamaj :گنژراتماس با 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ciin7kTEKSlsxlbIMCq5jHe4dB4o_ROB
https://drive.google.com/open?id=1YBsvnfHieBd1wuHXaJSbDY2LMLddHWB3
mailto:majalleharzhang@gmail.com
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866 " بر  لباِن ملّت نقش ببندد یزیجز لبخند چ میذارگ ینم !" | * 

 

 

 

 

 
 

 


