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 گنژرا
 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنو ماه

 9911فروردین / 5شماره / ولدورۀ ا

 امید: سردبیر بخش فارسی 

 زاده بهروز مطلب: سردبیر بخش آذری

 زیر نظر تحریریه

 

.ارسال کنید گنژراآثار خود را تایپ شده در محیطِ ورد برای   

.در انتشار یا عدم انتشار آثار و مطالب ارسالی شما مختار است گنژرا  

.ه، لینک اصلِ مقاله را همراه نماییدارجاعات و منابع خود و درصورت ترجم  

.آثارِ پذیرفته شده را در صورتِ لزوم اصالح و ویرایش می کند گنژرا  

.نیست گنژرادرج آراء و نظرات نویسندگان، الزاما بیانگر دیدگاهِ   

.با ذکر ماخذ آزاد است گنژرانقل کلیۀ مطالب منتشر شده در   

.شوند دوست و مردمی بهتر دیده و خوانده می هنهنرمندان و نویسندگان می گ،نژرا در قابِ  

:از نشانی پست الکترونیک زیر استفاده کنید گنژرابرای مکاتبه مستقیم یا ارسال آثار خود برای   

majalleharzhang@gmail.com 

 

mailto:majalleharzhang@gmail.com


 ارژنگ                 ماه نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  شماره 5 فروردین 9911

 نمایه> 2

 

 نمایه

 4 ........................................................................................................................ سرسخن
 

 7 ......................................................................................................................... مقاالت

 8 .................................................... محمد حیدری مالیری/ سال لِیتحو ای نوروز ۀلحظ یعلم یبررس

 99 ..................................................... فریبرز رئیس دانا / فرودستان دانشمندِ نگاه از دستانیته معلمِ

 98 .......................................................................................... احسان طبری / ینوپرداز و شعر

 22 ................................................ مهران ماهور/ یستیمارکس کِیت استه در محتوا و شکل کِیالکتید

 28 ........................................................................................... امید/ کیت اِستِه ۀواژ وام ۀبار در

 99 ..................................................................... خسرو باقری/ یپنهان چه اگر ،یحُسن ۀگانی همان

 97 .............................................................................. مریم بهار/ ییکسرا اوشیس شعر در بهار

 45 ................................................................................ مهدی مظفری ساوجی/ یادب نقدِ ۀبار در

 41 ............................................................................................ سید حسن حسینی/ یادب نقدِ

 59 ..................................................................... محمد قاضی/ یادب خوبِ ۀترجم کی یها یژگیو

 58 ............................................................ (چهره)اصغر نصرتی / امروز تا روزید از تئاتر یجهان روز

 39 ........................................................................... شهاب موسوی زاده / (9) من و یفتح یمهد

 71 ......................................................... (چهره)اصغر نصرتی / نباستا ونانی اترئت به مختصر ینگاه

 85 .................................................................. بهروز مطلب زاده / هنوز تا آغاز از «نینصرالدّ ملّا»

 911 .............................................................. کاوان محمد پور/ سرود؟ شعر فاجعه از پس توان یم ایآ
 

 912 ..................................................................................................................... اتیادب

 919 ......................................................................................... جعفری ساوی.ع .م/ سَگوَند طال

 929 ................................................................................ نسرین میر/ دمید نهییآ در را خود من

 925 ...............................................................................................نسرین میر/ .دمیسپ کبوترِ

 923 ................................................................................ نسرین میر/ !انار یهادانه از یگردنبند

 921 ..................................................................................................... !نخوانند مادرها و پدر
 

 992 ........................................................................................................... شاعران و شعر

 999 ........................................................................................... فریبرز رئیس دانا / !نوروز یآ

 995 ......................................................................................... فریدون مشیری/ رسد یم بهار

 997 ...................................................................................... "بار نیا"  و "درخت یبرا غزل"

 997 .................................................................................... سیاوش کسرایی/ درخت یبرا غزل

 998 ................................................................................................ سیاوش کسرایی/ بار نیا

 941 ......................................................................... وش کسراییسیا/ یسعد ۀافتین انیپا شبِ در

 949 ............................................................................................. جالل سرفراز/  ست یتیحکا

 949 ........................................................................................... حافظ موسوی / طالست وقت



 ارژنگ                 ماه نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  شماره 5 فروردین 9911

 نمایه> 3

 

 945 ................................................................................... یرحمان هاتف از زده باران ۀسرود دو

 945 .................................................................... هاتف رحمانی / کُشتار همه نیاز شومیم خسته

 943 .............................................................................................. هاتف رحمانی/  باران پچِ پچ

 948 ............................................................................... ناظم حکمت / آفتاب نوشندگانِ یترانه

 959 ............................................................................................ ژواک بهروز پ/ عشق لِیک به

 955 ........................................................................................... لعبت واال / مهاجر یپرستوها
 

 953 ........................................................................................................ ادبودهای و ادهای

 957 ........................................................................... جیوشی ماین کاشفِ وفا؛ نظام استاد از یادی

 951 ......................................................................... الزمان هجتب خواهرش تیروا به جیوشی ماین
 

 939 .............................................................................................................. یمعرف و نقد

 932 ............................................................................. شناخت دیبا که یگر انیعِص ؛یرجب بهمن

 939 .................................................................................................... یرجب بهمن آثار یۀنما

 934 .................................................................................... یرجب بهمن استاد از نوشت کوته دو

 935 ................................................................ بهمن رجبی /است؟ شعر و یملود بر مقدم تم،یر ایآ

 933 ........................................................................ (چهره)اصغر نصرتی  /نافرجام عشقِ سرانجامِ

 971 ............................................................................. پاکزاد بابک  ادی زنده از برگردان دو یمعرف

 972 ........................................................................................... عارف قربانی / برگشته گور از

 973 ........................................................................................... یشابورین عطار اءیاالول تذکره

 977 ....................................................................................................... کوبا انقالب در زنان

 971 .............................................................................................................. "بابک" رمان

 

 989 ............................................................................................................ گرید یهنرها

 989 ............................................................................ علی اکبر صنعتی کرمانی/ بند در انِیزندان

 985 ............................................................................................................. وُلگا رانانِ قیقا

 983 ........................................................................................ وُلگا رودِ رانانقیقا یقیموس نُتِ

 987 ................................................................................. سریکم 23 اعدام و ناپلئون یگذار تاج

 988 ................................................................................ مندال نلسون و خارا کتوریو ۀچهر کُالژ

 988 ................................................................................................ ماموت و مهر مسکن کُالژِ
 

 911 ................................................................................................................... گوناگون

 919 .................................................................................. قافله قِیرف و دزد کِیشر ه؛یِیِّغَذا ۀقُوِ

 912 .................................................................................... رانیا هنر و ادب و علم بزرگان کالم

 912 ................................................................................................................ شما و ارژنگ

 914 ................................................................................................. ارژنگ نیشیپ یها شماره

 



 ارژنگ                 ماه نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  شماره 5 فروردین 9911

 سرسخن 4

 

 سرسخن

 
 !دقیقه 91: مدت زمان الزم برای مطالعۀ این یادداشت

 امین و این زمینِ نا

، (بخوانیدد )کرونا ویروس ای به نام  خورشیدی در حالی آغاز شد که در اثر حضور مهمان ناخوانده9911سال نوی 
ترین چدال  بعدد از ج د      وروزی متفاوت با سالهای نیم قرن اخیر را تجربه کرد و جهان نیز با بزرگجامعۀ ما ن

احترامی نسل بشر به مامِ خود، واک   نشان داد  ها بی زمین و طبیعت پس از دهه. جهانی دوم تا ک ون روبرو شد
اامن شددن زمدین، مولدول مسدت یم     واقعیت این است کده ند  . تا حد و جایگاه او را در جهانِ هستی یادآور شود

داری نئولیبرال در دهه های اخیر در جهان است که موجب ان راض بی   رفتارهای ضدّ اکولوژیک هیوالی سرمایه
یک میلیون گونه گیاهی و جانوری و تخریب مویط زیستِ انسانی شده و با ادامۀ این روند، طبیعت برای ب ای از 

  .حذف خواهد نمود( تکامل)به ع وان یک مزاحم و تهدید از چرخۀ فرگشت  خود و دیر یا زود، نسلِ بشرِ را

، با سونامی کرونا اقتلاد بیمار کشور هم به کما رفت تا در ک ار عواملی چون رکود، تورم، بیکاری و آثار در ایران
. تکشان باشیمهای ظالمانه آمریکا، بی  از پی  شاهد کاه  ارزش پول ملی و تشدید فشار بر گرده زحم توریم

گیری ویروس مزبور در ایران و جهان فراتر از انتظارها بود اما شواهد مت ن حاکی از کوتاهی مسئوالن  سرعت همه
بده رغدم نامدۀ مورماندۀ وزیدر      . رژیم تاریک اندی  والیی در حفاظت از جان مردم است که باید پاسدخگو باشد د  

بهمدن، قرنیی ده شدهر قدم و تعوید       22لغدو راهییمدایی   "بهداشت به روحانی در دیماه با سه پیشد هاد مع دول   
های مراجع علمی که همگی با بی توجهی روبرو شد، و بر اثر اظهارات سدفیهانۀ   و انبوه بیانیه "...اسف د 2انتخابات

ای که پی   العاده و قضیه ای گذرا، غیر فوق مسئله"داری اسالمی که خیرِ پی ِ روی جامعه را  رهبر نظام سرمایه
همراه با تبلیغ خرافه و توسل بده دعدا و اج  ده و تدروی  طدب       "خیلی هم نباید بزرگ  کرد"دانست که  "...دهآم

اسالمی توسط پااندازانِ رژیم، اک ون براساس آخرین آمارهای رسمی در میهن بالزدۀ ما در هر دقی ه دو نفر مبتال 
 ...(ابتالء 2011 قربانی و 941روزانه ! )دقی ه یک نفر جان می بازد91و در هر 

. ها را بده چدال  کشدیده اسدت     های درمانی دولت نیز پاندمی کرونا همه ساختار حکومت ها و سیستم در جهان
کشور شده بود، درپدی   211پاریس با امضای  2192هشدار مبارزان عرصه مویط زیست که م جر به تواف  سال 

سداک ان کدرۀ   همدۀ  ووی که این پاندمی اک ون گریبان خروج امریکا و بی توجهی دیگر کشورها بی اثر ماند، به ن
وضدعیت زنددگی انبدوه    . گرفتده اسدت  به چ د ِ خدود   کشور به رسمیت ش اخته شدۀ جهان را  212زمین شامل 

https://www.gostaresh.news/lifestyle/health/91144-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%9F.html
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گردها و کودکان کار و افراد بدی سدرپ اه در جوامدع     ها و جان زباله زندانیان سیاسی، کمپ های آوارگان و پادگان
میلیارد انسان بر روی این سیارۀ زیبدا   8یر قرار گرفته و شیوۀ حیات و ب ای نزدیک به بی  از همه در معرض خ

نفر و جان باختن بی  از هزار  211و اک ون با ابتالی بی  از یک میلیون . به شکلی دراماتیک درحال تغییر است
ودک از فدرِِ گرسد گی   هدزار کد   011گ اه در طول سه ماه در جهان، در ک دار مدرگ سدالیانه     هزار انسان بی 21

داری جهدانی بده    وار سرمایه به برکت تهاجم دیوانه "زمین"نیز موجود است، ( نان)که واکسن آن ( برابر کرونا91)
 . بدل شده است "گورگاهِ آدمی"که به  ،"کارگاه"مامِ طبیعت، نه 

 نه گورگاه، کارگاهِ آدمی است این زمین

علم اگرچه ه وز برای این ویروس کرونای جدید درمان و دارو و واکسن موثری نیافته، اما حدود نیمی از جمعیت 
ب دای خدود در برابدر ویدروس     جهان اک ون در قرنیی ه یا خودقرنیی گی به سر می برند و طبیعت برای دفدا  از  

اما خبر خوب ای کده از وقتدی انسدان هدا از     . های زیادی در چ ته دارد ها و واکسن ، ه وز پادتن"انسان"خیرناک 
گیری حد  و   دهد و طبیعت، درحال بازپس ترس کرونا خود را قرنیی ه کرده اند، اتفاقات زیبایی در جهان رخ می

 :ح وق خود است

. درصدی هوای کرۀ زمین در اثر کاه  آالی ده دی اکسید کربن را نشان مدی ده دد  41هبود ای ب تلاویر ماهواره
هدا امداکن    از وقتدی کده انسدان    ،( یدببی)اخیرا م تشر شد WIONEWSکه از شبکه تلویزیونی  فیلم ویدئوییدر 

هدای   اند، کاندال  های تفریوی به سواحل ایتالیا بازگشته دلفین ها با تشکر از نبودِ کشتی: عمومی را ترک کرده اند
های تفریوی مملو از قوهای زیبا شده اند، در آکواریوم سرپوشیدۀ شدیکاگو دو پ گدوئن    آب با تشکر از غیبت قای 

سدان کده    روند، نوعی موجود زیبای گربده  ها به دیدن دوستانشان می و آنی بدون مزاحمت انسان های ادوارد به نام
های شهر دهلی بازگشته است، در سد گاپور سدمورهای آبدی بدا تشدکر از       رفت م  رض شده، به خیابان گمان می

آویدو دیدده    دگداه تدل  ک  د و تعدادی غاز ملری هم ه گدام عبدور از باندد خدالی فرو     اماکن خالی آزادنه تردد می
در م ابل امّا، حرص و ولع نظام ضد بشر و طبیعت سرمایه داری برای کسدب سدود بیشدتر و بیشدتر را     ... اند شده

 : پایانی نیست

و حداال ترامدپ و    "امریکدا مفیدد باشدد    تواند برای اقتلداد  ویروس کرونا می"اعالم کرده بود  وزیر بازرگانی امریکا
کارش اسان اقتلادی پی  . شرکای  سراسیمه به دنبال نجات نظام سرمایه داری از بوران بزرگ پی ِ رو هست د

در . روبرو خواهد شدد  2118و  9121ترین بورانِ اقتلادی تاریخ فراتر از  بی ی می ک  د جهانِ پساکرونا با بزرگ
 90بده   کوبدای سوسیالیسدتی  متعدد پزشکی و کادر و تجهیزات درمانی از کشور کوچک های  این میان اعزام تیم

نوام کشور کرونازده به مثابه فرشتۀ نجات و موف یت چین و کره در مهار قاطع بوران، جهان را حیرت زده کرده و 
 . "یسم استپاندمیِ کرونا مولول تخریبِ سیستمِ بهداشت و درمان توسط نئولیبرال"می گوید  چامسکی

کلیددی در اههدان     ، اک ون این دو پرسد  "بربریت یا سوسیالیسم"اگر تا ک ون پرس  این بود که ترتیب،  ینبد
حمایدت از  ان راضِ نسلِ بشر یا سوسیالیسم؟ حفظ جان میلیاردها انسان یا : میلیاردها انسان میرح شده است که

 دار حاکم بر جهان؟   سود اقلیتی سرمایه

 !بیافرین! بیافرین/ بَث مروبر این زمین عَ

در پاسخ به این پرس  که به نظر شما بشر در ج   جهانی سدوم از چده ندو  سدالحی اسدتفاده       آلبرت ای شتن
دانم کده مدردم در    دانم ج   جهانی سوم چگونه به وقو  خواهد پیوست، اما می من نمی": دخواهد کرد، گفته بو

https://soundcloud.com/tudeh-party-of-iran/yjgkgqkz1pmg?in=tudeh-party-of-iran/sets/mptfw5rwmjnd
https://www.youtube.com/watch?v=I2hNKrfsyNw
https://www.youtube.com/watch?v=I2hNKrfsyNw
https://www.bbc.com/persian/world-51310723
https://www.bbc.com/persian/world-51310723
https://www.asriran.com/fa/news/720086/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9
https://www.akhbar-rooz.com/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%DA%A9/
https://www.akhbar-rooz.com/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%DA%A9/
https://www.akhbar-rooz.com/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%DA%A9/
https://www.akhbar-rooz.com/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%DA%A9/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
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عزیز که عمرش دراز  "سایه"همین نگرانی را  "!روند ج   جهانی چهارم با چوب و تیشۀ س گی به ج   هم می
های آن یهودیِ  هان حرفواقعا ه وز هم معت دم که یگانه درمانِ دردِ ج": باد، در خاطرات  چ ین ابراز کرده است

  "...توانم باور ک م که انسان به غار باز می گردد ریشو، مارکس، است چون نمی

خیاب به انسان رونده بر این کرۀ  ،"( بش وید) "زمین"یاد احسان طبری امّا در سرودۀ پرمضمون خود به نام  زنده

ز ./ به هر بهار داده است/ شکفتگی وُ خر می./ تو را نثار داده است/ زمین ز گ  ِ نغزِ خود": گوید خاکیِ کوچک می
بده  / ا،هد  ز جدادوی گیداه  ./ پر بکِ  به طیبِ خدود / به چرخِ الجوردِ دهر،./ صید کن نلیبِ خود/ موجِ نیلگونِ بَور،

سدرای  / همو برادرِ تو، مادرِ تدو، یداورِ تدو اسدت،    ./ است این زمین کارگاهِ آدمی/ نه گورگاه،./ دست کن طبیبِ خود

 "!بیافرین، بیافرین!/ بر این زمین عَبَث مرو./ آش ای گرمِ مهرپرورِ تو است

ط زیست و تضمین ب ای نسدلِ  داری، حفظ موی به نظر می رسد که بشر امروز برای رهایی از نظم ویرانگر سرمایه
بدرای   "یهدودیِ ریشدو  "خود، راهی جز درک و پذیرش جهان بی یِ اکولوژیک و ره مودهدای خردم دانده همدان    

. در پدی ِ رو نددارد  "زمدین "کردن جامعه انسانی و نجات طبیعدت و   ت ظیم رابیۀ پایدار خود با طبیعت و انسانی
/ از او بُوَد،./ ها ها وُ دست بازگشتِ چشم/ به سوی اوست،./ ها ها و غ چه بازگشتِ برگ/ به سوی اوست،": زمی ی که

 "...ها آخرین نشست/ به معبدِ شگرفِ اوست،./ ها ها، گسست سرشته

میه دان مدا بده ویدروس      تن از هم 21 میالعه این متن، تعداد دقیقه91درطول است امّا تلخ  :یک یادآوری مهم
در این شرایطِ نو پدید، خیر از آنچه در آیی دۀ تلدورمان   ! نفر نیز جان خود را از دست داد 9کرونا مبتال شدند و 

هدای   یدت دقید  پروتکدل   امروز حفاظت از جانِ خود و سدالمتی اطرافیدان بدا رعا   ! تر است می گ جد به ما نزدیک
 ! تردید یک وظیفۀ مهمِ ان البی است بهداشتی و ت ویت همدلی و همیاری عمومی برای گذر از بوران کرونا، بی

کشدور کده در نبدردی     شمار بسیاری پرستار و کادر درمانی و خدماتیو  پزشکتن  74روح ستُرگِ  در برابر و ما
دیگراندی کده سد گرِ    پیوست د، و  "جویان کاروانِ آی ده"به  ا کردند وقهرمانانه، جان خود را برای نجات دیگران فد

 !  آوریم نبرد را رها نمی ک  د، سرِ تعظیم فرود می

آری، ما سرهای سییدِ خدود را در برابدرِ گورهدا    / شدگان آری، ما از قبیلۀ رزم دگانیم، از قبیلۀ سوختگان وُ هغال"
   "!ریم گدل است، ولی ما مغروُدشمن سَ. ..آری!... کشیم پوش بان  می آری، ما با مادرانِ سیاه.../ !خم می ک یم

 تحریریۀ ارژنگ                                                                                                              

 

https://soundcloud.com/tudeh-party-of-iran/yjgkgqkz1pmg?in=tudeh-party-of-iran/sets/mptfw5rwmjnd
https://soundcloud.com/tudeh-party-of-iran/yjgkgqkz1pmg?in=tudeh-party-of-iran/sets/mptfw5rwmjnd
https://soundcloud.com/user-928423583/11a?in=user-928423583/sets/with-autumns-whisper-by-ehsan
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 بررسی علمی لحظۀ نوروز یا تحویلِ سال

 دهد؟ از نظر علم اخترشناسی، در لحظۀ تحویلِ سال چه روی می

 مومد حیدری مالیری

 (ی پاریس دان رصدخانه اخترفیزیک)

 

ی ناوروز، چاه روی    ی تحویل سال و یا هماان لحظاه   از نظر علمی و اخترشناسی و از دریچۀ علم نجوم، در لحظه :  نژرا

ال دارد؟ چطور شاد کاه خیّاام، باه اصاالحِ      دهد؟ روز اول فروردین چه خصوصیتی و چه ارتباطی با زمانِ تحویلِ س می

تقاویم کناونی ایاران    مباداءِ   سات، هجارت ا شمارِ ما  مبداءِ گاهگویند که  بسیاری می شمار یا تقویم ایرانی پرداخت؟ گاه

هایی اسات کاه محماد     این ها پرسش... ؟موجود است شمارِ ترین گاه شمارِ ایرانی دقیق توان گفت که گاه چیست؟ آیا می

بیشاینۀ جارمِ   "الیری، دانشمند ایرانی مقیم فرانسه، کاشف برخی اجسام ناشناخته فضایی و صااحب نظریاۀ   حیدری م

 .ها پاسخ داده که از نظر می گذرانید به آن فرانسه آی.اف.شبکه آردر گفتگو با  2192در مارس  "ستارگان

***** 

مثل آغاز سالِ مسیوی نیست که قراردادی . است اختری و علمیی فرارسیدن نوروز یا توویلِ سال، رویدادی  لوظه

فلدل تغییدر   . آورد ی شمالی می  کره این لوظه با خود، بهار را به نیم. باشد و ربیی به رویدادی طبیعی نداشته باشد

 .شود ک د و طبیعت زنده می می

نکتده اشداره کد م کده ندوروز سرشدار از        ی این لوظه توضیح بیشتری بدهم، باید بده ایدن   که در باره اما پی  از این

نوروز نمادِ شادی انسان است از بیداری یا نوگشدتِ طبیعدت، پدس از سدیری     . های زندگی، امید و دوستی است پیام

 .نوروز، جشنِ چیرگی روش ایی است بر تاریکی. شدن زمستانِ سرد و ستروَن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://www.rfi.fr/fa/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C/20120325-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%25
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ای از  ی گسدترده   نوروز، آیی ی اسدت کده مدردم په ده    . دان پدران ما از هزاران سال پی  این رویداد را گرامی داشته 

 .گیرندد  اندد و جشدن مدی    ها و باورهای گوناگون، آن را جشن گرفتده   آسیای باختری تا آسیای میانه، مردمی با زبان

ای وابسته نیسدت و   به دینِ ویژه. که ریشه در هزاران سال پی  دارد چیزی که جالب است، نوی ی نوروز است؛ با این

بده همدین   . گامی با طبیعت و زندگی و شادی است تواند آن را از خود بداند؛ چون جشنِ هم رکس با هر باوری میه

 .ها بوده است بستگی ایرانیان در طول سده های هم  علت، نوروز یکی از پایه

ز میدان بدردن   شدان ا  گرانِ فره  ِ ایرانی، همیشه هددف  چ ین باید گفت که در طول تاریخ، بدخواهان و سرکوب هم

  .اندد  نوروز بوده، ولی نوروز چ ان جایگاه بل دی نزد ایرانیان داشته که دشدم انِ بهدار و شدادی هربدار ناکدام ماندده       

ای است که در مداری بیضدی    دهد؟ زمین سیاره ی نوروز چه چیزی روی می اما ببی یم از نظر اخترش اسی، در لوظه

ای  این دو صفوه با هم زاویه. ی استوای زمین م یب  نیست  مدار بر صفوهصف این . گردد شکل به گِردِ خورشید می

به علت این زاویه است که درازای شب . اند ی این زاویه های سال زاییده فلل. سازند دقی ه می 22درجه و  29برابر با 

تر از آن؛ و در نتیجه پرتوهای  چون خورشید یا باالتر از استوای زمین قرار داد یا پایین. سان نیست و روز معموالً یک

ای  ی نوروز یا ه گام توویل سال، زمین در مددارش بده ن یده    در لوظه .تابد  طور ک  به موور زمین می خورشید به 

در ایدن لوظده، پرتوهدای    . گوی د می "هموگانِ بهاری"این ن یه را اعتدال یا . ی استوا است رسد که روی صفوه می

این لوظۀ آغازِ بهدار اسدت   . ی زمین طولی مساوی دارند ند و شب و روز در سراسر کرهخورشید بر موور زمین عمود

 .ی ج وبی کره ی شمالی و آغازِ پاییز است در نیم کره در نیم

شمار همیشه  سالِ گاه. شمار یا ت ویم است ی نوروز و دیگری آغاز سال برای گاه باید به دو چیز توجه کرد؛ یکی لوظه

ی ندوروز همیشده روز    اما لوظده . شماری ایرانی است این یک اصلِ ب یادیِ گاه. شود وردین آغاز میبا نخستین روز فر

. ی توویلِ سال، پی  از ظهر به وقت تهران باشد، همان روز، روز اول فروردین اسدت  اگر لوظه. یک فروردین نیست

  .اگر توویل سال بعد از ظهر باشد، روز بعد، روز آغاز فروردین خواهد بود

روز درسدت   920که درازای سدال   حال آن. شود شب شرو  می شمار همیشه از نیمه این به این علت است که روزِ گاه

  .دقی ه است 41روز و پ   ساعت و  920طور میانگین  بلکه به . نیست

 41عت و طور میدانگین پد   سدا     دهد و هر سال به ش را تغییر می ی توویل سال، جای به علت این کسر روز، لوظه

دهد  طور جفت، دوبار پی  از ظهر و دوبار پس از ظهر روی می همیشه به . شود دقی ه، دیرتر از سال پی  شرو  می

 99ای  شمارِ ایرانی دارای دوره  به همین سبب است که گاه. افتد شب اتفاق می بار، نزدیک به نیمه  سال یک 99و هر 

  .ساله است

روز درسدت فدرض ک دیم، ندوروز را بده غلدط مدوقعی         920نیاوریم، یع دی سدال را    اگر این کسر روزها را به حساب

خدورد و   ی یک روز به درون ماه اسف د لیز مدی  بعد از چهار سال، نوروز به اندازه. گیریم که ه وز بهار نشده است می

  .شود بعد از هشت سال، دو روز به داخل زمستان کشیده می
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افتدد و بعدد از هشدت     از نظر اخترش اسی، بعد از چهار سال، به دوم فروردین مدی  ی آغاز بهار، در همین حال، لوظه

  .ی آغدداز بهددار برگددردد کشددد تددا دوبدداره نددوروز بدده ن یدده  سددال طددول مددی 9010سددال بدده سددوم فددروردین، و  

مرخیام نیشابوری دان و اخترش اس نامور، ع شمارِ ایرانی، کسی که نوروز را به آغازِ بهار پیوند داد، ریاضی در تاریخ گاه

 .توانست این کار را بک د در واقع، خیام کاری را کرد که آرمانِ زرتشت بود، ولی خود او نمی. بود

کرد، در قرن پ جم هجری، سرزمین په اوری داشت؛ بسیار  شاهِ سلجوقی که در آن زمان بر ایران فرمانروایی می ملک

هدای طبیعدی    ها به فلل شمارِ قمری، ماه چون در گاه. پذیر نبود امکانشمارِ قمریِ اسالمی  اش با گاه په اور، که اداره

مدثال برداشدِت خدرمن تداریِخ معی دی نددارد و کداِر        . توان د بیافت د پیوند ندارند و تابستان و زمستان به هر ماهی می

کشدورهای عدرب،   شدمارِ اداری   به همین علت است که حتی امروز گاه. شود گردآوری مالیاتِ خرمن بسیار دشوار می

  .رود کار می شمارِ اسالمی که ف ط برای امورِ دی ی به  شمارِ مسیوی است و نه گاه گاه

 

[ نظرِ]جا شده بود و ب ا بر  عالوه بر این، در زمان خیام جشن نوروز به علتی که هکر کردم، به درون زمستان جابه  

شمار این بود که ندوروز را بده آغداز     ی اصالح گاه ین انگیزهتر نویسان و اخترش اسانِ نزدیک به آن دوره، اصلی تاریخ

ی  مسئله  .های اصلی خیام، زنده کردن نوروز و پاسداری از فره   ایران بود در واقع، یکی از هدف. بهار برگردان د

ب ا بر  .ی اضافی است دقی ه 41ی آن کسر، یع ی پ   ساعت و  اصلی برای چسباندن جشن نوروز به آغاز بهار، اداره

روز یدا سدال    922شدود   افزاییم که می گیریم و هر چهار سال، یک روز به سال می روز می 920طرح خیام، سال را 

شدمار   شود که گاه روز زیاد است و باعث می تر است، افزودن یک م تها چون آن کسر روز از ش  ساعت کم. کبیسه

سدال،   92ت که به جای گرفتن هشت سال کبیسه در هدر  نوآوریِ خیام در این اس. از زمان خورشیدی جلو بیافتد

روزه داریدم و   920سدال عدادی    20سداله،   99ی  یع ی در یک چرخه . گیرد سال می 99این هشت کبیسه را هر 

 .روزه 922هشت سال 

شدود و بده همدین سدبب،      شمار بسیار به طولِ سالِ خورشیدی واقعدی نزدیدک مدی    ب ا بر این طرح، طولِ سالِ گاه

شمار ایرانی هر  گاه. شمار مسیوی گریگوری شمارهای دیگر خورشیدی است؛ مثل گاه تر از گاه شمارِ ایرانی دقی  گاه

یع ی . سال، یک روز 911هزار و  شمار گریگوری، هر سه  گاه. افتد هزار سال، یک روز از سال خورشیدی جلو می92

شدمار ایراندی بدا     ی مبدد  گداه   ن یده  .گریگوری مسیوی استشمار  تر از گاه کم پ چ بار دقی  شمارِ ایرانی، دست گاه
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داستان از این قرار است که هجرت . گردد؛ اگر بخواهیم دقی  نظر داده باشیم اصالح خیام، به پی  از هجرت برمی

ر ایدن  د. االول اتفاق افتاد  میالدی، برابر با هفتم ماه عربی ربیع 222سیتامبر سال  22پیامبر از مکه به مدی ه، روز 

 298خیداب، در حدوالی سدال      ی دوم، عمدربن  ت دویم اسدالمی را خلیفده   . زمان ه وز ت ویمِ اسالمی وجود نداشت

  .سال بعد ب ا نهاد 92میالدی، یع ی 

االول باشد نگرفت، بلکه ترجیح داد آغاز ماه مودر م را   م تها عُمَر، مبد  ت ویم اسالمی را روز هجرت که هفتم ربیع 

 222ی سدال   ژوییده  91در نتیجه، مبد  ت ویم اسالمی قمری، بده  . چون مور م ماهِ م دسِ اعراب بود. انتخاب ک د

یع ی حتی آغاز ت ویم اسالمی هم، اگر بخواهیم دقید   . افتد؛ یع ی دو ماه و هشت روز پی  از هجرت    میالدی می

  .گفته باشیم، هجرت نیست

ی  ی رسدیدن خورشدید بده ن یده     یع دی در آن، لوظده  . شیدی استشمار ایرانی، بر خالف ت ویم اسالمی، خور گاه

مداه   شدمارِ ایراندی بده شد      ی آغازینِ گاه ب ابراین با اصالحِ خیام، ن یه. اعتدال یا هموگانِ بهاری، رکنِ اصلی است

شود گفت کده   می -شمارهای خورشیدی گاه-های گوناگون  شمارهای ملت گردد و در بین گاه پی  از هجرت برمی

شمارِ اخترش اسی بسیار پیشرفته وجود  م تها یک گاه. تر است شمارها دقی  ی گاه از همه. شمار است ترین گاه ی دق

شدمار   شدمار از گداه   ک  دد و آن گداه   رود، اخترش اسان از آن استفاده می کار می دارد که در سیحِ بسیار تئوریک به 

  .تر است ایرانی دقی 

وجدود    هدا در طدول تداریخ بده     شمارهایی که تمام ملدت  ، اگر م ایسه ک یم، بین گاهتوانیم بگوییم اما چیزی که می

 .شمار است ترین گاه شمارِ ایرانی، دقی  اند، گاه آورده
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 از نگاه دانشمندِ فرودستان تهیدستان مِمعلّ

 فریبرز رئیس دانازنده یاد دکتر 
 (تهران 9918اسف د  22 -تهران 9929دی  21)

 

  

 

دانا است که در فصالنامۀ وزیان    زنده یاد دکتر فریبرز رئیسو تربیتی متن حاضر از آخرین تامالت فرهنگی : گنژرا

رییس دانا در ایان نوشاتار باه بهاناه     . انتشار یافت "دستانمعلمِ تهی"با عنوان  9918، پاییز 91دانش و مردم، شماره 

ر و مرگ صمد، با نگاهی تاریخی باه مراحال   ر زندگی وآثاسالروز جاودانه شدن صمد بهرنگی و پس از بیان مقدمه ای ب

پرداختاه و از  ساو   ال تاخیر از دوره قاجار بدینس 951ایران و رنسانس آموزشی با در تکوین سیستم آموزش و پرورش 

الگاو و  داناا آثاار خاالم صامد بهرنگای را       رییس. ه دستاورد مهم انقالب مشروطه بودمی گوید ک "آموزش همگانی"

ناه  : دانام  من او را پائولو فریره ایران می": ارزیابی کرده و می گوید م آموزشی مستقرای مناسب برای نقد نظا یهدستما
او یکی از . نیاز فرزندان نادارها ۀبرابر و طبقاتی در کشور و در عرصدولتمردی آکادمیک، بلکه در عرصۀ گزند آموزش نا

 "دانشامندِ فرودساتان  "دانا  فریبرز رییس  بود،"معلمِ تهیدستان"ی اگر صمد بهرنگ ".گذاران رهایی آموزش بود پایه
ی خود را در مۀ زندگی مادی و معنوه ،و ایمانی استوار به سوسیالیسم و رهایی زحمتکشان و هر دو با جانی شیفته بود

تعبیار لاویی آراگاون    تا شاید باه   ندگذاشت داری سرمایه های بیداد نظام پلید چرخدندهو  و استبدادراه مبارزه با ستم 
 ".زمانه عوض شود"

 *** 

ندویس کودکدان و    ش اسی آموزش، داستان آموزش و جامعه صدی  و شیفته، پژوهشگرِ صمد بهرنگی، معلمِ ۀدربار 

کاوش در زندگی کودکان و نوجوانان موروم جامعه،  دردهای اجتماعی، از راهِ بزرگساالن، و در یک کالم کاوشگرِ

آمدوزش کشدور، داسدتان کدودک، داسدتان       آثار او مشتمل بر تولیل و ن دِ. نوشته شده است کتاب و م اله بسیار

او بیشدتر در زمی ده ف در و    . کالسیک و خاص، و جز آن اسدت  عامیانه، ادبیاتِ آوری ادبیاتِ بزرگسال، شعر، جمع

علمدی و   و فعالیدتِ  از زمان حیدات . ها و آثار روحی و اجتماعی آن کاوش کرده و چیز نوشته است مورومیت بچه

رادیکال بسیار موبوب بود  مشکوک ، او در میان روش فکران به ویژه روش فکرانِ ادبی و آموزشی او تا زمان مرگِ

 ،ف رزا بود و پدس از مدرگ    ۀسلی اجتماعی و سیاسی نظامِ او جداً یک م ت دِ. و جایگاه احترام برانگیزی باز کرد

 .و توجه قرار گرفت به طرز روزافزونی آثارش مورد عالقه
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اجتمداعی، آموزشدی و   –سیاسدی  ای است که هیچ فعالیدتِ  اجتماعی –به گمان من صمد دارای پایگاه تاریخی

گدذارد   جداه و م دام گفتده بدود هرگدز نمدی       یکی از صاحبانِ. تواند او را فراموش ک د ای دیگر نمی ریشه هیچ ن دِ

صدمد از رهدایی اجتمداعی و ف در و ملدیبت و      . و حد  داشدت  ا. آلود را بخواند های سیاه و غم فرزندش این کتاب

شدان   ها در جامعه است و فرزنددان  گونه آدم همان ۀک  د حضور تعیین اش کرد که مایه هایی صوبت می مورومیت

بگیرندد و از   کشدی را فدرا   سلیه و سدرکوب و بهدره   اجتماعی ساخته از پرِ قو چ ان بار بیای د که رازِ باید در بسترِ

 .برداران فردای کشور شوند و بهره مدیران

بود که « کاو در مسائل تربیتی ایرانکندو»آموزشی کشور کتاب  نظامِ یکی از کارهای مهم صمد در تولیلِ

های آموزشی در ایران را ت لیدی و ساختگی و ناسازگار بدا   در آن کتاب او شیوه. به چاپ رسید 9944در تابستان 

شداید امدروز همدۀ آن    . گفدت  تشخیص داد و در زمان خود چه بسیار درست مدی فره   و زمی ه اجتماعی ایران 

توانست پوی  اجتماعی و آموزشی نابرابر در  اما اگر صمد زنده بود، می. ایرادها بر نظام آموزشی کشور وارد نباشد

ک سره طب اتی و های او ی حل درک و ش اخت و راه. یابی ک د خوبی تشریح و ریشه جهان امروز و در کشور ما را به

ای تسلیم  رسد که او بیشتر به م اومت و پافشاری برای رهایی و برای الگو بودن در جامعه به نظر می. مبارزاتی بود

این اعت اد کامالً در تالش این ماهی و آزاد شدن و رستگار شددن  « ماهی سیاه کوچولو»در . شده اعت اد داشت

فرزنددان مودروم و    افتدادن و بده   اومت وحرکت جمعی و نترسدیدن و راه او به اعتراض، م . لور استاش متب نهائی

نه این کده بده ایدن راه    . اندیشید تا به تالش برای آگاهی و سازماندهی و حرکت انفجار بیشتر می ۀنیازم د و آماد

م دسدتگاه  تردید زیر عدسدی مسدت ی   انگیز و ام یتی خود، که بی اعت اد نداشته باشد، بلکه او در زمانۀ کامال خوف

 .ساواک نیز قرار داشت، آن مسیر را برگزیده بود

ای  سیاسدی حرفده   آموزان، دوستی موکدم و ژرف او بدا مبدارزانِ    آموزشی او در روستاها، ارتباط  با دان  کارِ

با زحمت خود را به دانشگاه . ای بود او شخص با دان  و اهل میالعه. ک د حرف مرا تأیید می( نظیر بهروز ده انی)

طب داتی را از حیدث    تولیدلِ  تردید او روشِ بی. آگاه بود( انگلیسی در ادبیاتِ)م وارد کرده، از موازین آکادمیک ه

پرداخدت و   های مشخص و سادۀ اجتماعی می او به بوث ،با این وصف. دانسته است نظری و کلی به قدر کافی می

حداکم را   اعتراض به نظامِ او روحِ. گ جاند و میکرد  ها جستجو می طب اتی را در این بوث نتیجۀ دان  و تولیلِ

رفت، اما تمایز و  ها نمی زیاد به ریشه. آموخت آموزان خود می ها به دان  طب اتی و مورومیت به دلیل وجود تفاوتِ

کده چده بسدا از     -اش  ای بدرای خوان دده   هدا انگیدزه   گذاشدت همدین   داد و می طب اتی را نشان می تضاد و تعارضِ

 .پدید آورد -هم بودند بزرگساالن

هدای اعتراضدی و    دستگاه آموزش و پرورش قرار گرفت زیرا به نگداه و شدیوه   مورد خشمِ 9949صمد در سال 

به . او برای ادامه کار به دبستان م ت ل شد. آموزان دبیرستانی پی برده بودند تر او با دان  تر و انسانی ارتباِ قلبی

چوندان پایگداه اجتمداعی    ( در ایدن اسدتان بدود    -چرندداب -تولدد خدودش    مول)هر روی او در آهربایجان شرقی 

نشین را مدد نظدر    او ساک ان روستاها و مورومان حاشیه. کرد سازی و آزمون نگاه می بخشی، حرکت، انسان آگاهی

مان توجه کرد که به گ -و پرولتاریا و ساب ه مبارزاتی کارگری این شهر-های شهری تبریز  تر به حوزه داشت و کم

ارت  یکدم بده خداطر چداپ      910از سوی دادستانی  9949در سال . شود من، این به مرگ زودرس او مربوِ می

که درک طب اتی و اعتراضی آن نگرانی مسؤوالن را برانگیخته بود، توت پیگرد قرار گرفت، امدا  « پاره پاره»کتاب 
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اجتماعی خود را رهدا   دد رسانی و سیاسی گاهیاو فعالیت آ .توانست از این دام بگریزد و ف ط ش  ماه حکم گرفت

ای سیستماتیک و هدفم دد   ج به ،مسلوانه از مبارزان اصلی و شاخص ج ب ِ بهروز دهقانیدوستی او با . نکرد

آمدوزش و   صدمد بده راهِ  . ها را تومل کرد و سیس اعدام شد بهروز بعدها دستگیرشد، بیشترین شک جه. پیدا کرد

 .ه دادرسانی ادام ن د و آگاهی

در ساحل روسدتای شدام    9940او در سال . توانم نظری قاطع بدهم من در باره مرگ مشکوک صمد نمی

او به همراه دوستی بود که ه دوز زندده، و در اروپدا مدورد تأییدد و اعتمداد کامدل        . گوالیک در رود ارس غرق شد

ای که در . ا چیزی در پی آن بروز نکرداو نظامی بود و مدتی هم به زندان ساواک افتاد، ام. دوستان نزدیک  است

؛ و این (ای پراغتشاش است و البته در مواقعی عمی ، زیرا ارس رودخانه)شهریور آب رودخانه ارس کم عم  است 

که صمد اصالً ش ا بلد نبود که بخواهد به قلب رودخانه بزند؛ این که آل احمد گویا بعداً جدایی اعدالم کدرده کده     

ها در آمد که  صمد را از خودش درآورده؛ این که فرج سرکوهی به اصرار زیاد و پس از سال واقعه به قتل رساندن

ده دد   ؛ و این که دوستان آن دوست صمد، به سالمت او گدواهی مدی  «صمد ف ط غرق شده و کشته نشده است»

-قتدل را   ای است که اشرف ده انی با دقت نوشدته و در آن مودل   اما طرف دیگر دادنامه. یک طرف قضیه است

ربوده شدن او و اقدام سریع برای بیهوشی یا خفه کردن بدون آثار بدنی، سکوت آن  -پاسگاهی در نزدیکی ساحل

مرا هم در زمان غرق شدن »که گفته است ( برای گویا دو روز بعد از غرق شدن)دوست که ت ها همراه صمد بود 

و دوستی او با یک کمونیست )ادرهای ژاندارمری بوده ، و این که آن دوست افسر وظیفه نبوده و از ک«زد صدا می

و حضور آن پاسگاه در نزدیکی مول، کشف ناگهانی صمد پدس از غدرق شددن از    ( ش اخته شده جای بوث دارد

همین قدر بگویم برای . خواهم قاطعانه داوری ک م من نمی. سوی ماموران پاسگاه و جز آن طرف دیگر بوث است

شود که آن دوست صمد یا ران ده فدروغ را مدتهم    اند و این، البته دلیل نمی مشکوک من مرگ فروغ و مرگ صمد

 . سازی ساواک غافل مانده باش د چه بسا آنها نیز در صو ه. ک م

طب داتی آن باشدد و    ۀردهدای اجتمداعی و ریشد   آموزگاران د توانست آموزگارِ حرف من این است که صمد می

م بده تلده   او زیرک بود و به اصیالح دُ. نجات است ید برچیده شود و این راهِشاهی با رسیدن به این که نظام ستم

روشد فکران از عملکدرد    توانست سر و صددادار و موجدب نفدرتِ    اش، مان د فروغ می دستگیری و مواکمه. داد نمی

 بددین سدان راه حدلِ    -شد خسرو گلسرخی و کرامت دانشیانچ انکه در مورد -مافیایی دستگاه ام یت باشد 

در ایدران،  . کد م  حذف از طری  ترتیب دادن مرگ تلادفی یا طبیعی را در مورد صمد از سوی سداواک، رد نمدی  

  .این کارها ساب ه داشته است... عراق، پاکستان، برزیل، آرژانتین، مراک ، نیکاراگوئه و

هاای   ریشاه جامعۀ نیازمند ما و انبوه کودکانی محروم که باید  سالگی از دستِ 91صمد در آستانۀ 

 : با این وصف از او آثار زیادی به جای ماند. دانستند، رفت دردهاشان را، به ویژه در زمینه آموزش می

نظیدر   هدای بدی   ، داستان(کچل حمزه و کوراوغلو)های عامیانه و رای  مردمی  داستان شامل روایت قله 99 (9

 . ساعت در خواب و بیداری 24ها و  و کالغ( ستاره)اولدوز 
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کده امدروز   )اسدت  « ک دوکاو در مسائل تربیتی ایران»شان  ترین و کارآمدترین کتاب و م اله که معروف 91 (2

تردیدد   های آموزشی باشد نه این که خود یک الگوی کامل و بدی  تواند مب ایی برای ش اخت تاریخی و ضرورت می

 . های تولیلی و انت ادی اله، و نیز فولکلور و شعر و مجموعه م (های طوالنی به حساب آید برای دوره

 (.ویژه عزیز نسین شامل چ د ترجمه از نویس دگان ترک زبان به)چهار ترجمه  (9

های آن نوشته  طب اتی و نابرابری ۀآموزش و پای ۀصمد دربار های زیادی درباره موتوای تولیلِ ها و کتاب م اله

ها از اسد بهرنگی  بهترین معرفی. و نیز کم نیست دمشکوک ا ها در مورد چگونگی مرگِ ها و کتاب م اله. شده است

به نام صمد جاودانه شد ) علی اشرف درویشیانو نیز از ( برادر فوت شده صمد و عضو کانون نویس دگان ایران)

های دردسر طوالنی و زندان بل دمددت ایدن نویسد دۀ م ت دد و مسدت ل و عضدو کدانون         است که از مایه( 9902

های صمد بسیار وفادار بود و مایل بدود کده در    راستی به راه و بی   و انگیزه علی اشرف به .نویس دگان ایران شد

 .مسیر او و مان د او گام بردارد، که در حوزۀ معلمی چ ین هم کرد

 

 : هایی دارم به این شرح من مقاله

 ؛ (9909اقتلادی  -م تشر شده در مجموعه کم توسعگی اجتماعی)« از گزند آموزش نابرابر» .9

 ؛ (9989عدالتی  در مجموعه دموکراسی در برابر بی)« پژوهشگری ناسالم» .2

 (. 9989فللی از کتاب اقتلاد سیاسی توسعه )آموزش و توسعه  .9

گذاری در  دهی و سیاست طب اتی اقشار باالیی و جهت های مبت ی بر م افعِ ها آموزش پایه اصلی این نوشته

یم جامعه طب اتی و سودرسانی به اقشار فرادست و باالخره نابرابری امکانات آموزش از سوی دولت در جهت توک

را نوشتم و در یکی از « گزارش یک کژرفتاری آموزشی»ای توت ع وان  ماه پی  نیز م اله. آموزشی است

در  های نولیبرالی به ویژه های جدید آزارنده، در دورۀ سیاست در این گزارش به تبعیض. ها م تشر کردم سایت

در همه جا نیاز جامعه به . پرداختم -سازی آموزش همگانی و اساساً اصل خلوصی -مدارس خلوصی 

ها و آثار ویرانگر بر سرنوشت فرزندان این کشور و پایه و مایۀ طب اتی آن مورد تو ی  من  ها، تبعیض مودودیت

میهن، صمد بهرنگی انگیزه  جاودانِ علمِک م که روح زنده و شاد و سربل د این م تردید اعتراف می اما بی. بودند

  .نوشتن من شد
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هایی آزاد، کارآمد، مست ل و آگاه در این سرزمین بسیار تالش شده  برای آموزش و پرورش و برای تربیت نسل

اقوام ایرانی، به  ۀت ریباً در هم)از فره   ایرانی  بخشی جدانشدنی ،آموزش. ها در کار بوده است افتخارآفری ی  و

ای  های آنها آمیزه اما آموزش. ها رواج داشت د در شهرها، مدارس و مکتب خانه. آید به شمار می( ژه ترک و فارسوی

که از آن ص دوق قدیمی به این ص دوق جدیدتر، یع ی از حافظه به حافظه )ری   بودند از علم و دان  مرده

اربابان و . ه مورد احترام و معتبر بوداما اصل آموزش و سوادآموزی همیش. و چوب و فلک( شدند م ت ل می

بگیر  توت تأثیر و جیره( ها معلمان آن زمان)حاکمان امکانات آموزشی را عمدتاً در اختیار خود داشت د و مالیان 

علوم دیگری به جز خواندن و نوشتن و فارسی و عربی و . ها بودند، اما باز آموزش و مکتب سر جای خود بود ارباب

این ج ب   .ه دسه، حساب، فلسفه، نجوم که البته کامال مودود بود: شد ز آموزش داده میقرآن خوانی نی

بود که فشار برای گسترش آموزش را به فشاری مؤثر و گریزناپذیر تبدیل  -از اواسط دوره ناصری-اجتماعی مردم 

ویژه از سوی  به سال پس از اروپا، و به هر حال با فشارهای اجتماعی 901رنسانس آموزشی ایران . کرد

 .رالفکرها آغاز شدم وّ

. گذاری کرد در ارومیه پایهپرکینز اولین مدرسه در زمان مومد شاه قاجار را یک کشی  آمریکایی به نام 

. داری ص عتی بومی به فره   سرمایه وابستگی فره گی مردمِ: ها در واقع مشخص بود ها و کشی  هدف میسیونر

مدرسه دیگری در تبریز توسط . ها بردند چی ی علمی و دان  و آگاهی بهره هبا این وصف مردم نیز از خوش

نوین با  ۀاما مدرس. موزی را نشان داده بودآهربایجان آمادگی فره گی و اجتماعی نوآ. کشیشی فرانسوی دایر شد

مدرسه ) مدارس دیگر به همت ارفع الدوله. دارالفنون: رقم خورده استامیرکبیر  ،نام مللح اجتماعی بزرگ

یابی در  موج نوخواهی و آگاهی. تشکیل شدند( که اثری جدی به جا گذاشت)، میرزا حسن رشدیه (روزی شبانه

مدارس سعادت بوشهر، شوکتیه بیرج د، حاج میرزا بزرگ در شهر کرد و احمدیه در . تاخت جامعه رو به جلو می

 28شد نسبی زیادی را تجربه کردند و پس از کودتای در دوره رضا شاه، مدارس دولتی نوین ر. زابل به راه افتادند

ها نیز به  مرداد در زمان پهلوی شمار مدارس افزای  یافت، م ظم تر شد و برنامه ک ترل آموزشی و مهار زدن

ها  خورشیدی مدرسه مخلوص آمریکایی 9202در سال . مدارس طب اتی از همان آغاز تشکیل شدند. میدان آمد

مدارس هدف و آهر نیز به دنبال آمدند . پرور بود سه البرز تبدیل شد که از مدارس نخبهتأسیس و سیس به مدر

در م ابل مول . پروری را به عهده داشت د مدارس دولتی دارالف ون و مروی نیز ن   نخبه( که خلوصی بودند)

مشابه بودند که هم های پهلوی و شرف و چ د دبیرستان  آباد، دبیرستان در خانی -حکیم نظامی-دبیرستان من 

قدمت مدارس دخترانه نیز به دهه . های اعتراضی، هم ورزشکارپروری و هم نزا  و خالف بودند مرکز فعالیت

 (.با همت خانم طوبی آزموده)رسد، مان د مدرسه ناموس  می( 9922 – 9924)بیست قرن سیزده هجری 

زرگمهر، وزیر انوشیروان، خود معلم و مشوق ب. های تاریخی دارند مدرسه و آموزش از دوره ساسانیان نشانه

اگر ارسیو را در تاریخ . ترین مدرسه کشف شده در توس، به دوره خوارزمشاهیان تعل  دارد قدیمی. آموزش بود

 .اند اند، فارابی را معلم ثانی و میرداماد را هم معلم ثالث نامیده معلم اول نامیده

کامران این کار، کار )گذرم  دانستم، می این حد ضروری میاز این م دمه تاریخی که نوشتن آن را در 

خواهم بگویم در ان الب مشروطه بود که  می(. هم هست« دانش و مردم»است که همکار نزدیک  پورصفر

این نیاز . های قدیمی که بر نهاد رابیۀ اربابی و سلیه خانی و درباری بود، به صدا درآمد ناقوس مرگ آموزش
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های  شده ضرورت آموزش همگانی بود که یکی از خواسته بی مردم موروم و اصل پذیرفتهجامعه، حرکت ان ال

به ویژه در )های مشروطه  در دوره رضا شاه به بخشی از خواسته. اساسی مشروطه را آموزش همگانی قرار داد

رگز کامل نبود و در پاسخ به نیاز آموزش برابر، همگانی و انسانی ه. پاسخ داده شد( حوزه ص ایع و نوسازی شهری

داری دولتی  تردید اما از زمان رضاشاه که عمدتاً سرمایه بی. ابعاد مودود، در شهرهایی چ د مورد توجه قرار گرفت

سیاسی چون تشکیل  که صد البته با تووالتِ)درباری  نوینِ ۀای و سلی رعیتی و خالله–داری ارباب در ک ار زمین

( نونم د قضایی، ثبت اس اد، تشکیل هیأت وزیران مسؤول و جز آن همراه بودپارلمان، قوانین مدنی، دستگاه قا

از آنجا . تر شد آمیز خود را حفظ کرد و گسترش داد و پیچیده طب اتی و تبعیض حاکم شد، نظام آموزشی شکلِ

میدان اقدام، فعاالن سیاسی به رغم وحشت و سرکوب دوره رضا شاهی پا به  اهلِ بود که م ت دان، ناراضیانِ

نفر و  09نمونه عالی آن )در ک ار اصالحات آموزشی دوره رضا شاه، انت ادها نیز رفته رفته بیان شدند . گذاشت د

فرستاده شدگان به اروپا برای تولیل، بازماندگان مشروطه، یادگارهای (. بود دکتر تقی ارانیدر ر س آن 

های مختلف امور اجتماعی و سیاسی و اقتلادی  های سوسیالیستی و سوسیال دمکراسی رادیکال به ج به ج ب 

به رغم مواف ت )شاعرانی چون میرزاده عش ی . دولت پرداخت د و ن د کردند و با سرکوب و اعدام نیز روبرو شدند

الدین گیالنی و دیگران در انت ادهای اجتماعی خود، به امر آموزش نابرابر  ، بهار، اشرف(نخست با دولت سید ضیاء

آی د، اما ن    مللوان اجتماعی چون دکتر ملدق نیز از میان م ت دان پابرجا به حساب می. اند داشتهنیز توجه 

  .بر عهده داشت د( نفر 09ویژه  به)اصلی را م ت دان چپ 

 ۀچهل، ده ۀده. شرو  شد دکتر مصدمعلیه دولت مرداد  28آموزشی پس از کودتای  اساسی به نظامِ ن دِ

خواستم به همین جا برسم که صمد بهرنگی به پشتوانه این  می. یاسی و فره گی بودتولد فرزندان مبارز س

من او را . ای کشور دست یافت آموزش همگانی پایه رفیع ن دِ ها به جایگاهِ های ان البی، آرزوها و سرکوب ج ب 

و طب اتی در کشور و در  نه دولتمردی آکادمیک، بلکه در عرصۀ گزند آموزش نابرابر: دانم پائولو فریره ایران می

 .گذاران رهایی آموزش بود او یکی از پایه. عرصه نیاز فرزندان نادارها

درسه ماندن و در چادر و م کودکان و نوجوانان و جوانان از آموزش، بی آموزشی، مورومیتِ تا زمانی که ف رِ

شدن  شدن و کاالیی نابرابر، پولی زشِآمو آورِ شرم ۀبهداشت، گزی  زا و بی اامن و آت خواندن، مدارس ن صورا درس

چهل  ۀتالش ده آمیز شدن فزای دۀ آموزش و جز آن وجود دارد، آثار صمد بهرنگی نه ت ها چونان یادگارِ و تبعیض

 .ک  د ای برای گسترش و امروزی کردن ن د و اعتراض، ارزش واالی خود را حفظ می خورشیدی، بلکه چونان پایه
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 یشعر و نوپرداز

سان طبریاح  

 
بسیار درگرفته و سخنوران و سخن  ،در مطبوعات ایران بحثی درباره ی آن که شعر چیست و شاعر کیست

ما برای خود این حق و وظیفه را قائل . اند پرداز در این زمینه بارها به میدان آمده نوپرداز و کهن سنجانِ

عرضه  "شعر نو"ه مایلیم ارزیابی خود را از نیستیم که در میان طرفین به داوری برخیزیم، ولی از آن جا ک

ی برخی مسائل مورد  ی خود را درباره بیراهه نمی دانیم که اندیشهرپُ ،به عنوان پیش زمینه ی سخن ،داریم

 .بیان داریم ی شعر و شاعر، از کنار بحث درباره

 

 :ضرور است شعر مرکب از چهار عنصرِ

 اندیشه -9

 احساس -2

 لتخیّ -9

 آهنگ -4

م لود ما از اندیشه در شعر آن است که هر شعر باید حامل قضاوت، پیام و حکمتی باشدد، زیدرا   : اندیشه -9

 .که آدمی به کمک آن زندگی و طبیعت را می ش اسد ه ر و از آن جمله شعر، افزاری است

مضمون های مضمون بکر یع ی استعارات و تشابیه تازه درباره ی . صوبت می کردند "مضمون بکر"در گذشته از 
مثلن تشبیه و تعبیر تازه ای درباره ی لب یار و در فراق و آت  عش  و . س تی و کالسیک متداول در شعر فارسی



 ارژنگ                 ماه نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  شماره 5 فروردین 9911

 نوپردازی و شعر 19

 

امروز اما دوران جسدتجوی مضدمون بکدر سدیری شدده      . لذت وصل و سوگواری بر مرگ پدر و ماتم فرزند و غیره
دوران اندیشه . ی جستجو شده و نغز و جذاب است، یع ی اندیشه ها"یافت ها"ای ک دوران به چ   آوردن . است

  !اگر اندیشه ای نو نداری، پس شعری نسرا. های نو است

 اما اندیشه ی نو را از کجا می توان یافت؟

در جهان سخ وران نامی و مبتکر اندک نبوده اند و می گوی د که آنان بر و بام دان  را همه رُفته اند و نگفته ای 
 .آیا این حکم صویح است؟ به دو جهت نه. دبه جای نگذاشته ان

هستی بی تد    و انبانِ. هاست یافت ی پایان ناپذیرِ پویان، چشمه گردان و زندگیِ نخست از آن جهت که طبیعتِ
فکرها و احکام کهن را نیز می توان با نگرش یا بی   تدازه   یدوم آن که حت . شدنی نیست زمان تهی است و گ  ِ

آیا آن ها نکدات  . را بخوانیدوالت ویتمن، پابلو نرودا و رابرت فراست  ر امریکایی، یع یشما سه شاع. ای گفت
 ی آدمی کهن است، ولی نگدرشِ  همان عواطف است که به اندازه وصفِ اغالب ،ویژه ای گفته اند؟ اگر نیک بشکافید

 ی خدود در ایدن نمایشدگاهِ    ویدژه  هدر شداعری بایدد بدا نگدرشِ     . آنان، این وصف را تازه و بدیع ساخته اسدت  نوینِ
 !اگر نگرش و پیامی نداری، پس شعری نسرا. خود خود و با پیامِ با نگرشِ. هستی پای گذارد انگیزِ حیرت

 .ای است احساس یا عاطفه در شعر دارای آفری  ده و آفریده: احساس -2

شعر  شود، قادر نیست آوندِنیروم د ن ی یک حسِ اگر شاعر شیفته. خود شاعر است مجذوبیتِ ،ی احساس آفری  ده
باید دردی، ج ونی، آرزویی، رنجی، شراری، هوسی، افسونی شاعر را سراپا فراگیرد و . احساس بیانباید را از اکسیرِ

 .شعر را برافروزد خود، چراغِ او، شعله ور از الهامِ

ی خود را  ، می تواند جذبهیع ی اگر شاعر خود مجذوب بود. احساس است ی احساس، سرایت و انت الِ و اما آفریده

ی  کدارکرد یدا وظیفده    تولساتوی . سخن که از دل برخاست، بر دل نشدی د : کالم معروفی است که. سرایت دهد
اگر ه رم د توانست اندوه، وحشت، نفدرت، خشدم،   . ی ه ر را در سرایت و انت ال احساس می داند اساسی و عمده

انت دال دهدد، در آن صدورت کدار ه دری      ( وان دده یدا بی  دده   خ)لذت، حسرت و دیگر عواطف خود را به ه رپذیر 
 .سرانجام گرفته است

تا ه رپذیر که باشد؟ کاالیی را درویشی : البته این حکمی است درخورد بوث، زیرا این موضو  سخت نسبی است
  که باشد؟تا خریدار کاال. ه ر نیز چون این است در بازارِ. ای با کراهت پس می زند با شور می خرد و شهزاده

جماعت خریداران د کده مهدر و   . ولی به هر جهت باید کاالی شعر در بازار پرهیاهوی تاریخ خریدارانی داشته باشد
های جدا بافتده، بلکده آن    هاست، نه تافته  جلو آن چه که در بازار رون ی دارد نه بُ. کاال می زن د نشان بر کیفیتِ

هدا و   تدرین و فهمداترین باند     امعه هیجان انگیدز اسدت و از بلیدغ   جت شعر است که برای اکثری های زرک ِ بافته
 .های انسانی انباشته است واژه

که احساس آنان به صدورت   بافان هر دو فراموش شدن است و نیز سرنوشت کسانی  گویان و مغل  سرنوشت مبتذل
گذشته و به دست مشتری نرسدیده  سخن ن خود آنان مانده، از پلِ در انولارِ ،بافی ِ لوس در آمده است احساساتی

 .است

 بیدانِ  ،پ ددار و خیدال بده صدورت اسدتعاره و تشدبیه       .شعر است ی شخلیتِ هخیال به وجودآورند: لتخیّ -9

. اندد  می خواندده  "لخیّمُ کالمِ"ی خواجه نلیرالدین توسی، شعر را زمانی حتا  به گفته. اعرانه را پدید می آوردش
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ها را به یکددیگر   شیا ء و پدیده ها، برخی کارکردهای آنا دور، میان برخی جهاتِ شاعر با یافتن تشابهی گاه حتی
به است رار روابط هرچه دورتری  ،شاعرانه نشان می دهد که شاعران به تدری  لِبررسی تاریخ تخیّ. پیوند می دهد

قدری دور است که باید آن ها را رمزآمیز امروزی، این پیوندها گاه به  در اشعارِ. میان اشیاء و پدیده ها می پردازند
 .کشف و تفسیر کرد

ضده  شاعران متعددی در این زمی ه نمونه های با ارزشدی عر . ل استتخیّ شعر معاصر فارسی، قدرتِ تِی قوّ ن یه
 .بافیِ عبث نیز دام گیر برخی از آنان است داشته اند، ولی گاه بالی مبهم

شداعرانه   کدالمِ  بودنِ یشاوندی شعر با موسی ی در آه گینخو. شعر نیست ،اگر آه   نباشد، شعر: آهنگ -4

اشعار خود را به نثر نوشته است، ولی این نه  "سن ژان پرس". شعر، کژآه گی یا بی آه گی را برنمی تابد. است
ت ها نثری است خیال انگیز با فلسفه ای ژرف، بلکه نغمه ای است گرم که بر س گریزه ی الفاظ، چون نهری زالل 

سخن در این جا بدر سدر عدروض یدا هجدا،      . حتا کسانی که آن را درک نمی ک  د، از آن لذت می برند. غزدمی ل
فارسی از این جهت در جاده ی درست است، ولی در  نوِ شعرِ. موزونی یا تسجیع نیست، سخن بر سر آه   است

ابیات و ملر  هدا طاغیانده و    ،احساس می شود و گاه قوانین هارمونی میان نغمات "کژآه گی"گاه  ،برخی اشعار
شدک انه، همدراه بدا     دیوانه سری ِآه د  . خیره سرانه به هم می خورد و نوعی دیوانه سری ِ بی جا انجام می گیرد

 .ث، شعر را ک فت و نابود می ک دبَعَ بافیِ مبهم ج ونِ

از ایدن رو  . پدید می آیدد  العاده مت و  این ترکیب ها ع لر و از درجات و حاالت فوق 4شعر از ترکیب این  سبکِ
خوبی یا بدی سبک شعر در حضور یا غیاب این ع اصدر ضدرور چهارگانده نهفتده     . می تواند بی نهایت مت و  باشد

ی سبک ها خوبست، به جز  همه":  ولتر هر سبکی که این چهار ع لر را با خود دارد خوبست و به گفته ی. است
 ".سبک کسالت آور

  :صفت باشدشاعر نیز باید دارای سه 

 نگرنده -9

 اندیشنده -2

 کوشنده -9

اگدر  . شاعر باید به تماشای وجود برود و با دیدگانی ک جکاو و مشتاق در جهدان رنگارند  ب گدرد    :نگرنده -9

. تو هیچ چیز نخواهد دید بی ا ولی کورِ خوی  گام برداری، چشمانِ های ت  ِ هوس خود و مجذوبِ غرق در غرورِ
 .باید توانست نگریستباید توانست دید، 

برای این کدار  . سر، در جهان، زیبایی ها، رازها، پیوندها، داستان ها و حکمت ها می بی د چشمِ بی یشاعر گاه حت 
ی  باید با کیسه ی طلب بر دوش، در جاده های پیچاپیچ وجود به سیر پرداخت و در هر قیدره ی بداران، پچیچده   

. . . . . ت هدا، پ جدره ی روشدن،     خم شده، دیدوارِ  راه، بامِ روستایی بر گردِی  شب، پویه ستاره در دودِ برگ، تاب ِ
آنان نکته هدا آموخدت و    باید به سوی مردم شد و در مکتب رن  و کار و آفری   و نبردِ. سری، رازی، پیامی دید

 .جلوه ها دید
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دیشه ای بدزرگ، سدازنده،   به ان. نگریسته را باید س جید و واس جید و به اندیشه بدل ساخت :اندیشنده -2

در . شاعر برای آن که اندیش ده شود، باید دارای جهان بی ی و م ی ی برای خود باشدد . شورانگیز، روشن و پیشرو
. مایه ی اولیه ی استعداد شرِ الزم و نه کافی آن اسدت . جهان بغرن ، سخن ِ نو و جذاب گفتن کار ِ بازی نیست

 .کار ادامه کاری و وراثت است ،کار فره  . به جایی نمی توان رسیدبا استعداد ت ها و بدون آموزش نیز 

. بایدد نوشدت و دیدد   . باید خواند و خواند و خواند. و شاعر باید سخت گیر و سخت کوش باشد :کوشنده -9

 گوش به بان  انت اد، گوش به غریو ج ب  داد و باید بر بل دی تاریخ و بر سراشیبی. باید گوش به نوای مردم داد
 .سبز رن  به آزادی نفس کشید زنان رفت تا بتوان در زیر سیهرِ ریزان و نفس شعر عرق

ت هدا بایدد    .اک ون با تجزیه ی اجزا و با جدا ساختن افزارها می توان گفت که وسایل س ج  شدعر آمداده اسدت   
. ه رپدرور باشدد   هدر س جشدی بایدد   . برحذر بود که از این افزار های س ج ، با غرور و بی رحمی استفاده نکدرد 

 .استعدادهای تازه کار را نترساند و استعدادهای متوسط را تو یر نک د

: باید از آنان پرسید. آور است ما صاف و ساده کراهت ی برخی از شاعران و ه رس جانِ مغرورانه و خودپس دانه لونِ
م و ادب و شدعر اسدت یدا    این چیست؟ بیماری است، ج ون است یا اظهارنظر و قضاوت؟ خدمت به تداریخ و مدرد  

 خواهید جلوه فروشی ک ید؟ خواهید راست بگویید یا می کشی؟ می ویرانگری، عربده

مردم ما به گفتگوی منظم، آرام، انسانی، منطقی، بدون غرور، با دقات، از روی خبرگای، از روی شاکیب    

زی نو در تاریخ ما آغاز مای  عصری نو، رو. باید دانست که ما داریم فرهنگی نو را آغاز می کنیم. نیازمندند
 .ایرانی رنگ و آهنگِ این فرهنگ در چارچوبِ فرهنگ جهانی برای ایران، و آفرینشِ گوارشِ عصرِ. شود

ساری   خوب بودن، بی منطقای و دیواناه   ی شاعرِ الزمه. گرایی جدی نیازمندیم برای این کار ما به اندیشه

هاای   ای از سخن فروتن، سنجیده و با توشه. آرزو را نیاالییم رنج وُ شاعران، این پیامبرانِ خوبِ نامِ. نیست
 .گفتنی، بر سکوی بحث و سنجش بنشینیم و راهی بگشاییم

 

 (احسان طبری/ مسایلی از فرهنگ، هنر و زبان: برگرفته از کتاب)
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 تیکِ مارکسیستی دیالکتیکِ شکل و محتوا در استه

 بحثی در باب اسلوب نقدِ هنری مارکسیستی

 مهران ماهور
 

 
 درآمد

های اجتماعی در فلسفه و ه ر هر دوران های طب اتی، همواره شاهد بازتابِ این کشمک در تمامی ادوار نبرد  

هر دوره، برای یک م ت دِ  لذا تشخیص انعکاسِ م افع طرفینِ درگیر در نبردِ سهمگین طب اتی، در ه ر. ایمبوده

-تیک دورانتوان در استهمیی نبرد را داری از یکی از این دوسویهجانب. ستمترقی از اهمیتی اساسی برخوردار ا

گرفت و مشاهده کرد که چگونه تغییر و تووالت تاریخی مهر خود را بر آثار ه ری و های گوناگون تاریخی پی

های جستجوی زمی ه م ی ی از راه –و البته این به مفهوم به ابتذال کشیدن درکِ تاریخی ) اندهائ ه دوران نهاده

-اگر افالطون بر خالف س راِ، زیبایی را امری ورای فعالیت و ک  ِ انسانی می(: مادی هر اثر ه ری ویژه نیست

ی توان جانبداری از یکی از دو سویهکرد، میدانست و ه ر را به ت لید صرف ت لیل داده و آن را تو یر می

در قرون میانه نیز، . یونان باستان مالحظه کرد ی ن دیدگاه، در جامعهمدارانه را در ایکشمک  بر سرِ درکی انسان

تیکِ کلیسایی، زیبایی کامل کلیسا ه ر را برای تثبیت اقتدار خود و تروی  باورهای  به خدمت گرفت و در استه

م اسبات  یک  دهی خود توکیمی زمی ی آن، به نوبهو برتر از آن خداوند بود که کلیسا به ع وان نمای ده

گامِ فره  ِ بورژوازی با گرایشاتِ شهرهای ، پی  -در علر نوزایی، ایتالیا به همراه دولت. اقتلادی حاکم بود

ی لویی چهاردهم، برداشتی کامال دموکراتیک  بود و در م ابل کالسیسیسم فرانسوی در دوران سلی تِ میل ه

در علر روش گری نیز گرایشات (. 92-29: 9989بادیان،ع)کردکار و مواف  هوق اشراف را نمای دگی میموافظه
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-کردند، شاهدیم، که به ع وان نمونه میگوناگون ه ری را که نهایتا به سود این یا آن جریان اجتماعی عمل می

-در علر گسترش سرمایه. فیلسوف ماتریالیست فرانسوی، از رئالیسم ه ری اشاره کرد دیدروتوان به حمایت 

ی خود را داراست که گیری ویژهتیک و جهتی زحمتکشان، استهنیز به ع وان علم مبارزه داری، مارکسیسم

اندازش برای تغییر م اسبات مبت ی بر استثمار فرد از فرد اش از جهان پیرامون و چشمبرخواسته از درکِ ویژه

. موتوا است –ی شکل رابیهی و دیالکتیکی از  تیک مارکسیستی، درکِ ویژهیکی از نکات کلیدی در استه.  است

عمده کردن یکی از . ترین مسائل در تولیل و ن دِ آن اثر استدر هر اثر ه ری یکی از پُر اهمیت بررسی این رابیه

ی دیگر، موجب درکِ کژدیسه و انوراف در ن د و تولیل آثار ه ری خواهد اهمیت کردن ج بهاین دو سویه و بی

پی  از آغاز بوث، . گراییِ مبتذل خواهد کشاند، یا در م ابل، مضمون(فرمالیسم)ییگرابود و فرد را به دامن شکل

 . فایده نخواهد بودنگاهی اجمالی به مفاهیم شکل و موتوا بی

 مفهوم محتوا و شکل

آورنده، مضمون یا موتوای هر پدیده به طور عام و آثار ه ری به طور خاص، عبارت است از ع اصر به وجود  

ها، مضمون یا موتوای این ع اصر و روابط درونی آن. ها، عملکرد و خواص آن پدیدهاثیر و تاثُر مت ابل آنی تنووه

 . ی هر شیئی، پدیده یا رَوَند استسازنده

طبیعت، زندگی اجتماعی و م اسبات میان ) در یک اثر ه ری، مضمون یا موتوا، بازتابِ واقعیاتِ عی ی و هه ی   

: شماردع اصر اصلی موتوای ه ر را چ ین برمی احسان طبری. تیک استبه شکلی استه( ها و غیرهانسان

موضو  یک سلسله مسائل (. یا ایده) و اندیشه ( تم)ع اصر اساسی مضمون ه ری عبارت د از میلب یا موضو  »
اندیشه یا ایده،  .سازندگردند، میرح میشوند و بیان و تولیل میحیاتی را که در اثرِ معیّنِ ه ری م عکس می

ها به شکل های میرح شده و تضادهایی را که در واقعیت وجود دارند و ارزیابی این پدیدهماهیت پدیده
های گیریکشد و شخص را به نتیجهتیک به میان میتلویرپردازانه و عاطفه انگیز از نظرگاه یک آرمان استه

  (.921: 2119طبری، )«.رساندمعین ه ری، اجتماعی و اخالقی می

شده در آن مودود نیست؛ ما در هر اثر  موتوای هر اثر ه ری ت ها به بازتابِ واقعیتِ م عکس به بیان دیگر،   

ی واقعیت با ه ر و بازتاب آن در موضو  ه ر همان رابیه: ی ه ری مواجهیمه ری، هم با موضو  و هم با اندیشه

ما در هر اثر ه ری خاص با چگونگی انعکاس واقعیت عی ی در   از دیگر سو،. هر اثر ه ری به میانجی ایماژهاست

ک یم که این چگونگی نه ف ط ناشی از به کارگیری ایماژها، بلکه م بعث از دیدگاهِ ههن ه رم د برخورد می

توان شامل یک ع لرِ عی ی در ح ی ت، موتوای هر اثر ه ری را می. بی ی فردِ خال ِ اثر استایدئولوژیک و جهان

 . دانست –وی بی ی ی باورهای فرد ه رم د و جهانمجموعه –و یک ع لرِ هه ی   -زندگی م عکس شده  –

اثر که به میانجیِ ایماژها از زندگی واقعی بازتاب « موضو ِ»ای است از در ح ی ت، موتوای هر اثر ه ری آمیزه 

ک د و دقی ا دئولوژیکِ خوی  تلویر میتیک و نیز ایکه موضو  را میاب  درکِ استه« ه رم د»یافته و شخص 

 .  شودجاست که گره از راز تفاوتِ آفری  ِ آثار ه ری ه رم دان مختلف از یک موضو  واحد، گشوده میدر همین



 ارژنگ                 ماه نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  شماره 5 فروردین 9911

 مارکسیستی تیک   استه در محتوا و شکل دیالکتیک   24

 

یافتگی موجب پایداری نسبی موتوای ای قوام یافته که این قواممضمون یا موتوای هر پدیده به شکل ویژه  

شکل یا فرم که موجب قوام یافتن موتوای هر پدیده است، عبارت است .  و مکان است شیئی  یا پدیده در زمان

از  چگونگی ترکیب و نیز  ساختارِ پایدار ع اصر و ارتباطاتِ درونی هر موتوای خاص؛ به بیان دیگر شکل، هیات 

 .یابدظاهری و نسبتا پایدار هر پدیده است که مضمون بدان واسیه تَعَیُن می

-گونی ناشی از ترکیباتِ مختلف ع اصرِ سازندهتوان د به اشکال گوناگونی پدید آی د که این گونهه ری میآثار     

ی شکل ی رابیهدرباره. شوندی شکل هست د که میاب  هوق و توانم دی مولف و در ت اسب با موتوا، انتخاب می

های مختلفی ست که شکلِ ه ری از مولفهو موتوا اندکی بعد سخن خواهیم گفت اما یادآوری این نکته الزم ا

سوژه یا واقعه؛ کمیوزیسیون؛ زبانِ ه ری؛ اسلوب؛ وسایل مادی بیان : ها عبارت د ازشود که بعضی ازآنتشکیل می

 ... و تلویر و

 ی شکل و محتوا رابطه  

-کامال به هم وابسته شکل، به ع وان یک زوج دیالکتیکی، بدون یکدیگر امکان وجود ندارند و -(مضمون)موتوا   

اند؛ موتوای بدون شکل و شکل بدون موتوا وجود ندارند؛ موتوا برای بروز باید در شکلی متجلی شود و شکل 

به همین سیاق، هر اثر ه ری نیز باید شامل یک مضمون باشد . ی خاص باشدگر موتوای یک پدیدهنیز باید بیان

ری، نظیر دادائیسم، که گویا آثار ه ری هیچ مفهومی ندارند، ی ه گرایانههای پوچو حتی در برخی دبستان

در نزد برخی از افراد که به فرم یا . ی خود از انسان و جهان استه رم د در حال بازنمایی درکِ ناامیدانه و آشفته

از جهان و ده د و به دنبال شکلِ م ز ه و فارغ از موتوا هست د نیز، عمال درکی ویژه ی اول میشکل اهمیت درجه

ف دان هر . گر نوعی از مضمون استانسان وجود دارد که البته درکی ارتجاعی و م وط است اما به هرروی نمایان

 .  ک دی آثار ه ری خارج مییا شیئی را از زمره پدیده –شکل و موتوا  –گفته یک از این دو ع لرِ پی 

ت اما در این وحدت اولویت با موتوا است زیرا موتوا آن ارتباِِ ع اصرِ شکل و موتوا، ارتباطی ناگسست ی اس  

اهمیت بودن شکل را، خلوصا در از این اولویت، به هیچ روی نباید بی. ی مادی است که عامل اولیه استشالوده

در ت اسبی یا کیفیتِ نازلِ فرمِ ارائه، قاآثار ه ری نتیجه گرفت زیرا چه بسا، مضامین عالی و مترقی که به علت بی

از طرف دیگر، باید بر این نکته نیز تاکید کرد که . به تاثیر میلوب بر مخاطب و کمک به تغییر جهان نیست د

زیرا شکل نیز ن شی فعال و موثر دارد و ت اسب آن با : سویه نیستای خیی و یکی شکل و موتوا رابیهرابیه

تیاب ِ شکل با موتوا به مانعی در برابر رشد و  موتوا م جر به رشد و شکوفایی موتوا خواهد شد و بالعکس، عدمِ

در ح ی ت، عالوه بر موضو  . انداین تیاب ِ فرم و مضمون را همبستگی آنها نیز نامیده. تکامل بدل خواهد شد

دو حائز اهمیت است، همبستگی فرم و ی اینی رابیهی دیگری که دربارهمسئله وحدتِ ارگانیک شکل و موتوا، 

ی ه ری یا غیر وحدت شکل و موتوا به مع ای عدم وجود هریک بدون دیگری، همواره و در پدیده. مضمون است

ه ری صادق است اما این ح ی ت به مع ای آن نیست که همواره تمامِ آثار ه ری در تامینِ همبستگی فرم و 

های بسا نوآوریمضمون موف  هست د؛ بسیاری از مضامین عالی، شکلِ رسایی برای بیان نمی یاب د و چه 

های پایهدر اثر خواندنی خود،  زیس آونرای در شکل که در ف دانِ موتوای م اسب، کم اثر خواه د شد؛ خالقانه
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که دو اثر سخت ناقابل است؛ یکی آن»: ک دباره ن ل میدر این پوشکین، عبارت جالبی را از هنرشناسی علمی
ی احساس و که انبوه فشردهنشی د و دیگری آنبر صفوه می رم ی بیبه علت ف دان احساس و اندیشه، کلمه

 (.992: 9921زیس، )«.شوداندیشه، در کلمات نارسا خفه می

اگر »: شوددهد و سیس شکل از آن متاثر میها، تکامل ابتدا در مضمون و موتوا رخ میبه هر روی در پدیده  
کاملِ موتوا خواهد شد و اگر ت اقض جدی میان فرم و شکل میاب  با مضمون تغییر نک د، سبب ک دی یا توقفِ ت

: 2119طبری، )«.مضمون به وجود آید، ممکن است به تدری  شکل نوی ی مت اسب با مضمون نوین پدید آید

ی تغییر و تکامل خود را نیز البته شایان هکر است که اشکال با توجه به است الل نسبی خود، قوانین ویژه(. 22

گذارد، از ج س ی خود بر موتوا نیز تاثیر میاست اللِ نسبی و تغییر و تکامل، که به نوبه دارا هست د؛ این

ی شکل و موتوا را چ ین با هکر مثالی از جامعه، رابیهآیین نیک. است اللِ نسبی روب ا نسبت به زیرب ا است

دو تضادی نیز وجود دارد، این شکل اگرچه وابسته به مضمون و تابعی از آن است، ولی بین این»: دهدمیشرح 
-مضمون هرگز در یک سیح باقی نمی. هاستی پدیدهتضاد بین شکل و مضمون، ناشی از توول و تکامل همه

تر تر است، مضمون پویاشکل ثابت. پذیردتر توول میولی مضمون از شکل سریع. ک دشکل نیز تغییر می. مت د
. ماند زیرا که وابستگی و تبعیت، مکانیکی و سیوی نیستع ب میشکل در تکامل خود معموال از مضمون . است

ها ی تضاد این دو ج به در وحدت دیالکتیکی آنریشه. دارای است الل نسبی است« شکل»زیرا که قوانین رشد
وقت تیاب  وقتی ع ب ماندن شکل از مضمون و سیس عدم تیاب  کار را به تضاد بکشاند، آن. جاستدر همین
حل تضاد ب ا به . گیردز طری  نفی و طرد شکل که ه که مانع تکامل مضمون شده باشد، صورت میدوباره ا

. گیردهای مختلف انجام میی طبیعی و اجتماعی به صورتشرایط زمان و مکان و خلوصیت هر شیئی و پدیده
ایی خود از م اسبات است که با پوی« ی تولیدشیوه»در یک ( مضمون)ی روشن همان رشد نیروهای مولدهنمونه

م اسبات )عوض کردن شکل. شودی رشد نیروهای مولده میرود تا آنجا که این شکل سد ادامهتولیدی جلوتر می
-خواند، به یک نیاز عی ی بدل مینمی( سیح و خللت جدید نیروهای مولده)که دیگر با مضمون جدید( تولیدی

 (. 229: 9919، آییننیک) «.ک داین تضاد را ان الب حل می. شود

شعر نوی فارسی مشاهده کرد که  توان در پدیدهبرای تیاب  مجدد شکل با موتوا را می« ان الب»ای از این نمونه

زندگی  -ها بود که اشکالِ کالسیک قادر نبودند تا ابزار رسایی برای بازتاب مضمون جدید ه رتا پی  از آن مدت

مثال در  -هایی که برای تیاب  شکل کهن با مضمون نوین انجام شدش باش د و لذا علیرغم کو -و مسائل معاصر

 . عمال موتوای جدید خود را در شکلی نوین، متجلی نمود -نزد عارف یا ایرج میرزا و دیگران

 ی محتوا و شکل در یک نقدِ مارکسیستیای از درک رابطهنمونه  

ستی از مفاهیم شکل و موتوا در بررسی یک اثر ه ری ای دست اول از چگونگی درکِ مارکسیبرای آن که نمونه  

هایی وی در بخ . مفید خواهد بود  بسیار فردیناند السالاز یکی از آثار  مارکسبه دست دهیم نگاهی به ن د 

. پرداختفرانتز فن سیشین گن نوشت به ن د رمان وی به نام  السالبه  9801ای که در نوزدهم آوریل از نامه

-قبل از این... بایستی ترکیب و تور کِ آن را توسین نمایم قبل از هر چیز من می... »: رمان نوشتی وی درباره
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ام را میرح نمایم، الزم به تذکر است که پس از یک بار خواندن آن سخت به هیجان آمدم و که نظر صرفا انت ادی
به هیجان خواهد آورد و این دومین ج به تر تر تابع احساسات هست د، حتی بی ب ابراین خوان دگانی را که بی 

ی ت اسبِ موتوا و جا مارکس به تاثیر داستان بر مخاطب به ع وان نتیجهدر این «.ی بسیار مهمی استو ج به

در ادامه مارکس . ستایدپردازد  و ترکیب و تورک سِیر رمان را نیز که مربوِ به شکل اثر است میشکل می

اما . دادمی« تر جالهجاها را ه رم دانه»اثر در قالب شعر است بهتر بود که السال ک د که چون اظهار نظر می

از [ تاکید از مارکس] ایشاعران حرفههرچه قدر هم که ... »: نویسدبالفاصله پس از این اظهارنظر چ ین می
دانم زیرا که ثبت میزده گردند، معهذا من آن را در مجمو  مهیجان[ ای بودن هجاهاغیر حرفه] توجهیاین بی

جا مارکس در در این(. 80: 9981مارکس، ) «.جوجه شاعرانِ م لد دیگر چیزی به جز زرق و برق ظاهری ندارند

زرق و برق »، اما در برابر (تر هجاهادرخواست جال دادن ه رم دانه)ک د عین تاکیدی که بر اهمیت شکل می

 . دهدمیای، اولویت را به موتوا شاعران حرفه« ظاهری

کشمک ِ تراژیک درون داستان، به ع وان مضمون آن،  همان چیزی است که از م ظر مارکس حزب ان البی   

ی ای که آن را مسئلهمن بسیار صمیمانه از هر ایده» نویسد که را به زوال کشیده و لذا می 41-9848های سال
ک م که آیا موضوعی که انتخاب خودم سئوال میولی باز از . ک ممووری یک تراژدی مدرن نماید است بال می

وی در عین تایید بخشی از موتوا نسبت به  «ای موضو  م اسب برای نشان دادن آن کشمک  هست؟کرده

ک د؛ در ح ی ت مارکس کامال به کالبدشکافی اثر ی نویس ده برای بازنمایی موضو  اظهار تردید میکارآیی ایده

 .  نمایدید مضمون اثر اکتفا نمیپرداخته است و ت ها به تای

های تاریخی در درون رمان نیز حساس ی موقعیتی عملکرد پرسوناژها و قضاوت دربارهی نووهوی حتی درباره   

او به این دلیل . گری اش نبود که پ هان شدبه دلیل حیله[ قهرمان داستان]گنسیشین»: نویسداست وی می
کرد که علیه نظام موجود یا الاقل شکل ی در حال مرگی را نمای دگی می همخفی شد که یک شوالیه بود و طب

کیشوت است، اگرچه دن کیشوتی که از لواظ تاریخی توجیه شده او ت ها یک دون... پاخاسته بودجدید آن به
 (.88: 9981مارکس، ) «است

ر عدم همبستگیِ کاملِ شکل و گک د که در ح ی ت نمایانمارکس در بخ  دیگر نامه به میالبی اشاره می  

به بیان دقی  مضمون و ایده نیست و پرسوناژهای  قادرالسال پردازی موتوا در رمانِ مورد نظر است؛ شخلیت

، بلکه از م ظر «نباید توانسته باش د تمام م افع را نمای دگی ک  د»  مارکساز نظر « ی اشرافیِ ان البنمای ده»

این مارکس از م ظر . تری داشته باش دی دگان ان البیِ شهرنشی ان ن   فعالاین بود که نما« درست»مارکس 

ترین موجب شده تا کاراکترهای وی قادر نباش د تا به شکل بهتری، مدرن پردازیدر شخلیتالسال  خیای

 السالهای رمان را کامال مرتبط با خود خیای شخلیت مارکسالبته . ها را به زبانی ساده بیان نمای داندیشه

-به نظر من بزرگ... »: ک دهای  در اثر ه ری تاکید میداند و بدین گونه بر اهمیت شخص نویس ده و دیدگاهمی

 -آیا تو خود. نماییگویان روح زمانه تبدیل میافراد را به سخنشیلر ترین عیب کار تو در این است که از طری ِ 

تا  -عامیمونتزرِ وارِ لوتری در م امی باالتر از مخالفتِ شوالیه گن با قراردادن مخالفتِهمان د فرانتز فن سیشین
 (.81: 9981مارکس، )«ای؟ای یک اشتباه دییلماتیک مرتکب نشدهاندازه



 ارژنگ                 ماه نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  شماره 5 فروردین 9911

 تیک ا ست ه واژۀ وام بارۀ در 27

 

 جمع بندی 

ی اساسی ی دیالکتیکِ موتوا و شکل، یک مسئلهه ریِ مارکسیستی، درک صویح از رابیه تیک و ن دِدر استه    

ارگانیک، اولویت با موتوای اثر است، اما شکل نیز از است الل نسبی برخوردار بوده و بر  در این وحدتِ.  است

تواند به نارسایی اثر و یا عدمِ تیاب  و همبستگی فرم و مضمون در هر اثر ه ری می. موتوای اثر تاثیرگذار است

و در  Form- Oriented))ده دی اول میگرایشاتِ ه ری که به فُرم اهمیت درجه. انجامدمُهمل بودن آن بی

هر دو انورافاتی هست د که از عدم (Content-Oriented) پردازندسوی دیگر آنانی که م ولرا به موتوا می

یگانه برداشت درست از مسئله بر پذیرش . گیرنددرکِ صویح وحدتِ ارگانیک میان فرم و مضمون نشات می

 . ها ب ا شده استوحدت دیالکتیک شکل و موتوا و نیز همبستگی آن

 

 :برخی از منابع

 بیگی؛ نشر دیگری اکبر معلوم؛ ترجمهمارکسیسم و ن د ادبی؛ (9989)ایگلتون، تری -

 ی ایرانپیوند؛ انتشارات حزب توده. م.ی ک؛ ترجمههای ه رش اسی علمیپایه؛ (9921)زیس، آونر -

 ی ایرانات حزب توده؛ انتشارهای فلسفی و اجتماعی مجلد دومنوشته؛ (9982)طبری، احسان -
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 طبری
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 تیک واژۀ اِستِه در بارۀ وام

 امید 

 
esˈθetɪk      

تلفظ فونتیک         

Эстетика  

 روسی

ästhetik  

آلمانی      

Aisthetikos     

یونانی      

Esthetique     

فرانسه       

Aesthetics    

انگلیسی     

 

ها یا همان واژگان بیگانه چه باید کرد؟ چرا هنوز برای  واژه چیست؟ با وام های برابرگزینی در زبان فارسی دشواری: گنژرا
اسان ما کوتااهی کارده اناد؟ آیاا زباان      شن ها نظیر رادیو و تلویزیون معادل فارسی نداریم؟ آیا زبان واژه برخی از این وام

هاا بایش از شاتاب برابرگزینای کارشناساان اسات؟        واژه فارسی دیگر قابلیت بالش و تکامل ندارد یاا شاتاب ورود وام  
هاسات دغدغاۀ ذهنای کارشناساان و      ها پرسش دیگر، ساال  ها و ده این... های کار ترجمه در ایران کدام است؟ دشواری

از  گنژرانامۀ  ماه .زمند بررسی و تحقیق جداگانه استها، نیا ادبیات فارسی بوده که هریک از آن صاحبنظران حوزۀ زبان و
هاای ماورد    ، می کوشد تا برخی دشاواری "زیبای هزار ساله را پاس داریم"در سلسله مطالبی تحت عنوان آینده شماره 

شناسای، برابار    چرا واژۀ زیباایی "برای این پرسش که می کوشد تا صرفا امّا نوشتار زیر .  اشاره را مورد واکاوی قرار دهد
   .فراهم آورد عالقمند و پیگیر ، پاسخی را برای خوانندگان"تیک نیست واژۀ استه رسا و دقیقی برای ترجمان وام

 ***   

درصد م داالت علمدی    18در جهان، کماکان زبان رای  انگلیسی است و درحال حاضر نیز  "زبانِ علم"می دانیم که 
این را هم می دانیم که هر علم، دایرۀ واژگانی نوی ی را با خود به زبان م لد می . به زبان انگلیسی م تشر می شوند

گوی د، اما ه وز کارش اسان و اهل فن  ما، به رغم شدیوایی و رسدایی و بدا     یا واژگانِ بیگانه می  واژه آورد که به آن وام
هدا برابرهدای درخدوری را     اند بدرای بسدیاری از آن   ، نتوانسته"زیبای هزار ساله"ی تکاملی این ها همۀ غ اء و قابلیت

را بده  ...( اعم از انگلیسی، عربی، فرانسوی، آلمانی، روسدی و غیدره  )واژه در زبان مبداء  بیافری  د که مع ای دقی  وام
 . زبان برساند خوان دۀ فارسی

بددون   ...و غیدره  لویزیون، کولیس، رادیاتور، شوفاژ، فیدوز رادیو، ت ها مان د واژه در یک صد ساله اخیر برخی از این وام
یدا   "رادیدان "اندد و پیشد هاد برابرهدایی چدون      هیچ تغییری عمال به قسمتی از زبان فارسی مبدل و پذیرفته شدده 

هدا یدا    واژه هدر روی، شدتابِ ورود وام   بده . توهین به شعور مردم ایران تل ی نخواهد شدهم جز مضوکه و  "تلویزان"
آفری ی بوده که امری است بس دشوار و تخللی،  واژگانِ بیگانه به زبان فارسی نیز بی  از شتابِ برابرسازی و واژه

http://research.fums.ac.ir/27-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/287-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%25D
https://www.youtube.com/watch?v=z9mP-wkAMZ0
https://www.youtube.com/watch?v=z9mP-wkAMZ0
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البتده  . شته که موضو  این نوشتار اسدت نیز وجود دا "تیک اِستِه"واژۀ علمی و این ف رِ واژگانی، از جمله در مورد وام
اشدتباه   -ای از علوم مکانیک و مه دسدی  شاخه -( به مع ای سکون یا ایستایی)واژه را نباید با واژۀ استاتیک  این وام
 . گرفت

آلیسدت و   تیدک اعدم از ایدده    جا که عالمدانِ اسدته   های گوناگون، و یا آن در حوزۀ ه ر و ادبیاتِ مارکسیستی در زبان
گارتن، گانت ر، ساچکوف، دوفرن، آستاخف، سوریو، خراپچ کو،  پاسیلوف، بلی سکی، سوکولوف، بوم: ریالیست نظیرمات

های علمی ه ر، آفری   ه ری، و تاریخ و فلسدفۀ آن بودث مدی     دربارۀ پایه... فدین، رومان کو، آونر زیس و دیگران
ای التین با ریشۀ یونانی که وارد زبان فارسدی شدده    واژه امو. تیک هستیم ک  د، شاهد به کارگیری پرتکرار واژۀ اِستِه

 . است

ای علمی است که به میالعۀ قوانین عامّ تکاملِ ه ر، خالقیدتِ ه دری، ن ددِ     که شاخه تیک، امروزه عالوه بر این استه
ر و کار دارند، هایی که به نووی با اشکال خاص ه ری س ه ری و فرآی د آفری  ِ آثار ه ری می پردازد، برای تئوری

هدا را مدورد میالعده قدرار      های ن د، تو ی ، کداربرد و پیوندد میدان آن    شود که روش موسوب می "فراتئوری"یک 
خود را  دانشی که مبانی متدولوژیکِ. شود ، اما جزیی از فلسفه موسوب نمیفلسفی دارد علمی که خللتِ. دهد می

بده ایدن اعتبدار،    ... موجودیدتِ مسدت ل خدود را حفدظ مدی ک دد       دیالکتیک و تاریخی می گیرد، ولی از ماتریالیسمِ
ه ری جامعده ایفدا مدی     تیک، خود یک اسلوبِ علمی نیز هست که به سهم خود ن   مهمی در رشد و تکاملِ استه

 "تیک در عمدل  استه"ک د و تا حدود زیادی با ن دِ ه ری و تئوریِ ه ر همبسته است تا جایی که بلی سکی، ن د را 
 ...  می نامد

حال با این اشاره گذرا به گستردگی حوزۀ کار این دان ِ نه چ دان ندوین کده مبدانی و مفداهیم اولیدۀ آن از زمدان       
زبان وقتی معدادل دقی دی بدرای     تا به امروز میرح بوده، به راستی، خوان ده فارسی( پ   قرن پی  از میالد)ارسیو 

تیدک، آرمدانِ    تیدک، دریافدتِ اسدته    احسداسِ اسدته  : اربردی نظیدر تیک وجود ندارد، از عبارات ترکیبی پرک واژۀ استه
تیدک، لدذ تِ    تیدک، جاهبدۀ اسدته    تیک، آفدری  ِ اسدته   تیک، روندهای استه تیک، تربیتِ استه تیک، روابطِ استه استه
تیدکِ   استهتیکِ ف ی،  تیکِ تولیلی، استه و یا استه... تیک، تیک، حکمِ استه تیک، مضمونِ استه تیک، بی  ِ استه استه

 به چه درکی می تواند برسد؟... تیکِ طراحی ص عتی و غیره تولیدی، استه

در زبان فارسی، در نیم قرن اخیر از سوی نویس دگان و پژوه دگان و ه رش اسان و مترجمان آثدار ادبدی و ه دری    
اختی، علدمِ ه در   ش اسدی، زیباش اسدانه، زیبدا شد      تیدک واژگدانی چدون زیبدایی، زیبدایی       خارجی، بدرای واژۀ اسدته  

را بدا   کدار گرفتده شدده امدا عمومدا آن      بده ... ، علمِ التذاه، علمِ جمدال، هوقدی، عداطفی، حسّدی و غیدره     (ه رش اسی)
بدا   "شناسای و هنار   مسائل زیبایی"یکی از این دست م ابع ارزشم د، کتاب . )برابر می گیرند "ش اسی زیبایی"

اک ون ت ها (. شوروی است تیک عالمان استهموعه م االتی از است که دربرگیرندۀ مجمحمدتقی فرامرزی برگردان 
کافی است برای آزمون، یکی از برابرهای فارسی مورد اشاره را در عبارات ترکیبی هکر شده قرار دهیم تا بده میدزان   

 .تیک پی ببریم واژۀ استه ت اسب یا نزدیکی هر جایگزین با مع ای وام

و بده دلیدل    باشدد دان د که بر گردنِ ه ر و آثار ه ری آویدزان   ایی را زیوری نمینیز زیب نظران از صاحب امّا بسیاری
تیک فاقد جامعیدت   و دیگر برابرهای مشابه را برای استه "ش اسی زیبایی"نسبی بودن مفاهیم زیبایی و زشتی، واژۀ 

می ده د کده در آثدار قلمدی     گذارند و ترجیح داده یا ها بین ه ر و زیبایی عالمت مساوی نمی آن. اند ارزیابی نموده
کده در میلبدی بدا ع دوان     احسان طباری  از جمله، دانشم د ف یدد  . تیک استفاده ک  د واژه استه خود از همان وام

 :  گوید می "تیک و هنر دربارۀ برخی مسائل استه"
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هدت نادرسدت   از آن ج« زیباش اسی»ترجمۀ آن به : ستاه برخی دشواری نِفارسی متضمّه تیک ب استه ۀواژ ۀترجم 
ترجمده  . تر است مراتب فراخه دان  ت ها بررسی مسأله زیبا و زشت نیست و دام ه اش از آن ب است که مباحث این

هر حال مدا تدرجیح دادیدم از     هب. رسد نظر نمیه ت اسب ب بی( تیکبرای اِ« اخالقیات»نظیر )« هوقیات»به واژۀ عربی 
« ادراکِ حس»آمده و مع ای  « سیس ته آئیس»یونانی  ۀیم که از ریشتیک استفاده ک  المللی استه واژه متداول بین

تیک دانشی است در  استه. نیز ترجمه کرد« علمِ حیاتِ لییف»تیک را با تسامح  توان استه است و بدین م اسبت می
داند  در بدارۀ   عالوه بدر آن، در ایدن   . بارۀ قوانی ی که بر وف  آن، انسان جهان را از دیدگاهِ هوقیات ادراک می ک د

نیز می توان  "ه ر ش اسی"تیک را تا حدی  ماهیت آفری  ِ ه ری و اشکال آن سخن می رود و از این جهت، استه
نوشدته هدای   ). که خوان ده پس از قرائتِ این بررسی درخواهد یافت، نارساسدت  ها، چ ان ولی همۀ این معادل. نامید

  شدمارۀ   سدال اول، دورۀ چهدارم،    مجله تئوریک دنیا،: و نیز 991جلد دوم، ص 9982فلسفی و اجتماعی، چاپ دوم 
 ( 942تا 922 ص، ص9908دوم، 

های هنرشناسای   پایه"مرجع معتبر علمی دیگری که بر این نظر صوه می گذارد، برگردان فارسی از کتاب مهم 
ترجمده و چداپ   پیوند .م.کتیکِ سرش اس شوروی است که توسدط   ، عالمِ استهپروفسور آونر زیساثر  "علمی

مترجم این کتاب نیز به جای استفاده از . در ایران م تشر شده است 9921صفوه در آبان سال  221نخست آن در 
را  تیک استفاده نمدوده و دلیدل آن   المللی استه های رای  فارسی، بارها و بارها در طول کتاب از همان واژۀ بین معادل

 :چ ین ع وان نموده است

ترجمه کرده اند ولی چون موضو  میالعۀ این علم بسیار "ش اسی جمال"یا "ش اسی  زیبایی"ارسی تیک را در ف استه
. متدرجم / تیدک را تدرجیح دادیدم    تدر، واژۀ اسدته   تر از زشتی و زیبایی است، ما به دلیل نبودن معدادلی دقید    وسیع

 (کتاب 1پانویس ص )

شاعر، نویس ده، مترجم، ادیدب، خییدب،   )سان طبری ای چون اح به باور ما پرهیز اندیشم د چ دوجهی و فرهیخته
مدار، فیلسوف، دیالکتیسدین نابغده، مبدارز سیاسدی و      نگار، سیاست ش اس، جامعه ش اس، مورخ، م ت د، روزنامه زبان

تیک در آثارشان، نکتۀ  کار بردن برابرهای فارسی هکرشده و ترجیح اصل واژۀ التین استه از به...( تئوریسین برجسته
: سخن از شخلیت ممتازی است که خود آفری  دۀ بسیاری واژگدان راید  در زبدان فارسدی نظیدر     . تاملی است قابل

، (ملدر)، دستاورد، بسی ، بسیجیدن(ملدر)گرا، چَکامه، ژرف ، ژرفاندن و ژرفیدن اندی ، دگر اندی ، واپس تاریک
بوده و صدها واژه نوین را برسداخته و  ... ،(کردن انسانی)زده، نماد، چونان، س گالخ، خرس  ، مردُم  روش فکر، شب

  .وارد فره   لغات فارسی و زبان رای  جامعه نموده که پرداختن به آن در حوصله این نوشتار نیست

تیک  ترجیح داده بی  از صد بار از واژۀ استه( تیک و ه ر در بارۀ برخی مسائل استه)طبری در م اله مورد است اد ما 
رسای موجود در زبان فارسی استفاده ک د و این رن  را بر خوان ده صبور آثارش تومیل ک د امدا  به جای برابرهای نا

، یکی از برابرهایی "ش اسی زیبایی"که  دهد نشان مییک بررسی اجمالی  اما. را جایگزین آن نک د  های موجود معادل
آثدار تئوریدک    ها و نامه در پایانو  ،میکنظران ادبی و ه ری و موافل آکاد صاحب سوی های اخیر از است که در دهه

  .استشده و رای  زیادی پذیرفته تا حدود تر اشاره شد،  فرامرزی که پی  ه شده به فارسی نظیر کتابترجم

تیک پیش هاد کرده بود  را به جای استه "حِسّیک"چ دسال پی  دوستی مشف  و عالقم د به شعر و ادبیات، واژۀ 
را که از  "زیباش اختی"یا  "ش اسی زیبایی"فعال شاید بتوان واژۀ جایگزین . هم نارساست رسد که آن اما به نظر می

نظر اکثریت قاطع مترجمان و کارش اسان ه ر و زبان فارسی پذیرفته شده، با تسامح برابر گرفت، اما باید در سیح 
 .فارسی نیز بود و زندۀزیبا و  ها در زبان پویا واژه برای وامکلی در فکر برابرسازی م اسب و دقی  



 ارژنگ                 ماه نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  شماره 5 فروردین 9911

 پنهانی چه اگر ُحسنی، یگانۀ همان 31

 

 پنهانی چه اگر سنی،حُ یگانۀ همان

 باقری خسرو

  
 یع ی شاعر، آرمانِ ،سایه. ا. ه اندی ، پرنیان گرای انسان ه رم د اثر "زمان گامِ هنرِ" فشردۀ لوحِ اصلی مضمون

 شدبگرد،  سرود، سرای سیید، و سیاه چمن، سرگذشتِ آدم، ب ی امید هزار چ دین چمن، غروبِ. است سوسیالیسم

 از و خدارا  چشمۀ شده، گم گ  ِ دیری ه، رن ِ غریبانه، یگانه، ساقی، ای هست انتظار، آت ، در دلی زمان، گامِ ه رِ

 می قرار تاثیر توت شدت به را مخاطب شاعر، صدای با که هست د مجموعه این شعر شانزده باور؛ نا های شب این

 و زیبدا  بسدیار  کده  است برگزیده جهان موسی یایی کالسیکِ آثار میان از سایه خود را اشعار متن موسی ی. ده د

 و ایران در چپ ج ب ِ خشن سرکوبِ از پس که است آشکار اما نیست روشن اشعار همه سرودن تاریخ. اثرگذارند

. اسدت  کدرده  متداثر  سخت را شاعر ،چپ ج ب ِ نابودی و سرکوب. اند شده سروده شوروی اتواد نابودی و جهان

 بیرحماندۀ  سدرکوبِ  و سوسیالیسدتی  کشدورهای  و شدوروی  اتوداد  نابودی که ک د می یادآوری شعر زبان با شاعر

 است خاطر همین به. انجامید خواهد جهان روزی سیاه و نابودی به جهان، آزادیبخ  و چپ های سازمان و احزاب

 شعرِ شود، می خاموش بلبل شود، یم زرد و بازد می رن  سرخ، گلِ باغِ گیرد، می وزیدن سرد بادِ در شعرش، که

 مبدارزانِ  سدر  بدر  اسدت  آگاه نیک که شاعر. افتد می خاک در و شود می کس بی نسترن .گیرد می غم رن ِ شاعر

 افدول  بشدریت،  بخد   زندگی ستارۀ که گوید می است، رفته چه جهان جویان بهبود و آزادیخواهان پرور، عدالت

 ک دد کده در   پی  بی ی می و کشید انتظار باید عمرها دیگر، طلوعی آرزوی در که است رسیده شبی است، کرده

 ویدران  هدا  خانده  چده  و ریختده  ها خون چه گذشت؛ خواهد چه بشریت بر که وای ظلمت، شبِ طوالنی دوران این

بدر   مدا  چشدمان  برابدر  در مدیالدی  نودِ دهۀ از را آنچه. آمد خواهد زندانیان و گرس گان سر بر ها چه و شد خواهد

 سدایه  شعر در اما نشست، اش نظاره به توان می نه و ش ید توان می نه کرد، توصیف توان می نه است، ریت رفتهبش

 :کرد درک عمی ا توان می

 ( چمن سرگذشت. )آید می سرد بادِ را، پنجره ببند/  آید می درد به دل چمن سرگذشتِ ز

 ...(سرگذشت) آید می درد به بلبل غصۀ ز دلم/  خواند خواهد که عاشقان دلِ سوزِ به دگر 

 ...( سرگذشت.) آید می زرد و زار زمان وُ زمین همه/ او غمِ در که من سرخ گلِ باغِ دریغ
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 (آدم بنی دامی هزار چندین) این است عالم گرفتگیِ من، نه تنها/ گرفت فرو را ما که بود ابر چه این باز

 ...(چندین)  این است ماتم صد ۀجام سیاه آری/  گرفت غم رنگِ دگر سایه شعرِ که گفتی

 ... ( سرگذشت. ) بگو من به پریشان های سبزه اندوهِ/  بگو چمن سبزِ غمِ از غروب، این با

 ...(سرگذشت.) بگو سخن بی سوختگان خیالِ رمزِ/  ببین ارغوان سوختۀ های اندیشه

 ... ( سرگذشت)  بگو نسترن کسیِ بی وُ خاک آغوشِ/  گذاشت می شمشاد شاخۀ به سر که شد آن

  کشید انتظار باید دگر عمرِ هزار/  امید صبحِ آرزوی در که رسید شبی

 (سیاه و سپید) خورشید  بی آسمانِ مرا کرد سیاه/  گمان بود ایستاده سحر آستانِ در

 ( سپید و سیاه. ) دید خواهد چه جهان ظلمت شبِ کزین ببین/  صبح ستارۀ شد دور زمن سال هزار

 ( شبگرد)  است زرد ها برگ و زاغند همه بلبالن که/  دریغ وُ داشتیم سرخ گلِ باغِ هوای

 (شبگرد. ) است کرده نهان او از گشای خنده صبحِ که/  باد شبِ در ماند بسته فرو غنچه دهانِ

 هول داک  دشوار، انسانیت، فراخ ای در آدمی گذاردن گام و ستمگر طب اتی جامعۀ از گذار که است آگاه شاعر اما 

 طدی  در ها گری افسون چه و ها فریب چه داری سرمایه جامعۀ بویژه طب اتی، وران در جامعۀ بهره. است طوالنی و

 سدیاه  را سدیید  و سدیید  را سدیاه  تا گیرند می کار ها را به آن ریاکارانه چه و اند کرده تجربه و آموخته سال هزاران

 خدا سایۀ و پرور عدالت را خودشان و  دبخوان دیکتاتور و رکاف دهری، را آزادیخواهان و جویان عدالت ده د؛ جلوه

 ف یدر  را ستمدیده انسانِ جان اندازه چه نادانی و ف ر و استعمار و استثمار که داند می شاعر. بزن د جا دموکرات و

 و قهرماندان  همدراهِ  خدود  کده  شداعر . طلبد می طاقت و چه اندازه حوصله شرایط این تغییر و است کرده ح یر و

 آن دد  از ارترغدّ جالدان که داند می است، چشیده را ناجوانمردی و دربدری و شک جه و زندان رن  دیگر، مبارزان

 مدردان  و زندان  تدرین  شریف سر بر چه که است اندوه اک و برسد گوشی به عاش ان دل جگرسوزِ آهِ بگذارند که

 بده  یدا  رسدد،  نمی فریاد به رسی فریاد و شود می خفه گلو در یا شود نمی ش یده کسی از آهی و رود می و رفته

 :شود می خاموش اسلوه و چماق زور

 ( سیاه و سپید. ) سپید سیاه آن وُ گشت سیاه سپید این که/  آمیز رنگِ روزگارِ ای باختی نقش چه

 (انتظار.)نیست انسان طبیب وُ بیمار که آنست علت/  نرسید مداوا به انسان دیرینۀ رنجِ

 (انتظار.) نیست توفان این طاقتِ را حوصله کنُتُ هر/  طلبد دریا دلِ عشقت غم تابِ وُ تب

 (انتظار.) نیست پایان مرا معشومِ وِ من ماجرای/  هنوز وُ رفت سر به قصه این در عمر صد سایه

 ...(گام هنر. ) است جهان همزادِ که سینه این در است دردی/  شنیدی امروز من فریاد تو کوه ای

 (سپید و سیاه.) مروارید صیدِ سودای سر در رفت که/  دریا این فرورفتگان جانِ دریغ
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 ( شبگرد. )است ناجوانمرد سخت جهان که قسم مردمی به/  آهی نزد کس و رفت ما سرِ بر که ها چه

 یاد اندوه و تلخی به هم راه نیمه رفی انِ و خائ ان ناجوانمردی از بلکه نالد، می حاکم طب اتِ جورِ از ت ها نه شاعر

 و فروخت دد  امیریالیسدم  و بدورژوازی  بده  را زحمتکشدان  و کدارگران  سدرزمین  کده  گوید می خائ انی از. ک د می

 کده  است انسانی ها میلیون امید ن یه بلکه نیست ای ان آنِ از ف ط سرزمین این که بدان د نخواست د یا ندانست د

 قددرتِ  گدانِ  نشدئه  از و دیدروز  ان البیونِ اصیالح به از. است شده خرد جانشان و تن سرمایه هول اک آوار زیر در

 ان البیدون  بده  او. کردندد  قربدانی  خوی  سود پای در را آزادی ولی زدند آزادی فریاد همه آن که گوید می امروز

 سود به جز وران، بهره این زیرا نک  د، اعتماد دست، سیاه قدرت و ثروت گان شیفته به هرگز که دهد می هشدار

 دان  و تجربه چکیدۀ و علاره شاعر. ریزند می کامتان در زهر سودای سود، در و اندیش د نمی چیزی به  خوی

 و دهد می قرار انت اد مورد را مبارزان و است هستی عاش ان کالم یک در و جهان دوستان عدالت و آزادیخواهان

 سدی ۀ  از کده  اسدت  خدونی  دسدت،  بده  جرخ  طب اتیِ دشمنِ نابکاری  و پلشتی به توجه عدم پیامد که گوید می

 :شد خواهد جاری مبارزان و ان الب شکافتۀ

 ...(هزار چندین. )این است آدم بنی امیدِ  هزار چندین/  دهی می باد بر چه که کن نگاه دم یک 

 ...( گام هنر.) است زبان وُ دست فاصلۀ چقدر یارب/  نکردند وُ گفتند همه آن داد وُ داد از

 (خارا چشمه.) چکانندت کام در آبی اگر است زهر/  مستان قدحی هرگز دستان سیه بزمِ از

 ( سپید و سیاه.) خرید چه آن جای به و گرفت چه آن بهای/  داد سودا به ما دینِ وُ دل که آن ندانم

 ( سپید و سیاه. ) نبید جای به کسان جامِ به ریخت زهر که/  بین منافق ساقی آن دستی سیاه

  (سپید و سیاه. ) پلید دست وُ ندید دشمن دشنه برمِ که/  دوست سینۀ ز خون رودِ دبرو گر سزاست

 که داند می خوبی به و داند می است، جهان عاش انِ نای که او. دارد ریشه شاعر علمی بی ی جهان گوهرِ در امید،

 خورده شکست بسیار و بسیار ،دریا وُ پیرمرد در همی گوی قول به انسان. نیست شکست نخستین امروز، شکستِ

 قدول  بده  و بشدریت  بامددادِ  تدا  بشدر  ه دوز  نیست، او شکستِ آخرین هم امروز شکستِ. است نشده نابود اما است

 در فرخ ده، روزِ آن تا و دارد ایمان وصال به شاعر اما. دارد پی  در ها شکست و نبردها تاریخ ، آغازِ تا مارکس

 می بشارت دردم د و خسته بهبودخواهانِ به او. شمارد می انتظار در را زهارو عدالتی بی و استبداد سیاهِ شبِ این

 آفتابی و رس د می فرا بروم د و جوان مبارزانِ دسته دسته برسد، فرا طغیان و ان الب شورش، بهارِ وقتی که دهد

 و شدود  نمدی  شخدامو  مبارزه هرگز که گوید می او. کرد خواهد گرم را ها جان و ها تن دهد، می وعده شاعر که

 : دهد ادامه را پیمان و راه که هست مبارزی همیشه

 (زمان گام هنر. ) نهانست پرده پسِ که شادی وُ غم بس ای/  است جهان انجام نه وُ آغاز نه امروز 

 (شده گم گنج. ) شمارندم می روز تا تو عاشقانِ که/  امیدم دارِ زنده شب ستارۀ آن من

 ...(گنج. ) دارندم زنده تو وصال های وعده به/  کش عاشق انتظارِ دیر شبِ این در مگر
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 ...(هنر. )است کمان کهنه این ۀچلّ در که تیر بس/  بنشیند نشانی به هم یکی که باشد

 .(.هنر. ) است کران به تا کران سبزه وُ گل که بینی/  بهاری بادِ نفسِ بجنبد که روزی

 ای هسات . ) ساقی ای هست نیست، رهی مردِ که گوم/  هنوز خسته پای ز اینجا رود می که خون چه

 ( ساقی

 های شب این از. ) دادم می آواز تنَمَ ناباور های شب کزین/  شادی آن در آور بیاد آزادی، صبحِ ای اال

)... 

 شاب  این از. ) بگشادم خورشید خانۀ سوی دخمه زین دری/  اما شب، آوارِ این زیر خونین افتاده تنم

 (ناباور های

. ک  د می تبدیل واقعیت به اجتماعی، آگاهِ نیروهای را اجتماعی ناگزیرِ تووالتِ نیست، کافی داشتن امید ت ها اما

 بشوی د، دست نبرد از گمراهی بیمِ از نباید اند، نکشیده دست آزادیخواهانه و خواهانه عدالت باورهای از که آنانی

 انددرزی  رهدروان،  بده  شداعر . شدوند  مدی  بداز  ها گره و پیدا ها راه که است متشکل مبارزۀ جریان در ت ها که چرا

 در را آنان اندی ، مللوت ع لِ و نشوند هراسان آرمان دیری و دوری از  که دهد می تاریخی تجربۀ از برخاسته

 کدرد  مشارکت پرشور ای مبارزه در گرا آرمان ع لی و خرد البته و گرم، قلبی با باید. نک د سرنگون ناامیدی ورطۀ

 و خود به شاعر و است قهرمانان و جوانمردان رسم و راه وفاداری، که برد یاد از نباید آت  و خون مبارزۀ این در و

 :بازگردند ساز تاریخ و انسانی و شریف راهِ این از مبادا که زند می نهیب مبارزان دیگر

 ( شبگرد. ) است درسَ مدَ روزگارِ از سیه ها سینه که/  عشق ای برآر آتشین نفسی دل وزِبه س 

  ( چمن سرگذشت. ) آید می رهنورد قدمِ با راه که/  گمراهی بیمِ نیست طلب شاهراهِ به

 ( ساقی ای هست. ) ساقی ای دست نکشیدند دامنت ز/  هنوز که ببین کشان ردیدُ خاطرِ صفای

 ... ( ای سته)  ساقی ای پست دیرِ این از سربلندی به/  گذریم بر که مگر کن مددی دم دو این در

 ...(گام هنر. ) است زمان گامِ هنرِ رسیدن که دانی/  دیری وُ دوری از مخور غم رهی مردِ گر

 ...( گام هنر. ) است نشان گام هر به تو خونِ ز که بنگر/  عشقی منزلِ سر دیرینۀ رهروِ تو

 ...(گام رهن. ) است روان پیوسته که رود آن شود دریا/  زود بخورد زمینش آسود بر که آبی

 ...( گام هنر. ) است راهروان قدمِ اندر که است گنجی/  مقصود گوهرِ آن که سایه مرو راه از

 ( غریبانه. ) بگردید دیوانه چو زنجیر حلقۀ این در/  نپسندید عشقش که بخندید عقل آن به

 ...( در دلی. ) گردمبر آلود خون راهِ زین اگر منامردَ چه/  جانبازان وُ است مردان عشقِ طریق وفاداری
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 دلای . ) پروردم سینه در را عشق چراغِ شب نهانی/  شد می رو وُ زیر عالم که طوفانی های شب آن در

 ...( در

 (غریبانه. ) بگردید دندانه چو سنگ کهن قفلِ این بر/  شمایید هست اگر امید درِ کلیدِ

 ...( در دلی.) گستردم تو بر آفتابی دل ۀذرّ هر از که/  زمستانی خاکِ از سر پنهانی بذرِ ای برآر

 این که آه و. است انسان انتظار در بربریت آرمان، این شکستِ صورت در .دارد پیوند بشریت هستیِ با آرمان این 

 کده  اسدت  درد .اندد  یگانده  درد و آرمدان  که باش داشته خاطر به اما. دارد آستین در ها رن  و  دردها چه مبارزه

 :شود می متولد درد با آرمان و است آرمان زایشگاهِ

. ) نیسات  هتاان بُ منای  خون در تو که بگویم گر/  ازوست زخمی من، رگِ هر در که است تیغ چه این

 ( انتظار

 ( چمن گذشت سر. ) آید می مرد وقتِ سر به درد همیشه/  درد گرانیِ از میندیش وُ باش مرد تو

 ( شده گم گنج. ) ببارندم ابرها این تو کوی به مگر/  گذارندم نمی دارم تو روی هوای

 ...( گام هنر. ) است فشان خونابه که روست آن از دیده این/  زمانه آموخت کندنم دل تو روی از

 ...( گام هنر. ) است آدمیان دلِ امایّ یچۀباز/  خونین بازیِ این در که دریغا وُ دردا

 ...( گام هنر. ) است جان افشردنِ کنم می من که صبر این/ صبوری نجِکُ این در دیده از چکد می خون

 در دلای . ) سردم خاکستر از برده آتش خورشید صد که/  پروردم شعله درون خاموشی ز دارد غم چه

 ( آتش

 ( خارا چشمه)  ست؟جُ خواهی که ز درمان/  توست سرشتِ تو دردِ

 ...( چشمه) . چشانندت زهر ور تلخی مکن چشمه ای/  خارایی ز جوشیده گوارایی آبِ تو

 ...( چشمه. ) نستاندت من از غم ای بدهم جان گر/  آوردم برت در تا خوردم غمت عمر یک

 همان آنست؛ خوشِ بوی مدهوشِ ،عالم که پراک ده ش ِمُ همان. است سوسیالیسم شاعر آرمانِ که آن سرانجام و

 بدار  ایدن  اگدر  و رویید برخواهد دوباره که دارد ایمان شاعر اما .اندش به زیر پای افک ده اک ون که «حُس ی یگانۀ»

 اجتماعی نظامِ این. بود خواهد شکوفاتر بس فردا ضرورتِ و امروز دان ِ و گذشته های تجربه از استفاده با بروید،

 اسدت  اجتمداعی قدادر   نظدامِ  ایدن . بدود  خواهدد  کوچدک  سخت برابرش در امروز فداکاری که است ارجم د چ ان

 آغدوش  بده  و برهاندد  داری سدبعانۀ سدرمایه   های و رقابت خانمانسوز های ج   عرصۀ زا را ک  زحمت ها میلیون

 را جهان گرس ه ها میلیون بیوشاند، مدرسه لباسِ کار کودکانِ تن بر تواند می. گرداند، باز آفری  ده کارِ و خانواده

 و غدرور  و شدادی  و گیزندد  بدا  اقتلدادی،  و اجتمداعی  م اسدبات  ساختن دگرگون و مولد نیروهای کردن آزاد با

 .ک د هدیه برابری و آزادی و صلح جهان مردان و زنان به و دهد پیوند آفری  
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 خداموش  را جاویدد  آتد   این نیست قادر نیرویی هیچ و است جهان ناگزیرِ سوسیالیسم، که ک د می تاکید شاعر

 های حرف جهان دردِ انِدرم یگانه که معتقدم هم هنوز واقعا": گویدد  می( 9142) خاطرات  در سایه. ک د
 دردِ کاه  تویی: گردد می باز غار به انسان که کنم باور توانم نمی چون است مارکس، ریشو، یهودی آن

 ".درمانی یگانه را جهان

 ...(چشمه. ) بدانندت بوی از داری، نهان نافه گر/  آکنده تو ز عالم پراکنده، شکِمُ چون 

 ( یگانه. ) چندانی هزار برآیی دوباره وگر/  پنهانی اگرچه سنیحُ یگانۀ همان

 ( یگانه. ) ارزانی هنوز بخواهی چه هر که بیا بیا/  طلبت در رفت که جوانی و جان مایه چه

 ( یگانه. ) درمانی یگانه را جهان دردِ که تویی/  نشد وُ جست چاره حکیمانه فکرِ هزار

 ( یگانه. ) انسانی نهاد در غم ودیعۀ چون که/  بهی روز آرزوی ای دل ز روی نمی

 ( یگانه. ) سلیمانی خاتم همان که بیا بیا/  بود نتوان دیو تلبیسِ فتِخُ خرابِ

 ( یگانه. ) ایمانی چراغِ وُ امید چشمِ نورِ که/  نکنند گم راه تو طریق روندگانِ

 (  یگانه. ) پنهانی سایه پندار پسِ در هنوز/  تویی که چنان آن گشودیم که ها پرده چه

. ردردمپُ جانِ در خون موجِ این کند می توفان چه/  اوست با جهان درمانِ که بخشی جان لعل ومش به

 (آتش در دلی) 

 (سپید و سیاه. ) جاوید آتشِ شتکُ نتوان جادویی به/  است عشق این ناگزیرِ جهان طبعِ که بیا
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 بهار در شعر سیاوش کسرایی

 مریم بهار

 
خود، با بهاران گلباران ، پائیز اندوه اک و زمستان یخ ب دان ، بدا درخدت هدا و     طبیعت با همه جلوه هاى زیباى

بوته ها، کالغ ها و چلچله ها، و س   ها و کوه ها و دشت ها و دریاها و سایر نماد ها و نشانه هاى دل انگیدزش ،  

 .ر، گرامی تر و دلرباتر اسدت در شعر سیاوش کسرایی جایگاه ویژه اى دارد و در این میان جایگاه بهار از همه واالت

بهار شکوفا با جوانه ها و شکوفه ها و غ چه های  و با سر سبزى نشداِ انگیدزش همدواره مدورد توجده و هددف       

 :آرزوهاى سبز و بال ده این شاعر است و او در بهار، نوزایى آرزو و شکوفایی امید را مى بی د و به آن دل می ب دد

 نگار من

 امید نوبهار من

 خنده باز کن لبی به

 ببین چگونه از گلی

 .خزان باغ ما بهار میشود

 
که نمادی از مادر  -او که چشم انتظار بهار رفته از خانه خوی  است و آرزوم د بهار زندگی افروز، چون مادرش را

د آماده شتاقتن به پیشواز بهار و تدارک م دمات این پیشواز می بی د به خود امید می ده -طبیعت و زمین است

 :که به آرزوى دور و دراز خود خواهد رسید و بهار رویاها و آرزوهای  بر خواهد دمید

 مادرم گندم درون آب می ریزد

 پنجره بر آفتاب گرمى آور می گشاید
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 خانه می روبد، غبار چهره آیینه ها را می زداید

 تا شب نوروز

 خرمی در خانه ما پا گذارد

 زندگی برکت پذیرد با شگون خویش

.د در ما و سرسبزی بر آردبشکف  

 ای بهار، ای مهمان دیر آینده

 کم کمک این خانه آماده است

 تک درخت خانه همسایه ما هم

.برگ هاى تازه ای داده است  

بهار او پر از یادهای خاطره انگیز است، پر از حرف های ناتمام و پر از آرزو هایی که دل آرزوم دش را چون 

:شاخساران باردار میک د  

آه... ن بهاردری  

 چه یادها

 چه حرف هاى ناتمام

  دل پر آرزو

.چو شاخ پر شکوفه باردار می شود  

 
افسوس که سرزمین شاعر، سرزمین بال خیز اندوه است و سرچشمه مو ت بار دلت گی، و بهار بیهوده در آن در 

:جستجوی لبهای خ دان و نگاه های شاد می گردد  

  امسال هم بهار

عطر آشنا با قامت کشیده و با  

 بیهوده در محله ما پرسه می زند

 در پشت این دریچه خاموش هر سحر

 بیهوده می کشاند شاخ اقاقیا

 بر او بنال بلبل غمگین که سالهاست

،شادی  

.آن دختر ملوس از این خانه رفته است  
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ه رویدادها و اما با این همه شاعر امید هاى خود را هرگز از دست نمی دهد و از آنها دل نمی ک د و مجموع

سرگذشت ها و سرنوشت هاى روزگار به او می آموزد که همچ ان امیدوار باشد و تسلیم نومیدى و افسردگی 

:نشود که بهار زندگى افروز دیر یا زود از راه می رسد  

 این همه می گویدم هر شب

 این همه می گویدم هر روز

 باز می آید بهار رفته از خانه

فروزباز می آید بهار زندگی ا  

و شاعر که چونان مسافرى ز گرد ره رسیده، ت دپو و بشتاب آمده ، مژده رسیدن بهار زیر و رو ک  ده را همراه 

:خوی  آورده است  

 تولد بهار را

 به روى دست هاى جنگل بزرگ دیده ام

 ز سینه ریز رنگ رنگ تپه ها

 شکوفه هاى نوبرانه چیده ام

 کنون برابر تو ایستاده ام

!من، ای سیاهپوش، ای غمینیگانه بانوى   

 که مژده آرمت

 بهار زیر و رو کننده مى رسد

!نگاه کن ببین  

 
و چون بهارآرزو از راه می رسد با همه گل ها و شکوفه هاى و غ چه های تازه رس خوی ، شاعر چون گل خاطره 

رآخر به شکوه نعره برآوردم اى بها :انگیز خود را همراه بهار نمی بی د، فریاد می کشد  

 کو آن گلى که خاک تو را آب و رن  ازوست؟

ولى بهار خاموش می ماند و به جای  خسته نسیمى غریب وار بر شاعر می وزد و پاسخ  را چ ین می دهد و او 

:را به بیدارى و استوارى چ ین فرا می خواند  

 کاى عاشق پریش

!گل رفته، خفته، هیس  

!بیدار باش و عطر نیازش نگاه دار  

بهار همزاد عش  است و دلبستگى، و دوست داشتن بهارى پ هان در ژرفاى قلب و در سویداى روان،  ،براى شاعر

:و او می کوشد از این عش  بهارى بیافری د که صبور ترین مرغان جهان را نغمه خوان گرداند  
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!اى دوست داشتن  

 پنهان ترین بهار

 آتش بکش ، زبانه بکش ، گل کن عاقبت

 باشد به بوى تو

ر صبورترین مرغ این جهانبار دگ  

!آواز برکند  

 
:شاعر که دل به اندیشه و رویای بهار بسته ، به پائیز نمی اندیشد و از آن هراسی به دل راه نمی دهد  

 پرستویی که بر بام بهاران

 میان عطر گل ها النه کرده است

 کجا اندیشه پاییز دارد

.که امیدش هزاران دانه کرده است  

 
ر بهارى است که همه کویرهاى بایرو سوخته سترون را آباد و همه زمین هاى سراسر لوت را آرزوهاى شاع ،بهار

:باغ خواهد کرد و سی ه تیه های س گین از لهیب الله ها پر داغ خواهد شد  

 گر بهار آید

 گر بهار آرزو روزى به بار آید

 این زمین هاى سراسر لوت

 باغ خواهد شد

 سینه این تپه هاى سنگ

.له ها پر داغ خواهد شداز لهیب ال  

 
و آن گاه او، این شاعر بهار دوست، همراه با قیام سبزه ها از خاک، و با طلو  چشمه ها از س  ، در آغاز بهار 

آرزوها، همراه بال پرستوها سی ه اش را باز خواهد کرد و عیر اندیشه هاى مخفى مانده اش را به پرواز در خواهد 

:آورد  

ان چه گویم با دل سردت؟من دراین سرماى یخبند  

 من چه گویم ای زمستان با نگاه قهرپروردت؟

 با طلوع چشمه ها از سنگ 

 با سالم دلپذیر صبح

 با گریز ابر خشم آهنگ

 سینه ام را باز خواهم کرد
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 همره بال پرستوها

 عطر پنهان مانده اندیشه هایم را

.باز در پرواز خواهم کرد  

 
بر فراز سی ه اش جز بته هاى گل سرما نیست، اما او به نازک نهالى زرد و  و اگر اک ون دست شاعر خالی است و

:خرد و لرزان و نوپا امید بسته است که برای  بارآور بهار و بشارت بخ  نوروز باشد  

اکنون دست من خالیست... آه  

 بر فراز سینه ام جز بته هایی از گل یخ نیست

 گر نشانی از گل افشان بهاران باز می خواهید

 دور از لبخند گرم چشمه خورشید

.من به این نازک نهال زرد گونه بسته ام امید  

 هست گل هایی در این گلشن که از سرما نمی میرد

 وندرین تاریک شب تا صبح

 عطر صحرا گسترش را از مشام ما نمی گیرد

 
خواهد رسید و هیچ زمستانى  بهار رویاهاى شاعر، بهارى است که به ی ین و بی تردید، دیر یا زود، شکوفان از راه

:هجوم آن بهاران بال ده م اومت ناپذیر را بگیرد، و ینمى تواند جلو ،هر قدر هم دیرپا و مرگ بار  

 آنان که بر بهار تبر آختند تند

 پنداشتند خام که با هر شکستنى

 قانون رشد و رویش را

.از ریشه کنده اند  

 
رویا هاى شاعر را بگیرند ، و شاعر در حالی که ت ها یکی از بیشمار  به عبث مى پ دارند که قادرند جلو یورش بهار

درختان سالله ج گل است، در آن ه گام که ت   از تیغه های تبرهاى مست زخمی و چاک چاک است ، خون 

:چکان، از فراز شاخساران  یورش بهار را بر سرزمین سوختگی نظاره می ک د و به ج گل بشارت می بخشد  

غه های تبرهای مست رااینک که تی  

 دارم به جان وتن

 می بینم از فراز

.بر سرزمین سوختگی یورش بهار  

 
آنگاه خود او فریاد سرخ فام بهاران می شود، گیرا و سرک ، چونان گرمای قلب خاک، برخاسته ز س  ، فریادی 
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سرود او را چون ردخون  که خبر دارد از کوتاهی عمر پربار و گلباران  ،و در عین حال آگاه است که هر بهار

آهوی مجروح بر ستیغ بل د و دوردست کوه ها مى افشاند و عیر تلخ اما جوان  را با بال بادهای مهاجم، تا ههن 

:دشت های گمشده می راند  

 فریاد سرخ فام بهارانم

 برخاسته ز سنگ

 با من مگو ز حادثه ، می دانم

 آری که دیر نمی مانم

 اما به هر بهار سرودم را

ن رد خون آهوی مجروحچو  

 بر هر ستیغ سهم می افشانم

 آنگاه عطر تلخ جوانم را

 با بال بادهای مهاجم

.تا ذهن دشت های گمشده می رانم  

 
درتمام طول شبهای دراز تاریک و بی ستاره که عاش ان و شاعران بی بهانه می گری د وشعر ها در پس پ جره ها 

:گل های سیید امید شاعر در انتظار بهار خفته بیدارندچونان مرغان پر شکسته و پربسته اسیرند،   

 شب ها که ستاره هم فرو خفته ست

 گل های سپید باغ بیدارند

 شب ها که تو بی بهانه می گریی

 شب ها که تو عطر شعرهایت را

 از پنجره ها نمی دهی پرواز

 این باغ و بهار خفته را هر شب

 گل های سپید باغ بیدارند

حر ماندهشب های دراز بی س  

 شب های بلند آرزومندی

.شب های سیاه مانده در آغاز  

 
:چه کسی به شاعر بشارت بهار می دهد؟ گلی که درون باغچه اش شکفته، گل شکوفا و زیبای امید و آرزو  

 امشب درون باغچه من گلی شکفت

 امشب به بام خانهً من اختری دمید

 رویای سرد خفته من با بهار گل
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.افتاد و جان گرفتآتش درون سینه اش   

 اینک کنار پنجره جان دمیده است

 چون شاخ گل شکفته ز لبخند آفتاب

 امید آن که ساقه اندام ترد او

.سرسبزی آورد ز بهارش در این خراب  

 
بشارت بخ  دیگر به شاعر مشتاق، چلچله ای است که عیر علف های نودمیده صورا و صبح مه آلود ک اره دریا 

ست و پس از مدتهاى مدید چشم انتظارى شاعر، سرشار از مژدگانی بهار به سراغ او مى در چشم های  پیدا ا

:آید، افسوس که خسته از رن  سفر های دراز بر پ جره شاعر از پای در می آید و می میرد  

ای بود و روی پنجره ام مرد چلچله  

 چلچله، ای مرغ سرزمین بهاران

 دیر زمانی ست کاین دریچه گشوده ست

ن از بادهای پیش رس فصلگوش م  

.نام تو را ای سپید سینه شنوده ست  

 آه چه چشم انتظار راه تو ماندم

 در دل آن ابرهای گل بهی شام

 گفتم روزی بر آشیان نگاهم

.مرغ بهاری ترانه می پری آرام  

 
شدن اف  های  و گاه انتظار طوالنی و بی فرجام نمودن تم ای بهار، شاعر را تا آستانه نومیدی و تیره و تاریک

دیدش پی  می برد و به او چ ین می نماید که هرگز رویای  به ح ی ت نخواهد پیوست و به بهار آرزوهای  

:نخواهد رسید  

 ای چشم آفتاب

 قلبم از آن تست که پوییدنی تو راست

 در صبح این بهار

 خوش باش ای گیاه که روییدنی تو راست

 افسوس ای زمانه که کندی گرفته پا

رفته دستسستی گ  

 وآن بلبل زبان بهار آفرین من

.گنگی گرفته است  

 فریادهای من
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 خاموش می شوند

 اندوه و شادمانی و عشق و امید من

 از یاد روزگار فراموش می شوند

 در من بهار بود و گل رنگ رنگ بود

 در من پرنده بود

 در من سکوت دره و غوغای رود بود

.در من نشان ابری باران دهنده بود  

ن شکوفه بوددر م  

 در من جوانه بود

 در من نیاز خواستن جاودانه بود

.در من هزار گوهر اشک شبانه بود  

 اینک به باغ سینه من گونه گونه گل

 می پژمرد یکایک و بی رنگ می شود

 خاموش می شود همه غوغای خاطرم

.در من هر آن چه بود ،همه سنگ می شود  

 
:مانى زادگاه گل بوده استو دستان شاعر که آشیان مرغ عش  است و ز  

 دست من پر شد ز مروارید مهر

 دست من خالی شد از هر کینه ای

 دست من گل داد و برگ اورد بار

 چون بهار دلکش دیرینه ای

 
هزاران افسوس و دریغ که این دستان بهار آفرین در بهار پر گل بوستان چونان شاخه ای خشک و تک ساقه 

:عش ی سوخته ، بر فراز شاخه ها آویزان می ماندتکیده پائیز، با برگ های خشک   

 در بهار پر گل این بوستان

 دست من تک ساقه پائیز ماند

 برگ های خشک عشقی سوخته

 بر فراز شاخه ها آویز ماند

 
اما با این همه نومیدی ها و حسرت و افسوس شاعر، زود گذر و نامانا است و آن ه گام که مرغان بهار بار دیگر از 

:بازش پر می کش د، در دل او نیز آرزوی بهار آرزو ها بال می گشاید و پر می کشددستان   
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 گرچه دیگر آسمان ها تیره است

 شب ز دامان افق سر می کشد

 باز با پرواز مرغان بهار

.آرزویی در دلم پر می کشد  

 
پیکر شهرش شتک و او حتی بر تخت عمل نیز نگران خون آن چلچله پیک بهار است که بیگاه خون  بر در و 

مى زند و چون مرغی در قفس دلت   است از این که می بی د همه خرس دند و دلخوش از این که به مرغان 

.قفس آبی برسان د و غافل از آن که همه سی ه سییدان بهار با خال گلگلون در قلب، میهمانان پی  رس مرگ د  

سی دیگر مژده بهار خواهد آورد و با ساختن النه بر شاعر نگران این است که با مرگ چلچله های پیک بهار چه ک

: لب ایوان ها خالی  را از آمدن بهار با خبر خواهد کرد؟  

 خون آن چلچله پیک بهار

 بر در و پیکر این شهر شتک زد بی گاه

.دل من چون مرغی در قفسی تنگی کرد  

 چه کسی باید زین پس لب ایوان شما

 النه ای از گل و خاشاک کند

نید بهار آمده است؟تا بدا  

 همه خرسند بدانیم که آبی برسانیم به مرغان قفس

 غافل از آن که همه سینه سپیدان بهار

 خال گلگون بر قلب

.مرگ را مهمانی پیش رسند  

 برگرفته از سایت مشعل

 

 

 ...بهار آمد، بهارِ سبزه بر تن

 

http://archive.mashal.org/content.php?t=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%20%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%20&c=shehr&id=00012
http://archive.mashal.org/content.php?t=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%20%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%20&c=shehr&id=00012
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 ادبی نقدِۀ در بار

 مهدی مظفری ساوجی 

 

است که م ت د [ معیارهایی] عاییریم ،دهد ه رم د و در وهلۀ بعد مخاطب نشان می ن د را در م ظرِ آنچه اهمیتِ
 .دهد قوت و ضعف یک اثر به دست می در ش اخت و ش اساندن ن اِِ

این آشد ایی  . اند آش ا بود گیری آن اثر ن   داشته برای ن د یک اثر ادبی باید با همۀ اجزا و ع اصری که در شکل
به . گیرد زمان دربرمی لی اثر را نیز در گذرِهای شک شود و دگردیسی مت ی مربوِ نمی صرفاً به اجزا و ع اصر درون

قلیده به  ع وان نسیب و تشبیبِ غزل باید این نکته را در نظر داشت که این قالب در ابتدا به در ن دِ ،ع وان مثال
هدا و   دگرگدونی  ،لوداظ موتدوایی نیدز    بده  . خدود را پیددا کدرده اسدت     مست لِ رفته شکلِ رفته و بعد رفته کار می

طبیعت و معشدوق، شدرح وصدال و     موضوعاتی نظیر وصفِ ،مثالً درابتدا. است یی را پشت سرگذاشتهها دگردیسی
سد ایی   ،در اواخدر قدرن پد جم   . اسدت  شده شادکامی، توصیف می و اسباب بزم و طرب و شادخواری را شامل می

گرایدی سدوق داده و    عرفان را وارد حوزۀ مع وی غزل کرده است و پس از آن، حملۀ مغوالن، شاعران را بده درون 
 .است ف و توجه به اوضا  و احوال جامعه را برای غزل به همراه آوردهتلوّ

طبیعی است که این سرگذشدت  . جوامع بشری است سرگذشت پرفراز و نشیبِ ،ادبیات پی  از آنکه ادبیات باشد
شده در قالب   خ مونهای رُ ت و آرماندر واقع شکلی از سرگذشت است که خالقیّ. معمولی نیست یک سرگذشتِ

 .دهد زبان را به ما نشان می

آن  تداریخ تکدوینِ   ،لواظ قدمت نیدز  به . ادبیات کمتر نیست ادبی از خودِ ن دِ تِایم اگر بگوییم اهمیّ بیراه نرفته رپُ
، نگاهی به تاریخ ادبیات کشورهایی نظیر یوندان، روم، چدین  . ت ریباً همزمان با خل  نخستین آثار ادبی بوده است

پردازی ادبیات و شعر، نخستین فیلسوفی کده آثدار    ع وان مثال در زمی ۀ نظریه به . بیانگر این مدعاست... ایران، و

نخستین اندیشم دی  ارسطو ادبی به شیوۀ علمی نیز در باب ن دِ. است افالطوندرخور تأملی از او برجای مانده 

راس و هاو . اسدت  بررسی آثار شاعران یونانی پرداخته به ن د و« بوطی ای شعر»یا « فن شعر»است که در کتاب 
روند که در آثار خود بده مسدائل و مباحدث شدعر و      شمار می نیز از جمله اندیشم دان روم باستان به النگنیوس 

های ادبدی در طدول تداریخ انکارناپدذیر      ها و مکتب تأثیر آثار و آرای این اندیشم دان بر سبک. اند شاعری پرداخته
 .حدی که غالب مبانی ن د ادبی دورۀ رنسدانس بدر پایدۀ آثدار و آرای ایدن اندیشدم دان ب دا شدده اسدت         است؛ تا 
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هدا از طدرف دیگدر     و افزای  التذاه از آن ،اند ارزیابی کیفیت آثار از یک طرف که گفته ادبی چ ان اما هدف از ن دِ
ع دوان    بده او را ک د، و یا  ادبی را تعیین میع وان داوری که ارزش هر اثر  تواند خود را به  یع ی م ت د می". است

اش ابالغ حظ و التذاه خوی  به خوان دده و کمدک بده     شمار آورد که وظیفه ای بین اثر ادبی و خوان ده به  واسیه
 (9) ".اوست، تا وی نیز به همین اندازه از اثر مورد نظر لذت ببرد

دشوار "به اعت اد وی . یدگی و دشواری این مسئله استم ت د سخ ی دارد که بیانگر پیچ در ن دِالکساندر پوپ 
رسد یا در بد داوری کردن؛ اما از این دو، اثری که به  است بتوان گفت ناپختگی، بیشتر در نگارش بد به ظهور می

معددودی از ملد  فان   . تدر اسدت   زیدان  کدم  ،ما را گمراه سازد از ن دی که درکِ ،ایجاد مالل ک د ءانشا ن صِ سببِ
بد،  در برابر هر مل  فِ. ک  د اند که در داوری خیا می شوند، اما بسیار کسان د که در نگارش دچار لغزش میهست 

بدا   ،سخن ناشد اس  سازد، اما بسیاری م ت دانِ مایه ف ط خود را رسوا می ده م ت د بد وجود دارد؛ یک مل  ف کم
 (2) ".گردان د بررسی اثر آن یک تن، خویشتن را رسوا می

ادبی از آن روست که شاعران و نویس دگان ایرادهای کار خود را دریاب د و در جهت اصالح و رفع  ن دِ ضرورتِاما 
زوایدای تاریدک و در    ،دهد تدا در پرتدو آن   همچ ین درک صویح و صریوی به مخاطبان مین د ادبی . آن برآی د

 .سایه ماندۀ اثر را کشف ک  د

داشدتن یدا بده دسدت دادن     .   و سالی  شخلی و خلوصی بدوده اسدت  ن د در جامعۀ ما همواره دستخوش عالی
همچ ین ما ه وز . است از جمله مسائلی است که خیلی کم به آن توجه شده ،ادبی معاییر م ی ی و علمی در ن دِ

بخ  . شاید به تعداد انگشتان دست ،صاحب صالحیت نداریم یا خیلی کم داریم م ت دانِ ،کلمه به مفهوم درستِ
مان کرده، که البتده مغتد م    ای نلیب هایی است که از این رهگذر بهره مان نیز مرهون ترجمه های از داشتهمهمی 

 .است

هدای   هدا و تأویدل   ادبی به آن توجه شود این است که آثار ادبی توت هر شدراییی قرائدت   ای که باید در ن دِ نکته
از . بخشدد  هاست که به یک اثر ادبی ج بۀ ماندگاری مدی  ها و تأویل قرائت گوناگونیِ ،در واقع. پذیرند خاصی را می

ک دد و امکدان    خود داشته، ف ط آن را ف یر مدی  علرِ هم رو مثالً بازآفریدن مع ایی که هملت برای تماشاگرانِ این

 .اندد  بده آن اشداره کدرده    "نظریۀ ادبیات"در ولک و آوستن وارن   رنهای که  نکته. گیرد تعابیر تازه را از آن می

در واقع تأثیری که زمان و مکان . گیرند لبته این بدان مع ا نیست که آثار ادبی بیرون از هر زمان و مکانی قرار میا
های دیگری از خود  ها و جلوه رن  ،زمانی است که توت هر شراییی ال و درتأثیری سیّ ،گذارد بر یک اثر ادبی می

 "تداریخی "، و هدم  (ک دد  یع ی نوعی هویت حفدظ مدی  )است  "ابدی"اثر ه ری هم " :عبارتی  به. دهد را بروز می
 (9) ".(ک د گذر می ،توان یافت ها را می آن هایی که ردّ یع ی از مراحل دگرگونی)

پدردازد، بدا اصدول و مبدانی دیگدر       خوب باید عالوه بر آش ایی با اصول و مبانی اثری که به ن د آن می یک م ت دِ

شداعر و   بایدد تداریخ روزگدارِ    حاافظ  نقد شعر مثالً در. اند آش ا باشد داشتهمسائلی هم که در خل  آن اثر ن   
بدون آش ایی بدا تداریخ   . خوبی بش اسد و پی  چشم قرار دهد اوضا  و احوال اجتماعی و سیاسی روزگار او را به 

 :تهدای او، از جملده ایدن غدزل میسدر نیسد       هدای بیشدتر غدزل    کامل زوایدا و گوشده   درک و کشفِ ،زمانۀ حافظ

 ها بگشایند میکده بود آیا که درِ

 فروبستۀ ما بگشایند گره از کارِ
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 زاهد خودبین بستند اگر از بهر دلِ

 (4... )خدا بگشایند دار که از بهرِ دل قوی 

خدود پیوسدته راه خیدا     در قضداوتِ  ،دهدد  تاریخی تدن درمدی   م ت دی که به نادیده گرفتن تمام روابطِ"در واقع 
 آثدارِ  همیشه در فهدمِ  ،تواند بازش اسد، و به علت نادیده گرفتن اوضا  تاریخی ز اثر ت لیدی نمیرود، اثر نو را ا می

برد یا به سدیر   های خیا می داند، گمان داند یا هیچ نمی م ت دی که از تاریخ کم می. افتد ه ری ویژه به اشتباه می
 (0) ".شود و سیاحتی سرسری در میان شاهکارها سرگرم می

رشدید وطدواِ، شدمس قدیس،     : آورد ها را به خاطر مدی  بی  از همه این نام ،ادبی در ایران یشی ۀ ن دِنگاهی به پ
و یکی دو چهرۀ ( شاه نوازخان)الدوله  نظامی عروضی، خواجه نلیرالدین طوسی، ابن سی ا، شبلی نعمانی، سمسام

ع دوان   بده  . شدود  ادبی ره مون مدی  دِهای ن  ما را به گوناگونی شیوه ،های کار همین م ت دان بررسی شیوه. دیگر
اند و به اصیالح عَرَض را مالک  کار توجه داشته مثال م ت دانی نظیر رشید وطواِ و شمس قیس بیشتر به ظاهرِ

شمارد که  رود که حتی وزن را از آن جهت معتبر می اند ، اما م ت دی نظیر خواجه نلیر تا آنجا پی  می قرار داده
 .ک د به وجهی اقتضای خیال

شعر و ادبیات را  گونۀ رویه و قارچ رشد بی انجامد و م دماتِ به هرج و مرج می ،بی  از هرچیز ،ادبی اما ف دان ن دِ
هدای سدیوی و    هدا و مدوج   جریدان  ،از یک سو. چه در شعر دهۀ هفتاد ایران این اتفاق افتاد چ ان. آورد فراهم می

ای در کسدوت م ت دد    هیچ مالحظده  شان بی ر، شاعران و دوستانکاهب و اغلب وارداتی سربرآوردند و از طرف دیگ
هدا   تعدادی از این بادک ک. شعر، طی یک دهه دامن زدند مِهایی دمیدند و به تورّ ظاهر شدند و در چ ین بادک ک

ک  د و  ای صاف می بردار نیست د و در هر فرصتی سی ه شان هم دست ه وز هم نترکیده و گویا شاعران و دوستان
 .بادک ک ترکیدن است سرنوشتِ ،اندازند، غافل از ای که در هر صورت دی به غبغب میبا

قلدم او گداه   . آیدد  آن برمدی  بهبودِ دهد و درصددِ درد را تشخیص می. گیرد ها را می ها و تفریط م ت د جلوی افراِ
ادبیات ما به چ ان  ،ادبی بودند بیدار و آگاهی در دورۀ بازگشتِ شاید اگر م ت دانِ. ک د جراحی عمل می مان د تیغِ

ت ددخیز و   شد که به قولی شاعران مجبور شوند پلی بزن د و به سالمت و پاکدامن از سیالبِ سرنوشتی دچار نمی
 .دورۀ عراقی بیردازند مضامین شاعرانِ به تکرارِ ،و بدون هیچ نوآوری و خالقیتی سبک ه دی عبور ک  د آلودِ گل

هدایی   ها و تفدریط  ه دی دچار چ ان افراِ ما در دورۀ سبکِ بیدار و آگاهی داشتیم، شعرِ و باز شاید اگر م ت دانِ
 ت د ِ  مدور بب ددد تدا دهدانِ     شد که شاعر درصدد برآید تا صورتگر را بر آن دارد که قلم از سایۀ مدژۀ چشدمِ   نمی

 :اش را ن اشی ک د معشوقه

 مور بست قلم ز سایۀ مژۀ چشمِ

 تو را گِتن ر دهانِکشید مصوّ چو می

باید ن د را جدی بگیریم و به صورت تخللدی و   ،جدی و خالق داشته باشیم خواهیم ادبیاتِ از یاد نبریم اگر می
. یدک بیمداری در عرصدۀ ادبیدات بدود      شدیو ِ  هدر روز بایدد م تظدرِ    ،در غیدر ایدن صدورت   . علمی به آن بیردازیم

حتدی مرکدز    ،انجامدد و در مدواردی   سال به طول میهای  ها سال شوند و درمان آن هایی که گاه مزمن می بیماری
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 .کشدان د  مدی  ءآن را بده اغمدا   اندازندد و سرنوشدتِ   های ادبیات و اعمدال عدالی شدعوری آن را از کدار مدی      فعالیت

 ./.زند به همان میزانی که در خل  ادبیات، هوق و قریوه ن   دارد، ن د را م ی  و اصول علمی و ع لی رقم می

ها نوشت پی  

علمی، : حسین یوسفی، تهران های ن د ادبی، دیوید دیچز، ترجمۀ مومدت ی صدقیانی و دکتر غالم هشیو-9
928، ص 9901  

0همان کتاب، سخن پوپ در ترجمۀ فارسی افزوده شده است، ص -2   

، ص 9982علمی و فره گی، : ولک و آوستن وارن، ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران نظریۀ ادبیات، رنه-9 
98 

98همان کتاب، ص  .   

212، ص 9901دوستان، : دیوان حافظ، به تلویح بهاءالدین خرمشاهی، تهران-4   

41نظریۀ ادبیات، ص -0   

:گاه ک ید بهو ن  

الدین مومد بن قیس الرازی، به تلویح مومد بن عبدالوهاب قزوی ی، با  لمعجم فی معاییر اشعار العجم، شمسا  
9921زوّار، : ح مدرس رضوی، تهرانم ابلۀ ش  نسخۀ قدیم و تلوی  

الدین مومد عمری کاتب بلخی معروف به وطواِ، به تلویح و اهتمام  حدائ  السور فی دقای  الشعر، رشید  
9929طهوری و س ایی، : عباس اقبال آشتیانی، تهران  

، ص 9922، چاپخانۀ دانشگاه: اساس االقتباس، خواجه نلیرالدین طوسی، به تلویح مدرس رضوی، تهران . 
082 

صائب تبریزی و شاعران معروف سبک ه دی، دکتر سید : آتشکدۀ آهر، لیفعلی بی  آهر بیگدلی، به ن ل از . 
4، ص 9908پیام نور، : علی مومد سجادی، تهران  
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 ادبی نقدِ

حسن حسی یسید  

 

 جا، پرتکرار و و کاربرد نابه"منتقد"و  "ناقد"یا  "انتقاد"و  "نقد"در بارۀ ریشه لغوی و معنای متفاوت دو واژۀ : گنژرا

دی / 2شاماره   گنا ژرا یاد به آذین در تر در توضیحی بر بخش دوم نوشتار زنده ، پیشهای گوناگون  ها در متن رایج آن

با زنادگی و   ؛ شاعر، نویسنده و مترجم فقید کهیاد سیدحسن حسینی نوشتار زنده. داشتیمبه آن کوتاهی   اشاره 9918

 .سازد آشنا می "انتقاد"و  "نقد" واژگانآشنا شدیم، ما را بیشتر با مفهوم و کاربرد صحیح  9 شماره گنژرادر آثارش 

 ***  

 . و نقدادبی  :از دو کلمه تشکیل شده است "ادبی نقدِ"

در زمان جاهلیدت بده مع دی     .برند را در معانی مختلفی به کار می ادب ۀواژ ها عرب. یع ی م سوب به ادب ادبی"

معاشرت با خواص و عوام به کار  سنِکریم و حُ ل ِبود و در جاهلیت و اسالم بر خُ (بهدواًم)ت به طعام مهمانی دعو

در قدرن نهدم مدیالدی و     .شدد  پس دیده و معارف و شعر اطالق  صفاتِ نفس و آموزشِ سیس بر تهذیبِ .می رفت

اخبار و انساب و شعر و جز آن  و و کیمیا و طب علوم و ف ون را از فلسفه و ریاضیات و نجوم ۀهم ،قرون بعد از آن

در قدرن   .گرفدت  در بدر مدی   ،واال که در بهبود بخشیدن به روابط اجتماعی به کار مدی آیدد   از آن گونه معارفِ ،را

روض و بالغدت و ن دد   لغت و عَ ادب در شعر و نثر و آنچه به آن دو مربوطه است چون نوو و علومِلفظِ  ،دوازدهم

  ...شد می لادبی استعما

 .ی داردها تجل  فن نویس دگی و آثاری که این فن در آن :و چیز را در نظر داریمد ،"ادب"گوییم  امروزه وقتی می"

ک د  ی میمکتوبی است که ع ل انسانی در آن تجل  آثارِ ۀمجموع ،توانیم بگوییم که ادب از این رو در تعریف آن می
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الفاظ است و نه گرد آوردن یک سلسله  هم قرار دادنِ از پیِادب، نه  ،حالدر این پس  .نویس دگی یا ه رِ ءبه انشا

ادبِ خدالص داللدت بدر    . ک د که آدمی به وسیلۀ آن از یک فکرِ زیبا با بیانی زیبا تعبیر میبلکه ه ری است  ،افکار

 "ادب" ،عبدارت دیگدر  به  .استشخلیّتِ ادیب دارد و از زندگی پرده برمی گیرد و بیانگرِ خواطر و مشاعرِ نفسانی 

، نوشدتۀ ح االفداخوری، ترجمدۀ    تااریخ ادبیاات زباان عربای    ) ".اُمَمتلویری است که گویا از زندگی افراد و 

زیبا از زندگی یا بخشدی از   را تعبیرِ (ادب)بهترین تعریف از ادبیات  ،برخی نیز (.عبدرالومید آیتی، انتشارت توس

  .ندا هزندگی دانست

  :گوید می الدرداءبه ع وان مثال ابو .ی به کار رفته استیجو عیببه مع ی عیب و  عموماً "نقد" اما لفظ

هدا هدم از تدو     آن ،داریبد ک  د و اگر از آنان دسدت   تو را می یجوی عیبآنها نیز از  ،جویی ک ی باگر از مردم عی"

  (.ترجمه فارسی عبارت) "دست برمی دارند

 بده  رود که عبدارت اسدت از ارزیدابی چیدزی و حکدم      به کار می تری نیز به مع ی گسترده "نقد"همچ ین کلمه 

چدرا کده در    ،ت اسب و هماه گی دارد  د،کلمه ن با اشت اقِ ،به این مع ی "نقد" .کردن زآن چی زیبایی یا زشتیِ

 هدا را  آن ،خدوب از بدد   های درهدمِ  گرفته شده است که برای مشخص کردن سکه مراهِنَقدُالدَّاین کلمه از  ،اصل

 .د ک  می "دنق"

آن مدورد اسدتعمال قدرار     مواسن و معایبِ ادبی برای ش اختنِ بی یم که در ای جا ن د به مع ی بررسی یک اثرِ می

ص در بوث و تفوّد  ۀزیرا الزم ؛شود اثر م ولر می عیوبِ این مع ی به معایب و پیدا کردنِ ،گیرد اما به تدری  می

  .ایب آن اثر نیز می باشدمع جستن و هکرِ ،آن "نقدِ"یک اثر و  صفاتِ

 خوهاً، مد یا شدخص  ءو ستای  از شی دحزیرا ت ریظ یع ی م ،قریظ استتَ ضدّ ،جویی پس نقد به معنای عیب

  (.کرد دبّاغیرا خوب  رمپوست یا چ) قَرَظَ الجِلدَاست از 

قاقیای معمدولی اسدت و بدا    شود و آن غیر از ا نیز خوانده میاقاقیا عربی که به نام  صمغِ درختِ -اسمِ گیاه : قَرَظ

یع دی   ،را به همین مع یقریظ تَ بعضی از نویس دگان معاصر هم .ک  د اغی میپوست و چرم را دبّ ،این گیاه برگِ

هدا و   گشای د و م ظورشان هکدر بددی   را مینقد و تقریظ  بابِ ،برند و مثالً در مجالت تعریف و تمجید به کار می

  .ادبی است های اثرِ خوبی

از یکددیگر   ءاشیا خوب و بدِ یع ی تشخیصِ ،را در مع ای گسترده و شامل آن  "نقد" ۀکلم ،ا در این درسم ،اما

 ،آن است بررسی یک اثر ه ری و تعیین ارزش و میزان ه ری بودنِ ،ه رش اسان در اصیالحِ  دبریم و ن به کار می

موسی ی و غیر از  ۀکاری و حکاکی و یا قیع ک دهادبی یا یک تابلو ن اشی یا  ۀتواند یک قیع ه ری می حال این اثرِ

 .ها باشد این

گوی د که ثابت و همیشگی نیست  "حال"شد و م ابل آن را صفتِ راسخِ نفسانی که قابلِ زوال و تغییر نبا: ملکه

، پدذیرد  که با آن این ارزیابی انجام مدی  ای هو ملک (02الدین همایی، ص جالل صناعات ادبی،) و تغییر پذیر است
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و  ءبلکه تشکیل شده است از اشدیا  ،ای نیست ساده ۀالبته باید توجه داشت که این هوق ملک .شود نامیده می ذوم

  .توضیح آن بعداً خواهد آمد گردد که و بعضی به نیروی احساس برمی ،فراوانی که برخی از آنها به ع ل امورِ

ادبی قضاوت ک یم و  یک اثرِ ۀتوانیم دربار ها می آن ش اختن قواعدی است که به وسیله ،ادبی ن دِ ۀهدف از میالع

میزان خوبی و زیبدایی و در صدورت بدد     ،خوب بودن همچ ین در صورتِ .خوب یا بد بودن آن را مشخص نماییم

  .میزان بدی و زشتی آن اثر را به دست دهیم ،بودن

ن د ادبی از یک ناحیه متلدل اسدت بده    . ، پیوندی موکم و چ دجانبه با اکثر علوم و ف ون گوناگون داردادبی ن دِ

تدر از ابددا  و خلد  قدرار      ن د، به اعت ادِ برخی از اهلِ فن، از نظر ارزش و اهمیت، پدایین . انشاء یا خلقیا  ابداع

به خدوب یدا بدد بدودن آن      ،ابدا  می نشی د و چون ابدا  تو   یافت راهِ گیرد چرا که ن د، م تظر و چشم به می

  .ک د حکم می

نزا  و کشمک  گرم و فروزان است و غالباً پیروزی  ۀکور ،اق و مبتکردائماً بین م ت دان و ادبای خل  ،این زمی هدر 

 .نیز با ادبا است

آزاد  ،تا جایی که می تواند ،ادبا دارند زیرا ادیب و نویس ده ابتکارِ میل به کوبیدنِ ،شود که م ت دان غالباً گفته می

غالبداً از   ،ناقددان  ،ک دد و از سدوی دیگدر    خوی  حرکدت مدی   خواست و هوقِ و بر طب ِ از قید و ب دهای انت ادی

ناپذیر پیروی می ک  د و می کوشد د تدا ایدن قواعدد را بدر ادبیدات تیبید  ده دد و از          قواعدی خشک و انعیاف

از علر یوندان   ،ن و ه رم دان در امتداد تاریخ ادبیقدابین نا، -کشمک   -ه آن خارج نشود و این پدید چارچوبِ

 بِادیتواند یک  لزوماً نمی ،خوب شود که م ت دِ چ ین دیده می خورد و هم م و تا زمان حاضر به چشم میتا علر رُ

خیال کده   به قواعد و قوانی ی است که او را از پرواز در فضای گسترده و آزادِ  یّدم ،خوب هم باشد چرا که م ت د

مو  ان در این عرصده   .کافی داشته باشد ۀعموماً باید از ع ل و هوق بهر د،ناق .دارد باز می ،طلبد ادبیات آن را می

دیگر هدم آشد ا    اقوامِ الزم است که با ادبیاتِ ،خوی  قومِ برای مهارت یافتن در ادبیاتِ اقدک  د که آیا ن بوث می

  ؟شود یا نه

  .می دهد و بر تجارب  می افزاید او را وسعت دیدِ اف ِ اقوام،دیگر  باید گفت که آگاهی ناقد از ادبیاتِ

قواعددی   .ک د می از یک سری قواعد پیروی میعلگونه که هر  همان ؛خاص است یک سلسله قواعدِتابع  ،ادبی ن دِ

 ش اسدی  زیبدایی  بعضی از اخالق و بعضی از علمِ ،بعضی از روانش اسی ،بعضی از فلسفه ،است بع آنادبی تا که ن دِ

و بدر   ،بالغدت و سیاسدت   ،موسدی ی  ،روضعَد  ،دستور زبان ،نوو ت و همچ ین از قواعدِگرفته شده اس [تیک استه]

 ،ش اسدانه  روان ن ددِ  ،ادبی های مختلف مثل ن دِ ها ن د را در شاخه گوناگون است که بعضی اساس همین خاستگاهِ

  .ت سیم ب دی کرده اند ...اجتماعی و غیره ادبیِ ن دِ

 :بندند دهند و می می تقدانمندان به منها و اتهاماتی که هنر برخی دشنام

خود  دادِ ،ل به هرگونه ن دبا توسّ ،اند ه ر ناکام مانده ۀاند که چون در عرص ه رم دانی ع یم و ورشکسته ،دانقنا -

  .ستای د ه رم دان می از کهتر و مهترِ
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  !اند مه برپا نکردهمجسّ قدیم ت دان که تا به حال از هیچ نا بی خیالِ -

امدا   ،دهدد  باالتر است چرا که ه رم د چیزهایی می نویسد که م ت د را تکان می ت ده رم د از م  :یام فاک رویل -

 ! راه رم د  اچیزهایی می نویسد که همه را تکان میدهد ال  ت دم 

تو نمی تدوانی قضداوت درسدتی     :نهایت که ن ل ماجرای درگیری یک نویس ده با دوست  و گفتن نویس ده در -

 ام هتا حاال هیچ تخم نگذاشت درست است که من :دوست که و پاسخِ !ای  وشتههم نچون تا به حال یک قله  یک 

  !ملت و نیمرو اظهارنظر ک مولی بهتر از هر مرغی می توانم درباره اُ

  !داند ها را می ش اسد اما ران دگی نمی م ت د کسی است که جاده -

سرش باشد ولی  آن مواظب پشتِ باید به کمکِ، - ه رم د –ران ده  .است جلوی اتومبیل ۀمثل آی ، در ه ر  دن -

  ...تلادف در کمین اوست انوراف از جاده و خیرِ ،چرا که در این صورت ،یکسره در آن نگاه نک د

  :که حافظ است مصدام این بیتِ ،واقعی نقدِامّا 

 .عامی چند دلِ حکمت مکن از بهرِ نفیِ/ می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی  عیبِ

های نگفتدۀ آن اثدر دروغ گفتده     شمارد، به تعداد خوبی آری، م ت دی که در یک اثر ه ری ف ط عیوبِ آن را برمی

 ...است یع ی خوب و بد را باید هکر کرد

 

9913چاپ دوم /نشر نی/ مقاالت، روایات، خاطرات -"سکانسِ کلمات": برگرفته و تلخیص از کتاب  
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 جمۀ خوبِ ادبیهای یک تر ویژگی

 مومد قاضی

 (تهران 9902دی  24 -مهاباد 9912مرداد  92)

 

ای است که بتواند به  ی خوب و موفقِ ادبی آن ترجمه ی اهلِ فن، ترجمه از نظر همه

 :ی زیر پاسخ مثبت بدهد گانه های هفت پرسش

 آیا ترجمه، مفهومِ متنِ اصلی را رسانده است؟ -9

جه ی نخست بستگی به این دارد که مترجم نه ت ها به زبان خود از دید ادبی پاسخ درست به این پرس  در در

وارد باشد تا بتواند مفهومی را که از متن خارجی گرفته است به طرز درستی به زبان خود بیان ک د، بلکه بایدد  

ز کتاب های چه با معلومات اکتسابی خود در تولیل زبانی که از آن ترجمه می ک د و چه از راه کمک گرفتن ا

 .فره  ، مفهوم درست متن را دریابد

به مع دی درخدت    "گره نادیه"در زبان فرانسه به مع ی انار و  "گره ناد"به ع وان مثال درست است که واژه ی 

انار است، ولی اولی به مع ی نارنجک و دومی به مع ی نارنجک انداز هم هست و مترجمی جمله ای فرانسوی را 

: و حال آن که م ظور نویس ده این بود« دو درخت انار در راه فرانسه خشک می شدند»: ودچ ین ترجمه کرده ب
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اشتباه گرفتن نارنجک انداز با درخت اندار بداز موملدی دارد، ولدی     . «دو نارنجک انداز به فرانسه برمی گشت د»

فکدر کدرده    ترجمه کرده اسدت؟ البدد   "خشک شدن"را به  "برگشتن"روشن نیست چرا مترجم فعل فرانسوی 

دیگر فکدر نکدرده   . بوده که درخت که نمی تواند برگردد، پس م ظور از برگشتن درخت، خشک شدن آن است

 .بود که در راه فرانسه درخت اناری وجود ندارد

 آیا لحنِ نویسنده حفظ شده است؟ -2

فکری و اخالقی نویس دگان همه مثل هم نیست د و سبک نگارش و زبان ایشان به ت اسب ویژگی های روحی و 

نیکوس کازانتساکیس نویس ده ی یونانی، آدمی بوده است شوخ و بذلده گدو و خدوش    . شان با هم فرق می ک د

آنداتول فدرانتس مدردی    . رومن روالن نویس ده ی فرانسوی آدمی بوده است خشک و جدی. طبع و خوش بیان

. تمسدخر دریدغ نمدی کدرده اسدت      بوده است شیرین زبان ولی همیشه در گفته های  از ندی  زدن و ط دز و  

طبعی حساس و شاعرانه داشته است و دیگدری  ( نویس ده ی شازده کوچولو)نویس ده ای مان د س ت اگزوپری 

 .چ ین خلوصیاتی نداشته است

و بده ع دوان   . این ویژگی های روحی و فکری و هوقی نویس دگان بی شک در نوشته های آنان بازتاب می یابدد 

 "زوربای یوندانی "یا  "مسیح باز مللوب"یا  "آزادی یا مرگ"ار نیکوس کازانتساکیس مان د مثال اگر شما به آث

 .نگاه ک ید پی می برید که شوخ طبعی و لوندی از سر تا پای کلمات او می ریزد

اثر رومن روالن یا یکی دیگر از کارهای او را بخوانیدد، مدی بی یدد کده آن      "مهاتما گاندی"بر عکس، اگر ک اب 

وار اندک لون شوخی و مسخرگی یا شیرین زبانی و ط ز گویی در گفتار و قلمد  نیسدت و عدین میلدب     بزرگ

ی آنداتول فدرانس را   "جزیره ی پ گوئن ها"یا اگر . مورد نظرش را خشک و بی پیرایه به روی کاغذ آورده است

 .داردبخوانید، می بی ید که آن مرد چه اندازه ط ز و تمسخر در گفتار و در نوشته های  

مترجم موف  آن است که در ترجمه اش بتواند همان خلیله های گفته شده ی مربدوِ بده هدر نویسد ده را     

 .حفظ ک د و لون ترجمه اش در ترجمه ی اثری از مثلن آناتول فرانتس با مارسل پروست فرق داشته باشد

در فارسی مثلدی داریدم کده مدی     ما . مترجم ممکن است متن را فهمیده باشد، ولی لون کالم را درنیافته باشد

 "بتمدرگ "بدا لودن    "بفرمدا "گوییم بفرما و ب شین و بتمرگ هر سه به یک مع ی است، ولی میان لون کدالم  

یا برعکس، ترجمده ک دد،    "بتمرگ"یا  "ب شین"را  "بفرما"حال اگر مترجم موترم . زمین تا آسمان فرق است

 .ت نکرده استمفهوم متن را رسانده ولی لون متن اصلی را مراعا

 آیا مترجم زبانِ خاص و متناسب با متن را دریافته است؟ -9

نویس ده ای چون سروانتس که چهار صد سال پی  می زیسته یا چون بوکاچیو که هم دوره ی حافظ و موالنا 

ثدر  عبید بوده است، یا رابله ی فرانسوی یا شکسییر انگلیسی در زمان هایی می زیسته اند کده نثدر آن هدا بدا ن    



 ارژنگ                 ماه نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  شماره 5 فروردین 9911

 ادبی خوب   ترجمۀ یک های ویژگی 56

 

چ ان که نثر مرزبان نامه یا کلیله و دم ه یا گلستان سعدی با نثر معاصر ما مدثلن بدا   . امروزی فرق داشته است

سروانتس که مربدوِ   "دن کیشوت"من اگر . نوشته های مومد حجاری یا بزرگ علوی یا جمال زاده فرق دارد

نوشته شده است را بدا همدان نثدر و    بوکاچیو که در ششلد سال پی   "دکامرون"به چهار سال پی  است یا 

ای یاتسدیو سدیلونه را    "ندان و شدراب  "ی س ت اگزوپری یدا  "شازده کوچولو"زبانی ترجمه کرده بودم که مثلن 

این جا است که مترجم توانا آقای نجف دریاب ددری در  . ترجمه کرده ام، بدون شک ترجمه ی موف ی نمی شد

 "دن کیشدوت "مومدد قاضدی در ترجمده ی    »: کرده و گفته است کهیکی از نوشته هایشان به این نکته اشاره 

حتا در میان آثار نویس دگان هم دوره نیدز اخدتالف زبدان وجدود     . «زبان خاص مت اسب با متن را دریافته است

 .دارد

یکدی نثدرش زیبدا و    . مدی نویسدد   "آرگو"یک نویس ده ادبی و کتابی می نویسد، دیگری عامیانه یا به اصیالح 

مترجم باید حواس  را جمع ک د و زبان مت اسب بدا نوشدته   . است و دیگری خشک و روزنامه ای است شاعرانه

رعایت این نکات است که ترجمه را از حالت فن و حرفه ی صرف بودن در می آورد و بده آن  . ی اصلی را بیابد

بدرد کده زبدان     ج به ی ه ری می دهد و بدین ترتیب هر خوان دده ای از خوانددن ایدن ترجمده هدا پدی مدی       

 .نویس دگان مختلف با هم فرق داشته است

های متنِ اصلی  آهنگی به جای واژه آیا مترجم واژه های درست و دقیق و خوش -4

 برگزیده است؟

واژه ها در زبان های خارجی نیز همچون در زبان فارسی مع ی های متعدد دارندد و گداه بدرعکس، بدرای یدک      

، سروانتس با لون خاص خدود آن پهلدوان پ بده را بده     "دن کیشوت"در . تمع ی واحد واژه های گوناگون هس

پهلدوان  "صورت کسی توصیف کرده است که همیشه قیافه ی غم زده و موزونی دارد و من آن را بده صدورت   

برگزیدن . خوش آه   تر است "موزون قیافه"یا  "پهلوان غمگین چهره"آوردم که به گمانم از  "افسرده سیما

خوش آه   و درست و دقی  یکی از ج به های ه ری کار ترجمه است که بر ارج و قدر آن به اندازه واژه های 

 .ی زیادی می افزاید

 ی خود، دستورِ زبان را رعایت کرده است؟ آیا مترجم در ترجمه -5

نده،   درست بودن هر نوشته بسته به آن است که در آن اصول و قاعده های دستور زبان رعایت شده باشد، وگر

به کار بدردن واژه هدایی کده از نظدر دسدتوری نادرسدت       . آن نوشته غلط و از دید ادبی بدون ارزش خواهد بود

جمدع  . برخوردم که دلم به هم خورد "گزارشات"در ترجمه ای به واژه ی . هست د نیز مشمول این شرِ است

لی گی های زن دده اسدت و نیدز    عربی از آن ک  س "ات"که یک واژه ی زیبای فارسی است با  "گزارش"بستن 

کده ویدژه ی    "آن ها"اغلب دیده ام که در نرجمه رعایت فعل ها به م تضای زمان نشده است یا این که ضمیر 

آن : رفت د، نوشته است "ایشان"یا  "آنان": اشیاء است برای اشخاص به کار رفته است و به جای آن که ب ویسد
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ن نیز که به درست نویسدی مربدوِ مدی شدود، در پدایین آوردن ارزش      این مراعات نکردن دستور زبا. ها رفت د

 .ترجمه و هر نوشته ی دیگری بسیار موثر است

 ی اصلی رعایت شده است؟ آیا طولِ کالم یا برعکس، ایجازِ نویسنده -3

 گاه پی  می آید که نویس ده ی اصلی میلبی را در یک کلمده . این مساله به امانت در ترجمه مربوِ می شود

ولی می بی یم که مترجم آن را برای ادای م لود کافی ندانسته و به . یا در یک جمله ی کوتاه بیان کرده است

 .شرح و بسط آن می پردازد که البته به خود نویس ده ربیی ندارد و مترجم از خودش آورده است

ژه یا آن جمله نیاز بده شدرح و   پیدا است که چ ین کاری از رعایت امانت به دور است و اگر به راستی هم آن وا

بسط بی  تری داشته باشد، مترجم خوب است که در پاورقی یا پی نوشدت بده شدرح و تفسدیر آن بیدردازد و      

مترجم معروفی که نیازی به نامیدن او نیست، . ب ویسد که مثلن در این جا م ظور نویس ده چ ین و چ ان است

صد یا یک صد و بیست صفوه آورده و گاه برعکس، از یک  گاه بوده که یک کتاب ششلد صفوه ای را در یک

پیدا است که در هر دو مورد ترجمده  . اثر صد صفوه ای کتابی به حجم و قیر سیلد چهار صفوه ساخته است

 .وفادار نیست و ربیی به متن اصلی ندارد و از این رو نمی توان ارزشی برای آن قایل شد

مثلن خیام یا سعدی یا حافظ یک دنیا میلب را در یک بیت یا ربداعی یدا   در ادبیات خودمان نیز می بی یم که 

یک قیعه گ جانده اند، حال اگر مترجم فرانسوی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری از آن بیت یا ربداعی یدا قیعده    

 .کتابی ب ویسد، این دیگر ترجمه نیست، تفسیر است

 زم داده شده است؟اهمیت ال( نشانه های نگارشی)آیا به نقطه گذاری   -7

در زبان فارسی کالسیک، ن یه گذاری ِ مرسوم در نوشته های خارجی، وجود نداشدت و از ایدن رو مدثلن یدک     

متن پرسشی را به لون عادی می خواندند و یا معلوم نبود که جمله در کجا به پایان رسیده یا نرسدیده و ایدن   

اصول ن یه گذاری و به کارگیری نشانه های نگارشی . مساله مشکالت بسیاری را در کار خواندن پی  می آورد

از ه گام آش ایی با ادبیات خارجی، در نوشته های فارسی نیز وارد شده و الزم است که مترجم در متن خود آن 

ها را رعایت ک د تا جمله های پرسشی از جمله های تعجبی و توسی ی تمیز داده شود و معلوم شود که جمله 

تدامین   punctuation "ن یده گدذاری  "ن رسیده یا ن ل قول از کیست و همه ی نکات دیگر در کجا به پایا

 .شود

ی اصول و قاعده هایی که در باال گفتیم و رعایت آن ها را در ترجمه شرطِ الزم برای کام  از مجموعه
ی دو یابی و توفیق در این کار دانستیم، چنین نتیجه می گیریم که به طور کلای، کاارِ ترجماه دارا   

 :بخش بنیادی است

 .یافتنِ مفهوم و پیامِ بیان شده در متن موردِ ترجمه -9
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 .یافتنِ لحن و سبکِ نویسنده و بازتاب دادن آن در متنِ ترجمه -2

معادلِ کاملِ متنِ "می نام د و مجمو  آن ها  "معادلِ سبک"و بخ  دوم را  "معادلِ مفهوم"بخ  نخست را 

 .خوانده می شود "اصلی

های ادبی، سبک شامل ویژگی هایی مان د لون سخن، ط ز و لییفه، زبان ادبی یا عامیانه، انتخداب وازه   ندر مت

 .ها، بازی با کلمات، فشرده یا بسیط بودن یا کوتاه و بل د بودن جمالت و ن یه گذاری است

 (9937ابل، سال ی هنر و ادبیات، به کوشش ناصر حریری، کتاب سرای بابل، ب درباره: برگرفته از کتاب) 

 

 

 

 
 مهاباد، میدان پژوهش/ تندیس محمد قاضی؛ پدر ترجمۀ نوین ایران
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 روز جهانی تئاتر از دیروز تا امروز

 (9911 فروردین 8 با برابر 2121 مارس 20 روز بهانۀ به)

 (چهره) نلرتی اصغر :ت ظیم و تالیف برگردان،

 
 اشاره 

 را آن سااله  هر آن از بعد .دیدم تهیه «اترئت جهانی روز» مناسبت به و «یشنما کتاب» برای پیش سالها را نوشته این
 کتااب  و «چهاره  اترئا ت گاروه » .ام کرده نوشته این ضمیمه هم را سال آن پیام داده، دست فرصتی اگر و کرده کامل

 آن در اترئا ت انهنرمند از بسیاری و گرفتند جشن را جهانی روز کلن شهر در بار نخستین برای 2119 سال در نمایش
 از خاارج  در ایرانیاان  اتریئا ت های فعالیت نمایشگاه برپایی و فیلم با همراه سال سه سنت این .داشتند فعال شرکت
 را  آن 2121 سال تا ها پیام ارسال جدول تکمیل و نوشته تغییر اندک با  سال چندین از پس اکنون .یافت دوام کشور
 .کنم می اترئت عالقمندان تقدیم

 

*** 

 

 نمای ددگان  (شمسدی 9922) مدیالدی 9140 سدال  در ،دنیا سراسر در آترئت ه ر گسترش و بزرگداشت م ظور به

 .نهادند ب یان را آترئت المللی بین انستیتوی یونسکو، جهانی سازمان دعوت به ب ا دنیا، کشور  وپ   بیست

 نیدز  اسدکاندی اوی  کشورهای از بسیاری سوی از که (هلسی کی) ف الند آترئت مرکز پیش هاد به ب ا 9129 سال در

 انسدتیتوی  جهدانی  ی ک گدره  نهمدین  در پیشد هاد  ایدن  .شدد  پیشد هاد  یونسکو به آترئت جهانی روز شد، حمایت

 بده  ماارس  هفتم و بیست روز پاریس ی ساالنه فستیوال در و .گرفت قرار تلویب مورد )ITI(  آترئت المللی بین

  .شد تعیین آترئت جهانی روز ع وان
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 از یکدی  آتر،ئد ت المللدی  بدین  انستیتوی دیگر عبارت به و یونسکو سوی از ساله هر م اسبت، همین به و پس آن از

 .ک دد  مدی  ارسال جهان سراسر به را پیام این یونسکو و دشون می انتخاب پیام ارسال برای جهان مشهور ه رم دان

 مولدی  زبدان  بده  را پیدام  آن خوی  ی هرساله س ت به ب ا نیز کشور هر در آترئت المللی بین انستیتوی نمای دگی

 .دهد می قرار خبری مراکز و کشور میبوعات اختیار در و برگردانده

 اند ه شد انتخاب کار این برای م اسبت بدین بسیاری ه رم دان ک ون تا شد، مرسوم پیام ارسال که 9122 سال از

 وایگدل  هل ده  ،(9124) الیویه لورنس ،(9129) میلر ورآرت ،(9122) کوکتو ژان چون افرادی توان می جمله از که

 سدیح  در .بدرد  ندام  را (9181) اسدلین  مدارتین  ،(9102) یونسدکو  اوژن ،(9188 و 9121) بروک پیتر ،(9120)

 المللدی  بدین  انستیتوی مرکز توسط یکبار اند؛ رسیده چاپ به ای مجموعه در ها پیام این بار دو ک ون تا الملی بین

 سدال  تدا  کده  بد گالدش،  اترئد ت مرکز توسط دیگر بار و گرفت، می بر در را 9119  سال تا که ئالونزو کشور آترئت

  .ک د می م عکس را 2111

 جهانی روز که مراکزی جمله از .است برخوردار طوالنی قدمت از نیز ایران در آترئت جهانی روز به توجه و برگزاری

 را یونسدکو  ارسدالی  پیدام  یا و داشته برپا مراسمی گاه گه م اسبت نهمی به و داشته گرامی شاه دوران در را آترئت

 دیگددری آن و بددود دراماتیددک ه رهددای مرکددز یکددی انددد، سدداخته مدد عکس ه رم دددان سددیح در و برگردانددده

 آترئا ت ساال  پانج  و سای  به نگاهی« ع دوان  با (2) کتابی 9908 تابستان در آناهیتا .آناهیتا ه ری ی جامعه

 م اسدبت،  همدین  بده  هدا  سدخ رانی  برخدی  بدر  عدالوه  آن در که داد انتشار آترئت جهانی روز م اسبت به »مبارز

 .داشت بر در نیز را9102 تا 9122 سال از را المللی بین های پیام از برگردانی

 پیام نیز ایرانی فره گی های شخلیت از یکی المللی، بین پیام بر عالوه که بوده این بر س ت ک ون تا ما کشور در 

 کده  آنجدا  از و بدوده  اخدتالف  همدواره  ه رم دان از برخی و ها حکومت میان که آنجا از متاسفانه .ک د ارسال ملی

 ملدی  هدای  پیدام  نو  این است، نداشته وجود کامل همراهی و تواف  همواره نیز دولتی غیر آتریئت نهادهای میان

 (9) .اند نشده گرفته جدی چ دان

 

 آتریئت ه رم دان سوی از پیام 01 تاک ون شد، مرسوم آترئت جهانی روز م اسبت هب پیام ارسال که 9122سال از

 (9) .ام کرده ت ظیم و تهیه زیر جدول در را آنها نگارنده که است شده ارسال جهان سراسر آتریئت غیر و

 

 (چهره) نصرتی اصغر                                                                                                         

 2121 مارس 91 کلن،                                                                                                         

 

 و  slupmI آلمدان  آترئد ت مرکدز  ی مجلده  مبارز، آترئت سال پ   سی چون م ابعی از نوشته این ت ظیم برای (9)

 .ام جسته بهره اتری  و آلمان آترئت مرکز آرشیو همچ ین
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  آترئت جهانی روز مناسبت به پیام کنندگان ارسال لیست

 کننده ارسال کشور انتشار سال التین به کننده ارسال نام فارسی به کننده ارسال نام شماره

 فرانسه Jean Cocteau 9122 کوکتو ژان 9

 آمریکا Arthur Miller 9129 میلر آرتور 2

  الیویه لورنس 9

 بارو لوئی ژان

Laurence Olivier 

Jean-Louis Barrault 
  و انگلیس 9124

  شد، ارسال ملی پیام 4

  فروغ مهدی ایران از

Mehdi Forough 9120 دراماتیک ه رهای ی دانشکده رئیس 

 یونسکو وقت رئیس Rene Haheu 9122 مائو رنه 0
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 (9) من مهدی فتحی و

  زاده موسوی شهاب از بیادماندنی هایی یادمانده
 

 

   
 زاده  شهاب موسوی              یاد مهدی فتوی               زنده                              

                              

یشکسوت ایرانی ساکن ، نقاش پزاده عنوان نوشتار ارزندۀ استاد شهاب موسوی "مهدی فتحی و من": گنژرا

با زنده یاد مهدی فتحی، چهره  اش ز دوران همکاری و رفاقت دیرینههای بیادماندنی او ا آلمان و حاوی یادمانده

 برای نخستین باار است که ... و دیگران چون سعید سلطانپور بزرگانی دیگرآشنای تئاتر و سینمای ایران و  نام

به مثابه سندی زناده و دارای ارزش   پرکشش و خواندنی این اثر. ر می یابدانتشا  گنژرا نامۀ ماه و با افتخار در

بادون   ،در سه بخش متوالی ارائه خواهد شد و بنا به درخواست نویسانده به دلیل طوالنی بودن متن ، تاریخی

 .و کوچکترین تغییری، عینا انتشار می یابدمعمول ویرایش 

 *** 

 .او بود نمای  ، زندگی...زندگی او نمای   نبود

مهدی فتوی  در جهان بدی گونه که هست، جهان برده داری مدرن و جهان بهره بدرداری انسدان از انسدان رند      

او دراین جهان ف ط رن  میکشید ونیزمیاندیشید وازآموزگاران بشربرای برپائی جهان انسدانی ندوین فدرا    ...میکشید

 ......رزه علیه حکومتگران این جهان غیر انسانیستگرفته بود که کار و تولید مهمترین ابزار و اسلوه ی مبا

او بزرگتر ازآن بود که در ههن ...نتوانسته ام او را در ههن خود جای دهم..من هرگاه که خواسته ام به او بیاندیشم

چگونده ن د  خدود را کده مدی      ...همیشه می خواستم بدانم او چگونه کار خود را انجام می دهدد ...من جای گیرد
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نمی توانستم آنراتلور ک م و ...آنرادر نمی یافتم...صو ه نمای  دهد تمرین می ک د و آن را می آفری دبایست بر 

 ...او یک معمای پیچیده بود...دریابم

ایدن دو نمایشد امه بده    ...بود که در دو نمای  خدرس و خواسدتگاری ن د  اصدلی را داشدت      9941در پائیز سال

و من در سی شب اجرای ایدن نمایشد امه هدا    ...مهین اسکوئی برپا شدکارگردانی ه رم د برجسته ی سرزمی مان 

ن   او هرشب نو ...هرشب در بین تماشاچیان بودم و هرشب با شگفتی فوق العاده شاهد آفری   سترگ او بودم

و گویا من کده از کدودکی بدا    ...آفریده می شد وهر شب من گویا برای اولین بار اجرای آن دو نمای  را می دیدم

او با فاصله ی یک ...ای  و صو ه و همه چیز آن آش ا بودم برای اولین بار بود که نمایشی را برصو ه می دیدمنم

ه گام استراحت بین دو نمایش امه شخص دیگری می شد و با قدرت سدور آمیدز خدود و بدا جدادوی کدار خدود        

برای من آنیور بدیده میآمدد  ....شخلیت فشرده ی دیگر آفریده ی چخوف را هرشب نو هرشب تازه باز می آفرید

 ...که آنهارا مهدی فتوی آفریده باشد و نه آنتون چخوف

 و ب ابراین من بوسیله ی  یک ارتباِ بسیار موکم خانوادگی به تئاتر   قرار گرفتم...

 

من هرشب به تماشا خانه می رفتم و یک بلیط پ   تومانی می خریدم و در ردیف سیزدهم روی ص دلی سیزده  

دفتر طراحی را باز می کردم و مداد ک ته را بدست مدی گدرفتم و بدا     ......ی می گرفتم که اکثرا شبها خالی بودجا

وپس از باز شدنِ پرده قلبم می لرزید که در انتظار ورود گویدا  ...اشتیاق و التهاب بیشتر چشم به پرده می دوختم

 ...نه احساس شگفت خود را باز نویسمنمی دانم چگو...میخائیل میخائیلوویچِ موترم ف ط می طیید

دیددن ایدن   ...هرشب برای من...و هر شب...ورود فتوی برای من که او را می ش اختم پر از غرور بود و رن  زایمان

و همین بود که هرشب برای درک این احساسِ شگرف باز بده تماشداخانه   ...مرد بزرگ و آفری  ده غروربرانگیز بود

می دانستم که واقعه ای در ...و سیس گویا قلبم از طی  باز می ایستاد...تا پرده باز شوددلم می طیید ...می رفتم

و از ایدن رو بدود کده مدن مدی خواسدتم       ...و باور ک ید که ای ها اغراق نیست...شرف وقو  است که باور نکردنیست

همین احساس ... نه می اندیشداز کجا شرو  می ک د و چگو...دریابم که او چگونه و در کجا کارِ خود را می آفری د

را سالها بعددر ه گام باز شدن پرده برای نمای  در اعمداق و برخاسدتن سداتین از خدواب بدر روی تخدت  نیدز        

این نمایش امه با کارگردانی هم ه رم د برجسته ی میه مان مهین اسکوئی در تاالر دانشکده ی ه رهای ...داشتم

طراحی ...)رگزاری آن نمایش امه همه ی کارهای بلری را به عهده داشتممن در ب...زیبای تهران بروی صو ه آمد

طرح برگه ی دستی ...طرح و اجرای برگه اعالم دیواری نمایش امه...چهره پردازی...طرح لباس...صو ه و اجرای آن

 ر پیشدگی  و در کار اجرای ای همه در همه جا مهدی فتوی با بی   عالی و پرورده ی خود در ه....تبلیغ برای آن

این حضور من درهمه ی لوظه های اجرای  چ د نمایش امه ی سترگ وارزشم د تداریخ  ....و ه ر تئاتریاور من بود

آمدوزش  ...تئاتر جهان در ک ار ه رم دان بی ظیرتئاترایران نه ت هدا افتخداری غیدر قابدل توصدیف بدرای مدن بدود        

اوبدا بزرگواریهدای خدود    ...ر کلدی ه در بدرای مدن بدود     بسیارارزشم د نکته کاریها و ریزه کاریهای این ه ر و بیدو 

مرادرت ظیمِ ترکیبِ تلویرهای پیچیده ی ه ر ن اشی که حرفه ی تخللدی مدن بودآمدوزش میدداد و خدود بدا       

 (....فروت ی شگفت خود بگوشه ای میخزید و به روند کار می نگریست
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هرشب همان طی  که در انتظار ...یرون بیایدهرشب پس از نمای  من در راهرویِ ک ارِ سالن می ایستادم تا او ب

باز شدن پرده و دیدن او بر صو ه می خواست  قلب مرا از سی ه بیرون کشد ودر ه گام انتظار بدرای آمددن او از   

هرشب التهاب دیداربا شخلیت عجیبی همده یِ روح مدرا فدرا مدی     ...راهرویِ پشت صو ه سی ه یِ مرا می درید

ناگهان او را می دیدم که با یک بُهدتِ   ...هم پس از یک انتظارِ بسیار طوالنی و دردناکو هر شب ...هر شب...گرفت

از دیدنِ او ...من در هر شبِ آن سی شب...بتدری  مأنوسی برای من از تاریکیِ راهرویِ پشت صو ه بیرون می آمد

مردی را می دیدم ...را ببی مشخلیت برجسته یِ تئاتر ایران ...من انتظار می کشیدم که مرد بزرگ...یخ می کردم

امدا مدی   ...او کوچک اندام نبود...درهم فرو شده و بی ابهتی در دهانه یِ راهرو پدید می شود...که بهت زده و موو

گویدا در همدین بدود    ...شدگفتا ...مدردی بسدیار عدادی   ....توانم او را در آن لوظه ها بسانِ مرد کوچکی توصیف ک م

در آن فروت ی بی ظیر  که ت ها درعالیترین انسانها قابل تشخیص ....ویا در همین بودگ...شگفتا...عظمت بی نظیرِ او

 ....است

او حتی سخ ی هم به یک کدالم  ...و آنهم هرشب درازتر می شد...با هم به سمتِ خانه می رفتیم که راه کمی نبود

چ دان هیجدانِ دردنداکی را    نمی گفت و من در آن سکوت با ابهت که حجم زندگی مرا هم میافزود در عین حال 

آرزوی یدک  ...حال آرزویِ یک لوظه ی آندرادارم ...تومل می کردم که هیچگاه درزندگیم نظیرنداشت و تکرارنشد

 ...لوظه ی دیگر زندگی درک ار اورا دارم

زرگدوارش   اواز فراوانی کار روزانه درانتظار ه رم دی که با فروت ی ب...همسرم شام را آماده کرده بود و خوابیده بود

 .ارزش فوق العاده ای میافت تاب را ازدست میداد و می خوابید

همه یِ رفتارش ادامه ی سکوت  بود در ...وچ ان بآرامی که مرا به وجد می آورد...با اشتهای جذابی غذا می خورد

سخن آغداز مدی   پس یک شانه به دیوار تکیه می داد و دست بسیار زیبای  را روی زانوئی دراز می کرد و به ...راه

 :پی  از هرچیز....کرد

 د ب ظرت امشب چیور بود؟    

و من به شوق عظمت فروت ی اوبا کوش  فدوق العداده ای طدوری نظدرم را شدکل میددادم کده در ضدمن بیدان          

و البته همین پرسد  او مدرا وادار مدی کدرد کده      ...بتمام رک باشم و هیچ جزئی را فراموش نکرده باشم...ح ی ت

و من که هرشب به گام دیدن نمای  طراحی نیدز مدی کدردم    ....روز پی  به نمایش امه توجه ک م هرروز بی  از

 ...به همه چیز بارزش یکسان توجه ک م اگر آنها در آن واحد در دوروبر من جریان دارد...درس بزرگی از او گرفتم

و ایدن  ...کوشد  مدرا ارج می هداد   و بوث آموزنده ی رئالیسم را آغاز می کرد که گرای  مرا بدان ش اخته بدود و  

و او چه نیروئی داشت که بار ها شد کده صدبح   ...هرشب تا سه چهار صبح ادامه می یافت و پس او بخانه می رفت

ن شی که او هرشب اجراء ...بعد باید بدیدار او می رفتم و او را مشغولِ کار و بررسی بازهم بیشتر ن ش  می یافتم

 ...پی  از آغاز نمایش امه ماهها به کار بر آن پرداخته بودهرشب اجرا میکرد و ...می کرد

و از این دیدار ها بسیاری از اسرار کار اورا دریافتم و بسیاری نکته ها که در نظر سدیوی پ هدان بدودو تاریدک     ...

ن می اسراری که او همیشه نه از سر پ هان کاری بل فروت ی و البته ازسر ویژگی کار فردی پ ها...برایم روشن شد

 ...کرد
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پس ورزش چهره و همه ی عضالت چهدره و پدس هریدک از حرکدت هدا و      ...او ابتدا ورزش ویژه ی اندام می کرد

و من به سختی پی می بردم که چگونه اوهرشب روح ...ج ب  های ویژه ی ن ش  را بارها و بارها تکرار می کرد

همان که گورکی و یدا  ...خلیت همان بود که بایدش...دیگری را برصو ه درشخلیتهامیدمیدو آنهارازنده می آفرید

و مدن بده او در قلدب خدود درود مدی      ....چخوف آفریده بودند لیکن هربار روح کدار ندو و اعجداب آور زاده میشدد    

 ....و مغرور بودم که می توانم با او دوست باشم و غر ه بودم که چ ان باونزدیکم....فرستادم

تلمیم گرفتیم که دان  زیبائی ش اسی را تا آنجا که می توانیم بیدور   در یکی از شب ها در پی بوث همیشگی

مدن در دانشدگاه بده کتابخانده ی کداملی دسترسدی       ...و ازای رو ابتددا بده تداریخ ه در پدرداختیم     ....دقی  بیاموزیم

را  دکتر میرف درسکی رئیس دانشکده ی ه رهای زیبا نیز همراه بود و حتی کسی پس ازاو هم که نام ....داشتم

و نیز عربعلی شروه بدون ای که آگاهی از کار من با مهدی داشته باشد به من در ...فراموش کرده ام مارا یاری کرد

و من و مهدی فتوی آنیور که به ط ز می گفتیم مؤسسده ای  ....ترجمه های گوناگون در مورد ن اشی کمک کرد

تدا جدائی کده مدی     ...کار ما یکسالی بددرازا کشدید   این....شده بودیم برای کمک رسانی به ه رم دان سراسر جهان

من این بی   بسیار الزم بدرای  ....توانستیم قوانین این دان  نوین را در یابیم و بر اساس آن نظریه پردازی ک یم

او اصدرار داشدت کده بایدد ایدن علدم را فدرا        ...هر ه رم دی را مدیون او و کوش  بسدیار مسدئوالنه ی او هسدتم   

یکبدار مدن   ...بی ابین هست هم که اتفداق هدای دل انگیدزی رخ داده اسدت    ....دارم ازهمت اوست من آنچه...گیریم

بشدت بیمار بودم و بر اثر آن در سمت راسِت بی یم یک جوش زشدت سدبز رند  دمدل کدرده بدود و کدرچ زده        

به ه گام همیشه  او اما....همسرم به او خبر داد که من سخت بیمارم و شاید آنشب را از بررسی دست بکشیم...بود

مسدت یم بده   ...آمد با یک پاکت پر شیری ی نان خامه ای از نو  ن لی و کوچک که تازه در تهران پخدت مدی شدد   

 :در برابرم گرفت و افزود...پاکت را گشود...سمت من آمد که بر مبلی بیوال با بی ی ورم کرده لمه داده بودم

 ....د چ د تا ازی ا ب داز تو دماغت واس  خوبه  

مدن حتدی دو   ....من و همسرم وسیس خودش به یک شادی باور نکردنی به خ ده افتادیم و پس بکار آغاز کردیم

 .....تاوان  راهم سیس پرداختم....سه نان خامه ای هم نوش جان کردم بی پروائی از بیماری

او ...بر صدو ه بیداورد  در همان روزها شد که سعید سلیان پور در نظر داشت چهره ی سیمون ماشار اثر برشت را 

اما کارگردانی سعید سلیان پور را ...خب برای من کار با ارزشی بود...ازمن خواسته بود که صو ه سازی را بیذیرم

من به سعید چون بده بدرادری و چدون بده     ...من آنچ ان نمی پذیرفتم که با رغبت عالی برای صو ه اش کار ک م

ه اش عش  می ورزیددم امدا کدارگردانی او را پختده و بدا تجربده نمدی        قهرمان مبارزه علیه شاه ودزدان دارو دست

ونه ابتدا بدرای ه رآفری دی کده درآنلدورت مبدارزه دربیدن       ....او ف ط کار می کرد که مبارزه کرده باشد...دانستم

 .کارنهان می شدوتأثیرعالی می داشت

نظر های خود را در موردکدار  ..چ د بار بوث ابتدا پذیرفتم و بیور ابتدائی با سعید بوث هائی انجام دادم و پس از

یع ی به سبب مسافرت  گویا به ب در عباس او را ندیده بدودم کده   ...اما ه وز مهدی از آن خبر نداشت...ابراز کردم

و تدا از مداجرا بدا خبدر شدد مدرا از آن برحدذر        ...در باز گشدت بالفاصدله یکددیگر را دیددیم    ...در جریان بگذارم 
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اما من شجاعت تلمیم گیری بر اساس آن علت هارا نداشتم و او کمک کرد که ...های مرا داشتهمان علت ....کرد

 ...و از کار و فکر دست کشیدم و سعید هم اظهار دلخوردی کرد....تلمیم گیری ک م

نام کسی که صو ه را طرح و شاید اجرا کدرده بدود   ...مرا شخلا  دعوت کرد, سعید برای اجرا ی روز اول نمای  

بی  از هر چیدزی در ه در هیجدان زده مدی     , من با باز شدن پرده تئاتر برای آغاز یک نمای  ...اطر نمی آورمبخ

ف ط شهامت ان البی و سیاسدی  ...)چیزی در من تغییر نکرد...اما...در آغاز آن نمای  در انتظار هیجان ماندم....شوم

 ...(.سعید سلیانیور برانگیزنده ی احساس عجیبی در من بود

, ر آن دوره ی سلی ت نامردمی شاه که حتی از نظر من لیاقت ای را ندارد که حتدی دیکتداتوری نامیدده شدود     د

یک حماسه می بایسدتی مدی   ...بر صو ه ی نمای  دانشکده ی ه ر های زیبا...نمایش امه ی ان البی برتولد برشت

 .............در حالیکه من یک کاریکاتور دارای ج ب  در برابر خود می دیدم...بود

در خود احساس خأل می کردم و تلمیم می ...و از سالن خارج شدم...ف ط توانستم بخشی از صو ه را تاب بیاورم

و همه ی این نظرهای مدن بده هیچوجده علیده سدعید سدلیانیور       ....گرفتم که روزی با سعید آنرا در میان بگذارم

اما او ه ر را در حد نادرستی سیاسدی  ....همیشه ازو یاد می ک ممن با احترام ویژه ای ...ان البی جانباز ایران نیست

برشدت ف دط بدرای  دوره ی    ....درباره ی برشت باید طور دیگری موضو  و وظیفه ی ه ر را بررسی کرد...می دید

قه رای زندگی سیاسی بشری که هر لوظه اش برای همه ی مردم جهان شرم آور است و هر لوظه اش صدها و 

او در ...عملکرد ه ری درستی داشته اسدت , ن و زندگی انسانی را به نیستی ونابودی سوق  داده است هزاران انسا

و به همین سبب برشت ....آن لوظات بوران جهانی انسانی ه ر و سیاست را بدرستی با هم بکار برده است و بس

یوضرت همدایون هدا رضدا خدان     آنهم با امتیاز بسیاری که برای شأن اعل)در یک حکومت کاریکاتوری از فاشیسم

 ....بشکل کاریکاتور هم در می آید(مسلسلچی و پسربی سرو پای  قایل می شوم

من بالفاصله به دیدارفتوی رفتم و با یک ناتوانی شاید نظرم را برای او تشریح کردم وبا شرم گفتم که من سدالن  

امدا بده نظدر او نمدی     ,نظرمدرا تأییدد کدرد     او سه گره ی ابرو در هم کشید و...را نیمه دیده ی نمای  ترک کردم

ش اخت دقی  او در فضدای  , او معت د بود برای کار روی برشت ....به احترام سعید...سالن را ترک میکردم, بایستی

زندگی و اجتماعی ویژه که او داشت و روانش اسی و اسیوره ش اسی دقی  جامعه ی آلمان در تداریخ خدود لدزوم    

دارای ویژگی هائیست که ت ها در ش اخت دقی  جامعده ی  ( ابدا  برشت)فاصله گذاری  می گفت فن...اصلی دارد

نمی توان آن را چون یک ابزار دم دست به هدر بهانده ای بکدار    ...مشخص در نمایش امه می تواند درست بکار رود

ز شد اخت  فن فاصله گذاری پیچیدگی های نهفته ای دارد که بایدد بددقت شد اخته شدود و آن هدم پدس ا      ...برد

توانست به ایدن فدن   (م ظورش سیستم استانیسالوسکی بود)و برشت با ش اخت سیستم...سیستم استانیسالوسکی

 ...و بخود برشت هم ثابت شد که کار به این سادگی ها نیست...دست یابد و البته ف ی فراگیر هم نتوانست باشد

 رو پس از پایان دوره ی نمای  در خانه ی او یک در نمایش امه ی او مومود دولت آبادی نیز بازی می کرد و ازی

گرد همآئی برگزار شد که به همه ی کار باز نگری شود و هم که همه ی کسانی که ب وعی در کار بوده اندد و یدا   

 ....نظر دهی ک  د, ارزشی دارند برای ایشان 
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عوت شدده بدودیم کده هرسده در     ایرج مهدویان و من هم د, مهدی فتوی ...شاید نزدیک به پ جاه نفر گرد آمدند

گفتگو ها در ابتدا ساده و در حد احوالیرسدی بدود و خبدر از    ...گوشه ای بر زمین نشستیم و موو گفتگو ها شدیم

پس از دقای ی که تشخیص داده شد همه جمع دکه می توان حدس زد که بی  از شلت نفر در ...یکدیگر یافتن

سلیانیور جام خود را باال گرفت و ب ام کارگردان نمدای  بده همده    سعید ...خانه ی دولت آبادی جمع شده بودند

و از ه رم دان و کسانی که برای اجرای نمای  کار کرده بودند قدردانی کرد و سیس به ...خوش آمد گفت و درود

کمبود های کار اشاره کردو نیز به انت اد از نادرستی ها در کار پرداخت و بتدری  یک طدرز ت دد تدری در سدخن     

چیزی که توجه مرا جلب کرد این بود که او و هم دولت آبادی و هم ت ریبا همه که برای بررسی یک کار ...)یافت

طوری بود که گهگداه  ...(ان البی جمع شده بودند هر از دمی جامی می نوشیدند و چهره گل انداخته تر می شدند

ادی که ن   عمده ای را در نمای  اجرا می کدرد  بویژه در انت اد از مومود دولت آب...ت دی آزار ده ده می نمود

تعجب آورکه ادعا داشت شاعروه رپیشده ی  ...لون او برای من تعجب آور و دردناک بود...لون نسبتا موه ی یافت

ان البی و مردمیست و باور نکردنیست که چ ین کسی از کلماتی چ ان نازیباسود جوید و دردنداک کده او انسدان    

شجا  و نامددار ضدد زشدتی هدا و پلیددی هدا و چ دین سدخن مدی گفدت در برابدر جمعدی             نوین بود و مبارزی 

که از نظرمن بهیچ وجده بدازیگرخوبی نیسدت    )روش فکرویژه و در مورد نویس ده ای برجسته مومود دولت آبادی

یور سعید سدلیان (....ومکتب استانیسالوسکی درمدرسه ی اسکوئی ها ف ط او را در کار نویس دگی یاری داده است

انت اد کرده بود از رفتار مومود دولت آبادی برصو ه نسبت به ه ر پیشه ی دیگری که ن   کفاش را بازی مدی  

مدن ف دط نمدی    ...من ف ط نمی فهمیدم...من حتی خشمگین هم نبودم...برای من بهیچوجه قابل درک نبود...کرد

شدمارم و افتخدار حضدور در آن را داشدته     توانستم جریان را درک ک م در این جمعی که مایل بودم آنرا م دس ب

باشم و آنرا تاریخی بدانم احساس می کردم که به حضورمهدی فتوی و حضدور مدن و حضدور ایدرج مهددویان و      

ایرج مهدویان لبخ دی دردم د بده چهدره داشدت و    ....دیگران و به برشت و تئاتر و ه ر و مردم توهین شده است

نمی دانم آنراجلسه می )ه وز در من این شکل نگرفته بودکه جلسه...بود مهدی فتوی سر افک ده و سه گره درهم

ناگهان بانعره ی دولت آبادی همراه با تکرار آخرین کالم موهن سلیانیور که آنرا به خود , راترک ک م(توان نامید؟

یمی نگرفته اما ه وز تلم...او برگشت میداد تکانی خوردم واحساس کردم که دیگر جا جای من  و جای ما نیست

بودم به برخاستن که مهدی با آرن  ضربه ای آرام به بازوی من زدو با حرکت کمان زیبدای ابدروان  فهماندد کده     

بده ه گدام ه دوز کلمدات     ....ایرج مهدویان در جا ماند و ما برخاستیم و بسمت در رفتیم...دیگر جا جای ما نیست

ه سعید سلیانیور نسدبت مدی داد و فریداد بل دد تدر آن      زشت و رکیک را با صدای بل د مومود دولت آبادی که ب

وقتی راهی از میان مدعوین بده درب اتداق یدافتیم ناگهدان     ....دیگری را که زشت را باز بر می گرداند می ش یدیم

شخلی به من نزدیک شد و ری  مرا بچ   گرفت و بالون مستان از خود بی خود و خماری باصدای تو یرآمیز 

من ابتدا دست او را از خود دور کردم و سیس با احترام و تأنی پاسدخ  ... می دانم در کجا هستمپرسید که آیا من 

او ی ه ی لباس مر اگرفت و با حرکت های ناخود و نا متعادل در حالیکه ...دادم متأسفانه نمی دانم در کجا هستم

 : حتی  حرکت نگاه خود را نمی توانست تعیین ک د گفت

 ...ونی کجا هستی تو نمید...د باه    
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مهدی خود را حائل کرد کده او دیگدر   ...من دوباره دست اورا از خود دور کردم و سر بزیر افک دم و رو به در کردم

نتواند بمن دست یابد و در چهره ی مهدی یک شرمی را می دیدم که ه وز هرگاه آنرا به یاد مدی آورم اشدک در   

سدعید  ...ر خود داشت که از توهین بدوست  امباشته از خشم باشدد نگاه او بی  از این د...چشمانم گرد می شود

به سرعت بسوی ما آمدو با نگاه موزون وچهره ی زیبای ...سلیانیور آنگاه بما توجه کرد که کار از کار گذشته بود

عذر  ما...و در ضمن از ما خواست که جلسه را ترک نک یم....خود رو بمن گفت که او مست است و باید اورا ببخشم

خواستیم وبسمت در رفتیم اما آن مرد مست فریاد زد که آقای موسوی زاده بدان که با که طرف هستی بدان که 

سعید اورا به سکوت دعوت کرد وگفت که بعدها بدیدن ...افتخار ایستادن در برابر بزرگترین مرد ه ر ایران را داری

بعد ها از دیگران ش یدم کده  ...من ناش اخته بود و ماندشخلی که مستانه بمن حمله کرده بود برای ...من می آید

 ...او همیشه به همراه سعید سلیانیور بود

اگرچه غم س گی ی بردل داشتم و میخواستم  در گفتگو ...ومن نیز به احترام او...مهدی در تمام راه سکوت کرد

 ...با او سبک ک م

بودو از شاگردان دکتر آریان پوربود بمن پیشد هاد کدرد    روزی سیما فهید که با مادر من در راه توچال آش ا شده

که من با فتوی گفتگو ک م تا همگی در جمعی زیر نظر دکتر آریان پور که از سوی شاگرداو کده مدی تدوان اورا    

مهدی دکتر آریدان پدور را از   ...دانست اداره می شود جامعه ش اسی علمی بیاموزیم( واژه ای  که او بکار برد)نابغه

وایدن بدود   ...می ش اخت و با او بار ها گفتگو کرده بود و از او بهره ها در ش اخت روانش اسی ه ری برده بودپی  

که تاموضو  را با او در میان گذاردم با خوش آی دی و هیجان است بال کرد و قدرار آشد ائی ابتددائی بدا گدروه را      

 ...گذاردیم

نده درشدت انددام    ...جوانی نوزده ساله...اصغر موبوب...گزار شددیدار اول در خانه ی ما در نزدیک میدان ک دی بر

با حرکات بسیار میمعدن ومشدخص   ...با چشمان سبز آبی قهوه ای روشن بسیار زیبا و گیرا...ولیکن ورزیده و شاد

د گدروه مدا بتددری  رشد    ....او کار را بالفاصله برنامه ریزی کرد و ما را شیفته ی خود و کار آی دده کدرد  ....وارد شد

من و فتوی براین اساس بی  از سه بار در هفته یکددیگر را بلدورت   ...کردوتا نزدیک به ده نفر را در خود گرفت

تداریخ مرتضدی   ....بدی  از هدر چیدز تداریخ ایدران     ...و با هم کتاب ها را زیر و رو مدی کدردیم  ...م سجم می دیدیم

یوره ش اسی ایران که بعد ها در زندگی من و فتوی اس...پرفسور پوپ درباره ی ایران...تاریخ ویل دورانت...راوندی

همیشه ادامه یافت و هرروز هم چشمه های بیشتری در آن باز شد مارا مشغول کردودر پایه البته جامعه ش اسی 

که مهدی در آن تخللدی یافتده   ...دکتر آریان پورو ناچارا بسیاری کتاب های نایاب مان د روانش اسی دکتر ارانی

او سیسدتم  ...مهدی هر بار لزوم کدار میالعداتی ه رم دد را تأکیدد مدی کدرد      ...معلمی مرا تعلیم میدادبود و مان د 

ب ظدر  ....استانیسالوسکی را با دقت عالی می ش اخت و هر بار در دیدار ها بوثی از آن را برای من تشریح می کرد

شان حتی نمی دان د کده کدار ه دری    من ه رم دان ایران کار خود را به هیچوجه در تئوری نمی ش اس دواکثر ای

و در بین ه ر م دان ایران با اندوه زیاد بایدد گفدت   ....ه رم د بویژه امروزه به پایه ی بسیار موکم نظری نیاز دارد

آنها متوجه نیست دچه کار سترگی را پیشه کدرده  ...که احساس ، آنهم بدون ش اخت آن پایه کار قرار گرفته است

از سوئی بده  ...آنان هم که توجه به این مهم دارند...پاسخگوی مسئولیتی که دارند نیست اند واحساس خالص آنها

سبب ای که تعداد زیادی نیست د و از سوی دیگر به این سبب که بررسی های نظری ه ر در ایران در حد نزدیک 
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ک  دد دارای قددرت    به هیچ است و از سوئی نیز ای که دیگر ه رم دان در مورد آفری ششان نظریه پدردازی نمدی  

زیادی نیست د و نظراتشان یا غیر قابل درک می ماند و یا چون در م ابله و جدل و ن د و انت اد قرار نمی گیرد در 

 ...سیح پائی تر از آنکه باید باشد می ماند

مهدی فتوی ازاین رن  می برد و همیشه شاگردان  را به اندیشه و تولیل کار خود و شد اخت احسداس ه دری    

او از شاگردان  می خواست که در مورد کار روزمره ی خود و در مورد اندیشه هایشدان نسدبت بکدار    ...امیداشتو

و خود این مهم را انجام مدی داد و مدن آرزو دارم روزی   ...روز مره و بیور کلی نیز همیشه یادداشت برداری ک  د

 ...ان بهره گیریمیادداشت های او و هم شعر های او م تشر شوند تا همه ی ما از آن

روزی او به ما دو تن پیش هاد کرد تا سه نفری نیدز بداهم   ...کار ما با اصغر موبوب رشد می کرد و ادامه می یافت

و او که خود دانشجوی تئاتر و ه رهای دراماتیک بود و یا بعد ها شد و بهدر صدورت تئداتر را یکدی از     ....کار ک یم

ین بابت راضی و ما نیز فرصت بهتری یافتیم تدا جهدان ش اسدی را بدا     مهمترین ه رهای پداگوژیک می دانست از

و در این جلسه ها بود که فتودی داند  و   ...بهره از او و آموزگار بزرگ  دکتر امیرحسین آریانیور گسترش دهیم

و من از سوی او توانستم تیپ ش اسی را در ...تجربه ی عظیم ه ری خود را چشمه ی آموزش من در تئوری کرد

ر خود رشد دهم و نیز ای که ما در دیدارهای خودفرصت زیادی داشتیم تا نظریاتمان را صی ل دهیم و در ایدن  کا

مورد باید از ه رم دان بزرگ تئاتر ایران مهین اسکوئی و ملیفی اسدکوئی یداد کد م وبده ارزش واالی آموزشدی      

و .ویسی ایران، در سدی ما ی ایدران اشداره کد م    ایشان در تئاتر ایران، در شعر ایران، در ن اشی ایران، در داستان ن

ناگفته نگذارم که اصغر موبوب شاگرد برجسته ی دانشم د و فیلسوف کبیر ایران امیدر حسدین آریدان پدورن       

 ....بزرگی در زندگی ما دوتن و البته بسیاری دیگر بعهده داشت

زندگی ( میدان توحید ک ونی)میدان ک دی و ه وز ما در نزدیک....شبی سرزده سعید سلیانیور به خانه ی ما آمد

و شاید بدلیل نوعی عذر خواهی از آنچه در خانه ی دولت آبادی گذشته بدود آخدرین شدعری را کده     ...می کردیم

شدعر بل ددی پدراز احسداس هدای سدترگ و دردم دد یدک         ...سروده بود ب ام خاندان پهلوی با صدای بل د خواندد 

ما هردو وهم همسر من و هم پدر همسر من کده بده   ...ی آفری ش  بود ه رم دمبارز که آزادی مردم سر چشمه

او گفت چ ین با مهددی نیدز خواهدد    ...همه چیز شگفت زده می نگریست و همه چیز برای  نو بود می گریستیم

و بخانه ی او خواهد رفت و شعرش را برای او خواهد خواند و ای که ابتدا بسوی من آمده بود شرمی بود کده  ...کرد

سیس او کدار هدای   ....ز او می کرد و شاید به این ترتیب شرم را ت لیل و جسارت رفتن بسوی اورا تکثیر می کردا

مرا دید و قرار گذاشتیم که شب شعری ازوی در نمایشگاهی از کار های من برپا ک یم که مدن آندرا بالفاصدله بدا     

د در آن شب ارزشم د به نزد او نیز رفته است و و هم گفت که سعی....فتوی در میان گذاردم و او مرا بر حذر کرد

درود بدر ایدن   ...او هم باور داشت که این کار او یک عذر خواهی با مسئولیت از آن زشتی که بیا شده بود می بدود 

 ...انسان بر جسته

چ د روز بعد ش یدم که سعید دستگیر و سر ب یست شده است و مادر بزرگوار و رن  کشیده ی او در بدر در 

...از این شهر به شهر دیگر درراه هرروزه....جستجوی اوست  

                                                           
 خاطرات خود را از اصغر محبوب در جای ديگری خواهم آورد.... 
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مهدی و من شبی تلمیم گرفتیم که سدفری   9900در تابستان ....و این را برای نگاشتن سفری پرشور بیاد آوردم

دارای ارزش زیدادی  «  ان الب مشروطه»به آهر بایجان و بویژه به تبریز ک یم سفری که برای مجموعه ی کار من 

من سفر های گوناگون به تبریز و شهرهای دیگر آهربایجان داشته ام اما این سفر دارای ارزش دیگری و هدم  ...بود

 ....به پیش هاد مهدی بود

ق دداد بسددیار معددروف و انسددان فددروتن و  ...یکددی از دوسددتان آهربایجددانی دوسددتی در تبریددز داشددت ب ددام ن ددی 

این را هم بگویم که من تازه ران دگی ....تی به نزد او می رفتیمدوستم ما را بدست او سیرد و ما می بایس...واالم ام

با اتومبیل را شرو  کرده بودم و در واقع به فوت و فن کار هیچ آش ائی نداشتم ولی آن ه گام جدوانی بدود وسدر    

د چون نه ، قرمز ش)در راه طوری شد که تریلی بزرگی ناگهان در برابر من سبز شد...پراز هوی های وخالی از پروا

ومن غافلگیر که تازه از روی پل وحشت اکی گذشته بودیم و ه وز در هول و والی آن پدل بدودیم   ( قرمز رن  بود

که غول قرمز و  وحشت اک در برابرمان یع ی درست روبروی ما در سمت راست جاده ی باریدک پدس از پدل بده     

ده است و بهیچوجه نمی تواندد کدار دیگدری    من ف ط متوجه شدم که او اتکاء بخود را از دست دا...سرعت میراند

که بدرای  ...خونسرد...خونسرد... مهدی پشت سرهم می گفت خونسرد...انجام دهد مگر از روی ما گذر ک د و براند

من ت ها کسی بودم که بایستی جمعی را از ندابودی در جدا و جمدع بسدیار     ....من واقعا آرام  علبی ویژه ای بود

نمی دانم چگونده ولدی خیدر گذشدت و     ...یدگی در خانه هایمان نجات دهم و اتفاقاً دادمبزرگتری را از درهم پاش

من بیاد می آورم که فرمان را با همه ی زاویه بسمت راسدت پیچانددم و بدر    ....بسوی زندگی دردناک خوی  رفت

ر دَم و دود با غرشی روی س گالخ ک ار جاده ی تازه آسفالت شده  باال و پائین شدیم و غول بی شاخ و دٌم و اما پ

من مثل بید ....غضب آلود از ک ار جان ما گذشت و سیس فرمان را به چپ پیچاندم و بر روی جاده براه ادامه دادم

و پس به مهدی نگریستم او نیز اتفاقاً بیدی بود که به این بادها بلرزد و بسختی من می ...به این باد ها می لرزیدم

تا بالخره مهددی اشداره کدرد کده در لوظدات مهیدب بایدد        ...این باره گفتگو نکردیمما کالمی هیچگاه در ...لرزید

به تئاتر اشاره کدرد کده چ دین وحشدتی در     ....خونسردی را حفظ کرد و من دیدم که او ه وز چون من می لرزید

اشداره   این البته م ام و بزرگواری مهدی بود که کوچکترین...آفری   ن   همیشه در گوشه ای از کار مخفیست

پس از ساعتی برای چای صدبح در ک دار قهدوه    ...و او برای من باز هم ارزش بیشتری یافت...ای به این واقعه نکرد

مهدی بسمت سبزه زار آن دُور رفت و بالفاصله با گل آبی رن  رع ائی بداز گشدت و آندرا    ....خانه ای توقف کردیم

تا آخرین روز سفر در برابر مدن جلدوی کیلدومتر شدمار      آن گل زیبا...چون به معشوقه ای با عش  بمن هدیه کرد

اتومبیل قرار داشت ودر بازگشت نزدیک به تهران در پمپ ب زی ی ه گام که من ب دزین بماشدین مدی ریخدتم و     

مهدی هم از ماشین خارج شده بود جوانکی برای تمیز کردن شیشه ی ماشین از درون و بیرون ، یا عاش  بدود و  

بدون ای که به ارزش آن برای من پی برد و یا از سر کار خود بددان تدوجهی   ...خوی  برداشتگل را برای معشوق 

به هر صورت این گل آبی همیشده در قلدب مدن تدازه و شدکفته اسدت و       ....نکرد و آنرا هم با دستمال خود روبید

 ....ودشگفتا که تمام پانزده روز سفر با کمی اغراق بگویم تازه و شکفته در برابر چشمان من ب

اودر پشت ...وق اد آقارسول دوست ناش اخته مان را یافتیم( شتر بان)در تبریز بالفاصله ق ادیِ در موله ی دوه چی

او تا ما را بر درب ق ادی دید از ...پیشخوان شیشه ای در حال وزن کردن پشمک بود برای بسته ب دی های آماده

مک که در دست داشت بهوا پرتاب شدد و پشدمک در هدوا    هیجان شگفتی که به او دست داد ناگهان توده ی پش
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بیروازدرآمد و جعبه ی حلبی از دست دیگرش بسوئی پرت شد و سر و صدای زیادی ایجاد کرد و ما دوتن حیران 

او با شوق شگفت انگیزتری بسمت ما شتاب برداشت و به گام پای  ...و مبهوت ف ط بر درگاهی ورودی ایستادیم

کف چوبی پشت پیشخوان که ور آمده و باال زده بود گیر کرد و با همان شتاب با صورت به  به یکی از چوب های

او با همان اشتیاق بسمت ما آمد و ما حیرانان ...ولیکن از رفتارش چیزی کاسته نشد...یخچال روبرویشبرخورد کرد

بریدن پشمک ه گام که  در حالیکه ک ار کف دست  خون آلود بود که پس فهمیدیم چاقوی...را به آغوش کشید

او خود را حائل به پیشخوان می کرد دست او را بریده است و گونه ی راست  از برخورد با یخچال متورم و سرخ 

یک صو ه ی عجیب و دردناک و در عین حال من و فتوی با بوسه های ندازنین او مفدری یدافتیم بده     ....شده بود

نمی توانستیم کالمی بر زبان بیداوریم و نمدی توانسدتیم بده     ...ک یمما نمی توانستیم خودداری ....قه هه خ دیدیم

 ...از خ ده باصیالح غ  می کردیم....غیرممکن بود...یکدیگر چشم در چشم ب گریم

او ما را غرق در بوسه و با لهجه ی آهری و اما با واژه ها و جمله های کامالً درست فارسی غرق در خوش آمد کرد 

 :کردو بیشتر هم تکرار می 

 ...عادت دارم...چیزی نیست...عادت دارم...د چیزی نیست  

 ...و ما که اظهار نگرانی برای او می کردیم او را بیشتر آشفته می کرد

 ...عادت دارم....عادت دارم...د نگران نباشید چیزی نیست  

ا جدا شد و تا خواسدت از  از م....و پس از بسیاری پرس و جو از حال و احوال یکدیگر و دوست  که در تهران بود

روی ادب در پس ما قرارگیرد ، در که ما دیگر رهای  کرده بودیم و با ف ر خودکار بسته می شد با ضدربه ای نده   

 :او بالفاصله گفت...چ دان سبک به صورت او خورد

 ...عادت دارم...د چیزی نیست  

ه است و به آسودگی که پشده ای را از چهدره   و دست  را بلورت کشید واقعاً آنیور که هیچ چیزی اتفاق نیافتاد

 ...می راند

 ...عادت دارم...د چیزی نیست  

 ...بر چهره ی او خط سرخی خود می نمود، ملتهب، از پیشانی تا گردن در سمت چپ ،

او ما را به اندرونی ، آنیور که خود می نامید هدایت کرد و ما در پس پیشخوان می بایستی از درب کوچکی و از 

او در پشت سر ما می آمد و من مودو تماشدای   ...چهار پله به حیاطی پائین تر از سیح ق ادی وارد می شدیم سه

درخت توت بسیار افراشته ای بودم که ناگهان صدای افتادن او را از پله ها ش یدم و مهدی بازوی مدرا فشدرد بده    

 :بود و بر کف حیاِ پخ  بود و بالفاصله نشانه ی درد درونی برای رفی مان که در واقع از هر سه پله لغزیده

 ..عادت دارم...چیزی نیست...عادت دارم...د چیزی نیست  

 ...مهدی او را در برخاستن کمک کرد درحالیکه اندوهی ژرف در چهره اش نمایان بود و دیگر نمی توانست بخ دد
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 ...عادت دارم...د چیزی نیست  

با و بارورو هوس انگیدز گذشدتیم امدا ناگده چدوب دسدت بسدیار کدت و         و ما بازدر پی  او از زیر درخت بسیار زی

که گویا کودکان و جوانان برای ریختن توت های رسیده به میان درخت پرتاب می ک  د و شده است کده  )کلفتی

 از البالی انبوه شاخ و برگ توت به سرعت لغزید و بر سر ق اد فرو افتاد و ما از(در بین شاخ و برگ گیرکرده باشد

او سدرش را موکدم گرفتده بدود و     ....همه ی ماجرا ف ط آخ او را ش یدیم که با آن برگشتیم تا مع ی آنرا دریدابیم 

 چهره درهم 

 :چشمان  را از درد می فشرد و با فروت ی می گفت

 ...عادت دارم...د چیزی نیست  

ه ی بزرگدی از اللده ی گدوش    در ای جا بود که من جای شفا یافته ی زخمی برگوش او دیدم که درواقع جای تک

در همان وضع که ازدردبخودمیییچید وبا کف دستِ راست جای ضربه ی دردآور چمداق  ..اوبود که ک ده شده بود

توت آور رابرک ار چهره و بخشی از عضالت گردن میمالید دیدم که انگشت اشاره ی دست چپ اودر جدای خدود   

له جای انگشت اشداره ی آن دسدت درک دار انگشدتان دیگدر      گشتی بدور اوزدم ومیمعن شدم که ب...حضور ندارد

و البته م هم مدی بایسدتی مدی خ دیددم امدا      ....خالیست وجای آن انگشت طوری خالی بود که خ ده آور می مود

بافشار بسیار بر عضالت چهره از آن خودداری کردم و ناگاه استاد رسول همانیور که بترتیبی ن   بر زمین بود با 

 :لون و نیز ازروی درد گفتبیچارگی در 

 .... بخ د...بخ د....خودتو نیگرنداری...بخ د...د بخ د آقا  

و خودعلیه دردو برای خ دیدن چ ان فشاری برعضالت چهره آورد که چ د لوظه قیافه ی طبیعی خودراازدسدت  

وروزی شاید سالی پس که من ....من دردل اورا می ستودم...و این نیز مهمان نوازی او بود که همراه ما بخ دد...داد

و مهدی خواستیم از تبریزیاد ک یم هردومان بیکسان اورا ارج می هادیم و ازاو بسان نمونه ی بارزمهمان ندوازی و  

من میمع م که مهدی فتوی در نگارشات خوی  از او بسان ....مهرهممیه انمان به یکدیگر و انسان یاد میکردیم

 ...شدانسانی نمونه ی مهر یاد کرده با

طبیعتداً همدین   ...او کوش  می کرد مراقب  باشد....شگفت انگیز بود و هم ای که دیگر مهدی همدرد او شده بود

دیگر او را به پی  انداختیم وهردو مراقب  بودیم اما وقتی اوخواست پی  از ما ازدوپله ...هم از او انتظار می رفت

ن   بر زمین شد و ما هردو پریدیم که اورا دریدابیم و او بدا    ی ورودی بهراهروی اندرونی باال رود با همه ی بدن

وبا اضیراب و با فروت دی  ...رن  پریده که بیشتر ب ظر میآمداز پی بردن به ن ص مهمان نوازی  بود تا ازروی درد 

 :می گفت

 ....عادت...چیزی نیست...عادت دارم...د چیزی نیست  

شیئی گران و اصدواًل شدیئی در آن اتداق نبدود کده زیبدائی را تدأمین        ....و به اتاق بسیار تمیز و زیبائی وارد شدیم

 ...اتاقی زیبا و پاکیزه بود...و بهتر است واژه ی پاکیزه را بکار برم..نمی توانم اتاق را توصیف ک م...ک د
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نگور بدا  یک سی ی با لیوان های پر از شربت ا(دختر آقا رسول)در حین احوال پرسی دوباره بودیم که دختر جوانی

رسدول خواسدت پدی     ...درخش  بلور یخ در آنها بدرون آورد و با لبخ د بسیار دوستانه و آش ا در برابر ما گرفت

دستی ک د و آنهارا بما بدهد که ناگه  لیوانی از دست  لغزید وپس همه ی سی ی به سمت ما کژ شد و اما دختر 

داند اما شدت کار طوری بود که گیالس ها همه لغزیدو جوان با مهارتی سی ی را دوباره بسرعت بوضع عادی برگر

مرد نازنین ف ط بدا حیدائی صداف بده     ....واژگون بروی سر و صورت ق اد افتاد و همه ی شربت و یخ بروی  ریخت

 :دخترش می نگریست و اواین بار گویا همه چیز برای  عادی و پی  بی ی شده بود گفت

 ....داریمما عادت ..چیزی نیست...د چیزی نیست  

و بسرعت گیالس ها و قاش  هارا جمع آوری کرد ورفت و واقعاً پس از یک ثانیه دوباره با دستمال های گوناگون 

رسدول افسدرده و   ..ورن  و وارن  و یک حوله بازگشت و مشغول تمیز کردن سدرو صدورت پددرش و قدالی  شدد     

 ....درمانده برخاست و برای شستشو و تعویض لباس بیرون رفت

عیست که درتمام چ د باری که اومارا برای هدایت در شهر و نشان دادن مرکز های اصدلی ان دالب مشدروطه    طبی

همراهی کرد اتفاقات دردناکی رخ داد که برخی بسیار خ ده آور و برخی بسیار انددوه بدار و همیشده شدگفت آور     

 :اما شگفت انگیز تر از همه...بود

گاه مرکزسازمان غیبی را ، سازمان رهبری ان الب مشدروطه را کده در آن   روزی او برنامه ریزی کرده بودکه مخفی

این  ازمهم ترین سازمان هدای سیاسدی   ....متشکل بودند بما نشان دهد( سوسیال دمکرات ها) اجتماعیون عامیون

 و مخفیگداهی کده مدا دیددیم برجسدته تدرین      ...ان البی کشور ما در مبارزه با امیریالیسدم و اسدتعمار بدوده اسدت    

مسجدبسدیار بدزرگ وزیبدای صداحب     ...سازماندهی سیاسی ان البی مبارزاتی در طول تاریخ کشور مارا دردل دارد

و پس از آن پایگاه اصلی ضدد ان دالب بدود و در واقدع ضدد ان دالب و        9282الزمان در تبریز در سال های ان الب

 ...رکز م دس سوء استفاده می کردندروحانی نمایان طرفدار استبداد قجر در آن گرد آمده بودند و از آن م

که سال هاست به هم و بسته است و رفت و آمد از درب بزرگ دیگری انجام می )ازدرب بزرگ قدیمی این مسجد

که گویا آن هم در خیابان دوه چی باز می شد وارد شویم در سمت چپ زیر تداقی وسدیعی هسدت کده آن     ( شود

در زیر این توده ی خاک  ورودی به زیرزمین عظیم مسجد ....ی پر بودروزها از توده ی خاک و چوب و آشغال ب ائ

 ....پ هان شده بود

در روزی که قرار داشتیم دو کارگر در حضور ما این توده ی خاک را بک اری بیل زدند و ما حیدرت زده در برابدر   

گر و رفی  ما و سیس مدا  و دوکار(ق اد پیشتر از آن چیزی نگفته بود)مان برروی زمین دریچه ی چوبی را دیدیم

و بداور  ...دوتن باهم بیک نیرو در یچه را برداشتیم و ناگهان یک سیاهی چ د صد ساله از آن به بیرون هجوم آورد

نه وحشت بلکه یک هُرم ویدژه ای در روح و قلدب   ...کن که این هجوم تاریکی به بیرون  را دیدم و مهدی هم دید

زپی  آماده کرده بودند کدار گذاشدت د کده در سدیاهی فدرو رفدت و مودو        آنها نردبامی را که ا...من شکل گرفت

پس رسول یکی از کارگران را پیشرو بیائین فرستاد که او نیز در تاریکی موو شد و پس مدن مدی خواسدتم    ...شد

سرم  بتاریکی فرو شد دیدم که نور مدرده ای  ...و سیس من پائین شدم...ولی به احترام مهدی اورا پی  فرستادیم

و در فکدر تشدخیص   ...گویا می تابد ، فوراً در یافتم باید از چراغ قوه ی دستی باشد که نفر اول به همراه برده بود
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چهره و اندام مهدی بودم که ناگهان هواری گویا بر سرم خراب شد و تازه پایم از پله آخر بزمین رسیده بدود کده   

و پ   متدر نردبدام را اوبددین    ...ای با ضربه اصابت کرده بودآق رسول تمام نردبام را لیز خورده و لگ   به هر پله 

 :و از نیمه ی راه بریده و با نفس های ترس زده ...ترتیب به پائین رساند

 ...عادت دارم...چیزی نیست...عادت دارم....د چیزی نیست  

 :و ما در تاریکی اورا لمس کردیم و گرفتیم

 ...د عادت دارم  

که این زیر زمین در گفته ها هست کده در زمدان   ...ین زیر زمین ارجم د سخن گفتنو شرو  کرد از سرگذشت ا

یع ی باز هزار و پانلد سال پدی  از آن و  )ساسانیان زیر پایه ی آتشکده ای بوده است که در زمان میترا پرستان

 ...دساخته شده و زرتشتیان آنرا به آتشکده ی خود شکل داده بوده ان(در مجمو  سه هزار سال پی 

مدن در  )ما در دوطرف او بودیم.او چراغ قوه را از آن کارگر گرفت و او را باال فرستاد...ما در ک ار هم راه می رفتیم

و بازوان اورادردست داشتیم که مبداد در آن تداریکی لیمده ای بدازبر او وارد     (طرف راست و مهدی در طرف چپ

 ...شود

ی سیاسی و مبارزاتی حیدر افشار و علدی مسدیو و رهبدران دیگدر     در جریان ان الب مشروطه که در واقع به رهبر

ضد ...سازمان غیبی و نیز ستار خان بودو البته زنان و مردان مبارز دیگری هم در درجه های بعدی کار می کردند

ان الب که چهره ی زشت خود را بویژه زیر ن اب اسالم وهم پشت پرچم آزادی ازچ گدال کفارپ هدان کدرده بدود     

و اما خالقیت ان دالب همیشده برتدر    ...ازماندهی ومبارزه ضد ان الب را در مسجد صاحب الزمان پی گذاشتمرکزس

بیاری ان البی هائی که در مسجد بدرای ضدد ان دالب    (حیدر عم اغلی)حیدر افشار...است و هم هشیاری ان البی ها

شت ویژه ای که در ایدن بداره داشدتم در    و من متأسفانه نام همه ی آنهارا فراموش کرده ام و یاددا)کار می کردند

وضع ب ول آق (ازدست داده ام و ب ابراین به آنهم نمی توانم مراجعه ک م9922جریان خارج شدن ازکشور در سال

رسول سوق الجیشی مسجد را به دقت بررسی و زیر زمین  آنرا با دقت ان البی که حیدر افشار داشدت بدرای کدار    

جوانده  ...کرچ می زندد ...ان الب ریشه می ک د...درزیرنگاه ضدان الب...شگفتا...ک د مخفی سازمان غیبی انتخاب می

ما ...یسیار بزرگ می نمود(البیرنت)زیر زمین ب ظر من تو در تو چون گم در همی....می زندوشاخ وبرگ می دواند

انیم راه خدروج رابیدابیم مدی    نتوانستیم تمام آنرا ببی یم یع ی رفی  ما از ای که در زیر زمین گم شویم و دیگر نتو

او همه ی این هارا در حین راه رفتن ن ل می کرد و هم با چراغ قوه درو دیوار س گی وآجری را بمدا مدی   ...ترسید

اما ف ط در سیح دایره ی روشن نور که ...و چشم ما نیز عادت کرده بود و می توانستیم همه چیز را ببی یم...نمود

درجه ب دی مدور موو می شد و گاه هدم دایدره ی ندور بدر گوشده هداوپیچ وخدم         افک ده می شد و در اطراف به

ندور را درسدت بدر سِدکُ جیِ راه     ...او در گوشه ی یک پیچ ندو ...هاوباالوپائین ها شکل های گوناگون برمی میگرفت

کُیده ای از  و او ادامه داد که کمی جلدوتر  ...انداخت و ما توانستیم یک استخوان ترقوه ی انسان را تشخیص دهیم

او مدی  ....جمجمه و استخوان بدن انسان یافت می شود که ارزش تاریخی دارد ولی کسی بدان ها توجه نمی ک د

                                                           
  برای البيرنت من وازه ی من در آوردی گم در هم را بکار می

 ...برم
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یک گروه از طرف تلویزیون ایران برای فیلمبرداری از این زیر زمین آمد و کشف 9940گفت در سال های پس از 

می بوده باشد و در ک ار آنها بسیاری شیئی و لباس و  کرد که این استخوان ها مربوِ به زمان ساسانیان می باید

اسلوه و سیر یافت د و چاپیدند و اگر چیز قیمتی دیگر می بوده است او ندانسته است و اما مدی بایدد حتمداً مدی     

و ناگهان با هیجانی در گوشه ای جمجمه ای را نشان داد و گفت نزدیک شده ایم و باید نگران چاهی ...بوده باشد

نور چراغ ه وز روی جمجمه متمرکز بودو ...که پی  از کُیه ی جمجمه درست در میان راه حفر شده است باشیم

باتکان هائی که داشت  چ ان می نمود که جمجمه زنده است و ناچشمان  را در کاسه مدی گرداندد ویدک ت هدا     

ه ناگهان من احساس کردم که ک...فک  را به ای سو و آنسو کژ و مژ می ک د و در مجمو  یک رعبی در همه ی ما

احساس عجیبی بود و همین احساس عی اً در مهدی ایجادشده بود و اوهم ....باید بالفاصله زیر بازوی ن ی را بگیرم

او درست درهمان لوظه داشت پدا بده خدالیِ چداه کده در      ...بالفاصله هردودست  را حائل به بازوی رفی مان کرد

که داشتیم امدا بدا سد گی ی او بده     ( غریزی)ما دوتن با پی  آمادگی غیبی  و گذاشت و...برابرش بود می گذاشت

هددردوتن نیروم ددد بددودیم و توانسددتیم جددرم اوراآویددز بددر درون چدداه حفددظ ....طددرف درون چدداه کشددیده شدددیم

 ....وحشت را خوان ده می تواند در ما احساس ک د....ک یم

 :او به لک ت و با لهجه ی آهری می گفت

 ....عادت دارم...د چیزی نیست  

 ...چون ماجرا چیزی دیگر بود و اوهم بدان عادت نداشت...و آنهم زائد بود...و این باراین جمله را ف ط یکبار گفت

جمجمه هارا با اکراهی نگریستیم اما من احساس کردم که آنها جمجمه ی آبداء مدا هسدت د و ناگهدان احسداس      

پی  بردم که یکی رابردارم دیدم پدی  از مدن مهددی یکدی را      دست...احترام فوق العاده ای در من شکل گرفت

هدردو سدکوت کدرده بدودیم و در     ...دانستم که در او نیز این احساس با نیروم دی شکل گرفته اسدت ...برمی دارد

کده  آنها هم ابدیتی بودند ...شاید تا ابد می توانستیم بدان ها ب گریم....تاریکی نور چراغ قوه به آنها نگاه می کردیم

 ....در آنجا خوابیده بودند

و ت ها افسوس برای ما باقی ماندده بدود و   ...من نمی دانم چه بالئی سر این گ   گرانبها آورده بوده اند و آورده اند

 ....برای تاریخ بشریت...وبرای بشریت...برای من و برای مهدی......باقی مانده است

 ان اولین و مهمترین ان الب دمکراتیک آسیادراین گُم درهمِ پیچیده، ان الب مشروطه ی ایر

افسوس بر ما که نیروهای امیریالیستی انگلدیس و آمریکدا و آلمدان کده     ...رهبری شده است(به نوشتار ل ین کبیر)

بسوی خونین ترین لوظات تاریخ بشر پی  می رفت و خونخوار سبوعی بود ما را و بشریت را شکست داد و ه وز 

 ....داز آن شکست بهره می بر

آقا رسول تعریف کرد که چاپخانه ی روزنامه ی مخفی اجتماعیون عامیون ب ام ایران در این زیر زمدین کدار مدی    

بر پرده ای آورده ام و شاید  9902من پی  از دانستن این مسئله صو ه ای از آن را تخیل ودر سال )کرده است

ن وارسته بما نشان داد که در فرو رفتگی های پ هان در آقارسول این انسا(...بزودی در نمایشگاهی آنرا آویزان ک م

آن گم در پیچِ تاریک، اسلوه و ابزار ج   پ هان ومیترائیان و مزدکیان و خرمددی ان وحتمدا سدیس صدفاریان و     
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ودر گذشته راه های مخفی گوناگونی به خارج از زیر زمین گشوده بوده اسدت  ...بسیاری دیگر مخفی می شده اند

او بما نشان داد که در گوشه ای آرد و مواد غذائی از جملده ب شدن و سدبزیجات    ...اه آنهارا بسته اندکه درزمان ش

می توانست د روزهدا و  ( او با این نام آنهارا خواند)خشک نگهداری و حتی طبخ می شده است و ج گجویان ان الب

دان و کوتده بدین از ناگهدان ظهدور یدک      و چه بسا ضدان الب ندا ...هفته ها پ هان در آن به نهان کاررا پی  ببرند

اعالمیه ی اجتماعیون عامیون که به درودیوار مسجد چسبیده بود و مردم و مسلمانان را دعوت می کرد که گول 

چ ان وحشت زده می ...ضد ان الب نشوندو آنهارا به وحدت در مبارزه علیه استعمار و استبداد قَجَر دعوت می کرد

ن آن که برای سازماندهی مبارزه شان علیه ان الب به مسجد می آمدند آنرا تدرک مدی   شد که بسیاری از طرفدارا

رفی  ما همه ی این چیزهارا نه در همان زیر زمین و همان روز بلکه ...کردندوچ د روزی در آن حاضر نمی شدند

 ....روزی دیگر و در خانه اش ن ل کرد

ک انبار بزرگ اسلوه و مهمات ج گی تعبیه کرده بود و بیشدتر  حیدر افشار البته در زیر ارک پر ابهت تبریز نیز ی

ج   های چریکی وخیابانی و آن ج   هاکه در اطراف شهر در می گرفت وبیورکلی در دفا  از شهر ازانبار ارک 

دیوارها همگی از طدرف داخدل   )مهدی روی دیوارهای ارک راه می رفت ومن به تأسی ازاو...تأمینِ اسلوه می شد

ارج از پائین بباال اوج می گرفت و وقتی مهدی را در میانه ی یکی از آنها دیدم که بسوی باال می رفدت  ارک به خ

اندام زیبا و پر ابهت او برایم ناش اس و همچون اندام اسیوره ای بود با سی ه ی پی  و سری افراشته که بر باروی 

من موو تماشدای  ....ن ها را می س جد و مییایدافسانه ای در آسمان ها بر مرز های سرزمین خود نگران است و آ

مردم زیادی هست د که بدزرگ  ....من بارها بود که عظمت او را در حرکتی یا گفتاری احساس کرده بودم...او شدم

قلب نیروم دی دارند که برای زندگی ...ابهت دارند...اما کم د کسانی که عظمت دارند...گوئی می ک  د و یا بزرگ د

سیار نیست د کسانی که به عظمت خود پی میبرند لیکن آنرا در فروت ی و کارِ تولیدی خود پ هان می ب....می طید

او در زنددگی  ... و نده در روزهدای زنددگی   ...او ت ها در کارش مغرور بود و در زندگی عظیمی که می ساخت...ک  د

 ...روزمره ی خود مردی ساده و عادی چون همه ی دیگرمردان بود

ساعت ها پدس از  . او بود که عظمت داشت...یدم که آن ارک سترگ در آن روز در برابر او کوچک بودمن میاندیش

 و ه وز هم گاه که اورا بیاد...آن من ه وز شیفته ی آن صو ه بودم

 . می آورم چ ین شیفتگی احساس می ک م 

ار قرچده داغدی در یدک خدانواده ی     در این موله ست...مارا به امیر خیزبرد...رفی  موبوب ما...روز دیگری آقارسول

در نو جوانی  مأموران تزار روسیه فرهاد برادر بزرگترش را با کمک دوسدتاقبان  .زحمتک  و ان البی بجهان آمد 

 ...های قجر دستگیر و تیرباران کردند و

مهددی گفدتم    فوراً بده ...من تا برنام خیابان که برورقه ای فلزی ن ر بود چشم گرداندم قلبم بیی  بیشتری افتاد

از روز اول من از رسول خواسته بودم که مارا ب زد پسر ستار خان ...فکرمیک م بسمت خانه ی ستار خان می رویم

و اودر آن روز بدون ای که از م لد چیزی بگویدد مدارا بسدمت خانده ی سدتارخان مدی       ....ببرد ومارابااو آش ا ک د

من و مهدی هردو احسداس  ..نمی دانم....توصیف راه می سیردیممن ومهدی هیجان زده با التهابی غیر قابل ....برد
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مهدی فتوی روزی بسیار پی  از آن در تهدران از  ...می کردیم که بسمت خانه ی سردار ملی خودمان  می رویم

 ....سردار ملی خودمون....ستارخان ب ام سردارملی خودمون نام برد و من آنرا هرگز فراموش نخواهم کرد

م با ستار خان زندگی کرده بودم و با او وان الب در آهربایجان و با تبریزمرکز وشهر ان دالبِ ایدران   من دهسال تما.

یع ی فرزند دختر ستار )و مهدی فتوی در آن روزهای پرشور مرا با نوه ی ستار خان.... شبها وروزها گذرانده بودم

و مترجم آثار شور انگیز علمی در باره ی  دکتر نورالدین فرهیخته چشم پزشک و انسان برجسته و نویس ده( خان

با فروت ی ویژه ی خود بخانه ی ما آمده بود وکارهدای  ( دکتر فرهیخته)تکامل هستی و انسان آش ا کرده بود و او

مرا که در آنروزگار در خانه انجام می شد واز پرده های بزرگ با صو ه هائی از ان الب مشروطه ی ایران که مدن  

سیس بربوم های بزرگ پرورده بودم بادقت و شوق نگریسدت و آنهدارا بدا غدرور توسدین کدرد       تخیل ودر ههن و 

وسیس با بزرگواری خود  ص دوقچه ای از عکس های خانوادگی خود را در اختیار من قرار داد کده در بدین آنهدا    

های بسیار با ارزشدی  عکس ...تلاویری از قهرمانان ان الب یافت میشد که بی ظیر وارزش آنها غیرقابل تخمین بود

من البته سیس این ص دوق را به او باز گرداندم و نمی داندم او پدی  از   )که ه وز در هیچ کجا م تشر نشده است

دکتدر فرهیختده   (او در سال های اول ان الب زندکی را ترک کدرد .....مرگ ناگهانی  آنرا به چه کسی سیرده است

من دختر ستار خدان را  ... ما هردو از آن انسان بزرگ چیزها آموختیمو ...چ د بار به همراه مهدی بخانه ی ما آمد

نیز باری بچشم خود دیدم و در چشمان او همان فروغی را که در چشمان ستار خان در عکس ها می تدوان دیدد   

 ....زنده در برابر خودنگریستم

 :مهدی می گفت

ت اگرچه نمی داندم چدرا او از دائدی    د ای کاش ه وزدکتر فرهیخته زنده میبود و درک ارما حضور میداش

 ... *.زیاد دلی به خوش ندارد( یع ی پسر ستار خان)خود

تا به کوچه ی په ی رسیدیم ب ام کوچه ی سردار ملدی گویدا   ....ما هردو در هُرم یک دیدار تاریخی بسر می بردیم

که رفی  رسول ما که شگفتا و ه گام ...قلبمان طی  بسیار شدید ی داشت...قلب هردوی ما داشت باز می ایستاد

سراپا از هیجان خالی بود در برابر دری نورن ، سبز  چشمخراش بر دیدواری بده اخدرای کمرند  چدون کاهگدل       

 :ایستاد متوجه شدیم که اودر حالیکه با یک گرفتگی عضالنی در چهره و تمام بدن مبارزه میک د رو بما گفت

 ....وله م تظر شما هستمد من شمارا ترک می ک م و یک ساعت دیگر سر م 

 ...ادامه در شماره بعد

 زاده شهاب موسوی                                                                                                        

 9911فروردین                                                                                                           

 

 ...اما م ظور همان است کار برد نیست مه هائی که مهدی بهاین درست کل *
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 باستان یونان اترئت به مختصر نگاهی

 (چهره) نلرتی اصغر

 

 
 سخن پیش

 

 ایان  .اسات  باساتان  یوناان  اترئا ت تاریخ به مختصر نگاهی خواند، خواهید آینده گفتارهای و جا این در آنچه
 و فهم سبب ترتیب، به آنهم آنها، ی همه پیگیری شک بی .است شده تنظیم قسمت شش در مجموع در نوشتار

 .هستند گیری بهره قابل مستقل و تنهایی به نیز آنها تک تک اما شود، می مطالب بیشتر لذت احیاناً و پیگیری

 و هنری مهم های جنبه به توجه با حال عین در و ساده ممکن حد تا مطالب و مقوالت است شده سعی اینجا در
 ،هماه  از بایش  نوشاتارها  ایان  مخااطبین  .شاود  اجتناب ها نام انبوه از و گیرند قرار توجه مورد آن اجتماعی

 .اسات  یوناان  اترئا ت تحوالت و تاریخ با اجمالی آشنایی هم آن هدف و بود خواهند متخصص غیر خوانندگان
 مقایساه  و دوران آن نویساان  نمایشانامه  مهام  آثاار  برخی بر هم مکثی خود، تاریخی بررسی مسیر در البته

 .نویسی درام و تراژدی ی باره در ارسطو مهم نظریات بر نگاهی هم سرانجام .داشت خواهیم آنها های دیدگاه
 

 :آید می پی در که است مجموعه این از نخست گفتار عنوان ،"یونان تئاتر در اساطیر و آیین نقش"
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 :نخست گفتار

 یونان اترئت در اساطیر و آیین قشن
 

 
 آیینی مراسم -9
 خاسدتگاه  بده  .باشدیم  داشدته  اترئت پیدایی چگونگی به نگاهی که است نیاز همه از بی  اترئت تاریخی بررسی در

 دیدگاه یک دارای نظر اهل همه اترئت خواستگاه ی باره در .دهیم توضیح را آن آتی تووالت برخی بتوانیم تا .اترئت

 به متکی بیشتر خود وسیع مع ای در اترئت خاستگاه ای که مهمتر همه از اما .ک د می دشوارتر را کار این و ت دنیس

  .قبول قابل س دهای تا است نظریه

 .میدهدد  نشان نیز انسان امروز زیست تکامل را ادعا این .است بوده جستجوگر و ک جکاو موجودی دیرباز از انسان

 از انسدان  آمدن بیرون ی افسانه و زنجیر در پرومته و شاه ادییوس همچو یونان نمایشی رآثا نخستین حتی را این

  .اند ورزیده تاکید هم بهشت

 و بدود  طبیعدت  کدور  خشدم  اسیر که انسانی .کرد می طی را خود ی روزمره زیست فروان های پرس  با که انسانی

 و بگیدرد  طبیعت با نابرابر نبرد جوالنگاه در را او تدس که نیرویی دنبال .گشت می مع وی و مادی گاه تکیه دنبال

 انسدان  ایدن  بده  توانست می نیرویی چه اما .برساند ام یت و آرام  و آسای  بهشت به را او زندگی توفانی موج از

 پ داه  ندامرئی  نیروهدای  به پس .پیمود می خیال راه بیشتر روز آن انسان فهم ک د؟ کمک طبیعت قهر در درمانده

 زادن، لدذت،  بداران،  آفتاب، برای گاه آن پس .آفرید شمار بی خدایان اندیشیدن جای به و کرد طی افسانه هر .برد 

 که شاید بدانها، ب دگی در و نهاآ پ اه در تا آفریدند خدایانی آدمی زیست دیگر های نشانه هزاران و زندگی مرگ،

 جملده  از مدزار   در جوانهدا  همخدوابی  و پایکوبی و رقص کردن، قربانی مراسم پس .ک د طی آسانتر را زندگی راه

 برای ت ها کارها این ی همه .آفرید روز آن انسان خود درون آرام  برای بسا چه و خوشای د برای که بود مراسمی

  .بود هم (طبیعت ) دشمن بر غلبه برای همچ ین نبود، خدایان توجه جلب و ب دگی اثبات

 در ت ها پیدای  ابتدای در زبان این گرچه و همگانی ست زبانی (صورت و نت) نمای  که داشت دور نظر از نباید

 مدی  م عکس را پیرامون های دریافت تغییر و گزارش ت لید، به انسان ی اولیه نیاز و نبوده عبادی مراسم خدمت

 تل دی  راتئد ت ه ر ی سرچشمه نوعی به که مراسمی .است درآمده آیی ی مراسم کامل خدمت به مرور به اما کرده،
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 بتوان دد  تدا  شدند ساختارم د و م سجم مراسمی به م جر کوتاه چ دان نه زمانی طی در باورها این پس .شود می

 (9) .گردند قبیله آن هویت ریفتع بسا چه و شوند ظاهر ای قبیله و قوم آیین یک قامت در

 همین از و داشته خوش دل پراک ده  باورهای به دهد، تن آیی ی نظم و آیی ی باور و آیین به آنکه از پی  انسان

 پدس  .دهدد  مدی  نشدان  را زندگی راه ها انسان برای اجتماعی قانون یک مان د یرد،گ می شکل آیی ی نظم وقتی رو

 و طبیعدی  فدوق  نیروهدای  بزرگداشدت  احتمدالی،  حدواد   مهارکردن تعلیم، روش بی ی، جهان ن   ابتدا در آیین

 (2) .است داشته را افری ی لذت و سرگرمی

 آدمیدان  سراغ مشابه سرنوشتی جهان سراسر در بسا چه و نییمودند را هرا این یونانیان ت ها که پیداست شواهد از

 و پرسد   آری .داشدت  نخواهدد  و نداشدته  دیگدر  راهی خیال و جستجو پرس ، از غیر هرگز انسان که چرا آمد،

 مراسدم  ایدن  از یکدی  مدتی از پس که گشت انبد م جر یونان در اما نبود، یونانیان مختص ت ها خیال و جستجو

 کده  بدود  مراسدم  ایدن  ی توسدعه  و تکمیدل  در و شدود  مرسدوم  (دیدونیزوس ) شراب خدای جشن قامت در آیی ی

 هر آتن اهل ویژه به که مراسمی .شد مرسوم نویسی نمایش امه ی مساب ه و گرفت شکل ساالنه اتریئت ی جش واره

 و هدا  تدراژدی  تماشای به «خیر بانیان» و دولت کمک با و آمدند می همه گرد دیونیزوسی های جشن اسم به سال

 بده  بسدا  چده  .رفدت  و یافت را خود مست ل راه حدی تا جش واره همین بعد سالها .نشست د می بسیار های کمدی

  (؟) .شد جایگزین شراب جشن مراسم های بخ  دیگر جای

 در فرضیات و نظریات از یکی شود، می هم یونان شامل که راتئت خاستگاه توضیح در آیی ی مراسم ی فرضیه البته

 متهم را آن و دانسته «فره گی داروی یسم» به آلوده کمی را نظریه این شماری و .است اترئت سرم شا توضیح  امر

 بده  چدون،  چرا؟ .است اترئت خاستگاه نظریه ترین م بول ه وز اما اند، کرده پیشین های انسان به تو یرامیز نگاه به

 (سداختارگرایی  و کدارکردگرایی ) نظریده  دو آن از تدر  بی  تاریخ طی در انسانی تفکر تکاملی روند با نگارنده، نظر

  .باشد یونان اترئت به مودود حدودی تا همخوانی این اگر حتی .دارد همخوانی

 یع دی  آیی دی،  مراسم سایلو بدون اما داد، توضیح را یونانی اترئت گیری شکل آن ی فایده و آیین توسط بتوان اگر

 به اترئت توان نمی تماشاگر و صو ه بازیگر، مهمتر همه از و گفتار و لباس رقص، آواز، موسی ی، ،(صورتک) ماسک

 در بعددها  که وسایل و ع اصر این ی همه .کرد تعریف دنیا،از هرجایی در چه و یونان در چه را کلمه واقعی مع ای

 موسوب نمای  امر اصلی ع اصر از هم امروز تا و شدند آن پذیر نا تفکیک وجود از بخشی و کردند خانه اترئت دل

 مراسدمی  بددون  سدو  دیگدر  از پس .شدند ماندگار و آند کرده باز راه نمای  ه ر به آیی ی مراسم دل از شوند، می

 .است تلور قابل غیر اترئت در هم ع اصری چ ین حضور و یافت راه آیی ی

 

 ییونان های اسطوره -2
  اسطوره کارکرد و چرایی :الف
 زیدادی  حدد  تا و کرد می مهیا را یونان اترئت عملی امکانات و بوده اجتماعی ضرورت یک آیی ی مراسم برپایی اگر

 و هدا  تدراژدی  ایجداد  بدرای  الزم خدام  مدواد  توانسدت د  یوندانی  های اسیور دهد، می توضیح را یونان اترئت خاستگاه

 همچ دین  .باشد د  بزرگدی  کمدک  نمایشد امه  تولیدد  چرایدی  و غ ا در توانست د ها ورهاسی .ک  د مهیا را ها کمدی

 انسدانها  رواندی  گاه تکیه حال عین در توانست د اساطیری باور .باش د طبیعت با نبرد در انسان گویای زبان انعکاس
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 خددایان  همدین  بدا  و کرد می توجیه را خود رن  انسان که بود اساطیر با .شوند ها انسان دید اف  ی سازنده .گردند

 تبلوری اساطیر .بود ت یده ش زیست و فکر بر خود که همان از .شود رها  ب د از داشت تالش که بود ساخته خود

  . اجتماعی زیست در آدمی عمل و اندیشه میان نبرد از بودند

 بدا  توانسدت  مدی  را پیروزی و دنبر این انسان اگر .بود طبیعت با نبرد در انسان ی نتیجه و برآی د اگر آیی ی مراسم

 از پدس  و پدی   جمعدی  هدای  حرکدت  و حیوانات صدای ت لید و غارها درون های ن اشی با یا و آت  اطراف رقص

 و هدا  حرکدت  آن ی نتیجده  .بودند زندگی تورکات این فکری/نظری توجیه و توضیوات اساطیر دهد، نشان شکار،

 هدای  پرسد   و گیتدی  بده  انسان نگاه ی نتیجه و شدند می متبلور م سجم ای جا آیی ی مراسم در آواها و ها ن اشی

 کردند؟ می هماغوشی انگور های باغ و مزار  در جوان های زوج باید چرا .کردند می م عکس را وی ش اسانه هستی

 گداه بار به قربانی باید چرا .کرد می عیا بیشتری ثمر آنها های باغ و مزار  به باروری و شراب خدای ای چ ین چون

 و .بکاهد آنها بر خود خشم از یا ک د عیا تری افزون مهر ها انسان بر خدایان خدای زئوس، چون دادند؟ می خدایان

 .دیگر های مثال بسیاری

 

 
 

  اساطیر شناخت های گام نخستین :ب
 سدتی را بده  اما .شود می موسوب باستان یونان مذهب وجود و ازش اخت بخشی ش اسی اسیوره و اسیوره امروزه

 امدا  .اسدت  دوران آن از ماندده  بداقی  ادبیدات  نخسدت  ی مرحله و  درجه در چیست؟ ش اسی اسیوره برای ما م ابع

 همچدون  بازیافتده  آثدار  و ش اسی باستان های یافته بلکه اند، نشده م عکس فلکلور و کتبی ادبیات در ف ط اساطیر

 امدروز  تدا  اسداطیر  اصدلی  م بدع  ای همده  بدا  .ده د می ارایه را عرصه این از بیشتری جزییات هم ن اشی گلدانهای

 .است دوران آن از مانده  باقی ادبیاتِ همچ ان

 نگدارش  بدا  مدیالد،  از پدی   نهدم  ی سدده  در وی .هستیم هومر تالش مدیون را اساطیر از کلی ش اخت نخستین

 بدرای  آثدار  ایدن  بدا  هدومر  .ک د تثبیت باستان یونان در را اساطیر واالی و ادبی جایگاه توانست ،«ادیسه و ایلیاد»

 برای ما راه مای نخستین وی پس .کرد میرح را یونان خدایان از بسیاری نام، هکر و اشاره به گرچه بار، نخستین

 از وی مدیون نخست ی مرحله در دانیم، می یونانی اساطیر و تاریخ از ما آنچه همه واقع در .است اساطیر ش اخت

 هدا  زبدان  فارسی برای شاه امه با بعدها فردوسی که ست تالشی آن مان د هومر کار .ستا ادیسه و ایلیاد اشعار راه

  .فره گی و زیستی هویت تعیین نوعی .داد انجام
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 قدرار  دقدت  مدورد  عمی  و مبسوِ طور به و برگزید خود اصلی موضو  را اساطیر که دقی  و مدون کتاب دومین

 «هزیدود » ندام  بده  فردی را کتاب این .داشت نام «تئوگونی» اثر این .شد نوشته هومر از بعد سده یک ت ریبا داد،

 بدرای  دیگدران  که است کتاب این از پس .کرد تدوین را ایزدان ی نامه نسب خود مشهور کتاب در وی .بود نوشته

 لکده ب نکدرد،  اکتفدا  ایزدان نام هکر به ت ها هردوت برخالف هزیود .یافت د قبولی مورد م بع اساطیر بررسی و فهم

 (9) .داد قرار بررسی مورد هم با را آنها نسبت و کارکرد

 و «پوسدانیاس » چدون  هدایی  داندی  جغرفی ،«سیسیلی دودور» و «هردوت» چون دانانی تاریخ بعد سالهای در البته

 وریآ جمدع  و اساطیری های نشانه تماشای و مردم با  گفتگو و کرت و سیسیل و یونان در گردش با «استرابون»

 شداعران  و هدا  رومدی  ن   باید همچ ین .دادند بدست اساطیر ی باره در گرانبهایی بسیار آثاری مولی های افسانه

 اسداطیر  تاریخی تثبیت و ش اخت که گرفت نظر در زمی ه این در را بیزانسی نویس دگان سرآخر و یونان متاخرتر

 .ساخت د میسر را

 

 اساطیر یابی ریشه  :پ
 از دسدته  دو مجمدو   در تدوان  مدی  اسدت،  گفتده  هزیود آنچه به اتکا با و اساطیر از یامروز فهم و اس اد اساس بر

 و گیتدی  (کدائوس /Chaos) مرج و هرج  دوران یع ی آفری   های ه اسیور نخست .کرد متمایز هم از را اساطیر

  .المیی ایزدان دوران دوم

 اسداطیر  بدزرگ  خدانواده  المیدی  ایدزدان  ابد  مرج و هرج دوران ایزدان  وصلت راه از هزیود ش اسی نسب  اساس بر

  .اند گرفته شکل یونانی

 وی بدا  همااغوشدی  در و افری دد  می را (آسمان) آورانوس هیچ از او و شود می آغاز (زمین خدای) گایا با چیز همه

 مبودث  ندوعی  بده  اسداطیر  در ایدزدان  از بخد   ایدن  .گیرندد  مدی  شدکل  هدا  سیکلوپ و ها غول ها، تیتان های نژاده

 را ،(کدائوس ) مدرج  و هدرج  از عبدارتی  بده  یا هیچ از هم آن گیتی، (آفری  ) گیری شکل چگونگی و ش اسی یهست

 هسدت د  ها همین و رندیگ می شکل المیی ایزدان یونانی های اسیور بعدی ی مرحله یا دسته در .ده د می توضیح

 بدا  چیدز  همه دسته این در .سازند می را یونان در دی ی اولیه تفکرات و ادبیات اول دست و مهم ابزار و وسیله که

 آنکه تن ش  این میان در که شوند می زاده مهم ایزد ش  که است دو این از و شود می آغاز «رئا» و «کرونوس»

 خددای  هماندا  ک دد،  مدی  تدازی  یکده  عبدارتی  به یا حکومت افراشته قامتی با یونانی باور و ادبیات بر بیشتر همه از

 «المیدی  ایدزدان » یوندانی  ش اسدی  اسدیوره  در را دسته این شد، گفته باال در که همانیور .است «زئوس» خدایان

 (4) .دان د می

  

 و رگ همه در ت ها نه آن مع وی نفوه و است عمی ی و مفلل و وسیع بسیار مبوث خود ش اسی اسیوره شک بی

 از بخشدی  امدروزه  اسداطیر  .کدرد  یرابسد  خدود  از نیز را اروپا سراسر بعدها بلکه کرد، رخ ه باستان یونان ی ریشه

 اروپا بزرگ نویس دگان نمایشی و داستانی ادبیات خام مواد و سو یک از تولیلی های رشته و دانشگاهی مباحث

 دارم گمدان  امدا  .نیسدت  آسدانی  کدار  آن در عمی  خوردن غوطه و بدان ورود پس شود، می موسوب سو دیگر از

 .باشد کافی باستان یونان نمایشی ادبیات و اترئت های سرچشمه توضیح یع ی ما، م ظور برای حد همین
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 نظدری  و عملدی  سرچشدمه  دو از آغاز در یونان اترئت که ده د می نشان قرائن و شواهد برخی ای که ی نتیجه پس

 سدو  یدک  از شددند  سدبب  پد جم  ی سده در را یونان اترئت دریای خروش که اصلی رود دو این .است شده سیراب

 .بودند اساطیری باورهای سو دیگر از و یآیی  مراسم

 ...دارد ادامه

 

 (چهره) نصرتی اصغر                                                                                       

 2121 مارس 99 کلن                                                                                      

 

  :منابع

(9)  .Dumont ;Gronmeyer éAndr ,Schnellkurs Theater(اترئت فشرده تاریخ)، اصغر :برگردان 

  .مترجم فیسبوک در شده م عکس نلرتی،

 .99 و 92 .ص اول، جلد ور، آزادی هوش   ترجمه برک، .گ اسکار جهان، تئاتر تاریخ (2)

 .9900 اول، چاپ روز، فکر انتشارات پور، اسماعیل ابول اسم ترجمه ژیران، .ف اثر یونان؛ اساطیر فره   (9)

(4) /wiki/org.wikipedia.fa://httpsیونانی_اساطیر 

 

 

 

 

 
 ) Atticus Herodes of Odeon(کوسآتی هرودس اودئون تئاتر آمفی از نمایی

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.iranhotelonline.com/blog/post-1410/%D8%A2%D9%85%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3-%D8%A2%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3(-Odeon-of-Herodes-Atticus)
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 از آغاز تا هنوز« ملّا نصرالدّین»

زاده بهروز میلب  

 
رغم شکستِ آن، آغاز دوران کامال نوی ی بود، برای همه خل  هائی که در سرزمین هدای   روسیه، به 9110ان الب 

ست خورده این بود که، تدوده  مهم ترین پیام این ان الب شک. توت سییره روسیه تزاری کار و زندگی می کردند

های ستم دیده و ملت های توت سییره حکومت های استبدادی، به پا خاسته اند، سیالب توف ده پیکار ملت ها 

آغاز شده است و دیر یا زود، نسیم زندگی بخ  این پیکار ضد استبدادی، بدر پدرچم بیدداری ملدت هدای دیگدر       

 .خواهد وزید

گشای  فضائی کامال دیگرگون، هوای تازه ای در شدریان کدانون هدا، موافدل و      روسیه، با ایجاد و 9110ان الب 

جریان های مستعد مبارزه فره گی و ه ری جاری ساخت و درعین حال زمی ه هدای اقددامات عملدی، بدرای آن     

 روش فکران ان البی و آزادیخواهی که در تالش و تکاپوی یافتن مفری برای گام گذاشتن در چ ین میدان خییری

 .می گشت د مهیا نمود

زمان، یاور پر مهری است که دست نیاز را می گیرد و دربال دگی، شدکوفائی و  . نیاز و آفری   دوقلوهای همزادند

 .به ثمر رساندن آرزوهای  او را یاری می ک د

بار متولد کامال از صدا نیفتاده بود که جلیل مومد قلی زاده، روش فکر ایرانی ت 9110ه وز ناقوس شکست ان الب 

گرجستان و ساکن تفلیس پایتخت گرجسدتان  « گوری»نخجوان، آموزگار فارغ التولیل دانشسرای معلمین شهر

و البته با کمک هدای مدادی بدی دریدغِ تداجرِ      « عمر فای  نعمان زاده»به همراه یار دیرین و خستگی ناپذیر خود 

د کده جایگداه ویدژه و بدی بددیلی در تداریخ       ، شعله شمعی را بر افروخت «مشهدی عسگر»فره   دوستی به نام 
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میبوعات روش گرانه جهان و به ویژه آهربایجان و ایران دارد، و علیرغم، گذشت بی  از یک قرن از آغاز بده کدار   

 .آن، ه وز نیز، همچون آفتاب پر فروغی می درخشد

 . است« مال نلرالدین»آری، سخن از مجله ماندگار و تاریخی 

و آخرین شدماره آن نیدز در شدامگاه      9112آوریل  0ریه ای که اولین شماره آن در سورگاه ، نش«مال نلرالدین»

 .به نشر رسید 9199سال ( ژانویه)یکی از روزهای غم انگیز یانوار

ساله ی انتشارِ خود، از آغاز تا پایان، همواره، همه ی هم و غمد  تابانددن ندور     20نشریه ای که در تمام دوران 

ی و دروغ، رسوا و بی آبرو ساختن چهره م فور و دغلباز دین ساالران متشرعی که نان از جهل و ح ی ت بر تاریک

ع ب ماندگی مردمان ساده و زحمتک  می خورند و نشاندن لبخ دی آک ده از قیران و عسل بر لدب هدای غدم    

 .گرفته جوی دگان ح ی ت، و فرو بردن نیشتر بر قلب چرکین  جهل و خرافات و استبداد بود

و تدالش  ، همکداری  با همفکدری  «مالنلرالدین»ولین شماره مجله همانگونه که در سیرهای پی  نیز نوشتیم، ا

در شهر تفلیس بده   9112خستگی ناپذیر جلیل مومد قلی زاده و عمر فائ  نعمان زاده، در روز هفتم ماه آوریل 

 .چاپ رسید

*** 

افت و  ساله اخیر ملت های خاورزمین، به ویژه درتاریخ پردی و انکه درتاریخ یک صد  اغراق نکرده ایم اگر بگوئیم

قف از و ماوراء قف از و ایران، در پیکار بی امان علیه جهدل و خرافدات و ع دب مانددگی و موهومدات       انمردم خیز

تابدانی برتدارک تداریخ    زاده، همچدون سدتاره    جلیدل مومدد قلدی    سدردبیرآن  و «مالنلرالدین»دی ی، نام نشریه 

 .درخشد میجهان  میبوعات

در  9882دوم ماه فوریده سدال   در روز « دینلمالنلرا»هفته نامه نامدارجلیل مومد قلی زاده، سردبیر و نویس ده 

 «ارس»درخانواده ای زحمتک  که در جستجوی کار و نان، به آن سوی دیگدر   از توابع نخجوان، «نهرم»روستای

 . کوچیده بود، چشم بر جهان گشود

ریه مالنلرالدین را مسلمانان پراک دده درسراسدر امیراطدوری روسدیه تدزاری، ایدران و دیگدر        مخاطبین اصلی نش

کشورهای اطراف آن، وهمۀ آن مردمان ساده و نجیب و دی داری تشکیل می دادند که دربسترنا آگاهی، خرافدات  

ع ب مانده و ارتجاعی  و موهومات  دی ی ومذهبی، چشم بر جهانی درناکجا آباد دوخته وتوت تاثیر بی وقفه افکار

شریعتمداران و روحانیون جو نمای گ دم فروشی قرار داشت د کده بدا سدوء اسدتفاده از باورهدای دی دی، ازع دب        

 .ماندگی، جهالت  ونادانی این مردمان تغذیه می کردند

   :دنویس می از جمله، در معرفی خود "نم خاطرات"کتاب  او خود، در بخشی ازدر این باره 
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شهر  ان دوری ازچند نه فاصلۀ رود ارس و در فرسخیشش  - در پنج. مه ادبه دنیا آمشهر نخجوان در  ...»
واضح است کاه رودخاناه ارس،   . برم نام می« جلفا»و  «ارس»جا، به عمد از  البته من در این. جلفاگمرکی 

که  من از این. انایر و گمرکی، بین مرزجمهوری آذربایجاناست  رود مرزی ایران است و جلفا هم شهرکی 
 : بالم، به دو دلیل نسبتی با این رود و قصبه دارم، خیلی خیلی به خودم می

و عاام   ۀشاهر  ایران به خاطر دیناداری در جهاان   سرزمینِ، من است و بعد هم پدر بزرگِ ایران وطنِ اوال
مساایگی یاک   افتخار بوده، یعنی من به خاطر بادنیا آمادن در ه   ۀاست و این برای من همیشه مایخاص 

 .«...هزار بار خدا را شکر کنمان باید هزار ،مقدسی ین مکانِنچ

جلیل مومد قلی زاده در بیان اهداف، آماج و چرایی به میدان آمدن نشریه مالنلدرالدین در صدفوه دوم اولدین    

 شدرح مدی   او. ک دد  با زبانی ساده، بی پیرایه و خودمانی، با مخاطبین اصلی نشریه اش درد دل می ،شماره مجله

مجله خیاب به صاحبان اصلی  ،همین شماره مورد اشاره دراو . است گذاشتهبه میدان پا دهد که برای چه و چرا 

 : نویسد مالنلرالدین می

 !ای برادرهای مسلمان» 

های مرا خوش ندارندد و بده بهانده هدایی      حرف » به خاطر آنهائی آمده ام که ش یدن،. من به خاطر شما آمده ام

ایدن   از «!مهمدی »خیلدی  و چیزهای خیلی  «خواب درحمام»، «ش یدن ن الی»، «س  بازی»، «ال گیریف» مثل

مشتاق گوش هایت را به کسی بگو که  حرف»که اند توصیه کرده خوب البته، حکما هم  .گریزند ازمن می ،قبیل

 «!باشدهای تو  به حرفدادن 

 !ای برادرهای مسلمان من

ن بازمانده رو بده  ابسته ودهی ها چشممجبور شدید با ری ش یدید، تا حدی که حرف خ ده دااز من هر وقت که 

و مجبور شدید بجدای دسدتمال بدا دامدن      ،آسمان، آن قدر خ دیدید که ع  ریب بود از خ ده روده هایتان بترکد

بده  داریدد   نک یدد کده    خیدال ، آن وقدت  فرسدتید ب «برشدییان لع دت  » ایتان را پاک ک ید وه تان اشک پیراهن

خ دید، آن وقدت یدک    چه کسی میری  اگرخواستید بفهمید که دارید به ، درآن لوظه خ دید مالنلرالدن می

 «...این دیگرحرفی ندارممن بی  از  .را خوب تماشا ک ید تانبگیرید و با دقت، جمال مبارکخود آی ه جلو روی 

*** 

مردم عادی کوچده و بدازار، بدویژه    بی  ازحد ل است با بااولین شماره  مالنلرالدن،  همانیور که گفته شد انتشار

. ز غیر مترقبه بود، اما این همه ی واقعیدت نیسدت  اندرکاران نشریه نیبرای دست ایرانیان قرار گرفت، تا حدی که 

با آغازانتشار خود اگرچه توانست دلِ بسیاری از انسدان هدای   « مالنلرالدین»آن سوی دیگرواقعیت این است که  

جویایِ ح ی ت را به چ   آورد، اما ازسوی دیگر، دشم ی و کی ه حیدوانی همده آن ع اصدر     شریف و زحمتک ِ
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ارتجاعی ضد مردمی را که ازگسترش جهالت و نادانی و خرافات درمیان مردم ارتزاق می کردند را نیز بده شددت   

ومددقلی زاده را  تا حدی که روحانیون مرتجع باکو درنشستی، فتوای قتل سردبیرآن، یع دی جلیدل م  . برانگیخت

صادر کرده و با اجیرکردن یک جانی آدمک  او را مسلح نموده برای کشتن جلیل مومدد قلدی زاده بده تفلدیس     

 . روانه اش کردند

این که جلیل مومد قلی زاد همواره توانست ازتوطئه ها و دام های مرگباری کده مدرتجعین بدرای سدربه نیسدت      

  این بود که اوال درموله مسیوی نشین تفلیس زندگی می کرد وبعد کردن او چیده بودند نجات پیدا ک د، علت

هم از حمایت بی دریغ دوستان و رف ای گرجی وآهربایجانی خود که در صفوف حزب سوسیال دموکرات روسدیه  

 .فعالیت می کردند برخوردار بود

مجلده، در    4که در شماره دقی ا درارتباِ با همین کی ه حیوانی و مخالفت کور مالخسرالدین های متشر  است 

خیداب بده    «چرا منو می زنیاد؟ »نوشته جالب توجهی  از زبان مالنلرالدین با ع وان  9112آوریل  28تاریخ  

 . مالهای  دروغین یا همان مالخسرالدین ها به چاپ رسیده است

حال کتک خوردن از  کاریکاتور صفوه اول این شماره نیز به تلویری اختلاص داده شده که مال نلرالدین را در

 . دست مالخسرالدین ها نشان می دهد

هدر جورکده   »این نوشته جالب، با شعری بسیار زیبا و وصف حال، از شاعر گران در، میرزا علی اکبر صابر با ع وان 

 ،که توسط زنده یاد احمد شفائی از ترکی آهربایجانی به فارسی برگردانده شده است« !ملت شده تاراج، به من چه

 : ابتدا با هم آن را بخوانیم .پایان می رسد به

 *زنید؟  چرا منو می» 
من می ترسید؟ نک ه می ترسید که من در گوش این جماعت پچ پچ ک م  آهای مالها، چرا م و می زنید؟ نک ه از

 .و چ د تا حرف حسابی تو گوششون بخونم، و اون ها رو از یک سری مسائل آگاه ک م؟

ت کاراتون وقتی ورقه های مجله مالنلرالدین رو برای روشن کردن سدماور آتد  مدی    نک ه می ترسید که خدم

 .زن د، و یا وقتی که بچه ها دارند با اون بازی می ک  د، چشم و گوششون باز بشه و ازبعضی چیزها خبردار بشن

یع ی یا مال . ه باشهنک ه شما فکر می ک ید که، در یک مملکت دو پادشاه و در یک زمان، دو مال نباید وجود داشت

 !. خسرالدین، یا مالنلرالدین

اما، ای مالها، این را هم خوب بدونید . می خواهید مرا بزنید، حرفی نیست، بزنید. خوب، باشه، هیچ عیبی نداره -

که باالخره یک روزی، این روزها می گذره، آب رودها جاری میشه، زمانه دیگده ای مدی رسده و اون وقدت، ایدن      

ارها و ف یر ف را و کور و کچل ها، از خواب بیدارمی  و دوست و دشمن رو می ش اسن و اون وقته که بیچ -یتیم

 .دیگه ب یه شو نمی خوام بگم... اون دگ ک ها رو از دست شما می گیرند و شرو  می ک  د
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هدا رو خدوب درک   البته، این ها زمانی اتفاق می افته، که این بدبخت بیچاره ها و ف یر ف را، تفداوت مدن و شدما    

 .بک ن

البتده ببخشدید کده    . بله، هر چ د که، هم شما مال هستید و هم من، اما بین من و شما، یک فرق کوچک هسدت 

 .سرتون رو درد می آرم، اما چاره ای نیست، چ د نکته رو الزم می دونم که بگم

 .بب ید، چ د فرق اساسی بین ما هست

 : موعظه کردن، به برادرای مسلمون خودم می گم  من با این که مال هستم، اما موقع: اوآل 

 .«ف ط خدا رو ستای  ک ید و از پغمبر و اماما، پیروی ک ید» 

 :اما شما می گید 

هم خدا رو ستای  ک ید، و هم پیغمبر و امام ها رو و هم دروی  ها، مارگیرها، رمال ها، فالگیرهدا، دعدانویس   » 

شییان، دیو، مَریخ، تَریخ، آماخ، ساشان، پشه،  خرچوسونک، خرمگس، و  ها، جادوگرها، جن وپری، کلیله و دم ه،

 .حشراتی از این قبیل را ستای  ک ید

 : هم شما مال هستید و هم من، من به برادرای مسلمونم می گم : دومآ 

 .«ای مسلمون ها، با چشم های باز م و نگاه ک ید و ببی ید چی می گیم»

 :اما شما مال ها می گید 

 «!مسلمان ها، چشم هاتون رو بب دید و به حرف های ما گوش بدیدای »

بچه جون برو اون فین دمداغ ات  » : من وقتی در کوچه، به یک بچه مسلمان بر می خورم، به  می گم : سومآ 

 .و اون بچه هم بالفاصله با سرِ آستین دست راست ، دماغ اش رو پاک می ک ه« !رو تمیز کن

 :همون بچه مسلمان رو می بی ید به  می گید  اما، شما مال ها، وقتی

اوهوی قِرِشمال، برو به پدرت بگو، اون چیزی رو که وعده کرده بود، همدین امدروزه بفرسدته، و اال یدک دعدائی      »

 .«براش می خونم که همونجا که هست، س   بشه

 !.هم شما مال هستید، هم من: چهارمآ 

که هست، روی یک تکه کاغذ کلفت، چن تا ن ل و حکایت می  من، هر چی. اما بین ما یک تفاوت کوچک هست

نویسم و چ د تا خرچ   قورباغه می کشم و پخ  می ک م بین جماعت مسلمان تا  بچه ها با نگاه کردن به اون 

 .ها بخ دند و کلفت و نوکر ها هم با روشن کردن ورق های اون بتوان د راحت تر آت  اجاق را بگیران د

 . «بچه ها هم، گم شن، نوکرها هم»: می گیداما شما مالها 

 :شما مال ها میگید 
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 **هرجورکه ملت شده تاراج، به من چه »

 یا آنکه به دشمن شده موتاج، به من چه

 من سیرم و درفکرکسی نیستم اصال

 دنیای گرس ه بدهد باج ، به من چه

 

 !بگذار بخواب د، نک  نعره و فریاد

 د،بیداری این ها نک د خاطر من شا

 تک تک شده بیدار اگر، وای، امان، داد،

 .من سالم و شادم، همۀ دهر ف ا باد

 هر جور که ملت شده تاراج، به من چه

 یا آنکه به دشمن شده موتاج، به من چه

 

 تکرار مکن صوبت تاریخ جهان را

 برب د، فالنی، تو ز گذشته زبان را

 حاال تو بیاور بخورم دلمه و نان را

 تو غ یمت شمر آن راز آی ده مزن دم، 

 هر جور که ملت شده تاراج، به من چه

 یا آنکه به دشمن شده موتاج، به من چه

 

 گر طفل وطن سر بسر آواره بگردد

 آلوده به پستی و به بدبختی بی حد

 سائل بشود بیوه زن، از پای در آید،

 .باشد، ف ط آوازه و شأنم بفزاید

 هر جور که ملت شده تاراج، به من چه

 که به دشمن شده موتاج، به من چهیا آن
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 هر خل  ترقی ک د امروزه به دنیا

 آثار ترقی است به هر مسکن و مأوا

 ما نیز به خفتن ز ترقی بک یم یاد

 .در راه ترقی بشتابیم به رویا

 هر جور که ملت شده تاراج، به من چه

 .«آنکه به دشمن شده موتاج به من چهیا 

                                                        *** 

قرار داشت، توانسدت سدال   « مالنلرالدین»رغم همه دشواری ها و خیراتی که در راه انتشار مجله  خوشبختانه به

 . های متمادی با ادامه انتشاربه وظیفه خییر خود ادامه دهد

است بالی روبرو شد کده غیدر   در همان شماره های اول خود با چ ان « مالنلرالدین» جالب توجه است که مجله 

 . قابل تلوربود

در پاسخ مشتریانی که برای مالنلرالدین نامه نوشته و از او خواسته بودند تا درباره چگونگی کار نشر، تیراژ و نو  

 از زبدان خدود،   9112سدال   0شدماره   2مشتریان و خوان دگان آن اطالعاتی در اختیار آنها قرار دهد، در صدوفه  

 : خوانیم چ ین میمالنلرالدین 

نسدخه بدرای مشدتریانی     98492هدزار نسدخه    20از ایدن  . هزار نسخه به چاپ رسدید   20مجله  4از شماره ... »

ب یده را هدم بدرای تکفروشدی بده شدهرهای دیگدر        . ماهه آبونه شده بودندد  4ماهه و  2ماهه،  1فرستاده شد که 

 .فرستادیم

هزارنسدخه از مجلده مالنلدرالدین بده      90بیور مثدال، بیشدتر   . ندبیشتر از نلف مشتری های ما از اهالی ایران ا

نسدخه    99211 شهرهای خراسان، اصفهان، تهران، تبریز و شهرها و روستاهای اطراف آن فرستاده می شود کده 

ت ریباً حدود ... عرضه می شود یتک  فروش شکلمتعل  به کسانی است که آبونه یکساله هست د و ب یه هم به آن 

 .شود نسخه از مجله مالنلرالدن در میان مسلمانان قف از و روسیه توزیع میهزار 91

هدزار   2دراین شهر حددود   بریم، ماوان نام بجازشهر نخ یمتوان از شهرهایی که بیشترین تعداد آبونه را داریم، می

 .، باطوم، داناباش، والدی قف از و گروس قرار دارندآن شهرهایبعد از. مشتری داریم

مسلمانان شهرها و روستاهای م اط  شدمالی  در میان هزار نسخه از مجله در کریمه کازان، اورنبورگ و  9حدود 

درشهر های باکو، گ جه،  (.البته شکی نیست که اشتراکات زبانی تأثیر زیادی در این مسئله دارد. )شود پخ  می

 "... شاماخی و چ د شهر دیگر هم، تعدادی مشتری داریم
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 برگردان متن زیرنویس تصویر روی جلد آخرین شماره:

مال: آهای... جماعت، کجا دارید میرید؟ اون مدرسه ها و تکنیکوم ها چه فایده ای برای آخرت شما داره؟ 

 ماه رمضونه، بیائید مسجد، خدا رو عبادت بکنید!

 کارگرها:  از اینجا برو... ما اون دنیا رو بخشیدیم به تو!

 

انتشار خود در تفلیس، تبریز و باکو، نویس دگان بسیار زیادی را به خود جذب کرد ان در دورنشریه مالنلرالدین، 

جلیال  در میان نویس دگان نامدار و ش اخته شده این نشریه، بعد از . که بیشتر به مالنلرالدین چی ها شهره اند

، لای اکبار صاابر   عتدوان از شداعر پدرآوازه و گران ددر میدرزا       مدی  نعمان زاده عمر فائقو  محمد قلی زاده

نویس ده رمدان تبریدز مده     علی نظمی، علیقلی غمگسار، محمد سعید اردوبادی، عبدالرحیم حق وردیف

اهدل  ) علای آذری ، (از دوستان بسیار نزدیک جلیل مومد قلدی زاده ) سلمان ممتاز، محمدعلی صدیقآلود، 

اوزییار حااجی   ، ( ی زاده در ایدران ی جلیل مومد قل«مرده ها»تبریز و بازیگر ن   شیخ نلراهلل درنمایش امه 

و  اسماعیل آخونادوف ، غضنفر خلیق اوفموسی یدان برجسته آهربایجان و خال  اوپرای کوراوغلدو،   بیکوف

 .نام برد کاظم کاظم زاده

تلاویر و کاریکاتورهای جالب و عمی اً تاثیرگذار این نشریه، در آغاز توسط دو ه رم د چیره دست آلمانی به ندام  

آهربایجدانی   چیدره دسدت و ندام آشد ای    ه رم دان  و بعدها توسط  "یوزف روتر"و  "کار اشمرلینگاس"های 

 .شد کشیده می کاظم کاظم زادهو  غضنفر خلیق اوف، امیر حاجی یف، عظیم عظیم زادهمان د 
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ه هدای  با سبک و کار مجله مالنلرالدین ترجمده چ دد نمونده از نوشدت    بیشتر خوان دگان، آش ایی برای  در پایان،

 .آوریم  شماره های مختلف آن را در زیر می

 – 9190سدا ل   (فوریده )فدورال  1 تاریخ که در « از اداره»، نوشته ای است با ع وان ی که می خوانیداولین میلب

این نوشته همانگونه که خواهید خواند، توضیح و خیابیه ط زآلودی است در بداره   .به چاپ رسیده است 9شماره 

های مسلمانان در چ بدره توهمداتی    ساله نشر مالنلرالدین و اوضا  و احوال و چگونگی گرفتاریچرایی توقف دو

 .که ریشه در ناآگاهی توده های مردم و سوءاستفاده روحانیون و متشرعین از آن دارد

9 

 : خطاب به خوانندگان»

در ای جدا دو مسدئله   .نمی شد خوان دگان موترم می دان د که کار نشر مجله ما دوسال بود که متوقف بود و چاپ

 یکی درباره علت توقف کار نشر مجله و دیگر این: خواه د در باره آنها بدان د  هست که خوان دگان ما حتمن می

که آیا در عرض این دو سالی که چاپ مجله متوقف شده بود، من، مالنلرالدین، در کجا بودم و به چکار مشدغول  

 .برای سئوال اول جوابی نداریم .خوابیدم؟ خوریم و می و مفت میگشتم  بودم؟ آیا بیکار و عالف می

شاید هم اصلن دلیلدی  . که اگر بخواهیم بدنبال دلیل های توقف نشر مجله بگردیم، دالئل زیادی هست برای این

یع ی اگدر  . واما نکته دوم. دانیم اما مسئله این است که در ای جا، صوبت در این باره را فعالً جائز نمی. پیدا نشود

دانم که بده شدما    پرسید که در عرض این دوسال چه کرده ام؟، من خودم را بدهکار و مؤظف می شما از من می

، آن هم در ایدن زمانده   "عمو مالنلرالدین"بیکاری برای هیچکس، کار خوبی نیست، بخلوص برای . جواب بدهم

 .که سکوت کردن و هیچ نگفتن شایسته او نیست

☆ 

یک مسلمان تکالیف زیادی . هر طور باشد من بیکار نمی مانم، برای ای که مسلمانم. بیکار نبودم نخیر، خدا نکرده

ها،  ها و شادی های ما مسلمان ما، نگاه ک ید به غم «شر»و  «خیر»مثلن اول از همه نگاه بک ید به کارهای . دارد

البته من خدودم  )یک مسلمان اصیل  اگر کمی مالحظه بک ید و کمی انلاف داشته باشید خودتان خواهد دید که

 .، من با مسلمان ت لبی کاری ندارم(اصیل نیستم

بله، اگر انلاف داشته باشید، خواهید دید که اگر بیائید و براساس قاعده و قواعد ایل و تبار و رسم و رسومی که از 

شایسدتگی شدرکت ک یدد،     ها با پدران و پدربزرگان ما در بین مردم جاری هست، در همه کارهای خیر و شر آن

طوری که هیچ قلوری نداشته باشید و مورد لعن و نفرین مردم قرار نگیرید، آن وقت خواهید دید که دیگر برای 

. هیچ کار دیگری وقت نخواهید داشت، نه برای ص عت، نه برای تجارت، نه برای خدمت و نه برای کارهایی دیگدر 
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خالصه، خواهید دیدد کده بدرای    ( گویم، زیرا آنها خیلی از ما دورند حاال درباره تولیل علوم و ف ون چیزی نمی)

 .کار، نه وقت داری و نه مجال

خدوب حداال مدا هدم،     . البته حرفی نیست که برای ثابت کردن و به اثبات رساندن هدر میلبدی شداهد الزم اسدت    

خوب معلوم .را در نظر بگیر تو، اول از همه عروسی های پی  از ماه مورم: چیزهایی را که گفتیم ثابت می ک یم 

هدرکس کدار   .است که از روز شرو  ماه مورم تا پایان ماه صفر، شاد بودن و اقدام به هر کار خیری جدایز نیسدت   

 .خیری داشته باشد باید آن را تا آخرین روز ماه هیوجه به پایان برساند تا با ماه مورم تداخل پیدا نک د

تکلیف شان این اسدت کده عروسدی هدا و مراسدم      . مسلمان چیست؟خوب، پس درچ ین حالتی، تکلیف جماعت 

روزهدای مداه   در،  یع دک ان را تا قبل از شرو  ماه مورم، یع ی ده روز مانده به عاشورا تمام ک  د، تا جزغمگی د 

 .بودن وغله خوردنبه جز غمگین مورم، هیچ فکر و هکری نداشته باش د 

افتدد بده مداه پدی  ازمودرم، آخرهدای مداه         های مسلمان ها میالبته وقتی چ ین بشود، آن وقت همه عروسی 

بی ی که از طرف در و همسایه ها، قوم خوی  ها، دوست و آش اها و باالخره از  در این ماه یک دفعه می. هیوجه

 .شود که در آنها شرکت نکرد و اصلن چرا باید شرکت نکرد؟ مگر می. همه طرف تو را به عروسی دعوت کرده اند

نوای موسی ی، صدای تار و نی و نیلبک، صدای خوان دده هدا و   . می بی ی که چپ و راستت عروسی است یه وقت

بی ی که این صداهای عی  وعشرتی که نام بردیم  می.بخلوص وقتی که شب بشود  .رسد دست زدن بگوش می

گفدتن در   «خسدی شا»دان دد کده    عزادارها شده، زیرا همه این را می( م -شاه حسین ) «شاخسی»قاطی صدای 

 .شود موله ها ده پانزده روز قبل از مورم شرو  می

شب ها، بخلوص شب های مهتابی، یع ی شب هایی که نور ماه، همه جا را روشن کرده، مدی بی دی کده از یدک     

رسد و ازطدرف دیگدر صددای     خواند بگوش می طرف صدای حمید خوان ده که در عروسی پسر لیفعلی بی  می

  .«...آخی »می ش وی، از آنسو صدای  «شاخسی»از یک سوصدای فریاد .ودبل د می ش «شاخسی»

 :خواند میای از یک طرف خوان ده 

و از طرف دیگر، یک جوان سبیل از ب اگوش دررفته، دگ کی را به روی سر برده « تعال اهلل چه دولت دارم امشب»

زیدرا ایدن جدوان    . خواند گوید که خوان ده می ا میاما در باطن دنباله همانی ر «!...حیدر» :زند  و ظاهراً فریاد می

 : گوید باطن می همین دیروز عروس خود رابه خانه آورده، برای همین هم در

« شاخسدی »و چون شب گذشته، شب زفاف او بوده، امشب هم خود را به دسته . «!که آمد ناگهان دلدارم امشب»

 .گویان رسانده تا برای امام عزاداری ک د

☆ 
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ن را هم باید دانست و بخاطر سیرد که در روزهای مودرم، چده، آن کسدانی کده خودشدان را بده دسدته        وحاال ای

می چسبان د و چه آن جوان هایی که در دسته سی ه زنی سی ه می زن د و یا بسدیاری از آن جدوان    « شاخسی»

ی دو روز قبل از آن هایی که در تماشای تعزیه، اشک از چشم جاری می ک  د، خودشان از کسانی هست د که یک

 .عروسی شان بوده

مثالً وقتی جوانی را می بی ید که الکی دارد اشک چشم  را پاک می ک د، ی ین که همدین یدک سداعت پدی      

یا مثلن جوان دیگری را می بی ید که با کوبیددن ضدربه هدای    . بوسه برچشم آن نوعروس  زده و به میدان آمده

نیم ساعت پی  سرش را گذاشته بوده روی سی ه دختری کده تدازه    کف دست، سی ه خود را سرخ کرده، همین

 .نامزد کرده و بعدش هم بل د شده آمده به مجلس تعزیه

☆ 

واین را هم الزم است بدانیم و به خاطر بسیاریم که در این دوره و زمانه، اگر تعداد کمی از جوان های مسلمان را 

یع ی معلدوم اسدت   . ن شب های عزاداری و ماتم مورم می افتدک ار بگذاریم، شب زفاف ب یه آنها درست به همی

 .که عروسی شان با روزهای مورم قاطی می شود

 .بازی، با خون بچه مسلمان ها عجین شده« شاخسی» داند شاید هم نتیجه همین عمل است که  چه می ،کسی

 .راصل میلبمن قضاوت دراین مورد را می سیارم به هوق وسلی ه خود اهل انلاف و می روم س

☆ 

یک ماه عروسی های هیوجه، ده روز مورم، بعد از آن تکیه ها، ، مرثیه ها، مسجدها، باز هدم تعزیده، چدون    . بعله

بده ایدن    .ب ابراین باز هم راه انداختن مراسدم مرثیده خدوانی   . یک مرثیه خوان جدید آمده باید به او ته یت گفت

ها را باز ک دی و   و تازه می خواهی نفسی تازه ک ی و چشم شکل، ماه های مورم و صفر را پشت سر می گذاری،

ببی ی که در دنیا چه چیزهای دیگری جز مرثیه خوانی هست و چی نیست، یک دفعه می ش وی که یک موجود 

 .موترمی به رحمت خدا رفته

و و زنبدور  صددای وز و وز   - دفن کردن ج ازه، گرفتن مجلس یادبود، مرثیده خدوانی  . دیگه کارت تمام است بعله

... بفرمدا . و باز هم مجلس عزا، باز هم پلو، باز مرثیه و باز مجلدس  -های پاش ه ترک خورده  مان د گریه خاله زنک

... باز هم دی  های پلو... باز هم فاتوه... فاتوه...خدا رحمت ک د...تشریف آوردید... خداحافظ ...نه زحمت نکشید

باز ... باز فاتوه... باز هم فاتوه...باز هم به هدر دادن وقت گرانبها...هم بیکاری باز...بازهم گدائی... باز هم بخور بخور

 .واهلل من از بس نوشتم دیگه خسته شدم ولی این مرثیه خوان های بی پدر مگرخسته می شوند ... فاتوه

ت الهی بیوندند، بعله اگر دو سه نفر از این آقایانی که وجودشان برای ملت ما غ یمت است، یک جورهائی به رحم

 .آن وقت دیگر دوسه ماهی هم بدین روال خواهد گذشت

☆ 
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حاال تو می خواهی مرا شماتت ک ی و بیرسی، مالنلدرالدین، ایدن همده وقدت کده مجلده در نمدی آوردی،         ،بعله

 .چیوری بیکار نشسته بودی؟ آدم هم مگر بیکار می نشی د؟

 :گویم من هم در جواب می

وفروش مشغول نباشم، مشدغول   خرید ،من اگر هم سرکار نروم و به خرید.  من بیکار نبودمبااهلل... برادرجان، واهلل

چدون مدن   . یاد گرفتن علم و فن نباشم، اگرهم از این کارهای دنیوی که برشمردم دور بوده باشم، بیکار نبوده ام

 .مسلمانم

درباره مسائلی که . ی گیرم مربوِ نیستحرف من، ت ها به روزه هایی که م.حاال تو همین رمضان را در نظر بگیر 

اخبار آن در رساله آقای شیرازی آمده چیزی نمی گویم و درباره آنها با صراحت چیزی نمی نویسم، زیدرا واقعدن   

 .خوان د زشت است، برای ای که نشریه مرا بچه های کوچک و خانم ها هم می

ی صیغه باز و حاجی کلک، و مشدی و مال نماهدا  کتاب  را برای عده ا «آقای حاج میرزا مومد حسن آقا»ج اب 

را در ای جا روایت ک یم، آن وقت اداره سانسور، ما را حسابی « آقا»اگر ما بخواهیم آن میالب داخل کتاب  .نوشته

 .زشت و شرم آور استکتاب ها و میالب آن  از بس که حرف. زیر فشار می گذارد

دارک کارهای رمضان را دست کم می گیری؟ من سرتاسر ماه شعبان را آیا تو ت. رمضان دارد از راه می رسد ،بعله

 :صرف تدارک رمضان می ک م

البتده  . آن را به هشتلد م ات می دهدد  «پوت»اما بی پدر هر . می گوی د حاجی عباد روغن خالص حیوانی دارد

حاجی مراد برن  خدوب   گوی د پس برن  آن چی؟، می -آخه من روزه خواهم گرفت  -باید بخرم . چاره ای ندارم

باید التماس ک م و م داری که برای ماه رمضان الزم است را از . چاره ای ندارم. آکوله دارد ولی آن را پ هان کرده

ک دی،   جان و جگرم، تو داری صوبت از نمره ویلسون می،برادرم ،عزیزم -آخه من روزه خواهم گرفت  -او بگیرم 

زردآلو؟، کشم ؟، خرما؟، .پلو چی؟ وسائل دیگرِ. تدارک وسایل ماه رمضان بودنگاه کن، ماه شعبان است، باید در 

 .بادام؟

یم که، ف ط با پلوی ت ها نمی شدود  وگ زنی، اما من به تو می تو درباره سیاست انگلیس و روس و ایران حرف می

 .پس خورشت های ک ار اون چی؟. روزه گرفت

یم که، من زبان مادری و از وگ ک ی، اما ، من به تو می صوبت میتو، درکالس های متوسیه در باره زبان مادری 

 .یک ماه شعبان،بعله .شه ف ط این را به من بگو ببی م، تو تدارک رمضان را دیده ای یا نه؟ این چیزها سرم نمی

 .این هم ای یور گذشت و رفت. یک ماه رمضان

تدازه شدرو  کدرده    . هسدت  یمسلمان چ -یه گرجی و بعد هم می خواستم روزنامه را باز ک م و ببی م که این قض

 .چی شده مادرجان؟... که یک دفعه دیدم مادرم گریه ک ان داخل خانه شد ،بودم
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ببین، کربالئی قاسم، مادرش را، هم پارسال به زیارت برد و هم امسال  ...بچه جان، دیگه چی می خواستی بشه؟»

ودت مرد بزرگی شدی، اما هیچ می پرسی کده شداید مدن هدم     من تو را بزرگ کردم و حاال برای خ .بره داره می

 .ممک ه آرزوهایی داشته باشم؟

ای مادرجان، آخه انلاف داشته باش، من تا حاال ش  دفعه تور را به کربال و خراسان بدردم و شد    »:  گویم می

 «دیگه بس نیست؟. دفعه هم که پسرمشهدی غالمعلی برده

و هدم صدد و    ،زیارت رو هم میشه دوازده دفعده رفدت   ،که حساب و کتاب نداره زیارت ا، چه حرف ه... واه... واه»

 «.!د گفت؟وآیا باز هم چیز دیگه ای می ش. ؟... دوازده دفعه

☆ 

 : احواالت از این قرار است ،خوان دگان عزیز

ده اند مسلمانی اگر قرار باشد براساس نوشته های مجتهدها و شریعتمدارها، و برطب  آنچه که آنها به ما تعلیم دا

البته من مسلمانی . ک یم، آن وقت خواهید دید که، تمام دوازده ماه سال را هم باید به وظایف مسلمانی بیردازید

 .واال، اگر بخواهی مسلمان ت لبی باشی، آن وقت باید یک کاری برای خودت پیدا ک ی. گویم اصیل را می

☆ 

گدویم کده    همان شریعتمداری را مدی  ،خدا رحمت اش ک د،ادم گفتم شریعتمدار، به یاد شریعتمدار مشهوری افت

 «آتاشده »پسرش تابعیت ایرانی خود را پس داد و االن در ک سول خانه یکی از این کشدورهایی اج بدی در م دام    

 مالنلرالدین.  .!خداوند وجودش را از بالیا حفظ ک د .خدمتگذار است

2 

 :ما در جهنم مخصوصِ خبرِتلگرافی از مُ اخبارِ

بده سدمت    «سداغر »از ابتدای جاده ای که از ایسدتگاه  . در جه م مراسم بزرگ و باشکوهی تدارک دیده می شود

 .می رود را دارند با شکوه تمام تزیین می ک  د «ویل»

این احتمال وجود دارد که مدوی ندازک پدل     .می گوی د بزودی یک وجود م دسی به ای جا تشریف خواه د آورد

 .ب یه احواالت را در روزهای آتی گزارش خواهم داد. پاره شود راِ دوام نیاورد وص

 :ا از آستار
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مزندی و بجدان هدم اندداختن دیگدران      هدم  امروز بزرگان شهر در مسجد جمع شده و از عمل پارتی بدازی، دوبده   

 .وخسارت وارد کردن به آنها، توبه کردند

ه بدرای مولده بداال، و چهدار مدرسده، شد        قرار شده است به زودی دو مدرسه، سه کتابخانه و یک مدریض خاند  

نامه را قرائدت کردندد و سدیس     دو نفر به پا خاسته، این عهد. کتابخانه و دو مریض خانه برای موله پائین بسازند

 -میرزا بی کفن -. همه آنجا را ترک گفت د

  :از آلکساندروپل 

 .«ئید مدرسه درست ک یمبیا»رفت و گفت  امروز یک مسلمانی در مسجد، خیا کرد و از دهان  در

:  تا این حرف ازدهان او بیرون آمد، بالفاصله چ د مسلمان دیگر به طرف آن دیوانه هجوم بردند و با گفتن ای کده 

خواست د ، درست ک  د آن راآی د، جانشان در بیاید و هایی که بعد از ما می بگذارید اون .ما مدرسه الزم نداریم» 

 «او را کتک بزن د

 : از شاماخی

 .!صد م ات پولی که در تئاتر برای کمک به کتابخانه جمع آوری شده بود، یکهو رفته توی جیب یک جوان

  : مدرسه

 .سن این شاگردها، از سی تا هشتاد سال است. در شهر رشت یک مدرسه بزرگ باز شده با سیلد شاگرد

 .اش د پذیرفته نمی شونداما کسانی که کمتر از سی سال سن داشته ب. شرکت در ثبت نام آزاد است

 : است و نظام امه آن هم به شرح زیر است «خمامیه »نام مدرسه 

 درس اول ربا

معلم این درس حاج خمامی است که خودش چهارده هزار تومان به حاجی ملک داده بود، سی و یک هزار تومان 
 .«ربا، ع ال و عرفا حالل است»پس گرفت وبعدش فرمود 

 !بچه :درس دوم

 .نام این شاگرد علیشاه تهرانی است. دهد او ت ها به یک شاگرد کوچک درس می. ریعتمدارمعلم ش

  :درس های سوم، چهارم و پنجم

 .عرق، تریاک و پ جره قمار
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 .مهدی لوطی: معلم 

 .ساعته مشغول درس آموزی هست د 24در سایه توجهات مسلمانان، شاگردها شب و روز، 

 .مهدی لوطی: امضاء مدیر مدرسه 

 

 پانوشت

  9112آوریل  28  - 9و2صفوه  – 4شماره  .مجله مالنلرالدین* 

انتشدارات دولتدی    –( فارسدی ) بده ن دل از هدوپ هدوپ نامده      . ترجمه شعر به فارسی از احمد شفائی اسدت **  

 .چاپ دوم 9100سال . آهربایجان
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 توان پس از فاجعه شعر سرود؟ آیا می

 (ال کردستان به چشمانِ گورکن خیره شدندباختگانی که در اَنف برای جان)

 کاوان مومدپور

 
ی  ، تنها بازمانده(معروف به تیمور اَنفال)توان در خاطرات تیمور عبداهلل احمد  ی چنین وحشتی را می تجربه

تالیف عارف قربانی به آن  "از گور برگشته"گورهای دسته جمعی اَنفال کردستان عرام دید که در کتاب 
 ...    ده  در این شماره به معرفی آن پرداخته ایم ، امّاپرداخته  ش

   

 :کند و دراماتیکی را روایت می  دهنده تیمور در خاطراتش صحنۀ تکان

های حفر شده به او و هموط ان  تیراندازی کردندد، بخدت بدا او یدار      ه گامی که ماموران رژیم بعث در میان گور
دارد، اما او خود را در برابر نظامیان  ت ها سیوی از پوست را خراش برمی ک د و  شود و تیر به پشت  کمانه می می

گیرند تا با  ها فاصله می ه گامی که نظامیان از چاله. تواند تکان بخورد زند یا شاید از ترس نمی بعث به مردگی می
تیمدور ن دل    .ک د در تاریکی شب از چالده خدارج شدود    لودر روی گورهای دست جمعی خاک بریزند او سعی می

 : ک د می

روی؟ تاریک بود و باه   کجا می: وقتی خواستم از چاله بیرون بروم، صدای دختری آمد که به من گفت»
باه او  . ها گیر کرده ام، اما پایم زیر جنازه زنده: سالمی یا زخمی شدی؟ دختر بچه گفت: آرامی پرسیدم

خواهم ماادرم را تنهاا باذارم، از     نمی»: تبه آرامی گف. گفتم بلند شو برویم و خودمان را مخفی کنیم
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تیمور بعد از فرار شااهد   (.21،ص9910از گور برگشته، عارف قربانی،)« آیم ترسم، من نمی سربازها هم می
 (29جا، ص همان) «...شد ای که از آن بیرون آمده بودم نزدیک می ر داشت به چالهلودِ»است که 

 

سدخن بگدویم، و نیدز    توانایی سرودن شعر بعاد از فاجعاه   دیم و از در نتیجه اگر به سوال ابتدایی بوث برگدر 
و نه حتی هیچ مدیوم و نو   -ب امیم، باید گفت نه شعر و نه نثر« متعهّد/ روایت حقیقی»را معادلِ « توانایی»

ا پس کارِ ادبیدات در برابدر فاجعده چیسدت؟ ادبیدات ت هد      . تواند تمام فاجعه را روایت ک د نمی -ه ری دیگر/ ادبی
 . باشد« عدمِ فراموشیِ تاریخ»درپی در ناتوانی روایت آن، پاسداری بر  های پی تواند با تکرار و شکست می

شدعرها،  . ک د تا شاهد تام و کامل آگامب ی ی تاریخِ ب یامین را بازی می در این تعریف، ادبیات بیشتر ن   فرشته
خ با وقفه، تامّل، و نگاهی خیره و بددونِ تدوانِ نجدات، ت هدا     ی تاری چون فرشته... ها، تابلوهای ن اشی و نثرها، فیلم

گدان م اومدت    س دی که در برابر فراموشی فاجعه برای آی ده. س دی بر حضور فاجعه و ویرانی در گذشته هست د
 .ک د می

های در  مها، تلاویرِ نامکان و امکان ساخت مکانی نو در شعرها، ساخت فیل ی نثر های شکسته و بریده بریده روایت
تراژیک و تمسخرِ تاریخِ فاجعه، امکاناتی است که ههن مخاطب را در برابر بده یداد سدیردن فاجعده     / قالب کمدی

است که هربرت مدارکوزه در مدورد سدرودن شدعر بعدد از       «ناپذیری بیگانگیِ آشتی»این همان . ک د م اوم می
 . می نامد  -فاجعه  -آشوئیتس 

 برگرفته از سایت پروبلماتیکا – تلخیص شده

http://problematicaa.com/poetry-after-desastre 

 
د؟ توانید داستان ما را تعریف کنی آیا می: کردند بازماندگان یک سوال می  بعد از جنگ، مردگان از همه

  آنان که. توان گفت و هرگز هم نخواهیم توانست های آنها را نمی داستان ! نه: دانیم حال ما جواب را می
 ...ها گفتند آن  شما شنیدید، داستانی نبود که  نشد؛ داستانی که  هایشان شنیده حرف زدند، حرف

 (الی ویسل)

 

http://problematicaa.com/poetry-after-desastre/
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 ادبیات
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 وَندطال سَگ

 (ساوی. ج.  )داستان کوتاه از علی جعفری 

 

 9929برابدر بدا    9144نویس به سال  نامه شاعر، نویس ده و نمای  ؛(ساوی. ج.  ل ص با تخ)علی جعفری :  گنژرا

تولیالت ابتدایی و متوسیه را در همان شهر و ادامۀ آن را در دانشگاه تهدران  . شمسی در شهر ساوه به دنیا آمد

. ه کشدور ملدر رفدت   از دورۀ دکترای آن دانشگاه اخراج شد و سیس برای اتمام آموزش ب. تا فوق لیسانس پیمود

ابتدا او را از کار آموزش در . جعفری سرگرم نوشتن رسالۀ دکترای فلسفه اسالمی بود که ان الب در ایران آغاز شد

از ایدران   9924درسدال  . ها اخراج و سیس نیز به جرم عضویت در حزب توده ایران به زنددان افک دندد   دبیرستان

آثار قلمدی و  . یت سازمان ملل متود او را در کشور استرالیا پ اه دادخارج شد و پس از دو سال سرگردانی، در نها

و بده  ( اثدر  4)و ترجمده  ( اثر 2)، داستان کوتاه (دفتر 0)های ادبی و ه ری علی جعفری در سه بخ  شعر  آفری ه

 : شرح زیر قابل معرفی است

 

خوان / ای در انتهای جهان کومه/ متبی ناظم حک بر حریر آن ره/ خاره و زندان گل، سیم های سرخ به نام:  شعر

.آوازهای آدمی از اعماق خاموشی/ چ ین گفت خیام/ جوی تش ه وهم آ ب/ دیگر  

.بابا مرجان/ طومار مرموز عش : داستان کوتاه  

.زارهای زنی به نام بیروت/ گرایان آشوب/ خانۀ دوم/ های امیرتیمور ل   فیل: ترجمه  

 

. برگزیده ایم گنژرارا برای این شمارۀ ( ساوی.ج. )جعفری نوشتۀ علی  "وَند طال سَگ"داستان   
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 وَندطال سَگ
 (ساوی. ج.  )داستان کوتاه از علی جعفری 

 
آباد تعریف کرده بود، صبح زود، پی  از طلو  دختر و خرمهای شوش، پلخانهبعدها، خیلی بعدتر؛ پیربابا در قهوه

ای ه دس ج وب ساوه، سییدپوشی را دیده که اسب سدیاه  را از  هده بر بل دیآفتاب، چوپانی در حوالی سرخه

ی هاشان بدر گدرد چشدمه   روز دیگر دختران آشتیان، برای پرکردن کوزه. قله رسانده بودی باال کشیده و بهگردنه

پیربابا گفتده بدود، از مامدای لدر     . داده استرن  دیده بودند که اسب  را آب میکده، سییدپوشی سوار شبآت 

 .شیر کرده و همه را بهزاد نامیده استشوهر، پ جاه پسر شیر بهیده، زنی بیش 

 

هدا مواصدره،   ی فلک االفالک، بعد از گذراندن مداه های قلعهپس از شرف صدور عفو ملکوکانه، حلاری

پاهدا بسدته   ها و زنجیر بر اسارت درآمدند، ب د بر دستآلود از قلعه فرود آمدند که در دم بهگرس ه و تش ه و زخم

 . صف کشیده شدندهای پیاده نظام، در صفی طوالنی، بهدر انتهای صف. شد

ی دندان مسلح دولت با چادرنشی ان ایالت لخدت و بره ده  امان، بین قوای تا بنسال ج   بیبعد از سه

های داخلدی،    که در دوران دور و دراز ج "احمد امیر احمدی"آقای  "پاسیار قزاق"لر، زمان آن رسیده بود، تا 

نایدل   "قلاب لر"ل ب ی ایالت لر بهگفتهارت  قدر قدرت شاه شاهی و به "سرتییی"ی درجهفرمان ملوکانه بهبه

 .آمده بود، پیروزی خود را جشن بگیرد

ی شدهرهای لرسدتان را بده    های زاگدراس و خرابده  آلود کوهی نظامیان که خاک خونپس از سان و رژه

را در  "میدرپ   قدزاق  "ی مردمان را از ترس بترکان د و رعب و هراس وکرده بودند، تا زهرهچشم و چار آسمان فر

ک  پخ  ک د، حاال نوبت جشن و سرور فاتوان بود که با تدرخیص سدواره نظدام و    تمام سرزمین پرمو ت ستم

آمداده حرکدت    "ادخدرم آبد  "ی کوتاه شدهر  پیاده نظام در گردنه. آغاز شد -تان  و توپ و تیربار -ه   موتوری 

-های صدکیلویی خونبا دستور او چ د سرباز، گونی. ج اب تیمسار ه وز غ ایم خود را بار نکرده بود. ایستاده بود

 :ی سرتیپ برخاست و فرمان دادباز نعره. ی صبح امروز، بار کردندتن ملادره شدهآلود را آورده و پشت باری پ  

 ".آوریدام بیگیر کردهدست "دخترپل"دختری را که در شهر  "

چشدم در   -ها، سران و بزرگان ایدل  خان -اسیران . همهمه درگرفتصف اسیران موجی زد و نجوایی به

حکیم، ن ال و همدان قبیله، صدای  را بل ددکرد، تدا شد یده     "پیربابا". چشم هم کرده و غریدنی خفه اوج گرفت

 .شود

تدان  شدرم از چشدم  . بدری اسارت مدی ای، که زن و بچه بههج   کفار برداسالم به مگر سیاه! آق احمد"

 "گردید؟گریخته یا غیرت را خورده و دنبال حمیت می

اش بده  ستان خرم آباد شد، تا نفدس در قفدس سدی ه   پوش تیمسار ن   خاک س  پیربابا با لگد پوتین

ی ایلیداتی سدرتیپ را   دهلت و کوب شدن پیرمرد پوست بر اسدتخوان خشدکی  . خون ب شی د و دیگر دهان نگشاید

 :پیربابا و خیاب به سران ایل گفتپس رو به. اش را از جوش نیفک دغلیان آمدهراضی نکرد و خون به
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-این باعث روی و آب. کلفتی  فخر بفروشداز او زنی بسازم که قمر ملوک وزیری، بانوی آواز ایران، به "

 ".چیز خواهد شدهمهرویی برای الوار بی

های چهارگوشی از حلبی زرد بر با ستاره "نایب"ای باز شد، دو سرکار مین لوظه در طویلهدرست در ه

گاه آسمانی  فرودآمده و قدم بدر خداک سدرد    دختر نه، ماه از بل دجای. سر شانه، در دو طرف دختر ظاهر شدند

زنی پر و پیمدان بدا   . استخوانباال بل د زنی رشید، با قامتی کشیده و درشت . نهادکشتارگاه مردان و زنان ایل می

سدبزی  پوستی بده . ی دشت، آفتاب خورده و اندکی سوختهگشن بلوطی میانه. های بلوطی کهنعضالتی از شاخه

های های تلگراف بر سر صالبهکشیدگی و استوکام سیماعلابی به. های خردادیهای ج گل بلوِ در دم دمهبرگ

های سداوه را در حدراج فلدل    های  انار باغپستان. وی س گی زاکرسصورتی از مرمر ناب در معادن هزارت. چوب

جلدو در  . نهداد های زاکرس، شاهانه قدم پدی  ها و درهها، کمرها، کتلها، کوهشاهدخت سوارکار گردنه. نهاده بود

نهداد  آه از . وار بر پشدت  جدای گرفدت   ای همساز چون ب چه بسته. اش را بر شانه مرتب کردچهطویله ب د کمان

ی جواندان  ت گدی نشسدته  های بهت دنفس. شان خیمه زدپیاده نظام برخاست و ابری از حسرت و اشتیاق بر چهره

شان کوس و کرنایی شد که در حلول شاهان ک  در نای گوشتی حل روستایی، از گوشه و ک ار این خاک مو ت

ی گ ددم، زمردفرشدی گسدترده بدر     خوشده  های جوان، جداشده از خرمن واین داس چشم. خیزدخانه میاز درب

خود زنی که مرکب در تاخت و تاز او به. ریختهای زنی سوارکار که ع اب در اوج آسمان از تیر او پرمیخاک قدم

. اسیران در صف شده، چشمان پر اشک را از مسیر گردانده و قیرات ابر چشم را نثدار خداک راه کردندد   . بالیدمی

 :سخن دارد، نالید پیربابا ت ها کسی که ح 

طدال شدرف قدوم و    . ارزدگیری طال به چیزی نمیبخدا اسارت دختران خان و زنان ایل در برابر دست "

  ".ه رش آواز و صدای ایل است و حضورش باروری تمام مردان و زنان صورا و کوه و بیابان. قبیله است

دو ستوان حلبی . قدمی پس نشست سیس سر بر زانو نهاد و ه ی چ ان بل د کشید که آقا احمد قلاب

. ت دی خود را تکدانی داد طال بر فراز خر به. نشان، زیر بازوان دختر را گرفت د، تا بر خری پیر و مفلوک سوار شود

دم خدون  دختر اما از توهین و تو یر روا داشته در ح  ، همدان . های گمان کردند، قلد پایین پریدن داردنایب

 "دنا"ی های قلهآبشار یخخرم ی از آب. دست برد و سرپیچ ابریشم  را از سرگرفت .زنانگی  جاری گشته بود

هدای  فدرو   میدان ران گرانه، چ ان چون مادری کودک بر پستان گرفته، بهدست  نوازش. های  روان شدبر شانه

 :به آواز بل د گفت. ی طال را نادیده گرفته دم فرو ب ددپیربابا نتوانست، غله. رفت

  ”.شونددایا مردان نباید ساکت و سر به زیر باش د، وقتی زنان چ ین تو یر میخ "

ای برپا کرد و سرها را میدان  ی پیربابا در دل و روح مردان اسیر دست و پا بسته، ولولهگ انهی غممرثیه

-هدای گدرم  انخ د فتح و پیروزی گشوده شد و دندنی های قلاب لر اما، بهلب. گی فرو بردهای سرشکستل  

هدای سدرک  تو یدر و    تدوز و حریلد  شدعله   در جان کی ه. ی دود و افیون را نمایان کردبسته خورده و داغمه

ای به ارزش اسدارت طدال فدرود آرد، تدا     باید بود، ضربه. توهین زبانه کشید و دندان  در خون عدوات ریشه دواند

  :با صدایی بسیار بل د فرمان آخرین را صادر کرد. اش التیامی یابدنفس گ دآلود از  افیون دور افتاده

 ".پای اعالحضرت قوی شکوت قدر قدرتک  خاکپی . آوریدی شییان را بیآن سیاه اسب، نژاده"
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ابدن  : قدانون "ی هفتاد هزار بیت شاه امه در ههن و کتداب  گوی حکیم و ن ال ایل با همهپیربابا، سخن

همدان رسدایی   م د و کارسازش، با همان لون و بده قبیله، در دستان توان سی ا در پزشکی را از حفظ، جان و روح

 :فریاد برآورد

  ".که دریافتی روز کین باد را ----بیارید شبرن  بهزاد را "

اسبی راه پیمای سلسله جبال زاکرس از سر . های زاکرسپایهاژدهایی کوه پیکر، به بل دای کوه! اسب نه

کشان، در مهار چهار ب د و ط داب در  زنان و نعرهبزرگ  کرده و پرورش داده بود، سم زاکرس. سربه ته و از ته به

زمین و هوا را . خاست و شیهه کشیدروی دو پا بر. دست چهار سرباز قوی هیکل و نیروم د، از در طویله بیرون زد

ا به راحتی بادبدادکی  گردن به چپ و راست گرداند و سربازان ر. م دش لگدکوب کردهای موکم و قدرتبا دست

ی اما مهار گردن افراشته. سر اسب بسته بودهای دو سرباز، درعوض ده ه، بهط اب. زمین کوفتهوا پرانده و بهبه

های او موکم شده و این دو سرباز در خیر لگدکوب شدن شدبرن   راندو ط اب دیگر، به. نموداو غیر ممکن می

-ی او مدی هدای کشد ده  ها استفاده کرده و از تیدررس سدم  زوم، از بل دی ط ابناچار، در مواقع لقرار داشت د و به

کامیون بار، حمدال غ دایم   توانست د، قدمی او را بههوده بود و نمیاما همه کش  و کوش  سربازان بی. گریخت د

 .تیمسار سرتیپ ارت  ایران نزدیک ک  د

-بوی او را دریافتده و هدم  .  بر خر مفلوک رسیدک ار طالهای  بهها و لگدپرانیاسب آرام آرام، با جفتک

هوا و آسمان شیهه کشید و بر روی دو پا به. چشم آورداشک به. کرده مادر خود را در ک ار او دیدچون کودکی گم

. آب او گذاشدت ی درشدت و خدوش  رفت و سرش را بدر سدی ه  سوی طال پی با آرامشی موقرانه به. چ   انداخت

با دیدن طال بر چ ان خری، گویی ماجرا را حددس زده و دانسدته   . ووش اسب را پر کرداشک، چشمان درشت آه

صدورت طدال   ناک  را بده های درشت و نمگ انه و تیره روز، چ د بار، لبغم. باشد که روزگار دگرگونه گشته است

دوبداره سرکشدی و طغیدان    . کار شدند، تا او را در کامیون بارک  دسربازان دست به. مالید و آرام  و وقاری یافت

-طال از خر پباده شد و در سوار شددن اسدب او را هدم   . زمین کوفته شدندهوا پرتاب و بهآغاز گردید و سربازان به

هایی که کف کامیون را به زمین وصل کدرده بدود، دوری   زد و از قدم نهادن بر تختهاسب ه وز تن می. راهی کرد

صددا  سبک وسیاق تدار بده  چه بکشد، ساز را بهکه کمان بر کمانآنو بیطال سازش را از پشت برگرفت . جستمی

 .اسب برادرانه فرمان خواهر را اطاعت کرد. درآورد

 
رن  تمامی سدرزمین  بر پشت شب –خواهر و برادر  -دو آن. وند بودشبدیز، اسب برادر طال، بهزاد س 

بهزاد اگدر چده از خدواهر    . س   نوشته بودندر و پارهلرستان را از پا درکرده و حضور خود را بر س   و خاک، خا
او در ارکسدتر کوچدک   . داشدت د ش را نگداه مدی  آمد و مردان ایدل حرمدت  حساب میتر بود، اما پهلوانی بهکوچک

در ج د  بدا نیروهدای دولتدی،     . ی دهل بود، غم و شادی ایل بی حضدور او رنگدی نداشدت   شان نوازندهخانوادگی
دختدر، وقتدی ایلیدات    ی شدهر پدل  بعد از سه سال م اومت دلیرانه. اثبات رسانده بودخود را بهمردانگی و پهلوانی 

ی ایل در های ، جوانان تازه بالیدهردیفبا یازده تن از هم. چ   نیروهای دولتی نیفتادشکست خورد، او آسان به
تسخیر سیاه دولدت درآمدد،   شهر بهوقتی هم عاقبت . زدبرد میدشمن دستها، شبانه بهکوه موضع گرفت و مدت

نمدای   های مغولی سدیاه قدزاق بده   قلاب لر نمایشی با شکوه از آموخته. راهان  اسیر شدندبهزاد و یازده تن هم
گیر شده را در صدفی مد ظم نگداه    جوانان دست.  های مس را بر آن گداختآتشی انبوه برافروخت، ورقه. گذاشت
با فرمان او، جدالدان سدر از تدن    . پشت سر ایشان با شمشیرهای آهخته گمارد جالدان سیاه را گردآورد و. داشت
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هدای  تدن . های تفته را روی بریدگی نهاده و از ریزش خون، جلو گیری کردندکاران ورقهاسیران جداکرده و آت 
ای علر پایتخت، هستود که روزنامهرا میزد و آنتیمسار از این مساب ه، چ ان حرف می. سر ملافتی را دویدندبی

 .رساندند چاپناک ددم شانه را با عکس و تفضیالت بهاین نمای  هول
ی جوانان تر از همهتر، یازده قدم، یع ی پ   قدم بی برادر طال، بهزاد با قد و قامتی رشید و توانی بی 

ی بجای ساز خدود، دهدل   مادر نوازنده ضرب و دف در ارکستر خانوادگ. دوید، تا بدن بدون سر بر زمین فرو غلتید

. میدان شهر آورد و با صدای کر ک  ده و آوازی شورانگیز شهر را در حدال و هدوای عدزا پیچیدد    پسرش بهزاد را به

سربازی دستور پاره کردن پوست دهل را داد و همان سرباز پدس از دریددن پوسدت، شدکم مدادر را بدا       سرتیپ به

شان شدلیک ک  دد، تدا مدرگ بعدد، از درد      شکمان باردار را ف ط بهتیمسار دستور داده بود، زن. سرنیزه سفره کرد

 .  تومل ناپذیر زایمان، شربت گوارایی باشد

اش، سدواره نظدام و ه د  موتدوری را     احمد امیر احمدی سرتیپ ارت  ایران با دستورات صدادر کدرده  

س از سوار کردن اسب و غ ایم جهت، پهمینبه. راه پیاده نظام تا پایتخت برودخواست هممرخص کرد و خود می

نشاه که بدرای پیدروزی در ج د ،    خلعتی اعالحضرت شاه "رویز رویس"آلود، خود، با اتومبیل های خوندر گونی

سره   "پاسیار ه   او فراموش نکرد، به. دنبال خود روانه کردجهت او فرستاده بود، سوار شد و پیاده نظام را به

سداز اراک وارد  شهر تازهاما ه   پیاده، نباید به. ها خواهد ماندسلیانیه م تظر آن بگوید که در "جانشین فرمانده

جدا اردوی اسدتراحتی برپدا    بهتر است تا آشتیان نزدیکی سلیانیه رفتده و در آن . شده و باعث وحشت مردم شوند

 .نه ک  دشهر رواتوان د برای تهیه آزوقه و خوار و بار، مامور تدارکات را بهالبته می. ک  د

تیمسار بعد از صدور این دستورات، در اتومبیل رویز رویس سوار شد و حتی موتور را روشدن کدرد، امدا    

شک  کرده شوره از کجا و برای چه، دل بهدانست این دلنمی. کردچیزی در دل  سربرداشته بود و نگران  می

سدربازان و  . ان تا انتهای صف پیاده نظدام رفدت  زنراه سره   جانشین فرمانده، قدمازین رو پیاده شد و هم. است

بدار  ستون یک ایستاده و چشمان اشدک اسیران در صف زنجیریان، به. خدمه در صفوف م ظم، آماده حرکت بودند

-در انتهای صف اسیران، طال نشسته بر خر مفلوک انتظدار مدی  . چشم نشوندگرداندند تا با او چشم بهخود را می

ی سیاووش که پیربابا خوانده بود، با یادآورد نام برادرش بهزاد، و آن قتل فجیدع،  م ظومهشعر فردوسی از . کشید

کاو سرتیپ نگاهی ک  . فشردای گلوی  را میهای  دوانده بود و هر آن انتظار نعرهبار در رگسیالب خونی آت 

چه آویخته بر پشدت ،  ب د کمان. رسیددختر برافروخته و خشمگین پای  از روی خر تا زمین می. طال انداختبه

رن  گستاخی چهره و رن  به. تر کرده بودتر و نمایانهای  را برجستهکه از میان دو پستان  گذشته بود، سی ه

 :دو سرکار ستوان با توکم گفترو به. وحشت افک دشدن ، قلاب لر را به

-می. مثل دو چشم از او مراقبت ک ید. این دختر ح  نواختن ساز یا سردادن آوازش را تا تهران ندارد "

  "خواهم از او سر بانوان آواز ایران برآورم

رفت پس ازین فرمان از او دور شود، اما ناگهان روی پاشد ه چرخدی زد و بدا صددایی فریداد      تیمسار می

 : ها گفتستوانمان د به

  ".پاهای  را از زیر شکم خر زنجیر ک ید"

ها دور شدد و گدرد و خداک اتدومبیل  بده هدوا       سرعت از آنو غالظ، به های شدادفرمانده با این فرمان

 .ی جانشین، نیز از خدا خواسته، فورن فرمان حرکت را صادر کردسره  ، فرمانده. برخاست
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. دانسدت خدوبی مدی  کلفتی آمدن بانو قمرالملوک وزیری، را بهها، سر بانوان آواز، بهطال مع ای این حرف

. بر نیات پر کثافدت آب کمدر مدردان نیسدت     رن  و خوش مزهظاهرفریب، جز لعابی خوشدانست این کلمات می

ای پر چدین و چدروک، انددامی از    دانست پشت این سخ ان، روزگار پیری و از کار افتادگی خانم وزیری، چهرهمی

زبان آوردن شهامت به ترین مردان، نیز جرات وترین و پلیدریخت و قیافه افتاده، موجودی بیمار و ناتوان که زشت

-زن، ف ط بهدانست که مردان، مردان ما بهمی. دهدراحتی به خود میبار ج ده را بهآلود و ح ارتی ن  آن کلمه

 . ک  دریزگاهی، برای هغ هغ اجدای آب کمرشان نگاه میهای خود، آبای برای ارضای هوسع وان آلتی، وسیله

هدای  وقتی پدر او را روی زانوی خود نشاند و شاخه ریودان انگشدت  گی ، از نخستین روز، در پ   سال

ها به چه رهبری کرد و با دست دیگرش، کمک کرد، تا او کمان را بر روی سیمنرم و نازک  را روی ابریشم کمان

ی مهر و موبتی، تا این طفل یلخی، آزاد و رهدا  حرکت درآورد، یک چیز، ف ط یک چیز، درس معلم بود و زمزمه

 :پدرش گفته بود. مکتب آوردها، کوه و کمرها را، جمعه بهی دشتر سی هد

های ایل، پدس از خدوردن و انبدار کدردن     حتی برزگان و خان. هیچ مجلس عی  و نوش نباید رفتبه"

پرست گرم شدود؛ ت هدا یدک چیدز در وجودشدان      ساز برادران خاجشکم، وقتی سرشان از شراب ناب و عرق دست

ام در پایتخدت، بدرای   شد یده . مردی در سن و سال من نیز رحم نخواه د کدرد در آن حال، حتی به. داردسربرمی

های پلید، باالتر از مردم، نشسته و کارش ه رم د دور از دست. مجالس موسی ی، سالن با سن و صو ه وجود دارد

که موسی ی باعث روند، نه آنمیجا برای ش یدن و فهمیدن و لذت بردن از موسی ی مردم در آن. دهدرا انجام می

 ".شان باشدتوریک شکم و زیر شکم

ها، مجلسی از مجالس ن دالی و  ی زیرنظر گرفتنها، با همهی مراقبتها، با همهی سختگیریپدر با همه

بدود   طال ه وز به راستی قد نکشیده. بردراه میداد و زن و فرزندان  را همشاه امه خوانی پیربابا را از دست نمی

هدای  را مثدل کدف    ی شاه امه را ش یده و داسدتان های خل  لر، همهکه اضافه بر دانستن تمام آوازها و تل یف

دخترک در آن سن و سال، یک دل نه، صد دل در گدرو عشد  گردآفریدد نهداده و در رویدای      . ش اختدست می

فریب، وقتدی  این رویای دل. سری او را داردمدید، در برابر او زانو زده و تم ای برابری و هش سهراب را میجوانی

ی ل مه. ی عش ، آب سردی بر سر او ریخته نبودمع ای تازه. ای برای عش  یافتکمال رسید که او مع ای تازهبه

آتشی بود خرمن سوز، کودکی، جوانی و بلوغ  را در لهیب خود . ی ناگزیر در بش ابی نهاده نبودچرب و نرم نواله

مع دای سدرک  و   . ای را در مشام خدود راه ندداد  های تن، بوی سرگین هیچ نری ههوای خواستهز بهگرفت و هرگ

. شهر مهران رفته بودندراه پدر و مادر و برادرش برای مجلس عروسی لری، بهسوزان عش  را وقتی دریافت که هم

 .دیدار شهر شوش، پایتخت باستانی ایالم بزرگ شتافت ددر بازگشت به

هدای سرشد اس لدر بدرای     خانواده. رسیدنظر میوازه ساله بود، اما زنی زیبا، کاملن رسید و بالغ بهتازه د

پدر عاقالنه هر یک را جوابی . نهاده و با پدر صوبت مهر و شیربها کردندگذاشتن س گی بر روی دختر، قدم پی 

پددر افیدونی بدود و    . شدتافت د  "لچغازنبید "درن  به شوش رسیدند، بیوقتی به. سر کردم اسب گفت و دست به

پسدر و دختدر   . را بداال کشدید   "زیگرات"های بسیار نفس پلهچسباند، اما یکروزی چ د بست تریاک بر وافور می

ب اهای تاریخی جلوه و . از آن ارتفا  تمام ده زیر پاشان بود. ها را یکی به دو باال رفت دبرای ع ب نماندن از او، پله

 :پسر پرسید. خود گرفته بوده را بهشکوه آن عهد و دور

  "....آیا نمرودی در این جا قلد خدایی . اندچه م لود ساختهاین همه پله را برای چه و به! بابا"
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 :تابانه سخن برادر را قیع کرد و گفتدختر بی

 ".رسد ب ای اصلی، در این باال از بین رفتهنظر میبه"

هدایی کشدید و نمدای    بدا ندوک پدا، روی سدیح زیگدرات خدط      . انداخت پدر با کمی مکث نظری به دور و اطراف

 :گاه را با دست نشان داد و گفتچهارطاقی و س   قربان

درین جا، س گی سخت و سیاه با گودی . جا، دورتر از س   اصلی بوده استاتاق مغ و مغان، آن! آری"

هدای  اند، هر سدال بدرای خددایان، الهده    ودهطب  ع اید پدران ما که مهرپرست و مهرانه ب. گردن آدمی بوده است

هر سال زیباترین و جوانترین دختران را به درگاه آناهیتدا، یدا ناهیدد،    . اندکردهدستیار خدای خورشید، قربانی می

سدر قربدانی   . اندد کدرده های زندگی، قربانی میال و  شادیرب. ایزد شعر و موسی ی. خدای آب و سبزی و باروری

کرده، تا سال، سال پر سان زمین را تر میرسیده و خون  فوارهزمین تش ه میپایین، بهت غلتان بهها غلازین پله

 ".برکتی باشد

بسدته از  ای سدرد و یدخ  ی طال راست ایستاد و قیرهموهای نرم و پرزهای مخملی، بر پوست ترن  شده

باره، همه وزن و سد گی ی خدود را از   کنظرش رسید، یبه. دماغ  چکید و دردی سوزناک را برانگیختپیشانی به

نمدی دانسدت،   . و ترسیده شده که نسیم ناچیز خردادی نیز قدرت ربدودن  را دارد  پری پرندهدست داده و پوش

شان شاد باشد و به آن دختر آفرین خواند، باید از آن قربانی برای برکت زمین و شادی مردم از شادخواری زندگی

کمی این . ر همگان، از بزرگ و کوچک، برای دختر قربانی متاسف باشد و دل بسوزاندسانی ترس مرگ دیا با یک

حرکت درنیاید و دیگر هرگز توان سخن گفتن نداشته باشد، پدس بدا   ترسید زبان در دهان  بهمی. پا و آن پا کرد

 :ی توان و با دقت بسیار پرس  جان و دل  را زبانی کردهمه

 "اند؟دختر نامیدهو افتخار چ ان دخترانی، شهر ما را پلیاد نام آیا به! بابا جان"

وحشت انداخته اسدت، بدا دقدت و    دانست، این موضو  تا چه حد دخترش را آزرده و بهخوبی میپدر به

بدا  . ای از معبد ناهید پیدا ک د، کده نکدرد  تیزبی ی، دور دست معبد و حول و حوالی را جستجو کرد، تا مگر خرابه

 :رام کردن لون و صدای  در جواب گفتکمی تامل و آ

در این سرزمین، هر جا، برای چیزی یدا کسدی،   . ک  چ ان دخترانی نیستدختر پی پل. نه دخترم "

نشین قیزقلعه در نزدیکی ساوه، در م ی ه ترک. خدای ناهید بوده استک  بهکار رفته است، پی نسبت دختر به

  ".ک  خدای ناهید استعیلیه است، ولی پی دوران اسماقراردارد و ب ای  مربوِ به

. بدرد دران افسران، کاری از پی  نمیشلتاق و ی ه. رفتکاروان خسته و کوفته، ناالن و گرس ه پی  می

کجا است؟ پس از سه سال زد و خورد، کشتن و کشته شدن، نه پیاده نظام را نیدرو و قدوتی   مگر توان آدمی تا به

-برف و بوران، کوالک باددمده . علی  را توانی، تا چه رسد به اسیرانک د، نه چارپایان بیباقی بود تا سرقدم ت دتر 

آور، از گرسد گی دهشدت  . زدهدا مدی  سر و صورتهای زاکراس مشت م جمد آه ی   را بهزده از قلههای برف یخ

-بود، سدرهای کداله   گیرشان نشدهصبح الیلو  تا به این وقت و ساعت، که جز مشتی گ دم برشته، چیزی دندان

بودند افسرانی، اضافه بر پالتو، پتدوی  . ی پالتوهای سربازی فرو برده بودپوش و خُود برآن نهاده را تا گردن در ی ه

تدا  اسدیران یدک  . قوت و قدرتی در کس باقی نماندده بدود  . دوش گرفته بودندشان بهچون ش ل شاهسربازی را هم

های موافظ طال، از انبار سررشته داری، پالتویی گرفدت  یکی از ستوان. دندپیراهن و  پاپتی تا حد مرگ رسیده بو
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سدرکار  . او دوخدت و خواسدت، پدالتو را از شدانه بیفک دد     طال نگاه شرمگین جسورش را به. ی طال افک دو بر شانه

 :ستوان گفت

 ".این باال پوش از کیسه خلیفه است. بردسرما ترا از بین می. قبول کن "

کرد، باالپوشدی  بزند، اما غیرت و حمیت  هم قبول نمیخواست چ ین موبتی را پسدل نمیطال از ته 

 :سرکار ستوان گفترو به. داشته باشد و در همان حال اسیران دیگر، لخت و بره ه در برابر سرما برخود بلرزند

 "شوند؟مردان در زنجیر چه می "

 ".دار آویخته شوندبمیرند یا در تهران بهجا از سرما ک د، اینبرای آنان فرق زیادی نمی "

گرس گی و سرما همه را از پدا انداختده   . ای رسیدندسرا خرابهکاروانساعتی از شب گذشته بود و تازه به

. شان در برابدر سدرما را، در دل و روح پدرورده بودندد    همه آرزوی چ د تکه چوب و آتشی برای حافظت جان. بود

دل از آن اژدهدای خشدمگین، تدرس و وحشدتی بده     . کردندد یون این پا و آن پا مدی چهار نگهبان اسب، پشت کام

دل کدردن سدربازان را دیدد، فریداد     ها نگرانی و دلیکی از ستوان. کردند، در کامیون را بازک  دداشت د و دل نمی

 :برداشت

  ".ک ید؟ آن حیوان هم گرس ه و خسته استسایه میچرا چیز من چیز هم"

-کار شوند، اما ترس از لگدپرانی و گردنبایست دست بهی و وضوح روشن بود و ایشان میخوبفرمان به

یکی از سربازان با تضر  و زاری . ها را ناتوان کرده بودشان، دستکشی و پهلوزدن اسب، با زخم و زیال سراسر تن

 :پای ستوان فرمانده انداختخود را به

ی مدا  جدان خسدته  دستور پایین آوردن بده د، رحمدی بده   آن دختراگر ج اب سروان لیف کرده و به"

 ".اندکرده

ردیف  انداخت، تا تاییدی همنگاهی به. ی سرباز، در دل سرکار ستوان اثرکردهای به گریه نشستهحرف

فشرد تا از ردیف، دست  را تا مرف  در جیب شلوار فروبرده بود و چیزی را سخت میسرکار هم. از او گرفته باشد

تر کده حسدرت   ستوان قدیمی. زده، با ج باندن سر رضایت دادبا عجله و شتاب. زش ناگهانی آن جلوگیری ک دری

طال با فشار پاها بر زمین کرختدی و  . لمس تن طال جان  را لبریز کرده بود، پی  رفت و طال را از خر پیاده کرد

 .را بازکردند سربازان در. رفتسوی کامیون پی حسی را از تن دور کرد و بهبی

-گونی. باز شدن در توجهی نکردهای دیواره تکیه کرده بود و بهرن  در انتهای بارگیر باری به تختهشب

در و تختده  آلود بهچشم آورده و حزناشک به. کوفتمیهای کف باری سمکشید و بر تختهآلود را بومیهای خون

ای بدرای  هدیده . لرزیدندد نگهبان از ترس و سرما برخود مدی  سربازان. پراندکشید و لکدمیشیهه می. کوفتسرمی

ها با خبدر بودندد،   از موتویات گونی هاسرکار ستوان. سلیان بود و کس را شهامت دست از آستین درآوردن نبود

تی و با حیوانا اندسربازان روستا زاده. هایشان غرق اشک بود و سرما و سوز برف را بهانه گریستن کرده بودندچشم

 :ای خفیف گفترن  با نالهشبطاقت طال طاق شد و رو به. صدای بل د زاری کردندبه. اندچ ین، سر و کار داشته

آب . وقت نوحه و عزا، سی ه زدن و نالیددن سدرآمده اسدت   . امنور چشمم، امید آی ده. برارکم! دیزشب "

ای ضعف و ناتوانی بر ما مستولی اگر هره. افشردباید دندان خشم بر جگر خسته بست و پای . آیدجوی نمیرفته به

 ".پیماییمباید راه آمده را تا انتها به. شویمشود، دشمن شاد می
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طدال را  . اشک از چشمان درشت آهووش  سدرزیر بدود  . نهادرن  ناخواسته و سرگران، قدمی پی شب

صی از کامیون پایین پرید و سدرش را زیدر   آرامی رقاآهسته و به. سر و زلف او مالیدهای خیس  را بهبویید و لب

-سربازان پیاده نظام سر از گریبان پالتوها بیرون کشیده و با دل. راه شودقدم و همبازوی طال فرو کرد، تا با او هم

راه سران و بزرگان ایدل را هدم  . رودسرا پی  میسوی طویله کارواندیدند که بهسوزی اسب را در آغوش طال می

. شدنداسیران بر کاه و پهن طویله یله. بارک  پیاده نظام  در طویله کردند و درها را قفل و زنجیر زدندچهارپایان 

. اضافه بر مشتی گ دم بوداده، نیمی از ک سرو لوبیای پختده و اسدتکانی چدای   . تر بودشام شب از نهار روز باشکوه

ای اسب شیهه. های او را بوسیدد، گذاشت و لبشدیز که قدمی از او دور نمیطال ق دهای چای  را به دهان شب

 .کشید و باز سیل اشک از دیدگان  جاری شد

کدس رخدت برنبسدته بدود کده شدییور       ه وز خستگی راه و کوفتگی ناخوابی و گزگز سرما از تدن هدیچ  

ایگداه  سرا، پدی  از طلدو  آفتداب بدر ایدوان طب ده دوم، ج      بیدارباش برای پیاده نظام چادور زده در صون کاروان

شدده ،  طال از صدای این ساز بدنوای فلزی، با آوای سوهان مان دش بر حلبی مدیخ . داران برخاستافسران و درجه

. کشدید کشید، از همان روز نخست ورود ارت  به لرسدتان نفدرت داشدت و انزجدار مدی     که بر اعلاب سمباده می

یداد پددرش و اسدتادی و    تفاوت ، او را بده بی سان وهای یکنواخت و بدآه   این ساز، با نُتهمیشه صدای یک

اندداخت  بارش با تن او یکی شدند، میصدای باالبان و قره نی که در مرگ فاجعهتسلط او بر سازهای زیبا و خوش

 .کشیددر میترین زوایای قلب  بهو آه از تاریک

راهدی  هماو به. ی اندوه درافک ددرهرقص آورد و یا بهتوانست هر کس را بهپدرش با قره نی و باالبان می

ی ی ضرب و دف، پسرش بهزاد، نوازنده دهل و تار و طال دختر جدوان  نوازندده  نوازنده "قدم خیر"همسرش بانو 

یافدت روح و روان ایدل را در چ د     ی آوازخوانی هم مدی کمانچه، ارکستر خوبی سرهم کرده بود و اگر طال اجازه

-رو بود و بده آغاز ج   گذشته بود، سرتیپ مومد شاه بختی که مردی میانه وقتی یک سال از. گرفت دخود می

فرمان ملوکانه از فرماندهی برک ار و سره   احمد خدان امیراحمددی، بدا    ی صلح اعت اد داشت، بهبوث و مذکره

اب لدر  او که بعدها ب دام ندامی قلد   . دست آوردیک درجه ارت ا  م ام، سرتیپ شد و فرماندهی لشکر ج وب را به

فکر کرده بدود، لرسدتان را از   . کُشت و کشتار، چیاول و تیاول، قتل و غارت کرداز همان ابتدا، آغاز به. مل ب شد

همدین دلیدل سدیاه  را از پیداده و سدواره و      بده . ی آن برسدترین ن یهشمالیترین ن یه فتح کرده و بهج وبی

 .دختر کردموتوریزه وارد پل

آور قبرسدتان  حتی سوت سکوت مبهم و وهدم . شدای برنمینفس از قفس سی ه .دختر آرام بودشهر پل

پی  خود برآورد کرد، مدردم  . دام خیالی باطل کشیدفروبستن، او را بهاین آرام  و دم. خاستهم از شهر برنمی

و قددوم   فرمدان داده های  در بروجرد ترسیده و خاضعانه و خاشعانه سدر بده  رانی مفلل و هارت و پورتاز سخن

-پس با فراق بال مدی . اندهای  کردهو شهر را دو دستی تسلیم او و خواسته ی م ت گذاشتهمبارک  را بر دیده

فوریدت بدر   ی پایتخت کرد و صلح و آرامد  را بده  گیر کرده و برای ت بیه روانهشود، ت ی چ د از بزرگان را دست

ی ارتفاعات ج وبی شهر، چدادر زده و از  یاده نظام در دام ههمین دلیل دستور داد، پبه. سراسر لرستان حاکم کرد

ع وان م ر فرماندهی انتخاب خودش هم عمارت حاکم نشین را به. انگیز برف  بر قلل زاکرس لذت ببرندم اظر دل

درست در همین زمان . کباب و شراب و قمار و عیاشی دعوت کردرتبه را بهکرد و برای شام پیروزی، افسران عالی
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-گیرهدای پدل  ک ار آبی باالبان و قره نی، زن و فرزاندن خود را بهآه   ساز و نوازنده "وندسهراب خسرو س "

 .ها کمین کردندچهها و خیزرانهای اطراف حوضدختر برده و میان نی

پاسی از شب گذشته، شب چادر سیاه  را بر سر شهر کشدید و آواز  . تا شب صدایی از هیچ برنخواست

 . های هرزه و پلید از عمارت حکومتی برخاستی شادخواران با تل یفهای مستانهو نعره

طال اجازه داد، ه رنمایی  را نزد مادر و برادر با خود نمایی ای کوتاه با باالبان نواخت و بهابتدا پدر قیعه

-بهزاد بر دهل زاکرس را بههای رخلت پدر، بان  آوازش را چ ان بل د کرد که ضربهپروا و بیراه ک د، طال بیهم

زیداد طدول نکشدید، سدربازان پیداده،      . سوی قرارگاه ارت  شلیک شدد ها از جانب کوه بهاولین گلوله. لرزه درآورد

های جلو گلوله، در اولین برخورد، تار و مار شده و با لباس زیر، پیراهن و شلوار گرم کن ارزان و از ریخدت  گوشت

ای خود را از نظدر گدم و   ای یا چالهو خرگاه را رها کرده، پشت تخته س گی، صخره افتاده، اسلوه و چادر و خیمه

نشین را زیر خ یداره و  غ یمت گرفته، عمارت حاکمهای بهها فرو آمدند و با سالحهای لُر از قلهچریک. گور کردند

را گزارش کرد رماندهی آنچ د سرباز و افسر در آن شب از دست رفت، نه م ام ف. های برنو  گرفت دشلیک تف  

همین ها بهتا چ د ماهی وضع ارت  و قوای دولتی از دست چریک. روی مبارک خودآوردنشاهی بهو نه ارت  شاه

لرستان رساند و م ام معظم فرماندهی را در برابر چشم افسدران   م وال بود، تا مستشار انگلیسی ارت  خود را به

 :سرزن  و شماتت کرد

موضع دفاعی افتاده است؟ چرا قدرتم د ارت ، با این همه سالح و نفرات و ابزار کشتار، بهچرا نیروی  "

تدر از شدهر   ای زانوی غم بغل گرفت؟ هرچه زودتر و سدریع باید موضع تهاجمی را رها کرد و مان د پیرزنان گوشه

زندان قدرار   پشدت سدر راه   کدوه زده و موض خروج از شهر بده روید، بهسوی ج وب میخارج شده وانمود ک ید، به

باالی کوه ببرید های س گین را با خود بهبکوشید سالح. فوریت این کار را بک یدالبته با هر تلفاتی شده، به. بگیرید

دارید، تا در موقع ع ب صد البته گروه و تعدادی الزم را مخفیانه در شهر نگاه. تر شودتا رعب و وحشت آنان بی 

   ".ا زیر آت  بگیرندها رنشی ی دزدان، آن

پس از یکدی دو هفتده م اومدت جانانده و از     . خوبی و درستی عمل کردی از ما بهتران، بهن شه و برنامه

ی جسم و جان که عفونت کرده های کش دهگذشتگی مبارزان، گرس گی، کمبود آزوقه و مهمات ج گی، زخمجان

گداه  قتدل شدهری کده بده   ها فروآورد و رو بهان لُر را از قلهشدند، باعث مرگ و میر بودند، مردسرعت سیاه میو به

اگر برای . همه گرفتار مرگ و مردار شده بودند. در کوه مرگ بود و در شهر مرگ. ایشان بدل شده بود، روانه کرد

زودی خاموش شده و صداحب  در گاوچالده دهدان    شد، اما بهخوشی هم بود، گاهی شلیک برنویی ش یده میدل

ع وان گماشته و بان سومی بهدست در موافظت سروان آژودان و گروهحاال قلاب لر تعلیمی به. رفتمی مرگ فرو

در یکی از گشدت و  . فرمودکرد و دستوراتی صادر میهای تلرف شده بازدید میچ د سرباز، پیروزم دانه از جبهه

ی هدا، دسدته  هدا و در میدان جگدن   خیدزران  ها ودختر، در میان نیگیرهای پلگیری از آبی آبگذرها، در ک اره

ی افراد ارتشی، خود را به میان نیزار موض مشاهدهها بهخیر،مادر بچهقدم. خسرو سگوند را دیدندارکستر سهراب

 :اندک معیلی دستور دادبی. ک ار پدر و دو فرزندش رسیدراهان  بهتیمسار و هم. انداخت و گم و گور شد

 ".و باالبان را از باال در بدن این مرتیکه بد هات لر فرو ک یدقره نی را از پایین "

پشدت  فرمان تیمسار، س گی بدزرگ بده  پس از آن به. جا آوردندکار شده و دستور را بهسربازان دست به

نجدات پددر زده و او را از آب بیدرون    طدال و بهدزاد دسدت بده    . گیر غدرق کردندد  خسرو بسته و او را در آبسهراب
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گیر کرده و آب افک دند و به دستور سرتیپ امیراحمدی پسر و دختر را دستما سربازان دوباره پدر را بها.کشیدند

-چ د روز پس از شکست ارکستر کوچک، نمای  دویدن تدن . ی چارپایان دولتی کردندگاه، طویلهروانه بازداشت

همده ت د  کدرد و    آن روز عرصده را بده   دهل نوازی مادر در. تماشا گذاشته شددختر بهسر، در میدان پلهای بی

م دد  عاقبت با پاره شدن پوست دهل و دریدن شکم مدادر، ارتد  شدکوه   . سوت کشیدن افک دهمگان را به گوش

 .رضاخانی نفسی از سرراحت کشید

راهدی  . دشت باز شهر نوساز اراک برسدد شود، تا بهسلیانیه، از کوه و کمر و کتل آغاز میآباد بهراه خرم

سرا، شب را آن کاوانسرا بهآسانی که چهار روز و سه شب از این کارواننظام و صف اسیران ، نه بهرای پیادهکه ب

راهی رفتن که پایان  بدرای اسدیران معلدوم و بدرای سدربازان      کردن و صبح قبل از طلو  آفتاب، دوباره بهبیتوته 

 . پایان خدمت بودامید رسیدن بهاجباری، روز شماری، به

 های اطراف اراک گذشت و در برابر خود دشتی گسدترده پایهها و کوهآشتیان از تیهکاروان در رسیدن به

بدر سدر   . بود دشت زدههای وحشی خاک را پوک کرده و رن  و لعابی بهها و گلسبزه. باز بهار رفتهدید، به پی 

سدره    . ر دشت را زیر نظر گرفتده اسدت  با اُبهت و شکوه سراس "کرکو"ی خاموش کدهای میان دشت آت تیه

داری چارپایان در نظر گرفت و جای اسیران را ک ار همان جانشین فرمانده، آن چهارطاقی را برای موافظت و نگه

خواب دد،  نفر در آن مدی سهکده چادورهای خود را که سه نفر بهنظام کمی دورتر از آت پیاده. چهارطاقی قرار داد

اسدیران در ک دار   . مرتب کردن جای خدواب پرداخت دد  ف   کرده و بهها را جلو چادورها چاتمهتف  . برپا کردند

گلده در جلدو   ها گله بده شب فرار رسیده بود و آت . هیچ باال پوش و پتویی دراز کشیدندکده روی زمین، بیآت 

هدای بداد آورده و   اخهآت  اسیران چ دان رون دی نداشدت و از سرشد   . کشیدچهر شب خ   میچادور سربازان به

 .پراک ده در سراسر دشت، بر پا شد

طرف خیمه و ی او را از زیر شکم خر باز کردند و خود بههای موافظ طال پاهای زنجیر شدهستوان سوم

ک دار  طال قدم زندان بده  . طال رساندی چارپایان جدا شد و خود را بهسرعت از گلهدیز بهشب. خرگاه افسران رفت د

هدا و  هدا و قلده  پیربابا سدربازی را کده در طدول راه بدا تعریدف     . رفت و در گوشی زیر گوش او نجوایی کردپیربابا 

. ای کردپچهچیزی مشت پر کن، در مشت او گذاشت و زیر گوش  پچ. شاه امه خوانی ، نرم کرده بود، صداکرد

پس از گذشت مدتی نه . نظام شدوگاه پیادهی اردی پیربابا، روانههای تازهسرباز ابتدا نگران و بعد از ش یدن حرف

مدردان  او رو بده . دسدت پیربابدا داد  رفته،  از چادر افسران را، بهی سفید ک سرعت بازگشت و چ د مالفهزیاد، به

زد، کدده بیدرون مدی   ی آبی که از زیر آت دور چشمهدستور او بهزبان لری چیزهایی گفت و ایشان بهزنجیری به

ی آب شدو بده چشدمه   طُهر رسیده بود، برای شسدت طال بعد از چهار روز به. صورا نشست درو به چشمه وپشت به

پا خاست در میان چشمه به. ی نظامیان استفاده کرد و خود را شُستاز تاریکی شب و همهمه و مشغله. داخل شد

 .خود پیچیدهای سفید را بهو مالفه

. ی ه دی  فرو ریخته بودهای براق، عاج تراش خوردهنهسرش باز بود و گیسوان خیس  قیرگونه بر شا

مداه یخدین در ایدن    . درخشیدهای  میهایی از الماس معادن افری ا در تاللو سیاهی شب بر شانهقیرات آب، ژاله

ی سدتارگان  ک د، در مواصرهدامن مادرشان فرو میهای لخت و پتی را بهزده که سرمای پیرزن، سر بچهشب یخ

چون طال با آرامشی زنانه، هم. کده گردآمده بودند، تا ماه سییدپوش زمین را نظاره ک  درشت، بر بام آت ریز و د

قدم  دور آت  مردان قیبلهی گردآمده بهدختری که صبح عروسی قدم از حجله بیرون نهاده، پی  آمد و در حل ه
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نگریست د و انعکاس ماه و . ن در او نگریست دشاور در چشمان سیاهمردان با حسرتی خاموش و خشمی شعله. نهاد

طال در میان حل ه مردان، بدر  . اش رویت کردندی بره ههای بر شانههای زلف و چکیدهستارگان و شب را در ژاله

قامدت سدیید   . های سرک  بر دام  ، ن   سدرخ پدرواز را ترسدیم کدرد    لب سوزان آت  ایستاد و سرخی شعله

در ی لری از تن بده پیربابا کلیچه. ن امتداد داشت و خود امتداد تاب  ماه بر زمین بودپوش  تا خود ماه در آسما

ی دار و کشد ده الخ آشتیان و سکوت ک گاه عروس لرستان، بر زمین س  کرد و تایی بر آن زد و فرش نشستن

 :پیربابا گوشه مالفه را بر سراو کشید و زیر لب زمزمه کرد. کده فراهم شدآت 

 ".ر باد مده تا ندهی بر بادمزلف ب"

-گیری در حد سدد جدو ، بده   شان، دندانپایان داشت و سربازان پس از شام غریبانشب با سرعت رو به

های چادرها خریده و بو و طعم کباب گوسف د پرواری را که افسران از شهر خریده و در آتشی بر پا گشته از دست

شدان  ای کمرباریک عرق نود در صد سلیانیه فرو دادند، در مذاق جدان هزده آنان، کباب کرده و در پی استکانیخ

عمه جون ویار دارم، این کدون کدژه؟ بشدکن و بداال     ) های افسران نیز پس از هرزه ترین تل یف. کردندتکرار می

زدند، طر پس میها را از خاها و نگرانیتو، ک ار آت  ایستاده یا دراز کشیده، چهره غمنشئه باال زده و سر به( ب داز

 .ی طال برخاست و سکوت شب و صورای س گی را درخود شکستچهکه نوای کمان

 :پس رو به پیربابا گفت. ها میمین شودها کشید، تا از کوک بودن آنابتدا چ دبار کمان را بر سیم

 "آید؟پدرجان چرا هر سال بهار با عزای دل من می "

 :پیربابا دستی به سر طال کشید و گفت

 ".را از سالی چ ین دژخو بگیر  انت ام همه "

این از سیاه چشدمی شدب   . چشم ببی دچه را بههای کمانتوانست حرکت کمان بر روی سیمکسی نمی

-انگشت. ستان نبود، که از پرش و جه  کمان بود و حرکت شمشیروار آن در ملافی نابرابرغربت و بیابان س  

ایدن تدازه   . خواه طال را از کاسده چدوبی بدرکشدد   نشست، تا نواهای دلو فرو میها جادوگرانه برخاسته ها بر سیم

هدای شد ونده و از راه   گدوش ی آه   بود و ه وز به پر پرواز آواز کالمی نرسیده بود، تا آت  جان  را بده م دمه

ی نوردید در کاسه الخ را درها و دشت س  پایهچه کوهی کمانگرفتهصدای غم. قلب و عروق فرو ریزدش یدن به

کده پیچید و ط ین خود را چ د برابر کرد، تا سربازان از چادرهای ارتشی بیرون آمدده و ک دار   س ف س گی آت 

خاکستر، گرمایی را که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از خاکستر سردی ک  د، که جان های رو بهآت 

هوا چ د   گل نشست و سوزش قرون بهوند تازه بهاز طالی س شعله آو. باخته در اجاق س گی بیابان نشسته بود

 :افک د

 ناهید 

 دخترمادر آسمانی پل

 پستان زنان ایلای هم

 ایی سیاه بستهچرا سرب ده

 .ایدر چه غمی چ ین در عزا نشسته

 

 ناهید
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 ی مهربان بارآوران زمینشیرههم

 ای سیاه گیسوی سیید روی

 یاها نشستهچرا در حجله کبودی

 .دل از غم تو در عزا نشسته است

 

 ترمخواهر بزرگ

 ی آب و عش  و باروریالهه

 چ   خ یاگر توبی

 دشت و دمن خاموش است

 نبود انعکاس صوت تو 

 .کوه را در عزا نشانده است

 

 خانم باال نشین ابر

 ی جهانخدای زنانه

 اسارت گرفتار زنی به

 ربودن تست از آسمان

 .نده استکه هستی را در عزا نشا

 

کرد کده پیربابدا از جدا    نرمی و آرامی تکرار میی ساز را بهکشید و مویهها میه وز طال کمان را بر سیم

 : راند و رو در روی شب و تاریکی و صورا چ ین گفتغلغل اشک را پس. برخواست و صای  را صاف کرد

روح . نواز لرستان اسدت چهکمانبه زمین و روی  مدام  که طال . به شب و ماهتاب ! سوگ د به آب "

 "های شیرین این شیر زن نهاد استی ما در پ جهایل و قبیله

-سران و بزرگان ایل، با چشمان اشدک . با بیان کلمه زن نتوانست، خوداری ک د، با صدای بل د گریست

خ ده بر صدورت  گل. کردندآلود سر از زانوی تاسف برگرفته و با تکان سر، گفته و تلمیم پیربابا را تایید و تاکید 

، در جا، در این بیابان س   و خار و خداک ی کمی نبود که اینم ام و رتبه. زیبا و متواضع طال درخشیدن گرفت

های ها و قدرگذاریراه تعریفبها و پرارزش، چیزی همچیزی بسیار بزرگ، گران. این سن و سال نلیب  شده بود

باره و در یک جا، با دست آید، یکپیرانه سر با زحمت و مش ت فراوان به بایستپدرش برای چ ان م امی که می

ی مردان اسیر کرد و اشک از بدرگ گدل   نگاهی شکرآمیز به همه. قبول همه سران ایل، در دام   نهاده شده بود

تان پاداشی بدود کده سدرغل   . سالگی تاک وناجر صبری بود برای زحمات پیوسته و مداوم  از پ  . صورت  زدود

دسدت ناهیدد، مدادر    دختر لر از بل دای زیگرات، حلول دختری یا عروج زنی که خواب  را آشفته کدرده بدود، بده   

تالفی این بزرگواری ایل، طال سداز را چرخدی داد و نواهدای خفتده را اوجدی      به. او هدیه شده بودآسمانی زنان، به

 .بخشید
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هدای چدرب   در کده بدا پرخدوری از قسدمت    سره  ، جانشین فرمانده، از روی تخت سفری، داخدل چدا  

 :گوسف د به استفراغ افتاده بود، با حالتی نزار نعره کشید

 ".خورهحالم از گریه و زاری  بهم می. یکی بره این پتیاره رو خفه ک ه "

شدکل  هدا را بده  تر بود و آنشان بزرگشک سه شماره برایهای گرمکن که بیدو سرکار ستوان با لباس

تدر  قددیمی  ها کهیکی از آن. سوی اسیران روانه کردرک درآورده بود؛ مست و سر از پا نش اخته، بههای سیدل ک

 :دانست، با توپ و تشر جلو افتادی موفظان میبود و خود را فرمانده گروه دو نفره

 "فرموده است؟ای؟ مگر تیمسار فرمانده، خواندن و نواختن را برای تو مم و  ناین چه بساطی است راه انداخته"

 "خواندن و اجرای موسی ی برای دیگران را مم و  کرد، نه زمزمه برای دل خودم را"

 ".ایاشک و آه انداختهی پیاده نظام را بههمه "

 "اند گ اه من چیست؟ها چس زهرهاگر آن "

 ".نواختیآمدی در چادر افسران چیزی شادک  ده میحداقل می "

-چادور افسران سراپا مست، دعوت مدی ها مرا بهسر را مامور موافظت من کرده و آنتیمسار دو اف. خوشم باشد "

 ".ج اب تیمسار سرتیپ باید کاله  را باالتر بگذارد. ک  د

کشی که تمام کدوه و  های دست و پاچلفتی، با دختر سوارکار و تف  دهن شدن این شهرستانیدهن به

-کار باقی نگذاشت؛ بهساری برای افسران تازهکرده است، چیزی جز شرمت هایی از زیر پا درهای زاکراس را بهدره

 . خود تیمسار گزارش ک  دهمین جهت تلمیم گرفت د، هرچه زودتر مراتب را به

دو اولین کسانی بودند، در برابر تیسمار اردوگاه رسید، آنصبح زود، وقتی تیمسار برای فرمان حرکت به

ایدن نتیجده رسدید،    هدای طدال بده   تیمسار از جدواب . اوقع شب گذشته را کردندپاش ه چسبانده و عرض عرایض م

پس بهتر . خوش کرده استکشد، رضایت داده و دلاند و انتظارش را میاش کردهچه در تهران وعدهآندخترک به

سوم  اران ستوانسرکبه. دست آورداش بهعام خانوادهخرج داده و دل  را بعد از قتلتری بهدید، با او نرم  بی 

 :فرمود

. گفتم برای کسی ک سرت ندهد، ولی برای خودش و دل خودش، ح  زمزمده دارد . راست گفته است "

 "تری نیاز دارندخوان دگان زن بی مردم ایران به. نباید چ ین بلبلی را خفه کرد

آلود را باز کرد خون هایکامیون باری رفت و گلوی ریسمان پیچ یکی از گونیاو پس از این سخ رانی، به

داری و مواظبت حیدوان  نگهاو ش یده بود، چهار سرباز موافظ شبدیز قادر به. واره از آن بیرون آوردو جفتی گوش

بدا پدایین آمددن از    . تواند آن اژدهای سرک  را رکداب بزندد  آنان کمک نک د، هیچ کس نمینیست د و اگر طال به

او پس از تماشای سدوار کدردن   . اد، تا ه رنمایی دختر را با اسب تماشاک دای پ هان و م تظر ایستکامیون، گوشه

سوی طال رفت و موترمانه سالم کرد و دست او را در دست گرفته و نک انگشتان او را اسب در کامیون، آهسته به

گرفتده از  چ دان بداال   ها در دست، سر را همطال با احساس گوشواره. ها را کف دست  گذاشتوارهبوسید و گوش

باشی چ د قدمی از کامیون و دختر و صف اسیران دور نشده ه وز قلاب. ای تشکر کردتیمسار برای چ ین هدیه

دانست، اگر تیمسار از این عمل پیربابا خوب می. دور انداختها را بهوارهبود که طال جیغی از ته دل کشید و گوش

. ها را از زمین برداشتوارهسرعت خم شد و گوشبه. خواهد شد آگاه شود، برای دختر بسیار گران و دوشوار تمام

باشدی  پیربابا آگاه بود، قلاب. واره دیدی گوش زنی را بر گوشی خشکیدهها را زیر و رو کرد و آاللهکف دست آن
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 واره ، حل ه بی ی و انگشتری انگشت، دست و گوش و بی ی زنان را قیدع کدرده و  برای بدست آوردن طالی گوش

پیربابا دیده بود، گردنب د طویل و مارپیچی، چ دبار دور گردن . ی او استی کارهای شاهانهآلود، ثمرهگونی خون

پیربابا . یک ضربت بریدشد و قلاب باشی با دست خود، گردن زن را بهزنی موکم بسته بود، به هیچ وجه باز نمی

 .سوی ساوه روان شدسری به هیچ دردی خونین را در جیب گذاشت و قافله بیگوشواره

حاال هفت روز ، یک هفته تمام بدود کده   . ی اراک تا ساوه، هیژده فرس   راه، سه روزه طی شدفاصله

. بردندم لدی نامعلوم، با جبر و فشار میگوشت را از استخوان، ناخن را از انگشت، لر را از لرستان جدا کرده و به

های زنجیری در ان، این شی لغزنده و فررار نگاه ک ی، ن اطی بر یک خط، دانهزمآری اگر در بل دایی ایستاده و به

اما زمان زندانی، . آردمیپی آمدها را با خود بهآمده و پی یکی پس از دیگری پی . رسدنظر مییک سلسله، به

در ایدن  . یآبده میی عرضی، گسترشی گستردپی ، بلکه در په هزمانی است نه رو به. شکل دیگری از زمان دارد

پشت سدر انداختده در   ای گیرک د، نگاهی بهس گی، صخرهگشتگی، در این گستردگی په ایی، هر جا پای  بهپهن

تعدویض و  اند، چرا که هیچ قددرتی، قدادر بده   ها همیشه دردناک و سوزندهبازگشت. ک دجهت عکس بازگشت می

زمان در خالیی بی حدد و حددود،   . شودهفتاد قرن میهفت روز، هفت سال و هفت سال، . گزی ی آن نیستجای

-شود، پی  مدی غلتد و تا انتهای مکان که هیچ زمانی را شامل نمیقه را فرو میبی مرز و ثغور گرفتار شده و به

 .زمان نداردو این هیچ ربیی به. ک دشخص را با خود برده و او را پیر، خسته و داغون می. رود

در هدر گوشده و ک دار آن    . سراها اسدت ، اصفهان، تهران، قم و اراک، شهر کاروانساوه بر سر راه همدان

سرا در ج وب غربی سازترین کاروانتازه. روندجایی میهایی است که از جایی آمده و بهسرایی پذیرای قافلهکاروان

ب دا شدده و    "ج ممدآقا جوکدار حا"ای تازه از ده کوچیده، ب ام دوران رسیدهدست تازه بهساوه، باالی باغ پسته به

دسدتور تیمسدار امیدر احمددی     سدرا بده  درهای کاروان. ای را در خود جا داده و این اولین آن بودف ط دو بار قافله

داران تعلد  داشدت و   افسدران و درجده  سدرا بده  ی کداروان ی باال یا مسافرخانهگشوده بودند و طب  معمول، طب ه

-اسیران و چارپایان، در طب ه پایین، یع ی طویله جای داده مدی . سرا اردو بزن دبایست، بیرون کاروانسربازان می

ی تیمسدار، مهمدان خانده   . سرا قدم گذاشدت حیاِ کاروانه وز غروب نشده بود، کاروان خسته و کوفته به. شدند

بزرگدان، سدران و   مهمدانی  بایست زودتر بهاو می. حکومتی شهر، از زمان قجر تاک ون بود "حاج عبداهلل رضوانی"

 . روسای شهر برود

با افسار شبدیز در دست بده  . سرا حوضی بزرگ و پر آب را وسط حیاِ دیدکاروانموض ورود بهطال به

گدل  "سدرعت دویدد و بدرای او    تر به طال بهها برای خود شیری ی و نزدیکی بی یکی از ستوان. ک ار حوض رفت

 . زمزمه پرداختشوی اسب آرام با خود بهدر ضمن شست. بون زدطال با دقت تمام اسب را صا. آورد "سرشور

 یال اسب را باد

 شانه خواهد کرد

 .های نامریی خوی با پ جه

این نغمه را بارهدا از طدال و بدرادرش    . خبر بودفراست چیزی دریافته بود، اما به روش ی و وضوح از آن بیاسب به

اما با وضع جدید، چده  . در کوه و کمر، در دشت و بیابان ش یده بود نیهای جواپرواییها و بیبهزاد، در سوارکاری

طال که خم شدده و بدا سدیل از حدوض آب     مشکوک به. توانست باشدم اسبت و چه موقع برای چ ان آه گی می



 ارژنگ                 ماه نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  شماره 5 فروردین 9911

 َسگَوند طل 119

 

ی دیگدری م خدرین بدزرگ و    ی خوانددن طدال طعدم و رایوده    دید از آواز و صدا و نودوه . داشت، خیره ماندبرمی

 .انباردش را میهوشیار

 اشکوه با ستبر سی ه

 های پوالدین نعل  راضربهسم

 با ژرفای دل درره بیان خواهد کرد

دیدد طدال   . سرشور را از چشم  ک ار زداولین سیل لبالب آب بر سر شبدیز خالی شد و کف و تکه پارههای گل

ی ترانه را برلب چ ان ب یهآید و همیدست راست گرفته و دست چی  برای گردن بل د او ماروار پی  مقشو را به

وار بدر  های وزن و قافیه، سم  را باال بدرده و آرام و رقدص  راه شد و با ضربهدارش هماو نیز با نوای جان دل. دارد

 . آلود ک ار حوض کوفتن گرفتزمین گل

 ی تردشتها فرشی از سبزه

 بر لگدکوب عبورش چون باد

 الله نشان خواهد کرد

ای سدرداده و  خواست شدیهه . ی ین حاصل شد، خبری در راه است و باید خود را از هر جهت آماده ک دشبدیز را 

هدای حکدم   اما سیل آب مهلت  نداد و چشم. های چ   انداخته به سی ه آسمان بر زبان آوردشادی را با دست

 .ک  ده طال او را به آرام  دعوت کرد

 خوان دها میچشمه

 سرود آسمانی آت  

 ی آبغلغل صبورانهدر 

 
 ی زراندود سورسییده

 در شب چشم  

 روزی نو

 های برف بر فراز قله

 .افراشته خواهد کرد

خالی شدن آخرین سیل آب از حوض، شستن سر و تن اسب را مان د مادری که فرزند خود را حمام ک د، پایدان  

لدب حدوض   . کرده بود، اسب را خشک کدرد  پوش بر قامت  راستجای تنها که ه وز بهطال با یکی از مالفه. داد

نشسته بر لدب آب، چ ددبار سدر و    . های او را آزمای  کردها و نعلسم. سر و باالی اسب دست کشیدنشست و به

 .مُهر در گوش شبدیز زمزمه کردآخرین ب د آه   را چون رازی سر به. صورت اسب را بوسید و بویید

 خواند بر شاخزاغ پیری می

 و چراغی بر پشت رن  آمدهشب

 .داردمیطوفان جانب نور را نگه

. ی حوض سلیان بدرآورد شب رسید و سیاهی همه جا را درنوردید، نور ماه، در بدر کامل سر از دریاچه

زار را از تن و بدن در آسمان غدرق  های آب در دل امواج شورهقیرهسوز سیید نمک تمام قرون و خشکیدن قیره
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ی تمام، گویی مامور ماموریتی است و باید هرچده زودتدر   ماه با عجله. دام سیمگون  تکاندی انشده در غبار ن ره

سدرا را براندداز   کمی مُردد ماند و با دقت همه کاروان. سرا آمدانجام رساند، تا باالی سر کاروانی خود را بهوظیفه

های  بر لک ماده برای حفاظت جوجهلک. ها جا خوش کردلکی لکچرخی زد و بر سر بادگیر، ک ار آشیانه. کرد

ها را زیر پر های  بازگشت و آنخواب کردن جوجهاحتیاِ بیلب النه آمد و خواست قلیان  را چاق ک د، ولی به

جدا  ماه قامت بل د و باریک  را کمدی جدا بده   . ها کاری نداردمیمین شده بود، ماه با آن. های بل د خود گرفتبال

لک نر لک. های نورانی  بل د و نازک تا روی زمین گسترده شدشعا . ی بادگیر جاگیر شودهتر بر لبکرد تا راحت

لک ماده بال  را خواست دود پر سر و صدای  را رهاک د که لککه سیگاری بییچد بر قلیان  پکی زد و میآنبی

پله از بادگیر تا روی زمین، ک ار پله شعاع . ماه زنی زیبا و روشن بود. باز و بسته کرد و او را از این کار بازداشت

دامن های نورانی غلتیده و بهاز پله م د آسمانخانم با وقار و شکوه. ای طال گسترده بودحوض و دامن سفید مالفه

نرمدی وزیددن   های نوری تاب  مهتاب، بده نیزه. تکان باقی ماندجا، جا خوش کرد و بیلختی همان. طال فرو افتاد

از . ی اوایل تابستان در پوست و عضالت طال فرو رفدت های شکوفیدهاز گل آرامی برخاستن رایوهبه نسیم بهاری،

چدون  چیری هم. همه گوشه و ک ار ت   جاری شدقلب  سرازیر شد و با بازدمی، بهها بهها و پیراه عروق و رگ

. مادر، در قلب و روح طال زبانه کشیدجای روی  دانه در دل خاک، نیفه در زهدان، مان د شکفتن نیفه در نهان

-شکم و راندستی به. ی روش ایی مهتاب را در خود دیدگونههای خود نگران نگرید و سیید برفها و ساقدستبه

اراده برخاست و دست در گردن شبدیز او را بدا  بی. سییدی و روش ایی ماه پوست  را داغ کرده بود. های  کشید

 .طویله بردخود به

ی پر از جو را از سر اسب گرفت و مشتی توبره. سراغ اسب سره  ، جانشین فرمانده رفتراست بهیک 

ک ار پیربابا که حرکدات او را بدا شدک و    خود را به. یونجه از جلو اسبی دیگر برداشت و اسب خود را خوب خوراند

بعدد از  . او در جدای خدود خشدکید   پیربابا بدا شد یدن راز   . او چیزی گفتنگریست، رساند و درگوشی بهتردید می

 :با آرامشی تمام گفت. های خبر تازه، خود را بازیافتای از لرزهلوظه

لرزش دست . ی پایین آمدن از قلعه رقم خورده استی ما مردان از همان لوظهسرنوشت همه! دخترم"

-ک د، یدا بده  ا حاال وضع فرق میام. در تهران چه بر سر تو خواه د آورد. ی ما، از وضع و زندگی تو بودو دل همه

-پس بهتر است هرچه زودتر دست به. میریمی گردی و یا با شجاعت تمام زنانهیار و دیار خود باز میسالمت به

 ".کار شویم

پدیچ   ها را در سفرهنیمه. ها را دو نیمه کردپیربابا با سرعت باالی سر هر یک از اسیران رفته و غذای آن

طال در این فرصت، زین اسب سره   را آورده و اسب خود را از ب دهای دست و پای رها . زدطال گذاشت و گره 

کاوانده نگداهی   پیربابا سفره پیچ را به قاچ زین گره کرد و رو به یاران اسیر خود، ک  . زین را بر پشت او نهاد. کرد

 :باز به طال برگشت و گفت. رفتبازی ک راه ندارند و باید از مادر مرده سرای هممعلوم بود هیچ یک قم مه. کرد

خواب بگذار پاسی از شب بگذرد و خواب همه را بی حس و هوش در رخت. زین را پایین بگذار. عجله نباید کرد"

 ".فعلن من باید یک سیگاری بار بزنم. کار خواهیم شدوقت دست بهکوب ک د، آنمیخ

 ".خلوص تف گی نیز الزم استبه "

 ".باید دوکاره بار بزنمپس سیگاری را "
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-سوز دیگران باشیم و آنهدا را بده  بان آدم بدی نیست، ولی ما در موقعیتی نیستیم که دلبیچاره این سرباز نگه "

 ".آوریمحساب بی

   ".های پایتخت نشین نجات بدهغیرتامان خدا بگذار و شرف و ناموس لر را از چ گال این بیاو را به"

پیچیددن سدیگاری بده قدول     جای خود احساس کدرد و بده  رگوشی طال اندک آرامشی در نهانی دپیربابا با زمزمه

های مغول بر زبان  جاری سبک و سیاق کاه ان ه د و شمنپیرایه، بهشعری ساده و بی. خودش دوکاره پرداخت

 .شد

 

 غمها را از یاد مبر

 فراموشی

 آرزوها را از تش گی در تو خواهد کشت

 .شودبی خشک میخر زهره هم از بی آ

 

 چشم در چشم دشمن بخ د

 قه هه یا صدای بل دگویم بهنمی

 خ دی کفایت استنی 

 .رویدگل همیشه در میان خار می

 

 بلبل در قفس آواز دردناکی دارد

 خ ده در زنجیر

 سوهان روح زندانبان

 .ک  دهای قفس را فرسوده میمیله

 
 .هیچ م اسبت زیر آوازی بزنگاهی بی
 اه و گوشه و ردیف نباشفکر دستگ

 دهد ه وز هستیصدا نشان می
 .آردهوش میآواز خر در چمن گوش را به

 
 اگر آواز و خ ده را مجالی نیست

 دش امی بر زبان جاری کن
 زمین را در سوراخ زمان بچیان

 .را در هوا حدس بزندتا طرف کلفتی آن
هدای در  از درز و شدکاف تختده  . چیده بودفیلتر اش و پیسیگاری را خوب و درست، مان د سیگارهای بی

ک  از باال تا پایین بان طویله قدمسر و صداها خوابیده بود و نگه. طویله، بیرون را نگاه کرد تا وقت را حدس بزند
سیگاری را پشدت  . آمده بودبانی آغاز شده و ه وز خستگی و خواب سراغ او نیتازه نگه. پیمودحیاِ طویله را می

یکی دیگدر از  . را با کمی زحمت بل د کردآن. طرف زین اسب سره  ، جانشین فرمانده رفتد و بهگوش  جا دا
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. زین را آورده و شبدیز را زین کردند و رکاب را موکم کشیدند، تا استوکام  را بدان د. کمک  شتافتاسیران به
کدرد و  سب سره   را قبول نمیی ادیز ده هشب. ت   زیر شکم را حسابی کشیدند تا اسب حاضر و یراق باشد

اسب رهدایی  . بست د، اکتفاکردنددهان  میط ابی که سربازان بهبه. ی آن اسب در ده   باشدحاضر نبود ده ه
پیربابا دوبداره بده پشدت در    . خود و مرکوب موبوب  را احساس کرده بود، یکی یکی با اسیران خدا حافظی کرد

بیدرون،  ترین شکاف در بده سیگاری را از بزرگ. سر و صداها خوابیده بود یوقت  بود، همه. رفت و گوش خواباند
سرا را سرباز دوسه دور دیگر حیاِ کاروان. نشست، پرتاب کردنزدیک سکویی که سرباز ه گام خستگی بر آن می

کمدی طدول کشدید تدا     . خواب رفتن همه میمین شد، روی سکوی نزدیک در طویله نشسدت پیمود و وقتی از به
نیمه سیگار ه وز به. لب گذاشت و آت  زدرا بهاز خدا خواسته برای رفع خستگی آن. اری را جلو پای  ببی دسیگ

تدر  اما نتوانست آن حالت را از سیگاری بداند و هر چه موکم. قیلی پیلی افتادنرسیده بود که سرباز جان برکف به
یوار طویله تکیه داده شد و تف   از دسدت  روی زمدین   داز سیگار کمی نمانده بود که سر سرباز به. زدآن پکبه

 .غلتید
دیز با شب. دست  دادطال در طویله بر شبدیز نشست و پیربابا به سرعت تف   را از زمین برداشت و به

-های طب هی احتیاِ، طول حیاِ تا پلهبا همه. سرا پی  آمدصون کاروانیاری و زیرکی قدم برداشت و بههوش

-طال ت    را دست. ک دبا چ ان دقت و کاردانی بر پله قدم نهاد که گویی پری در باد پرواز می. پیمود ی باال را

پیمایی دور و دراز و ی باال، جز صدای خر و پف راهدر طب ه. ف   کرده و آماده بود، هر مانعی را از سر راه بردارد
ها لکلک. فت و در اندک زمانی بر پشت بام سوار شدسر را پی  گراسب راه بام کاروان. کوفتگی آور چیزی نبود

سوار را وقتی سییدپوش سیاه. هر سو گردن کشیدندجوی صاحب صدا، بهکشان در جستخواب شده و خمیازهبی
خواب خوش فدرو  ای زیاد دارد، پس سر زیر بال کرده و با خیال راحت، بهدیدند، ی ین کردند، ماه تا غروب فاصله

 . رفت د
-ک  نع  سوزان جُددی بده  خواهران، بر دوشی قیبی، در مرکز هفتجوی سرخ ستارهدر جست طال

چشدمه  . خیمده زده بدود   "نیوهشدت "سرا دور شده و بر ارتفاعات ماه از کاروان. دقتی تمام، آسمان را برانداز کرد
ی ندارون  کشید و سایهها می گسها و تسوی خارها، تیغماری باالتر از برج دکتر شفا، تن باریک و نزار خود را به

 .بردقد و سوخته را با اندام نویف  تا دل خارستان غرب ساوه میپس
پدای  . روزی برهدخواست هرچه زودتر از جه م اسارت و تیرهزد و میاسب از تاخیر و تعلل سوار تن می

شدد، نفسد    روش ی دیده مدی به. دادت دی و خشونت از م خرین باز و گشادش بیرون میکوفت و نفس را بهمی
فراست دریافت و امکدان ک تدرل نجیدب    طال این را به. بردزدن رن  میهای  از کمبود هوا و دمت گی کرده و ریه
ترش طلو  کرده بود، سرخی ت د و تیز سدتاره جُددی را   رز، جایی که ماه پایینحاال باالی رن . خوی  را نداشت

 .  رفتم پی زد و تا لب باشبدیز را هی. یافت
دیز شب. زیر پریدنخواست، از چ ان بل دی باالیی بهارتفا  بام تا زمین بی  از هفت متر بود و دل می

ع ب برداشت چ د قدمی به. تیرگی شب برقی زد و دوباره ارتفا  را مض ه زدقدم سست کرد، سیاهی چشم  به
-ی قیبی، خط راس آسدمان را بده  ، سرخی ستارهلب بام رسیدبا ترس و احتیاِ به. و نفس در سی ه حبس کرد

ی تدا  نور جُدی در چشم  شکست و خط فاصله. چشم  تابید و او فاصله بام تا زمین را به درستی بررسی کرد
در چه جایی . گل جدا شوددانست، چ د قدم، باید به ع ب بردارد و درکجای بام باید از کاه. زمین را مواسبه کرد

هوا پرواز کرد و در سدیاهی  یک خیز در ی طال گردن  را زنانه لمس کرد، بهتی ط اب با ضربهوق. از زمین فروآید
 .شب گم شدند

 (ساوی.ج.ع)علی جعفری                                                                                     
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 من خود را در آیینه دیدم

 نسرین میر

 

 

ست و ا کمد لباس خالی. با لباس خواب نشسته روی ص دلی ،کرده غش که با ی ک م، می بی ماتاق را باز م درِ

  .همه لباس های  را روی تخت خواب کُیه کرده

  «دنبال چیزی می گشتی؟» :نزدیک شده می پرسمبه اوبه آرامی 

 .  می بوسم می نشی م روبروی ، زانوهای  را بغل کرده .حرفی نمی زند. می ک د منگاهبا گوشه چشم 

  :می پرسم. لبخ دی بر ک   لبان  می نشی د غ چه

 «گرس ه ای؟...سالن غذا خوری  ،بیا ببرمت پایین... صبوانه نخوردی که »

 .ص دلی بل د می شودروی  واز سرش را به نشانه تایید تکان می دهد

 .ی خواهی کمکت ک م؟ت را در بیاوری و یک لباس م اسب بیوشی؟ ما بهتر نیست لباس خواب»  :می گویم

 . سرش را به عالمت نفی به چپ و راست تکان می دهد

بلوزی به رن  زرد لیمویی پیدا می ک د و روی لباس خواب  می ، های تل بار شده روی تخت از میان لباس

  .پوشد

 :می پرسد می دوزد و ان منچشمدر  نگاه  راسررضایت  ازمی زند و جلوی آیی ه می رود، لبخ دی 

 «؟...ه ای جوری خوب»

 «!خیلی زیباست ... هوم»

رن  لیمویی بلوز و گلریزهای . تا قوزک پای  می رسد ،ادامه لباس خواب . دکمه های بلوزش را می ب دم

 .ستالباس  مثل طلو  آفتاب بر دشتی پراز گلهای وحشی 
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ک اش را شانه زده و باالی موهای بل د و تُ   .می دهد نم و بدست می داردشانه را ازکشوی میز ک ار تخت  بر

 .کرده نشانم می دهد انگشت اشاره و میانی را روی هم  چلییا دو  .سرش جمع می ک م

 «...فم گ دمی ببا... فهمیدم  ...آها»

 .برقی درچشمان درشت و بچگانه اش می درخشد

  .شانه اش می گذارمسرم را روی ، انتهای موهای بافته شده اش را با کلییس گل آفتاب گردانی موکم می ک م

 .هم می خ دیمه آی ه بقاب  در هر دو

 .بردیواراتاق میخ کوب شده، موو تماشای ماستکه  ،درقاب عکس زنی زیبا نشسته

دست  بر دستم . بیرون از اتاق فضا برای  نا آش است .با هم از اتاق  بیرون می رویم ،دستم را می گیرد

  .موکمتر گره می خورد

 آسانسوربه تا  ،طی می ک یم مسیرکوتاهی را ،درحالی که نیمی ازبدن  را به من تکیه داده های لرزان با قدم

 . آسانسور می شویم داخل. درآسانسور باز می شود، دکمه آسانسور را فشار می دهم .برسیم

با و  می ایستد، روبروی آی ه قدی آسانسور ،یک قدم به جلو برداشته. بیرون می کشددستم  از را ناگاه دست 

 :دمی گوی ی لرزانئشوقی کودکانه و صدا

 «!لیمویی چ دربهت میاد این بلوز...مامان ی چ درقش   شدی...وا... صبح بخیر مامان... سالم»

 .آسانسور بازمی شود درِ .ش را در آیی ه نوازش می ک دخود دست  را روی آی ه می کشد، تلویر صورتسیس 

  .می گردد و دستی برای خداحافظی تکان می دهد دوباره بر ،موقع خارج شدن ازآسانسور

بازهمان نگاه کودکانه و برق چشمان  که این بار به اشک  .نگاه  می ک م، می گیردرا موکم دوباره دستم 

 .است نشسته
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 ...سپیدم کبوترِ

 نسرین میر

 
ه بدانم اصال عش  چی بی آنک. زمانی، در عالم بچگی، من عاش  چشمان جوان کفتر باز موله مان شده بودم

 .هست

پ   برابرجثه کوچک و نویف من  -اما قد و قواره او، چهار ش  ساله بودم، یه وجب قد داشتم، -فکر ک م پ   

  .بود

مثل آسمان . قش   بود. چشم های  یک جوری بود. هر وقت می دیدم ، راست توی چشم هاش زل می زدم

فکر آن چشم ها می خوابیدم و صبح هم به عش  دیدن آن ها از هر شب با  .عاش  چشماش شده بودم .آبی بود

 .خواب بیدار می شدم

کبوتر ها پر . شد توی دریای آبی آسمون، ولوله ای بر پا می ،وترهای  را توی هوا پرواز می دادوقتی صبح ها، کب

  .می نشست ده دیوار حیاِ می آمدند روی هر  ،خسته که می شدند. می کشیدند و پشتک و وارو می زدند

درخت باال می رفتم،  من جلدی از. ک ار دیوار حیاِ، درخت سیب گالب ت وم دی داشتیم پر شاخه و برگ

 .می کشیدند و در آسمان اوج می گرفت د  کبوتر ها با دیدن من همگی پر. خودم را تا هره دیوار باال می کشیدم

 .لد شده بودجَ. ف ط یک کبوتر سیید رن  باقی می ماند

با احتیاِ می آوردم   .تم را که به طرف  می بردم، با قلب تی ده اش، آرام روی سی ه دستم می نشستدس

زد و کبوتر را از دستم می  هربار لبخ دی می ،هم او. دوان دوان می بردم و آن را توویل کفتر باز می دادم. پائین

  .دمدر آسمان ها سیر می کرمن، هربار با لبخ دش تمام روز را  و گرفت

 .انگار همه دنیا را از من گرفته بودند. باالخره، یک روز آن ها اسباب کشی کردند و از مول ما رفت د

فردای روزی که آن ها رفت د، وقتی توی حیاِ رفتم، دیدم همان کبوتر سیید، نشسته روی دیوار نزدیک درخت 

دو دستم  درآشیانه کفِکبوتر سیید قتی و .درخت را با سرعت باال رفتم و خودم را ک ارش رساندم. سیب گالب

 .بودم کفترباز پسرآن چشمان  ۀهمه شیفتین تازه فهمیدم که چرا ا، خوش کرد جا

 .دیدممی های   چشم آبیِ آسمانِدررا  آنمن سفید بود که  همین کبوترِ تلویر
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 !های انار گردنبندی از دانه

 نسرین میر
 

 
 

 

مادر بزرگ، برای چ دمین بار،  .دوند، پر و خالی می شابزرگ آمده  مادر ۀآدم هائی که برای بدرق خانه از

 .خاطر جمع که می شود، لبخ دی حاکی از رضایت بر لبان  ن   می ب دد. چمدان  را باز و بسته می ک د

 «دلم برات خیلی ت   میشه... آخه مکه؟ حتما خیلی دوره، نه؟  یآخه چرا میر ،مادر بزرگ»: می پرسم

 :گویددستی به سرم می کشد و می مادر بزرگ، 

 «عزیزم، آخه به بابام قول دادم، باید به این سفر برم، واال، بد قول میشم»

 «چه قولی؟ »: پرسم می گیرم و میموکمک دست  را توی دستم 

 «که سری به خونه خدا بزنم»: می گوید

 «...ی خودمخداخونه به »: گوید می .دبعد، خودش هم از حرفی که زده خ ده اش می گیر

 «؟ی... یع ی چ»: با تعجب می پرسم

 «...هرکی، خدای خودشو داره...  یع ی ای که، هر کی تو دل  یه خدایی داره»: یدمی گو
 

*** 
 

آب، پشت سر مادر  یدرخانه بیرون رفت و وارد کوچه شد، مامان، کاسه ا به وقت حرکت، وقتی مادر بزرگ از
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وقتی مامان  .بر لبان  نشست یریخت که مادر بزرگ هم فهمید و تبسم او آب را طوری .دبزرگ بر زمین پاشی

 « ...تا هر چه زودتر برگرده» : نگاه متعجب مرا دید، بدون این که من چیزی بیرسم، درک ار گوشم زمزمه کرد
 

*** 
 

خت دراز بی حوصله رفتم روی ت. سرم درد گرفت .با رفتن مادر بزرگ، انگار تمام غم های دنیا روی دلم نشست

 .کشیدم و سرم را زیر پتو کردم

 .مامان مشغول مهمان هایی بود که ه وز نرفته بودند

ازگرمای پتو و شاید هم از اضیرابی که ازغم رفتن مادر بزرگ داشتم، قیافه ام شده بود مثل آدم های مریضی که 

 .وی اتاقی که من دراز کشیده بودمکمی بعد، مامان و چ د نفر از فامیل های نزدیک، آمدند ت .دسرما خورده باش 

 :تا، تا نگاه  به چهره من افتاد گفیکی از آنه. به سر وصدای آنها، سرم را از زیر پتو بیرون آوردم

  «.!..ای وای، این بچه که تب کرد»

 تب داشتم حتما، پیشانی ام را بوسید و از .مامان درک ارم نشست و با نگرانی دست  را گذاشت روی پیشانی ام

 .در بیرون رفت، اشک هایم به په ای صورتم جاری شد مامان از همین که از. اطاق بیرون رفت

ای کاش خانه خدا می آمد ای جا، توی تهران، تو شهر ما ...یک آن فکری از هه م گذشت و توی دلم آرزو کردم 

؟ خیالم راحت  شدی بابابهتر »: دقتی بیدار می شد، می آمد می پرسیطور، تا هر صبح و و بابا هم همین...

 «باشد؟

 .شد بوسید و دل  قرص می ام را می و بعد، پیشانی

 .مهربان و امن بودو اندازه همین تخت توی اتاق، کوچک، گرم  ،برد که انگار دنیا و بعد ازآن من جوری خوابم می

 
 

*** 
 

 ...با بوی گالب آمد... و باالخره مادربزرگ آمد 

 :اتی های  را سخاوتم دانه در وسط اتاق نشیمن باز کرد و با خ ده گفتغتا رسید به خانه، چمدان سو

 «دلم می خواد، بی دعوا و مرافعه، هر کی هر چی دوست داره برداره» 

شکل ستاره تزیین ه ید بفمامان، بعد از برداشتن یک پارچه حریر به رن  آبی آسمانی، که با مرواریدهای ریز و س

 .شده بود، جلوی آی ه ایستاد

، شمان عسلی اش در بازتاب نور آی هپارچه را که به صورت  نزدیک کرد، انعکاس آبی حریر، سییدی صورت و چ

نگاه مهرآمیز و شرم اک بابا از روی . رنگهای آبی و سبز به پاکی و زاللی آب، را هُری روی دل گلهای قالی ریخت

 .مامان به گلهای قالی گره خورد
 

*** 
 

من به مادر بزرگ یله داده بودم و یک دست  را در دست گرفته و . خوش  آمد برداشتهر چه که  از ،هر کس
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اتی ها، صاحبان غدن، سودر یک چشم برهم ز. از خوشی دیگران خوش بودم. سرم را روی زانوهای  گذاشته بودم

 .اتاق پرازرن ، نورو شادی شد. خود را پیدا کردند

 «انار رو برات به زنجیر کردم ۀهر روز یه دون ،مال توست بیا این» :صدای مادر بزرگ مرا بخود آورد

طعم دانه های شیرین و . مشت اش در دستانم باز شد. های پروانه زیر دست  گرفتم من دست هایم را چون بال

 .آب دهانم را با لذت قورت دادم. آبدار انار را در دهان خود حس کردم

از  .هر دانه اش صورت مهربان و آفتابی مادر بزرگ ن   بسته بود در. طبیعی بودند زیبا و چ در. باورم نمی شد

 «!ب د قش گه چ در این گردن ...وای »: شادی فریاد زدم

 «بیا، بگذار به گردنت بیاویزم»

  «رودخانه متالطم دلم را آرام کرد ،ب د و خ کی س   های  تماس گردن

در بازی ها، میهمانی ها و موقع خواب، همیشه با من بود  .گردنب د دانه اناری ام حاال دیگر جزئی از من شده بود

 .و از خود جدا نمی کردم

 
 

*** 
 

  !رسیداز راه تابستان تا ای که 

و . ظهرش، که هر لوظه آماده اند تا ترکت ک  د سرِ ۀبا سایه های دراز و کشید... گیرشتابستان، با گرمای نفس 

 اه کولر گازی، غذا های هضم نشده و تن های خسته و کرخت از خواب های طوالنی بعد از ظهر اهل خانه در پ

 . خواب بی موقع و انتظاری بی پایان برای بیداری اهل خانه

پاهایم را تا زانو درآب حوض فرو کرده ام و به ماهی های قرمز حوض که به پاهایم نوک می . لب حوض نشسته ام

 .دنبال می ک مبا لذتی سرشار حرکات شان را . زن د، خیره شده ام

ام  کمرگاهم درد می گیرد، تن آفتابی پشت گردنم چ   زده باشد، مول ن یه اتلال گردنب د تا انگار ناش اسی بر

 . هم می پاش د نخ گردنب د از هم می گسلد، دانه های انار خود را از ب د رها کرده از. سرد می شود

همه از  ست هایم، لجن های ته حوض را چ   می زن د،د. چشمانم با دانه های سرخ انار در حوض فرو می روند

 .خواب بیدار شده و با هیاهویی گ   به حیاِ آمده اند

 .بابا، برای اولین بار مادر بزرگ را به نام صدا می ک د
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 !پدر و مادرها نخوانند

 دو داستانکِ کوتاه

 

 عکس تزئینی است

9 
ود، با تعجب دید که تخت خواب کامال مرتب و همه پدر در حال رد شدن از کنار اتام خواب پسرش ب

 ..."پدر": یک پاکت هم به روی بالش گذاشته شده و روش نوشته بود. چیز جمع و جور شده

 :با بدترین پیش داوری های ذهنی پاکت را باز کرد و با دستانی لرزان نامه را خواند

مجبور بودم با دوست دختر جدیدم فرار کد م، چدون    با اندوه و افسوس فراوان برایت می نویسم، من! پدر عزیزم"

پیدا کردم، او واقعدا معرکده    "ماریا"من احساسات واقعی رو با . می خواستم جلوی رویارویی با مادر و تو رو بگیرم

است، اما می دانستم که تو اون رو نخواهی پذیرفت، به خاطر تیزبی دی هداش، خدالکوبی هداش، لباسدهای ت د ِ       

 . به خاطر ای که س   از من خیلی بیشتره، این ف ط یه احساسات نیست موتورسواری  و

تونیم شاد و خوشبخت بشیم، اون یک تریلدی تدوی ج گدل داره و کلدی هیدزم بدرای تمدام         ماریا به من گفت می

زمستون، ما یک رویای مشترک داریم برای داشتن تعدادی بچه، ماریا چشمان من رو بده ح ی دت بداز کدرد کده      

 !ا واقعا به کسی صدمه نمی زنهماریجون

ما اون رو برای خودمون می کاریم و برای تجارت با کمک آدمای دیگه که تدو مزرعده هسدتن، بدرای معاملده بدا       

ک یم که علدم بتونده درمدانی     کوکائین و اکستازی احتیاج داریم، ف ط به اندازه ملرف خودمون، در ضمن دعا می

 !اون لیاقت  رو داره. هبرای ایدز پیدا ک ه و ماریا بهتر بش

یک روز میمئ م کده بدرای دیددارتون بدر     . دونم چیور از خودم مراقبت ک م سالمه و می90من ! نگران نباش پدر

 ... "جان"پسرت / با عش . های زیادت رو ببی ی تونی نوه گردم و اونوقت تو می می
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خواسدتم بهدت    ف ط مدی . "تامی"خونه دوستم  من باال هستم. هیچ کدوم از جریانات باال واقعی نبود! پدر: پاورقی

هدر  . دوستت دارم. ی مدرسه که روی میزمه یادآوری ک م که در دنیا چیزهای بدتری هم هست نسبت به کارنامه

 ."جان"پسرت . / وقت برای اومدن به خونه امن بود بهم زن  بزن

 

2 
ولی او در واقع این   "دارممن همه شما را دوست " :روزی معلم کالس پنجم به دانش آموزانش گفت

 .احساس را نسبت به یکی از دانش آموزان که تیدی نام دارد، نداشت

این قضداوت او بدر   . لباس های این دان  آموز همواره کثیف بودند، وضعیت درسی او ضعیف بود و گوشه گیر بود

می کرد و لباس های  چدرکین  زیرا که او با ب یه بچه ها بازی ن. اساس عملکرد تیدی در طول سال تولیلی بود

تیدی به قدری افسدرده و درس نخدوان بدود کده معلمد  از      . بودند و به نظافت شخلی خودش توجهی نمیکرد

نیاز به تالش بی  "تلویح اوراق امتوانی اش و گذاشتن عالمت در برگه اش با خودکار قرمز و یادداشت عبارت 

  .احساس لذت میکرد "تر دارد

 :ه از این معلم درخواست کرد که پرونده تیدی را بررسی ک دروزی مدیر آموزشگا

تیدی کودک باهوشی است که تکالیف  را با دقت و بیور م ظمدی انجدام   ": معلم کالس اول درباره او نوشته بود
تیددی داند  آمدوز نجیدب و دوسدت داشدت ی در بدین        ": معلم کالس دوم نوشته بودو ( رضایتِ کامل) "میدهد

  "دش است ولی بعلت بیماری سرطان مادرش خیلی ناراحت استهمکالسی های خو

او تمام سعی خود را کرد ولی پدرش . مرگ مادر تیدی تاثیر زیادی بر او داشت" : اما معلم کالس سوم نوشته بود
توجهی به او نکرد و اگر در این راستا کاری انجام نددهیم بدزودی شدرایط زنددگی در م دزل، بدر او تداثیر م فدی         

 ".اردگذ می

تیدی دان  آموزی گوشه گیر است که عالقه ای به درس خوانددن  ": در حالی که معلم کالس چهارم نوشته بود
 ".ندارد و در کالس دوستانی ندارد و موقع تدریس میخوابد

ایدن احسداس   . این جا بود که تامسون، معلم وی، به مشکل دان  آموز پی برد و از رفتار خدودش شدرم ده شدد   

تر شد کده داند  آمدوزان بدرای جشدن تولدد معلمشدان هرکددام هدیده ای بدا ارزش در            قعی بی شرم دگی مو

ب دی بسیار زیبا ت دیم معلمشان کردند و هدیه تیدی در یک پالستیک مچاله شده بود؛ خدانم تامسدون بدا     بسته

ی او  هدیده . ا گرفتی تمسخرآمیز شاگردان کالس را فر در این موقع صدای خ ده. ناراحتی هدیه تیدی را باز کرد

. خورد و شیشه عیری که سه ربعِ آن خالی بود ی آن به چشم می گردنب دی بود که جای خالی چ د نگینِ افتاده

اما ه گامی که خانم تامسون آن گردنب د را به گردن آویخت و م داری از آن عیر را به لباس خود زد و با گرمی 

 .ن  آموزان قیع شدی دا و موبت از تیدی تشکر کرد، صدای خ ده
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امدروز شدما بدوی    ": در آن روز تیدی بعد از مدرسه به خانه نرفت و م تظر معلم  ماند و با دیدن  بده او گفدت  
های خانم تامسون از دیدگان  جاری شد زیرا تیدی شیشه عیری را به او  در این ه گام اشک ".مادرم را میدهی

 .مادرش را در معلم  استشمام میکردهدیه داده بود که مادرش استفاده میکرد و بوی 

از آن روز به بعد خانم تامسون توجه خاص و ویژه ای به تیدی می کرد و کم کم استعداد و نبوغ آن پسرک یتیم 

پدس از آن تامسدون دسدت نوشدته ای را     . دوباره شکوفا شد و در پایان سال تولیلی شاگرد ممتاز کالس  شدد 

 ."شما بهترین معلمی هستی که مدن تدا االن داشدته ام   "ن نوشته شده بود م ابل درب م زل  پیدا کرد که در آ

 ".تو خوب بودن را به من آموختی":  خانم معلم در جواب او نوشت، که

ی پزشکی که از او برای حضور در جشدن   ای از دانشکده بعد از چ د سال خانم تامسون پس از دریافت دعوت نامه

امضداء   "پسرت تیادی  "پزشکی دعوت کرده بودند و در پایان آن با ع وان ی  فارغ التولیلی دانشجویان رشته

او در آن جشن در حالی که آن گردنب د را به گردن داشت و بوی آن عیر از بدن  به  .شده بود، شگفت زده شد

 .مشام میرسید، حاضر شد

 آیا میدانید تیدی که بود؟

ی دانشدگاه آیوواسدت کده بخد       هان، استاد برجسدته اک ون مشهورترین پزشک ج استوارد،. اف. دکتر تئودور

 .درمان سرطان این دانشکده به نام او نامگذاری شده است
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 شعر و شاعران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارژنگ                 ماه نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  شماره 5 فروردین 9911

 !نوروز آی 133

 

 !آی نوروز

 بهاریۀ زنده یاد فریبرز رییس دانا

 
  (کلیک یا لمس کنیدبرروی تصویر یا این عبارت )با صدای شاعر  "آی نوروز"خوانش 

 

تیک با بهار طبیعت و نوروز باستانی، احساس و اندیشاۀ خاود را    هاست که در مواجهۀ استه قرناعران ایرانی ش: گنژرا
زنده یاد فریبرز رییس دانا هم مانند بسیاری از مردان بزرگ تااریخ، در کناار علام و    . بیان می کنند "بهاریه"در قالب 
های اوست که  تنها اثر چاپ شده از سروده "یادی از خیالی"دفتر  .داشتنیم نگاهی هم به هنر شعر  و مبارزه، سیاست

، آن داناا  ریایس فریبارز   .یاد باود  مورد تایید زنده نسخه چاپ کاناداولی  متاسفانه چاپ آن در ایران به موانعی برخورد
این  "شاعری شعر و" بخشما و این جهان نابرابر را ترک کرد و ما  9918اسفند  23روز در  دانشمندِ فرودستان جامعه،

 :گشاییم میهمراه با لینک فایل صوتی خوانش آن با صدا و یاد شاعر  "آی نوروز"را با متن شعر  گنژراشماره 

 

 اگر این بهار

 الوند باز خجسته از پسِ

 روی به سوی وطن آرد،

 سیاه، برق زند ناگه ابرِ اگر آن پاره 

 مستانه سر آرد ۀقه ه

 و زار زار ز شوق، گریه ببارد

 غزل های سبزِ دَری را به سبزه کبکِ

 و آهوی زرد را به بیشه بخواند،

 ها جوباره ۀاگر ب فشه از ک ار

 ها برساند پیام به پونه

https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A2%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF/
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A2%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF/
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 های گالبی و نازِ تابِ شکوفه

 به کوچه، عیر ببیزد،

 ی سرک ، به صورا بماند اگر الله

 کوچه بسازد کانِمریَقُ  گوی و بادِ در گذر را، مدیوه

 بیز شکوین بادِ مُ

 این دیار را به هوش بیارد، زمهریریِ واماندگانِ

 رخیِ سوری راسُ اگر رمزِ

 الله رساند شهاب به گوشِ

 ای، باری، گاه به ه گامه آن

 روید های نو می به بیدزارِ مردم، همه برگ

 دود زاد به یاری می  یاسِ تازه ،شتاب اک

 زند پیر عربده می سروِ

 ج بد نرگس ز جای می لشگرِ

 چرخد غ به دورِ سرو میو با

 گردد نوروزِ کامکار به بدگردشی، چیره می

 ب دد خانه، سلسله می سگال را به تاریکروشن، آن بد وین عیدِ

 خوشا زمانی که بهارِ خجسته در آید

 کوفه ببالدشُ رپُ ،درخت

 در آرد  بهمن به گل سر از قلمروِ رخسُ

 های سربل دِ دور، درودگو آید و سییدی قله

  او ۀخ د عیرِ نسیمِ

 که لب بگشاید آن بی ،خ دد می

 ها برکشد برقی در نگاه بی دازد یا شیاری بر گونه

 او را ۀخ د من صدای نسیمِ خ دد وُ می

 ش وم های چشمانم می زیر پلک

 نگاهی دیگر،  تا نیم

 زنم دو بار جهان را دور می

  یکی زین سو به شادمانی،

 باز نسیمی وزیدنِ یکی باژگونه به امیدِ

  در چشم بر هم زدنی،

 .شود دور دور می

 

 9981اسف د  21 /تهران
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 بهار می رسد

 فریدون مشیری 
 (تهران 9901آبان  9 –تهران  9910شهریور  91)

 شود هفتاد رنگ هفت رنگش می/ گر نکوبی شیشۀ غم را به سنگ

 

 

 

 بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

 خورده، پاک های شسته، باران شاخه

 انِ آبی وُ ابرِ سییدآسم

 های سبزِ بید برگ

 عیرِ نرگس، رقصِ باد

 نغمۀ شوقِ پرستوهای شاد

 خلوتِ گرمِ کبوترهای مست

 رسد ای ک بهار نرم نرمک می

 خوش به حالِ روزگار

 ها ها وُ دشت خوش به حالِ چشمه

 ها ها وُ سبزه خوش به حالِ دانه

 باز های نیمه خوش به حالِ غ چه
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 خ دد به ناز رِ میخک که میخوش به حالِ دخت

 خوش به حالِ جامِ لبریز از شراب

 خوش به حالِ آفتاب

 ای دلِ من گرچه در این روزگار

 پوشی به کام  جامۀ رنگین نمی

 بی ی به جام بادۀ رنگین نمی

 ن ل وُ سبزه در میانِ سفره نیست

 باید تُهی است،  جامت از آن مِی که می

 ی با نسیمای دریغ از تو اگر چون گل نرقل

 ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

 ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

 گر نکوبی شیشۀ غم را به سنگ

 .شود هفتاد رنگ هفت رنگش می

 ***** 

 

 
 !یاد فریدون مشیری در کنار خسرو آوازِ ایران، محمدرضا شجریان که عمرش دراز باد تصویر زنده
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 "این بار"و   "غزل برای درخت"

 سیاوش کسرایی
 (وین 9904بهمن  91 –اصفهان  9910اسف د  0)

 
وابساته باه   ) انساتیتو گوتاه   های نویسندگان و شاعران در محال  یک سال پیش از انقالب در شبهایی که  آن: گنژرا

بعاد از  ( 9953ر مه 29روز )حضور می یافتند، حتما به یاد دارند که در شب ششم  (انجمن روابط فرهنگی ایران و آلمان
یادان سیاوش کسارایی و فریادون مشایری و اساتاد      سخنرانی هانس بیکر و هوشنگ گلشیری، چهار نفر شامل زنده

غازل بارای   "کسرایی در قسمت اول شعرخوانی خود، بعاد از شاعر   .  محمد خلیلی و حسن ندیمی شعرخوانی داشتند
ساال   95ای بر شعر غزل برای درخت پس از گذشات   را تکمله را خواند و آن "این بار"، شعر تازه ای با عنوان "درخت

 باه چااپ رسایده و    "چهل کلید"دی در مجموعه و شعر بع "با دماوندِ خاموش"شعر نخست در مجموعه  .معرفی کرد
 .نمااییم  "کاولی "تقدیم دوستداران  شاعر،با صدای  صوتی خوانش اشعارفایل را به همراه  دو شعردارد متن این  یجا

گوناه در مان ورود    تو همان -عزیز من، کولی": به او نوشت نیما یوشیجروزی  ونام مستعار سیاوش کسرایی بود  کولی)
 ("...شوم ها می کنم و مسحورِ آن که من در افکارِ نیک و بدِ خویش ورود می  میکنی

 *** 

 غزل برای درخت

 تو قامتِ بل دِ تم  ایی ای درخت

 همواره خفته است در آغوشت آسمان

 باالیی ای درخت

 جانت پر از بهار دستت پر از ستاره وُ
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 زیبایی ای درخت

 وقتی که بادها 

 ک  د های در همِ تو النه می در برگ

 وقتی که بادها 

 ک  د گیسوی سبزفامِ تو را شانه می

 غوغایی ای درخت

 است  وقتی که چ  ِ وحشیِ باران گشوده

 در بزمِ سردِ او

 ی درختآوایی ا خ یاگرِ غمینِ خوش

 در زیرِ پای تو

 زدگانی که چشمشان شب جا شب است وُ این

 است صبوی ندیده

 تو روز را کجا؟ 

 خورشید را کجا؟

 در دشت دیده، غرقِ تماشایی ای درخت؟ 

 چون با هزار رشته تو با جانِ خاکیان

 پیوند می ک ی، 

 پروا مکن ز رعد 

 پروا مکن ز برق که بر جایی ای درخت

 ه که همچون امیدِ ما سر برک  ای رمید

 .با مایی ای یگانه وُ ت هایی ای درخت

 

 این بار

 (ای بر غزل برای درخت تکمله)

 بارِ دگر اگر به درختی نظر ک م

 یا از میان بیشه وُ باغی گذر ک م

 چشمم به قد وُ قامت دار و درخت نیست

 چشمم به روی ن   وُ نگار بهار نیست

 چشمم به برگ نیست

 گل وُ سبزی ه خار نیست چشمم به غ چه وُ
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 چشمم به دستهای پُر شاخسار نیست

 این بار،

 هاست چشمِ من به سوی آشیانه

 تید دلِ نوزادِ زندگی آنجا که می

 ترین ت دبادهاست وندر هجومِ سخت

 برق  انِآماجگاه تیرِ تگرگ وُ سِ

 بالست خانۀ پروازگاه خوشدلی وُ

 هاست چشمم به النه

 ن برآمدهتوفا از دلِ ای جوجگانِ

 .شماست چشمم پیِ

 

 

 در انستیتو گوتهلینک شعرخوانی سیاوش کسرایی 

 (این بار+ غزل برای درخت )

https://www.youtube.com/watch?v=tghn42lwIVY 

های شب ششم  خوانیلینک کامل سخنرانی ها و شعر  

https://www.youtube.com/watch?v=JX1cESbejvM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tghn42lwIVY
https://www.youtube.com/watch?v=JX9cESbejvM
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 نیافتۀ سعدی در شبِ پایان

 

 چه سیید کوهساری، چه سیاه ماهتابی

 ع ابی نرسد به گوش جز زاری و شیونِ

 من نشسته های وحشت به کمینِ ههمه درّ

 رم شتابیرم درنگی، نه میسّنه م دّ

 همزبانی به سکوت نعره کردم امیدِبه 

 م جوابیرَمان بَبِ َیامَدم ط ی ی که گُ

 ردنددل فسُ های این کوه ز داغِ همه الله

 چو نکرد صخره رحمی چو نداد چشمه آبی

  این شب هوایی که بر آسمانِ ب شین دلِ

 ندمید اختری کو نشکست چون شهابی

 ی نگاهم دیدگاهم، به کرانه به سیهرِ

 ر سرابیوَبه شب شکافی و نه از سَد وَنه بُ

 :من گداخت در تب، عیشی شکافتم لب تنِ

 »آن ندارد امشب که برآید آفتابی سرِ«
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 حکایتی ست

 جالل سرفراز 

  

 
 رود این آفتاب چه سرد می

 حکایتی ست

... 

 والدی پ هوری ست زیرِ پ جر درختِ شعله

 یی  سوارِ گمشده

 و ردِ شیهۀ اسبی

 در آسمان

 
 ار سوی تماشایی و از هز

 و از هزار سویِ تماشا دهانِ باز

 تو ع کبو

 که در کارِ هر دهان

 
 آید اک ون صدای هرگز می

 
 نگرد خاک در سایه سار تش ه می
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 گذرد و باد می

 هاش بر تمامِ تی 

... 

 دارم می کاله بر

 ک م خود را و پرت می

 خراش مرتبه از آسمان هفتاد

 به دامانِ کهکشان

 
 اسبی

 رو به آسمان وُدو چ   

 .دو پا در قیر

 

 2114ژوئن 

 

 ***** 

 با صدای شاعر "کهکشان، جهان، خانه، واژه"خوانش چهارگانۀ 

 
لمس کنید/ برای مشاهدۀ این کلیپ بر روی تصویر یا لینک زیر کلیک  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=B91M1SrS20M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=B19M0SrS25M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=B19M0SrS25M
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 وقت طالست

 حافظ موسوی
 

 

 ها با هم اید به گفتگوی پرنده هیچ دقت کرده

 بوید ی دیگر را می ای که گربه یا گربه

 گوید؟ و در گوش  چیزی می

 

 به موج هااید  کردههیچ دقت 

 گیرند لگد می وقتی که صخره ای را زیر مشت وُ

 های  چشم ا برقِو صخره ب

 خواند؟ آن ها را دوباره به سوی خودش می

 

 ج بانکی مِ دُماید به لرزشِ دُ هیچ دقت کرده

 ورس می زند برآبکه مُ

 برای اظهارِ عش 

 لبکی که دلبری می ک د در کفِ آب؟به جُ
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 ی پیری به شاخهاید  کردههیچ دقت 

 که باد را بهانه می ک د

 ای جوان؟ه تا خودش را بچسباند به شاخه

 

 های یک ساعت روی هم می افت د یا به وقتی که ع ربه

 و آرزو می ک  د یا زمان کِ  بیاید

 یا باطری ساعت همان جا تمام شود؟

 

 ام وقت به این جور چیزها دقت نکرده من هم هیچ

 مگر نه این که وقت طالست

 تری و ما باید در کارهای مهم

 !!آن را به باد دهیم؟
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 زده از هاتف رحمانی باران دو سرودۀ

  

 شتارشوم ازین همه کُ خسته می

 

 دارم قلمی بر می

 ها افتم به جان اسم و می

 :اند ام صف کشیده که در حافظه

 علی

 احمد

 حسین

 به ام

 کورش

 وب یع

.... 

.... 

.... 

 شوم خسته می

 !شتارازین همه کُ
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 زند ر میپَ ای در چشمانم لب ابهشر 

 چکد ای فرو می قیره

 ،شود ام خیس می حافظه تمامِ و

 همین خیابان مثلِ

 .دیشب خیس است که از بارانِ

 

12/92/9915 

 

 

 پچِ باران پچ

 
 آیم های گریخته می از خواب

 !ت هایی از انبساِِ

 های س گی م ه وز گوش

 باران وُ پچِ پچ

 تو از مهتاب را عبورِ حریرِ

 !می ش وند

*** 
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 چون شعری نا سروده

 پرپر می زنی

 های دوخته با حسرت بو ل

 حضورت را های نابِ لوظه

 !ک د باران می بوسه

*** 

 گریزند ها می خواب

 های م درسِ عاطفه کف 

 بارشی ناگاه در زاللِ

 روند ل فرو میدر گِ

 . گیرد و فاصله ها اوج می

*** 

 ت هایی است انبساِِ

 !خواب های گریخته در برهوتِ

 باران هست پچِ اما پچ

 !و از مهتابت عبورِ و حریرِ

 

99/92/9918 
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 آفتاب ی نوشندگانِ ترانه
 9910شهریور / برگردان از جهان/  ناظم حکمت

 

 
 :این یک ترانه است

 های گلین ی آنانی که در کاسه ترانه -

 !نوشیدند آفتاب را

 :این یک بافته است

 !ای از گیسوانی شعله ور بافته- 

 .پیچد که به خود می

 خونین می سوزد وُ مشعلی سرخ و همان دِ

 !روی سبزه پایِ بره ه قهرمانانِ گونِ بر پیشانی مس

 

 من نیز آن قهرمانان را دیدم

 من هم بافتم آن گیسوان را،

 من با آنان گذشتم

 هایی از پل

 .رفت د که به آفتاب می

 شان های گلین من هم نوشیدم در کاسه

 .آفتاب را

 !من هم خواندم آن ترانه را
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 ز خاک گرفت؛ما شتاب ا قلبِ

 طالیی را شیرهای یال دهانِ

 .م و برآمدیمیدرید

  درزاتُ وفانِت بر و سوار

 !بر جهیدیم

 های پر ان ع اب

 ای از س گی به صخره

 .های درخش ده در آفتاب برهم کوب ده بال

 ساق آتشین سوارانِ

 ها  خیزنده بر اوج اسبانِ زن بر تازیانه

 

 ...یورشی در پی  است

 !یورشی بر آفتاب

 ...خورشید نزدیک است تلرفِ

 خورشید را خواهیم گرفت

 !با شتاب

 

 همراه نشوند با ما

 .ها ک  دگان درخانه گریه

 هاشان را اشک

 همچون زنجیری نکش د بردوش

 !خوی  تر از پیکرِ گران

 

 ... !ما را مگیرید آی پیِ

 آی شمایانی که

 !دانید خود زیستن را می ت ها در قلبِ

  :آنک

 اند سوختن سرخ گرمِ لبِها ق میلیون

 .ریزد در آتشی که از خورشید فرو می

 

 سی ه بَرکَن؛ تو هم قلبت را از قفسِ
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 فکناو بی

 ریزد آتشی که از خورشید فرو می در

 تو هم قلبت را

 !ما پرتاب کن قلبِ ک ارِ

 

 ...یورشی در پی  است

 !یورشی بر آفتاب

 ...خورشید نزدیک است تلرفِ

 تخورشید را خواهیم گرف

 !با شتاب

 

 ما

  !آهن آبیم وُ آت  وُ خاک وُ زادگانِ

 فرزندان مان را

 نوشان د خورشید شیر می از پستانِ

 .مان همسران

 

 !گون ما های مس خاک دارد ری  عیرِ

 ...مان میبو  است زندگی تِلذ 

 چون خون، گرم هم

 ی گرم به اندازه

 ی سوزان"لوظه"آن 

 !در رؤیای جوانان

 آویزیم، ان را بر ستارگان میهام نردبان ابِقل 

 هامان فشرده شتهکُ ها را بر سرِ دست

 می شویم بر

 !رو به خورشید

 

 ما شتگانِکُ

 رزمیدند

 کشته شدند 

 ...و مدفون شدند در خورشید
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 آن نیست و ما را وقتِ

 !که در سوکشان ب شی یم

 

 ...یورشی در پی  است

 !یورشی بر آفتاب

 ...خورشید نزدیک است تلرفِ

 ید را خواهیم گرفتخورش

 !با شتاب

 

 دارد خوشه نگه می سرخِ ب دِ

 !های انگور را دانه

 های آجری ضخیم دودک 

 به خود پیچ ده

 !خوان د می

 ترین رو زند پی  فریاد می

 !فرمانده

 !این صدا

 این صدا قدرتِ

 کشد این نیرو که پرده می

 زخمی ی گرس ه گرگِ بر چشمِ

 نیرویی که آنها را

 :ایستاند یدر جای خود م

 !فرمان بده تا بمیرم

 !کن امر

 !نوشیم با صدایت آفتاب را می

 خروشیم ، می

 ..!.خروشد می

 

 های سوزان اف  ی دودآلودِ در پرده

 تازند سوارانی می

  !شکاف های آسمان با نیزه
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 ...یورشی در پی  است

 !یورشی بر آفتاب

 ...خورشید نزدیک است تلرفِ

 خورشید را خواهیم گرفت

 !شتاببا 

 

 سینمِ خاکِ

 سینمِ آسمانِ

 آفتاب را ی نوش دگانِ انهفریاد کن تر

 فریاد کن

 !فریاد ک یم

 

 ناظم حکمت 

 باکو /9128
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 به کیلِ عشق

 9910زمستان / ز پژواکبهرو

 
 ها بگذارم بوسه

 ی پلکت  بر نازِ خفته

 و هوشِ آویخته را

 های مدهوشِ صبح از پ جره

 ب گرم

 ها چکآغوشی سبزِ پی در هم

 وقتی که نبضِ روز 

 های تو در میان دست

 شود پژواک می

 کشد آفتاب  وقتی که قد می

 نمائی های تمام در آی ه

 که بیدار شده از خستگیِ خوی  

 ها و بیمِ شکستن

 

 من

 لورِ نازکِ شعرم رابُ
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 گذارم سینِ صبح می در هفت

 آفتاب "تنِ_سیمین"، سور، سرو سینِ

 دستهای صبور میانِ  سینِ س  

 در انتظارِ پرتاب

 های خواب تا بشک د تمامِ شیشه

 سینِ سکوتِ شکسته در بغضِ سُرود

 ها ی الله و سینِ چاکِ سی ه

 اند که به سهمِ ستم به خواب رفته

 و من ه وز ای رفی 

 دستانت ی صمیمیِ در باغچه

 بی م عاش  را می رخِسُ زِآن رُ

 دارهای خار  سیم که از خوابِ

  .می گذرد
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 پرستوهای مهاجر

 (شیبانی)واال لعبت 

 
 سیمین بهبهانییاد  زنده -نیمای غزل فارسینویس در کنار  نگار و داستان سرا، روزنامه شاعر، ترانهلعبت واال؛ 

 

 پرستوجان کجا رفتی بهاره؟

 درختِ یاس گل کرده دوباره

 که بی تو نمی آیی، نمی دانی

 به چشمم زندگی رنگی نداره

 پرستوجان کجا کاشانه کردی؟

 ب ایِ عش  را ویرانه کردی

 رفتی مرا بر خاک ب شاندی وُ

 ها النه کردی به بامِ آسمان

 نمی دونی شبِ هجران درازه؟

 یِ اندوه بازه؟ درِ میخانه

 نمی گویی که بعد از رفتنِ تو

 ام با غم چه سازه؟ دلِ دیوانه

 زنجیره به پایم ب د وُاگر چه 

 ولی آخر به سویت پرگشایم

 ک ارِ ساحلِ شب م تظر باش

 .همین روزا به دیدارت می آیم

https://tavaana.org/fa/Lobat_Vala
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 یادها و یادبودها
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 یادی از استاد نظام وفا؛ کاشفِ نیما یوشیج
 (9945بهمن  9درگذشت  -9237سال تولد )

 نگار و مؤلف ایرانی، استاد و کاشفِ د اداری، شاعر، روزنامهسیاسی، آموزگار، مدیر ارش ، کنشگرِ«وفا آرانی  نظام»

به  خود را« افسانه»مانای منظومۀ بلند و  9919در سال  نیمااو کسی است که  .پدر شعر فارسی است« نیمایوشیج»

 .پیشگاهش تقدیم کرد

 
 «معلم چو کانونی از آتش است/ همه کارِ او سوزش وُ سازش است»

در کار مدرسه خوب کار نمی کرد، ت ها نمرات ن اشی . زبان فرانسه به مدرسه سن لوئی رفت نیما برای فرا گرفتن

و ورزش به دادش می رسید، سال های اول زندگی مدرسه اش به زد وخورد با بچه ها گذشت امدا ه در او خدوب    

نظام وفا، شاعر ب ام،  پریدن در فرار از مدرسه بود، اما بعدها در مدرسه مراقبت وتشوی  یک معلم خوش رفتار که

ورفی ی شفی  برای دانشجویان  بود  استاد نظام وفا آرانی، معلمی مشف  . باشد او را به خط شعر گفتن انداخت

خیاب می کرد،گویا به خوبی ن   حساس و وظیفده خییدر معلمدی را درک    «فرزند»و همیشه آنان را به ع وان 

خود را به رن  می انداخت تا فرزاندان وطن را بسازد وبه آنهدا درس  ب ابراین از جان مایه می گذاشت و . کرده بود

 .حیات واقعی را بیاموزاند

رفتار که نظام وفا شاعر ب ام امروز باشد، مرا به  در مدرسه، مراقبت و تشوی  یک معلم خوش»: خود نیما گفته بود
روح ادبی شما »: گونه نوشت شعر نیما این  حاشیهدر در آن روزگار، نیز  نظام وفا آرانیو  «خط شعر گفتن انداخت

ین عبدارت در نیمدا   و هم «.گویم من مدرسه را به داشتن چون شما فرزندی تبریک می. قابل تعالی و تکامل است

تر تالش ک دد و بده افتخدار ادبیدات ایدران       اثری شدید گذاشت و او را تشوی  کرد که برای جلب نظر استاد بی 

 .تبدیل شود
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ایان مطلاب را در    و منشی و مناعت طبع شهره بود شاعری است که به بزرگ« فا آرانینظام و»استاد 

 :به سادگی می توان یافت زیرگفتارهای 
یک ذره محبت مارا باه ساوی خاود جلاب       های جمال به قدرِ های جواهر و مشرم ام که خزانه من این طور خلق شده»

 ...ز سوختن هم هراسان نیستخواهد به محبت روشن باشد و ا من می دلِ. نمایند نمی

گاردد و   مای شود ولی روح به افالک به ساز  بدن خاک می. میرند ولی مردمیت باقی است تدریج می من معتقدم مردم به
هاا   آن کنند و کائنات در مقابالِ  به هرجایی که بخواهند پرواز می ،تقوی و محبت نوشته شده ۀهایی که روی آن کلم دل

 ...رندآو احترام فرود می سرِ

گرفت، مانند آن اسات کاه از ایان     شاعر را فرو ابدی و مرگِ زندگانی شاعر خواب و رؤیایی بیش نیست و وقتی خوابِ

 ...غلطیده است به آن پهلو پهلو

ای تاازه   باید به مرگ منتهی شود زیرا آموزگار هر روزی که در کالس خود تجرباه  ،ی که شروع شدآموزگاری از هر سنّ

سااعتی اسات کاه چشام از دنیاا       ،مزد و پاداش او آموزگار و وقتِ آورد و ساعت استراحتِ به دست میبرای روز بعد 
بیناد   خود را می ها و شاگردانِ ها و آروزها و کالس ها و جوانی ها و ریاضت ملکوت روی نموده و زحمت پوشیده و به عالمِ

 ...زنند ها با او لبخند می که از آسمان

ناور او   ،دهند، با این تفاوت که شمع وقتی تمام شد سوزند و به جامعه روشنایی و حرارت می میمعلم و شاعر مثل شمع 

 « ...ها باقی خواهد ماند شاعر پس از مرگ هم مدت اشعارِ افکارِ معلم و سوزشِ ولی آتشِ ؛شود هم تمام می
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 الزمان نیما یوشیج به روایت خواهرش بهجت
رسم یکی از دالیال قاوی    به این نتیجه می ،وانم عوامل شاعر شدن نیما را تجزیه و تحلیل کنمت امروز که در تنهایی می

انادوه زخامِ عمیاقِ روحاش را      سان نیشاتری باه درد   هها در مازندران بود که ب وجود قزام ،گرایش نیما به سوی شعر

 .شکافت

 

روز  ،گر زندگی پدر شعر نو ایاران  یج و روایتواهر نیما یوش، خ9214متولد سال  (ثریا)الزمان اسفندیاری  بهجت: گنژرا
ساال از نیماا    21، کاه  (ثریا)الزمان اسفندیاری  بهجت. تهران درگذشت( ع)در بیمارستان امام حسین  9983خرداد  8

در . ساالگی درگذشات   12علت کهولت سن در سن  به، تر بود، بعد از چهار سال زندگی در آسایشگاه کهریزک کوچک
در روساتای   -( نیما یوشیج)رضا و علی  -و برادرانش  -توران و شمسی  -جوانی به همراه خواهرانش دوره کودکی و نو

باا تنهاا فرزنادش     ،الزمان پس از جدا شدن از همسارش  بهجت. های بودن در کنار هم را تجربه کردند یوش، تنها سال
از کارد،   تنها زندگی مای او در دریا،  طغرل نبعد از غرم شد. کرد زندگی می - 41ساز و منتقد دهه  فیلم -طغرل افشار 

ر مکتاوب  د": اشاره کرد که نوشاته باود   9911توان به نامه او از شهر نور به مادرش در سال  توجه نیما به خواهرش می
بهجت در آب افتاد، بیرونش آوردیم و فردای آن روز، : سابقِ خودتان که به توسطِ بابا خانلر فرستاده بودید، می نویسید

مان هام از ایان    . اش خیلی غصّه می خورَد باز با یک طرزِ موثّر شرح داده بودید که برای برّه. برّه اش را مار زد و کشت
ای نادارم کاه    ها بزرگ شده اند و خودم هم برّه حیف که برّه. ی کوچک را صدمه زد، خیلی متاثّرم آمد که این بچه پیش

چیز قشانگ و خاوبی برایات مای      ،غصه نخور، وقتی که به شهر آمدم: گوییدب ،من به او دلداری داده از قولِ. بفرستم
 ".خرم

که روایت زندگی نیما از  "جا چراغی نیست این"ی زندگی او، و فیلم  درباره "باد و فانوس"چند سال قبل، فیلم مستند 
ایاران در   57الب سالگزارش زیر دوسال پیش از انق .ساخته شدندبه کارگردانی مجتبی حسینی زبان خواهرش است، 

 :روزنامه اطالعات منتشر شده که از نظر می گذرانید

 ***  

ذوم روزناماه اطالعاات،    نگار خوش اهلل سالمی، دو روزنامه محمد حیدری و نعمت 9955در اواخر آذر ماه سال 
ساالی   97. دالزمان اسفندیاری، خواهر کوچک نیما یوشیج، روانه بندر انزلی شدن برای گفت و شنودی با بهجت

ها تقریبا همه اهالی بندر انزلای   ساله را آن روز 39الزمان  بهجت. شد که نیما از این جهان رخت بربسته بود می

http://www.nimayooshij.com/fullcontent/Persian/296/%D8%B4%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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« بااغ زماانی  »سوخته را در محلاه   اما کمتر کسی خبر داشت که خانه این زن دل. شناختند می« مادام»با نام 
یک تختخواب کوچک، یک چمدان، چند پتوی عمر پشات  ها چند چهارپایه، یک زیلوی پیر،  تن»بندر پهلوی 

هاا و   ها منهای کتاب که البته این «.دهند سر نهاده، چند استکان و کتری و یک بخاری زهوار دررفته زینت می
نگاران جوان بی هیچ آداب  به هر روی بهجت در برابر روزنامه. داشت هایی بود که مادام عزیزشان می یادداشت

 .که چطور برادرش در آن برهه وانفسا شاعری پیشه کرده گفت گشود و از اینو ترتیبی زبان 

 

ت ماورخ  ارا که در روزناماه اطالعا  ( ثریا)الزمان اسفندیاری بهجت های هایی از صحبت در ادامه بخش
 :مخوانی می ه است،منتشر شد 9955آذر  25شنبه  پنج

 

ه خارج بفرستد، البته طب  اصیالح معدروف آن زمدان   پدرم قلد داشت که همه فرزندان  را برای تولیل ب... »
جا زبدان   تهران شد تا در آن« لوئی سن»، در م دمات همین کار بود که نیما وارد مدرسه «تولیالت عالیه»برای 

 .فرانسه را یاد بگیرد که به ه گام سفر اروپا دردسری نداشته باشد

جدا عربدی    رفدت تدا در آن   هم می« مروی»اراده خودش به مدرسه  جا کار با اراده پدر انجام شد، اما نیما به تا این
 .بخواند، چون از نظدر او دانسدتن زبدان فارسدی در حدد عدالی، بددون دانسدتن قواعدد زبدان عربدی م ددور نبدود             

تازه اگر ایدن  . ها الزم است که آدم انسان بشود خیلی چیز اصوال برای این. ها الزم است برای نیما شدن خیلی چیز
 .ا را داشت باید سیر حواد  روزگار را هم در نظر داشته باشده چیز

هدا را درسدت    این مسئله زاده یک سلسله عدواملی اسدت کده مدا آن    . نیمای شاعر، ساخته دست یک اتفاق نیست
های به دسدت آمدده پیددا ک دیم، امدا       ها را بتوانیم با آگاهی ها و کار ممکن است ما علت خیلی چیز. ش اسیم نمی

این جبر طبیعی در م ابل جبدری  . توانیم بش اسیم از علل را که به تلور من نوعی جبر طبیعی است نمیبسیاری 
 .ساخت ماست ظهور کرده است که دست

بی یم که وابسدتگی   نیما بشود؟ نیما را در آثارش می« نیما»تواند بگوید چه عاملی باعث شد که  راستی، کسی می
 .ی بومی سرزمی   داردعمی ی به کشورش و اصول طبیعی زندگ

ای کاش همان س  مهربان را داشتم و همان چادر و گوشه دن  ج گلدی را   :زند بعد از پ جاه سال زندگی نعره می
 .داد که به من آرام  می
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های حساس فراواندی را، چدون غدده     ها وارد کردند؛ همان فشاری که طبع ها به مازندران و مازندرانی فشار را قزاق
هدای   در همان موقع بود که فشار. ها به سراغ ادبیات رفت و شعر گفت نیما بعد از تومل این فشار. دچرکین ترکان

اخت اق پدرمان . خواهان فراوان این سرزمین بود، پوسته احساس  را ترکاند وارده به نیما، که او هم یکی از آزادی
 :را به خف ان کشید و به ملداق آن شعر صمیمانه که شاعری گفته

 آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هالک من

 یک کاسه خون به بستر راحت هدر کنم

 .خواست که به مرگ طبیعی نمیرد، بلکه کاسه خونی به بستر راه غله این مردم نثار ک د نیما هم با شعرش می

کردندد و   ا  مدی های بیگانه از او دف کرد، ولی قزاق شاه دفا  نمی در آن زمان ژاندارمی که ایرانی بود، از مومدعلی
شدان در مشدت بده مغدز آدمیدانی کده        هدای  هدا بدا آهدن    آن. همین باعث پا گرفتن ظلم قدزاق در مازنددران شدد   

یع ی بیگانده شدده    –ما در چ ان موییی بیگانه بودیم . کردند کوفت د و مغزشان را پریشان می اندیشیدند می می
رسم یکی از  یما را تجزیه و تولیل ک م به این نتیجه میتوانم عوامل شاعر شدن ن امروز که در ت هایی می –بودیم 

ها در مازندران بود که بسان نیشتری به دردانددوه زخدمِ عمید ِ     دالیل قوی گرای  نیما به سوی شعر وجود قزاق
در ح ی ت این نیشتر از آهن آبدیده در زخم نیما که همان قلب داغ  بود فرو رفدت و از آن  . روح  را شکافت

 .نام شعر نیمایی بیرون جهیدچیزی به 

کاس مثال    اند، مانند برادرم برایم عزیزند، اما این واقعیتی است که هیچ نیما را داشته آنان که حرمتِ
آور شدند و دنبال کار خودشان رفتند، اماا از میاان کساانی کاه      ها با نام نیما نام خیلی. نیما نسوخت

ش است، مهدی اخوان ثالث و سیاووش کسارایی از  بخ شان، چون یاد نیمای عزیزم برایم گرمی حرمت
 « .ترند و سزاوارتر دیگران زیبنده

 برگرفته از سایت انتخاب

 

 
 

 

https://www.entekhab.ir/fa/news/518150/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://www.entekhab.ir/fa/news/518150/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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 معرفی و نقد 162
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صیان رجبی؛ بهمن 163  شناخت باید که گری ع 

 

 گری که باید شناخت همن رجبی؛ عِصیانب
  

    
 (موالنا) ده آهنین دستی ضرب، برای / ده انگبین را طربانمُ خدایا

 

وی از اولین نوازندگانِ معاصرِ . است ت بک سبک و مدرّسِ رشت؛ نوازندۀ صاحب ،9998 متولد اسف د بهمن رجبی
نواز مبذول داشته و آثار و  ای به ت بک به ع وان یک سازِ تک ای خود توجه ویژهه ت بک است که در آثار و ک سرت

توان بده   از آثار برجستۀ وی در زمی ه تک وازی ت بک می. ابداعات او در زمی ۀ تک وازی ت بک، گواهِ این ادعا است
نو  ریز اشاره  99فزودن توان به ا و از ابداعات او در تک یکِ نوازندگیِ ت بک می« گفتگوی چپ و راست»قیعۀ 

  .کرد

نوازناده   بهمن رجبی، این کوه ورد حرفه ای و ه رم د خل اق و مردمی، در مورد تک وازی ت بک معت د است که
  :باید دو ویژگی داشته باشد

به عبدارت دیگدر   . ظرافت اجرایی؛ که در پس و پشت آن، خالقیت آشکاری نهفته است: قدرت اجرایی و دوم: اول
هدایی از گذشدتگان گرفتده و آن را بده      های مکتب وی این است که میزان یکی از ویژگی. رت و پودِ ظرافتتارِ قد

است که آنها  امیر ناصر افتتاح های زیبایی هر چه تمام تر بسط و گسترش داده که نمونۀ آن هشت میزان از میزان
بزرگی که بهمدن رجبدی بدرای ت بدک      از کارهای. را بسط و گسترش داده و سه قیعۀ مست ل بوجود آورده است

هدای میربدی    گانه است؛ و یکی دیگر، بسط و گسدترش ریدتم   نوازی ایران انجام داده است ساخت ریزهای شانزده
به ع وان معلم بزرگ ت بک نوازی ایدران   امیر ناصر افتتاح نوازی و از را به ع وان پدر ت بک اوحسین تهرانی. است

را در  ودی خ نظریهاست که بایستی از دریچۀ ریتم به عظمتِ آفری   نگریست و  بهمن رجبی معت د. ک د یاد می
بدارۀ   تزهدایی در ) ماارکس کاارل   سدترگ  ی ی نوازندگی ت بک، بر اسداس اندیشده   مورد لزوم تووالت در شیوه

 نوازی اسات و ناه توجیاه و    ی تنبک شیوه تغییرِ بحث بر سرِ": دارد چ ین بیان می (99شمارۀ تز -فوئرباخ
بده نیروهدای    29-22گرایان حداکم در سدالهای    بهمن رجبی در جریان یورش وسیع گزمگان واپس ".آن تفسیرِ

تدا   29مدافع ان الب مردم ایران، به جرم گرایشات فکری چپ بازداشت و پس از گذراندن موکومیت پ   ساله از 
 .است گرفته های ه ری خود را نیز تا ک ون پی از زندان آزاد شد و فعالیت 28

https://vista.ir/article/243879/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C
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 رجبی بهمن آثار نمایۀ 164

 

 نمایۀ آثار بهمن رجبی
 شکن و تقلیدگریز ای سنّت رامشگری زبردست و آگاه، نابغه

 

 :تالیفات
 .تهران. انتشارات سرود: ، ناشر(شامل دورۀ ابتدایی و متوسیه)آموزش ت بک جلد اول 
 .تهران. انتشارات سرود: ناشر(. شامل دورۀ عالی و فوق عالی)آموزش ت بک جلد دوم 

 .تهران. 9902سال انتشار. انتشارات سرود: ناشر. به ریتم از زوایای مختلف ت بک و نگرشی
 .ماهور: ناشر. حسین علیزاده اثر سواران دشت امید تک وازی، هم وازی و نوازندگی ت بک در قیعۀ
 ماهور: ناشر. گفتگوی چپ و راست، با همراهی فربد یدالهی

 آوای چکاد: ناشر زی مازیار شاهینوازندگی تمبک در آلبوم در مکتب عش ، به آه گسا
 .نظم وزن، تک وازی ت بک بهمن رجبی، ناشر آوای باربد

علی  آوای چکاد، پاسداشت و احترام به نیم قرن تالش بی وقفه معلم ه ر ت بک نوازی، بهمن رجبی با همراهی
 .آوای چکاد: ناشر رضا جواهری

علی رضا جواهری  رای س تور، بهمن رجبی با همراهیگلچین یک و دو، مجموعه آثاری از استاد رضا شفیعیان ب
 آوای چکاد: ناشر

 :شعر
سراید  ای، می نویسد و اشعاری نیز به ط ز می بهمن رجبی عالوه بر فعالیت در زمی ه موسی ی و نوازندگی حرفه

. سیهریسهراب  ای دارد به صدای پای آب نام برد که اشاره "صدای پای دمبک"توان از  که از جمله آنها می
 .ابریشمِ سیاهِ دو چشمت: عالوه بر این که از آثار وی است
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 رجبی بهمن استاد از نوشت کوته دو 165

 

 نوشت از استاد بهمن رجبی دو کوته

 

 در بارۀ انتقاد و اصالح

استاد به او گفدت کده دیگدر    . فردی چ دین سال شاگرد ن اش بزرگی بود و تمامی ف ون و ه رِ ن اشی را آموخت

او سده روز تمدام   . بیاموزم و آن شاگرد نیز فکری به سرش رسدید  ای و من چیزی ندارم ک به تو شما استاد شده

وقت صرف کرد و یک ن اشی فوق العاده کشید و آنرا در میدان شهر قرار داد و م داری رن  و قلمی در ک دار آن  

 . بزن د× قرار داد و از رهگذران خواه  کرد اگر هرجایی ایرادی می بی  د یک عالمت 

بسیار ناراحت و افسرده شد و به استاد خود مراجعده  . تمامی تابلو عالمت خورده استغروب که برگشت، دید که 

استاد به او گفت آیا میتوانی عین . را بازگو کرد استاد شرح ماجرا را پرسید و او دقی ا آن. م د شد کرد و از وی گله

ن میدان شهر قرار داد امّا این بار، همان ن اشی را برایم بکشی؟ شاگرد نیز چ ان کرد و استاد آن ن اشی را در هما

اگر جایی از ن اشی ایراد دارد، با ایدن  ": همراه با رن  و قلم، مت ی را نیز در ک ار تابلو قرار داد با این مضمون که 

  ".رن  و قلم اصالح بفرمایید

ایدن  . را آموخته ایتو همه چیز : استاد به شاگرد گفت. غروب که برگشت د، دیدند تابلو دست نخورده مانده است

  !را هم بدان که همه انسانها قدرت انت اد دارند، ولی جرات اصالح نه

فیس بوک با اندکی ویرایش: برگرفته از  

https://www.facebook.com/pg/bahman.rajabi/posts 

 

 

https://www.facebook.com/pg/bahman.rajabi/posts/
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 است؟ شعر و ملودی بر مقدم ریتم، آیا 166

 

 و شعر است؟آیا ریتم، مقدم بر ملودی 

 
ای طوالنی دارد م تها این موضو ، ه وز به درستی آشکار  آواز هم ساب ه: که مسلم است اینکه چه  آن، دراین باره

، زودتدر  (ترین ابزار موسدی ی اسدت   ترین و طبیعی که به تعبیری قدیمی) نشده است که انسان اولیه از گلوی خود
 جسم ریتم، که از طبیعت و خود می آموخت؟کرده است یا از دو دست خود برای ت استفاده

، بده ایدن   "پیدایش آوازهای بادوی انساان   زمانِ کشفِ"ی  دانشم د اجتماعی آلمان، دربداره  "کارل بوخر"
به وجود آمد و سیس برای تسدهیل   )Melodie(و نوای موسی ی)Rythme( است که ابتدا، وزن نتیجه رسیده

اضافه می ک د که امروز نیز، ترانه های مولی بده همدین ترتیدب بده      و. در امر خواندن، شعر روی آن ساخته شد
دیگری، از روی آن شعری می سازد . ابتدا یکی از کارگران مزار ، آه گی را زمزمه می ک د یع ی": وجود می آی د

  ".جمعی آواز می خوان د و به آه   آن می رقل د و روستاییان دیگر، دسته

بددین  . ور، می توان گفت که ریتم و رقص، م دم بدر ملدودی و شدعر مدی باشد د     ی دانشم د مذک براساس نظریه 

 تدرینِ  ای پوستی، کامل که آالت ضربه) آن به کمک وسایل مختلف مِترتیب که بشر، بعد از ش اختن ریتم و تجسّ

  .پدی بدرده اسدت    –تدر شدده اسدت     که بعددها کامدل و کامدل    –، به رقص یا نوعی حرکت (باش د آن وسایل می

و . که، در میان بازماندگان قبایل بدوی، ریتم و رقص را مشاهده می ک یم ولی ملودی و شعر را نه اهد مدعا اینش

 .را می رساند "ریتم" ترِ طوالنی این، قدمتِ

  )برگرفته از کتاب: تُنبک و نگرشی به ریتم از زوایای مختلف/ اثر بهمن رجبی(
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 نافرجام عشق   سرانجام   167

 

 نافرجام عشقِ سرانجامِ

 "خمار بامدادِ" رمان به نگاهی

 (چهره) نلرتی اصغر

 
 38 چااپ  به اکنون که 9974 سال در (پروین) سیدجوادی حاج فتانه اثر "خمار بامدادِ" رمان کتاب انتشار :گنژرا

 نقادهای  معاصار،  هاای  رماان  تارین  پرفروش از یکی عنوان به که دانست ادبی حادثۀ یک توان می را رسیده خود
 باه  آن اسااس  بار  نیاز  "شهرزاد" مشهور سریال دوم بخش که داستانی .است ساخته خود متوجه نیز را فراوانی

  از تاه برگرف مزباور  رماان  عنوان .شد پخش ایران داخل تلویزیونی های شبکه از و ساخته فتحی حسن کارگردانی
 دختاری  زده شتاب و پرشور عشق سرگذشت که است سعدی  سرودۀ "خمار بامدادِ به نیارزد شراب شبِ" مصرع

 از دسات  تهای  جاوانی  به نسبت را شاه رضا سلطنت اوایل اشرافی نسبتا و متمول طبقه از مجبوبه نام به ساله 95
 باا  دیگاری  رمان مزبور، رمان انتشار زا بعد دوسال دنمان ناگفته .کند می روایت محبوبه نگاه از اجتماع پایین طبقه

 باا  امّاا  اول رمان های شخصیت از استفاده با را وقایعی که یافت انتشار پژواک.ا.ناهید قلم به "سراب شبِ" عنوان
 نیاز  ادبی سرقتِ بحث به خود زمان در که کند می روایت (رحیم) رمان همان مرد شخصیت نگاه از و متضاد نگاهی

 ...زد امند
 علات  باه  کنون تا 31 دهه از که پژوهشگری و نویسنده تئاتر، رشته هنرمند و آموخته دانش ،(چهره) نصرتی اصغر

 .خوانیم می زیر در که خمار بامداد رمان مضمون به دارد نگاهی است، ساکن آلمان کلن در اجباری مهاجرت
 

***  

 

  را خدا صاحبدالن دستم ز رود می دل

   آشکارا شد خواهد پنهان رازِ که دردا
  برخیز شُرطه بادِ ای شکستگانیم کشتی 

 را آشنا دیدارِ بینم باز که باشد

  
 نسیمی بلکه که هستم ای مشغله دنبال .است گرفته چ   به درون غم را دلم و بسته خانه به بیرون وبای را پایم

 روح گداه  تکیده  ت ها را ادبیات و ه ر که افتم می شی هاور حرفهای یاد پس .ک د باز راه دلم تاریک داالن بر خوش

https://files.tarikhema.org/pdf/adab/Bamdade%20Khomar.pdf
http://akharinkhabar.ir/book/4530205
http://naghdefarsi.com/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B1/90354/
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/4090/24120/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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 نافرجام عشق   سرانجام   168

 

 آزادی و جان رهایی داستایفسکی، قول به شاید، تا که زد می گره مکافات فهم با را ج ایت رن  و دانست می آدمی
 .رسد فرا روح
 روی های ارزن به رغبت بی سیری شکم از که مرغی ام شده .مشغولم نوشتن گاه گه و تماشا و خواندن و ش یدن به

 و دهدم  مدی  سدامان  سدر  در را یوندان  اترئت گاهی خوانم، می فلسفه گاهی .آنجا گاه و ای جا گاه .زند می نوک زمین
 کده  هیهدات  بشود؟ چه که .نشود فراموشم شاید تا .کشم می نوشتن ب د به را خود های خوانده ماحلل هم گاهی
 .پاشد می خاکیان ما بر فراموشی ردگ گرفته، وبا زمین این آسمان بر خود خاکستری گذر با زمانه

***  

 خواندن  فرصت کرونا نبود اما بودم، ش یده ای ها از پی  را سیدجوادی حاج فتانه اثر »خمار بامدادِ« رمان نام
 راحت هلو« حد در را چیز همه که ما امثال برای آن خواندن روزها این در که قیور رمانی .بود گرفته من از را

 دیدن تومل عی ک پس از که چشمی و خواهد می حوصله خواندن .نیست آسان چ دان خواهیم، می »گلو تو برو
 اما .باشد مانده باقی آن در کردن فکر هوق که مغزی احیانا و باشد داشته تمرکز که هه ی و کلمات همه این

 رمان ش یدن به نخواند جای به پس .ک د می ما حال به بکری و فکر روزگار شویم می تر حوصله بی ما هرچه
 .دهم فرا گوش آخر تا را  پرغله ی قله تا که بود خوبی مشوق خود خوان، کتاب احساس و مهر پر صدای .نشستم

 ،»محبوبه«ی سوخته ِ دل حکایت ش یدن به سیردم  داشتم، که سوخته فرصت هر و رفتم که خانه جای هر
 می خاکستر به خوی  هوس آت  در هم عاقبت و .بود گرفته یکی هوس با را عش  که کرده خود قهرمان این

 ی سودابه برای عبرت درس خوی  داستان روایت با خواست می اما نشد، بخیر عاقبت خود گرچه موبوبه .نشی د
  .نک د تکرار را عمه راه بلکه .باشد  برادرزاده

 پی  س وِ این در آن در .تداف می نجار رحیم داشتن دوست چاه قعر به خود پای با مرفه خانواده یک از موبوبه
 تن  نجار رحیم با او ازدواج به همه عموجان، پادرمیانی با عاقبت تا ک د، می جواب خواستگار آن در و رود می
  .اعدام جوخه به را خائ ی انگار که فرستد می رحیم خانه را موبوبه طوری پدر اما .ده د می

 حافظ شعر از خوش خط با را خود مهر رحیم .آغازد می او نجاری چوب بوی و رحیم خوش خط یک با چیز همه
 :ک د رحیم های بوسه نثار را سرخ  های گونه تا .ک د پشت همه به او که بود کرده موبوبه دل راهی چ ان

  را خدا صاحبدالن دستم ز رود می دل

 آشکارا شد خواهد پنهان رازِ که دردا

 

 و اند شده گسیخته ها پیمان بسیار بس چه و شود نمی خالصه هپیمان و شراب و شعر همین در زندگی ی همه اما
 سرمستان این از یکی هم موبوبه و .اند بریخته آن حواد  و زمان گذر در ها پیمانه و بشکسته سبوها بسیار چه

 ! بود آن زودرس هوس فرجام از پشیمان و نخست عش 

 و شکوه هره هره و شود می تبدیل ت فر به آرام امآر عش  اما .آورد می دوام را رن  با زندگی این سال ش  پس
 مادر .دهد می دست از را الماس، پسرش، موبوبه .انجامد می بودن هم با لجن از چاهی به دوستی کاخ عظمت
 جان حمام، دالک مشورت با بی دازد، را شکم در تازه ی بچه آنکه برای موبوبه و راند می فرمان خانه در رحیم
 قول به .شود می موروم شدن دار بچه از همیشه برای پس .سیارد می پ هانی دکترهای خانم زا یکی به را خود

 !{پراند می خود سرِ از را سعادت همای مرغی پرِ با} خودش
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 ف ط هم دایه .ببی  د را موبوبه که بود کرده مم و  دایه، از غیر را همه پدر :پی  راه نه و داشت پس راه نه حاال
 ی خانه در آنچه از گریخته و جسته و موبوبه سراغ امد می تومانی، سیلد ی ماهانه خرجی برای همان یکبار، ماهی
 :داد می خبر گذشت، می فامیل اهل و پدر

 صدورت،  صدورتی  بدد  و سیرت خوش زن تاج، نیم .بود کرده ازدواج حاال موبوبه، دوم خواستگار عمو، پسر م لور،
 بدا  را فهیم زن این موبوبه، با بازی ل  و جوانمردی روی از بگوید، کسی به آنکه بی م لور .بود شده م لور نلیب

 بدود  شدده  م لدور  کدار  .فرونشاند موبوبه »نه«  پاسخ از را خود خشم تا .بود کرده جایگزین موبوبه به عش  
  !انداز دجله در و کن نیکی تو :حکایت

 مرغونی آبله همسر عاقبت به کار، علت از خبر بی و حسادت با بود، ندیده خوشبختی روی خود ای که از موبوبه اما
 .کرد می خوشوالی م لور

 بدود  زاییده دوقلو دیگرش خواهر نزهت .داشت ازدواج قلد دکتر یک با و گرفت می پیانو درس خواهرش خجسته
 ی خانده  دیددار  حسدرت  از و کدرد  مدی  زنانه حسادت دل در خوشوالی ضمن موبوبه .دیگر خبر چ د و چ دین و

 ایدن  کرد، می خلوت خود با که هربار رو همین از .رفت می فرو خوی  روزگار تاریک قیر در س گی همچون پدری
  :تکرار را آور رن  و نوس ی جمله

 !باد خودم بر لع ت که کردم خودم

 ادرمد  تلدخ  زبدان  از هدم  موبوبه .بودند کرده آشکار را خود نیاز و پ هان هات مادرش همراه به عاقبت نجار رحیم
 انگشتر رحیم .نیز او بارگی زن از اواخر این و .رحیم ی روزانه های کتک و س گین دست از هم و بود رن  در شوهر

 خدرج  بدود،  داده هدیده  نجاری مغازه و خانه آن همراه موبوبه به ازدواج روز پدر که را طالیی ریز سی ه و زمردین
 از فود   و کتدک  بدا  هدم  را مغدازه  و خانه بلکه که زد می حیله به دست هم ها تازگی .کرد می خود گذرانی خوش
 یدک  در ضدعیف  انسدان  که شگفتا .دهد نمی تن دیگر ای جا اما موبوبه .ک د خود اسم به و آورد در موبوبه دست
 و سرشکسدته  کده  شدود  مدی  بهانده  همین و .یابد می شگرفی توانایی و قدرت نابه گام و م دمه بی زندگی از پیچی
 .بازگردد پدری ی خانه به مشترک، زندگی از ساله ش  ای کی ه و تورم و کبودی از پر ت ی با رنجور

 

 بیشدتر  سدال  هفت که فرودی .گیرد می پایان موبوبه، به م لور گی دلباخته یع ی که ه، عش  یک با رمان فرودِ
 سرد خاک داخل د،بو »مانده قبر بیرون ش دست« اواخر این که م لور نخست زن خانم، تاج نیم .کشد نمی طول
 دیری .ک د می دق خود مزاحم حضور از نوعی به هم او احتمالن .گذارد می ت ها را تازه ی دلداده دو آن و کشد می
 سده  و ش کوچک برادر م وچهر، با مانده موبوبه حاال .گذارد می ت ها را موبوبه سرطان با هم م لور که پاید نمی

  .او دوم و نخست همسر از م لور فرزندان

 بخشیدن قوام نوعی انگاری بشود، وی سوم همسر ای که قبول و م لور آغوش به موبوبه بازگشت و قدیمی عش ِ
 امدا  .ک دد  تدر  برجسته را موبوبه اشتباه خواهد می هم شاید .کشد می خوان ده رخ به نویس ده که باشد ها س ت به

 همده  و همده  و او حجدابی  کدم  و کوچکترش هرخوا خجسته، توسط پیانو نواختن و خارج به م وچهر امثال رفتن
 .ده د می خبر زمانه تغییر از که ست نسیمی وزیدن از نشان

 زنددگی  سال ش  و موبوبه پدری پرشکوه ی خانواده داخل و »اندرونی« به بیشتر و بیشتر رمان اصلی ی مشغله
 بیشدتر  بدار  سه یا دو .کشد می سرک سیاست و اجتماعی تووالت به کم خیلی نویس ده .است رحیم با مشترک 
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 تداثیر  از خوان دده  .آیدد  نمی میان به سخن رمان طول در قجری ی موله و حجاب کشف رضاشاه، از اشاره به آنهم
 ی بسدته  دل و  بسدته  دسدت  نویس ده انگار جوری یک .دهد نمی خبری ها شخلیت زندگی درون به (جامعه) بیرون
 زنی روح به شدن نزدیک .بیشتر نه و است زن یک دل راز از یبردار پرده قلدش و است موبوبه شخلی زندگی

 شدباهت  نوعی نوشته .ندارد هم خوشی عاقبت که ای ستیزه و جسارت .ست جو ستیزه و جسور م لور قول به که
 مانده خود م لود راه ی نیمه در که افسوس .سُ ت و سرنوشت با زن ستیز :دارد »خانم آهو شوهر« کار ی ادامه یا

 !است

 آنهدا  آرام و میبدو   زندگی و اشرافیت بر هم خاطر تعل  نوعی موبوبه، زندگی به شیفتگی این ک ار در نویس ده
 پاشدیده  عروسی شب نُ ل چون مالک جماعت این سر بر رمان سراسر در ها خوبی ی همه ت ریبا رو همین از .دارد
 دوران بده  تدازه  .ک دد  مدی  او ی طب ده  و  نوادهخا و رحیم نلیب را پَستی و حیله و بدی هرچه م ابل در و شود می

 چداک  پیدراهن  از سدی ه  پشم ریختن بیرون و دان د می ارزش را ها کف  ی خوابیده  ی پاش ه ه وز که هایی رسیده
 مردانگدی  بدا  را مدردی  کده  کسانی .گوی د می دروغ و ایستاده قبله به رو اما خوان د می نماز .تییی خوش را خورده
  .دان د می یکی حیله با را گی زنانه و ندا گرفته اشتباه

 تجدانس  عددم  خواهد می .دانم نمی بگیرد؟ فرودست طب ه از انت ام نوعی خواهد می موبوبه حکایت با نویس ده آیا
 هم نویس ده دل باشد هرچه .نیست آشکار دقت به اما شود می اشاره بداند؟ موبوبه عش  شکست علت را طب اتی

 .کرد جستجو 00 بهمن ی نتیجه در باید را پاسخ گمانم به چرا؟ .است پر رحیم امثال از موبوبه ی اندازه به

 و ک د می توصیف »گسیخته افسار بسته، گوش و چشم شور، و شر پر کر، و کور« را نخست  عش  موبوبه خود
 قدول  به و ویس دهن زبان از را بعدی عش  ی تجربه اما .بوده هوس و نبوده عش  آن که ک د می اعتراف م لور به

 کمک به عش  این گوید می .باشد انداخته جا حسابی را آن زمان گذشت که داند می ای که ه شراب همچو م لور
 .است چشیده را لذت  کوتاه مدت در و برگزیده هوشیارانه روزگار حواد  و زمان

 .اسدت  م داوم  امدا  جدو  ستیزه نِز این تماشای موو سودابه .رسد می خود پایان به موبوبه حکایت در حکایت حاال
 پداک  را شدان  چشدمان   اشک داستان ، ی ش ونده و خوان ده هزاران و  سودابه همراه به جان عمه رسیده، فرا شب
  .است ثمر بی شوق اشک از تر شیرین که تجربه اشک .ک  د می

 نافرجام عش ِ سرانجامِ از فتنگر درس به را ما ی همه ،!»خمار بامدادِ به نیارزد شراب شبِ« :ی جمله با نویس ده
 ! ک د می دعوت هوس هراس اکِ و تاریک قعرِ از گزیدن دوری و

 درس و بود خواه د ها انسان زندگی همراه همواره خود، مدام تالقی و ت ال در همچ ان عش  و هوس که افسوس
 خدوی   م یّدتِ  در انسان ره که چرا .رود نمی فراتر چ دان خود مکان و زمان ی مودوه از خوی  خیای از آدمی
 .است یگانه

 (چهره) نصرتی اصغر                                                                                                                           

 2121 مارس 91 کلن،                                                                                                                          

*** 

  لینک دانلود مستقیم کتاب رمان بامدادِ خمار

https://files.tarikhema.org/pdf/adab/Bamdade021Khomar.pdf 

https://files.tarikhema.org/pdf/adab/Bamdade%20Khomar.pdf
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 بابک پاکزاد یاد  زندهاز معرفی دو برگردان 
 

 با مقدمه مسعود امیدی و خسرو صادقی بروجنی
 

   
 زنده یاد بابک پاکزاد

 

محوریات دولات در   "با عنااوین  بابک پاکزاد توسط نشر اختران زنده یاد ترجمه های آخرین اخیرا دو کتاب از : گنژرا
و  منتشر شده "اقتصاد و منفعت عمومی/ ارکتیجنبش برای اقتصاد مش"و دیگری  "...جهان معاصر و چند مقالۀ دیگر

که خود هریک مترجم، نویسانده و   نوشته اند ها مقدمه ای بر آننیز مسعود امیدی و خسرو صادقی بروجنی به ترتیب 
 : برای آشنایی بیشتر با مترجم این آثار می توان گفت. گر توانای مسائل اجتماعی روز میهن هستند  تحلیل

 گونااگون  هاای  روزناماه  و مجاالت  در ساال  بیست حدود (9951 -9915 )نگار وروزنامه مترجم ٬ندهنویس پاکزاد بابک
 اجتماعی علوم ماه کتاب ٬بازرگانی های بررسی ٬سالم جامعه ٬نو نقد ٬توسعه فرهنگ نشریات با وی .بود فعالیت مشغول

 هاای  سمت در... و «اعتماد» ٬«سرمایه» ٬«زن»  امهروزن با نیز و...  و روز اخبار ٬هفته مجله ٬سالم اندیشه ٬اول ی صفحه ٬
 .است داشته همکاری گوناگون

نا باورانه  را زندگی مجال ،سرطان بیماری متاسفانه. به معرفی مختصر این دو کتاب می پردازیم  گنژرا ما در این شماره
گرداوری شاده و  نده است که در آدرس زیر ما جا به بسیاری مقاالت و ها نوشته پاکزاد بابک از. ستاند او از هنگام زود و 

 :استهمگان قابل دسترسی و مطالعه 

http://babak.pakzad.ir 

 

 (با مقدمۀ مسعود امیدی) معاصر دولت در جهانِ محوریتِ

 است ایده این گرفته، قرار یرشپذ مورد سروصدا بی و شده فراگیر و شایع بسیار که ما ی زمانه های اسیوره از یکی
 جلدوه  ح ی دت  از دور ایدن  از بی  تواند نمی ادعایی هیچ .ک یم می زندگی ها ملت د  دولت بدون جهانی در ما که

 گسدترش  اقدامات  شده، قدرتم د نومستعمره یا کاپیتالیستی امیریالی، از اعم دولت جهان، م اط  تمام در .ک د
 امیریالیسدتی  کشورهای در دولت ویژه به .است مشهود جا همه در مدنی ی جامعه و اقتلاد در مداخالت  و یافته

http://babak.pakzad.ir/
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 از خدارج  به آن فرافک ی و کشور درون در قدرت تمرکز اندرکار دست و فعال نامیم می امیریالی دولت را آن ما که
 سلیه از ای تردهگس های حوزه طری  بدین و است اقتلادی و سیاسی شرایط و نهادها از مت وعی اشکال در مرزها

 هدایت با اروپا ی اتوادیه که مسیری گشود، را مسیر این متوده ایاالت امیریالی دولت .است کرده ایجاد را نفوه و
 مدالی  نهادهدای  بده  امیریدالی  دولدت  قددرت  .شدد  دنبدال  ژاپن طرف از دیگر سوی از و سو یک از فرانسه و آلمان
 یافتده  گسدترش  …و جهدانی  تجدارت  سدازمان  آسیا، بانک جهانی، نکبا پول، المللی بین ص دوق نظیر المللی بین
 بده  و م لدوب  را المللدی  بین مالی نهادهای روسای و رهبران و تامین را ها سرمایه اعظم بخ  ها دولت این .است
 .باشد میبو  کشورشان چ دملیتی های شرکت برای که ک  د اجرا را هایی سیاست تا ک  د می تکیه ها آن

 

  (با مقدمۀ خسرو صادقی بروجنی) مشارکتی ی اقتصادِش براجنب

 آزادیخدواهی  اسداس  فدردی  آزادی» :دانست آلبرت مایکل قول ن ل این توان می را مشارکتی اقتلاد م ی  اساس
 جد س  از اسدت  قرار نه مشارکتی اقتلاد .«است چپ ج اح آزادیخواهی اساس خودمدیریتی و است راست ج اح
 دو ایدن  تلفی ی شکل نه و آزاد بازار ی فردگرایانه داری سرمایه نه باشد؛ شرق بلوک و یشورو در موجود های نظام

 باشدد؛  اروپدا  شدمال  کشدورهای  نظام نو  از دموکراسی سوسیال نیست قرار همچ ین .بازار سوسیالیسم قامت در
 وقدتِ  بده  و دادندد  مدردم  بده  را ای بیشدی ه  ح دوق  قیبدی،  دو جهان و مردمی مبارزات ی نتیجه در که هایی نظام

 جمعدی  خرد و خودگردانی اساس بر مشارکتی اقتلاد .ک  د می نشی ی  ع ب ح وق این از داری سرمایه های بوران
 و هات ج سدیت،  ندژاد،  وری، بهره میزان در  تفاوت اساس بر دستمزد نظام این در .است اجتماعی عدالت ی پایه بر

 اجتمداعی،  اهدداف  بدرای  افدراد  خودگذشدتگی  از و تدالش  بلکه ودش نمی پرداخت افراد نخبگی و استعداد ژنتیک،
 گرایانه، ت لیل مع ای به نظام این در مشارکت .برند می جامعه مادی های ارزش از که است سهمی ی ک  ده تعیین
 بلکده  نیسدت  شدورا  و حدزب  ی نمای دده  آن یا این به دادن ر ی یا و ای دوره انتخابات در شرکت حداقلیِ و صوری

 و آگاهانده  مشدارکت  بدرای  م اسدب  شدرایط  و دارد جریدان  زنددگی  و کار سازمان در مستمر و عمی  کراسیدمو
 خلوصدی  مدالی  نهادهدای  و داران سدرمایه  هدا،  بانک این مشارکتی اقتلاد در .شود می فراهم شهروندان ی فعاالنه
 تسدلط  قاهره های قدرت این بر نک  دگا  ملرف شورای بلکه ک  د می تعیین را ک  دگان ملرف اعتبار که نیست د

 .دارند
 

 



 ارژنگ                 ماه نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  شماره 5 فروردین 9911

 برگشته گور از 173

 

 از گور برگشته

 جمعی انفال یافتۀ گورهای دسته تنها نجات  تیمور،

 مرتضی مرادی: برگردان/ عارف قربانی

 

انفال، تمام اس اد و مددارک   چون تیمور در ج ایتِ 9102اهل کردستان بود، حدودا متولد  عبداهلل احمد تیمور

ش را در خانه ای که توسط رژیم ویران می شود، به جدا مدی گدذارد و تداریخ تولددش را      زندگی خود و خانواده ا

فرزند اول خانواده ای ش  نفدره، تیمدور، پددر و مدادر و سده      . براساس حدس و گمان خودش تعیین کرده است

هدای مختلدف و   خواهر کوچک تر، آنها را از خانه و کاشانه جدا می ک  د، بعد از چ دین روز نگهداری در اردوگاه 

ابتدا در گدوری  . دورساختن از کردستان، در گوری دسته جمعی دفن می ک  د، همه با هم، با تمام اقوام و فامیل

کودکانده اش،   تیمدور بدا چشدمانِ    .ر دفدن مدی شدوند   دسته جمعی انداخته می شوند، تیرباران می شوند و با لودِ

  ...تیمور زنده می مانداما  ،مادر و خواهران  را در ک ارش می بی د شهادتِ

عارف ، روزنامه نگار کرداو در پایان کتاب خاطرات  که ملاحبه ای مفلل راجع به زندگی اش است و توسط 

 : این سوال که آرزو دارد بعد از فوت  کجا به خاک سیرده شود، می گوید تهیه شده است، در جوابِقربانی 

گور ندارند، تنها چیزی که در موردش فکار نکارده ام و    در پاسخ می گویم، چون پدر و مادر و خواهرانم»
ولی چاون هناوز از بازگردانادن اجسااد     . برایم مهم نبوده است، این است که وقتی بمیرم کجا دفن شوم

عزیزانم به کردستان ناامید نشده ام و پیش تر هم گفتم که آرزو دارم اجساد مادر و خواهرانم و پادرم در  
رمیان به خاک سپرده شوند، درخواست می کنم هر جایی فوت کردم، باه عناوان   محل یادبود انفال در گ
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یک رمز انفال و تنها بازمانده گورهای جمعی زنان و کودکان انفال، در محل یادبود در گرمیان مکانی برایم 
 « .تعیین کنند و جسدم آنجا به خاک سپرده شود که برای همیشه همراه جسم و روح انفال شدگان باشم

*** 

نویسندگان کوردستان عرام به ویاژه در زمیناه انفاال و    نگاران و  روزنامهعارف قربانی یکی از برجسته ترین 

از گاور  " در این زمینه کتابها و مقاالت بیشماری منتشار نماوده و  که  وقایع مرتبط با این فاجعه انسانی است

 .یکی از کتابهای ایشان است عنوان "برگشته

صادام  »از طرف پسرعمویش « علی انفال»ملقب به « علی حسن المجید». اجرا شد 9938سال در « انفال»عملیات 

های سلیمانیه، اربیل،  در طی عملیات هفت ماهه انفال و در استان. مأموریت داشت این عملیات را اجرا کند« حسین

« کاورد »دفاع  هزار تن از مردم بی 982روستا نابود و بیش از  211هزار و  4الدین بیش از  کرکوک، دیاله، نینوا و صالح

 .به قتل رسیدند

با برگردان مرتضی مرادی از زبان کوردی سورانی، خواننده را با فضای این اثر پژوهشای و   مقدمه وی بر کتاب

 :سازد مستند به خوبی آشنا می

 

 

 به قلم عارف قربانی "از گور برگشته"مقدمۀ کتاب 

 (یموور ی ته نفال وسه رگوزه شته ئه)

  

در طول همه سالهایی که بر روی پروسه انفال تو ی  و پژوه  داشته ام، در میان همه اس اد و مدارک به دستم 

خالئدی   ،رسیده و شاهدانی که با آنها مالقات داشته ام و در میان همه اطالعاتی که در این باره به دستم رسیدند

های  کامل شرح و توضیح داد مگر ای که اطالعات و گفتهبزرگ حس می کردم، امکان ندارد بتوان انفال را به طور 

چ دین کتاب درباره انفال نوشته ام و با شداهدان عی دی و حتدی جدالدان مداجرا گفتگدو       . را لواظ کرد« تیمور»

آنهدایی کده در   . داشته ام، آنهایی که قربانی انفال شده و جان سالم به در برده اند را از نزدیک مالقدات کدرده ام  

م ت ل شدده بودندد و    "دوبز"، مرکز گردآوری انفال شدگان اسیر بودند و آنهایی که به کمپ «وای کرکوکتوپزا»

« ندوگره سدلمان  »آنهایی کده روانده   . م ت ل شده بودند« تکریت»همچ ین آنهایی که به شهر زادگاه صدام یع ی 

ورهدای دسدته جمعدی بیابانهدای     چهار جوانی که مجروح از گ« فرج و عزیر و واحد و رمضان»شده بودند و حتی 

 . ج وب عراق جان سالم به در بردند، با همه ای ها از نزدیک صوبت کرده و اطالعات الزم را ثبت و ضبط کرده ام

قلور و شکافی را در نوشتن این تاریخ حس می کردم که بدون اطالعات و اظهارات تیمدور نمدی    ،اما با این حال

کده ارزش آن بدی    اگر چه گزارش ناظر ح وق بشر. گفته ایم و تاریخ کامل استتوانستیم ادعا ک یم همه چیز را 

شائبه است و اطالعاتی که از تیمور گرفته بود تا حدودی به روشن شدن ماجرا کمک کرده بود و همچ ین نوشته 
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ناکافی با این وجود ه وز خال و کاستی حس می شد و اطالعات  ،که دیداری با تیمور داشت« ک عان مکیه»های 

  .و تو ی ات ناکامل به نظر می رسید و می بایست بیشتر در این زمی ه تو ی  کرد

به همین دلیل سالهای زیادی بود که می خواستم با تیمور دیداری داشته باشم و این خدال انفدال را پدر کد م، او     

تدا   2119م در سدال  پدس از سد وِ صددا   . میالدی به آمریکا رفته بود و دستیابی به وی آسان نبدود 9112سال 

 .حدودی به برآورده شدن آرزویم نزدیک شدم

وی به کوردستان بازگشت و قدرار بدر ایدن     2111و سال  چ دین بار و از طرق مختلف تالش کردم و موف  نشدم

شد که دیداری داشته باشیم که متاسفانه حال روحی م اسبی نداشت و دیدار ما به تاخیر افتاد و وی بده آمریکدا   

 .دیدار صورت گیرد 2199چ د بار دیگر نیز تالش کردیم و باالخره قرار شد تابستان سال . بازگشت

شب آغاز شد و تا ساعت یک  1م ی ه رزگاری و ساعت « اردوگاه ثمود»در  2199ژوئیه سال  90دیدار اول شب 

اوت  99ژوئیده و   91 دو بار دیگر و در روزهای. شب باهم به گفتگو نشستیم و بخ  زیادی از ملاحبه انجام شد

به گرمیان رفتم و در خانه ای که در حال حاضر متعل  به تیمور است ودر موله انفال شده گان قرار دارد بدا وی  

گاهی نیز اشک در چشمان هدر  . به سواالتم یکی یکی پاسخ می داد ،در حالی که سیگار می کشید. مالقات کردم

 .دو حل ه می بست و گفتگو را متوقف می کردیم

از همان آغاز دیدارها متوجه شدم که غمی عمی  روح تیمور را آزار می دهد، می خواست با دود سیگارهایی کده  

همانگونه که خود می گفت او دیگر قلدب  دو  . کمی از درد و رن  خود بکاهد ،یکی پس از دیگری روشن می شد

اما ه گام یدادآوری وقدایع   ... ورهای دسته جمعیتکه شده بود، تکه ای نزد خود و تکه ای نیز در بیابانها و ک ار گ

سال هر شب انفال یک بار چون نواری ضبط شده در ههن  20گویی در مدت این  ؛آن زمان بر خود تسلط داشت

تلاویر زمان کودکی و پی  از انفدال   ی تلاویر واضح و روشن جلو چشمان  بود، همه ی همه. او تداعی شده بود

 .انده بودنددر ههن وی دست نخورده م

. نجات یافته انفال و گورهای دسته جمعی بیابان گفتگو داشته باشم 0یکی از آرزوهایم همیشه این بود که با هر 

برای تیمور نیز مهم بود که اطالعات و . زمان زیادی بود که می خواستم اطالعات و گفته های تیمور را ثبت ک م

به همین دلیل بدرای  . ند و به بخشی از تاریخ ملت  تبدیل شوندثبت و ضبط شو ،های  همانگونه که بودند گفته

هر دوی ما زمان ملاحبه ها و ای که چ در طول بکش د اهمیت نداشت، هدف این بود که همه سرگذشت تیمور، 

 هاست، شاید ت ها تغییر در برخی کلمات و مباحثِ کتاب حاضر متن کامل همه ملاحبه. تمام و کمال نوشته شود

 .تیمور است نه حرف و نظرات من سرگذشتِ ،آنچه می خوانیدو  ،باشد و بسنگارشی 

بر این باورم که اگر تیمور نجات نمی یافت و از گورهای دسته جمعی زنان و کودکان انفال شدده زندده بدر نمدی     

زندان و  زیرا تیمدور ت هدا شداهدی بدود کده از سرنوشدت       . گشت، بی گمان تا ابد تاریخ انفال ناتمام باقی می ماند

بده هدر   « مومددعلی علیدان  »و « انور تیدار »یا خدای نکرده اگر تیمور نیز مان د . کودکان انفال شده اطال  داشت

خوشدبختانه  . بسیاری از صفوات تاریخ انفال نانوشته و ناتمام می ماند ،دلیلی پی  از این ملاحبه فوت می کرد
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ای بدرای تیمدور    زندگی شایسدته  ،مت و مسئولین کوردعمری باقی بود و این دیدار صورت گرفت و امیدوارم حکو

 .وی جبران شود ی گذشته بزرگِ بلکه حداقل بخ  کوچکی از آن ملیبتِ ،فراهم ک  د

 

 سایت جامِ کوردی: برگرفته از

 

-9B80D10880D%AF%DA%-2B80D70A80D/%literature-poem/com.jamekurdi.fa://https

html.9-1087D%AA80D40B80D%AF%DA90B80D80A80D% 

 

***  

 

تالیف و چاپ نخسات  عارف قربانی توسط  «جمعی انفال یافتۀ گورهای دسته تنها نجات  تیمور،»کتاب 

یران با برگردان مرتضی مرادی از کوردی سورانی باه فارسای، باا همات نشار      در ا 9917آن در سال 

 . صفحه انتشار یافته است 942نسخه و  9111ماهتاب غرب و ویراستاری پوریا الماسی، در 

 .تنفال اسدر شرح عملیات اَ «یموور نفال وسه رگوزه شته ی ته هئ»این کتاب برگردان کتاب 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.jamekurdi.com/poem-literature/%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-1.html
https://fa.jamekurdi.com/poem-literature/%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-1.html
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 نیشابوری عطار االولیاء تذکره 177

 

 نیشابوریاالولیاء عطار  تذکره

 دکتر مومدرضا شفیعی کدک ی: با م دمه، تلویح و تعلی ات

 

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی؛ استاد زبان و ادبیات فارسی و شاعر نامدار، چهار دهه از عمر خاود را صارف تصاحیح    
گاذرد و او   یمچهار دهه است بیش از « مختارنامه»از اولین آن که تصحیح . آثار فریدالدین عطار نیشابوری کرده است

عطار را نیز به « رباعیات مختارنامه»و « نامه مصیبت»، «اسرارنامه»، «نامه الهی»، «منطق الطیر»پنج تصحیح دیگر شامل 
کدکنی در  آخرین این تصحیحات است که با مقدمه، تصحیح و تعلیقات شفیعی« تذکرۀ االولیاء». سرانجام رسانده است

 .هزار تومان توسط نشر سخن چاپ و منتشر شده است 911و به قیمت صفحه  771دو جلد و در یک هزار و 

 

از توابع نیشابور هستند، رمزگشاایی باه عمال     "کدکن" ۀزندگی و آثار عطار که هر دو زاد شفیعی کدکنی در واقع از
ت اسات کاه   درس. توان روزها اندیشید می« االولیاء ذکرۀ ت»فیعی کدکنی روی هر سطر از کتاب از منظر ش. آورده است

اینجا قلمرو زبان ارجاعی و بیان منطقی نیست، اما در همین زبان عاطفی و هنری هم ظرایفی وجود دارد کاه فهام آن   
در این قرائت دوم یک فعال  . های بسیاری در حوزه معارف اسالمی ظرایف گاه به اندیشیدن بسیار نیاز دارد و به دانسته

. تواند روزها وقت مصحح کتاب و خواننده جادی آن را بگیارد   ر رفته است میای که همراه آن فعل به کا یا حرف اضافه
 :خوانند خوانندگان این کتاب درباره روش تصحیح این اثر چنین می

اش حاصل اندیشه و ذهن یکای   این کتاب هر جمله. استفاده کرد« روش مُلکولی»باید از « تذکرۀ االولیاء»در تصحیح "
هاا از   باید در تصحیح ایان جملاه  . ها خود جهانی است ویژه خویش و هر کدام ازین جملهاز بزرگان زهد و تصوف است 

توانند به ما بیشاترین یااری را    در این راه می« تذکرۀ االولیاء»های کهن  تمام اسناد و قراین بهره برد ضمن اینکه نسخه
ها  ابونصر سرّاج یا طبقات الصوفیه سُلَمی و ده یافتن اصل عربی این گفتارها در متون قبل از عطار، مانند اللمع. برسانند

 ".اثر دیگر ضرورت دارد

و ابوساعید  ( دفتار روشانایی  )دکتر شفیعی کدکنی در سالهای پیش، تصحیح آثار عرفای بزرگی چون بایزید بسطامی 
 نهایی یک شااهکار غزل از موالنا به ت 9111حاشیه نویسی هایش روی  و را انجام داده بود( چشیدن طعمِ وقت)ابوالخیر 

 .ادبی محسوب می شود
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 کوبا انقلب در زنان 178

 

 زنان در انقالب کوبا

 تته پوئبال، ب یانگذار فدراسیون زنان کوبا

 علی اصغر بهرامی: برگردان

 
 9102ژنرال پوئبال در سال . در جمع زنان نیروهای مسلح ان البی کوبا باالترین درجه را دارد "تته پوئبال"سرتیپ 

. سرنگونی رژیم دیکتاتوری باتیستا پیوست و آنچه می خوانید روایدت زنددگی اوسدت   به مبارزات مردم کوبا برای 

روایت زندگی زنان و مردان عادی کوبا، زنان و مردانی که سازندگان تاریخ ان الب کوبا هست د و بسیاری از آن ها 

که آنان خود چگونده در  مثل تته پوئبال در سال های آغازین ان الب، س ین نوجوانی را می گذراندند و می بی یم 

 . روند این مبارزات متووّل شده اند

اک ون دیگر پ جاه سال می شود که زندگی تته پوئبال و زنان کوبا با مبدارزه بدرای ارت دای موقعیدت اجتمداعی و      

 .اقتلادی زنان درهم ت یده شده است، مبارزه ای که از ان الب سوسیالیستی کوبا تفکیک ناپذیر است

 

رایگان کتاب  لینک دانلود  

http://files.tarikhema.org/pdf/ejtemaee/Zanan02021Dar02021Enghelabe02021Cuba.pdf 

 

http://files.tarikhema.org/pdf/ejtemaee/Zanan%2520Dar%2520Enghelabe%2520Cuba.pdf
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 "بابک" رمان 179

 

 "بابک"رمان 

 جالل برگشاد 
 نژاد نیا و رضا انزابی رحیم رئیس: برگردان

 
 رضا انزابی نژاد؛ –رحیم رئیس نیا  با ترجمه ،(نویس دۀ آهربایجان) اثر جالل برگشاد "بابک" ب رمانکتا : نژرا

نام اصلی این رمان که  .ن استمدیهای بابک خر  دالوری ۀحماس، شرح 9921انتشارات نگاه، چاپ ششم، سال 
بابک خرمدین، رهبر داستان زای  و بال  ده اند؛ را برای آن برگزی "بابک"است و مترجمان نام  "شمشیرِ آخته"

افتاد و برخاست،  ،برخاست و افتاد است که گری اعراب مبارزه علیه اشغال قهرمانجامگان و  ان البی ج ب  سرخ
صفوات  ،داغ مبارزه آبدیده شد و سرانجام مرگی حماسه ساز و رشک انگیز را پیشواز کرد و از پس خود ۀدر کور

مبارزۀ طب اتی ده انان و ف رای شهری در بابک، رهبر . ریخ را به وطن و نام خود اختلاص دادبسیاری از تا
م ی ه کلیبر آهربایجان علیه حکومت اشراف فئودال اعم از عرب و ایرانی بود که در هیات خالفت عباسی نمود و 

یکی دیگر از  - "نبی" ۀدگی دالورانرا با الهام از زن "بزآت"جالل برگشاد که پی  از این رمان . تجلی یافته بود
 ،این رمان وبار و شگفت بابک پرداخته  نوشته، در رمان حاضر به نمای  زندگی حماسه -قهرمانان زادگاه 

رن  و جال یافته  ،لکه با مایه ه ر آمیخته و با نیروی تخیّ ستهای پردام ه و کار پیگیر ده ساله او حاصل پژوه 
های مسلم تاریخی  ها، شخلیت ی بر اساس م ابع و مآخذ تاریخی شده و بیشتر چهرهبابک به طور کلرمان . است

و رویدادها نیز در کل با اطالعات تاریخی هم خوانی  هست د (اوائل سده نهم میالدی)مربوِ به قرن دوم هجری 
  .دندار

 :"بابک"قسمتی از متن رمان 
ما هرگز . ت بار استمذل  ستنِیدرد از ز ست،یاز مردن ندرد . ثمر است یب یِاز زندگ غیدر ست،یمرگ ن از غیدر"

شاد و ساده ما حسد برد و به شرف ما چشم  یکه دشمن به زندگان یوقت م،یستی، خوار نز میت نسیردتن به مذل 
 . میبه پا خاست راستوا یمانیکم، با ا رویو به ن میدوخت، هرچ د به شماره اندک بود
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ما، هرگز،  یما و نه برده ها رانِیفروخت د اما نه اس مانیگرفت د، به بردگ رمانیاس. میاما زانو نزد میکشته داد
دشمن  میدیاما آنروز که د م،یخواست یما ج   نم. نبردند ادیسرافراز را از  ستنِیشرفِ وطن و ز چکدامیه

 زشیت م،یراست  کرد م،یسرخ  کرد م،یدیو بر آن دم مینهاد هو گستاخ است، گاوآهن مان را در کور صیحر
 . میکرد رشیشمش م،یکرد

 یبذرم م،یخواند یآوازم م،یکاشت یخود با هم م یمست لِ خود، درشهر وروستا یِدرزندگ. میما ج   طلب نبود
مان مالِ همه  غم. میخورد یو با هم م مینشست ی، شادمانه با هم م میکرد یخرمن م م،یدیکوب یم یپا م،یافشاند

 یمان را با هم قسمت م یتا سبک گردد، شاد میکرد یمان را با هم قسمت م غم. مان مالِ همه بود یبود ، شاد
بر ما بود که چشمان  را از کاسه . دشمن به وطنِ ما، به شرفِ ما چشمِ طمع دوخت. تا از آنِ همه باشد میکرد

 . میدرآور
ت است ، ن در ندادن به مذل مهم، ت. نیاست ا تیاهم یب ن،یا نه؟ کوچک است ایتوانست  مینه؟ خواه ای میتوانست

 "...نشدن به دشمن است میدشمن است، تسل  ِیپ اوردنیسر فرو ن

 

 

   
متر، نزدیک به سه کیلومتری  2911دژِ بابک یا دژِ جمهور، در باالی کوهی به بلندای  یا بابک قلعۀ  :تصویر سمت راست

بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای  نام خود را از نامساخته شده ولی  ساسانیان آذربایجان شرقی، در دورۀ -کلیبر شهر

 تندیس بابک خرمدین در جمهوری آذربایجان : تصویر سمت چپ. است میالدی گرفته 819در سال  عرب

 

 لینک کلیپ قلعۀ بابک 

https://tamasha.com/v/dPdOR 

"بابک"مان لینک دانلود رایگان کتاب ر  

 http://files.tarikhema.org/pdf/ejtemaee/Babak210.pdf 

 

https://tamasha.com/v/dPdOR
http://files.tarikhema.org/pdf/ejtemaee/Babak%20.pdf
http://files.tarikhema.org/pdf/ejtemaee/Babak%20.pdf
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 هنرهای دیگر
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 زندانیانِ در بند

 اکبر ص عتی کرمانی علی: مجسمه اثر
 (تهران 9985فروردین  99 –کرمان  9215فروردین  91)

 
که سه بار نمایشگاه و ای بود  و ن اش فرهیخته ، مجسمه سازسید علی اکبر ص عتی کرمانیاستاد زنده یاد  :گنژرا

آثدار  بدود کده    9992مرداد  28 بار نخست در روز: دوش خ و مردم ایران زدودهشد تا از حافظه تاریآثارش تخریب 

، بده   تیر روبروی موزه ایران باستان در پرورشگاه عبدالوسین پسر حاج علی اکبر ص عتی بدود 91استاد در خیابان 

 9900ل در سدا ان دالب  حسدی ی  بار دوم شور . تخریب و به آت  کشیده شد دست اوباش وابسته به دربار پهلوی

مجسمه ها، ن اشی ها و کارگاه در نمایشدگاه دائمدی ایشدان در    ت و همۀ گریبان آثار استاد ص عتی را گرفبود که 

از سه سدال تعییلدی در سدال    بار نیز پس  مینسو. تدر آت  سوخ 9900میدان راه آهن تهران در اتفاقات سال 

سال قدمت در قلب پایتخت ایران تبدیل به  01با  آبان 99موزه ص عتی بود که این موزه تاریخی با ع وان  9912

بدیل را آفرید و سرانگشتانی که هریک دلدی   دستان ه رم دی که آن همه آثار بی، ...و در پایان! فروشی شد تخمه

 .از حرکت باز ایستادند 9980ل فروردین سا 99پر ماجرا از جفای زمانۀ ستمِ شاه و شیخ داشت د، در روز 

پرورشدگاه  »اکبر ص عتی در کودکی به علت مرگ پدر به پرورشگاه حاج علی اکبر صد عتی زاده بده ندام     سیدعلی

دان  آموخته مدارس ص ایع مستظرفه، ص ایع قدیم . شد« ص عتی»در کرمان سیرده و نام خانوادگی  « ص عتی

، ابوالوسن صدی ی، حسین خانشیخی، (می یاتوریست)ده، حسین بهزاد و کمال الملک، و زیر نظر استادان طاهرزا

 . علی رخسار، استاد حیدریان و آلبرت هوفمان ن اش آلمانی پرورش یافت

 !داریم ها و کارنامه پربار هنری استادعلی اکبر صنعتی، یادش را گرامی می در ادامه با نگاهی به نمایۀ آفرینه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://safarnevis.com/?p=6779
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 :اکبر صنعتی کرمانی  سیدعلیاستاد  هنری آثار نمایۀ

سر حاج علی اکبر ص عتی، نبرد دو گاو با پل  ، همسر، عائله مرد بیکار، مرد زنددانی، زن بی دوا،   : ها مجسمه

استاد کمال الملک، مهاتما گاندی، مرد بیکار، ه رم دان قلمزن، حاج علی اکبر صد عتی و کدودکی خدود، سدوته     
اسم فردوسی، همسر و یاران، برادران یتیم، کودکدان یتدیم، بدزم درد    گان بی خانمان، حکیم ابوال  دالن، سرمازده

بی وایان، زندانیان، سید جمال الدین اسد آبادی، شام آخر، استاد علی اکبر دهخدا، جمعی از زندانیان درب د، مادر 
و (  )سدی  ت ها، صو ه قتل میرزا ت ی خان امیر کبیر در حمام فین، ملک الشعرا بهار، عارف قزوی ی، حضدرت عی 

ریس و عائله اش، ابوعلی  بی وایان، سیدمومدعلی جمالزاده، استاد معمار و همراهان، ه رم د سفالگر، پیرزن چرخ
از )اکبدر صد عتی   علدی  سی ا، مجسمه سر فردوسی، مجسمه سر حافظ و نیم ت ه نظامی گ جوی، مجسمه سر حاج

اس سوار بر اسب، باربر و همراه، پدر و فرزند، ، نیم ت ه فردوسی، سردیس سعدی، زن ملری، شاه عب(س   مرمر
 مسافر، نادر شاه افشار و ابوعلی سی ا

قلر آپادانا و تخت جمشید، چوپان و گله، یادگارهدای تخدت جمشدید،    : تابلو های موزائیک از سنگ

ل ، گ بد سلیانیه، لویی پاسدتور، فیداض همددانی، شدمای    2و  9آرمگاه و تخت جمشید، یادگارهای تخت جمشید 
م دس حضرت علی، لبخ د ژکوند، حاج علی اکبر ص عتی، کوزه س گی، گربه، پیرمرد خ دان، جواهر لعدل نهدرو،   

 ها مهاتما گاندی، کوزه

 .در اوج جوانی، پرتره خود، از تبار مردمان کوه و دشت، پدر عیالم، دوستی و صدلح  :تابلوی رنگ و روغن

نس کوه و دشت، زندگی با آبرن ، اسب ت د پا، دیددار بدا   پرواز، شبان مو( خیال)به شوق: تابلوهای آبرنگ

خود در آی ه، طبیعت بی جان، زندگی در مرداب، عاش ان گل، در باغ سبز، یاد بی بی، چشم اندداز دشدت، ایدوان    
مسجد جامع کبود و چهره های پرفسور حسابی، عبدالوسین ص عتی زاده، علی اکبر دهخدا در جدوانی و پیدری،   

 ...ق، جالل آل احمد، نیما یوشی دکتر مومد ملد

 

سایت سفرنویس: برگرفته از  

http://safarnevis.com/?p=3779 

 

http://safarnevis.com/?p=6773
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 وُلگا رانانِ قایق
Бурлаки на Волге 

 (9884-9191)ایلیا رپین : ن اشی اثر

گرای  ساز واقع و مجسمه نقاش ایلیا یفیموویچ رپین، اثر بوم، روی بر نام نقاشی رنگ روغن ؛"نِ وُلگارانا قایق"
متار، باین    ساانتی  289در  999/5ایان نقاشای درابعاادش    . باشاد  مای ( 9884-9191) اهل روسیه اجتماعی 

دهاد کاه در حاال     بااربر را نماایش مای    99نقاشی تصویر . میالدی کشیده شده است 9879 تا 9871 سالهای
 .هستند ولگا در ساحل رود یا کرجی( ی قایقنوع)کشیدن یک دوبه 

 

ده دۀ سختی زندگی مردمِ ف یر در روسیۀ آن دوران، یع ی اواخدر قدرن ندوزدهم     نشان "رانانِ وُلگا قایق "ن اشی 
ن اش با عریض کردن تابلوی ن اشی، به دنبال این بود تا اهمیت میزان سختی کار ایدن بارکشدان را بده رخ    . است
آن زمان، ان الب ص عتی تازه شرو  شده بود و بده همدین دلیدل    . ای رپین بود اولین ن اشی حرفهاین کار، . بکشد

ممکن است ک ار هم قدرار  . زمی ۀ ن اشی دیده می شود که دودهای آن کامال آشکار است یک کشتی بخار در پس
صد عتی شددن جهدان و    ها، این تلور را برای مخاطب به وجدود بیداورد کده بدا      گرفتن کشتی بخار و این بارک 

صو ه، ع اصر کدم تعددادی دارد و   . استفاده از ماشین آالت، دیگر دوران این کارهای سخت به پایان رسیده است
تدری   همین مساله باعث می شود که نسبت به آن دوران و سختی های زندگی که وجود داشته، بده درک عمید   

  .برسیم

ب یه جامعه آن زمان به . د و اصال کسی به آن ها توجهی نمی کرددر دنیای واقعی، بارک  ها افرادی م زوی بودن
البتده در هدر دورۀ زمدانی، ایدن     . خوش گذرانی مشغول بودند و با دوستان اشرافی خود رفت و آمدد مدی کردندد   

 .نابرابری اجتماعی وجود دارد

ه زندگی متکی بر کرامدت  صرف نظر از نادیده گرفته شدن این گروه از مردم، بارک  های این ن اشی نشان ده د
این گروه هم چ ین نشان ده ده ات وادی هست د که در اثر انجام کارِ مشدترک بدرای مددت    . و عزت نفس هست د
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. سختی مفرِِ زندگی، ممکن است باعث دشمن شدن مردم با یک دیگر شود. ها شکل می گرفت طوالنی بین آن
این افراد . ان د و برای مبارزه با فالکت با هم همکاری ک  دتر اوقات باعث می شود که مردم ک ار هم بم ولی بی 

هدا   تری دارند و دوستی کده بدین آن   شاید آداب و م  ِ زندگی اشرافی را بلد نباش د، ولی مسلما پیوند مستوکم
، بهترین صفتی باشد که می تدوان بدرای ایدن    «خانواده»شاید . برقرار می شود، جایگاهی فراتر از حد معمول دارد

  .گروه از جامعه در نظر گرفت

او تالش کرده هر شخلیت را با سبک و شخلیت م ولر . ها داشته است خودِ ن اش، عالقه ویژه ای به این سوژه
رپدین بدا ایدن کدار در اصدل مدی       . این کار صرفا با هدفِ زیبایی ش اسی صورت نگرفته است. به فردی نشان دهد

رپین .   ها، احساسات سرکوب شدۀ متفاوت و خاصِ خودشان را دارندخواسته نشان دهد که هر یک از این بارک
تر از آن چیزی است که تلور  ها عمی  ، متوجه شد که دنیای بارک (که سه سال طول کشید)در طول سفر خود 

به همین دلیل در این ن اشی، تالش کرده انوا  شخلیت ها و احساسات سرکوب شدده تدک تدک    . کرده است می
 .ها را نشان دهد این بارک 

رپدین او را  . پیرمردی که پارچه ای بر سر گذاشته و ابتدای گروه قدرار دارد، شخلدیت مدورد عالقدۀ ن داش بدود      
چشمان چپ و ابروهای پرپشت او که نشان ده دده خردم ددی اندد، نمداد ایدن      . چون یک فرشته می دانست هم

اوست که همیشده بهتدرین تلدمیم را دربداره     . تهست د که این مرد تمام زندگی را به طور کامل درک کرده اس
او خوب و بد زندگی را به ع وان مسدائلی اجت داب   . مسائل مختلف می گیرد و ب یه هیچ گاه با او بوث نمی ک  د

این شخلدیت، نشدان ده ددۀ    . ناپذیر پذیرفته و با همین کرامتی که همیشه داشته، زندگی خود را پی  می برد
 .ست، گروهی که سختی های زندگی را بدون چون و چرا می پذیرفت دسبکِ زندگی این جماعت ا

چون ب یه خسته است،  او اگرچه هم. شخلیت قابل توجه دیگر، مردی است که در سمت راست پیرمرد قرار دارد
نگاه خیره، ملمّم و نافذِ او به بی  دده، در اصدل نگداهی بده     . ولی با نگاهی خشمگین به مخاطب خیره شده است

ۀ پیچیده و پرمدعای آن دوران بود که چشمان خود را بر میزان ف در و مورومیدت جداری در کشدور بسدته      جامع
این شخلیت، نمادِ خشم و احساساتِ سرکوب شدۀ بارکشانی است که طوری نادیده گرفته می شدند کده  . بودند

وان و موروم اسدت، ولدی اگدر    دستانِ پرقدرت او، قدرتی است که اگرچه نات. گویی اصال وجود خارجی نداشته اند
 .فرصتی در اختیارش قرار گیرد، می تواند کارهای زیادی انجام دهد

او تالش می . پسر جوان سمت راست مرد علبانی، حالتی قهرمانانه به خود گرفته و به دوردست خیره شده است
خواهد خدود را از ب دد   ولی حالت بدن  طوری است که گویی می . ک د نوار چرمی روی سی ه اش را ت ظیم ک د

این پسر شاید نمادِ نسلِ جوانی باشد که نمی خواهد س ت پیشدی یان خدود را در پدی     . این مودودیت رها ک د
لبداس  . مسیرهای تازه ممکن است آن ها را به زنددگی بهتدری برسداند   . بگیرد و به دنبال مسیرهای تازه ای است

تر به نظر می  متفاوت( که از او بزرگ تر هم هست د)ز افراد دیگر تر است، به همین دلیل کمی ا پسر از ب یه روشن
تری هسدت د کده در انتظدار     تری که در لباس های او به کار رفته، نمادِ آی ده درخشان شاید رن  های روشن. آید

  .اوست

دیگدر قدادر بده    به نظر می آید کده  . تر است تر و البته خسته فردی که در انتهای صف ایستاده، گویا از همه بزرگ
 .این خستگی، در اصل خستگیِ تمامِ این گروه است که اسیر این کارِ ظالمانه شده اند. ادامه این کار نیست
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 ُولگا رود   رانان قایق موسیقی نُت   186

 

 رانان رودِ وُلگا نُتِ موسیقی قایق

میلی باالکیروف: گردآوری ملودی و ترانه  

 
سی در رودِ وُلگا خوانده می شاده و توساط   ، نام ترانۀ مشهور روسی است که توسط قایقرانان رو"قایقرانان رودِ وُلگا"

، نقاش مشهور روس برای خلاق نقاشای   "ایلیا رپین"این ترانه بعدها الهام بخش . گردآوری شده استمیلی باالکیروف 
کارگران روس هنگام شروع یاک   ،ها کش در روسیه قدیم این آواز را عالوه بر قایقرانان و کشتی. شد "رانانِ وُلگا قایق"

البتاه   .است که در فضای مجازی موجود شدهو اجرا ساخته  ترانه گونه و واریانت از این ینچندو  خواندند می کار سخت
 . اشتباه می گیرند "پولیوشکو پوله"  را با ترانه محلی روسی معروف دیگری به نام برخی آن

  

 لینک مشاهده کلیپ اجراهایی از ترانه قایقرانان رود ولگا

https://www.aparat.com/v/5N7IU/%D80AA%D80B90D80A70D10830D1087_%D10820D80A70DB08C%D10820D

80B90D80A70D10830D80A70D1083_%D80B90D10880D80AF_%D10880D10840DA%AF%D80A7 

https://www.aparat.com/v/Xyk2Z 

 

https://www.aparat.com/v/5N7IU/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%A7
https://www.aparat.com/v/5N7IU/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%A7
https://www.aparat.com/v/Xyk2Z
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 کمیسر 26 اعدام و ناپلئون گذاری تاج 187

 

 کمیسر 23 و اعدام گذاری ناپلئون تاج

  
 ده متار در شاش متار   : یزساا / نئوکالسایک : سابک / ژاک لویی داوید :اثرنقاشی ؛ (میالدی 9813)گذاری ناپلئون  تاج

گذاری و نشستن ناپلئون بناپارت بر تخات پادشااهی فرانساه را در     تاج ناپلئون در این اثر تاریخی، لحظۀ نقاش رسمی دربار "داوید"
 .سالۀ آن در آتش سوخت811که چندی پیش بنای تاریخی  کلیسای نوتردام پاریس را به ثبت رساند

 
  ایساک برودسکی :اثرنقاشی ؛ (9125) "کمیسر باکو 23اعدام "

های انگلیسی و عمّالِ آنان، ضمن فاتح ِبااکو، باا     در ماه اوت، امپریالیست. قوط کردحکومت شوروی موقتاً در باکو س 9198ژوئیه  99در 
گرگاانف،  .فیولت اف، گ. عزیزبیک اف، ای.جاپاریدزه، م.شاهومیان، آ.آنان اس. کمون و رهبران شجاع آن تسویه حسابی خونین کردند

  ...همه آنان را تیرباران نمودند 9198سپتامبر  21وسایر کمیسرهای خلق را دستگیر و در 

این اثر را با الهام از صحنۀ تیرباران بیرحمانه کمیسرهای قهرمان خلق باکو خلق کرد که شرح ماجرای آن به صاورت  برودسکی ایساک 
ای باا عناوان صابح     در ساروده  مایاکوفساکی  .اثر هراچیا کوچار آمده است (کمیسر 23)کتاب کمون باکو  رمانی واقعی و خواندنی در

 !نفر هرگز به سردی نخواهد نشست، هرگز 23خون آن : نوشت در توصیف این جنایت هولناک (9124)شرقی

 )برای دانلود رایگان کتاب روی تلویر یا عبارت آ بی کلیک ک ید( 

http://rahman-hatefi.net/navidenou-1020-98-269-980728.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-1020-98-269-980728.htm
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 مندال نلسون و خارا ویکتور چهرۀ ُکلژ 188

 

 نلسون مندال یکتور خارا وو کُالژ چهرۀ

 
 Collage( در زبان فرانسه)« کُالژ» معادل واژۀکاری  چسبانه یا چسبانی تکه 

در ایان روش ماواد و چیزهاای    . تکنیاک اسات  شده به وسیلۀ ایان   نام تکنیکی در هنرهای تجسمی و نیز نام اثر هنریِ ساخته

های روزنامه، کاغذهای رنگی، مقوا، پارچه، عکس، اشیای دورریختنی و جز اینها را بر روی یک ساطح صااف    مانند تکه گوناگونی

 .کنند گاهی نیز با طراحی یا نقاشی آن را تکمیل می. چسبانند تا یک ترکیب جدید به وجود آورند مانند بوم، تخته یا مقوا می

اناواعی از  . شاود  نامیاده مای   فتومونتااژ  ایجاد یک ترکیب جدید فوتوکُالژ یاا  های عکس برای تکنیک چسباندن عکس یا تکه

 هاای چاوب، ظاروف شکساته، دکماه، پایچ و مهاره یاا          چسبانی هم وجود دارد که شامل مواد دارای حجم مانناد تکاه   تکه

(Assemblage) شود بعدی دیگر بر روی یک سطح می هرچیز سه   

پاس از آن  . در آغااز قارن بیساتم اباداع کردناد      پابلو پیکاساو  ژرژ براکو و ،کوبیسم سبکِرا اول بار نقاشان  «کُالژ»اصطالح 

و  دیویاد هااکنی   ویچ، کازیمیر ماله هانری ماتیس، .گرفتند این تکنیک را به کار می سوررئالیست و دادائیست کوبیست، نقاشان

 .اند بسیاری هنرمندان دیگر نیز آثاری را با این روش خلق کرده
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 ماموت و مهر مسکن ُکلژ   189

 

 ژِ مسکن مهر و ماموتکُال
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 گوناگون 191

 

 

 

 

 

 

 گوناگون
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 قافله رفیق   و دزد شریک   َغذای یِّه؛ قُو ۀ 191

 

 شریکِ دزد و رفیقِ قافلهقُوِۀ غَذایِیِّه؛ 
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 ایران هنر و ادب و علم بزرگان کلم 192

 

 بزرگان علم و ادب و هنر ایران کالم

 

      

 

          
 

و گفت: بیزارم از آن خدای که به طاعتِ من، از من 
خشنود شود و به معصیتِ من، از من خشم گیرد. پس 

 او خود در بندِ من است تا من چه کنم!

 *** 

عبداللّه مبارک را پرسیدند: کدام خصلت در آدمی 
نافع تر است؟ گفت: عقلی وافر. گفتند: اگر نبود؟ 
گفت: حُسنِ ادب. گفتند: اگر نبود؟ گفت: برادری 
مُشفق تا مشورتی کند. گفتند: اگر نبود؟ گفت: 

 خاموشیِ دائم. گفتند: اگر نبود؟ گفت: مرگ در حال. 

 )تذکرۀ االولیاء(

 

 به دندان رخنه در فوالد کردن
 به ناخن سنگ در خارا را بریدن
 فرو رفتن به آتشدان نگونسار
 به پلکِ دیده آتشپاره چیدن
 به فرمِ سر نهادن صد شتر بار
 ز مشرم جانبِ مغرب دویدن
 بسی بر"جامی" آسانتر نماید

 که بارِ منّتِ دونان کشیدن.

 *** 

 پری رو تابِ مستوری ندارد 
 ببندی در ز روزن سر برآرد

 نظر کن الله را در کوهساران
 که چون خرّم شود فصل بهاران.
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 شما و ارژنگ 193

 

 امشو گ نژرا

 
نظرات  نقدها و و ها برخی از پیام، گنژرا نامۀ ماهاز میان انبوه مطالب رسیده به این صفحه از این پس در 

 :انعکاس می دهیمراهبردی خوانندگان را بدون ذکر نام 

 

لیفا شماره های . تا زد41چ د نسخه پری ت گرفتم خیلی است بال کردند و سر به  ...در شهرمان 9ن از ارژ ✍
 .را سفید ک ید و برایم ایمیل ک ید چون با زمی ه رنگی چاپ به صرفه نیست  قبلی را زمی ه صفوات

ر ن بسیاآمیالب  .ه کردمارژن  را میالع .سرافراز باشید سالمت و شاد و .شما مبارک سال نو بر ،درود برشما ✍
 .بیایید بیویید و .اندازد مرا به یاد مجله دنیا می پر پیمان است و مت و  و

 .شما و یاران کار بزرگی می ک ید. عالی بود. له را خواندمجم ✍

از بودن و سرودن نام دفتر شعر دکتر شفیعی است نه نام شعر که البته زیرش نوشته  11صفوه 9در ارژن   ✍
 .اید

ای ک بسیار آرزو دارم شعرهایم  ...دانشجوئی ۀدور ریاد نشریه نوید می اندازد ده مرا ب "نوید نو"درود بر شما  ✍
طری  م تشر شود اما می پذیرم این جسارت بزرگی است که بخواهم سروده هایم در ک ار سروده های این از 

از سویی نمی دانم این  .نشریه گ جانده شوددر یک ....احسان طبری و ،ابتهاج، زنده یاد کسرایی بزرگانی چون
 .کوچک را قابل می دانید یا نه

 .از خود و خانواده عزیز مراقبت ک ید. خسته نباشید. شادباش بخاطر انتشار مجله ای وزین ✍

 .با ارادت .موف  و کامیاب باشید .مت و  است پر موتوا و لعه کردم پر بار وارج امه ارژن  را میا .درودبا  ✍

که هر گزوپری میگفت ا. ا خواهم خواند عالی به نظر میرسدنگاهی اجمالی کردم و حتما سر فرصت م اله ها ر ✍
 .من مواف   نبودم ولی در مورد کار شما به نظر می رسد که ح  با او بود .چه زیبا باشد مفید هم هست

 .متشکرم

 .مبهتون تبریک میگ. نسل جوان بخلوصان حتی برای اهل قلم و ه رورز استم االت ارژن  بسیار آموزنده  ✍

*** 

 .را به گرمی می فشاریمو یاران خود خوانندگان  و مهر، دست همۀ مندی با ابراز سپاس: گنژرا
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 ارژنگ پیشین های شماره 194

 

 گنژراهای پیشین  شماره

              9918بهمن  9شماره                            9918اسفند  4شماره                     

                                                 

           9918آذر  9شماره                               9918دی ماه  2شماره             

                                                                  

 9918اسفند  4ارژنگ شماره 

view/BZKk7d1m8loF15bV_gtDEHFqVFUWIZQy9/d/file/com.google.drive://https > 

 9918بهمن  9ارژنگ شماره  

view/PeSN8W8cCibXJMDbwD2kaHmMEq4FRJeV9/d/file/com.google.drive://https > 

 9918دی  2ارژنگ شماره  

view/ROB_o4dB4jHe5kTEKSlsxlbIMCq7ciin9/d/file/com.google.drive://https > 

 9918آذر  9ارژنگ شماره  

view/9LMLddHWB2wuHXaJSbDY9YBsvnfHieBd9/d/file/com.google.drive://https > 

 

 com.gmail@majalleharzhang :گنژراتماس با 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gtDEHFqVFUWIZQy_bV05loF8m0d7BZKk/view
https://drive.google.com/file/d/1FRJeV4kaHmMEq2cCibXJMDbwD8W8PeSN/view
https://drive.google.com/file/d/1ciin7kTEKSlsxlbIMCq5jHe4dB4o_ROB/view
https://drive.google.com/file/d/1YBsvnfHieBd1wuHXaJSbDY2LMLddHWB3/view
mailto:majalleharzhang@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1gtDEHFqVFUWIZQy_bV05loF8m0d7BZKk/view
https://drive.google.com/open?id=1FRJeV4kaHmMEq2cCibXJMDbwD8W8PeSN
https://drive.google.com/open?id=1ciin7kTEKSlsxlbIMCq5jHe4dB4o_ROB
https://drive.google.com/open?id=1YBsvnfHieBd1wuHXaJSbDY2LMLddHWB3





