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 سرسخن

 
 !روزهای آخرت می رسند، بورژوا ! حریصانه بلدرچین بِلُمبان! آناناس بخور

 !دقیقه یک قربانی 1هر 

آمار مبتالیان و دوبارۀ با افزایش . گیرد قربانی می تر از پیشبا شیبی تندویروس کرونا در ایران و جهان همچنان 
این ( گیری جهانی همه)دوم پاندمی  موجبه فاجعۀ جامعۀ جهانی گام به گام ، در ایران و آمریکا و برزیل قربانیان
توصیف کرده  "ترسناک"در آخرین هشدار اوضاع را ( WHO)و سازمان بهداشت جهانی  نزدیک می شودویروس 

عبور کرده و تعداد قربانیان نیز در نفر هزار  052 از در ایران ومیلیون  11ان در جهان از مرز آمار مبتالی .است
مربوط به یک ماهه اخیر و تنها ها ریک سوم این آماهزار نفر فراتر رفته و  11از هزار و در ایران  522جهان از 

، 1999تیر 9بر پایه آمار رسمی مربوط به روز . محصول بازگشایی زودهنگام اماکن عمومی و کسب و کارهاست
شد کفایتی  مسئولین بی صورِ شبه عمدکفایتی و ق ان ما در یک روز قربانی بینفر دیگر از هموطن 160جانِ شریفِ 

داران  زیر فشار بازاریان بزرگ و سرمایهدر دولت . کارشناسان و دلسوزان جامعه وقعی ننهادندی ما وکه به هشدارها
 "میلیون گرسنه92شورش "و از ترس  جارت می کنندحتی مرگ زحمتکشان تزندگی و جان و که با  یزالوصفت

بازگشایی زودهنگام ادارات و مراکز و اماکن عمومی چون نمازهای جمعه و  دستور ،بدین سوبه ویژه از عید فطر 
: "!ما رکورد زدیم"با آمریکای ترامپ و برزیل بولسونارو  ی عملیهمگامدر  دیگربار و چنین شد که را داد مساجد 

هنگامۀ حیرانی ":و به معنایی ...!ثانیه یک مبتالء و جامعه غرق در بیم و اضطراب 92یک قربانی، هر  دقیقه9هر 
   (حسین منزوی) "...وسواسِ هزار امّا/ تشویشِ هزار آیا/ خود را به که بسپاریم؟/ است

اطالع عمومی یا   داشتکنیم، اگر بدانیم که برخالف بر یدگی شرایط موجود را بهتر درک میدشواری و پیچ
در تهران کودکان بیمارستان مفید های سنی پایین در معرض اپیدمی قرار گرفته اند، اکنون  نادرست، اکنون گروه

بزرگ کشور وارد استان  9 تعداد کرونا با شرایط بسیار وخیم شده است،ویروس مبتال به از نوزادان و کودکان  مملوّ
درمانی  محدودِ ، کادر پزشکی و ظرفیتِدر وضعت هشدار قرار دارنداستان نیز  9شرایط قرمز و بحرانی شده و 

شکی و درمانی به نفر از کادر پز 082گرفته و فقط در استان هرمزگان بزرگتر از پیش قرار  یکشور زیر فشار
و  روبرو شده "کاوازاکی"که جهان با شیوع ویروس جدیدی به نام  خبر ناخوشایند دیگر این. اند ویروس مبتال شده

با مشابه کامال ، شمار زیادی از مردم در آمریکا و اروپا و در ایران با عالئم ریوی و تنفسی حرزدکتر مینو مُ به گفتۀ



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

  سرسخن 5

 

ی ناشی از آثار ، فشارهاو مرگبار بدشگون گیری همهدر کنار این ... مبتال شده اندبه ویروس کاوازاکی کرونا بیماری 
و  آور گرانی سرسام ها، افزایش مداوم سطح عمومی قیمتو اقتصادی رکود  های ظالمانۀ امپریالیستی، تحریم

ن افزایش اجاره بهاء و هزینۀ مسکن در به ویژه بحراکاهش ارزش پول ملی و فزایندۀ ارزاق و کاالهای عمومی، 
کارگران و زحمتکشان را در معرض عظیم  معیشت خیلِحداقل زندگی بخور و نمیر و  همه و همه، های اخیر ماه

 :د ابوالخیرابوسعیبه تعبیر ... مستغالت قرار داده اندبوروکراتیک و بزرگ تجاری و هاجم و چپاول بورژوازی ت

  !...مرگ از طرفی وُ زندگی از طرفی!/ ...القصّه پیِ شکستِ ما بسته صَفی

ایمان داریم که مردم ! مای را نیز از یاد نبرده 66رو داریم و تابستان سیاه  دانیم که تابستان و سال دشواری پیشِ می
ترند و با جنبش انقالبی رو به اعتالی خود، بی تردید از این تنگنای تاریخی نیز به  میهن ما از مرگ و کرونا قوی

خیزش ... زردها و های وال استریت و جلیقه با ظهور جنبش. ها و با سرافرازی عبور خواهند کرد رغم همۀ دشواری
ترین نظام  عنادار به همۀ نمادهای بردگی و بندگی، ناقوسِ مرگِ این سخت جانجهانی ضد نژادپرستی و یورش م

طبقاتی تاریخ، یعنی سیستم سرمایه داری نئولیبرال در آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا و سراسر جهان به صدا 
 "!می رسند، بورژوا روزهای آخرت! حریصانه بلدرچین بِلُمبان! آناناس بخور": درآمده است و به زبان مایاکوفسکی

پوش و تاریک اندیشان حاکم در  داران نعلین در ایران هم پیام مردمِ به جان آمده از ظلم و ستم طبقاتی سرمایه
مردم ایران با آن همه ثروت و منابع طبیعی و . جز این نبوده و نیست 98و آبان  96های اعتراضی دی  خیزش

زندگی بهتری هستند و این ممکن نیست مگر با گذار از شرایط برزخی استعداد باالی نیروی انسانی حتما شایستۀ 
که همه عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در  و ساختاری موجود و ایجاد تغییرات بنیادین

ن آفرینندگی هنر و قلم خود را در خدمت ای می توانند و باید قدرتِنیز هنرمندان و نویسندگان میهن . برگیرد
ای در کنار قو ،که هنرتنها از این طریق است "طبری احسان زنده یاد  به باور و ناگزیر قرار دهند لِگذار و تحوّ

   ".مضمون می شود با تاریخ هم مادی و معنوی جامعه

 ...ها یادها و نشان

شود که در نبرد میان روزهای  ولو به تناوب، به ما یادآور می علم و ادب و هنر میهنپهنۀ نام بزرگان اشاره به 
.  های سخت های سخت، این روزهای سخت است که دوام نخواهند آورد و نه انسان و انسان( مشابه امروز)سخت

پایداری کردند و شمع وجودشان را برای ما های ظلمت استبداد  در شبای است که  های شیفته سخن از جان
مصطفی و  عباس کیارستمیزادروز )تیر1: چنین است( یا سرطان)ها در تقویم ماه تیر  برخی از این نام. افروختند

عباس زادروز )تیر6(/ اهلل بدیعی رحمتزادروز )تیر5(/ پرویز پرستوییو  صمد بهرنگیزادروز )تیر0(/ رحماندوست
و  همایون خرمزادروز )تیر9(/ هوشنگ تیزابیو شهادت  مهدی سهیلیو  سهراب شهیدثالثزادروز )تیر6(/ مهرپویا

خواجه درگذشت )تیر11(/ سهراب شهیدثالثو درگذشت  دین بابک خرمزادروز )تیر12(/ اسماعیل خویی
و درگذشت  -رشدیه-میرزاحسن تبریزی زادروز )تیر19(/ میرزاده عشقیدرگذشت )تیر10(/ نصیرالدین طوسی

رحمان شهادت )تیر19(/ منوچهر احترامیزادروز )تیر16(/ عباس کیارستمیدرگذشت )تیر11(/ محمد معین
(/ لیلی گلستانزادروز )تیر09(/ دی حمیدی شیرازیمهدرگذشت )تیر09(/ ناصر تقواییزادروز )تیر02(/ هاتفی

و (/ ذبیح بهروززادروز )تیر06(/ اسماعیل فصیحدرگذشت و  زاده کورس سرهنگو  داود رشیدیزادروز )تیر05
، نیمای غزل شعر فارسی و دیگر خادمان فرهنگی که مجال ذکر نام خلیلی -یاد سیمین بهبهانی زندهیر زادروز ت08

 . آنان نبود و یادشان هماره جاوید استهمۀ 

 شورای سردبیران                                                                                                                          
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%DB%8C&title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88&go=%D8%A8%D8%B1%D9%88&ns0=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D9%81%D8%B5%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 مثابهِ شکلی از آگاهی اجتماعی هنر به
 دربارۀ طبیعتِ هنر -9
 پیوند.م.ک: برگردان/ Avner zisآونر زیس 

  
ر زیس"پروفسور : گنژرا ه(9196-9119) "آون ِ ست ِ ا م  ل عا ز ده  ا زمینۀ  یکی  که  تیک سرشناس شوروی است 

و کتاب  بوده  هنری  و مقوالت خالقیت  تئوری هنر  و  ا و  "علمیهای هنرشناسی  پایه"اصلی تحقیقات  ا ز  ا
ان  آب ایه و .م.توسط ک 9966در  پ کتابی  هنر همچنان  هالی  ا رای  ب که  یافت  ر  تشا ن ا یران  ا و در  پیوند ترجمه 

امه محسوب می شود در حکم درس اف . ن فایل پی دی  ر  نتشا ا ا وعدۀ  ب در شماره پیش متن مقدمه کتاب 
تقدیم عالقمندان شد ر  ث ا اصلی  ا عنوان . نسخه  ب زیر  طب"مطلب  ارۀ  ز فصل  "یعتِ هنردرب ا نخست  بخش 

ا عنوان  ب به"یکم کتاب  اجتماعی هنر  آگاهی  ز  ا هِ شکلی  ب یم "مثا ن و "در بخش . است که می خوا نقد 
مکان "معرفی ا نندگان  رای خوا ب یز  ن رزشمند  ا و  ینی  ل ا ب ر  ث ا ین  ا فایل  لود  ن دا  .   پذیر است این شماره، 

 

 دربارۀ طبیعتِ هنر -9
های هنری و  تئوریسین. عمل آمده است ورد ماهیتِ هنر تفسیرهای گوناگونی بهدر مراحل مختلفِ تاریخ، در م

بینی خود،  های خود را بر اساسِ جهان آنان پاسخ. اند هنرمندان، همیشه در مورد این مسئله اتفاقِ نظر نداشته
تکاملِ آن، مقامِ هنر در جامعه و نقش و اهمیت آن در حیاتِ فرهنگی عصرِ موردنظر تنظیم  ۀخصلتِ هنر و مرحل

با این حال مفهومِ ماتریالیستی هنر، به عنوان شکلِ خاصی از بازآفرینیِ واقعیت، در طول تاریخ تکاملِ . اند کرده
. ها و اشتباهاتِ سر راهِ خود فائق آمده استتیک، حقانیتِ خود را به اثبات رسانده است و بر تضاد های اِستِه اندیشه

ها و نتایجی را که در زمینه  تیکِ مترقی اعصارِ گذشته، یعنی تعمیم های استه لنینیسم، اندیشه -مارکسیسم
های  حال، تئوری با این. تیکِ هنر و واقعیت مطرح شده است، ارج می نهد طبیعتِ خالقیتِ هنری و رابطه استه

تیک  اریخی از بسیاری جهات محدود بودند زیرا که قبل از تدوین قوانینِ تاریخ، علمای استهگذشته به دالیلِ ت
 .توانستند ماهیتِ هنر را به عنوان یک پدیده اجتماعی توضیح دهند نمی

آلیستی معاصر و ناتوانی آن در دریافت و بیانِ علمیِ قوانینِ هنر، و روندهای مشهود در  تیکِ ایده بحران استه
 ۀبه عقید. ناپذیر است ویژه در این نظر تبلور یافت که توضیحِ تئوریک طبیعتِ هنر اساساً امکان تیکِ نوین، به استه

https://iai.tv/articles/ten-soviet-philosophers-you-should-know-auid-915
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( Disintegration)فیلسوفِ آلمانی، تفسیر عقالیی و تئوریک خالقیتِ هنری، صرفاً از پریشانیِ  مارتین هایدگر،
او این واقعیت را که اعصارِ . العه و تحلیل قرار گیردتواند موضوع مط خالقیت حکایت می کند زیرا که هنر نمی

داند و  های جالبِ تاریخ می اند، یکی از پدیده تیک نبوده های استه دستاوردهای بزرگِ هنری، اعصارِ خلقِ اندیشه
 .اند که هنر حالتِ انحطاطی داشته است هایی پدید آمده ها فقط در زمان معتقد است، برعکس؛ این اندیشه

 های ترکیبی تیک، مانند همه تالش های استه پیدایش و وجود تئوری: ، نویسنده فرانسوی می گویدمالرو ندرهآ
(Synthesised) ۀها به فرآیندِ دریافتِ انسان از جهان، نتیج دادن آن های هنری و ربط در جهت تعریفِ فعالیت 

به ظاهر سازمانده  "فانتزیِ عقالییِ"او تئوری را نوعی . فعالیتِ مصنوعی و غالباً مضرِ عقل و منطق بوده است
های هایدگر و مالرو در این زمینه،  اندیشه. غیرعقالیی انسان سازگار نیست داند که با جهانِ خالقیتِ هنریِ می

های نویسندگانی که آثارشان با  عالوه بر این، در برداشت.  اردبینی اگزیستانسیالیستی آنان مطابقت د کامالً با جهان
تیکِ  مثال، استه. کنیم ارتباطِ مستقیم ندارند، نیز به نظراتِ مشابهی برخورد می (Irratioalism) خردگریزی ۀفلسف

دهد و  نمیاجتماعی را به تئوری خود راه  -دست آمده از تجاربِ تاریخی که ضوابطِ به نئوپوزیتیویستی ضمن این
با واقعیت های هنری را، که به عنوان نظامِ معیّنی از عالئم در ( مانتیکسِ) (Semantic) شناختی برخوردِ داللت

کند و در واقع، هنر را محدود به زبان  های هنر محدود می زبان ۀسازد؛ خود را به مطالع گیرد، مطلق می نظر می
ی آن که حتی این مسئله را مطرح کند که ، ب(ری سخن خواهیم گفتدر این زمینه بعداً با تفصیل بیشت)می داند 

های معاصر، و نیز از  آلیسمِ منطقیِ نئوپوزیتیویست از دیدگاه ایده. می توان به طبیعتِ خودِ هنر پی برد یا نه
 راییِگ این نوعِ خاصّ الأدری. توان به زبان تئوری بیان کرد دیدگاه فالسفه خِرَدگریز، ماهیتِ هنر را نمی

(Agnosticism) آلیستی معاصر است تیکِ ایده استه ۀترین خصیص تیک، برجسته استه.  

با تمامِ جزئیاتش  ،-یعنی ماهیتِ هنر-اساسی ۀلنینیستی بودکه این مسئل -تیکِ مارکسیست بار در استه نخستین
انعکاسِ لنینیستی وتفسیرِ لنینیستی به اتکاءِ تئوری  -تیکِ مارکسیست استه .به زبانِ علمی بیان گردید

این . فرهنگی انسان از جهان می داند -ماتریالیستی تاریخ، هنر را یکی از تجلّیاتِ آگاهی اجتماعی و دریافتِ عملی
دیالکتیکی هنر، به ویژه ماهیتِ  -لنینیستی بر اساس تحلیلِ ماتریالیستی -تیکِ مارکسیست مهم استه اصولِ

ها تبدیل شده است، این  حادّ اندیشه ۀمبارز ۀتیک به عرص دنیای امروز که استه در. اند اجتماعی آن تنظیم شده
کند در مورد مسایلِ  لنینیستی به ما کمک می -اتیکِ مارکسیست هاصول است. اصول از اهمیتِ خاصی برخوردارند

ها هنر،  ه مطابقِ آنآلیستی ک های ایده سازد در مقابل برداشت تیک، موضعِ درست اتخاذ کنیم و مجهزمان می استه
تاریخی در تعیین آن نقشی ندارند،  -های هنری است و شرایط اجتماعی ذات واقعیت جهانِ مجزّا و قائم به

 .گردند این اصول با پیشرفتِ هنر و زندگی، دائماً تکمیل و تقویت می. ایستادگی کنیم

واقعیت نیست بلکه خالقیتِ هنری،  ۀادهنر، به عنوان یک کلّ، انعکاسِ س. طبیعتِ هنر پیچیده و متنوع است

، عالِمِ مایکل چانان. گیرد فرهنگی را نیز در بر می -تیکِ عملی آفرینشِ فعال، و نوع خاصی از فعالیتِ استه
 ۀکه در هفتمین کنگر (Art and Illusion) "هنر و توهّم"ای تحت عنوان  تیکِ بریتانیایی، در مقاله استه
آیا "وقتی به بررسی ماهیتِ هنر پرداختم، با این مسائل مواجه شدم که : گوید ت شد، میتیک قرائ المللی استه بین

آیا شخصیتِ هنرمند، یک  ...؟گر را بیان می کند آیا هنر، شخصیتِ آفرینش ...؟هنر، آفرینش است یا باز آفرینی
به نظر ما، انتخاب بین  "...؟هایی که به او محوّل شده است اجتماعی است ناشی از نقش( Construction)ساختِ 
عنوان انعکاسِ زندگی یا آفرینشِ واقعیتِ جدید،  عنوان شکلی از آگاهی اجتماعی یا فعالیت خالق، به هنر به

ها از هنر، مفهومی  این گونه تفکیک. عنوان شکلی از شناخت یا شکلی از کار، یک عملِ کامال ساختگی است به

 .سازد را مخدوش می واقعی آندهد و ماهیتِ  جانبه به دست می یک
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 ۀاز رابط یانسان از واقعیت و بنابراین شکل یکِت هلنینیسم هنر را شکلی از دریافت است -بنیانگذاران مارکسیسم
های اساسی آنان هنر را نوع  در عین حال اندیشه .دانند انسان با جهان اطراف می (انرژتیک) و توانمندِعملی  ،فعال

و ایدئولوژی معرفی  ،آگاهی اجتماعی پیچیده و مشخصِ یکی از اشکالِ ،هنری جهانشناخت  ،خاصی از تفکر
به می دانند و  (Integrated) یکپارچه ای این مقدمات امروزه توسط دانشمندان زیادی که هنر را پدیده .کند می
با  .به صورت خالق تکمیل و تنقیح می گردد ،ای بین جهات مختلف آن معتقدند دیالکتیکی پیچیده ۀرابط
 :برخی گرایش های یک جانبه نیز وجود دارد ،هنر ۀچندجانب ز طبیعتِصحیح ا همراه با این طرز تلقیِ ،حال این

های دیگر  کنند و سپس آن را به ضرر جنبه هنر را از جنبه های دیگر جدا می خاصِ ۀها یک جنب این گرایش
ف منطقی جدی به بار می آورد و آن اینکه آنچه در ضعاین عمل یک  .دهند بالغه قرار میکند یا مورد م مطلق می

به نهنر و فراموش کردن ج ۀیک جنب مستقل و قائم به ذاتِ تحلیلِ .شود به کل تعمیم داده می ،صادق است زءج
 .انجامد گر دیدن هنر میهای دی شیوه یشود و یا به نف های دیگر منجر می کم گرفتن جنبه یا به دستِ ،های دیگر

 آفرینشِ ۀلنینیستی که تئوری منسجمی را دربار -مارکسیست اتیکِ هاصول اساسی است ،گونه نوشته ها در این
  .شود گاهی به فراموشی سپرده می ،هنری تشکیل می دهند

که  یمنتقدیناتیک و  ههای علمای است شدر تالخصایص تاثیر انقالب صنعتی بر همه حوزه های زندگی  ای پاره
این  .تجلی پیدا کرده است ،هنر به کار ببندند های برخی از علوم دیگر را در تحلیلِ خواهند تجارب و روش می

نشانه  کار بردن اصول تحلیلِ هاز ب .علم در دنیای امروز هماهنگی دارد تکاملِ گرایش بدون تردید با خصلتِ

 های و برخی داده (Structural Linguistic) ساختاری زبان شناسیِ ،(9)( Semiotics( )سمیوتیک)شناسی 
(Data)  آفرینشِ ضمنوضع روانی و جسمی هنرمند در  ۀمانند داده هایی که از مطالع)روان شناسی و فیزیولوژی 

  .هنر نتایج سودمندی به دست آمده است ۀو نظایر آن در زمین (هنری حاصل شده است

به هنر  زبانِ ۀولیکن مطالع ،نشانه شناختی یا روانشناختی قرار گیرد وع تحلیلِتواند موض چه هنر میگر ،حال با این
توجیه  ،می دهند قلیلای از عالئم ت را به مجموعه هنر استنتاجات وسیعی را که ماهیت ،عالئم خاصِ عنوان نظامِ

 .نمی کند

هنری  متنِ ۀهنری نشانه شناختی یا نظام نظام عالئم تشکیل دهند خواهیم روش های تحلیلِ ما به هیچ وجه نمی
از به کار  ،رفهای نشانه شناختی صِ هایی است که از روش بلکه منظور ما اشاره به تعمیم ،را دست کم بگیریم

یک هنر یک زبان است و بایستی دقیقاً به عنوان  ،نظر نشانه شناختی. تیک فراتر می روند هها در است بستن آن
کند ولیکن  شناسی استفاده می های نشانه از روش ،هنر زبانِ ۀتیک در مطالع هاست .زبان مورد مطالعه قرار گیرد

  .چیز دیگری است "هنر زبانِ"یک چیز و  "هنر زبان است"
 برای تحقیق در طبیعتِ ،گیرند خاصی مورد استفاده قرار می وقتی در قلمروِ ،روش های تحلیل نشانه شناختی

پاسخ  "؟هنر چیست طبیعتِ"این سوال که به لیکن این روش ها  ،هنری اهمیت قابل توجهی دارند ایل ارتباطِوس

  .(2) نمی دهند و نمی توانند پاسخ دهند
تیک که یکی  هو است ،کند به این پدیده از زوایای مختلف برخورد کنیم می بهنری ایجا خالقیتِ ۀطبیعت پیچید

 تالقی علومِ ۀدر نقط .با بسیاری از علوم دیگر روابط نزدیکی دارد ،هنر است طبیعتِ ۀمطالع ۀهای عمد از هدف
تیک هم مرز است  ههای علمی که با است یکی از حوزه :گیرد سودمندی انجام میو مطالعات فشرده  ،مختلف

 ،(A.Leontyev) لئونتیف.، ا(L.Vygotsky)ویگوتسکی .، ل(D.Uznadze)اوزنادز .ددر آثار  .روانشناسی است
شناختی مورد بررسی قرار  روان ۀهنر به عنوان یک پدید ،شناسان شوروی و سایر روان، (B.Ananyev)نیف آنا.ب

انسان  ۀانسانی و رابط بلکه انگشت گذاشتن بر جهان روابطِ ،اشیاء نیست نِجهاآن دریافت  گرفته است که ماهیتِ
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 ،زیادی عرضه داشته است یافته های نوینِ ،هنر ۀمطالع ۀزمینمکتب روانشناسی شوروی در  .عینی است با جهانِ
 ل یافته و مورد تفسیرِخصلتی مدلّ ،اندیشه های کلی که قبالً حکم فرضیه را داشتند ،و به اتکای این یافته ها

هنر در فیصله دادن به  ۀعلی رغم این که جنبه های روانشناختی مطالع ،حال با این .ماتریالیستی قرار گرفته اند
توانند  اهمیت قرار دارند و نمی دومِ ۀاین جنبه ها در درج لیکن ،هنر دارای اهمیت زیادی است طبیعتِ ۀمسئل

 ۀهایی وجود دارند که مطالع گرایشوجود این،با  .جدا و مستقل باشند به عنوان یک علمِ ،تیک هجانشین است
انسان با دنیای پیرامون  ۀاین عقیده که هنر منحصراً بیانگر رابط .دنانگار تیک یکی می هشناختی هنر را با است روان

هنری انگلیسی در قرن  نویسنده و منتقدِ ،(Ruskin John) جان راسکین .ای نیست تازه ۀعقید ،خویش است
با  ءاشیا ۀدر حالی که هنر به بررسی رابط ،سر و کار دارد ءمتقابل اشیا روابطِ ۀعلم با مطالع :نوزدهم می نویسد

واقعاً چه چیزی  ،انسان انعکاس می یابند که در چشم و قلبِ ءپردازد و در وهله اول می پرسد این اشیا انسان می

 .انسان می گردد عرضه می کنند و از آنها چه چیزی عایدِ

جامعه  لۀکه در مج( The Humanity of Art) "هنر انسانیتِ"ای تحت عنوان  در مقاله (D.Jeremic) گرمیچ.د
 کند و آن را کوششی در جهت برخوردِ ین را تکرار میکراس دۀعقی ،به چاپ رسیده است (1966 ،بلگراد)شناسی 

 زیرا که به جهانِ ،سازد علم را متعادل می ،هنریرمیچ، به نظر  .داند هنر می با (Anthropological) انسان شناختی
آخرین  .یابد است در شکلی که انسان آن را درمی ءاشیا معرفی جهانِ ،آن ۀمعنای انسانی می بخشد و وظیف ء،اشیا

ی نیست و بنابراین گاهی ممکن حقیقتِ عین نِهنر همیشه متضمّ ،علم ین است که از دیدگاهِیرمیچ انتیجه گیری 
منطقی  ۀتوان نتیج در برداشت هایی از این نوع می .شناختی سقوط کند روان گراییِ ذهنی است به سراشیبِ

  .جانبه را مشاهده کرد یک شناختیِ رد روانبرخو

 ،انسانی سر و کار دارد ای که منحصراً با روابطِ به عنوان پدیده ،پدیده ها از هنر جهانِ ۀبه عنوان مطالع ،علم تمایزِ
روابط انسان با دنیایی که بیرون از  ۀوکاو در زمینکند ،رئالیستی در هنرِ .نهایی امری نسبی است در تحلیلِ

 ،ولیکن در عین حال ،هنر و علم با هم تفاوت دارند .آورد حاصل چندانی به بار نمی ،هنری او قرار دارد دریافتِ
قاطعی رسم  جا که به این هنر و علم مرزِ ی تا آنختشنا روان تحقیقِ .های مشترک زیادی نیز هستند دارای زمینه

ولیکن بیش از این حد با منطق سازگاری  ،عملی سودمند است ،دهد کند و آن دو را رودرروی هم قرار نمی نمی
دیگر تکیه  یِهای تحلیل جانبه بر روش هنر به طور یک ۀمطالع مورد تحقیقاتی که در ین گفتار درهم .ندارد

  .کنند نیز صادق است می

اگر این  .هایی است هر کدام دارای محدودیت ،هنر شناختی طبیعتِ ساختاری و روان ،های نشانه شناختی تحلیل
هنری به  اجتماعی و ایدئولوژیک یک اثرِ های دیگری تکمیل نکردند و موجب شوند ماهیتِحلیل تحلیل ها با ت

 ،هنری ۀبه جای تحلیل یا ارزیابی یک اندیش ،نتیجه این خواهد بود که نویسنده یا هنرمند ،فراموشی سپرده شود
ساختاری و نشانه شناختی  پر بها دادن به نقش تحلیلِ ،ای موارد در پاره .استآن توجه داشته  های تجسمِ به شیوه
در  "نو"های  عنوان روش ها را به مندند این روش حتی بعضی از نویسندگان عالقه .ستکامال آشکار اهنری  در نقدِ

 رازگونه سازیِ سودمند را تا حدّ های تحلیلیِ روش ،روی هااین گونه زیاده  .قرار دهند "تیسنّ"های  مقابل روش
(Mystification )ِۀاین برخورد را در فلسف یِترین تجلّ کامل .آورد هنر پایین می ی باتآلیس ایده ف و برخوردِرص 

 .کنیم هنر مشاهده می (مانتیکسِ) داللت شناختیِ

 تیکِ هبرای علمای است .با علم منافات دارد "تیسنّ"و  "نو"های  هم گذاشتن روش یبدیهی است که رودررو
از هر  ،قلمداد کنند "منسوخ"و  "تیسنّ"آن نوع متدولوژی که برخی تئوریسین ها می کوشند  ،مارکسیست

کند که به  تجارب بعضی از علوم دیگر تکیه می بری لنینیست -مارکسیست تیکِ هاست تحلیلِ .جهت نو و زنده است
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 فلسفیِ متدولوژیِ ،-یعنی هنر -، تیک هاستِ –اجتماعی  ۀترین پدید پیچیده ۀدر زمینهیچ وجه برای تحقیق 
  .دننوینی پیشنهاد نمی کن

آگاهی اجتماعی ریشه  و اشتباه آمیز طبیعتِ یسطح فهمِهنر غالباً در  طبیعتِ جانبه با تفسیرِ برخوردهای یک
واقعیت  منفعلِ ها آگاهی را صرفاً انعکاسِ اند که مارکسیست وایی بر این عقیدهبورژهای  بسیاری از تئوریسین .دارند

را حتی در آثار مارکسیستی  عقاید گاهی بازتاب این .دنگیر ال و دگرگون ساز آن را نادیده میفعّ دانند و نقشِ می
ی از آگاه یشکل ،هنر" ،کند که مطابق آن فرمول ی پیدا میاین عقیده در گرایشی تجلّ .کنیم نیز مشاهده می

هنر را محدود و کم اعتبار  ماهیتِ ،زیرا که این فرمول ،گردد "تکمیل"و  "تصحیح"باید [ که] "اجتماعی است
  .های دیگر آن جلوگیری می کند جنبه ِ تحلیل از می سازد و

 شکلی از کار یا خلقِ ،کنیم که هنر منحصراً یا عمدتاً در آثار بعضی از نویسندگان به این عقیده برخورد می
انسان  ورِعانعکاسی ش هنر را به طور مصنوعی در مقابل فعالیتِ این مفهومِ ،این نویسندگان .ثانوی است طبیعتِ
و نقش آن را به عنوان  ،گیرند یا حداقل دست کم می ،دنهنر را حذف می کن ایدئولوژیکِ مفهومِ ،دهند قرار می

  .کنند کم اهمیت ارزیابی می ،دانش منبعِ

عالوه بر  .ل پیدا کرده استکار تحوّ از کار پدید آمده و بر اساسِ ،فرهنگ و در واقع کلِ ،هنر تردیدی نیست که
در  همباحثاتی که امروز .معینی از کار است شکلِ فِبلکه خود معرّ ،هنر نه تنها از کار ریشه گرفته است ،این

ترین حوزه های زندگی  هنری بر متنوع تا حدودی از اینجا ناشی می شود که اصولِ ،هنر وجود دارد طبیعتِ ۀزمین
 که اصول کارکردیِ (Design) طراحی وتیک در صنعت فزونی یافته  هاست نقشِ .انسان رخنه کرده است

(Functional) ،ساختمانی (Constauctive)، زیادی پیدا  اهمیتِ ،و هنری را به طور ارگانیک به هم می آمیزد
 "وسوسه"برخی را به این  ،ندی باقی می گذارند و این تأثیرمسود ثیراتِهنر و طراحی در یکدیگر تا .کرده است

هنر را در طراحی جستجو  خصایصِ ۀهنری نسبت دهند و هم شکلِ به هرطراحی را  خصایصِ می اندازد که
ها  بین آن معهذا ،ندا صنعتی در بعضی جهات مشترک وسایلِ هنری و هنری ساختنِ خالقیتِ اگرچه. کنند

منطقی است هنر و طراحی را دو  ،به این دلیل .ها را نادیده گرفت توان آن های کیفی نیز وجود دارد که نمی تفاوت
 .در نظر بگیریم ،یکی نیستند کنند ولیا که به هم مربوط ،واقعی انسان با جهانِ تیکِ هاست ۀرابط متفاوتِ ۀحوز

نظرِ به طور مستدل خالصه کرده است با دو ( Anatoli Yegorov) روفگوآناتولی یکه  طوری بنابراین ما همان
دارای هیچ نقش کارکردی در "هنر  ،ها شود که مطابق آن مطرح می یاز یک سو عقاید" :روبرو هستیم افراطی
 طرفداران مفهومِ ،از سوی دیگر .کند مادی جدا می و شعر را از فرهنگِ ،موسیقی ،نقاشی ،این نظر .نیست "جامعه

 -شناختی ماهیتِ ،آورند پایین می "ءاشیا ساختنِ"هنر را تا سطح  نقشِ ،هنر تولیدیِ -به اصطالح عملی
هم در هنر  "هماهنگی و زیبایی" و بر این اساس که بعضی اصولِ ،گیرند تیک آن را نادیده می هایدئولوژیک و است

  ".شمارندسان می  کمادی را ی هنری و تولیدِ فعالیتِ ،کند مادی صدق می و هم در تولیدِ

ولیکن این بدان معنی نیست که امکان ندارد یا ضروری  .دیالکتیکی است ینِدّض وحدتِ ،همانگونه که هست ،هنر
و مورد تاکید  ،کند جدا کرده آن را تعیین می اجتماعی عمیقِ ی را که مفهومِجهو ،هنر متنوعِ نیست از میان وجوهِ

 شکلی از آگاهی اجتماعی یا شکلی از تولیدِ ،اول ۀهنر درج :رداین وجه را چنین می توان تعریف ک .قرار دهیم
 .تیک بیان شده است هخاصی است که به زبان است تفکرِ ۀشیو ،یا می توانیم بگوییم هنر .فکری و عاطفی است

ف معرّ ،خاصی از آگاهی اجتماعی که در طول تاریخ تولد یافته پاسخ دادن به این سوال که هنر به عنوان شکلِ
اجتماعی  اجتماعی هنر را روشن سازیم و مقام آن را در حیاتِ عمالً به این معنی است که طبیعتِ ،ستچی
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به ویژه  ،می کند حرکتماتریالیستی تاریخ  لنینیستی از تفسیرِ -مارکسیست تیکِ هاست ،بنابراین  .مشخص کنیم
  .اجتماعی را توضیح می دهند اجتماعی و آگاهیِ هستیِ ۀتاریخی که رابط ماتریالیسمِ از آن اصولِ

فکری و معنوی  مختلف حیاتِ آگاهی اجتماعی اشکالِ .آگاهی اجتماعی فوق العاده وسیع و متنوع است ۀدامن
 ،هنر ،علم ،اخالق ،حقوق ،تر بگوییم اندیشه های سیاسی یا دقیق ،گیرد که عبارتند از سیاست جامعه را در بر می

بعضی  و در در بعضی جهات ،آگاهی اجتماعی با وجود تفاوت های زیادی که با هم دارند این اشکالِ .فلسفه و دین
بلکه  ،آن وجود دارد ست که در ذاتِی اتنها تابع قوانیننه آگاهی اجتماعی  تکامل هر شکلِ .ندا ها مشترک صیصهخ

. دنرو ن به شمار میمعنوی انسا حیاتِ همه مظاهرِ ۀمعینی است که مشخص کنند همچنین تابع قوانین عامّ
آگاهی  نسبیِ استقاللِ ،اجتماعی یِهست ۀتعیین کنند تاریخی عبارتند از نقشِ اتریالیسمِم ترین اصولِ مهم

آگاهی اجتماعی به یک اندازه  اشکالِ ۀاین اصول در هم .اجتماعی اجتماعی بر هستیِ و تاثیر آگاهیِ ،اجتماعی
ها و از  در هر کدام از آن ،شوند آگاهی اجتماعی پیدا می اشکالِ ۀر همکه د عامّ البته این خصایصِ .می کنند صدق

 .یابندمتفاوتی می  نمودِ ،آن جمله در هنر

 Forms of) "آگاهی اجتماعی اشکالِ"نویسندگان شوروی در کتاب  ،لزونکوا.مو  کل.وکه  طوری همان

Social Consciousness )اجتماعی  دیگر آگاهیِ در هنر نیز مانند هر شکلِ [که] به حق خاطرنشان می سازند
 شناختی که به علت سودمند بودن تجاربِ یکی فرایندِ :الزم است دو گرایش مربوط به هم را از هم تفکیک کنیم"

و دیگری  ،طبیعت و جامعه ۀانسان دربار دانشِ یعنی تراکمِ ،گیرد اجتماعی شکل می زندگی واقعی برای انسانِ
 ؛آید گوناگون به وجود می تاثیر منافع طبقاتِ تحتِ ،های اجتماعی طبقاتی سیونورماایدئولوژیک که در ف فرآیندِ

  ".گیرد مختلف را در بر می ایدئولوژی های طبقاتِ تکامل و توالیِ ،فرایندی که پیدایش

آن دو را از هم جدا  ،ریدتئوریک و تج به هم تنیده اند و ما فقط به منظور تحلیلِ این دو جنبهدر زندگی واقعی 
توان به هر  اجتماعی را نمی یل الزم است به خاطر داشته باشیم که آگاهیِتحلدر جریان این  ،حال با این .می کنیم

به عنوان شکلی  ،لنینیستی این است که هنر -مارکسیست تیکِ هاست ۀاصل عمد .کدام از این دو جنبه تقلیل داد
هم  ،هنر .دیالکتیکی دو روندی که در باال به آنها اشاره کردیم روشنی است از وحدتِ ۀنمون ،اجتماعی از آگاهیِ
ترین شرط برای روشن ساختن  مهم ،مربوط به هم ۀاین دو جنب تحلیلِ .است لوژییدئوهنری است و هم ا شناختِ
  .اجتماعی هنر است ماهیتِ

دیالکتیک و تاریخی به  استفاده از ماتریالیسمِ مستقیمِ ۀنتیج ،عنوان شکلی از آگاهی اجتماعیبه هنر  تشریحِ
دیالکتیکی با تحلیل  -تصرفاً از برخورد ماتریالیس عهذا، این تعمیمهنر است م دریافتِ مثابه مبنای متدولوژیکِ

نشأت  ،دهند جنبه هایی از زندگی اجتماعی که وجود هنر را شکل میتحلیلِ  تر، قیقیا به بیان د ،اجتماعی حیاتِ
 خود با جهانِ ۀرابط ،خود ها زندگیِ انسان ،در هنر .هنر نیز در ارتباط است واقعی تکاملِ بلکه با تجاربِ ،یردمی گن

 ت و عدالتِانسانیّ کند به خاطرِ پیرامون و ستیزه های اجتماعی را در می یابند و این دریافت به آنان کمک می
فعالی که هنر  هنر و با نقشِ تاریخی تکاملِ یندِآمارکسیستی با فر این تعمیمِ ،بنابراین .برخیزندبه نبرد اجتماعی 

  .کامالً تطبیق می کند ،همیشه در جامعه بازی کرده است

ای برای ارضای  صرفاً وسیله ،آن ی به مسئله طبیعت هنر و تفسیر ماهیت پیچیده و بغرنجِعلمپیدا کردن پاسخ 
تواند در روشن کردن  زیرا که این پاسخ می ،همیت زیادی داردبلکه برای خالقیت نیز ا ،تئوریک نیست عالئقِ

یا به عبارت دیگر، این پاسخ . ما باشد راهنمای تئوریکِ ،هنری ایدئولوژیک در حوزه فرهنگِ ۀمبارز ۀجهت عمد
تردیدی نیست که مدرنیسم ضمن . می تواند به حلِ تضادِ بین رئالیسم و مدرنیسم در هنرِ معاصر کمک کند

حذفِ طبیعتِ خالقِ هنر، در عمل به دلخواه، جنبه های معینی از خالقیتِ هنری را به قیمتِ نادیده گرفتن جنبه 
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تفسیرِ . تیک سود می جوید و با این عملِ خود، از این یا آن تئوریِ استه های دیگر مورد تاکید قرار می دهد
رئالیسم را به عنوان یک روند و روش مورد ( Viablity)طبیعتِ هنر از دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک، ماندگاریِ 

انسانِ درون آن تایید قرار می دهد، محدودۀ بینشِ هنری را وسعت می بخشد، و فهمِ هنری ما را از جهان و از 
 .  تر می سازد عمیق

 :ها پانوشت
زبان  های عالمتیِ از نظام ،های عالمتی می پردازد نظام ۀاست که به مطالععلمی  (Semiotics)نشانه شناسی   -9

انتقال  -1 :وظایف اساسی یک نظام عالمتی عبارتند از .های طبیعی گرفته تا نظام های عالمتی زبان های علمی
 ایفای .منتقل شده را دریافته است یا نه خواننده معنیِ یا که شنونده یعنی اطمینان از این ،ارتباط  -0 ؛یک معنی

در ارتباط با این  .نی برخوردار باشدیّعدرونی م متی از سازمانِعال کند یک نظامِ می بهر کدام از این وظایف ایجا
  :شود عمده تقسیم می ۀبه سه شاخ م نشانه شناسیعل ،سازمان درونی نظام های عالمتیو وظایف 

 .دهند توجه به نقشی که انجام میبی درونی نظام های عالمتی  ساختارِ ۀیا مطالع( Syntactics)کتیکسینتا
 .کند معنی مطالعه می های عالمتی را از نقطه نظر بیانِ که نظام داللت شناسییا ( Semantic)مانتیکسِ

 (مترجم).کند برند بررسی می کارمی ها را به های عالمتی را باکسانی که آن نظامکه رابطه (Pragmatic)پراگماتیک

های  هنر از روش ۀتیک خارجی که هنوز در مطالع هیادآوری این نکته جالب است که بعضی از علمای است -2
تری  معتدلتیک موضع  هدر علم است (شناختی نشانه)های دقیق  در ارزیابی اهمیت روش ،کنند سنتی پیروی می

ر اشاره طخ یک آمریکایی در این زمینه به دوت هعالم است، (Thomas Munero)مثالً توماس مونرو  .کنند اتخاذ می
های دقیق  که به روش و خطر دوم این ،تیک را بیش از حد ساده انگاریم هاست ۀکه وظیف خطر اول این :کند می

 (مولف. )بیش از حد اعتماد کنیم (یمنطقی و کمّ)

 

 
KARL MARX - watercolor portrait.4 is a painting by Fabrizio Cassetta which was uploaded on May 5th, 8102. 

 

https://pixels.com/featured/karl-marx-watercolor-portrait4-fabrizio-cassetta.html
https://pixels.com/featured/karl-marx-watercolor-portrait4-fabrizio-cassetta.html
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 کوچولو اهِیس و ماهیصمد  یِنیجهان ب تفاوتِ
یزادروز صمد بهرنگهشتاد و یکمین  رماه،یت 2 بهانۀ به  

امید: به کوشش  

 
(ارسباران 1916 وریشهر 9 - زیتبر 1918 ریت 0)  

 یصمد بهرنگ ی وآموزگارِ شیفتۀ کودکان روستایی،انقالب ۀسندیزادروز نوهشتاد ویکمین  ،1999دوم تیرماه:گنژرا
اشرف  به کوشش و تالیف زنده یاد علی "یادمانِ صمد"ر و مرگ زودهنگام او، کتابپربا یزندگدر بارۀ . است

 650تبریز در  1995سال/ چاپ اول/ و سپس نشر موغان/ 1982سال/ انتشارات کتاب و فرهنگ)درویشیان 
چنان یکی از معتبرترین مراجع برای مطالعه و پژوهش پیرامون زندگی و آثار صمد بهرنگی محسوب  هم( صفحه

ماهی سیاهِ "-او و نسبت آن با جهان بینی قهرمان آخرین قصه اش  یاسیس یمشن بینی و اما در بارۀ جها. شود   می
ها  یها و ابهام افکن یداستان پرداز یبرخسال از مرگ زودهنگام صمد، همچنان با  50گذشت با ، -"کوچولو
داستانِ "و یا  "!صمد توسط ساواک به قتل رسید"پایه که گویا  از جمله این ادعاهای سُست و بی. هستیم مواجه

 . که چنین نبوده است در حالی "!ماهی سیاه کوچولو، داستان زندگی خودِ صمد بود

و آثار و مرگ صمد پرداخت و  یبه زندگ یا نامه ژهیدر و (1916، آذر 18شماره ) "مجله آرش"،صمد از مرگِ سپ
با ادعای ] جالل آل احمد ن،یبه آذ. ا.م ،یساعد نیغالمحس ،یقلم کشور از جمله منوچهر هزارخان یلااهبرخی 

 –ی تهرانی فاطمه مدرسجانباخته  مبارزهمسر ) یعقوبشاهی ازی، ن[*کذب قتل صمد به دست ساواک شاهنشاهی
. مطرح نمودند یاشعار ایمقاالت  یط رانقطه نظرات خود  کی، هر...ءو شعرا سندگانینو گریو د( سیمین فردین
 بهد تالش کرده بو "کوچولو اهیس یماه ینیجهان ب"خود با عنوان  ۀمقالدر  یهزارخانمنوچهر در این میان 

و  منتسب( صمد بهرنگی)قصه  ۀسندیرا به نو( ماهی سیاه)ی قهرمان قصه نیجهان ب ،یکیو مکان یاصول ریغی شکل
 .که موضوع این بررسی است دینما به خوانندۀ خود قالب

 ادیبزرگ، زنده  سینو شنامهیاز نوشته ارزشمند نما یخالصه ابتدا در زادروز صمد بهرنگی، این معلمِ فرودستان؛ ا
نوشتاری که نخستین بار در مجلۀ هفته،  .می نماییم تقدیم "معجزۀ آگاهی"با عنوان را  یساعد نیغالمحسدکتر 

 .زدسا یرا آشکار مبینی  این دو جهانتفاوت  یتاحدودبه چاپ رسید و  1958شهریور  15، تاریخ 6شماره 

 ۀمقال در نقدِاست که  "مجاهدِ خلق؟ ایقهرمانِ منفرد "با عنوان نوشتار دوم به قلم زنده یاد احسان طبری است 
و  ینیجهان بمابین  ی اساسیها اوت، تف"یبا زبانِ مشخص و روشنِ علم" ی کوشیده است تامنوچهر هزارخان
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متن نقد . دینما  نییکوچولو را آشکار و تب اهیس یقصه اش، ماهماجراجوی  و قهرمانِ یصمد بهرنگ یاسیس یمش
به همراه  56در خارج از کشور انتشار یافت و پس از پیروزی انقالب سال 1918مزبور نیز نخستین بار در سال 

توسط انتشارات مروارید در  1959در سال  "مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان"مجموعه مقاالتی دیگر در کتاب 
 . ایران به چاپ رسید

تیرماه  2نامۀ ارژنگ و با موافقت شورای دبیران، به مناسبت فرارسیدن  جموعۀ حاضر پیش از انتشار این شمارۀ ماهم
 . در فضای مجازی نیز نشر یافته است -هشتاد و یکمین زادروز صمد-9911

ی لب به سخن در اثبات کذب بودن شایعۀ ساختگی قتل صمد به دست ساواک در رود ارس، در دهه های اخیر بسیار* 
دوست صمیمی و نزدیک صمد که در روز واقعه با هم در رود ارس شنا می )اند اما روایت دیرهنگام حمزۀ فراحتی  گشوده

 :، در گفتگویی دو قسمتی در نشانی زیر شنیدنی است(اند و تنها شاهد زندۀ مرگ اتفاقی صمد است کرده

https://www.youtube.com/watch?v=KggJoJ2-Tsw 

https://www.youtube.com/watch?v=cdlo1OwbMqk 

 

 معجزۀ آگاهی
 یساعد نیدکتر غالمحس

 ("کوچولو اهِیس یِماه"کوتاه و ماندگار  ۀقص نندهیآفرجهان بینی صمد بهرنگی،  ۀدر بار)

خشکه "وجه آدم  چیبود که به ه نیصمد ا ازِیامت نیحاکم، بزرگتر ط و قدرتِمسلّ مِیرو در رو با رژ ۀدر مبارز... 
به  قایاز زمان، دق یبرش کیدر  ای یا لحظه  ۀمبارزداشت تا به  مانیا شتریب مبارزه تداومِصمد به . نبود "یمقدس

 ایتا حرکت  دانست یتر م هرانسان را مهم ایو  بشهر جن یخیتار نقشِ  ایو  یخیتار حرکتِ ،که صمد یمعن نیا
 .را یهر انسان ایهر جنبش  یِمیتقو نقشِ

را  نهیو س دیرا خر یبزرگ افتخارِ شود یآسان م ،"مرگ برشاه" ادِیگره کرده و فر با مشتِاو روشن بود که  یبرا 
 ۀمرحل نیآخر ،مرحله را نیصمد، ا یدر اذهان بدست آورد، ول یمتیگران ق مذاب ساخت و اعتبارِ یها گلوله آماجِ

 .دانست ینبرد م

ارزش قائل  شیهم برا اریکه بس دانست، یث نمبَرا مطلقا پوچ و عَ ها یاروئیو رو ها یریدرگ نیچن کیکه  هرچند
 میدید نیبا وجود ا. از دست رفت یبه آسان دینکرده، فراوان است و نبا یکارهاکه  نینکته ا نیتر فیظر یول. بود
انعکاس پر  ی،قیهر رف داشت و شهادتِ رانیا یها خلق یانقالب در جنبشِ یآور رتیح رِیچه تاث یهائ مرگ نیچن

 .شد یسبب م ارانی گریرا  در د لیاص یها سر و صدا که نه حرکت

 ،یآور یدشمن فرود م کرِیاست که بر پ یضربات مقدارِ از،یامت نیتر درطول مبارزه عمده ؟یارائه راه چاما مسئله  
با نقش  یعلم یِنیز به جهان بآگاه و مجهّ مبارزِ کینقش که فرق معامله  جاست نیا. تر قیو دق شتریب تِیفیباک
 .شود یآشکار م به جان آمده متهور کیو جذاب  بایز اریبس

 نیا تیاهم ارانش،یخود  با  یفکر یها درتمام بده بستان خود، و کوتاهِ یصمد، درتمام طول زندگ سان نیبد
، "خواهد داشت گرانید یدر زندگ یمن چه اثر مرگِ"است که  نیمهم ا دیگو یآنجا که م. برد ینم ادینکته را از 

م حاضر نبود دُ یول دیجنگ یم میاو با چنگ و دندان با رژ بله. از مو دارد تر کیبار ۀنکتاین  تیاشاره به اهم قایدق

https://www.youtube.com/watch?v=KggJoJ0-Tsw
https://www.youtube.com/watch?v=cdlo4OwbMqk
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ها را عروسکان و  آن یشده دستگاه نداشت ول میرحم به دست اندرکاران و نوکران تسل یا تله بدهد، ذره یال
 نعشِ یول گرفت یشالق م ضرباتِ رِیرا زاخته  "روشنفکرانِ" ،هر برخورد در. شمرد ینم شیب یکوچک دلقکانِ

  .کشاند شانیورشان ساخت و به نابود مبارزه، شعله در اجاقِ دیکه با دانست یم یهائ مهیها را، ه جان آن مهین

 کی ۀقی ،احمد جالل آل ۀو ساکت، چگونه در خان یمتواضع و خاک که صمدِ ستین یآن لحظه فراموش شدن ادی
از هر  ،ش بسته بود و برخالف مثلا ممثل جارو به دُ شهیاستاد دانشگاه را هم را که عنوانِ یا خود فروخته مردکِ

کاظم " ۀو خرخر دیجا پر زمرتبه ا کیفروتن  صمدِ. نشاند شیگرفت وسرجا گذشت، یهم م یسوراخ  تنگ
را از  یصاعقه وار که چنان خشمِ ر،یّمتح. شدند ریّکرد که همگان متح اش چارهیچنان ب و دیرا چسب "یعیود

 .انتظار نداشتند یا آرام و فرو افتاده جوانِ

 یعاد مردمِ تنها و تنها در مقابلِ ،یصمد بهرنگ بودن و تواضعِ یکه خاک دندید نیالع یآن مجلس، به را حاضرانِ
 .حاکم اصال و ابدا یسرسپردگان قدرت است و در مقابلِ دهیستم کش محروم و یها و توده

است که  ثهیخب ۀشجر نیا ۀشیبلکه ر ؛ستین یو بهمان یفالن ،زد دیرا که با یکس دانست، یصمد م ها نیهمه ا با
 ...ش راحت شدش انداخت و از شرّا تها، به خاک مذلّ ضربت نیتر یکار با دیبا

 

 خلق؟ مجاهدِ ایمنفرد  قهرمانِ
 احسان طبری

جالب در  یا دهیپد ،رفت انیمرموز از م یبه نحو یسالگ 09در سن  1916که در سال  یا سندهینو یبهرنگ صمد
قصه . کرد یم سیتدر جانیآذربا یبود دلبسته به مردم که سالها در روستاها یاو معلم. ماست معاصرِ اتِیادب
و صراحت دنبال  یزیبا دالو شیخو یهنر یرا در پرداخت ها یکامال مترق یاجتماع یبود که هدف ها یسینو
 حیتوض( 1916 بهشتیارد)  "نینگ"کودکان نوشته، در مجله  یکه برا ییخود او درباره هدف قصه ها. نمود یم
 : سدینو یم یصمد بهرنگ. سازد یرا آشکار م یبهرنگ یمحتوا و سمت فکر ی،گریکه بهتر از هر وصف د دهد یم

 دینبا ایآ ست؟یچ یجهان گرسنه اند و راه برانداختن گرسنگ مردماز نصف  شتریکه ب مییبه کودک بگو دینبا ایآ"
شسته و  یبچه ها دی؟چرا با میبه کودک بده یو تحول و تکامل اجتماعات انسان خیاز تار یو درست یدرک علم

 یمغازه ها نیتریبچه ها را پشت و میگر قصد دارم ؟ میکن تیترب عیسر و صدا و مط یب سیلک و پ یرفته ب
 اتیادب....؟میکنیاز آنها درست م یکیش یعروسک ها نیکه چن میشهر بگذار یباال یها یفروش یزلوکس خرا
به بچه گفت  دیبا. باشد تیحیاخالق مسنوعِ از  ،و قناعت و تواضع یدوست فقط مبلغ محبت و نوع دیکودکان نبا

 دیبا نهیک نیورزد و ا نهیک ست،جامعه ا یخیتار تکاملِ راهِ سدّو  یانسان ریو غ یکه به هر آنچه و هر که ضد بشر
 ترازو مالِ نِیسنگ ۀکه کف یاز جانب کسان صِرف، یِدوست اطاعت و نوع غیتبل. کودکان راه باز کند اتیدر ادب

 (از ماست هیتک)  ".ندارد یترازو هم ارزش سبکِ ۀصاحبان کف یاما برا ،ستیمنتظره ن ریالبته غ ،آنهاست

پر محتوا و پر کار  یکوتاه ول یترازو در زندگ «نیکفه سنگ» و برضدّ« کفه سبک»  به سود یبهرنگ زیواقع ن در 
 یفلکور آن توجه جد یبه گردآور یکه و) جانیخلق آذربا انیجانبه تالش کرد، لذا نه تنها در م همه شیخو

 ،گرچه آثار صمد در رشته قصه .افتی تینامش شهرت و محبوب رانیهمه مردم ا انیبلکه در م ،(معطوف داشت
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 یشاهکار او زندگ»: گفته انداش به حق درباره  یول ،متعدد است یخیتار قیتحق و ترجمه ،فولکلور ی،تیمسائل ترب
 .«اش بود

و همه به آثارش  همه ،یمرگ زودرس و مرموز صمد بهرنگ ،یو مترق یخلق یریگ سمت ،پر حاصل و جالب یزندگ
 باًیآن را تقر یاست که و «کوچولو اهیس یماه»  قصه یاثر بهرنگ نیآخر .است دهیبخش یدرخورد یِصالبت معنو

 کیسمبول ۀقرار گرفت و لفاف یدچن یادب یها ریقصه مورد تفس نیپس از مرگ او ا .در آستانه مرگ نگاشته است
نامه  ژهیدر و یمنوچهر هزارخان یاز جمله آقا .شد دهیکش رونیداستان ب ۀنهفت ۀشیآن شکافته و اند زیو رمز آم

عنوان  نوشت تحت یا مقاله، (1916آذر  18آرش شماره ) افتیکه به مناسبت درگذشت صمد نشر  "آرش"مجله 
  .«کوچولو اهِیس یِماه یِنیجهان ب»

 یقصه رنگ خاص نیبه ا سندهینو ،نگاشته شده "کوچولو اهیس یماه" کیکه بر داستان سمبول یادب ریفست نیادر
 ،خود ریدر تفس یهزارخان یکه آقا یمعن نیبد ،قصه اختالف دارد یواقع یزده که به اعتقاد ما با محتوا

گرفته  یکیکوچولو  اهیس یماه ۀمآبانه و قهرمان منشان یانقالب یِنیب را با جهان یبهرنگ یِو انقالب یخلق یِنیب جهان
 .شده است جادیدر درک داستان ا یسردرگم نجایو از ا

چند از نگارش قصه  یبا آنکه سال .افتینشر  زیآن در خارج از کشور ن ریصمد و تفس یها قصه 1918در سال 
ده است یبدل گرد یکسان یو هنر یمعنو "نییآ" یبه نوع ،که از آن شده یریقصه موافق تفس نیا ،صمد گذشته

سبب است که ما  نیبه هم .کنند یخلق را نکوهش م «یخترِکِ» و «یختلَ»و  غیقهرمانان منفرد را تبل شیکه ک
که به نوبه  میشمار یهنوز سودمند م ،گذشته یهزارخان یآقا ریو تفس یبهرنگ ۀپس از سالها که از نگارش قص

 . مییشرکت جو یهنر یابیبحث و نقد و ارز نیخود در ا

که ممکن است  ،یادب  هیو تشاب ریتوسل به تعاب  یکه به جا میبهتر دانست ،ح بودن بحثمنقّ یبرا از،از همان آغ
تا خوانندگان  میمسئله بپرداز نیبه ا یعلم لیگذارد، با زبان مشخص و روشن تحل یمطلب را مبهم و مشکوک باق

 .ندیتوجه نما میکن یکه ما از آن دفاع م یبه کنه بحث و نظر یتر عیوس

* * * 

قصه چنانکه گفتم  نیا یاسراپ .میآشنا شو «کوچولو  اهیس یماه»قصه کوتاه  یاز محتوا یا نخست با خالصه 
 و جا جاندار و پر محتواست همه ،و رموز صمد اتیناک .است (کیسمبول)  زیو رمز آم( کیاله گور) زیآم هیکنا

از  ریگمنام و حق یفرزند خود سمبلِ "کوچولو اهیس یماه"مثال  .دارد یکشف و تفکر وا م ،خواننده را به جستجو
. شده کشف کند دهییرا که در آن زا یباریآخر جو خواهد یاش، م خانواده یبرحذر باش ها رغمیعل. ماست ۀجامع
 : سدینو یم دصم

کوچولو و مادرش در  یخانه ماه... شد یروان م هرّد زد و در ته یم رونیکوه ب یسنگ یها وارهیاز د باریجو نیا»
 .«از خزه  یسقف ریبود، ز یاهیپشت سنگ س

 کند یکه صمد وصف م یا خانواده شود یم دهید یبهرنگ سمیاز سمبول ینمونه ا ی،عاد به ظاهرِ جمالتِ نیهم در
هم در فکر و هم  ،منجمد و آداب و عادات مکرر در مکرر یت هااجتماع است، که از سنّ از اعماقِ ریفق یا خانواده
 زند و در یم رونیب «یسنگ یوارهاید»از  «باریجو»صمد  کیبه زبان سمبول ای .شده است صرهروزانه محا در عملِ

  .است "زه ایخ سقفِ" ریز "یاهیس سنگِ پشتِ"خانه در  و درِ شود یروان م "هدرّتهِ "
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 کودکِ .شود یم دهیدر سراسر داستان د ،رفتهگ ییجا ینیمع یآن محتوا که در پسِ کیزبان سمبول نیهم
به سخنان مادر که  ،است خبرچه  گرید یکجاست و در جاها باریخواهد بداند آخر جو یکنجکاو و جسور که م

 رغمیو عل کند ینم یتوجه ،«میاست که ما دار نیهم یو زندگ میجاست که ما هست نیهم ایدن» دیگو یم

از  یکه سمبل) ایکوچولو به در اهیس یماه دنیداستان تا رس سجِنَ تمامِ .افتد یبه راه م "ها یرماهیپ"نکوهش 
 جیقهرمان به تدر ی،انقالب سلوکِ نیو در ا ،نبرد لفِمراحل مختعبارت است از عبور از ، (جامعه و خلق است

 .ابدیتکامل دست  الزمِ ۀتواند به درج ینم ،دید میگرچه چنانکه خواه ،شود یتر م دهیتر و آبدریبص

تراشد  یها خنجر م اهیگ غِیکوچولو با مارمولک است که از ت اهیس یماه مالقات ،و سلوک ریس نیا از حوادثِ یکی
 کند، یخنجر از مارمولک تشکر م افتِیکوچولو به مناسبت در اهیس یماه یوقت .دهد یدانا م یها یو به ماه

 :دیگو یمارمولک در پاسخ م

 یها خنجر م اهیگ غیاز ت نمینش یم ،شوم یم کاریب یدارم وقت یلیخنجر ها خ نیمن از ا ستیتشکر الزم ن»
مارمولک  ؟گذشت نجایاز اای  یهگر قبل از من مام: گفت یماه. دهم یمثل تو م ییدانا یها یسازم و به ماه

  «را به تنگ آورده اند ریگیماه ند و مردِه اشدای خود دسته  یآنها برا گریحاال د. ها گذشته اند یلیخ :گفت

: دهد یمارمولک پاسخ مند، ه انگ آوردترا به  ریگیچگونه مرد ماه پرسد یکوچولو از مارمولک م اهیس یماه یوقت
 .کشند یرا با خودشان م رشوند و تو یور مت واردِ ،انداخت روت ریگیکه ماه نیهم ،که همه با هم اندنه آخر »
  «ایبه ته در برند یم

صمد  یِنیب جهان یعنیقصه  ۀسندینو یِنیجهان ب که به نظر ما از لحاظ درکِ میآن نقل کرد یگفتگو را برا نیا
 ارمولکم .است تیاهم یدارا ،صمد تفاوت دارد یِنیب کوچولو که با جهان اهِیس یماه یِنیب و نه جهان یبهرنگ

 ."ند که همه با هم انده اشدای خود دسته  یآنها برا گریحاال د .گذشته اند ها یلیخ": دیگو یم

 "ریگیمرد ماه"و  .شود یعبارات برجسته م نیدر ا ریگیمرد ماه تورِ بردنِ ایدر به تهِ یمبارزان برا و تشکلِ حاداتّ
سمبل را چند بار در متن داستان به کار  نیموجود است و صمد ا ستمگرِ نظامِ سمبلِ ،میرژ سمبلِ نجایدر ا

بار  کیو  دهد یم یرو یا حادثه نجایدر ا، رسد یخلق م اجِموّ یایکوچولو سرانجام به در اهیس یماه یوقت .برد یم
 .کند یخواننده روشن م یرا برا یبهرنگ یِنیجهان ب ،گرید

هزارها : برخورد یگله ماه کیبه  سط راهو ندیرا بب ایدرکه تهِ آب  ریرفت ز» کوچولو اهیس یماه :سدینو یم صمد
دوستانش را صدا  ،یکجاست؟ ماه نجایا. میآ یدور م یها از راه.ام  بهیمن غر قیرف: دیپرس شانیکیاز . یهزار ماه

: ها گفت یاز ماه گرید یکی یخوش آمد ایدر به! قیرف: گفت اهیس یبعد به ماه .گرید یکی! دینگاه کن:زد و گفت
هر : گفت گرید یکی .دنرو یاز آنها هم به باتالق فرو م یالبته بعض زندیر یم نجایبه ا بارهایها و جو همه رودخانه

  «...یداخل ما بشو یتوان یوقت دلت خواست م

را  ریگیو گفت دام مرد ماه دهستند که مارمولک از آنها خبر داای ظاهراً همان دسته  یهزارها هزار ماه ۀگل نیا
 م،یمبارز روبرو هست خلقِ متشکلِ عِیوس جنبشِ کیبا  ی،هزارها هزار ماه ۀگل نیما در ا .برند یم ایدرتهِ با هم به 

 شِیخود که ک یِنیموافق جهان ب ،کوچولو اهیس یماه یکه وارد آنها شود ول طلبند یکوچولو م اهیس یآنها از ماه
که  دیگو یم انیو به ماه ونددیگروه بپ نیبه ا خواهدی به خلق است، نم اعتنا یجدا از خلق و ب منفردِ قهرمانانِ

 ستیسر به ن متِیبه ق گشت است که او، نیدر ا یآنها بشود ول ۀبعد وارد دست« بزند یگشت » خواهد یاول م
 طیآمدن از مح رونیب. بکشد دهید هیکه ته یخوار را با خنجر یپرنده ماه کیکه  شود یشدنش تنها موفق م
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 که دشمنِ ریگینبرد با مرد ماه یبرا یانقالب شرکت در جنبشِلق، خ یایرو آوردن به در ی،و خانوادگ یتنگ فرد
که از  یخود و خنجر کوچولو به اتکاء جسارتِ اهیس یماه یول .سندهینو ۀشیاست اند نیچن - است انیماه

 یکم ثمر نابود م یِانفراد نبردِ کی درکند و  یخوار بسنده م یماه ۀا و پرندسقّ مرغِ به کشتنِ ،مارمولک ستانده
 : سدینویعبارت پر معنا را م نیکوچولو ا اهیس یماه ییدر باره سرنوشت نها یبهرنگ. شود

 «...نشده است یخبر چینشد و تا به حال هم ه یخبر چیکوچولو ه اهیس یاز ماه»

به  یو متک یخلق اعتنا به خلق باور نداشت و اعتقادش به قهرمانانِ یو جدا و ب "منفرد قهرمانِ"د به مص نکهیا در
 ،لوکوراوغمثالً صمد درباره  .دانست یبه روشن زیاو ن گرِید یها از نوشته توان یم ،جنبش است به مجاهدانِ ،خلق

که منشا  یزالیقدرت ال ،مردم است یها توده کوراوغلو همان قدرتِ قدرتِ»: سدینو یم جانیآذربا خلقِ قهرمانِ
 «قدرت است نبدی داشتن مانیدادن و ا هیوغلو تکاروک تیخصوص نیبزرگ تر .همه قدرت هاست

کوچولو را برجسته  اهیس یماه ینیو جهان ب ندیب یرا نم یبهرنگ ینیب جهان یهزارخان یقصه آقا نیاما مفسر ا 
روح و اراده  قدرتِ»گاه آنها  هیاعتنا به خلق که تک یجدا از خلق و ب منفردِ قهرمانانِ شِیسازد و کار را به ستا یم

از  ینوشته شده ول یسندگینو ۀحیمسلما با قر یانهزارخ یمقاله آقا.کشاند یم ی،نه قدرت جنبش انقالب« است
 .انباشته است ،دنریپذ یرا نم یکه فلسفه و میحساب نسبت به آن مبارزان ضد رژ هیتسو کی

سازد و  یمتوجهشان م یقصه بهرنگ ی«ها یه ماهچکف»  آنها به هیکالم را به هنگام تشب یِدر گزندگ ژهیبه و یو

نوع مناظرات  نیپاسخ دادن به ا یبرا .نامد یم« نِ تاریخمفعوال»و  « وامانده و لنگِ یزخم یخرها»آنها را 
 میده یم حیما ترج یکار برد، ول بهمستحسن است  گرانیآنچه که در نزد د رینظ یارهایالگوها و مع دیبا

 یو احترام و ادب را در امور علم مینگاه دار زهینوع الگوها پاک نیا شِیرا از آال یو ادب یاجتماع ی،اسیمباحثات س
 .  میباش یمراع یو هنر

کوچولو  اهیس یکند که مقابله ماه یمنفرد از آنجا آغاز م قهرمانِ ینیب در ساخت و پرداخت جهان یهزارخان یآقا

 و نسلِ ریپ ما با آن مقابله دادن نسلِ. شمرد یرا م« نزاع دو نسل»را  «یماه ریقوم پ» با مادر و خانواده و
و  یجد یو آن را فاقد محتوا میمخالف عتاًیطب یانقالببه عنوان بنام نسل  یکار و دوم به عنوان محافظه یاول ،جوان

 یِانقالب که در توارثِ میو بر آن میدان یگذشته م ناسپاسانه نسبت به نسلِ یِاز فراموشکار یو ناش یاجتماع یواقع
 .آن یۀپا یخودپسندانه و ب یِنه در نف ردیگیم رویجنبش نکه هاست  نسل

به  ،«کند یم یمعرف یاست که بهرنگ یمدرن پیکوچولو ت اهیس یماه» که معتقد است یهزارخان یسپس آقا
از و  یانقالب یِتواند بدون خودآگاه یم یعمل انقالب ایاز آن که گو یحاک پردازد یدوم م نادرستِ ۀشیپرورش اند

 ی،و ریبه تعب .کند یرا عطا م زمشکل ال، عمل است که سرانجام بدان نیا خودِ ایشروع شود و گو یخال ۀنیزم
داند که در  یم یکه خودش از چند و چون اش خبر ندارد، ول رود یم یگرید یزندگ یکوچولو به سو اهیس یماه
کوچولو  اهیس یسخن ماه نیبه ا یمتک ،فکر خود نیدر ا یهزارخان یآقا. شود یروشن م شیبرا جیراه به تدر یط

راه که  .فکر کرد دیش که نباه اهم .دیکن یفکر م یادیشما ز»: دیگو یها م زهیر یاست که در خطاب به ماه
 «.زدیر یم یترس ما به کل ،میافتیب

بدون  ی،انقالب کِیکه پرات میو بر آن میهست یانقالب کِیبا پرات یانقالب یِتئور ختنیطرفدار درآم ها ستیمارکس ما
 یانقالب یچنانکه تئور ،شود یخیفاحش و شکست تار یتواند دچار خطاها یرود و م یبه گمراه م یانقالب یتئور

ما را از  ی،انقالب و عملِ یانقالب یتئور کیالکتید وندیپ نیا .شود یم لبدچ پو یِاظلفّ ی، بهبدون عمل انقالب زین
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ۀ از هم گریو از طرف د ،عمل یب پرست و عالمانِ دیتجر و عناصرِ نینش نهیکاب های باف یاز همه تئور یطرف
 قِیهمه حقا ،خود یۀخواهند از تجربه محدود و تنگ ما یکه م یانقالب یاعتنا به تئور یب یها "ستیستیپرا"

 .کند یم هیرا توص دانیتنگ م سمِیستیپرا نیهم یهزارخان یاتفاقاً آقا یول. کند یجدا م ،کشند رونیعالم را ب
همه قفل هاست  دیکل یفرد ۀاراد اینشان دهد که گو خواهد یم ی،نادرست از قصه بهرنگ ریبا تعب یهزارخان یآقا

قصد  ها انکه انس دیگو یماه م .دیگو یبا ماه سخن م یماه یاز گفتگو ،در قصه مورد بحث ییجا یمثالً بهرنگ
ها هر کار که  آدم" :دیگو یماه در پاسخ او م .کند ینکته شک م نیدر ا ،ریّبا تح یماه .نندیاو بنش یدارند بر رو

چهره اش را  یاهیس ابرِ رایز ،سازد یرا بر زبان جار "کنند یم" کند لفظِ یماه فرصت نم یول ،"...دلشان بخواهد
  .پوشاند یم

  :سدینو یم یو .ردیگ یبزرگ قرار م یسففل مِیتعم کی هیپا ،زودیاپ نیا یهزارخان یبرا

مطلب گفته شود که  نیا گریبار د کی که است نیا یکوچولو با ماه برا اهیس یماه یشب و گفتگو ۀتمام صحن"
 "رممکنیغ"و  "محال"بر  یروزیاراده در پ عاملِ گریبار د کیکنند و  یکه دلشان بخواهد م یانسانها هر کار

فقط و فقط  یانسان ردِخِ زیاراده و ن .است رفصِ سمِیلونتارو وِ ییاراده گرا ،مسئله طرز طرحِ نیا. برجسته شود
را که  یفیآن وظا تواند یو متناسب از آنها م حیاستفاده صح قیو از طر یاجتماع یروندها یقانونمند با درکِ

 یروزیپ. توانا داشته باشند ۀبکنند هر قدر هم که اراد توانند یهر کار که دلشان بخواهد نم. مطرح است حل کنند
 . ستین یشدن زین ،ستین خیکه حل آن در دستور روز تار یامور یعنی ،ممکن ریبر محال و غ

نهفته در  یپرورش و تکامل دادن قدرت ها یرویبه ن"او  انیبه ب ،دیستا یم یهزارخان یکه آقا یفردمن قهرمانِ
 !"شود یاتم آزاد م یرویهمچون ن کبارهیاست که  یخالق یروین"و شهامتش  "شود یم زیمتما گرانیوجودش از د

ی قهرمان زِیاسرارآم ۀبه مرتب ی،نهفته روح یبلکه با پرورش قدرت ها ،توده ها نبردِ بِینه در فراز و نش ،قهرمان نیا
را  یداستان بهرنگ انیپا یمنظور هزارخان نیبد .نادر است در جامعه از موجوداتِ عتاًیطب یقهرمان نیچن .می رسد

 .سازد یبرجسته م ژهیبه و

اما  .مادر بزرگ هم خوابش برد .دندیگفتند و خواب ریشب بخ یماه 11999»: سدینو یداستان م انیدر پا یبهرنگ
 «.بود ایدر شب تا صبح همه اش در فکرِ .خوابش نبرد ،هر چقدر کرد ییکوچولو سرخِ یماه

که  یکس ،متنفر از نسل قبل از خود ،خود یشخص روحِ به قدرتِ یمنفرد متک قهرمانِ ی،هزارخان یدر نظر آقا
هزارها  تصورِ ،مجاهد خلقِ رِاو تصوّ یقهرمان است و برا لِیاص ۀنمون ،اموزدیحرکت را ب ،حرکت نیدر ح خواهد یم

تن از  کیاو حتماً فقط  راست که به نظ یعیلذا طب ،ستیمطبوع ن ،ماست دورانِ ۀصیهزار مجاهد خلق که خص
 فرتوتِ ۀندینما نیا ،و همراه مادر بزرگ ندیگو یم ریهمه شب بخ هیکند و بق فکر ایتواند به در یهزار تن م 10

منفرد که  قهرمانِ ی،هزارخان یبه نظر آقا آری، .روند یغفلت و رخوت فرو م یِخرگوش به خوابِ ،گذشته نسلِ
 .دهینادر و برگز تاس یموجود ،روح و اراده است به اسرارِ یمتک

خت و لَ یاعتنا به توده ها یبه قوت روح و ب یمتک منفردِ قهرمانان و پهلوانانِ که عصرِ میبر یبه سر م یما در دوران
و سازمان  یانقالب ینیب مجاهدان وابسته به جنبش خلق که به جهان ی،قهرمانان خلق و عصرِ افتهی انیترسو پا

 و ما وراء بغرنجِ میعظ فیوظا توان یاست که م یقهرمانان نیچن یاریتنها به  .آغاز شده است ،مجهزند یانقالب

و شور  یقهرمان یانرژ میما در آن است که توانست یابیعلت کام": دیگو یم نیلن .جامعه را حل کرد یادیبن تحولِ
جلد  ،اتیکل) .میمبرم متمرکز ساز فیوظا نیمهمتر یرا بر رو یسوزان و انقالب یو تالشها میتوده ها را اوج ده

 (18صفحه  ،92
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باال  فه،یوظ ؛تن است کیهزار تن فرزند خلق تنها  10که در  ستیجستجو و پرورش قهرمانان منفرد ن فه،یوظ
دارد  یمختصات ،نینو قهرمانِ نیا. مبرم است فیوظا یآنها بر رو سوزانِ ها و متوجه کردن تالشِ توده بردن شورِ

 :است نیکه آن هم نو

تا موافق  کند یرا درک م تیواقع یول وندد،یپ یمردم م د و به خواستِرَبُ یم یشخص یها عیهاز دا نینو قهرمان

مرگ را  یول گذارد یرا کنار م ثاریا به خاطرِ ثاریو ا "مردن بایز" آلِ دهیا یو. آن را دگرگون سازد ی،تکامل نِیقوان
 یع تلقزَع و فَزَبدون جَ ی،عیحادثه طب کی ثابهبه م یبا خونسرد ،امر مردم ضرور گردد شرفتیپ یهرگاه که برا

 یانضباط نم نِیخود را جانش یِخودپسند. است یانقالب شاهنگانِیپ متشکلِ سازمانِ ،او معجزه گرِ افزارِ ؛کند یم
 ژشت هایاو  یسازد و برا یغرق م یانقالب خود را در تالش مالل آور و خسته کننده تحولِ تیشخص ؛کند
زمان و  یضرورت ها چارچوبِانه در و مصرّ یجد بلکه کارِ ؛ستیمطرح ن خیدر صحنه تار کیو درامات کیستیآرت

کرده  جادیعصر ما ا یِستینیلن - یستیمارکس یِانقالب مِیعظ مدرن که جنبشِ پِیاست آن ت نیا. مکان مطرح است
 .دارد یکهن تفاوت اساس پیت است و با قهرمانانِ

کهن را به  پیآن ت خواهد یم یهزارخان یآقا .نوع قهرمان همه جا نشان داده است نیعالقه خود را به ا یبهرنگ
خواهد به اتکاء  یکه م نجاستیتمام مسئله ا. آن سازد ۀرا پشتوان یبهرنگ ۀمدرن جلوه دهد و وجه پیعنوان ت

را تا سطح  میضد رژ مبارزانِ انبوهِ لیخ شوند، یم هیخود تغذ روحِ زِیاسرار آم از منبعِ که منفرد قهرمانانِ یتئور
 نییپا ،دارند "یاهیگ یِزندگ" یهزارخان یاز همفکران آقا گرید یکی زِیدشنام آم انِیب بهکه « وامانده لنگِ خرِ»

مبارزان در کار  یگمراه یکه برا یرنگیبرد، بلکه از ن یپ اتینظر نیا یفکر یِانیست بننه تنها به سُ دیبا. آورد
 . برحذر بود ارانهیهوش زیاست ن
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 یادهای آموزشی
 پرویز شهریاری

 
 ( تهران 9919اردیبهشت  22 -کرمان 9961آذر  26)

ها قومی دریانورد بودند و بسته به نیاز هر منطقه، کاالی خود را که از جای دیگری خریداری کرده بودند به  فنیقی
ی نخست پیش از  نگار هزارههرودوت تاریخ . کردند بردند و با کاالی بومی آن سرزمین معاوضه می جای دیگر می

ها در ساحل لنگر  فنیقی»: نویسد او می. ها دارد فنیقی« خرید و فروش»ی  میالد یونان، روایت جالبی درباره
گردند و آتشی روشن  سپس به کشتی باز می. چینند کاالی خود را به صورتی منظم در ساحل می. اندازند می
کنند و  آیند، کاال را برآورد می ن با دیدن دود به سوی ساحل دریا میمردم آن سرزمی. ایم کنند که ما آماده می

فرود   ها از کشتی فنیقی. شوند زنند و از آن جا دور می گذارند، ولی به کاالها دست نمی مقداری طال در آنجا می
دارند و کشتی  برمی اگر مقدار طال را با کاالی خود مناسب دیدند آن را. کنند آیند و مقدار طالها را بررسی می می
تر از مقدار کاالی خود احساس کنند، بدون این که  ولی اگر ارزش طال را کم. گیرند ها راه برگشت را پیش می آن

گردند و به  مردم بومی آن ناحیه باز می. مانند گردند و منتظر می دست به طال یا کاالی خود بزنند به کشتی برمی
در این جا هیچ کدام از دو طرف . کند تا ملوانان راضی شوند آن قدر ادامه پیدا می این وضع... افزایند مقدار طال می

مردم هم تا زمانی . زنند تا هم ارز کاالیشان شود ها به طال دست نمی فنیقی. ی فریب طرف دیگر نیست در اندیشه
 0522ها در برخورد با هم بیش از  ی قوم این رفتار و روحیه. زنند اند، دست به کاال نمی که ملوانان طال را برنداشته

فهمیدند، ولی به خاطر نیاز با هم  شناختند و زبان یکدیگر را نمی ها و مردمی که یکدیگر را نمی قوم. سال پیش بود
ی غارت یا نابودی دیگری  بردند و در عین حال با رفتار انسانی خود در اندیشه مراوده داشتند، از یکدیگر سود می

 . نبودند

ها در آمریکا جای خود را به نظام  ی هجدهم که به تدریج نظام ارباب رعیتی در اروپا و وارثان آن از سده
داری داد و تجارت رونق گرفت، از یک طرف هجوم به کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین برای  سرمایه

ای بسیار ظالمانه و به ویژه در کشور  شیوهداری به  ها آغاز شد و از طرف دیگر دوران برده مستعمره کردن آن
ها و  شدند، زن دزدان دریایی به کشورهای آسیا و آفریقا به ویژه آفریقا وارد می. انگلیس و آمریکا به اوج خود رسید

رساندند تا به صاحبان زمین  کشیدند و با وضع اسفباری به انگلیس و آمریکا می دزدیدند، به زنجیر می مردها را می
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هایی هم  شدند و آن بیش از دو سوم مردم در بند افتاده در راه تلف می. ها بفروشند ها و معدن احبان کارخانهو ص
ها از هیچ حقی حتی  این انسان. رسیدند ناچار بودند تا سر حد مرگ برای صاحبان خود کار کنند که به مقصد می

 . رفتند میحق ازدواج برخوردار نبودند و اغلب در پایان جوانی از بین 

  انسان»ی نادرست و غیر علمی  ی سرمایه داری برای توجیه این رفتار ضد انسانی، نظریه نظریه پردازان جامعه
بقای »بودند و حق داشتند برای « متمدن»اربابان کشورهای استعماری . را ساختند« انسان وحشی»و « متمدن
 . د کنندرا به زنجیر بکشند و در واقع نابو« وحشی»جهان « تمدن

داری را از سر گذرانده بودند، ولی هرگز با  های دور تاریخی خود دوران بردگی و برده ها در گذشته بسیاری از ملت
و « استعمار»های  با گذشت زمان واژه. داری دوران سرمایه داری رو به رو نشده بودند ای به بزرگی برده فاجعه

یا  کشی سابقه داری تغییر نکرد و جنگ و آدم ت عمل جهان سرمایهبه صورت ناسزا درآمد، ولی ماهی« برده داری»
به قول برتولت برشت، نویسنده و اندیشمند . ها نیست آدم کشی تنها به رگبار بستن آدم. تر پیدا کرد گسترده
او را شود با چاقو شکم کسی را پاره کرد یا پایش را برید یا بیماری  می. آدم کشی انواع گوناگون دارد»: آلمانی

ممکن است کسانی را به . ای جا دارد یا تا سر حد مرگ به کار کشید توان کسی را در دخمه می. مداوا نکرد
 « .ها ممنوع است کشی خودکشی واداشت یا به جنگ فرستاد، در حالی که تنها برخی از این آدم

ایجاد جنگ است تا هم  های کسب سود جهان سرمایه داری به دنبال سود و سود بیشتر است و یکی از راه
: نوشت« دکتر پتر وال»نزدیک به سی سال پیش . های فقیر را فقیرتر کند های خود را بفروشد و هم ملت سالح

ّشود، در حالی که تنها یک درصد از این  ی تسلیحات می میلیارد دالر هزینه 922بنابر برخی برآوردها، هر سال »
ی یک فروند جت جنگی برای  هزینه. جهان آب تصفیه شده فراهم کنندهای  ی ملت مبلغ کافی است تا برای همه

توان با پول یک تانک، هزار  می. کند های کوهستانی کفایت می  هزار داروخانه در نقطه 12ی  ساختمان و اداره
 ی ما امکان تحصیل و ها کودک سیاره هنوز میلیون« ...آموز فراهم کرد هزار دانش 92کالس درس برای آموزش 

ها انسان را آواره کرده است، در حالی که هر سال صدها و  ای میلیون های منطقه جنگ. رفتن به مدرسه را ندارند
ها  اند و میلیون میلیون نفر گرفتار گرسنگی مزمن 622بیش از . شود صدها میلیارد دالر صرف ساختن سالح می

فیزیک دان انگلیسی و عضو « سی مونه برناردجون د». کودک به دلیل کم غذایی و بیماری در خطر مرگ هستند
ترین  در زمان ما مهم»: ی سلطنتی لندن، رجل اجتماعی و مبارز راه صلح نزدیک به پنجاه سال پیش نوشت جامعه

چیز درک این موضوع است که سوءاستفاده از دانش برای خوشبختی مردم آنقدر بزرگ است که در مقایسه با آن، 
اند بی  های تدافعی و تهاجمی را آورده اند و امروز پیمان که در گذشته موجب جنگ شدههایی  ها و کشمکش بحث

ی  های دانش موجود به دست آورد بسیار بیشتر از همه توان با همین موفقیت  ثروتی که می. نمایند معنا می
مواد خام، نفت و های  ها و حاکمیت بی رقیب بر سر چشمه چیزهایی است که در اثر تسخیر پربارترین سرزمین

توان در  شوند در مقایسه با آنچه می ی جنگ می ها که به دلیل آن آماده های مادی دولت هدف. شود زغال عاید می
 « .موقعیت صلح، آن هم بسیار زود به دست آورد ناچیز و احمقانه است

به نام »ا عنوان ب« های آموزش پیش از دبستان مرکز پژوهش»ای از سوی  خورشیدی بیانیه 1969در سال 
های نخست زندگی،  در این بیانیه سفارش شده است به کودکان خود از همان سال. منتشر شد« دوستدار کودکان

با ... ها را از هر نژاد، ملیت، مذهب، رنگ پوست و ی انسان روش انسانی زیستن را بیاموزیم تا یاد بگیرند همه
ای را بر دیگران برتری ندهند، از خشونت بپرهیزند و دیگران را از  ویژهحقوقی برابر در نظر بگیرند، خود را یا گروه 

محیط زیست و زندگی انسان را نیاالیند و دیگران را از آلودگی محیط زیست و گسترش آن . خشونت بازدارند
 ... بازدارند
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توان با دیدی  هیچ ایرادی وارد نیست و تنها می« های آموزش پیش از دبستان مرکز پژوهش»به این بیانیه 
ها بد نیست اگر به  ی این با همه. تحسین آمیز به آن نگریست و آرزومند توفیق گردانندگان آن مرکز شد

های شخصی و عادت  ه با تالشطبیعی است ک. داری است جنگ در سرشت نظام سرمایه: هایی اشاره کنیم نکته
جنگ و . ی کار سنتی خود بازداشت داری را از ادامه توان سرمایه دادن کودکان خود به دوستی و صلح خواهی نمی

کودکان ما به جز دست آوردن اخالق و رفتار . افتد ی ما برنمی ها از سیاره ی جمعی انسان جنگ طلبی جز با مبارزه
توان نظام امپریالیستی را از سنگر جنگ به عقب  هاست که می ی ملت ی بی وقفه مبارزه انسانی باید بدانند تنها با

نباید « مدارا با دشمنان»ی زندگی انسان است  الزمه« مروت با دوستان»کنیم که اگر  ما در زمانی زندگی می. راند
وزش پیش از دبستان، توجه دادن بنابراین در آم. ها باشد ی جنگ طلبی آن تواند به معنای تسلیم به روحیه و نمی

ی فساد یعنی غارتگری جهان سرمایه داری باید جزو  ی جمعی و بی امان با این جرثومه کودکان به مبارزه
وقتی مردم با هم »: این ضرب المثل چینی بسیار آموزنده است. های اصلی هر پدر و مادر و هر مربی باشد وظیفه

کودکان ما در ضمن باید با مضمون « .هم به زمین بکوبند، زلزله خواهد شدشود و اگر با  نفس بکشند، توفان می
گویی  ی گزافه ستمکارِ خودکامه تنها نابکاران را دوست دارد و تشنه»: این پند ارستو شاگرد افالتون آشنا باشند که

کند و به  ان دچار نمیی آزاداندیشی خود را به زبونی تملق خود کامگ ولی هیچ انسان فرزانه« .ی خود است درباره
 : قول استاد سخن سعدی

 بر تن چو هیچ جامه نباشد بِه اتفاق
 ای که در آن هیچ مَرد نیست ز جامه

 . بپذیریم« انسان»را به مفهوم عام آن یعنی « مرد»البته به شرطی که 

ایرانی همیشه به دو . شود ی خود مربوط می ی ایرانی در طول تاریخ هزاران ساله ی دوم به رفتار و روحیه نکته
وقتی . ی انسانی های اهریمنی و پذیرفتن و پراکندن روحیه مبارزه با شیوه: جنبه از زندگی انسانی باور داشته است

شد با آن که  کورش به سرزمین بابل رسید در حالی که جلوی لشکریان خود به نیایش گاه مردم بومی نزدیک می
گاه حالت  ، چند متری مانده به نیایشگاه از اسب پیاده شد در برابر نیایشباورهای دینی مردم آن سامان را نداشت

کورش در عهد عتیق به عنوان . احترام به خود گرفت، چند متر عقب رفت و سپس دوباره بر اسب خود نشست
ل ی حاکمان سرزمین باب را از بند چند ده ساله« بنی اسرائیل»شناخته شده است، چرا که قوم « نجات دهنده»

های گلی تخت جمشید که پس از آتش زدن اسکندر پخته شده و تا امروز باقی مانده است،  در لوح. نجات داد
بینیم که به خاطر فراهم نکردن موقعیت الزم برای قومی که  فرمانی از داریوش خطاب به حسابدار کل می

من دین »: خوانیم وزش زرتشت میدر آم. اند مورد سرزنش قرار گرفته است ای داشته اعتقادهای مذهبی ویژه
مربوط « ها گات»ها از  این جمله« .ای نهد راستین مزدیسنا را باور دارم که جنگ را براندازد و رزم افزار را به گوشه

 : به خود زرتشت است

 زمین را آباد دارید، »

 چارپایان را نکشید، 

 آب وُ خاک را آلوده نسازید، 

 « .ان را تباه نکنیدکشتزار، رَمِه و خانمان کشاورز
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و چنین است که در تاریخ پیش از ساسانیان به دلیل احترامی که ایرانی برای زندگی قابل بوده است به جای 
دست کم تا سی سال روز تولد او را ( چه از میان خانواده یا شهر یا کشور)عزاداری برای از دست رفتگان خود 

تاریخ سرزمین ما . و زندگی کردن بیش از مرگ ارزش داشته استگرفتند، چرا که برای ایرانی زندگی  جشن می
ایرانی باید از همان کودکی . یا گم شده و یا به دست دیگران به صورتی آشفته و تحریف شده باقی مانده است

 باید تاریخ سرزمین ما از نادرستی و. ای که در واقع بوده است، بشناسد سرزمین خود و مردم آن را به همان گونه
 . کج اندیشی پاک شود

. بنیان گذاشته شده بود( بین النهرین)های پیش از میالد، تمدنی بزرگ در سرزمین میان دو رود  در هزاره
داری و حاکمیت  ها با وجود نظام ستمگر برده ها و سومری ها، کلدانی های زحمتکش و هنرمندی چون آشوری قوم

همین دانش و هنر بابل . ی باالیی از دانش و هنر برسند ند به مرتبهمستبد و مطلق العنان شاهان خود توانسته بود
های فنیقی و قبطی و ایرانی در هم آمیخت و سرانجام به یونان باستان رسید و آبشخور  باستان بود که با آگاهی

ویژه  های مستعد خاورمیانه و نزدیک به سپس از آن جا به شرق آمد و در سرزمین. ی یونانی شد دانش و فلسفه
ی تنوعی  دوباره به اروپای غربی و جنوبی مهاجرت کرد و سرانجام تمدن امروزی را با همه. ایران و هند بارور شد

ها که در جنوب و جنوب  و هم عیالمی)ها  ولی شاهکار بابلی. که در دانش، فلسفه، صنعت و هنر دارد به وجود آورد
های خود را بر روی  ها آگاهی آن. هایشان بود اه داری آگاهیی ثبت و نگ در نحوه( راندند غربی ایران حکم می

این هوشیاری . دادند های خود جا می پختند و آجرهای پخته را در کتابخانه نوشتند، سپس آن را می خشت خام می
های آنها پس از گذشت هزاران  ی گلی موجب شد نوشته های پخته های خود روی لوح ها در نگاه داری آگاهی بابلی

 . سال، سالم و دست نخورده به ما برسد

ها زیر  های آن های ساکن میان دو رود نابود یا آواره شدند، ولی نوشته داری بابلی فرو ریخت و قوم نظام برده
ی پرده  های انسان درباره ها و کوشش ای از کنش خروارها خاک برای آیندگان باقی ماند تا بتواند رازگشای گوشه

 . حاکم بر طبیعت و جامعه باشد برداشتن از قانون

های نزدیک، تمدن شهری خود را در نزدیکی و یا روی  ولی مردمی که هزاران سال بعد و در همین سال
آمد در  جا به آجرهای محکم و خوش تراشی برخوردند که به نظر می کردند این جا و آن های بابلی بنا می کتیبه
« آجرهای پرشیار»جهل آدمی موجب شد تا از این . ها پدید آمده باشد در آن« شیارهایی»ها  ی گزند سال نتیجه

های خود  های ساختمان که هر کدامشان بیش از طالی هم وزن خود ارزش داشت برای پر کردن الی ستون
تنها در صد . ی پدران ما را فدای جهل خود کردند ی گرانبهایی از ارثیه به این ترتیب مجموعه. استفاده کنند

« عراق»ی اخیر بود که به تدریج به اهمیت شیارهای روی آجرها پی بردند و آزمندان اروپایی با هجوم به  ساله
 . های کشورهای خود منتقل کردند آنچه را که باقی مانده بود به موزه

ها قابل گذشت  ولی اگر بی خبری مردم عراق و نشناختن اثرهای تاریخی کشور خود به علت همین بی خبری آن
شد، در زمان ما که اوج آگاهی انقالبی و بیداری فرهنگی مردم است، بی توجهی حتی به یک قطعه از اثرهای با

گاهی حتی یک کتیبه، یک نقاشی یا یک وسیله . های گذشته قابل چشم پوشی نیست تاریخی و هنری نسل
د و مشکل گشای بسیاری از تواند نقشی کلیدی داشته باش تزئینی یا تربیتی باقی مانده از دوران گذشته می

در مصب رود نیل پیدا  1699در سال « ی روزتا کتیبه»توان اندیشید که اگر  به سختی می. ها شود دشواری
توانست پرده از خط  مصر شناس فرانسوی یا کس دیگری می( 1890-1692)« ژان فرانسوا شامپو لیون»شد،  نمی

ود که به دو زبان مصری و یونانی نوشته شده بود و دانشمند این تنها کتیبه یا لوحی ب. بردارد« هیروگلیف»
 . فرانسوی توانست به یاری زبان یونانی، راه خواندن زبان هیروگلیفی را پیدا کند
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. اند اند کاری جز ویرانی اثرهای پیش از خود نداشته ی ملت ما سوار بوده گردنکشانی که هزاران سال برگرده
شخص او برای آیندگان بماند و به همین دلیل اثرهای تاریخی گذشته ا ویران  خواست اثرهای هرکسی تنها می

سپرد و به گمان  سوزاند و حتی دانشمندان و هنرمندان را با اندک بدگمانی به دم تیغ می ها را می کرد، کتاب می
شدند  وشتی دچار مینهاد، ولی این اثرها هم پس از او به همان سرن عصر خود را بنیان می« جاودان»خود اثرهای 

 . که اثرهای دیگر شده بودند

منظور صاحبان ]ایرانی »: نویسد ی خود می پزشک آلمانی دربار ناصرالدین شاه در سفرنامه« یاکوب ادوارد پوالک»
تنها در پی ایجاد چیز تازه است و آن چه را قدیمی است . تمام کردن و کامل کردن را خوش ندارد[ زر و زور است

ها به  ها و منزل به این ترتیب، مبالغ گزافی برای ساختن کاخ. سپارد ه و بی اعتنایی به دست نابودی میبا مسامح
همین اصل نیز در اصفهان که ... رسد، اما از پرداخت مبلغی ناچیز برای تعمیر و مرمت الزم پرهیز دارند مصرف می

سبکی بسیار دل پسند ساخته شده بودند به های باعظمت که به  کاخ. مرکز شاهان صفوی بود به کار بسته شد
 «...خاطر غارت مصالح ساختمانی آن منهدم شدند یا به دست ویرانگی تقدیر سپرده شدند

های گذشته، چه کتیبه باشد یا کتاب یا یک نقاشی،  نگه داری اثرهای تاریخی و توجه به اثرهای باقی مانده از نسل
ی کار دانشمندان و هنرمندان مردم این سرزمین و از طرف  ها نتیجه این. های گذشته نیست به معنای تایید نظام

داری یک کاخ سلطنتی یا حتی یک  نگه. ای برای تنظیم تاریخ اجتماعی پر درد این مردم است دیگر زمینه
 . گورستان نه به معنای پذیرش ظلم و جور شاهان، بلکه به معنای به نمایش گذاشتن این ظلم و جور است

در یک طرف حکام ستمگر و در طرف دیگر . ی تاریخی مردم سرزمین ما واقعیتی است غیرقابل تغییر گذشته
ها و  نه تنها نباید گذشته را به فراموشی سپرد، بلکه باید با ترتیب دادن درست و منطقی موزه. مردمی ستم کشیده

ها، آگاهی مردم را باال برد و  رهای درون آنها و ابزا ی بازدید مردم از کاخ ها و تنظیم درست و آگاهانه نمایشگاه
 . ها را نسبت به ستمگران تیزتر کرد ی آن کینه

با دردی « فن براهین الجبر و المقابله»ی  دان و اخترشناس نیشابوری در پیش گفتار رساله خیام اندیشمند، ریاضی
هایی را  رایم حال و مجال تکمیل بررسیهای زمان همواره با پیشامدهایی همراه بود که ب تعریف»: گوید جانکاه می

ی کمی  کنیم که از اهل دانش جز عده چون ما در دورانی زندگی می. گذاشت ها را نمی که کرده بودم و دقت در آن
های ایام  هایی که مصیبت ها نصیب خود را از دقیقه اند، چیزی نمانده و آن که به هزاران رنج و محنت دچار شده

بسیاری از هم عصران متظاهر و دانش فروش، . کنند های علمی می کند صرف پژوهش ریغ میناچار از هر کسی د
گذارند و آنچه  پوشانند و گاهی از حد خودنمایی و تظاهر به دانش و معرفت پا را فراتر نمی ی باطل می حق را جامه
های زیبای  فریاد را در دو بیتی و ما این« .کنند های جسمانی پست صرف می دانند تنها در غرض ها می از راه دانش

 : بینیم که خیام هم می

 « چون چرخ به کامِ یک خردمند نگشت»

 ای چرخ فلک نه عقل داری نه هنر »

 «هرگز نکنی به کارِ آزاده نظر

 گر بر فلکم دست بُدی چون یزدان» 

 برداشتمی من این فلک را ز میان 
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 از نو فلکی دگر چنان ساختمی 

 «رسیدی آسانکازاده به کام دل 

 نا آمدگان اگر بدانند که ما »

 . «کشیم، نایند دگر از دهر چه می

ی دانشمندان و هنرمندان  ی نیک اندیشان و آزادفکران و همه این طبیعی است که در روزگار تسلط زر و زور همه
ها را بر گردن  نارواییبنالند و به خاطر مصون بودن از قهر قهاران، گناه « مهره فرشان گوهرشناس»از دست 

نه عقل داری »: گوید ولی در واقع خطاب خیام به حکمرانان زمان خود است که می. بگذارند« فلک»و « گردون»
 «.نه هنر

ی مردم از جمله به این خاطر است که هنر را از  ی تالش پر حماسه هنر و دانش متعلق به مردم است و همه
ی کشتار جمعی به ابزار سازندگی تبدیل  رار دهند و دانش را از وسیلهها بیرون بکشند، در خدمت خود ق کاخ

های موجود باشد  ای برای مقابله با دشواری های حاکم بر جامعه و طبیعت وسیله دانش باید با شناخت قانون. کنند
ترین و  ظریفها و هنر با تخیل خود به عنوان  داری برای در هم کوفتن قهر ملت نه ابزاری در دست جهان سرمایه

ها  ی این ها خشم مردم را تندتر کند و همه ترین سالح های روح بشری، باید به صورت یکی از برنده زیباترین جنبه
 . ی دانشمندان و هنرمندان مردمی ممکن نیست جز با به خدمت گرفتن دانش و هنر همه

ی  ای است که به همه تین وارد شود، ضربهای که به یک انسان راس باید به یاد داشته باشیم در زمان ما هر ضربه
توان دشمن را که  ها نمی«من»نیروهای سالم و معتقد به حاکمیت انسان بر سرنوشت خود و بدون کنار گذاشتن 

یابیم، نگه داریم  حرمت دانش و هنر را هرجا که می. ی کافی نیرومند است به تاریخ سپرد ی زبونی به اندازه با همه
 . های دشمن تباه شود یروی پر توان دانشمندان و هنروران در دام حیلهو اجازه ندهیم ن

ای مربوط به دوران گذشته باقی  بگذار از این پس دورانی چون دوران خیام، امکان تکرار پیدا نکند و همچون گله
 .ی اندیشمندان و هنروران روزگار ماست این امید همه. بماند

 

 ؛ پرویز شهریاری و توران میرهادی ...عاشقِ مردمدو جانِ شیفته و 
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 نامه های به آذین به زردشت
 خسرو باقری

 
های  از شب( آذین.به.ا.م)یاد محمود اعتماد زاده  نکوداشت یکصدمین زادروز زندهشش سال پیش مراسم : گنژرا

کاوه اعتمادزاده، کامران  آبادی، با حضور توران میرهادی، محمود دولت 9919دی  29شنبه  مجلۀ بخارا در عصر روز سه
در این مراسم، (. بخوانید ایران وایر گزارش آنرا در) .پورصفر، خسرو باقری و بسیاری از اهالی قلم و هنر برگزار شد

او در بارۀ این جُستار . خسرو باقری، نویسنده و ناقدِ ادبی فرازهایی کوتاه از نوشتار حاضر را برای مهمانان قرائت کرد
به آذین که در این نامه . ا. وجویی است در دریای آبی رنگِ اندیشه های م این نوشته جست":  ارزشمند خود می گوید

های موجز با ذکر شمارۀ صفحه در  من این اندیشه ها را بدون هیچ توضیح تکمیلی در قالبِ گزاره. ه استها بازتاب یافت
 ".اختیار خوانندگان قرار می دهم و تحلیل و تفسیر این گزاره ها را به شنونده وا گذار می کنم

*** 

مترجمی نامدار ، نویسنده ای توانا، را، به عنوان متفکری سرشناس، به آذین . ا. ممردم ایران و فرهیختگان جهان 

روزنامه نگاری برجسته، از بنیان گذاران کانون نویسندگان ایران و شورای نویسندگان و هنرمندان ایران و فعال 

یکی از دو پسر او . سیاسی و اجتماعی می شناسند؛ اما او در عین حال همسر و پدر سه دختر و دو پسر هم بود

از  1919بهمن  01صبح روز  5ساعت ": قصد ادامه تحصیل ایران را ترک کرد به 1919در سال  "زردشت"
فرودگاه مهر آباد تهران با مشایعت پدر و مادر و خواهران و برادرم و تنی چند از خویشان و دوستان، خاک ایران را 

م نیز بدرقه راهم می هوا ابری و بارانی است و باران اشک های مادر و خواهران. به سوی آلمان غربی ترک می گویم
بعد ها  ".، در گوشم طنین می اندازد"!مرد باش": صدای لرزان به آذین موقع خداحافظی که فقط می گوید. شود

به او نوشته بود در کتابی به نام  1956تا  1919زردشت اعتماد زاده نامه هایی را که پدر در فاصله سال های بین 

،  1956، چاپ دوم1956خواب تا بیداری، زردشت اعتمادزاده، چاپ اول  از. )منتشر کرد "از خواب تا بیداری"

 (انتشارات نیل، تهران

زردشت، پس از سال ها دوری از میهن، در گرما گرم پیروزی انقالب و شور و شوقی که برانگیخت، به ایران آمد و 

به بعد، کم و  1958سال  از نیمه دوم. چند ماهی بود و سپس به محل کار و تحصیل خود در فرانسه بازگشت

بیش هفته ای دو هفته ای یک بار، زردشت به خانه تلفن می زد و گاه هم نامه هایی میان پدر و پسر رد و بدل 

https://iranwire.com/fa/news/326/6135
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به آذین و دیگری  1968تا  1961یکی زندان سال های : این نامه ها را دو طوفان هولناک قطع کرد. می شد

خبر داده شد که پسرم زردشت، دکتر روانپزشک در حومه شهر  ، در تلفن1968بامداد روز جمعه دهم دیماه "
بگذریم، همان . خبری کوتاه و ناگهانی، بی مقدمه چینی، مانند ضربه تبر. لیل فرانسه، همان شب در گذشته است

این بار نامه هایی را که پدر به پسرش نوشته بود، پدر به  ".بهتر که یاد آن در همین چند کلمه سربسته بماند

برای زردشت نوشته ام، چندی پیش به (  1968– 1958)نامه هایی که من در این بیست سال " . اپ سپردچ
، چاپ اول بهار  "به آذین . ا. م "نامه هایی به پسر، محمود اعتماد زاده ) ".خواهش خودم برایم پس فرستاده شد

 (، نشر و پژوهش دادار، تهران 1980

به آذین که در این نامه ها بازتاب یافته . ا. ای آبی رنگِ اندیشه های موجویی است در دری این نوشته جست
های موجز با ذکر شماره صفحه در  من این اندیشه ها را بدون هیچ توضیح تکمیلی در قالب گزاره. است

 .اختیار خوانندگان قرار می دهم و تحلیل و تفسیر این گزاره ها را به شنونده وا گذار می کنم

 

 :آرمان

هدف خودت را در زندگی به روشنی معین کن و پیش چشم داشته باش و به هیچ مانعی در سر راهش تسلیم  .1

از هیچ مشکلی نترس بلکه راست به پیشوازش . نشو و از خودت همیشه بیش از آنچه تا کنون خواسته ای بخواه

خودت . یلی خیلی بیش ترخ. نیروی جسمی و روحی انسان خیلی بیش از آن است که خودش فکر می کند. برو

 (11، ص  1. ک. ر...)را به بیش تر خواستن و بیش تر طلب کردن از خودت عادت بده

و این رفتار تواست که . مسلما هیچ انسانی فروشی نیست و تو پیش از هر چیز انسانی و باید انسان باقی بمانی. 0

 (19، ص 1. ک. ر.)باید بی سخن حتی توهم برخی خوش رقصی ها را از بین ببرد

این همه، وامی است که بر ذمه توست و باید روزی به وجه احسن با خدمتگزاری در حق مردم و آب و خاکت . 9

مردم را با همه کوچکی ها و بی چارگی هاشان دوست داشته باش، برای این که تو خودت هم یکی از آن . بپردازی

ی فخر نفروش ولی انسان و انسان بودن را مایه فخر خودت به کس. هائی و هر چه داری از آن ها و با آن ها داری

یرای این که همین موجود گیج و گول و اشتباه کار و ناتوان، ذره ذره، قدم به قدم ، با لجاجت و سماجت و . بدان

با غلبه بر ترس و ناتوانی خودش و با به زنجیر کشیدن طبیعت حیوانی خودش تا به این جا که می بینیم آمده 

منظورم . و به جاهایی خواهد رفت که حتی تصورش امروزه برای مردم عامی و عادی مثل من ممکن نیست است

این است که در عین فروتنی و خاکساری مغرور و سرافراز باش و از خودت همیشه بیش از آنچه کرده ای و بوده 

 (02، ص  1. ک. ر...)ای انتظار داشته باش

و از آن میان تو یکی از . همه آزاد، همه برابر، همه برادر. واحد بزرگ بشریتند ملت ها همه خانواده هایی از. 1

منظورم از تو ملت تو است که . سعی کن شایسته این مقام باشی و به تمام معنی ارشد بمانی. برادر های ارشدی

یگاه تاریخی خود را از باید با کوشش در راه دانش و پیشرفت صنعتی و فرهنگی و احترام به آزادی فرد و اندیشه پا

 (91، ص  1. ک. ر.)نو اشغال کند
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بهترین انسان ها خواب بهشت می بینند و زندگی را در حد توانائی خودشان یک قدم کوچک جلو می برند و . 5

، 1.ک.ر.)همین برداشتن یک قدم کوچک کلی کار است و نوید بهشت آینده را می دهد. آراسته اش می کنند

 (59ص

مبادا الی و لجن که ناچار پا در آن می گذارید، نگاه تان را از آسمان . به قله های زندگی باشد نگاه تان. 6

 (69، ص  1. ک. ر...)بدزدد

عزیزم، چه عیبی دارد که سعی کنی زندگیت را بر یک خط اعتدال راه ببری؟ شاید پیدا کردن چنین خط و . 6

تار خودت و واکنش دیگران باش و بر همین اساس زیاده مراقب رف. راستایی برایت دشوار باشد ولی سعی بکن

همین قدر که از سودا . با مردم گذشت داشته باش. روی هایی را که در هر جهت زندگیت می بینی ، تصحیح کن

تو پروازت . های ناچیز هر روزه کمی فاصله بگیری، می بینی که اصال ارزش ندارد که خودت را در آن غرق کنی

نبرد تو و پیروزی تو آن باال هاست چه کار به مورچه  –تو که می گویم منظورم آدمی است  –دارد رو به اوج ها 

میل دارم . ها داری که نهایت تالش و تکاپو شان بر سطح خاک است، برای یک دانه گندم یا یک ران ملخ مرده

 (. 81، ص  1. ک. ر.)چشمت حجم زندگی، زیر و باالی زندگی را ببیند، نه همان سطح آن را

می تواند مشترک باشد، آئین مردمی  –و به طور کلی هر جوان دیگری از فرزندان وطنم  –آنچه میان من و تو . 8

دور باشد، باز هدفی  –واقع بینی بده بستان و گرو کشی و لجبازی  –است که هر چه در عمل از واقع بینی بازاری 

چنین  –و همچنان که گفتم دیگر فرزندان وطنم را  –تو را است که کوشش در راه آن به زحمتش می ارزد و من 

از این راه می توان پیوند خود را به آب و خاک و وطن وبه سرنوشت مردمش استوار . می خواهم و آرزو می کنم

مردم دوستی . کرد، بی آن که شخص به پاره ای تنگ نظری ها یا دشمنی ها نسبت به مردم دیگر کشیده شود

اد های سطحی را حل می کند، گذشت و بردباری می آموزد، در همان حال قدم های ما را در راه بسیاری از تض

حقیقت استحکام می بخشد و نیازی به گفتن نیست که در نظر من نه بردباری بی تفاوتی است و نه گذشت، 

 (80، ص 1. ک. ر...)تسلیم

وم ومعنی دلزده هستم، بس که واژه و معنی هر دو دستم به قلم نمی رود، از هر چه سخن و واژه و معنی و مفه. 9

و دروغ و راست چنان در هم رفته اند و چنان زود رنگ . از حقیقت نشانی نیست. در این روزگار روسپی صفت اند

هر چه هست این نصیب ما از زندگی است که خوشبختانه . عوض می کنند که چشم از دیدنش سیاهی می رود

ولی . راه درست است و رهرو بیدار. با این همه باور کن هیچ نومید نیستم. می خورددیگر کفگیرش به ته دیگ 

از . پاها خسته است و سنگینی تن یک دم آسایش طلب می کند، چه مانعی دارد؟ دیگران هستند و خواهند رفت

و . لوی دیگر استتنها این دلخوشی برای ما هست که می بینیم دنیا در کار غلطیدن از این پهلو به په. ما گذشت

تکان های کوچک و پراکنده ای که از گوشه و کنار حس می کنیم خبر از یک زمین لرزه بزرگ می دهد، ولی چه 

 (98، ص1.ک.ر...)اگر زنده ماندم خواهیم دید! درد ها و مصیبت ها که به همراه خواهد داشت 

شعله روز را که از . شما بیدار باشید. ستشب می رسد، پسر جان، و برای من و امثال من دیگر وقت خواب ا. 12

 (99، ص1. ک. ر...)دست ما گرفته اید روشن نگهدارید و به وقت خودتان به آیندگان بسپارید
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در هر شرایطی که بر ما تحمیل شود، ما کاری را که وظیفه خود می دانیم و یک عمر در آن راه رفته ایم . 11

سرنوشت خویش، از راه تجربه همین زندگی خاکی و به دست خودش، حق آدمی به ساختن –. ادامه خواهیم داد

 (06، ص 0.ک.ر...)به رغم همه اشتباهات و سردرگمی ها، با آموختن از همین اشتباهات و همین سردرگمی ها

راه تو و وظیفه توست که از این گرفتاری ها بیرون بیایی،هر چند که ببینی گرفتاری های نو به نو و گره های . 10

در همین کوشش ها و در گیری ها و زخم هاست . درشت تازه به سراغت آمده اند و باز این تالش باید ادامه یابد

که زندگی بشر در من و تو به پیش می رود و کم کم دگرگون می شود، بسیار به کندی، به بهای خردشدن و پاره 

 (95ص  ، 1. ک. ر. )همین است و جای گله نیست. پاره شدن جان های فردی

در همین . ماشین، از همان آغاز، افزار تولید انبوه برای کسب سود و انباشت ثروت و انحصار قدرت بوده است. 19

آدمی باید به خود آید و . روند فراگیر، ماشین افزار اسارت مردم بوده، طبیعت را به بیماری و ویرانی کشیده است

ار شود و به آن جز با مهار گروه بسیار کوچک بانکداران و ماشین باید مه. تکلیفش را با ماشین یکسره کند

. صاحبان جهانی صنایع ماشینی که قدرت جهانی را در دست دارند و دولت های جهان کارکزار آنند ممکن نیست

 (109، ص 0. ک. ر.)در برابر آنان جنبش جهانی باید شکل بگیرد قاطعانه عمل کند

 : فلسفۀ زندگی

و در این دوست داشتن و . باید قدرش را دانست و دوستش داشت و پرستش کرد. زندگی استزیبایی معجزه . 11

سالم به زیبایی، سالم به پاکی، سالم به روشنایی، سالم . تحسین و پرستش خود مائیم که پرتو زیبایی می گیریم

 (98، ص 1. ک. ر...)نورش به ما هم خواهد رسید، دیر یا زود. به آفتابی که از شرق طلوع می کند

 (91، ص0.ک.ر. )تعجب، مانند خنده و در موارد استثنائی مانند گریه، غذای جان های نیرومند و بارور است. 15

علمی که با نگرش و بررسی آزمون های مکرر و  --من و تو هر دوپایه فکری مان معتبر دانستن علم است، . 16

ه می شود و با این همه، آن را نسبی و تاریخی می سیستماتیک به دست می آید و باز به محک آزمون گذاشت

 "حقیقت  "دانیم، یعنی در هیچ حال در جا نمی زند، دقیق تر و ژرف تر و گسترده تر می شود و هرگز دعوی 

دهد به حقیقت  بودن ندارد، بلکه می کوشد تا جایی که خطا های ناگزیر مشاهده ونارسایی حواس اجازه می

 (90، ص0.ک.ر...)آدمی است بر کره خاکی ما، یعنی به ناچار یکسویه و ناقص "حقیقت" نزدیک شود و تازه این

باید بگویم که . انگاره کلی فلسفی خودم را که تجربه زندگی بدان شکل داده است به اختصار بیان می کنم. 16

/ ه آب بود و با دریا شدیک قطر: با این رباعی خیام مطابقت دارد –و ناچار هم از دیگران  –دریافت من از خودم 

 .آمد مگسی پدید و ناپیدا شد/ آمد شدن تو اندر این عالم چیست./ یک ذره خاک با زمین همتا شد

این آگاهی است بر محدود . اما این حقیر شمردن خودم و دیگران نیست. آری، به همین سادگی، به همین حقارت

این آگاهی جایی برای فخر فروختن نمی . اری می بخشدبودن نیرویی که در ماست و ما را به چشم خودمان اعتب

در چنین احوالی، چگونه می توان به خود بالید، . گذارد وافسانه اشرف مخاوقات بودن آدمی را باطل می گرداند

چگونه می توان خودخواهی داشت، بی گذشت بود، کینه و دشمنی ورزید؟ همه در یک ترازند و به هم پیوسته 

سنگ گیاه، زمین و ماه و : دمیان، بلکه جانوران، حتی آنچه به حواس خشن ما بیجان می نماینداند، نه تنها آ

ستاره و سراسر هستی که در گونه گونی و شمار بی انتهای خود یکی است و این یک بیکران در همه سوی بی 
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. خود می ماندسویی زنده است، در کنش و جنبش و گردش است، اندیشه دارد و خواست دارد، خود است و 

و آن چه به ما می رسد ضرورت نام دارد، . همیشه. خواست هستی و دانش هستی در هر چه هست روان است

همه چیز در من و در هر کس به ضرورت است، . و ضرورت ستون اصلی بنای بینش من است. قانون عام هستی

ل های ریاضی که رابطه میان کمیت های و این، در حیطه دانش آدمی، در قانون ها و فرمو. بدانیم یا ندانیم

هر . و آن جا که سنجش به میان آید، محدودیت را با خود می آورد. سنجیدنی را بیان می کنند تبلور می یابد

جسم باشد یا –چیز و هر کس، همین که شخصیت داشت، بر محصور بودنش میان حد ها گواهی می دهد 

خیلی  "حد  "در آدمی و توان تصرفش در خود و جهان پیرامونش ،  –استعدادی معنوی، مانندانرژی، نیرو، هوش 

بنابراین، در همان محدوده ضرورت ها، می توانیم . دورتر و دامنه دارتر از آنی است که معموال تصور می کنیم

 اما این. پیوسته بیشتر و بیشتر از خودمان بخواهیم و این جا خواست در ما در هیئت یک ضرورت عمل می کند

 "می توان نام . کیست که می خواهد و دستکش را به حرکت در می آورد. هم معمایی است"خواستن  "داستان 

یا درست بگویم، بر پیوند آلی خود . می گویم و به آن می پیوندم "هستی  "من . به آن داد و از او جدا ماند "خدا 

. واست اوست که ما را به خواستن فرمان می دهدولی، به هر نامی که بخوانیمش، ضرورت خ. با آن تاکید می کنم

 ...آنیم که او خواسته است؛ به ضرورت اوست که در جنبش و گردش و کُنِشیم –هر چه هست  –ما 

ولی اندیشه پویاست، دورتر و دورتر می رود و تو را با خود می برد، تا جایی که گاه . تا اینجا به پای اندیشه آمدیم

اگر هر چیز و هر کار به ضرورت است، پس چه جای بازخواست است؟ در زندگی گروهی  مثال. از نفس می افتی

فرد، اگر هم به نام اخالق، دین، وجدان، از خود بازخواست کند، . آدمیان، بازخواست شیوه دفاعی اجتماع است

شیمانی می رسد، دانسته یا ندانسته، بر مبنای داوری اجتماع خود را محاکمه می کند و به دریغ و افسوس و پ

یعنی، بازتاب عمل فرد، راه را  برای اعمال ضرورتی در . خود را کیفر می دهد، یا به پیشواز کیفر اجتماع  می رود

آیا درست است و بر حق است؟ . عمل فرد را می پوشاند( اصلی ) ضرورتی اجتماعی ضرورت . اجتماع باز می کند

اما در سطحی باالتر از فرد و . ، هر دو درست است و برحق استبله، در سطح زندگی مشترک افراد در اجتماع

آن چه واقع می شود، در هر مقیاسی که . اجتماع، در اندیشه، در کل هستی جایی برای بازخواست و داوری نیست

اما . اگر جرمی است، همه هستی مجرم است، همه هستی در آن شریک است. باشد، نمی تواند واقع نشود

ی را، به قیاس اندیشه و عمل و نیاز بی نهایت کوچکی که آدمی باشد، سنجیدن سخت خنده آور بیکرانگی هست

 (116،  ص 0. ک. ر...)است 

 :ایران

حرف خیلی . نمی گویم وطن به انتظار تواست. امیدوارم با توشه واقعی از علم و مردمی و مردانگی بیایی. 18

این هوا و این آفتاب و این کوه و دشت لخت و جاهای . است ولی وطن خانه تواست، آغوش مادر تو. قلمبه است

سبزش که روحی خاص و زیبایی خاص و آشنایی خاص دارد، در تو ریشه دوانده است و هر جا باشی در گوش تو 

 (11، ص 1. ک. ر) .تو برای ایرانی و بدان جای تو این جاست. زمزمه خواهد کرد

ولی با دست پر، . ایران، وطنت، جای آشنایی ها و جای جان های آشناتو باید بیایی، جای تو این جاست، . 19

 (55، ص  1.ک. ر.)سربلند و فیروز، نه در هم شکسته و مفت باخته
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من از این جا به کجا بروم؟ چه کسی مرا الزم دارد؟ و خود من چه را و که را آن ورها الزم دارم؟ من هر که . 02

آن هم در این روزگار که ملتی دارد از نو . و این مردم برایم همه چیز هستندباشم و هر چه بیندیشم، این مملکت 

با همه ناتوانائی ها و جدایی ها و تنگ چشمی ها و حسابگری های نزدیک بینانه، با همه خرکاک . زاده می شود

فته و با همه این کی و زور و دروغ و حرص و بی ایمانی، با هزار درد و کثافتی که از همه طرف ما را در میان گر

که یک نفس هوای آزاد از ما دریغ است، باز با یقین کامل می گویم که تجربه بزرگی پیش چشم ما در جریان 

ما در آستانه زایش تازه ای از میان خاکستر و الی و لجن . کوره سرنوشت این ملت را بار دیگر تافته اند. است

مردم . در مدیحه سرایی حنجره بدراند و گوش ها را کر کندبوق و کرنای دروغ و فریب رسمی بگذار . هستیم

. بردبار و خموش در کارند و چهره فردای ایران را می آرایند و من همه امید قلبم و انتظار چشمم پیش آن هاست

پس کجا بروم و برای چه بروم؟ البته گاه خستگی و بی تابی در من به سخن می آید و در دلم آرزوی افق های 

 (89، ص1. ک. ر...)سر می کشد، ولی ریشه دار نیست، لکه ابری است در آسمان آبی که می گذرددیگر 

 :زن

بی آن که خواسته باشم تو را نسبت به دختر ها حریص یا بدبین و گریزان کنم، باید بگویم که در معاشرت . 01

ی خودت معین کنی، لذت و آنان اگر حدی فراخور وقت فراغتی که در اختیار داری و به تناسب نیروی جسم

شادی و سبک باری خواهی داشت و در وجود خودت نوعی کمال و سرشاری حس خواهی کرد که در زمینه های 

اما اگر بی بند و بار و افسار گسیخته مثل . دیگر فعالیت فکری و جسمی برایت سرچشمه نشاط باروری خواهد شد

ه در وجودت سیالبی است که دنیایی را سیراب می کند، اسب سرکشی به خیل مادیان ها بزنی و تصور کنی ک

خیلی زود در می مانی و آنچه در مرد بهتر از همه است یعنی آن تعادل لذت بخش تن و جان را از دست خواهی 

داد و در حقیقت خودت را از دست خواهی داد و بنده و اسیر زن خواهی شد و بندگی به هر حال زشت و وهن 

 (15، ص  1. ک. ر.)آور است

خاصه زن و دختری که به قدر توانایی جان خویش لذت و شادی به تو . هیج وقت زن و دختر را تحقیر مکن. 00

بخشیده اند، پیوستگی دو تن را، کار بزرگ هستی بدان و مقدس بشمار تا از وسواس گناه و آلودگی آن بر کنار 

، گناه در پستی ها و آلودگی های دروغ و فریب است، گناه در پیوند آزادانه و شادی بخش زن و مرد نیست. باشی

در آنجا که بیماری تملک باتحقیر آنچه تسکینش می دهد، در می آمیزد، در آن جا که کشش طبیعی جای خود 

 (16، ص  1. ک. ر... )را به سوزش سوداهای دماغی می دهد

بر پایه  –اهر و همسر آینده ات از این شمارند که تو البته فراموش نمی کنی مادر و خو–رابطه ات را با زن ها . 09

دوستی و احترام به تن و جانشان بنا کن و از مهربانی شان و گذشتشان که به راستی بزرگ است و از عشقشان 

که چون به سرچشمه غریزه نزدیک تر است همواره تازگی و اصالت بیشتری دارد برخوردار شو و سپاسدارشان 

می توانی به خودت احترام بگذاری و بدانی که به چیزی می . که بی تکلف خوشبختیدر این صورت است . باش

مراقب باش، به حیوانی که در هر کدام از ما حتی آن که از همه بهتر است به کمین نشسته مجال تاخت و ... ارزی

ا درست و بی غل و در احساسات به زن ه. انتظارم از تو این است که دوستدار زن باشی نه شکارچی زن. تاز نده

ولی این هنوز . لذت جسم اگر تنها رفع نوعی خارشک بیمارگونه نباشد، می دانم زیباست و ارزش دارد. غش باش

اگر تو این خوشبختی را داشتی . عشق مثل زیبایی، مثل نبوغ زیباست و نصیب هر کس نمی شود. عشق نیست
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و آلوده اش نکن، که در آن صورت ابتذال و آلودگی در  که یک بار در زندگی به عشق برسی گرامیش بدار، مبتذل

 (68، ص  1. ک. ر...)تو خواهد بود نه در عشق

این را بدان که تماس های عادی زندگی، اگر آگاه و گوش به زنگ نباشی، . در محبت شکیبا و پر گذشت باش. 01

محبوب را در همان چیز هایی که . زود می تواند محبت را بسید و فرسوده اش کند، رنگ ابتذال به آن بدهد

مثال در خنده اش، در طرز حرف زدنش، در شیوه خورد و خواب و گفتار و : مبتذل می نماید دوست داشته باش

رفتارش، در کج خلقی و بلهوسی اش، در خودخواهی زمان تندرستی یا بیماریش، و باز چه می دانم چه چیز های 

همیشه مثل . زیبایی جسم و جان هیچ کدام مطلق نیست. واهد آموختدیگر که فقط برخوردهای زندگی به تو خ

. ک. ر...)ولی آن کس که دوست دارد، محبوب را در تمامی وجود او دوست دارد. کم تر یا بیش تر. شراب درد دارد

 (82، ص 1

تان نرم و در با انگش. دوستی چیز ظریفی است، شکننده است. بارها برایت نوشته ام که قدر دوستی را بدان. 05

و در دوستی باید انصاف داشت، یعنی پیش از آن که از تو انصاف بخواهند . عین حال قدرتمند باید نگهش داشت

این یک توجه درونی الزم دارد، چشم دلت باید مراقب گفته ها و کرده هایت . تو باید در دل خودت داده باشی

... ی، نمی توانی رهایش کنی و طاقت نداری که رهایت کندآن هم دوستی که از او چاره ندار. باشد در حق دوست

اگر هم دوستش داری بحدی که نبودنش در کنار تو دنیا را از معنی تهی کرده باشد، باز بر خودت مسلط باش، به 

هیچ زنی همچو کسی را نخواهد بخشید و اگر عشق از آن طرف . هیچ حال خودت را کوچک نکن و به خاک نیفت

ده باشد، کار به تحقیر و نفرت خواهد کشید و هیچ البه و زاری فایده نخواهد کرد، اما با کمی فشار خشکیده و مر

محبتی و عشقی داشته باشد،  –یا به طور کلی طرف دیگر  –بر خود و رعایت شخصیت و غرور خود، اگر هنوز زن 

 (81، ص 1. ک. ر.)بی شک نزد تو بر می گردد

  :دوستی

 (19،ص1.ک.ر. )یابی است و کنار هر باغچه و هر جویباری پیدا نمی شود گفته ام دوست گلِ کمات  بارها به. 06

دامنه توقع را اگر از دیگران کوتاه بگیریم و به همان حدودی که معموال برآوردن آن از هر آدمیزاد ساده ای . 06

 (11، ص 1 .ک. ر. )بر می آید بسازیم هیچ وقت مجال گله گزاری از کسی پیدا نمی کنیم

همین قدر بشناسشان و از هر کس بهترین چیزی را که در وجودش هست انتخاب کن و برای روز مبادا . 08

زمین خدا وسیع است و جا برای زندگی همه پیدا . با کسی هم که نمی توانی بسازی خودت را مجبور ندان. بگذار

. آزاد، آزاد، آزاد باش. وان به تو تحمیل کندنه بر کسی تحمیل شو نه بگذار کسی خودش را به هر عن. می شود

خواه در دوستی و خواه در غیر آن، در همه حال آزاد باش و بدان که این بزرگترین و سنگین ترین باری است که 

. ر...)ولی تنها در این صورت است که آدمی بودن لذت بخش و مایه سرفرازی است. انسان بر دوش خود می گذارد

 (09، ص 1. ک

تازه . اما اگر یافتیش قدرش را بدان. همه جا نمی توان انتظارش را داشت. پسرم محبت گل کمیابی است .09

یک محبت سراسر ناز و نوازش مادر است به کودک خود یا زن است به همسر و محبوب . محبت داریم و محبت

 ( 90، ص  1. ک. ر.)کمی خشن و خویشتن دار ولی عمیق و مطمئن. یک محبت هم خاص مردان است. خود
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  :رنج

و من این را سعادتی برای مرد می دانم که سختی ها  را از پیش . تا زندگی بود و هست سختی و رنج هست. 92

نمی دانی به راه رفته چشم اداختن و خود را پس از خار و سنگالخ در میان گل و سبزه دیدن . پای خود بردارد

 (18، ص 1. ک. ر.)چه لذتی دارد

مبادا که . گله گزاری نکن. ولی در رنج نمان. بی رنج شادی زندگی یکسر بی رنگ است. ویم رنج نبرنمی گ. 91

مردانه قدم روی رنج بگذار و . طنین ناله ات به گوشت خوشایند گردد و از طعم شور اشک خودت لذت ببری

 (18، ص  1. ک. ر.)شادی بیافرین

 :آفرینش خویشتن 

هر کدام . آلمانی هم، چه بهتر که رویش کار کنی و کم کم بر آن ها مسلط بشوی زبان های دیگر، انگلیسی و. 90

از این زبان ها در های یک تمدن و یک سنت فرهنگی را به رویت باز خواهد کرد و تو در سن وسالی هستی که 

صت را از فر. می توانی از هر جا خوشه چیتی کنی و کم کم گنجینه ای از آفریده های فکر آدمی فراهم بیاری

 (05، ص 1. ک. ر.)بخوان، ببین، تجربه کن و نتیجه بگیر. دست نده 

ولی هر یک از آن ها مثل ضربه چکش پیکر . در زندگی سیلی ها خواهی خورد. خودت را بساز. مرد باش. 99

 .مردانه تاب بیار و از بی شکلی بیرون بیا. تراش بر سنگی است که از آن نقش دلخواه بیرون خواهد آمد

 (08،ص1.ک.ر)

می گویم سیگار اگر خواستی بکش، مشروب بخور، لذت را بجوی و بخواه، معاشرت بکن و بحث بکن و شعر . 91

تنها عادتی که درست است و خوب و زاینده و . بخوان ولی به اعتدال، تا عادت نکنی و بنده و بسته عادت نشوی

دت به دلسوزی و محبت مادر که در فرزندان دیده می حتی عا-باقی هر چه باشد . بارور است عادت به کار است

 (95،ص1.ک.ر.)، بندی است بر دست وپای تو وهیچ طبیعت آزاد و آزادی دوست نمی تواند به آن تن بدهد-شود

غم و دشواری و نامالیم در زندگی بسیار است و برای کسی که . باید شاد باشی و شادی را در خودت بپرورانی. 95

تو پیش از هر چیز انسانی و همیشه احتیاج به نیروی بیش تر برای رو . برود از در و دیوار می باردبه پیشوازشان 

شاد . رو به رو شدن با دشواری ها و پیروز شدن بر آن ها: سرنوشت آدمی همین است. به رو شدن با زندگی داری

 (56، ص 1. ک. ر.)بودن بودن و شادی را در خود پروراندن، کوشش است برای نیرو گرفتن و نیرومند

و این قاعده کلی زندگی فرهنگی و . انسان برای رسیدن به مقام انسانیت ناچار بوده مدام پیروز و موفق باشد. 96

هر پیروزی تو را به مرحله باالتری می رساند و هر شکستی . تمدن بشر، در یک یک افراد آدمی هم صادق است

اما شکست اگر درس پیروزی . بشوی مراحلی تو را پایین می کشاندکه خودت به آن گردن بگذاری و تسلیمش 

 (56، ص 1. ک. ر...)باشد دیگر شکست نیست

تندرستی و شادی را مثل یک گل نایاب باید در خودت پرورش بدهی و با افسردگی و مالل تیره واقعا . 96

 (65، ص 1. ک. ر.)بجنگی
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مثل . مثل بچه ها بخند. می ها و سختی ها، شادباش و بخندعلی رغم همه چیز، علی رغم دشواری ها و ناکا. 98

هر چه  –معصوم آن کسی است که در گناه . معصوم آن کسی نیست که گناه نکرده است. بچه های معصوم باش

 (69، ص  1. ک. ر.)در نمی ماند و خرش به قول گفتنی در گل نمی نشیند –را تو گناه بدانی و از هر نظر گاه 

 :ما نه من

و اصال . منظور آن که اگر در زندگی کارکی از دست برآمده یا روزی برآید همه را به حساب من نباید نوشت. 99
. هیچ کس به تنهایی کسی نیست. کیست؟ و چه غلطی می کند؟ این جا من و تو و او در یک ردیف است "من"

تعارف . من مادرت نبود، فکر بکن مثال در همین یک مورد که اگر در زندگی. هر کس با دیگران همه کس است
. ولی این روی کار است. او، زن ساده و در محبت بی اختیار و رویهم خوش باور و کم جربزه. به هیچ وجه. نیست

درونش حتی بی آن که خودش بداند به اندازه کوه دماوند استقامت و نیرو است و همین بزرگ ترین تکیه گاه من 
تافتۀ جدا بافته "برای آن است که مبادا در زندگی به خودت غره شوی و خودت را این حرف ها . در زندگی بوده

تو انسان این روزگاری که دست کم یکی دو ... بدانی که هر چه بگوید و بکند درست است و به هر کاری مجاز "ای
 (60، ص 1.ک. ر...)خشت بنای آینده را باید به دست خودت بگذاری

 :سیاسی اجتماعی

ره مسائل سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی فعال خیلی فکر کن و یاد بگیر و تا می توانی کم تر حرف در با. 12
تا شناسائی نسبتا عمیق این مسائل، از هیچ طرف جانبداری نکن وآزادی فکر و آزادی عمل خودت را از . بزن

حق است سرد و بی اعتنا بمانی،  البته این به معنای آن نیست که نسبت به آنچه یقین حاصل کرده ای. دست نده
ولی بدان که حق همیشه در یک جا نیست و از آن مهم تر، چه بسا که باطل به زبان حق سخن می گوید، پسر 

 1. ک. ر...)جان ، چشم و گوشت باز باشد، در هر سن و سالی و به خصوص در جوانی مردم آسان فریب می خورند
 (16، ص

 :اتّحادِ شوروی

اگر در نقطه ای از این جهان پهناور . ن، آن جا که تو هستی کارهای بزرگی شده است و می شودآقا جان م. 11
آدمی توانسته است بزرگ و وسیع آرزو کند و آرزو را کم و بیش زندگی بدهد و تجسم ببخشد، آن جاست که تو 

 (59، ص  1. ک. ر. )هستی

 :ترجمه

ته است، با توجه به مفهوم جمله و حتی آنچه پیش از آن آمده واژه در ترکیب جمله ای که در آن به کار رف. 11 
بر مترجم است که مطلب . این معادل بسا که در فرهنگ ها ضبط نشده باشد. است، باید معادلی برایش پیدا کنند

را درک کند و واژه یا اصطالحی را که در خور است در ترجمه خود چنان بگنجاند که برای خواننده طبیعی و به 
پرسیده بودی که آیا می توان در ترجمه جمله های دراز آن ها را چند . و بی دست انداز بماند و مفهوم گردد جا

در . تکه کرد، چرا نتوان، به شرط آن که چیزی از مفهوم جمله و رابطه ای که میان این تکه هاست از بین نرود
نان بیان کرد که او از واژه ها و جمله هایی که ترجمه، همیشه باید خود را به جای خواننده گذاشت و مطلب را چ

به مفهوم مورد نظر نویسنده اصلی برسد و وجود  –هر چند با دقتی در خور  –در برابر خود دارد به نحو طبیعی 
 (119، ص  0. ک. ر. )مترجم را در میانه حس نکند
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 :پایان

امروز نباشد، فردا یا . نم شنیده خواهد شدالبته نفس کشید. دیشب می گفتی که من باید صدایم شنیده شود. 10

 (192، ص  0. ک. ر...)فرداهای دیگر

 :سرچشمه ها

 ، انتشارات نیل، تهران1956، چاپ دوم1956از خواب تا بیداری، زردشت اعتمادزاده، چاپ اول . 1 

 .هش دادار، تهران، نشر و پژو1980، چاپ اول بهار "به آذین. ا. م"نامه هایی به پسر، محمود اعتماد زاده . 0
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 ایران سرزمین در اساتیرِ آمایشِ
 علی مجتهد جابری 

 

 
گرد آمده در یک  توانستند دانشِ با هجوم اعراب و سوزاندن کتابخانه ها و نابودی یا گریختن کسانی که می

کهن  چندانی از یک تمدنِ مکتوبِهای بعدی بسپارند، آثار  امپراتوری قدرتمند طی بیش از یک هزاره را به نسل

هایی  تا آن حدّ که بخش. اما از دستبرد در امان نماندند ،متون دینی هم گرچه وضع بهتری داشتند. بر جا نماند

دینی  ترین مکتوبات، که اگر هم کسی مهری به دانش نداشت آن مقدسات را نگه می داشت، یعنی متونِ از مهم

گذشته از بخشی از گات های زرتشت که اثری از آن بر جا نمانده، . ر نقصان شداما دچا ،هم گرچه از بین نرفت

دور  دادِ"ه می توان آن را ک "vi daeva data"( وی دَ ئِوَ داتَ) وندیداد دینی مانند متاخّرِ حتی در متونِ

آن گم شده است، که موضوع  شش نسکِ( دفتر)نامید، از بیست و یک نَسک  "دیو ستیز دادِ"و یا  "دیو ۀدارند

توان به مندرجات و توضیحات و  برای آگاهی کامل می. بوده است "دانش و داد و کار این جهانی"شان 

 -گزارش وپژوهش جلیل دوستخواه-های ایرانی ترین سرودها و متن کهن -ستاوِاَ"پیشگفتارهای کتاب 

 .نگاه کرد "1962 -تهران -انتشارات مروارید

رده اوستا و چه در در این جا جلب نظر می کند این است که بخش های بازمانده، چه در اوستا و خُنکته ای که 

هایی که به زندگی،  رفتن بخش از میان. دینی است آدابِ اهورهَ مَزدا و ستایشِ وندیداد، بیشتر سرودهایی در بابِ

چنین متونی  ۀاوزان و آگاهی از خطر بالقوها مربوط می شود، یا به عمد از سوی متج جامعه و انواع دانش سامانِ

در هر حال این  .ساسانی، و یا هردوی این ها ۀدانش در برابر دین در پایان دور جایگاهِ بوده، یا حاصل تقلیلِ

چگونه از چنین تمدن بزرگی جز چند کتاب دینی آثاری در دست  :پرسش همواره بی پاسخ مانده است که

 نیست؟

 (Trita)"تریتَ"ه ظریف نمی توان گذشت که فَرگَرد بیستم این کتاب چهره اساتیری در این جا از این نکت

نخستین پزشک جهان و چگونگی برخورد ایرانیان با دانش پزشکی و درمان بیماری های گوناگون را در خود 

خوانی سخن  "منَترَه"در فَرگرد ناتمام بیست و دوم نیز از گونه ای گفتار درمانی و یا روان درمانی در قالب . دارد

العلم عِلمان، علم االدیان و علم "بازماندگی چنین نسک هایی بی اختیار جمله معروف . به میان آمده است

شاید سبب بازماندن این دو دانش نیز . را به ذهن می آورد( دانش دوتاست، دانش دین و دانش بدن)  "االَبدان

 .سوختن در آتش شناخته شده بودندهمین منطق بوده است، و دیگر دانش ها سزاوار 
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ممکن است کسانی این تمدن را یک سربازخانه بزرگ با موبدان و سربازان بشناسند و وجود چنین دانش و کتاب 

بنا براین . اما یافته های به ویژه جدید باستان شناسی از داستان دیگری سخن می گوید. هایی را انکار کنند

از اهّم نمونه های تامل بر انگیز، شهر سوخته . لی همه جانبه وجود داشته استداستان تازه، چنین تمدنی به شک

و شهر صنعتی باستانی شش هزار ساله اریسمان نزدیک نطنز است که مجموعه ای از کارگاه های بزرگ متمرکز 

 .و پر شمار استحصال و ریختن فلزات در دوران باستان را در برابر چشمان حیرت زده ما می گشاید

ین آرزو که کتاب های در آتش جهل و کین افتاده دوباره جادوانه در جایی یافته شوند، کامال به دور از ذهن ا

است، و به نظر می رسد که هنوز این وظیفه بر دوش باستان شناسان سنگینی می کند که بکوشند تا شاید در 

صویری روشن تر و نزدیک به واقعیت از این آینده، بر اساس یافته های کنونی و آتی، و تکمیل و تحلیل آن ها، ت

این نکته هم شایان ذکر است که خوشبختانه این تمدن در مراحل گوناگون پذیرای داشته . تمدن به دست دهند

های دیگر تمدن های کوچک و بزرگ بوده و نشانه هایی هرچند محدود از آن در آثار باستانی ایران کامال 

 .مشهود است

ای کارهای  تصوری از پاره ،ی از مندرجات وندیداد"تعبیر"رو می کوشد تا بر اساسِ پیش تارِبا این مقدمه، گف

و مهندسی را در میان گذارد، که اگر یک سره  (Spatial Planning) سرزمینی جامعه، آمایشِ مدیریتِ

 .تاریخی قرار گیرد گزینش نحوه ای از دیدن مندرجات این اسنادِ ۀموهوم نباشد، شاید بتواند شالود
 

در فَرگَرد نخست دفترِ وندیداد، اهوره َمزدا با زرتشت سخن می گوید و از شهرهایی که آفریده است و اهریمنِ 

. یاد می کند ،که زمستان طوالنی بدترین آن هاست ،در هرکدام بالیی آفریده و انداخته است "همه تن مرگ"

ایران ویج، جلگه سُغد، مَرو، بلخ، نسایه  :برخی از این شهرها، که هنوز هم بسیاری شان پا بر جای اند، عبارتند از

و بسیاری دیگر از شهرها در آسیای میانه و ( پنجاب کنونی)، هرات، هیرمند، ری، هفت رود (میان مرو و بلخ)

 .خاورمیانه کنونی و شبه قاره هند

همی که از این دفتر بر می آید این است که ساختن این شهرها بر اساس برنامه ای بوده بسیار روشن و نکته م

 .برای روشن کردن این ادعا به وندیداد نگاه می کنیم. دقیق و با مدیریتی توانمند

جَم ِهور چهرِ اهورهَ مَزدا  "پیش از من با که همپُرسِگی کردی؟"در فرگرد دوم در پاسخ به زرتشت که می گوید 

اهوره مزدا از جم می خواهد که او . در این جا نکته جالبی وجود دارد. خوب رَمه پسر وَیوِنگهان را نام می برد

اگر دین ! ای جم": و اهوره مزدا به او می گوید. باشد و جم نمی پذیرد( یعنی پیامبر او)دین آگاه و دین بُردار 

یری، پس جهان مرا فراخی بخش، پس جهان مرا بباالن و به نگاهداری آگاهی و دین بُرداری را از من نمی پذ

  ."ساالر و نگهبان آن باش( جهانیان)

سرزمین با برنامه ریزی و مدیریت جم  این گامی نخستین است که، با نگاه به وجه عملی زندگی مادی، آمایشِ

سان و ستوران و دیگر جانوران و آغاز می شود؛ و به این گونه طی حدود هزار سال پادشاهی جم جمعیت ان

دراین جا گرچه بیرون از موضوع . گیاهان فزونی می یابد و شهرها و روستا های پرشماری برپا و آباد می شوند

است اما باید گفت که مفهوم مقداری سال در بسیاری از متون کهن با استنباط امروزی ما کامال متفاوت است؛ 

 .م شصت گانی نگاه کردکه برای نمونه می توان به تقوی

اگرمعنایی جز آن چه امروز هم برای رمه قائلیم نداشته ( جمشید)برای جم  "خوب رَمه"در این گفتگوها عنوان 

باشد، به این معناست که نگاهداری ستوران و دام در آن زمان فعالیت عمده اقتصادی بوده، کشاورزی در رده دوم 

 .قرار داشته است
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در بند بیست و پنجم از بخش دوم فرگرد دوم . در وندیداد نکات متعددی قابل گفتگو استاما درباره آبادانی 

ی، (Aspris)را بساز، هریک از چهار برش به درازای اَسپریس  "وَر"آن ![  -ای جم -تو]پس": چنین آمده است

ای  -تو]پس . ان جا ببرو تخمه های رَمِه ها و سُتوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشانِ سرخ سوزان را بد

را بساز، هریک از چهار بَرَش به درازای اَسپریسی برای زیستگاه مردمان؛ هریک از چهار برش به  "وَر"آن ![  -جم

 ."درازای اسپریسی برای استبل گاوان و گوسفندان

وَر یا . ندازیمنخست به واژه وَر نگاه ا .تشریح چند واژه نکاتی مهم را در این بند از فرگرد روشن می سازد

اما این تعبیر . وَرِ جَمکَرد در کتب گوناگون به معنای پناهگاه زیر زمینی برای مقابله با زمستان سرد آمده است

ساده ترین دلیل این است که به دالیل فنی حفر چنین تونل . که بسیار هم رایج است بی گمان درست نیست

مهم تر این که مردم . ود در آن دوران کهن تطابق نداردهایی در زیر خاک و پوشش سقف آن با فنآوری موج

کشاورز یا دامدار بودند و کار همگان روی زمین انجام می گرفت، بنا بر این زندگی در شهری یا روستایی زیر 

در واقع بنا برهمه قراین موجود و منطقی می توان نتیجه گرفت که معنای زیر . زمینی خالف هر منطقی می بود

دن وَر، بنا بر شواهدی که حتی هم اکنون هم قابل مشاهده است، می تواند ساختی دیگر باشد که بیان زمینی بو

در استان کرمان که من حدود پنجاه سال پیش بر سر راه دیدار از  "شهر بابک"در ایران کنونی در . می شود

مختلف و بیشتر پیرامون شهر  از آن بازدید کردم، در نقاط( روستایی کنده شده در دل سنگ های کوه)میمند 

در برابر ریزش ( سنگ الشه)گودال هایی کنده شده بود که اطرافش با خشکه چینی تخته سنگ های کوچک 

این فضا مجهز به هیچ عنصر دیگری نبود و آشکار بود که برای پناهگیری موقت . خاک جانبی محکم گشته بود

ز نقاط مانند شرق چین و شاید کشورهای دیگر در مناطقی که در برخی ا. در برابر باد و توفان کنده شده اند

دارای آب و هوای بیابانی نامعتدل و باد های سرد و سوزاننده اند شهرهایی وجود دارد که سقف ساختمان هایش 

تقریبا همتراز کف محوطه پیرامون است و با یک حیاط مرکزی اتاق ها در پیرامون آن و پشت به خاک ساخته 

 ،نه لزوما در ترازی پایین تر از معابر پیرامون ،تمهید مشابهی در تمام مناطق گرم و خشک ایران .شده اند

دلیل کمی پایین تر از کوچه ها و خیابان ها واقع شدن این حیاط ها نه حفاظت در برابر بادها . مشاهده می شود

در این . خانه ایفاء می کرده است که سوار بودن آب بر تراز حوض میان حیاط بوده که نقش مخزن آب را برای

  .الگو اتاق ها پشت به پشت اتاق های خانه مجاور و رو به حیاط داخلی محصور ساخته می شدند

بر شالوده نیازهای اقلیمی است که در برابر گرما و یا سرمای شدید پیرامون، و ( معمارانه)این تدبیری مِهرازانه 

 .گی به خوبی پشتیبانی می کندوزش بادهای سرد نامطبوع از فضای زند

تعبیری دیگر برای وَرِ جَمکرد می تواند این باشد که برای مقابله با سوز سرما و بادهای موذی در شرایط اقلیمی 

که ده ماه سال زمستان سرد بوده است، در دامنه سراشیبی در جانبِ رو به آفتابِ تپه ها و کوه ها خانه ها 

ی ازجهان می توان شهر یا روستایی را دید که در پشت کوه و تپه ها در نسار در کمتر نقطه ا. ساخته شوند

خانه های غاری شکل کنده شده در دل سنگی کوه ها نیز در ایران . ساخته شده باشند( سایه و محل بی آفتاب)

 .و جهان وجود دارند که از جمله آن ها پیش از این به مِیمَند در نزدیکی شهر بابک اشاره شد

  (Haatra)  که واحد اندازه گیری طول برای راه ها و برابر است با یک هاترَ. این بند واژه اَسپریس آمده استدر 

این واحد را در روزگار ساسانیان برابر با یک . بدل شده است (Haasar) اوستایی که در زبان پهلوی به هاسَر

طولی که اسب بتواند با )ابر با درازای یک اسپریس در اصل اوستایی هاترَ بر. فرسنگ یا کمتر از آن می دانستند

 .بوده است، که گمان می رود حدود هفتصد متر امروزی باشد( یک نفس بدود
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به این معناست که  اگر طول هفتصد متری هر اسپریس به درستی و مقرون به حقیقت حدس زده شده باشد،

جاه هکتار که بنا برمفاد بند بیست و پنج یکی یک واحد زیستگاهی می تواند مربعی باشد به مساحت حدود پن

برای مردمان و دیگری برای ستوران و دام ها در جوار هم که آبراهی، که هردو را مشروب می سازد، مرز آن 

البته این الگوی هندسیِ طراحی کامال تئوریک بوده، با توجه به شکل و عوارض زمین، در عمل اشکال . هاست

 .فتگوناگونی به خود می گر

با این که ممکن است ذکر جزئیات فنی در یک متن دینی و نه یک ) نکته جالب توجه در اندازه های ذکر شده  

این است که، اگر کاربری های خدماتی عمومی در مرکز این مربع ( سند فنی تا حدودی فاقد دقت کافی باشد

ر گوشه مربع حدود کمتر از پانصد متر پنجاه هکتاری واقع شود حداکثر فاصله این مرکز از هر نقطه در چها

 .است، که برای دسترسی پیاده به چنین مرکزی حداکثر فاصله مناسب به شمار می رود

 (Modularمدوالر) "پیمونی"نکته بسیارجالب دیگر در این شیوه سامان بخشی فضایی زیستگاه ها تقسیم 

البته این قیاس بدان . ه ها شناخته می شوددستاوردی کامال نوین در طراحی زیستگا ،است که بنا بر عادت

معنای کامال سطحی نگرانه نیست که مدعی شویم پیشینیان ما از مردمان جهان امروزی پیشرفته تر بوده اند، اما 

می تواند نشانگر این باشد که در آمایش سرزمین و طراحی محیط مصنوع این مردمان از ابتدا به اهمیت طرح و 

شاهد عینی این . ارتباط آن با زندگی روزمره و نیازها و توانایی های انسان بی توجه نبوده اندنقشه و اندازه، و 

 .برداشت، معماری و شهرسازی بازمانده از دوران کهن، حتی پیش از هخامنشی، در ایران است

هایی به درازای یک و بدان جا آب ها فَراز تازان در آبراهه ... ": گفتگو در بند بیست و شش چنین ادامه می یابد

بر پای [ ها]و بدان جا خانه ... بدان جا مَرغ ها برویان همیشه سبز و خرم؛همیشه خوردنی و نکاستنیو ... هاسَر

 ."فَروار و پیرامون فَروار فَراز اَشکوب،[ هایی]دار؛خانه 

 

ی از پرسش آن ها برای برخ ۀدر این جا نکات بسیار مهم دیگری روشن می شود که می توان بر شالود

 :های پیش گفته پاسخی درخور یافت

به این معنی . این که این پیمون های شهرسازانه همگی بنا بر تعریف مستقل و خود کفا بوده اند نکته نخست

در همسایگی قرار داشتند، که باغ های سبزی و میوه وهر آنچه بتواند ( ابزار کار و زندگی)که نه تنها دام و ستور 

و جانوران حاضر در این واحدهای زیستی را در دست ( جز گوشت که خوردنش معمول نبود)خوراک مردمان 

چنین اندیشه ای در طراحی زیستگاه ها هنوز کامال . نهد، به تناسب نیاز این واحد های زیستی، در کنارشان بود

 .نو تلقی می شود

 .در پایان این بند شکل کلی خانه ها به روشنی توصیف شده است

اگر کمی در این وصف . به معنای سقف بلند و یا خانه بلند است( در زبان پهلوی فراچ اَشکوب)فَراز اَشکوب واژه 

اگر منظور بلندای سقف . ابتدا این دو صفت را بررسی کنیم. دقیق شویم به نتیجه ای متفاوت خواهیم رسید

( شالوده)بلندی سقف الزمه اش دیوار باشد با توجه به شرایط زمان با سه مشکل روبرو می شویم یکی این که 

های ستبر است که اجرای آن ها، به دالیل روشن، مگر در برخی از کاخ های شاهی، توجیه اقتصادی و فنی 

مشکل دوم این که، با توجه به زمستان های طوالنی ده ماهه و ابتدایی بودن روش های گرم نگهداشتن . نداشت

و مشکل سوم این که اصوال هیچ منطقی که . زه ممکن بود کوتاه تر می بودخانه ها، ارتفاع می بایست هر اندا

 .بلندای ساختمان ها را، از هر وجه متصور دیگر، توجیه کند وجود نداشت
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برداشت من این است که این نکته پاسخ روشن و ساده ای دارد، که سرانجام به هماهنگی منطقی با سایر نکات 

همانند نمونه های پرشمار )ند به معنای احداث ساختمان بر روی صُفّه هایی به دید من سقف بل. هم می رسد

بوده است تا در برابر جریان آب های سطحی ناشی از بارندگی های برف و باران در طول بخش بزرگی ( امروزی

 .از سال و همچنین ورود ناخواسته بسیاری از جانوران خانه ها را حفظ کند

فَروار که در برخی از متن های پهلوی به .روار بودن خانه و پیرامون آن گفتگو شده استدر ادامه همین بند از فَ

معنای دیگر . معنای کاخ آمده قطعا برای خانه های کشاورزان و دامپروران نمی تواند چنین معنایی داشته باشد

مون آن درها و پنجره هایی گفته شده که در باالخانه قرار گرفته و در پیرا( و زمستانی هم)آن خانه تابستانی 

شاید بتوان گفت ساختمان هر خانه دارای سه بخش در ارتفاع بوده است، بخش زیرین صُفّه که . داشته باشد

که ( تابستانی)بوده و سرانجام بخش فرازین ( زمستانی)خانه را از زمین جدا می کرده، بخش میانی که بسته تر

ذکر صفت فَروار برای پیرامون خانه نیز موید دقیق چنین . استجریان کافی هوا در آن پیش بینی می شده 

به راستی آن چه از این توصیفات و تحلیل های شان بر می آید نشان میدهد که . الگوی طراحی ساختمان است

به این معنا که ساختمان در میان . خانه های پیشینیان شباهت زیادی به خانه های ویالیی کنونی داشته اند

 .داشته است( همراه با جریان هوا)رگ و سر سبزی روی یک بلندی بنا می شده که به همه سو دید زمین بز

درباره موقعیت ساختمان نسبت به زمین پیرامون هنوز نکاتی باقی است که با نگاهی به بند های دیگر در کتاب 

 .وندیداد به آن ها نیز خواهم پرداخت

 :در بند سی ام آمده است که

هزار تخمه نرینگان و مادینگان را به . فرازترین جای نُه گذرگاه کن؛ بدان میانه شش و بدان فرودین سهبدان  " 

ی "سوورا"آن ها را به . گذرگاه های فراز ترین جای، ششصدتا را بدان میانه و سیصد تا را بدان فرودین، فَراز بر

 ."درون بنشان دری و روزنی خود روشن از "وَر"بران و بدان "وَر"زرین، بدان 

: در این بند پنج نکته وجود دارد که می تواند از دید موضوع این بررسی جای تامل داشته باشد

 .فرازترین جای، گذرگاه های سه گانه، سوورا، در و روزن و سرانجام خود روشن بودن از درون

یت نقش صفّه ها برای هر خانه فرازترین جا عبارت کامال روشنی است و با توضیحاتی که پیش از این درباره اهم

این امر همراه . گیر بنا شوند رسد که وَر ها نیز در نقاطی به دور از سراشیبی های سیل ذکر شد، بدیهی به نظر می

شان با موضوع خانه های زیرِ زمین و یا فرورفته در زمین تناقض فاحش  ها و پیرامون بودن خانه با اصل فَروار

 .واهد بود که آن عبارتِ زیر زمین یا فرو رفته در زمین با دقت بیشتری بازکاوی شودبه راستی منطقی خ. دارد

 :شاید رفع این تناقض منوط به یکی از این دو گونه یا تلفیق آن ها باشد

اما در پناه و پشت به باد سرد و موذی زمستان طوالنی، در دامنه ( فَروار)ساختن خانه ها به صورت دلباز  -یک

 .کوه هاتپه ها و 

وجود دو گونه خانه یکی با شکل پیش گفته و دیگری کنده شده در خاک، برای کار کشاورزی و دام پروری  -دو

 .در بیابان و کِشتگاه ها و مراتع در همان قالبی که نمونه اش در شهر بابک بود و از آن یاد شد

با چنین مشخصات و اهدافی وجود داشته با توجه به شرایط عمومی کار و زندگی به نظر می رسد این هردو گونه 

 .اند

یعنی سه گونه گذرگاه و تعدادشان دست کم من فاقد دانش کافی برای هرگونه گمانه زنی  نکته دومدرباره 

اما در حال حاضر می توان . برای تبیین این الگوی طراحی هستم، و این نیاز به بررسی قراین و شواهد دیگر دارد
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ر این دستور به جم، شیوه خیابان بندی و نیز تراکم جمعیتی زیستگاه و چگونگی توزیع آن دید که اهورهَ مزدا د

کمّ و کِیف این موضوع نیاز به . در سه مکان اصلی باال دست، میانی و پایین دست را به روشنی توضیح داده است

 .بررسی و مطالعه بیشتر دارد

در این باره توضیح نسبتا ( دوستخواه)ات کتاب اوستا در بخش توضیح. درباره معنای سوورا است سومین نکته

شاید سور یهودیان و بعدها )که دو توضیح آن منطقی تر به نظر می رسد یکی شیپوری . مفصلی داده شده است

به . که می تواند برای عالمت دادن صوتی به ساکنان وَرها کاربرد داشته باشد؛ و دیگری دستگاه اَصطُرالب( سورنا

ون در این جا بحث طرح اندازی زیستگاه ها مطرح است، دومی بعنوان یک وسیله با کاربردهای دید من چ

اما به . می تواند به واقعیت نزدیک باشد( مانند آن چه امروز با دوربین نقشه برداری عمل می کنیم)مهندسی 

آن ها ":دستور می گوید شرط اتکای به درستی ترجمه متن نوعی شیپور خبر دهنده محتمل تر است؛ زیرا در آن

. این بدان معناست که مردمان با هدایت صدای شیپور به وَر رانده می شوند. "را به سوورای زرین، بدان وَر بِران

 .به هرحال نظر من این است که بین درست و محتمل تر باید کنکاش بیشتری کرد

که این واحد های پنجاه هکتاری با حصار و  به روشنی نشان می دهد چهارمین نکتهدو واژه دَر و روزَن بعنوان 

این شیوه سامان دهی . دروازه و نگهبانی از هم جدا می شده اند که در و روزن گویای همین دو عنصر است

خواننده آزاد است که دو گونه . فضایی گویای وجود مدیریت و برنامه در سامان های زیستی و کاری بوده است

و یا هوش و در ( الهی یا بیگانگان فرازمینی)ن نکات داشته باشد، یکی هدایت آسمانی برداشت کامال متفاوت از ای

در این جا آن جمله معروف مارکس درباره تفاوت کار بدترین . نتیجه درک پیشینیان ما از امور پیرامونی شان

غریزه به ذهن متبادر معمار با بهترین زنبور عسل که معمار براساس طرح و نقشه عمل می کند و زنبور بر اساس 

 .می گردد

یعنی خود روشن بودن از درون، می تواند به معنی حفظ آتش در درون زیستگاه  پنجم و آخرنکته و سرانجام 

در . آتش دایم روشن به عنوان تنها منبع انرژی دارای اهمیت و ارزش بسیار زیادی در زندگی بوده است. باشد

  .ر اهوره مزدا درباره اش پندی ویژه به جم داده باشدنتیجه کامال منطقی به نظر می رسد اگ

 :در بند سی و یک چنین می خوانیم

پس اهوره مزدا به جم . "چگونه من این وَر را بسازم که اهوره مَزدا به من گفت؟": اندیشید[ با خود]آنگاه جَم  "

ست بِوَرز؛ بدان گونه که اکنون این زمین را به پاشنه بسپَر و به د! ای جم هور چهر، پسر ویوَنگهان": گفت

 ."مردمان خاکِ شفته را نرم می کنند

این دستور کار به مفهوم خشت زنی است که سده های فراوان در ایران زمین شیوه اصلی ساختمان سازی بوده 

 .است

 :در بند سی و سوم سامان کلی زیستگاه چنین توصیف می شود

چهار برش به درازای اسپریسی و تُخمه رمه ها و ستوران و مردمان و را بساخت، هریک از  "وَر"آنگاه جَم آن  "

را بساخت، هریک از چهار بَرَش به درازای  "وَر"آنگاه جَم آن . سگان وپرندگان و آتشانِ سوزان را بدان فراز برد

 ."نداناسپریسی برای زیستگاه مردمان؛ هر یک از چهار برش به درازای اَسپریسی برای استبل گاوان و گوسف

در بند سی وچهارم از فراز تازاندن آب ها در آبراهه هایی به درازای یک هاسَر و رویاندن مَرغ ها و ساختن خانه 

این فراز تازاندن که با منطق معمول به معنای سرباال رفتن آب است و بی منطق، در واقع ابداع . ها می گوید

شاورزی و باغ ها در تراز های گوناگون دامنه تپه روش اولیه آبخیزداری بوده است برای مشروب ساختن اراضی ک
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به گمان این کار . ها و کوه ها؛ یعنی همان پناهگاه پشت به بادهای سرد زمستانی که از سمت شمال می وزند

به این صورت انجام می شده که از رودی که معموال بر روی خط بزرگ ترین شیب قرار می گرفته، نهرهایی من 

روی خطوط منحنی میزان با کمی تمایل به سمت تَراز پایینی کنده می شده؛ که آب را به دو  به دو سو و تقریبا

همین روش . سمت رود تا ژرفای دلخواه می کشانده است، و در آنجا به زمین کشاورزی می ریخته است

 .پخشایش آب در داخل زمین ها و باغ ها نیز تکرار می شده است

 

که پیشینیان ما در جایی که رودخانه ای وجود داشته، در هدایت و مدیریت آب  به این ترتیب می توان دریافت

به کار بسته اند؛ و در جاهایی دیگر به ویژه سرزمین های کم آب وخشک ( آبخیزداری)تدابیر مهندسی ویژه ای 

  .عمال رودخانه هدایت شده زیر زمینی ساخته اند( قنات)با اختراع کاریز 

پس آن ": از جمله در بند سی و نه زرتشت پرسشی کرده . بسیار جالب و شگفت کم نیست در این فَرگَرد نکات

اهوره . "که چنین در آن خانه های وَرِ جمکرد پرتو می افشانند؟ -ای اهوره مزدای اَشَوَن -روشنی ها از چه اند

پدیدار و [ بدان جا]" :و در پی آن ادامه می دهد. "روشنی های خودآفریده و هستی آفریده ":مزدا می گوید

  ."دیده می شود[ در سال]، یک بار[ شید]پنهان شدن ستارگان و ماه و خور

و ایشان ..." :می گوید( چهل و یکمین)است و با این که در بند بعدی  در این جا ابهامی از نظر زمان درکار

انسان و جانوران دیگر را در وَر چهل و یا دوران باروری و زایمان  "...روز را چون سالی می پندارند( ساکنان وَر)

مگر این که . روز بر می شمارد، نه تنها از ابهام در زمان کاسته نمی شود که موضوع پیچیده تر هم می شود

دست به دامان تعبیری شاعرانه شویم به این صورت که زندگی در وَرِ جمکرد چنان با خوشی همراه است که 

 .انسان زمان را فراموش می کند
 

اما گذشته از موضوع مناقشه برانگیز زمان در این بند نگاهی به دو گونه آتش خود آفریده و هستی آفریده 

وَرِ "صفت یکی از دو گونه روشنی است که در : خودآفریده": دوستخواه در توضیحات چنین می نویسد. بیاندازیم

ش بوده و از آفریده های پسینِ اهوره مزدا هست و مقصود از آن روشنیِ اهورایی است که از آغاز آفرین "جَمکرد

شاید بتوان این دوگونه را در طبیعت به این نحو . "به تعبیر دیگر، روشنی قدیم در برابر روشنی حادث. نیست

مهم ترین انوارِ . نشان داد که خود آفریده ها شامل نور خورشید و ماه باشد و سایر انوار هستی آفریده باشند

ی توان در شعله های دایمی حاصل از نشت نفت خام و گاز در عدسی های نزدیک به سطح هستی آفریده را م

 .زمین تشخیص داد، که منشاء بسیاری از آتشکده های مقدس در سراسر ایران زمین بوده اند

نگاه از این رو به نکاتی در فرگرد سوم . توان مفهوم مهم کیفیت زندگی را ناگفته گذاشت در پایان این گفتار نمی

در آن جا بیشتر از ( سپندار مذ)کجاست نخستین جایی که زمین " :در بخش یکم زرتشت می پرسد. می کنیم

جایی : توصیفی از چنین جایی را به این قرار می دهد( طی شش بند)اهورهَ مزدا در پاسخ . "همه شادکام شود؟

، فرزندانی بالنده، رمه هایی خوب پرورده با کود که اَشَوَنی خانه ای داشته باشد با گله ای گاو، کدبانویی کامیاب

، خوراک فراوان ستوران، سگ خوب، آتش فروزان، گندم و گیاه و (برای مصارف کشاورزی و باغداری)فراوان 

 .درختان میوه، زمین های خشکِ آبیاری شده و ترِ زهکشی شده

کجاست نخستین جایی که زمین در ": و جالب این که در بخش دوم از بند هفت تا یازده که زرتشت می پرسد

 ."آن جا به تلخ ترین اندوه دچار شود؟
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اهوره مزدا پاسخ می دهد آنجا که گروه های دیوان از کُنام دوزخ به پیش تازند، مُردارهای بسیاری از مردمان و 

 .یَنبارندسگان را به خاک سپارند، در آنجا دَخمه های بسیار برپا کنند و مردارهای مردمان را در آن ب

در بند آخر به ناگاه حاصل تمام تلخی ها در بی . این ها همه نشانه های پلیدی و آلوده سازی محیط زیست است

 :عدالتی چنین بیان می شود

در ( که به دست یکی از دشمنان کشته شده است)را [ مردی]چنین جایی، آن جاست که زن و مردان اَشَوَن  "

 ".گی برده باشند و آنان شیون بر آورندراهی خشک و گرد آلود، به بند

 

 علی مجتهد جابری                                                                                               

                                                                                                           1998/1/16  

 

  دو کتاب برای کسب اطالعات بیشتر و مطالعه منابع مورد اشاره در این نوشتار

 
 های ایرانی  ها و متن ترین سروده اَوِستا؛ کهن

 استاد ابراهیم پورداوود :بر اساس نسخه/   دکتر جلیل دوستخواه :گزارش و پژوهش

 (انتشارات مروارید/ 9964مهرگان 

http://files.tarikhema.com/pdf/Erfan/avesta-jalil-doost-khah.pdf 

 
ندیداد؛مجموعه قوانین آیین زرتشت  وَ

ر مستتر: گردآوری ن: برگردان/ دا  دکتر موسی جوا

-94b1-b6f4-b2b1-ceaf89f9169116929/8/d/com.picofile.2s://http

pdf.com_badyanli_www_MajmoeGhavanineZartosht_Vandidad/9d4462b6d8dc 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://kaffeketab.ir/tag/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af/
http://files.tarikhema.com/pdf/Erfan/avesta-jalil-doost-khah.pdf
http://s2.picofile.com/d/7967550321/8f83ceaf-5b2b-4f6b-9b34-dc8d6b4462d7/Vandidad_MajmoeGhavanineZartosht_www_adyanlib_com.pdf
http://s2.picofile.com/d/7967550321/8f83ceaf-5b2b-4f6b-9b34-dc8d6b4462d7/Vandidad_MajmoeGhavanineZartosht_www_adyanlib_com.pdf
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 ماتورازی با کلمه یا کاریکَلِب
 سیدحسن حسینی

 
 عاشقی مقدورِ هر عیّاش نیست

 غم کشیدن صنعتِ نقّاش نیست

 بیدل

 

که -های تیپِ قاجار و قدیمی  ای برخوردم به یکی از آن عکس خانه دوستی می گفت در دوران نوجوانی در قهوه

 :ای این بیت را دیدم عکس با خطّ رنگ و رو رفته هاست و زیرِ خانه قهوه ۀآویزِ دیوارهای دودگرفت معموالً سینه

 عکس ما مانَد  ما نمانیم وُ

 !گردشِ روزگار برعکس است

، در مورد سبکِ این شعر سوال کرد و منظورش از -و حق هم داشت -دوستِ ما که سخت شیفته این بیت بود 

مضمون از  ِ هندی افتادم چرا که استخراجِ تیار به یاد سبکفارسی بود و من بی اخ های مشهور شعرِ سبک، سبک

ستن از اضالعِ معنویِ یک واژه یا اصطالح، و به تعبیر ساده چیزهای دمِ دست، ریزبینیِ نمکین، و باالخص سود جُ

این موارد در شعر فارسی  ۀالبته هم. های بارزِ سبکِ هندی است تر، بازی با کلمات از ویژگی فهم تر و همه

استعمال و وفورِ مصادیقِ گوناگون آن  ۀکند، دامن چه این مقوله را ویژگیِ سبکِ هندی می دار است، اما آن سابقه

مردِ "ها تراشیده و  در مثنوی، مضمون "ورآخُ"و  "رآخِ" دو لفظِ از مشابهتِ صوتیِ مولوی. در این سبک است

است که  * سنایی ۀحدیقو  سناییآورده است و در این کار، الگوی او  "وربینمردِ آخُ"را همواره در برابر  "ربینآخِ

  .بندی به سبک و سیاقی است که ذکرش رفت پر از مضمون

انگلیسی، شکسپیر هم از  در ادبیاتِ. هر زبانی بنا به استعدادِ خاصِ کلماتش، ظرفیتِ آفرینش این مفاهیم را دارد

استفاده می  "کفش تختِ"و  "روح"از تشابهِ صوتی لفظِ  شکسپیرالمثل،  فی. این بابت زبانزدِ خاص و عام است

 "!کفش تعمیر می کنم من روحِ تختِ": هایش می گوید دوزی، در یکی از درام کند و از زبان مردِ پینه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://alpha.nosokhan.com/Library/Book/1K
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  :گوید او در هجوِ ذهبی نامی که قاضی است، می. ق از سخن دستی دارددر این سیا متنبّیدر ادبیاتِ عرب هم 

 سُمِیّتَ بالذَّهَبیِ الیومَ تسمیه 

 مُشتَقَه من ذهابِ العَقل الالذَّهَبِ 

دو لفظ ذَهاب  که از مشابهتِ! تو رفتنِ عقل است نه طال ۀخوانند اما شانِ تسمی می "ذهبی"تو را امروز : می گوید

سازی به این سیاق  مضمون ۀفارسی و عربی نمون در ادبیاتِ. این مضمون را پرداخته است( طال)و ذَهَب ( رفتن)

 .فراوان است که پرداختن به آن خارج از حوصله و موضوع بحثِ ماست

ز این بازی، در ده آمیز و گاه دلنشینِ یک مضمون ا این بازی با اضالعِ گوناگونِ یک لفظ و استخراجِ شیطنت

بیست سالِ اخیر در نثر، موجدِ نوعی قالبِ تفنّنیِ ادبی و طنزآلود شده است که پیشینیان به آن نام 

ها که اطالع چندانی از  نامِ التقاطی که به هرحال جا هم افتاده است، برای آناند و همین  داده "ماتورکاریکَلِ"

ادبیاتِ غرب است که به  نیز از دست آوردهای "کاریکلماتور"م را به وجود آورده که ادبیاتِ فارسی ندارند، این توهّ

 .باوری، پایش به سرزمینِ ادبیاتِ ما باز شده است اقتضای روزگارِ غرب

ژنتیک بگیریم، ناگزیریم سری به اداره سجلّ  ۀشناسنام( کاریکلماتور)اگر بخواهیم برای بازی با کلمه که  حال آن

کسالت و  ۀکه برعکس اداراتِ امروزی به هیچ وجه مای-ِ هندی بزنیم و بعد از مراجعه به این اداره  احوال سبک

عادی و پیشِ  دهد، یکی از اضالعِ تشکیل مییابیم که آنچه اصل و اساسِ کاریکلماتور را  ، در می-دلتنگی نیست

گونه که  همان. پاافتاده منشورِ چندپهلوی شعر سبکِ هندی است که از شعر به دیارِ نثر نقلِ مکان کرده است

های مختلف آن، و استخراج  ها و تداعی ر رفتن با کلمه، سبُک سنگین کردنِ معانی و ارتباطگفتیم، کاریکلماتور، وَ

 :دهای زیر توجه کنی به نمونه. آور و گاه دلنشین است و غیرممکن، اما در عین حال جالب و خنده حالمعانیِ مَ

  !در فصل پاییز درخت های فقیر به جای برگ، کوبیده می ریزند  -

 !های معتاد، باالخره عملی شد ام در اثر مجالست با آدم نقشه  -

 !خورد وارسته، چوبِ اشتباهاتش را می ۀموریان  -

 !تیز بود که پلکش را بُرید قدر چشم آن  -

این . پردازی شده است بازی و مضمون "خوردن چوب"در نمونه های باال با کلمات برگ، عملی، تیز و اصطالحِ 

اشتراکِ "زدن به معانیِ دور و نزدیکِ یک لفظ یا اصطالح، همان است که اهلِ منطق به آن  توسل به ایهام و چنگ

در شعر سبکِ هندی برای این . اند خل در مبحث سفسطه و از عواملِ فساد بُرهانش دانستهنام داده، دا "لفظ

  :مگاه با کمبودِ مصداق روبرو نمی شوی مفهوم، هیچ

 جای غذا چون کنم کلیم خورم به غم می

 !این است آن غذا که نه محتاجِ اشتهاست

 از مُرادِ دو کون "پوشیدم"به غیر دیده که 

 (کلیم! )ای نپوشیدم خود جامهبه قُدرِ همّتِ 

 چیزی که باز پس طلبند از جهان مگیر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
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 (کلیم) !ز دنیا گرفته است "کناره"عاقل همین 

 برهنه، کرامات تهمت است "سرمد"بر 

 (آشنا! )کشفی که ظاهر است از او کشفِ عورت است

 ! ره و رسمِ کرم از دُور بر افتاده، سلیم

 ! نام استچه کریمان به گدا دش آن "دهند می"

خواهم آمد  :خواست و آرزو داشت که ببیند چه سپهری می چه سلیم می دید و آن تفاوت است بین آن ۀو چه مای)

 !(گلِ یاسی به گدا خواهم داد

 باشد غمی ما را دزدیِ یاران نمی مضمون ز

 (غنی! )مضمون را که نتواند کسی بردن "بستیم"چنان 

 یاران بردند شعرِ ما را 

 (غنی! )نامِ ما نبردندافسوس که 

 کس پیِ تعظیمِ ما از اهلِ مجلس برنخاست

 ( غنی)بهرِ پاسِ عزّت آخر، خود زجا برخاستیم 

 ام بر مژه از جوشِ حَالوت چسبید مژه

 !که به خواب آن لبِ شیرین امشب دیدم از بس

 :توان بازسُرایی کرد که البته بیتِ اخیر غنی را به شکل زیر هم می

 خسرو از بس خوابِ شیرین دیده است 

 !های او به هم چسبیده است پلک

چندپهلو بودنِ یک کلمه است، به هرحال چه برخاسته از ایهام باشد  ۀجا که زایید هایی که در باال آمد، از آن مونهن

 انتقالِ سُرورِ سطحی در دلِاش از حدّ تبسّم و  است و عمدتاً فایده "ماتورکاریکَلِ"یا قلب و تصحیف، سزاوارِ نامِ 

می دهند و چه  "کاریکلماتور"چه که اَبنای روزگار به آن عنوانِ  اما تمامیِ آن. رود مومن و غیر مومن فراتر نمی

استفاده از  بازی با کلمه و استفاده یا سوء ،شود ها وارد می انگاری و تنبلیِ ذهن این برچسب بسا از سرِ سهل

  .اشتراکِ لفظ نیست

ساده و یا  ۀنگرشی خاص و استخراجی دلنشین از یک مقول ۀ، زایید-واالیا غیر واال-یک مفهومِ طنز یا فکاهه  اهگ

و خودِ جمله هم قالبِ نگرشِ  ،"کلمه"است و نه "جمله" گونه موارد، نمکِ مطلب در گروِ این[ در]. پیچیده است

 "کاریجُمالتور"گونه مطالب را اگر تسامحا  این .کاریِ خیالِ نویسنده یا شاعر است طنزآلود و مجلّای شیرین

 .ایم راه نرفته بنامیم، پُر بی

معموالً در این نمونه کار، به جای اشتراکِ لفظ و ایهام از صنایعِ اغراق، مراعاتِ نظیرِ خنده آور،حُسنِ تعلیل یا قُبحِ 

گونه معرفی  صنعتِ توجیه را این "96ص، التعریفات"در  جُرجانی. شود تعلیل و گاه از صنعتِ توجیه استفاده می
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لیت / خاط لی عمرو قباء :کقول من قال العور یُسمی عمرا.هوایراد الکالم محتمال لوجهین مختلفین": کند می

 ۀمثل سخنِ آن شخص که دربار. معنوی مختلف باشد عبارتی است که حاملِ دو وجهِ و آن آوردنِ؛ "عینیه سواء

کاش هر دو چشمِ او مثلِ هم  .مرو برای من قبایی دوختعَ: داشت، گفتمرو نام چشمی که عَ مردِ یک

 !بود می

  .چاره است یا کور شدن تنها چشمِ بینای او بینا شدنِ چشمِ کورِ خیاطِ بی که معلوم نیست این آرزو در جهتِ 

آوریم  منثور از کاریجُمَالتور می ۀدر زیر چند نمون. صنعتِ توجیه هم باشد ۀتواند زایید می التورمکاریجُبه هرحال 

 :را در شعر سبکِ هندی نیز بررسی کنیم آن تا پس از آن، مصادیقِ موزونِ

  :زاست تر برآمده از صنایعِ اغراق، مراعاتِ نظیر و توجیه و تعلیلِ تبسّم طور که گفتیم، بیش های زیر همان نمونه

  !د پاشیدنددانی که به سفر می رفت، به جای آب اسی پشتِ سر شیمی

  !برفِ پیری را عزرائیل پارو می کند

 !موش مثلِ سگ از گربه می ترسد

 !اش آب رفت اش اشک ریختند که کفن قدر بر جنازه آن! قدر آهِ سرد کشید تا دهانش برفک زد آن

  :پرویز شاپورو یک نمونه مشهور از 

 !ها صلوات فرستادند وقتی عکسِ گلِ محمدی در آب افتاد، ماهی

قدر  هندی گاه آن شاعرِ . شود میآلودِ آن، در شعرِ هندی نمونه فراوان یافت  در این زمینه و به خصوص نوعِ اغراق

قدر باال می داند که انگشتِ طبیب را که برای گرفتنِ  و گاه تبِ خود را آن ،برد ریزد که آب، دریا را می اشک می

 :است می سوزاند دراز شدهاو نبض 

 حدیثِ بحر فراموش شد که دور از تو 

 (کلیم)ام آب بُرده دریا را  ز بس گریسته

 سرانگشت را طبیب  که دارم تبی چنان

 (کلیم)برداشت تا ز دستِ من اندر دهان گرفت 

 :وچند نمونه دیگر از همین قبیل

 از نزاکت اوفتد مضمونِ من 

 (یغن! )گر به مضمونِ کسی پهلو زند

 ها شهید  سازند معنی که می گویان بس خام

 (غنی! )شد زمینِ شعر آخر چون زمینِ کربال

 کرد که مرا خاکسارِ مردم زمانه بس

 (میرالهی! )توان تیمّم کرد من می ۀبه آبِ دید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
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 فرشته راه نیابد که بر زمین آید 

 (کلیم)که دعاهای مستجاب رود  به چرخ بس

 کاریجُمالتوراما . تبدیل و ترجمه می شود "از بس"و  "قدر آن"ها، در نثر به "از بس"ها و "که بس"که این 

آوردِ  آور و احیاناً طنزآلود، ره های خنده گاه این کشف.  نمایی و اغراق نیست رشتهمواره مولودِ دُ ،گونه که گفتیم آن

آفرینِ شکارچیانِ این سبک  های شاعرانه و تبسّم طبعِ نوجو، خیالِ کشّاف و ذوقِ خلّاق و اختراعِ توجیهات و تعلیل

 :است

 ها دیدم  بر چهره چون نردبان چین

 (اعظ قزوینیو! )معلومم شد که عمر باال رفته است

 هر کسی گوهرِ مقصود بیابد از سعی 

 (غنی! )ای پیدا کرد که دوید آبله پایِ من بس

 می فرستد به پدر پیرهنِ خالی را

 (غنی! )یوسف از دولتِ حُسن این همه خود را گم کرد

 مردمِ رنجور مرا روزِ وصل

 (یمیررض! )شادی عرقِ صحّت است ۀگری

 عاشقان یک دو قدم رفتن و برگشتن را 

 (سلیم تهرانی)گویند  پا می ۀدر رهِ کوی تو خمیاز

های  ، در شعرش نمونه-که در بخش بعد خواهیم گفت که سفیر سبکِ هندی در مملکت نیماست-نیز  سپهریو 

 :شود بازی با کلمه و کاریجُمَالتور یافت می

 دستِ تابستان یک بادبزن پیدا بود

 :این است که بگوییمو مثلِ 

 و زمستانِ آن سال 

 !گشت رسی وُ بخاری میدر در پیِ کُ دربه

سازی از کلمات و استخراجِ معنی از پهلوهای مختلفِ کلمه و کاریکاتوری  مضمون ۀگونه که دیدیم مقول همان

به این معنی که بهترین . شعرِ هندی یافت می شود ۀاوقات، در نقاطِ ضعیف و تکید دیدنِ اشیاء و وقایع در اغلبِ

شان از اوج به حضیضِ نسبی  شوند، کالم ل میسازی متوسّ مضمون ۀگاه که به این شیو آن ،شاعرانِ این سبک هم

 .گراید می

یکی این بود که انتصابِ  ،امّا غرضِ ما از اختصاص دادنِ این فصل از کتاب به این موضوعِ نه چندان جدّی

که  را به ادبیاتِ فارسی تثبیت کنیم و مانع از انتسابِ آن به ادبیاتِ غرب بشویم و دیگر این "یکَلَماتورکار"
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 .های شعر بیدل را نیز روشن نماییم ای از گوشه گوشه

 :های یک لفظ را دارد بیدل در دیوانِ خود، انواع و اقسامِ بازی با کلمه، اغراق و استفاده از تمامِ ظرفیت

 ی افالس  اسیرِ شکنجه کسی مباد

  !دار بِه ز ناداری که آدمی به سرِ

 پُر تبهکارم مپرس از معبدِ توفیقِ من 

 !کنم تر غسل از فشارِ دامنِ تر می بیش

 با بخیالن نه همین طبعِ گدا ناصاف است 

 !خود هم از این قوم دلِ پُر داردۀ کیس

 پیری هوسِ دنیا، نگذاشت به طبعِ ما 

 !ها لذّت کندیم به دندانآخر دل از این 

 بگذر انِ این بزرگان دستی بشوی وُواز خ

 !م نباشدسَها غیر از قَ کانجا ز خوردنی

 هر کجا رفتیم داغی بر دلِ ما تازه شد

 !سوخت آخر جنسِ ما از گرمیِ بازارها

دهد و این از  های اجتماعی و عرفانی می اش را به جنبه ی تفنّنی جنبه ،کم این شیوه در شعر بیدل بینیم که کم می

 :ی بیدل است خواصِ طبعِ گدازنده

 نیازی  قصرِ بی ۀتا رسد کمندت به کنگر! از خود برآ

  .دامن، کسی رهِ آسمان نگیرد های چین به نردبان

 ،شه این طنز را به زاهد دارد که زاهدصوفی همی. دامن را نردبان انگاشتن، تشبیهِ بدیعی است های چین موجه"

  (091الدین سلجوقی، ص نقد بیدل، صالح) ".چیند و صوفی دست از ما سوی می شوید دامن از لوثِ دنیا می

تری عرضه  دهد و در مجموع مضامینِ دلنشین و به هر حال در این شیوه هم، بیدل به سبکِ هندی تکانی می

 :کند می

 نایاب چند مارِ مطلبِداغ بودن در خُ

 !تش آرزوی خام راآپخته نتوان کرد ز 

 نصیبانِ وفا پیداست کیست قاصدِ حسرت

 !بخت برگردد که خواند بر تو پیغامِ مرا

ای دارد و بیدل با عنایت به معانی گوناگونی که  العاده در این مضمار برای شاعرِ ما کششِ فوق "کشیدن"و فعل 

 :کشد ی خود می های رنگارنگ و منطبق با بینشِ عارفانه نقشتواند بیافریند،  این فعل در جمله می

 نِی نقشِ چین نه حُسنِ فرنگ آفریدن است 

 .هزادیِ تو دست ز دنیا کشیدن استب
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و حاصلِ طبعِ بیدل، کلِ ( بهزادِ نقاش)که مصدری است ساخته شده از یک اسمِ خاص  "بهزادی"که گذشته از 

و ما اگر بخواهیم این بیتِ بیدل را به نثرِ امروزی کاریکلماتور . زند روح میمضمون چنگی به دل و آبی به صورتِ 

آوری تحویلِ خواننده بدهیم، حاصل چیزی شبیهِ  درآوریم و در نتیجه شور و حالِ آن را بگیریم و چیزِ خنده

 :ی زیر می شود جمله

 .کشیدم ام خوب بود، از دنیا دست می اگر نقاشی

 

 (66تا  16صص / نشر سروش/ 1986سال / چاپ چهارم/ "بیدل، سپهری و سبکِ هندی"کتاب : سرچشمه)

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
* "حدیقۀ سنایی" اشاره به منظومۀ "حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه" یا "الهی نامه" و یا "فخری نامه"؛ 

عنوان یکی از آثار مهم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی مشهور به حکیم سنایی، شاعر و عارف قرن 5 و 6 
قمری زادۀ افغانستان است که با مضمونی عرفانی سروده شده است. منظومۀ حدیقۀالحقیقه که در ایران درچند 

نوبت تصحیح و انتشار یافته، در قالب مثنوی در ده هزار بیت در ده باب، و در بحر خفیف مسدس محذوف سروده 
شده است. این منظومه پس از سنایی بر کار شاعران بزرگی چون نظامی و خاقانی و مولوی و عطار تاثیر به سزایی 
داشته است چنان که موالنا می گوید: "عطّار روح بود وُ سنایی دو چشمِ او/ ما از پیِ سنایی وُ عطار آمدیم." شایان 

یادآوری است منظومۀ دیگری به همین نام )حدیقه الحقیقه( نیز وجود دارد که یک قرن پس از سنایی توسط یکی 
از نوادگان جامی سروده شده و مشابهت هایی نیز با حدیقۀ سنایی دارد. از آثار حکیم سنایی غیر از دیوان قصیده و 

غزل و ترکیب و ترجیع و قطعه و رباعی، مثنوی های وی معروف و بدین قرارند: مثنوی های حدیقۀالحقیقه، طریق 
التحقیق، کارنامۀ بلخ، سیر العباد الی المعاد، عشق نامه و عقل نامه؛ و همچنین سه مکتوب و یک رسالۀ نثر نیز که به 

 وی نسبت داده اند )توضیح از ارژنگ است(
 

 
ای گردآوری شده از منظومۀ حدیقۀ سنایی لینک دریافت فایل نسخه  

 

http://www.sufi.ir/books/download/farsi/sanai/hadighatolhaghigha.pdf 

 

 

http://alpha.nosokhan.com/Library/Book/1K
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/sanai/hadighatolhaghigha.pdf
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 زمین در شعرِ شاعران معاصرِ ایران
 امید

 !که زمین چرکین است: آخرین برگِ سفرنامۀ باران این است

 

و سیّارگانی چون ماه و قمر و زهره و کیوان و بهرام و ناهید و یا خوشۀ )پرداختن به طبیعت و آسمان و زمین، 
به عنوان نمادهایی از عالم پر رمز و راز هستی، به عالوۀ خود انسان به عنوان ...( ها پروین و افالک وکهکشان

ۀ کار فیلسوفان و ادیبان و شاعران از گذشته تا امروز مای گر و یگانه، همواره دست ورز و آفرینش موجودی اندیشه
گاه که از صافی اندیشه، تخیّل و خالقیّت شاعرانه  این واژگان و اسامی در شعر شاعران کهن و نوی ما، آن. اند بوده
و  گیرند ای می ها سخن می گوید، جان دوباره ها می گذارد و یا از زبان آن گذرند و شاعر، حرف در دهان آن می

را به  یار شاعری که قدّ اولینگویند  می. هستی را معنایی تازه می بخشند تا جایی که گرفتار آفتِ تقلید نگردند
ها که بعد از او این کار را کردند، مرتکب  ای انجام داد، اما آن کرد، کار تازه به صنوبر تشبیهرا  سرو و قامتِ معشوق

    .و آثارشان از مضمونِ بِکر تُهی شد تقلید شدند گناهِ

گاه  زادگاه و سرشت"در شعرِ نوآورانۀ شاعران کالسیک ومعاصر ایران وجهان به مثابه  "زمین"برای بررسی جایگاه 
های شاعران در تفسیر یا ستایش از زمین می تواند موضوع  ، گردآوری و مطالعۀ تطبیقی سروده"و کارگاهِ آدمی

ای و نمادین و یا علمی فراوانی در باره زمین، در آثار  ترده ای قرار گیرد زیرا باورهای اسطورهپژوهش مستقل و گس
گانه می دانستند و در آیین  در نگاه دینی و آئینی، زمین را محور افالکِ نُه. متقدّمین و متاخّرین یافت می شود

مثال فردوسی برای زمین و آسمان طبقاتِ . نام برده شده است( زامیاد)زرتشت در ایران باستان از ایزدِ زمین 
: ها حتی مبادله و جابجا می شوند گانه قائل می شود که در تشبیه گرد و غبار صحنه نبرد، طبقات دربین آن هفت

موالنا نیز در مثنوی و دیوان شمس  ".آسمان گشت هشت زمین شد شش وُ/ سواران در آن پهن دشت ردِز گَ"
چون گریزد این زمین از ": دهد که ناگزیر از پیروی است زمین را نمادِ انسان قرار میآسمان را نمادِ خدا و 

امّا  "نه کمین دارد، نه چاره، نه مَفَرّ/ هر چه آید زآسمان سوی زمین/ چون کند او خویش را از وی نهان؟/ آسمان؟
بودن زمین و گردش جهان در عین حال با نگاهی علمی در مثنوی، نظریات ضدعلمی بطلمیوسی مبنی بر ساکن 

سمان آک /ک اعتقادی کرده استکیمَچون حَ": خواندن او به سخره می گیرد "حَکیمَک"را با  و کائنات به دور آن
  ."بیضه، زمین چون زرده است

گویا "شد و این باور غیرعلمی که  نماد نیرومندی تلقی می "گاو"های کهنِ و اساطیر آریایی،  از سویی، در افسانه
هرگاه گاو خسته شود،  ، وبر پشت ماهی بزرگی که در دریاها شناورنیز و گاو  ردشاخ گاو قرار دادو زمین روی 

حکیم عمرخیام   "...لغزاند و همین کار موجب زمین لرزه شودبزمین را از روی یک شاخش به روی شاخ دیگرش 
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گاوی است در آسمان و نامش ": گوید طنز میچون موالنا به  گونه تعابیر نادرست است که هم در مبارزه با این
  ..."ر بینشتی خَدو گاو مُ زبرِ زیر وُ/ ت باز کن از روی یقینردَخِ چشمِ/ زمین دگر نهفته در زیرِ یک گاوِ/ پروین

مثال تشبیه . توان به نمونه هایی در خورِ عنوان این نوشتار اشاره کرد در محدودۀ شاعران نوگرای معاصر نیز می
و تشبیه آسمان به مرد را در شعر شاعران زیادی می ( گی و عطوفتِ مادری به دلیل قدرت زاینده)زمین به زن 

و اهتزار / خزد از بسترِ طراوت، پس می/ افتهکه کام ی/ آنک زمین زنی است": از جمله منوچهر آتشی. بینیم
آن دو به / های بیم در گام/ های ابر در هاله": و یا طاهره صفارزاده( گزینه اشعار) "در بادِ گردشِ خویش/ یابد می

شعر کوتاه و ناب از دکتر محمدرضا شفیعی و این  (. طنین در دلتا) "مادرم زمین/ پدرم آسمان بود/ هم رسیدند
آخرین ": کدکنی نیز گویی وصفِ حال امروز جهانِ درگیر با معضالت محیط زیستی و پاندمی ویروس کروناست

 ... (سفرنامۀ باران)"!که زمین چرکین است:/ این است/ برگِ سفرنامۀ باران

ۀ ابتدایی و نیز درآثار شاعران نوپرداز متاخر در هر سبک های کودکانه، کتابهای درسی دور ها، در ترانه عالوه بر این
، به نمونه های فراوانی بر می ...(اعمّ از شعر کهن و نو و سپید و آزاد و یا در قالب های نثر موزون و طنز)و قالبی 

 : پردازی و پرداخت هنری قرار گرفته است؛ از جمله مایۀ مضمون موضوع و دست "زمین"خوریم که 

 .ال دیدنی نیستگُ مرگِ/ این رو همیشه بدونید/ یاس چیدنی نیست مریم وُ/ زمینآی آدمای رو * 

 (زمیناشاره است به : تاجِ سر. )ما پیکرش را/ آلوده کردیم/ سرش را تاجِ/ بر باد دادیم/ خورشید ما پیشِ* 

 .بی ما وجودش نازنین است/ غم در کمین است/ در هر کجایش/ است زمیناینجا * 

 !بایر را دارد زمینِ خودش حکمِ: گفت/ بایر سخن به میان آمد زمینِدیشب از * 

 !آزرده زمین همه به رسمِ/ های زمینی دل نصیبِ این بود* 

 !هیچ تصمیم نیست که جایِ آن چنان/ چنان سرعت روند ها زمینیاین * 

 !زمینها افتاده است در این  اتفاق/ ببین وُ بازکن هایت را چشم* 

 ؟هم پژمرده اند تا چه وقت این مردمان غمگین وُ/ رده اندها مُ گل ها وُ تا کی شقایق زمینای * 

 .دوست دارم این جهان گردد ز رازم با خبر/ سمان این راز را با خود نبرآای  زمین ای* 

 !رده ام جایی نداشتبر مُ زمین این/ شب به دریاها سپرد پیکرم را* 

 ؟چنین در خون کشیده شده است چرا این/ مهربانی بود منِاوای اَکه مَ زمین* 

 .او بی صدا شکست رمتِحتی زمین به حُ/ درد از هجومِ زمینپای  لرزید دست وُ* 

 .زمین از انتظار فارغ شود روحِ/ یار دوزیم که شبی دولتِ چشم بر آستانِ* 

 ...بیاور بر این پهنه مردمی دیگر/ پهناور پاک است وُ زمین اکنون* 

، احمد شاملو و (سایه)ما از میان اشعار معاصران، سه سرودۀ فاخر و شاخص را به ترتیب از امیرهوشنگ ابتهاج
سرودۀ . می گویند "زمین"کنیم که هریک با نگاه و نگرش بدیع هنری خود از  احسان طبری تقدیم عالقمندان می

 .  یی بین زمین و انسان دانستوگو شاملو را می توان در قالب نثرِ موزون شاعرانه به صورت گفت
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 زمیندر ستایشِ 
(سایه. ا.ه)امیرهوشنگ ابتهاج         

 

 

 ثناخوان که چشم شان زین پیش شاعرانِ

 ستاره بود سیرِ طالع وُ نحسِ عد وُدر سَ

 رنگارهای پُ بس نکته های نغز و سخن

 کبود این گنبدِ شِیگفتند در ستا

 تر از هر چه در جهان اما زمین که بیش

 ست آدمی تکریمِ ستایش وُ ۀشایست

 گمنام و ناشناخته و بی سپاس ماند

 !ای زمین !ای مادر

 متواَ گرِ امروز این منم که ستایش

 خروش من خون وُ رگ وُ از توست ریشه وُ

 متواَ شاکرِ تو وُ گزارِ فرزند حق

 بهار وُ بس روزگار گشت وُ

 خزان گذشت

 کرانه ات بی تو ماندی وگشادگیِ

 نوح هم نتوانست شعله کشت طوفانِ

 از آتش گداخته جاودانه ات

 هر پهلوان به خاک رسیده ست گرده اش
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 ستیز ۀغیر از تو ای زمین که در این صحن

 ماندی به جای خویش

 استوار سنگ وُ گران پیوسته زورمند وُ

 بدسگالی اگر چون فرزندِ

 حرامیان

 تو تاخت رمتِبی حُ

 هرگز تهی نشد دلت از مهر مادری

 با جمله ناسپاسی فرزند شناخت

 تکریم را سزاست ستایش وُ ،زمین ،آری

 بارگاه از اوست هر چه هست در این پهنِ

 گهواره وی اند دامن وُ پروردگانِ

 پادشاه پهلوان و سلیمانِ سهرابِ

 ادب خونین برق وُ ۀای بس که تازیان

 پیچیده دردناک

 زمین ۀبر گرد

 سعبو ۀکف به لب آورد ای بس که سیلِ

 سهمگین جوشیده سهمناک بر این خاکِ

 زان گونه مرگبار که پنداشتی دریغ

 دیگر زمین همیشه تهی مانده از حیات

 گونه سخت پشت اما زمین همیشه همان

 بیرون کشیده تن

 هر بال از زیرِ

 آفتاب و آغوش بازکرده به لبخندِ

 دلگشا سرسبز وُ رسخاوت وُپُ ین وُزرّ

 بگذار چون زمین

 طوفان گرفته را شبِ من بگذرانم

 آفتاب گهربارِ خندِ گه به نوش آن

 .نهفته را تو گسترم همه گنجِ پیشِ
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 گاه زمین پس آن
 احمد شاملو 

 (از دفتر مدایح بی صله/ به شاهرخ جنابیان)

 
 

 گاه زمین به سخن درآمد پس آن

 پشیمان از کردوکار خویش ،اندیشناک بر سرِ سنگی نشسته بود تنها وُ و آدمی، خسته وُ

 :گفت و زمین به سخن درآمده با او چنین می

 .های نازکِ ترّه که قاتقِ نان کنی ــ به تو نان دادم من، و علف به گوسفندان و به گاوانِ تو، و برگ

 .ــ چنین است: انسان گفت

ها از سنگ، و  با جوشیدنِ چشمهبا نسیم و باد، و : ــ به هر گونه صدا من با تو به سخن درآمدم: پس زمین گفت
ی  یافتم، و به کوسِ تُندر و ترقه خبرت می با ریزشِ آبشاران؛ و با فروغلتیدنِ بهمنان از کوه آنگاه که سخت بی

 .توفان

 توانستم رازِ پیامت را دریابم؟ دانم، اما چگونه می دانم می ــ می: انسان گفت

 :پس زمین با او، با انسان، چنین گفت

 .گزاران نیز اندک نبودند ود این سهل بود، که پیامــ نه خ

وار کنیزککی برای  ی عاشقی بختیار، که زرخریده نیز نه به گونه …ات به پرستندگی عاشقم دانستی که من تو می
گشودی تن و جانم به هزار  داشتم که چون دست بر من می که تو را چندان دوست می. تو بودم به رای خویش

ی کشف و  اش به ترانه آزردگی های تن همچون نوعروسی در رختِ زفاف، که ناله. شد بگوی تو میی خوش جوا نغمه
ــ آی، چه عروسی، که . کامیاری بدل شود یا چنگی که هر زخمه را به زیر و بَمی دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید

چاهی کردی که به آبی گوارا کامیابت  در کدامین بادیه.( گفت زمین چنین می! )مُهر با بسترِ تو درآمد هر بار سربه
باری که انتظارِ سوزانِ نوازشِ حاصلخیزش با من است تیغ گاوآهن در من نهادی  نکردم؟ یا کجا به دستانِ خشونت
 که خرمنی پُربار پاداشت ندادم؟

 توانستم دریابم؟ ــ رازِ پیامت را اما چگونه می: انسان دیگرباره گفت

و تو را من پیغام . دانستی می(. و زمین به پاسخِ او چنین گفت)دارم  اکسارانه دوست میات خ دانستی که من ــ می
پیغامت کردم از پسِ پیغام که . رسد کردم از پسِ پیغام به هزار آوا، که دل از آسمان بردار که وحی از خاک می

شهریاری برداشت نه عنایتِ آسمان  مقامِ تو جایگاهِ بندگان نیست، که در این گستره شهریاری تو؛ و آنچه تو را به
کیهان خوش سلطنتی بود،   ی نامتناهی ــ آه که مرا در مرتبتِ خاکساریِ عاشقانه، بر گستره. که مهرِ زمین است

ها  تر که تو پادشاهِ جانِ من به خربندگی آسمان دست ِ تو بودم از آن پیش های جادویی که سرسبز و آباد از قدرت
 .ه خاک بر نهی و مرا چنین به خواری درافکنیبر سینه و پیشانی ب

 :و زمین هم از آنگونه در سخن بود. یی کرد انسان، اندیشناک و خسته و شرمسار، از ژرفاهای درد ناله

 .ی کوچکت خانه  تمامی از آنِ تو بودم و تسلیمِ تو، چون چاردیواری ــ به

دریغا، پنداری گناهِ من همه آن بود که فرشِ پای تو  .مایه توانایی داد که بر همه سَر شوی تو را عشقِ من آن
 !بودم

ی  تا از خونِ من پرورده شوی به دردمندی دندان بر جگر فشردم همچون مادری که دردِ مکیده شدن را تا نوزاده
 .ی نوشاکی درکِشد ی جانِ او را همه چون قطره دامنش عصاره
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و این همه از برای آن بود تا تو را . ی عاشقم را بردری سینه تو را آموختم من که به جُستجوی سنگِ آهن و روی،
اما تو روی از من برتافتی، که آهن و . در نوازشِ پُرخشونتی که از دستانت چشم داشتم افزاری به دست داده باشم

خویش  های و خاک را از قربانیانِ بدکنشی. را در خون کشیده بود هابیل تر یافتی که مس را از سنگپاره کُشنده
 !خویش  زمینِ رهاشده با تنهایی! آه، زمینِ تنهامانده. بارور کردی

 .خواست یی می مگر آسمان قربانی. ــ تقدیر چنین بود: انسان زیرِ لب گفت
*** 

 (.چنین گفت زمین! )خواهد ــ نه، که مرا گورستانی می

 همتان نیست؟ ی تسلیمِ بی بهانهگویی که جز  سخن می« تقدیر»احساسِ عمیقِ سرشکستگی چگونه از  و تو بی

بود کجا ستمی در  ــ دریغا که اگر عشق به کار می. آموزد که عدالت از عشق واالتر است آن افسونکار به تو می
گاه چشمانت را بربسته شمشیری در  ــ آن. دست نیازی پدید آید آمد تا خود به عدالتی نابکارانه از آن وجود می
 !ی گاوآهن کنی که من خود به تو دادم تا تیغه نهد هم از آهنی کَفَت می

 !اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته است

 !حاصلی که منم دریغا ویرانِ بی
 

 .زن و پُرهیاهو هم به ها به گفتگو بودند که باد دررسید، میانه شب و باران در ویرانه

های پُرغریوِ تُندر  سرِ خاک، و به خاموشباشدیری نگذشت که خالف در ایشان افتاد و غوغا باال گرفت بر سرا
 .حرمت نگذاشتند

*** 
 .ایم ی تفریق رسیده ــ اکنون به دوراهه: زمین گفت

ای مردانه  خویش گزیر نیست؛ پس اکنون که به تقدیرِ فریبکار گردن نهاده  حاصلی تو را جز زردرویی بردن از بی
 !باش

 :سرد کار به پایان نرسیده است اما مرا که ویرانِ توام هنوز در این مدارِ

سال به مُقامِ  همه خزد تا بوی او را دریابد، سال ی خویش می رفته چون زنی عاشق که به بسترِ معشوقِ ازدست هم
 .های خاطره آیم با اشک نخستین بازمی

در بطنِ خود احساس یی را  آنکه از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترشِ ریشه آید بی یادِ بهاران بر من فرود می
 .های عقیمِ خویش به تسالیم خواهند کوشید کنم؛ و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد، با اشک

 :جانِ مرا اما تسالیی مقدر نیست

 ها خواهم اندیشید که به افسونِ پلیدی از پای درآمدی؛ ی کهکشان به غیابِ دردناکِ تو سلطانِ سرشکسته

 را بر تنِ نومیدِ خویش و ردِّ انگشتانت

 .یی گریان جُستجو خواهم کرد در خاطره
 

 1919 های تابستان شیرگاه،
 

 

 

http://shamlou.org/?p=267
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 مینز
 احسان طبری

 

 زمین که گورگاه وُ زادگاهِ زندگان،

 گاهِ بودنی است، سرشت

 چو اژدهای جادوئی،

 برآوَرَد ز ژرفنای خود،

 .خرّمیبساطِ نغزِ 

 سپس به کام درکِشد،

 هر آنچه بر بساط هِشته بُد،

 به بادِ مرگ می دهد،

 .هر آنچه را که کِشته بُد

 به سوی اوست،

 .ها و غنچه ها بازگشتِ برگ

 به سوی اوست،

 .ها ها وُ دست بازگشتِ چشم

 از او بُوَد،

 .ها سرشته ها، گسست

 به معبدِ شگرفِ اوست،

 .ها آخرین نشست

 !مشو غمین

 این زمینِ نا امین، که

 چو رهزنی،

 به جاده های زندگی،

 کند کمین،

 که تا تنی نهان کند،

 .به متنِ سردِ خود

 کنون که بر زمین رَوی روان، 

 .جوان کن از فروغِ زندگی

 کنون که بر زمین چَمی،

 دمی، نمی، ز اشکِ خود،

 .به خاکِ وی نثار کن

 

 بر این زمینِ پیر،

 گورگاه وُ زادگاه خود،

 !گذار کن

 از او بخواه همتی،

 که تا بر آن رونده ای،

 .نپیچی از سبیلِ مردمی، دمی

 چو مرگِ بی امان رسَد ز راه،

 چون درندگان،

 چنان به گورِ خود رَوی،

 !که از بَرَش نرُویَد آه

 یا که گیاه لعنتی،

  .ز تو، به زیر پای زندگان

 زمین ز گنجِ نغزِ خود،

 تو را نثار داده است،

 فتگی وُ خرّمی،شکُ

 .به هر بهار داده است

 ز موج نیلگونِ بَحر،

 .صید کن نصیبِ خود

 به چرخِ الجوردِ دهر،

 .پر بکِش به طیبِ خود

 ها، ز جادوی گیاه

 .به دست کن طبیبِ خود

 نه گورگاه،

 .است این زمین کارگاه آدمی

 همو برادر تو، مادر تو، یاور تو است،

 .ستاسرای آشنای گرم مهرپرور تو 

 !بر این زمین عبث مرو

 !بیافرین، بیافرین
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 بیافرین بیافرین! بر این جهان عَبَث مَرو
 (ای از احسان طبری نقدی بر شعر زمین؛ سروده)

 خسرو باقری

 

بین هم بود که  ی کم نظیر، در عین حال شاعری اندیشمند و باریک احسان طبری، دانشمند، فیلسوف و فرزانه

او در . شمار، اما ژرف و زیبای خود منعکس می کرد فلسفی و اجتماعی را در شعرهای کممفاهیم دشوار و بغرنج 

ی زندگی و مرگ را مورد تحلیل و کنکاش قرار  ، مفهومِ بغرنج و پیچیده"زمین"شعر فلسفی و عمیق خود 

 .دهد می

جهانی جز جهان پیرامونی ما فیلسوف شاعر نخست به جهانِ مادّی پیرامون ما می پردازد؛ زیرا در بینش علمی او 

یعنی تن و  "سرشت"زمین که ذرّه ای است در کهکشان های بی انتها، زادگاه و گورگاهِ ماست و . وجود ندارد

های زیبای هستی از گل و  روان ما از آن شکل می گیرد و از ژرفای همین جهانِ مادّی ماست که این همه جلوه

و کویر و کوه و انسان و آفریده های شگفت او از بناهای رفیع تا گیاه و حیوان و حشره، تا چشمه و رود 

فضاپیماها و از ادبیات و شعر تا نقاشی و موسیقی پدیدار می شوند و از دل همین زمینِ پیرامونی ماست که 

روحیاتِ عالی انسانی، از مهربانی و فروتنی تا شجاعت، همبستگی و از خود گذشتگی، هستی ما را می آرایند و 

آری، این جهانِ مادّی ماست که هم چون اژدهای افسانه ای، این همه جلوه ها و سفره . دل انگیزش می کنند

 .های رنگارنگ از دل خود بیرون می آورد و می گسترد و انسان را غرق تماشای خود می کند

 زمین که گورگاه و زادگاه زندگان،

 سرشتگاه بودنی است،

 فنای خود بسط نغز خرمی،چو اژدهای جادویی برآورد ز ژر

آفرین است؛ در عین حال نابود کننده و ویرانگر هم هست و تمام جلوه  بخش و هستی اما همین زمین که زندگی

را نابود می کند و هر آنچه را که خود کاشته، از برگ و غنچه تا چشم ها  -سنگ و پروانه و انسان  -های هستی 

اوست که پیوندها و دلبستگی های ما را از هم می گسلد و جان ها و . و دست ها، همه را به بادِ مرگ می دهد
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این در هم تنیدگیِ زندگی و مرگ، هست و . روان های ما را با اندوه های تلخ و زهرآگین، جریحه دار می کند

یه و نیست، زایش و میرش و این در هم آمیختگی ترانه و عزا، بغرنج ترین دیالکتیکِ تاریخ است و درکِ آن، پا

در عین حال، همین پیچیدگی و دشواری است که پیدایش جهان بینی . ی درکِ مادّی جهانِ هستی است مایه

را در طول تاریخ، توجیه می کند و انسان های بسیاری را در سراشیبِ توهّم، یاس و درماندگی  "وهم آور"های 

 .قرار می دهد

 ود،سپس به کام در کشد هر آنچه را که بر بساط هِشته ب

 .به بادِ مرگ می دهد هر آنچه را کِشته بود

 به سوی اوست بازگشت برگ ها و غنچه ها،

 به سوی اوست بازگشت چشم ها و دست ها،

 از او بود سرشته ها، گسست ها،

 به معبدِ شگرف اوست آخرین نشست ها

آشفته و غمگین و افسرده در اینجا فیلسوفِ شاعر که گوهرِ هستی، یعنی دیالکتیک را می شناسد، با ما که دل 

ایم، به سخن در می آید که از این زمین که هستی و نیستی اش در هم تنیده اند، غمگین و دل آزرده نباشیم و 

نپنداریم که زمین مانند راهزنان و غارتگران بر جاده های بی شمار زندگی کمین کرده است تا هستِ ما و عزیزان 

ی را که قلبِ ما در هستی و طراوتِ آن ها می تپد؛ به نیست بدل کند و در ما و همه آن جلوه های طربناکِ هست

زیرا در جهان مادی ما نابودی مفهومی ندارد و در نابودی ماست که هست جلوه گر می . تنِ سردِ خود جای دهد

بهره گیرد و جسم و تنِ ما به جهانِ مادّی باز می گردد تا خاک و گل و سنگ و حیوان و انسان دیگر از آن . شود

بارور شود و روان و جان و اندیشه و احساس ما در دیگران، جریان می یابد تا انسان، هیچ چیز را از هیچ آغاز 

 .نکند

 مشو غمین که این زمینِ نا امین،

 چو رهزنی به جاده های زندگی کند کمین،

 که تا تنی نهان کند به متنِ سردِ خود،

هستی است و در واقع در این نیستی است که هستی مفهوم می یابد؛  شاعر می گوید که هست و نیست، گوهر

آنچه جهان ما از آن رنج می برد، یا می تواند . پس شکایت و اندوه و رنج از ساز و کار هستی از بی دانشی است

ها  کِنشِ آدمی است که در جهان جنگ.رنج نبرد، از کُنشِ آدمی است، نه از نیستیِ هستی که گوهرِ هستی است

این نظام های مبتنی بر طبقات . می افروزد و انسان ها را پیش از رسیدن ضرورتِ نیستی، به کامِ مرگ می کشد

اند که از بخش اکثریت جامعه، جلوه های زندگی بخش و زیبای هستی را می ربایند تا گروهی اقلیت از صاحبان 

 .بی خرد ثروت و قدرت آن ها را تاراج و بی خردانه نابود کنند

فریاد فرهیختگان جهان از مرگِ ناگهانی یا تدریجی کودکانی است که به خاطر نظام های اجتماعی فاسد و 

. مستبد، در کمال حیرت در خیابان ها به دنیا می آیند، در خیابان ها زندگی می کنند و در خیابان ها می میرند

خاطر آزِ بی پایانِ سوداگرانِ جنگ یا در مبارزه با  سوز و آه و نفرینِ پدران و مادران بر گورِ جوانانی است که به



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

بیافرین بیافرین! َمرو َعَبث جهان این بر 62   

 

آزادی کشان و عدالت ستیزان، جانِ بی همتای خود را از دست داده اند؛ یا در میدان های جنگ صاحبانِ پول و 

قدرت، مرگی عَبَث، هستی آن ها را بر باد داده است؛ نه از نیستی هستی آفرین مردان و زنان کهنسال که عمرِ 

 .در بهروزی و سربلندی و سالمتی به پایان برده اندخود را 

این درختان جوانند که نباید نابود شوند، این کودکان و جوانانند که نباید گرسنه بمانند، آزار ببینند و نابود شوند 

ند درختان کهنسال و مردمان، آنگاه که به تمامی از زمین بهره مند شده اند و هر آنچه داشته ا "نیستِ"و گرنه 

بنابراین شاعر می گوید . دیگری است جوان تر و شاداب تر "هستِ"به آن بخشیده اند، خود زمینه ساز و شالودۀ 

که اکنون که بر زمین می گذری و از آن، از زردی و سبزی و آبی آن بهره مند می شوی، به آن شادی و بهروزی 

گ، خرامان و شادمان می روی، از اشکِ خود، به آن و فروغ و نور را ارزانی کن، اکنون که بر این زمینِ رنگارن

گزاری نثار کن، چرا که او برای زیبایی و باروری و بخشایش بی دریغ خود، به  قطرۀ آبی از مهربانی و سپاس

 .آفتاب و آبِ تو نیازمند است

وز که در زندگی از راه دشوار، بر این زمینِ پیر که گورگاه و زادگاهِ توست، بگذار و بگذر و از او و همّتِ بلند او بیام

بغرنج و شکوه ناکِ مردم گرایی و انسان دوستی و طبیعت پروری و بهبود خواهی لحظه ای روی گردان نباشی تا 

 "نیستی"هستی، پای در  "ضرورتِ"فرا می رسد و به  "مرگ طبیعی"گاه که گام های ناگزیر و هستی آفرینِ  آن

تی و پستی و ستم گری و عدالت ستیزی و آزادی کشی و فقر پراکنی و جنگ ی هرزۀ پلش می نهی، از تو خاربوته

گستری سر بر نیاورد و مردمان دیگر را که همه فرزندان تواند و به ناگزیر و به ضرورت روئیدن جوانه، از نیستی 

 .سر بر آورده اند؛ نیازارد و نرنجاند

 کنون که بر زمین رَوی روان،

 .جوان کن از فروغِ زندگی

 کنون که بر زمین چَمی دَمی،

 .نَمی ز اشکِ خود به خاکِ وی نثار کن

 از او بخواه همّتی،

 که تا بر آن رونده ای،

 .نپیچی از سبیلِ مردمی دَمی

 چو مرگِ بی امان رسد ز راه چون درندگان، 

 چنان روی به گورِ خود،

 که از بَرَش نرویَد آه،

 .گیاهِ لعنتی ز تو به زیرِ پای زندگان

سوف شاعر به انسان یادآور می شود که زمین، معادن و منابع خود را در اختیار تو قرار داده است و این همه فیل

زمین بنا بر قانونِ بنیادینِ هستیِ خود، در هر بهار به درختان و گیاهان . زیبایی و طراوت را به تو بخشیده است

پس تو هم از . می دهد "هستی"گی و گرما و نور و شده اند؛ بهار و شکفت "نیست"یخ زده که به معنای فلسفی 
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موج های نیلگون آن برای خود و برای همگان، صیدی و حاصلی به کف بیاور و در آسمان های الجوردی آن به 

پرواز درآ و از گیاهانِ رنگارنگ و هستی آفرینِ آن، برای کاستن و از بین بردن رنج ها و بیماری های خود و 

و از یاد مبر که زمین گورگاهِ آدمی نیست، زیرا گورگاهی وجود ندارد؛ زمین کارگاهِ آدمی است  دیگران بهره بگیر

به بیان شاعر که جهان را . تا انسان در آن با کار وُ پیکار خود، سیمایی برازنده و انسانی بیابد و جهان را بهتر کند

مِهرِ انسان است که از او چون مادر، برادر و رفیقی ی گرم و پر  کاوی فیلسوفانه می نگرد؛ زمین خانه از منظرِ ژرف

 .مهربان مراقبت و پذیرایی می کند

 زمین ز گنجِ نغزِ خود تو را نثار داده است

 شکفتگی و خرّمی به هر بهار داده است

 ز موجِ نیلگونِ بَحر صید کن نصیبِ خود 

 به چرخِ الژوردِ دَهر پر بکش به طیبِ خود

 آدمی است این زمیننه گورگاه که کارگاهِ 

 همو برادرِ تو مادرِ تو یاورِ تو است

 سرای آشنای گرمِ مِهر پرورِ تو است

، -ی جهانِ معاصر ی فلسفه تابناک ترین چهره -با این دیدگاه است که فیلسوفِ شاعر که هم چون کارل مارکس 

کوهِ تغییرِ جهان می داند؛ در شناختِ جهان و هستی را گامی و آغازی و راهی در مسیرِ دشوار، بغرنج و پُرش

 :آخرین بیتِ این شعرِ ژرف، با بانگی خِرَدمندانه و دل انگیز آوا سر می دهد که

 !بر این زمین عبث مرو

 !بیافرین، بیافرین

 (994تا  961صص  -نقد و بررسی ادبی 29مجموعۀ  - "دار جانبِ عدالت را نگه"کتاب : سرچشمه)

*** 

 با صدای شاعر با همراهی تار جادویی لطفی "زمین"لینک فایل صوتی خوانش شعر 

9144/start/com.archive-iran.www://https 

 
 

https://www.iran-archive.com/start/1544
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 9- نگاه یک شاعر، یک ر،عش یک
 جلیلی داود

 

 

 از یکی رضایی مهدی اعدام مناسبت به 1950 در را "آتش در ابراهیم" سرود (بامداد.الف) شاملو احمد

 ساواک خوی درنده های تیم سو یک از که سالی .است سروده شاهی ستم رژیم های دادگاه سرفراز مجاهدین

 رویدادِ از پس ویژه به ها چریک عملِ بازتاب دیگر سوی از و ،اند رسانده اوج به را مبارزان شکار برای خود تالش

 ۀجامع ذهنِ است، کرده منتشر کشور و شهر کنار و گوشه در ها آن بقایای از ساواک که هایی عکس و سیاهکل،

  .است کرده درگیر حدی تا را فکرانروشن و دانشجوها ویژه به شهری،

 نمایشی ساختاری آتش در ابراهیم سرود .10 ابراهیم :کند می آغاز استوره یک با را شعرش عنوان شاملو

 بازیگر گاه نآ پس کند، می روایت را داستان از بخشی راوی ابتدا آن در که (تعزیه ویژه به ) آیینی نمایش .دارد

 تماشاگر با گفتگو وارد راوی باز و ،رود می بیرون صحنه از و دهد می شرح را خود وضعیت شود، می صحنه وارد

   .رسد می پایان به حکایت و شود می

 :کند می شناآ حکایت با را تماشاگران راوی قالب در شاعر شعر این در

 ومیش  در آوارِ خونینِ گرگ »

 دیگرگونه مردی آنک،

                                                           

عده کمی دعوت . دعوت کرد توحید و مردم آن ناحیه را به آیین حاکم زمان خود نمرود به پیامبری مبعوث شد و بین النهرین در

پرست ابـراهیم، او را   قرآن، قوم بت آیات برپایه .مهاجرت کرد فلسطین آوردن آنها مأیوس شد، به او را پذیرفتند و چون او از ایمان

 .د، در آتش انداختند، اما آتش به فرمان خدا سرد شد و ابراهیم از آن سالم بیرون آمدهایشان را شکسته بو جهت آنکه بت به
2
  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
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 خواست که خاک را سبز می

 «ی زیباترینِ زنان شایستهو عشق را 

 :شاعر درهمدلی با قهرمان حکایت ادامه می دهد 

 اش که این

 به نظر           

 بها بود هدیّتی نه چنان کم

 .که خاک و سنگ را بشاید

 و همدلی آشوب به را شنونده ذهنِ که کلمات، صیقلِ با است، آمده وجد به قهرمانش توصیفِ از که راوی - شاعر

   :دهد می ادامه خود ستایش به کشاند می افسوس

 !چه مردی! چه مردی

 گفت که می                         

 تر آن قلب را شایسته

 که به هفت شمشیرِ عشق

 در خون نشیند                                 

 تر آن و گلو را بایسته

 ها را که زیباترینِ نام

 .بگوید                       

 

 مرد این ! خوب که برد می فرو هیجان پر تعلیقی و انتظار در را شنونده گذشته های فعل بردن کار به با شاعر

  چیست؟ او اکنونِ آمد؟ او سر بر چه شد؟ کرد؟چه چه

 :گوید می خواننده - شنونده به او خواندنِ " کوه آهن شیر" با شاعر و

 مردی از اینگونه عاشق کوه و شیرآهن

 میدانِ خونینِ سرنوشت

9آشیل ی پاشنه به
 

 -.درنوشت                       

 تنی رویینه

 که رازِ مرگش           

                                                           
پهلـوان   پلئـوس  پسـر  آشـیل . اسـت  جنگ تـروآ  در داستان ای یونان اسطوره قهرمان: Akhilleus, χιλλεύςἈ( یونانی به؛ آشیل 9

. بود هومر ایلیاد جنگجوی یونانیان در جنگ تروآ و قهرمان حماسه و قویترین ثتیس به نام پری دریایی و یک هراکلس یونانی و از یاران

 .بود و همین بخش تنش هم مرگ او را رقم زد رویین تمامی پیکر او به جز پاشنه پایش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AA%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AA%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C
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 اندوهِ عشق و

 .غمِ تنهایی بود

 است تنی روئین که یونان ای افسانه قهرمانِ ؛آشیل .گذارد می میان در خواننده با را اش استوره دومین شاملو

 آب در سر از و گرفته پا ی پاشنه  ناحیه از را او تطهیر هنگام در زیرا شده داده قرار پایش ۀپاشن در او مرگ رازِ که

 را مرگ ،ضعف هطنق همین با و دارد ضعفی ۀنقط که است تنی روئین هم شاملو قهرمانِ .بودند برده فرو مقدس

 ."تنهایی غمِ"و است "عشق اندوهِ" بلکه ،نیست پا ۀپاشن آشیل خالف بر شاملو قهرمانِ رازِ .ودر می استقبال به

 اندوهِ" چرایی انتظار در را او و آورد می هیجان به را خواننده انسانی عواطفِ ۀهم ،سازد می شاعر که فضایی

 ،خواننده پنداری ذات هم تشویق و همدلی این بر تاکید در شاعر .دارد می نگه قهرمان "تنهاییِ غمِ" و "عشق

 :کند می رو عزا از دیگری برگِ

 !مغموم اسفندیارِ آه، - «

 ه که چشمتو را آن بِ    

 «!»فروپوشیده باشی    

 

 و نامه زرادشت تنِ روئین قهرمانِ ، 1اسفندیار . شود می میدان وارد شاملو ای استوره قهرمان سومین و

 مقدس آبِ با تماس از و بسته تطهیر، هنگام که دارد قرار او چشمانِ در او مرگ رازِ که قهرمانی . شاهنامه

 .اند گشته شهره عدالت و ظلم و ناحق و حق ایمان، و کفر نبردِ در ها استوره این از هریک .است بوده محروم

 خیون پادشاهِ ،ارجاسب با نگج فاتح اسفندیار و ،تروا به یونان تهاجمِ برابر در شیلآ نمرود، کفرِ برابرِ در ابراهیم

 قهرمانِ که چنان هم اند، ایستاده نبرد درستِ سمتِ در ای استوره های قهرمان این ۀهم ،شاعر نظر در .ها

 نارواهای با مبارزه قِنطم ،دهد می پیوند همان به را شاعر معاصر قهرمان و ها استوره این چه آن و او، معاصرِ

  .است خویش زمانِ

 قهرمان .رسد می فرا قهرمان نمایشِ نوبت و رسد می اتمام به اینجا در است راوی حکایت که نمایش اول صحنه

 :پرسد می حاضران از تاریخ درازای به ای صحنه در او .کند می آغاز پرسش یک با را سخنانش

 نه ــ آیا»

 نه یکی          

                                                           
هـای   ای و حماسی ایران و قهرمـان جنـگ   ، شاهزاده کیانی در تاریخ اسطورهلهراسپ ۀ، و نوکتایون و گشتاسپ پسر ؛اسفندیار 1

ــوگ        ــرد س ــرای نب ــتر ب ــه بیش ــت ک ــتی اس ــیش زرتش ــدس ک ــا  مق ــزش ب ــتم انگی ــناخته    ، دیرس ــی ش ــوان ایران ــر پهل گ

.شود می
[1]

تـن   اسفندیار رویین. اند نام داشته بهمن و مهرنوش و آذر نوش و پسرانش زریر ، عمویشفرشیدورد و پشوتن برادرانش 

نامه از زرتشت بهرام پـژدو آمـده اسـت     است اما در زراتشت  ای نشده اسفندیار اشارهتن شدن  به چگونگی رویین شاهنامه بود، در

تنها چشمانش  تنی او گشت و وشو داد که همین سبب رویین اسفندیار را که نوزادی بیش نبود، در آب مقدس شست زرتشت که

فرماندهی سپاه گشتاسب را بـر عهـده داشـت، و بـا پیـروزی بـه نزدیـک پـدر          ارجاسب اسفندیار در نبرد با. ماند پذیر باقی آسیب

اسـفندیار  . زنـدانی کننـد   دز گنبـدان  کـه دسـتور داد اسـفندیار را در    پادشاه را علیه اسفندیار شورانید؛ چنـان  گُرَزم برگشت اما

 .ا تیری از درخت گز که به چشمانش برخورد کرد کشته شدب (سیمرغ با رهنمایی )رستم توسط

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1#cite_note-iranica-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1#cite_note-iranica-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D9%88%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D9%88%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2_%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2_%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA
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 بسنده بود                  

 که سرنوشتِ مرا بسازد؟    
 

 :دهد می ادامه و کند می درنگی باشد داشته صحنه در حاضران به نگاهی که انگار

 من    

 تنها فریاد زدم    

 !نه                     

 من از     

 فرورفتن          

 .تن زدم                   

 به کند نمی روشن اما .کند می اشاره خود رفتن فرو از زدن تن و گفتن نه ، خود حرکتِ ترین بدیهی به قهرمان

 معاصرِ که دارد صحنه در حاضران همدلی به امید چشمِ . است زده تن "رفتن فرو"کدام از و است گفته "نه" چه

 او مرگ رازِ که قهرمانی .دانند می را رفتن فرو از "زدن تن" چرایی و گفت "نه" بدان باید که را چه آن و اویند

 زدن تن و گفتن نه چرایی و چه که دارد باور حاضران به خود گاهِآنا نهاد در ،"ییتنها غمِ" و است "عشق اندوهِ"

 :زند می فریاد رو این از .نیست کافی او برای دانش این اما .دانند می را

 صدایی بودم من    

 ــ شکلی میانِ اشکال ــ،    

 .و معنایی یافتم    

 بودم من     

 ،شدم و    

 یی غنچهنه زانگونه که     

 گُلی                              

 یی یا ریشه    

 یی که جوانه                 

 یا یکی دانه    

 که جنگلی ــ                 

 راست بدانگونه    

 مردی که عامی    

 شهیدی؛                     

 .تا آسمان بر او نماز بَرَد    



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

1- نگاه یک شاعر، یک شعر، یک 68   

 

 عامی" تبدیل از و داند نمی تکامل تدریجی تغییراتِ ۀگون از را خود لِتحوّ .گوید می خود شدِ و بود از قهرمان

 که گونه همان .داند می "کونییَفَ نکُ" را خود لِتحوّ روایت حکایت قهرمان .گوید می سخن "شهید" به "مرد

 (تظهیر و یافتن غسل) تغسیل با که شیلیآ یا شود می تبدیل گلستانی به خدایی "کونِیَفَ نکُ" با ابراهیم تشآ

 میان شکلی" از مقدس رودِ در خوردن غوطه با ،آنی در  که "اسفندیار یا شود، می "تن روئین" مقدس آب در

 صیرورتِ و تدریجی لِتحوّ از آگاهی با که الیستی آیده نگاهی .یابد می معنا اسفندیار و یابد می رهایی "اشکال

 بشو،"و الساعه خلق امری به و پردازد می آن نفی به کند، می اشاره ها آن به هدان و ریشه تحولِ در که تاریخی،

  .شود می تبدیل "شود می

 نکُ" هم شاملو اندیشه و نگاه آیا که پرسید توان می و شود می بیان راوی -شاعر زبان از قهرمان سخنان

 با که ایدآلیسمی دارد؟ باور "آنی لِتحوّ" یسمِایدآل به و کند می انکار را تکامل و تدریج هم او آیا است؟ "کونییَفَ

 با پنداری ذات هم به شاملو که این اب !برد می نماز "شهید " بر که "آسمانی" آمیزد، می در مذهبی ادبِ و کالم

 و بوده تکامل و تدریج و زمان تابعِ هم قهرمان رشدِ و تحول داند می اما است، مذهبی که پردازد می قهرمانش

 مجاهدین خودِ برآمد و پیدایش ریخیات سیرِ ،ادعا این مهم شاهد .است نبوده "کونییَفَ نکُ" و الساعه خلق امری

 صحنه در همچنان قهرمان باری، .است مجاهدین سرگذشتِ کالنِ روایتِ از روایتی ردهخُ ،رضایی مهدی که بود

 :یدگو می سخن خود هستی از و است

 گکی سربراه نوا بند من بی    

 نبودم                                   

 و راهِ بهشتِ مینوی من    

 بُز روِ طوع و خاکساری    

 :نبود                              

 بایست مرا دیگرگونه خدایی می    

 یی ی آفرینه شایسته    

 ی ناگزیر را که نواله    

 گردن                           

 .کند کج نمی                                

 و خدایی     

 دیگرگونه    

 .«آفریدم    

 آن .یازد می دست "گونه دیگر خدایی آفرینشِ" به و تابد نمی بر را تیسنّ خدای خود های ویژگی با قهرمان

 خدایی"و "بایست می خدایی گونه دیگر مرا" :دهد می امهاد قهرمان در خود بقای به همچنان ایدالیستی خط

 و طوع : است هستی به مختلف رویکردِ و ویهرَ دو تقابلِ ،قهرمان ذهنِ در خداها تقابلِ ،"آفریدم گونه دیگر

  نواله؟ ناگزیری بر شورش برای افراشتن بر قد یا "ناگزیر ی نواله" به نهادن گردن شورش؟ یا خاکساری
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 زدن تن و شورش با خاکساری و طوع خدایانِ نبردِ الِسیّ دنیای با ،نمایش ۀصحن این در شنونده - خواننده

 شورش یا گردن کردن کج و راهی به سر :کند می آغاز را خود تولد صحنه ناظرِ درون در نبردی شود، می درگیر

  ؟"دیگر خدایی خلق" و

 که گویی بار این . گیرد می پی خود کار و کند می رها دیگری تعلیق در باز را خواننده -تماشگر راوی - شاعر

 : گفتگوست در خویش خویشتن با راوی

 کوه مردا دریغا شیرآهن

 که تو بودی،                           

 و کوهوار

 پیش از آن که به خاک افتی

 نستوه و استوار

 .مُرده بودی                  

 

 گوشه از که معمایی .کند می ای تازه معمای گیرِ در را شنونده - خواننده خودِ ،سوگ و دریغ ضمن در شاعر

 شاعر چرا ".بودی ردهمُ /استوار و ستوهنَ /افتی خاک به که آن از پیش /کوهوار و" پرد می بیرون شاعر ذهن های

 "استوار و ستوهنَ" که چیست؟ او مرگ رازِ بود؟ مرده ،افتد خاک به که آن از پیش قهرمانش که کند می گمان

 است الزم .گردد باز نمایش نخست بخش به است ناگزیر ،پرسش این برابر در شنونده - خواننده میرد؟ می

و اکنون با نقبی  ".غمِ تنهایی بود/اندوهِ عشق و /که رازِ مرگش " بود گفته قبال .کند مرور را هایش دانسته

جانکاهی را در شما  دردِ ،این قهرمان، این استوره اگر مرگِ .شنونده را به حرکت می خواند -هنرمندانه خواننده 

 ،تروا نمی کشد او را نمرود و ارجاسب و جنگِ. و جمع بودگی است "عشق ورزی"او  حمایت از راهِ .می انگیزدبر

عشق و  از اندوهِ رستوه و استوااز این رو پیش از آن که به خاک افتد، نَ. تنهایی است عشق و غمِ اندوهِ ۀشتاو کُ

های انسانی عشق و تنهایی  نشکُ ضعف او در ضعف های جسمیش نیست، مرگ او در نبودِ. تنهایی می میرد غمِ

شاعر نمی خواهد و یا نمی تواند به . مردم گرفتار آن بودند ۀتود چریک ها در غیابِ وضعیتی که تمامِ. است

همان نقطه . ناظر را به هم سویی بخواند ۀتود ،ندهنمی خواهد با شعارهایی بر انگیزان ،فراسوی واقعیت نقب بزند

 قهرمان هایی که می بالند و خواهند بالید و در تکرارِ. هر قهرمانی است مرگِ از وجود را هدف می گیرد که رازِ

 .  خواهند مرد ،پیش از آن که بر خاک افتند ،تنهایی عشق و غمِ اندوهِ مصیبتِ

 :انش ادامه می دهدراوی این بار روی به قهرمان به سخن

 اما نه خدا و نه شیطان ــ 

 سرنوشتِ تو را

 بُتی رقم زد                  

 که دیگران

 .پرستیدند می           

 بُتی که
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 اش دیگران        

 .پرستیدند می                   

 

 نمـودِ  دو هـم  بـاز ) شـیطان  و خـدا  کـه  شود یادآورمی او به قهرمان استوارِ و ستوهنَ مرگ ذکر از پس فراز این

 مـی  دیگـرانش  کـه  بـود  (دیگر مذهبی نماد) تیبُ تو سرنوشت ۀکنند تعیین نزدند، رقم را وت سرنوشت (مذهب

 ،-است مرده که -قهرمان به رو ظاهرا ، است گذشته چه آن مرور به خواننده کردن وادار با که شاعر .پرستیدند

 .پرستید می شما که است تیبُ ،قهرمان سرنوشتِ ۀکنند تعیین گوید می شنونده - خواننده به روی واقع در اما

 مـی  تاکیـد  ،"پرسـتیدند  مـی " تکـرار  با نکته این بر و زنید می او دستانِ بر اطاعت ۀبوس که است دیکتاتوری

 وجـود  و ذهـن  در خـود  اتمـامِ  با شعر .کند می خود نشِکُ شرمسارِ را شنونده و خواننده که ای صحنه .گذارد

 یـا  قهرمانـان  سرنوشـتِ  تعیـینِ  و تبُ پرستشِ :دهد می قرار دشواری راهی دو در را او .دهد می ادامه ندهخوان

 !قهرمان تنهاییِ غمِ و عشق اندوهِ در شراکت

*** 

 

 99حاوی "ابراهیم در آتش"متن این سروده را به همراه لینک شنیدن آلبوم کامل صوتی دفتر 

 .و موسیقی مرتضی حنّانه در ادامه می خوانیم و می شنویم احمد شاملویاد زندهبا صدای سروده 

*** 

 آتش در ابراهیم سرودِ
 (چیتگر در میدانِ تیرِ رضایی مهدی در اعدامِ)

 

 ومیش  در آوارِ خونینِ گرگ

 دیگرگونه مردی آنک،

 خواست که خاک را سبز می

 ی زیباترینِ زنان و عشق را شایسته

 اش که این

 به نظر           

 بها بود هدیّتی نه چنان کم

 .سنگ را بشاید که خاک وُ
 

 !چه مردی! چه مردی 

 گفت که می                         
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 تر آن قلب را شایسته

 که به هفت شمشیرِ عشق

 در خون نشیند                                 

 تر آن و گلو را بایسته

 ها را که زیباترینِ نام

 .بگوید                       

 گونه عاشق کوه مردی از این و شیرآهن

 میدانِ خونینِ سرنوشت

 آشیل ی پاشنه به

 ــ.نوشت در                       

 تنی رویینه

 که رازِ مرگش           

 اندوهِ عشق و

 .غمِ تنهایی بود

 

 !مغموم اسفندیارِ ــ آه،«  

 تو را آن به که چشم    

 !»فروپوشیده باشی    

 نه ــ آیا

 نه یکی          

 بسنده بود                  

 که سرنوشتِ مرا بسازد؟    

 من     

 تنها فریاد زدم    

 !نه                     

 من از     

 فرورفتن          

 .تن زدم                   

 صدایی بودم من    

 ــ شکلی میانِ اشکال ــ،    

 .و معنایی یافتم    
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 بودم من    

 ،شدم و    

 یی نه زانگونه که غنچه    

 گُلی                              

 یی یا ریشه    

 یی که جوانه                 

 یا یکی دانه    

 که جنگلی ــ                 

 راست بدانگونه    

 مردی که عامی    

 شهیدی؛                     

 .تا آسمان بر او نماز بَرَد    

  

 گکی سربراه نوا بند من بی    

 نبودم                                   

 و راهِ بهشتِ مینوی من    

 بُز روِ طوع و خاکساری    

 :نبود                              

 بایست مرا دیگرگونه خدایی می    

 یی ی آفرینه شایسته    

 ی ناگزیر را نوالهکه     

 گردن                           

 .کند کج نمی                                

 و خدایی     

 دیگرگونه    

 .«آفریدم    

 کوه مردا دریغا شیرآهن 

 که تو بودی،                           

 و کوهوار

 پیش از آن که به خاک افتی

 نستوه و استوار

 .مُرده بودی                  
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 اما نه خدا و نه شیطان ــ 

 سرنوشتِ تو را

 بُتی رقم زد                  

 که دیگران

 .پرستیدند می           

 بُتی که

 اش دیگران        

 .پرستیدند می                   

 

*** 

 

 آلبوم کامل خو انشِ اشعار دفتر ابراهیم در آتش 
 موسیقی مرتضی خنّانهبا صدای احمد شاملو و 

 
در از شاعر بامداد، احمد شاملوست که  9948-9912قطعه از سروده های سالهای  99شامل  "ابراهیم در آتش"کتاب صوتی 

 . در منزل او ضبط شده است 9999-9992های  سال

https://poemp9.blogspot.com/2696/99/blog-post_92.html 

https://poemp3.blogspot.com/2016/11/blog-post_12.html
https://poemp3.blogspot.com/2016/11/blog-post_12.html
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 گَمِشی گیلالگویِ سفرِ قهرمان و بررسی آناتومی حماسهکهن
 مهران ماهور

 
 درآمد 

قرن پیشینِ میالدی، در اثرِ مشهورش،  12ی های پایانی دههشناس آمریکایی، در سال، استورهجوزف کمپبل  
کنند؛  های کهن، از الگوی تقریبا مشابه و ثابتی پیروی میکه بسیاری از استوره ، نشان دادهزارچهره قهرمانِ

با ( 98-96؛ 1998مخبر، )گیردگرا قرار میشناسان باورمند به رویکرد روانشناختیِ عاطفهی استورهکه در زمره وی
دانست ها و ناخودآگاه جمعی میاین الگوی تکراری را برگرفته از روانشناسی توده فروید،و  یونگالهام از نظریات 

ها، ی فراز و فرود تمدن، مورخ آمریکایی، دربارهآرنولد توین بیی ارتجاعیِ و حتی در بخشی از اثرش به نظریه
نیز مانند هر  کمپبلهای طبیعتا دیدگاه(. 06؛ 1981کمپبل، )شوددیدگاهش، متوسل می نیز برای تبیینِ

ی زمانی در بازه –وی  که در نظرات متقدماند؛ چنانل بودهول تغییر و تحوّاندیشمند دیگری در گذر زمان مشم
که در  -شود و در دوران دوممشاهده می فرویدو  یونگاهمیتی یکسان و نقشی مکمل برای  - 1959تا  1919

مجددا در دور گیرد اما فاصله می یونگهای پردازد، از ایدهمی های خدانقابآن به نگارش سه مجلد اول کتاب 
به منتشر شد، مجددا با درکی متفاوت  1968که در سال   های خدانقابهایش و در مجلد چهارم بعدی بازنگری

 (.  1998:112مخبر،)خواندی یونگ میآثار او را روایت پاستوریزه شده مخبرحدی که گردد تا بازمی یونگ

ها در به استوره، یکسان و تکرار شونده بودن الگوی استوره کمپبلهای غیرعلمیِ رویکرد اما فارغ از این بنیان  
که ها مرتبط باشد و نه چنانهای عینی مشترک آنتواند به ریشهجای جهان مینزد مردمان مختلف در جای

های جامع در ای است که اثبات آن نیازمند بررسیمدعی است به روانشناسی مشترک و البته این مسئله کمپبل
 .شناسان استی استورهبوده و هنوز مورد مناقشه... شناسی و شناسی، باستانگوناگونی همچون انسانهای حوزه

ی کارگیری همان نظریهی هشتاد میالدی با بهنیز در دهه نامه نویس آمریکایی،فیلمکریستوفر ووگلر،    
و وجود ساختار مشابهی را در  های هالیوودی پرداختنه تنها به بررسی فیلمقهرمان هزار چهره  درکمپبل 

انجیل »منتشر کرد که امروزه به نوعی  سفر نویسندهبر این، کتابی را با  نام  بسیاری از این آثار نشان داد؛ افزون
های متعددی بر اساس الگوی توصیف شده در این اثر نوشته و به فیلم نامهشود و فیلممحسوب می« صنعت سینما

 .اندتبدیل شده

کارگرفته شود با آثارِ داستانیِ الگوی معرفی شده در این دو اثر، به عنوان یک فرمول بهی است که اگر کهنبدیه  
معتقد است که اگرچه اثرش یک راهنمای عملی برای  ووگلرکننده مواجه خواهیم بود اما قالبی و طبیعتا خسته
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. اید به عنوان یک کلیشه یا قالبِ تهی استفاده شودالگوی مورد نظر، به هیچ عنوان نبگویی است اما از کهنداستان
امپریالیسم »توان به مفهوم ی آنان میبه هر روی، انتقادات زیادی نیز به چنین الگویی وارد است که از جمله

های های فرهنگتواند عطر و طعم تفاوتها، میی این انتقاد استانداردسازی داستاناشاره کرد؛ بر پایه« فرهنگی
های یکنواخت و تکراری بینجامد که عمال به فیلم/بومی را از بین ببرد و به تولید و صادرات انبوهی از داستان

ای است ی فرهنگی، دغدغهمنجر شود؛ البته این نگرانی برای اعمال سلطه« فرهنگِ آمریکایی»هژمونیک شدن 
ی این یا آن نویسنده یا تئوریسین بلکه برگرفته از هالگو نه برساختدرخور توجه اما نباید فراموش کرد که این کهن

الگو را در بسیاری از توان این کهنهای جوامع گوناگون انسانی است و حتی میها و داستاناشتراکات استوره
در حقیقت، عناصر . مشاهده کرد –... و  اسفندیاریا  رستمخوان نظیر هفت –های ایرانی نیز ها یا استورهحماسه

های آن را دارند تا بارها و بارها به اشکال گوناگون با یکدیگر ترکیب شده و داستان ی این الگو، قابلیتندهساز
کاربردن این عناصر به هزارچهره را بر اساس نوع چیدمان و چگونگی بهرا روایت کنند و قهرمانی با « جدیدی»

 .تصویر بکشند

و بررسی انتقادات وارد بر آن و یا « قهرمان سفرِ»الگوی ی کهننهبه هرحال، هدف این یادداشت ارزیابی نقادا  
دهد، ارائه می گانهمراحل سهاز  یونگیا  فرویدبه تبعیت از  کمپبلحتی بیان تفاسیرِ کامل روانشناختی که 

ی حماسههای انسانی، ترین داستانجا قصد داریم تا با معرفی این الگو، آناتومی یکی از کهننیست بلکه در این
الگوی سفر قهرمان، به را واکاوی کنیم اما پیش از آن، الزم است تا شرحی مختصر از مفهوم کهن ،گَمشگیل

 .دست داده شود

 قهرمان الگوی سفرِکهن    

تواند در جهان بیرون و یا در گر ماجرای یک سفر است که میهمواره روایت ، داستان،کمپبلی نظر بر پایه    
ای از عناصر رغم تنوع و گوناگونی خود، از یک ساختار ثابت و مجموعهاین سفرها علی.  دنیای درونی فرد رخ دهد

ن، معموال، تکرار و تکریم الگویی است که در مراسمِ ای قهرماسفر اسطوره» :نویسدمشخص برخوردارند؛ وی می
ی یگانه ی اسطورهتوان آن را هستهبازگشت که می –تشرف  –( عزیمت)جدایی: گذار به آن اشاره شده است

های ماورالطبیعه را ی شگفتیآمیز به حیطهکشد و سفری مخاطرهیک قهرمان از زندگی روزمره دست می: نامید
هنگام . یابدجا دست میشود و به پیروزی قطعی در آنجا روبرو مینیروهایی شگفت در آن کند؛ باآغاز می

: 1981کمپبل، )«.بازگشت از این سفر پر رمزوراز، قهرمان نیروی آن را دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند
برای  جیسونیا سفر  پرومتههایی از اساتیر یونان نظیر نمونهبودا و  موسیهای وی عالوه بر داستان(. 12

 (.11-12: جاهمان)کندهایی در تایید دیدگاهش ذکر میجستجوی پشم زرین را نیز به عنوان نمونه

-ند که هر یک از این مراحل به نوبها ف و بازگشتتشرّ ها دارای سه بخشِ عزیمت، آیینِداستان  

 : شوندهایی تقسیم میی خود به پاره

 :عزیمت. الف

در این بخش، قهرمانِ داستان که در حال گذراندن زندگی عادی خویش است، به آغاز یک  :سفردعوت به  -
چالشی  که فرد پس از روبرو شدن با آن، دیگر نخواهد توانست به زندگی سابق خود در . شودسفر دعوت می

خواب دیدن یا به ی یک واقعه مانند تواند به واسطهاین دعوت می. جهان شناخته شده و آشنایش ادامه دهد
تواند سفری واقعی با تغییر در مکان و این سفر که می. غیر انسانی انجام گیرد/ میانجیِ یک پیک در هیاتی انسانی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%AF%D9%85%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%AF%D9%85%D8%B4
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ی یک متن یا آشکار شدن یک راز باشد، روالِ زندگی یا به صورت یک سیر و سُلوک درونی یا حتی مطالعه
 . ی قهرمان را دگرگون خواهد کردروزمره

پاسخ اولیه قهرمان به دعوت انجام شده، که اجابت آن مستلزم دگرگونی در روند  (:رد دعوت)امتناع از سفر -
ها  و میل به تداوم حضور مالوف زندگی وی است، منفی است؛ او تعهدی به انجام سفر ندارد و ترس از ناشناخته

این پاسخ . شوداز پذیرش دعوت می اش در آن شکل گرفته، موجب امتناع ویی زیستهدر سپهری که تجربه
اما در . فراموش کردن پیام؛ نادیده گرفتن آن و یا پاسخ صریحِ منفی: تواند به اشکال گوناگون ارائه شودمنفی می

کند و آور هم باشد، مسیر زندگی قهرمان را عوض میتواند شامل اجبار یا اصرار پیامای که میادامه داستان حادثه
تواند مطابق میل واقعی قهرمان باشد یا به او دهد؛ این پذیرشِ دعوت به سفر میآغاز سفر قرار می او را در مسیر
 . تحمیل شود

پس از پاسخ مثبت به دعوت به سفر و در اولین مرحله نیروی  (:های فوق طبیعیکمک) امدادهای غیبی -
گو یا یک کاهن، عجوزه و یا یا شیِء سخنبه عنوان نمونه یک حیوان  -گیردگری در مسیر قهرمان قرار میحمایت

تواند به شکل آگاهی دادن نسبت به موانع این آمادگی می. کندی سفر آماده میو وی را برای ادامه -یک جادوگر
ها باشد یا از طریق اهدای وسیله یا طلسمی که در مراحل بعدی به قهرمان کمک پیشِ رو و چگونگی غلبه بر آن

ی  یک استاد و آموزگار با قهرمان نیز ارائه شود که تواند در قالب رابطهحامی، معموال میشخصیت . خواهد کرد
 .ی میان فرزند و والدین استنمادی از رابطه

-در این مرحله، قهرمان با پذیرش دعوت به سفر، به ترک جهانِ آشنا متعهد می :عبور از نخستین آستانه -

شود؛ ای وارد میکند و به فضای ناشناختهاش عبور میجهانِ روزمره ی زندگی وشود و از مرزهای شناخته شده
تر کسی مقدور بوده و ورود به آن برای کم  تواند آکنده از خطرات گوناگون و ناشناخته باشدکه می« سرزمینی»

-قدرتنگهبانانی عجیب با : شوندهای چنین سرزمینی طبیعتا توسط محافظانی حراست میمرزها و دروازه. است

ی جهان جدید ناگزیر از مواجهه با آنان و العبور که قهرمان برای گذار از آستانههایی ویژه و یا موانعی صعب
اعمال زور؛ فریب؛ حل معما؛ جلب رضایت :  تواند به انحاء گوناگون مانندشان است؛ این غلبه، میمغلوب کردن

گر و نابودگر ی حمایتتوانند واجد دو جنبهین نگهبانان میا. نگهبان یا به جای آوردن مناسکی خاص، انجام پذیرد
 -توانند هم برای قهرمان خطرآفرین باشند و هم در صورت تفوق قهرمان بر آنانبه صورت توامان باشند؛ اینان می

که گستاخی و ای را به وی اعطا کنند؛ به هر روی، قهرمانانی های ویژهها و تواناییقدرت -نه لزوما از راه اعمال زور
بینند و هم ماجورند و این وضعیت دوگانه باید در نزد تهور عبور از مرزهای تعیین شده را دارند هم کیفر می

 !نگهبانان آستانه نیز بازتابی درخور داشته باشد

ه ها قهرمان در مسیر گذشتن از آستانه، به جای عبور از مانعِ نگهبانان از رادر برخی از استوره :شکم نهنگ -
در این وضعیت : ی جدید شودشان ، باید به شکل دیگر وارد سرزمین ناشناختهغلبه بر آنان یا جلب موافقت

شود ها و در حقیقت بلعیده شدن، پس از تولد مجدد به سپهر جدید منتقل میقهرمان با مرگ در جهان شناخته
نظیر  –ها ین نماد در برخی از استورها(. 96کمپبل، )نمادی از رحم جهان است« شکم نهنگ»و در این تعبیر 

گزین شده یا دیگر اشیا و حیوانات جای -داستان موسی –با تابوت و در برخی دیگر با سبد  -مصری اوزیریس
، و سایر فرزندانش قابل مشاهده زئوس، پدر کرونوسنمونه مشهوری از این نوع بلعیده شدن، در داستان . است
) معتقد است این نوع گذر از آستانه به مفهوم نوعی قربانی کردن خویشتن از سوی قهرمان است کمپبل. است
 (.98جا، همان

 فآیین تشرّ. ب

ای از شود و باید سلسلهانداز دشواری مواجهه میقهرمان پس از عبور از آستانه با چشم  :های آزمونجاده -
ای است های استورهای محبوب در داستانبخش از داستان مرحله ، اینکمپبلها را پشت سر بگذارد به باور آزمون
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گر، که در بخش امدادهای غیبی مالقات های یک نیروی حمایتو نیز در همین مرحله است که قهرمان از کمک
شود یا حتی ممکن است که در همین قسمت برای اولین بار با آن حامی مالقات مند میکرده بود، بهره

مطابق رویکرد . شوندای است که متحدان و دشمنان قهرمان در داستان ظاهر میاین مرحله( 125ا، جهمان)نماید
ی اصلی در عبور از آستانه مواجه ، در این مرحله، قهرمان با تداوم و تعمیق دشواری مسئلهکمپبلروانشناختی 

« من»چنان نیرومند است که به حیات آناست؛ آیا او قادر است تا با مرگ روبرو شود و خود را فنا کند؟ زیرا میل 
(Ego )کند، زند و هر بار که بر این کشش نیرومند غلبه میهمچون هیوالیی چندسر از پذیرش آن سرباز می

 .مجددا باید بر آن چیره شود

ین یا دشوارتر« ترین غارژرف»ها، در معموال قهرمان پس از گذار از تمام موانع و آزمون :مالقات با خدابانو -
گذرد؛ قهرمان  با ی دوم نیز میکند و در حقیقت از آستانهی جهان یا خدابانو مالقات میها با ملکهموقعیت
ها و ملکه، معیار تمامی زیبایی: بحرانی را برای قهرمان ایجاد خواهد کرد« ازدواج»کند و این می« ازدواج»خدابانو 

تمام فریبندگی جهان را : او مادر، خواهر، معشوق و عروس استها و امیال قهرمان است؛ پاسخی به تمام خواسته
ها، اما مادر کیهان افزون بر این جذابیت: ای از وجود اویندهای جهان، نوید و نشانهجا دارد و تمام شادییک

ان برای قهرم. تواند برای مالقات کننده نتایج هولناکی پدید آوردی خوفناکی نیز دارد که برخورد با آن، میسویه
ی اوست، تکریم ای باید از جایگاه واقعی این خدابانو را درک و چنان که شایستهاجتناب از مواجهه با چنین سویه

-ای خوفی درخشندگی و شکوه کامل ملکه برای کسی که واجد آمادگی روحی الزم نیست حادثهنماید؛ مشاهده

 (.109جا، همان)ناک  خواهد بود

ی زندگی است و ازدواج با او نشان خدابانو به عنوان روح جهان و نماد و سرچشمه :گرزن در نقش وسوسه -
« مادر»، این ازدواج به مفهوم تصاحب کمپبلی مطابقِ درک روانشناسانه. ی تسلط قهرمان بر زندگی استدهنده

تواند به شرط پذیرش بنشیند؛ طبیعتا این تفسیر از مسئله تنها می« پدر»تواند به جای است و قهرمان اکنون می
از سوی دیگر، پذیرش چنین درکی از مسئله ما را در بررسی رفتار . های درک فرویدی، تصدیق شودچهارچوب

ای از همین تعبیر، کوشیده است تا با شرح واژگونه کمپبلکند و اگرچه قهرمانان زن با مشکل جدی مواجه می
شناسی وی ی سکسیستی از استورهمرتفع سازد اما این سویههای قهرمان مونث، این مشکل را ی شخصیتدرباره

را باید به صورت توامان ناشی از درک روانشناختی حاکم بر دیدگاه او و نیز بازتاب روابط مردساالرانه در بسیاری 
ای است که باید بر آن به هر روی، گاهی حضور زن در سفر قهرمان، همچون وسوسه. ای دانستاز  متون استوره

 . شودهای قدیسین مشاهده میی استورهالگو به ویژه دربارهچیره شد؛ این بخش از کهن

رحمت و فیض و عدالت : جا نمادی از قدرتی دوگانه و متضاد استدر این« پدر» :آشتی و هماهنگی با پدر -
. یمی از خداوند استکامال منطبق با تصویر ارائه شده در ادیان ابراه« پدر»و خشم؛ چنین دوگانگی و تقابلی در 

قهرمان در مواجه با . های یونانی نیز زئوس به عنوان پدرِ خدایان مُعَرِف چنین نقشی استهمچنین در استوره
تواند به بخشش امید داشته باشد و بالعکس هر زمانی ممکن است انجام اقدامی خشمی که برانگیخته می

پدر هم راهنما و راهبر و در . پدر نماید/ رفتار آتش خشم خداناخوشایند، وی را از لطف و عنایت محروم کرده و گ
!  مرگ: کندترین ترس برخورد میترین و عمیقدر این بخش از استوره قهرمان با بزرگ. عین حال دشمن است

 . بمیرد« ظاهرا»آزمایشی است دشوار که طی آن قهرمان باید بمیرد یا  این

آمیزش از آزمایش پیشین، دوباره در هیاتی دیگر یا با فقیتفرد با گذر مو (:تقدس یافتن)خدایگان -
تنها پس از چشیدن طعم مرگ است که قهرمان اجازه دارد تا به حیات مجدد : شودخصایصی نوین متولد می

 . یکی شود و پا بر جای پای وی بنهد« پدر»تواند تقدس یافته و با او اکنون می. بازگردد

 -به عنوان نمونه کشتن هیوال –بار  و نجات از آن یاقهرمان پس از مواجهه با موقعیت مرگ :پاداش نهایی -
تواند سالحی جادویی یا قدرتی شگرف یا تواند گنجی را وعده داده شده به چنگ آورد؛ این پاداش میاکنون می

 .دارویی برای حیات جاودان باشدآگاهی از یک راز و یا نوش



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

گیلگَم ش حماسهی آناتومی بررسی و قهرمان سفر   کهنالگوی   78   

 

 بازگشت. ج

شود که قهرمانِ ماجراجو با پاداش گرانبهایش به ی استوره زمانی کامل میچرخه :ز بازگشتامتناع ا -
اما بسیاری از قهرمانان از انجام . اش شریک گرداندسرزمین خودش بازگردد و مردمان را در برکت پاداش جادویی

ی در کنار خدابانوی همواره جوان ی سبز و خرماند تا در جزیرهاند و ترجیح دادهاین مسئولیت خطیر سر باز زده
 .سکنی گزینند

اما مسیر بازگشت برای آن دسته از قهرمانانی که مایلند تا ماموریت خویش را تمام و کامل به  :فرار جادویی -
پایان برسانند، همیشه چندان هموار نیست؛ اگر قهرمان در هنگام رسیدن به پیروزی توانسته باشد تا موافقت 

کنند و اما اگر اش یاری میان را جلب کرده باشد، نیروهای آنان وی را برای رسیدن به سرزمینخدایان و نگهبان
قهرمان گنج خویش را از طریق غلبه و برخالف میل نگهبانان به چنگ آورده باشد، ناچار است تا مجددا در مسیر 

 .بازگشت هم با نیروهای دشمن دست و پنجه نرم کند

لتی که قهرمان در حین بازگشت به موطن خود با مشکالت و موانع ناشی از در حا: دست نجات از خارج -
-شود، شاید الزم باشد تا نیرویی از خارج به کمک وی بیاید تا بازگشت او به نزد کسانش امکاندشمنی مواجه می

-و یا کسی که وی را از خواب جادویی بیدار می کندراهنمایی میای که وی را در مسیر بازگشت پرنده: پذیر شود

 . انگیزاندکند و برای بازگشت، برمی

: تواند به سادگی انجام نشودعبور از دروازه و بازگشت به جهان سابق می :ی بازگشتعبور از آستانه -
او از : دهایی توام شوقهرمانِ بازگشته دیگر فرد سابق نیست و ممکن است پذیرش وی در سرزمینش با سختی

ی او با بستگان و دوستان پیشین چونان قبل نخواهد بود؛ نگاه آغوش مرگ بازگشته و نیازمند تطهیر است؛ رابطه
اند؛  این بازگشت برای وی نیز به جهان دگرگون شده است و مرگ و زندگی در نزد او مفاهیمی جدید یافته

در غیاب وی، که ممکن : دیگران چندان خوشایند نباشد تواند نه برای او و نهقهرمان تولدی دوباره است که می
اند؛ در این جا هم برای ها و باورها تغییر کردهاست سالیان بسیار به درازا کشیده باشد، احتماال روابط و انسان

های گذشتن از دروازه شرایط و دشواری. چگونگی کنار آمدن با شرایط جدید: قهرمان آزمونی دیگر در پیش است
تواند تا بدان پایه باشد که حتی پاداش قهرمان را نابود کرده غییرات ناشی از ورود مجدد فرد به جهان قبلی، میو ت

 .یا از کف او بیرون کشد یا فاقد اعتبارش سازد

حرکت » : ارباب دو جهان کسی است که قادر است تا آزادانه در میان دو جهان تردد کند  : ارباب دو جهان -
یک از این دو سو، به ساز  و بازگشت از آن، به طوری که قواعد هیچاز سوی تجلیات زمان به سوی اعماق سبب

در ( 096: 1998کمپبل، ) «ی دیگری بنگردولی در عین حال ذهن بتواند یکی را از دریچه. دیگری آلوده نشود
ی عبور ها صحنهی شگرفی خواهد شد اما تنها در برخی از داستانها، شخص قادر به درک چنین تجربهاستوره

ای از گذار آید و در سایر موارد با پروسههای دو جهان، توسط یک تصویر مجزا و ویژه به نمایش درمیمیان دروازه
کند که در معرفی می عیسیی شورانگیز و سمبولیک را در تغییر هیئت نهای از این صحنمونه کمپبل: مواجهیم

دهد  و با صورتی همچون خورشید درخشان و با آن صحنه، عیسی در حضور سه حواری خود، تغییر چهره می
(. 096جا، همان)آیدکند و سپس به هیئت معمول خود در میگو میولباسی همچون نور، سپید، با ایشان گفت

شرط تولد مجدد شود و دیگر از مرگ پیشها و امیدها، رها میهای انسانی و ترسن فردی از تمام محدودیتچنی
بها در جیب دارد و پوشی که جواهری گرانهایی نظیر ژندههای اساتیری، شخصیتدر داستان. است هراسی ندارد

برد داستان دارند و همچنین خدایانی که پیش اند  و نیز فقیرانی که نقشی مهم دریا حکیمانی که تارک دنیا شده
 . انددهند از این دستهتغییر چهره می

شوند تا هایی که قهرمان از سرگذرانده، موجب میمسیر طی شده و ماجراها و آزمون :رها و آزاد در زندگی -
های ازه با نگرشموجودی ت: سر متفاوت از شخصیتِ آغاز سفر مواجه شویمدر نهایت با فردی متحول شده و یک
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کند افزاید و نهایتا او را دگرگون میمندی جدیدی به فرد میهر آزمون در مسیر دانشی یا نگرشی و یا توان. جدید
 .است« شدن»هراسد؛ او خود فرآیندِ و دیگر از تغییرات نمی

بندی و ی دستهاست در جزییات و نحوه کمپبلکه اصوال برگرفته از نظر  ووگلرالزم به یادآوری است که طرح   
ی مالقات با خدابانو، زن در به عنوان نمونه تمامی سه مرحله: متفاوت است کمپبلگذاری، تا حدودی با الگوی نام

شوند و همچنین تمام بندی میطبقه« آزمایش»تحت عنوان کلی  ووگلرگر و آشتی با پدر، در طرح نقش وسوسه
 . شودبندی میای، ذیلِ عنوان مسیر بازگشت جمعرت فشردهمراحلِ بازگشت، به صو

-ای از محل زندگی عادی و روزمره خود خارج شده و پای در مسیر سفر می، قهرمان استورهبه طور خالصه   

او کند که نگهبان دروازه است؛ در راه با نیرویی برخورد می. گذارد؛ چه آگاهانه و داوطلبانه و چه به اجبار یا اغوا
تواند وارد سپهر ممکن است این نیرو را شکست بدهد، بفریبد یا همچون دوستی با آن کنار بیاید و این گونه می

یا پیشکش ( اژدها، برادر، هیوال) ی  نبرد با یک نیروی مخالفتواند به وسیلهاو می! زنده یا مرده: ها شودناشناخته
در هر دو . ی آن نیرو کشته شود و به قلمرو مرگ برودکه به وسیلهزنده از دروازه بگذرد یا آن ... کردن هدیه و 

او پس از تحمل . در مسیر وی قرار دارند(  امدادهای جادویی)هاییو نیز کمک( هاآزمون)وضعیت، تهدیدات
یا «  پدر»یا به صورت ازدواج با خدابانو یا پذیرفته شدن به درگاه : گیردها پاداش خود را میمصائب و دشواری
ها ممکن است قهرمان نتواند با نیروهای خصم به سازش ای از داستاندر پاره. گون شدن پهلوانخالق  و یا خدای

که ...( عروس، اکسیر حیات، شمشیر جادو و ) و آشتی برسد؛ در چنین وضعیتی پیروزی وی از راه ربودن گنجی
به بیداری رسیدن، تغییر هیئت ) و نیز تغییر است ی سفر گسترش آگاهینتیجه. شودبه دنبال آن آمده نمایان می

اگر نیروها، قهرمان را در پناه حمایت خود بگیرند به سادگی و اگرنه با : و آخرین مرحله بازگشت است( و آزادی
: تعقیب و گریز باید نیروهای ماورایی را پشت سر بگذارد  و مجددا از دروازه بگذرد و از قلمرو وحشت خارج شود

 (. 050: 1998کمپبل،)بخشدکه با خود میاورد جهان را جانی دوباره میبرکتی 

 .بپردازیم گمشگیلی حال به حماسه 

 گَمِش و  الگوی سفرِ قهرمانی گیلحماسه

این حماسه در . ی بشری دانست که اکنون در دست ماستترین حماسهتوان که کهنرا میگمش گیلداستان   
ای از این اثر در های عمدهبخش[  1. ]دانندی دوازدهم را الحاقی میبرخی کتیبهدوازده فصل تنظیم شده که 

. در نینوا به دست آمد آشور بانیپالی کاخ خانهو کتابنَبو های به جا مانده از معبد قرن نوزدهم در میان ویرانه
های دیگر نیز توسط تقسم. های آغازین قرن بیستم  در بغداد خریداری شدی دهم در سالبخشی از کتیبه

ی شش و اندکی ی شمارهگران آلمانی نیز ابتدا کتیبهآوری شد و کاوشجمعپنسیلوانیا و  ییلهای دانشگاه
با این همه بازسازی کل داستان بدون جاافتادگی امکان پذیر . ی چهار را یافتندی شمارههایی از کتیبهبعدتر پاره

 (.51: 1996مک کال، )نیست

بوده است و همچنین وی را فرزند الهه اوروک  ی پادشاهانسلسله روا ازاحتماال پنجمین فرمانگمش گیل  
است اما بر طبق فهرست  لوگول بندهپدر وی بنا به روایت داستان، پادشاهی به نام . انددانستهسون نین

گمش، ساخت ریخی گیلترین کار تامعروف. کاهنی بلندمرتبه بوده است گمشگیلپادشاهان سومری، پدر 
، تایید شده انامروایان بعدی شهر، به نام بوده که این امر توسط یکی از فرمان اوروکدیوارهای محافظ شهر 

 (.50-51: جاهمان)است
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شاهی بزرگ و نیرومند که دو بخش از او خدا و : شودی نخستِ حماسه با معرفی  قهرمان داستان آغاز میکتیبه  
گاه مقدس؛ کشتن کشیدن حصار به گرد شهر؛ بناکردن پرستش: ست و کارهای نمایان داردیک بخش او آدمی ا

ها که مربوط به آوری دانش انسانتر از همه جمعشیر  با زخم کارد؛  شکار گاونر وحشی با تیروکمان و شاید مهم
سخن وی قانون است و . های سختها و مصائب بر سنگدوران پیش از توفانِ بزرگ بود و نگاشتن شرح مشقت

ی شاه، اراده: تمامی مردمانِ شهر از پیر و جوان گوش به فرمان اویند: کسی را یارای مخافت با فرمان وی نیست
گمش هستند و هر پسری را بیش از فرمان پدر است و پسران حتی پیش رسیدن به سن مردی، در خدمت گیل

او از هر دختری که بخواهد کام . را انجام دهند... ها و رمهباید وظایفی همچون صیادی، جنگاوری، نگهداری از 
 !نشانی پهلوانی دلیر باشد یا همبستر فردای برنایی بیخواه دلداده: جویدمی

، فرمان داد تا در خیال خود اروروی بزرگ، ها و شکایات مردمان، به الهه، خدای آسمان، پس از شنیدن نالهانو   
پس ارورو . گردد اوروکباشد و در رقابت با او باعث آرامش شهر  گمشگیلکه هماورد نقشی از موجودی بسازد 

ها بشست و مشتی خاک رُس برگرفت و با آب دهان تَر گمش را در خاطر پدید آورد و سپس دستهمزاد گیل
 . را آفرید انکیدوکرد و 

دهد و در عین حال پیوندی ست میی قهرمان به دجا، حماسه، تصویری از شخصیت و زندگی روزمرهتا بدین 
آغاز تدارک حوادثی است که درپیش انکیدو پیدایش : کندچه که در پیش است با رفتار وی برقرار میمیان آن

الگوی سفر جا اما، گوشزد کردن این مسئله نیز ضروری است که کهندر این. روی قهرمان قرار خواهند گرفت
نیز قابل مشاهده  انکیدومنطبق است بلکه به طور موازی در شرح حال  گمشگیلقهرمان، نه تنها بر سرنوشت 

 . است

-موجودی زورمند و  وحشی است که بدن پُر مُویش را با پوست جانوران پوشانده و هیچ آدمی را نمی انکیدو  

حیوانات وحشی چرد و با کند و با غزاالن علف میشناسد و به هیچ شهری نیز پای نگذاشته؛ در دشت زندگی می
جا هم تصویرسازی دقیقی از منش و خلق و خوی شخصیت دیگر در این. کنداز یک آبشخور رفع عطش می

 .حماسه انجام شده است

یافت و این حادثه سه روز پیاپی گیر مشاهده کرد و هراسی عظیم در دلش راهروزی صیادی  وی را در کنار آب  
. بازگفت  گمشگیلآور را برای ی وی داستان آن مرد زورمند و هراستوصیهصیاد به نزد پدر شد و به . تکرار شد

برد و زن در  انکیدورا به همراه خود به نزد [ 0]یکی از زنان هوشمند و زیبای معبد گمشگیلپس به فرمان 
. ودندهای خویش را نمایان ساخت و شش روز و هفت شب در کنار هم بزیبایی انکیدوی برابر چشمان بهت زده

ی جانورانش برود اما غزاالن از دیدن وی رمیدند و جانوران وحشی از او برخاست تا به سراغ رمه انکیدوسپس 
ی جانورانش شتابان گاه که رمهتوش و توان بود و آناش بیتن: خود را به پیش افکند انکیدو» : دوری گزیدند

تک و خیزش همچون گذشته نبود جانش اما . نکیدواکاهیده بود . حرکت به جای ماندرفت زانوان او بیمی
 .«اش گسترده تَرَکشکفته بود و هشیواری

مواجه شده و این حادثه رَوَند عادی زندگی وی را  -زن زیباروی –با پیک و منادی سفر  انکیدودر این قسمت   
ی زندگی پیشین در کنار غزاالن و مختل کرده اما تغییری شگرف نیز در او پدید آورده است و بازگشت به شیوه

ی گونههای خدایزن از زیبایی: گیرداکنون دعوت به سفر انجام می: ممکن نیست انکیدوجانوران وحشی برای 
 انوانگیز گاه شگفتبرود تا پرستش اوروککند تا با او به درون حصار کند و وی را ترغیب میتمجید می انکیدو

 انکیدوست؛ انکیدونیرومند در آن مسکن دارد و هماوردی درخور برای  گمشگیل را ببیند؛ جایی که ایشترو 
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ی زیبا نقش راهبه. پنجه در پنجه بیفکند و برتری خود را به اثبات برساند گمشگیلپذیرد تا با دعوت را می
 . گذارندقدم می ایشترگاه برد و سپس به عبادتگیرد و وی را به درون شهر میرا بر عهده می انکیدوراهنمای 

بیند که به تعبیر مادرش به ی زورمندی هماوردش و رویارویی با وی مینیز دوبار رویاهایی درباره گمشگیل 
ی زیبایی بر تن راهبه جامه ایشترمعبدِ  در . شوندمفهوم آن است که آن دو با یکدیگر یار و همچون برادر می

-گو داستان رویاهای گیلخوراند و زنی پیشو شراب معبد به وی میکند و برای نخستین بار از نان می انکیدو

   .ی رویارویی با پهلوان بزرگ اوروک استنهد؛ اکنون او آمادهگمش و تفسیر آن را با انکیدو در میان می

او شود و مردمان از دیدار ی معبد خارج میانکیدو از آستانه[:  9]لوح دوم حکایت زورآزمایی دو پهلوان است 
تر است و موی و ریشش هرگز شانه و قیچی به خود ندیده اش از بزرگان شهر عظیمشوند؛ جثهحیرت زده می

وی از قصر خویش بیرون . همبستر شود ایشتراند  تا با ی خواب گستردهگمش در معبد جامهبرای گیل. است
-دگر گالویز میگاه با یکی پرستشقابل دروازهبندد؛ دو دالور در مآید تا به معبد رود که انکیدو راه بر او میمی

اندازد؛ انکیدو کند و در پیش پای مادر به زمین میگمش حریف را بلند میشوند و پس از تقالی فراوان، گیل
تو فرزند منی، من »  :گویدگیرد و میگمش دستان وی را میتحقیر شده و خسته اشک می ریزد اما مادر گیل

من در ! مادر» :دهدو انکیدو چنین پاسخ می« جاست برادر توستمن مادر توام و این که آن. امامروز تو را زاده
خواهد تا دوشادوش خواند و از او میگمش حریف پیشین را دوست خود میو گیل« نبرد برادر خویش را یافتم

 .یکدیگر بجنگند

توان گذر از آستانه و آشنایی با ود به اوروک را میی زیباروی برای انکیدو منادی دعوت به سفر بود، وراگر راهبه  
شود و گو برخوردار میهای راهبه و نیز زن پیشجهان جدید درنظر گرفت جهانی که در بدو ورود به آن از حمایت

گمش گویی مادر گیلکند و از پیشچشد و جامه بر تن میبرای اولین بار به دست اینان طعم نان و شراب را می
توان تقابل مسافر با نگهبان آستانه در نظر گرفت که شکست او گمش با انکیدو را میی  گیلمواجهه. شودیآگاه م

گمش مادر گیل: کندرا مالقات می« خدابانویی»جا در حقیقت تولدی دوباره برای انکیدو خواهد بود زیرا در همان
 !را

زمان پیوندی که هم: کندخدابانو و مسافر را برقرار میپیوند میان سون نینپذیرش انکیدو به فرزندی از سوی  
نشاند و تقدس می« نیمه خدا»گاه یک گمش را به دنبال دارد و انکیدو را نیز در جایو برادری با گیل« آشتی»

 . بخشدمی

. ترجزییاتی دقیقشود؛ این بار در سطحی باالتر و با الگو تکرار میحال سفری دیگر در پیش است و ساختار کهن  
را به نگهبانی از آن ( هوووهیا  هومببه)  خومباباخدایان برای حفاظت از جنگل درختان سدر، هیوالیی به نام 

بار و کسی را یارای نزدیک شدن به جنگلِ چون غریو توفان است و نفسش مرگی خومبابا همنعره. اندگماشته
او را . با دوست خود برخیز تا با خومبابا بجنگی» :گفت گمش چنینخدای آفتاب با گیل شمش. مقدس نیست

. «.خومبابا نسبت به من گناهان کرده. روداند؛ از جنگل سدر سرباال به کوه خدایان مینگهبان جنگل سدر کرده
. خواهد تا به سوی جنگل سدر بروند و خومبابا  را مغلوب و افتخارات پهلوانی کسب کنندگمش از انکیدو میگیل

خواهد که چنان کند اما زند و از یارش نیز میآور خومبابا از سفر سرباز میکیدو با یادآوری قدرت عظیم و رعبان
های روند و سالحپس به نزد آهنگران می. انگیزد تا ماجراجویی بزرگ را آغاز کنندمیگمش مجددا وی را برگیل

کنند اما پیش از آن که پای و برخالف اندرز پیران و خردمندان شهر سفر خود را آغاز می  گیرندسهمگین برمی
هات باید چشم! های خویش، غره مشوبر قوتِ قعرِ اندام: دهند کهگمش به وی پند میزنان گیلدر راه بنهند رای

بردارد که از این پیش راه را پیشاپیشِ تو گام  انکیدوباید که ! نیک بیدار باشند و هشیارِ کارِ خویش باش
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پیش از . ها را همهحیلت هوووهشناسد و از ها را همه باز میاز جنگل گذرگاه. بازدانسته مر آن را در نوشته است
 .« نیز یکی همدم خود را رهایی بخشیده است

ای شراب و جرعه کندگمش، نیز برای اجرای مناسکی جادویی، خویش را تطهیر میمادر گیلسون، نینخدابانو   
پاشد و از اینان خواست تا فرزندش را در برآورده کردن آرزویش یاری دهند و نیز از برای خدایان بر زمین می

-اکنون این انکیدو است که نقش راهبر و حامیِ مسافر را ایفا می: اش باشدخواهد تا حامی برادر خواندهانکیدو می

 .کند

-می شمشگمش مُشتی آرد تفته برای هنگام غروب، گیل: پیمایندشوار را میدو پهلوان مسیری بس طوالنی و د 

-پس چون از خواب برمی. دل شودخواهد تا در خواب، رویایی را بر وی آشکار کند تا خوشافشاند و از وی می

دهد که تعبیر خوابش به معنای گمش را مژده میکند و او گیلخیزد برای انکیدو خوابی را که دیده تعریف می
کند که انکیدو راز گمش الهام میدر طول مسیر چند بار دیگر رویاهایی را به گیل شمشو . شکست خومبابا است

 .کندگمش آشکار مینهفته در آنها را که همانا نوید چیرگی بر دشمن است بر گیل

شود و اوروک با مادرش بسته به او یادآور میکند و عهدی را که او در گمش از شمش درخواست کمک میگیل  
] که به جنگل پا نهاده در آن فرود آیدپیش از ان! شتاب کن» : رسدگمش میناگهان از آسمان خطابی به گیل

-هنوز هفت جوشن سنگین خود به قامت بر نه! و میان درختان پنهان شود، بر او چیره شو[ مقصود خومبابا است

دو پهلوان به یاری یک . « همه تنها یکی را به بر دارد و شش جوشن دیگر در بر نکرده استهنوز از آن : آراسته
 .کنندکن میرسانند و درختان سدر را ریشهکوبند به هالکتش مییابند و وی را فرومیدیگر بر خومبابا دست می

ان هزار چهره دارد؛  در خواست الگوی قهرمگمش انطباق  نسبتا کاملی بر کهنتا بدین جای داستان، سفر گیل   
های اوروک به عنوان عبور از آستانه؛ شمش از او سفر به جنگل سدر برای کشتن خومبابا، خارج شدن از دروازه

-اش برای چگونگی غلبه بر هیوال، نمونهسون، رویاهای شمش و توصیهحضور انکیدو به عنوان راهنما و اوراد نین

در هنگام :  تر و موثرترنددر روایتی دیگر، این امدادها به غایت روشن. اندو غیبی هایی از امداد نیروهای خارجی
شود و در همین لحظه شمش گمش از پیروزی بر او ناامید می، گیل(به عنوان نگهبان آستانه)رویارویی با خومبابا

کنند و اکنون اش را تیره میچهره گیرند وآید و سیزده باد بر خومبابا وزیدن میاش میهای بزرگ به یاریبا توفان
 (.56: 1996کال، مک) آورندگمش و انکیدو حریف را از پای در میگیل

، ایشتر. آرایدکند و خود را میشوید و لباس پاکیزه به تن میگمش سر و تن میپس از پیروزی بر هیوال، گیل   
آری آن ! و نیاز من کن! بیا جفت من باش... » :ندخوابیند و او را به خود میخدابانوی عشق، زیبایی وی را می

تو را از زر و الژورد . خواهم جفت تو باشمکه من به جان می: تو مرد من باش! ات را نیاز من کنی تنمیوه
ها را در هیات استران چاالک بر او توفان [1].شومهالاش همه از ها از زر و آذینچرخ. ای خواهم کردگردونه

چون به سرا فرود آیی برترین پیشوایانِ آیین به پایت بوسه دهند ! ی عطر سدر، خوش به سرا درآراغرقه دربند  و
های گمش اما فریب اغواگریگیل. «... زادگان، زیر دستِ تو خمیده باشند و مندان و شاهو پدشاهان و قدرت

شمارد و سرنوشت تلخ هر یکی را پس از آن خورد و فهرست دلداران سابق وی را بر میگر را نمیخدابانوی افسون
الهه از پاسخِ تلخ او . کندکند و با تحقیر خدابانو پیشنهاد وی را رد میزده شد، یاد میکه خدابانو از اینان دل

! ای پدر» :ریزد، اشک میانتوزند و در مقابل مادرش، ها زانو میخدای آسمان انوشود و به نزد پدرش برآشفته می
-کاریهای مرا همه چهره در چهره من شماره کرد سیاهگمش ننگگمش از دشنام گفتنِ من بس نکرد، گیلگیل

گمش را به کند که چرا گیلپدر در مقابل الهه را سرزنش می« !های من، همه یک به یک بر شمردها و ملعنت
-گمش را بکشد و تهدید میا بتواند گیلخوهد تا گاو آسمانی را به وی بدهد تمی انوخود خوانده است اما الهه از 
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گان همی گان را چندان بردرند که  به شماره از مردهزنده»انگیزد تا کند که اگر پدر چنان نکند، مردگان را برمی
 «برگذرند

 آید و باگاو به نهر اوروک فرود می: قرار دهد ایشترشود تا نرگاو آسمانی را در اختیار راضی میانو در نهایت   
آید و صد جنگاور  و دویست سپس از نهیب صدایش شکافی پدید می. خشکاندنوشیدن هفت جرعه، آن را می

آید و کشد که شکافی دیگر پدید میغلتند؛ سپس ماغ دیگری بر میجنگاور و سیصد جنگاور در آن شکاف می
آید و انکیدو به درون آن دید میافتند؛ با ماغ سوم شکافی نزدیک انکیدو پچند صد جنگاور دیگر در آن فرو می

-گمش گاو آسمانی را میگیرد و به همراه گیلجهد و شاخ گاو را به چنگ میافتد اما به سرعت بیرون میمی

 .کنندتقدیم می شمشکشند  و به کشند و قلب ان را بیرون می

-شنود و ران گاو را میاین نفرین را می انکیدو کند ورا نفرین می گمشگیلبر فراز باروی شهر با زاری  ایشتر  

کردم و احشا یافتم، با تو نیز چنین میاگر به تو دست می»  :کندکند و به سوی الهه پرتاب کرده و او را تحقیر می
 «!آویختماین را به بازوانت همی

ب، انجمن خدایان را رود و در خوابه خواب می انکیدوگذراند اما شب را در کاخ خود به خوشی می گمشگیل   
-، تصمیم میانکیدوو  گمشگیل، خدای آفتاب و حامی شمشرغم رای اند و علیبیند که به شور نشستهمی

گیرند تا یکی از آن دو را به سبب کشتن خومبابا و گاو آسمانی و همچنین کندن درختان سدر، عقوبت کنند و در 
 . باید بمیرد انکیدوگیرد که شان بر این قرار مینهایت رای

کند  و سپس به نفرین کسان استغاثه می شمشگوید؛  صبح به درگاه پس پریشان کابوس خود را با برادر بازمی  
شنود و او را صدای او را می شمش. آن صیاد که اول بار وی را دید و زن زیبا که وی را به شهر کشاند: پردازدمی

گونه که خدایان را درخور است و تو م او که به تو نان خورانید، راست بدانه... » دارداز نفرین زن زیبا برحذر می
ی فاخر بر تن آراست و گونه که درخور پادشاهان است، که تو را جامهرا فوگانِ صافی درنوشانید، راست از ان

تو را بر بستری : اکنون برادرانه یارِ توست گمشگیلآری، ! آراسته را به برادری دست در دستت نهاد گمشِگیل
ات برنشاند تا پادشاهانِ گونه که در یسار خویش به کرسی آسایشخواباند، بر بستری جلیل هم از انبا شکوه می

ی خلق شادخوار را از برای را در دژ بر تو به زنگ و مویه نشانده؛  سینه اوروکساکنان . دیار به پاهات بوسه دهند
پسِ مرگِ توآب بر گیسوان افشانده؛ پوست شیر در برخواهد کرد و سرگردان  تو به درد انباشته است و خود را از

از شنیدن این سخنان آرام گرفت و برای آن زن زیباروی طلب خیر و برکت  انکیدودل « .ها خواهد شددشت
 .سپس به بستر بیماری افتاد و پس از دوازده روز  درگذشت!  نمود

سپارد و به دستور او کند و در روز هفتم او را به خاک میزاری می انکیدوی شش روز بر جنازه گمشگیل  
دارد و مفهوم مرگ را  گمشگیلتاثیری شگرف بر  انکیدومرگ . سازندهای واقعی میرا با اندازه انکیدوتندیس 

گیرد به یشود و تصمیم مها میی بیاباناو هراسان از مرگ آواره. گذاردبرای او به صورتی جدی در پیش چشم می
ی توفان بزرگ است و با آن که برود تا راز زندگی جاویدان را دریابد؛ کسی که بازماندهتیم پیشنه-اوتهنزد 

 . انسان است، به همراه همسرش، جزو جاودانان است

د انشود که نیمی کژدم و نیمی انسانی کوه بلندی که باید از آن گذر کند توسط موجوداتی محافظت میدروازه  
-گیلی مرد با دیدن وارهکژدم. پوشاندی خویش را با دست میبا دیدار ایشان از هول و هراس چهره گمشگیلو 

ی او دوپاره» :دهد ی زن پاسخ میوارهگوید که گوشت وی از خدایان است و کژدمخطاب به همسرش می گمش
شوند و او از هراسش از مرگ نگهبانان کوهستان از وی علت سفرش را جویا می. «است اش آدمیخدا و یک پاره

های سفر آگاه واره او را از سختیو کژدم! ی مرگ و زندگیدربارهتیم پیشنه-اوتهزنی با گوید و نیازش به رایمی
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هبان کوهستان گفته بود، به گونه که نگکند و پس از طی چند فرسنگ، همانگمش راه را آغاز میکند و گیلمی
کماکان در !  بیند و نه پشت سر راجایی که از روشنایی نشانی نیست؛ نه پیش رو را می. رسدظلمت عمیق می

-دهد و پس از طی مسیری طوالنی در دل تاریکی مطلق، باد شمال بر او میظلمتِ عمیق به راه خویش ادامه می

 .رسدباغی آراسته از جواهر می زند و او بهوزد و  بعدتر سپیده سر می

گو در آن سوی زنی که در نقش یک پیش: آمده است[5]« سی دوری»در دهمین لوح، شرحی در معرفی   
پندارد و به درون می« آدم کش»گمش وی را که سر و شکلی مهیب پیدا کرده، با دیدن  گیل. تاریکی خانه دارد

گوید؛ زن پیش از این شرح گمش نام خود را به زن میگیل. ددبنرود و در را بر روی خود میسرای خود می
زده می کارهای نمایان وی همچون کشتن خومبابا و نر گاو آسمانی را شنیده است و از دیدن آشفتگی او شگفت

ی مرگ خویش و غمی را که به جان وی نشسته،  مسافر خسته، شرح سفر و داستان مرگ انکیدو و اندیشه. شود
 . کندی امکان جاودانگی پرسش میگوید و از وی دربارهباز میبرای زن 

آن زمان که خدایان به آفرینش آدمی آستین . جویی باز نخواهی یافتحیاتی را که می... » :گویدزن در پاسخ می  
-، ای گیلپس تو! اندداشتهی او کردند و حیات در کف ایشان است که مر آن را با خود نگهبر زدند، مرگ را نصیبه

-کوبی و رامشروز و شب به پای! هر روز نشاطی نو کن! گذارروز و شب به شادی می -!خوار بادیکه نوش -گمش

 .« ! ... هات پاک بادجامه! گری بگذار

گوید که میدوری سیفشرد و پای میتیم پیشنه-اوتهی خویش برای دیدار با گمش اما، بر خواستهگیل   
زورمند از شمشِ های از یادرفته تا کنون، کسی به جز در آن سوی دریا خانه دارد و از زمانتیم پیشنه-اوته

را راضی کند  تیمپیشنه-اوتهبان کشتینبی شه-اوربتواند  گمشگیلبار نگذشته است اما اگر دریای مرگ
-بان چیره میدر نبرد، بر کشتی گمشگیل. تواند از دریا بگذرد وگرنه ناچار است تا راه طی شده را بازگرددمی

ای شان را بکند و بر سر هر یک آهنینهصد و بیست درخت بیفکند و پوستخواهد تا یکبان از وی میکشتی. شود
گمش باید مراقب باشد تا دستانش با آب تماس های مرگ بگذرند اما گیلها از آبتیز بنشاند تا بتوانند با یاری آن

 . نیابند

تدارک  انکیدوتر، و در زمان آشنایی با گمش پا در مسیری گذاشته که شروع آن بسیار پیشا، گیلجتا بدین  
ها شان به جهان ناشناختهمواجه شده و با جلب رضایت -واره هاکژدم –در راه با نگهبان دروازه . دیده شده است

بان و افکندن است؛ با غلبه بر کشتیدوری بهره گرفته وارد شده؛ مسیر تاریک را طی کرده و از راهنمایی سی
جا قایق در این: بار عبور کرده استهای سختی را از سر گذرانده و با قایق که دریای مرگدرختان پر شمار آزمون

شده است؛ اکنون او با عبور از دریای « شکم نهنگ» گزین جای« ترینِ غارهاژرف»به عنوان میانجی انتقال به 
 .است« پاداش نهایی»ز عبور کرده است؛ حال هنگام آزمون آخرین برای دستیابی به بار، از مرگ نیمرگ

رود و حکایت سفر طوالنی خود و مرگ یارش و می تیمپیشنه-اوتهگمش با گذر از دریای مرگ، به نزد گیل  
 .گویدنیز وحشت خویش را از نیستی بازمی

چرا اندوه خود » [:6]کندرا تقریر می ترین بخش استورهمیقهای قهرمان، عدر پاسخ تشویش تیمپیشنه -اوته   
اند، مرگ ناگزیر روزی به گمش؟ چون خدایان تو را از گوشت خدایان و انسان آفریدهکنی گیلرا طوالنی می

شنود، مرگ وحشی فقط انسان را کس صدای مرگ را نمیبیند، هیچکس مرگ را نمیهیچ... سراغت خواهد آمد 
برند کنیم، سپس برادران آن را به ارث میای برپا میسازیم و گاهی آشیانهای میکوبد، گاهی خانهفرو میبر زمین 

کنند و سیل جاری شود، سپس رودها طغیان میکنند، گاهی خصومت بر زمین حاکم میو میان خود قسمت می
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. ی خورشید ماننده استه چهرهها بی آنشوند، چهرهها دستخوش جریان آب رودخانه میسنجاقک. شودمی
 .«توان کشیدخوابیدن و مرگ درست مانند یکدیگرند، تصویر مرگ را نمی. سپس ناگهان هیچ چیز وجود ندارد

که بسیار شبیه یکدیگرند، تیم پیشنه-اوتهاما همچنان در حیرت است که چگونه از میان او و  گمشگیل  
کند و از خشم از رازِ توفان بزرگ صحبت می تیمپیشنه-اوتهیکی میرا و دیگری جاودان است؟ در پاسخ، 

وی را از تصمیم خدایان و فرمانش برای ساختن کشتی و انباشتن آن از  اِآخدایان و چگونگی مخفیانه خبر دادن 
 ایشتردهد که چگونه پس از فرونشستن توفان، خدابانو شرح می... .  ها از نقره و طال و انواع جانداران و خواسته

هایی که گان خودش پشیمان است به همراه دیگر خدایان بر قربانیان و فدیهکه از رای خویش برای نابودی آفریده
به جمع خدایان  انلیلاندکی بعد . شوندجمع می« همچون خیل مگسان» نثار کرده شانبرایتیم پیشنه-اوته
بایست از توفان بزرگ به سالمت کس نمیهیچ! بردهیکی جان به در » :آشوبدپیوندد و از دیدن کشتی برمیمی

را برای اندیشه نکردن در  انلیل کنند و او ی خدایان متهم میمردمان، را به فاش کردن نقشه حامیاِآ .  «بگذرد
ی راز خدایان بزرگ را گوید که من پردهکند و در پاسخ اتهام خویش میراندن چنین توفانی برخاک نکوهش می

به درون کشتی انلیل «  !تر کس را یکی نقش خواب نمودم و او خود راز خدایان بازدانستفرزانه» دم؛ بر ندری
کند و خدایان می« همتای»بخشاید و آنان را کند و آنان را میو همسرش را مسح می تیمپیشنه-اوتهرود و می

 . دهدسوی دریا مسکن میبخشد و سپس در آنعمر جاوید می

جای گرد آرد تا آن حیات را که اکنون برای تو، که تواند خدایان را به یک»: گویدمی گمشگیلسپس به     
-گیلدر همان دم خواب بر «  !بهره مانیروز از خواب بیکه هفت شبانجویی به دست توانی کرد؟ مگر آنهمی

طلبد و اینک خواب میغ آسا بر نه مییکی در این آدمی ببین که جوان است و حیات جاودا» :مستولی شد گمش
 « !او در تاخته

آدمی، » :کندگمش را از خواب بیدار کند اما او مخالفت میخواهد تا گیلاز او میتیم پیشنه -اوتههمسر   
اش پخته به بالین برنه و هر روز را که خفته پس برخیز و روزانه نان! این با تو درست نتواند بود. نادرست است

 « !ای بگذار، بر به دیوار نشانهماند

» :گویدگمش با او چنین میکند و گیلگمش را از خواب بیدار میپس از هفت روز گیل  تیمپیشنه-اوته    
ی های مانده را به شمارهمرد جاودانه، نان« !خواب برمن جاری خواست شد که تو دست در من زده برم انگیختی

خواهد تا دیگر هیچ ادمی را به نزد وی بان خود مینماید و سپس از کشتیمیگمش به او روزهای خفتن گیل
 .گمش را نیز به حمام برده و پاکیزه گرداند و رخت تازه بپوشاند تا به شهر خویش بازگرددنیاورد و گیل

-و رنج هابا او از محنت  تیمپیشنه-اوتهنشینند، همسر به کشتی مینبی شه-اورو  گمشگیلهنگامی که   

-پیشنه-اوتهپس .  ای برای بازگشت به شهرش به او بدهدخواهد تا هدیهگوید و از وی میگمش میهای گیل

اش پر از گیاهی هست که ریشه: کند که هیچ آدمی را بر آن آگاهی نیستگمش آشکار میرازی را بر گیل  تیم
 !بزند دوباره جوانی خود را باز خواهد یافتروید و هر کس به آن ریشه ها دست خار است و در قعر دریا می

رود و گیاه را می یابد تا خود و پهلوانانش از آن بندد و قعر دریا میهای گران بر خویش میسنگ گمشگیل  
-گیلکنند و برای خواب در جایی توقف مینبی شه-اورها فرسنگ به همراه مند شوند اما پس از طی دهبهره

کند و گیاه را با خود ناگاه ماری بوی گیاه را استشمام می. ای تن خود را بشویددر برکه شود تابر آن می گمش
از برای کدام کس از » :گویدبان میگرید و با کشتیزار می گمشگیل. اندازدبرد و بالفاصله پوستِ کهنه میمی
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شد؟ حتا به جای خویشتن  خویشانِ خویش، بازوان خود خستم؟ برای کدام کس از نزدیکان من خون من ضایع
 «چه توانم یافت که مرا نشانه ای باشد؟! ... نیز نیکی نکردم

رسد که در این استوره تا سفر قهرمان بدون نتیجه مانده  اکنون در بازگشت به دیار خویش ظاهرا به نظر می  
بان به حصار که با کشتی ای هم از وی برای آیندگان نخواهد ماند اما هنگامیچیزی برای عرضه ندارد و نشانه

دهد و با ذکر بان، حصارهای شهر را که خود بنا کرده نشان میگمش خطاب به کشتیرسند، گیلشهر می
خواهد تا بزرگی شهرش و استواری حصاری را که بنا جزییات و ظرایفی که در ساخت دیوار به کار بسته از وی می

 . کرده ببیند

آورد شگرف قهرمان چیزی نیست مگر افزایش آگاهی و بینش او نسبت به در حقیقت در این استوره، پاداش و ره  
کند و نیز توهم زدایی از امکان گزین میبینانه جایزندگی و مرگ که تشویش وی را از مرگ با درکی واقع

 ! نان خدا و یک پاره انسان استاز آدستیابی به حیات جاویدان برای آدمیان؛ حتی آنانی که دوپاره 

 

 :هایادداشت

های پیشین هماهنگی ندارد، زیرا در آن ی دوازدهم چه از نظر تعداد ابیات و از نظر محتوا با بخشکتیبه -1
 (.192: 1981شاملو، )و ( 68: 1996کال، مک)انکیدو که در بخش هفتم مرده، مجددا حضور دارد

-کردند و تن خویش را بنا به آیینخود را وقف معبد خدای عشق میدر حقیقت این زنان کسانی بودند که  -0

روسپی » اند؛ شاملو به درستی از کاربرد لفظ روسپی یا ترکیب  متناقضدادههای خویش در اختیار مردان قرار می
. گیردرا به کار می«دختر شادی» یا « ی شادیراهبه»کند و عبارتی نظیر ی آنان اجتناب میدرباره« مقدس

 (.11: 1981شاملو، )

ی فرانسوی که شاملو بدان استناد بسیار مختصر است اما در نسخه -بورکهارت –ی آلمانی لوح دوم در نسخه -9
-اش با گیلکرده، اوال بخشی از لوح اول مجددا تکرار شده و ثانیا به برخی کارهای نمایان انکیدو پیش از مقابله

افزون بر . شودخورده میری دادن شیران که موجب شادی شبانان سالکشتن گرگان و فرا: گمش اشاره شده است
بیند و از حال او ی زیباروی است، مردی  غمگین را میبازی با راهبهاین، هنگامی که انکیدو در معبد سرگرم عشق

وعروسی هر ن: «نهدی انکیدو از این سخنان رنگ وامیرخساره»دهد که پرسد و مرد او را از رسمی خبر میمی
 . «مهر از او برگیرد»گمش ی شوی رَوَد باید نخست به نزد شاه اوروک برود تا  گیلپیش از آن که به خانه

 .بهایی که سخت و زرد رنگ استی گرانماده -1

به معنای شراب یا آبجو فروش است؛ شملو « سابیت»ذکر شده و « سی دوری سابیت»در متن نام این زن  -5
داند زیرا در محلی که در آن آمد و شدی نیست؛ پرداختن به چنین و ان را مضحک می این ترجمه را نمی پذیرد

برای این   -گربه معنای عشوه –شغلی منطقی نیست؛ وی به تبعیت از برخی محققات، سابیت را همچون صفت 
 (155: 1981شاملو، .)گیردزن به کار می

 (65: 1996کال،مک)النهرینی، نقل شده استهای بین ی مندرج در کتاب استورهاین بخش، از ترجمه -6

 :منابع
 زاده؛ سمرقندی داوود منشی؛ ترجمهگمش گیل ؛(1998)بورکهارت، گئورگ -

 ی شادی خسروپناه؛ گل آفتاب؛ ترجمهقهرمان هزار چهره؛ (1981)کمپبل، جوزف -

 ی احمد شاملو؛ چشمه؛ ترجمه(1981)گمشگیل -
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 ی عباس مخبر؛ مرکز؛ ترجمهالنهرینیهای بیناسطوره؛ (1996)کال، هنریتامک -

 ؛ مرکزشناسیمبانی اسطوره؛ (1998)مخبر، عباس -

 ی محمد گذرآبادی؛ مینوی خرد؛ ترجمهسفر نویسنده ؛(1991)ووگلر، کریستوفر -

 

      
میگوید گیلگمش و انکیدو در در این تبلت . ک تبلت تازه خوانده شده به خط بابلی از ابتدای هزاره دوم پیش از میالد از داستان گیلگمشی

 مرجع تصویر - در نسخه هایی که قبال ترجمه شده بود میمون ذکر نشده بود. جنگل سدر میمون دیدند

 

 
 مرجع تصویر - موزه سلطنتی بلژیک -پیش از میالد  2216قطعه سنگ سومری از  -گیلگمش در حال کشتن گاو 

 

 

https://www.ancient.eu/image/3061/
https://www.ancient.eu/image/3061/
http://www.kmkg-mrah.be/near-east-and-iran
http://www.kmkg-mrah.be/near-east-and-iran
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 ناظم حکمت
 [شاعرِ مبارز و پدرِ شعر نوینِ ترکیه]

 هاشم حسینی: برگردان/  کنستانتین سیمونوف: نوشته

 
 !کجاست دستانِ تو؟ سرم فقط برای بوسیدن دستان تو خم می شود

زاده ی ترکیه در آغاز  سده ی بیستم و در . سادگی شکوهمندانه ای استزندگی نامه ی این مرد، برخوردار از 
در  دوه ی چهل ساله از شصت زندگی اش شاعر بود و در .  خاک خفتن در آغاز دهه شصت میالدی در مسکو

نخستین کتاب شعرش را به زبان . پانزده سال از عمرش در یک زندان ترکیه گذشت. همین مدت کمونیست ماند
در دهه ی پنجاه میالدی، پس از . اتحاد شوروی و پیش از گرفتار  شدن در زندان ترکیه، به چاپ رساند ترکی در

سال های آخر عمرش را به عنوان حامی صلح، دور دنیا . زندان، با قایقی از راه دریای سیاه، رو به شوروی گریخت
. به زادگاهش ترکیه عشق می ورزید .او فاشیسم را نکوهش می کرد و به پیروزی کمونیسم باور داشت. گشت

مرگ او ناگهانی بود، شاید پیش از آن که حتی به مرگ بیندیشد و کتاب . روسیه ی لنین را هم دوست می داشت
 .های نامیرایش را بگذارد و برود

هم بر  خوانندگان آثار ترجمه شده ی او. کسانی که با زبان ترکی آشنایی دارند، می گویند او شاعر بزرگی بود   
 .این باورند

زندگی نامه ی او از آغاز تا پایان، بهتر از ما که با او آشنایی داشته و بخواهیم معرفی اش کنیم، در شعرهایش    
زندگی نامه اش هم چنین، با نثرنگاشته ها و نمایشنامه هایش پیوند دارد، اما شعر او به نحو غیر . متجلی است

، زیرا می توان گفت  او به عنوان یک نثر نویس، صاحب قریحه بودو .می نمایاند قابل مقایسه ای آن هستی را بهتر
 .در جایگاه یک نمایش نامه نویس، سبکی عالی داشت، اما در قلمروی شعر، مقامی عالی به دست آورده است

تحاد شوروی در ا. گلچین های متعددی از اشعار و نمایش نامه های او در کشورهای مختلفی به چاپ رسیده اند   
من این احساس را دارم که  در آینده ای . یک مجموعه ی شش جلدی از آثار او به زبان روسی چاپ گردیده است

نزدیک، مجموعه ی کاملی از آثار این بزرگ ترین شاعر سده ی بیستم به زبان ملی اش، ترکی به چاپ خواهد 
ر، محبت بی کران و از خودگذشتگی، تا پایان عمر دوست جایی که او به دنیا آمد و مردم آن جا را با افتخا. رسید

 .می داشت

گلچین هایی که از اشعار و نمایشنامه های او به چاپ رسیده اند، در بر گیرنده ی پیش گفتارها و پس     
این امر موضوع پایان نامه ها و . گفتارهایی هستند که سیر جزییات زندگی و پیشه ی نوشتن او را پی می گیرند
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اگر غیر از این می بود، تعجب آور . تاب ها گردیده و البته در آینده، بسیاری منابع دیگر را هم بوجود خواهد آوردک
فقط  . به هر حال من برای نوشتن مقاله ای بیشتر در باره ی ناظم حکمت، سخن تازه ای فراهم نیاورده ام. می شد

 .بگویم چرا شعر او را دوست داشته امدوست دارم یادمان هایم از شخصیت او را بیان کنم و 

. ناظم قد بلندی داشت، توانمند و جذاب با موی سرخ و چشمان آبی و صورت باریک پرنده وار مانند یک باز   
در  بررسی یک موضوع، بی مقدمه . هنگام گام برداشتن سبک راه می رفت و دست ها را به سرعت تکان می داد

او می توانست هم چنان که لبخند می زد، (. هم این سان عمل می کند شعرش) چینی، به قلب آن می زد 
به دیدار هر کس که می رفت، زود خانه خودی می شد و در همین . خشماگین باشد و یا در عصبانیت، لبخند بزند

او دوست داشت کنار اجاق خانه . راستا، اگر کسی به خانه اش می آمد، بی درنگ آن جا را از خود می دانست
باشد و با عالقه برای میهمانانش آشپزی کند و هم چنین اگر دوستی در خانه اش این رفتار میهمان نوازانه را 

 . نشان می داد، خوشش می آمد

 . او از بوی نان، بوی خوراکی و بوی شراب خوشش می آمد   

به خانه ی کسی اگر وارد . آن هم، در یک آن و به راحتی . او همه ی این چیزها را به راحتی دوست می داشت   
می شد،  بوی رضایت و سعادت را به عنوان رایحه های اصلی یک خانواده دوست می داشت و در برخورد با آن ها 

هر جا که بوی ناسیونالیسم به . نفرت داشت( ناسیونالیسم) اما از بوی ملی گرایی . از خود بی خود می شد
در .  لرزید و هم چنان که لبخند می زد، آماده ی حمله می شدمشامش می خورد،  سوراخ های بینی اش می 

حضور او کسی جرأت نداشت سخنی بد در باره ی ترک ها یا ارمنی ها، یا فرانسوی ها یا روس ها یا یهودی ها یا 
 .هر کس دیگری بگوید

ملت های دیگر او یک ترک بود و عشق نامحدودی به مردمش داشت، اما هم زمان اجازه نمی داد به حریم    
او کمونیست باورمندی بود اما در بحث با غیر کمونیست ها خود را بر حق نمی دانست، شاید، چون . تجاوز کند

 .اعتقاد راسخی داشت که نهایتاً آینده ی نوع بشر کمونیسم خواهد بود

اخته شده بودند و او دوستدار همه ی بچه هایی بود که به زبان های دنیا صحبت می کردند و شهرهایی که س   
 .زمین هایی که با دستان رنج کاشته می شدند

او از گوش کردن به اشعار خوانده شده در زبان ها دیگر خوشش می آمد و هم چنان که چانه اش را در کف    
دستش می گرفت، با حالتی سراپاگوش که در چهره اش می درخشید و چشمان نیمه بسته واکنش قضاوت آمیز 

می کوشید گوشه های مبهم را دریابد و به تکاپو در می آمد تا در مفاهیم به جلوه های فوق . می داد خود را نشان
 .العاده ای برسد

او خواستار آن بود که . بارها و بارها در موضوع مورد اختالفش به بحث می نشست. او در بحث، حریف قدری بود   
پس رو در رو و در پی رسیدن به حقیقت، به .  نمی داتستبا هر کسی بحث کند، زیرا هیچ کس را کمتر از خود 

به راحتی هر کسی را دوست . گفتگو و دیالوگ ادامه می داد و بر این اندیشه بود که همه مانند او انسان هستند
 . می داشت و گاهی هم از دست کسان خشمگین می شد

و حتی . سیر و سلوکی که داشتند جالب بودندبرای او همه ی مردم، با . هیچگاه ندیدم او  کسل و ملول شود   
 :موقعی که کسی چیز ماللتباری می گفت،  با عالقه نگاهش به او جلب می شد

 "!نگاه کنید، او چقدر آدم ماللت باری است"
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 . و با عالقه کنکاش می کرد که دریابد این آدم، رخوت رفتارش را چگونه تکامل داده است

 "...گوش کن برادر": هنگامی که مردم را مخاطب قرار می داد، با آن لهجه ی کلفت  ترکیِ روسی اش می گفت   

به کسی که او را چهل سال، از روز  نخست ورودش به اتحاد شوروی .  این کلمات طنین فوق العاده ای داشتند   
که برای نخستین بار بود به خانه اش  5لولوژیبه دانشجوی فی. "...گوش کن برادر":   می شناخت، خطاب می کرد

در جاده، هم چنان که سرش را از پنجره ی خودروی . "...گوش کن برادر": می آمد، هنگام صحبت ندا می داد
 : اش بیرون می آورد تا از پلیس مسیرهای مورد نظرش را بپرسد، می گفت

 "...گوش کن برادر"

ماد افتخارآمیز به مردمی بود که او از آن ها انتظار داشت هر چه از دستشان این درود شگفت انگیز ، بیانگر  اعت   
بر می آید برای او انجام دهند و او هم به نوبه ی خود کوشش خواهد کرد و  هر چه در توان داشته باشد، برای 

 .خدمت به هر کدام از آن ها به کار  ببرد

را به کار می برد، هنگامی بود که پس از فرار از زندان  "...گوش کن برادر"نخستین بار که شنیدم او عبارت    
در موقع استقرار هواپیمایی که . ترکیه وارد مسکو شده و پانزده دقیقه می گذشت که از هواپیما پیاده شده بود

م ناظم سوار آن بود و ما انتظار پیاده شدن او را می کشیدیم، در این فکر بودیم که با چه شخصی مالقات خواهی
او چه کسی است که پانزده سال از عمرش را در زندان سیاسی گذرانده، چند ماهی در حبس خانگی مانده و . کرد

 . آن گاه دست به فرار زده است

از خود می پرسیدیم  او . او سوار قایقی شده بود تا سفر  مصیبت باری را سپری کند و خود را به مسکو برساند   
 .بر پلکان پدیدار می شود و سپس بر خاک مسکو گام خواهد گذاشتکیست که چند لحظه ی دیگر 

قامتی . و آن گاه مردی باال بلند و جذاب، سرخ موی از پله ها پایین آمد و سبک پا بر سطح زمین گام برداشت
سرش تا حدی رو به عقب کمانه کرده بود و در چشمان آبی رنگش . محکم داشت و چاالک راه می رفت

پس از همان پنج دقیقه ی اول متوجه شدیم که این مرد از راه رسیده، برای راحتی . موج می زدکنجکاوی خاصی 
او آمده که زندگی و کار کند، ! نه. و خوابیدن بر پر قو و زخم هایش را مرهم نهادن به اتحاد شوروی نیامده است

 .به بحث بنشیند و در راه آرمان هایش برزمد

یدم که دسته گل اهدایی ما را چنگ زده، اما از شدت هیجان و خستگی می و من نوک انگشت هایش را می د
 :و ده دقیقه ی بعد که سوار خودرو شدیم، صدایش را شنیدم. لرزند

 "...گوش کن برادر"

آیا داریم می رویم به هتل موسکوا؟ آره؟ آیا از جلوی اتحادیه سینا تئاتر رد می شویم؟ می ! گوش کن برادر"   
دوره ای که من در دانشگاه کمونیستی زحمتکشان خاور درس می خواندم، خوابگاه ما همان . ببینم خواهم آن را

  ".جا بود

بار دوم، ده . را بر زبان آورد، لحنش پرسش آمیز و سرشار از عاطفه بود "...گوش کن برادر"نخستین بار که    
 . برای دعوادقیقه بعد، صدای خشماگینی داشت، انگار آستین ها را باال زده 

                                                           
5  Philology فقه الغه، واژه شناسی   



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

حکمت ناظم 91   

 

آن را باید . شما اجازه ندارید شعر را آن طور که پیشنهاد می کنید به زبان دیگری برگردانید! گوش کن برادر"
آن چه برای من اهمیت دارد، پیام شعری ام می باشد نه قافیه های مورد عالقه شخص . شفاف ترجمه کنید

 ".دیگر

در همان حال که او آن جا را با دقت از نظر می . با هم، سوار بر خودرو  از میان بخش جدید مسکو گدشتیم   
انتقاد او از ترجمه برای آن نبود که شعر، در زبان روسی خوب در . گذراند، هم چنان شِکوه هایش را ادامه می داد

آن چه او را آشفته ساخته بود، آن بود که رنگ . بود نمی آید، بر عکس، بر مبنای زبان روسی، ترجمه باشکوه شده
 . و بوی اصلی اندیشه اش، پیام مورد نظر، دلیل سرایش شعر در سایه ی این ترجمه ی فاخر گم مانده بودند

خیلی خوب می شد اگر شما می گفتید که در این ترجمه، شعر روسی به طرز نیکویی بیرون !  گوش کن برادر"   
اما حاصل کار آن چیزی نیست که باید . اور من، در این صورت ما کالهمان را می انداختیم باالبه ب. آمده است

خواننده باید بفهمد من چه می خواستم بگویم، حتی اگر این کار با برگردان واژه به واژه ی سروده . انجام می شد
 ".ام فراهم گردد

با چشمانی گرسنه دور و بر را می . آن جا دور بود داشتیم از جایی می گذشتیم که او سال های بسیاری از   
حاال دیگر احساس غریبگی نمی کرد، در خانه . سپس بحث در باره ی اصول ترجمه ی شعر را ادامه داد. نگریست

او . او این جا کار و بحث کرده بود. او پیشتر، سال هایی از زندگی اش را در مسکو گذرانده بود. ی خودش بود
 . یکی از شهروندان اتحاد شوروی، از ماست و  در واقع یکی از ما هم بود احساس می کرد

داالن جلویی خانه اش را طی . دوازده سال بعد، صبحگاه که از رختخواب بیرون آمد، از  اتاق ناهارخوری گذشت   
. ر زمین فرو بیفتدکرد تا به سوی صندق پستی اش برود و روزنامه های صبح را بردارد، اما ناگهان پیش از آن که ب

 .این آن چیزی است که پزشکان بعدها گفتند. قلبش از حرکت باز ماند

. آن چه از او باقی مانده، شعرهایش هستند که هم چنین اعجاب برانگیزند. مردی شگفت، از میان ما پرید   
. نده ی او هستندآن چه باقی مانده، شعرهای مسحورکن. شعرهایی که در درون و بیرون از زندان سروده بود

شعرهای . شعر های او هزاران سطر را در بر می گیرد. شعرهایی که تا امروز شماری از آن ها را همانند نبوده است
بود،  نامه ها به تارانتا بابواز آن چه باقی مانده بود، . کوتاه او مانند انسانی هستند به کشیدن نفسی بسیار عمیق

از طریق آن می توان لکه های خون نخستین جنگ فاشیستی در حبشه را شعر عاشقانه ی شگفت انگیزی که 
از آن چه باقیمانده، شعری ترکی را می توان نام برد با عنوانِ . انگار که درخشش آتشی از دورهستند مشاهده کرد

ه ی که ناظم آن را در زندان برای دختری روس سروده که به دست نازی ها در  زمستان  برفی در حاشی 6زویا
( خود زندگی نامه نوشت) از  شگفت ترین شعر ها که پس از ناظم به جا مانده، اتوبیوگرافی . مسکو حلق آویز شد

این شعر سرشار از ریاضی بی رحم گذشت سالیان . اوست که مدت زمانی نه دور، پیش از مرگش سروده شده بود
باقی مانده، تمام دنیای شعر اوست که بارها و  از آن چه. و شوق شدید برای زیستن تا حد ممکن طوالنی تر است

آن چه را که او در زندگی اش از سر . بارها ترجمه شده و به بقای خود در زبان های دیگر ادامه خواهد داد
زنانی در شعرهایش حضور دارندکه او آن ها را دوست می داشت، . گذرانده، در اشعارش بازتاب یافته است

دوستانی که او تا پایان عمر به آن ها اعتماد . د و زندان بانانی که او را می پاییدندپزشکانی که درمانش کردن
همه ی این ها در . و دوستانی که در نیمه ی راه، او را ترک کردند. داشت و آن ها هم تا پایان به او اعتماد داشتند

افراد به درد نخوری که فرومایگی . دشمنانی که از آن ها نفرت داشت و خوارشان می شمرد. شعر او جاری هستند

                                                           
6
  Zoya Kosmodemyanskaya 

  . به چاپ رسید 1910این شعر در سال . زویا کُسمودمیانسکایا، قهرمان جنگ کبیر میهنی
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هم سلولی هایی که در توتون و . قهرمانانی که در برابرشان سر خم می کرد. آن ها را به تمسخر می گرفت
 .خوراکی هایش سهم داشتند

آن ها گاهی به تدریج و گاهی بدون درنگ عبور . چهار دهه ی توفانی سده ی بیستم از میان شعر او می گذرند   
برای : این رویدادها، هم چون تست کیفیت که بر فلز  می گذرند، آزمون مقاومت و استحکام آدمیانند. می کنند

او توانا و شادمان به جا . رد از یک سدهسده ی بیستم از یک مرد عبور کرد و یک م.  خمش، نشت و فشردگی
 .مهربان و انسان، گشاده آغوش در برابر نیکی و نابردبار در برابر بدی: ماند

هر شعرش را که می خوانی و در باره . چونان زندگی، تار و پود شعر او از هر آن چه بوده در هم آمیخته است   
آیا این سروده در باره ی عشق . ای خودت توضیحش بدهیاش می اندیشی، چیستی آن را دشوار می بابی تا بر

آیا در باره ی تصویر . در باره سالمندی است و نا دلپذیری آن؟ آری. در باره ی انقالب است؟ آری. است؟ آری
این جا هم چیز در آن هم به ریختگی . آتشی برافروخته است که مجال می یابی به آن بنگری؟ آری و در این باره

یز که دنیای معنوی انسان نامیده می شود، در هم تنیده، برجسته و صادقانه تا بر سینه ی کاغذ نقش حیرت انگ
 .ببندد و در برابر چشمان به تماشا در آیند

را با مفهومی زننده به کار می بریم، به ویژه در ارجاع به تقلیدهایی که از این  "جریان ذهن"ما گاهی اصطالح    
اما هنگانی که ذهن . انگار ذهن رنگ باخته و  به صورت جریان آب راکدی در آمده است .مفهوم صورت می گیرد

که سده ی دشوار ، اما با شکوه ما به نحو خطرناکی از آن  -انسانی هر چیز زنده، آنتاگونیستی، تراژیک و قهرمانی
ریانی است که به پیش می ها بارور است را به سوی خود جذب می کند؛ و هنگامی که جریان این ذهن، واقعاً ج

تازد و صخره های صلب قرن را واپس می زند، پس آن گاه در می یابیم که این جریان ذهن طبیعی بوده و هر دو 
 .هم اعتراف گویی و هم خطابه گویی در هم آمیخته اند: بخش آن به عنوان اجزایی جدایی ناپذیر 

در قلمروی وجودی آن است که همه ی مسایل . افته امبه این راه و روش بوده که شعر ناظم حکمت را دری   
و این جریان می داند در . شعرش قطره قطره می تراود، اما جریانی رونده را می سازد. مبرم بشری وجود دارند

اعتراف و خطابه گویی شاعرانه ی ناظم . برابر گرداب ها و صخراب ها، چگونه راه پیشرونده ی خود را بیابد
و خطابه گویی شخصی است پیچیده، شورشی، لغزش پذیر، دوستدار و متنفر، اما کسی که می حکمت، اعتراف 

 .داند به کجا روی دارد و چگونه به آن جا برود

و یک روز پیش از . و چشمان مردی که همه ی این شعرها را نوشت، آبی بودند، مویش سرخ و پاهایش سبک   
و درگذشت، . ه زندگی بیست سال دیگر چگونه خواهد بود، بحث کردآن که بمیرد، با شور تمام در باره ی آن ک

 9164/ .در حالی که دستش رو به روزنامه ها دراز شده بود
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 *های فرهنگی سازمان سیا فعالیت
 سؤنِر یالچین: نویسنده

 زاده بهروز مطلب: برگردان

 
 ...ابتدا یک اسم

 .«فورت وانگلر»نامش 

و بی هیچ شک و شبهه ای بهترین ادامه . جهان یکی از کارآمدترین رهبران ارکستر بودنه فقط در آلمان، بلکه در 
کنسـرت  . در دوران رایشِ سوم و زمان هیتلر، ارکستر سمفونی دولتی برلین را بنیـان گذاشـت  . دهندۀ راه بتهوون

 .تبلیغات نازی ها بودحامی اش گوبِلز، رئیس . هایش، با حمایت و در پرتو صلیبِ شکستۀ نازی ها برگزار می شد

. وقتی ارتش ایاالت متحده آمریکا وارد به برلین شد، کمیته ای برای شناسائی نازی ها تشـکیل داد 1915در سال 
 .  یکی از موسیقی دان های آلمانی که توسط این کمیته مورد سئوال و جواب قرار گرفت، فورت وِانگلر بود

نده معروف آمریکائی، با خونسردی کامل پاسخ داد و ادعاهای مبنی بر ، فرما«اِستیو آمولد»او به همه پرسش های 
 .وابستگی خود به نازی ها را رد کرد

فورت  وانگلر، پس از پایان باز پرسی ها، در انتظار حضور در دادگاهی که مخصوص هنرمندان در بـرلین تشـکیل   
 .شده بود ماند

( تـک خـوان  )، و اسـپرانو  «کارل بـؤهم »، «هربرت فون کارایان»، از میان رهبران ارکستر آلمان. البته او تنها نبود
موسیقی دان های دیگری  . نیز از هنرمندانی بودند که در انتظار محاکمه به سر می بردند« الیزابت شوارتسکوپف»

 .نیز به نازی بودن متهم بودند« کارل اوورف» و« ریچارد اشتراووس»مانند 

یکی از بهترین رهبران ارکسترهای جهان تبدیل شود، درآن ایـام، روزهـای بسـیار    که در آینده باید به « کارایان»
» مخـالفین اش او را  . عضو حزب ناسیونال  سوسیا لیست آلمان بود 1999او ازسال . دشواری را پشت سر گذاشت
 .می نامیدند« سرهنگ اِس اِس فون کارایان

 . د، گورینگ نیز حامی کارایان بودگونه که گوبلز از فورت وانگلر، پشتیبانی می کر همان
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کارایان کنسرت هایش را با نام هورست وِسِل لید، که مورد عالقه ی بسیار نازی ها بود، شروع می کـرد، و بـدون   
هیچ محظور و مانعی، برای باال بردن روحیه سربازان ارتش آلمان، در شهر اشغال شده پاریس کنسرت برگزار مـی  

 . کرد

ن ارکستر، یعنی کارل بوهم، هم عضو حزب نازی بود، او هیچ  ابائی نداشت  که رو بـه دوربـین   یکی دیگر از رهبرا
 .به ایستد و سالم هیتلری بدهد

آلمان بود، بـا کـارت عضـویت شـماره      ( تک خوان)الیزابت شوار تسکوپف نیز که صاحب بهترین صدا، و سوپرانوی 
او در عـین اجـرای کنسـرت هـائی  بـرای      . می نامیدند« هنازی سر سپرد» او را . عضو حزب نازی بود 6518962

و درنهایت داسـتان همـه   . نیروهای نازی مستقر در جبهه شرق، در فیلم تبلیغاتی گوبلز نیز اجرای نقش کرده بود
 .آنها شبیه یکدیگر بود

ی نامیـده مـی   در واقع آنچه که در دوران جنگ سرد بین ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی جنگ روان
 .شد، پیش ازآغاز جنگ دوم جهانی شروع شد

ایاالت متحده آمریکا، که به دلیل مقابله سرسختانه اتحاد جماهیر شوروی با نازی ها، از آن خشنود بود، در پایـان  
 .به توضیحات بیش ازاین نیازی نیست، خودتان هم می دانید. جنگ آن را یک خطر جدی می دانست

و از این کار فقط  یک هدف . کا، یک جنگ تبلیغات فرهنگی پنهان در اروپای غربی را آغاز کردایاالت متحده آمری
 !.به آن روشفکران اروپای غربی که به مارکسیزم گرایش نشان می دادند« آموزش سبک زندگی آمریکائی»: داشت

 .و این عملیاتی بود برای تسخیرعاطفه و مغز انسان ها

 .سیاست های فرهنگی، باید  به بهترین سالح در دست سیا تبدیل می شدو در دوران جنگ سرد، این 

آنـدره  »، «آرتـور کوسـتلر  »آیا می دانید در صف اول این جنگ فرهنگی چه کسانی حضورداشتند؟ کسانی ماننـد  
 .«!چپ های سابق، بی آرمان»، «ایگناتسیو سیلونه»، «برتراند راسل»، «ژید

با پشـتیبانی و  . کشور شعبه داشت 95این کمیته در . تاسیس شد« دی فرهنگیکمیته آزا» در پناه سازمان سیا، 
 . کمک واسطه ها، پول مانند سیل جاری شد

نشریه ها منتشر می شوند، نمایشگاه های نقاشی دایر می گردد، کنسرت ها اجرا می شوند، سمینارها برگزار مـی  
جایزه ها خفه خون می گیرند، و پشت سـرهم بـه ایـاالت    گردند، چاپ و فروش کتاب ها برقرار بود، هنرمند ها با 

 .متحده آمریکا دعوت می شوند

سر آغاز و مرکز شروع این کشمکش فرهنگی میان ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، در اولـین سـال   
 .های آغاز جنگ سرد، و پایان جنگ جهانی دوم، همین برلین بود

 .هر دو نیروی اشغالگر بودند

 .برلین را در میان خود تقسیم کرده بودند

آن ها برای اینکه در این مسابقه تبلیغاتی از یک دیگر سبقت بگیرند، هر دو، خود را به سالح های فرهنگی تجهیز 
 .کردند
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هنوز بوی تعفن اجساد کشته شده های جنگ، از میان ساختمان های درهم کوبیده شده استشمام می شـد، کـه   
آمریکـائی هـا   . اوپرای  دولتی برلین را راه انداخت، خانه فرهنگ ایجاد کرد 1915شوروی، در سال اتحاد جماهیر 

 .فعالیت خود را آغاز کرد« خانه آمریکا». نیز عقب نماندند

 .اتحاد جماهیر شوروی، از نظر تبلیغات فرهنگی،  بسیار پیش تر بود

ون سابقه فرهنگی، کشور آدامس جوهـا، بیکـاره هـا، و    آمریکا، بیش از همه، به دلیل تبلیغات چپ ها، کشوری بد
 .کله گنده هائی شناخته می شد که فقط  بلدند ماشین های بزرگ سوار شوند

 .و آمریکا تالش می کرد تا این تبلیغات منفی سیاه را به ضد آن تبدیل کند

د در سراسـر جهـان گسـترش    به هر صورت، این نبرد فرهنگی جنگ سرد که درآن روزها  در برلین آغاز شد و بای
 .می یافت، بی آنکه کسی ازاهالی موسیقی آلمان، انتظار آن را داشته باشند، موجب اجرای یک تصمیم شد

تصمیمی که توانست سرنوشت نیکوالس  نابوکوف، ازآهنگ سـازان آلمـان، پسـر عمـوی نویسـنده مشـهور روس،       
 .والدیمیر نابوکوف را هم دست خوش تغییر سازد

به آغوش ایـاالت متحـده آمریکـا     1996وسل سون که ازیک خانواده یهودی تبار روس بود، و در تاریخ میشائل ج
اوپـس از  . پناه برده بود، به هنگام  زندگی در آلمان، با شعبه جنگ روانی اداره اطالعات آلمان همکاری مـی کـرد  

دستیار او نابوکوف نیز . برگزیده شد «کمیته آزادی فرهنگی»پایان جنگ، با حمایت سازمان سیا، به عنوان رئیس 
 .که به ایاالت متحده کوچیده بود، یک یهودی از روس های سفید بود

ماموریـت او،  . نابوکوف  نیز که متخصص روانشناسی جنگ بود به عنوان آهنگساز به شعبه موزیـک انتقـال یافـت   
 .پاکسازی نازی هائی بود که در حیات موزیک آلمان النه کرده  بودند

 ...الصهخ

بنا بر ایـن در چنـین شـرایطی    . در دورۀ جنگ سرد، دیگر، دشمنِ اصلی نازی ها نبودند، بلکه کمونیست ها بودند
 . می شد با نازی ها، علیه کمونیزم  دست به یکی شد

این نازی ها »آن ها اصال نمی گفتند که . جوسل سون و نابوکوف، مسائل این دوران نوین را هم آهنگ می کردند
زیرا از نظر آن ها جهان تغییر کـرده بـود  و الزم بـود تـا متناسـب بـا       « ادران ما را زنده زنده در آتش سوزاندندبر

 . شرایط جدید، استراتژی جدیدی تبیین شود

. عالوه بر این شوروی ها، بزرگترین آهنگساز خود، شوستاکوویچ را با هدف تبلیغـات بـه همـه جـا مـی فرسـتادند      
 ...جاد یک آلترناتیو می کوشید، که موفق هم شدسازمان سیا برای ای

برلین که در اختیار آمریکائی هـا قـرار داده   « تیتان پاالست»در  1916ماه مه  05ویلهلم فورت  وانگلر، در تاریخ 
 .شده بود، به عنوان رهبر ارکستر فیالرمونیک برلین به روی صحنه رفت

و بسیاری دیگـر از  « نازی سر سپرده –الیزابت شوارتسکوپف »و « سرهنگِ اِس اِس فون کارایان»افرادی همچون 
و همـه آن هـا را هـم در    . موزیسین های آلمانی را با احترامات ویژه و اهدا نشان های گوناگون به خدمت گرفتند

 . اندک زمانی  به موسیقی دان های بزرگی تبدیل کردند
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و بقیه کارکنـان بخـش   ( دیواسی)ن شوارتسکوف نازیسرهنگ کارایانِ اس اس، با دادن نشان تقدیر به کسانی چو
البته همه آنها نیـز درزمـانی   . موزیک، همه آنها را به سر کارهای شان برگرداند وظایف مشخصی نیز به آنها سپرد

 !. بسیار اندک مفتخر به دریافت نشان بزرگ ترین موسیقی دانان شدند، دوره، دوره چهره جدید بود

 .ریچارد واگنر نامدار بود، از این رو اجرای مکرر و پشت سرهم آثار او آغاز شدالهه موسیقی نازی ها، 

آمریکائی . ساختمان اوپرای دولتی برلین، درآن بخشی از برلین مانده بود که در کنترل اتحاد جماهیر شوروی بود
ارکستر فیالرمونیک  و چنین بود که ساختمان. ها تصمیم گرفتند تا یک مرکز باشکوه برای اجرای کنسرت بسازند

 . برلین متولد شد

تـام  »، «توماس مـان »جنگ سرد فرهنگی فقط به ضرر هنر تمام نشد، اگر نازی ها، کتاب های نویسندگانی چون 
 .را به آتش می کشیدند، اکنون سازمان سیا آنها را درخفا به آتش می سپرد« جان رید» و« هلن کلر»، «پین

و . ازی درآلمان، در آمریکا نیزدوره مک کارتی و شـکار کمونیسـت هـا آغـاز شـد     همزمان با دادن آزادی عمل به ن
لئونـارد  » ، «چـارلی چـاپلین  »، «آلبـرت انشـتین  »، «آرتـور میلـر  »روزگار ده ها، آکادمیسین و هنرمنـدی ماننـد   

 .را سیاه کردند« مارلون براندو»و « دوروتی پارکِر» ، «برنشتاین

سیا بی وقفه تالش کرد تا اسامی وآثار بسیاری را که تحت کنترل خود داشت در تمام دوران جنگ سرد، سازمان 
 . به دیگران تحمیل کند

یاری رساند و از ایجاد مرکز « س الیوت. ت» و« هنری میلر»،«جرج ارول »به نشر و پخش آثار نویسندگانی چون، 
 .چاپ و پخش چخوف حمایت نمود

 . به زایش و هجوم هنر نو میدان داد

 .اما هنوز هم کمیته آزادی فرهنگی، کماکان فعال است. جنگ سرد به پایان رسید دوران

 122»و یـا  « شخصـیت متفکـر جهـان     122»اگر روزی در یکی از روزنامه های خارجی، خبرهـائی دربـاره آمـار   
خواندیـد و  « شخصیتی که جهـان را هـدایت مـی کننـد     122» و یا چه می دانم در باره« شخصیت مبتکر جهان

 !.. انستید چرا و ماجرا چیست، حتما بدانید که دست کمیته آزادی فرهنگی سازمان سیا درکار استند

البته آن ها برای اینکه رد پائی برای اثبات فعالیت هایشان باقی نماند و شما فکر هـای بیهـوده، نکنیـد چنـد نـام      
 .دیگر را هم به آن لیست ها اضافه می کنند

 . قبیله چپ های لیبرال ما آشنا شدید گمان می کنم، اکنون کمی با

-------------------------------------------------------------------------------------- 

« این دیـن دارهـا، شـبیه آن مسـلمان هـا نیسـتند      » کتاب  این متن، ترجمه بخش کوچکی است از -* 

  .پرکار و شناخته شده کشور ترکیه ۀنویسند «سؤنَریالچین»از
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 ستیزاستبداد شاعری از نسل ادبیاتِحمید مصدّق؛ 
زاده شهرام اقبال  

 

به یاد دارم در روزهای خاصی مانند . افتم آذر در دانشگاه تهران می 16شود یاد  می حمید مصدقوقتی صحبت از 
کردند که او اینچنین  شروع می« حمیدمصدق»آذر که روز دانشجو بود، دانشجویان تظاهرات خود را با شعر  16

چه کسی / بنشینی  تو اگر/ من اگر بنشینم / خیزند همه بر می/ تو اگر برخیزی/ من اگر برخیزم"سروده بود؛ 
نسل ما این شعر را حفظ ... و "چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن آویزد/ چه کسی با دشمن بستیزد؟ / برخیزد؟ 

 ...اش مانده است ها تا به امروز در حافظه و با گذشت سال بود
ها  از دوره حمید مصدق هم مانند شاعران دیگری است که بنام هستند با این تفاوت که اشعار مصدق در برخی

آبی، »دفتر شعر . خواه پیش از انقالب، تاثیرگذار و به یاد ماندنی بوده است برای دانشجویان و قشر تحول
تر بوده است و یکی از دفترهای شعر بالینی دانشجوها و هر  او به نظرم از بقیه دفترهایش موفق« خاکستری، سیاه

درفش کاویان هم که نماد مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم  البته شعر. کسی که اهل شعر، ادبیات و سیاست بود
ای از مبارزه با نظام شاهنشاهی است جزو شعرهای معروف مصدق است و به خاطر همین  ضحاک بود و استعاره

با این حال حمیدمصدق شاعر، حقوق . خواه ایران مطرح شد اعتبار هم مصدق به خصوص در قشر دانشجو و تحول
آید که چطور فردی که   حال ممکن است این سوال پیش. مدتی نیز سردبیر مجله کانون وکال شد خوانده بود و

شود؟ باید جواب داد که رشته حقوق  شود و در این وادی مشهور می حقوق خوانده، وارد دنیای ادبیات و شعر می
های مدنی و سیاسی در  و فعالیت کند و در غیاب احزاب در ایران در زمان شاه، با حقوق در بعد از انقالب فرق می

امروز تولد . ایران زمان شاه، هنر، فرهنگ و به خصوص ادبیات تبدیل به ابزارهایی برای ستیز با استبداد شود
های ویژه  شعرهای مصدق ارزش. است اما شاید نسل جدید خیلی با این شاعر و آثارش آشنا نباشد« حمیدمصدق»

چنان شهرت و اعتباری داشته باشد که نسل جدید برود گوشه خیابان و  طور نبود که خودش را داشت و این
گردد که در فرهنگ و هنر ایران  هایی بازمی بخشی از این ناشناسی هم به سال. هایش را خریداری کند کتاب

های رسمی دور بودند و معرفی  گسستی پیدا شد و شاعرانی مانند مصدق، مدتی از رادیو و تلویزیون و رسانه
شناسد، مخصوصا موارد مطرح شده در  در واقع نسل جدید ادبیات معاصر بعد از مشروطه را نمی. شدند مین

. چنین شکوفایی رخ داده است ها هم ایران را که در واقع دوران شکوفایی ایران بوده و در همه عرصه 52تا  12دهه
رفت  تشی و افراد دیگر زود هنگام از دستاو همچنین نسبت به سن و سالش در مقایسه با احمد شاملو، منوچهر آ

شود که حمید مصدق در این نسل شناخته شده نباشد، اما همچنان شاعر مهمی در  و مجموع این دالیل باعث می
 .تاریخ انقالب ایران و برای دانشجویان مبارز آن دوران به شمار بیاید

 1995بهمن  9، شنبه 9691روزنامه اعتماد؛ شماره : سرچشمه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/66654
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 نگاهی بر استبدادستیزی در شعر گیالنی، اعتصامی، فرخی یزدی

 1999اردیبهشت 92/ عاطفه زینلو

 
تری جهت راهنمایی به نسبت هر دورانی، نقش پررنگ [شاعرانِ معاصرپس از انقالبِ مشروطیت]،ادب میان اهلِاز 

ایفا کردند و روحیۀ سلحشوری، آزادی خواهی و دادخواهی را در نوع  در برابر استبداد حاکم و بیداری تودۀ مردم
جنگ در مقابل توپ  مجاهدان در میدانِ فعالیت این گروه از جامعه، کمتر از مجاهدتِ. ندخود به مردم عرضه نمود

زیرا شاعران این دوره در اوضاع خفقان سیاسی جامعه با درایت و شجاعت کامل، تمام تهدیدات و  ،گ نبودو تفن
مشکالت را به جان خریده و هرکدام به نوع و روش خود به ادامۀ فعالیت پرداختند و فریاد نفی استبداد را به 

 .اند گوش ظالم و ظلم ستیز رسانده

های مقبول و سرگذشت تاریخ نما از اندیشهای تمامباورها و فرهنگ یک ملت، آیینهادبیات هر کشور پیکرۀ اصلی 
ترین روش، جستجو و استناد به برای بررسی و شناخت یک فرهنگ در دوران مختلف مقبول .یک کشور است

ارتباط آثار ادبی آن دوره است زیرا بین آثار ادبی خلق شده و اوضاع اجتماعی متعلق به دورۀ حیات ادبی، 
هایی درد، انسان ردر طول تاریخ پرفراز و نشیب این کشور پُ. مستقیم و پیوند عمیق و جدا نشدنی وجود دارد

اندازی عدالتی و دست همواره با سالح و ابزار خویش همچون قلم و اندیشه به مبارزه و مقاومت در برابر ظلم، بی
 :اندپرداخته

 ها تــاب بی دلِ ای خوشـــــــا فریادی از قعـــــرِ

 ها این خواب تا کند بیدار ما را از پسِ

 ـــثبَور ماندن عَ غفلت غوطه تا به کی در خوابِ

 ها  ناباب ۀـلطهـیم از سـُرَ تی تا واهـــمّ

 ـرکرده استها را تیــــرگی پُ ذهـــــن و پودِ تار

 ها تا که تاثیری ندارد روی آن تـــیزاب

 (1فریاد، جلدحسن گل محمدی، دیوان )

کند که تأثیرگذار باشد؛ آتش به کند، شعری را خلق میزون میوکلمات به آثاری م شاعر وقتی شروع به تبدیلِ

آور شاعر زمانه باید اهل دل باشد؛ درد را درک کند؛ پیام. جان مخاطب افکند و او را لحظاتی در خود فرو برد

هایشان را بیان کند؛ طوری که وقتی  ها و دغدغهمشکالت، شادی زمان و مکان خود باشد و در کنار مردم، دردها،
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گمشده و مبحوس درونی خود برسد و تأثیر  مشترکی میان قلم شاعر، حسِ خواند به درکِخواننده، شعر را می

: چون توان مشکالت را نادیده گرفت و به عمده مسائل رایج در شعر، همدر این عصر، دیگر نمی. شعر را بپذیرد

هنر شعر گفتن رسالتی است بر دوش شاعر که با حضور . یار، رند، مستان، هوای ناب، غم و هجران پرداخت فِزل

 .بین مردم و جامعه حاصل شدنی است

 یـای عـقلر، مرواریدی از د شعر دانی چیست

 فتمرواریــد سُ  طرفه افسونگری کاین   شاعر آن

 شعرو نیــــست   نظم  هست  و قوافی  و سجع  صنعت

 فـتمُ ای بسا ناظم که نظمش نیست اال حرفِ

 شــعر آن باشد که خـیزد از دل و جوشـــــد ز لـــب

 ـفتها نشیند هـــرکجا گـــوشی شنُ بـــــاز در دل

 او در عــــمر خود نظمی نســــــاخت بسا شاعرکه  ای 

 فــــــتاو در عمر خود شعری نگُ وی بسا ناظم که 

 (95، قطعات، شمارۀ ملک الشعرای بهار)

شاعران و نویسندگان این . اندمنظور از ادبیات دورۀ معاصر، آثار ادبی هستند که پس از مشروطیت به وجود آمده
شعر این دوره را . اندعصر با تغییر برجسته در مفهوم و ساختار، ادبیات را وارد دورۀ جدیدی از حیات خود کرده

از نظر ساختار قالبی شعر در این دوره، ابتدا چند تن از شاعران همچون . شناسیم می شعر نو تر با عنوان بیش

تالش برای تغییر شعر فارسی از نظر قالب و محتوا  نیما یوشیجو در نهایت  ابوالقاسم الهوتی، تقی رفعت
تر شد و هرکسی که پس از آن، ورطه برای فعالیت شاعران روان. نامندها را پیشگامان شعر نو می داشتند که آن

 .هایش بود به طریقی رسالت خویش را به انجام رساندقلم شیوایش آماده نگارش اندیشه

در میان این دوران، . کشیدۀ ایران بود، دوران تعیین کنندۀ سیاسی برای مردم ستم(ق.ه)نیمۀ دوم سدۀ سیزدهم 
این دوران افزایش روابط ایران با غرب و  در. ترین و مثمر ثمرترین اتفاق برای ملت بودانقالب مشروطه مهم

خواهان آن سرزمین، اهل قلم و اندیشۀ ایران را به شدت ها با آراء و نظریات اندیشمندان و آزادیآشنایی آن
کاری سیاسی آنان گزاری سالطین و محافظهها را با این نظریات که استبداد و رأس قانونتحت تأثیر قرار داد آن

 .ردند، آشناکردشم را مردود می

های مختلف گرایی و حل مسئله از جانب گروهاین اتفاقات شروعی تازه برای طرح مسئله و تالش برای حزب
هرکدام به زعم خویش کاوۀ زمانه شدند و قلم خویش را . نوگرا همچون برخی از شاعران و اهل قلم را طرح کرد

طلبی ر میدان نبرد با ابزار اندیشه و عمل و برای فریاد حقای دعَلَمی کردند برای سردمداری و دادخواهی رزمنده
 .و بیداری مردمشان

شاعر عصر مشروطه، شاعریست مجاهد، مفهوم اشعارش اعتراض است و در فضای اختناق و خفقان عصر 
است؛ یکی  هایشان انتخاب کردهای است خواستار آزادی و هر کدام سبکی را برای اعالم حرفمشروطه، زندانی

سراید، همچون ، یکی دیگر داستان می[نسیمِ شمال] سید اشرف الدین گیالنیگوید، همچون شعر طنز می

 .مفهوم یکی است زبان متفاوت. ..کند، یکی دیگر اعتراضش را عیان اعالم میپروین
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 الدین گیالنی سید اشرف 

اجتماعی را در برگرفته و از  زِنط شاعری است که سبکِ ؛"نسیم شمال"معروف به  سید اشرف الدین گیالنی
در اشعارش از زبان کوچه بازار . مشروطه سهم بسزایی دارد انقالبِ ردِبُردم برخاسته، و در روند پیشمیان م

با استفاده از کنایه و طنز حرف را به مخاطبش . کند، سادگی را برگزیده و مورد قبول عام واقع شدهاستفاده می
 .القا کرده و خواستار تفکر است

 زرنـــــگیمما ملت ایران هـــمه باهوش و 

 افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیـم

 ما بـــاک نـــداریم ز دشــــنام مــــالمـــت

 مـا مــــیل نــــداریم بــه آثـار و عــالمــــت

 از نــــام گذشـــتیم هــمه مـــایه ننــگیم

 افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیـم

 991 دیوان نسیم شمال، کلیات سید اشرف الدین،

 پروین اعتصامی

اشعاری که شاید باخواندنش باور نکنیم این . کندشود که اشعارش آوازه پیدا میای متولد میدر این میان شاعره

اش از سیطرۀ مسائل عشق و یار رود در این سن مسائل مورد عالقهقلم برای دختری است جوان که توقع می

دست تاریخ معاصر ایران با قلمی به ، شاعر چیرهپروین اعتصامی. ندکفراتر نرود، نظر همگان را به خود جلب می

 .آفریندلطافت شعر سعدی، سخنانی به محکمی سنگ را می

کند و  چنان سرشار از راستی و کوبندگی است و چنان برهنه عمله ستم را رسوا میهای این دختر دلیر، سروده"

 ".تاب و تحمل یک ذره آن را نداشتند  کوبد که سانسورچیان دستگاه آریا مهر می

 (125چشمه روشن، غالمحسین یوسفی، چاپ اول، صفحه )

ت و او را در بحر اتفاق فرو برده و حق اس در اشعارش معموال مسئله را برای مخاطب در قالب داستان طرح کرده

 .هوشیار پیرزن، مست وُ ایمن، شکایتِ یتیم، گنجِ اشکِ: از جمله شعرهای محبوبش. دهدقضاوت به او می

 روزی گــــــذشت پادشــــهی از گذرگـــهــی

 فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاســــت

 پرســید زان میـــــانه یکی کـودک یتـیـــــم

 ـاین تابناک چیست که بر تاج پادشـاســتک

  چه دانیم ما که چیســت؟: آن یک جواب داد

 پیداســـــت آنقدر که مـتاعی گرانبهاســـت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 نزدیک رفت پیرزنی گــــوژپشــت و گفـــت

 این اشــک دیده من و خون دل شمــــاست

 ما را به رخت و چوب شب انی فریفته است

 گـــله آشناست این گرگ ســـالهاست که با

 (919دیوان پروین اعتصامی، به اهتمام منوچهر مظفرنیا، صفحه )

 فرخی یزدی

از تبریز زنده و . شدفریاد و جوشش و خواستار رهایی از چنگال استبداد بیگانه از گوشه و کنار ایران شنیده می

جو، در پانزده گرا و حقشاعری حق محمد فرخی یزدی. گیالن پر مه گذر کردیم به دیار کویری ایران رسیدیم

ها بودند و نکوهش مردم شهرش که سالگی خود را بر این داشت علیه عوامل مدرسه و سلین یزد که انگلیسی

اند شعری سرود و این بر آن شد که از مدرسه اخراجش کنند، را برای تحصیل به بیگانگان سپردهچرا فرزندانشان 

 .گرایی مشغول شدپس تحصیل را رها کرد و در مکتب روزگار به تجربه

 سخت بسته با ما چرخ، عهد سست پیمانی

 داده او به هر پســتی، دستــگاه سلطـــانی

 ـیدین ز دست مردم برد، فکرهای شیطان

 جمله طفل خود بردند، در سرای نصـرانـی

 (261صفحه ، 9962دیوان فرخی یزدی، )

پس از آن محمد استوارتر از قبل به جستجوی حقیقت و هدفش پرداخت و به جمعیت طرفدارن قانون پیوست و 

زد تا قدر جان فدا، برای خواسته و جوشش قلبش دوید و جور و ستم حاکمان را فریاد تر از همیشه آنسخت

تاریخ بشر ( زبان ملت)خواه و حق پرستی که دهان او را به هم دوختند و شد اولین لسان األمۀ آزادی. اولین شد

 :کندو چقدر زیبا توصیف احوال می

 از برای آزادی ستم،خود به جان شُ دستِ             آن زمــان که بنـــهادم سر به پای آزادی

کند و اعالم اندیشه و حزبش استفاده می یخواه از هر موقعیت و اوضاعی براصریح و استبداد ستیز مشروطه شاعرِ

 :زند اعتراض خود را فریاد می

 تبعید نیست کشتن وُ از حکومت غیر حبس وُ            درست مردانِ  وای بر شهری که در آن مزدِ

  نتیجه

اجتماعی و سیاسی خود به ثبت و نشر آثار مربوط به آن همت  اهل قلم در این دوره به اقتضای وضعیت

عصر مشروطه، زمینۀ سیاسی را برای فعالیت این صنف از افراد را محیا کرد؛ برای ثبت آثاری که . اندگماشته

نشان از بزرگ اندیشی و جوشش اندیشمندان و ادبای مسلمانان با هم و سردادن درونمایۀ شعاره هیهات من 

 .الذلۀ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
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 سیّد و پروانه
 شروین احمدی

 
 (ها تزیینی است عکس)

 

. کردند که هر جور شده اسم شان را برای کالس ششم تو دبیرستان ما بنویسند ها سعی می خیلی. آمده بودتازه 
. معروف بود که خیلی از طراحان سوال امتحان نهائی اینجا درس می دهند. کار آسانی نبود و پارتی می خواست

یم فهمیدم که تابستان ها در کارگاه کرست بعدها که با هم قاطی شد. به قیافه او نمی اومد که پارتی داشته باشد
دوزی داداشش تو بازار کار می کرد و شهریه دبیرستان را اینجوری کنار گذاشته بود که بقول خودش سال آخر 

. بچه خوش روئی بود اما زیاد با دیگران قاطی نمی شد. پای کنکور را در یک دبیرستان درست و حسابی بگذارند
یادم نیست که موضوع انشاء چی . را جلب کرد سرکالس آقای سعیدی، معلم ادبیات بود اولین بار که توجه همه

بچه نازی آباد بود و جنوب شهری بودنش را . بود اما او در مورد بچه های محله شان و وضعیت مردم نوشته بود
ی خونه ات وقتی ازش می پرسید. برعکس یک جوری به آن می نازید و باهاش مزاح می کرد. مخفی نمی کرد

وسط انشاء اش وقتی . «آب جوب رو می گیرم و می رم پائین»می گفت . کجاست و یا چه جوری می ری خونه
بچه ها هیچکدام این . های محله اش را توضیح می داد حرف بازی سه شیر به میان آمد داشت مشغولیت جوان

او هم سه تا سکه از جیبش در . کنند  بازی را نمی شناختند و معلم هم ازش سوال کرد که چه جوری بازی می
این انشاء باعث شد که همه بعد . آورد و زد به دیوار و بعدش توضیح داد که هرکی بیشتر شیر بیاورد برنده است

 .بشود« رسمی»صداش کنند و نازی آبادی بودنش « سید»از آن 

من از کالس هفتم در این دبیرستان بودم و . بعد از آنروز بود که دوستی من و سید پا گرفت و با هم قاطی شدیم
یواش یواش حرف مان به سیاست کشید و . همه را می شناختم و سید هم خیلی زود با باقی دوستانم آشنا شد

آنموقع ها اگر کسی حرف فقرا را . بوداز انشاء اش معلوم . دیدم اونم مثل من سرش بوی قرمه سبزی می دهد
سیاسی . می زد و تفاوتی که بین زندگی پائین شهری ها و باالی شهری ها دیده می شد، معلوم بود سیاسی است

بقیه مردم از چشم سیاسی ها ، چخ بختیارهائی بودند که . بودن تعریفی ساده ودر عین حال ساده لوحانه داشت
فقط کافی بود مثل دیگران نباشی تا سیاسی به حساب . به ساز رژیم می رقصیدندسرشان به کار خودشان بود و 

مثال آنموقع ها در سینما قبل از شروع فیلم ، سرود شاهنشاهی پخش می کردند و همه مجبور بودند .بیائی 
ما جوانها این جور کارها   برای . سیاسی کاری از بلند نشدن موقع سرود شاهنشاهی شروع می شد. سرپا بایستند



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

پروانه و سّید 115   

 

مخفی شدن و کار . هرکس حرف سیاسی می زد و کارسیاسی می کرد مورد احترام بود.  خیلی جذبه داشت
 . در ذهن خیلی از جوونها فقط کسائی که قهرمان بودند دل اینکارها را داشتند. مخفی که جای خود داشت

 .در دبیرستان ما البته کار مخفی از قبل یک جور دیگری شروع شده بود

کالس ششم دبستان را در تابستان پیش خودم خواندم و متفرقه . من زودتر از سنم به دبیرستان آمده بودم
جواب . حمید از من هم قدش کوتاه تر بود. البته نه از همه. در دبیرستان قدم از همه کوتاه تر بود. امتحان دادم

. ه رفتم سر کالس و نیمکت ها همه پر بودندبرای همین من هفته دوم مهر ما. قبولی متفرقه را دیر می دادند
ما دوتا را روی سکوی ته کالس نشاندند و . حمید هم یادم نیست به چه دلیل دیر آمده بود و مثل من جا نداشت

خونه ما . خانه شان سه راه زندان بود و عصرها نصف راه را با هم می رفتیم.اینجوری بود که با هم دوست شدیم
همیشه باهم تا .ی بود او در میدان مخبرالدوله سوار اتوبوس سه راه زندان می شد پشت خیابان منوچهر

حمید یک کیف داشت که .ساختمان پالسکو در اسالمبول همراه بودیم و بعد هرکی راه خودش را می رفت 
. کشیدوقتی ازدور موقع راه رفتن در پیاده رو نگاهش میکردی انگار کیفش داشت به زمین  می . نصف قدش بود

بخور نبود و هیچوقت کم . کوتاهی قدش و بی زوری اش را با زبان جبران می کرد. بچه زبل و سرزبان داری بود
 .نمی آورد

کرده بودندش مبصر که . خدا می داند چند سال رد شده بود. از ماها خیلی بزرگتر بود. مبصر کالس ما جواد بود
مرامش گنده التی بود اما با . کسرش می آمد. درس نمی دادبچه باهوشی بود ولی دل به . شاید آرام بگیرد

اگر کسی تو کالس قلدری می کرد و می خواست به یکی . حامی بچه های ضعیف بود. جوانمردی و رفیق بازی
با اینکه درس نخوان بود معلم ها دوستش داشتند و یک جوری بهش احترام می .زور بگه، حسابش را می رسید

جواد با اینکه قدی نداشت کاپیتان تیم والیبال سیکل اول . ش باهاش خیلی قاطی بودمعلم ورز. گذاشتند
حمید خیلی تند با جواد قاطی شد و اینجوری خیالش . نصف قدش می پرید و خوب آبشار می زد. دبیرستان بود

 .راحت بود که حامی دارد و می تواند کسب و کارش را راه بیندازد

با صدای آرام . دو هفته ای از دوستی من و حمید می گذشت. ه ظهر شروع می شد آخر هفته برای ماها پنحشنب
در کیفش . من نفهمیدم چی می گوید«  مجله می خوای؟»: مثل اینکه داره جنس قاچاق میفروشه به من گفت 

ک ی»: گفت. لخت لخت . یک زن لخت بود. را باز کرد و از الی کتابهایش روی جلد یک مجله  را نشونم داد
 .«چون رفیقمی واهلل باهمه پونزده زارحساب می کنم. تومن تا شنبه

یکی دو تا کیوسک بودند در خیابان فردوسی روبروی سفارت . آنروزها مجله سکسی تازه به ایران آمده بود
چون جمعیت جمع می شد و همیشه . البته جلوی بساط نمی گذاشتند. انگلیس که این مجله ها را میفروختند

نمی دانم حمید چطوری با آن قد کوتوله اش توانسته بود با یکی از این . بود که شر راه بیندازد یک کسی
بعد هم مجله ها را به بچه ها اجاره میداد و کاسبی می . کیوسک ها قرار بگذارد و هفتگی ازش مجله  اجاره کند

آنوقت بود که . کثیف یا پاره می شد گاهی یک مجله. البته بی مشکل هم نبود. از این راه کلی درآمد داشت.کرد
البته زرنگ بود و دست . حمید ریقو با آن قد کوتوله اش کم نمی آورد. اگر یارو تاوان پس نمی داد دعوا می شد

اغلب هم این ماجراها غروب ها بعد از کالس  و در خیابان . با داد و فریاد کارش را پیش می برد. به یقه نمی شد
اگر کار به کتک کاری می کشید اونوفت جواد دخالت می کرد و به غائله فیصله . می افتاد پشت دبیرستان اتفاق

 . خالصله حمید گاهی ضرر می کرد و مجبور بود پول مجله را تماما به کیوسکی پرداخت کند. می داد

 . حمید اما از حمایت های جواد جور دیگری  قدر دانی می کرد
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خیلی ها . کلی اسم درکرده بود. بازی اش خیلی خوب بود .شگاه بیلیارد ول بودجواد قمارباز بود و همیشه در با
همیشه یکی بود . آنموقع ها هر باشگاهی یک ستاره داشت .ستاره چند تا باشگاه بود. رو دستش بازی می کردند 

. وی یارو را کم کندآنوقت نوبت جواد بود که ر. که از یک باشگاه دیگر آمده  و پول بچه های باشگاه را برده باشد
وقتی جواد یارو را می برد همه . سر این بازی ها همه رو دست بازی می کردند و کلی پول رد و بدل می شد

کسانی که روی دستش بازی کرده بودند بهش ایول می گفتند و تحویلش می گرفتند و یک سهمی از بردشان را 
و با بعضی ها که خیلی قاطی بود با دست به  ی گرفتالبته جواد تعارف می کرد و نم. تو جیبش می گذاشتند

. آنوقت بود که می رفتند کافه و نمی گذاشتند حمید دست به جیب ببرد. یخه شدن رفاقتی پول را پس می داد
از راننده تاکسی و کرایه گرفته تا شاگرد قهوه .اینجوری بود که جواد کلی رفیق مسن تر از خودش پیدا کرده بود

بیلیارد اینقدر برایش . باهم می رفتند عرق خوری و شهرنو. همدم و رفیق آدم بزرگ ها بود. ون کافهخانه و گارس
 .در چشم اینها اعتبار آورده بود که کم سنی اش را نمی دیدند

البته خودش هیچوقت نمی گفت شهرنو ، می . شهر نو راه می انداخت« تور»جواد پول که کم می آورد، یک 
 .« قلعه»ه الت ها برای اینکه نشان بدهند که خیلی اهلی این محله اند ، می گفتند  گند. « قلعه»گفت 

. برای همین همکالسی های ما که هنوز بچه بودند می ترسیدند تنهائی بروند آنجا .شهر نو پر بود از بچه باز
راه قوام سوار می کردند دوتا از رفقای  راننده تاکسی  جواد بچه ها را سرچها. تورهای جواد خیلی طرفدار داشت

جواد بچه ها را سر خیابان .و می بردند شهرنو و بعد هم دوباره می آوردندشان سر چهاراه قوام پیاده می کردند 
غریبه را . فقط بچه ها بودند.جمشید تحویل می گرفت و می برد توی یکی از خانه هائی که از قبل قرق کرده بود

سفارش بعضی ها را می کرد و . امر و نهی می کرد که انگار رئیس خانه است جواد جوری به همه. راه نمی دادند
اغلب اینکار یا پنجشنبه ظهرها  اتفاق می افتاد و یا سر کالس . «بهش برس دامادیشه» با صدای بلند می گفت 

 .ورزش که بیشتر بچه ها از مدرسه جیم می شدند و معلم هم حاضر و غایب نمی کرد

. همیشه ده نفر را پیدا می کرد که تاکسی ها خالی نروند. ورهای هفتگی به عهده حمید بود اسم نویسی برای ت
گاهی هم تعداد بیشتر می شد که آنوقت همه را به زور توی تاکسی می چپاند و بچه ها رو سر و کول هم سوار 

. پنجاه تومان می ماندفکر می کنم خرج در رفته برای جواد الاقل . از هر نفر بیست تومن می گرفت.می شدند
 .خرج قمار و باشگاهش در می آمد.آنموقع ها این کلی پول بود

انضباط خیلی . تمام این ماجراها بدون اینکه مدیر و ناظم ها ی دبیرستان سرسوزنی بو ببرند ، اتفاق می افتاد
ردی اصال تصور آنچه و وقتی از بیرون نگاه می ک. هر طبقه یک ناظم داشت. سختی در  دبیرستان ما حاکم بود

بچه ها راز داری می کردند و کسی هم جرات نمی کرد جواد را لو . یواشکی داشت اتفاق میافتاد ممکن نبود
خودش هم مواظب بود که در دبیرستان درباره کارهایش هو نیفتد و چند بار گوش حمید را کشیده بود . بدهد

 . که شر به پا نکند

پسره را همه ربیعی . لی الغر بود و قد بلندی داشت یکبار به حمید گیر دادیکی از همکالسی  های ما که خی
خودش از مشتری های پر و پا قرص .  صداش می کردند از اون هائی بود که کسی اسم کوچکش را نمی دانست

همیشه دکمه آخر پیراهنش را می بست و کرک های صورتش . مجله های حمید و تورهای مسافرتی  جواد  بود
. هروقت فرصت پیش می آمد می رفت سر منبر و بقیه را نصیحت می کرد. بود« معتقد »مثال . نمی زدرا 

یکروز ربیعی رفت  سراغ حمید و بقول امروزی ها . دبیرستان ما پر بود از بچه های ارمنی و یهودی و زرتشتی 
 .بهش گیر داد که اینکاری که شما می کنید درست نیست

 چه کاری ؟   -
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 .ه ارمنی ها و یهودی ها را می برید شهر نواینک -

 .واسه چی -

درست نیست که آدم واسطه بشه که یک ارمنی . واسه اینکه این زن ها درسته جنده اند ولی باالخره مسلمانند -
 ....یا یهودی با اینها 

 .حمید که حوصله اش از حرفهای ربیعی سر آمده بود و سرش هم  به یک کار دیگر گرم بود

 .مگه اینها خواهرو مادر تواند که اینطور نگرانی -

بچه ها سعی کردند  سوا شان .  هنوز جمله حمید تمام  نشده با هم دست به یخه شدند و کت کاری شروع شد 
جواد مثل برق خودش را رساند و یک جوری جلوی ناظم ماجرا را جمع و جور . کنند اما کار به دفتر ناظم کشید 

 .روزی صد تا از این دعواها می شد. برایشان زیاد مهم نبود. م ها نفهمیدند برای چی دعوا شدهمدیر و ناظ.  کرد

جواد کالس هفتم را باالخره قبول شد و با ما آمد . تورهای شهر نو تمام سال کالس هفتم و هشتم برقرار بود  
رده بودند و دیگر نمی سال بعدتر وقتی آمدیم کالس نهم بچه ها یواش یواش هیکل پیدا ک. کالس هشتم

. تورهای شهر نو خاتمه پیدا کرد. جواد هم کالس هشتم رفوزه شد و همانجا ماند. ترسیدند تنهائی بروند شهرنو
 .حمید اما به کارش ادامه میداد و کاتالوگش پر رونق تر شده بود

که یکبار برای من یکی از دو تا برادر دانشجو هم داشت  و اینطوری شد . خانواده حمید از ما سنتی تر بودند
کتاب را بهم داد و گفت قایمش کن، . یکی از سخنرانی های دکتر شریعتی  بود. جزوه های حسنیه ارشاد را آورد

منهم به او  چند تا کتاب قدیمی .اینجوری شد که رد و بدل کتاب های ممنوعه بین ما شروع شد . ممنوع است
ممنوع بودن کتاب ها برای ما مهمتر از .  ابخانه بابام پیدا کرده بودممرداد را دادم که  در کت 08مال قبل از 

سیاسی فکر می .در مورد آنها با هم بحث می کردیم و بقول خودمان مثل خرهای دیگر نبودیم . مطالب آن بود
برعکس بقول خودش . البته سیاسی فکرکردنمان باعث نشده بود که حمید کسب و کارش را ول کند. کردیم

 .ا بهم ربطی نداشتاینه

 :یک روز آمد سراغ من و خیلی جدی گفت.  آخر های سال کالس نهم بود که حمید یک فکری به کله اش زد

 مگه ایران یک کشور مسلمان نیست ؟ -

 خوب که چی ؟ -

 مگه اینهمه بچه مسلمان در این مدرسه نیست ؟ -

 خوب که چی ؟ -

 ه ؟اگه یکی بخواد نماز بخونه چیکار باید بکن -

 تو مگه نماز می خونی ؟ -

 .کال می گم این درست نیست که این مدرسه نماز خانه نداشته باشد. واسه خودم نمی گم -

 حمید ؟ نماز خانه ؟ . من نتونستم جلوی خنده ام را بگیرم فکر کردم دارد ادا در می آورد

 خوار مادر فالن چه برنامه ای تو کاره ؟ -
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خوب ما نماز نمی خونیم ولی بعضی ها مثل آقای ربیعی چه کار باید . نیست ولی درست . جان تو هیچی  -
 بکنند ؟

 خوب میگی چی ؟ -

 .هیچی باید بریم آقای ضیائی را ببینیم و بگیم نماز خانه می خواهیم -

صدق در جوانی اش طرفدار م. آدم بسیار خوبی بود. آقای ضیائی معاون مدرسه بود و تمام کارهای اداری با او بود

نمی دانم چطوری شده بود که حمید یکبار او را درشب های سخنرانی دکتر . بود و یک کمی مایه مذهبی داشت

هر وقت یکی از معلم ها .  حمید استاد استفاده از چنین موقعیت هائی بود. شریعتی در حسینیه ارشاد  دیده بود

ند بار معلم زبان ما را که یک افسر راهنمائی چ. را خارج از مدرسه می دید فوری می رفت جلو و سالم می کرد

نزدیکی حجره . یکبار هم معلم ادبیات را در بازار دیده بود. بود در خیابان دیده بود و فوری ابراز ارادت کرده بود

حمید فوری برایش یک مغازه آشنا که اون جنس را داشت پیدا کرده بود . نمی دانم دنبال چی می گشت. باباش

حمید وقتی آقای ضیائی را در حسنیه ارشاد دیده بود،  .فارش کرده بود باهاش ارزان حساب کنندو کلی هم س

آقای ضیائی هم اینطور که حمید تعریف می کرد خوشحال شده بود و . بالفاصله پریده بود جلو و سالم کرده بود

مید یک جور سالم و احوالپرسی از آنشب  به بعد ح. « به  به اصال فکر نمی کردم اینجا ببینمت» : گفته بود 

حتی یک صبح برفی که حمید در ایستگاه  اتوبوس منتظر  ایستاده بود، آقای . گرم  با آقای ضیائی پیدا کرده بود

 .ضیائی که یک فولکس قورباغه ای سفید داشت سوارش کرده بود و با خودش آورده بود مدرسه

وقتی رفتیم دفتر  آقای ضیائی و حرف . مید شکل گرفتفکر می کنم فکر نماز خانه از همان روز در کله ح

. اینقدر عصبانی بود که گفتیم االن سکته می کند. نمازخانه را زدیم  تمام صورت آقای ضیائی  شده بود چشم

هر وقت آقای ضیائی را می . قیاقه عوض کرد. اما حمید ول کن نبود. تقریبا با اردنگ از دفترش بیرونمان کرد

. وقت سالم کردن هم همیشه زمین را نگاه می کرد. مه آخر پیراهنش را می بست و سالم می کرددید فوری دک

خالصه اینقدر رفت و . چند بار دیگه رفت دفتر آقای ضیائی اما اینبار با بچه های مومن تر مدرسه مثل ربیعی 

غل ناهارخوری یکی از انباری ها آمد و هی یادآوری نمازخانه را کرد که آقای ضیائی کالفه  شد و در زیر زمین ب

اما کلید نمازخانه دست . را داد خالی کردند و خودش هم از خانه یک قالی ماشینی آورد و نمازخانه برقرار شد

کار حمید درآمده بود و هر روز بچه ها سر ظهر را جمع می کرد جلوی دفتر آقای ضیائی که بروند . خودش بود

 .نماز

نان نداشت و گاهی روزها که خیلی کار داشت کلید نماز خانه را می داد به ربیعی که آقای ضیائی به حمید اطمی

کالس . مدتهاطول کشید تا باالخره حمید نمی دانم چه جوری کلید نماز خانه را بدست آورد. درب را باز کند

ه حرف های من سرم ب. دهم یک دفعه کیف حمید کوچک  و آنطور که آنوقت ها مد شده بود کالسور بدست شد

البته بعضی روزها بازهم با . سیاسی خیلی گرم شده بود و کمتر با حمید می گشتم و زیاد متوجه این تغییر نشدم

وسط های . کالس چهارم دبیرستان اینجوری گذشت و همه رسیدیم کالس پنجم. کیف بزرگش می آمد مدرسه

آقای ضیائی و مدیر مدرسه پایشان را . کالسسال یک روز حمید را صدایش کردند و دیگر نگذاشتند بیاید سر 

گویا در  پشت یکی از پستوهای نمازخانه کلی مجله سکسی پیدا . توی یک کفش کرده بودند که باید اخراج شود

دو سه روزی کالس نیامد و هر روز می رفت دفتر برای استنطاق . ربیعی کلیددار رسمی نماز خانه بود. شده بود 

حمید آنچنان فیلم بازی می کرد و چشمهایش همیشه پر اشک بود که دل . حمید را لو دادباالخره زیر اخیه . 
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من اصال تو جریان . به من ربطی نداره» می گفت . حتی ما ها که خوب می شناختیمش. همه به رحم می آمد

د هم رفت و با بع. «برای پسرم پاپوش درست کردند» گفت . پدرش که اصال این حرف ها را قبول نکرد .  «نبودم

 . پارتی بازی وسط سال اسم حمید را در یک مدرسه خیلی خوب که رقیب دبیرستان ما بود نوشت

و کلی کتاب . اما جامعه دیگر سیاسی شده بود. با رفتن حمید کار مخفی شبکه مجله سکسی پایان گرفت 

 . یواشکی در دبیرستان دست به دست می شد

این جزوه ها .یادگار دوران دوستی با حمید . دادم جزوه های حسینیه ارشاد بودهائی که من به سید  اولین کتاب

در دبیرستان ها اما . دیگر ممنوع شده بودند و اگر در خانه یک دانشجو پیدا می شدند سرو کارش با ساواک بود

می سید زمینه مذهبی داشت و سیاسی حرف زدنش گاهی اوقات خیلی سنتی . ساواک اینقدر حضور نداشت

البته خودم مدتها بود که از دکتر گذر کرده بودم و . من فکر کردم بهتر است از دکتر شریعتی شروع کنیم. شد

 .باصطالح چپ و طرفدار چریک ها شده بودم

. اصال معلوم نبود درمان بشود. مریضی ام سخت بود و در ایران درمان نمی شد. وسط های سال من مریض شدم

وسط کالس ششم و وقتی همه مشغول خرخونی . ده درصد شانس نجات وجود دارد دکترها گفته بودند فقط

وقتی  اردیبهشت ماه از اروپا . شرح ماجرا طوالنی است. برای کنکور بودند من و پدرم برای درمان رفتیم اروپا 

ورم شلوغ بود د. سید معرفت کرد و بالفاصله آمد دیدنم. برگشتیم بچه ها همه مشغول آمادگی برای کنکور بودند

 . دیدارمان افتاد به یک ماه و نیم بعد. و زیاد نتوانستیم حرف بزنیم

 

گفت روز کنکور مسمومیت غذائی پیدا کرده بود . نتایج کنکور را اعالم کرده بودند و سید هیچ جا قبول نشده بود

می . شده بود و رفته بود هواتمام تالش هایش دود . خیلی تلخ و نا امید بود. و تقریبا ورقه سفید داده است

چند تا رمان بهش دادم . آنروز با هم ساعت ها راه رفتیم و حرف زدیم. سرباز صرف می شد. خواست برود خدمت

او هم حاال چپ . تا موقع سربازی رفتنش هفته ای دو سه بار همدیگر را می دیدیم. تا شاید فکرش عوض شود

. با یک چمدان از کتاب های حزب برگشته بودم. وض کرده بودماما من خط ع. شده بود و طرفدار چریک ها

یواش یواش با هم همفکر . مبارزه مسلحانه یا کار میان توده ها. بحث می کردیم. بازهم فوری نزدم تو ذوقش 

ولی بعد شانس آورد و فرستادنش در . در دوران آموزش خیلی قلدری کرد و همه اش بازداشتی بود. شده بودیم

همیشه یک داستان . هر وقت می آمد مرخصی قبل از رفتن خانه می آمد پیش من. ان در جاده قزوینیک پادگ

 .ماجرای خری که سالم نظامی میداد یکی از آنها بود. خنده دار داشت که تعریف کند
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سربازها هم که همگی بچه دهقان . گویا در نزدیکی پادگان یک مزرعه بود و یک خر همیشه آنجا ول می گشت

اینقدر رفته بودند سراغش که . بودند و ید طوالنی در گرفتن یقه حیوانات، یواشکی می رفتند سراغ خر بیچاره

یک روز که تیمسار برای بازدید آمده بود خره هم داشت . خره تا لباس نظامی می دید دمبش را می داد هوا

مسار هم که خودش ختم کار بود فوری تی. خره تا تیمسار را دید سالم نظامی داد. همان اطراف ول می گشت 

فهمید جریان چیست و صاحب خره را صدا کرد و یک پولی بهش داد وگفت خره را سوار آمبوالنس ارتش کنند 

اما یک روز سر .    یک هفته ای گذشت و از خره خبری نبود. و ببرند صد کیلومتر دورتر و در بیابان گمش کنند

 .همراه آنها سر صبحگاه سالم نظامی میداد.  خره برگشته بود. صبحگاه همه سربازها روده برشدند

چیزی نگذشت که با سه تا از بچه ها که هم فکر بودیم بقول . من در این فاصله دیپلم گرفتم و وارد دانشگاه شدم

آنموقع کار سیاسی در دانشگاه ها خالصه می شد . مجید، گل علی و مهرداد: خودمان مشغول کار سیاسی شدیم

یکی از کارهای سیاه دست نویسی جزوه ها و . ه شرکت در اعتصابات و پخش اعالمیه و جزوه بصورت گمنامب

کلی وقت می گرفت و باید طوری می نوشتی که هم خط تو نباشد و نتوانند به تو نسبت اش دهند  . کتاب ها بود

اگر یک . ه چهار تا صفحه در بیایدبرای رونوشت هر صفحه  سه تا کاغذ کاربن می گذاشتی ک. و هم خوانا باشد

دست نویش و راهنما . وقت اشتباه می کردی و خط خوردگی پیش می آمد باید صفحه را از نو شروع می کردی

 .ولی کلی گرفتاری داشت و کثافتکاری. در مورد چاپ ژالتینی هم در دست بچه ها کم نبود

ابان فرانسه یک دستگاه پلی کپی قدیمی را کنار یکروز مجید خبر آورد که در یکی از خیابان های فرعی خی

دیدیم وسائل مال یک دفتر است که مدتهاست صاحبش مرده و . فورا دوتائی رفتیم آنجا. خیابان می فروشند

اجاره اش را نداده و صاحب ملک باالخره حکم تخلیه گرفته و وسائل را ریخته در پارکینگ و سرایدار هم هروز 

خودش هم نمی دانست این دستگاه چیست و به چه . می گذارد کنار خیابان برای فروشیک تکه از وسائل را 

دستگاه را  ازش خریدیم و رفتیم سر لبنیاتی محل و یک کارتن گرفتیم و دستگاه را جا دادیم در .درد می خورد

 . اصال نمی دو نستیم که کار می کند.  کارتن و رساندیم به خانه

اول اوراقش کرد بعد هم هر کدام از قطعات را تو نفت خواباند و تمیز  . د به جان دستگاهمجید که فنی تر بود افتا

همراه دستگاه دوتا . حاال مانده بود که امتحانش کنیم. و حسابی روغن کاری کرد و دستگاه را دوباره جمع کرد

مولی  یک جور گریس با قاطی کردن کرم دست با جوهر مع. کاغذ استنسیل کهنه هم بود اما جوهر نداشتیم

. سیاه درست کردیم و چند تا شعار به اندازه های مختلف روی یکی از استنسیل ها نوستیم و به دستگاه بستیم

جوهر از استنسیل رد نمی شد اما دستگاه کاغذ را درست می گرفت و میان . اعالمیه های اول ناخوانا بودند

و داشتیم دستگاه را جمع می کردیم که اولین اعالمیه خوانا از تقریبا ناامید شده بودیم . غلطک ها  می چرخاند

با شادی فراوان دستگاه را دوباره تمیز . کرم گرم و آب شده و به استنسیل نفود کرده بود. دستگاه بیرون آمد

 .برای چاپ حاال باید استنسیل، جوهر و ماشین تحریر تهیه می کردیم. کردیم و گذاشتیم تو کارتون

با اینکه شکل چاپ رایج دبیرستان ها و دانشگاه ها . کاغذ استنسیل و جوهر پلی کپی تحت کنترل بود آنموقع ها

نمایندگی  رسمی دستگاه ها . اما برای خرید استنسیل و جوهر پلی کپی  باید گواهی می بردی. پلی کپی بود

حتی یک برگ استنسیل هم  فروشگاه گستتنر در خیابان فردوسی نرسیده به میدان بود که بدون گواهی بهت

به جوانی که دنبال این . می شد تو بازار بزرگ جوهر و کاغذ پیداکرد اما باید احتیاط می کردی. نمی فروخت

البته اگر بازاری بودی و . دردسر داشت و باید شامورتی بازی در می آوردی. چیزها باشد فوری شک می کردند
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که من از سید پرسیدم که آیا در بازار آشنا دارد و می تواند اینها را اینجوری شد . می شناختندت مسئله ای نبود

سید قبل از سربازی و در دبیرستان تابستان ها در کارگاه کرست دوزی برادرش در بازار کار می کرد و . تهیه کند

 .کلی آشنا داشت

تر و چون بقیه سواد ندارند یک نفر را می خواستند تو دف. چرا بازار؟ من را منتقل کرده اند دفتر پادگان -

یک انبار پر از . یک دستگاه پلی کپی هم داریم و همه کارش با من است. مجبوری من را انتخاب کردند

وقتی می ره مسافرت کلید را می ده  . دست جناب سرهنگه . من کلیدش را ندارم. استنسیل و جوهر همان بغله

انبار حساب و کتاب نداره و کسی . لید را ازش کش می رمیک جوری ک. به یک دختره که اونجا ماشین نویسه

 .کسی به من شک سیاسی نمی کنه. اگرم گیر افتادم می گم می خواستم بفروشم. نمی فهمه 

از ته ساک سربازی اش دوتا لوله کاغذی کشید بیرون و . دو هفته بعد یک پنجشنبه عصر سر  و کله سید پیداشد

کاغدهای استنسیل را بیست تا . ل تیوپ  خمیر دندان اما خیلی بزرگتراز توی جیب کاپیشن یک چیزی مث

 . پیچیده بود« آ چهار»بیست تا لوله کرده و کفنی در یک کاغذ 

 چطوری کش رفتی ؟ کسی نفهمید ؟. ایول  -

سرهنگ هم این . عاشق تکه پراندن جنوب شهریم شده. با ماشین نویسه رفیق شدم. داستانش طوالنیه . نه -

معطل . یکبار که دختره رفته بود بیرون کلید را از کشو کش رفتم و تیز زدم به انبار . رفته ماموریت. ه نبودهفت

روزها وقت چاپ .  نکردم هرچی دمب دستم بود برداشتم و برقی آمدم دفتر و چپاندم تو کمد قاطی پرونده ها

امروز صبح .ا لوله کردم و گذاشتم تو کمدسر فرصت استنسیل ها ر.چون دستگاه سر و صدا داره در را می بندم

. دختره بند کرد که وایسا ظهر باهم بریم.هم به بهانه خداحافظی رفتم دفتر و لوله ها را تیز چپاندم تو ساک

آخه بعضی وقت ها . منهم تا ظهر معطل شدم و بعد با هم مثل آقاها سوار سرویس شدیم و هیچکس شک نکرد

 .ازها را وقت مرخصی می گردندیکهو بند می کنند و ساک سرب

بابای مجید در مشهد قبل از فوتش سالها در . همه چیز جور شده بودو فقط باید ماشین تحریر گیر می آوردیم

مجید یکی از ماشین ها را به بهانه تایپ . در انبارشان چند تا ماشن تحریر قدیمی خاک می خورد . کار چاپ بود

همه وسائل را بردیم کرج در ویالی یکی از آشناهای بچه ها که در خارج بود و  . پروژه دانشگاه اش آورد تهران 

به بهانه درس خوندن همیشه آنجا . کلیدش دست این رفیق ما بود . این ویال را خریده بود برای سرمایه گذاری

نه سر . ی بردنه کسی شک م. بهترین جا برای چاپخانه ما. ویال در یکی از شهرک های محافظت شده بود. بودیم

 .   و صدای دستگاه بیرون می رفت

شبهای . ترس و وحشت همیشگی از ساواک در جامعه ترک بر داشته بود. یواش یواش جو داشت عوض می شد

شعر کانون نویسندگان در انستیتو گوته بدون یورش شهربانی و گارد انجام شد و در دانشگاه هو پیچیده بود که 

ترس . مالقاتی ها از داخل زندان خبر می آوردند که فشار کم شده. متوقف شده استرژیم ترسیده و شکنجه ها 

 .  از دل سیاسی ها می زد بیرون و تو دل ساواکی ها می نشست. داشت جایش را عوض می کرد

فقط . چیزی نمانده بود. قرار شد که سید تا آخر سربازی  اعالمیه پخش نکند. ما هم راه افتاده بود« چاپخانه»

 .مثل همیشه پنجشنبه ها می آمد سراغ من و یک داستانی برای تعریف کردن داشت. یکی دو ماه
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از وقتی سرهنگ جلوی همه سر بسرم می زاره . کسی بهم چیزی نمی گه. صبح زود از پادگان زدم بیرون -

با هم بر می  راپرتم را دادند که پنجشنبه ظهرها با سرویس. سر این ماشین نویسه شروع شد. اسمی شده ام

نفهمیدم . یکروز صدام کرد تو دفترش و بهم گفت اینجا پادگانه همه چی باید صورت مجلس بشه. گردیم تهران

زد . اولش ترسیدم و یکخورده قاطی کردم. گفت اگر به اموال ارتش دست بزنی ترتیبت داده است. چی می گه

گفت از اموال ارتشه اگر .با ماشین نویسه باشمزیر خنده و بفهمی نفهمی حالیم کرد که مواظب رفت و آمدم 

صبح پیاده . خیلی شانس آوردم. جلو همه تحویلم می گیره. آدم خوبیه. بهش دست بزنی صورت مجلس می شه

باورت نمیشه راننده اش هم یک زن . منتظر بودم که یکهو یک ماشین مدل باال زد رو ترمر. آمدم تا لب جاده

م و هر چی ادب داشتم ریختم تو لپ هام و گفتم اگر ممکنه من را به اولین آبادی دست و پام را جمع کرد.بود

. نزدیک کرج زد کنار و تو یک قهوه خانه صبحانه خوردیم. سوارم کرد و خیلی زود گپ مان گرم شد. برسانید

ت را برام رو یک گفت تلفن. من را تا تهران آورد و سر اتوبان پیاده ام کرد. نفهمیدم واسه چی سوارم کرده بود

گفت پس یادداشت کن و یک . گفتم اونجا که من زندگی می کنم هنوز مخابرات پا نگذاشته. تکه کاغد بنویس

 .تلفنی بهم داد و گفت بگو پروانه را می خوام

حرف زدن سید را دوست . همدیگر را می دیدند. سید هر وقت می آمد مرخصی یک زنگی هم به پروانه می زد

همدیگر را در کافه . «من از فردوسی باالتر نمی آم سرم گیج می ره»سید می گفت . نداندشمی خ. داشت 

یواش یواش خیلی باهم . کافه نادری برای سید مثل چاتانوگا بود برای ژیگول های تهران . نادری می دیدند

. خیلی بسته بودیم آنموقع ما باصطالح سیاسی ها در این جور مسائل. یعنی رفاقتی نه جور دیگر. قاطی شدند

. برنامه پائین تنه باهاش نداشت. اینکه مثل مردهای دیگه نبود. شاید هم پروانه از همین سید خوشش آمده بود

پروانه در بار . اش الی پاش آویزان نباشد« مردانگی»مگه می شه یک  مرد  . تا حاال اینجوری اش را ندیده بود

همینجوری که می دیدیش اصال بهش . وضعش خوب بود. تیک سری مشتری مخصوص هم داش. کار می کرد

مثل بقیه دخترهای باالی شهری لباس می پوشید . سرو وضعش را خوب درست می کرد. نمی آمد اینکاره باشد

با این . از خانواده و وضعیت سیدهم زیاد سوال نکرد. از گذشته اش هیچوقت با سید حرف نزد. و حرف می زد

اینقدر با سید رفت و آمد کرد تا . سینما می رفتند و گردش. هم می گفتند و می خندیدند با. کار ها کار نداشت

شایدم واقعا می . راست و دروغش با خدا. «نجیب خونمه» گفت اینجا . اینکه یکبار بردش در یک آپارتمان

دو تا دیگه از . دشایدم عاشق سید شده بو. خواست ببیند سید ادا در می آورد یا اینکه واقعا دنبال رفاقته

عجب دل . چه معرفتی. چه سفره ای . باورت نمیشه» سید بعدا برام تعریف کرد . را هم گفته بود« رفیقاش»

 .«های سوخته و پاکی دارند اینها

می خواست دوباره کنکور . سربازی سید تمام شد و رفت در کارگاه برادرش و شب ها می رفت کالس کنکور

. هر دفعه هم یک جا. صبح زود تو تاریکی. هم در جنوب شهر اعالمیه پخش می کردیمهفته ای یکبار با. بدهد

اینطوری اگر مسئله ای . درست قبل از بیرون آمدن کارگرها برای رفتن سرکار. مسیرها را سید انتخاب می کرد

البته . تپیش می آمد کافی بود ده دقیقه تو تاریکی یکی از پس کوچه ها قایم شوی و بعد هم قاطی جمعی

حتی سگ ها و گربه های خیابان ها هم . جو عوض شده بود. شانس آوردیم هیچوقت مسئله ای پیش نیامد

هر وقت در یک محله اعالمیه پخش می کردیم سرشب سید می رفت تو یک قهوخانه محله . سیاسی شده بودند

برای ما باصطالح . ی رژیم را می گفتندهمه دل پیدا کرده بودند و بد. ببیند مردم حرف اعالمیه را می زنند یانه
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چطوری از امشب به فردا آدم های معمولی به این حرف ها گیر . سیاسی ها هیچ چیزی عجیب تر از این نبود

 .تیول ماست« سیاسی بودن» ماها که فکر می کردیم . داده بودند

می بود اما مردم هرشب در خیابان حکومت نظا. بعد از هفده شهریور جامعه می غلید. تظاهرات ها شروع شده بود

روز قبل از حکومت . شریف امامی بقول خودش به مراکز فساد گیر داده بود. ها بودند بخصوص جنوب شهر

جلودار قضیه ساواک . ازهاری هم ریختند کافه ها و عرق فروشی ها را شکستند و جنس هاشان را غارت کردند

 .ولی مردم هم قاطی شده بودند. بود

پروانه هم با . سید دیگه باهاش حرف سیاسی می زد. این جریانات سید و پروانه همدیگر را می دیدند در همه

. هیچکس آدم سابق نبود.  مردم آنروزها خیلی امیدوار بودند. اینکه ترس برش داشته بود اما می گفت دلم روشنه

 .ش می خواست یک کاری بکندهر کس دل. اما همه دل شیر پیدا کرده بودند. هرروز تیراندازی و کشته

. در این گیر و دار رفیقمان که ویالی کرج را گذاشته بود وسط خبر آورد که صاحب ویال دارد بر می گردد ایران

. سر اتوبان پست نظامی گذاشته بودند. مگه می شد دستگاه پلی کپی مان را بیاوریم تهران. بیچاره شده بودیم

تا تهران ده تا . جاده قدیم از این هم بدتر بود. گه می داشتند و می گشتندماشین هائی که جوان توش بود را ن

.  باید فوری یک راه حلی پیدا می کردیم. صاحب خانه هفته دیگر داشت می آمد. وقت نبود. پست نظامی بود

 .هنوز جمله سید تمام نشده بحث ها شروع شد.  «من به پروانه می گم حتما قبول می کنه»سید گفت 

شاید فکر کنه ما قاچاقچی هستیم و . می دانی اینها چقدر ماجرا دیدن تو زندگی. وال معلوم نیست قبول کنها -

 .تازه فکر کردی اگر گیر بیفته با یک کشیده همه چیز را می گه. تو کار مواد و همه کارها سیاه بازی بوده

. نه ازم تلفن داره. ونه کجا زندگی می کنمنه می د. اونهم فقط اسمم را. فقط من را می شناسه. چی را می گه -

حاال تا اینها بروند رد مرا تو پادگان بگیرند و . فقط می تونه بگه یکبار تو جاده قزوین یک سرباز را سوار کرده

برای پیداکردن  طرف های . تازه اینها سرشان به چیزهای دیگه گرمه. بعدش هم تازه بفهمند من بودم کلی کاره

پلیس هم اونو  سین . اگرهم گیر افتاد من یک مدتی میرم شهرستان. راضه که وقت نمی گذارندیک پلی کپی ق

مهم اینه که بی اینکه شماها رو ببینه و  آدرس ها . جیمش می کنند می فهمند هیچکارست و و لش می کنند

ی  هیچ ردی باقی نمی اینجور. را بفهمه دستگاه را بگذاریم تو ماشینش و بعد هم تهران همانجوری ازش بگیریم

 .ماند

 .خیلی خوب باهاش حرف بزن ببین چی می گه  -

باورم نمی شد یک آدمی مثل او با اینهمه ماجرا در . هیچوقت نفهمیدم برای چی پروانه اینکار را قبول کرد

این جور سرنوشت ها معموال یک کلکسیون از نامردی تو . زندگی خودش را در  چنین ماجرائی در گیر کند

شاید هم . او هم می خواست یک سهمی داشته باشد. شاید به خاطر جو انقالب بود. زندگی شان جمع کرده اند

 .واقعا عاشق سید شده بود

تازه انبارهای شرکت نفت را درست کرده . هیچ آبادی قبل از فردیس نبود. جاده مالرد آنموقع ها بیابان بود

تنها مغازه بین خط راه آهن و پمپ بنزین . ی تازه باز شده بودروبروی انبار شرکت نفت، یک کله پز. بودند

. سید کلید ماشین پروانه را بیاورد بیرون بده به من. قرار شد سید و پروانه بروند تو کله پاچه فروشی. حافظیه بود
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از من منهم برم پلی کپی و وسائل را بگذارم تو صندوق ماشین و بیست دقیقه بعد سید بیاید بیرون کلید را 

بعد پروانه با ماشین . اینجوری پروانه نه من را می شناخت و نه می فهمید دستگاه را از کجا آورده ایم. بگیرد

در تهران هم سید با او در  یک . بیاید تهران و ماهم با یک فاصله بدون اینکه او متوجه شود دنبالش بریم

عین این برنامه در مقصد هم  باید اجرا . رار گذاشته بودچلوکبابی نزدیک آنجائی که قرار بود دستگاه را ببریم ق

 .می شد

 .دو روز قبل از آمدن صاحب ویال. قرارشد روز پنجشنبه در شلوغی اتوبان اینکار را انجام بدیم 

. همه چی همان جوری که برنامه بود انجام شد. سید و پروانه ساعت هفت صبح سر وقت در کله پزی بودند

نرسیده به اتوبان من زدم کنار و در کاپوت ماشین را . به تهران را گرفت و ماهم با فاصله دنبالشپروانه راه رفتن 

بدون بازرسی . رسید جلو سربازها و آنها هم نگهش نداشتند. سید از دور ماشین پروانه را می پائید. باز کردم

نگه داشتند و ماشینمان را حسابی بازرسی اما سربازها ما را . ما هم بالفاصله راه افتادیم. ماشین گذاشتند برود

از فردای . پلی کپی را جابجا کردیم. برنامه در تهران هم بدون مشکل اجراشد. باالخره ولمان کردند برویم. کردند 

 .دیگه در تظاهرات خیابانی هم می شد اعالمیه پخش کنی. همان روز چاپ اعالمیه را از سر گرفتیم

جواب تلفن . دو ماه بعد از انقالب یک دفعه پروانه غیبش زد. ب هم همدیگر را می دیدندسید و پروانه بعد از انقال

اسباب کشی کرده و رفته . یکبار هم یکی جواب داد و گفت دیگه اینجا زندگی نمی کند. ها را نمی داد

ه اوقات تلخی و یا نه اینک. سید بعدا برایم تعریف کرد که در آخرین دیدارشان پروانه مثل همیشه نبود. شهرستان

مثل همیشه با هم گفتند و خندیدند و سید از ماجراهای خنده . این چیزها تو مرامش نمی گنجید. آو ناله کند

سید . یک جور حسرت. نه غم و نه نگرانی. اما یک چیزی در چشمهای پروانه بود. دار محله شان تعریف کرده بود

بعدا فهمیده بود که این را بهش می . است یا یک چیزی شبیه این فکر کرده بود نگران آینده. اهمیت نداده بود

اینکه بدانی دیگه این آدم را نخواهی دید . گویند حسرتی که در نگاه خداحافظی آخر و برای همیشه پنهان است

بعدا زندگی هم به سید و هم به خیلی از ماها طعم چنین نگاهی را . و این آخرین لحظه های بودن با هم است

 .اما ایندفعه ما بودیم که دیگری را برای آخرین بار نگاه می کردیم.شاند چ
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قانون برابر   در 115   

 

 در برابرِ قانون
 

Before the Law 

 اصغر حدّاد علی: برگردان/ فرانتس کافکا

 

واقع: گنژرا داستانکِ  تمثیلی دربارۀ  و  ه  ان ی قانون"گرا  ِ ر ب برا قانون  "در  لمانی)یا جلوی  ام آ  Vor: ن

dem Gesetz ) ثر کافکاا کتاب  ،فرانتس  در  انسانی"احسان طبری  و جامعۀ  نسان  ا رۀ  ا می  "درب
را نوعی  نآجامعه شناسان بورژوا  .موازین است قشرهای باالیی جامعه به صورتِ سیاستِ بازتابِ ،حقوق": نویسد

ها می توان  همه ی اینه می دانند، عامّ داب و رسومِآدینی، و  میثاق اجتماعی و دارای ریشه در قواعد اخالقی، احکامِ
 ها از منافعِ نآمناسبی برای دفاع  و بتواند افزارِ سرمایه داران و مالکان نزند ن حد که زیانی به منافعِآباشد، ولی فقط تا 

 دهاتی فقیری دمِ .«قانون»ی آلمانی زبان چک، داستان کوچکی دارد به نام  فرانتس کافکا، نویسنده .خود باشد
 در این تصویرِ .سال ها و سال ها می نشیند تا می چروکد و محو می شود «قانون» دار و با عظمتِ نی بنای ستو دروازه

قوانین، قانون  البته در انبوهِ. ای نشان داده شده است ت و بی رحمی عادالنهبه توده ها با قوّ نسبت ی قانون هنری، رابطه
 ".به ریشه ها نمی پردازند یا ناپیگیرند و ،مانندها یا در عمل فلج می  نآسودمند نیز هست، ولی  یا موادِ

داستان مزبور تا کنون دست کم پنج بار به فارسی ترجمه شده که نخستین ترجمۀ شناخته شده از صادق هدایت وپس 
های اخیر، امیر جالل الدین اعلم، علی اصغر حداد، ساجده آنت، سحر خانی پور و دیگران نیز آن را در  از او در سال

متن . اند منتشر کردهیا به طور مستقل ترجمه و  "محاکمه"های کوتاه کافکا و نیز در بخشی از رمان  وعه داستانمجم
 .اصغر حدّاد به زبان فارسی است که می خوانیم زیر برگردان داستان توسط علی

 
*** 

 

آید و تقاضای ورود به قانون  مردی روستایی به سراغ این دربان می. دربانی ایستاده است ،قانون[ دروازۀ]جلوی 

خواهد بداند آیا  ای تأمل می مرد پس از لحظه. ی ورود بدهد تواند به او اجازه گوید فعالً نمی اما دربان می. کند می

جا که درِ قانون مثل همیشه  از آن« .االممکن است، ولی نه ح»: گوید ی ورود خواهد داشت؟ دربان می بعداً اجازه

دربان با دیدن . کند که از شکاف در به درون نگاهی بیندازد باز است و دربان هم کنار رفته است، مرد سر خم می
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قانون برابر   در 116   

 

ای، سعی کن به رغم ممانعت من به درون  اگر تا این اندازه مجذوب شده»: گوید خندد و می او در این حال، می

اند، هریک  هایی ایستاده از تاالر به تاالر دربان. ترین دربانم پایه همه من دون با این. ن قدرتمندمم: ولی بدان. بروی

 « .آورم هیبت سومین دربان را حتی من هم تاب نمی. قدرتمندتر از دیگری

که  نه آناندیشد، مگر  رو شدن با چنین مشکالتی را در نظر نیاورده است، با خود می مرد روستایی که انتظار روبه

اش نگاه  تری به دربان و پوستین قانون باید هر لحظه به روی هر کس گشوده باشد؟ ولی حاال که با دقت بیش

ی  گیرد منتظر شود تا اجازه بیند، تصمیم می اش را می تیز، ریش بلند، سیاه و تاتاری کند، بینی بزرگ و نوک می

 . دهد کنار در بنشیند گذارد و اجازه می ای در اختیارش می دربان چارپایه. ورود دریافت کند

های خود دربان را خسته  ی ورود بگیرد و با خواهش کوشد اجازه بارها می. نشیند ها کنار در می مرد روزها و سال

گیرد و بسیاری چیزهای دیگر،  پرسد، سراغ موطن او را می کنان از او چیزهایی می دربان گاهی مؤاخذه. کند می

تواند به او  کند هنوز نمی ماند، و هربار تأکید می ها می وجوی ارباب اعتنایی که به پرس از سرِ بیهایی  ولی پرسش

چه را که با خود  مرد که برای این سفر خود را به بسیاری چیزها مجهز کرده است، هر آن. ی ورود بدهد اجازه

دربان . کند تا شاید دربان را به راه بیاورد گیرد، حتی گرانبهاترین دارایی خود را عرضه می آورده است به کار می

پذیرم که تو گمان نکنی در  رو می من این همه را تنها از آن»: گوید پذیرد، اما هربار می های او را می پیشکش

 «.ای موردی کوتاهی کرده

رسد  رد و به نظرش میب های دیگر را از یاد می دربان. گیرد وقفه دربان را زیر نظر می ها تقریباً بی مرد در طول سال

محابا و به صدای  های نخست بی در سال. دارد ز ورود به قانون باز می این نخستین دربان تنها مانعی است که او را ا

وخوی  خُلق. کند لب بسنده می فرستد و بعدها در ایام پیری به غرغر زیر بلند به بخت نامیمون خود نفرین می

ی پوستین او  های یقه ی دربان حتی شپش ها بررسی و مطالعه جا که پس از سال گیرد و از آن کودکانه به خود می

 .اش کنند کردن دل دربان یاری خواهد در نرم ها هم می کنان از شپش شناسد، خواهش را می

دهد دور و برش رو به تاریکی  دیگر به درستی تشخیص نمیگذارد و  اش رو به ضعف می سرانجام نیروی بینایی 

بیند که از میان درِ  همه در میان تیرگی می با این. اند هایش او را به گمراهی کشانده که چشم گذاشته است یا آن

سال همه  پیش از مرگ، تجربیات این. دیگر زمان چندانی زنده نخواهد ماند. زند ناپذیر بیرون می قانون نوری زوال

 .دربان در میان نگذاشته است کند، پرسشی که تاکنون با  در قالب تنها یک پرسش، ذهنش را به خود مشغول می

ی دست، دربان را به سوی خود  راست کند، با اشاره ی خود را  تواند اندام خشکیده جا که دیگر نمی از آن 

مرور زمان قد و قامت مرد روستایی نسبت به او بیش  هب گیرد، زیرا ناچار سر را کامالً پایین می دربان به. خواند می

: گوید مرد می« .ناپذیر است باز چه پرسشی داری؟ کنجکاوی تو سیری»: پرسد دربان می. از اندازه کوتاه شده است

دربان « همه سال جز من کسی خواهان ورود نشده است؟ پس چگونه در طول این. اند وجوی قانون همه در جست»

از  »: گوید کشان می مرد نزدیک است و برای دستیابی به نیروی شنوایی رو به زوال او نعره کارِ د که پایانِیاب درمی

 .«بندم روم و آن را می اکنون می. این مدخل تنها برای تو بود. توانست وارد شود این در جز تو کسی نمی

 

 



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

تانیا خواهرش به آنتونیو نامۀ 117   

 

 نامۀ آنتونیو به خواهرش تانیا
  1906اوت  8/ آنتونیو گرامشی

 
خوب است بدانی که در حال حاضر یک گنجشگ دارم و . برایت داستان گنجشگ هایم را تعریف می کنم"

او به (. یک هزارپا یا چیزی مثل آن)فکر می کنم که حشره ای او را نیش زد . دیگری هم داشتم که مُرد گنجشگِ

این یکی خیلی . بسیار مغرور و سرشار از زندگی بود. تر بود مراتب از گنجشگی که حاال زنده است، دوست داشتنی

 . معمولی و دارای روحیه ای برده وار و بدون ابتکار عمل است

فکر می کنم دارای روحیه ای اساسا گوته ای بود، که شرح . ول دانستسلّ کوتاهی خود را صاحبِ اولی در مدتِ

ول را فتح می کرد این گنجشگ بلندی های سلّ. شده بود خواندمآن را در زندگی نامه ای که در باره گوته نوشته 

آنچه باعث شده بود از این گنجشگ خیلی خوشم ... این پیروزی را مزه مزه می کرد تِو سپس چند دقیقه ای لذّ

اگر به او دست می زدی به وحشیانه ترین شکل و با بال . بیاید این بود که اصال دوست نداشت به او دست بزنند

 .... ن واکنش نشان می داد و با قدرت بسیار دستت را نوک می زدزد

شب، در حالی که زیر میز چمباتمه زده بود، مانند یک بچه . ضربه ای ناگهانی او را از پای درآورد. او به آرامی مُرد

تی دردناک سمت راست بدن او فلج شده بود و برای خوردن و نوشیدن خود را با حال. جیغی کشید و روز بعد مُرد

 . روی زمین می کشید

ع آوری دارد؛ می خواهد غذا در دهانش بگذاری، اگرچه خودش خیلی تهوّ اهلیِ اما این گنجشگ دومی یک حالتِ

. فکر می کنم او هم بمیرد... می آید روی کفش و الی چین های جورابم می نشیند. خوب می تواند غذا بخورد

که  او عادت دارد ،آوری برای گنجشگان می شود ناراحتی های مرگ ان باعثِن چون عالوه بر این که خوردنِ خمیرِ

 "...زندگی ندارد اما شورِ. فعال سالم است. های سوخته را هم بخورد کبریت چوب سرِ
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عقاب جوجه 118   

 

 جوجه عقاب
 گابریل گارسیا مارکز

 

 .عقابی با چهار تخم، بر بلندای آن قرار داشت ۀبلندی بود که الن کوهِ

 .زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و باعث شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به پایین بلغزدیک روز 

 .بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه ای رسید که پر از مرغ و خروس بود

پیری داوطلب شد تا روی آن  مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این تخم مراقبت کنند و باالخره هم مرغِ

 .و آن را گرم نگهدارد تا جوجه به دنیا بیایدبنشیند 

 .یک روز تخم شکست و جوجه عقاب از آن بیرون آمد

جوجه عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولی نکشید که جوجه عقاب باور کرد که چیزی جز یک 
تو بیش از "می زد که او فریاد  اما چیزی از درونِ ،او زندگی و خانواده اش را دوست داشت. جوجه خروس نیست

  ..."!این هستی

متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز  ،تا این که یک روز که داشت در مزرعه بازی می کرد
 "!ای کاش من هم می توانستم مانند آنها پرواز کنم": عقاب آهی کشید و گفت. می کردند

 ..."!تو خروسی و یک خروس هرگز نمی تواند بپرد" :مرغ و خروس ها شروع کردند به خندیدن و گفتند

اما عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که در آسمان پرواز می کردند خیره شده بود و در آرزوی پرواز به سر می 
اما هر موقع که عقاب از رویایش سخن می گفت به او می گفتند که رویای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب . دربُ

بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد از سالها .کم باور کردهم کم 

 .زندگی خروسی، از دنیا رفت

های مرغ  به دنبال رویا هایت برو و به یاوه ،هرگاه به این اندیشیدی که تو یک عقابی! تو همانی که می اندیشی
 !های اطرافت فکر نکن و خروس
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  *پروُوکاتور 119

 

 *پرووُکاتور
 احمد محمود

 
انتخاب تیتر . اثر نویسندۀ فقید، زنده یاد احمد محمود« همسایه ها»فصل ششم رمان ماندگار  این متن، برشی است از* 
همۀ ما اگر به دور و اطرافمان دقیق تر شویم، گاهی موفق به شناسائی . عنوان آشنایی است ،بله. از ارژنگ است« !پرووُکاتور»

است، درهم ریختن « خرابکاری»و « نفاق»ای  با هر انگیزهشویم که کار و هنر بزرگشان  چهرۀ پنهان افرادی می
پرووُکاتورها عمدتا . پردازند جمعی میهائی است که به کار  ایجاد هرج و مرج در میان گروه است، ساختن امور وآشفته

برخی پرووُکاتورها . مختلف تفرقه ایجاد کنند های تشکل مزدورند، حقوق بگیرند، ماموریت دارند تا در سازمان ها، گروه ها و
. بازدارندجمعی و خالقِ کوشند مخالفین خود را از کار مفید  می با توسل به دروغ و ریا و بهتان، که اند بی جیره و مواجب هم
 .ها را خواهیم شناخت«پرووُکاتور»چهرۀ سالوسِ  به پیرامون خود بنگریم، احتماال با دقت اگر

*** 
 می دار دم هوا گاهی. است آخر به رو بهار،. است شده گرم حسابی ابدی ناصر. گرفته ایم را چین سخن چِمُ... »

 آسمان بره، بره عقیم ابرهای. بُرد می را نفسمان شرجی. شود می هوا خفه چاه، بُن عینهو بند چاردیواری تو. شود
 تمام. جوشد می مان تن تمام پوستِ. باشند گذاشته آتش و ابر از سرپوشی، دیواری، رو چار که انگار. پوشاند می را

 مان شکم. خوریم می آب. میزنیم باد را خودمان. شویم می قرمز آهو، تازۀ گوشت عین. شود می سوز عرق مان تن
 .کند می ورم

 .شویم می کالفه و زنیم می باد را خودمان باز. کنیم می ورم باز. خوریم می آب باز. جوشد می مان تن باز

 .شد عوض وضع یکهو شد، پیدا زندان تو پندار کلۀ سرو که روزی از

 که نیست تنها غذا حرفِ دیگر، حاال .هستم کمیته عضو من .ایم کرده اعتصاب، کمیته درست انداختن راه برای
 .هست هم حمام حرف و هست یخ هم حرف هست، هم آب منبع حرف

 آب؟ منبع! ... به -

 گردد می دهان به دهان حرف

 میده زنگ مزۀ آب اصالً -

 شود می کلفت صداها

 نمیدن یخ بمون چرا -

 پرت غیظ را با نان های بگیری گرده شیرش زیر استیکانو و آب منبع تو بریزی چای که مونده همینش المصب -
 زنند می فریاد و کنند می

 نمیخوره نونا این از م  سگ -

 برید گاو سر باهاش میشه بمونه، ساعت نیم که همچی -
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 باشد اختالفی اگر. میدهد ربط هم به را حرف ها. میزند حرف همه با. رود می اتاق ها همۀ تو. ندارد آرام پندار،
 دارد اعتراض حاال. بردارد میان از را اختالف تا کند می رو زیرو را ها حرف آنقدر و دهد می خرج به حوصله آنقدر
 و کند می چاق را قال. بگیرد یاد پندار از میتواند چیزها خیلی باشد، هشیار اگر آدم. گیرد می جمعی دسته شکل
 گذارد می دهانمان تو حرف جدالها، و بحث البالی بعد،. کنیم گفتگو باهم که گذارد می و کشد می کنار

 نداره کردن توهین حق پاسبان -

 گیریم می را حرف دنبال خودمان بعد،

 نداره حق م نگهبان افسر -

 نداره حق م زندان رئیس -

 گوید می دیگری چیز وسط ها، آن باز

 .بکنه توهین ما به بیاد مفنگی آدم هر نداره دلیل دیگه. کشیم می زندونی داریم خب هستیم، محکوم اگه ما -
 میرود. کنیم می سکوت همه. میبرد باال را دستش یکهو بداند، الزم اگر. گفتگوهاست جمع حسابی حواسش

 حرف های حاال،. گیرد می را همه کردنش نگاه. گیرد می را همه حرف زدنش. زدن حرف به کند می بنا و رومنبر
 گردد می دهان به دهان تازها

 میخورن مارو پتوی کفشو، لباسو، پول -

 درمیره  زوارش روزه سه که فزرتی دمپائی یه و کرباس لباس دس یه سالی همه اش -
 ابدی خیلی اثر گذاشته است  ناصر رو پندار،

 گیرد می زهرچشم ازش ناصر ابدی. مچ سخن چین را گرفته ایم

 خوشگل بچه ببینم اینجا بیا -

 می را مچش ابدی ناصر .لرزیدن به کند می بنا لبانش و حیاط کنج سه کند می کز. شود می موش بر جیب رضی
 می بهش و اش خرخره بیخ گذارد می را دستش و دیوار به چسباندش می و راهرو ته میبردش کشان کشان و گیرد
 توپد

 !نبردی بردی، خبر دیگه دفۀ اگه -

 زند می حدقه از رضی چشمان. دهد می تکان صورتش تو را تیغ ناصر،. زعفران عینهو شود می رنگش. میآید رقُمُ
 کند  کلفت می را صداش ناصر. بیرون

 .میبرم سرتو قربونی گوسفند مثه کردی، خوریا گه این از بازم که دیدم اگه -

 .شد عوض وضع یکهو آمد، پندار که روزی از

 مثل قیچی، با را سرش. کنم می بغلش و دارم برمی خیز. کشم می پر شوق از. تو میآید پندار. میشود باز بند در
. کند می بش و خوش هم دیگر چند تای با. آشناست ابدی ناصر با. را می بوسیم همدیگر. چیده اند سفندوگ پشم
 گوید می لیال از. زنیم می حرف و کشیم می کنار همه از بعد،

 گرفتن باهم دوتامونو -

 دهد می جرأت بهم زدنش حرف

 کرد، حمله ماده پلنگ مثه لیال. نداشتیم گریز راه کردن، محاصره رو خونه کردیم، می کپی پلی اعالمیه داشتیم -
 پشت زدن چنون اسلحه ته با دارم، ورش بجنبم اومدم تا افتاد، دستش از تیر هفت گرفت، گاز یکیشونو دست مچ

 ...شد چی نفهمیدم که سرم

 است گستاخ هم زدنش حرف حاال. شنوم می را لیال صدای انگار

 نمیشه؟ تنگ دلت نیاد، عید شب پدرت اگه -

 زند می حرف پندار. کنم می را گستاخش نگاه هوای. کنم می را دیدنش هوای

 .کرد غوغا بازپرسی تو... عجیبیه دختر یه... میگم لیالرو... عجیبه -



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

  *پروُوکاتور 121

 

 ایستاده راهرو دم درازش، قامت با بویه. کند می جلسه زندان کمیتۀ. است آمده پندار که است روز دو و بیست
 .بخواند عربی باید بویه شود، پیدا پاسبان کلۀ و سر اگر. پاید می را کشیک پاسبان دارد. است

 .کنیم شروع را اعتصاب باید که دارد عقیده. دهد می قلب قوت بهمان پندار،

 گوید می پندار. جری ترشد بیرون، آمد انفرادی از که وقتی. است کمیته عضو سیاه، منوچ

 بزنی، حرف ها بچه از هرکدوم با. دارن خروش و جوش همه وخته، بهترین االن. میشن سرد بجنبم، دیر اگه -
 .آتیشه گوله هی عینهو

 زند می حرف و کشد می گردن. مینشیند سرچنگ سیاه منوچ

 کنیم؟ چیکار اونا با... چی؟ نیسن حاضر که اونا اما،... موافقم منم -

 میپرسم من

 نفرن؟ چن مگه -

 .نمیآید یادش کسی دیگر و شمارد می را تا نه ابدی، ناصر

 گوید می کفتری سینه مهدی

 هس م دیگه تا سه -

 نشیند می مهدی چهرۀ رو پندار، گیرای نگاه

 هستن؟ کیا -

 گوید می مهدی

 خالدار بتول نصراهلل و گردن خر نصراهلل باجگیر، فریدون -

 گوید می پندار

 .بندازیم عقب کارمونو که نیستن مهم همچین ده دوازده تا، این - 

 و لزج مان تن. است خیس زمین و دیوارها درها،. است گرفته هوا. زند می تو پنجره از شرجی مرطوب هوای
 باز. پرد می بام لب از دارد. میزند زردی دارد آفتاب. است زندان بلند لب دیوار به پنجره، از نگاهم. است چسبناک

 گیریم می تصمیم آخر دست و کنیم می مشورت باهم. میرود و اتاق تو کشد می گردن میآید، بویه. میزنیم حرف
 .کنیم حجت اتمام که

 گوید می کفتری سینه مهدی

 بگیم؟ ها بچه به رو قضیه نمیخواد -

 میگیم بعد -



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

  *پروُوکاتور 122

 

 گوید می مهدی باز

 نباشن موافق شاید -

 گوید می پندار

 .بکنیم باشه صالحشون به هرکاری که دادن اختیار ما به اونا اما، -

 .شود می روشن بند نورافکن های. کرده ایم سکوت همه. نوشتن به کند می بنا پندار

 .بدین گوش ها بچه -

 خواند می را حجت اتمام بعد، و گیراند می سیگاری پندار

 « یک و سی و سیصد یکهزارو خرداد ماه پنجم و بیست »

 « سوم بند زندانیان: از »

 « زندان محترم ریاست: به  »

 «دادستان آقای جناب برای مقتضی، اقدام و اطالع منظور به رونوشت، »

 مناسبی مالی وضع زندانیان اغلب اینکه به نظر و »، « است اکل غیرقابل و بد بسیار زندان غذای اینکه به نظر »
 بند زندانیان ما باشند، نداشته زندان غذای » « به نیاز و نموده تهیه غذا شخصی هزینۀ با بتوانند که »، «ندارند
  :که داریم « تقاضا سوم

 « باشد اکل قابل و کافی » « فرد هر برای غذا وعده هر که باشد چنان غذا وضع - 1 »

 آنها در آب بوی و رنگ و طعم که طوری به شود، آمیزی رنگ یا و تعویض بندها تمام آشامیدنی آب منبع  - 0»
 « نکند تغییر

 با مالقات از نیز و غذا خوردن و گرفتن از خرداد ماه سی ام روز بامداد هشت ساعت از صورت، این درغیر - 9 »
 «.کرد خواهیم خودداری قطعی، نتیجۀ حصول تا خود، فامیل

 کنیم می امضاء را زیرش بگوئیم چیزی ینکه بی ا بعد، و کنیم می نگاه دیگر هم به نفر پنج هر شود، می که تمام
 که خواهیم می ازش و کشیک پاسبان به دهیمش می و چسبانیم میرا  درش و پاکت تو گذاریمش می و

 می که همه به و همه بگوئیم به را قضیه که میافتیم راه و شویم می جدا هم از بعد، و زندان رئیس به بدهدش
 سرش کاله. تو ید میآ نگهبان افسر و شود می باز بند در ناگهان است نگذشته غروب از چیزی هنوز و گوییم
 زندان پیر استوار نگهبان، افسر سر پشت. است نشسته عرق به هایش گونه و پیشانی است، هاش باز هیق نیست،

 گوید می و بند وسط می ایستد نگهبان افسر. است خورده کرچک روغن که انگار و است هم تو اخمش که است
 که یم نشده ا جابه جا هنوز. کند می تف هی و مستراح ها ردیف کنار میایستد و رود می استوار. شویم خط به که

. ایستیم می بند حیاط دور تا دور. کند می پاک را گردن و ها گونه خیس، نیمه دستمال با. تو میآید زندان رئیس
. درخشد می نور زیر سبزه اش و پرگوشت های گونه. زند می باد را خودش خیس دستمال نیمه با زندان رئیس
 تا دوازده. شمارمشان می. ند ایستاده ا خاردار سیم های حلقه پشت جا به جا ها،پاسبان . کنم می نگاه باالرا

 نمی تکان. باشند شده سبز یکهو که انگار. باشد روبام مسلح پاسبان اینهمه که است نشده هیچوقت. هستند
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 زندان رئیس به نگاهشان. ند ا گرفته مشت تو را تفنگ لوله های و زمین ند ا گذاشته را تفنگ های قنداق .خورند
 .بند در جلو یستد میا و رود می نگهبان افسر. است

 رئیس. است شرجی. است سنگین هوا. است خورده گره مان همه سینۀ تو نفس. است روشن روز مثل بند تو
 حرف به کند می بنا. زده ایم حلقه دورش تا دور. حیاط وسط ایستاده است. زند می باد را خودش هنوز زندان
 گوید  می. است جرم قانونی نظر از ما نامۀ که گوید می. زدن

 .گیرم می ندیده رو نامه که اینه. میکنه نگاه خودش گناهکار فرزند مثه زندانی به همیشه زندانبان چون ولی -

 و سبک را حرفها دارد انگار. کند می فکر دارد انگار. شود می جا جابه کوتاهش و کلفت پاهای رو. کند می سکوت
 خواهد می. زدن حرف به کند می بنا باز و میایستد. گردد برمی و نزدیک مستراح ها تا رود می. کند می سنگین

 با را خودش زندگی عمر یک های تجربه و کند استفاده برادرانه مناسب، فرصت این از دارد میل که کند حالیمان
 .بگذارد  میان در ما

 ... که نمیشه...  کرد رو هرکاری نمیشه که شکمی... بکنه فکراشو اول که اونه عاقل آدم -

 بام لب پاسبان های. می بارد آتش. است گرم. است خفه آسمان. زدن قدم به کند می بنا باز. خورد می را حرفش
 حتی. است پوشانده را آسمان رنگ، سفید عقیم ابرهای. کنند می پا پا به. اند شده طاقت بی انگار. کنم می نگاه را

 شنوم می را زندان رئیس صدای. نیست پیدا هم ستاره یک

 مقصرن کسانی چه میدونم من البته -

 می گوشتش پر و کوتاه گردن رو سرش. شود می درگیر نگاهمان لحظه یک. گردد می زندانیان چهرۀ رو نگاهش
 زند  می حرف زندان رئیس. ابدی ناصر کنار است ایستاده ماند که می پندار چهرۀ رو نگاهش. گردد

 این که اونائی یکی یکی رو بذارم انگشت میتونم االن همین حتی، هس، هاتونم پرونده. میرسه ما به خبرا همۀ -
 ...کردن بپا آشوبو

 .زند می باد را خودش هنوز. کند می نگاه را پندار هنوز

 است  مالیم زندان رئیس صدای
 این کنم حالیتون که منه اخالقی وظیفه این. نیفتین چاه تو که بدم یادتون راهو میگه من به من وجدان ولی -

 ...داره وخیمی عاقبت چه کارا

 شود  می کلفت صدایش نفهمی بفهمی. ماند می من چهرۀ رو گردد می نگاهش
 کیه؟ با باخت بگیره، باال کار این اگه میدونین -

  کند می نگاه پندار به باز
 .بازیم نمی ما رو بازی این که میدونین خوب حتماً، -

 دوباره. گردد برمی و رود می قدم چند. خزد می کوتاهش پاهای رو آبستن خوک مثل بعد،. کند می سکوت
 گوید باشد می شده تمام چیز همه که انگار و میایستد

 !خب -

 دهد می ادامه بعد و کند می سکوت لحظه یک

 .باشیم نداشته حرفی که کنم گمون -

 قضیه که کند حالی را زندان رئیس و کند جرأت باید کسی. شود گفته چیزی باید انگار. کنیم می نگاه هم به همه
 ناصر ناگهان. بیفتد راه کند می قصد زندان رئیس. است خورده گره هامان سینه تو نفس. نیست سادگی ها این به

 شنویم می را زندان رئیس صدای. کنیم می تیز را گوش هامان. گذارد می پیش پا و خورد می تکان ابدی
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 داری؟ حرفی  -

 گوید می دار خش صدای با بعد، و پائین می اندازد را سرش بعد،. کند می من من اول ابدی، ناصر

 ...رئیس جناب میدونین اما،... ندارم حرفی همچین... نه -

 دهد می ادامه و خاراند می را گردن پشت
 .زاره خیلی آب، منبع حال... بعدشم... خورد نمیشه اصالً زندونو غذای این -

 است سنگین زدنش حرف. طرفش به رود می زندان رئیس

 خوندم می خر گوش به یاسین حاال تا -

 کشد می خود به را زندان رئیس نگاه که است پندار صدای حاال

 نبود ما تقاضای جواب ولی... بود رنگین و سنگین حرفاتونم. خوندین نمی یاسین... رئیس جناب نه -

 پندار   طرف به خزد می تمساح مثل. میافتد بیرون دستش یک و ریز دندان های. غرد می زندان رئیس
 نبود شما اولتیماتوم جواب بگی بهتره -

 است شده کوتاه باالیش لب و است پریده رنگش اما است، خونسرد پندار

 .بذارین اسمشو میخواد دلتون هرچی هرچی... رئیس جناب مختارین شما -

 محکم لبهایش. شکار لحظه در گرسنه ایست مار نگاه همچون نگاهش. پندار به است شده خیره زندان رئیس
 . رود می عقب. است افتاده چین گردش، روچانۀ گوشتی و دهان دور. است نشسته روهم

 دارد لرزه صدایش. زند می کمرش به را دست هایش. حیاط وسط میایستد

 خب خیلی -

 گوید می باز بعد، لحظه چند. کند می سکوت

 ...میخواد دلم هرطور... خب خیلی -

 لرزاند می را دل. دارد تهدید از رنگی هرکالمش. نیست نرم. دهد نمی خوش بوی حرف هایش بار، این

 ...خب خیلی -

 بعد و کند می نگاه همه به کند، می سکوت شود می تمام که نامه. خواندن به کند می بنا و کند می باز را نامه
 گوید می

 جلو بیان قدم یه مخالفن، نامه این با که اونا -

 – .هم با همه و تردید هیچ بی. گذارد می پیش پا نفر یازده
 نیس؟ دیگه  -

 شود می بلندتر صدایش. شماردشان می

 باشه؟ مخالف نامه این با که نیس هیچکه دیگه -

 میترسیم انگار. پائین انداخته ایم را سرهامان همه،. کند می نگاه را بند دور تا دور و دهد می تکان هوا تو را نامه و
 در نزدیک. شویم خارج صف از و بدهیم دست از را مان جرأت کنیم، زندان نگاه رئیس تنگ چشمان تو اگر که

 بیرون زور به دستی اش بغل چنگ تو از را مچش یخی شعبان. کنم می نگاه چشمی زیر. میآید پچ پچ صدای بند،
 غرد می که شنوم می را ابدی ناصر صدای. گذارد می پیش پا و کشد می

 !پدرسگ دزد!... نامرد -

 است زندان رئیس صدای

 چیه؟ اسمت-

 شعبون -

 پوزه اش و است کوتاه قدش. است ریخته ش روشانه ا تا سرش اطراف تنگ و دراز موی. است طاس سرش میان
 .ماند می توره پوزۀ به



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

  *پروُوکاتور 125

 

 گوید می و ندازد میا غبغب به باد بعد،. میپرسد هم را دیگر نفر یازده اسم زندان، رئیس

 .نمیدم گوش هیچکه التماس به دیگه بیرون، رفتم بند از اگه که باشه یاد تون -

 نگهبان کنارافسر میایستد. بند در طرف به رود می. گردد می هامان چهره رو نگاهش

 نیس؟ هیچکه دیگه -

 حیاط نورافکن ها،. است پریده همه رنگ کنم، می نگاه ها بچه چهرۀ به. است نشسته روهم سرب مثل لب هامان
 صدای باز. بند در طرف به است افتاده راه مستراح ها، ازجلو پیر، حاال، استوار. است کرده روشن روز، مثل را بند

 است زندان رئیس

 خودتون چش از دیدین، هرچی...  شده تموم چی همه دیگه بیرون رفتم که بند از... واکنین گوشاتونو خوب -
 .دیدین

 بازشدن صدای یکهو. است شده حبس هامان سینه تو نفس. است توهم هامان پنجه. است ایستاده کنارم قاضی،
 .بیرون رود می زندان رئیس. میآید در

می  عقب پاسبان ها. کنم می نگاه باال. شود می بسته بند درِ. است پیر استوار بعد، است، نگهبان افسر سرش پشت
 دشو می هم قاطی حرف ها و ریزد می هم صف به یکهو،. زند می غیب شان بعد. نشینند

 .هستیم حرفمون پای ما - 

 خیرکنه به کارو عاقبت خدا ولی -

 نمیاد در توش از هیچ -

  وایسادیم فمونرح سرِ و کردیم یدّغُ ما درسته. بیارن سرمون بال میتونن هزار ولی -
 برادر؟ میگی داری چی - 

 زند  می حرف پندار
 میگی که نیس اینجورام  هستن ما جون مسئول اینا -
 برادر نه -

 گوید می بویه

               ...                                                                                                                            هم و ها بچه از هم... نمیخوره  آب من چشم -

 حرفش  تو روم می
 !کرد میشه کارا خیلی که نکن تلقین خودت به بیخود -

 گوید می و شود می خم و م شانه ا رو گذارد می را دست هاش

 ذوالجوشنیه شمر چه نمیشناسی زندونو رئیس که تو -

 اند کرده دوره را یخی شعبان ها، بچه

 کردی؟ قبول اول چرا نبودی، مردش که تو -

 کند می من من. لرزد می لبانش. است رمیده یخی شعبان نگاه

  گرفت جرأتمو زندون رئیس نگاه انگار ریخت هم تو دلم یکهو داشت برم شد ترس چی نمیدونم -

 !ترس؟ -

 فشارد می را گلویش کسی انگار. است خفه یخی شعبان صدای

 چه؟ یعنی پابند و دسبند میدونی همه از بهتر که تو ناصرخان -

 است ماسیده یخی شعبان تن به حسابی زندان، رئیس پیه بار یک

 چی؟ یعنی باتون میدونی بهتر که تو ؟شناسی می من از بهتر که استوارو بافتۀ شالق

 گردن رو سربزرگش. است ایستاده یخی شعبان سر پشت و است زده کمر به را دست ها کفتری سینه مهدی
 گوید می آرام و خورد می تکان کوتاهش
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 نمیگه شمر یا دیگه حسین، یا گفت آدم وختی شعبون ولی درسته اینا همۀ -
 زده گوشی کر به را خودش. ندارد را همیشگی زهر. است داده تکیه دیوار به کنارو است کشیده بند تو پاسبان

 .فهمد نمی را حرف ها انگار. است

 می گردن حیاط تو و خاردار سیم های حلقه پشت است ایستاده. بیرون است زده نگهبانی برج تو از بام، کشیک
. ریزد می عرق مان بدن چارستون از. دهد می گوش گفتگوها به و ایستاده است بویه کنار جیب بر، رضی. کشد

 شده هم قاطی حرف ها. است افتاده شهر رو مفرغی سرپوش عینهو عقیم، ابرهای

 زند می را آخر حرف ابدی ناصر. است

 جابزنه حاال از باشه، ما با خواد نمی ی که قحبه ا مادر هر. هستیم پاشم و گفتیم که ما -

 گوید می و گیرد می را جیب بر رضی گوش اللۀ بعد،

 نرفتی بیرون صف از که گفتم براتو اینو -

 فتد  میا التماس به. پرد می جیب بر رضی رنگ
 هستم شما با من خدا به ناصرخان،  -

 میزند  زهرخند ابدی ناصر
 کارته تو کلک که میدونم ولی  -

 را خودش و ورد میآ بیرون تن از را پیراهنش و کشد می کنار جمع از و کند می رها را جیب بر رضی گوش اللۀ
 .زند می باد

 . زدن قدم به کنیم می بنا و گیرد می را دستم پندار،
 زده ایم اتاق ها از. ریزد می عرق بدنمان ستون ازچار. است شده گرم تر هوا. شود می پهن بند تو دارد آفتاب
 صدای. ایم کرده فرق خیلی دیگر روزهای با. باهم حرف نمی زنیم. دیوار سایۀ یم نشسته ا دسته دسته و بیرون

 به دیگر روز چهار اگر. گذارد نمی کسی سر به سر کسی. کند نمی بازی« دوز» هیچکس .شود نمی بلند هیچکس
 طرف دو نشسته ایم ابدی، ناصر و من. کنیم می نگاه هم به و کرده ایم سکوت. کنیم می اعتصاب نرسند، دردمان

 نامۀ که هستیم این فکر تو. ند نشسته ا روبرومان و ند گرفته ا بغل تو را زانوهاشان منوچ سیاه و مهدی. پندار
 فکر خیلی پندار و من بیرون، زد بند زندان از رئیس که وقتی قبل، شب. برسانیم دستش به چطور را دادستان

 گوید می آهسته و می نشیند زانو دو و میآید کلنگی قدم های با بویه. نداد قد جایی به عقلمان ولی کردیم

 ...میشه آزاد قصاب عباس فردا، پس -

 بیرون  برود بند از ندارد حق ابدی ناصر. است چهارم بند تو قصاب عباس ولی
 .ببره بدیم بهش دادستانو نامۀ بتونیم شاید -

 .برود بخواهد دلش که هرجا و کند داللی ندارد حق بویه

 گوید می پندار

 .داد بهش رو نامه بشه ناهار، گرفتن وخت شاید -

 و گرفت را ناهارش بند یک آخر نفر وقتی که دانیم می و بگیرند ناهار روند می بند به بند زندانیان، که دانیم می
 .شود می باز دیگر بند در آنوقت تو، رفت

 گویم می. سرم به زند می یکهو

 ...باالخره ولی باشه، احمقانه خیلی بگم میخوام که رو چیزی شاید، -

 حرفم  تو رود می پندار
 بگی؟ میخوای چی  -

 گویم می

 ...انفرادی تو بندازنش کنه کاری یکیمون چطوره -
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 دهم می ادامه. کنند می نگاهم و کنند می تیز را گوش هاشان

 رو نامه جوری یه نهار، گرفتن برا شد پیدایش قصاب عباس وختی که بدیم بهش رو نامه غذا، گرفتن وخت بعد، -
 .کنیم رد بهش

 شنوم می را ناصرابدی صدای. پائین میاندازم را سرم. می نشیند نگاهم به ابدی ناصر سوزان نگاه

 میده؟ بهمون فرصتی همچین راهرو، تو کشیک کنی می خیال -

 گوید می ابدی ناصر. شوم می پشیمان خودم حرف از

 میپان چشمی چار هرکدوممونو که حاال لخصوصا علی -

 گوید می پندار

 کنیم؟ استفاده آشپزا از بتونیم که نمیکنین خیال -

 گوید می و کند می دراز را پاهاش کفتری سینه مهدی. نیست فکری بد انگار

 .باشه زدن حرف فرصت باید اما... بیام کنار آشپز موسی با بتونم من شاید -

 نکنیم شلوغ که میایستد پاسبان یک همیشه گیریم می غذا که پنجره ای جلو

 ...کرد گرم پاسبانو سرِ بشه اگه -

 گوید می ابدی ناصر

 ...ولی نیس آسونی کار -

 .برگردیم هم زود و بگیریم را غذامان بایستیم، سرهم پشتِ یک به یک باید رسیم، می که پنجره جلو

 دهد می ادامه ابدی ناصر
 ... کنار بکشمش پنجره دم از و بندازم راه سروصدا و بشم گالویز باش بتونم شاید ولی -

 پرسد می کفتری سینه مهدی از پندار

 کنی؟ راضی رو موسی بتونی کنی می خیال -

 و برمی گردانیم سر همه. شود می باز صدا سرو با بند در یکهو که است نگفته چیزی کفتری سینه مهدی هنوز
 خیس پیراهنش. است چاق کمی. بند تو شود می پرت پیر، گردنی استوار پس با قامتی، میانه مرد. کنیم می نگاه
 بسته بند در. است بیرون افتاده مویش بی و سفید شکم و سینه. است باز پائین تا یقه اش های دکمه. است عرق
 نگاه را سرش پشت و شود می بلند دارد حاال و است افتاده زانو به که است قامت میانه مرد به مان نگاه. شود می
 میزند غر و کند می

 انسانیت نه و میشه سرشون مروت نه شرفا بی -

 دستش مچ. تکاند می را زانوهایش سر مرد،. دید را آب ذرات خورشید، نور تو میتوان که است مرطوب آنچنان هوا
 ماشین ته از سرش. ندارد رفتن راه نای انگار که دارد برمی قدم چنان. مان به طرف میآید آهسته و مالد می را

 نگاهش داریم همه. هست قرمز لکۀ جا، چند به جا نوار، رو. است شده بسته سفید نوار پیشانی اش به. است شده
 است خفه صدایش. ایستد می بند وسط و میآید لنگان لنگ. کنیم می

 نرسیده لبم به آب که روزه دو االن... تشنمه ها، بچه -

 .باشد کشیده تشنگی روز دو که دهد نمی نشان مرطوبش لب های اما، است صمیمی زدنش حرف

 کند  می اشاره آب منبع به باسر سیاه منوچ
 مستراحا کنار... اونجا... اوناها -

 منبع طرف به میافتد راه و کمرش به گذارد می را دستش بعد،. کند می نگاه آب منبع سایبان به قامت میانه مرد
 باز را منبع شیر شود، می خم بعد،. کند می مان نگاه و گرداند می بر سر ایستد، می سایبان زیر لحظه چند. آب
 می دهان نزدیک به را کف ها بندد، می را منبع شیر دست، پشتِ با آب، زیر گیرد می را هایش کف کند، می



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

  *پروُوکاتور 128

 

 برمی گلو از که صدائی با و کند می راست قد ریزد، می را آب رود، می هم تو چهره اش کشد، می بو آب از کند،
 گوید می است پرتوان و خیزد

 خورد نمیشه که آبو این -

 .یم کرده ا سکوت همه و کنیم می نگاهش همه شنویم، می را صدایش همه

 خفه صدایش حاال،. بیرون میآید سایبان زیر از و افتد می راه بعد، و کند می نگاه آب منبع به باز قامت، میانه مرد
 دارد  جرأت از رنگی وهرکلمه اش پرقدرت و است پاک. نیست

 خورین؟ می آب منبع همین از شماها، -

 گذارد  می سرش به سر کفتری سینه مهدی
 هس گنده یخچال یه اتاقا از هرکدوم تو تو، جون نه - 

 و زند می باد را خودش پیراهن دامن با حاال که قامت میانه مرد به است شده خیره قاضی خنده، زیر زند می بویه
 است شده بلندتر صدایش

 ...میده زنگ بوی جوشه، آب عین کنم، می تعجب شماها از من -

 دهد می جوابش ته از کسی

 هس که همینه -

 گردن و خاردار سیم های حلقه پشت است آمده و بیرون است زده نگهبانی برج از که کنم می نگاه بام کشیک به
 شنوم می قامت را میانه مرد صدای. است کشیده

 نشد حرف که این -

 است زده چندک پنجره تو که هاست بچه از دیگر یکی صدای

 نخور تو خب -

 خوبی به همه که چنان و گیرد می را گردن و ها گونه عرق پیراهن، دامن با بند، وسط میآید قامت میانه مرد
 گوید می بشنویم را صدایش

 داریم؟ فرقی چه تو و منو مگه نداره، تو و من -

 و باتون و دستبند با که انگار. زند می حرف شهامت با خیلی قامت، میانه مرد. شود می بلند دیوار کنار از پندار،
 ندارد  آشنائی اصالً انفرادی،

 شعور و آدمین همه تون ناسالمتی،... نزنین؟ جیک بدن خوردتون به هرچی که نشستین دورهم آدم، اینهمه -
 .دارین

 بلند. دارد نظر زیر را حرکاتش همۀ زند، نمی مژه. گیرد نمی قامت میانه مرد از نگاه. شود می بلند جا از قاضی،
 کند می زمزمه پندار گوش بیخ که شنوم می قاضی را صدای. پندار کنار میایستم. شوم می

 ...شایدم... نمیدونم... ما دیده جائی یه بابا رو یا -

 قاضی حرف تو رود می پندار

 آره؟ بشناسیش که کنی می خیال -

 دهد می سرتکان قاضی

 مش دیده جائی یه انگار -

 گوید می پندار

 دیدیش کجا ببین... کن فکر خوب پس  -

 میزند حرف قامت میانه مرد

 .بودم انداخته بیرون کثافتو منبع این صددفعه حاال، تا بودم شماها جای به اگر من -
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 سینه رو را دست ها دیوار، به داده ایم تکیه. شده اند بلند هم کفتری سینه مهدی و سیاه منوچ ابدی، ناصر حاال،

 زند می حرف قاضی باز. کنیم نگاه می را قامت میانهمرد  و زده ایم گره هامان

 ...گردنش سرو حرکات... آشناس م زدنش حرف... آشناس خیلی برام کردنش نگاه -

 دارد تردید از رنگی پندار، زدن حرف. قاضی به است شده خیره پندار،

 باشه کار تو کلکی که کنم گمون -

 با بکنم، باید چکار بازپرسی تو که گرفته ام یاد. گرفته ام یاد ازش چیزها خیلی حاال تا. نمیزند حرف بیخود پندار،

 که هائی تجربه به. خورم می غبطه پندار به گاهی. کنم احساس چطور توطئه را بشوم، روبرو باید چطور پلیس

 ...آید درمی کار از درست و کند می که هایی پیش بینی به دارد،

 است قاضی صدای باز

 .مش دیده جائی یه حتماً...میشناسم خوب رو گوشتی لپای اون -

کند  مان تحریک و بزند حرف برامان که دارد وظیفه انگار. شود می پرتوان تر هرلحظه قامت میانه مرد صدای

 نه انگار اما شنود می را قامت میانه مرد صدای که ندارم تردید. اتاق ها جلو راهرو تو است رفته کشیک پاسبان

 به کار. گوید نمی کام تا الم. بکنیم کار هر. است شده عوض بند نگهبان داخل رفتار حاال، تا دیشب از اصالً. انگار

 .کشد نمی نتق و کند می دود سیگار و گوشه یک میایستد. ندارد کسی کار

 .است افتاده چین پیشانی اش به. است شده ریزه چشمانش. گیرد نمی وارد تازه مرد از نگاه. است فکر تو. پندار

 می نگاه قامت میانه مرد به و ایستاده اند دیوار سایۀ بزنند، حرف که این بی و شده اند بلند ها بچه همۀ حاال،

 زند  حرف می جرأت پر و ترس بدون که کنند

 رئیس که نمیخواین چرا... بیرون؟ نمیدازین آبو منبع این چرا... معطلین؟ چرا اصالً... میترسین؟ کی از شماها -

 ...میکشین؟ چی شماها که بفهمه تا بخوره این کثافتا از قلپ یه خودش بیاد، زندون

 نمی تکان جایش از و راهرو تو است رفته بند داخل نگهبان چرا. کرده ایم تعجب همه. کرده ایم سکوت همه

 گیرد می اوج صدایش... زند؟ می جرأت حرف با اینهمه مرد، این چرا... خورد؟

 جرأت شماها اگه... بدن گوش حرفمون به تا بکوبم بند در به آنقد لگد، با که باشم نفری اولین حاضرم من -

 چیکارمون میکنین خیال شماها... بند درِ به بکوبمش و کنم خالی منبع آبو االن همین حاضرم من نمیکنین

 ...میبرنمون؟ کجا زندون تو از که میکنین خیال... میکنن؟

نمی  اصالً و است محکم رفتنش راه حاال،. آب منبع طرف به میافتد راه میزند، حرف بلند صدای با همچنانکه و

 تازه مرد کتف های و زند می جست دارد، برمی خیز پندار که است سایبان نرسیده به قامت میانه مرد هنوز. لنگد

 گیرد می عقب از را وارد

 بده خرج به حوصله کم یه... برادر؟ داری ی عجله ا چه -

 زند می فریاد. است شده قرمز رنگش. کند رها پندار چنگ از را هاش شانه که خورد می تکان مرد،

 .ترسم نمی خدام از من نیستین مردش شماها اگه. کن ولم...  بیرون بندازم کثافتو این تا کن ولم -

. قامت میانه مرد و پندار دور زنیم می حلقه همه،. دیوار سایۀ تو می آوردش کشان کشان و کند می بغلش پندار
 و کند می نگاه و است کشیده گردن بام کشیک. است نیفتاده اتفاقی هیچ انگار. است راهرو تو هنوز بند، پاسبان

 .کشد نمی نفس

 است شده رگه دو که صدائی با و گیرد می را پیراهنش یقۀ دست دو با و گرداند برمی را وارد تازه مرد پندار،
 گوید می شمرده
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 بندازی؟ راه صدا و سر بند تو میخوای چرا... مرد بگو راستشو -

 کند می نگاه اطراف به و دزدد می پندار شکافنده نگاه از را نگاهش قامت، میانه مرد

 نمیخوره آب این از م حیوون آخه -

 می دل به پندار صدای. است ایستاده قامت میانه مرد سر پشت و است گذاشته پیش و پس را پاها ابدی، ناصر
 نشیند

 بریزی؟ آبو منبع که بود موافق باتو ماها از یک کدوم ولی -

 سالک به شود می خیره و خورد می تکان یکهو قاضی،. بگیرد را ها گونه عرق انگشت، با تا میآید باال مرد دست
 کند زمزمه می لب زیر. دستش پشت گسترده

 شدم می دیوونه داشتم... شناختمت حاال ناکس، -

 گوید می پرشتاب و گیرد می پائین میآید دارد که را مرد دست مچ و گذارد می پیش پا عجوالنه همیشه، مثل و

 نیستی؟ آگاهی سوم شعبۀ منشی تو،...  تو... شازده ببینم -

 میزند حرف عجوالنه که است قاضی. لرزیدن به کند می بنا لبانش. پرد می مرد، برافروختۀ رنگ

 نکن خر منو مرده هرچی جون -

 دهد می ادامه و زند می خودش گونۀ به دست با و

 سالکی دست همین با بودم، زده رو مرتیکه ساعت وختی پارسال که نیستی همون تو بگو، راستشو بمیره تن این -
 مینوشتی؟ منو اقرارای

 کند می من من قامت میانه مرد

 ... من میگه کی!... نه... من؟ -

 کشیم می فریاد هم با همه یکهو، که

 هه هی، -

 است شده دستپاچه قامت میانه مرد

 ... اصالً من میگه، دروغ  -

 کشیم می فریاد همه باز

 هه هی، -

 دیوار گچ عینهو است شده قامت میانه مرد رنگ

 ...من میکنه، اشتباه که گفتم -

 هه هی، -

 ... که خورم می قسم -

 هه هی، -

 شود  می بلند پندار صدای
 ...آره؟ بدی، دستشون به بهانه که بریزی هم به بندو میخواستی پس - 

 کند می بغلش ابدی ناصر. نشیند می پس قامت، میانه مرد

 ...میکنین اشتباه شماها -

 زنیم می فریاد جمعی دسته باز

 هه هی، -

 خوک مثل زندان، رئیس که بینیم می گردانیم، برمی سر. شنویم می را بند درِ بازشدن صدای ناگهان که
 میترکد  توپ مثل صدایش و بند تو عجوالنه میآیدکوتاهش  و کلفت پاهای رو تیرخورده،

 چیه؟ سروصداها این... مرگتونه؟ چه  -
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 .نشیند می عقب و شود می باریک کشد، می بیرون ابدی ناصر آغوش از را خودش قامت، میانه مرد

 .میایستد پندار روی در رو و میآید دهیم، می کوچه زندان رئیس به

 پشت. فشارند می شتمُ تو را باتونها مشته. است ایستاده در آستانۀ در پاسبان چند. کنم می نگاه بند در به
 ساکت همه. است زده بیرون ما جمع از قامت، میانه مرد. ایستاده است دیگر پاسبان چند راهرو، تو سرشان،

 میلرزاند را مان دل زندان رئیس صدای. ایم شده

 .انداخت نی عرب که اونجا میفرسمت بدی ادامه اخاللگریا این به بخوای اگه -

 میآید در ابدی ناصر رگۀ دو صدای. است پریده پندار رنگ

 تماشا و بیا که کرد می بپا شنگه ای الم همچین مرتیکه این نبود، پندار اگه که بدون اینو رئیس، جناب ولی -
 .کن

 غرد   می دستش یک و ریز دندان های الی از. رود می هم تو زندان رئیس اخم
 ناصر شو خفه تو -

 است ایستاده آب منبع سایبان زیر که آگاهی سوم شعبۀ منشی طرف به میافتد راه بعد،

 .بیرون برو بیفت راه -

 عقب بند در ها عتایه رو از پاسبان ها، حاال،. دربند طرف به رود می و پائین میاندازد را سرش قامت میانه مرد
 می بلند صدای با و گیرد می دستمان با را گردن و را ها گونه زندان عرق رئیس. راهرو تو ند رفته ا و ند نشسته ا

 گوید

 هیگُ هر که بدونین تا...  بدونین قدرعافیتو تا همدیگه رو میریزمتون گوسفند مثه. دارم جا انفرادی همه تون برا -
 .بخورین تونین نمی میخواد دلتون

 عرق خیس رنگش الجوردی پیراهن. کند می نگاه همه به و گردد می کوتاهش و پرگوشت گردن رو سرش بعد،
 .است چسبیده گرده اش به است، شده

 ماند می رضی جیب بر چهرۀ رو تیزش نگاه. اش خاصره رولگن است افتاده کمربندش. است جسته بیرون شکمش

 بیا من همراه -

. افتد می راه زندان رئیس. نشیند می جیب بر رضی چهرۀ به سوزاند می آتش لۀوگ دو مثل که ابدی ناصر نگاه
 غرد  می جیب بر رضی گوش بیخ ابدی، ناصر

 ...واال نشه پیدات بند این تو دیگه گفتی، چیزی ماها از اگه  -

 است، شنیده را ابدی ناصر حرف که انگار. شود می خیره ابدی ناصر به و گرداند برمی سر میایستد، زندان رئیس
 عرق، درشت های قطره است، گذاشته پیش و پس را پاها. است ایستاده مثل خرپا، ناصر،. دارد مار گوش که انگار
 .است کرده رپُ را سینه اش موی انبوه

به سینه  سینۀ و جلو میآید زندان رئیس. جود می دندان با را سبیلش گوشۀ پندار. است پریده ربُ جیب رضی رنگ
 می بندد، می برگلویش راه که خورده فرو خشمی با و شانه اش گذارد رو می را تعلمی سر. میایستد ابدی ناصر
 :گوید

... بکنم برات کاری یه که بودم فکر این تو همیشه... کنی استفاده تعلیق از بتونی تو که کردم می خیال روزی یه -
  ...خوابشو ببینی باید دیگه، حاال اما
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 دلّاک
 بهروز مطلب زاده: برگردان / زاده   قلیجلیل محمد 

 

چشم های  -: یک روز بچه، روکرد به مادرش وگفت. ساله مش صادق درد می کرد 12چشم های محمد ولی، پسر
احمد با علف خارداردماغ اش .دیروزداشتیم کنارنهربا هم بازی می کردیم. احمد، پسرکبالئی قاسم هم درد می کرد

 .خون ازدماغ اش اومد، درد چشم هاش هم خوب شدروخون انداخت، تا یه ذره 

 : مادرمحمد ولی گفت 

 .خوب پسرم تو هم برو دماغ ات رو خون بینداز -

محمد ولی رفت، میان علف ها گشت، ازهمان علف خاردارپیدا کرد، کمی ازآن کند وبا دست چپ اش توی سوراخ 
. ر دست چپ کوبید تا علف حسابی تو برودهای دماغ اش فروکرد و با دست راست اش هم یکی دومشت به زی

محمدولی، . نیم ساعتی گذشت، خون همینطور داشت بیرون می آمد. بالفاصله خون از دماغ محمدولی بیرون زد
خون دماغش قصد . اما افاغه نکرد. با انگشت های دستش دماغش رامحکم گرفت تا شاید جلوخون ریزی را بگیرد

درهمین حین، مش . مادرش هم نتوانست چاره ای بیندیشد. را صدا کرد دست آخرمادرش. بند آمدن نداشت
 : زن رو کرد به شوهرش و گفت . صادق که ازبازاربرمی گشت، با سبد گوشت به خانه رسید

بیا، . هرکاری می کنم خون بند نمیاد. بیا ببین چطورمیشه خون دماغ این محمد ولی رو بند بیاریم! ای مرد -
 .ای پیدا کنی شاید تو راه چاره

مش صادق، به محمد علی نزدیک شد، با انگشتان دست راست، پره های دماغ محمد ولی را محکم گرفت وبا فشار 
اما خون که در لوله های دماغ جمع شده بود یواش یواش باد کرد . دادن آن سعی کرد تا جلو آمدن خون را بگیرد

 . دوراهی برای بیرون آمدن پیدا کرد و باردیگرجاری ش

 : زن، این بار با صدای بلند بر مش صادق نهیب زد 

زود بدو به ... زود باش بدو، برو پیش اوستا حسین، میگن اون در حَکیمی سر رشته داره ... بدو برو بازار! مرد -
 !.بیارخونه خراب میشم، دِ واینَستا، زودباش برو، هرچه زودتر یه خبر ... اوستا حسین خبر بده، وااِل بچه تلف میشه

 .مش صادق دست خونی اش را در جوی آب شست وبه طرف در حیاط راه افتاد

مش صاق زمانی به دکان اوستا حسین رسید که او ازتراشیدن سریک مشتری خالص شده بود وحاال داشت 
 . جاهائی را که بریده بود پنبه می چید

صادق را به جای مشتری جدید گرفته  اوستا حسین، که مش. مش صادق درآستانه درِدکان ایستاد وسالم کرد
بود، زود آینه را برداشت، درمقابل مش صادق نگه داشت، مش صادق، آینه را از دست اوستا حسین گرفت، چشم 
هایش را بست، ذکری گفت و صلواتی فرستاد، سپس آینه را ابتدا به طرف شانه راست وبعد شانه چپ ودست 

را باز کرد ویک صلوات دیگر فرستاد واز آن شروع کرد به دست  آخرهم درمقابل صورت خود گرفت وچشمانش
 : ودرحالی که آینه را به اوستا حسین برمی گرداند خطاب به او گفت . کشیدن و نوازش موهای قرمزریش خود

آی اوستا حسین، این محمد ولی ما خون دماغ شده، هرکاری می کنیم خونش بند نمیاد، زنم با التماس مرا  -
 .فرستاده، شاید تو بتونی راه چاره ای پیدا کنیپیش تو 
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وقتی مش . اوستا حسین آینه را ازدست مش صادق گرفت وازاوخواست تا داخل دکان شود و روی سکو بنشیند
. صادق داخل دکان شد و نشست، اوستا حسین به او نزدیک شد، دستش را درازکرد و کاله اورا ازسرش برداشت

اوستا حسین درحالی که . ید از گوشه چشم سرتا پای اوستا حسین را نگاه میکردمش صادق بی آنکه چیزی بگو
 : سرش را به چپ و راست حرکت میداد، به مش صادق نزدک شد و گفت 

یا اسمت رو بذارارمنی که همه بدونن مسلمان نیستی، ... بیچاره، دلم به حال ات می سوزد مش صادق... آخ ...آخ -
 .خوب برادر، این راهی که تو پیش گرفتی، راه مسلمانی نیستیا اگه مسلمان هستی، 

تو خجالت نمی کشی که موهای سرت رو اینقدر بلند کردی؟ تازه خجالت هم نمی کشی و میگی، ... آخه مرد
 و ااِل. البته خوب، این هم غضب خداونده که یقه تو رو گرفته. خون دماغ محمدولی بند نمیاد؟

 .دماغ بند نیاد؟ مسلمان هائی مثل تو باید بیشترازاین بال سرشون بیادکی تا حاال دیده که خون 

اوستا حسین درحالی که این حرف ها رامیزد، با استفاده ازآب سردی که دریک ظرف مسی ریخته بود سمت چپ 
 .و راست سر مش صاد راخیس میکرد وآن می مالید تا موهایش نرم شود

اوستا حسین با کناره های . صدا نشسته وسرش را پائین انداخته بود مش صادق، بی آنکه چیزی بگوید، بی سرو
پیشبند دست هایش را خشک کرد، تیغ ریش تراشی را برداشت وشروع کرد به تیزکردن آن با سنگ مخصوص 
تیغ تیزکن وبعد چند بارآن را به تکه چرمی مالید وبعد شروع کرد به تراشیدن سر مش صادق و دوباره به موعظه 

 : امه داد اش اد

عمو صادق، مسلمان بودن یه سری شرط و شروط داره که خیلی سنگینه، آدم های خیلی کمی میتونن این  -
مثال، هیچ میدونی که بلند نگهداشتن موی سرچه گناه بزرگیه؟ اولش اینه که، خونه . شرط ها رو به جا بیارن

 . ختی های جور واجوری گرفتار میشههمچین آدمی همیشه بی خیر و برکته، وبعدش هم این آدم به بدب

به هرچی که میخوای قسم بخورم که بند نیومدن خون دماغ پسرت هم تنبیهیه که خداوند عالم در به خاطر این 
بیچاره ای، بدبختی، و ااِل ممکنه بدبختی دیگه ای . از من به تو وصیت، دیگه ازاین غلط ها نکن. گناه نصیبت کرده

 .دیگه پشیمونی هیچ فایده ای ندار بهت رو بیاره، اون وقت

مش صادق ازجایش بلندش، کاله اش را برسر . باالخره، اوستا حسین سر مش صادق را تراشید و تمام کرد
 :گذاشت، ازجیبش دوکوپک در آورد و به طرف اوستا حسین گرفت وگفت 

 .اوستا خدا پدرت را بیامرزد -

 : واوستا حسین پول را گرفت و جواب داد 

 !.خدا پدر تو را هم بیامرزد -

مش صادق راه افتاد به طرف خانه اش و وقتی وارد حیاط خانه شد، دید که خون دماغ پسرش خیلی وقت است 
محمدولی یک چوب بلند را به جای اسب سوارشده بود از این طرف حیاط به آن طرف حیاط یورتمه . که بند آمده

 .می رفت و مثل اسب شیهه می کشید

 .الغ الغی

 مدیر و سردبیر جلیل محمد قلی زاده

 9166.آوریل  29و 94مجله مالنصرالدین  9و  2به نقل ازشماره 
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شکنج و رنج از سرشار زندگی یک از برگی 134 !  

 

 !برگی از یک زندگی سرشار از رنج و شکنج
 (آقا معمار)دمی به یاد احمد آقازاده 

 
 .یازدهم تیرماه هزار و سی صد و یک شمسی

 روزگاری بود، 

 . روزگار تلخ و تاری بود

 روی بد خواهان ما تیره،بخت ما چون 

 .دشمنان بر جان ما چیره

 شهر سیلی خورده هذیان داشت، 

 .بر زبان بس داستان های پریشان داشت

 زندگی سرد و سیه چون سنگ

 روز بدنامی،

 !.روزگار ننگ

 آری، روزگار بدی بود،

 .بود هنوز خون سرخ شیخ محمد خیابانی بر سنگفرش خیابان های تبریزِ آزادی ستان خشک نشده

 .هنوز سر بریده محمد تقی خان پسیان خون چکان بود

 .هنوز شتک های خون سرخ حیدرخان عم اوغلی بر دامن جنگلی ها خشک نشده بود
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هنوز سایه سنگین تن زخمدار و خونچکان ستارخان قهرمان، در کوچه پس کوچه هـای انقـالب مشـروطه ایـران     

 .سرگردان بود

بـر سـر دار   ... همچون علی مسیو ها و ثقۀ السالم ها و میرزا جهانگیر خـان هـا و   هنوز جنازه آزاد مردان بسیاری 

 .آزادیخواهی در رقص بود

هنوز سرود خوان آزاده ای چون عارف قزوینی در عزلت و بی کسی تن به تسلیم نداده و در زیر خاکستر فراموشی 

 .مدفون نشده بود

 . ان میر پنج، قره نوکر استعمارگر پیر انگلستان  خشک نشده بودرضا خ«  حکم میکنم»هنوز مُرکَبِ حُکمِ جابرانه 

 ...و هنوز

آری، یازدهم تیرماه هزار و سی صد و یک شمسی بود که احمد آقا زاده، در دیزَجِ آذرشهرِ آذربایجـان در خـانواده   

 .ای زحمتکش چشم بر این جهان تیره و تار گشود

کوره سوادی آموخته بود که بـا آن مـی توانسـت فقـط     . ر گذاشتبه هر جان کندنی بود دوران کودکی را پشت س

 . بخواند و بنویسد

تازه پشت لبش سبز شده بود، نوجوان شانزده ساله ای بیش نبود که به کمک و همراه عمویش بـرای کـار دریـک    

تیفـوس  چند ماهی از شروع کارش در لرستان نگذشته بود که بیمـاری  . شرکت راه و ساختمان، راهی لرستان شد

درآن منطقه شیوع یافت و احمد نوجوان با روحی حساس، هر روز شاهد و نظاره گر جمع آوری و به خاک سپاری 

 .غریبانه بسیاری از کارگران و زحمتکشانی بود که برای لقمه نانی یارو دیار خود را رها کرده به آنجا آمده بودند

د و رنج، در تنهائی خویش می گریست، نقشـه بـردار و یـا    روزی از روزها که احمد جوان از غم دیدن این همه در

احمـد جـوان بـا    . همان سرپرست شان که آدم و خوب و نسبتا روشنی بود، او را دید و علت گریـه اش را پرسـید  

 : چشمانی اشک آلود پاسخ داد 

یـب جـان بدهنـد و    مگر این ها کس و کاری ندارند؟ مگر این ها انسان نیستند؟ چرا باید اینگونه بـیکس و غر » -

 «بمیرند؟

 : سرپرست شان از او می پرسد  

 « سواد داری؟»  -

بـه  . وقتی سرپرست شان پاسخ مثبت او را می شنود، از فردای آن روز، او را به سمت سر کارگری بـر مـی گزینـد   

سرپرست می  مرور رابطه دوستانه ای میان او و سرپرست شان ایجاد می شود و اولین اعالمیه ها را از دست همان

 . گیرد و می خواند و از این طریق با جهان دیگری آشنا می شود

عمـویش  . مدت ها سپری می شود و سرانجام، کار جاده سازی درآنجا پایان می یابد و زمان بازگشت فرا می رسـد 

را بـه او مـی   که به کار معماری اشتغال دارد به هنگام بازگشت او، آدرس قهوه خانه ای در سرپل  جوادیه تهـران  

 .دهد  و سفارش می کند تا سراغ شخص معینی برود

 . و بدین طریق احمد جوان گام در راهی می گذارد که سرنوشت او را تا آخرین دم حیات رقم می زند

 ...راهِ رزم و پیکار برای تامین سعادت و خوشبختی انسان. راهی پر از رنج و شکنج. راهی پر افت و خیز

در برافراشتن پرچم حکومت ملـی آذربایجـان   . ان خود در جنبش ملی آذربایجان شرکت می کندبا همه نیرو و تو

پس از شکست حکومت ملـی دموکراتیـک آذربایجـان خـود را در      1905سر از پا نمی شناسد و سرانجام در سال 

 .اردبیل می یابد« نارین قلعه»زندان 



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

شکنج و رنج از سرشار زندگی یک از برگی 136 !  

 

گذاشته است، پس از رهائی از زندان به اشکال دیگری راه احمد نوجوان، که اینک دیگر دوره نوجوانی را پشت سر 

زمانی به سازماندهی دوباره مبارزه در آذربایجان می پردازد و زمانی دیگر پیکِ  پیکار گران . مبارزه را پی می گیرد

 .نفت در خوزستان می شود

 .بریز بازداشت و زندانی می شودبرای بار دوم، در ت 1990مرداد  08انگلیسی  –تا اینکه پس از کودتای آمریکائی 

 .او پس از سپری کردن دوره دوم زندان و پس از رهائی، همچنان میدان پیکار را رها نمی سازد

با خسرو روزبه دیداری می کند، دیداری که گرمای امید بخش و شـورانگیز آن را هـیچ    1995 - 96در سال های 

زندگی احمد افکند که تا آخرین لحظه زندگی و در سردترین و وقت از یاد نبرد، این دیدار چنان آتشی در خرمن 

 سخت ترین لحظه های کار و پیکار، شعله امید را در دلش فروزان نگه می 

 . داشت

برای سومین بار با تعدادی زیادی از یاران و همرزمان خود در چنگ پلیس رژیم شاهنشاهی گرفتار  1999در سال 

 .شد

دموکراتیک آذربایجان در سـال   -ستم شاهی، که با سرکوب  مردم و حکومت ملی حکومت استبدادی و خون ریز 

و با قتل عام و در بدر کردن بیش از بیست و پنج هزار تن از مردم بی گناه و آزادیخواه آن دیار، هنوز هم از  1905

نـدان قهرمـان و از   خون ریزی سیراب نشده بود، پس از یک  محاکمه  ناعادالنه و ساختگی، پنج تـن دیگـر از فرز  

 یعلـ »، «اب سـراب تـ حسـن ذه »، « اسیال یجواد فروغ»، «یکالنتر وبیا»جان گذشته آذربایجان را به نام های 

آنـان   1999 بهشتیاردبه اعدام محکوم کرد و در سحرگاه چهاردهم « آذر انیخسرو جهان» و« یزاده جواد میعظ

 .را تیر باران کرد

صدا می کردند، از تک تک دوستان و رفقائی که طی سال های « رفیق معمار» احمد، که بعدها همه رفقایش او را

 مختلف زندان با آنها آشنا شده و با آن ها انس گرفته بود، خاطرات درس آموز و به یاد

 .ماندنی بسیاری به یاد داشت

در برابر رنجوری  که همواره سنگ صبور یاران زندانیش بود و« علی عظیم زاده جوادی»از رفیق فراموش نشدنیش 

 . و کم طاقتی برخی از آنان، صبوری و شکیبائی پیشه می کرد

هموئی که به هنگام رفتن به پای چوبه دار با حلقه گلی برگردن که توسط  هم بندی هایش از گل های باغچه بند 

 .درست شده بود، با سری افراشته و استوار با زندگی وداع گفت

ای چوبه دار رفیقان همبندش گل های باغچه را پرپر می کنند، و زمانی هم کـه از  هموئی که به هنگام رفتن به پ

 : مقابل سرهنگ تیموری رئیس زندان می گذرد، با سری افراشته از او می می پرسد 

چه فکر می کنید، آیا من شایسته دسته گلی کـه رفیقـان همبنـدم بـر گـردنم آویختـه انـد        ! جناب سرهنگ»  -

 «هستم؟

 : موری، بی آنکه بتواند در زیر سنگینی نگاه او سربلند کند، زیر لب به نجوا می گوید و سرهنگ تی

 .«!...لیاقت شما بیش از این ها هست»  -

از انسان های دوست داشتنی و فراموش نشدنی، مانند عباس حجری، رضا شلتوکی، محمد علی عمـوئی، ابـوتراب   

 .باقر زاده، اسماعیل ذوالقدر و تقی کی منش

با شنیدن نام عباس . نمی توانست شیدائی خود را پنهان کند« آقا معمار»تی صحبت از عباس حجری می شد، وق

همچون سنگی خارا در برابر دشمن، و بسیار نرمخـو  . یگانه بود» حجری همیشه این جمله ورد زبانش می شد که 

 .«و بردبار و انتقاد پذیر در برابرخطاها
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از داریوش فروهر و از آن شهاب گداخته تیزبالی کـه  . آز آیت اهلل طالقانی. می گفتاز خاطرات اش با دکتر سامی 

 . از هوشنگ تیزابی...بسیار زود و نا بهنگام  افول کرد

در همان سال های زندان بود که با یاری یکی از هم پرونده هایش، که معلمی لیسانسـیه و اسـتاد رنگـرزی بـود،     

 .فرش بافی را آموخت

کـار در  . آغاز تالشی دوبـار در کـار و پیکـار، و نبـرد بـا تنـد بـاد زنـدگی        . بار دیگر رهائی از زندان 1919در سال 

ساختمان سازی و جاده سازی و هموار نمودن راه عبور از پل های دشوار گذر زندگی، رسیدن به فصل پر تالطم و 

 ... انقالب 

انقالب کرده، و خزان آرزوها ی دیرین آنان به دست  و سرانجام شکست انقالب و به یغما رفتن امید و آرزوی مردم

 .ارتجاع مذهبی و دشمنان خارجی آن

تا طلوع . اما مگر می شود از پای نشست؟ تا نفس هست، زندگی باید کرد. تکرار می شود« بد»بار دیگر، آن روزگار 

 .و غروب آفتاب هست، باید بر آمدنش را درود و غروب اش را بدرود گفت

، که دیگر آن نیروی سرشار جوانی را ندارد، اما در کوران زنـدگی دشـوار خـویش آموختـه اسـت کـه       «رآقا معما»

 . آرام نمی نشیند. چگونه باید با نا امیدی بستیزد

در گوشه خلوتی از دیار دوست داشتنی خود، . و او با اندک سرمایه ای که در دست دارد. چرخ  زندگی باید بچرخد

 .کند و به فرش بافی با نخ ابریشم می پردازدیک دارقالی دایر می 

قهرمان ملی « ستارخان » اولین قالیچه ای که میبافد پرتره شکوهمند . ابتدا، از چهره محبوب اش شروع می کند

 .ایران است

را « بتهـوون » و بعد به سراغ سرود خوان بزرگ آزادی می رود وبا سر انگشتان مهربان خویش، سیمای پر صالبت 

 .ر قالی ترسیم می کندبر دا

بی وقفه بردار « آقامعمار»خورشید زندگی همچنان درحال طلوع و غروب خویش بود وانگشتان زمخت و کار کرده 

 . بیش از دو سال بود که بر روی تصویر قالیچه تازه ای کار می کرد. قالی می رقصید و اعجاز می کرد

با شوریدگیِ غیر قابل توصیفی تارهای ابریشمین « آقا معمار»گر انگشتان معجزه . فصل بهار تازه از راه رسیده بود

 . تنیده بر پرتره روی دار قالی را نوازش می کرد

به کندی می طپید ومـی رفـت تـا بـرای     « آقا معمار»قلب مهربان و طپنده  ... اما... چیزی به پایان کار نمانده بود

 ...همیشه از طپیدن باز بماند 

چشمانش را بـرای همیشـه بسـت و آفتـاب     « آقا معمار»غروب غم انگیزی که . گیز فرا رسیدسرانجام غروبی غم ان

 : عمرش خاموش شد

 . 1980روز شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 
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 ...!دیداری فراموش نشدنی
 «معمارآقا »، معروف به «هزاداحمد آقا»به یاد شریف و ماندگار 

 (کرج 9982فروردین  29: تاریخ غروب / دیزج. آذر شهر  -9969 تیر 99: تاریخ طلوع )

 زاده بهروز مطلب

 
بزرگ خلق می  رفیق معمار در سال های آخر عمر علی رغم وضع وخیم چشمانش با نخ ابریشم تابلوهایی زیبائی از هنرمندان و شخصیت های

 .این تصویر اورا در کناردست بافته زیبایش از بتهوون نشان می دهد. کرد

 

سوارشو، االن اتوبوس راه مگه خاویار مورچه خوردی پسرکه هی می خندی؟ زودباش ... دِ بیا دیگه... زود باش»

 «؟...می افته

تهران بیرون آورده بود  -ی اردبیل بود که سرش را ازپنجره اتوبوس تی بی ت« روشن»این صدای اعتراض آمیز

 .می خواست تا هرچه زودترسوارشود« لطیف»واز

این عادت . ، درفاصله چند متری اتوبوس ایستاده بود وبا صدای بلند می خندید و غش و ریسه می رفت«لطیف»

انوها همیشگی اش بود، وقتی ازته دل می خندید، کمی به طرف جلو خم می شد، دوکف دستش را روی کاسه ز

 .قرار می داد وآنقدر می خندید تا اشک اش درمی آمد

را کشید، با عجله قد راست کرد، با گُردۀ هردو دست، « لطیف»غرش صدای روشن شدن اتوبوس، ترمزِخندهِ 

 .چشمان به اشک نشسته اش را پاک کرد وبا عجله ازپله هایِ درِعقبِ اتوبوس باال پرید

                                                   *** 

، سرش را برروی شانه «لطیف». اتوبوس با ناله خفیفی، پیچ وخم سرازیری گردنه حیران را پشت سرمی گذاشت

 .گذاشته بود و فس و فس می کرد« روشن»چپ 

با تنی کوفته، یک طرف صورتش را به شیشه خنک اتوبوس چسبانده بود وبا افکاری مغشوش تالش می « روشن»

قَدِ بلند وچهرهِ سیاه سوخته و . تا چشمان اش را با خواب آشتی دهد، اما انگارخواب ازچشمان اوگریخته بودکرد 

، با آن سبیل بلند خوش فرم و ریشِ چند روزنتراشیده و عینک ته استکانی، ازمقابل «آقا معمار»دوست داشتنیِ 

 .چشمانش دورنمی شد
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برای « لطیف»همین دوسه روزپیش که به همراه . آشنا شده بود«مارآقا مع»چند روزی بیشترنبود که با « روشن»

رفته  بود، برای اولین باراو را هم « سرعین»دیدن مهندس عراقی به محل کارش درساختمان نیمه تمام هتلی در

 .درآنجا دید

ا یاری کند ، او ر«لطیف»، ازدوهفته پیش که به اردبیل آمده بود تا در کارهای جوشکاری خانه دوستش «روشن»

آشنائی دیر هنگامی ، که بعد ها به یک . آشنا شده بود« آقامعمار»وسری هم به مهندس عراقی درسرعین بزند، با 

 .دوستی و رفاقت ماندگار بدل شد
*** 

راننده اتوبوس که سرازیری گردنه حیران را با سرعت نسبتا باالئی می رفت دریکی ازپیچ های تند گردنه، پایش را 

که ازتکانه های « لطیف». ل ترمز فشارداد، اتوبوس تکانی خورد، کَژومَژ شد، اما دوباره به حال اول برگشتروی پدا

ناگهانی اتوبوس هراسان ازخواب پریده بود، با چشمانی نیمه باز، گیج وگول و هراس آلود، نگاه ماتش را درامتداد 

لی چیزی دستگیرش نشد، بعد به سمت راست پشت گردن مسافرهای جلوئی به سمت راننده اتوبوس سُراند، و

با چشمانی بسته، درخواب و بیداری، با یاد لحظه « روشن»اما . بپرسد« روشن»خود نگاه کرد، خواست چیزی از

میان  در با دست های چلیپا شده روی سینه، سر« لطیف». کلنجار می رفت« آقا معمار»های دیدار و آشنائی با 

 .خسته خواب آلودش را بست برد، و چشمان شانه ها فرو
*** 

رسیدند که مهندس عراقی درکنار کُپه « سرعین»زمانی به محل ساختمان هتل نیمه سازدر« روشن»و « لطیف»

ای ازماسه و سیمان، داشت چیزهائی را به چند کارگر توضیح میداد و مرد قد بلندی با سبیلی خوش فرم وچهره 

 .درکنارش ایستاده بودای سیاه سوخته وبا عینکی ته استکانی، 

لطیف، با دیدن مهندس عراقی وآن مرد سبیلوی  بغل دستی اش، با چند گام سریع خودش را به آن مرد سبیلوی 

آن دو همدیگر را درآغوش گرفتند وانگارکه سال هاست همدیگر را ندیده اند مشغول خوش و بش . عینکی رساند

 .وآنها را نظاره می کردایستاده بود ، همچنان درجای خود «روشن». شدند

مهندس عراقی، وقتی به صدای بلند خوش وبش لطف و دوستش، برگشت وپشت سرش را نگاه کرد، یک آن 

دستی به سویش تکان داد و پس ازراهی کردن آن کارگر،با گام های سریع خودش را . افتاد« روشن»چشمش به 

 .رساند واورا بغل کرد« روشن»به 

 : معرفی کرد وبا خنده گفت « آقا معمار»ه مهندس عراقی، روشن را ب

 « ...این جوون ازبچه های « آقا معمار» -

های آقا معمارپرازخنده  مچش. گفت« آقامعمار»مهندس عراقی، حرفش را نیمه تمام رها کرد ودرِگوشی چیزی به 

 : شد، به طرف روشن آمد، با او دست داد، او را درآغوش گرفت و به ترکی گفت 

 «...آمدیخوش » -

 : و سپس درحالی که دست چپ روشن را در دستان بزرگ و ورزیده اش گرفته بود، رو به لطیف کرد وگفت 

 «بریم توی اطاق یه چای بخوریم؟ حتمن خسته هم هستید؟ بیائیدمیگم » -

 .رفتند« آقامعمار»هرچهارنفربه طرف اطاق . لطیف با دهانی پراز خنده موافقت اش را اعالم کرد

 یک تخت فنری درگوشه ای ازاطاق قرارداشت که . یک کانتینر پیش ساخته بود« آقامعمار» اطاق

 روی میز. رخت خوابی برروی آن پهن شده بود، کنارتخت، یک میزکوچک عسلی هم گذاشته بودند

 .یک چراغ مطالعه ودرکنارش هم یک رادیو کوچک ترانزیستوری قرارداشت 
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یرون رفت و پس از چند لحظه با یک کتری پرازآب برگشت وآن را روی چراغ ب« آقا معمار»وقتی همه نشستند، 

 .والورروشنی که در گوشه دیگری اطاق جا خوش کرده بود گذاشت

 چستی« آقا معمار»درحرکات . را زیر نظر داشت« آقا معمار»با کنجکاوی همه حرکات « روشن»

ف که میزد، لهجه آذربایجانیش بسیار شیرین حر. و چاالکی خاصی وجود داشت که به سن و سالش نمیخورد 

 . ودلچسب بود

 «روشن»مهربانی ولحن دوستانه اش، جائی برای غریبی نمی گذاشت، انگاری سال های سال بود که 

 . او را می شناخت

 « روشن»مرتب چائی می ریخت وجلو « آقا معمار»با مهندس عراقی گرم صحبت بود و« لطیف»

 . «...!بخور، بخور، بخورپسرم» تکرارمیکرد میگذاشت و به مهربانی  

 درست روبروی پنجره ای نشسته بود که ازپشت شیشه کوچک وچهارگوش آن می شد قله « روشن» 

 آفتاب درست بر فراز قله سبالن رسیده بود وعنقریب بود که خود را به آن . پرشکوه سبالن را دید

 . چیزی به غروب آفتاب نمانده بود. سوی قله برساند

و نزدیک میزعسلی کنارآن نشسته بود با تبسمی برلب دستش را « روشن»که روی تخت، کنار « آقامعمار»

درازکرد و رادیو را ازروی میزبرداشت، آن را روشن کرد ودر حالی که پیچ آن را به چپ و راست می چرخاند، با 

 : هان درآن موج میزد گفت صدائی که شیطنتی پن

 «...االن دیگه حتما  باید اخبارشروع شده باشه ها... ببینیم رادیو چی میگهبذارین » -

 هرسه نفر. و مهندس راعراقی را هم به خود او جلب کرد« لطیف»صدای خش وخش رادیو توجه 

شده بود ایستگاهی را که اوکه ظاهرا موفق ن. بود« آقامعمار»ان به دست ها و صدای رادیو شچشم و گوش 

چائی دیگری ریخت و باردیگر رادیو را از روی میز . میخواست بگیرد، با بی حوصلگی رادیو را روی میز گذاشت

آنقدر پیچ آن را به چپ و راست پیچاند و پیچاند تا اینکه ناگهان از البالی صدای خِروخِرگوش خراش . برداشت

 : لحنی شمرد گفت آن، صدای دلنشین و با صالبت مردی با 

 «!...پیک ایران سخن می گوید!... پیک ایران سخن می گوید» -

که ظاهرا هول شده بود، با همان شیطنت پنهان درصدا، وانمود کرد که خیلی تعجب کرد است، او « آقا معمار»

 : بی آنکه صدای رادیو را قطع کند و طول موج را عوض کند بالفاصله گفت 

 . وصدای رادیو را کمی بلندترکرد« ...ببیند این چی میگه ... دیگهاِاِاِ این کیه »  -

 ...گوینده رادیو بخشی از کتابی با نام ماتریالیزم تاریخی را تدریس می کرد

صدای آن را قطع « آقا معمار». برنامه رادیو که به پایان رسید. روشن همه حواسش به صدای گوینده رادیو بود

 : می خندید گفت کرده و درحالی که چشمانش 

مثل اینکه از ماتریال ومتکا وازاین چیزها حرف ... این آقاهه چی می گفت؟ معلوم نشد چی می گفت»  -

 .«شماها چیزی فهمیدید؟... ها...میزد

اما هنوزهم درذهن خود غرق « روشن». لبخند به لب داشتند« لطیف»مهندس عراقی و . کسی چیزی نگفت

که بیرون آمدند، آفتاب خودش را به « آقا معمار»ازاطاق .وقت رفتن فرا رسیده بود. رادیوبودصدای مهربان گوینده 

 .پشت قله سبالن رسانده بود وابرهای پراکنده برفرازقله سبالن به سرخی میزدند
 ***** 
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 ...آن روزگار از
 زاده  بهروز مطلب

 
 .است یکی از کارهای ارزشمند او ی ازتصویر هم این

 

. لحظاتی میگذرد. ، صدای زنگ در خانه را که می شنود، گوش تیز می کند ولختی منتظر می ماند«آقامعمار»
چه کسی می تواند باشد؟ او که منتظر کسی .زنگ درخانه، سه بار پشت سرهم، با فاصله ای معین، زده می شود

 . «اشد؟ب« روشن»این وقت روز؟ نکند »لب زمزمه می کند  زیر« آقا معمار» .نیست

به چابکی ازجا بلند می شود، گوشه پرده پنجره رو به خیابان، که ازآنجا میتوان زمین فوتبال راه آهن درآن سوی 
روشن با یک پاکت میوه بزرگ دردست، سرش را باال گرفته است . حدسش درست است. خیابان را دید، کنارمیزند
 . وروبه پنجره نگاه می کند

به سن وسالش نمیخورد از پله ها پائین می رود و خود را به پشت در حیاط می رساند،  با سرعتی که« آقا معمار»
روشن به سرعت ازدرِنیمه بازتومیرود، پاکت . داخل شود« روشن»در را که بازمی کند، خود را کنارمی کشد تا 

و دست خود را به میوه را درکناراولین پله ای که داخل حیاط می شود می گزارد و برمی گردد وبا شادی هرد
 . آغوش می گشاید« آقا معمار»پهنای سینه خود باز میکند و برای 

*** 

ازنوشیدن الکل است یا ازهوای گرم اطاق . شاد و شنگول است، صورت سیاه سوخته اش گل انداخته« آقا معمار» 
 . که دانه های ریز وشبنم گونه عرق، روی پیشانی پهنش می درخشد

پر « ویشنیوفکا»را ازعرق آلبالو، یا « روشن»استکان خودش و . با دستمالی نیلی رنگ، عرق پیشانی را می سترد
 : را بدستش می دهد و استکان خود را بلند می کند « روشن»می کند، استکان 

 «!بخوریم به یاد همه اون هائی که دوستشون داریم و نیستند»  -

 : اله دهان خالی می کند، با پشت دست دهانش را پاک می کند و میگوید سپس محتویات استکان را در چ و

چه رفقای نازنینی داشتیم، همه مثل بلور، همه مثل کریستال، دریای شور و ...چه روزگاری بود... یادش بخیر»  -
کریم ... ریکوچک شوشت...علی امید...وارطان... باهاشون می شد حتی تا پشت دیوارمحال هم رفت... شوق و ایمان
 .شریف تر آن دیگری دوست داشتنی تر و یکی از... و...چاردونگه ای
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ه لبش نزدیک کند به ، استکان عرقش را برمیدارد، قبل از آنکه آن را ب«روشن». دوباره استکان ها را پر می کند
 : نجوا می گوید

 .«رو تعریف کنید؟ 06رفیق معمار، راستی اون ماجرای سال »  -

عرق پیشانی اش را پاک می کند، استکان عرق را که دردست دارد بر زمین می گذار، آهی می کشد، « آقا معمار»
 . پشت سرش را می خاراند، چشم بر نوک انگشتان دست چپ اش می دوزد

نگار قصه می گوید، با صدائی که ا. انگار دیگردراطاق نیست، ذهن اش اورا به دوردست های گذشته پرتاب می کند
 : گشاید دهان می

دربارو قره نوکرهاش، در یک توطئه سازمان یافته، حزب را غیر قانونی اعالم کرده . بود 06اواخر بهمن سال  ...» -
بودند، من و سه رفیق دیگه، دریکی از شهرهای کوچک شمال، کارو زندگی می کردیم، همه میدانستند که ما 

حزب، هرچهارنفر ما را گرفتند، یکی دوروزنگهمان داشتند و به محض غیر قانونی کردن . چهار نفر توده ای هستیم
چاره ای نداشتیم، با مختصر پولی که داشتیم هرچهارنفر، سوار . گفتند که باید ظرف سه روز منطقه رو ترک کنیم

 اتوبوس شدیم و خودمان را به تهران رساندیم، قرارگذاشتیم تا زمانی که من بتوانم با حزب تماس بگیرم، هرکدام
من هم به سراغ رفیق کارگر جوانی رفتم که تازه ازدواج کرده بود وبا همسرش . ازرفقا به خانه یکی از آشناها برود

 .دریک  اتاق اجاره ای زندگی میکرد

*** 

م، تصمیم گرفتم هرروز به مکان های معینی که یبرای گرفتن ارتباط  مجدد با حزب هیچ قرار مشخصی نداشت
 . ی آشنائی را دید، سر یزنمحدس میزدم بشود رفقا

از همان اولین روزی که به خانه آن رفیق کارگر آمده بودم، هرروزصبح زود، قبل از آنکه آن دو از خواب برخیزند، 
من بیدارمی شدم و برای آوردن آب ازآب انبار، سطل را برکمی داشتم و به آب انبار محل که در فاصله نه چندان 

برای رسیدن به شیرِ آبِ آب انبار می بایستنی ده بیست پله را پائین می رفتی . رفتم دوری ازخانه قرار داشت می
 .و درفضائی نیمه تاریک سطل را پرمی کردی و برمی گشتی

صبح روز پنجم بود، کله سحر، هنوز ستاره ها در آسمان چشمک می زدند که من سطل را برداشتم و روانه آب 
اریک بود، برای پائین رفتن از پله ها، مجبورشدم تا دستم را به دیوار بگیرم و دهانه آب انبارتاریک ت. انبارشدم

ازآخرین پله که پائین رفتم، چون هنوزچشمم به تاریکی عادت نکرده بود، دست به . کورمال کورمال پائین بروم
ین قسمت دیوار، دیوار ودرحالی که پایم را به زمین کشیدم رو به جلوحرکت کردم، کمی که جلوتر رفتم، درآخر

ابتدا جا خوردم و خیلی ترسیدم، دستم را . درست درکنج دیوارِ سمتِ راست شیرِآب، دستم به جسم نرمی خورد
عقب کشیدم، سطل را زیرِ شیرِآب گرفتم وآن را پرکردم، کارم که تمام شد، با کنجکاوی نگاهم را به سه کنج 

کی عادت کرده بود، انگار یک کسی سرِپا ایستاده وبه سه دیوار سمت راست دوختم، چشمانم دیگرکامال به تاری
 ... کنج دیوارتکیه داده بود، کمی نزدیکتر شدم، وای خدای من

پیرمرد گدائی که هرروزصبح زود و بعد از ظهر، او را درفاصله بین خانه وآب . ازآنچه میدیدم دهانم بازماند
با صدائی . س بکشد به سه کنج دیوارآب انبارتکیه داده بودانبارمیدیدم، با چشمانی ازحدقه درآمده، بی آنکه نف

جز نگاه مبهوت و وحشت زده اش که تا عمق جان آدم را می گزید، هیچ . ترس خورده، چند بارصدایش کردم
ترس . مرده بود. نزدیکتر شدم، یکی دو بار تکانش دادم، نه، انگار نه انگار، مثل چوب خشک شده بود. صدائی نیامد

سطل آب را برداشتم تا از آنجا بگریزم، یکی دوپله را باال آمده بودم که ناگهان، فکری شیطانی به سراغم  خورده،
آمد، سریع برگشتم، دستم را از درون یقه پیراهنش تو بردم، حدسم درست بود، کیسه ای با نخی نسبتا محکم 
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آن را پاره کردم، سطل را برداشتم و با  ازگردنش آویخته بود، کیسه را در مشت گرفتم و با یک تکان محکم  نخ
 . در بین راه دل تو دلم نبود. سرعت خودم را به خانه رساندم

این چه کاری بود که » واقعیِ من، نهیب میزد که  منِدرونم، مرتب بر منِدر تمام طول مسیرِآب انبار تا خانه، 
 « ...!دزد... دزد... کردی؟ 

اری که کرده بود، بی وقفه دست و پا میزد و مرتب استدالل می کرد و با دیگرم، برای دفاع از ک منِاما آن 
 .می شد «نیاز» و« آز» شرمندگی،  دست به دامن توضیح دو موضوع 

رنگ از ... سطل آب را در گوشه ای گذاشتم و کیسه مرد گدا را گشودم. با آشفته حالی خودم را به خانه رساندم
 منِسرانجام . ز و درشت که شپش ها، در میان آن ها وول می خوردندیک مشت اسکناس ری... رخسارم پرید

بی چشم  «آزِ»برهارت و پورت های آسمانیِ « نیاز»پنداری منطق . واقعی ام برداشته بود منِدرونم، دست از سر
 . و رو قالب آمده بود

ستفاده کردم و پول های به سرعت کتری آب را بر روی چراغ گذاشتم، وقتی خوب داغ شد، از آن به جای اتو ا
داخل کیسه پیر مرد گدا را که روی تکه ای روزنامه ای ریخته بودم، یک به یک اتو کردم تا از شپش پاک شان 

نقش آن ها برروی  زیر فشار و گرمای کتری آب، با صدای چرق و چروق می ترکیدند و شپش ها در. کنم
 .اسکناس ها باقی می ماند

او بی آنکه . آخر می رسید ، که همسر جوان رفیق کارگر را باالی سر خود دیدمقتل عام شپش ها داشت به 
هزاران پرسش درنگاه نگرانش موج میزد، چشمان زیبای . چیزی به من بگوید، با بهت وحیرت نگاهم می کرد

همه غم های عالم در پشت پلک های  انگار .عسلی رنگش به آسمانی می ماند که هر آن ممکن است ببارد
ناگهان بغضش ترکید . دیگر نتوانست خودش را کنترل کند. لحظاتی بی صدا نگاهم کرد. مانش تلنبارشده بودچش

 : و با صدائی لرزان گفت 

 «...این پول ها را... چکار کردید؟ ... رفیق » -

 : خواستم چیزی بگویم که این بار با صدائی مرتعش افزود . هق هق گریه امانش را برید

 «...حزب بفهمه...اگه ...آخه... که دزد نیستیمرفیق ما »  -

او نیزبا نگاهی ناباور . هنوز جمله اش را به پایان نبرده بود که همسرش، رفیق جوان کارگر نیزدرکنارش قرارگرفت
همه چیز . به آرامی آنها را دعوت به نشستن کردم. چشم بر دستان من دوخته بود، درمخمصه بدی گیر کرده بودم

 . به هرجان کندنی بود قانعشان کردم... ق افتاده بودهمه چیز را دقیقا به همان شکل که اتفا... را توضیح دادم

دست آخر قرارشد، آن پول ها، که چیزی نزدیک به دویست وبیست و هفت تومان بود، بین من و آن سه رفیق 
 .دیگر تقسیم شود تا ما بتوانیم به سرخانه و زندگی مان برگردیم

*** 

پس از آنکه آنها را راه . هرسه رفیق را دیدم و مقداری به هرکدام از آنها دادم  تا راهی محل زندگی شان شوند 
. انداختم، برای چندمین باربه محله ها و مکان هائی که امکان دیدن آشنائی برای ایجاد رابطه با حزب بود سرزدم

 . بازهم بی نتیجه بود
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با آن رفیقِ جوانِ کارگرو همسرش  فته، تصمیم گرفتم تا به خانه بازگردم وغروب بود، خسته وکو های دم دمه
مقابل آب انبار که گذشتم، دلشوره ای ناگهانی به سراغم آمد، دلشوره ای همراه با نوعی  از. خداحافظی کنم

 . سمجِ درونم باردیگر سربرداشته بود و می خواست یک بار دیگرمرا به محاکمه بکشد منِ. نگرانی

خسته وکالفه و بی حوصله، که ناگهان صدای نازک وخشدارجوان ده پانزده ساله ای که ورقه ای به . الفه بودمک
 : اندازه دو کف دست را باالی سرش گرفته و فریاد میزد

 .فضا را شکاف« ...!پیدا شدن جنازه گدای پول دار درآب انبار... بدوئید» -

در ... که قیمت آن تکه کاغذ بود را دادم ویک ورق از آن را گرفتمپول سیاهی . با عجله به طرف جوان  رفتم
دراطالعیه . اطالعیه توضیح داده بود که چگونه شهرداری، جنازه آن گدا را در گوشه ای از آب انبارپیدا کرده

 !. همچنین گفته می شد که اوبیش ازبیست هزارتومان اسکناس های مختلف را درالی آستین کتش دوخته بوده

به . خرین کلمات سطر پایانی اطالعیه را می خواندم که ناگهان، دستی از پشتِ سر، برروی شانه ام قرار گرفتآ
محض اینکه برگشتم تا ببینم کیست، با چهره خندان رفیق کارگرم هدایت اهلل معلم مواجه شدم که با چشمانی 

رد، ازشوق  زبانم بند آمده بود، انگار دنیا را به من پرفروغ درزیر ابروان سیاه پرپشت، با تبسمی بر لب مرا نگاه مینگ
به مهربانی همدیگر را درآغوش گرفتیم، ازپشت سر رفیق معلم می دیدم که آفتاب دارد خودش را به . داده بودند

 .«...من اما انگار تازه آفتاب دردلم طلوع کرده بود. زور پشت کوه ها می کشد

با انگشت شست و سبابه، گوشه سبیل خوش فُرم خود را تاب . وت می کندبه اینجا که می رسد سک« آقا معمار»
میدهد، وسپس استکان عرقش را برمی دارد وقبل ازآن که، آن را به لب ببرد با دِلِ انگشت، قطره اشکی را که در 

 .  حال غلتیدن برگونه اش است می سترد

 

 

 

 
  ام یدهرجوانی خ این رشته را به نقدِ/  موی سپید را فلکم رایگان نداد

 (رهی معیّری) 

 



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

میر نسرین از داستانک دو 145   

 

 دو داستانک از نسرین میر

 
 آخرین شکار

 
آهوئی با بره آهوی نوزادش  در یکی ازآن روزهائی که به شکار رفته بود، از دور .جوانی شکارچی بود ۀدور پدرم از

 می دانست که شکارچی ها، اگرآهوئی به همراه آهوبره اش باشد شکار نمی کنند، اما، این بار پدر،. را می بیند
 :تمی گف .انگار شیطان زیرجلدش رفته باشد، نمی توانست چشم ازآن آهو و بره اش بردارد

جلدم انگار شیطان به زیر. شکارش کنمحتمن آن روز نمی دانم چرا درکمین بره آهو نشسته بودم ومی خواستم 
  .پشت بوته ها پنهان شده بودم و انگشت اشاره ام بر ماشه تفنگ بود. رفته بود

قلبم بشدت می طپید و با خودم کلنجار می . از دایره کوچک مگسک تفنگ شکاری، آهوبره راهدف گرفته بودم
  .رفتم که ماشه را بچکانم یانه؟

بین من و بره اش قرارگرفته و پریشان و با شتاب ناگهان دیدم که آهوی مادر، با چشمانی نگران و هراسناک، 
 . بسوی من می آید

ناگهان انگشتم بر روی ماشه .ازخود بیخود شدم و دیگر نفهمیدم چه شد. ترس و هراس او به من هم سرایت کرد
  .آهو نقش بر زمین شد. تفنگ فشرده شد

ز پیکر بیجان آهوی مادر، چشمم به بره درفاصله ای نه چندان دورا. بطرفش رفتم به چابکی از جا برخاستم و
آهوی کوچک افتاد که با دانه های مواج و مروارید گون اشک درچشمان مهربانش، پشت درختچه ای پناه گرفته 

نمی دانم چه مدت درآنجا بی حرکت ایستاده و به بره  .دچشمان پراشک آهو بره، مرا بر زمین میخکوب کر. بود
 . آهو، خیره مانده بودم

هنوزراه زیادی نیامده . الخره پس از گذشت لحظاتی، الشه آهوی مادر را بر دوش انداختم و راهی خانه شدمبا 
وقتی برگشتم دیدم که آهو بره به دنبالم روان . بودم که احساس کردم صدای خش وخشی پشت سرم می آید

 ...است
*** 

  .ش وآهو بره ای زیبا در آغوشدر خانه نشسته بودیم که پدرم آمد، با یک آهوی شکار شده بر دو

روزانه سه وعده شیر با شیشه به او ، آهوبره را به من سپرد ومن مسئولیت رسیدگی به او را به عهده گرفتم ،رپد
  .می نوشاندم تا اینکه بزرگتر شد

هرروز بی تابانه به دورحیاط خانه می گشت وگاهی . دیگر فضای خانه برایش تنگ شده بود ،مدتی که گذشت
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ز بی خت، ا نیزخود را به تنها درخت موجود در حیاط خانه تکیه می داد وچشمان غمگینش را برزمین می دو
  .سرانجام پدرم تصمیم گرفت او را در جنگلی رها کند. همه بی تاب شده بودند. تابی اش من هم بی تاب بودم

روح مرا هم با خود  ،برود او رها شود وحس می کردم که اگر . احساس می کردم که دربند بره آهو گرفتار شده ام
 . خواهد برد

  .سرانجام، فکر آزادی ورهائی آهوی بی تاب، برهمه اهل خانه پیروزشد

را درمیان انبوه  آهوبرهوقتی . به نزدیک ترین جنگل محل زندگی مان رفتیم یم وپدر، آهو را برداشت یک روزمن و
اول به آهستگی وسپس . به اشک نشسته محو سبزی جنگل شد با چشمانی او درختان سرسبز جنگل رها کردیم،
 . رفت بی آن که حتی پشت سرش را هم نگاه کند ،با گام هائی به چابکی خیال رفت

اورفت ومن ماندم با ریسمان کمند گردنش بردستانم وقطره های غلطان اشک پدرکه بی صدا برگونه اش جاری 
 .شکار نرفتپدرم دیگر هیچگاه به از آن تاریخ، . بود

 

**** 

 !خاطرات آوارِ

  . خودم را، ول کرده ام روی زمین

 :بابا می پرسه

 «!چرا رو خاکا ولو شدی؟، لباسات کثیف شد » -

  : میگم

البته اگه دوباره از . خوب معلومه دیگه، این خونه که کلنگیه، اگه بزودی رو سرمون خراب نشه شانس آوردیم» -

 « ...ما...آپارت. نو ساخته نشه

 .آپارتمان، کج و تاب میدم ۀو دهانم را موقع ادای کلم

***   

 . درنگی هجوم خاطره های تلخ و شیرین گذشته، در ذهنم جان می

موقعی . صدای خنده و شوخی برادرها و خواهرم، مهمانی های اول ماه و بریز و بپاش های مامان را بیادم می آورد

 .بود که البته همیشه خیلی زود هم خالی می شد "پر"خودش دستش که پدرم تازه حقوق گرفته بود و بقول 

یعنی وقتی که حقوق می گرفت، به محض رسیدن به خانه، یک راست  .هروقت بابا پولدار می شد و پول داشت

  .«جاسازی می کرد -پوالشو جداسازی»رفت توی توالت گوشه حیاط و به قول مامان  می

وم کنج پستوی خانه می نشست و قواره های پارچه های پیراهنی سبز و آبی و که ساعت ها، ساکت و آر "ننجون"

 .می چید، در ظاهر توجهی به این چیزها نداشت صورتی را برای چندمین بار تا می کرد و در صندوق قدیمی اش

 .گاهی سرش را تکان میداد و چیزی زیر لب زمزمه میکرد فقط 

***  
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  . کارگر بیل وکلنگ به دست وارد حیاط شدندیک روزچند . باالخره وقت اش رسید

بابا، چیزهایی به آنها گفت و دست اش را چند بار در هوا به چپ و راست حرکت داد که نشان از فرمان شروع و 

 .پایان تخریب خانه بود

 .و طرح مهندسی برای آپارتمان سازی در انتظارش بود ۀحیاط، معمار با نقش دیگری از ۀدرگوش

از این، همسایه بغل دستی، با چه حسرتی آمد و از بابا اجازه خواست تا عروسی دختر یکی یکدانه  یک سال پیش

  .برگزار کند در حیاط خانه ما   اش را

  .بابا، هم لوطی منشانه دستش را روی سینه اش گذاشت و چشم جانانه ای تحویل زن همسایه داد

پس از آن بود که سه روز تمام  .بعد مثل همیشه سکوت کردطفلک مامان، چشم غره ای به عنوان اعتراض کرد و 

 .از سردرد نتوانست ازاتاق بیرون بیاید

 . جمع و جور و ساده و با کلی بریز و بپاش. عروسی با صفایی بود

 .شام مفصلی دادند که ته مانده آن را چند روزبعد هم گرم کرده، نوش جان کردیم

  .به عروسی دعوت شده بود ی حرف میزدند که به توصیه بابا ،در و همسایه، ماه ها درباره رقاصه ا

 . رقاصی که در رقصیدن هیچ حرکت زیبا و موزونی نداشت

مامان هر وقت می شنید داریم راجع به او حرف می زنیم می خندید وقند تو دلش آب می شد وبا ما هم زبانی 

 . می کرد

   :ت می گف

 « انداختآره، رقص نبود که، شلنگ تخته می » -

   
***  

حاال همه آن خاطرات که جزئی ازاین خانه قدیمی بود ، داشت زیر تیغ ویرانی و فراموشی می رفت و من در میان 

لباس آبی آسمانی که صبح با شور و شوق فراوان . انبوهه ای از گرد و غبار نشسته ، شاهد فرو ریختنش بودم 

  .به خاکستری می زد پوشیده بودم با ترکیبی از رنگ خاک ،

 .خانه با تمام خاطرات و دلبستگی هایم به دست تیغ وتبر به چشم بهم زدنی با خاک یکسان شد

که در خانه فراموش شده و جا مانده « ننجون» از البالی سنگ و آجرو خاک وخول خانه، صندوق زهوار دررفته

پیش از مکه با خود آورده و فرصتی نیافته بود تا جامه بود، با پارچه های رنگارنگ قواره قواره، پیراهنی که سالها 

با پارچه ای لطیف به رنگ  ای بر جانی باشد، بقچه های لباس های تمیز و شسته رفته اش و پیراهن چیندار من 

  .های صورتی که مدتها بود پیدا نمی شد، از زیر آوار بیرون آمد آبی در متن و گل

  .بر خاک بدون تن پوش، لخت وعور، آرام و مهربان نگاهم می کرددرگوشه ای دورتر عروسکی افتاده 

 .به آسمان باالی سرم که چشم دوختم مخلوطی از رنگ های سیاه و کبود و خاکستری در چشم هایم نقاشی شد
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 شعر و شاعران
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 فردا روشن است
 پور امیرحسین آریان

 !آینده باد ما بر طلعتِ چشمِ/ زندگی، تابنده باد، آفتابِ

 
پور  آریان پویا ،(سمت راست نشسته بانوی دوم )هما آریان پور در ، (ردیف دوم در وسط)تصویری از زنده یاد امیرحسین آریانپور 

  9961 دانشجویان در سال نویسنده و هنرمند وهمراه با دوستان  ؛(خر سمت چپآدر ردیف )

 

پور، شاید استقبالی بوده است از حیث وزن و  سرودۀ زنده یاد امیرحسن آریان "فردا روشن است"مثنوی: گنژرا
که  (آفتابِ عاشقانْ تابَنده باد/ بوستانِ عاشِقانْ سَرسَبز باد) موالنا در دیوان شمس تبریزی 829مضمون، از غزل شمارۀ 

ده و در نشریات پیش از انقالب به در قالب مثنوی و با نگاه عمیق دیالکتیکی به فلسفۀ وجود انسان و هستی سروده ش
انتشار متن این سرودۀ شورانگیز به همراه غزل موالنا در این شمارۀ ارژنگ، یادی است ناچیز از این . چاپ رسیده است

 .     شناس، مترجم، استاد دانشگاه و کنشگرِ سیاسی فقید؛ از نسلی فرزانه و بی تکرار جامعه

 

 بودهاست ما، جهانِ این جهانِ

 پودهاست بودها آن را چو تار وُ

 بود، خواهد بود نیز؛ هر چه هست وُ

 بود نیز هر چه خواهد بود، هست وُ

 بودها لیک پوینده است ذاتِ

 .رودها سانِ خود نیارامد به

 شود،« آن»گویی، آخر « این»هرچه را 

 .گه آن شود این شود نابود، آن

 هر بود، نابودان نگر؛ در دلِ

 .ودان نگرنابودها، ب در دلِ
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 نابود است، بود؟ بود، نابود است وُ

 .بودها زایند از نابوده بود

 بیکران نبودِ بود وِ چنبرِ

 :زمان شد کمانی بهر پیکانِ

 آنچه با نابودی خود، گشته هست،

 رفته است؛ دیروزی است، بودِ بودِ

 چون شود نابود آنچه هست بود،

 پر خواهد گشود فردا بال وُ مرغِ

  دیروز است و فردا، روز ما مرزِ

 دیروز ما فردا دخترِ مامِ

 توفانی ما اکنونِ رخیِسُ

 از سیاهی گذشته شد فرا؛

 کنون آید پدید رخِسُ از دلِ

 .آفرید –سبزی آینده نو 

 ای، نوزاده ۀغنچ بین درونِ

 ای نازاده فردا، نوگلِ تخمِ

 هر چه را تو بنگری، آن یک، دو است،

 نو است کهنه، هم پیکِ هم پیامِ

 درنگ؛ بی نو در ستیزِ کهنه وُ

 جنگ هر چیز است یک میدانِ قلبِ

 کهنه را، نو فرو کوبد رقیبِ

 خانه را زو بپاالید حریمِ

 زین کشاکش، خویش هم دیگر شود،

 .آن چه نو بوده است، خود نوتر شود

 خود، جاویدِ بودنی در پویشِ

 فرازد خود به خود فزاید، می می

 رون،آید بُ غنچه می تخم وُ گل ز

 زون؛لیک دارد چیزکی زان دو، فُ

 غنچه تخم است نیز گل، گل است وُ

 غنچه نیست چون گل، عطر بیز تخم وُ

 تر است رمایهزین سبب آینده پُ

 از گذشته، هم ز اکنون برتر است

 امروز من من وِ رفت دیروزِ

 من رود، زان پس بیاید روزِ می
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 روشن است؛من فرداست، فردا  روزِ

 تیره، بام را آبستن است شامِ

 تیرگی روشنی زاید ز بطنِ

 زاد بر زاییده یابد چیرگی

 دوَر نخواهی، شب رَگر بخواهی وَ

 دمَبشر ناگه دَ تاریخِ صبحِ

 صبح روشنیم ما همه در راهِ

 رویم تاریخ، آن سو می در دلِ

 ماست تاریخِ ۀما سازند سیرِ

 تاریخی کجا از ما جداست؟ سیرِ

 آگاهی رویم چون دوان با شوق وُ

 تاریخی خود، کوته کنیم راهِ

 دل، با چشم باز نبشی از جان وُجُ

 ساز اکنون را کند آینده مردِ

 زندگی، تابنده باد، آفتابِ

 !آینده باد ما بر طلعتِ چشمِ

 

 غزل موالنا 
 (829شمارۀ غزل )

 نُه فَلَک مَر عاشقان را بَنده باد

 دولَتِ این عاشقانْ پایَنده باد

 بوستانِ عاشِقانْ سَرسَبز باد

 آفتابِ عاشقانْ تابَنده باد

 تا قیامَتْ ساقیِ باقیِّ عشق

 جامْ بر کَفْ سویِ ما آینده باد

 بُلبُلِ دلْ تا اَبَد سَرمَست باد

 طوطیِ جانْ هم شِکَرخایَنده باد

 تا اَبَد پِسْتانِ جانْ پُرشیر باد

 مادَرِ دولتْ طَرَب زاینده باد

http://shamsrumi.com/molana/poem/ghazal/ghazal-827
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 هایِ یار شیوه عاشق فَریبی

 کَم مَباد و هر دَم اَفْزایَنده باد

 از پِیِ لَعْلَش گُهَربار است چَشم

 این گُهَر را لَعْلَش اِسْتایَنده باد

 چَشمِ ما بُگْشاد چَشمِ مَستِ او

 باد طالِبان را چَشمْ بُگْشایَنده

 دلْ زِ ما بِرْبود حُسنِ دِلْرُبا

 چابُک و صیّاد و بِرْبایَنده باد

 مُرغِ جانَم گَر نَپَرَّد سویِ عشق

 پَرّ و بالِ مُرغِ جانْ بَرکَنده باد

 عشقْ گِریان بینَدَم خندان شود

 اَش پُرخنده باد ای جهان از خنده

 ها از شَرمِ لَعْلَش آب شُد سنگ

 شَرمَنده بادها از شَرمِ او  شَرم

 من خَموشَم میوه نُطْقِ مرا

 .بِپاالیَد که پاالیَنده باد می
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 های استوار با گام
 ای از زنده یاد دکتر فریبرز رئیس دانا برای زنده یاد بابک پاکزاد سروده

 

 های استوار  به پاسخ صدای کوبشِ گام

 بر صخره های تیز گوش 

 فریادی برآمد 

 شبِ قیرگون را شکافت 

 راهمان را روشن ساخت 

 مان  و در امتدادِ سرنوشت

 برای ماندن، باز 

  :ها روُیانید الله

 نا سرنگون 

 نارنجی 

 و گلگون 

 هاشان  قراری گلبرگ و در بی

 حاال 

 شوند  فرزندانی زاده می

 .سُرخِ سُرخ

 *** 

 (1998بهمن  9انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران، پنجشنبه عمومی برگرفته از فایل صوتی سخنرانی در نشست )
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 لوربُ نگِتُ ماهیِ
 (پاینده)محمود پاینده لنگرودی 

 (9999آبان  29 -9996آذر  29)

 

 

 !نوروز را مانیم ۀسفر لورِبُ نگِتُ ماهیِ

 ما تاریک گرمِ روزِ کوتاه وُ ما عمرِ

 باریک ما در آبدانی کوچک وُ رقصِ

 !شاد دریاگرد ماهیانِ شرمگین از

 این مانداب، ما در

 بینیم اقیانوس ها را خواب می خشمِ

 !رودهای دور ای شما بازیگرانِ

 !های گرم آب ای شما دلدادگانِ

 !روزتان خوش باد

 دلگیر هوای خسته وُ ما به این حال وُ

 سال ها سال است خو کردیم

 !حسرت در گلو کردیم آبِ

 

 (9996آبان /  تهران)
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 سرود از هوشنگ عبّاسی کوتَهدو 
 

 
9 

 چراغی بیفروز

 شب فراوان سال

 خواهد بود

 بی تو

 من ابری چشمانِ

 در من جاری

 می شوند

 .رودهای جهان

 

 مدیمآما به دنیا 

 عاشق زاد باشیم وُآ

 کس که نآ

 برای دیگران

 قفس می سازد

 .در بند می ماند خود

 

2 

 مدآروزی خواهد 

 ها گشوده دریچه

 عاشق پرندگانِ

 النه می سازند

 زادانهآ

 های گل گلوله ،از توپ

 پر تاب می شود

 سربازان

 باز خواهند گشت

 به خانه ها

 مدآروزی خواهد 

 سکوت را

 خواهی شکست

 تو بهار در دستانِ

 .جوانه خواهد زد

 رویا هایمان

 گیاه ب وُآچون 

 .میختآدر هم خواهد 
 

 بوسه هایمان

 ترانه خواهد شد
 

 مدآروزی خواهد 

 رهگشا میدِای اُ

 ییآتو می 

 انتظار

 .پایان خواهد یافت
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 !جاودان دَمَد نورِ آفتاب
 ابوالقاسم الهوتی

 
 تیره شد فضا،

 ابرِ پُر بال

 پرده بر کشید

 .روی آفتاب

 !عدل شد نِگون

 گشت غرقِ خون

 چنگِ ارتجاع،

 .جسمِ انقالب
 

 تا شود اسیر

 میهنِ کبیر،

 دشمنان دهند

 !توده را عذاب
 

 بادِ سخت کَند

 شاخی از درخت،

 لیک محکم است

 .ریشه اش در آب
 

 در شَرار وُ دود

 کامال گشود

 ملتی بزرگ

 .ها ز خواب دیده
 

 توده باقی است،

 دست تیغِ حق به

 زود از ارتجاع

 کِشد حساب می
 

 زین ستم که وی

 بر نهاده پِی

 زین گُنَه که او

 .کرده ارتکاب
 

 خلقِ پُر هنر

 صاحبِ ظفر

 کاخِ ظلم را

 .می کند خراب
 

 ابرِ پُر بال

 می شود فنا

 جاودان دَمَد

 !نورِ آفتاب
 

تابسـتان   0مجله دنیا، سال دوازدهم، شماره : سرچشمه

این شعر را ابوالقاسم الهوتی در اواخـر زنـدگی    -1952

خود برای حزب تودۀ ایران سروده و از روی دستنویس 

 .خود او به چاپ رسیده است
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 9199مایاکوفسکی در سال 
 1912/ آنا آخماتووا: سروده ای از

 

 

 ت وقتی که تو بر بلندای غرورت بودی،ا شناختم نمی

 آید، ات به خاطرم می طوفانی تنها طلوعِ

 اما، شاید امروز این حق را داشته باشم

 :دور را به یاد آرم که آن روز از روزگارانِ

 تو اصوات اوج گرفتند در شعرِ

 ...آواهای نو ۀتنور

 تا کجوان و چابُ دستانِو به 

 .پا شد هش بحِموُ داربستی عظیم وُ

 هر چه را که لمس کردی،

 .انگار هرگز چنین نبوده تا آن روز

 فرو پاشید، ،اش را عزم کردی هرچه را که نابودی

 .زندگی بود مرگ وُ هر کلمه حکمِ

 تنها،  ه وُیکّ

 به دور از قناعت، 

 شکیب، صبر وُ بی

 .قدر را به ستوه آوردی قضا وُ

 روی دانستی که فوراً می می
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 .کبیر خواهی پیوست ۀمشتاق به آن مبارز و آزاد وُ

 خواندی، برای ما می

 .شنوم پژواک را می رپُ شِو من هنوز آن غرّ

 بارید، ریب میاش اُ باران در چشمان خشمگین

 .تاختی گاه که وحشیانه بر شهر می آن

 ناآشنای تو، هنوز نامِ

 .رواراجتماعات، تُندَ تاالرِ ود می آید بر عبوسیِفر

 کشور، شود در سراسرِ چه امروز گرامی داشته می آن

 .نبرد بانگِ یهِ طنین است، طنینِ

 

*** 

 

 !بگذار فوالد شویم

 
 ....مما بیشتر از این نمی توانیم راه بروی. ما خسته ایم. ما گرسنه ایم: چرک ها یقه -

 اید؟ خسته اید؟ فوالد می تواند خسته باشد؟ گرسنه: کشاورز/کارگر -

 .ما فوالد نیستیم: شوی رخت زنِ -

 !بگذار فوالد شویم: فلزکار کارگرِ -

 

( کارگران و زحمتکشان)مایاکوفسکی که در آن یقه چرک ها .نوشته و( 1918نسخه )از نمایشنامه میستری بوف ]

 .[ی روندم( سرمایه داری و دارودسته اش)یقه پاک ها  به جدالِ
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 شویم ما را زمانه گر شکند ساز می
 ایراندخت 

 

 شویم  آواز می های سرخ هم با الله

 شویم مجروح بال و خسته به پرواز می

 ایم ی خورشید در شب ما راهیان چشمه

 شویم نشکفته اختریم و سحر باز می

 های روشن شعری امیدوار گل واژه

 شویم ساز می گامِ هر سپیده غزل هم

 شود مهر سکوت بر لب ما داد می 

 شویم ما بی کلید معجزه اعجاز می

 ناخلف که تبر شد ز ما نبود آن نخلِ"

 * ".شویم ساز می ،ما را زمانه گر شکند

 

 هنر اعتراضی برگرفته از کانال تلگرامی

--------------------------------------------------------------------------------------- 

این بیت از غزل که شاعر آن را با تغییراتی در پایان سرودۀ خود تضمین کرده، در فضاهای مجازی متاسفانه عموما به * 
ای از شاعر زنده یاد بهرام  ، سروده"تعظیمِ تاک"ل که اصلِ آن بیتی است از غز نام صائب تبریزی معرفی شده، در حالی

که متن صحیح  -"آشفته"فرزند قاسم متخلّص به  -( پَریش با تخلّصِ) پَریش شهرضائیمشهور به ( 1909-1992)سیّاره
را در پی این  که آن "کند ما را زمانه چون شکند ساز می/ آن نخلِ ناخلف که قفس شد ز ما نبود" : آن چنین است

 (.  توضیح از ارژنگ است. )استقبال می خوانیم

 

http://t.me/Honare_Eterazi
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 تعظیمِ تاک
 پریش شهرضایی

 

 کند فردا که الله زیستن آغاز می

 کند مرا باز می شعرِ داغش زبانِ

 درمان یکی است طفل دل غم گرفته را 

 کند غافل مشو ز اشک که اعجاز می

 جائی که داغ گفتن و ناگفتنش یکی است 

 کند شقایق است که ابراز می مغبونِ

 ی می را هراس نیست از داغ شعله، شیشه 

 کند پرواز می نپخته وحشتِ خشتِ

 های دیگران چشم از غزال خوش که غزل 

 کند ی شیراز می خواجه بیتِ کی کارِ

 ای انصاف را نگر که به اندک بهانه 

 کند سرافراز می تاک، سروِ تعظیمِ

 شود ولی اهل نظر ز یک نظر آگه 

 کند ما را هنوز عشق برانداز می

 ناخلف که قفس شد، ز ما نبود آن نخلِ 

 کند ما را زمانه چون شکند ساز می

 شکسته گفت سربلند، چنارِ با سروِ 

 کند هر کس که دلپذیر شود ناز می

 "پریش"از دل به حیرتم که به هفت آسمان  

 .کند پرواز می ش وُچکد ز بالَ خون می

 ( دیوان پریش شهرضاییبرگرفته از ) 1962مرداد 

  

https://ketabnak.com/book/83768/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C
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 های سُرخ پایتختی از گُل
 والدیمیر مایاکوفسکی

 
 کهن را ما جهانِ

 وار درهم خواهیم کوبید دیوانه

 ی نوینی را ما اسطوره

 جهان بر سراسرِ

 .طنین افکن خواهیم کرد

 زمان را ما حصارِ

 زیر پای خود

 لگدکوب خواهیم گرد،

 ما از رنگین کمان

 موسیقی خواهیم ساخت گامِ

 رویاها رخ وُهای سُ گل

 شاعران که به دستِ

 ند شدندژَخوار و نَ

 نوین در پرتوِ

 ...شگفتخواهند 

 برای شادی چشمان مان

 بزرگ سالکودکانِ  چشمانِ

 نوینی رخِهای سُ ما گل

 برخواهیم ساخت

 رخهای سُ ی از گلیها پایتخت

 ...ها لبرگهایی از گُ با میدان
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 یادی از عمو نجف

زبان را بالفعل کرد ۀهای بالقو ظرافت ،دریابندری با نثری خالقانه  

 امیرحسن چهلتن

 

گفت و  شاگرد ممتاز رشته ریاضی که شعر می". است 9991نویس ایرانی متولد سال امیرحسن چهلتن، داستان: گنژرا
تحصیل در رشته  ۀسالگی برای ادام98سالگی و در یک کتابچه قرضی چند داستان کوتاه و بلند نوشته بود، در  96در 

« صیغه»نام نخستین مجموعه . مهندسی برق وارد دانشگاه شد و در دوران دانشجویی دو مجموعه داستان منتشر کرد
چهلتن . 9919سال بعد منتشر شد و فقط چند ماه قبل از انقالب بهمن  که دو« دخیل بر پنجره فوالد»بود و نام دومین 

. دکن تر شروع به نوشتن داستان می نفس  گردد و بعد از تجربه جنگ، تازه رمیبعد از انقالب و زمانی که به ایران ب
و ساعت پنج برای مردن دیر است ( 9999)، چیزی به فردا نمانده است (9999)های دیگر کسی صدایم نزد  مجموعه

 .  (ل پیش با روزنامۀ شهرونداز گفتگوی سه سا) "...را منتشر کرد و آثار منتشرنشده فراوانی دارد( 9989)

وگویی با   بعداز درگذشت مترجم نامدار و نویسندۀ فرزانه، نجف دریابندری؛ گفت( ایبنا)خبرگزاری کتاب ایران 
  .   امیرحسن چهلتن داشته که متن آن را می خوانیم

 

من هم مثل همه کارشناسان حوزه : اظهار کرد ،(ایبنا)خبرگزاری کتاب ایران وگو با در گفت امیرحسن چهلتن
ای بود و ما را با آثار مهمی ازگنجینه ادبیات جهان  دریابندری، مترجم و نویسنده برجسته  ادبیات معتقدم که نجف

دهد که همیشه روی کارهای  کرد و پرونده کاری او به ما نشان می او کار ترجمه را از جوانی شروع. آشنا کرد
 .گذاشت مهمی دست می

تاکنون سه چهار نسل مدیون زحمات وی هستند؛ نثر پیراسته دریابندری یکی از دالیلی بود که  : وی ادامه داد 
ثری خالقانه و با استفاده از او با ن. خواهد کتاب را زمین بگذارد اش نمی شود و دل مخاطب با خواندنش جذب او می

ای را که در زبان فارسی وجود داشت، بالفعل کرد و در نهایت ما را با  های بالقوه استعدادش، همه ظرافت
 .های فراوانی تنها گذاشت یادگاری

https://www.bartarinha.ir/fa/news/623710/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87%D9%84%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%25
http://www.ibna.ir/fa/shortint/290386/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%B2%25D
http://www.ibna.ir/
http://www.ibna.ir/


9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

کرد بالفعل را زبان بالقوۀ های ظرافت خالقانه، نثری با دریابندری 164   

 

یادگاری زبان یک امر کامال : های تجربی و غیرآکادمیک نجف دریابندری گفت این نویسنده با اشاره به آموزه 
بنابراین برای . آموزیم طور که ما زبان مادری را پیش از خواندن و نوشتن خیلی خوب می جربی است؛ همانت

کنم تمام کسانی که  های فردی احتیاج نداریم و من فکر نمی یادگیری هیچ چیزی به اندازه زبان ما به کوشش
از این رو، یادگیری زبان حتی در دانشگاه  .کنند، بتوانند دست به ترجمه بزنند های زبان آکادمیک را طی می دوره

 .هم به تالش فرد بستگی دارد و نجف دریابندری از این دست مترجمان بود

تسلط نجف دریابندری به زبان مقصد یعنی زبان مادری، باال بود؛ چراکه برای ترجمه موفق نیاز است : وی افزود
ترجمه در عین حال . اقع دانستن زبان شرط اصلی استکه مترجم زبان مبدا و مقصد را به خوبی بشناسد و در و
های نوشتن را بلد باشد، درست مثل دانشی که نجف  یک آفرینش مجدد است و مترجم باید برخی از ظرافت

های  توانید آدم شما می. دریابندری داشت و دیدیم که او از عهده هر اثری که رویش دست گذاشت، به خوبی برآمد
بنابراین مترجم عالوه بر . توانند ترجمه کنند دانند اما نمی خود ببینید که چند زبان می زیادی را در اطراف

 .های نوشتن هم آشنا باشد شناخت زبان، باید با ظرافت

تا وقتی : های اخیر گفت چهلتن در بخش پایانی صحبت هایش با اشاره به دالیل ظهور مترجمان ضعیف در سال  
دهد که  رایت را رعایت نکنیم، هر کسی به خودش اجازه می ت نشود و ما قانون کپیکه قوانین در کشور ما رعای

ترین کشورهای  شما توجه داشته باشید که در امن. افزار ترجمه و به بازار عرضه کند اثری را بردارد و به کمک نرم
بنابراین باید جامعه را . وندر کنند و به خانه می کشند و قفل می های خود را می ها کرکره ها شب دنیا هم، مغازه

رایت امکان سواستفاده را سلب کرد تا حق کسانی که مانند  مند کرد و با پیوستن به کپی پیش از هر چیزی قانون
 .کنند، از بین نرود دریابندری، اثر ارزشمند تولید می

سالگی در تهران  91 سن در 1999ماه  اردیبهشت 15دریابندری، نویسنده و مترجم مطرح کشورمان   نجف 
 .درگذشت

*** 

 (ایبنا)گزارش تصویری سایت خبرگزاری کتاب ایران 

 لمس کنید/ ونجف بر روی تصویر زیر کلیکتصویر از عم 96برای مشاهده 

 

http://www.ibna.ir/fa/gallery/290336/1/%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://www.ibna.ir/fa/gallery/290336/1/%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 شرح دیدار شهریار و قمرالملوک وزیری
 *بیوک نیک اندیش: به قلم/  "خاطرات شهریار با دیگران": برگرفته از

 
من آن شب رفتم ولی باورم نبود که به . آن شب اکثر رجال تهران در آن ضیافت شرکت داشتند: فرمود شهریار می

گفتم من کجا و  با خود می. نیز شرکت داشت، مرا راه دهند( اولین خواننده زن ایران)قمرالملوک آن مهمانی که 
دست مرا گرفت ( دوست استاد شهریار)« شهیار»باالخره آن روز ... ضیافتی که قمرالملوک در آن شرکت دارد کجا

مرا برد داخل یک . برد، رفتم میمن هم به خیال اینکه مرا به مهمانی یک مجلس . و با خود به آن مهمانی برد

 .اتاق کوچک و تاریک و در را از بیرون قفل کرد

خندید گفت، اگر اینجا شعری مناسب  کار را میکنی، این چه رفتاری است؟ در حالیکه می شهیار چرا این :گفتم
تاریک است، را خدا رحم کن، این اتاق  حال مجلس مهمانی نسازی، بیرون آمدنت ممکن نیست، گفتم شهیار تو

گفت ممکن نیست، گفتم اقال چراغی به . بیند، مرا بیرون بیار تا شعری بگویم توانم چشمم هیچ جا را نمی من نمی

بعد از حدود بیست دقیقه  .توانستم چیزی بنویسم رفت و چراغی کوچک آورد که با نور آن به زحمت می. من بده
. گفت اگر راست میگویی چند بیتش را بخوان. ستی را ساختمخوا گفتم شهیار جان مرا بیار بیرون، شعری که می

گفت . کمی در را باز کرد، چند بیتی از آنچه ساخته بودم خواندم. گفتم کمی در را باز بگذار تا برایت بخوانم
تو را خدا االن ساختی؟ گفتم پس کی ساختم؟ در را باز کرد و دستم را گرفت و داخل سالن برد و « شهریار»

 :شهیار مرا چنین معرفی نمود .خواست تا مرا معرفی کنداجازه 

خواند و شاعر خوبی هم هست و در آینده افتخار کشورمان خواهد شد  امشب جوانی را که تازه درس طب می"
شعری را که در عرض چند دقیقه برای خیر مقدم خانم قمرالملوک ساخته برایتان . کنم حضورتان معرفی می

 ."خواند می

کردم، زیرا چنین مجلسی برایم تازگی  رنگ صورتم سرخ شده بود، در دل با خدای خود راز و نیاز میمن که 

 :به هر حال شروع به خواندن غزل نمودم. داشت
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 فلک امشب قمر اینجاست از کوری چشمِ

 آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست

 فلک از بنده بگوئید آهسته به گوشِ

 شب قمر اینجاستچشمت ندود این همه، یک 

 آری قمر، آن قُمری خوشخوانِ طبیعت

 هنر اینجاست آن نغمه سرا، بلبلِ باغِ

 سوخته از شوق جان شمعی که به سویش، منِ

 پروانه صفت، باز کنم بال و پر، اینجاست

 تنها نه من از شوق، سر از پا نشناسم

 بی پا و سر اینجاست یک دسته چو من، عاشقِ

 شیدا  ی عاشقِهر ناله که داری بکن ا

 ی عاشق اثر، اینجاست جائی که کُند ناله

 رویش مهمانِ عزیزی که پی دیدنِ

 همسایه، همه سرکِشَد از بام و در، اینجاست

 ی دلکش باده آوازِ خوش وُ سازِ خوش وُ

 خبر آخر، چه نشستی؟ خبر اینجاست آی بی

 روی قمر، ای ایرجِ ناکام ای عاشقِ

 بیدادگر اینجاست تِبرخیز، که باز آن بُ

 ای کاش سحر ناید و خورشید نزاید 

 .کامشب قمر این جا قمر این جا قمر اینجاست

 

در این میان شهیار از شوق و شادی در پوست . گفتند زدند و آفرین می خواندم کف می هر بیت را که می
قمر از میان دو شخصیت سیاسی آن روز بلند شد و در حالیکه حضار  ،وقتی غزل را به آخر رساندم. گنجید نمی

 .زدنند، پیش من آمد، دستهایش را به گردنم حلقه زد و صورتم را بوسید بطور ممتد کف می

من که حسرت دیدار قمر را داشتم، ببین چه حالی برایم دست داد، بعد گفت که از این به بعد باید تو را زود زود 

 .رد پهلوی خود نشاندبُببینم و مرا 

 

  معرفی و ارائه فایل پی دی اف کتاب در بخش نقد و معرفی همین شماره ارژنگ* 
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 "گُلِ یخ"خالق ترانۀدرگذشت مهدی اخوان لنگرودی؛ 
(وین 9911خرداد  1 -لنگرود 9924مهر  1)  

 !مرده باشند / شعر که می گویند که نتوانند/ که جانِ شاعران را طوری نگیرد/ شته باشد مرگشرم هم باید کمی دا

 
او دوران کودکی، . پدرش صاحب کارخانه چای بودو در شهر لنگرود  1901زاده  مهدی اخوان لنگرودی

شناسی  از دانشگاه ملی ایران در رشته جامعه 1951در سال . گذراند تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در این شهر
 . التحصیل و برای اخذ مدرک دکتری راهی وین شد فارغ

از دیگر آثار . با مقدمه محمود پاینده لنگرودی چاپ شد 1915در سال « سپیدار»دفتر شعرش با عنوان  نخستین
« گل یخ»و  1968« سالیا»، 1965« خانه»، 1962« آبنوس بر آتش»، 1969« چوب و عاج»توان به  می شعری او 

، 1965« درمان»، 1961« آنوبیس»از توان  هایش نیز می ها و رمان از داستان .اشاره کرد 1968( برگزیده اشعار)
نام  1990« توسکا»و  1968« اال تی تی»، 1969« در خم آهن»، 1966« ارباب پسر»، 1965« پنجشنبه سبز»

ای »، 1990« از کافه نادری تا کافه فیروز»، 1982« خدا غم را آفرید، نصرت را آفرید»، «یک هفته با شاملو» .برد
وگوی بهزاد موسایی با  گفت)« ببار اینجا بر دلم»، 1969( ار خوان رامون خمینسترجمه اشع)« دل بمیر یا بخوان

 .از دیگر آثار او هستند 1981( مهدی اخوان لنگرودی

شاعر و نویسنده در اتریش از دنیا  "مهدی اخوان لنگرودی"که خبرآوردند  1999دوشنبه، پنجم خردادماه بود 
اما در . یل عارضه مغزی در بیمارستانی در اتریش بستری شده بودبه دل یک ماه پیش از مرگش  او. رفته است

 .سالگی درگذشت 65نهایت به دلیل شدت عارضه در 

شناخت، اما از آن همه کار و  نوشت، کافکا، لورکا و بورخس را به درستی می مهدی لنگرودی، شاعر بود، رمان می
است که با همکاری « یخ گلِ»ر ترانه مشهور و ماندگار شود شع ها مانده و با آن توصیف می پژوهش، آن چه در یاد

ها  تهیه و اجرا شد و البته هنوز هم این قطعه زیبا ورد زبان "کورش یغمایی"دوست و هم دانشگاهی خود، یعنی 
نشینی، چون  مهدی لنگرودی، با شاعران و نویسندگان کافه. ی چهل و پنجاه بود او از شاعران نسل دوم دهه .است

آل احمد، نصرت رحمانی، منوچهر آتشی، بادیه نشین، گلسرخی، نوری زاده، ابوالقاسم ایرانی و امثالهم حشر جالل 
  . و نشر داشت

. ی زندگی و شعر نصرت رحمانی نوشت او کتاب حجیمی درباره. ی این ها، عاشق نصرت رحمانی بود بیش از همه
آزاد .مهدی اخوان لنگرودی، در این کتاب با م. نشینیم ا میدر این کتاب، شیفتگی او را به نصرت به خوبی به تماش

http://www.ketabnews.com/fa/news/6208/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85
http://www.ketabnews.com/fa/news/6208/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85
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یخ ُگل  "ترانۀ خالق لنگرودی؛ اخوان مهدی درگذشت 168 "  

 

اخوان لنگرودی، اغلب از شیرین . ی نصرت رحمانی سخن گفته است درباره[ ارژنگ -محمود مشرف اصفهانی]
به سخنان ناقدان و  ،زند گوید و، چون کمیت او در نقد لنگ می های نصرت رحمانی سخن می ها و شیرمستی کاری

 .کند ش استناد میدوستان شاعر

در این دو کافه . ی مراودات و منافسات شاعران با همدیگر است او هم درباره« از کافه نادری تا کافه فیروز»کتاب   
اخوان لنگرودی  . زنند گیرند و در شهر پرسه می ها پا می ها و براهنی ها و رحمانی ها و آل احمد ها و شاملو هدایت

  .و نویسندگان نگاشته است صفحه از ارتباط شاعران 009

و  "آیدا سرکیسیان"همراه با  "شاملو". ای نوشته است صفحه161اخوان لنگرودی در یک هفته با شاملو یک اثر 
مطالبی را . بودند یک هفته به اتریش برای سخنرانی رفته بودند و مهمان اخوان لنگرودی "آبادی محمود دولت"

هایی که اخوان  مثل نقل قول. دارد ه از بسیاری از مسائل پرده برمیاخوان لنگرودی در این کتاب نوشته ک
 .آورد ی نصرت رحمانی می لنگرودی از شاملو درباره

 "گل یخ"ماجرای ترانه 

« ارباب پسر»کشید و رُمان  توان بسیار نوشت که دست از نوشتن نمی های اخوان لنگرودی می ها و نثر درباره شعر
های اخیر هم  ترین کار اخوان لنگرودی در سال شده کم شناخته که منتشر شد یا دستشاید آخرین کار او باشد 

ای  و در پرونده 1999است؛ چنان که او در مهر « گل یخ»اما اثری که تبدیل به خاطره جمعی ما شده، ترانه . بود
 .را دوباره گفت« یخ گل»برای کورش یغمایی منتشر کرد داستان « تجربه»که مجله 

شعر گل یخ زمان بسیاری با من زندگی »: شود این گونه شروع می« تجربه»مهدی اخوان لنگرودی در نوشته 
توانستم آن را از درون خودم بیرون بکشم و ماهیت اصلی اش را  اما نمی. رفتم همراهم بود هر جا که می. کرد می

بایست  محکوم به مرگی که می مثل. کشاند های بسیاری این شعر درونی مرا به خفگی می لحظه. عینیت بدهم
 «.ای ابدیت مرا به خود مشغول داشته بود اعدام شود به گونه

جلوی دانشگاه تهران . مثل این که همین دیروز بود»: شعر را سرود و ترانه را هم کورش یغمایی خواند و غوغا کرد
م علی را هم از دانشکدۀ وقتی سوار ماشینش بودم تا بروی. شاهی بودم منتظر مونا همسر دوستم علی ملک

 .تایی برای ناهار به رستوران دانشگاه برویم آرشیتکت برداریم و سه

در ماشین هنوز نفس دوم و سوم را نکشیده بودم که مونا با تعرض، اما با عشق و عالقه به هنر و شعر اعتراض خود 
گل یخ را شنیدی؟ بشنو تا ! ایی کردهببین شاعر این ترانه چه غوغ! آخر، شما هم شاعرید؟: را به من اعالم کرد

 .قطعه را گذاشت و شنیدیم! بدونی شعر گفتن یعنی چی

برای . کنم برای زیبایی شعر گریه نمی: دیدی، شعر چقدر زیباست؟ گفتم: های خیس مرا که دید، گفت چشم
 .برای تنهایی او. ودر برای شاعرش که به زودی می. مان برای بُغض... زبانی هم برای بی. کنم تنهایی گریه می

نام مرا که دید چنان دستپاچه شد که . حاال شاعرش کی هست؟ اشاره کردم تا نام شاعر را ببیند: مونا گفت
 .کنترل فرمان اتومبیل را از دست داد

ترسیدم  می! دانی دیوار موش دارد؟ نمی: اش به ما نگفته بودی؟ جواب دادم چرا پس یک کلمه هم درباره: پرسید
 «.این روزگار خفقان روشنفکری آن دوران بود. شناسی تو که ساواک را می. اش کنند ز تولد، خفهقبل ا

 .بان پارسی نگسست، بلکه استوارتر کرد چنان که گفته بود از ایران رفت، اما پیوند خود را با ایران و ادبیات و ز

 سایت خبربانو  سایت خبری فرادید:  سرچشمه

 

 

https://faradeed.ir/fa/news/80834/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%84-%DB%8C%D8%AE-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8
https://khabarban.com/a/28265206
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یخ ُگل  "ترانۀ خالق لنگرودی؛ اخوان مهدی درگذشت 169 "  

 

 مهدی اخوان لنگرودی های ای از دلتنگی گزیده

دلم برای ... شیر نوشیدم و زنده ماندم, من از پستان های آن خاک ؟را فراموش کنم( لنگرود ) چطور می توانم آن زاد بوم "
آن گالش های پشتِ کوه خودمان آن چنان تنگ شده که آرزوی گذشتن یک بار از کنارشان را دارم تا بوی دودک کله 

. انه می ساختندآن پرستو هایی که تابستان ها در لنگرود بودند و زیر سقف های سفالین خ.. مشامم را تازه کند, هایشان
ماه ...زارها و شنبه بازارهای لنگرودآن چهارشنبه باآسمان بر آنان لباس می پوشاند و برنج که آبی های زنان در مزارعِ آوازِ

ها که خوک ها را می  مترسک برنج در مزارع برنج در کنارِ کار وُ های باروری شب های تابستان با های هوی مردانِ
آن جا   ی چیزهای همه دلم تنگِ …ممنظّ در یک ردیفِ, وحشی و رژه رفتن شان در غروب هنگامآن غازهای ...ترساندند

به اته کوه می , خودم را به لیالکوه, کاش از جاده های لنگرود... هنوز آرزوی آن را دارم, سال دوری از آن دیار 99با . است
 "...دهنوز می تازد و آن پشتِ کوهی های عاشق را می آزار ,یکی از قهرمانان رمان ارباب پسر, رساندم تا ببینم جعفر کوهی

 

 ماجرای کت و شلوار اشتراکی خسرو گلسرخی و مهدی اخوان لنگرودی

 
http://tarikhirani.ir/fa/news/9949/%D19819D89A99D89AC%D89B99D89A99DB98C-%DA%A19D89AA-

%D1988-%D89B49D19849D19889D89A99D89B9-
%D89A99D89B49D89AA%D89B99D89A99DA%A19DB98C-

%DA%AF%D19849D89B99D89B99D89AE%DB98C-%D1988-%D89A9%D89AE%D19889D89A99D1986-

%D19849D19869DA%AF%D89B99D19889D89AF%DB98C 

؛ پدر موسیقی راک ایرانشنیدن ترانۀ گل یخ با صدای کورش یغمایی  

 
https://www.youtube.com/watch?v=6BnXTSNcwgI#action=share 

http://tarikhirani.ir/fa/news/3341/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://tarikhirani.ir/fa/news/3341/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://tarikhirani.ir/fa/news/3341/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://tarikhirani.ir/fa/news/3341/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://tarikhirani.ir/fa/news/3341/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=0BnXTSNcwgI#action=share
http://tarikhirani.ir/fa/news/3341/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%DA
https://www.youtube.com/watch?v=0BnXTSNcwgI
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شاملو احمد بامداد؛ شاعر   پرترۀ آخرین 171   

 

 آخرین پرترۀ شاعرِ بامداد؛ احمد شاملو
 عکاس -فخرالدین فخرالدینی 

 
پزشکان  تر نداشت و که یک پا بیش روز پیش از مرگ او گرفته شده است 26سالگی احمد شاملو و  91این عکس در 

پرترۀ عکس )فخرالدین فخرالدینی، هنرمندِ عکاس به همراه این اثر خود . نداز زانو قطع کرده بود اپای راستش رمعالج 
 :این توضیحات را در فضای مجازی انتشار داده است( شاعر بامداد

نوری خوبی دارد، بگیرم و  خودم که مجهز است و امکاناتِ یهایم را در استودیو ام عکس همیشه دوست داشته" 

 .ام برای همین کمتر به خانه یا محل کار دیگران رفته

از من خواست تا به فردیس کرج بروم و عکس پرتره این ( همسر شاملو)بود که در تماسی تلفنی، آیدا  1969تیر 

 .شاعر نامی را بگیرم

یماری دیابت، مدتی است درمنزل بستری دانستم شاملو بعد از جراحی و قطع پایش و اوج گیری ب با این که می
است و شرایط جسمانی و روحی خوبی ندارد، اما وقتی به خانه او وارد شدم، انتظار نداشتم او را در آن حالت و 

 .شرایط نامناسب ببینم

ها و سر  کرد، نسبت به حرکت شاملو روی ویلچر نشسته بود، رنگ صورتش مثل گچ سفید بود، سرش را بلند نمی

 .زد داد و به هیچ وجه حرف نمی دای محیط به سختی واکنش نشان میو ص

از کمترین نور ممکن . ای رو به باال را انتخاب کردم به ناچار دوربین بزرگ عکاسی را روی زمین کاشتم و زاویه
 ".آن وقت منتظر ماندم تا شاملو کمی سرش را باال بیاورد. استفاده نمودم تا اذیتی ایجاد نکنم
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معرفی و نقد 171   

 

 

 

 

 

 

 نقد و معرفی
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علمی هنرشناسی های پایه 172   

 

 پایه های هنرشناسی علمی
 

Foundations Of Marxist Aesthetics 

 آونر یاکوولویچ زیس

 پیوند.م.ک: برگردان

 
ویچ زیس"پروفسور  یاکوول ر  ه( 1912-1996سپتامبر 5) "آون ستِ ِ ا ن  نشمندا ز دا ا تیک سرشناس  یکی 

وده است ب تِ هنری  یّ و مقوالتِ خالق تئوری هنر  و  ا اصلی تحقیقات  ز وی . شوروی است که زمینۀ  ا
ا عنوانFoundations Of Marxist Aesthetics کتاب  ب ن  یرا ا های هنرشناسی  پایه"در 

ان "علمی ب آ هالی هنر  062پیوند در .م.توسط ک 1962در  ا رای  ب افته که  ی ر  تشا ن ا و  صفحه ترجمه 
و در حکم درس ایه  پ بی  امه محسوب می همچنان کتا ن . شود ن و تحت عنوا ا ار دیگر  ث نی"آ هایی  سخنرا

ارۀ استه ب و  "لنینیستی -تیکِ مارکسیست در ، هم در شوروی و هم در "تیک هنر و استه"در دوجلد، 
ه  ب ان ترجمه ش 15بعضی کشورهای جهان  ب ز   دهز ا بیش  ه و تک 522و  ز وی در مجالت  مقال ا نگاری 

ین. معتبر علمی به چاپ رسیده است ا ا  مانِ  ب ل لعات جدیدتری که عا ار و مطا ث آ به ترجمه  ز  یا ن حال، 
یات مارکسیستی پرداخته تیک در سال استه دب ا و  ه مباحث و مقوالت هنر  ب اخیر  و منتشر  های 
ه شدت احساس می کرده د، ب ن ر و یک  حاوی یک پیش "های هنرشناسی علمی پایه"کتاب . شود ا گفتا

گارنده  ن به گفتۀ  و  حاصلِ سال"مقدمه درپنج فصل،  رای مجامع گوناگون هنری  ب نی  ها سخنرا
نشجویان مدارس هنری است ه "دا ه گون ب ویسندگان  و  ن ز هنرمندان،  ا ای تدوین شده که طیفِ وسیعی 

نشجویان رشته ز آن های هنری می و دا ا ند  ن وا ببرند ت ز . سود  ا ای  ین نسخه  ا ز  ا یادآور می شویم پیش 
ه مجازی  ن به صورت پی دی اف توسط کتابخا ین  ا ز  ا ارزشمند پیش  ینده"این کتاب  در  "به سوی آ

به  ایپی در مقدمه،  ت اشکاالت  و برخی  ناقص  ه دلیل فهرست  ب ود که  ب افته  تشاری ن ا فضای مجازی 
ازه و ت ویدن ن تشارات  ن ا ه همت  ب ز روی نسخه کاغذی اصل کتاب  گی نسخۀ جدیدی  ا به روش اسکن 

ر است مکان پذی ا ر  ینک زی ز ل ا ثر  ا یگان  لود را ن  :منتشر شده که دا

https://drive.google.com/file/d/991LjxJy8Gru6UsXNiah8S_GayaW9wVW-/view 

 

 (نسخۀ جدید کتاب پیشِ رو، حاوی افزودۀ ناشر در بارۀ معرفی و آثار نویسندۀ کتاب است)

 

https://iai.tv/articles/ten-soviet-philosophers-you-should-know-auid-915
https://drive.google.com/file/d/179LjxJy8Gru6UsXNiah8S_GayaW1wVW-/view


9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

شد جاودانه صمد و صمد یادمان   173   

 

 یادمانِ صمد و صمد جاودانه شد
 علی اشرف درویشیان

     

تمام ": کند خاطر نشان می "صمد بهرنگی"در باب  "یادمانِ صمد"در مقدمۀ کتاب  "علی اشرف درویشیان"
بشر، امکان بروز  این شد که نیکی سرشتِ اش، صرفِ های ساده پر ثمرش و در نوشته اتالش او در زندگی کوتاه امّ

از خود می ... روزگار پاک شود ۀزندگی و صفح ۀپیدا کند و پستی و سنگدلی، افزون طلبی و خودخواهی، از صحن
با خواهش و تمنا چه طور شد که صمد بهرنگی آن ساده مرد روشن بین به چنین محبوبیتی رسید؟ آیا او : پرسیم 

قد روشنفکرانه  ها به چاپ عکس های قد و نیم  بازی و نان قرض دادن به این و آن، در رنگین نامه  و رفیق
 "…راستی چه طور شد که بعضی از کتاب هایش در عرض یک ماه و نیم دوبار تجدید چاپ شد؟... پرداخت؟

در انتهای . آید او و آثارش فراهم می ۀگوناگون دربارهای  گاه نوشته آنو  صمد،شمار زندگی  سالمقدمه، در پی 
چاپ / کتاب و فرهنگ: ناشر)گنجانده شده است و در نسخه چاپ تهران شناسی بهرنگی  کتاب ۀ، نماینیز کتاب

 . ، تصاویری نیز از او به پایان کتاب افزوده شده است(1982اول

آزاد، جالل آل احمد، محمود احیایی، .آراز، م.ح.م :نویسندگان عبارت است از اسامی «یادمان صمد»در کتاب 
نژاد، رضا براهنی، احمد بصیری، اسد بهرنگی، احمد بیانی، امیررضا بیگدلی،  علیرضا اسکندریون، رضا انزابی

وند، علیرضا جباری، اسماعیل جمشیدی، غالمحسین ساعدی،  امیرپرویز پویان، حمید تبریزی؛ مجید تبریزی
ان صالحی، احسان طبری، اسداهلل عمادی، لورانس فارسی، حمزه فراهتی، فرزانه، فناییان، محمدباقر صدر، عمر

اسالم کاظمیه، کاظم کردوانی، خسرو گلسرخی، کاوه گوهرین، محمدهادی محمدی، اکبر  نئر، قدسی قاضی
انی، نیاز حسن میرعابدینی، منوچهر هزارخانی، کهتر یزد حسن ملکی، موسوی فریدنی، معلم،.بیگی، ف معصوم

نیا، مفتون امینی، علیرضا نابدل، سهند، علی کاتبی،  آبادی، غالمحسین فرنود،رحیم رئیس یعقوبشاهی، بهروز دولت

این کتاب ( تجدید چاپ)چاپ اول  .محمد خلیلی، شیرکو بیکس، عنایت وثوقی و منصور اوجی چاپ شده است
هزار  55نتشر شده که با قیمت بسیار مناسب صفحه به کوشش نشر موغان تبریز م 658در 1995نیز در سال 

 .    تومان از کتابفروشی اختران و یا سایر فروشندگان در میدان انقالب تهران قابل تهیه است

نیز نام کتاب مستقلی است به قلم زنده ( 9916چاپ چهارم، زمستان/ انتشارات شباهنگ)"صمد جاودانه شد"کتاب 
 :ه که می توانید آنرا از لینک زیر دانلود کنیدصفح 46یاد علی اشرف درویشیان در 

https://drive.google.com/file/d/6B-9i1CTgaOhOeHFvczF4MXBycm8/view 

https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOeHFvczF4MXBycm8/view
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نقل و حمل صنعت نامۀ ماه 174   

 

 نامۀ صنعت حمل و نقل ماه
 دانا  یاد دکتر فریبرز رییس یادنامۀزنده/  9911اردیبهشت  999شماره 

  
ای است از اقتصاددان فقید دکتر فریبرز رئیس دانا  ونقل یادنامه سیصد و هفتاد و هفتمین شماره از ماهنامه صنعت حمل

 .اند را بررسی کرده پژوهشی، سیاسی و اجتماعی او  که دوستداران و کارشناسان از زوایای مختلف شخصیت علمی،

او بیش از سه دهه دبیر هیات کارشناسی ماهنامه صنعت  .از میان ما رفت 1998اسفند  06دکتر فریبرز رئیس دانا در 
 .حمل و نقل بود و دهها مقاله پژوهشی و تحقیقی از او در این نشریه به یادگار مانده است

 دبیر  جایگاه  در  ویژه  به  و  نگاه  هر  از  بدیل بی  استاد  و  انسان  آن  تاثیرگذار  و  صمیمانه  حضور  و  همکاری  سال  98  پاس  به

 سبب  همین  به   .است  یافته  اختصاص  گرانمایه  یار  آن  بزرگداشت  و  نام به  ماهنامه  شماره  این  نشریه،  کارشناسی  هیئت 

                                                                                                                          .اند شده  نشریه  همیشگی  روال  مطالب  و  ها سرفصل  جایگزین  او،  درباره  و  او،  احترام  به  شماره  این  محتوای  تمامی 

 و  شهری  مطالعات  شناسی، جامعه  سیاسی،  اقتصاد  در  فرهیخته  مردی  دانا  بود؛  گوناگون  وجوه  دارای  دانا رئیس  فریبرز
 صدایش،  در  جهان،  سراسر  در  نابرابری  از  انزجار  و  خشم  .ادبیات  و  شعر  همچنین  و  زیست  محیط  نقل،  و  حمل  ای، منطقه 

                                                                                                 . زد می  موج  او  پرشور  های سخنرانی  و  برجسته  حضور  در  و  رفتارش 

 و  فرودستان  ویژه  به)مردم   به  عشق  اجتماعی،  برزگ  همایش  در  یا  کوچک  ای جلسه  در  حال  جوشید، می  او  در  حالت  این  
 روز  هر  جهان  ناعادالنه  مناسبات  تغییر  در  او  منّت  و  مزد بی  و  وقفه بی  کوشش  و  خاک  و  آب  میهن،  به  عشق   (زحمتکشان 

                                                                                                            .داد می  صیقل  را  او  پندار  و  جان  پیش  از  بیش 

 تسلیت  های بیانیه  و  شعر  دلنوشته،  و  خاطره  یادنوشت،  تحلیلی،  مقاالتِ: سرفصل  پنج  در  ترتیب  بهیادنامه   مطالب 

 حضورتان  تقدیم  و  تنظیم  محترم  نویسندگان  خانوادگی نام  الفبایی  ترتیب  براساس  سرفصل  هر  در  مطالب  و  شده  بندی بخش 

های  کنیم که حاوی اطالعات و دیدگاه پژوهان توصیه می ویژه را برای پژوهشگران و مدیران و دانش ۀشماراین   .شود می 
                                                                    .ارزشمندی است

 :نامۀ صنعت حمل و نقل جهت دریافت و مطالعه یادنامه لینک سایت ماه

http://store.iran-transportation.com/product/raeisdanamemorial/ 

 

http://store.iran-transportation.com/product/raeisdanamemorial/
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مس در طال 175   

 

 طال در مس
 

 (در شعر و شاعری، جلد نخست)

 دکتر رضا براهنی 

 

نوشته شده  1911و 1999های  فاصله سالرضا براهنی در دکتر نوشته  عنوان کتابی سه جلدی ”طال در مس“ 

پرداخته و اشعار  ایران درنم شعر و شعر کالسیک شامل فارسی شعر براهنی در این کتاب به بررسی تاریخو 

/ نیما یوشیج :عبارتند از شاعرانی که اشعارشان در این کتاب نقد شده .است را نقد کرده ایرانی شعرایبسیاری 
/ فریدون مشیری/ سیاوش کسرایی/ فروغ فرخزاد/ ثالث مهدی اخوان/ نادر نادرپور/ احمد شاملو/  فریدون توللی
و  احمدرضا احمدی/ مفتون امینی/ محمدعلی سپانلو/ سیروس آتابای/ یداهلل رویایی/ آزاد. م/ منوچهر آتشی

 .سهراب سپهری

 : کند این کتاب تصریح می ۀنویسنده دربار

ال در مس با عصر خود، در کنار عصر خود، در میان حرکات و سکنات عصر خود نوشته شده، و به همین ط”
رشد آن متناسب با رشد آثار شعری .دلیل، انگار در ذات و در هستی آن عصر بود که طال در مس نوشته شد 

دهد، بلکه به  ار و عقاید را نمیها، افک طال در مس تذکره الشعرا هم نیست، تاریخ زندگی آدم .عصر خود بوده است
 .“پردازد  ها می ساختارهای آثار و تفکر آفرینندگان آن

خالقیت، تجربه و “، ”تصویر چیست؟“، ”شعر و اشیا“ :قرار است کتاب بدین جلد نخست ای از مباحث پاره
نقد تحلیلی “، (تحقیقی در تشابهات بین مولوی، سوررئالیسم، رمبو، و فروید)طال در مس “، ”مسئولیت شاعرانه

ادبیات پدرساالر “و “زن و مرد در شعر فارسی “، ”ادبیات رسمی و ادبیات غیر رسمی“، ”فرم چیست؟“، ”شعر امرو
 .ادر ساالرو ادبیات م

 لینک دانلود جلد نخست کتاب طال در مس

https://files.tarikhema.com/pdf/sher/tla_dr_ms_brahny_Tarikhema_org.pdf 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85._%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://files.tarikhema.com/pdf/sher/tla_dr_ms_brahny_Tarikhema_org.pdf
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شاپور پرویز کاریکَل ماتورهای گزینۀ 176   

 

 گزینۀ کاریکَلِماتورهای پرویز شاپور

 
. نویسنده ایرانی است( در تهران 1968مرداد  15در قم، درگذشته  1920خرداد  5/ اسفند  5زاده ) پرویز شاپور

خورشیدی با هم زندگی کردند و حاصل ازدواجِ  1991تا  1909 از او همسر نخست زنده یاد فروغ فرخزاد بود که
های کوتاه  به دلیل نگارش کاریکلماتور، نوشته اما شهرت او بیشتر "کامیار" آنها در سن کم، پسری بود به نام

 .است که ظرافت و دیدی شاعرانه و طنزآمیز دارند( اغلب تک خطی)

 شود که عبارت است های ادبی اطالق می و به نوعی از نوشته واژه کاریکاتور و کلمه 0ترکیبی است از  کاریکلماتور
به بیان دگر،  .، ادبی، غیرجدی و کاریکاتوری(آمیز یا مطایبه)طنزآمیز های منثور ساده، صمیمی، کوتاه،  جمله از

گربه هنگام باالرفتن از درخت به ریش " : دانست مانند این جمله کاریکاتورِ نوشتاری توان کاریکلماتور را می
را  خوشه ۀمجل سردبیریکه شاعر  احمد شاملو را نخستین بار کاریکلماتورعنوان ".خندد جاذبه زمین می

پرویز شاپور "او می گفت . خطی پرویز شاپور داد های تک خورشیدی به نوشته 1916 خرداد 01دار بود، در  عهده
اند که مرور نام هر یک، نامِ  چنان در هم تنیده شده کاریکلماتور آننام او و  پس از آن و ".کاریکاتور را می نویسد

بازی با کلمات و "سیدحسن حسینی در نوشتاری در همین شماره با عنوان  .آورد آن دیگری را در خاطر می
معتقد است بازی با کلمات در شعر و نثر از ویژگی های سبک هندی است که گذشته ای دور دارد  "کاریکلماتور

 .   را برای این این گونه جمالت مناسب تر از کاریکلماتور می داند "کاریجمالتور"و واژه 

های  شاپور گره خورده اما به او محدود نمانده و چهرهپرویز با نام معاصر آغازگریِ کاریکلماتورنویسی به هر روی 
اللهی،  سیدحسن حسینی، جواد مجابی، عباس گلکار، اکبر اکسیر، مهدی فرج دیگری نیز همچون

 ( بیشتراطالعات ). اند در این حوزه ادبی فعالیت کرده ابوالفضل لعل بهادر و دست حوریه نیک

انتشارات مروارید/ 9999چاپ اول / لینک دانلود کتاب  

http://files.tarikhema.com/pdf/adab/parviz_shapor_cariklamator_Tarikhema_org.pdf 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/82976398
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83427379/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://files.tarikhema.com/pdf/adab/parviz_shapor_cariklamator_Tarikhema_org.pdf
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دیگران با شهریار خاطرات 177   

 

 انخاطرات شهریار با دیگر
 اندیش نوبر بیوک نیک

 
هجری شمسی  1085زبان، در سال  گوی آذری سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، شاعر پارسی

متحده و فیوضات و  ۀاو تحصیالت خود را در مدرس. چمن آذربایجان متولد شد در روستای خشکناب در بخش قره
سرگذشت عشق آتشین و ناکام او که به ترک . طب شد ۀتبریز و دارالفنون تهران گذراند و وارد دانشکد ۀمتوسط

پزشکی در سال آخر منجر شد، مسیر زندگی او را عوض کرد و تحوالت درونی او را به اوج  ۀتحصیل وی از رشت
پس از هشتاد و سه سال زندگی وی سرانجام . به اشعارش شور و حالی دیگر بخشید کهای کشانید  معنوی ویژه

هجری شمسی درگذشت و بنا به وصیت خود در مقبرۀ الشعرای تبریز به  1966شهریور ماه  06پربار در  ۀشاعران
  .خاک سپرده شد

 :سالۀ خلوتِ شهریار می گوید 99، یار و همدم (9969-9911)نوبر نیک اندیشبیوک 

پس . سازی ایران بود ی اول و دوم قرن حاضر زمانی برای هویت دهه. ی اشعار شهریار بودم من از نوجوانی شیفته" 
شدند و در این  بسرعت محبوب میشاعران . از مشروطیت نویسندگان درپی نوشتن تاریخ و ادبیات ایران بودند

ی  شهریار از آغاز جوانی مورد تحسین شاعران بزرگی همچون بهار، ایرج میرزا، میرزاده. تر بود فضا، شهریار محبوب
چنین شاعری بسرعت . هنر شهریار از جنس هنر حافظ بود. عشقی، امیری فیروزکوهی و بسیاری قرار گرفته بود

 مجالت از را شهریار غزلهای من. دحقش هم بو. ی به گستردگی ایران داشتشود و شهریار شهرت مشهور می
 در 1990 سال .بودم او عاشق شهریار دیدار از پیش سالها من .شدم می او شعرهای زیبایی مسحور و خواندم می

 :خواند برایم را شعر این .دریافت مرا نیز او دوم دیدار در و کردم زیارت را مرادم تبریز

 باش من بینِ روشن چشمِ وُ بیا
  باش من بالینِ بر وُ شمعی بشو

http://mr-farzi.blog.ir/1395/06/19/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%A9-%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8
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دیگران با شهریار خاطرات 178   

 

  تبریز به ما شمس بی ایلّمُ آن من
 .باش من الدینِ حسام کن تهمّ تو

 فراعادی  انسانِ شهریار .کردم می سیر او فکر در یا و بودم شهریار کنار در یا ها شب و روزها و شدم او ریدِمُ من و
 از بیش بسیاری افراد با شهریار دوستی گرنه و بپذیرد، خود پایدار دوستِ عنوان به مرا شد سبب من عشقِ .بود

 "...پایید نمی روز چند

جلد گالینگور و . به چاپ رساند 1962را در سال « خاطرات شهریار با دیگران»کتاب  اندیش نیکبیوک 
را ناصر « خاطرات شهریار با دیگران»های کتاب  نوشته 1966در سال . کاغذ خوب سبب فروش خوب کتاب نشد

در خلوت »دو جلد کتاب . چاپ کرد« در خلوت شهریار»آذرپویا ویرایش کرد و در انتشارات آذران تبریز با عنوان 
تعدادی از . خاطرات دیگری افزوده بودند. تفاوت بنیادین داشت« خاطرات شهریار با دیگران»با کتاب « شهریار

او . اندیش هیچگاه دوست نداشت غبارِ تیرگیِ بر شهرت و نام شهریار بنشیند نیک. را کنار گذاشته بودندخاطرات 
 .تا پایان عمر طوالنی نیز همچنان عاشق شهریار ماند. عاشق شهریار بود

شرقی سبب شد کتاب چاپ شده نابود و کاغذش  آمده بین ناشر و ممیزی اداره کل ارشاد آذربایجان مشکل پیش
نام نیک . خبر این رویداد در میان مردم پیچید و سیلی از عالقه به سوی خواندن کتاب سرازیر شد. خمیر شود

ها چرخید و افراد فراوانی برای مصاحبه و  اندیش به سرعت در زبان مردم و سخن دانشجویان و استادان دانشگاه
در خلوت »حل شد و کتاب دو جلدی مشکل ممیزی بسرعت . برداری به خانه نیک اندیش روان شدند فیلم

نیک اندیش نوبر به  ، بیوک«در خلوت شهریار»پس از پخش کتاب . ها فروخته شد در کتابفروشی« شهریار
اندیش  نیک( دوستداران هنر و ادبیات)« دها»هایِ گروه  های چهارشنبه در نشست. شخصیتی مستقل تبدیل شد

را منتشر « در خلوت شهریار»جلد سوم  1969پریور تبریز در سال انتشارات . خاطرات خود را بارها تعریف کرد
« طرح نو»یِ  نامه و هفته« مهد آزادی»یِ  ، روزنامه«شمسِ تبریز»یِ  نامه نشریات تبریز، به ویژه دوهفته. کرد

ندیش در چند مقاله اهمیت خاطرات بیوک نیک ا« سهند تبریز»یِ  نامه هفته. خاطراتِ کتاب را بارها چاپ کردند
های  اندیش در بسیاری از همایش نیک 1988تا  1966های  یِ سال در فاصله. را در نقد شعرهای شهریار نوشت

نیک اندیش را برای افراد  ،«در خلوت شهریار»سه جلد کتاب . در تبریز شرکت داشت« شهریار»مربوط به 
 ...نام خود کتاب ساختنده ب «در خلوت شهریار«  افرادی نیز از روی سه جلد کتاب. بسیاری شناساند

: تهران)« شهریار  زندگانی ادبی و اجتماعی»پور با رونویسی از کار ارزشمند نیک اندیش، کتاب  احمد کاویان

. احمدکاویانپور مورد سرزنش بسیاری قرار گرفت )Plagiarism (این دزدیِ ادبیِ. را ساخت( انتشارات اقبال
عشق پر شور »هایِ کتاب  دکتر بهروز ثروتیان نیز بسیاری از روایت. پور بسختی رنجید اندیش از کاویان نیک

درخلوت »را از روی کتاب ( 1989انتشارات آیدین، : تبریز)به ویراستاری محمدابراهیم پورنمین « شهریار و پری
کسان . توجهی نکرد اهمیت بود که کسی بدان کتاب دکتر بهروز ثروتیان چندان بی. نیک اندیش ساخت« شهریار

 ها و فراموش سازی شنیدن خبر این کتاب. کتاب ساختند« در خلوت شهریار»دیگری نیز از روی دو جلد کتاب 

 .شد اندیش می روحی نیک زده سبب رنجش شدید محور و سیاست یِ پول اندیش در جامعه شدن آرام آرام نیک

 

 دانلود کتاب خاطرات شهریار با دیگران

https://ketabnak.com/book/66109/%D88AE%D88A68D88B68D88B18D88A68D88AA-

%D88B18D98868D88B18DB88C%D88A68D88B1-%D88A88D88A6-

%D88AF%DB88C%DA%AF%D88B18D88A68D9886 

 

https://ketabnak.com/book/76429/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ketabnak.com/book/76429/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ketabnak.com/book/76429/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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دیگر هنرهای 179   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنرهای دیگر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

ها مادربزرگ  پدربزرگ با ها نوه کرونایی وداع   181   

 

 ها مادربزرگ  ها با پدربزرگ وداعِ کرونایی نوه
 (نقاش اسپانیایی)خوان لوچنا : اثر
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جهان مشهور انقالبی نقاشان آثار 181   

 

 مشهور جهانانقالبی آثار نقاشان 
Soviet Art 

 

Alexey Kulakov (9129-9118). Lenin and Krupskaya at the art exhibition 

 لنین و کروپسکایا در نمایشگاه هنر، اثر آلکسی کوالکوف

 

A. Rylov. Lenin in Razliv. Oil on canvas, 9194. State Russian Museum 

  9194ریلوف، سال خلق اثر .، اثر ا * لنین در رازلیف

در کلبه ای مخفی شده بود و  1916رازلیف نقطه ای از خاک فنالند واقع در مرز با روسیه است که لنین در آستانه انقالب اکتبر * 
( دفترچۀ آبی) "لنین در مخفیگاه" برای آگاهی بیشتر کتاب. می نوشت "دفترچه آبی"مقدمات کتاب مشهور دولت و انقالب را در 

 :با برگردان ناصر موذن را از نشانی زیر دانلود و مطالعه کنید ایمانوئل کازاکه ویچاثر 

https://drive.google.com/file/d/1PqqjtdTniT5InhJoAch9logRsTozkaWj/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1PqqjtdTniT5InhJoAch3logRsTozkaWj/view
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  گوناگون 182
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آمریکا قلب   در و سیاتل فراز   بر لنین 183   

 

 لنین بر فرازِ سیاتل و در قلبِ آمریکا

 
پس از قتل یک شهروند سیاهپوست آمریکایی به نام جرج فلوید به دست پلیس نژادپرست مینیـاپولیس و اعتراضـات   

 "کپیتال هیل"معترضان با تصرف بخشی از شهر سیاتل، آن را منطقه خودمختار سراسری گسترده در آمریکا و جهان، 
شهردار سـیاتل پـس از آنکـه رئـیس جمهـوری       .دخطاب کر "مشتی کمونیست افراطی"د و ترامپ نیز آنان را نامیدن

بـه پناهگاهـت   ": ها کرد، خطاب به دونالد ترامـپ گفـت   برای خاموش کردن اعتراضنظامیان آمریکا تهدید به مداخله 
مجسمه های نماد نژادپرستی یکی پس از دیگری توسط مردم آمریکا به پایین کشیده می شوند امـا مجسـمۀ    "!برگرد

 ماجرا چیست؟ . لنین در سیاتل اکنون به منبع الهام انقالبیون معترض بدل شده است

 وقـت بـه   در آن زمـان دولـت  گردد که  باز می سابق در چکسلواکی 1981به سال لنین تاریخ ساخت بنای یادبود 

این مجسمه  .مجسمه ساز معروف بلغارستانی پیشنهاد داد که یک بنای تاریخی از لنین را بسازد ،"امیل ونکوف"
برچیـده و بـه محـل     1989مخملی  تن وزن دارد که در جریان شورش اصطالحاً انقالب 02نسبتاً عظیم بیش از 

معلـم انگلیسـی در   کـه   "لوئیس کارپنتر"به نام  یک شهروند امریکایی 1999در سال . دفن زباله منتقل شده بود

او بر آن شد که مجسمه را به عنـوان یـک اثـر     .در میان زباله ها مجسمه را کشف کردبود، شهر پویر داد اسلونی 

 را بر عهده گرفـت  کاراو خود شخصاً مسولیت  .مریکا منتقل کندآ در ایالت واشنگتن هنری به زادگاه خود سیاتل

جسمه بـه  ماین  .نقل آن را دادو به صورت مستقل ترتیب حمل و  هزار دالر هزینه کرد10مجسمه  برای انتقالو 
اصالتاً که  "لوئیس کارپنتر"خود قهرمان داستان ما . شد تنی تقسیم و به ایاالت متحده منتقل 6سه قطعه تقریباً 

 ...درگذشت 9911رانندگی در  ۀمتاسفانه در اثر یک سانح، اهل شهر ایساکوا واشینگتن بود

روی کاخ سفید در اعتراض به مرگ  های آمریکایی گفته بودند در روزهای نخست تظاهرات روبه پیش از این رسانه
با این حال ترامپ پـس از انتشـار   . اش به پناهگاه زیرزمینی کاخ سفید منتقل شدند جورج فلوید، ترامپ و خانواده

از این مکان عنـوان  « بازرسی»ه رفته است، اما این اقدام را در راستای این خبر با وجود اینکه تایید کرد به پناهگا
در . هنوز بـا ماسـت   -بنیانگذار دولت اتحاد جماهیر شوروی و رهبر حزب کمونیست این کشور -لنین امروز ! کرد

 !؛ در قلب جهان سرمایه داریایاالت متحده امریکا، اینجا، سیاتل، واشینگتن
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جهان در داری برده نمادهای سرنگونی دومینوی 184   

 

 داری در جهان نمادهای بردهدومینوی سرنگونی 

 
ساله آمریکایی در جریان بازداشت توسط پلیس در شهر مینیاپولیس،  16مرد سیاهپوست  ،جورج فلویددر پی جان باختن 

اعتراضات ماه ژوئن آمریکا،  پیدر . اعتراضات گسترده در آمریکا و سطح بین المللی علیه خشونت پلیس و نژادپرستی آغاز شد
 ،ادوارد کالستون ،کریستوف کلمبی ها مجسمه :از جمله واستعمار به نمادهای برده داری خشمگین درسراسر جهانمعترضان 

 ،توماس کارالیل ،رابرت دانداس، سیسیل رودز، رابرت میلیگان، لئوپولد دوم، ایکل فورسیا، جورج واشنگتن، مجفرسون دیویس
و حتی یادبودهای سربازان متفقین در جنگ جهانی دوم یورش ... ل،، تئودور روزولت، وینستون چرچیبی استوارت. ای.جی

که روی مجسمه وینستون چرچیل در است  عبارتی ؛"چرچیل یک نژادپرست بود". ها را به زیر کشیدند بردند و بسیاری از آن
این . ندا هدست زد روپاو سراسر ا آمریکا در ها نام برخی خیابانو معترضان حتی به تغییر  میدان پارلمان لندن نوشته شد

به آب انداختن و  داری، و سرمایه داری مهم نظام برده و نمادهای ها مجسمه اعتراضات گستردۀ جهانی، دومینوی به زیر کشیدن
و مظاهر دنیای بیرحم سرمایه داری  داران هایی که به نام برده  مخدوش کردن نام خیابان و به آتش کشیدن آنها با پرچم آمریکا

 !با پیروی از آرمان سوسیالیسم، ساختنِ جهانی بهتر ضروری و ممکن استتنها : همه و همه به ما می گوینداست، 

  

   



9911تیر / 8شماره / دورۀ اول  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو ماه                                          گنژرا   

فاشیسم جنایات و جنگ تاریخ از هایی برگ 185   

 

 هایی از تاریخ جنگ و جنایات فاشیسم برگ

 

بعنوان سرپرستار در  1886الیزابت مارشال متولد 
. کرده است اردوگاه کار اجباری راونسبروک خدمت می

وظیفه مارشال انتخاب زندانیان برای آزمایشات انسانی 
او  .تز بوده استیآشووگاه  قتلپزشکی یا فرستادن به 

در زندان هامبورگ مجرم شناخته شد و بعنوان 
ترین زن نازی در سوم می  جنایتکار جنگی و مسن

در این عکس وی در حال ... به دار آویخته شد 1916
 .ودش شلیک به یک زندانی دیده می

 

 صحنه ای از دادگاه محاکمه زنان نازی 

 

رب توسط ارتش قتل عام غیر نظامیان یک روستای صِ
 1911سپتامبر  ؛مجارستان در جنگ جهانی اول

 

ژنرال فرانسوی  )Maréchal Pétain (مارشال پِتَن
خاطر قبول  و قهرمان جنگ اول جهانی بود که به

هیتلر و تسلیم تقریبا بدون  ۀحکومت دست نشاند

پس از شکست  .جنگ به خیانت متهم و محکوم شد
فرانسه از آلمان نازی، مارشال پتن رئیس دولت 

پس از جنگ جهانی دوم، به جرم خیانت . ویشی شد
به کشور، به اعدام محکوم شد که این حکم توسط 

 .ژنرال دوگل تبدیل به حبس ابد شد
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 ر ایرانسخن بزرگان علم و ادب و هن
 

           

     

 

 

عقل . کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد
با . ترسان و لرزان گام برمیدارد. محتاط است

 !"مراقب باش آسیبی نبینی": خودش میگوید
ست؟ تنها چیزی که ا طور اما مگر عشق این

 :گوید این است عشق می

 !"بگذار برود. خودت را رها کن"

اما عشق  ،شود نمیعقل به آسانی خراب 
گنج ها و خرابه ها هم . خودش را ویران میکند

پس هر چه . در دل ویرانه ها یافت میشود
 .خراب است در دلِ ،هست

 
 شمس تبریزی

  

   
 

 

هر جا : گفت. در راه بود شیخ ابوسعید ابوالخیر

بر زمین همه گوهر ریخته و بر . کنم که نظر می

بیند و  نمیکسی ! در و دیوار همه زر آویخته

 ... چیند نمی سیک

 کو؟ کجاست؟: گفتند

 تیتوان خدم هر جا که می. همه جاست: گفت

، آورد لیبه د تیتوان راح هر جا که مییا کرد،

ینی هست و آن جا که مسک نیآن جا که غمگی

 .هست

ت است و آن جا که محبّ طالبِ ریآن جا که یا

  .تمُروّ محتاجِقی رفی
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 گنژرا های پیشین شماره
 لمس کنید/ برای مطالعه یا دانلود شماره مورد نظر، برروی تصویر یا لینک مربوطه کلیک

                                                        

                         

 9911خرداد   9ارژنگ شماره 

https://drive.google.com/file/d/9b1oMitoer_w1Dq9vYt-aPtOYoM6C-Hs8/view 

 9911اردیبهشت  6ارژنگ شماره 

view/NKC9N9xMnBesKp_QlorwIjXkC91TNsKN9/d/file/com.google.drive://https 

 9911فروردین  1ارژنگ شماره 

view/t6GJImAqPn1eHXsmN8Zpsvj1Jr9gzMzC9/d/file/com.google.drive://https 

 9918اسفند  4ارژنگ شماره 

view/BZKk9d6m8loF61bV_gtDEHFqVFUWIZQy9/d/file/com.google.drive://https  

 9918بهمن  9ارژنگ شماره  

view/PeSN8W8cCibXJMDbwD2kaHmMEq4FRJeV9/d/file/com.google.drive://https  

 9918دی  2ارژنگ شماره  

view/ROB_o4dB4jHe1kTEKSlsxlbIMCq9ciin9/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/1b9oMitoer_w9Dq1vYt-aPtOYoM0C-Hs8/view
https://drive.google.com/file/d/1TNsKN19QlorwIjXkC_xMnBesKp7N1NKC/view
https://drive.google.com/file/d/1gzMzC1Jr9Zpsvj8eHXsmN9GJImAqPn0t/view
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/1b9oMitoer_w9Dq1vYt-aPtOYoM0C-Hs8/view
https://drive.google.com/file/d/1TNsKN19QlorwIjXkC_xMnBesKp7N1NKC/view
https://drive.google.com/file/d/1gzMzC1Jr9Zpsvj8eHXsmN9GJImAqPn0t/view
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


 

     


