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 سرسخن

 
 ما به خردادِ پُر از حادثه عادت داریم

دست کم به دلیل برگزاری سیزده دورۀ انتخابات ریاست جمهوری  37ماهِ خرداد در جامعۀ ایرانِ پس از انقالب سال 
معه، بر کسی پوشیده نماند که لقب گرفته است امّا در این دوره از عوام تا خواصِ جا "ماهِ پُرحادثه"درستی پیاپی به

از هر منظر که بنگریم، از جنسی دیگر بود. قهرِ گستردۀ مردم با صندوقِ رای به گواهی  8011انتخاباتِ خرداد 
درصد( و باالترین آمار آرای باطله در چهاردهۀ 01ترین آمار رسمی میزان مشارکت واجدین شرایط)پایین
اثر شدن صندوقِ رای مردم در تعیین مسیری است که جامعه در چهارسال یهای بارزی از بدرصد(، نشانه86اخیر)
درصد کسانی که در این دوره نارضایتی خود را با ریختن آرای باطله نشان دادند 86رو طی خواهد نمود. اگر آن پیشِ
یکی از  زیدندرصد از واجدین شرایط برای برگ63درصد آرای ریخته شده در صندوق کسرکنیم، به واقع  01از آن 

 اند و این اتفاقا مطلوبِ جریاناتدر ویترین رغبت نشان دادهکاره همه پنج کاندیدای چیده شده توسط شورای نگهبانِ
ر آمار اعالمی وزی سابقه دربی مغایرت "انتخاباتی نیازی نداریم! ما به شورِ"ستیزی بود که رسما اعالم کردند مردم

نسبت به مجموع آرای اخذ آرای مفقودشده ناشی از رای  001831تعداد  هم بهبات کشور در رسانۀ ملی پس از انتخا
 یعنی-شده نیز حاکی از آن بود که در پشتِ پردۀ سیاست خبرهایی است که طبقِ معمول باید از دیدِ نامحرمان 

مضحک و غیرعلمی  های کاذب و بعضارمق و وعدههای کمدر این دوره، مناظرهپنهان بماند.  -جمهورِ مردم ایران
نقطۀ پایان پُررنگی بر عمر تز  ، خودکند و آمار رسمی اعالم شده سردِ انتخابات را گرم کاندیداها هم نتوانست تنورِ

 نهاد.  "انتخاب بین بد و بدتر"

های تلویزیونی این دوره که کمترین آراء را کسب یکی از کاندیداهای پوششی انتخابات ریاست جمهوری در مناظره
 داندیعنی او نمی "کنیم که در روستاها مالیات کمتری داده شود!نظامِ مالیاتی را جوری اصالح می"وعده داد  ،کرد
های کشاوزی، دامپروری، دامداری، درآمد حاصل از کلیه فعالیت"قانون مالیاتهای مستقیم  18موجب مادۀ که به
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داند، چرا با  از پرداخت مالیات معاف هستند؟ و اگر میکال "صیادی، ماهیگیری، پرورش ماهی و... صنایع روستایی
 دهد؟روستائیان آنرا می مالیاتی و کاهش مالیاتِ عوامفریبی وعدۀ اصالح نظامِ

که با هیوالی ها های آنو زحمتکشان و خانوادههای چندده میلیونی کارگران برای اکثریت مردم ایران شامل توده
یا  "خندان"س مرگبار کرونا دست به گریبانند، چیزی که دیگر اهمیتی ندارد، چهرۀ گرانی و تورم و نداری و ویرو

 هایوعدهبر اساس ایران نه مردم  منتخب است. ن رییس جمهورِیا الکن بودن آن یا ای و یا قدرت سخنوری "عبوس"
یج به تدر ثر شدن صندوق رای راامدِ بیاولین پیاد کرد. نها قضاوت خواهکارنامه و عملکرد آندوران انتخابات، که با 

ا ب آگاه و رزمنده هایی از طبقۀ کارگرِآمدن بخشویژه به میدانهای اجتماعی و بهترشدن و پاگیری جنبشدر فعال
اشکالِ پیشین مبارزۀ صنفی سرکوب در این روزها شاهدیم که طبعا با  فشار و جوّادامۀ به رغم  ،اعتصابات سراسری
 ی پراکنده متفاوت است. نظیر تجمعاتِ اعتراض

های مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی در دوهفتۀ اخیر دهها هزار کارگر شاغلِ عمدتا پیمانی در بخش
های و طرح خواسته "نفت و گاز آسان تولید نمی شود؛ بهایش زندگیِ ماست"سال با شعار  00برای نخستین بار پس از 

ود شرایطِ بهداشتی و ایمنی محیط کار، حذف قوانین ویژۀ مناطق آزاد تجاری، کوتاه صنفی نظیر افزایشِ حقوق، بهب
های کار دست از کار کشیدند که با حمایت گسترده کردن دستِ پیمانکارانِ زالوصفت و لغو فضای پادگانی در محیط

 تعطیلی بازارهای چند شهر روبرو شده است. حتی طیف های مختلف صنفی و سیاسی و 

که یک اتحادیۀ کارگری  (IndustriALL Global Union) صۀ جهانی، دبیرکل اتحادیۀ جهانی اینداستریالدر عر
کشور جهان است، ضمن پشتیبانی از اعتصاب سراسری کارگران  801میلیون کارگر عضو در  31جهانی با بیش از 
در این مسیر،  .ها رسیدگی کندمطالباتِ آنای از مقامات جمهوری اسالمی خواست بدونِ تعلّل به ایرانی با ارسال نامه

است که نمونۀ موفق آن را در مبارزات  "پارچگییک"و  "استمرار"یگانه ضامنِ موفقیتِ چنین خیزشی  دو عنصرِ 
تدریج به صحنۀ حمایت از پای هنرمندان و نویسندگان نیز به تپۀ شاهد بودیم و چه زیباست وقتیکارگران هفت

دان متعهد و مردمی نیز با انتشار پستی در اینستاگرام با ، موسیقیکیهان کلهر شود.ان باز میجنبش کارگری کشورم
از اعتصاباتِ سراسری کارگران و زحمتکشان حمایت کرد و این شاید  ،"کارگران صنعت نفت را تنها نگذاریم!"هشتگ 

انا ایستادن در کنار مردم و دفاع از مطالبات تلنگری باشد برای جامعۀ هنری و ادبی ایران تا با یادآوری وظیفه که هم
و پیروان مکتب  "هنر برای هنر"دادِ سرمایه است، صف خود را از مبلغانِ تئوری روشن آنها در مقابل ظلم و بی

غیر از هنر که تاجِ سرِ آفرینش است/ بنیادِ "ناشناس  جدا کنند؛ که به مصداق این بیت از شاعرِ "هنرِ ناب"بورژوایی 
  ".منزلتی پایدار نیست هیچ

    ...ۀ کروناویروسِ بالگرفت اینا و امّ

های کرونایی حرکت می کنند، در ایران به در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان به سمت برداشتن محدودیت
ث متاسفانه بح -"ی هندیدلتا"موسوم به -هم سویۀ جدیدی از ویروس کرونا گیری، آنهمه "موج پنجم"رغم آغاز 

رود. مییش کُندی پپراکنی مسئولین بهدروغکاری وتداوم سیاست پنهان دلیلتولید واکسن و واکسیناسیون مردم به
داخل رونمایی  ساخت های داروسازی جهان ساکت هستند، ولی در ایران هر هفته از یک واکسنترین غولوقتی بزرگ

ا کارشناسان نسبت به امّ،"!ی کرونا در ایران در حالِ اتمام استگیرهمه"کند که عا میجمهور ادّشود؛ وقتی رییسمی
کند دهند؛ وقتی وزیر شارالتان بهداشت به دروغ اعالم میتر سویۀ جدید ویروس هشدار میپذیری بیشفاجعه سرایت

برای  جوزیهیچ م"گوید له ستاد مقابله با کرونا میو بالفاص "!برکت صادر شده -مجوز استفاده از واکسن کوو"که 
کارآزمایی بالینی خود را طی  و سوم ؛ وقتی واکسن مزبور هنوز فاز دوم"!تولید واکسن ساخت داخل صادر نشده است
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هند؛ وقتی دکشور را ترتیب می آن به باالترین مقامِ تزریقِ نمایشِشکلی عجوالنه بهنکرده و اطالعات آن منتشر نشده، 
شود؛ وقتی جهانپور، گذاری میهزار تومان قیمت 011 به مزبورواکسن دوز  بهای فروش هر ،عجیب آن قراردادِدر 

بیش ه ک در روزهاییکند؛ و باالخره خطاب می "پُفیوز"معاون فاسد وزیر بهداشت منتقدان به شیوۀ واکسیناسیون را 
انه قربانیان هنوز آمار روز برند،شهر در وضعیت نارنجی به سر می 011و در وضعیت قرمز کشور شهر بزرگ  811از 
داشتی های بهو برگزاری کنکور سراسری بدون رعایت حداقلی پروتکلهای انتخاباتی و شاهد میتینگ رقمی استسه

 ها این است که یکگزاره همۀ این و مفهوم ، معنیهستیم برنامهافراد مسن برای واکسیناسیون بی و ازدحام جمعیتِ
و تنها با اراده و عملِ  تنهالنگد و این مشکل می در میهن عزیزمانوده و ناالیق آلحکمرانیِ حاکمانِ خواب جای کارِ

    برطرف خواهد شد.ایران  مردمِجمعیِ آگاهانۀ 

کارنامه و برنامه و کارگران اعتصابی امروز، 31، آبان31، دی11، خرداد71، خرداد71، تیر37برای مردمِ انقالببنابراین 
هایی که تا امروز شده اهمیت دارد و نه عبوس یا خندان بودن و وعدهب یا منصوبو عملکرد رییس جمهورِ انتخا

بستگی و با اتحاد و هم خیزندبرمی "خوابِ گران"از را بشنویم که  شدگانها و سلبِ مالکیتصدای پای پابرهنه اند.داده
و همۀ  نایرا نئولیبرال داریتی سرمایهطبقا و ستمِ فسادو  ، دیر یا زود بساطِ دروغ و تبعیضخودو جنبشِ نیرومندِ 

 . ..برخواهند چیدخود  میهنِ شان را از صحنۀپااندازانژاژخایان و 

آمیز در سایۀ صلحبدون تبعیض و شک الیق زندگی بهتری هستند، امّا اگر طالب برپا داشتن یک زندگی مردم ایران بی
 ای تابناک... ری در پیش دارند؛ دشوار، امّا با آیندهنظامی عادالنه، ملی و دمکراتیک هستند، کار نسبتا دشوا

/ دشت :/ سخت اندر شَعَف وُ شور انداخت/ وآنکه بیدار شد از خوابِ گران"شناخت"آدمی را طلب وُ شوقِ 

که تا زاد فروغ/ راهسنگِ خِرَدَم،  -که تا مُرد دروغ،/ نسل ها سوخت  -را دید، کران تا به کران/ ژاژها بود 
 )ا.ط( .بَرَد از رَهِ پیکار به کامام/ میگام به گ

 شورای دبیران ارژنگ                                                                                                 

 

 

 بازگشت به نمایه
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 اِزوپ زبانِ دربارۀ یتوضیح و تصحیح دو
 تحریریۀ ارژنگ

  
ها یهم ریختگتایپی یا برخی به ، بروز اشتباهِیابندها و مجالت نشر میهایی که در روزنامهطلبها و مدر متن مقاله

 ممکنِ حدّ کوشند تااندرکاران ارژنگ میدست .است نشر کارِ و ذاتیِ گریزناپذیرتا حدی  ،در یک عبارت یا متن
انندگان خو. از جمله دو اشتباهی که ممکن برسد یا به حداقلِندهد و رخ  تایپی و نگارشی در البالی مطالب اشتباهاتِ
گاه  ،از طرفی در مقاالت نویسندگان و توضیح خواهیم داد. و یادآوری کردندمشاهده در شمارۀ پیشین ارژنگ تیزبین 
 نیز وظیفۀ خود ها راناآشنا باشند و توضیح آناست برای برخی از خوانندگان خوریم که ممکن هایی بر میبه واژه

که در انتهای گفتگوی شهرام   (episteme)"همِپیستِاِ"ای چون واژه در شمارۀ پیشین، از جمله کنیم.ارزیابی می
 در معرفی کتاب "زبانِ اِزُپ" عبارت دادیم و نیزارائه شمارۀ پیشین ارژنگ توضیح مفصلی  833زاده در صفحۀ اقبال

ریال به دلیل حجم باالی صفحات هکبه قلم احسان طبری  816صفحۀ در بنی از فریدون تنکا "راه رفتن روی ریل"
 پردازیم.به موارد یادشده می و اینک ماره موکول کرده بودیمبه این ش راتوضیح آن

 دو تصحیح ضروری: الف(

اگراف ستون دوم، ابتدای پار 18به قلم جناب فتاح پادیاب فومنی در صفحه  "ترس از فراموش شدن"در مقاله  -1
 عبارت صحیح چنین است:  بود کهدچار بهم ریختگی شده 
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 همّتِ و سعی تمامِ توس دهقانِ که نمایدمی این و است، تخت نشستهبه 617 درسال غزنوی محمود کهدرحالی"
صحیح است که اشتباها  "صواب"واژۀ دوم نیز  در سطر سوم از ستونِ 16صفحۀ  در ."بود...بسته  کاربه را خود

 شده بود.  تایپ "ابثو"

 "راه رفتن روی ریل"معرفی کتاب داستانی موضوع 816( و در تیتر صفحۀ 0فحۀ در صفحه نخست فهرست )ص -2
 تایپ شده بود.  "پُل"صحیح است که اشتباها  "ریل"واژۀ  ،اثر فریدون تنکابنی

 پ:زبانِ اِزو دربارۀتوضیحی ب( 

ود: احسان طبری نوشته ب در شمارۀ پیشین ارژنگ، یدون تنکابنیبه قلم فر "راه رفتن روی ریل"در معرفی کتاب 
 هایواقعیت از گیرا، طنزی جامۀ در غالبا و "اِزُپ" زبانِ با هاآن اغلب که و اتود است داستان نه متضمن اثر این"

  "گوید... می سخن ایران معاصر زندگی مهم

معروفش های و داستان زیستهاز میالد میقرن پیش 1ر ه دک (EZOP) اِزوپ ،یونانیسرای افسانه دربارۀ نویسندۀ

به ه ک "زوپیزبانِ اِ"و نیز دربارۀ ، یافتهایران راهو ادبیات فارسی های درسی که به کتاب "دروغگو چوپانِ"از جمله 
د سودمند انشود، توضیحات زیر میتویاد می "زبانِ ادبی"یک به عنوان از آن و شکل وسیعی به ادبیات جهان راه یافته 

  :باشد

  آمده است: پدیاویکی در (Aesop) "اِزوپ" نامۀزندگیدربارۀ 

بنا به . نوشتمی افسانه و قصه تلفظ: آیسوپوس( از نویسندگان یونان بود که Αἴσωπος ه یونانی)ب ایزوپ یا زوپاِ

اند که منشأ هایی تعریف و منتشر شدهاست. تحت نام ازوپ افسانه بوده سارد ای از اهالی، ازوپ بردههرودوت گفته
یونانی غالمی بود زرخرید که  هستند. ازوپ دارای سیصد و چهار افسانه است. ازوپِ امثال و حکم شماری ازتعداد بی

زیسته و های قرن ششم پیش از میالد میاو را به قتل آوردند. ازوپ در سال هادلفی بعدها صاحبش او را آزاد کرد و
های او به اکثر داستان. اندیکی دانسته لقمان حکیم برخی منابع ازوپ را با. استدوره بودههم کورش هخامنشی با

آورده است،  نظم های او را بهقبادیانی، چندی از افسانه ناصرخسرو های دنیا ترجمه شده و شاعر توانای ایرانیزبان
 "ازوپ"های پندآموز رخی از داستاننیز ب الدین رومیجالل موالنا. "...روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست": مانند
 ."...طاووس کالغی که با پرِ"و  "...داستان به شکار رفتن شیر و گرگ و": درآورده است شعر به صورت مثنوی را در

نخستین این عبارت  آمده است که بسیاری از منابعدر  (EZOPOV LANGUAGE) "زبانِ اِزوپی"دربارۀ  
Михаи́л Евгра́фович Салтыко́в- شچدرین میخائیل اوگرافوفویچ سالتیکوف روسی، توسط طنزپردازبار 

Щедри́н (8101-8113 ) برای فرار از  01تا اوایل قرن  81از اواخر قرن دیگر نویسندگان روس از سوی و سپس
 منتقدِ ،لووسف لوتوسط  "زوپیاییاِ زبانِ"ز استفاده ا گرفته است.سانسور شدید اواخر دورۀ تزاری مورد استفاده قرار

 "همتقابل بین نویسنده و خوانند ادبیِ یک سیستمِ"را به عنوان  "زوپیاِ زبانِ"وی گرفت. د مطالعه قرارمور ادبی نیز
های ازوپ به چند زبان کتابهای زیادی از جمله افسانه .استپنهان ماندهآن معنی از سانسورگر کرد که در تعریف

تفاده اس -"بُعدیانسانِ یک"-اصطالح در کتاب خود آمریکایی از این  -ترجمه شده و هربرت مارکوزه، فیلسوف آلمانی
 آنهاذاشته و گ زوپیاِ نویسندگانِ سبکِ بر ای سازنده و مثبت تأثیرِ...  سانسور" منتقدان، از یکی گفته بهکرده است. 

 ".کند می خود افکار کردن تیزبین به ملزم را

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
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%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%81-%D8%B4%DA%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%81-%D8%B4%DA%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%81-%D8%B4%DA%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86
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رائه شده است. از جمله: زبانِ اشارات، گفتارِ تمثیلی، متعددی ا از این زبان تعاریفِنیز  ادبی اصطالحاتِ فرهنگِدر 
ما زبانی که شمخفی، حذف و تمثیلِ سانسورشده، رمزنگاری در ادبیات، بیانِ رمزگذاری شده،  ی از نوشتنِنوع خاصّ

اشیاء  دنِنامی ،و باالخره تکنیکی در نگارش که عمدتا به دالیل وجود سانسوربخوانید  "بینِ سطرها"را آنباید بتوانید 
 گیرد. ب و اشارات صورت میمورّ و اشخاص به صورت مجازی و با کلماتِ

 ها مراجعه کرد به شرح زیر است:توان به آنتر، منابعی که میبرای آگاهی بیش
^Prozorov، VV 8331Shchedrin" . -Saltykov"М.Е. 0 جلد. بیولوژیکی فرهنگ روسی نویسندگان .

 ."Prosveshcheniye" ناشران ، ومسک نیکوالیف. ا.پ ویرایش

 .8310 ، ساگنر اتو: مونیخ ، روسیه مدرنِ ادبیاتِ در ازوپیایی زبانِ: سانسور سودمندی درباره لووزف، لو^

^Tyrrell ، Maliheh S. 0118-18-18. ِ8331-8301 ، شوروی دورۀ آذربایجان ادبیاتِ آزوپی ادبیِ ابعاد  .

 . ISBN3711763818131 .0–6 صص. لکسینگتون کتابهای

 :Gulf Breeze، FL ، شوروی جماهیر اتحاد و روسیه ادبیات مدرن المعارفهدائر ، ویراستار ، وبر بی هری^

Academic International Press، 8377. 

  31. ص( 8310) 8338. بوستون ، Beacon Press ."عدیبُتک مردِ" ، H. Marcuse به کنید نگاه^

(. دوم ویرایش) پیشرفته صنعتی جامعه ایدئولوژی زمینه در مطالعاتی:  بعدی تک انسان(. 8310) هربرت ، مارکوزه ^

-Beacon Press. ISBN1-083-17003-1 . OCLC00703813Wikipedia  site:abadgar: لندن

q.com  

 
 کندمی ساز شکند چون زمانه را نبود/ ما ما ز شد، قفس که ناخلف نخلِ آن

 (پَریش تخلّصِ با) شهرضائی پَریش به مشهور( 8606-8631)سیّاره بهرام یادسرودۀ زنده ،"تاک تعظیمِ" غزل از

 

 بازگشت به نمایه
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 عالمت و ایماژ - هنر در ایماژ
 نویسنده: آونر زیس/ برگردان: ک.م.پیوند

 ("های هنر شناسی علمیپایه")بخش ششم و پایانی از فصل دوم کتاب 

 

شود که بر پدیده یا شیءِ دیگری مادّی گفته می (Formation) بندیِبه هر نوع صورت (Sign) عالمت

 کند، معنایای که عالمت بر آن داللت میکند، امّا عالمت صرفاً یک نوع داللت نیست. پدیدهداللت می

رود. بنابراین عالمت را باید موجودی تلقّی کرد که بخشد که مَدلولِ آن به شمار میمعیّنی را تجسّم می

 (1معنا و تجسّمِ مادّی آن را تلفیق می کند. )

وجود وجود آمده و بههای مصنوعی نیز بههاست. عالوه بر زبانِ طبیعی، زبانزبانِ معمولی و طبیعی، زبانِ عالمت

ها عبارتند از: زبانِ مفاهیمِ ی هستند. این زبانگوی نیازهای خاصّی در تجاربِ تاریخی و اجتماعآید که پاسخمی

 های تخصّصی زبانِ هنر است.ها. یکی دیگر از زبانها و نظایر آنعلمی، زبانِ ریاضیّات، زبانِ ماشین

آید که از ایماژهای هنری تشکیل شده و وجود میقبل از آفرینشِ هر اثرِ هنری، دنیای خاصّی در ذهنِ هنرمند به

که این جهان در دسترسِ خواننده، بیننده یا شنونده دهد. امّا برای اینیّنی از جهانِ واقعی را نشان میهای معجنبه

د، گیرقرار گیرد، الزم است در ساختارِ مادّه معیّنی عینیّت یابد. تجسّمِ اندیشۀ هنرمند شکلِ عالمت به خود می

 عالمتیِ آیند. خصلتِیابند، به صورت عالمت درمیینیّت میطوری که سایرِ تجلّیاتِ فعالیتِ فکری انسان وقتی عهمان

 (2)اندیشۀ تخیّلی، یکی از عناصرِ مهمِ نقشِ ارتباطی هنر است.

ها توان و باید نوعِ خاصّی از نظامِ عالمتبه این دلیل است که هنر را از لحاظِ ارتباطی )ولی فقط از لحاظِ ارتباطی(، می

 به حساب آورد.
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 -و دریافت کننده -اثرِ هنری -در فصل اول اشاره کردیم، هنر، الگوی معیّنی را به صورتِ هنرمندکه طوریهمان

ز عالئم ای اتر بگوییم شکلِ مجموعهدهد که در آن، عنصرِ میانی )یعنی اثرِ هنری( شکلِ عالمت یا دقیقتشکیل می

 (۳)گیرد.را به خود می

کند که خواننده، بیننده یا را پیدا می (Code) از نظامِ عالئم یا رمزهابنابراین یک اثرِ هنری، خصلتِ نوعِ خاصّی 

وجود آمده یا شکل گرفته بود، در یابد و در ذهنِ خود زنده سازد ایماژی را که در ذهنِ هنرمند بهشنونده را قادر می

خواننده، بیننده، یا شنونده به ، "به صورتِ رمز درآمده است"کند. امّا برای کشفِ دقیقِ محتوایی که در عالئمِ هنری 

 همان کلیدِ رمز احتیاج دارد که در اختیارِ هنرمند است.

 یک مثال کمک خواهد کرد این موضوع به خوبی روشن شود:

تر از بازوی دیگر ، یک بازو کوتاهپرترۀ یک زن کرد، متوجّه شد که دردیدن می ماتیسروزی خانمی که از کارگاهِ 

کنید؛ این ترسیم شده است. وقتی خانم این نکته را به هنرمند گوشزد کرد، بالفاصله جواب داد: خانم شما اشتباه می

 ت.یک زن نیست، بلکه یک تصویر اس

گونه توان تصوّر کرد که ایناتفاق بیافتد. مشکل می رامبراند چون چیزی تقریبا غیرممکن است مثالً در کارگاههم

، ولی اگر هم در مواردی مشاهده شود و کسی آن را به در آثارِ رامبراند مشاهده شود (Anomalies) هاقاعدگیبی

پاچه خواهد شد و جوابی برای آن پیدا نخواهد کرد. زبانِ هنرِ رامبراند هنرمند گوشزد کند، هنرمند احتماالً دست

 .پذیرفتهایی را نمیچنین تحریف

حتی طرح چنین سواالتی نیز صحیح تر است. جا، جای آن نیست که بگوییم کدام یک از این دو هنرمند بزرگدر این

اند، خواهیم یادآوری کنیم این است که رمزهای هنری در مکاتبِ مختلفِ هنری متفاوتچه میجا آننیست. در این

آن را به  "کلیدِ"توانیم با مراجعه به زبانِ نظامِ دیگری از ایماژها، رمزِ یک اثر را کشف کنیم یا و بنابراین مشکل می

ود برای شای که به زبان فرانسه بیان میاین سخن در مورد هر زبانِ دیگری نیز صادق است. مثالً اندیشهدست آوریم. 

همد. تواند یک کتاب مکانیکِ کوانتومی را بفداند به سختی مییک انگلیسی مفهوم نیست، و کسی که فیزیک نمی

آن )یعنی نشان   (Materialization) کردنِیعالوه برای هر کسی روشن است که برای انتقالِ اندیشه، جز مادّبه

 دادن آن به وسیلۀ نظامِ خاصّی از عالئم( راه دیگری وجود ندارد.

های تر باشد، ماهیّتِ پدیده)های( فکری فرقی ندارد. هرچه عالمت دقیقدر این مورد، هنر با انواع دیگر فعّالیت

تر بر سازیِ هنری گویاتر باشند، بیشهای سمبُلشده بهتر نشان داده خواهد شد؛ و هر قدر افزارتوصیف

ه هایی است ککنندگانِ هنر تاثیر خواهند گذاشت. به این دلیل است که هنرمند همیشه در جستجوی عالمتمصرف

های او تطابق داشته باشند، بنابراین کامال منطقی است اعتقاد داشته باشیم که در زمانِ ما، به بهترین وجه با اندیشه

ترین جنبۀ هر نوع تالش برای رسیدن به شیوه های نوینِ خالقیت را، ایجاد یک زبانِ همۀ اشکالِ هنری، برجستهدر 

 دهد. هنریِ جدید تشکیل می

های زبانِ روزمره یا علمی ها، مثالً از عالمتهای هنری را از سایر عالمتکدام خصیصه است که عالمت

  ان نهفته است؟کند؟ چه چیزِ خاصّی در این زبجدا می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3
http://lilit.ir/17170/
http://lilit.ir/17170/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
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. آوردهای فکری مشابه به وجود میتوانند به آن پاسخ دهند، فرآیندها و واکنشزبانِ علمی در همۀ کسانی که می

چنان که هست، دریافت شود. دقیقاً سازد این زبان در فرایندِ ارتباطِ اجتماعی، آنعمومیتِ زبانِ علمی مطمئن می

های ها در زبانها و تعاریفِ علمی بر مبنای مترادف بودن آنسازد از واژهمی همین خصیصۀ زبانِ علمی است که ممکن

 سودمندی تدوین گردد. (Dictionary) هایِمختلف، فرهنگ

گیرد و دلیلِ آن این است که علم ها قرار نمیالشعاعِ معانی فرعی یا ثانویه آنهای علمی تحتمعنای اساسی عالمت

ها به تجریدهای عامّی دست یابد. هرچه این ق و روشنِ موضوعات به وسیله عالمتکوشد بر اساس معرفی دقیمی

قدر برای زبانِ علم بهتر خواهد بود، امّا این دقتِ مستقیم و عاری از ابهام با زبانِ تر بیان شود، همانمعنیِ واحد دقیق

  .هنر سازگار نیست

 روی به حق خاطر نشان می سازد: تیکِ شو، عالِمِ استِه(S.Rapoport)  راپوپورت سمیون

نر ها برای هسانی در استعمالِ واژهچه برای زبانِ علم مطلوب است، برای زبانِ هنر عیبی ناپذیرفتنی است. یکآن"

ی کنندگانِ خود تغییراتسانی مانع از آن خواهد شد که هنر بتواند در شخصیتِ مصرفبار خواهد بود.؛ این یکفالکت

 "به وجود آورد.

عالمتِ هنری که معنای آرمانی آن ایماژِ هنری است، سمبولیک و نمایشی است. به عبارتِ دیگر، این عالمت بر 

های وسیع تجاربِ تر عرصهکند که هدف آن شناختِ دقیقمحصولِ نهایی فعالیتِ عقلی و حسّی انسان داللت می

آورد، واقعیتی را که در آگاهی سمبُل در میاجتماعی و عاطفی انسان است. عالمتِ هنری، واقعیّت را به صورت 

منعکس شده است ولیکن جنبۀ واقعی، مشخص و محسوسِ خود را از دست نداده است. عالمتِ هنری نیز از معنایی 

توانست در فرایندِ ارتباطاتِ اجتماعی دخالت داشته باشد. اما معنای عامّ ِ عامّ برخوردار است، و گرنه این عالمت نمی

از آن  توانحاوی ایماژ نمی که برای عینیت بخشیدن به اندیشه عالمتِ علمیرا نباید با معنای عامّ ِ  هنریعالمتِ 

 استفاده کرد، اشتباه گرفت.

 خصیصۀ اساسی عالمتِ علمی، استقاللِ آن، یا استقاللِ نحوۀ اَدای آن، از معنی آن است. برای مثال:

ها یا ترکیبات با چه لحنی شود، مهم نیست این واژهها ادا میباتی از واژهها یا ترکیوقتی در یک خطابۀ علمی، واژه

بیان شوند، از چه ریتمی پیروی کنند، و یا چه زیر و بمی داشته باشند. به عبارت دیگر، مهم نیست معنی با کدام 

 شناختیِمادّی عالمت، نقشِ داللت "روُیۀ"چه مهم است این است که آیا یابد. آنعالمت انتقال می

(Semasiological) چه باید داللت کند دهد یا نه؟ و آیا این پوشش، اندیشۀ ما را به آنخود را به درستی انجام می

 گردد یا نه؟)یا به بیانِ دیگر به معنیِ آن(، رهنمون می

دلیل  اینکند. بهرد میشده را ضرورتا در ذهنِ شنونده یا خواننده واعالمتِ علمی، ابزاری است که یک معنیِ پذیرفته 

که چیزِ مهمّی از معنای آن آنتوان یک متنِ علمی را به آسانی از زبانی به زبان دیگر ترجمه کرد، بیاست که می

پذیر نیست. این سخن بالفاصله این سوال را به ذهن متبادر وجه امکانهیچکاسته شود. این کار در متنِ هنری به

 کند که: می
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ک گفتارِ شاعرانه را به نثر ترجمه کرد؟ آیا در این فرآیند، کیفیّتِ خاصّ عالمتِ هنری )در توان یآیا می

رود؟ آیا در این صورت، تنوّع و ابعادِ مختلفِ جهانی که شاعر حسّ این مورد عالمتِ شاعرانه( از بین نمی

  گردد؟کرده است، زایل نمی

شود. حتّی در مواردی که این ساختارِ عالمتِ هنری منجر می شدن وحدتِ اُرگانیک متنِ هنری به پاشیدگیپاشیده

شود که هر کدام معنیِ مستقلی دارند، معنی کلّی آن با مجموعه معانیِ جداگانۀ ساختار از عناصرِ مجزایی تشکیل می

 در یک ها را مطابق قواعدِ مرسومهای هنری دارای معانی مُترادف نیستند که بتوان آنعناصر یکی نیست. عالمت

های هنری، طبق خصایصِ اشکال و عالمت (Syntex) فرهنگ جمع آوری و تنظیم کرد. قوانینِ حاکم بر ترکیبِ

 کنند.ها تجلّی پیدا میانواعِ )ژانرهای( گوناگون هنری و طبق شخصیّتِ هنرمند، در هر کدام از عالمت

پاشیدن پیوندهای درونی این کلّ بر وجود  ازهم دهد، وپارچه عالمتِ هنری کلّ ِ واحدی را تشکیل میساختارِ یک

امی که نظپارچه عالمتِ هنری یک ساختمانِ منفعل نیست، بلگذارد. مجموعۀ یکای باقی میکنندهآن تاثیرِ ویران

است که به وسیلۀ کنش و واکنشِ فشُردۀ همۀ اجزای آن شکل گرفته است. بنابراین روُیۀ مادّیِ هر عالمتِ هنری، 

رتباط ااز حیاتِ ارگانیکِ آن عالمت است. در فرآیندِ دریافتِ عالمتِ هنری، ساختار آن با طبیعتِ اساسی آن بیجزئی 

دهد. به این دلیل است که برعکس، این ساختار از بسیاری جهات معنای کلّ ِ عالمتِ هنری را شکل مینیست، بل

که این معانی را در متنی انیِ آن تقلیل دهیم، مگر اینتوانیم به معکه عناصرِ تشکیل دهندۀ عالمتِ هنری را نمی

پارچه از زندگیِ اُرگانیکی برخوردار باشند. عبارتی دیگر، این معانی به عنوان یک ساختارِ یکمعیّن قرار دهیم. یا به

 آوری کرد.توان در یک فرهنگِ لغات جمعهای هنری را نمیباز به همین دلیل است که عالمت

ای برخوردار است، این است که کارکرد عالمتِ هنری کامال مغایر با کارکرد ه در این زمینه از اهمیتِ ویژهای کنکته 

صرفاً ابزاریِ عالمتِ علمی است که بر طبقِ آن، آن نوع فرایندهای فکری در ذهن خواننده یا شنونده برانگیخته 

یندِ دریافتِ خواننده، بیننده یا شنونده از عالمتِ هنری، شود که عالِم در بطنِ عالمت جای داده است. زیرا در فرآمی

د، و این کنچه هنرمند به وسیلۀ عالمت بیان کرده است، تطبیق میآید که دقیقاً با آنآن نوع معانیِ هنری پدید می

 نویسد:می  )S.Eliot.T (تی.اس.الیوتمعانی ممکن است برای مخاطبینِ مختلف متفاوت باشد. مثالً 

ر های آن دورتتر، و از ریشهجا نیست اشاره کنیم که معنیِ یک شعر ممکن است از منظورِ آگاهانۀ شاعر وسیعبی"...

نیِ متفاوتی داشته باشد و همۀ این معانی ممکن است با باشد... یک شعر ممکن است برای خوانندگانِ مختلف، معا

قدر چه مورد نظرِ شاعر بوده است، فرق کنند... تفسیرِ خواننده ممکن است با تفسیرِ شاعر متفاوت، ولیکن همانآن

ۀ ، هماطالع بوده استباشد. ممکن است در یک شعر نکاتی نهفته باشد که شاعر از آن بی -و حتّی معتبرتر-معتبر 

تفاسیرِ متفاوت ممکن است بیانِ ناقصی از یک چیز باشند؛ و ابهامات ممکن است از این واقعیت ناشی شوند که 

 "تر از گفتارهای معمولی دارند، نه محدودتر از آنها.اشعار، معنایی وسیع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C._%D8%A7%D8%B3._%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C._%D8%A7%D8%B3._%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA
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ر در سطوحِ مختلف امکانِ وجود تفاسیرِ مختلف از یک اثرِ هنری ممکن است از این واقعیّت نشئات گیرد که هر اث

 کند.گردد. این نکته به خصوص تفاسیرِ مختلفِ کارگردنان یا بازیگرانِ تئاتر را از یک نمایشنامه تبیین میدریافت می

سازد؛ همۀ های عقلی آگاهی را فعّال میهای هستی و هم حوزهدرک یک عالمتِ هنری با همۀ وجوهِ آن، هم حوزه

ت در می آورد، و را به حرک ساختارهای روانی فرد 

همۀ تجاربِ عاطفی و  (Associative) پیوستۀ

مرحلۀ درکِ عالمت تا  دریافت کننده را از 

رسیدن به معنی در بر  .می گیرد

ها در بِسترِ این گونه عالمت کامال منطقی است که 

تاریخی شکل گرفته باشند،  تجاربِ اجتماعی و 

ی انواع نیازِ انسان به معرّف  ها بازیرا که این عالمت

که برای خلّاقیّتِ هنری  ها و سطوحِ واقعیّت الیه

ضروری هستند، کامالً  .مطابقت دارند

  هاپانوشت

های عالمتی و معانی نظامعلمِ عالمات،  -1

 )مولف(شود. شناسی )سمیوتیک( نامیده میها نشانهآن

داند، را چیزی فراتر از وسیله ارتباط نمیتیکِ سمانتیکِ پوزیتیویستی این است که هنر یکی از اشتباهاتِ استه -2

، و ریزی شده استگیرد که صرفاً برای انتقالِ معانیِ معیّنِ نهفته در عالئم طرحرا نظامِ خاصّی از عالئم در نظر میآن

بان زتیک، هنر را صرفا نوعی ای جز ارتباط قائل نیست. به عبارتِ دیگر، این مکتبِ استهبرای خلّاقیّتِ هنری وظیفه

شمارد. )رجوع شود به بخش اول از فصل شناختی و اجتماعی آن را بالکل مردود میکند و مضامینِ معرفتتلقّی می

  )مولف( -اول( 

شناسی کند، معموالً به پیدایش و گسترش نشانههای عالئم حرکت میآن نوع مطالعه زبانِ هنر که از نظام -۳

ی کامال موجه است. امّا، این سخن بدان معنی نیست که تفسیرِ زبانِ هنر شود و این عمل)سمیوتیک( ربط داده می

لسفه، شود. در تاریخ فشناسی آغاز میبه عنوان نوعِ خاصّی از نظامِ عالئم از قرنِ بیستم، یعنی از زمان پیدایشِ نشانه

دیدتر، های جاند. در دورهداشته بعد، متفکران به درجاتِ مختلف به خصلتِ عالمتی زبانِ هنر توجهاز عصرِ کالسیک به

که یک اثرِ هنری عالمتِ خاصّی برای تفکّرِ هنری است، جای تردیدی باقی نمانده بود. ویژه در قرن نوزدهم، در اینبه

نویسد: هنر دو فاعل دارد. فاعلِ اوّل کسی ( میSamtliche Werke) فلسفۀ روح( در کتاب Hegel) هِگِلمثال 

اثرِ هنری را  هگلستاید. یابد و میآورد، و فاعلِ دوم کسی است که آن را درمیرا به وجود میاست که اثرِ هنری 

 )مولف(کند. تلقّی می "هاعالمتی برای اندیشه"

 

 

 بازگشت به نمایه
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 بُنیان،... بُنیاد، مَردُمِش، ژَرفِش، هایواژه دربارۀ
 لفظی   ها و ایراداتِوواژهن برخی دربارۀ کوتاه توضیحِ

 احسان طبری

 

 در اصطالحاتی و های فارسینوواژه ابداعِ کار در و نقشِ واالی احسان طبری سهم که نیست پوشیده کسی بر گ:نژرا

 فه،پرداختن به فلس ادبیات و موسیقی در کنار و هنر پهنۀ پردازی درنظریه چنینهم و اجتماعی، علوم و فلسفه حوزۀ

ج خالقِ بسیاری از واژگانِ رایشاید بسیاری مطلع نباشند که . است توجه درخورِ سیاسی و فعّالیت ر، ادبیاتعلم، هن

گرا، چَکامه، ژَرفِش، ژرفاندن و ژرفیدن)مصدر(، دستاورد، بَسیج، اندیش، دگراندیش، واپَسدر زبانِ فارسی نظیر: تاریک

 لِتبدی تدریجی روندِاد، چونان، سَنگالخ، خَرسَنگ، مَردُمِش)زده، نمفکر، شبرفت، روشنبسیجیدن)مصدر(، بُرون

 نرساکرد برای هاییواژه ابداع اوست که دراحسان طبری بوده و هم (،...هاانسان و وارهاانسان مختلفِ انواع به هاپریمات

 حسینپور، غالمآریان حسینمُصاحب، امیر معین، دهخدا، یادانزنده کنار در مدرن جهانِ مفاهیمِ بیان در فارسی زبانِ

 . شودمی این عرصۀ مهم محسوب رُوانپیش از صدری افشار و نیز استاد محمد خلیلی،

ه دوستِ بزرگِ باورمند بگزارشی )البته نه با نیتِ معرفی چهرۀ واقعی این دانشمندِ فرزانه و انسان در مهر خبرگزاری
 ی،فارس) دنیا زنده زبان هفت بر طبری تسلّطِ": است آورده عاصمی محمد یادزنده از نقل سوسیالیسمِ علمی(، به

 بر داللت رب عالوه ،(التین و اوستایی پهلوی،) آکادمیک زبان سه و( آلمانی و روسی فرانسه، انگلیسی، عربی، ترکی،

 شعرای اشعار از ریطب هایترجمه. دادمی شناسزبان یک عنوان به را الزم صالحیت وی به العاده،فوق حافظۀ
 آراگون، گوته، اشعار ترجمه مانند) آزاد، و نو شعرِ قالب در چه و منظوم شعرِ قالب در چه فارسی، زبانِ به خارجی

 تعلّقِ از ظرنصرف طبری،"کند: اذعان می این خبرگزاری سپس ."است خبرگی این بر دال...( یفتوشنگو مایاکوفسکی،
 فارسی نثرِ آن، از پیش و 8601 دهه در. است فارسی زبان نوآوران ترینبرجسته از تردید بدون او، حزبی و مسلکی
 6 هب قریب تالش معهذا،. بود است، شده سرازیر غرب فرهنگِ از که نوینی مفاهیمِ بیان برای افتاده جا واژگانِ فاقدِ
... بیابد ار خود خاصّ ِ قالبِ و برسد زیامرو بیانِ شیوایی و رسایی به فارسی نثرِ تا شد سبب ایرانی نویسندگانِ دهه

  گذشته نشریاتِ به مراجعه

https://www.mehrnews.com/news/2569760/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D9%83-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
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 نِمُحرّکی و مُبدعین ترینبرجسته از حق به طبری. دهدمی نشان را تحوّل این فارسی معاصرِ متونِ با آن مقایسۀ و
 طبری طبعِ و ذوق. یافت رواج و شد ساخته او، نظر با یا و او، توسط هاواژه بسیاری و بود فارسی زبانِ تحوّلِ این
 و فهمهمه گزیدند،میبر سَره فارسی غریب هایمعادل که سازانواژه بسیاری برخالف او، هایواژه تا شدمی سبب
 "شود... عامّ مقبولِ

 کاربرد زیادی طبری احسان آثارِ در که "رفتبُرون" ،"مَردُمِش" ،"ژَرفِش" نظیر هاهواژ این از حال، برخیبا این
جای طرح داشته  خوانندگان برای تواندمی هنوز یا و نموده مطرح خوانندگان ذهنِ در نیز را هاییداشته، پرسش

 7دنیا )شمارۀ  مجلۀ در "لفظی ایرادات برخی دربارۀ کوتاه توضیح" عنوان با ایمقاله در یاد طبریزنده. باشد
 گذرانید.می نظر از گنژرادر این شمارۀ  راآن اینک متن که است داده پاسخ ابهامات این به فروتنی با (8633مهر

 ☘☘ ☘ 
 در ای و اعمّ طورِ به دنیا ]مجلۀ[ هاینوشته در که الفاظ برخی دربارۀ یاری، و مهر سرِ از مسلّما خوانندگان، برخی گاه

 انبی فارسی زبانِ نحوِ و صرف قواعدِ به استناد با را خود ایرادهای رود،می کار به اخصّ طور به اینجانب هاینوشته

 وارد خود عقیدۀ به را آنها که جا هر و کنیممی توجه بدان و ممنونیم تذکرات این از ما که است روشن. دارندمی

 مسائل به ایرادگیرنده محدودِ گاه و خاصّ دیدگاهِ از حاکی برخی تذکرات، نای میان در ولی. پذیریممی یافتیم،

 است.زبانی

 تچیزهاس بسیاری و گذرانده سر از را فراوانی دستوری و لغوی تحواّلتِ که ساله هزار استزبانی دَری فارسیِ زبانِ

. است آمده ما ادبیِ زبانِ در واقع در ولی د،آیمی خطا داندمی معینیِ  حدّ در را پهناور زبانِ این که کسی نظر در که

 یسنت نهادهای و ما جامعۀ که است شده واقع ژرفی تغییراتِ گاهِوَزِش در اخیر صدسالِ در ویژهبه زبان این عالوه، به

 رد،گُست بال بکشد، قد است مجبور زبان و است گاهوَزِش همان در نیز آن فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی

 هایزبان دقّتِ و غناء به تا کند استفاده خود ابداعی قدرتِ و ترکیبی نیروی و لغوی گنجِ از و شود غنی گیرد، وجا

 .ستا ناگزیر( زبان روحِ چارچوبِ در البته) دستوری و لغوی تغییراتِ پذیرشِ از زبان مسیر، این در. یابددست جهانی

  زیم:پردا می مشخّص ایراداتِ برخی بررسی به اکنون

 باید کهلب نوشت، "دنیا" مجله در "بُنیادگذار" عنوان نباید اِرانی شادروان برای که است گرفته ایراد دوستی مثالً  -1

نیز  "بُنیان" و است، درست "بُنیادگذار" تنها هم آن و است مادّی پایه "بُنیاد" گویا زیرا نوشت، "گذاربُنیان"

 الغیر. و نوشت توانمی "گذاربُنیان" تنها و است معنوی

 کهلب ما، مجله حقِ در نه البته) معروفیّتی و شیاع که انداخته هازبان سَرِ ادیب و معلم کدام را نکته این دانیمنمی

 "معنوی! بنیان و است مادّی بنیاد" که شودمی شنیده مطلب این غالباً و است یافته( کلی طوربه

 مانند( عربی یَبنیِ بَنی ریشه از نونی مصدرِ) "بُنیان" و است فارسی واژه کی( یات بون: پهلوی) "بُنیاد" واقع در

 و مادّی به را آن بخواهیم اگر و است، نزدیک بسیار همبه یا است یکی دو هر معنای و است عربی واژۀ یک بُنیه

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/donya-dowre-4-02-1359-07.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/donya-dowre-4-02-1359-07.pdf
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 آن از یزیاد معنوی هایاژهو پهلوی در. را "بنیان" تا دانست معنوی توانمی تربیش را "بُنیاد" کنیم، تقسیم معنوی

 د:گویمی حافظ مثالً. است چنین نیست دَری فارسیِ در و( منشاء و اصل معنای به) "بونیت" مانند شده ساخته

  بُرد بُنیادم ز تو نازِ عشوۀ حالیا

  کند بُنیاد چه حکیمانه فکرِ دگر تا

 رستید واژه بُنیاد لذا(. کندنمی فرقی ما دعوی نظر از که "کند بُنیاد چه حکیمانه باره دگر تا": پژمان چاپ حافظ )در

  است.

 اندگرفته ایراد مَردُمِش و ژَرفِش یعنی ام،برده کاربه "دنیا" در خود هاینوشته برخی در اینجانب که واژه دو به  -2

 اِعراب از محلّی لذا فعل، نه و است اسم و صفت "مردم" و "ژرف" و شودمی متّصل فعل به "ش" پسوند چون که

 است. نادرست و ندارد

 ار "شن" پسوند که دارد مانعی چه و باشیم داشته "مَنیدن" فعل کهآن بدون داریم "مَنِش" واژه فارسی در ما اوالً

 پهلوی در "شن" پسوند این بریم؟ کار به تریوسیع مقیاسِ در سازیواژه برای( ماندهباقی "شن" پهلوی پسوند از که)

 جاآن تا است، و زادهم (tion سیون= فرانسه در و شن انگلیسی در) آن نظایر با گویا ارمنی در "تیون" پسوند مانند

 معنای هب( تاجوَرِش) تاکاوروتیون و بازرگانی، معنای به( بازرگانِش) واجاراگاناتیون ارمنی در امشنیده اینجانب که

 وستانِد و است بررسی قابل زمینه این در من اطالعِ لبتها. باشد مربوط فعل به کهآن بدون رود،می کار به سلطنت

 سازند. روشن را آن سُقمِ و صحّت باید ارمنی

 دنباوران و طلبیدن و فهمیدن کهچنان ساخت قیاسی طورِ به را "مردمیدن" و "ژرفیدن"  مصادرِ توانمی عالوه به

 ولو ،"افشار طرزی" صفوی، دورانِ شاعر و است شده ساخته دیگر مصنوعی  مصادرِ بسیاری و رقصیدن و قبوالندن و

 کهچنان کند، خالص "مُعین افعالِ"ِ  شرّ از را ما و بچسباند اسامی همه به را مصدری پسوندِ خواستمی طینت، سرِ از

 المعارفدایرۀ در. بسازید مصدر آن از و بیافزاید خواهیدمی هرچه به را (to) مصدری عالمت است کافی انگلیسی در

واژۀ  یا. اندنکرده هم بدی کارِ هیچ و اندساخته "یونیدن" و "یوتش" هایواژه "ionistation" از مصاحب دکتر

 دیب کارِ من نظر به و است دیگران ابداعاتِ از هم این و باشیم داشته "برقیدن" کهآن اند( بدونساخته را "بَرقِش"

 و علمی کتبِ ترجمه و آورد در سرگردانی از را مترجمان و دکر حل طوری را علمی هایمعادل مسئله باید. نیست

  ساخت. میسّر فارسی به را فنی

 حتی و را "مَردُمِش" معادلِ ما که دارد مانعی چه ندارد، فارسی معادلِ که "Hominisation" دشوارِ واژۀ مقابلِ در

  (هاانانس و وارهاانسان مختلفِ انواع به هایماتپر تبدیلِ تدریجی روندِ یعنی: واژه این) بسازیم؟ را "مردمیدن" مصدرِ

 مُغاک و گرداب معنای به فرانسه "Goutre" با باید قوی احتمالِ به که است "ژوفر" و "زوفر" پهلوی در "ژَرف"

 و اردد وجود زبان این در آن از متعددی ترکیباتِ ولی بودند، نساخته مصدری پهلوی در آن از گویا و باشد ریشه هم

 و "غور و خوض" و "تعمّق" عربیِ دشوارتر الفاظِ از شدن رها و واژه این از قیاسی مصدرِ یک ایجاد ما تصورِ هب

 الفاظِ از ما که باشد الزم کهآن بدون افزاید،می فارسی هایمعادل غناءِ به و نیست بدی کارِ هاآن امثال و "توغل"

  .دارند را خود جای هم هاآن. برداریم دست خودمان زبانِ در متداول عربیِ

 منوچهری. است آمده نیز( پهلوی مانند عینا) "شن" و( رَوِشت و خورِشت) "شت" صورت به فارسی در "ش" پسوند

 برد:می کار به را پسوند شکلِ دو هر شعر این در دامغانی

 نگرشنی خردک که نیست نگرش خردک
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 است. هران وُ است دل همه بزرگان کارِ در

 نای که رسیده نظرش به و "دیوارها این درونِ در" امنوشته جایی چرا که است گرفته ایراد دوستی ینچنهم  -۳

( مکان قیدِ نه) است اسم جااین در "درون" کهآن حال و دیوارها، این "درونِ": شود گفته است کافی و است حشو

 گوید:می حافظ. "اتاق داخلِ در" گوییممی کهچنان است، داخل معنای به و

  کیست ندانم دلخسته منِ اندرونِ در

 غوغاست. در و فغان در او وُ امخموش من که

 گوید:می دیگری شکلِ به سعدی یا

  روان هادیده آبِ همین به جماعتی

 توست. در امکآتش نبینند وُ کنند نظر

 کهبل نیست، اسم دیگر "درون" جانای در که است معتقد و نپذیرد را "دیوارها درونِ" که ندارد عنادی نگارنده ولی

 آمده "ون" پسوندِ حذفِ با "درون" و "اندرون" ریشه از "در" واژه خودِ که است درست نیز این و. است مکان قیدِ

  شود(.می دیده غیره و "نگون" و "پیرامون" و "واژون" در که) است

 یکس و ؛"زبان قواعدِ" دانستن ،"آن تاریخ" از بودن خبر با "زبان روحِ" به بردنپی از است عبارت مهمّ نکتۀ

 و قخل سلیمِ ذوقِ به راآن قبولِ و ردّ و بیافزاید زبان غنای بر و کند ابداع دارد حقّ باشد، داشته را شرایط این که

 واگذارد. تاریخ غرضانهبی داوریِ

 از کسی که است متداول چنان یفارس در اکنون که امساخته بسیاری هایواژه اخیر سال چهل طی اینجانب خودِ

 "میدنرز" قیاسی مصدرِ یا و "کاریپنهان" و "گیرپی" و "دستاورد": مانند مثال ندارد، خبری اشآورنده نخستین

 "کردن رزم" ،"جستن رزم" "آزمودن رزم" ترکیبیِ مصادر فارسی در(. فرانسه Militant برای)  رزمنده فاعلِ اسمِ و

 ت،نیاف زبان در ایرخنه که بود نیز ترکیباتی و هاواژه ولی(. است نبوده "رزمیدن" ولی وده،ب غیره و "راندن رزم و

 کار به "تداوم" تربیش امروز که ،"کاریادامه" یا و( چیست؟ بحران این از رفتبرون راهِ مثال) رَفتبُرون: مانند

 ".دیگر هاینمونه بسیاری بسیاری، و برندمی

 ط.ا                                                                                                                          
 

 

 

 

 بازگشت به نمایه

 

 



8011 تیر و خرداد/ 81 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

تأثیرپذیری و تقلید 21   

 

 تأثیرپذیری و تقلید
 فتاح پادیاب

 
 در ترو پیش قبال چهآن شده، از هعرض و رسیده ظهور منصَه به و گرفته که شکل اثری که  موضوعی یعنی تقلید 

 بازگشت... دورۀ شاعران آثار مانند باشد مایه کم و سُست و سطحی ارزش، نظر شده، از ارایه زمینه همین

داشته؛  خود از پیش شاعران از حافظ را تأثیرپذیری بیشترین که چنان بودن، افزاینده گیرندۀ یعنی تأثیرپذیری امّا

  خُجندی... کمال تا گرفته سعدی از کرمانی خواجوی تا گرفته ساوجی سلمان از نیخاقا تا گرفته رودکی از

 با مراجعه که کرده اخذ سعدی از قافیه و وزن همان با غزل 31 از بیش"جهان شاعرِ شاعرانِ" این گوته قول به  حافظ

 آوردن با سعدی از حافظ پذیری تأثیر جریان دشتی، علی از "درقلمروِ سعدی"و  "حافظ از نقشی"های  کتاب به

  شود. می و آشکار بسیاری روشن ها نمونه

 تُرکِ بدان خاطر تا خیز" در را حافظ "...همی آید مولیان جوی جوی بوی" در رودکی معروف شعر اول مصرع

 برده است. و یا: بهره " ...همی آید مولیان جوی بوی اشنسیم کز/ دهیم سمرقندی

  )خاقانی( ات...فرستم می وفا آفتاب ات/ نزدیکتمفرس می کجا که ببین صبحدم ای

 )حافظ( ات...فرستم می کجا به کجا از که / بنگر اتفرستم می سبا به صبا هدهد ای

  یا:

 عراقی( )فخرالدین بگشایی؟ ما فروبستۀ کار از آیی/ گره باز درم ز خرامان که آیا بُوَد

  )حافظ( بگشایند؟ ما فروبستۀ رکا از بگشایند/ گره هامیکده درِ که آیا بُوَد

  نیست... ها ]همۀ[ آن به پرداختن مجالّ جا این که دیگر بسیاری های و نمونه

 شعر این دارد. یامی وا اعجاب و تحسین را به فن اهلِ که کندمی هنرنمایی ها چنانتأثیرپذیری این در حافظ اما

 کرمانی: اوحدالدین

 دوش... به مجلس بردند از می که دیدممی خطیب/ دوش اشدوش بر دوش نشستی مجلس در که آن
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 سُروده: سرشار چنین را این موضوع همین ]که[ حافظ

  دوش. به کشیدمی سجاده که شهر بردند/ اماِم می دوش به اشدوش میکده کوی ز

 برد:می عرش به فرش از را شعر خاقانی، از مصرعی در کلمهیک کردن]با[ جایگزین حافظ حتّی ]در نمونۀ زیر که[ یا

 )خاقانی( گورستان است... وادیِ ما منزل عاقبت

 )حافظ( است... خاموشان ما وادیِ منزل عاقبت

نمادِ  ما اذهان در که را مرگ و گورستان کند. ]حافظ[ هممی استفاده خاموشان واژۀ از گورستان کلمه جای ]که[ به

 از دور و به و خاموش آرام مکانِ را آن هم و کند،می وار پاک جزهمع ایگونه است به درد و و داغ سوگواری و نیستی

  است.  چنین هم ظاهر به که نمایاند می آرامش جای و خلوت و مکانی سازد می گرو... جلوه کشی عربده

 و خودمانی صمیمانه خیلی و کند یادآوری می ما به نکنی وحشت و ]از آن[ نترسی ای کهگونه به را ]حافظ[ مرگ

 دهد:می نین هشدارچ

 انداز... اَفالک گُنبدِ در غُلغُله حالیا

 یخاقان را مضامین لعلِ طال و معادن از بسیاری است که معتقد خاقانی دیوانِ سجاد، شارح ضیاءالدین سید استاد

 شده است... مندتر بهره هااز آن حافظ و بعد، کرده کشف

  نشده گرفته افراشته، محمدعلی" فاگیران سجیل" از مگر منیفو شیون "گاب" معروفِ منظومۀ نرویم: دوری راهِ

  نکرده است؟ یوشیج اقتباس نیما از شیون مگر را "دار آقا" و یا

 کشور نریه آثارِ حالِ به خوشا تر باشد،ارزش با اولیه اثر از اگر باشد و باید هست و امور تمامِ در تأثیرپذیری بنابراین

 است شاعرتر کس نیست. آن کسی هیچ طلقِ ملکِ هاردیف و و قوافی اوزان و مینمضا مرزوبوم. پس آن و فرهنگ

 ببرد.  هاآن از هنری استفادۀ که

 پدید را آن آلمانی قطعۀ یک ترجمۀ از میرزا ایرج و و بود ادبی اقتراحِ میرزا یک ایرج اثر "مادر قلبِ" شعرمعروف

 داشتند توجه امر این به بودند اقتراح اندرکارِدست که افرادی آن مۀه کهاین هنری خود. با و زبانِ با ذهن امّا آورد،

  کرد. کسب را اول هنری مقامِ صبغه داشتن خاطر به اما نیست، ایرج از اولیه فکر که دانستند و می

 "کورِ بوف" برابر در صادقی بهرام اثر "ملکوت"کتاب مانند است اعتبار غیرِ هنری بی برداشتِ و جانابه تقلیدِ پس

 هندی... هایفیلم از تقلید به از انقالب پیش سینمایی هایفیلم از بسیاری یا هدایت، و صادق

 )با اندکی ویرایش( کانال تلگرامی فتاح پادیابسرچشمه: 

 بازگشت به نمایه

https://t.me/fattahpadyab/3451
https://t.me/fattahpadyab/3451
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 شاهرودی اسماعیل اشعار در تأملی
 رهبر ایمان

 نیما با همراه دهخدا با همگام

اسماعیل شاهرودی، از نخستین کسانی است که از شیوه 

نیما یوشیج پیروی کرد و به شعر نو رو آورد. او در بهمن 

در دامغان متولد شد تحصیالت ابتدایی را در  8610ماه 

همین شههر و متوسطه را در شاهرود  

 تهران آمد به پایان رساند و سپس به

و در دانشهههکههده هنرهههای زیبهها بههه 

تحصهههیههل ادامههه داد. شههههاهرودی 

همچنین مههدتی در کههار گردآوری 

لغهات بها لغتنهامه دهخدا و با محمد    

معین برای تههدوین کتههاب فرهنههگ 

مهعهیهن همکههاری کرد. مطههالعههات    

گسهههترده او در این دوره و در حوزه 

فرهنگ و زبان عامه، بعدها بر زبان و 

أثیر گذاشت که در فضهای شعری او ت 

جای خود به آن خواهیم پرداخت.اگر 

چه شاهرودی نیز مانند دیگر شاعران 

های نخسههتین شههعر نو، اشههعار  دوره

ها و اوزان بسهههیاری دارد که در قالب

شهعری سهنتی سروده شده است، اما   

از همان نخسهههتین کتابش به جرگه 

شهههاعران نیمههایی پیوسهههت و حتی  

ه ای ک، با مقدمه«نبرد آخرین»نخسهههتین کتابش با نام 

نیما یوشهیج بر کتاب نوشته بود، به انتشار رسید. او پس  

از این کتاب، پنج مجموعه شعر دیگر نیز منتشر کرد که 

 .برای او شهرتی نسبی به همراه آورد

توان شاعری دانست که اشعارش رنگ و شاهرودی را می

بویی اجتمهاعی دارد، امها پیش از تحلیل این ویژگی در   

 هایشههعار او، بد نیسههت توضههیحی کوتاه درباره ویژگی ا

کلی این نوع شعر بیاید. باید گفت شعر اجتماعی اگرچه 

مانند شهعر سیاسی به حواد  اجتماعی و مردمی اطراف  

اعتنهها نیسهههت و این حواد  نقش پر رنگی در خود بی

گیری آن دارند، اما بر خالف شعر سیاسی، پیش و شهکل 

های سیاسی انبیش از آنکه به گفتم

های ایدئولوژیک اختصهههاص و گزاره

داشهههته باشهههد، روابط و مناسهههبات 

دهد. از انسهههانی را مهد نظر قرار می 

همین رو اسههت که شههعر اجتماعی  

توانهد برای مردمانی از هر کجای  می

دنیا خواندنی باشهههد و آنان با شهههعر 

پنههداری خواهنههد اجتمههاعی همههذات

 .کرد

 یهکی از بههارزترین و مشههههورترین 

های شهههعر اجتماعی، والدیمیر مثال

مایاکوفسهههکی، شهههاعر انقالبی روس 

است. او از چهارده سالگی به عضویت 

حزب بلشهههویک درآمد، اما شهههعر او 

های این حزب بیش از آنکه سهیاست 

هههای مربوط بههه آن را و گفتمههان

تر دربربگیرد، مردم و در نگههاه کلی

د قرار انسههان و تجربیات انسههانی را در محور اشههعار خو 

گو با وگفت»دهد. او در قسههمتی از شههعری با عنوان می

 :سرایدچنین می« مأمور مالیات درباره شعر

 به زبان ما، قافیه، یک بشکه است؛

 بشکه دینامیت

 ایفتیله –خط 

 سوزدخط می
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 شود تا آخر،سوزد و دود میمی

 شودخط منفجر می

 .کشدو شهر در آسمان شعر پر می

 د و به چه قیمتیشوکجا یافت می

 ای که به یک قراول هالک کند؟قافیه

 شاید تنها پنج قافیه ابدی باقی مانده هنوز

 .در ونزوئال

 کشاند مرا در سرما و گرماو می

 .به این سو و آن سو

 برم به هر طرفهراسان حمله می

 .گرفتار در قرض و وام

 

بههیههنههیم همههان طههور کههه مههی 

مایاکوفسههکی حواد  اطرافش را 

آورد امهها زنههدگی عر میدر شههه

شهناسههند،  گونه که همگان میآن

تر دارد در شههکل نقشههی پر رنگ

دادن شهههعر. ویژگی دیگر شهههعر 

اجتماعی نگاه انتقادی اسهههت. به 

این معنا که شاعر حواد  اطراف 

رد نگخود را با نگاهی منتقدانه می

و تنها به شههرح و توصههیف صرف 

کند. این ویژگی آنها بسههنده نمی

تههوان در اشهههعههار یرا نههیههز مهه

مایاکوفسهههکی و دیگر شهههاعران 

 .مانند او یافت

اما شعر اجتماعی در تاریخچه شعر نو و شعر پس از نیما، 

توان عناصر شعر همواره نقشهی مهم ایفا کرده است. می 

هایش در شههعر نیما یوشههیج اجتماعی را با تمامی ویژگی

 یهافت. اشهههعار نیما زبانی تمثیلی دارند که از خالل این 

پردازد. زبان به انسههان معاصههر و درگیری او با جامعه می

این نوع شهعر پس از نیما در اشهعار اسماعیل شاهرودی   

یابد و در شهههعر او پیرنگ اجتماعی با بسهههیار کمال می

آمیزد. زبانی که تناسههب بسههیار زیادی با زبانی پالوده می

اش به شههاهرودی این نوع شههعر دارد. نیما خود در نامه

 :یدگومی

عزیز  …اندازدهای شما مرا به یاد مردم میدیوان گفته»

خواهید من، من شههما را دوسههت دارم و برای اینکه می 

 هایهدف معین داشته باشید، شما را بر خیلی از همسال

دهم. شهههما را از طرز زندگی آواره و شهههمها ترجیح می 

 «.شناسمناراحت که دارید می

دوره زمانی تقسههیم  توان به دواشههعار شههاهرودی را می

گیرد که زبان کرد. دوره نخسهههت اشهههعاری را دربر می

شهههاعر، تحهت تهأثیر زبهان نیما    

توان این یوشههیج قرار دارد و می

تههأثیرپههذیری را بههه وضهههوح در 

گزیند و کلماتی که شهههاعر برمی

ههمهچنین اوزانی کههه انتخههاب   

کند، ردیابی کرد. از این گونه می

و  «آخرین نبرد»اشعار، در کتاب 

فراوان است. او در « آینده»کتاب 

از کتههاب « پیههت پیههت»شهههعر 

 :گویدنخست می

 تنگنایی است گرچه کلبه من

 .به همه سوش پرتویی بفرست

 های سوسویتز نهان مانده

 .به دلم گرمی نویی بفرست

 سخنانی که با تو هست مرا

 در دل است، از چه رو ندارم فاش؟

 گریزم ز دست تاریکیمی

 !ود شب، ای کاشکاش اینک نب

 

یابد و اما اشههعار دوره دوم، زبانی مخصههوص به خود می 

شههود. شههاعر در عین  پختگی خاصههی در آنها ظاهر می

بینی و فضههای مخصوص به حفظ هویت شهعری و جهان 

ای اسههت از آورد که آمیزهخود، زبانی ویژه به دسههت می
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زبان مردم عامه و زبان فاخری که از ادبیات کالسهههیک 

م و »های بعدی خود یعنی، اسهههت. او در کتاببرآمهده  

آی »و « هر سهههوی راه، راه، راه، راه»، «در سههههامی

های یابد و بازیبه این زبان دسهههت می« نشهههینمیقات

توان هایش نیز میزبهانی خهاص او را حتی در نهام کتاب   

 .یافت

پردازی باید گفت اشعار شاهرودی، نخست از نظر مضمون

تر از آن سههخن ی را که پیشهای شههعر اجتماعمضههمون

آمیزد و شعر او دو بُعد های عاشقانه درمیرفت با مضمون

ای کند. نخست بُعد اجتماعی و دیگر بُعد عاشقانهپیدا می

که از شههعر شههاعران کالسههیک فارسههی مانند حافظ و   

های در چشههم»سههعدی، تأثیر گرفته اسههت. او در شههعر 

 :سرایدمی« راههر سوی راه، راه، راه، »از کتاب « …تو

 چیزی به من بگو،

 دستی به من بده،

 راهی به من ببخش،

 و آفتاب کن

 خواهمکه می

 های تودر چشم

 تر از همیشه ببینم،شب را زبون

 و

 طوفان شوم به سبزه،

 و بگذارم در باغ

 هر چیز دیگر است

 دریا نشین شود،

 و دریا

 های تودر چشم

 !باغی چنین شود

گوید از شبی که باید خن میشاعر از عوض شدن فضا س

ها همگی در کنار زده شود و روز پیروزی فرارسد، اما این

 یابد وشهعری که به وضهوح زبانی عاشقانه دارد نمود می  

همه توصههیفات باال توسههط وصههف معشههوق، انسههجام    

توان نمونه دیگر این در هم آمیزی فضاها را می .یابندمی

 .یافت« در سام و می»بویژه در شعر 

نخست باید گفت این اصطالح ناآشنا در واقع قسمتی از 

بیا تا گل »گوید: بیهت مشههههور حهافظ اسهههت کهه می   

اسههت. او در این شههعر « در سههاغر اندازیمبرافشههانیمُ/ می

 :گویدچنین می

 من از تمام وسعت رنج

 آیم،می

 تو از تمام وسعت رنجوری

 !بیا

 بیا تا گل

 در ساغر اندازیم؛مُ و می برافشانی

 خواست،چنانکه روزی حافظ می

 ومن

 تو را

 – !می خواهم

 تو ای پیام وسعت رنجوری،

 !انسان…تو ای بلوغ نوبت شادی، تو ای

بینیم که کلمات کلیدی شعر اجتماعی و در این شعر می

انتقادی، مانند رنج، رنجوری، انسان و ترکیبی مثل بلوغ 

 انوبت شهادی، زیر نفوذ بیت حافظ فضههایی عاشقانه پید 

آفرینند که نه عاشههقانه کنند و شههعری چند الیه میمی

صهرف اسهت و نه با بیانی مستقیم از مشکالت اجتماعی   

 یابد. همچنینگویهد، بلکه زبانی تمثیلی می سهههخن می

توان در شههعری از توجه شههاعر به حواد  اطرافش را می

« گاین بان»یافت. این شعر که « نشینآی میقات»کتاب 

ناسهههبت پیروزی تیم فوتبال ایران بر تیم نهام دارد، به م 

 :رژیم صهیونیستی سروده شده است

 !برادر –و این چنین تو نیز 

 فریاد ملتی را، آن روز،

 – .در پای ریختی

 و ایران
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 ایران

 …ایران

 !بانگی شد آنچنان

 و پای تو

 این بانگ را به هیئت یک توپ برد

 برد

 …برد

 !در هُرم ریگزارهای فلسطین

که جنبه انتقادی بینیم، شههعر همچنانه میهمان طور ک

توجه کنهد و بهه حواد  اطراف خود بی  خود را حفظ می

گذرد، جنبه شاعرانه خود نیست و از کنار آنها ساده نمی

های ها و بازیدهد و تصههویرپردازیرا نیز از دسههت نمی

آمیز زبانی موجود در شهعر، آن را از یک نوشههته تحسین 

 .نمایدمعمولی جدا می

توان در چند حوزه شههعر شههاهرودی را  از نظر زبانی می

بررسهی کرد. نخست باید توجه داشت که او در اشعارش  

طور که گفته شد اصطالحات مردم کوچه و بازار را همان

با زبانی پالوده و فاخر که از اشعار شاعران کالسیک آمده 

 .آمیزداست، می

ش توان گفت شههاهرودی شههاعری اسههت که در گزینمی

دهد و کلمات در شعرش ای به خرج میکلمات دقت ویژه

های خانه هستند که اگر آنها را حذف کنیم مانند ستون

یا با کلمات دیگری آنها را جایگزین کنیم، شههعر کارکرد 

 .دهدسابق خود را از دست می

گونه شاهرودی در انتخاب شهاید دلیل این دقت وسواس 

امه دهخدا و معین کلمهات بهه خهاطر همکاری او با لغتن   

های سههاختباشههد که باعث شههده اسههت به نقش و ژرف

هر »از کتاب « …این جار»کلمات آگاه شود. او در شعر 

 :سرایدمی« سوی راه، راه، راه، راه

 – !القصه؛ ای برادر، ای من

 هابا تو اشارتی است که، از اوج سال

 آهنگ این شراع روشن، این جار،

 !در پهنه شماست
 

سهطر نخست از اصطالحات مرسوم میان عامه   شهاعر در 

شهههود خواننده با شهههعر کند که باعث میاسهههتفاده می

احسههاس نزدیکی کند که دقیقاً هدف شههاعر نیز همین  

که به معنای یکی شدن « ای من»گوید است و خود می

 «ای برادر»و « القصه»های است و همبستگی؛ که با واژه

 .شودفضا به طور کامل منتقل می

آیند ر سطرهای بعدی اما کلماتی مانند جار و شراع مید

که به نسبت کلماتی هستند که کمتر مورد استفاده قرار 

نخسهت به معنای همسایه است و کلمه   گیرند. کلمهمی

 دوم طبق لغتنامه معین، معنای هر چیز برافراشته را 

دهد اما نکته مهم در این است که با وجود تفاوت در می

گفتمان این کلمات، شعر به هیچ عنوان دچار  سهاختار و 

شهههود و این کلمات و چنهدپارگی در زبان یا فضههها نمی 

نشهینند و به شعر شکل  اصهطالحات در کنار یکدیگر می 

 .دهندمی

ویژگی زبانی دیگر اشههعار شههاهرودی، آنجاسههت که او   

کلمهات را بنها به جایگاه و اسهههتفاده آنها به چند بخش   

در م و می»همان طور که در شعر کند، مجزا تقسیم می

دیدیم. در آن شعر جدا کردن حروف کلمات برای « سها 

انتقال حس موسیقایی به خواننده صورت گرفته بود. اما 

 ،«آینده»از کتاب « پایانشههعر بی»در شههعری با عنوان 

آید برای طور که از عنوان شهههعر برمیاین ویژگی، همان

ات مورد استفاده قرار نشان دادن ناقص و نارسا بودن کلم

 :گرفته است

 دیگر

 من

 باور نخواهم کرد

 خرطو

 مفیل
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 وپا

 ندو

 ل ساعت را؛

 چون

 آن

 آبروی

 های قنادآبنبات ساعتی

 ریخته

 و این

 هنوز

 دنبا

له تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک تیک 

تهک تیهک تهک تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک    

 …تیک تک تیک تک تیک تک

 

گرایانه و حتی افتاده شهههعر ویژگی صهههورتکلمات جدا 

دهد و نشههان ای به شههعر شههاهرودی میشههکنانهشههالوده

دهد که او در سههرایش اشههعارش از زمانه خود جلوتر می

توان با اشههعار بوده اسههت و این ویژگی اشههعار او را می 

هوشهههنگ ایرانی و یا شهههاعران شهههعر حجم مانند یدا  

زدایی دیگر آشهههنایی رویایی و بیژن الهی مقایسهههه کرد.

شهاهرودی در استفاده از کلمات که شعر او را باز هم به  

کند، اسهههتفاده از کلمات در تر میشهههعر حجم نزدیهک 

 :جایگاه دستوری غیرمعمول است

 حتم

 از

 فردا

 گیرد،افسردگی را برمی

 و دوست داشته شدن

 فردایی است

 !در نمای حتم

 ای دوست داشته شدن

 – !ای رنگارنگ

 ران هزار سالدر هزا

 طالیه تو

 آینده باد

 

 

نخسههت باید گفت حتم 

که یک قید اسههت و در 

سهههاختار زبانی معمول 

جههز ایههن نههقههش را   

گیرد، در این شههعر نمی

بهه عنوان فهاعل به کار   

رفتهه اسهههت. همچنین  

مصدر یک فعل مرکب مجهول یعنی دست داشته شدن، 

خطههاب قرار گرفتههه اسههههت و عالوه بر تغییر در نقش 

 نمایی نیز برای بیان، از ارائه تشخیص یا انساندسهتوری 

از »آن اسهتفاده شهده اسهت. این ویژگی مشهخصهاً شعر      

آورد و نشههان یدا  رویایی را به یاد می« دوسههتت دارم

 .دهنده نوآوری و تازگی شعر شاهرودی است

دیگر ویژگی زبانی خاص اشهعار شاهرودی، تکرار کلمات  

اگون از ارائه تکرار های گوناسههت. شههاهرودی به شههیوه  

استفاده کرده است و این ارائه جزئی از زبان شعری او را 

که حتی به عنوان یکی از دههد تها جهایی   تشهههکیهل می 

نیز راه « هر سهههوی راه، راه، راه، راه»هایش یعنی کتاب

از همههان کتههاب « آهنههگ و آواز»یههابههد. در شهههعر می

 :خوانیممی

 من

 رام

 رام

 رام

 رام بودم

 زوان گشایش،در هُرم با

 او

 رام

 رام
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 .رام و دالرام بود

… 

 هایآواز قرن

 های

 …گذشتهای رفته و آینده می

ه شود، عالوبینیم تکرار کلمات باعث میطور که میهمان

بر حفظ و حتی بهبود ریتم و موسیقی شعر، بتوانیم چند 

 .معنا از هر کدام از کلمات برداشت کرد

هرودی، شههاعری توان گفت اسههماعیل شههادر نهایت می

های گسترده در اسهت که توانسته است عالوه بر نوآوری 

حوزه زبان و به دسههت آوردن زبان شههخصههی، مضههامین 

 .ای تازه، در اشعارش بازتاب دهداجتماعی را نیز به شیوه

 

 

 

 

 

 بازگشت به نمایه
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 1سمیبرالینئول وغی از هنر کردنآزاد
 داود جلیلی -برگردان: مسعود امیدی - 0واتسریچارد 

 
 ،افراد و نه جامعه بهه مها را  ی توجهه  ریفراگ یدئولوژیه ا

ه هر بطبیعی پنداشهتن رقابت ، و تمرکز بر رشد کمی  

                                                           
1 https://www.artshub.com.au/news-article/features/public-policy/richard-watts/freeing-
the-arts-from-the-yoke-of-neoliberalism-030130 
0 RICHARD WATTS  

 هوشههمند هنرهای هفتگی یبرنامه همچنین وی. اسههت ArtsHub سههایت ملی نمایشههی هنرهای سههردبیر واتس ریچارد

(SmartArts) است بوده آن مجری 0110 سال از که ایبرنامه کند،می ارائه اجتماعی رادیویی ایستگاه در را. 

 سههابق رئیس همچنین و کند،می خدمت (La Mama) ماما ال تئاتر مدیریت یکمیته رئیس عنوانبه حاضههردرحال ریچارد

  سههبزبوده  اتاق جوایز انجمن رئیس عنوان به همچنین نوظهور، نویسههندگان جشههنواره بنیانگذار وی. اسههت ملبورن یحومه

(Green Room Awards Association) است کرده خدمت سبز اتاق مستقل تئاتر هیأت عضو عنوانبه و. 

 یجایزه و اسههت  (Melbourne Queer Film Festivalملبورن نامتعارف فیلم یجشههنواره دائمی اعضههای از یکی ریچارد

  سیدنی مایر  نمایشهی  هنرهای یکنندهتسههیل  یجایزه وی اخیراً. شهد  اعطا وی به ملبورن یحومه0187 سهال  یجشهنواره 

(the Sidney Myer Performing Arts Awards' Facilitator's Prize) کرد.  دریافت 0183 سال رایب را 

سالگرد  نیبه مناسهبت پنجاهم  ریما یدنیتوسهط معتمدان صهندوق سه    8310در سهال   ریما یدنیسه  یشه ینما یهنرها زیجوا]

 .شد جادیا ریما یدنیدرگذشت س

 (یدالر 03111کننده )لیتسههه زهیجا کوی -(یدالر 31،111) ی(و گروهیدالر 11،111) یفرد ،زهیسههال دو جا هراین نهاد 

 )م (   -[   دکن یم عیوزت

https://www.artshub.com.au/staff-writer/richard-watts
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به  یچه خسارت وضهعیت  نیکرده اسهت. ا  جلب ،متیق

 وارد کرده است؟ تیخالق

در آن برندگان و بازندگان، که  بازارمحورجههان  در  مها 

شهههود و انتخاب یم قیتشهههوو  رخ می دههد  رقهابهت  

 دیقدرت خر قیاز طر ین شهههکلبهتربهه   کیه دموکرات

 یزندگ ی تبیین شهههده اسهههترأ یهاصهههندوق یجابه

ه ، کی شدهسازیو خصوص تعدیل شده یجهان. میکنیم

پیروز  جامعه ی وبر کنش جمع یفرد تیمسههئولدرآن 

  است. سمیبرالینئول جهانِ جهان، نیا – می شود

 کی، سهههمیکمون ای سهههمیمانند آنارشههه سهههمیبرالینئول

 11و  8371 یاز دههکه  –اسهت   یاسههیسه  یدئولوژیا

مانند  یدر جوامع مرفه غرب یانهده یطور فزاتهاکنون بهه  

ده نفوذ کر سیو انگل کایآمری متحده االتی، اایاسهههترال

 است.

 ییگراخرد"ی گاه ایکه در اسهههترال - سهههمیبرالینئول"

در  -شود یم خوانده "0بازار سهم یبرالیل" ای"6یاقتصهاد 

 اردعقیده داست که  یاسیس یاعتقاد ستمیس کیواقع 

اتخاذ  یعموم اسههتیسهه یبرا دیدولت بارویکردی که 

 یخدمات دولت یسازیبازار، خصوص زدایی ازقانون، کند

 ی اقتصاد، در راستای دادن اجازهکردهاو آزادکردن کار

برابر در یک بسهههتر  ها و افراد برای رقابتبهه شهههرکت 

، مدرس رسهههانه و 3التهامدکتر بنجوانمردانهه اسهههت.  

 ینگارو روزنامه لمیفرسههانه،  یارتباطات در دانشههکده

 اسههتیسههی عرصهههو مفسههر مشهههور  1دانشهگاه موناش 

ز این رویکرد متمرک "دهد: یم حیتوض ایاسترال یفرهنگ

های جمعی را به ها و فعالیتبر افراد است و نقش هویت

  "حداقل می رساند.

 هکگونه آنبا هنر دارد؟  یچه ارتباط سهههمیبرالیاما نئول

ارتباط نئولیبرالیسهههم با ، دهنهد رویهدادهها نشهههان می  

 است. ادیزهنردرواقع بسیار 

                                                           
3 “economic rationalism” 
4 “market liberalism” 

ه ک ییهااز جشههنواره ،بخش نیدر ا سههمیبرالینفوذ نئول

ها که در آن یرفاه هنرمندان ازشهههتریب رسهههدینظرمبه

شهههمار و  طیفروش بل شیافزا رب ،کننهد یشهههرکهت م 

ر که دهایی ، تا ادعاگرفته متمرکز هسههتند انگردشههگر

، خواهند داشهههتوجود گانو بازند گانبرند وارههنر هم

  گسترده است.

تما حکه برندگان و بازندگان  دهیا نیا": گویدمیالتهام 

ناشهههی ، فقط بهاخت شهههما  د داشهههت ونه وجود خواه

 تیواقع نیا ازناشی ای ی،کشقرعهی شما در شهانسه  ازبد

شهههکل  باًیتقر ،سهههتیشهههما خوب ن شیاسهههت که نما

 ".است شدهیدرون سمیبرالینئول عیارتمام

نکته اشهههاره  نیسهههال به ا 61 بیش ازاقتصهههاددانان ‘

نابرابر  یباورنکردن یبهه طرز  انهد کهه هنر و ورزش  کرده

به بزرگ و  یسهههتارهمعدودی  یها داراآن –هسهههتند 

افراد خالق نیمه وقت، از  بزرگی یهها ارتش دنبهال آن 

 ای جوانمردانه یِهستند. و البته باز آزادو  آسهیب دیده 

ی باز کاین همه چیز است جز ی ،فیتعرطبق  – ستین

5 Ben Eltham 
6 Monash University 

 بازارمحورجهاان  در  ماا 

برنادگان و بازندگان، که  

 رخ می دهد رقابتدر آن 

شااود و یم قیتشااوو 

به  کیانتخااب دموکرات 

 قیاز طر ین شااکلبهتر

 یجا به  دی قادرت خر 

ی تبیین رأ یهاصااندوق

 یزنادگ  شاااده اسااات

 .میکنیم
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 تمایل بههنر و فرهنگ  عمل شههیوه چون، جوانمردانه 

موفق  ی را دارد که درحال حاضرکسهان به  پاداش دادن

 یوانع بزرگم گمنامدر برابر افراد ، درعین حال هسههتند

 ایجاد می کند.

عامل ریمد ان،انگذاریبناز ، 7نیهمانطور که اسههکات رانک

کنههد، یمطرح م 1Big hART آفرینش هنریو مههدیر 

ی آن ریپذبیآسهه سههبب روال معمول،جداکردن هنر از 

 بازار شده است. یروهاین در برابر

 میاداشته لیسههال گذشته تما 011ما در "گوید: او می

 هنرمندانکه  را از مردم یی خهاصههه رمجموعهه یکهه ز 

هنر را از  روازاین. بهاشهههنهد، تا عرش به پرواز درآوریم  

 راهنرها کردن بهنگاهو سهههپس  میاصهههنعت جدا کرده

. میاکرده ی آغازمذهبرویکرد از  یدیشههکل جد مثابهبه

 رکینان و سه  هایاز اقتصهاد  یعنوان بخشه به هنر راما 

ما را به واقعیت  نیو ا، میاقراردادهاسهههتفهاده   هم مورد

که یزیچ یراها اسههت باسههت که سههال رسههانده جایی

ر زبان بازا، اسههت یمربوط به کل زندگ حقیقت واقعیدر

  "قورت داده ایم.و صنعت را 

بر هنر  مسیبرالینئول تاثیرگریداد: روش د حیالتهام توضه 

د و رشههه طیفروش بلبر بخش  این دیتوان در تأکیمرا 

 .کردمشاهده ،تیموفق یانهنشعنوان مخاطب به

ارقههامِ  و هههاکمیههتتمرکز بر  نیا"لو اظهههارمی دارد: 

ه هنر ب سمیبرالینئولبا است که  چیزی همیشه فزاینده،

                                                           
7 Scott Rankin 
8 Big hART 

 ایدر استرالی عدالت اجتماعمبتنی بر و  یشرکت هنر کی

و  سینوشهههنامهیتوسهههط نما 8330در سهههال  که اسهههت

در  John Bakesو  Scott Rankinکههارگههردان  

Burnie شد. سی( تاسیتاسمان ی)شمال غرب 

 یشهههرکت یعههدالههت اجتمههاعادعهها بر آن اسههههت کههه 

(Corporate Social Justice) اسههت که با  یچارچوب

، سهامداران و انیشهرکت و کارمندان، مشههتر  نیاعتماد ب

 میتنظ ،آن قراردارد ریکه تحت تأث یترعیوسههه یجامعه

 ، این روشحاضرکه درحال میگویوارد شهده است. و م 

و  ایدر اسهههترال یفرهنگ اسهههتیها با سهههبرخورد دولت

امالً ک ها راشهههاخص یغرب یدرواقع در اکثر کشهههورها

 رانیبر مد یادیز فشههار روازاینو  -اسههت  عینی کرده

 شههههیخود را هم یهاشهههاخصتا  وارد می کند یهنر

شوند، واردمیرا که از در ی تعداد افرادتا دهند،  شیافزا

خود مانند  یهادهنهد و با سهههازمان  شیافزا شههههیهم

 "کنند. ها رفتارشرکت

ه ب باید لمثا عنوانبه اکنون، مدیران هنری بنابراین"

 هم که ایشیوه در را آن شما و برسند، هاییحدنصهاب 

 اکنون هاآن شوند مشاهده می کنید، یعنیمی مدیریت

 ها متشهههکل ازهیأت این اغلب و دارند مدیره هیهأت 

 هیأت این به ترکیب وقتی. هسههتند شهرکتی  هایچهره

 ازحسهههابدارها، زیادی تعداد کنید،می های مدیره نگاه

 این از مواردی ارشههد و مدیران صههنعت، هایسههرکرده

دانید که آیا می اما  هها حضهههور دارند، در آن دسهههت

 هستند؟ اندکی در میان آن ها بسهیار  واقعی هنرمندان

 فیلمسازان، نویسهان، نمایشهنامه  سهازان، شهما مجسهمه  

 هایگالری مدیرههیأت های در شههاعران و ... زیادی را

 ". بینیدنمی ا،هجشنواره ها،موزه مؤسسات، بزرگ،

 جاحاضر همه یدئولوژیا کی

 Vitalstatistix انجمن یهنر ری، مد 3ما وباِقول  به

که نئولیبرالیسهههم تا این این، 81دیمسهههتقر در بندر آدال

توسههط  مناسههب انجام کار حاًیشههود و هدف آن صههر یم

 )م(هاست. آن یهمه
3 Emma Webb 
81 Adelaide 

سهههازمان  کیسهههابق(  Vitalstatistixزنان  ی)تئاتر مل

قر مست یجنوب یای، استرالدیآدال بندراسهت که در   یهنر

 نهولد یمیقد یدر ابتدا در کارخانه تشکیالت نیا است.

(Holden) 8330مستقر بود، اما از سال  دیدر بندر آدال 

دریا منتقل شده کارگران در کنار  را یفهرست متاالر به 

 )م(. است
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آور شههدت تعجب، بهگذاشههته باشههد ریبر هنر تأثاندازه 

 است.

تا  باًی، تقر مسهههلط یدئولوژیا کی نیا" :می گویهد او 

 یدئولوژیانئولیبرالیسم . حاضراستجا مهدر های اندازه

ه ک نداشههته باشههیدانتظار  نیغالب زمان ماسههت و بنابرا

از جامعه وجود داشههته باشد که کامالً خارج از  یبخشه 

  "نفوذ آن باشد.

بسههیاری هنرمندان شههود می، گفته می دهد وب ادامه

 کنند.یرا رد م نئولیبرالیسم یهاکه ارزش وجود دارند

مههههههن " 

کنم یمههفههکههر

افههههههههههراد 

ی هههنههرمههنههد

 کهوجود دارند 

 کهبا وجود آن

کههامالً تحههت 

 ریههههتههههأثهههه

و  یدارهیسرما

مهههعهههمهههوالً  

هههم ریههفههقهه 

اما، هستند ... 

و  ،جامعه رایب

 یطههورکههلبههه

فهههرههههنهههگ 

ه جهان بتبدیل ِ یگسههترده یپروژه، یعنی ترگسههترده

 "کنند.یمتالش  یزندگ یبهتر برا یو مکان، بهتر یمکان

بسیاری وجود کنم هنرمندان یفکر ممن "او می گوید: 

اندیشه)ساختن  به آن به صهورت واقعی  قاًیکه عم دارند

                                                           
11 George Brandis 
12 The Australia Council for the Arts 

 یهنر تأمین مالینهاد مشاوره و ، ایهنر استرال یشورا

 )م( .است ایدولت استرال

 متعهد م(-جامعه و فرهنگ و جهانی بهتر برای زندگی

معلمان، کارمندان  توان بهمی در این راسهههتاهسههتند،  

 یاجتماع خدمات یهانهیکه در زم یبهداشههت و افراد

م هکنم هنر یکرم. فکرد، اشارهکنندیکارمچنینی  نیا

هم  سهههمیبرالینئول یبراچون هنر – لیههدل نیبههه هم

بهداشههت و آموزش و های اسههت و مانند بخش یدیتهد

مورد -کشهههدیبه چالش معمال بازار را  یدئولوژیا ،علوم

   "ست.احمله قرارگرفته

هنر فدرال سههابق  ریوز 88سیوب به اقدامات جورج برند

ی رالبینئولر نمایش د یدئولوژیا بارز یعنوان نمونهبهه 

 می کند: اشاره  آن

از  یبخشهه خواهدمیچرا  که یروشهه فیتوصهه درکه  "

- 86کاتالیسههت یاندازراه یرا برا 80«ایاسههترال یشههورا»

از آن جداکند  –باشههد  شههانیبخش دولت ازاگر  یحت

ا را اساساً در رقابت ب ستیکاتال میما قصد دار ":دیگویم

 ".میکنسیتاس خودمان یمقام قانون

 یهمان روشهه نی، ابه خاطر بیاوریداگر ":  گویدمیوب 

 نیاسهههت. و به هم بیان کردهاسهههت که آن را در ابتدا 

بت او نسی بیان عالقمندی وافر و بیش از اندازه بیترت

انتخهاب مردم   یوهیکهه شههه  دهیه ا نیا-بهه مخهاطبهان   

اسهههت، و در واقع تنها راه  شهههانیهانهیهز درچارچوب

فکرکردن در  ای منهابع مالی  نیأمته  یبرا کیه دموکرات

واقعاً  -اسههت  بانانتخاب مخاطدر چارچوب مورد هنر، 

 سههتا کیکالسهه سههمیبرالینئول نیاکه به این مرا توجه 

  ".کردجلب

 یریتصو یبر هنرها ریتأث

86 Catalyst 

 و پژوهشی، یهنر یهاپروژهی کنندهکاتالیست به ارائه

هنر، بهداشت، ارتباط متقابل بین در  یعموم یهابرنامه

 شود. )م(گفته میو اقتصاد  ستیز طیمح

 

 تاااثاایاارگااری : روش د

ا ربر هنر  ساامیبرالینئول

 این دی توان در تااأکیم

و  طیفروش بلبر بااخش 

عنوان رشااد مخااطب به 

 ،تی مااوفق ینشاااانااه

 .کردمشاهده
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، یهنرمنههد و فعههال فرهنگ 80سیلیم انیهه یگفتههه بهه 

 سمیبرالیاست که نئول یگرید یحوزه یتجسم یهنرها

 است.وارد شده عمیقی صورتبهدر آن 

 آورحیرت ": گویدمی 83ArtsHubبه وب سهههایت  او

معمول  یاستعمار یوهیبه ش حتی، ایاسهت که اسهترال  

کههه  یزمههان در درسهههتاکنون، ، نیز تههأخیر داردخود 

ز ا یبرخ فقط کند، یمرا آغاز انحطهاط   سهههمیبرالینئول

ورت صبه را  یبرالینئول یمداخالت فرهنگ نیتریمعمول

 ".آوردقانون درمی

 یلیتعط سهههو کی، از )این رویکرد(معمول یدو نمونه"

کردن مؤسههسههات گران گرید سههویاز  ی ومدارس هنر

ی هنر آموزشگاه. محل برگزاری)نمایشهگاه هنری( است 

 مدرسهمبتکرترین چند سال پیش که  81 غرب سیدنی

. شههد لیتعط )و شههاید به همین دلیل(، ی بوددنیدر سهه

کهه احتماالً  در فرآینهدی   87یدنیه سههه یهها کهالج هنر 

افراد تعههداد کههه پس از آن  ،بردن آننیمنظور ازببههه

درحال  استدلواپس فعالیت آن کمترشهد، طرحی شده 

 ل. محدان محل استقرارو بیشتر کارکنانش استازدست

شهههود، یواگذار م مسهههتغالت دالالنبه  شهههکبیآن 

 ینر مله یکه احتماالً در انتظار دانشههکده یسههرنوشههت
مکان  کی بها دراختیارداشهههتن خواههد بود، کهه    زین81

 زیی مرکدنیس رشک برانگیزی در تیموقع ی، درخیتار

در  83ولز )ولز جنوبی نو(ساو در نیوقرار دارد، و همواره 

و صهههنعههت  مهعرض طمع هر دو بخش مسهههتغالت 

                                                           
14 Ian Milliss 

است که به  ایاسترال شرویپ تیوب سا)ترمینال هنر(83 

 تیکنند و از آن حمایم تیکه در بخش هنر فعال یکسان

 کنند اختصاص دارد.یم
81 University of Western Sydney- Western 

Sydney University )UWS( 

87 Sydney College of the Arts (SCA) 
81 The National Art School (NAS) 

ه بهمیشه  هایی کهی قرار داشته است ، بخشگردشگر

  رسند.یخواهند میآنچه م

  01AGNSW ولزگالری هنری نیوساو  "او می گوید: 

 به عنوان گردشگریصهنعت   یبرا دیباکه  حال عیندر 

ز قمپ یسرگرم ، غذا وکار، یعروس محلی برای برگزاری

 تیزیاز کارت و شیب یزیهنر چجا( اما،)دراین درکنهد. 

اقد که ف ییوارهاید نیتزئ)وسهههیله ای(برای  ی وابیبازار

  "هستند، نیست. چشم انداز مناسب 

 یدهه در موسهساتی  چنین میلیس معتقد اسهت اتفاقاَ 

 تجاری هایمدل به خود تغییر دادن شههکل با ،8311

 برای را اسههتفاده از این موقعیت پتانسههیل نئولیبرالی،

 .کردند ایجاد خود

 با مواجهه در جهان سراسر در مؤسهسهات  "گوید: او می

 منطق و 08میمفهو هنر ناخوشهههایند رادیکال مفاهیم

 روزمره، برای زندگی با آن مفاهیم درگیرشدن مستقیم

 یخود، )کاربسههت( برنامه موجود موقعیت از محافظت

نفی  با هاآن. آغازکردند را رادیکالی یکارانهمحهافظه 

 و پشتیبانی از سهروکارداشهتن هنر با مسائل اجتماعی،  

 شانوکارکسب مدل برای هنر را که از هاییفرم اندازیراه

  ".کردند کرد آغازمی محتوا تولید نمایشگاه، در

 هب که اصلی عملکردی، هایشاخص از مؤسساتی چنین

جلب  بر فرهنگی، مطالب از حفاظت و آوریجمع جای

 .کردندنیز استقبال تأکیددارند، جمعی مخاطبان

 یهبودج کاهش تغییر، به موازات این"گوید: میلیس می

استفاده  محل برگزاری، عماریم از اسهتفاده  با عمومی،

83 New South Wales (NSW) 
01 Art Gallery of New South Wales 

(Sydney, Australia) 
08  Conceptual art  

است که در آن مفهوم یا  هنرهای تجسمی ای ازگونه 

 مواد و معمول شناسیزیبایی بر اثر، در موجود یایده

هنر مفهومی  در. دارد ارجحیت آن خلق برای کاررفتهبه

 است. کار یجنبه ترینمهم مفهوم یاایده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C
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 و دوساالنه هاینمایشگاه مانند بزرگ مقیاس از مراسهم 

 نمایشهههگاه های مردمی پرفروش، در راسهههتای )رونق(

ت صوربه هاآن افتاد واتفاق سرگرمی و توریسم صهنعت 

مالی)اعانه( و از سوی  حمایت به سهو  فزاینده ای از یک

 صهههورت کار بهی دیگر بهه تمایل هنرمندان برای ارائه 

 "شده وابسته شدند.بهای تمام زیر حداقل یا رایگان

 بدون که هنرمندی سهههنتی زندگی حال، همین در"

اشتغال  کم، حقوق هاست بامدت امنیت و حق داشهتن 

 پیشاپیش از چگونگی زندگی روبروسهت،  آزاد، و ناپایدار

 خبر نئولیبرالیسهههم تحت متخصهههص کهارگران  اکثر

 خوبی از آن ینمونه نگارینامهدههد، که اکنون روز می

 ."است

 توانیم این روند را برگردانیم؟ آیا می

 آخرین در  00راندل گای مهانند  اجتمهاعی  مفسهههران

 مرگ سهههردادن ندای ،06شهههنبه یروزنامه یشهههماره

تاب ش به تواندمی هنر آیا. اندرا آغازکرده نئولیبرالیسهم 

 کند؟کمک مرگ نئولیبرالیسم

 تاس درباره کاری بازاندیشهی  حلراه": گویدمی میلیس

 برای نئولیبرالیسم ".دهیممی انجام هنرمند عنوانبه که

 در باید هاپاسههخ یهمه ندارد، راه خروجی وجود هیچ

 محصههول باور کنیم که اگر. باشههند آن زوال چارچوب

 ،اسههت هنر صههنعت برای محتوا تولید ما فعالیت نهایی

. شههدخواهیمغرق وکارخاص از کسههب مدل پس در این

 محتوی اما داشههت خواهد وجود دائمی رقابت و رشههد

 یک - رسههید خواهد صههفر به تقریباً محصههول فرهنگی

 هایاز آنچه کانال بیش هنری، با ارزش اندکی دنیهای 

                                                           
22 Guy Rundle 
23 The Saturday Paper 
24 Emerging and Experimental Arts Creative 
Fellowship 
25 Lucas Ihlein 
26 wellbeing movement 

، (Tiff Drake) کیدر فیتوسهههط ت یسهههتیجنبش بهز

 عنوانبه فیشههد. ت سیتاسهه ایاسههترال یسههتیبهز مبارز

ر کنند، تصهههومیعرضهههه  تلویزیون در تلفنی بازاریابی

 ".کنید

ن مافعالیت شما از طرف دیگر، اگر"وی ادامه می دهد:  

 طباققابل انتغییر فرهنگی  دائمی یک ایجادبه مثابه  را

 ایاز هر رسانه با استفاده ،دراین صورتکنید، می تلقی

 وی سهیاسی گرفته تا کشاورزی، نقاشی  پیشهنهادها  از 

 این .در تولید هر چیزی آزاد هسهههتیم کالن ههای داده

 مدل یک داخل در مالی عملکرد جای بهه  معیهارهها  

 نگیفره مفاهیم به مراسم، و یشگاهنما بر مبتنی تجاری

درسههال  نیز اسههترالیا شههورای حتی. شههوندتبدیل می

 هنرهای خالقیت تحصهههیلی بورس اعطای ، بها 0183

 هنرمنههد ،03آهلین لوکههاس بههه  00تجربی و نهوظههور  

 در تندربه که اجتماعی، سرسپرده به تغییر یبرجسته

رسهههمیت به گذارد،می نمایشهههگاه معمولی هایمکان

 .این امر را آغاز کرد شناختن

 هایجنبه بدترین تضههعیف جمعی در اقدام ارزش وب

 جنبش زا جنبه یک تفاوت یمقایسه با نئولیبرالیسم را،

 توانندمی چگونه افراد که این به اغلب که-01بهزیسههتی

کنند تبدیل بیشتر بارآوری با و شادتر کارگران به را خود

، جمعی رفاه بر زمتمرک مبارزات برابر در - است متمرکز

 مورد تأکید قرارمی دهد.

 ها(یها )دورهمهارت این طرف یک از "گوید : وب می

 دارید ار کسب و کار و مسیحایی، متکی به نفس تقریباً

 متمرکز خودانگیختگی و پیشهههتازی هنرمندان بر که

 مکنمی فکر که چیزهایی از یکی دیگر، طرف از. اسههت

 که است این بوده، الیع بسهیار  اخیر سهال  چند این در

از  آشههکارا که جاری ، 07روان جمعی بهداشههت کارزار

ه هر ک زدیانگیدر سراسر جهان را برم ی، جنبشه انگذاریبن

ی سههالم و انتخاب سههبک زندگ ییغذا یهامیروز اتخاذ رژ

 کند.یمردم القا مرا به  مناسب
27 collective mental health campaign 
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 و 01(هنر و سههرگرمی ،)اتحاد رسههانه MEAAطریق 

هنرمندان فراهم  خودسازماندهی با ونیز ها،دیگرسازمان

 "است.  داشته آمده است وجود

هنرمندان  از بزرگی گروه آدالید در که دانممی من"

 یپشتیبان یکدیگر از جمعی رتصهو به و آمده اندگردهم

 از چگونه: هایی مانندپرسهههش طریق از اما کنند ،می

 کنیم، حمایت بخش)هنرمندان( در بهتر روان سههالمت

 از امر تاحدی دو دارد. این دیگری نیز وجود تفکر نوع

 هایروش واقع در اما گیرند،می سرچشمه مشابهی جای

 به شهههدننزدیک برای مختلفی

 عنوانبه که تندواقعیت هسهه این

این  چگونه باید در هنرمند یک

  ".خوب بود جهان

 همکارانِ بهها کهار  اهمیهت  بر او

 نیز تهأکید  هنر بخش از خهارج 

 .کندمی

 کنممی فکر من"گویهد:  وب می

 اسههت ممکن هنرمندی که افراد

 سمنئولیبرالی کشیدنچالشبه به

مند باشههند، الزم اسههت با  عالقه

 ط باشندارتبا عرصه های دیگر در

 پایه هایی مانند درآمد کارزار و با

 کههارزارهههایی حول یهها عهمومی 

 مسهههکن یهها عههمومی آمههوزش

اجتماعی افراد همکاری  امنیت به عدم حمله یا همگانی،

 "کنند.

 ویژهبه م(،-بخش )هنر از خارج همتایان با کار یایده 

در  شدت به ، اجتماعی عدالت بر متمرکز کارزارهای در

 .است اندازطنین Rankin سازمان

                                                           
28 (Media, Entertainment and Arts Alliance)-
(MEAA) 

 بزرگ هایشهههرکت که هنگهامی ": گویهد می رانکین

 03نی سید تئاتر شرکت مانند مثال عنوانبه برجسته ای

 هنر یو موزه اپرا یخانه سهههیدنی و یجشهههنواره و

 یفعل پیکارهای بزرگترین از یکی در درست 61 معاصهر 

که موضوع آن مسکن همگانی در سیدنی  -اسهترالیا  در

ه ن و گویندمی و نه چیزی اند،نشههسههته بیکار - اسههت

 .نادرست نومیدکننده ای وجود دارد کنند چیزمی کاری

 جذب را خود فقط گردشگران و اندنشسته آنجا در هاآن

   ".است آورشرم این آشکارا. کنندمی

 رانکین بر این باور است که تمرکز

 شهههناختی،زیبایی ههای ارزش بر

 ویقتش به هنر متعالی و فرهنگی

 کمک هنرمندان بعههدی نسهههل

 از را خود بیشهههتر تا خواهدکرد

 .کنندجدا نئولیبرال مدل

ی وسیع پیکره به اگر "او گفت : 

 از روز هر که آنچه و خالقیههت

 اتفاق خواب از بیدارشدن یلحظه

 با و شهههویممی بلند - افتد،می

 فنجانی خود یعالقه مورد لیوان

 اثر یههک بههه. نوشهههیممی قهوه

 طریق از الکترونیک که موسههیقی

ABC شهههود، گوشپههخش می 

 ArtsHub به سههایت . دهیممی

 ینابغه و آنچه را که یک رویممی

 فرش بینیم. یکاسهههت، می بهه تازگی نوشهههته  ادبی

 م ،کنیمی نگاه - کنیممی لمس را عالقه مورد دستباف

کهاملی را آغهاز می کنیم کههه فرهنگی    روز فرآینههد هر

 "است.

 یک یشماره طرح پرسهش  شهروع،  برای نکته بهترین"

به زبان  هنرمند یک که نخسههتین پرسههشههی   اسههت،

29 Sydney Theatre Company (STC) 
31 Museum Contemporary Art (MCA) 

 است ممکن هنرمندی که افراد

 کشااایاادنچااالااشبااه بااه

ند، مند باشعالقه نئولیبرالیسم

الزم اساات با عرصه های دیگر 

 کارزار ارتبااط باشااند و با  در

 پایه عمومی هایی مانند درآمد

 آموزش ایی حولکاارزاره  یاا 

 یا همگانی، مسااکن یا عمومی

اجتماعی  امنیت به عدم حمله

 "افراد همکاری کنند.
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 کهاین و - ی درآوردن پول باشههدباره در آورد، نبایدمی

با  شیوه ای که وکار،کسهب  لحظه لحظه پول درآوردن،

 آن بها یک مخاطب برای بده بسهههتان پولی معامله می 

 ".ستا فرهنگی فعالیت از کوچکی بخش تنها کنید،

 تشویق را جوان هنرمندان باید ما": داد توضهیح  رانکین

 در و شههوند ی ارزیابی خارجچرخه نوع این از که کنیم

چگونه  جامعه از ایجنبه هر:  مسهههئله که این مورد

 منابع چگونه و درنتیجه، درمعرض هنر قرار می گیرد؟

 کل زندگی، کل از را خالقانه الزم برای فعالیت مالی

 طوربه بیرون بکشههیم؟ هاشههرکت دنیای کل و دولت

 سیارب یمعادله یک این بیندیشهند، اتفاقاَ  تریگسهترده 

 "است. متفاوتی

 با هنرمندان ارتباط اهمیهت برقراری  بر همچنین وی

 آشههنای افتتاح دنیای از خروج - ترگسههترده یجامعه

 -مالی تأمین هایچرخه و همتایان از بازخورد ها،گالری

 .کرد تأکید

درحومه های اطراف کشور، در حوزه های زشت »

سیستم عدالت، در صنعت سالمت در استرالیای مرکزی، 

حوزه های وسیعی وجود دارند که هنرمندان می توانند 

ها کارکنند. جوامعی عمیقا به شیوه رضایت بخشی درآن

ها مدت زمان طوالنی از که چون حقوق فرهنگی آن

رالیا نادیده گرفته شده سوی نهادهایی مانند شورای است

است نیاز و اشتیاق شدیدی، به فرهنگ و رفتار خالق 

 دارند 

کارهای زیادی برای انجام دادن و پتانسیل زیادی برای 

های غیرمعمول وجود دارد، تامین مالی آن به انواع روش

های و با این حال آموخته شده ایم درباره پستان

نر هستند فکر خشکیده ای که نهادهای تامین مالی ه

 »کنیم.

 تامین مالی متفاوتی در فکر میلیس است

 به نیاز دیگر، مهم عنصهههر یک"گیرد : او نتیجه می"

 برای بلکه هنرمندان برای تنهانه جهانی، یپایه درآمد

 با سهههرعت به چون مشهههاغل جهامعه اسهههت ،  کهل 

 امر این. شهههوندجابه جا می هاروبات کردن وایرایانه

 است ممکن آن واقعی شکل اگرچه است، ناپذیراجتناب

 رطوبه کار این وجود، این با. باشد اعتراض مورد بسهیار 

 دنیایی از در همه برای هنر تأمین مالی مانند کهامل 

اگرچه خود  -بود خواهد حاضههرجاهمه فرهنگیِ تولید

 "باشد. کامل یمقاله یک تواندمی بحث این

  2112جوالی ،  18سه شنبه 

 

 

 

 

 بازگشت به نمایه                                                                                                                     
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 ؟"پیکرندیک" یا "دیگرندیک" اعضای آدمبنی
 امید

 
همیشه مورد بحث و  ،«پیکرندیک»یا  «دیگرندبنی آدم اعضای یک»ه در شعر سعدی اشاره: این ک

ن باره. مختلف در ای اتیدِهای اسر نظری است بر استداللگرانقدری بوده است. نوشتار زی گفتگوی اساتیدِ

 قرار گیرد.  فنّ مورد توجه اهلِ امید که

 نظر مشهور اساتید و مولفین -الف

 اعضای»عبارت  ین گلستان سعدی بر ترجیحگران و مولفپژوهشو زبان و ادبیات فارسی نظر مشهور اساتید 

در بارۀ چاپ بیت اول شعر سعدی در 8613در تیرماه  مرکزی بانک عمومی روابط است که در اظهارات «دیگرندیک

 هزارتومانی نیز این چنین مورد اشاره قرار گرفته است: 81های پشت اسکناس

 هادین کارشناسانه نظر دادن قرار الخطابفصل در را رکا صالح جدید اسکناس طراحی در بیت این از استفاده برای

 ستانفرهنگ پاسخ، در که شد انجام الزم مکاتبات فارسی ادب و زبان فرهنگستان با ابتدا همان از و دادیم قرار رسمی

 وسفیی غالمحسین دکتر مرحوم نظر از را «گوهرند زیک آفرینش در که/  دیگرندیک اعضای آدم بنی» بیت قرائت

 .کرد اعالم جحار

 :رحمه یهعل سعدی اجل شیخ گلستان از ریالی یکصدهزار اسکناس پشت در رفته بکار بیت با مرتبط مستنداتی

 مطلب این صحت تاکید و تائید در( 010 ص) گلستان توضیحات در یوسفی غالمحسین دکتر مرحوم فقید استاد

 .هاهنسخ همه در است چنین: «دیگرندیک اعضای»: نویسدمی چنین

 چنین ،(81/300 یغما: رک) «پیکرندیک اعضای» ضبط ترجیح بر مبنی نظری اظهار پاسخ در مینوی مجتبی استاد

 یسعد عصر معروف عبارات از مضمون... [دیگرندیک اعضای] است طور همین سعدی شعر این صحیح»: است نوشته

 .تاس درآورده قلم به است بوده زبانزد که را ایجمله او و بوده

 را عدیس کلیات فروغی مرحوم با که قبل سال بیست در: »است افزوده مذکور نظر تایید در یغمایی حبیب شادروان

 در بود بعد به 700 و 787 از آنها کتابت تاریخ که قدیم و معتبر بسیار هاینسخه کردیممی آماده چاپ تجدید برای
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 و شده نوشته عبارت همین به «دیگرندیک اعضای آدم بنی» وفمعر قطعه.... ها نسخه این همه در. داشتیم اختیار

 .باشد این جز عبارتی به که نرسیده ادب اهل نظر به چاپی و خطی جدید، و قدیم از اینسخه هیچ کنون تا

 که یمکن تصور و فرض «دیگرندیک» جایهب اگر و دارد عام معنیِ «دیگرندیک» کلمه اینجا در اینکه دیگر نکته

 لطف لکهب کندمی سقوط است بلندی کمال در که مضمونی تنها نه ،(نداریم حقی چنین و) باشد باید «یکرندپیک»

 که است فرض طبع و ادب اهل بر جهات بنابراین .رود می میان از دارد اول مصراع به تمام پیوستگی که دوم مصراع

 و بدانند شده کتابت و نقل هانسخه همه در کنون تا او عصر از و فرموده سعدی که همچنان را معروف قطعه این

 .«گوهرند زیک آفرینش در که/ یکدیگرند اعضای آدمبنی»: بخوانند

 "پیکرندیک اعضای"این پاسخ مستدل بانک مرکزی به آن پرسش بود اما اساتیدی هم هستند که برای ترجیح عبارت 

 یاد استاد محمد نفیسی.له زندهاستدالل خود را دارند که باید بر آن نیز تامل نمود. از جم

 ات مغایر با نظر مشهور اساتید نظر -2

نی رانگار، نویسنده، مترجم و شاعر ایپژوه، ادیب، تاریخدانش، نفیسی سعید یادزنده مثل برخیدر برابر نظر مشهور، 

 ختاری ۀاز اولین نسل استادهای دانشکد

 عمصر که باورند این بر نتهرا دانشگاه

 "پیکرندیک اعضای آدم بنی" شعر اول

 نفیسی سعید یادزنده. است صحیح

 زیر شکل به بیت این صحیح بود معتقد

 هک/ پیکرندیک اعضای آدم بنی: »است

کتاب  در. «گوهرند یک ز آفرینش در

 ، اثر«گهرریز دالویز در ادبِ ریاضیِ»

آمده است که سعید  الدیناحمد شرف

  دارد: خود نظراثبات صحت  برای دلیل دونفیسی 

 «تعلیقِ خطّ» آن به و نوشتندمی آن با مردم همۀ که داشته رواج خط نوع یک سعدی زمان در اینکه نخست»

 هم به ،بنویسند جدا باید که را حروف بعضی گاهی نوشتن تند برای که است بوده معمول تعلیق خطِ در. گفتندمی

 و چسباندندمی «یا» به را«دال» حرف ،«یکدیگر» مهکل در جمله آن از. امروز شکسته خط مثل. چسباندند می

 «رندپیک یک» کم کم و آمده هم سعدی شعرِ سرِ بر زمان مرور به بال همین. نوشتندمی هم مثل را «دیگر» و «پیکر»

 . است شده تبدیل «یکدیگرند» به

بنی آدم اعضای »گوید: یدوم دلیل این است که حال از نظر معنا هم که نگاه کنیم. شاعر بزرگی چون سعدی نم

 شک« چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار.»گوید مخصوصا جایی که پس از آن می« یکدیگرند.

قدر یم، چهبخوان« اعضای یکدیگرند»نیست که عضو یعنی اجزای یک پیکر و یک بدن. وانگهی تصور کنید که اگر 

مرد بزرگی مثل سعدی « من هستید. شما هستم و شما مثال دستِ من سرِ»شود که شود. نتیجه این میمضحک می

 «زند.هرگز این طور حرف نمی
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سخ در طول زمان در ن« یکدیگر»و « یکپیکر»همین عادت باعث شده، عباراتی مثل بر پایۀ توضیح نفیسی شاید 

« یکرندیکپ»کم عدی هم آمده و کممرور زمان بر سر شعر سخطی به جای هم اشتباه نوشته شوند؛ یعنی بالیی که به

متن اشعار  که گنجورقدر رایج است که حتی در سایتی مثل آنالبته تبدیل شده است. این اشتباه « یکدیگرند»به 

های چاپی معتبر این که در نسخهدرصورتی تده استمام شاعران ایرانی را منتشر کرده است هم اشتباه نوشته ش

 .اصالح شده استبه تدریج اشتباه 

 

وگو در گفت نیز قدمعلی سرامی

را درست دانست و « پیکر»کلمه  ایبنا با

فرمایند: پیامبر اسالم )ص( می»گفت: 

به نظر من «. المومنون کجسد واحد»

سعدی گستاخی کرده و کالم پیغمبر را 

غلط تشخیص داده و به درستی، غلط 

است؛ چراکه بنی آدم تشخیص داده 

کر هستند و نه مومنین. در اعضای یک پی

زمین امکان دارد که یک میلیارد  ۀاین کر

مومن باشد؛ با این تفاسیر شش میلیارد 

باقی مانده حقی ندارند و انسان نیستند؟ سعدی تشخیص داده است که اشتباه برداشت شده است و کل فرزندان 

تاکید  .«بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند»گوید یحضرت آدم، یک پیکر هستند. سعدی م

  .و یکی کل باشد ءتواند باعث شود که یکی جزها باهم، نمیمصرع دوم در هم گوهری انسان

عه بعد هستم و دف ءیعنی یک بار شما کل هستید و من جز« بنی آدم اعضای یکدیگرند»بنابراین اگر بگوییم که 

حالی که چنین نیست و ما همه اعضای یک پیکر انسانی هستیم. شما یک سلول، من یک سلول و سایر برعکس؛ در 

دهند. البته نکته اصلی در بیت سوم این شعر است که کمتر های دیگر این پیکر را تشکیل میافراد جامعه سلول

ما به ش«. اید که نامت نهند آدمیکز محنت دیگران بی غمی/ نش تو»گوید: شنیده شده است. آنجایی که سعدی می

های دیگر را بخوریم. یعنی همبستگی بیرونی و این بیت دقت کنید، یعنی شرط آدم بودن این است که غم آدم

کند. نظر عاطفی هم شرط انسانیت، شمرده شده است و این همبستگی با آنکه بگوییم، یکدیگرند تطابق پیدا نمی

اعتقاد من ما هم باید همان گستاخی سعدی را داشته باشیم و حرف درست من عکس فرهنگستان ادب است و به 

 وهایعض از یکی اگر «واحد کجسد المومنون» را که خالف نظر دوستان و بزرگان است، بیان کنیم. بر اساس حدیث

 همه و است بشریت جسدی وحدت روی هم پیغمبر نگاه بنابراین. گیردمی درد نیز اعضا سایر بگیرد، درد جسد این

 «.واحد جسدِ آن اعضای شوندمی افراد

 

 

 بازگشت به نمایه

https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh10/
https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh10/
http://www.ibna.ir/fa/report/261385/%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.ibna.ir/fa/report/261385/%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%AF
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  هارسانه و مدرسه خانواده، :بزرگسه
 دهندمی شکل ما فرزندانِ به چگونه

 : داود جلیلیبرگردان

 

 فصل اول: جهان بینی کودک شما چیست؟

 ها وکه خانوادهبینی کودکان هستند. درحالیی جهانکیل دهندهها سه مهمترین بخشِ تشخانواده، مدرسه و رسانه

ها و کشهههورهایی را که در آن زندگی قبول جامعهدهند هنجارها و رمزهای رفتاری قابلکودکان اجازه میمدارس به

کان کودکند. درک محیط محلی و دنیای خارج وصل میکنند بیاموزند، رسانه، اما کانالی است که کودکان را بهمی

د تواننصورت دست اول نمیها بههایی که آناز چگونگی کارکرد قدرت و سهیاسهت در دنیا، چگونگی درکِ واقعیت  

شان در جهان تاحد زیادی تحت تاثیر رسانه ها از جایگاهها و درک آنها از مردم و محلتجربه کنند، تصورذهنی آن

 است. 

شان، با مراوده های بالفصلهای مسلط جنسی در جامعهجوان درباره نقش ای بپردازیم. دختراناجازه دهید به نمونه

 گیرند. عادی، از اعضا خانواده، آموزگاران، دوستان وهمساالن خود یاد می

خواهند دخترانشان دارای پوستِ روشن باشند چون تنها ها درهند، میها و جامعهعنوان مثال، بسهیاری ازخانواده به

 شود.    لقی میپوست روشن زیبا ت
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وان عنپوست اغلب بهشود. در بسیاری از مدارس، دختران روشنداشتنی تبدیل میپوسهتِ روشن به مترادف دوست 

های رقص فرهنگی و سههاختن ویدیو کار های مدرسههه، مانند نمایشهای تئاتری و دیگربرنامهزنان بازیگر در فعالیت

 شوند. بیتی آرزوهای زیر پرورده میکنند. بسیاری از دختران جوان در سپهرترمی

 ِروشن دوست داشتنی است!پوست

 نظر برسدتان روشن بهباید سعی کنیدپوست 

 های آرایشهههی برای های شهههیمیایی/ پوسهههتی و دیگر روشدرمانای دارید، باید بهاگر پوسهههت تیره

 کردن رنگ پوستتان متوسل بشوید.روشن

 شود ها را تیره خواهد کرد و سههبب میورشهید پوسهت آن  دختران نباید ورزش کنند چون تماس با خ

 زشت به نظر برسند.

 ها سبب خواهند شد های معینی را بپوشند چون آن رنگای دارند نباید رنگکه پوسهت تیره دخترانی

 نظر برسد.پوستشان تیره تر به

  دارد، یافتنای پوسهت مورد تقاضهای زناشهویی هستند. اگردخترشما پوست تیره   تنها دختران روشهن 

 همسر برای او دشوار خواهد بود.

کودکان ی روحی پوستِ روشن را بههای روزانه، عقدهبا ارتباطات وعمل و جامعه طورکه آشهکاراسهت، خانواده  همان

 کنند. تزریق می

یبا تلقی تر زی آن( کم ارزش یا کمشود، که )نتیجهتبعیض علیه افراد تیره پوست ترجمه میتدریج، بهاین امرهم، به

 ها است.کردن آن

که های معروف ازمحصوالت زیباییها سلبریتیای که درآنهای رسانهروشن، بعد با حکایتاین تزریق برسهر پوسهتِ  

ها شهود. رسانه کنند تقویت میاند حمایت مینظررسهیدن دختران طراحی شهده  برای روشهن و دوسهت داشهتنی به   

 کنند.  اما درکهای مسههلط درجهان خارج عمل میها و کنشی کودکان و گرایشهای محلمثابه پلی بین تجربهبه

زمان رخ ها همواسهههطه آنهای بیهای هرروزه در محیطخارج ازکودکان و تجربهکهه فرهنهگ محبوب در جهان  آن

 گیرند مهم است. دیگر نیرو میدهند و دائمااز یکمی

های که این انگارهکنند و ایننه، مدرسههه واجتماع مشههاهده وعمل میچه درخاکودکان برمبنای بده بسههتان بین آن

شوند. شههوند، اجتماعی میسهازی و توجیه می مردمی عادیها و فرهنگها چگونه از طریق رسهانه ها وکنشاندیشهه 

 سازی مهم است وابستگی درونی این دو جهان است.    چه دراین مارپیچِ اجتماعیآن
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 های اجتماعیعیترسانه: بناکردن واق

کنند که کودکان از مجرای آن ها اغلب مانند لنزی عمل میرسهههانه

کنند. رسانه در اجتماعی خارج رامشهاهده و درآن مشارکت می جهان

دهد دهد. اول، اگاهی میکردن کودکان دو کارکرد حیاتی را انجام می

توانند که چگونه میههای کودکهان دررابطهه بااین   و روی خواسهههتهه 

گذارد. دوم، رسههانه شههان جای دهند تاثیرمیدشههان را درجامعهخو

سهههازد. برای های بسهههیاری را موجه میرفتارهای اجتماعی و تعامل

هههای رقص و مثههال، نوجوانههانی کههه بهها سهههپهرتربیتی میههان پرده 

انههد اغلههب آواز هههای هنههدی( پرورش یههافتهههآوازموزیکههال)در فیلم

درجریان روزمره زندگی خود  هارقصهههنهد وازاین آواز خواننهد، می می

برقص، "کودکان درهند مانند استعدادیابیی نمایشکودک بسیاری دربارهکنند. ما شهاهدیم که مسهابقات  تقدیر می

ت صورشوند تا رقص وآوازهای موزیکال را بههای دیگرتشویق میو نمایش "هندآماتوری، اسهتعدادیابی "برقص هند

طور مکررو پیوسههته . به68های بیشههتری بگیرندوبیت بیشههتری کسههب کنند و رای ای نمایش دهند تا محبفریبنده

کند و کودکان سازی میکودکان را عادیسازی بدنجنسیهای تلویزیونی قرارگرفتن، عملدرمعرض چنین مضمون

( اگر )کودکان توانند ترس هم ایجاد کنند، کهها میکند. آنخودشهان تشویق می توجه بهرا بااسهتفاده ازهمان لنزبه 

 است(توجه و محبتی را که ازآن برخوردارند ازدست بدهند. ازچنین رفتاری پیروی نکنند، )ممکن

ها تننمایش جامعه آن چنان که هست نیست. رسانه نهنکته مهم اسهت که نقش رسهانه فقط محدود به  یادآوری این

ها درک این موضوعای افراد را بهی ویژهه شیوهکند بلکه بی موردعالقه مردمی را انتخاب میهای برجسهته موضهوع 

داسههتان فیلم اغلب ربطی هم به ها، میان پرده رقص و آوازهای موزیکال )کهعنوان مثال، سههالکند. بهتشههویق می

های مضر مورد انتقادقرار نمی های زنان به روشسازی وتجسم بدنخاطر جنسیهای هندی بالیوود بهندارد( در فیلم

 ند. گرفت

پوسهههت و الغر، عنوان روشهههنهای بالیوود بهبرجسهههته درفیلماول یا زناننقشپردازی از بازیگرانچنین نگهاره هم 

های مکند. درفیلپوست والغراندام باشد تا در زندگی کامیاب شود تقویت میدختر باید روشهن ای را که یککلیشهه 

شههدت های بهها ازطریق آوازها و رقصهمین خاطرآنهها جذاب هسههتند، بهای آنها و شههخصههیتبسههیاری، نقش

روشن پوست،  -ای رو تصویرهای رسانه  با احساس محدود شدهآورند. ازاینخیال فراهم میجنسهی تفریح و آرامش 

                                                           

 و...به زبان فارسی هم ترجمه و پخش می شوند.  این برنامه ها به مدد شبکه های ماهواره ای مانند جم -68 
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 هاآنکند وبه این باور، که نقش زیبایی در بین زنان وادار میفکرکردن به، مارا به-اعتراض وتسهههلیمالغر، غیرقهابل 

 رساند.  است می "مردانکردن بهخدمت"درجامعه محدود به

عنوان مثال، گذارد. بهنمایش میچه را که مایل است نشان دهد بهای از واقعیت، وآنشدهگزینشرسهانه اغلب بخش 

ای هستند حداکثرتوجه رسانه را جلب خراش، خشهن و ریشهه  سهتیزه مذهبی، صهداهایی که اغلب گوش  درطی یک

ای وافرادی وجود مذهبی، صههداهای حاشیهکنند. درهر جامعهجامعه را دچارانحراف میما از رو درک، ازاینکنندمی

های مشههترک متفاوت تالش وگوی بینِ دینی و اسههتقرارصههلح بین بخش شههدت برای آغازکردن گفتدارند که به

رو ون شنیده شدن صدای افکارمیانهشوند، چهای خبری شنیده نمیکنند. این صهداها هرگزدر خبرنخست کانال می

ش برانگیزبه دوام یا افزایهای احساسکند. درمقابل، موضوعها را بسهیارکم می بندی آن)امکان(باال رفتن امتیاز رتبه

های اقتصادی های ائتالفها ودیگر شکلهای مالی، شریکها، حمایتها ودرآمدهای دریافتی ازآگهیتماشهاگران آن 

های های بین جامعههای رسههانه را که تفاوتسههاالن حکایتکند. وقتی کودکان و بزرگکمک می هاو سههیاسههی آن

کنند ، افراد باور به این حکایت را که درنهایت سرنوشت ما را درجهان مذهب کند مصرف میمذهبی را احساسی می

ای قرارگرفتن ومصرف آن رسانه دارانههای جانبحکایتما تعیین خواهدکرد آغازمی کنند. پیوسته درمعرض چنین

 های مذهبی متفاوت تاثیر بگذارد. ی کودکان با افرادی ازجامعهتواند در ارتباط متقابل روزانهمی

شهنوند تبعیض و کلیشهه اسههت چگونه   بینند ومیها میها در خانواده، مدرسهه و رسهانه  چه  بچهی آنکه همهوقتی

 منابعی پیدا کنند؟ توانند برای تصور واقعیتی متفاوت می

های بازاندیشههی حضههوردرجهان  شههیوهجدید دارد وافراد را بهبزرگی برای نمایش امکاناتالبته، رسههانه پتانسههیل 

های شههوند تابااخالقیات وارزشاصههلی بیشههتر با تولید درآمد اداره میی جریانهای رسههانهسههازد، اماشههرکتقادرمی

رو گیرند و ازاینناراحت کنند، در خطرازدسهههت دادن مخاطبان قرار میهها مخهاطبان خود را   دموکراتیهک. اگر آن 

سوکنند. وقتی کودکان رسانه های مسلط در جامعه همها، رفتارها و ارزشدهند پوشش خود را با اندیشهترجیح می

های ود برنامهی زندگی خها و شیوهی خود، در خواستهکنند، در رفتارهای روزمرهصورت غیرانتقادی مصرف میرا به

ها، کند تا در داخل هنجارهای مذهبگونه اجتماعی میکنند. رسانه کودکان را اینشده رسانه را انتخاب میطراحی

 رسانند رفتار کنند.  های قدرتمند در جامعه سود میجنس، طبقه وکاست که به گروه

https://borderlessjournal.com/0108/10/80/parenting-children/ 

آمدن امکانات  با فراهمکه است  ن چه تقدیم شد فصل اول از کتاب فرزندپروری...است. مترجم امیدوارآ

 ارزشمند شود. کامل این کتابِ الزم موفق به ترجمۀ

 

 بازگشت به نمایه
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 آن هایسبک عِتنوّ و فرزندپروری

 
 

را مد  نوع رابطه والد و کودک فرزندپروری هایسهههبک

 فرزندپروریدهنهد. یهک وجه جالب درباره   نظر قرار می

های فرزندپروری مخصوص این است که والدین با سبک

توانند تغییرات زیادی در فرزندان خود ایجاد به خود می

 های مشههترکنمایند. محققان با تالش بر یافتن ویژگی

تربیت والدین چهار سههبک فرزندپروری را شههناسههای   

ا الزم اسهههت بدانید هر والدی با فرزند خود انهد. ام کرده

ای منحصهههر بههه فرد دارد. در این مقههالههه بههه  رابطههه

های فرزندپروری در ههایی که بین سهههبک شهههبهاههت  

توانید با ایم. شههما میها وجود دارد اشههاره کردهخانواده

مطالعه این مقاله سهبک فرزندپروری خود را شههناسایی  

رزندانی شاد، مسئول کرده و در اصالح آن برای تربیت ف

 .و مولد در جامعه برآیید
 سبک فرزندپروری

هههای فهرزنههدپهروری در واقع بههه ترکیههب    سهههبههک

د ایهایی که برای رشد فرزند خود اتخاذ کردهاسهتراتژی 

های فرزند پروری اشههاره دارد. در ادامه به انواع سههبک 

ها در چهار اشههاره خواهیم کرد. هر کدام از این سههبک 

ارتباط، انتظارات و بیان احسهههاسهههات و ی نظم، زمینه

پژوهشههگران چهار نوع  .عواطف با هم متفاوت هسههتند

 :نداسبک فرزندپروری را به صورت زیر نام گذاری کرده
 دارای کنترل باال و محبت کم :سبک مستبدانه  -1
دارای کنترل کم و محبت  :سابک سهل گیرانه   -2

 زیاد
 حبت کمدارای کنترل کم و م :سبک طردکننده -۳
دارای کنترل زیاد و محبت  :ساابک مقتدرانه  -0

 زیاد
 سبک مستبدانه 

والدین دارای سهبک مسهتبد برای انضباط ارزش خیلی   

 و دکننمی وضع ایگیرانه سهخت  قوانین زیادی قائلند. 

 تهداشهه کودک بر باالیی خیلی کنترل کنندمی سههعی

 به کمتری اهمیهت  والهدین  این عوض در. بهاشهههنهد  
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صهههمیمیت  دهندمی کودک هیجانات و احسهههاسهههات

کنند. والدین مستبد عاطفی کمتری با کودک ایجاد می

باور دارند کودکان باید از همه قوانین بدون استثنا و بی 

چون و چرا اطاعت کنند. این گروه والدین عموما خیلی 

تهوضهههیح منطقی در مورد تربیههت خود بههه کودک   

 .دهندنمی
ند گویتن کودکان میبرای مثال در جواب توضیح خواس

گویم. دراین سهههبهک والهدین خیلی اهههل   چون من می

ها گفتگو کردن منطقی بها کودک نیسهههتند. تمرکز آن 

بیشهتر بر اطاعت کردن است. والدین مستبد معموال به  

های حل ها و چالشدهند وارد بحثکوکهان اجهازه نمی  

نند و کمسئله شوند. در عوض بیشتر قوانین را وضع می

های آن را برای کودک وجه به نظر کودک پیامدبدون ت

کنند. والدین دارای سبک مستبدانه در مقابل اعمال می

اشهههتباهات کودک بیشهههتر از تنبیه و سهههرزنش کردن 

 کنند.  استفاده می
 های سبک فرزندپروری مستبدانهویژگی

به طور کلی والدین دارای سبک مستبدانه ویژگی های 

 :زیر را دارند

 طی خشک و اغلب بدون توضیح سبک انضبا

 .و صحبت است
 به کار بردن تنبیه شایع است. 
  ارتباط بیشهههتر یکطرفه و از مادر به کودک

 .است
 شودعلت قوانین عموما توضیح داده نمی. 
  والدین این سههبک معموال مراقبت و حمایت

 .کمتری دارند
 انتظارات باال و بدون انعطاف است. 
 گیرانهسبک سهل 

د دهنگیرانه بیشتر اجازه میسهبک سههل   والدین دارای

کودک هر کهاری دوسهههت دارد انجهام دهد و هدایت و   

ها با کودک خود دهند. آندهی کمتری نشههان میجهت

بیشهتر شبیه دوست هستند تا والد. این والدین معموال  

ها عموما دخالت خیلی مالیم و بهامهدارا هسهههتنهد. آن   

که مشهههکل  شهههوندکمتری دارند و تنها وقتی وارد می

 .جدی پیش آمده است
اند، از هر چیز زود بخشهههندهبسهههیاراین والدین معموال 

گهذرنهد. برای مثال در برخورد با اشهههتباه کودک از   می

کنند. اسههتفاده می« بچه اسههت دیگر»اصههطالحی مثل 

این والدین معموال به دلیل دلسههوزی پیامدهای رفتاری 

ا اصهههرار یا کنند و برای مثال برا خیلی جدی اجرا نمی

 گردانندخواهش کودک سریع امتیاز را به کودک بر می

 .یا محدودیت را برمی دارند
گیر معموال بیشههتر نقش دوسههت را برای والدین سهههل

های کودک ها به حرف. آنکننهد بهازی می کودک خود 

اصهههالح  برای اما ،دهنددر مورد مشهههکالتش گوش می

نند. کشی نمیهای اشهتباه یا رفتار بد کودک تال انتخاب

گیرانه در بسهههیاری مواقع کودکان در سهههبک سههههل 

 شوند.  دچارافت تحصیلی می
 گیرانههای سبک فرزندپروری سهلویژگی

های گیر دارای ویژگیطورکلی سههبک تربیتی سهههل به

 :زیر است
 ههها برعکس سهههبههک سهههبههک تربیتی آن

یا  کنندقانون وضهههع نمیها گیرانه اسهههت. آنسهههخت

 .تری دارندکم بسیارهای قانون
  عموما باز است، اما بین کودک و والدارتباط

که کودکان را هدایت کنند اجازه به جای آناین والدین 

 .کودکان تصمیم بگیرنددهند خودمی
 انداین والدین معموال گرم و مراقبت کننده. 
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  ازکودک در این نوع فرزنههدپروری انتظههارات

 .یا وجود ندارد یا در حداقل ممکن است
  

 سبک فرزندپروری طردکننده

والهدین طردکننهده درگیری کمی با کودک خود دارند.   

ها بهه عبارتی خیلی کاری به کار کودک خود ندارند. آن 

گههذراننههد. این زمههان خیلی کمی را بهها کودک خود می

ها وضهههعیت کودکشهههان اطالع کمی دارند. آنازوالدین 

ها نه . کودکان آنوضع نمی کنندقوانین تربیتی زیادی 

 و مهربانیکنند، بلکه تنهها ههدایهت زیادی دریافت نمی   

. به عبارتی والدین دریافت نمی کنندتوجهه زیهادی هم   

 .طردکننده انتظاردارند کودکان خودشان بزرگ شوند
هها وقت و انرژی زیادی برای رسهههیدگی به نیازهای  آن

گذارند. والدین طردکننده ممکن اسهههت در کودک نمی

فلت کنند، اما بیشترمواقع این موضوع مورد کودکشان غ

ناخواسهههته اسهههت. برای مثال مادری که دچار اختالل 

روانی مثل افسردگی است، یا اعتیاد به مواد مخدر دارد 

تواند به نیازهای عاطفی یا جسهههمی کودک به طور نمی

 پایدار رسیدگی کند.  
اطالعههات ههمهچنین در مواقعی والههدین طردکننههده   

به رشههد کودک دارند. گاهی هم  نسههبت وآگاهی اندکی

در مورد مسائل مثل مشکالت مالی، بیکار، بیماری و ... 

درگیری بسههیار شههدیدی دارند. کودکانی که با این نوع 

ر کنند اغلب اعتماد به نفس بسیاسبک تربیتی رشد می

 پایینی دارند.  
 های سبک طرد کنندهویژگی

    هیچ سهههبهک تربیتی مشهههخصهههی به کار

 .رودنمی
   ویژه،بهدون دادن آگهاهی یها مراقبت    والهد 

 .خواهد انجام دهددهد کودک هر کاری میاجازه می
  خیلی محههدود بین والههدو کودک ارتبههاط

 .است
  مراقبههت خیلی برای کودکههان این والههدین

 .کنندکمی فراهم می
 انتظارات خیلی کمی از کودک دارند. 
  ممکن اسهههت والدین دچار افسهههردگی و یا

  اعتیاد باشند.
 فرزندپروری مقتدرانهسبک 

والدین طردکننده درگیری کمی 

باا کودک خود دارند. به عبارتی  

خیلی کااری باه کار کودک خود   

ها زمان خیلی کمی را ندارند. آن

گاذرانند. این  باا کودک خود می 

وضااعیت کودکشااان ازوالادین  

ها قوانین کمی دارناد. آن  اطالع

 .وضع نمی کنندتربیتی زیادی 
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والدین دارای سهههبک مقتدر، تالش زیادی برای ایجاد و 

ر ها دکنند. آنحفظ یک رابطه مثبت با کودکشهههان می

کنند و پیامد عدم رعایت تربیت کودک قانون وضههع می

کنند. اما احسههاسههات کودک را در هر قوانین را اجرا می

گیرنهد. در سهههبهک مقتهدرانهه به     موقعیهت در نظر می 

شود، اما این احسهاسهات کودک توجه و ارزش داده می  

شههود که در نهایت والدین مسههئول موضههوع روشههن می

 .تربیت هستند
والدین دارای سهههبک مقتدرانه، وقت و انرژی زیادی را 

صهههرف جلوگیری از مشهههکل رفتاری پیش از وقوع آن 

 برای مثبت هایاسههتراتژی از همچنین هاآن  کنند.می

کنند. برای مثال دالیل قوانین را ییهت اسهههتفهاده م  ترب

 .ندکندهند و از پاداش و تشویق استفاده میتوضیح می
 :های سبک مقتدرانهنشانه

 :ها را داردبه طور کلی سبک مقتدرانه این نشانه

  قوانین مشههخص اسههت و دالیل آن توضههیح

 .شودداده می
 ارتباط زیاد و مناسب با درک کودک است. 
 ننده و حامی هستنداین والدین مراقبت ک. 
  انتظارات و اهداف باال و روشهههن در خانواده

 .وجود دارد
 های فرزندپروری بر کودکانتأثیر انواع سبک 

های فرزندپروی هر کدام تأثیرات متفاوتی را بر سهههبک

گذارند کودک و شهکل دهی به شهخصیت و رفتار او می  

ایم. هها پرداخته ترین آنکهه در ادامهه بهه برخی از مهم   

کند تا در انتخاب آگاهی از تأثیرات به شهههما کمک می

 .تری بگیریدسبک فرزند پروری تصمیم مناسب
 سبک مستبدانه

کودکان دارای این سههبک تربیتی بیشههتر از والدین به  

دلیل ترس و عواقب آن مثل تنبیه یا سههرزنش نشههدن  

کننهد. این گروه کودکان بیشهههتر در خطر  اطهاعهت می  

ها ر دارند چرا که نظرات آنمشههکل در حرمت نفس قرا

عمومهها بی ارزش شهههمرده شههههده اسههههت. همچنین 

پرخهاشهههگری کودکان و کینه جویی از نتایج سهههبک  

مسههتبدانه اسههت. امکان دارد در آینده در حل مسههاله   

منطقی مشهههکهل پیهدا کننهد و بیشهههتر هیجهانی و با     

پرخاشههگری به مسههائل واکنش نشههان دهند. به دلیل   

کان ممکن است یاد بگیرند سهختگیری والدین این کود 

 .برای دوری از تنبیه بیشتر دروغ و پنهان کاری کنند
 سبک سهل گیر

کودکان دارای سههبک تربیتی آسههان گیر بیشههتر امکان 

دارد مشکالت رفتاری نشان دهند. زیرا از منبع اقتدار و 

اند. همچنین ممکن اسههت عزت قوانین بهره مند نشههده

کودکان ممکن اسهههت  نفس پایین تری پیدا کنند. این

در کنترل هیجهانهات و بهازداری رفتاری تا حدی دچار    

مشههکل شههوند. به دلیل اینکه در کودکی رفتارهایشههان 

کمتر هدایت و کنترل شهده است. همچنین امکان دارد  

اضافه  مشهکالتی ازقبیل افت تحصهیلی، فرار از مدرسه،  

 را به تدریج نشان دهند.   وزن
 سبک طردکننده

گیر معموال الاادین سااهاالو

بیشااتر نقش دوساات را برای 

. کنناد باازی می کودک خود 

های کودک در هاا به حرف آن

مااورد مشااکااالتااش گوش 

اصااالح  برای اماا  ،دهناد می

های اشااتباه یا رفتار انتخاب

کنند. بد کودک تالشاای نمی

دکان در در بسیاری مواقع کو

گیرانه دچارافت ساابک سهل

   شوند.تحصیلی می
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تواند بیش از هر سههبکی آسههیب تی میاین سههبک تربی

رسهههان باشهههد و اثرات طوالنی مدتی بر سهههالمت روان 

کودک بگهذارد. کودکهان دارای سهههبهک طردکننده به    

احتمهال زیههادی بهها مسهههائههل در مورد حرمههت نفس و  

ها گرایش دارند که شههوند. آنخودارزشههمندی روبرو می

 عملکرد تحصیلی ضعیفی نشان دهند.  

ودکههان بههه احتمههال بیشهههتری  همچنین این گروه ک

مشهههکالت رفتهاری و شهههادکامی کمتری را در زندگی  

کنند. افسههرده خویی، شههخصههیت اجتنابی،   تجربه می

اعتماد به نفس پایین در آینده این کودکان بیشهههتر به 

خورد. کودکی که مدام در محیط خانواده طرد چشم می

شود و همچنین در شهده دچار ناامیدی و افسردگی می 

حالتی از دور گزینی و اجتناب از دیگران را تجربه آینده 

ترسهد دوباره توسط دیگر افراد طرد  کند؛ چرا که میمی

 شود.  
 سبک مقتدرانه

سهبک تربیتی مقتدرانه ارتباط زیادی با سالمت روان و  

رشهد مناسهب کودک دارد. بر اسههاس مطالعات کودکان   

دارای سهبک تربیتی مقتدر، به احتمال بیشتری تبدیل  

 شوند که در بیانبه بزرگسهاالن مسهئول و مستقلی می  

کنند. این احسهههاسهههات و نظرات خود آزادانه عمل می

کودکهان بیشهههتر گرایش بهه شهههادی و موفقیهت پیدا    

ها همچنین به احتمال زیاد، در تصهههمیم کننهد. آن می

گیری و ارزیهابی ریسهههک در زنهدگی عملکرد موفقیت   

 .آمیزتری دارند

 ود سبک تربیتیهایی برای بهبراه 

برای اینکهه ارتبهاط بهتری بها کودک داشهههته و تربیت    

ای داشههته باشههید، الزم اسههت تا در این مورد  مقتدرانه

توانههد آموزش ببینیههد. همچنین رعههایههت نکههات زیر می

 :بسیار کمک کننده باشد

  تا جایی که می توانید شهههنونده خوبی برای

 .احساسات و نیازهای کودک باشید
  و تنبیه و بیشتراز پاداش و  کمتر ازسهرزنش

 .تشویق استفاده کنید
 گذارید صریح باشید در مورد قوانینی که می

 .و دالیل آن را توضیح دهید
    گذارید را حتما پیهامهدههای رفتاری که می

شهههود کودک روی اجرا کنید. اجرا نکردن آن باعث می

 .حرف شما حساب نکند
  ههایی را برای تعهامل مثبت و بازی با   وقهت

 .ک اختصاص دهیدکود
  رفتارهایی مثل نگاه چشمی، لبخند، نوازش

 و در آغوش گرفتن کودک را بیشتر کنید.  
 ها کودک را شهههرکت دهید و از او در بحث

 .بخواهید نظرات خود را بیان کند
  در مورد مشهههکالت اول با کودک صهههحبت

 .کنید و دالیل او را بپرسید
برای داننههد کههدام سهههبههک تربیتی را گهاه والهدین نمی  

فرزندان خود به کار ببرند. از طرفی تغییر سبک تربیتی 

هایی را به بها توجه به شهههرایط خاص هر کودک چالش 

مشااااوره  همراه دارد. در این زمینههه مراجعههه بههه

جهههت آموزش نحوه صهههحیح تربیههت و حههل  کودک

تواند مشهههکالت رفتهاری و ارتبهاطی کودک شهههما می  

 .راهگشا باشد

 

 

 بازگشت به نمایه
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 "رفیق شو همراه" شعر خالقِ معنوی حقوقِ و حقیقت از دفاع
 امید

سرودۀ جعفر مرزوقی « بپا خیز ایرانِ من»)همراه شو رفیق( از جمله شعرهای مجموعۀ « رزمِ مشترک»شعر 
« ارانی»نتشارات به همت ایاد احسان طبری با مقدمۀ زنده 1۳۱۱)برزین آذرمهر( است که نخستین بار درسال 

 به سرپرستی ناصر مؤذن در ایران منتشر گردید.« نشرِ صلح»توسط  1۳۱8در خارج از کشور، و بعدها، در سال 

 
A-rlyzQ-https://youtu.be/wDG 

فیق( سُرودۀ جعفر مرزوقی )با تخلّص )مشهور به همراه شو ر "رزمِ مشترک"ماندگار  انتسابِ نادرست شعرِ پدیدۀ

نظر از انقالب تاکنون، صرف یاد سیاوش کسرایی از زمان( به زندهدر مجموعۀ به پا خیز ایران منبرزین آذرمهر/ 

اخیر بوده که متاسفانه  ای در چهار دهۀهودههای بیوقوسمزمن فراوان و کشمناقشات  ها و دالیل آن، سوژۀریشه

 نقطۀ پایانی بر آن گذاشته شود. ،بار برای همیشهیافته و لذا شایسته است یک ی مجازی هم راهبه فضای بِلبِشو

فزود توان بر آن اای که میگرانه و مفیدی در این باره عرضه شده و تنها نکتهدر ویدئو کلیپ فوق توضیحات روشن

یاد دکتر محمد دهون و هواداران صدیق زناین است که جناب جعفر مرزوقی در حد اطالع نگارندۀ این سطور از ملّی

مانند  8660مرداد  01از کودتای امپریالیستی های سرکوب و خفقان پسپرستانی بود که در سالمصدق و از میهن

ایران ناچار به مهاجرت به شوروی و سپس آلمان دمکراتیک شد و با پیروزی انقالب  برخی از کادرهای حزب تودۀ

داری های اوائل پیروزی انقالب دییکی از راهپیمایییاد سیاوش کسرایی در حتی با زندهایشان  نیز به میهن بازگشت.

سمی ای رتا حد صدور اطالعیهنابجا و لزوم پیگیری آن  مراتبِ تاسفِ خود را از این انتسابِنیز کسرایی  داشتند و

هوی های سو برخی کوتاهیسو، از یکداز انقالب های بعر تب و تابِ سیاسی سالز کرده بود، امّا فضای ملتهب و پُابرا

رزمان کسرایی شد تا شدن حقیقتِ ماجرا در ذهن دوستداران و هم، شوربختانه مانع از روشناز سوی دیگر یا عمدی

بار تا امروز بوده و هستیم. با این حال این حکم تاریخ است که خورشیدِ جایی که هنوز شاهد این مناقشات زبان

روُ[ تابِ مَستوری ندارد/ ببندی در ز روزن نکوروُ ]پری"ای همیشه پشتِ ابر نخواهد ماند و به تعبیر جامی حقیقت بر

  "سَر بر آرَد

هنری، اشتراکِ واژگانی دو شاعر و یا هرچه که بوده، امّا  بیانِشکلِ دلیل این انتساب نادرست، اگر نزدیکی لحن و 

قدر بلند و واال هست که نیازی به چنین پرداز و متعهد معاصر ایران آنجایگاه سیاوش کسرایی در بین شاعران نو

https://youtu.be/wDG-rlyzQ-A
https://youtu.be/wDG-rlyzQ-A
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 کنار مهدی اخوان ادبی و هنری، سیاوش کسرایی را درو منتقدان برجستۀ نظران جعل و انتسابی وجود ندارد. صاحب

لذا و  دانندمایوشیج میراهِ نیادامۀ وفادارانۀ شعر نوی نیمایی و  دهندگانترین تکاملاز مهمدرستی به)م.امید( ثالث

 .کشدبودن این انتساب خطّ ِ بطالن میعمدی یِتا حدّی، بر تلقّ همین واقعیت

 1۳88در سال نادرست با شکیبایی سکوت اختیار کرده بود،  انتسابِاین جعفر مروزقی که همواره در قبال 

 اید مورد توجه عمومی قرار نگرفت:آن طور که ببازهم نامۀ زیر را انتشار عمومی داد، اما  ،برای رفع ابهام

 

ی برزین آذرمهر سروده« خیز ایران من بپا»ی )همراه شو رفیق( از جمله شعرهای مجموعه« رزم مشترک»شعر 

در خارج از کشور، و بعدها، در سال « ارانی»به همت انتشارات  8633)جعفر مرزوقی( است که نخستین بار در سال 

ه بی البت ه هارستی آقای ناصر مؤذن در ایران منتشر گردید. این شعر همان زمانبه سرپ« نشر صلح»توسط  8631

دست، پرویز مشکاتیان و با هنرمندی استاد شجریان به ابتکار هنرمند چیره ه که من در جریان آن قرار بگیرمآن

« محبوبِ من وطن»شعر  صورت سرود رزمی درآمد و امروز شاهد اجراهای دیگری نیز از آن هستیم. عالوه بر آن،به

یاد مشکاتیان آمده است، گونه که در سایت رسمی زندهبا آواز شهرام ناظری و شعر دیگری نیز از همین مجموعه، آن

 .ی استاد قرار گرفته استمورد استفاده« پیروزی»برای تنظم آهنگ 

ی ما، سیاوش ها به شاعر پرآوازهمدت تا« بپا خیز ایران من»ی و اساساً خود مجموعه« رزم مشترک»از آنجا که شعر 

یدم ی برخی دوستان، بهتر دشد و حتی اینجا و آنجا به نام او به چاپ هم رسید، بنا به توصیهکسرایی نسبت داده می

گاه  دار و حتییادداشت کوتاهی همراه این شعر کنم و بدین ترتیب بکوشم تا شاید به این توهم سرسخت، ریشه

 .دهد، پایان بدهمز که هنوز است پایداری نشان میآزاردهنده که هنو

گمان من شما هم همچون من، بر این باورید که به هیچ وجه گوارا نیست که شاعر اثری، هر بارخود را در وضعیتی به

بیابد که مجبور باشد دلیل و مدرک بیاورد تا ثابت کند شعری که خود او سُروده، متعلق به دیگری نیست و تازه 

های دانید که درافتادن با توهّمی که بر اثر نفوذ برخی از رسانهشکّ شما بهتر از من میه موفق هم نباشد! بیهمیش

که با سِالحِ برابر به جنگ آن رفت. دلیل ای نیست؛ مگر آنگروهی جا باز کرده و گسترش یافته، کار چندان ساده

 .رویکرد من به شما این است

ی پذیرش چیزی غیر آن باشند، شان در این مورد، نیرومندتر از آن است که آمادهیقین در ضمن به آنهایی که شک و

، سال «نشر کتاب نادر»یاد سیاوش کسرایی، از انتشارات کم به فهرست مجموعه شعرهای زندهکنم دستِپیشنهاد می

شعرهایی که از این مجموعه به  و یا« بپا خیز ایران من»ی شعر ، مراجعه کنند و اگر در آن، اثری از مجموعه8610

 شود، یافتند؛ بر باور خود اصرار ورزند!آن شاعر پرآوازه نسبت داده می

 (با احترام وسپاس/ جعفر مرزوقی )برزین آذرمهر

  وبالگ دوستداران همایون شجریانمتن نامه برگرفته از: 

 

در یک نشریۀ سرقتی که هرهفته در  طعنهزبانِ  حقیقت با نامۀ فوق، یکی از دیرباورانِپس از انتشار رنج

 اینترنت منتشر می شود چنین نوشت:

 آقای مرزوقی عزیز!"

انتشار و اشتهار عام یافته و در تمام نشریات و  11ی شده در دههسروده  31ی رمزگشایی از شعری که در دهه

چندان  11ی هویت یافته، در دهه "برزین آذرمهر"و  "سیاوش کسرایی"های حزب توده ایران هم با نام توامان رسانه

http://homayounshajarian.blogfa.com/category/6/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87
http://homayounshajarian.blogfa.com/category/6/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87
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شته ای داشوم که سیاوش کسرایی همزادِ شعری زندهآسان نیست. اما ناممکن هم نیست. من شخصا شادمان می

اصل است، چرا جنگ؟ ابهامِ شخصی من از آنست که من بارها از ادعای  "شعر"باشد که به این زیبایی بسراید! اگر 

 "محبوبِ من وطن"ام! در هر حال، شخصا بر دستان شاعر مرحوم مشکاتیان بر برخی از این شعرها هم چیزی شنیده

 "زنم.بوسه می

 
 عرنامه )بیوگرافی( مختصری از شازندگی

دهه تالش فرهنگی و آفرینش هنری جعفر مرزوقی، شاعر  2متن زیر شرح مختصری از زندگی و حدود 
است که با اندکی ویرایش و برای نخستین بار در  "همراه شو رفیق"گرانقدر میهن و خالق سرود ماندگار 

 ارژنگ انتشار می یابد:

های در شمیران چشم به جهان گشوده، دوره 8600جعفر مرزوقی )تخلّص هنری: برزین آذرمهر( در اسفند ماه 
آموزش ابتدایی و متوسطه را در گنبد قابوس و شمیران، و دورۀ متوسطه را  در دبیرستان نیکی عالء شمیران به 
پایان رسانده است. در دورۀ دبیرستان فعالیتِ ادبی و سیاسی خود را همراه با فعالیت در جبهۀ ملی آغاز نموده و طی 

ها شده و در بسیاری از تظاهرات بر علیه رژیم شرکت فعال داشته، به روه های چپ پیوند خورده و جذب آنآن با گ
 چنگ پلیس افتاده و بازداشت شده است.

پس از اخذِ دیپلم به خدمتِ نظام رفته و به عنوان سپاهیِ دانش، در یکی از روستاهای اطراف مشهد خدمت کرده 
تدا، در دانشکدۀ پزشکی تهران و سپس در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، در است. در پایان این دوره، اب

 دایرۀ تحقیق، مشغول به کارشده است. 

در این سال ها اشعارش بیشتر به شکل دستنویس تکثیر می شده و یا به صورت تراکت دست به دست می گشته 
 است.

ی در پیوند با حزب تودۀ ایران مجبور به ترک ایران شده در جریان فعالیتِ سیاسی مخف8607جعفر مرزوقی درسال 
و مخفیانه از مرز گذشته و به  اتحاد جماهیر شوروی پناهنده گردیده و در اقامت هفت ساله خود در شوروی، در 
رشتۀ صنعتی کردن کشاورزی، در شهر تاشکند تحصیل نموده، پس از آن دو سالی را هم در آلمانِ دمکراتیک به سر 

جا زبانِ آلمانی فرا گرفته و یک دورۀ آموزشی برق را گذرانده است. وی پیش از بازگشت به ایران، در و در آن برده
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یک سالی هم به در چاپخانۀ سازمان جوانان حزب توده ایران در برلن غربی، چاپ  8637آستانۀ پیروزی انقالب سال
ای حزب تودۀ ایران و رهبری آن در ارتباط بوده و با ها با بسیاری از کادرهکرده است. طی این سالو صحافی می

  ها همکاری می کرده است. آن

وابسته به حزب تودۀ -به همتِ انتشاراتِ اِرانی  8633در سال ” پاخیز ایرانِ منبه“نخستن مجموعۀ شعری او به نام 
 تشر شده است. گفتاری از احسان طبری، چاپ و منبا پیش” برزین آذرمهر“با نام مستعار  -ایران

گوید، اشعاری نیز داشته که در پیِ مهاجرتِ طور که خود میای نیز دارد و آنجعفر مرزوقی دفترهای شعرِ چاپ نشده
 .مخفیانه، گُم و یا نابود شده اند. وی اکنون سال هاست  که در فرانسه به سر می برد

 برگرفته از: صفحه فیسبوک مسعود.

 ر کسرایی()به تعبی" دودِ تردیدِ تاریخی"اه ویدئو کلیپی که عرضه شد، بتواند بر این امید است نوشته حاضر به همر
ز یاد و احقیقت نباشیم شاهد این انتساب نادرست و ضدّ ِ نقطۀ پایانی نهاده و از این پس در هیچ مجلس و محفلی

 . "حقیقت همیشه به سودِ ماست" نبریم این پند حکیمانه را که

زوقی، شاعر ارزشمند کشورمان )ساکن کشور فرانسه( نیز که با این تضییع حقوق معنوی چهل برای جناب جعفر مر
 )به تعبیر طبری( با یلدای "هابا شمشیرِ واژه"چنان اند و همسالۀ خود همواره با شکیبایی و بزرگواری برخورد کرده

ادداشت را با بیت زیبای زیر، برگرفته از این ی چنان در ستیزند، آرزوی سالمتی داریم.ستمِ سرمایه و استبداد هم
 :بریمبه پایان می سرودۀ ایشان" همراه شو رفیق!" ماندگار متن اصلی شعرتقدیم بوک ایشان و صفحۀ فیس

 اش پهن بر رویِ زمین/ رویَد از هر بذرِ مِهری که بکاری خارِ کین!بساط« سرمایه»تا که 

*** 

 2111ان در کنسرت لندن سال یاد شجریلینک اجرای زندۀ استاد زنده

 
https://www.aparat.com/v/zLsT4/%D%8B%4D%8AC%D%8B%1DB8%C%D%8A%7D88%9_-

_%D%87%9D%88%9D%8B%1D%8A%7D87%9_%D%8B%4D88%9_%D%8B%9D%8B%2DB8%C%D%8B2 

 و سرودۀ جعفر مرزوقی "پا خیز ایرانِ منبه"برگرفته از دفتر  "همراه شو رفیق"متن اصلی شعر  ،در ادامه

 شود.تقدیم خوانندگان می با صدای مژگان شجریان "همراه شو عزیز"رود اجرای سُلینک شنیدن 

 

https://www.aparat.com/v/zLsT4/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_-_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%88_%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
https://www.aparat.com/v/zLsT4/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_-_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%88_%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
https://www.aparat.com/v/zLsT4/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_-_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%88_%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
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رفیق شو همراه" شعر خالق   معنوی حقوق   و حقیقت از دفاع 52 "  

 

 "رزمِ مشترک"شعر  متن اصلی
  "پا خیز ایرانِ منبه"برگرفته از دفتر شاعر با عنوان 

 

 همراه شو رفیق!

 تنها

 مَمان به درد!

 

 کین دردِ مشترک

 هرگز جدا جدا

 شود!درمان نمی

 

 دشوارِ زندگی

 هرگز برای ما

 رزمِ مشترکبی

 شود!آسان نمی

 

 تنها

 مَمان به درد!

 همراه شو رفیق!

 

 

 1۳۱2تیر ماه 

 جعفر مرزوقی

 (برزین آذرمهر)

 

 

 

 

 بوک جعفر مرزوقی )برزین آذرمهر(نشانی صفحه فیس

https://www.facebook.com/jmarzoughi 

 اجرای سرود همراه شو عزیز با صدای مژگان شجریان

https://www.youtube.com/watch?v=0-qeJdvQuLQ 

 

 

 بازگشت به نمایه

 

 

https://www.facebook.com/jmarzoughi
https://www.youtube.com/watch?v=0-qeJdvQuLQ
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 هقیبی ابوالفضل نثرِ و گلشیری هوشنگ نثرِ تطبیقی بررسی
 محمدعلی آتش سودا و نوشین تقوی طلبنویسندگان: 

 

داشت ایران است. ارژنگ برای گرامی دۀ برجستۀ، نویسندرگذشت هوشنگ گلشیری ماه یادآورخرداد گ:نژرا

 .ندکتقدیم خوانندگان گرامی می ،پردازدهای هوشنگ گلشیری میاو نوشته ای را که به یک جنبه از تالش یاد

 

 درآمد -1

 :زندگی هوشنگ گلشیری -1-1

در اصفهان به دنیا آمد.  8681هوشنگ گلشیری در سال 

بادان رفت. در سال در کودکی همراه با خانواده به آ

تحصیل در رشته ادبیات فارسی را در دانشگاه  8661

التحصیل شد. فارغ 8608اصفهان آغاز کرد و سال 

آشنایی با انجمن ادبی صائب اتفاقی مهم در این دوره از 

لور آوری فولکزندگی او بود. گلشیری کار ادبی را با جمع

یی آغاز کرد. وی سفرها 8663مناطق اصفهان در سال 

به خارج از کشور داشت و در شهرها و کشورهای 

خوانی و سخنرانی پرداخت. در گوناگون به داستان

ی صلح اریش ماریا رمارک را در مراسمی جایزه 8671

در شهر از نابروک آلمان دریافت کرد. این جایزه به پاس 

های او در دفاع از آزادی قلم و بیان به آثار ادبی و تالش

سالگی درگذشت و در  18گلشیری در سن او اهدا شد. 

زاده طاهر در شهر کرج به خاک سپرده شد. )ر.ک. امام

 (81/0/8611طاهری، 

شازده  رمان کوتاه آثار هوشنگ گلشیری:-1-2

ی ادبی گلشیری را به جامعه (8601) احتجاب

شناساند و اوج خالقیت هنری او را آشکار کرد. تالش 

ار ی داستانی در آثی تازههاگلشیری برای رسیدن به فرم

هایی تداوم یافت و در این مسیر، اش، با فراز و فرودبعدی

قلم گلشیری بعضاً به تعقید و تصنع گرایید. گلشیری 

اجتماعی  –برای تبیین معضالت روحی هامعصوم در

 ی فراوانی سنتی ایران، از اساطیر بهرهبخشی از جامعه

ز نمادهای سرشار است ا معصوم پنجم .جسته است

ملی و مذهبی. نویسنده در این اثر جهانی 
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ای از تاریخ ماست در ای را که آینهاسطوره_وهمی

معرض دید مخاطبان خود قرار داده است. وی در آخرین 

به بازشناسی روحیات  های دردارآینه رمانش یعنی

های چپ ایران )در خارج خوردگان جریانشکست

های کوتاه ستانکشور( پرداخته است. مجموعه دا

به  (8611) نیمه تاریک ماه گلشیری نیز با عنوان

 (13و  10، ص8617چاپ رسید. )ر.ک. روزبه، 

ی هوشنگ گلشیری از متون کهن بهتر در مورد استفاده

است که سخن را با نقل قولی از خود او آغاز کنیم که 

سم جای تقلید از رئالینویسندگان معاصر به»گفته است: 

رئالیسم سوسیالیستی بهتر است به جادویی و 

ی عطار و بیهقی و های ادب خود چون شیوهسرچشمه

، 8611)گلشیری، نقل از مهرور: « قرآن توجه نمایند.

گلشیری در اولین »( البته باید گفت که 860ص 

های خود در تقلید از متون کهن، ناموفق بوده، اما تالش

وی را در  تر وی با این متون،گذشت زمان و انس بیش

کالسیک را در آثار  لحنِکند. این کار تواناتر می

ی بندتوان تحت سه عنوان تقسیمگلشیری، می

لحن متون  -0  لحن کالسیک قاجاری. -8 کرد:

تاریخ  هلحن متون کهن خاصّ -6 مقدس.

 (00-01، ص8610آتش سودا، )) بیهقی

ز های تقلید گلشیری ای حاضر در پی یافتن شیوهمقاله

وی است. این   در آثار تاریخ بیهقی نثر کتاب سبک

تقلید لحنی کالسیک به برخی آثار گلشیری داده است 

کاربرد واژگان و یا تقلید از نحو   که محصول

 .حاصل شده است تاریخ بیهقی جمالت

 بحث -2

گرایی یعنی به کار بردن گرایی: باستانباستان -0-8

های یوهکلمات کهن و حتی منسوخ و استفاده از ش

نحوی غیر متداول در زبان امروز. درک معنای اصطالح 

گرایی نیازمند تأمل در زبان و تحوالت آن است. باستان

ی واژگان و چه در تغییر و تحول زبان چه در عرصه

ی نحوی در طول زمان امری بدیهی است. همواره عرصه

ی کاربرد زبانی خارج و کلمات جدید یا لغاتی از چرخه

شوند و این امر در ها میای جدیدی جایگزین آنهتلفظ

مورد نحو و دستور نیز صادق است، البته این تغییر در 

دهد. آن چه مسلم ها رخ میطول سالیان دراز یا قرن

است زبان هر شاعر یا نویسنده باید به زبان عصر و روزگار 

ای در کالم خود از خود باشد و اگر شاعر یا نویسنده

گرا است. گویند کهناستفاده کند میلغات مهجور 

( شفیعی کدکنی نیز معتقد 83/3/8631)ر.ک. بابایی، 

ی حیات گذشته در خالل ادامه»گرایی یعنی: است کهن

( به این 00، ص8610)شفیعی کدکنی، « زبان اکنون

ترتیب در این شیوه نویسنده از زبان معیار و هنجار رایج 

، بلکه از عناصر کهن کنددر زمان خود یکسره عدول نمی

ی حیات آن را تضمین کرده گیرد تا هم ادامهبهره می

تر کند. فروغ فرخزاد باشد و هم زبان عصر خود را غنی

 نیز به تأثیر 

 
شاعران و نویسندگان از متون کهن اشاره کرده و با 

ی کلمات امروز»گوید: برداشتی مثبت از این ترفند می

شینند نو مغرور گذشته میوقتی در کنار کلمات سنگین 

یابند و اختالف این قرون فراموش ناگهان تغییر می
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( 061، ص8671)فرخزاد، نثل از: قاسم زاده، « شود.می

ران دارتر از ایگرایی البته در ادب فرنگی سابقهباستان

ن ما»هاست. بن جانسن منتقد انگلیسی معتقد است: 

به ، نااتوو شد یافته ن رست نویسندگااکه شایسته ر طو

کنند ر کاد قریحۀ خووی به نیرو خویشتن متکی باشند 

زان موآنون و بر مبتدیا، نمایندآن فعالیت بر د عتماابا و 

مطالعه را در نها آبهترین ان و یگرر دثاآست که ض افر

ص شخار اثاآفهم درک و ثر احافظه بر و هن ا ذیر، زگیرند

، 8676، چزی)دفتد.« امیر به کادد و یگر تشحیذ میگرد

 (000ص

ی مهم دیگری که باید گرایی مسئلهدر بحث از کهن

توان ی هویت و فرهنگ است. میمطرح شود، مسئله

ی ملی و فرهنگی ما گفت آثار ادبی گذشته شناسنامه

هستند. هوشنگ گلشیری که در جایی یکی از 

نویسی خود را گذشته و گذشتگان های داستانمشغله

هر آدم خواه ناخواه »گوید: مورد میدانسته است، در این 

کشد و بار رفتگان را. ی خود را به دوش میبار گذشته

حال اگر تاریخی مثل تاریخ ما با این همه قدمت جلو 

روی او باشد و کسی هم با ابزار داستان این گذشته را 

نویس امروز است شکل نداده باشد، ظاهراً وظیفه داستان

( 68، ص8611)گلشیری، « که چنین کاری را بکند.

یقینا این نوع توجه به گذشته و تالش در بازآفرینی آن 

در داستان، منجر به نمودهای لفظی و ساختاری در آثار 

های گلشیری خود از شود که داستانجدید نیز می

 .های این نمودها هستندبهترین نمونه

در دو  تاریخ بیهقی پذیری گلشیری ازتأثیر -0-0

گرایی واژگانی و بررسی است: کهنعنوان قابل 

-گرایی واژگانی نویسنده بهگرایی نحوی. در کهنکهن

جای استفاده از کلمات متداول در زبان معاصر خود از 

کند. در عناصر واژگانی متون کهن استفاده می

جای پیروی از هنجار گرایی نحوی نیز نویسنده به کهن

ر برد. دره میطبیعی دستور زبان، از نحو متون کهن به

ادامه پس از تعریف هر یک از عناوین مربوط به انواع 

پس ای از نثر بیهقی و سگراییف ابتدا نمونهگوناگون کهن

 .ای از نثر گلشیری خواهد آمدنمونه

گرایی واژگانی در آثار گلشیری ذیل کهن-0-0-8

عناوین متفاوتی قابل بررسی است از جمله کاربرد فعل، 

 .اسم، صفت، قید

فعل: فعل در دستور زبان فارسی هم از نظر  -0-0-8-8

ای صرفی هم از نظر نحوی قابل بررسی است. فعل کلمه

تنهایی به مفاهیم شخص، شمار، زمان و گاه است که به

کند. فعل از لحاظ گوناگون نیز مفاهیم دیگری داللت می

ها، بندی است که یکی از این آنقابل بررسی و تقسیم

ی ساختمان آن است به شش گروه: ساده، بندتقسیم

مرکب، پیشوندی، پیشوندی مرکب، عبارت فعلی و فعل 

، 8611ناگذر یک شخصه. )ر.ک. انوری و گیوی، 

 (06و01ص

فعل ساده: فعلی است که بن مضارع آن یک »فعل ساده: 

( در تعریفی دیگر گفته شده 06)همان، ص« تکواژ باشد.

ی ها از یک پایهفعل ساده، فعلی است که تن»که: 

 «واژگانی )عضو فعلی( تشکیل شده و قابل تجزیه نیست.

 (003، ص8611)مدرسی، 

)تاریخ  .بخایند نمونه از بیهقی: پادشاهان اطراف ما را

 (011بیهقی، ص

نمونه از گلشیری: به مظالم آمده زره خیلتاش به 

 (01)معصوم پنجم، ص .بخاید دندان

)تاریخ بیهقی،  .شدیم آمد ونصر مشکان میبیهقی: بو

 (710ص

)معصوم شدند گلشیری: دشنام گویان به قبرستان

 (3پنجم، ص

ق هایی اطالهای پیشوندی به فعلفعل پیشوندی: فعل

شود که از یک پیشوند و یک فعل ساده ساخته می

ها در معنای فعل ساده گاهی این پیشوند»شوند. می

ثل: ازند، مسگذارند و فعلی با معنای جدید میتأثیر می

انداخت، و گاهی هیچ افتاد و یا انداخت و برافتاد و بر

افزایند و اگر چه از نظر ای به فعل ساده نمیمعنای تازه
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ه اند، امروزافزودهتاریخی بار معنایی جدیدی به فعل می

تأثیری در معنی فعل ندارند. یعنی فعل ساده و 

میار، )وحیدیان کا« دهد.ها یک معنا میپیشوندی آن

ترین پیشوندهایی که فعل و مصدر ( مهم33، ص8610

است از: بر، در، اندر، باز، وا،  سازند عبارتپیشوندی می

، 8611فرا، فراز، فرو و فرود. )ر.ک. انوری، گیوی، 

 (00ص

 (066نشست. )تاریخ بیهقی،ص بر بیهقی: امیر مسعود

کند. )نیمه بر توانست میخ را به دندانگلشیری: می

 (881ک ماه، ص تاری

 (086خورد. )تاریخ بیهقی، صفرو :بیهقی

های دردار، رفت. )آینهمی فرو گلشیری: پله به پله

 (867ص

 
 (838آورند. )تاریخ بیهقی،ص فرود :بیهقی

آمد. )نیمه تاریک ماه، می فرود گلشیری: چون تاریکی

 (801ص

اسم: هوشنگ گلشیری در برخی آثارش -0-0-8-0

 هایها را به شیوهمی کهن توجه کرده و آنآگاهانه به اسا

ن هایی از آکار برده است که نمونهگوناگون در آثارش به

 :کنیمرا ذکر می

ی خواجه آورد. )بیهقی، و موزه به خانه جبه بیهقی: با

 (080ص

دهد. خلعتی شازده را با قلمدان می یجبه :گلشیری

 (17)شازده احتجاب، ص

)بیهقی، …هزار اشتر بار پنج  زرادخانه بیهقی: از

 (11ص

چهار دولت پر  هایزرادخانه گلشیری: پشت گوش ما

 (01های دردار، صنیست از آن همه بمب. )آینه

وند بیهقی گاه با یک پس»ساخت اسم به تقلید از بیهقی: 

یش ب” گونه“سازد؛ مثالً از پسوند تعداد کثیری واژه می

 (18، ص8673)جهاندیده، « از بیست واژه ساخته است.

 (01)تاریخ بیهقی، ص .گونهعاصی :بیهقی

سازد از سر. )معصوم پنجم، می ایگنبدگونه :گلشیری

 (80ص

صفت، حالت و مقدار و شماره یا »صفت: -0-0-8-6

رساند، صفت در های اسم را میدیگر از چگونگییکی 

بار شود: یکدستور زبان از دو دیدگاه جداگانه بررسی می

ی کلمه )در علم صرف(، گانهاز انواع هفتبه عنوان یکی 

 «بار دیگر به عنوان یکی از اجزای جمله )در علم نحو(.

( صفات از حیث درجه 861، ص 8611)انوری، گیوی، 

، «بزرگ»اند: صفت مطلق مانند و سنجش سه گونه

و صفت برترین مانند « تربزرگ»صفت برتر مانند 

 (831)همان، ص« ترینبزرگ»

آن است که من خود از چنین کارها  ترهطرف :بیهقی

 (600)بیهقی، ص…سخت دورم 

که در طرز و نگار جامه و یا خط آن ترطرفه :گلشیری

و خال زنان در همه کتب متقدم سخنی نیست حتی به 

 (7کنایت. )معصوم پنجم،ص
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 چون خود« به، مه، بیش و پیش»برخی از کلمات مانند 

نیز در « و ترین تر» معنی برتری دارند بدون پسوند

آیند. )انوری، گیوی، مفهوم صفت برتر و برترین می

 (816، ص8611

 (018از این دراز نکنم. )بیهقی، ص بیش بیهقی: قصه

مگوی.  بیش گزان کهگلشیری: غالمک را دیدم لب

 (87)معصوم پنجم، ص

 :موصوف و صفت عربی -0-0-8-0

بیهقی: از لشکری توبه کند و به 

 (30نشیند. )بیهقی، صب ماضی امیر تربت

عزالدین منصور بردند.  ماضی امیر گلشیری: خبر به

 (3)معصوم پنجم، ص

ای است که صورت ثابت قید واژه»قید:  -0-0-8-3

دارد، یعنی صرف ناشدنی است، و آن به فعلی، یا صفتی، 

پیوندد تا نکته ای را به یا قید دیگر، یا تمام جمله می

، ص 6، ج 8610انلری، خ)ناتل« مفهوم آن بیفزاید.

توان به چهار دسته قید را از جهت ساختمان می( »013

تقسیم کرد: قید ساده، قید مرکب، عبارت قیدی و قید 

 (001،ص 8611)انوری، گیوی، « مووّل.

ند گویقید ساده که آن را قید مفرد نیز می»قید ساده: 

قیدی است که یک تکواژ بیشتر نیست یعنی قابل تجزیه 

( قیدهای 003)همان، ص« ای زبانی نیست.به اجز

ی کهن نیز همین خصوصیت را دارند با این تفاوت ساده

که امروزه در زبان معیار ما رایج نیست و یا با تفاوت 

 .شودمعنایی از آن استفاده می

. …از شب گذشته برداشته بود پاسی بیهقی: سلطان

 (088)بیهقی، ص

)معصوم  گذشت.از غروب می پاسی گلشیری: چون

 (81پنجم، ص

 (10بکردندی. )تاریخ بیهقی، ص نیک بیهقی: دبیری

داند. )معصوم پنجم،  نیک گلشیری: این پیر دبیری

 (87ص

قید مرکب قیدی است که از دو یا چند »قید مرکب: 

تکواژ یا واژه ساخته شده باشد و این ترکیب به 

)انوری، گیوی، « کند.های مختلف نمود پیدا میصورت

 (003ص ،8611

از انواع ساخت قید مرکب که در آثار گلشیری دیده 

و اسم ساخته « به»شود، آن است که از حرف اضافهمی

نیز به  تاریخ بیهقی شود و این نوع ساخت در کتابمی

 :فراوانی به کار رفته است

بیهقی: هرچه خواهد برخورد که 

 (810اوست. )تاریخ بیهقی، ص حقیقتبه دوست

)معصوم  .تقریببه عرض شهر بیاورندگلشیری: طول و 

 (1پنجم، ص

ترین عوامل از برجسته :ساخت نحوی کهن-0-0-0

استحکام و استقالل و تشخص بخشیدن به زبان هنرمند، 

ی نحوی است. گسترش و تنوع امکانات زبانی در حوزه

گاه تنها عامل برجستگی یک عبارت، همین برجستگی »

)شفیعی « ت.ساخت نحوی آن به تناسب موضوع اس

با استفاده از   ( گلشیری نیز07، ص8610کدکنی، 

های نحوی های نحوی گذشته درکنار ساختساخت

امروز، موجب برجسته شدن زبان آثار داستانی خود شده 

های دبیرستان است. تدریس مداوم متون کهن در سطح

ی و دانشگاه و تحقیق و تفحص در ادبیات غنی گذشته

و الفت هوشنگ گلشیری با آثار  ایران و نیز آشنایی

ترین ترین عامل توجه وی به کهنگذشتگان مهم

های نحوی زبان فارسی در کنار واژگان است. )ر.ک. بافت

 (66، ص8610آتش سودا، 

های کاربرد فعل، های مختلف دستوری شامل شیوهحوزه

های مطرح در ساخت جمله اسم، حرف و دیگر مقوله

 :پردازیمها میآن شود که در ادامه بهمی

 :فعل -0-0-0-8

ی غزنوی و سلجوقی اول دوره  هایاز روش»حذف فعل: 

ی فعل دیگری که ای به قرینهحذف افعال است از جمله

در همان جمله یا در جمله معطوفٌ علیه است و معموالً 
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های کنند و در جملهفعل را در جمله اول ذکر می

، 8618، 0ار، ج)به« کنند.متعاطفه آن را حذف می

 (31ص

ی مسلمانی ملک است، و ستون پادشاه، و بیهقی: خیمه

 (383ها رعیت. )بیهقی،ص طناب و میخ

که  گاهگلشیری: پس هر کس دیگر آن ذکر گفت تا آن

 (80گفتند که آن صدا. )معصوم پنجم، صهمه آن می

 :فعل نفی: آوردن عالمت نفی )نه( و حذف فعل

و بیفتاد نه خیمه و نه بیهقی: هر گه وی سست شد 

 (383طناب و نه میخ. )بیهقی، ص 

گلشیری: حکیمان درگاه را غم این ضعف نه. )معصوم 

 (81پنجم، ص

 
صرف فعل بودن: امروزه در دستور زبان فارسی رایج 

های مختلف صرف کنیم نیست که این فعل را در زمان

این امر رایج است و هوشنگ  تاریخ بیهقی ولی در

ز به تقلید از بیهقی از این شگرد بهره جسته گلشیری نی

-هایی از این شیوه را میاست، در جمالت زیر نمونه

 :بینیم

)تاریخ بوده بود. بیهقی: کدخدای سپهساالر غازی

 (038بیهقی، ص

بر زمینی رسی  بوده بود طورجا و همانگلشیری: همان

 (11های دردار، صو شوره بسته. )آینه

)تاریخ بیهقی،  .بودمی ر خالفتبیهقی: فضل ربیع بدا

 (01ص

 .بودمی وری پیش روشگلشیری: بوته خشک شعله

 (013)نیمه تاریک ماه، ص

ه ب« بایستن»و « شایستن»کاربرد مشتقات مصادر 

 :عنوان فعل اصلی

بیهقی: بوسهل زوزنی هیچ شغل را اندک و بسیار نشاید. 

 (600)بیهقی، ص 

 (81پنجم، صگلشیری: اعتماد را نشاید. )معصوم 

چه او را داد آنخاست و با وی چیزی میمیبیهقی: بر

 (633بایست. )بیهقی، ص 

 (1گلشیری: محصول هم او را بایست. )معصوم پنجم، ص

 :تأکید بر سر فعل« باء»کاربرد 

 (11بیهقی: فراشی آمد و مرا بخواند. )بیهقی، ص

گلشیری: بفرمود تا سرای امارت بساختند. )معصوم 

 (7پنجم، ص

 :کاربرد فعل آغازین

 (033)بیهقی،ص .گرفت بیهقی: نسخت کردن

)معصوم  .گرفتمی گلشیری: چشم اسب بوسیدن

 (3پنجم، ص

جای عالمت در آخر فعل ماضی به« ی»آوردن 

 :«می»استمراری 

بیهقی: هر کجا مردی یا زنی در صناعتی 

 (661فرستاد. )بیهقی، صاینجا می یافتی استاد

گورش بجوییم که مرده  :گفتی راگلشیری: و هر که 

 (80است. )معصوم پنجم، ص

 :ضمیر -0-0-0-0

و « ما»امروزه ضمیرهای «: ان»جمع بستن ضمیر با 

بندیم ولی در گذشته این جمع می« ها»را با « شما»

 :بستندنیز جمع می« ان»ضمایر را با 

 (07را مثال داده آید. )ص شمایان بیهقی: فردا
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)معصوم پنجم،  .شمایان یدپرستانگلشیری: نقش

 (81ص

های این ضمیر در گذشته کاربرد«: هم»ضمیر مبهم 

هایی از آن را در آثار گلشیری گوناگونی داشته که نمونه

 :بینیمنیز می

 :الف: برای تأکید

بیهقی: هم او را فرستاد به نزدیک اریارق. )تاریخ بیهقی، 

 (076ص

او  هم دیدمدیدمش میگلشیری: دو سال بعد که می

 (808های دردار، صشناختم. )آینهنیست که می

 :به معنی نیز

در این مدت قاصدان مسرع رسیدند.  هم بیهقی: و

 (83)تاریخ بیهقی، ص

گلشیری: و به هر صد و پنجاه گز برجی هست با 

 (1از آن سنگ. )معصوم پنجم، ص هم هاکنگره

 :کاربرد حروف -0-0-0-6

از مختصات » :«هب»در مفهوم  «با»کاربرد حرف 

در مواردی « با»ی سبک قدیم آن است که حرف اضافه

رود که در ادوار بعدی تا فارسی رایج امروز به به کار می

)ناتل خانلری، « شود.استعمال می« به»جای آن حرف 

 (663، ص6، ج 8610

 بار خواندنبیهقی: هیچ نبشته نیست که آن به یک

آن رجوع  با ر عصرنیرزد، و پس ازین عصر مردمان دیگ

 (818کند و بدانند. )بیهقی، ص

خود آورد. )معصوم  با هقی مراگلشیری: صدای هق

 (80پنجم، ص

نیز در « به»حرف  :«در»در مفهوم « به»حرف 

گذشته کاربردهای گوناگونی داشته و در معانی دیگری 

 :رفته استغیر از معنی اصلی خود، به کار می

 (016دیم. )بیهقی، صهرات ببو به بیهقی: ما مدتی

بیداری ببینیم.  به اش راگلشیری: انگار که بقیه

 (01های دردار، ص)آینه

 :«متعلق به»به معنی « از»کاربرد 

اند. )تاریخ آن ما از بیهقی: مراتب بباید داشت که پدریان

 (006بیهقی، ص

 (6گلشیری: همه سخن از اوست. )معصوم پنجم، ص

ی ساده است که ضافهمگر از حروف ا«: مگر»کاربرد 

رایج است، « ازغیر »و « بجز»، «جز»معنی امروزه به

( در گذشته این 017، ص8611)ر.ک. انوری، گیوی، 

 .رفته استبه کار می« شاید»تر در معنی واژه بیش

کسی را به  مگر بیهقی: این فصول را از آن جهت راندم

 (33کار آید. )تاریخ بیهقی، ص

نشستم و تا سرای سب را برگلشیری: پس به شتاب ا

 (81یابم. )معصوم پنجم، ص بار مگر امارت براندم تا

زبان است که از  جمله واحد» :بندیجمله-0-0-0-0

یک یا چند گروه ساخته شده باشد و به دو قسمت نهاد 

)وحیدیان کامیار، « پذیر باشد.و گزاره بخش

( در دستور زبان تجویزی فارسی معیار در 81،ص8610

وران معاصر، اجزای جمله تقریباً جای مشخصی دارند، د

از جمله نهاد و گزاره که به ترتیب غالبا در اول و آخر 

ها مانند مفعول و متمم روند و دیگر نقشکار میجمله به

آیند. این ترتیب اجزا ممکن بین این دو می …و قید و 

هم بخورد. ساخت نحوی جمله  است در زبان عامیانه به

ثار کهن نیز ترتیب خاصی نداشته و بسته به قصد در آ

نویسنده در تاکید بر جزئی از جمله، آن جزء مقدم یا 

شد. گاه نیز تقدم و تأخر اجزای جمله به دلیل مؤخر می

تأثیر دستور زبان عربی بر لحن نویسنده بود. توضیح این 

رود و کار میکه در عربی فعل اغلب در آغاز جمله به

 زبان نیز به دلیل آشنایی با زبانهن فارسیی کنویسنده

عربی ناخودآگاه از این ویژگی زبان عربی تاثیر 

( سینا 11، ص8618، 0پذیرفت. )ر.ک. بهار، جمی

در مورد  متن در غیاب استعاره جهاندیده در کتاب

ساخت نامتعارف جمالت بیهقی و علل کاربرد این 

ودن جایگاه ها از سوی وی اعتقاد دارد که متغیر بساخت

تاریخ  در …فعل، فاعل، مفعول، قید و متمم و 
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طور خالصه ریشه در چند اصل مهم دارد که به بیهقی

روح شعر گذشته که در بیهقی بسیار -8عبارت است از: 

ی لحن تغییر عامدانه-6ایجاد موسیقی -0آشکار است. 

تقلید از نثر عرب. )ر.ک. جهاندیده، -3زدایی. آشنایی-0

(. اکنون باید گفت که هوشنگ 66و 60، صص8673

جایی اجزای جمله آن هم به گلشیری نیز با جابه

گر لحن بیهقی است، به آثار خود ای که تداعیشیوه

روحی کهن داده است. جدا از آن گلشیری برای آشنایی 

زدایی و گاه نیز برای تأکید بر قسمتی از جمله آن را 

ر ای شدن نثاز کلیشهآورد و با این کار مقدم یا مؤخر می

کند و البته لحنی قدسی بدان خود جلوگیری می

هایی از این ی نمونهبخشد. اکنون به مقایسهمی

گلشیری  و آثار  تاریخ بیهقی ها درجابجایی

 :پردازیممی

 

 :آوردن فعل در آغاز کالم

 (813دار. )تاریخ بیهقی، ص بیهقی: برفتم با پرده

ار و جامه بدل نکرده و به دستنشستم بیگلشیری: بر

 (88دست و پای بمرده. )معصوم پنجم، ص

 :فعل در وسط جمله

بیهقی: شما را خداوندی است محتشم چون امیر مسعود. 

 (110)تاریخ بیهقی، ص

گلشیری: او بهترین است به جمال و جالل و نطق. 

 (6)معصوم پنجم، ص

 :فاعل در آخر جمله

مود. )تاریخ بیهقی: آهنگ آب گذشتن کرد امیر مح

 (031بیهقی، ص

 :نمونه از گلشیری

دیر وقت بود و تاریک بودیم ما. )نیمه تاریک ماه، ص 

017) 

چهره در گودنای بالش فرو کرده خفت کاتب. )نیمه 

 (083تاریک ماه، ص 

 :متمم بعد از فعل آوردن 

 (010بیهقی: امیر فرود آمد با لشگر. )تاریخ بیهقی، ص

ط نازک و مینیاتوری صورت گلشیری: نگاه کرد به خطو

 (06فخرالنساء )شازده احتجاب، ص

 (01این فرستاده حق است بر ما. )معصوم پنجم، ص

های اجزای افکندن قید به آخر جمله: از جمله جابجایی

شود به جمله که در آثار متون کهن بسیار دیده می

افکندن قید به آخر  تاریخ بیهقی، خصوص در کتاب

 .شودر باعث تأکید بر قید میجمله است که این کا

آمدند دوان و با بانگ و شغب و خروش می  بیهقی:

 (130پویان. )تاریخ بیهقی، ص

هوشنگ گلشیری نیز به تقلید از بیهقی برای تأکید بر 

گرایی در متن از این ویژگی کهن چنین کهنقید و هم

خصوص در استفاده کرده است. این ویژگی به

 :شودیار دیده میبس شازده احتجاب کتاب

 :نمونه از گلشیری
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 (87و سرفه کرد، بلند و کشدار. )شازده احتجاب، ص

ششلول پدربزرگ بود، سنگین و سرد. )شازده احتجاب، 

 (81ص

لغزیدند ،کند و مطمئن. )شازده احتجاب، ها میعقربه

 (86ص

 (00های دردار، صخواند، به ناگهان و شش دانگ. )آینه

، اما رفتم، تمام شب، تمام روز. رسمدانستم که نمیمی

 (671)نیمه تاریک ماه، ص

هایی که ترین ویژگیکوتاهی جمالت: یکی از مهم

نویسنده باید در نظر داشته باشد رعایت کوتاه بودن 

ی کوتاه از نظر روانی مخاطب را آزار جمالت است. جمله

دهد. نویسنده با درازنویسی ذهن خواننده را خسته نمی

اید گفت که که در کنار توصبفات مطنب، کند. بمی

تاریخ  ترین خصوصیاتکوتاهی جمالت یکی از مهم

است و این ویژگی هم ریشه در بالغت کالمی  بیهقی

وی دارد و هم ریشه در سنت نثر نویسی گذشته. تقریباً 

های منثور پیش از بیهقی جمالت کوتاه در همه نوشته

ار مهمی ایفا ها نقش بسیفعل تاریخ بیهقی است. در

 شود وکه گاهی میدانی از فعل ایجاد میکنند چنانمی

کنند و این ها را بین خود قسمت میها، جملهاین فعل

شود. تراکم فعل ممکن کار منجر به کوتاهی جمله می

تاریخ  است باعث ضعف تألیف شود، که البته در

دهد. )ر.ک. جهاندیده، چنین اتفاقی رخ نمی بیهقی

 (61، ص8673

بیهقی: پس برخاست و برنشست و سوی باغ رفت و جامه 

 (170آمد. )بیهقی،ص بگردانید و سوار باز

ت رفگرفت و میها میگلشیری:دست به دیوار و پنجره

 (30های دردار، صگشت. )آینهمیو بر

اسب برگشت، نگاه کرد، سم به زمین کوبید، شیهه 

اب، کشید، و روی دو پایش بلند شد. )شازده احتج

 (67ص

آمد، موج فقط صورت منیره خاتون بود که کش می

شد. )شازده شکست و تکه تکه میداشت و میمیبر

 (31احتجاب، ص

جمله بدون فعل توصیفی: گاه بعد از پایان جمله، 

آوردند که در حقیقت توصیف ای بدون فعل را میجمله

ص خصوی قبلی است. این جمالت بهیکی از ارکان جمله

اصر ی معشود و نویسندهر بیهقی بسیار دیده میدر نث

های کهن گرایش دارد از این شیوه استفاده که به ساخت

 (87، ص8610کند. )ر.ک. آتش سودا، می

بیهقی: و جنگ سخت کردند از حد گذشته و خاصه 

حاجبی از آن خواجه عبدالرزاق، غالمی دراز، با 

 (333)بیهقی، ص  دیدار.

رود ساکت می نشیند عد هم میب  نمونه از گلشیری:

همین طور که حاال نشسته بود، دستی زیر چانه با دو 

ها که یادشان چشم سیاه نم اشک گرفته خیره به آن

آمد و او تا صبح ها نمیرفته بود که حسین حتی شب

ی رو به کوچه. ی آویختهماند چشم به پردهبیدار می

 (87دار، صهای در)آینه

های بلند و صاف و ریخته بر شال بر آسمانی بود با مو

 (300شانه .)نیمه تاریک ماه، ص

اند: با همان وقایع نگاران از هیاکل انسانی نیز گفته

دست و مشعل خاموش قبایی سپید بر تن و چوب

دستاری سپید پیچیده بر سر و گاه مستی افتان و خیزان 

دست داده سرودی غریب بر لب مشعلی تکیه بر چوب

 (1ر دست. )معصوم پنجم، صافروخته ب

ای بود و پیری با محاسن سپید و بر جانب شرقی غرفه

دستار نشسته بر کرسی نقره دستها ردایی سپید بی
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چلیپا کرده اما بر جای خشک شده. )معصوم پنجم، 

 (3ص

نشینان و سواران و پیادگان را در ابتدا پروای کجاوه

 ز اقمشه وآلود یا خسته با بارهاشان اتصویر نبود گرد

عطریات و طرایف شهرها یا قرص جوین نانی به پشتواره. 

 (3)معصوم پنجم، ص

برای »حذف قسمتی از جمله به قرینه به این ترتیب که 

احتراز از تکرار که رسم قدیمیان بود گاه قسمتی از 

 (38، ص0،ج8618)بهار،   «کنند.جمله را حذف می

 

شت ی ظاهر نگبیهقی: بدین قوم که آنجا رفتند بس قوت

چنان که خداوند را مقرر است که اگر گشته بودی بنده 

 (011را به تازگی فرستاده نیامدی. )تاریخ بیهقی، ص

که اگر قوتی ظاهر »جای در قسمت اخیر نویسنده به

 .را آورده است« گشته بودی»تنها « گشته بودی

 :گلشیری

گونه که دیگران، دو دست به رسم ادب بر سینه و همان

 (1ادم و سری فرود آوردم. )معصوم پنجم، صنه

دو دست به رسم »در این عبارت در بخش آغازین آن 

حذف شده « ادب بر سینه نهادند و سر فرود آوردند

 .است

ما در تقدیس همین نفس بودن کاری نکردیم. وقتی کف 

 های دردار، صزدند به خودش گفت: باید بکنم. )آینهمی

81) 

 .حذف شده است« کاری»ی مهی آخر کلدر فعل جمله

 لرزاند پیشانیهایش را میو فقط گاهی که سرفه شانه

های فشرد تا بهتر بتواند رگها میداغش را بر کف دست

های شماتت بار اش را حس کند و یا آن نگاهپیشانی

بزرگ و پدر و مادر و عمه ها و حتی پدربزرگ و مادر

 (3اب، ص فخرالنسا را از یاد ببرد. )شازده احتج

 .حذف شده است« یا بهتر بتواند»در بخش آخر جمله 

تکرار به تقلید از ساخت جمالت بیهقی: نویسنده گاهی 

شود بخشی از به دلیل طوالنی شدن جمله ناچار می

جمله را که در ابتدای آن آورده است؛ در انتهای آن نیز 

تکرار کند چرا که در غیر این صورت، طوالنی بودن 

شود خواننده سررشته کالم را از دست می جمله باعث

 (87،ص 8610بدهد. )ر.ک. آتش سودا، 

پس از این سوار من، خیلتاش سلطانی خواهد  بیهقی:

رسید تا آن خانه را ببیند، پس از این سوار به یک روز و 

 (870نیم. )تاریخ بیهقی، ص

ی عقبی بودند مادر توی ها توی کالسکهگلشیری: عمه

تری بود مردم دو طرف خیابان پشت  ی عقبکالسکه

بزرگ نبود. پدر بود نهر و درخت ها ایستاده بودند. مادر

ی عقبی بودند. )شازده ها توی کالسکهو مادر. عمه

 (01احتجاب، ص 
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به جمعیت نگاه کرد. به سرها به موهای سیاه و افشان 

یا خرمایی و حتی رنگ کرده و به رنگ بور و به پیشانی 

ای که دست بر گونه گذاشته بود اخم کرده بلند و صورت

 (1های دردار، ص کرد. )آینهبا سبیل پرپشت، نگاه می

و رسم رجم اسب به شرح بگفتم و نیز قصه بدل کردن 

اسب سیاه و با سلطان مخاطره آویختن مرده که دیوانیان 

کرده بودند به فرمان حاجب بزرگ بگفتم. )معصوم 

 (83پنجم، ص
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1557054327810669&id=100005183506683


8011 تیر و خرداد/ 81 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

 

ایران موسیقی   ُشوکران   کاشف   زادروز   13   

 

 ایران موسیقیِ شُوکرانِ کاشفِ زادروزِ
     روز تولد استاد فریدون شهبازیانخرداد، هفتاد و نهمین سال 21به بهانه 

 
فریدون  داشتگربز مراسمِ در( 8011] خرداد 83 یکشنبه روز: دبی پرنیانهنری ابه گزارش کانال تلگرامی 

 رورغ احساسِ ما» :گفت و کرد تمام را تحجّ که بود «علیزاده حسین» کارکشته، رهبرِ و بزرگ سازِآهنگ ،شهبازیان
 لنگرودی، شمس چون رهن و ادب اهالی از بودند آمده هاخیلی مراسم این برای.« ماست کنارِ شهبازیان که کنیممی

 ار مراسم. سجادی سیدعباس و آزاد اکبر پویان، جعفری علی تعریف، صدیق کاکایی، عبدالجبار اصفهانی، محمد
 کناره ملی ارکستر رهبری از روزها همین که بزرگ استادِسالگی  73 برای. بود کرده برگزار «زمستان ادبی کانونِ»
 وسیقیم به بسیار خدماتِ« شهبازیان فریدون. »گفتند ثایشرِ در رگانبز و شد گرفته دیتولّ جشنِ است، هتگرف
 یاتِرباع» که دارد ارکسترال و ایرانی کالسیکِ موسیقی یحوزه در ماندگار اثرِ بسیار «شهبازیان» .است کرده ایران
 هایینمونه 0 و 8 شوکران فروتنِ کاشفانِ همچنین و «شاملو احمد» یدکلمه و «شجریان محمدرضا» صدای با «خیام
 .ستا زمینه این در او فعالیتِ دیگر «نی از بشنو» و کرد منتشر اثر چند نیز «افتخاری علیرضا» با او. است آن از

( دربارۀ ویژگیِ کارِ فریدون شهباریان و کیفیّتِ 307)ص «اندیشپیرِ پرنیان»در )سایه( امیرهوشنگ ابتهاج 
 گوید: سازی او میآهنگ

 کمتر ،شهب صداخوش ارکستر کنند کارچی کهاین رازِ به کردن کار ارکستری موسیقیِ ایران تو که اییآدم ببینید،»
 هک کردننمی فکر. کنند استفاده هم با رو سازها همۀ خواستنمی که اینه من نظر به هم شاعلت یه. کردن توجه
 ثلِم براشون سازها درنتیجه ،بده نشون ور تشخصیّ و حالت این و بکنه تولید رو قطعه این صدای باید سازی چه
... همتأسفان اینطوره هم هنوز... بود توش خشونتی یه که کردنمی انتخاب طوری را سازها ترکیب بعد و بود رپارهآجُ

 تیوق چه و خودش کارهای چه لطیفه؛ العادهفوق شهبازیان ارکستری کارهای. داشت توجه مسئله این به شهبازیان
 با مآد این که( زندمی لبخند) شهبازیانم آقای خونیِ دشمنان از یکی من علت همین به... کنهمی اجرا دیگرانو کار
 .اصالً آورهحیرت. شهبازیان داره هم دقیقی خیلی گوش کنه؟می کار کم اینقدر چرا آورحیرت استعداد این
 هنگسازآ بهترین االن کردنمی تنبلی اگه. شده شهید شهبازیان نظرم به... خوبیه العادهفوق آهنگسازِ «شهبازیان»

     « .بود ایران

https://t.me/honariadabiparnian/14155
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 ایران هنر و فرهنگ سر بر سانسور بختکِ

 لیلی گلستان/ طنز 

  

 با تگوگف در ،-معروف سازفیلم– گلستان ابراهیم دختر و ایرانی دارنگارخانه و مترجم گلستان، لیلیاشاره: 
 را نای که آمد اصالحیه...« زد اشسینه بر ردّ دستِ» عبارت برای امکتاب یک ممیزی برای است گفته ایسنا

 نیایرا داستان مجموعۀ یک شده اصالح متنِ اساس، این بگذارید. بر دیگری چیز «سینه» جای به و بردارید
 ریپیشگی در متن حاضر برای خوانید. نویسندهمی ادامه در است، انتشار صف در ممیزی و اصالح از بعد که را
 است. کرده استفاده «زانو» از «سینه» کلمۀ جای در سراسر متن داستان به شائبه ونههرگ از

 ☘☘ ☘ 

 حس زانوم توی سنگینی غمِ. شدم خانه راهی نکرد، موافقت وام درخواستِ با و زد زانوم به ردّ دستِ رئیس وقتی
 هابچه با شب آخر، دست و دمز گشت هاکوچه توی غروب تا. است رسیده آخر به دنیا کردممی احساس و کردممی

 .شدم خالی کم یه و زنی زانو هیئتِ رفتیم

 لبِ پرنده یک! بودم کرده «پهلو زانو» کنم فکر داشتم؛ زانو خسخس کمی شدم، بیدار خواب از وقتی صبح اول
 سپر زانوتو و تاسرئی پیشِ برو دوباره: گفتمی داشت انگار... من به بود زده زل و بود کفتری زانو. بود نشسته پنجره
 .منه ِ حقّ وام این بگو و کن

  ...آفتاب زانوکشِ رفت و زد پر بعد

 ...است کرده پیدا جریان زانوم قفسۀ توی امید کردممی حس و بود افتاده تپش به قلبم

 :باشد این باید گویممی رئیس به که ایجمله اولین گفتم خودم با. افتادم راه

 گیری؟نمی تحویل را ما چرا ایم،سوخته زانو خودمان ما! عزیز برادرِ! رئیس آقای
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 .رسیدم اداره به. افتادم راه و خوردم معدنی آب با و خریدم زانو شربتِ یک راه سرِ نشوم، استرس دچار که این برای

 بزنم، رفح نوزا به زانو ایشان با خواممی. دارم کار رئیس با دقیقه چند: گفتم و کردم صاف زانویی. رئیس دفترِ رفتم 
 .مردانه وِ مرد

 راگ: گفت که بودم نداده سالم هنوز. کرد می نگاه را خیابان داشت و بود ایستاده دیوار زانوی رئیس. شدم داخل
 .میزت پشت برگردی بهتره بزنی، زانو به را رسیده دوران به تازه جماعتِ این سنگِ خواهیمی

 :گفتم و کردم صاف زانویی

 مانده ته نیست، خوب حالش زیاد رئیس کردم احساس .شدم مزاحم دوباره دیروزی عرضِ برای بنده !قربان نخیر
 :گفتم و بهش دادم و درآوردم را زانو شربتِ

 .نوعش هر از زانودرده، مرهمِ 

 :گفت و زد لبخندی. آمد خوشش

 .هاهستی خوبی کارمند هم تو

 .احترام نشانه به زانوم روی گذاشتم را دستم هم بعد. شمائیم زانوچاکِ ما: گفتم

 خوای؟می چی حاال خب: گفت

 :گفت بود، شده بهتر زانوش دردِ و بود خورده را زانو شربتِ که رئیس

 ...مرهمی دریغا ای است، درد ماالمال زانو

 خراباتسرچشمه: کانال 

 

 بازگشت به نمایه

https://t.me/kharaabaatnew
https://t.me/kharaabaatnew
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 !باش آرام و کن شلیک نترس،

 فرد/ مروری بر یک رمانِ اسراییلیحبیب حسینی

صفحه منتشر شده و این یادداشت بر  201تازگی در به  Siegerin عنوان با این کتاب آلمانی ۀترجم

 .تاس شده نوشته آلمانی ۀاساس این ترجم

 

ا ، ب«ییشای سرید»تاب ترین کماجرای تازهاشاره: 

که   מנצחת/Victoriou  «پیروزمند»یا«برنده»نامِ

گذرد؛ سال گذشته منتشر شد، در اسرائیل می

کشوری که در کانون مناقشات منطقه قرار دارد و 

سال پس از ایجادش کماکان مرزهایش امن  2۳

ها سبب مناقشه با فلسطینیش، بهانیست و امنیت

یر کشورهای منطقه بر و درگیربودن و خصومت سا

این بستر، پیوسته تابعی بوده است از توانایی و 

. های امنیتی اسرائیلقدرت ارتش و سازمان

، زن اصلی این رمان، در دوران خدمتش «آبیگایل»

 عنوانبه بعدتر و ارتش در سرهنگی ۀبا درج

یار شخصی و غیرنظامی، در کارِ روان و روانکاو

ا ترسی از کشتن تقویت روحی سربازان است ت

 .های آن هم نشوندنداشته باشند و گرفتار کابوس

برانگیز که شدت باهوش و احساساو زنی است به

دهد و در در مقام مادر هم شور و عاطفه نشان می

گذارد، ولی در شغل خود در دوستی هم کم نمی

است و تا مرز حذفِ احساس « رفتارآهنین»ارتش 

 .رودی پیش میو عاطفه در مناسبات انسان

داند که کشتن با روح و روان انسان خوبی میآبیگایل به

 عنوانبه که است این تالشش ۀکند و لذا همچه می

 این که کند آماده ایگونهبه را سربازان روان، مربی

ماشه  سوی به راحت شاندست و باشد کمتر تأثیرات

برود. او وظیفه دارد روح و روان سربازان را طوری 

 کشتن ۀازپروری کند که کابوسی که در نتیجب

 یبخش گویی و بیاید نظرشان به عادی شده شانعارض

آبیگایل هم در سمینارها و  .زندگی واقعیت از

ها برای فرماندهان سطوح گوناگونِ ارتش کنفرانس

کند و هایی از تجربه و تقویت روانی را مطرح میآموزه

هایی را رود و آنهای جنگ میهم با سربازان به جبهه

لحاظ روانی اند بهکه از کشتن دچار کابوس شده

کند تا کشتن را بخشی عادی از زندگی می« بازپروری»

 .تلقی کنند و دوباره بتوانند ماشه را بچکانند
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من برای تضعیف »حرفش با افسرانِ ارتش این است که 

 اجاین به اخالقی ٔ  روضه و وعظ یا شما ۀو تلطیف روحی

 اشم سربازانِ و شما به که است این اموظیفه. امهنیامد

 خود و بکشید را او کنید، غلبه دشمن بر تا کنم کمک

ان بمانید. من از بیست سال پیش در کار تحقیق ام در

دانم که مان هستم و کامالً میروی روح و روان سربازان

ها را تقویت کرد و توان دست به کشتنِ آنچگونه می

 «.تر بشوندتر و مقاوممنضبطکمک کرد تا 

 عۀفاج شدن برای ممانعت از تکرارِقوی

 هولوکاست

 پسر یوسی سرید، رهبر کتاب، ۀییشای سرید، نویسند

گرای مرتس، است؛ حزبی که هنوز هم پیشین حزب چپ

 ولو جریانِ ترینشاخص اسرائیل سیاسی ۀدر صحن

 نیفلسطی مستقل کشور ایجاد از حمایت در شدهضعیف

 8313 ۀییشای زاد .رودمی شمار به اسرائیل کنار در

که هنوز  8317است؛ دو سالی پیش از جنگ معروف 

هم مناقشات منطقه متأثر از آن است. او شش سالی در 

عنوان افسر مخابرات کار کرده است و ارتش بوده و به

شود و نهایتاً هم به خواند و دادستان میبعدتر حقوق می

 .آوردوکالت رو می

حول هیوالی هولوکاست و « هیوال»رمان قبلی او با نام 

 یک از است شخصاول روایت و چرخدمی آن ۀخاطر

 هب را اسرائیل اهالی راهنما مقام در که هولوکاست محقق

 بار یک. بردمی لهستان در نازی مرگ هایاردوگاه دیدن

 که گویی بازدید، این پایانیِ صحبت در آموزیدانش

ا م»گوید که یم کند،می اعالم را دیدار ینا از اینتیجه

ها یهودیان برای دفاع از خود باید کمی مثل نازی

 .کندها را دچار شوک میای که معلم؛ جمله«باشیم

کردن پرسنل ارتش مقاوم« برنده»کار آبیگایل در رمان 

است تا حداکثر توان روحی و روانی خود را به کار بگیرند 

ی امنیت اسرائیل و جلوگیری از تکرار از هیچ کاری برا»و 

؛ رویکردی که شاید به «هولوکاست فرونگذارند

 ولی بکشد، انسانی و عاطفی مرزهای ۀشناورشدن هم

 ولقبه و نیست داوری و قضاوت مقام در چندان نویسنده

 ار واقعی زندگی از برشی تا است تالش در تنها خودش

 .بدهد دست به

ن در قضاوت در رمان و گرچه ماند رغم محتاطسرید به

کند آبیگایل را بخشی از واقعیتِ زندگیِ تقریباً سعی می

 محیطی در اسرائیل جامعۀ ۀاستثنایی و توأم با دلهر

 از دفاع شائبۀ جاآن و جااین کند، تصویر پرمناقشه

 از هم خودش و کندمی خود متوجه را رمانش شخصیت

 که خصوصبه د،ندار ابایی شائبه این طرح و گیریشکل

از جناح چپ اسرائیل هم که سرید خود را  منتقدانی

داند، انتقادهای سختی را متوجه این متعلق به آن می

 سرید ۀپندارانحسّانه و همذاتکتاب و نوع پرداخت هم

 .اندکرده آبیگایل به نسبت

 آبیگایل به جنگ»ای گفته است: سرید خود در مصاحبه

 کند. ورا برای کشتن تشجیع میها عالقه دارد و انسان

قدر کشتنِ انسان توانم بگویم وای چهخب من نمی

وحشتناک است و نباید چنین چیزی وجود داشته باشد. 

م، کنیباألخره ما در وضعیتی هستیم که این کار را می

کردن شویم. پس نباید به محکومکشیم و کشته میمی

ان شخصیت اصلی رمان سوق یافت. من در این رم

شخصیتی را انتخاب کردم که نقشی فعال در جنگ دارد 

 «.عالقه هم به او نیستمو بی

 تناقض ارتش و»و « تراژدی اسرائیل»توصیفی از 

 «شناسیروان

همه این نویسنده تأکید دارد که با این رمان با این

را در مرکز توجه بیاورد. « تراژدی اسرائیل»خواسته می

بخشی از دختران »ر این است که این تراژدی از نظر او د

اند. هرچند این و پسران ما در معنای خاصی قربانی

پردازند، ولی روحی مجروح و شدن را با جان نمیقربانی 

 «.کننددیده پیدا میآسیب

 گرایو بخشی دیگر از تراژدی هم این است که پدرِ چپ

هایش را به خاطر شرایط اسرائیل بچهنویسنده هم به

ه ارتش و کمک به آن برای نیرومند بودن تشویق رفتن ب



8011 تیر و خرداد/ 81 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

 

باش آرام و کن شلیک نترس، 78 !  

 

ا هاین هم تراژدی اسرائیل است که باید چپ»کند: می

اند، به خدمت ارتش هم که پیوسته دنبال صلح بوده

بروند و در دوران خدمت خود بکُشند و خب این هم 

 «.بخشی از واقعیت زندگی در اسرائیل است

 ز جهت نقش نادریبرای آبیگایل صرفاً ا« پیروزمند»نام 

واحدهای رزمی « سازی روح و روانِمحکم»که او در 

ها در برابر احساسات ناپذیر کردن آنآسیب»اسرائیل و 

شود، او در کند خالصه نمیبازی می« ناشی از کشتن

ای معطوف به پیروزی و انجام تاروپود هستی خود اراده

ن الزامات مربوط به قدرت و توان الزم برای تحقق ای

کار آبیگایل در راستای  .گذاردپیروزی را به نمایش می

های پدر روانکاوش نیست؛ پدری که از ستایشگران آموزه

 سازیکوشیده بیمارانش را به خنثیفروید بوده و می

ها در روح و روان خویش آناعتنایی بهها و بیکابوس

 روانی ۀسوق دهد. او برعکس، سربازان را آموزش و مشاور

کشتن را در ذهن و روان  از ناشی کابوسِ که هددمی

خود به رسمیت بشناسند، با مقاومت و سرسختی بر آن 

غلبه کنند و دوباره به وضعیتی برسند که بتوانند برای 

 .انجام وظیفه به واحدهای خود برگردند

روایت رمان، دختر را در راه و شغلی پدر آبیگایل، به

شناسی و او ارتش و روانداند چرا که از نظر اشتباه می

خوانند؛ ارتش نهادی است که فرد درمانی با هم نمیروان

شناسی درصددِ نجات که روانکند درحالیرا نابود می

 .فرد است

شناسِ مهمان و نه در لباس عنوان روانآبیگایل که به

نظامی در خدمت ارتش است، زنی است بسیار هوشمند 

نوازی، و در عین رفیق برانگیز و مادر و اهلو احساس

که هم به فرمانده ستاد ارتش به « زنی آهنین»حال 

 هم دهد،می مشاوره آسابرق ۀهنگام تدارک یک حمل

 که دهدمی آموزش پیشگیرانه آموزشی در را سربازان

 و بایستند دشمن برابر در دغدغۀ اخالقی و درنگ بدون

 ناخلب که شودمی جوان زنی یک عاشق هم بکشند، را او

د کنترین بیمار او و هم سعی میمهم و است کوپترهلی

سهواً فرزند « یک تروریست»او را که هنگام کشتن 

اش را از پا درآورده تسلی و آرامش بدهد. و هم سالههفت

 ۀاوست که زمانی که از پسِ کمک به یک سرباز ساد

 کندمی رهایش خودش حال به آید،برنمی زدهکابوس

 ...و

 «قهرمان»جنسی و استیصال  مرگ و لذتِ

ای مشکل او اما داشتن پسری است که حاصل رابطه

نهانی با یک افسر ارتش است که حاال به ریاست ستاد 

ش داند پدرمشترک ارتش رسیده. پسر )شاولی( که نمی

ای ضعیف ندارد، ولی آدمی حساس و کیست، روحیه

ر دعاطفی است که نهایتاً با توجه به خواست و تمایل ما

 .پیونددبه واحد رزمی ارتش اسرائیل می

در جریان یک نبرد در مناطق اشغالی، شاولی دچار 

شود. به مادر تلفنی خبر اضطراب و مشکل عصبی می

رغم مقامش در ارتش کاری از دستش دهند و او بهمی

 یماتتعل آن ۀباره همیکگونه است که بهآید. و اینبرنمی

ا به کار جاین در سربازان روحیۀ به نیروبخشی برای

های روانی خود هم آموزش« قهرمانِ»آید و نمی

شخص روایت رمان در فرم اول. شودمستأصل می

شود از زبان آبیگایل، و نویسنده کمتر مجال دارد تا می

 طریق از تنها خواننده. کند وچراچون و نقد او ۀدربار

 ای گویدمی دیگران دربارۀ او چهآن و آبیگایل اقدامات

 .درسمی او ۀهایی برای قضاوت دربارید، به محملگونمی

یِ شناسجایی در رمان تأکید او بر این است که کل روان

 نشینی و قرابتِتوان بر مبنای تئوری همکشتن را می

 (Eros and Thanatos) مرگ ۀشوق جنسی و ران

 رد آبیگایل ۀتبیین و تعریف کرد. با توجه به وظیف

همه در رمان چه با این، آنکشتن و مرگ سازیعادی

ماند، هم مرگ است و هم غیرعادی و غیرمتعارف می

سکس و شور جنسی که زندگی خود او را هم چندین 

 .کندبار درگیر می

هنرمندی به نام مندی هم که در جنگ کارش کشتن 

 مشغول آبیگایل ۀها و مشاوربوده است و حاال زیر آموزش
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کننده از اقدامات کوبمیخ روایتی است، خویش مداوای

خود دارد؛ اقداماتی که بعضاً شامل ورود غافلگیرانه به 

: است بوده هاآن درآوردن پا از و «هاتروریست» ۀخان

 رایب کشتن. امشده زاده مادر از قاتل که است این باورم»

 نم به جنسی لذت یک از حالتی و بود تفریح مثل من

 «داد.می دست

گرِ این واقعیت است که نسل جوان اسرائیل رمان بازگو

وظیفه سالگی و سن نظام 81از زن و مرد، وقتی به 

 عرفی هایزندگی ۀرسد، انسانی است برآمده از میانمی

 هم را مرغ کشتن و بوده هوشمند موبایل در سرش که

 و شتنک با که است طبیعی جوانی چنین و. تابیدهبرنمی

ین برای ارتش اسرائیل، ت نباشد و اراح شدن کشته

 تکنولوژیکش، و فنی هایتوانایی ۀرغم همبه

 اسرائیل که هاییمناقشه هم هنوز که چرا زاستمشکل

 از کشور این که دهدنمی اجازه دارد خود پیرامون

 .شود نیازبی کشتن و رودررو جنگ برای رزمی واحدهای

آورد که سال می یاد به ایمصاحبه در کتاب ۀنویسند

که به خدمت رفته است، سر باز زدنِ آشکار و  8316

تلویحی از پیوستن به واحدهای رزمی تقبیح عمومی در 

خصوص اقشار پی داشته، ولی حاال اکثر پدر و مادرها به

اند تا جوانان خود را در واحدهایی از متمول در تالش

وظیفه بفرستند که در خط مقدم ارتش به خدمت نظام

شدن کمتری متوجه  ن یا کشتهنباشند و خطر کشت

 .ها باشدآن

 دارد هزینه «قدرت ۀفلسف»

درصد 31درصد پسرها و 71 حاال سرید، ۀگفتبه

های یهودیان جز فرزندان خانوادهساله )به81دخترهای 

ارتدکس و اعراب اسرائیل( باید سه سال و دو سال از 

بهترین دوران عمر را در خدمت ارتش سپری کنند؛ سه 

 رفتن و مهارتبهترین فرصت برای دانشگاه  سالی که

اندوختن است، ولی آموختن و سفر رفتن و تجربه 

ها تحمیل وضعیت خاص اسرائیل این هزینه را به آن

 .کندمی

با این رمان درصددِ توصیفِ »دهد: ییشای سرید ادامه می

ای که در این واقعیت ام؛ تراژدیبوده "تراژدی اسرائیلی"

ها و پسران و دختران که ما بخشی از بچهنهفته است 

 مه کشته هاآن. کنیممی قربانی معینی ۀشیوخود را به

 «ماند.می مجروح شانروان و روح نشوند، که

 ممانعت برای «قدرت ۀفلسف»دهد که و رمان نشان می

 و یستن مشکل بدون ایفلسفه دیگر هولوکاستی بروز از

، نه صرفاً از میان طلبدعدد قربانی میمت جوانب از

هایی که هفتاد سال است مشکل اصلی برای فلسطینی

شوند بلکه برای روح و روان اسرائیل تلقی می« امنیت»

 .هم اسرائیل ۀخود جامع

رمان در خود اسرائیل خوب فروخته است و بسیاری آن 

چپ هم به آن نقدهای اساسی  اند. منتقدانِرا خوانده

ها عمدتاً بحث ،ترای گستردهصهاند، ولی در عروارد کرده

بر سرِ خوب و بدِ شخصیت و کارکرد و رفتار آبیگایل بوده 

کردن او، بدون ورود هایی در دفاع یا منکوببندیبا قطب

های سیاسی ماجرا یا مکثی گسترده بر اعتنا به الیهقابل

سؤال مربوط به چرایی وضعیتی که اسرائیل درگیرِ آن 

 با شکست برای رمان؟است. موفقیتی توأم 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به نمایه
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 دوستانسان فرزندی پرورش کتاب ۀدربار گفتگو
 ترجمه : داود جلیلی -میتالی چاکراوارتی

 
 فرزندپروری؛ دوسههت انسههان فرزندیپرورش "برای نوشههتن کتاب 

، دکترمانیشهها   "ای چندپارهفزایندهبه صههورت  یدر دنیای انهآگاه

شهههیالت و کیرین وینودباتیا، دو اسهههتاد ارتباطات ازیک -پهاتهاک  

کتاب . ایناندبا هم همکاری کردههند  موسسه مدیریت دراحمدآبادِ

تنههها تحههت فشههههار  درجههههان کهنهونهی کههه مردم درآن نههه    

ربلکه زیر فشهههارعصهههری درحال تغییرو آشهههفته،  گیهمهبیمهاری 

نظر از این بود بهههچنههان کههه پیشکههه درآن هیچ چیزآندنیههایی

شوند بسیارمناسب است. تاثیراین وضعیت روی رسهد خرد می نمی

ها ارزیابی کرد. درزمانی که ماسک اهمیتتوان کم کودکان را نمی

های خود ، نوباوهرسندهای اجتماعی تنها راه بقا به نظر میو رسانه

را چگونه باید بزرگ کنیم تا انسهههان خوبی تلقی شهههوند؟ والدین 

ها را چگونه باید به نیازهای کودکان خود واکنش نشان دهند تا آن

که هایی درباره ایندو اسههتاد به پرسههشاین ای چالش برانگیز آماده کنند؟ دراین گفتگوی اختصههاصههی، برای آینده

 دهند. ه ما در بزرگ کردن کودکان با آن رو در روییم بپردازیم پاسخ میهایی کچگونه به موضوع

ها ن رفت. آنمدیسو -برای تکمیل دکترای خود به دانشگاه ویسکانسین )نوشتن کتاب(نیمه راهدرکیران وینود باتیا 

 ها پاسخاین پرسههشهای خود بهکتاب و ایده نسهبت به ما کتاب را باهم کامل کردند و برای دادن نگاهی اجمالی به

 دادند. 

 غلبه برمشکالتو  هاهماهنگی ی بین شما،)فاصله( اقیانوسباوجود  کتاب چگونه به وجودآمد؟ ایده این

 چقدر دشواربود؟این دوری ناشی از 

های هنوشتن مقال در طبیعیرو، کتاب نوعی از پیشرفتسهال کارمشهترک ماسهت. از این   کتاب یکی از نتایج چندین

درمیان وبعد تمایل به -ایم کتاب دانشههگاهی نوشههتهکه ما تاکنون به اتفاق چندین مقاله و یک -انشههگاهی کامال د

ی بود، میانجیک خود با مخاطبان بیشتراست. دیدارمن با مانیشا ماتئوس از)انتشارات سیج( دراین امرگذاشتن درک

درنگ ایده مارا پسهههندید و تا بی ،هند، گوجراتاحمدآبادِی چون او دراولین دیدارما در موسهههسهههه ارتباطات مودرا

 تشویق ما ادامه داد. که ما کتاب را آماده انتشارکردیم بهزمانی

https://borderlessjournal.com/2021/04/14/parenting-children/
https://borderlessjournal.com/2021/04/14/parenting-children/
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ازاین رو  ،عنوان همکاربه موسهسهه مودرا پیوست آغاز شد  که کیران بهاندکی پس از آن 0187همکاری ما در سهال  

همکاری ما ایجاد نکرده اسهههت. البته عظیمی روی ظرفیتتفاوت ) بین هندو امریکا(رفت و آمد کیران بین اقیانوس

کند اما گفتگوهای رو در رو درهنگام نوشههیدن چای یا خوردن ناهار را از دسههت  آوری کمک می)دراین رابطه( فن

 دهیم.می

اید. آیا شاما به صاورت گساترده ای از نقش خانواده، مدرساه و رسانه درتربیت کودکان صحبت کرده    

 موضوع، به ویژه رسانه صحبت کنید؟صورت مختصر درباره این سهتوانید بهمی

های غیررسمی، و ناخودآگاه یک کودک را این سهه، یعنی خانواده، مدرسهه و رسانه پیوسته دراحاطه دارند و درس  

های ، فیلمهای کارتونیها مانند نمایشرسانهگیرند. ما هنوز بهها فرا میبسیاری وجود دارند که کودکان هرروز از آن

ها کنیم اما آنهای بی ضرر نگاه میعنوان سرگرمیهای اساطیری بههای پاپ، و داستانجریان اصهلی، اشهعارآهنگ  

ها تبعیض سامان مند را پذیرفتنی گذارند. آنی طبقه، جنس، مذهب وغیرآن تاثیر میبه شدت روی گفتمان درباره

 و اندیشمند قدرت ایجاد تغییرمثبت را هم دارند.  ها در دستان افراد حساسسازند. البته، آنمی

 فرزندپروریزدایی را ابزاری ضااروری در کنید. چرا یادگیریزدایی صااحبت میشااما از روند یادگیری

 چقدر اهمیت دارد؟ فرزندپروریبینید؟ شفافیت و آزادی در )والدگری(می

که کودکان هرچیزی را که شههما  نیا زمان دیگرهسههتند.  انهآگاه فرزندپروریآزادی و شههفافیت سههتون فقرات  

ها مایلند دلیل، ها منابع اطالعات جایگزین بسهههیاری دارند، آنپذیرند گذشهههته اسهههت. آنگویید خموشهههانه بهمی

روتر ازشما هستند، شما چیزهای زیادی برای ها بسیار پیشکه آنپشتوانه منطقی ادعاهای شما را بدانند. درزمانیو

تواند برای دارید. تشههویق کودکانتان به زیرعالمت پرسههش بردن چیزها وتوجه انتقادی به خود می ها آموختن ازآن

 جهان بینی والدین هم بسیار سودمند باشد.

کنید افتد؟ شما تاکید میگویند را متوقف کنیم چه اتفاقی میچه دیگران میاگر ما توجه نسابت به آن 

ما دقیق باشد. آیا ش بگویندحتی اگر( هرآن چه دیگران ) -که توجه نسبت به افکاردیگران خوب نیست

 کنید؟را رد می انگیرید و آشکارا داوری دیگرمردم را نادیده می

حتی اگر شهدیدا به عادالنه بودن عمل خود باوردارید، بین توجه اصهیل نسهبت به احساسات، حقوق و زندگی افراد    

 ،خود یهک تفاوتی وجود دارد. باید توجه کنید که ما در کتاب  هها برای حفظ ظهاهر،  افکهارآن کرنش دربرابر و، دیگر

را ه شهههما ک ،تفکر انتقادی را آنکنیم. ماتاکید می افراد مختلفپیوسهههته برگفتگو، احترام، ونزاکت در تعامل میان 

ی رو گوییم که شما حق داریدکنیم. ما میتشهویق می  ،ها را مورد توجه قرار دهیدتمام اندیشهه تشهویق می کند تا 
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بمانید. سرانجام، وقتی شما تبعیض  باقی رسهانند دیگران آسهیبی نمی ها بهکه این ارزشدرصهورتی  های خود،ارزش

 بایدشجاع باشید.  ،احساس می کنید حق شماستکه چه کنید، برای انجام آنورفتارناعادالنه را تایید می

درهند است. زنان نسبت به هنجارهای  زنان ومردانیکی از چیزهایی که من احساس کرده ام نفرت بین 

ها نقش بازی کنند که اگر زنها خشاامگینند و مردان احساااس میآنی تحمیل شااده برپدرساااالرانه

ام( ازدواج ضااروری نیساات. شااما بین این شااکاف و کار  نکنناد) من مقاالتی )دراین رابطه( خوانده 

 تواند باشد؟ ودکان چه میزنید؟ تاثیر چنین موضوعی بر کچگونه پل می فرزندپروری

موضههوعی بسههیار   فرزندپروریکنند و هم برای این، هم برای والدینی که به صههورت عادی رخت ازدواج به تن می

های افکارنو و مورد پرسش قراردادن کلیشهپذیرشدیگر، آزادیی باز، توجه اصهیل به رفاه یک پیچیده اسهت. جامعه 

هایی شههیوه،مثابه تعهدی مشههترک وعدم نقش بازی کردن برای منافع خودده بهمضههر، و برخورد با ازدواج و خانوا

 های خانواده را سالم نگه دارند.توانند حرکتهستند که می

خواهند. بسیاری دیگر بچه نمی "موفق"در هند زنان

کنند ازدواج نهادی شااکساات خورده برخی فکرمی

 کنید چنین حسی درست است؟است. آیا فکرمی

داند ما کسی نیستیم که این شیوه را درست میاگر کسهی  

را  شهههدنمادرپدیده داوری کنیم. من، شهههخصههها ازدواج و 

هیچ وجههه این تجربههه را ام، امهها بهههتکمیهل کننههده یههافتههه 

 بینند تحمیل کنم.مادری رامانند من نمیمقوله دیگری که ازدواج و کسانتوانم بهنمی

را به کودکان تحمیل کنند وضع کودکان تحت تاثیر قرار د وآناگر والدین به کاست یا طبقه معتقد باشن

ها داد بزنند، تاثیرآن روی ساارآنگرفته چگونه اساات؟ اگر والدین پرسااتارخانگی اسااتخدام کنند و به

 تواند باشد؟ کودکان چه می

که زیرعالمت آنها را بیتواند وجود داشهته باشهد. برخی کودکان ممکن است این ارزش  نتایج متفاوت متعددی می

همانندی تبدیل شوند. برخی ممکن است به  جانببهعاطفه و حقپرسش قراردهند درونی کنند و به بزرگساالن بی

ممکن اسههت والدین خود را زیرعالمت پرسههش  درعین حال و  آورندهای دیگری از اندیشههیدن و رفتارروی شههیوه

ورفتارخود متمرکز شهوند و به بزرگسههاالنی حساس و   عملقراردهند. برخی دیگرممکن اسهت تصهمیم بگیرند روی  

 . گردندمهربان تبدیل 
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که کودکان خود بدهیم؟ آیا برای اینی امنی بهتوانیم، حتی به صااورت فن آورانه، خانهماا چگوناه می  

زم آمیز العنوان انساان رشاد کنند زندگی مسالمت  کودکان پیشارفت کنند،مورد توجه قرارگیرند و به 

 مدارا و مهربانی در تربیت کودکان مهم است؟ است ؟ چرا

یر و پذگرایانه است. برای آن که کودکان انعطافآمیزخواهد بود خیلی آرمانکه زندگی همیشهه مسالمت انتظاراین  

ا عاطفگی کرخت کند یها را در بیای که آنبین باشند الزم است درمعرض ستیزه و خطرباشند ، اما نه به شیوهواقع

صههلح، هماهنگی، عدالت، و مهربانی پرورش هایها باید با ارزشها صههدمه بزند. آنناپذیری به آنرت برگشههتصههوبه

ها کمک کنیم که تاریکی را در بتوانیم به آنما که واقعیت خارجی خاکسههتری اسههت. اگر داده شههوند اما بادرک آن

دادن زندگی شکلشان، قدرتهای کوچکه درراهزمان به اندازه کافی احسهاس امیدواری کنند ک جهان ببینند و هم

 کودکان باشد. تواند کمک مهمی بهخود و دیگران را به روش مثبتی دارند، می

چقدراهمیت  فرزندپروریشما شده است، در  ازای آموختن بخشایدن کسای که مرتکب ساوء استفاده   

؟ آیا مدارا و بخشندگی ت نیسات درسا  را تنبیه کندکننده که عدالت باید ساوءاساتفاده   ایندارد؟ آیا 

 رسد قابل پذیرش است؟ می فرزندپروریزمانی که به  ،پدرساالرانه فرضیاتِ

گویند، ببخش اما قبول نکن. تالش برای ایجاد تغییر را ادامه بده. بخشندگی به معنی تشویق ها میطور که آنهمان

 همان رفتارسوءاستفاده گرانه نیست. یدوباره و دوباره

سال  11تا1ر تجاوز، لینچ کردن، خشونت همگانی در تلویزیون و جامعه روی یک نوباوه در رده سنی اخبا

 کودک توضیح دهیم؟چه تاثیری دارد؟ این اخبار را چگونه به

چههالش کشهههیههدن رفتههارهههای  بهههکتههاب:  ایم. عنوان اینکتههاب دیگری منتشهههر کرده 0183مهها در سههههال 

اسههت. از انتشههارات انتقادی رسههانه درعمل  تربیت و آموزش –میان نوجوانان کردن مذهب در آمیزاجتماعیتبعیض

ه افرادی تبدیل شدن بافرادجوان برای هبردهای تربیتی بسهیاری برای کمک به اکتاب از رپالگریو بریتانیا. ما در این

 گوییم.رسانه واطالعات سخن می مطلع از

 واند روی کودکان تاثیر بگذارد؟تمیاطالع از رسانه و اطالعات کنید آیا فکر می

 بله، کامال.

ای برای رشد قاعده مند کودک ضروری چقدر الزم اسات والدین مقتدرباشاند؟ آیا قواعد نوشاته شده   

 نیست؟
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توانند در سن مناسب با یک دلیل، درهم فکری)باکودک( ایجاد شوند. پس قواعد ضروری هستند، اما این قواعد می

 ونه فقط کودکان، از آن قواعد پیروی کنند. هردو رگساالن و کودکان،رود بزاز آن انتظار می

چقدر  دوستعنوان یک انسا نارتباط با کودک برای پرورش او به

دوستان و با مدرسه،  باوقتی که درفرض که او اهمیت دارد؟ با این

با  و ،هیچ وقتی ندارد می گذراند، دیگر اجتماعیهایرسااانهباا 

 -ود شما و نیازهای اجتماعی، با فرزند خودخ یمشاغله توجه به 

 کنید؟.چگونه ارتباط برقرارمی -نوجوانفرزندان به ویژه 

کلیدی است. امری والدی  -ی سالم فرزندارتباط برای رابطه برقرار کردن

درکنار  تک به تکحضوردر زمان  عدم حواس پرتی توجه وحداقل حفظ 

رابطه رسهههمی، بلکه داشهههتن  عدمدیگر  و  شهههوخی با هم -موعظه مجلساین اوقهات به  نکردن و تبهدیهل   هم، 

 کنجکاوی عدم)و هاها به شهغل خودتان، عالقمندی اصیل به دوستان آن عالقه آنعمیق و معنادار، جلبگفتگوهای

ی روزمره ها، تمرین انجام کارهاآن یآورانههای فنعالقمندیهایی که دوست دارند، بهها(، توجه به بازیآن یدرباره

 باهمهای تماشای فیلم خانوادگی یا تراسهت. داشهتن شب  درخانواده آسهان رابطه این  کردندیگر... زودتر آغاز همبا 

 که درسن مناسبی هستند.  وقتی ،های مهم خانوادگیها در باره موضوعخوردن غذا در خارج ازخانه. پرسیدن نظرآن

 .ه استنجام شدا Mitali Chakravarty کراوارتی میتالی چاای برخط است که توسط این مصاحبه

https://borderlessjournal.com/2021208214/on-raising-a-humanist/ 

 

 بازگشت به نمایه

 

https://borderlessjournal.com/2021/05/14/on-raising-a-humanist/
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 پاره چند ایفزاینده صورت به نیایید در آگاهانه فرزندپروری
 جلیلی داود مترجم: -ازباسکارپاریچا کتاب بررسی

 

 ای چندپارهدوست، فرزندپروری آگاهانه دردنیایی به صورت فزایندهپرورش فرزندی انسانعنوان: 

 شیالت و کیران ویندو باتیا -مانیشا پاتاگنویسندگان: 

 2121هندوستان/ منتخب  SAGEانتشارات ناشر: 

 شود، حتیغیرمعمول است. و، وقتی مسئولیت در پرورش کودک متجلی می مسهئولیتی  گواهِ ،های غیرمعمولزمان

ا ای چندپاره اثرمانیششود. پرورش فرزندی انسان دوست: فرزندپروری آگاهانه دردنیایی به صورت فزایندهتر میمهم

های مشههترکی اسههت برای زماندهد، فصههلآن نشههان مینطور که عنواشههیالت و کیران وینودباتیا، همان -پاتاک

 کنیم. آفرینی که درآن زندگی میمشکل

رود. ای بسههیارفراتر از آن میی پرورش کودک نیسههت، بلکه به حوزهکار نوعی دربارهکتاب یکرسههد، اینبه نظرمی 

 رن امروزاست. است، نوعی نسخه برای والدین مدکه از سوی دو متخصص رسانه نوشته شدهکتابی

دست  ند ازهست ما دنیا وسیعا تقسیم شده و شکسته است. ما هنرگفتگو باکسانی را که متفاوت از»گوید:بلورب می

ی هاها و جامعههای مفیدکوچکی را با شروع از خانهتوانیم گامتوانیم دنیا را تغییردهیم، اما میایم. اگرچه نمیداده

 «خود برداریم.
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) موسههسههه ارتباط موردا،احمدآباد، MICAالت اسههتاد درمرکزبرای توسههعه مدیریت و ارتباط، شههی-مانیشهها پاتاک

. اثر، مدیسون است-گوجرات،هند( و کیران وینودباتیا نامزد دکترا در مدرسه روزنامه نگاری در دانشگاه ویسکانسین

موزگاران و جوانان است. ها با والدین؛ آحاصهل همکاری دومتخصهص رسهانه است، کتاب نتیجه دست اندرکاری آن   

 سویصورت معنادار واساسی بهاندیشهند، و به ها که اسهتاد ارتباطات هسهتند، درمورد کارشهان عمیقا می   نویسهنده 

 اند.کنند. و  دراین تالش تاحد زیادی موفق شدهبهترهمکاری میدنیایی

های ج، درباره تعداد زیادی از موضههوعهای مهیهای مسههتدل، و حکایتهای انتقادی، دادهها بااسهتفاده ازپرسههش آن

آورند. هدف آوری و رسانه فراهم میهای سحرآمیزی را برای استفاده ازهنر، فننویسند وشیوهناسهازگارجامعه ما می 

ها تجربه وگو جذاب و توانمندسههازاسههت چون نویسندهای پرورش دهنده اسهت. گفت آماده کردن فرزندان با جامعه

 زه دارند.ای دراین حوگسترده

( فصل 3عرصه، نه)آموزش وپرورش وپیشگام اینکتاب با مقدمه لینا آشهار، متخصهص  

های بسیارمورد نیازی را دارد و رویکرد موضهوعی مدرن و تجربی اسهت. کتاب تحقیق  

توانند کودکان را راهنمایی کنند که دردنیای همیشهههه سهههاالن چگونه میکهه بزرگ 

 صههورت انتقادی متفکرتبدیلهایی مهربان، لیبرال وبهنآورانه به انسههادرحال تغییر فن

 آورد.شوند فراهم می

تفکرانتقادی، همدلی و آمادگی برای » نویسهههند:درسهههرآغاز می این دو نویسهههنهده 

کردن فرزندانمان و باآغاز از خودمان، شامل -سهروکارداشتن با نفطه نظرهای متفاوت  

بهایهد یک روند تدریجی    -دمهان تر اجتمهاعی خو ههای بزرگ حلقهه گسهههترش آن بهه 

 « العمرباشد.ومادام

برانگیزاسههت. نگرانی والدین اند خود چالشرادردسههت گرفته« فرزندپروری»ها موضههوعی به وسههعتکه نویسههندهاین

هایی را کودک را بزرگ کنیم، و کتاب راه حلاست که دراین دنیای قطبی شده و ناسازگارچگونه یکبسهیارآگاه این 

ای )موردبررسی(جدا ای است اما از موضوع ریشهدید خود چند حوزهکند. کتاب درمیداندانش عرضه میبا بینش و 

 های روزانه است. تجربهگاه اصلی کتاب اتکا بهشود. تکیهنمی

نفراز والدین است. هدف کتاب کمک  801سال کاروبده بستان با بیش ازپرورش یک انساندوست حاصل بیش از سه

 ها، وضعیت روحی درباره جنس، کاست، مذهب و طبقه است.ها، تبعیضبرای رهاشدن از کلیشهبه والدین 

 طلبد ضرورتیآوری آشفته، فرزندپروری مسئول رامیهای از لحاظ سهیاسهی پیچیده و ازلحاظ فن  که زمانتکراراین

د. زیادی والدین مقصرآن هستنای و متعصبانه شرطی شوند تاحدهای کلیشهجوانی به شیوهندارد. اگرکودکان از سن

تری از فرهنگ مردمی و آوردن درک عمیقکند، بلکه با فراهمهای درسهههتی را مطرح میکتهاب نهه تنها پرسهههش  
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کتاب پژوهشگرانه به ما، به کند. اینهایی ارائه میهای جنس، مذهب، کاسهت و طبقه راه حل رسهانه درتعریف نقش

 گوید.)دانسته های خود را( دوربیندازیم و دوباره بیاموزیم سخن می که چگونهی اینعنوان والدین درباره

یزاسههت. برانگعمربا اعتمادبه نفس وهمدلی درآن قدم بزنند چالشند تمامنآشههفته که بتواپرورش کودکان در دنیایی

ای هو بحثمسیراصلی را قدرت ابتکارگفتگوها « دوسهت نپرورش یک انسها » کند. ها را حل میکتاب آن چالشاین

های شههفاف موردی و کند. پژوهشرامنطقی قوی اما حسههاس هدایت میدشهواری می سههازد که هسههته مرکزی آن 

 کند بلکه بانشهههان دادناجتماعی را مطرح میتنها جداییاند. کتاب نههای زندگی واقعی آموزنده و برانگیزندهنمونه

ترین روش فشهههردههای جزئی مذاهب و تبعیض بهاز اختالف کند. کتابرا درمان میاجتماعی آنهای جداییارتباط

 گوید.  سخن می

تواند ویژه برای والدین، مربیان و شهروندان نگرانی که آرزومند چشم اندازرادیکالی ازجهان هستند، که میکتاب، به

« پندنامه»های ی ازکتابکتاب عزیمت نیروبخشفرزندان مارا از اضطراب و بدگمانی رها کند کتابی بالینی است. این

که ، انتقادی و خالق هیجان انگیزیی تحمیل شهده برمراقبان اسهت، چون درگفتگوهای بسههیاردقیق  خسهته کننده 

ای می توانیم تبدیل شدن دنیا به دنیای بهتری را ببینیم ، خطا و ترس جایگاه حق به جانبی شهاهدیم به چه شیوه 

 کند.  رااشغال می

برانگیزترین مشکالت ف در درون برخی از چالشژرکتاب برای کاوش

که به ای دقیق ومتفکرانهه، برای تمام کسهههانی مها بهه شهههیوه  زمهان 

عالقمندهسههتند کتابی بالینی اسههت. این کتاب برجسههته فرزندپروری

دوسههتی در کودک همراهی وبرانگیزنده وتاثیرگذاردر پرورش انسههان

 است.  آراسته

ی کتاب هیچ ریسمانی پیوسته نویسهنده  نگار وباسهکارپاریچا روزنامه 

ی امهنیک زندگی -هایی درباره اودیشهها و بیجوپاتنایکنوشهههنیسهت:  

د. نویسکندو به دو زبان میاسهت. او در بوبانسوار زنگی می  سهیاسهی  

 پردازد.کتاب نیز میهای مختلف به بررسیها، او در رسانهعاله بر همکاری با روزنامه

 

https://borderlessjournal.com/2021208214/conscious-parenting-in-an-increasingly-fragmented-

world/ 

 

 بازگشت به نمایه

 

 

پههرورش کودکههان در 

آشهههفتههه کههه دنیههایی

عمربهها نههد تمههامنبهتوا 

اعتمادبه نفس وهمدلی 

درآن قههدم بههزنههنههد  

 برانگیزاست.چالش

https://borderlessjournal.com/2021/05/14/conscious-parenting-in-an-increasingly-fragmented-world/
https://borderlessjournal.com/2021/05/14/conscious-parenting-in-an-increasingly-fragmented-world/
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  ...کتاب دربارۀ
 جلیلی داود

وگو با کسانی را که متفاوت جهان به صورت عظیمی گسسته و شکسته است. ما هنر داشتن گفت
های از ما هسااتند از دساات داده ایم. درحالی که نمی توانیم دنیاراتغییردهیم، اما می توانیم قدم

 مفیدی را با آغاز از خانواده ها و جامعه هایمان برداریم.

با تجربه گسترده ای از کار با والدین، آموزگاران و جوانان  شما را درگیر  -ارتباطات دانشهمندان  -نویسهنگان 

وگویی می کنند که ملزم به گذاشهن احسهاسهی پایدارروی شما، کودکان    گفت

شههما، و جهان ماسههت.آن ها با اسههتفاده از پرسههش های انتقادی، نمونه های   

میقا تفرقه انداز جامعه ما عملگرایانه و ضهرب المثل های بامزه،ازموضوع های ع 

می نویسند و شیوه های دلکشی را برای استفاده ازهنر، فنآوری و رسانه فراهم 

می آورنهد تها کودکهان مها را بها یهک تربیهت جهامعه مجهز نمایند. بی باک و         

 برانگیزنده، این کتابِ نیروبخش درتربیتِ یک انسان گرا، همدم شما است.

                                    درباره نویسندگان

 توسهههعه مدیریتها وراهبردهای دیجیتال، و دبیرمرکزبرایشهههیالت اسهههتادارتباطات و پلتفرم-دکترمانیشههها پاتاک

عنوان ی بسیار،بههای منتشههرشدهوارتباطات احمدآباداسهت. مانیشها دانشهمندی با نوشهته    

ارتبهاطهات، وپژوهشهههگردرهنهد، تهایلند     مشهههاور رسهههانهه، مربی 

دانشهههی باوردارد که یکاتدریس و کارکرده اسهههت. مانیشههها بهوامر

سوی اجتماعی درگیراست و برای ایجاد مشارکت معناداربهلحاظبه

 دنیایی بهترقابل دسترسی است. 

نگههاری کیران وینودبههاتیهها نههامزد دکترا دردانشهههکههده روزنههامههه 

مدیسههون اسههت. باتیا  –جمعی دانشههگاه ویسههکانسههین وارتباطات

باره  ی همکارکتابی درالمللی منتشرکرده است و نویسندههای مشهور بینای مقاالتی را درنشریهتردهصهورت گس به

رند که هایی را دارسهانه و سواد انتقادی است. باتیا باوردارد که آموزش انتقادی و تفکر، بالقوگی تغییر شیوه آموزش

 روکار داریم.   ها سآن شیوههای خودمان با ما همراه با دیگران در جامعه

https://borderlessjournal.com/2021204214/parenting-children/ 

 بازگشت به نمایه

https://borderlessjournal.com/2021/04/14/parenting-children/
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عشق َمست  " تا" عشق ملّت  " از 10 "  

 

 "عشق مَستِ" تا "عشق ملّتِ" از
 رضا بابایی

 

 نگاشته شده که اکنون «عشق ستِمَ»ساخت فیلم سینمایی سال گذشته و پیش از شروع به نقد زیر در گ:نژرا

ی با توجه به عدم اقدام طرف ایرانتدوین و مراحل فنی این فیلم به پایان رسیده و »ای، گذار ترکیهگفتۀ سرمایهبه

ایی بسته شده و این روزها دوبله پارسی آن در با این شبکه ماهواره« عشق ستِمَ»برای اکران، قرارداد پخش سریال 

 انمخ نوشتۀ «عشق ملّتِ»ارتباط با کتاب فیلمنامه بیکار  موضوع و سبکِ «.حال انجام است تا پخش آن آغاز شود

  خوانده بودیم. گنژرادر خسرو باقری که در سال گذشته نقد ارزشمندی را به قلم  نیست «شافاک الیف»

اهیم چلیکول, حسام منظور, هانده ارچل, سلما ارگچ ابر, پیروزفر پارسا ,حسینی شهاب شامل فیلم بازیگران سامیا
  است: زیر شرح به داستان خالصهو  موالنا( )همسرِ

« عشق ستِمَ»یلم در ف .افتدهمزمان با دوران زندگی موالنا و شمس تبریزی اتفاق می« عشق ستِمَ»قصه فیلم 
شود. اسکندر بیگ مامور پیدا کردن شمس شده است. همزمان بلوایی داستان با ماجرای گم شدن شمس شروع می

اند، موالنا حال خوشی ندارد و در حسرت دیدار دوباره در شهر قونیه راه افتاده و مخالفان و موافقان شمس دوئل کرده
اقوال ناصواب درباره رابطه شمس و موالنا که در طول تاریخ بارها  به طور مشخص نیز به« عشق مستِ»شمس است 

 ...خواهد از این رابطه برای رسوایی آنها بهره ببردبینیم قاضی القضات میکند. حتی در فیلم میبیان شده، اشاره می
آن  رک و ایرانیمطلب زیر نقد و نظری است بر فلسفۀ پس و پشتِ ساخت فیلم و اهداف سودجویانه سرمایه داران ت

  دهد.مورد انتقاد قرار می «موالنائیسم صنعتِ»را با عنوان که نویسنده آن

 ☘☘ ☘ 

 مولوی و تبریزی شمس دربارۀ «عشق مَستِ» نام به مشترک محصولی اندگرفته تصمیم ترکیه و ایران سینمای گویا

 ایامهن قم علمیۀ هایحوزه طالب از وهیگر. بسازند ایرانی سرشناس هنرپیشۀ دو بازی و فتحی حسن کارگردانی به

 به قم، مراجع از تن دو امروز تا. اندشده سینمایی فیلم این ساختِ با آنان مخالفت خواستارِ و نوشته تقلید مراجع به

https://virgool.io/@sarakamali137222/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-vmjxjcvg0seg
http://cooldl.net/tag/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
http://cooldl.net/tag/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D8%B1
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عشق َمست  " تا" عشق ملّت  " از 16 "  

 

( ع)بیت اهلِ مکتبِ و اسالم خالفِ و تصوّف ترویجِ را موالنا و شمس دربارۀ فیلمی ساخت و داده جواب طالب نامۀ

 اند.دهخوان

 و است فتصوّ ترویجِ نه فیلم، این سازندگان قصدِ که دهممی اطمینان تقلید محترم مراجع و نامه نویسندگان به من

 ارگردانک همین پیشتر. دیگر فرهنگی یا دینی انگیزۀ هیچ نه و شمس و مولوی از پرمعنا و درست شناختی ارائۀ نه

 ؛خواستمی فوالدین اعصابِ آن دیدن که بود ساخته مالصدرا زندگی دربارۀ «خاموشی از ترروشن» نام به سریالی

 ظرن از چون چرا؟! بسازد صفوی حکومت منتقد و انقالبی ایچهره مالصدرا از که کوشیدمی ناشیانه طرزی به چون

 ترویج نه ،السری آن. باشند داشته سلطنتِ ضدّ و مبارز ایچهره باید ایران، تاریخ زِرّبَمُ هایچهره همۀ صداوسیما

 ایرانیان. ملی تاریخ به خدمت نه و بود عرفان و فلسفه

 صنعت .است آن سودآوری است، واداشته پروژه این در گذاریسرمایه به نیز را «عشق مَستِ» فیلم کنندگانتهیه آنچه

 ملّتِ» تابک رنکردنیباو فروش آن، نمونۀ و یافته شماریبی مشتریان جهان، در بلکه و ایران و ترکیه در موالنائیسم

 توانن ترکیه و ایران در را کتابی هیچ فروش و چاپ شاید. است ترکیه و ایران در «شافاک الیف» خانم نوشتۀ «عشق

 رخالفب نبود؛ برخوردار دولتی و سازمانی حمایت گونه هیچ از کتاب این که رو آن از ویژهبه کرد؛ مقایسه اثر این با

 چنان «عشق ملت. »اندشده توزیع دولتی هایبودجه با آن هاینسخه اکثر یا همه هک پرشمارگان هایکتاب برخی

 مست» عنوان انتخاب. است انداخته طمع به هم را «عشق مستِ» سازندگان که یافت ایران و ترکیه در توفیقی

 است. «عشق ملتِ» برند از استفاده برای ناخواسته یا خواسته نیز «عشق

 ملت» همچون هاییکتاب یا نشود ساخته «عشق مَستِ» همچون هاییفیلم خواهندمی هحوز مراجع و طالب اگر

 برخوردهای و فتوا با نیز آن که بگیرند را هنری تولیدهای گونه این سودآوری جلوی باید نیفتد، مقبول چنین «عشق

 کند.می مغلوب را دیگری منطق هر سرانجام که است صبور و قوی چنان بازار منطقِ. نیست ممکن حکومتی

 آنچه زیرا شدم؛می هم خوشحال «عشق مَستِ» فیلم ساخت خبر از بودم، تقلید مراجع و قم طالب جای اگر من

 هاییدتول بیشتر. است نکرده دو آن با دشمنی هیچ است، کرده شمس و مولوی با امروز تا ایران سینمای و تلوزیون

 از فادهسوءاست برای یا اندداشته تجاری انگیزۀ یا ترکیه، و ایران در شمس و مولوی دربارۀ تلویزیونی یا سینمایی

 دربارۀ را هنری غیر و هنری تولید گونه هر جلو خواهندمی اگر شمس، و مولوی مخالفان. است بوده دو آن بیتمحبو

 و ماسین صنعت برای دو آن سودآوری و موالنا و شمس جهانی محبوبیت حال به فکری باید نخست بگیرند، دو آن

 گانفرهیخت و معاصر دینداران میان در جایگاهی چنان شمس، و مولوی. نیست ممکن نیز آن که بکنند، سازیفیلم

 روند.نمی دربه میدان از فتوایی هیچ با که اندیافته

 یبترک و جنس دلیل به هم کند؛ خوشحال نباید را شمس و مولوی دوستداران ،«عشق مَستِ» سینمایی ساخت خبر

 ۀعامّ کارِ به که نیست ایگونه به شمس، و مولوی شخصیتِ و هاآموزه که رو آن از هم و فیلم پیشۀتجارت سازندگان

 مراجعۀ هب را مردم که نیست نامهقابوس یا سعدی گلستان نوع از شمس، مقاالتِ و غزلیات دیوان و مثنوی. بیاید مردم

 کنیم. دعوت آنها به مستقیم

 غالف در دمکر تیغ من سبب زین

 .برخالف نخواند کژخوانی که تا 

 بازگشت به نمایه         خرمگسبرگرفته از: 

https://t.me/kharmagaas/7812
https://t.me/kharmagaas/7812
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ناُگزیر رویش   10   

 

 ناگُزیر رویشِ
 شهریار دادور

 
 حتی یا و گلسرخی خسرود یازنده نام بهای به شکل گسترده مجازی فضاهایسرودۀ زیبای زیر که در  گ:نژرا

ر در . دادومیباشد سوئد استکهلم ساکن ، شاعر ایرانی"دادور شهریار"شود، از آثار ماندگار و می شده معرفی ...شاملو

 قرفی قبرس کشور در رژیم... وقتی پیشِ ماه چند و سال بیست"وبالگ خود در این ارتباط چنین نوشته است: 

 با هک من کشت، را او و بست گلوله به ش و همسر مادر چشم پیش و در باز خیابان در را "کشاورز غالم"کمونیستم 

 امکوتس به که او مرگ بُهتِ تا کردمنمی تبدیل فریاد به را مابغض که اگر بگویم، توانستممی چه بودم رفیق غالم

 و نهادم "ناگزیر رویش" را شانام که شد شعری ،غالم یادهای با گذارم و گشت ماحصلِ .بپرد سرم از ،بود کشانده

 انتشارات توسط  13 ه11 صفحات در "ننگ وُ نام قلّۀ ارتفاع از "مجموعۀ در شمسی هجری 8611  ه 8331 ژانویه در

 اورزکش غالم سپاریخاک هنگام به بار نخستین برای شدنسروده از پس روز شعر چند این. آمد در استکهلم در آرش

 ار خودش واقعیِ جایگاهِ شعر این شد. اگر خوانده رفقایش و دوستان جمع در ستکهلما های قبرستان از یکی در و

 "ایوانهج وُ جان رویشِ" انسانی جهانِ و تاریخ ناگزیریِ در که باشد کرده بیان را کسانی آروزمندی و باشد کرده پیدا

  ".دانممی خوشبخت را خود من اند، نشسته انتظار به را

*** 

 امنشسته خاک به رتانباو در که گیرم

 است دارزخم تبرهاتان هایضربه از امجوان هایساقه و

 کنید؟می چه ریشه با

 



8011 تیر و خرداد/ 81 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

 

ناُگزیر رویش   13   

 

 بام این سَرِ بر که گیرم

 ایپرنده کمینِ در بنشسته

 زنیدمی ممنوع عالمتِ را پرواز

 کنید؟می چه آشیانه در نشستۀ هایجوجه با

 

 گردشب هرزۀ بادِ که گیرم

 باشد گُذر در مَستانه ۀنعر هوی وُ های با

 کنید؟می چه پُر ترانه روشنِ صبحِ با

 

 زنیدمی که گیرم

 بُریدمی که گیرم

 کُشیدمی که گیرم

 کنید؟می چه جوانه ناگزیرِ رویشِ با
 

 www.bizavaal.blogfa.comوبالگ شاعر:  

 
 

 

 

 بازگشت به نمایه

 

 

http://www.bizavaal.blogfa.com/
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1411 تیرماه 6 شمارۀ اُمید؛ و دانش 11   

 

 1011 تیرماه 6 شمارۀ اُمید؛ و دانش
نامۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با جُستارهایی از ایران امروز؛ فراز و فرودهای آمریکای التین؛ دو ماه

بین؛ یادی از ایگور لیگاچف؛ صفحات ویژۀ هنر و ادبیات؛ امپریالیسم و ضدّ ِامپریالیسم ونزوئال زیر ذره
 تیر؛ ... انتشار یافت. ۳1و  2۳های هان؛ حماسهدر ج

 

  

 لینک دانلود رایگان فایل از کانال تلگرامی دانش و امید

https://t.me/DaneshvaMardom/222 

 خوانیم:چه در این شمارۀ دانش و مردم میفهرست آن

 :گفتارهایی دربارۀ ایران ✍

ر علی پورصف -لهستانیزاسیون افکار عمومی مردم ایران! 

 )کامران(

  سیامک طاهری  -ویرانگری های یک دولت نولیبرال 

شبگیر  -مخالفان همکاری با چین؛ از چپ تا راست 

  حسنی

  سیامک طاهری -ساله 03هم برجام و هم قرارداد  

  قاسم حسنی  -در جستجوی کودکی میان زباله ها 

  کورش تیموری فر -تیر06حماسه  

https://t.me/DaneshvaMardom/299
https://t.me/DaneshvaMardom/299
https://t.me/DaneshvaMardom/299
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  خسرو باقری -خلق چون بحری برآشفته 

 هنر و ادبیات: ✍

 خسرو باقری -سخنی درباره شعر دکتر طاهریان 

  هوشمند انوشه -بتهوون جوان و روشنگری 

  علیرضا احمدی -« خوشه های خشم»نقدی بر 

  احمد محمود -زیر باران 

  محمد زهری -به فردا... 

  فریدون مشیری -با تمام اشکهایم 

  احمد شاملو -بیست و سه 

  هه.ا. سایه -بر سواد سنگفرش راه 

 در همبستگی با مردم فلسطین: ✍

  جنایت در سایه لیبرال دمکراسی

 شبگیر حسنی -چپ نمایان « متوازن»موضعگیری 

پ. کولکرنی / آزاده  -تحریم کشتی های اسرائیل 

  عسگری

تاریخی از زبان فایل تصویری افشای دروغ های بزرگ 

 دانیل گنسر

 امپریالیسم و ضدّ ِامپریالیسم در جهان: ✍

  ایرج زارع -سخنرانی رئیس جمهور کوبا 

 بلنکن شیپ / -کمک به مردم به نفع گیتس نیست 

 فرشید واحدیان

یک بررسی ضروری: سالح های بیولوژیک ل. رومانف / 

  طلیعه حسنی

/  ویتنی د.ت. -خواب آشفته نئولیبرالیسم در شیلی 

  محمد سعادتمند

 ج. کولز / محمد -در کنگو « سیا»پیشینه فعالیت های 

  سعادتمند

  برگردان: مریم سینایی -نقش سیا در انتخابات اکوادور 

 بررسی تحوالت در و نزوئال: ✍

زا / ایتوریت -بررسی دالیل نارضایی سیاسی در ونزوئال 

  ناهید صفایی

  هارنکر / طلیعه حسنی مارتا -یک پدیده انقالبی نوین 

راجر هریس /  -نقش آمریکا در بدبختی مردم ونزوئال 

  فرشید واحدیان

کریس  -گسستی اعالم نشده در خط مشی سیاسی 

  گیلبرت / مازیار نیکجو

 دو گفتار مستقل: ✍

میچل ابواالفیا /مسعود  -هشت ادعای مارکسیستی... 

  امیدی

ن اریک توس - دو دیدگاه کامال متفاوت مارکس و پیکتی

  / کورش تیموری فر

 انداز جهان:چشم ✍

  و مقابله و رقابت با چین7اجالس گروه  

  0رئیس جمهور اوکراین و خط لوله نورد استریم 

  نگاهی به تفاوت ها: روسیه و ویتنام

 یادمان: ✍

 یادمان یک قرن مبارزه: ایگور لیگاچف مازیار نیکجو

 

 گیرد.گان در فضای مجازی در دسترس عالقمندان قرار میبه شکل رای "دانش و امید"نشریۀ 

 و دست اندرکاران این نشریه مسئولیتی در قبال نسخۀ چاپی آن در بازار بر عهده ندارند.

 

 

 بازگشت به نمایه
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چیست؟ هنر 11   

 

 چیست؟ هنر
 لئو تولستوی/ برگردان: کاوه دهگان

 

یاد کاوه دهگان، به که برگردان آن در ایران به همّتِ زنده (8137)تولستوی  لئون اثر "؟هنر چیسهت " کتاب

نیز رسیده، از آثار مهم و بالینی در عرصۀ تئوری هنر است. تولستوی در این  8630چاپ شهانزدهم در سهال   

 به و "حقیقت" ،"خوبی" چون اصطالحاتی با را هنر که پردازدمی ایشهناسانه زیبایی نظریات با مبارزه اثر به

 هنرمندان و بود انحطاط و فساد به رو وی زمان در هنر تولستوی نظر از .کنندمی تعریف "زیبایی" خصهوص 

 در و هجدهم قرن اواخر در که را ایشههناسههانهزیبایی نظریات کتاب این .بودند گمراهی و سههردرگمی در نیز

کند زیرا می جدا( جعلی هنرِ) هنر غیرِ از را هنر تولستوی دهد.می رسیدند، بَسط کمال به نوزدهم قرن طول

 را مخاطب که کند، طوری ایجاد مخاطب و هنرمند بینِ مشههخّص احسههاسههیِ ارتباطِ یک باید از نظر او، هنر

 تهداشهه را ارتباط طریق از مردم کردن متحد برای الزم ظرفیت باید واقعی هنر بنابراین .دهد قرار تاثیر تحتِ

 دتوان می حرکت، یک منظره، یک ، خانه یک اسب، یک انسان، یک»یم: در قسمتی از کتاب می خوان .باشهد 

 واگر. ستا خوب بگوییم توانیم می بپسندیم، بسیار اگر را موسهیقی  و اخالق افکار، و اعمال لیکن باشهد،  زیبا

 و هواژ ور این از .ما باشد باصرۀ حسّ ِ خوشهایندِ  که بگوییم توانیممی چیزی به فقط زیبا. اسهت  بد نپسهندیم 

 ردرب را خوب معنیِ زیبا مفهومِ یعنی نیست، صحیح آن عکسِ ولی ، هست هم زیبا مفهومِ شامل خوب مفهومِ

 کلمه این با خوب، بگوییم ایم شههده قائل ارزش برایش ظاهرش صههورتِ روی از که چیزی به .. اگر.ندارد

 شیءِ که نیست این از حاکی وجه هیچ به زیبا لغتِ زیبا، بگوییم آن به اگر ولی هست؛ نیز زیبا که رسانیممی

 ...«است خوب بحث موردِ
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چیست؟ هنر 13   

 

نگار ایرانی. پس از اخذ مدرک کارشناسی مترجم و روزنامه، (ش8617ه8618بابل )کاوه دهگان  در بارۀ مترجم:

های تهران تدریس کرد و از همان سال به کار ترجمۀ مطالب ادبی ش در دبیرستان8660در رشتۀ زبان انگلیسی، از 

سردبیر سرویس  8638به استخدام تلویزیون ملّی ایران درآمد و در  8631پرداخت. در  کیهان تاریخی در روزنامۀ و

به خبرگزاری پارس پیوست و مدتی نیز مدیر اخبار برنامۀ دوم اف.ام  8633خارجی رادیو تلویزیون ملّی ایران شد. در 

از طرف احسان طبری برای  8601نه نیز داشت. در پاییز گرایاهای سیاسی چپ و ملّیدر رادیو بود. وی فعالیت

 8607و  8601های در سالاو با این حزب همکاری کرد.  8660عضویت در حزب تودۀ ایران دعوت شد و تا شهریور 

و  ستارۀ صلح و پیک صلح مردم، ماهنامهو مدیر داخلی  مردم زیر نظر طبری، عضو هیئت تحریریۀ روزنامۀ

از " ؛"هنر چیست؟"توان از ای مهم کاوه دهگان در حوزۀ برگردان آثار خارجی می. از کارهایدار، بودصلح پ نامۀهفته

بحث و نقدی " ؛"سوم ظهور و سقوط رایشِ" ؛"خاطرات آنتونی ایدن"، "هااخگرِ انقالب"، "ولگردی تا دیکتاتوری

کاوه دهگان در ایّامِ کودکی و  ام برد.ن "پاپیون"و کتاب  ؛"ه چهره و یک جنگس" ؛"دربارۀ ده رمان بزرگ جهان

هر  ودیگر بودند نیاز، همسر احسان طبری و از دوستان نزدیک یکنوجوانی همسایه و همبازی دوران کودکی آذر بی

البیِ ، یک انق-پدر همسر طبری- نیازبی عبدالرزاقهای شیفتۀ ادبیات و انسانیّت و از نسلی بی تکرار... )سه، جان

مشروطیت به  که با حیدرعمو اوغلی به همراهِ اروجونی کیدزه در دوران انقالبِبود  ز سران جنبشِ جنگلو ا ایرانی

 (. ایران آمده بودند

 

 لینک دانلود کتاب هنر چیست؟
https://pdf.tarikhema.org/PDF/%D%8AF%D%8A%7D%88%9D%84%9D%88%9D%8AF-

%DA%A%9D%8AA%D%8A%7D%8A8-%D%87%9D%88%9D%8B1-

%DA%88%DB8%C%D%8B%3D%8AA%D9%8F2 

 

 
 1۳21کاوه دهگان در کنار علی دهباشی در دهه 

 یگر از کاوه دهگان در ادامه...معرفی برگردان دو اثر د

 

https://pdf.tarikhema.org/PDF/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://pdf.tarikhema.org/PDF/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://pdf.tarikhema.org/PDF/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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دیکتاتوری تا ولگردی از 31   

 

 دیکتاتوری تا ولگردی از
 دهگان کاوه برگردان: شایرر/ ویلیام نویسنده:

 "سرگذشت عجیب موسولینی"به همراه  -هیتلر نامۀزندگی

دیکتاتوری تا ولگردی لینک دانلود کتاب از  

https://pdf.tarikhema.org/PDF/%D%8AF%D%8A%7D%88%9D%84%9D%88%9D%8AF-

%DA%A%9D%8AA%D%8A%7D%8A8-%D%8A%7D%8B2-

%D%88%9D%84%9DA%AF%D%8B%1D%8AF%DB8%C-%D%8AA%D%8A7-

%D%8AF%DB8%C%DA%A%9D%8AA%D%8A%7D%8AA%D%88%9D%8B%1DB8%C2 

 

 هاانقالب اخگرِ
 های اول و دوم جهانیتاریخی در رابطه با جنگ مقاالتِ مجموعۀ

 هاانقالب لینک دانلود کتاب اخگرِ

 صفحه همراه با تصاویری تاریخی از رهبران جهان 337/ 8637انتشارات نوین/ چاپ دوم/ مهر 

https://yadi.sk/i/8eqOsEVe34meEc 

 بازگشت به نمایه

https://pdf.tarikhema.org/PDF/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://pdf.tarikhema.org/PDF/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://pdf.tarikhema.org/PDF/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://pdf.tarikhema.org/PDF/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://yadi.sk/i/8eqOsEVe34meEc
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ناَمکواژه 38   

 

 نامَکواژه
 فرهنگ واژگان دشوار شاهنامۀ فردوسی

 عبدالحسین نوشین

 
 -، تربت حیدریه 8013بهمن  08)نوشین  عبدالحسهین 

پژوهنده  نویس،نمایشنامه ،(، مسکو8631اردیبهشت  80

 و نوین نمایشِ بُنیادگذارِ و مصهحح شهاهنامۀ فردوسی و  

 روزگارِ نئاتری نامدارِ هایچهره از یکی ایران، در جهانی

 مرداد 01 امپریالیسههتی کودتای بعداز نوشههین. بود ما

 ننشست نیز بیکار شهوروی  به اجباری مهاجرت در8660

 رد فردوسی شهاهنامۀ  ویراسهتارانِ  گروهِ به پیوسهتن  با و

 را هنرش ِپژوهشی و ادبی یسویه شوروی علومِ آکادمیِ

 "نامکواژه" یارزنده کتاب نوشین، گذاشت. از نمایش به

 که مانده جای بر شههاهنامه دشههوارِ هایواژه گزارش در

 یپژوهنده هر دسههتِ در اسههت گشههاییگره کلیدِدسههته

 بزرگ... فردوسیِ یشاهنامه

ویز از انقالب پرها پیشسال"به گفته یکی از افراد مطلع، 

رود. ت ایرانی به مسهههکو مینهاتهل خهانلری بها یک هیئ    

ه که در میزنند. دگوید در اطاقش در هتل نشهسته بو می

وقتی خانلری در را باز می کند، با کمال تعجب می بیند 

که نوشین با یک بسته بزرگ دردست، پشتِ در ایستاده 

کند و می اسههت. خالصههه او را به داخل اطاق دعوت می

ت حاوی دسنشهینند به صهحبت. نوشین آن بسته را که   

که اگر اشههتباه  نکنم از آن با « واژه نامک»نویس همین 

اسهههم برده بود را به خانلری می دهد و « نام نامَک»نامِ 

خواهش می کند که هرجور که صالح می داند آن را در 

ایران به چاپ برسههاند. و او قول این کار را به او می دهد 

 "و بعد هم که منتشر می شود.

 

 

 "نامَکواژه"تاب لینک دانلود ک

https://pdf.tarikhema.org/PDF/%d%8af%d%8a%7d%88%9d%84%9d%88%9d%8af-

%da%a%9d%8aa%d%8a%7d%8a8-%d%88%9d%8a%7da%98%d87%9-

%d%88%9d%8a%7d%88%9da%a29 

 بازگشت به نمایه

https://pdf.tarikhema.org/PDF/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%da%a9/
https://pdf.tarikhema.org/PDF/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%da%a9/
https://pdf.tarikhema.org/PDF/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%da%a9/


8011 تیر و خرداد/ 81 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

 

ُبز سور 30   

 

 بُز سور
 / برگردان: عبدا  کوثریبوسا بارگاس ماریا

 های فردیها و شکستها، شورشو تصویرهای بُرّنده از مقاومت دیکتاتوری نمایش ساختار قدرت

 
و برندۀ  اهل پرو ماریو بارگاس یوسا رمانی است نوشته La fiesta del chivo اسپانیایی به "زسور بُ"کتاب 

ماجراهای و  رافائل لئونیداس تروخیو که به نقشه قتل دیکتاتور نظامی جمهوری دومینیکن 0181جایزۀ نوبل ادبیات 

داستان این رمان . به چاپ رسیده است "نشر علم" سطو تو عبدا  کوثری در ایران با ترجمه ،پردازدپس از آن می

را دو دو برهه  نام به کشور این دیکتاتور رورت و فیلمی نیز از روی آن ساخته شده، نوشته شده 0111که در سال 

دیکتاتوری سلطۀ دومینیکن تحت جامعۀ  رمان، فالکتِ. 8331و سی سال بعد در سال  8318کند: می تاریخی نقل می

تنیده رمان، سه خط داستانی در هم .دهدمیالدی و اثرات آن را بر جزیره و ساکنانش بازتاب می 31های دهه در سال

 رافائل ترور روزِ با مطابق که) آن نخست صفحۀ  ترانۀ در شده ذکر مهِ ماهِ سیِ تاریخ سبب بهاین رمان  در .دارد

ین روز ا بود، یافته شهرت بُز به خویش مخالفین سوی از که تروخیو بسیار شهوت خاطر به همچنین و( است تِروخیو

 هک تِروخیو رافائل زندگیِ داستان ترسیم با سیاسی و تاریخی رمان این در یوسا.  است شده گذارینام بُز جشنِ به

 رهبران همۀ زندگی حقیقت در کرده، حکومت دومینیکن جمهوری در میالدی 8318 تا 8361 های سال بین

 هاسال از پس ترخیو. است گفته سخن آنان وقاحتِ و جنون کشتار، فساد، از و کشیده تصویر به را جهان دیکتاتورِ

 اًصرف و بعدی جمهور رئیس و گردید خود کشور نعمتِ ولی و رسید دومینیکن "رهبری مقامِ" به جمهوری،ریاست

 صهحنۀ از خویش نعمتِ ولی بدون وی و اوست حیات سرچشمۀ "رهبری معظّم مقام" که دانست می کشور اسمیِ

 .شد خواهد محو سیاست

حاتی به قدرت رسیده، اما در ادامه این قدرت او آبادها گذرانده شده و حال با انجام اصالاش در حلبیتروخیو کودکی

گر و خشن تبدیل کرده است. دیکتاتوری که سی و یک سال با ایجاد فضای وحشت و خفقان را به دیکتاتوری سرکوب

 .ترین دوران تاریخی را برای مردم دومینیکن رقم زده استسیاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B3_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B3_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%A7
http://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
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ُبز سور 36   

 

. دارد معاصر ایران هوای و حال با عجیبی های تشباه است، آمده آن در که مطالبی سبب به "زسور بُ" کتابِ

 جنایات پروستات، سرطان نوعی با تروخیو شدن درگیر جمهور، رئیس رسیدن رهبری به :قبیل از موضوعاتی

 سربه ،"انقالب دشمنانِ" های دسیسه واهیِ بهانۀ به مردم گستردۀ های قتل کشور، اطالعات سازمان وحشتناک

 ستیدو از سخن و گرایی همجنس اتّهام یا و خودکشی مانند توجیهاتی با حکومت لفِمخا نویسندگان کردن نیست

 (666و660ص. )آمریکائیان با آشتی خواندن مزخرف و آمریکا با دشمنی و روسیه با نزدیکی و

 شما] اتنج که بودند باور آن بر و دادند می پیوند الهی مشیّت با را کشورشان رهبر کار تروخیو ارادتمندانِ از برخی

 نوشتند هرابط این در کتابی لذا. باشند می تروخیو یعنی او حقّ بر فرستادۀ و خدا وامدارِ را خود کشور[ تباهی بخوانید

 الطبیعی ماوراء نیروهای که پنداشت می نیز تروخیو که چنان. کردند اجبار آموزان دانش برای را آن خواندن و

 (633و630ص. )دهستن ملّت این مردم حامیِ و او پشتیبان

 فتهنه واژه دو این در دومینیکن مردمِ زندگی امروزینِ شکوفایی و شکوه راز و ملّت این بقای راز ،آری ؛تروخیو و خدا

 (631و630ص. )است

ام ماه مه، روز مُردن تروخیو است. بخشی از دومینیکنی گرفته شده است که در آن روز سی ۀعنوان کتاب از یک تران

 :ابتدای کتاب آمده استاین ترانه در 

 مه سور بُز، سیِ ماهِ روزِ

 عیش مردمه روز شادی وُ

 ریزن بیرون همه از خونهمی

 بازار پر هیاهو، پر همهمه کوچه وُ

 

 گوید: می "زسور بُ"کتاب  ۀدربار ماریو بارگاس یوسا

اما زمانی دراز در این  در سرم بود و شش سال قبل نوشتنش را شروع کردم. 8373فکر نوشتن این رمان از سال "

کردم فکر بودم و هرچه را که درباره تروخیو، درباره سی و یک سال حکومت او بر جمهوری دومینیکن پیدا می

 ابعمن اینها –های آن دوران را ها و مجلهها را بررسی کردم. بخصوص روزنامهخواندم. به دومینیکن رفتم و بایگانیمی

. همچنین خواندندهایی میباورنکردنی بود که مردم دومینیکن در آن ایام چه نوع روزنامه بی بودند. به راستیخو بسیار

ترین رناکز با یکی از خطگوید که برای نوشتن کتاب سور بُدر همین مصاحبه می یوسا ".با خیلی از افراد گفتگو کردم

 .نوشتن بهتر کتاب استفاده کرده است گران آن زمان هم صحبت کرده است و از هر اطالعاتی برایجانیان و شکنجه

  کتابکده، فیس بوک کافه بوکمنابع: سایت 

 بازگشت به نمایه

https://kafebook.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B2/
https://kafebook.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B2/
https://www.facebook.com/groups/345265155622091/permalink/2059377594210830/
https://www.facebook.com/groups/345265155622091/permalink/2059377594210830/
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ایران در سوسیالیسم و سینما 30   

 

 ایران در سوسیالیسم و سینما
 احمد زاهدی لنگرودی

 

 1۳۱2 سال تا آغاز از ایران سینمای تاریخ در سوسیالیستی تفکر هاینشانه و اندیشه بررسی

نگار، ؛ نویسنده، روزنامهاحمد زاهدی لنگرودی
و عضو کانون  "گیالن اوجا"سردبیر نشریۀ 

ب پژوهشی را با هدف نویسندگان ایران این کتا
شناخت عنصر و اندیشۀ سوسیالیسم در سینمای 

ایران تالیف و منتشر کرده  1۳۱2قبل از انقالب سال 
در قسمتی از که پژوهشی نو محسوب می شود. 

 "ساز ایرانینخستین فیلم"کتاب در معرفی 
 خوانیم: می

ابراهیم مرادی، نخستین فیلمساز ایرانی، در سال "
در شهرستان بندر انزلی در استان خورشیدی  1807

سالگی به نهضت جنگل  80گیالن متولد شد. او در 
به رهبری میرزا کوچک خان پیوسته بود و در 
جمهوری انقالبی گیالن نیز نقش داشت. گفته می 
شود وی در مدرسه رشدیه انزلی به آموزش گریگور 
یقیکیان و سالن سینما تئاتر شخصی مرحوم عمید 

انزلی با هنر تئاتر آشنا گردید. ابراهیم همایون، در 
به  8031ها به سال مرادی پس از شکست جنگلی

اش در شوروی گریخت و در جریان اقامت اجباری
خاصی  افتند و او همواره عالقه و الفتِهای مرادی اغلب در گیالن اتفاق میفیلم ...عکاسی شد ۀمسکو جذب حرف
فکر هم بود. او عالوه بر این که دوربین هیم مرادی یک مخترع خوشابرا است. ش داشتهانسبت به زادگاه

 "دستگاه صداگذاری فیلم"و  "گذاری برای فیلمزیرنویس دستگاهِ"بود، ادواتی چون اش را خود ساخته فیلمبرداری
 ی ازمعروف اکول یونیورسال پاریس را کسب کرد و پس از کناره گیر ۀز در ایران ساخت. نشان عالی مدرسرا نی

 نمود و پنج سال بعدرا با هدف کشف کودکان استثنایی و نابغه تأسیس  "کودک پاد"مدرسه  8638سینما در سال 
 "...درگذشت 8631سالگی به سال  73در 

 باشگاه ادبیاتوزین لینک دانلود کتاب از سایت 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/cinema_socialism_in_iran/ 

 

 بازگشت به نمایه

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/cinema_socialism_in_iran/
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  اجتماعی 33
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اجتماعی تامین سازمان» ادغام   و «مزد حداقل  » حذف   طرح 31 »!  

 

 !«اجتماعی تامین سازمان» ادغامِ و «مزد حداقلِ» حذفِ طرح
 !رفاه منهای الاشتغ یعنی «ایران بنای»طرح  چیست؟ جستجوی در «بازرگانی اتاق»

 پیام عابدی

 

های مندرج در اثر شدن حمایتمزد و بی کار در لوای اساتانی شدنِ  ی قانونِدارندهنگه اساتخوانِ  حذفِ

سیاستی جای پای اتاق بازرگانی به  ۀاست. در این بست« بنای ایران» احانِنهایی طرّۀ این قانون، خواسات 

 .تامین اجتماعی کامال مشهود است عنوان طراح حذف حداقل دستمزد و مخالف اول

که شود؛ بلنه تنها مکانیزمی برای اقناع مخاطبان محسوب می« های رنگارنگوعده»، صدور ایلنا به گزارش خبرنگار

آوری ها در ایام منتهی به انتخابات با سرعت سرسامکند. این وعدهدستگاهی را برای نسنجیده صحبت کردن فراهم می

ها تبدیل شوند. برای مثال یک کاندیدا بودن به تیتر اول رسانه« آورتعجب» نوردند و به سببفضای مجازی را درمی

شود که کشور را بدون کند و کاندیدای دیگر هم مدعی میمیلیون تومانی به زوجین پرداخت می 311گوید وام می

 وهی از پژوهشگران دانشگاهیتوان سنجید، به تازگی گرها را با هیچ متری نمیکند. از آنجا که این وعدهبودجه اداره می

ب و اندیشکده کس»و « گذاری دانشگاه شریفپژوهشکده سیاست»، «اتاق بازرگانی تهران»ها با همکاری و اقتصاددان

 حتی دهند؛ پیشنهاد آینده دولت به اجرا برای را آن تا اندکرده تهیه را« بنای ایران» نام به طرحی «کار شریف

 .بازرگانی تهران برگزار شد اتاق در طرح ینا از رونمایی برای ایجلسه

  مالیاتی امورِ سازمانِ در اجتماعی تامین ادغامِ طرح

 ،«ریابیمقص» و «انشانویسی» ،«گوییکلی» جای به کنندگان بنای ایران این است که رئیس جمهور بعدیهدف تهیه

ار است شده که قر تهیه سیاستی یتهبس یک واقع در کند؛ تعریف خود دولت برای «پذیر سنجش و شفاف تعهدات»

سال، مهار پایدار تورم، فقرزدایی غیرتورمی،  0میلیون شغل در  3تا  6درصدی، ایجاد  1زایی از دل آن رشد اشتغال

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1082691-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
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اجتماعی تامین سازمان» ادغام   و «مزد حداقل  » حذف   طرح 37 »!  

 

سال خارج شود. اینکه  0درصدی نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در  811مقابله با فساد و رشد 

طرح را روی میز خود قرار دهد یا محض ثبت در تاریخ، به بایگانی بفرستد، چیز مشخصی  رئیس جمهور آینده این

« سازمان تامین اجتماعی»نیست اما پیشنهاداتی در طرح وجود دارد که بسیار قابل بحث و نقد هستند؛ از جمله ادغام 

به زعم طراحان .د ریاست جمهوریی نهاهای زیرمجموعهو تبدیل آن به یکی از معاونت« سازمان امور مالیاتی»در 

بنای ایران، سازمان تامین اجتماعی انحصار فشار بر کسب و کارها برای وصول حق بیمه را در اختیار دارد و لذا باید 

 های این دو سازماناین انحصار را از آن زدود؛ با این حال مبنای علمی این پیشنهاد قابل فهم نیست؛ چراکه ماموریت

 و ند و اساسا ادغام دو نهاد غیرموازی هیچ مفهومی ندارد. از طرفی سازمان امور مالیاتی یک نهاد دولتیهم راستا نیست

ای را میلیون نفر از جمعیت کشور خدمات بیمه 01 به که شود می محسوب غیردولتی نهاد اجتماعی تامین سازمان

های اجتماعی و اقتصادی است. به دن در حوزهکند. تنها شباهت این دو، وصول برخی منابع برای هزینه شارائه می

ای کور را مبنا قرار داده است؛ چه بسا سال آینده نقطه 0میلیون شغل در  3تا  6همین دلیل بنای ایران برای ایجاد 

آور قانون اساسی و سایر ی مدیریتی این دو سازمان به سبب اختیارات وسیعی که در جهت اجرای مفاد الزامبدنه

 .، به آنها واگذار شده، از ته دل به چنین پیشنهاداتی بخندندقوانین

 تضعیف را دولت اجرایی اختیارات معاونت، یک به طویل و عریض حاکمیتی سازمان دو شدن تبدیل طرفی از

 یحت اینگونه است. سازبحران خود ینوبه به این که گذاردمی جای به سازمان دو این از کاریکاتوری و کندمی

 هب عمومی یبودجه منابع تومان میلیارد هزار صدها و شودمی معنابی جامعه اقتصادی یبدنه از ستانیتمالیا

 .شودمی قطع نفر هامیلیون برای ایبیمه پوشش برقراری منابع همچنین رود.می محاق

ز بین ها اردن کارکنان شرکتکنندگان این طرح تاکید دارند که با ادغام این دو سازمان اوال الزام برای بیمه کتهیه

خواهند شود اما نه از بخش رسمی که از بخش غیررسمی! در واقع آنها میرود و در ثانی مالیات بیشتری دریافت میمی

صاد رسمی اقت با یک تیر هم کارگران را از بیمه محروم کنند و هم پرداخت مالیات را از زمین تولیدکنندگان و بخش

ای و واحدهای کوچک که همین حاال استطاعت بیمه کردن کارگران و های زیرپلهن کارگاهشوت کنند و به زمی

ش را اپرداخت مالیات خود را ندارند، بیندازند. پرسش این است که اگر بخش رسمی اقتصاد سهم مشخصی از عایده

 به عنوان حق بیمه کارگران و مالیات نپردازد، پس چه تکلیفی در قبال جامعه دارد؟

 یاجتماع تامین سازمان که کنندمی پیشنهاد آن جای به و دهندنمی پاسخ پرسش این به« بنای ایران» حانِاطرّ

 به فارس خلیج حاشیه هایزمین فروش با هم دولت و اندازد،بی خود گردن از را اجتماعی تامین قانون اجرای

 دتم کوتاه در بودجه کسری غیرتورمی مالی مینتأ راه تنها رسدمی نظر به» کند: جبران را بودجه کسری مردم

 خلیج حاشیۀ در خصوصا جدید شهر 21 تا ۱1 ایجاد هست، هم زااشتغال رشد هدف جهت در حال، عین در که

 است. مردم به 1011 سال و سال همین در جدید شهرهای این هایزمین واگذاری یا فروش و 1011 سال در فارس

 از بیش بودجۀ کسری ۀعمد بخش توانمی اول سال دو در گام، این اجرای ورتص در که ست این ما بینیپیش

 «.کرد تأمین محل این از را سال دو در دولت میلیاردی هزار 1111

 !دستمزد حداقل برای جایگزین یافتن و محور استان کار قانون

زا تین آن رشد غیرتورمی اشتغالکند، که از آسبنابراین بخش خصوصی به زعم خود پیشنهادی را به دولت ارائه می

ایجاد قانون کارِ »دهد:کند و پیشنهاد دیگری را هم شاخ و برگ میزند؛ البته به همین مورد اکتفا نمیبیرون می
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ای؛ البته بدیلی را در سازی توسعه منطقههزار شغل و فعال 811میلیون و  8با هدف ایجاد ساالنه « استان محور

به مردم « بازار متشکل انرژی»اندازی بر این اساس دولت با راه«. درآمد پایۀ همگانی: »گذارددست کارگران می

زنی نیروی کار به طور قدرت چانه»کند؛ اینگونه دالر پرداخت می 61به میزان ماهانه معادل « درآمد پایۀ همگانی»

 «.شودرود و فضا برای اصالح قانون کار مهیا میمحسوسی باال می

 و دالر نرخ افزایش به توجه با و نباشد ثابتی رقم دالر ۳1 این که دهندمی پیشهاد طرح یسندگاننو البته

 اروپایی هر مصرف ۀانداز به دالر ۳1 اما یابد افزایش و... بنزین نفت، قیمت نظیر انرژی، حوزه با مرتبط هایشاخص

 قتصادیا رشد تدریج به ترتیب بدین است. سفید نفت و کوره نفت گاز، برق، گازوئیل، بنزین، اصلی حامل 6 از

 نجات تورم از را دولت ضمن در کند؛می ایجاد رفاه تدریج به این و یابدمی افزایش ملی درآمد سرانه و افزایش

 روشن انرژی متشکل بازار تشکیل اجتماعی تبعات که شود،می مشخص زمانی پیشنهاد این عیار اما دهدمی

 .بگذارد زمان مردم اقناع برای دولت پژوهش نای نویسندگان یفتهگ به اینکه از فارغ شود؛

 کارفرمایان کردنِ آزاد برای ایبرنامه

های انرژی است که افکار عمومی به سبب تبعات ی حاملپرواضح است که منظور از بازار متشکل انرژی، حذف یارانه

ی این طریق صدها هزار میلیارد تومان یارانه اجتماعی بلندمدت چنین تصمیمی، قویا آن را رد؛ هرچند دولت به

 «حداقل دستمزد»رساند. بدین طریق وضع کند و بخشی از آن را به مصرف درآمد پایه همگانی میپنهان را آزاد می

هزار تومانی همین حاال هم رقمی محسوب  133میلیون و  0شود. باید توجه داشت که حداقل دستمزد لغو می

دالر ارزش دارد. با حذف حداقل دستمزد،  887هزار تومانی چیزی در حدود  00س نرخ دالر شود و بر اسانمی

هزار تومان  173دالر یعنی چیزی در حدود  61دهند و به جای آن دالر را از دست می 887 ریالی کارگران معادل

و کار  ی کسبرگانی و اندیشکدهکنند. در نتیجه برنامه پیشنهادی اتاق بازاز دولت و نه کارفرمای خود دریافت می

یمه شود و آنها از بآسمانی برای کارفرمایان محسوب می گذاری این دانشگاه یک نعمتِی سیاستشریف و پژوهشکده

 .شوندقواره هم آزاد میو پرداخت همین دستمزد بی

 قانون، این در مندرج هایحمایت شدن اثربی و مزد شدن استانی لوای در کار قانون یدارندهنگه استخوانِ حذفِ

 حطرا عنوان به بازرگانی اتاق پای جای سیاستی یبسته این در است. "ایران بنای" طراحان نهایی یخواسته

 اقتصاددان پیشنهاد همگانی پایه درآمد اما است مشهود اجتماعی تامین اول مخالف و دستمزد حداقل حذف

 حداقل شدن منسوخ» عنوان با مجازی فضای در را خود دیدگاه ح،طر این از رونمایی از پیش از که است مستقلی

 را همگانی( پایه درآمد) Income Basic Universal همان یا UBI آن جای به و بودند کرده مطرح «دستمزد

 0 عرض در کشور و افتدمی راه به اشتغال موتور واسطه بدین ،"ایران بنای" پدرانِ زعم به بودند. داده پیشنهاد

 حقوقی جایگاه سقوط چون است قضیه طرف یک صرفا این اما یابد؛می دست درصد 6 اقتصادی رشد به لسا

 .بود خواهد معنادار ملموسی، طرز به اجتماعی تامین سازمان خوردن زمین و کار قانون

 حقوقی مبنای بدون و نپخته پیشنهادی

گفتن »در نقد این طرح، به ایلنا، گفت:  (تهران ناستا کار اسالمی شوراهای کانون مدیره هیات )عضو باقری محسن

اینکه دولت سازمان تامین اجتماعی را در سازمان امور مالیاتی اذغام کند، آسان است اما دولت صرفا در سازمان 
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گرایی حضور دارد و حتی اگر کارفرمایان با این طرح موافق باشند، جانبهتامین اجتماعی به عنوان یکی از اضالع سه

د گردد که حاال بخواهکنند. تامین منابع تعهدات سازمان تامین اجتماعی به دولت برنمیرگران با آن مخالفت میکا

کنند می ای فکربگیرد؛ لذا چنین پیشنهادی نپخته است و مبنای حقوقی ندارد. با این حال عده برای ادغام آن تصمیم

 ونهاینگ. شود خود یبیمه آخر و اول مسئول او تا اندازندبی کارگر گردن سهم کارفرما را بر توانند حق بیمهکه می

 اجباری یمهب حذف البته شود؛ بیمه خود صالحدید به کارگر هر تا کنند تبدیل اختیاری به را اجباری بیمه توانندمی

اما آن زمان مطرح شد  30رداشتن این تعهد از دوش کارفرما، از زمان تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ب و

کردند. امروز اما اتاق بازرگانی این خواست را با نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی پشتیبانی چندانی از آن نمی

 «.کندی پیشنهادی تهیه میکند و برای آن بستهیت دنبال میجدّ

 آینده دولت از دانشگاهی مجموعه دو و نهاد یک رسمی خواست به قانون برکناری ترتیب، بدین» افزود: وی

 ام چراکه است؛ منفی پاسخ برند؟می نفعی طرح این از آینده در چه و امروز چه کارگران آیا اما است شده تبدیل

 به اجتماعی تامین صندوق پیوستن منظورم داریم؛ را اجتماعی تامین سازمان ادغام تجربه هم گذشته در

 شدگانبیمه و کارگران نفع به ادغام این که کردندمی فکر همه زمان آن که حالی در است. کار وزارت یمجموعه

 این بر کردند. منعقد نامهتفاهم یکدیگر با «بیکاری ۀبیم» مورد در کار وزارت و اجتماعی تامین هایمقام است،

 نتامی سازمان هایبرنامه در تغییری هر اساسا شد. محدود و مشروط کارگران برای بیکاری بیمه پوشش اساس،

 ببس به زیادی کارگران شد، حذف بیمه دفترچه که گذشته سال از نمونه، برای است. کارگران زیان به عیاجتما

 به کاغذی ترچهدف گذشته در .کردند حساب آزاد را خود درمان هایهزینه خود، هایبیمه حق نشدن وصول

 اجتماعی تامین سازمان .اندردهک حذف هم را همین امروز اما داشت کاربرد کارگران، از گروه این برای طریقی

 ینا با حاال .شودمی احراز برخط، صورت به درمانی مراکز توسط بیمه دفترچه دارندگان استحقاق که کرده کاری

 یزیرمجموعه در معاونت یک به و ادغام مالیاتی امور سازمان در را عیاجتما تامین سازمان بخواهند اگر وضعیت

 «.افتدمی راه به شوییلبِبِ چه کنند، تبدیل جمهوری ریاست

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران با اشاره به پیشنهاد اجرای استانی قانون کار، گفت: 

بینند که در فروردین های اقتصادی کشور است و ظاهرا نمیای از شاخصماندهبرخی هنوز تصوراتشان از دوران عقب»

ا های دیگر از تهران، رتر استانتان کشور از تهران بیشتر بود اما گاه و بیگاه تورم پاییناس 87تورم دستکم  8011

بینند که در همین فروردین ماه قانون کار را مطالبه کنند. انگار آنها نمی 08کنند تا اجرای استانی ماده می بهانه

 بختیاری، و چهارمحال استان سه آن از پس و درصد بود 00,7ماهه  80سال جاری در استان کردستان تورم 

 86درصد بود. تورم تنها  61,1 تهران تورم درحالیکه کردند؛ تجربه را تورم بیشترین کرمانشاه و شرقی آذربایجان

های گویند که مزد باید در استاناستان کشور از تهران کمتر است. با این حال مخالفان تعیین حداقل مزد ملی، می

گویند که تر از تهران تعیین شود؛ حتی تورم سیستان و بلوچستان هم از تهران بیشتر است اما اینها میدیگر پایین

ه طرح بنای مبنا بمزد در این استان باید کمتر از تهران باشد؛ چون تورم تهران بیشتر است! متاسفانه همین تفکر بی

ر خیریه نذ»از اعضای اتاق بازرگانی اصفهان و موسس  ایران راه یافته است؛ البته پیشتر از این آقای اخوان مقدم

ای تمام قد دفاع کرده بود و احتماال از نظرات وی در این طرح بهره گرفته شده است اما همان از مزد منطقه« اشتغال

اق زمان هم به آقای اخوان مقدم پاسخ دادیم و مبنای اشتباه استدالل وی را به او متذکر شدیم اما خوب ظاهرا ات

 «!بازرگانی بر فرضیات غلظ خود اصرار دارد
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 کند؟می چه ایران بنای با آینده دولتُ

زا با گذاری رشد اشتغالدهد که طرح بنای ایران حداقل در هدفای که باقری از آن صحبت کرد، نشان میتجربه

د بنیان روابط کار از جا دیدگاه اشتباهی ریل گذاری شده است. اگر چنین طرحی به اجرا گذاشته شود، خیلی زو

 و آوردمی وجود به را رفاه منهای اشتغالِ که موضوعی داشت؛ نخواهند آید و کارگران روی کاغذ هم دفاعیدرمی

گذارد. آن زمان دولت باید تصمیم بگیرد که چگونه بر دست دولت می را هاحداقل از محروم جوان کارگر هامیلیون

ایران  «پنجره جمعیتی»کنند که را فراهم سازد؛ البته طراحان بنای ایران استدالل می خواهد اسباب رفاه این آنهامی

شود. بر این اساس، اگر از سال دیگر بسته می 3به صورت خوشبینانه یک و نیم دهه دیگر و به صورت بدبیانیه تا 

آید رود اما از صورت قضیه برمیی کشور استفاده نشود، به زودی این شانس از دست میظرفیت جوانان برای توسعه

 هایی خود با کارفرما حقوقی ندارد و باید با پرداختیِ بخور و نمیری که از آزادسازی حاملکه این جوانان در رابطه

رسد، بسازند؛ حاال دولت آینده باید این را بپذیرد یا نپذیرد. شروع کمپین انتخاباتی یکی از انرژی به دستشان می

ی ی سیاستدهد که احتماال دولت آینده بستهاز اتاق بازرگانی ایران نشان می 8011ریاست جمهوری سال کاندیداهای 

 .کنداتاق بازرگانی را بازمی

 

 

 
 

 بازگشت به نمایه
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 هزنگن بیژن زبانِ از ایران بورژوازی طبقاتی مانیفستِ
 کاوه فرهادی

 در دقیقۀ ششم این کلیپ: "وزیرالوزراء"کارگری جنابِ ِ  ضدّهای شانیدُرفتامّل و تفسیری بر 

کارگر تا دلت بخواهد هست. این یکی کار نکرد با اُردنگی اخراجش کن، یک توسری خورتر بیاور. این یکی طی 
 !...سوانح کار مُرد؟ فدای سرِ کارآفرین، یک جوانترش را استخدام کن. کارگر تا دلت بخواهد هست

 
https://www.aparat.com/v/PaKNC 

خورد، همه چیز را به رنگ زند، همه چیز را میداری پدیدۀ عجیبی است. سندِ همه چیز را به نامِ خودش میسرمایه

 .کندآورد، همه چیز را هضم میخود در می

دند کرداری هرگز فکر نمینظیر است. اجداد و آباءِ سرمایهه که در عالَم بیداری ایرانی اما شاهکاری خلق کردسرمایه

چند سال است که در یک دزدی  .داری خوانش کندچنین با نگاهِ سرمایهرا این« کار»که نبوغِ ایرانی بتواند مفهومِ 

 .ه استوارد ادبیاتِ اقتصادی و فرهنگی کشور شد« کارآفرین»ای به نامِ فرهنگی آشکار، واژه

ها به پیامبران نسبت کار در فرهنگ ایرانی و اسالمی مفهومی مقدّس است تا جایی که ریشۀ تمام مشاغل و حرفه

ها در ذهنِ مخاطبِ که این واژهعالوه بر این.شودداده شده است. آفرینش هم صفتی است که برای خداوند استفاده می

نعمت و ایجاد کننده شغل و را به ولی«  کارآفرین»کند که می ها مفهومی ایجادایرانی مقدّس است، ترکیبِ آن

 .کند. یک مفهومِ کامال مقدس و بسیار مثبت و دارای قابلیت برای نمادسازی در جامعهزندگی برای کارگر تبدیل می

آنتروپرونر در فرهنگ زادگاهِ خویش  .است )trepreneuren (در واقع ترجمۀ واژه آنتروپرونور« کارآفرین»اما 

کند و به امید آمیز جدیدی را آغاز میزمین( به معنی فردی است که به صورت آگاهانه کسب و کارِ مخاطره)مغرب

 .کندرسیدن به سود، خطرهای مالی می

https://www.aparat.com/v/PaKNC
https://www.entrepreneur.com/
https://www.aparat.com/v/PaKNC
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کند. بله، که برای کسبِ سود خطر می آفریند، بلکه کسی استنیست. آنتروپرونور کار نمی« کارآفرین»آنتروپرونور 

 .کندتر خویش، کارگر هم استخدام میکسی است که برای کسبِ سودِ بیش

دارانه است. در آنتروپرونری اصالت با سود است، اصالت با فرد است، اصالت با آنتروپرونر اساساً یک مفهومِ سرمایه

 .پذیری آنتروپرونر استریسک سرمایه است، اصالت با رقابت است. کارِ کارگر، طفیلیِ

  «کارآفرینی»گوید و منظورش از پرده[ میدر ]دقیقۀ ششم[ فیلم، آقای مهندس بیژن زنگنه هم همین را ]بی

پذیریِ آنتروپرونر باشد. کارگر واگنی است که باید به لوکوموتیوِ خوارِ ریسکچنین چیزی است. کارگر باید ریزه

 سودمحوری وصل شود.

های فرهنگی مقابله کنیم. این دزدان هوشیارند برداریداری در جامعه ابتدا باید با کالهله با جریانِ سرمایهبرای مقاب

های این منوّرالفکرانِ تکنوکرات هم خالص شویم، ابتدا باید بافیکه از شرّ ِ تئوریبرای این .اندو کاالها را گُزیده بُرده

 .هاستیکی از این واژه« کارآفرین. »بتوانیم واژگانِ خودمان را پس بگیریم

 توان گفت. حرمت کار را نگه داریم!چیزهای زیادی با ترکیبِ سود و ریسک می«  کارآفرین»به جای 

 نوشت:پی
 .کندش به خدمتی است که به جامعه میاش تولیدکننده است و حرمتاتولیدکننده عنوان -8

 کلیپ زیر چنین است[: 1ای دولتِ بنفش ]در دقیقه ترین وزرترجمه حرف های ژنرال زنگنه یکی از مهم -0

کارگر تا دلت بخواهد هست.این یکی کار نکرد با اردنگی اخراجش کن،یک توسری خورتر بیاور.این یکی طی سوانح 

 کار مرد، فدای سر کار آفرین، یک جوانترش را استخدام کن. کارگر تا دلت بخواهد هست!
https://www.aparat.com/v/PaKNC 

 

 

 بازگشت به نمایه

https://www.aparat.com/v/PaKNC
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 زیالیی جوانِ دخترانِ زودرسِ پیریِ رازِ
ها کوهستان. آن و خانه در بارتمشقّ زندگی با دختران روستای زیالیی از توابع مارگون یاسوج؛ دخترکانی

اند دیده را زندگی و استراحت رنگِ جوانی، و نه اند، نهکرده کودکی نه

 

 بدن واکنشِ نوعی واقع، در ماندن، جوان ویترینِ طبقاتی است. رازِ «بدن» داری،در جامعۀ سرمایه گ:نژرا
 خوب، یتغذیه استرس، فقدانِ جمله  از موثرند، ماندن جوان در که عواملی از بسیاری. است  «پول» به

 اییزیب. دارندمی نگاه روشن را زیبایی و جوانی موتورِ روند،می شُماربه ثروتمندی زا تابعی که... و ورزش
. بینیدب را «بویراحمد زیالیی» اند. دخترانِمشخص بازندگان و برندگان. اندطبقاتی نبردِ یعرصه جوانی و

 هارگ درونِ و هشد ژنتیک واردِ «پول. »شودمی چروکیده طوربدن این ندارد، جریان رگ در پول وقتی
 اننش را خود پوست روی از نهایت در و کندمی تولید زیبا هایبافت سازد،می سلّول افتد،می حرکت به

 تِوضعی داغ است، شده حکّ آن بر خط به خط طبقاتی روابطِ که ایصفحه مثابه به طبقاتی بدنِ. دهدمی
. دهدمی نشان را وضعیت وقیحِ یسویه «واقعی امرِ» مثابه به و دارد خود بر را آمیزتوحّش و ناعادالنه

 و "کریمی نیکی" از زیباتر شاید اند،بوده زیبا هم دختران این .است جوانی و زیبایی بقای همان «پول»
است.  شده زمان گذرِ مشمول و خاموش زود که بوده ایجرقّه سانِ به شانزیبایی اما ،"طباطبایی طناز"
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 .«زیبایی و جوانی برای داریم، اندکی زمان هستیم، فقیری های انسان که ما: »گفتمی درست پازولینی
 خوانیم:در بارۀ دختران جوان زیالیی چنین می روزنامۀ مشرقدر گزارش 

 

ها راه بلدش هستند، پای مسئوالن اما کمتر به این منطقه رسیده شناسند؛ عکاسزیالیی را خبرنگارها خوب می

 . کشندیاست. نام زیالیی با محرومیت گره خورده است. روستاهایی که زیر سایه فقر نفس م

شوند، دیگر است. دخترها اینجا زود بزرگ می ۀزندگی دخترها اما یک قصّ ۀهای این منطقه، قصّپشت دیوار خانه

شوند مثل مینا وقت یکی میهایشان. آنهایشان در دیگر شهرها، حتی زودتر از شناسنامهسن و سالزودتر از هم

 .ایم نیستهایی که ما دیدهساله 01از کدام اما شبیه هیچ ساله است 01نژدی اهل روستای آب بلوط پایین، که 

 .کنندبینند و ما را دوره میها ماشین گشت راهداری را میرسیم. مردها و زنحوالی ظهر است که به روستایشان می

ینجا ا است. نداری اما« نداری»هایشان، گویند، فصل مشترک مشکالتشان و گالیهآیند و از مشکالتشان میجلو می

پایشان آمده و خیلی ها و دخترها سایه کرده؛ از همان روزهای کودکی پابهدر این منطقه بیشتر از همه روی سر زن

 .ساله باشند و پیر 61ساله باشند و پیر؛  03قدر که زود پیرشان کرده. آن

 ...ساله اما پیر 2۱

ر تتازیانه هرسال که گذشته، هرسال که آنها بزرگ این ِ نداری، روی صورت تک تک زنان زیالیی، تازیانه زده. ردّ

خیلی »قدر که خودشان هم وقتی از سن و سالشان بگویند، لبخند بزنند تلخ و بپرسند: تر شده. آناند، پررنگشده

 «ایم؟پیرتر شده

دانم می»ید: وقت شما بمانید و یک جواب سخت برای یک سوال ساده. سوالی که مینا خودش جوابش را بداند و بگوآن

 «.شویمکنیم که زود پیر میقدر کار میایم. ما اینجا آنپیر شده

کنند. نسا دست هایش را های مینا را، نسا و مریم هم که دخترعموهای مینا هستند با تکان دادن سر تائید میحرف

 «...ساله است یا یک مرد 63ها مال یک زن ببین این دست»گوید: آورد و میجلو می

 .دبراش که مثل او و بقیه زنان زیالیی از سوءتغذیه رنج میساله 03های مریم است؛ خواهر های نسا شبیه دستتدس

های روستا، صدای مردها را هم درآورده؛ مردهایی که یا پدرشان هستند یا همسرشان. مردهایی پیری زودهنگام زن

ا  ختی چیزی نوشته نشده است. این را هم نصرتهایشان، جز کار و سدانند در سرنوشت دخترها و زنکه می

که  هاییتر روستای آب بلوط است و هم پدر شوهر مینا. او هم از سختیا  هم بزرگگوید. نصرتفر به ما میحجتی

 روند از چشمه آبلیتری می 01های ها با دبهما اینجا آب نداریم. زن»  کشند، گالیه دارد:هایش میدخترها و عروس

 «.کندآیند. این همه کار سنگین آنها را ضعیف و پیر میروند و میآورند. هر روز چندبار میمی

 ...محروم مثل زیالیی

چینی، با جمع کردن هیزم، با چوپانی و باال و هنِشود. با بُمحروم زیالیی، با کار شروع می ۀزندگی دختران منطق ۀقصّ

اگر شانس یارشان باشد راهی  ،شوندتانی. دخترها هفت هشت ساله که میای کوهسپایین رفتن مداوم در دل منطقه

شان نیست، اگر هم شانس نداشته باشند از همین سن و سال، ها نزدیکای که خیلی وقتشوند، مدرسهمدرسه می

ی که هایهایشان روشن باشد. خانهآورند تا اجاق خانهشوند برای جمع کردن هیزم. بار هیزم میراهی کوه می

ل های نساست. آرزویی که نسل به نسل جلو آمده و رسیده به بچههای گاز مانده هاست در حسرت رسیدن لولهسال

https://www.mashreghnews.ir/news/790791/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.mashreghnews.ir/news/790791/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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وقت کبری هم باید مثل روزهای جوانی مادرش ملکه، هر روز برای جمع کردن هیزم به کوه برود، سرنوشتی امروز. آن

 .د؛ دختری که هنوز به دنیا نیامدهداند در انتظار دختری هم هست که در شکم دارکه می

شان یک شکل دارد، محرومیت اینجا ند؛ زندگیاهم اینجا در روستاهای منطقه محروم زیالیی، دخترها همه شبیهِ

بین اهالی روستا، بیشتر از همه زنان و دختران را نشان کرده است. محرومیت با سوءتغذیه، با کار سنگین و مداوم 

 .شان را بیشتر کردهها یک نشان گذاشته؛ نشانی که سن و سالت هرکدام از زنهمراه شده و روی صور

قدر که خودشان هم وقتی توی آینه نگاه ها. آنساله 31ها را شبیه ساله 61ها کرده و ساله 01ها را شبیه ساله 03

ایستند، دختری را آینه میقدر که مثل مهتاب آبرون، هربار که جلوی اند. آنکنند باورشان نشود که چندسالهمی

 .های روستاببینند که خیلی زود شبیه مادرش شده است، شبیه مادرش و بقیه زن

دختری که دوست داشته درس بخواند، مدرسه برود، اما نصیبش از مدرسه فقط دوکالس سواد بوده؛ سواد نصفه و 

 .سختی اسمش را بنویسدهقدر که حتی بای که حاال یادش رفته، آننیمه

ها مساوی است با چهره شناسند؛ قصه زیالیی حاال برای خیلیها میشناسید، حاال خیلیزیالیی را حاال شما هم می

جان، زرین، سکینه و فرخنده. اند. دخترهایی مثل کبری، مینا، مهتاب، الصیدخترهایی که در جوانی پیر شده

 .رشوند و مادشوند، زود عروس میدخترهایی که زود بزرگ می

جوری که شبیه زندگی جور دیگر جریان دارد، یکهایشان زندگی یکدانند آن طرف دیوارهای خانههایی که میزن

رود. اینجا قصه مادرها برای شود، با محرومیت و نداری پیش نمیآنها نیست. با کار سخت و مداوم شروع نمی

کنند، آب آشامیدنی دارند، گاز دارند، رها زندگی میهای بلند شههایی است که در ساختمانآدم ۀهایشان، قصّبچه

ا کند، هوکنند. اینجا خورشید که غروب میخوابند، روزها سخت کار نمیها گرسنه نمیهایی که شببرق دارند. آدم

 گویند؛ه میها قصّبافند، توی گوش بچهه میرسد، مادرها با آرزوهایشان قصّشود، وقت خواب که میکه تاریک می

 .دخترانی که پیر نیستند ۀقصّ
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 مدنی جامعۀ و هاوس کالب
 سربندی حسین

 
اجتماعی که در  ۀاست. این شبکشده این روزهای فضای مجازی  *ندِترِ "کالب هاوس"اجتماعی  ۀشبک گ:نژرا

 "کالب هاوس". آیا کاربر فعال دارد هامیلیون کنوناست اکاربر شروع به کار کرده  1۱11فقط با  2121ابتدای سال 
 زیر به این موضوع روز پرداخته است.کوتاه ؟ مطلب های اجتماعی استشبکه ۀآیند دارِپرچم

 ☘☘ ☘ 

 خواند، خداوند معجزاتِ از را "مجازی اجتماعی های شبکه" ای مصاحبه در ای خامنه هادی سید پیش چندی وقتی
 دمرسی نتیجه این به ام اعتقادی و دینی باورهای در مرور و تامل کمی از بعد ولی ،شدم زده شگفت او حرف از ابتدا
 .بنامیم معاصر جهان حاضر حال معجزۀ را نوظهور پدیدۀ این اگر نیست هم بیراه رپُ که

 بوده عیواق غیر و پوشالی بعضا های سازی هویت ها پلتفرم این از برخی اتِمضرّ از یکی گذشته سالیان طی در گرچه
 ترسازیبس در ها شبکه این بدیل بی نقش منکر لیکن ،زده دامن جامعه شدن اتمیزه روند به ناخواسته یا خواسته و
 .شد توان نمی نیز مدنی جامعه ارتقای به کمک و

 از درس می نظر به اند، کرده تعریف مردم و حاکمیت میان واسط نقش را خود کارکرد مهمترین که مدنی نهادهای
 ، تاس گردیده "ای شبکه جامعه" نام به جدیدی اجتماعی پدیده به منجر که جدید دوران تکنولوژیک تحوالت این

 .اند نکرده استفاده خود اهداف به نیل برای ابزارها این از درستی به و اند مانده جا اندکی

 می گفتگو را مدنی جامعه رشد اماتالز از یکی که کسانی تمام برای هاوس، کالب اجتماعی شبکه اخیر مورد در
 .است بوده مجازی فراگیر دنیای سالهای این گمگشته گویی که ماند می ای معجزه به شبکه این ، دانند

 به هاآن از که شهروندان مدنی مسائل پیرامون روشنگری و انعکاس و گفتگو فضای بودن باز ، اطالعات آزاد انتشار
 حققت قابل پلتفرم این در خوبی به توان می را شود می برده نام مدنی جامعه تقویت و گیری شکل مقدمات عنوان
 .دید
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 دگانش دنبال حلقه در فرد یک داشتن قرار از فارغ که افراز نرم این عمومی های اتاق بودن ایشیشه و شفاف خاصیتِ
 هتج بدون ، آزاد کامال فضایی ، دده می فرد به را اتاقی هر به ورود و دسترسی اجازه اتاق اعضای کنندگان دنبال یا

 رضمع در را جریاناتی و گروهها ، استفاده مدت کوتاه تجربه همین که طوری به. است نموده فراهم را متکثر و گیری
 فتگوهاییگ آنهم. میکرد تصور خود ذهن در را تکثر از حجم این تصور ناظری کمتر که است داده قرار یکدیگر با گفتگو
 مکانا دسترسی سطح از برابر فرصتی در بلکه هستند گفتگو آن شاهد تنها نه که کسانی تمام حضور در عمومی
 .پردازند می خود دیدگاههای ارائه به و کرده پیدا را بحث آن در مشارکت

 ولیها تب کردن فروکش نیز و ایران در اجتماعی شبکه این فراگیری و ورود اول موج گذشت از بعد رسد می نظر به
 لینفعا حضور تداوم بر عالوه ، رو پیش جمهوری ریاست انتخابات به منتهی روزهای تاثیر تحت آن یاسیس فضای
 گیری شکل ضمن تا باشیم مردم مختلف گروههای و اقشار میان در آن گسترش شاهد مدنی اجتماعی، ، سیاسی
 قرار عمومی گفتگوی و بحث مورد مسائل، و موضوعات از ای گسترده طیف متنوع و متعدد گروههای و ها هسته
 .گیرد

 خیرا سالهای طی متاسفانه ، است مدنی جامعه های ویژگی ترین ای پایه از یکی پرهیزی خشونت اینکه علیرغم
 تحلیلگران از برخی. ایم بوده ایرانی کاربران میان در ویژه به مجازی فضای در کالمی های خشونت ترویج شاهد
 از ناشی دیگر برخی و کاربران از برخی ناشناس بعضا های هویت از ناشی را تخشون از سطح این اجتماعی مسائل
 کالب رسد می نظر به. کنند می عنوان سطور و ها نوشته پشت در مفهوم و حس انتقال عدم و تفاهم سوء ایجاد
 گو،گفت و صدا بر خود شبکه بستر دادن قرار بر عالوه و است داشته ای ویژه توجه ضعف نقاط این دوی هر به هاوس

 .است داده نشان خود از ناشناس کاربران کنترل در نیز را باالیی حساسیت

 گیریلشک از عمدتا امنیتی، دالیل به اخیر سالهای در که ایران مدنی جامعۀ است امیدوار سطور این نویسندۀ انتها در
( الیگارشیک و عمودی نه و) ای شبکه و افقی بستری چنین که حال است، بوده محروم گفتگو و بحث آزاد محافل
 جدید متدهای خلق و آموزش در سعی زمینه، این در ترفعال حضور ضمن بداند واجب خود بر ،است گرفته شکل
 .آورد فراهم مردم مختلف گروههای و اقشار میان در را رواداری از فراگیر و نوین بستری تا نموده گفتگو

  مجلۀ ایران فرداسرچشمه: کانال تلگرامی 

 

 در ها کمپین یا خبر یا موضوع یک وقتی و شده ترجمه گرایش و روند معنی به فارسی در trend ترند واژه* 

 است. شده وایرال یا شده ندترِ گویند می شوند می میلیونی حمایت اجتماعی های کهشب

 هم، مدیریتی ترمینولوژی در .است شده گرفته Fashion و مُد صنعت از اجتماعی های شبکه در ترند یواژه

 که حالی در. باشند دهکاهن یا افزاینده توانندمی مدیریت در ترندها اما. دارد وجود روند یا( Trend) ترند اصطالح

 رواج و استفاده افزایش منظور همواره شود،می صحبت بودن ترند یا شدن ترند از وقتی پوشاک، و مُد صنعت در

 )ارژنگ( .است بودن( Popular) فراگیر و یافتن

 

 بازگشت به نمایه

 

https://telegra.ph/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-06-07
https://telegra.ph/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-06-07
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وشاعران شعر 811   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وشاعران شعر
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سایه)ابتهاج هوشنگ امیر از شعر دو 813 )  

 

 ابتهاج)سایه( هوشنگ امیر از شعر دو

 یگانگی

 

 گوری تازه نامی هست برسنگِ

 ی این نام را هرگز ندیدم من.دارنده

 سوگواران آشنایانند و خویشانند جا میانِاین

 مردمانی هم که چون من و

 نمی دانند. ی این نام را هرگز ندیدند وُدارنده

 

 اما

 جا هست هرکس که این

 شتمُ فریادی گره در خشم وُ با

 شت!کُ را داند که اومی   

 تازه جمع سوگواران است گورِ ردِگِ بر

 رسدپُجا نمیدیگرکسی این

 این خفته درخاک از کجا و از کدامان است

 می دانند    

 او فرزند ایران است    

 1۳88کلن 

 بازگشت به نمایه
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  آرزو 881

 

 آرزو

.  

 سالِ سخت هفتاد

 آرزو را شکلی از

 رف نوشتندگَای شِصهق در

 ی تکراری نشد، واژهقصّه پایانِ

 دل شکسته به تلخی گریستیم. خواندیم وُ

 

 ای دست روزگار

 اگذشت، امّ ما از

 ،این بار اگر نوشتی

 ه راباشد که شادمانه بخوانند قصّ

 ی رهایی ِ انسان وُبا مژده

 .اشک ِ شوق

 1۳88کلن خرداد 

 

 

 بازگشت به نمایه
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بزرگ انسان   888   

 

 بزرگ انسانِ
 واقف ابراهیم شاعر آذربایجان شوروی/ برگردان: محمد خلیلی

 

  گراو مثلِ یک کِشت

  مثلِ یک دروگر

 روزها را بافه کرد، 

 ها وُ فصول را...ماه

  ها را بافه کردسال

  سپس

  ها را بر دوش کشیدبافه

  و روی به آینده نمود

 که بگوید:

 آینده،  به روزهای خوبِ"

 های خالی، با دست

  "رهسپار نباید شد...

   او، بزرگیِ خود را نیز با خود داشت

  او، با باورِ خویش

  ِ نگاهی کهرفت، در خطّمی

 به آینده دوخته بود.

      

 

 

 بازگشت به نمایه
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فومنی پادیاب فتاح از عاشقانه سه 880   

 

 فومنی پادیاب فتاح از عاشقانه سه 

 
 

 جانِ عشق

  م باشدرهَمَ خواستمی

  همدلی آغوش وُ

 !زیبایی وُ طراوت باشد

 

  شکفتن باشد ۀخواست ترانیم

  بنفشه سربرکشیدنِ

 !برف یهِ

  !بوران یهِ

 

  برگ باشدلگُ خواست وزشِمی

  عشق جانِ

  های ساعتشناور در عقربه

  زمان سِدر تنفّ

  زبان در چرخشِ

  صدا باشد... مخملِ

 

  خنجر شد
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فومنی پادیاب فتاح از عاشقانه سه 886   

 

  ست!مَ زنگیِ دستِبرهنه در  تیغِ

 در عصرِ سِتَروَنی

 
 

  ماچشمان ۀپرندبی به دشتِ

  گشاییمی بال

  کالم حرف وُ و در تبعیدِ

  کنیتروتازه می

  ام رازدههای تاوللب

 اتو با نگاه

  را ماه بندیمی آذین 

  در سیاهی ِخاموشی

  شودسبز می

  هایتنفس افشانیِردهگَ با

  آتش درخت وُ

  نیروَتَسِ در عصرِ

  که پرندگان

  را های خودبال

  این چنین پیدا

 بودند! نکرده گم

 

 تسرَداغِ حَ

 
 رحَسَ

  بیندمی پنجره خوابِ

  .رحَسَ خوابِ ،و من

  ،شب

  ریختم میاشت در چشمانشت مُمُ

  شکسته کاسۀ رشدنی نبودپُ

 شعرهایی که از حفظ بودم تمامِ

  الالیی چیدم ۀدر سفر

 

  خوش یک خوابِ حسرتِ داغِ

  مطبوعی را صبحِ

  چای سرکشیدن... در لیوانِ

 

  ای!چه مضایقه

   بهانه... شتِبهانه پُ

 بازگشت به نمایه                                       
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بهاری ۀزاد تو گُمانبی 880 !  

 

 بهاری! ۀزاد تو مانگُبی
 ناظم حکمت

 
 ؛عزیزم زنِ

 داری سال چند که این به

 ام کرده فکر حال تا نه

 !کرد خواهم فکر نه و

 

 بندمدل تو داری الس سه

 سفید وُ رخسُ ،لپُتُ کودکی

 ...داشتنیدوست وُ شیطان

 من زیبای داری سال هجده تو

 -پاظریف وُ چشمدرشت آهویی -

 ساله شصت ،هستی مادرم تو

 تجنسیّ بدون وُ سال بدونِ هستی رفیقی تو

 زندگی بزرگِ نبردِ در ام شانه به شانه

 هایخواند گوشم در را اندرزها بهترین

  خطر مۀهنگا در و

 .ایگسترده مرَسَ بر را هایتبال

 

 داری سال چند که این به

 ام کرده فکر حال تا نه

 . کرد خواهم فکر نه و

  ندارم باور نیز را این

 ایآمده دنیا به زمستانی روزی در تو که

 ...بهاری ۀزاد تو مانگُبی

 ؛بهار

 خاک که زمان آن

 .خواب از گشایدمی چشم

 

 

 بازگشت به نمایه
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فردا نوید   883   

 

 فردا نویدِ
 کوهیار

 
 !من عشقِ

 هاگرگ گرسنۀ هجومِ در

 قرن شبِ ترینتاریک در

 امید، نا چنین چه از

 خوانی؟می خانهفراموش را خاک این

 ماست خماریِ وُ خواب در فراموشی

 کنیمنمی سُرود را صدا که زمان این

 ریمگذانمی خیابان در وعده که

 پیوستگی باغِ به رسیدن برای که

 .کنیمنمی تعطیل را کار

 .دانیممی حَرام چنانهم را بوسه وُ رقص و

 !نازنین

 خوانی؟می خانهفراموش را خاک این روی، چه از

 هاآدم و هانام کردنِپاک از مباش هراس در

 شود،می پاک هاکتاب از، نامِ شاملو سیاوش نامِ

 !هرگز هادل از

 دیرنده گهیآتش" هنوز "زندگی" کوه، به ربنگ
 "پابرجاست

 !نجا اهریمنِ با گویدنمی سخن هنوز که وارطان به بنگر

 !کنندمی مردم مَقدمِ را جان عموهایت کوچه، به بنگر

 !من بانوی

 قراریبی هایدهه قرارِبی بانوی

 آر یادبه و بند فرو چشم ایلحظه

 را دشت نرگسِ و باغ نسرینِ

 را نزدیک فردایِ دِنوی و

 .شودمی دور هایتچشم از فراموشی

 .شودمی دیدار وقتِ بخواهی، چون و

 دیگر، بارِ شهامت وُ کرامت وُ خسرو

 .شودمی بیدار خاک این در
1۳22شهریور  28
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شومنمی تسلیم 881   

 

 شومنمی تسلیم
 کوهیار

 
 دور هایسال از ستدردی

 داندَ رفتارِ وُ دیوار وُ دخمه دردِ

  اندکرده را خودشان رِکا لگدها وُ مشت

  فرتوت هالفصَمَ

 سوُکم چشم

 ستخوردهخط مشقِ اعصاب و

 دانیمی تو

 دانممی منم 

 آمد خواهی ماسراغ هم باز

 دیوار وُ دخمه هم باز

 فریاد وُ زمین عمقِ هم باز

 دانممی منم دانی،می تو

 .خواهدمی لتحمّ

 است تربیش تو از کابل رحمِ

 گیردیم خون رنگِ شرم از

  که گاهآن
 خیزدمی بر هایم ناله وُ فریاد

 .نیست کار در تسلیمی اما

 شاید، گریه

 شاید جنون، هایخنده

 ستعادی که هم دلهره

 شومنمی تسلیم اما

 که ایلحظه در درست و

  خود خیالِ در

  فتح هایگزارش و

 ،ایگرفته جشن مرا شکستِ

 است من حرکتِ آخرین نوبتِ

 !مات و حرکت یک تنها

 1011خرداد  26

 بازگشت به نمایه
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داد خواهم رای من 887 !  

 

 !داد خواهم رای من
 مریم پورصفری

 من رای خواهم داد:

 بازگردند خانه به دربند یارانِ که روزی

 کنند یجّهِ را آزادی و

 دار چوبۀ که روزی 

 شود النمحصّ نیمکتِ

 بیاموزند درس هایکالس در کار، کودکانِ و

 است. برابر یک با یک

 نباشد زندان در ممعلّ جای و

 شوند کتابخانه ها،زندان وقتی

 شود ممنوع جمعیدسته گورِ و

  شوند کاندید جناحی هر از وقتی

  قدرت، شهوتِ بی و آرامش و صلح در و

 .شود آباد کشورم

 

  داد خواهم رای من

  گرسنگی فرطِ از زنی که روزی

 نسازد آلوده عشق را در بستری

 نشود خیره ابیقصّ ویترینِ به مردی بارِحسرت نگاهِ و

 دهد رخ سنّ کهولتِ علتِ به مرگ که روزی

 نباشد خون امِحمّ خیابان و
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داد خواهم رای من 881 !  

 

 آزاد وُ عریان کاغذها

 دهند جای را شاعران حرفِ خویش تنِ بر

 پولیبی از کودکی که روزی

 نسوزد بتَ در

 آموزشی، سفری، پروازی

 .نماند نیمه کتابی و

 

 داد خواهم رای یزن من

 ننویسد نامهتوصیّ زندان در سهیل وقتی

 ننالد درد از آرش

 بیارامند شانکودک آغوشِ در نرگس وُ نسرین

 شود حاکم سیاست ۀلکّبی قلم و بیان اندیشه، و

 سرنوشتبی زنانی حضورِ از باشد خالی زنان بندِ

 نکند زایمان حبس در مادری که روزی

 نیاید ادنی به ولیسلّ در کودکی

 رانی نشود.و عشق بازیچۀ چند ساعت شهوت

 

  داد خواهم رای نیز من آری

  زند رسَ سپیده که روزی

 آسایش مایۀ ،شب

 بتابد سانیک همه بر خورشید و

 نشود گم هابیغوله در من رای

 ترس روی از نه باشد منشیبزرگ رِسَ از سکوت و

 نباشد برتر ایعقیده

 نشود تعطیل ایروزنامه

 تعفّ مترادفِ ،سریرو

 فخر نشانِ ،فریب

 .نباشد گمراهی خواب، و

 ،عشق وُ باشد عشق جهان سِمقدّ تنها که روزی

 .!..داد خواهم رای نیز من

 

 اتحاد سراسری بازنشستگانسرچشمه: کانال تلگرامی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به نمایه

 

https://t.me/etehadesarasari/10383
https://t.me/etehadesarasari/10383
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یزدانی علی از کارگری ُسروده سه 883   

 

 یزدانی علی از کارگری رودهسُ سه

 
 

 از... بشنو

 نوا این قاشق وُ بشقاب از بشنو

 نا وُ نان بی یسفره صحنُ روی
 

 دقیق وُ هماهنگ وُ سازهم دو هر

 رقیق سوپی با وُ سرد رودیسُ با
 

 اند کرده خالی چه را یاران یادِ

 :اند کرده اهالی تقدیمِ نوحه
 

 داشتیم یاری چشمِ رانیا ز ما"

 "پنداشتیم می چهآن بود غلط خود

 

 سود چه را یاری رسمِ دریغا ای

 نبود ما حقوقِ دیدن جفا این
 

 داشتیم مرغی پای و سنگدان

 انگاشتیم می یار را نان و مرغ
 

 یکی این بود رهنیمه رفیقِ آن

 طفلکی زد پر وُ کرد رفیقی نا
 

 ما نانِ وُ مرغ برده کف از کهآن

 ما انبانِ این بر زد آتش کهنآ
 

 است پروردون یسوداپیشه نظمِ

 است زر تلنبارِ شاآئین وُ کیش
 

 دارسرمایه یپیشهغارت نظمِ

 قرار وُ آرام وُ نان ما از ردبُ
 

 :فزود آتش بر هیمه ساناین سفره

 ربود ما از نان که دزدی بر مرگ
 

 کشانزحمت شما از دارم شرم

 نان جای مدار سینه در هازخم
 

 داد رخِسُ روزگارِ از باد یاد

 باد یاد نان با سفره وصلِ یادِ
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یزدانی علی از کارگری ُسروده سه 801   

 

 بود مغموم گر سفره روزگاری

 بود محروم خوردنی تمامِ از
 

 نبود کم نان ولی شدمی کم چه هر

 نبود غم نان ولی وُ بود نان فکرِ
 

 رهنمون شد المللبین صندوقِ

 خون شیشه در کنند هاحکومت تا
 

 نچوُ توده کارِ وُ نمحروما خونِ

 ندوُ قومِ این خرندمی ارزان وُ مفت

 

 دمی زایدنمی نفرت وُ غم جز

 آدمی عشقِ افسانه چون گشته
 

 شده ماما المللبین صندوقِ

 ده دسوُ نظامی بزایاند تا
 

 سود ز دارایان آزِ خرسِ که زان

 بود لحظه این تا که خواهد ازین بیش
 

 ندا این جهانی بانکِ از آمد

 بهابی را جان وُ سازید گران ننا
 

 ما جانِ بالی "هدفمندی" شد

 ما نانِ لقمه سفره از کرد حذف
 

 ستم جز ندیدم "هدفمندی" در

 نهم آن بر صفت این توانم یکِ
 

 نبود آن در ستم جز گشتم چه هر

 رود نام با این است آببی نیل

 1۳21مرداد  21

*** 

 
 

 ناچاری یچاره

 رسید سر گرانی گرگِ این باز

 بردرید را زدمانمُ هایهبرّ
 

 هوار ای مزد کوچکِ هایهبرّ

 هار گرگِ این یپنجه در هدر شد
 

 چاق سوداپیشه نظمِ از هار گرگِ

 تاق گشته مانان دو وُ حذف ماققاتُ
 

 مالکان داران،سرمایه ،تاجران

 جان بیمِ در شانتاراج از مردم
 

 استوار معدن سودِ از یکی آن

 سوار او ادهپی کارگرهایش
 

 چاه کارِ بگیرد پیمان یکی وان

 آه ز رپُ شاکشانزحمت یسفره
 

 کالن تولیدِ کارِ در دیگری

 نان محتاجِ همه کارگرهایش
 

 خوار رانت وُ کار ابزارِ مالکِ

 سوار تن هزاران دوشِ بر گشته
 

 او استثمارِ بندِ در کارگر

 بگو دارد گر چاره ل،تشکّ جز
 

 دروُ چو طغیان مگر دبوَنَ اشچاره

 دسوُ چوبِ آتش چو بسوزاند یا
 

 است؟ کرده ویران که را هاروستا

 است؟ کرده پریشان را روستایی
 

 نخود جو، گندم، کرده وارد که آن

 خود چو فربه اشبازرگانی سودِ
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یزدانی علی از کارگری ُسروده سه 808   

 

 بهابی شاتالش از زراعت شد

 هاکوچه در بیچارگی از زارع
 

 هاخانه در کندمی نظافت گه

 دعا گه حافظ، الِف فروشد گه
 

 شودمی ابنّ گاه شوفر، گاه

 شودمی توانا بزهکاری گه
 

 دروُ چو طغیان مگر نَبوَد مانچاره

 دسوُ جوی باید بخشکانیم یا
 

 کس سودِ شکارِ شد کارش که هر

 پس وُ پیش از خورد سرمایه کرکسِ
 

 شدیم هیزم سودشان تنورِ در

 زدیم دم بهرش که زدیمُ شد دود
 

 ردبُبِ ماجان ارشاناستثم دودِ

 ردمُنَ کس بینا چشمانِ با نه ور
 

 راه وُ باد پر شبِ وُ تنها شمع

 پناهجان بی کند طی تواند کی
 

 دست به گیری اگر وحدت مشعلِ

 بِرَست آن با توانمی سیاهی زین
 

 من چوهم ای وحدتیم از ناگزیر

 تن دست یک از نشنیده صدا کس
 

 ابد تا دودی وُ سوزیم می نه ور

 بد چه وین ما شبِ سازد رحَسَبی
 

 نان بندِ در خود وُ سازیم جهان ما

 گمانبی پستی تقدیرِ چنین با
 

 بود؟ چه هامانچارگیبی یچاره

 سود بنیادِ رهی هر از کنیم سدّ

 

 بازی آخرِ خندانِ داورانِ
 بازی

 اشپایانی ساعتِ به

 شودمی نزدیک

 ؟!دیوانه

 ،نه

 اامّ

 ؟چیستی که بگویم چگونه

 هنوز اتبینش پشتِالک

 نمَشَ وُ عشیره هایکوچه از

 نیامده بیرون

 تآزَ سرِهفت اژدهای

 ناپذیرسیری که

 اتکینه وحشیِ گرازِ

 ترسیده که

 اتدوش مارهای خشمِ نیشِ زهرِ و

 تازبان بر کندمی شتنَ که

 گوییمی تلخ چه وه

 !مسموم

 ست بازی آخرِ

 نیاید تکارَ هیچ به نفت دیگر

 رسَ یفتیلهبی انوسِف با

 تاقدرت یهچلّ شبِ در

 غاکمُ مارشُبی که

 ر؛تِستَمُ پایت پیشِ
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یزدانی علی از کارگری ُسروده سه 800   

 

 !نماییمی عجول

 آخر

 ایصحنه چنین در

 توانیمی چگونه

 را کچابُ خرگوشِ نقشِ

 کنی بازی هموار دشتی در

 را تاتماشاگران و

 داورانی که

 ترازو به حمسلّ

 فریادند و

 نخندانی؟

 ست بازی آخرِ

 ستبَنبُ هایکوچه در اتبینش پشتِالک و

 نمَشَ وُ عشیره

 .است شده گم

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به نمایه
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  ادبیات 806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادبیات
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دهخدا اکبرعلی عالمه َپَرند، و َچَرند 800   

 

 دهخدا اکبرعلی عالمه ند،رَپَ و ندرَچَ

 
که از مالکان « خانباباخان»در تهران متولد شد. پدرش  12۱2علی اکبر دهخدا در سال اشاره: 

متوسط قزوین بود، پیش از والدت دهخدا از قزوین به تهران آمد و در این شهر اقامت گزید. علی 
آموخت. بعدها به مدرسه علوم « شیخ غالمحسین بروجردی»اکبر دهخدا تحصیالت قدیمی را نزد 

سیاسی رفت. پس از پایان تحصیل به خدمت وزارت امور خارجه در آمد. عالمه دهخدا در سال 
که به وزیر مختاری ایران در کشورهای بالکان منصوب شده بود به « معاون الدوله غفاری»ا ب 1281

 .اروپا رفت و حدود دو سال و نیم در اروپا و بیشتر در وین اقامت داشت

 :های دهخدافعالیت 

صور همزمان با آغاز مشروطیت، دهخدا با همکاری مرحوم جهانگیرخان و مرحوم قاسم خان، روزنامه معروف 

بود. جذاب ترین قسمت این روزنامه یک ستون  مشروطیت اسرافیل را منتشر کرد که از جراید بنام و مهم صدر

نوشته می شد. سبک نگارش « دخو»به قلم عالمه دهخدا و با امضای « چرند و پرند»طنز بود که تحت عنوان 

نامه نگاری و نثر معاصر فارسی پدید این ستون در ادب فارسی بی سابقه بود و مکتب جدیدی را در عالم روز

 .آورد

با شجاعت و جسارت تمام همه مفاسد اجتماعی و سیاسی آن روزگار را با روش طنز در آن مقاالت  دهخدا 

مقاالت طنز آمیز دهخدا به خاطر آنکه منتشر می کرد. علی اکبر دهخدا یکی از بنیانگذاران طنز ایران است. 

نوشته شده و به خدمت همان مردم در آمده بود و دردها و نیازهای آنان را باز می به زبان مردم کوچه و بازار 
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دهخدا اکبرعلی عالمه َپَرند، و َچَرند 803   

 

گفت در قلب مردم نفوذ بسیار کرده بود و خوانندگان بسیار داشت. صور اسرافیل مهمترین روزنامه دوره اول 

 .مشروطیت در ایران بود

و مخالفت وی با مشروطیت و « محمد علی میرزا»و به روی کار آمدن« مظفرالدین شاه»پس از درگذشت  

آزادیخواهان به دستور وی مجلس به توپ بسته شد و جمعی از آزادیخواهان تبعید و دستگیر شدند و دهخدا 

که جز گروه آزادیخواهان بود به پاریس تبعید شد. عالمه دهخدا در آنجا و سپس در سوئیس به انتشار مجدد 

ه گوشه ای از دنیا می رفت و مرکز نشر صوراسرافیل، به مرکز روزنامه صوراسرافیل دست زد. هر نسخه آن ب

 .مراجعات ایرانیان مشروطه طلب تبدیل شده بود

پس از تبعید محمد علی میرزا، علی اکبر دهخدا به استدعای مشروطه طلبان به ایران آمد و به عنوان نماینده  

در یکی از روستاهای چهارمحال بختیاری  به مجلس شورای ملی راه یافت. در دوران جنگ جهانی اول، دهخدا

ایران سکونت داشت و پس از پایان جنگ به تهران بازگشت و از امور سیاسی کناره گرفت و به کارهای علمی 

 .و فرهنگی مشغول شد و تا پایان عمر پر ثمر خویش، به مطالعه و پژوهشهای خود ادامه داد

تقدیم می شود  ای که در ادامهنمونه .ان می انداختمستبدان و درباری آتش در جانِ مقاالتِ دهخدا

 این ادعای ماست: و مصداقِ حکایت، 

  

 

 ند، عالمه علی اکبر دهخدارَپَ ند ورَچَ

 ۱شماره 
اگرچه دردسهر می دهم، اما چه می توان کرد نُشخوار آدمیزاد حرف است. آدم حرف هم که نزند دلش می پوسد. ما  

است. این دمدمی حاال بیشتر از یک سال بود موی دماغ ما شده بود که کبالیی ! تو یک رفیق داریم اسمش دَمدَمی 

که هم از این روزنامه نویس ها پیرتری هم دنیادیده تری هم تجربه ات زیادتر اسهت، الحمد  به هندوستان هم که  

 !رفته ای پس چرا یک روزنامه نمی نویسی؟
آلن با من ادعای دوسهتی می کنی آن وقت دشمن من خواهی شد. ثانیاً  می گفتم: عزیزم دمدمی! اوالً همین تو که ا

از اینها گذشهته حاال آمدیم روزنامه بنویسهیم بگو ببینم چه بنویسیم؟ یک قدری سرش را پایین می انداخت بعد از   

را مهدتی فکر سهههرش را بلند کرده می گفت: چه می دانم از همین حرفها که دیگران می نویسهههند: معایب بزرگان  

بنویس؛ به ملت، دوسههت و دشههمنش را بشههناسههان. می گفتم: عزیزم! وا  بِا  این جا ایران اسههت این کارها عاقبت 

 .ندارد
 … !می گفت: پس یقین تو هم مستبد هستی. پس حکماً تو هم بله

چقدر آب  …تو هم بله! ۀ وقتی این حرف را می شنیدم می ماندم معطل، برای اینکه می فهمیدم همین یک کلمههه

 .برمی دارد
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دهخدا اکبرعلی عالمه َپَرند، و َچَرند 801   

 

باری چه دردسهر بدهم آن قدر گفت گفت گفت تا ما را به این کار واداشت. حاال که می بیند آن رویِ کار باالست و  

 .دست و پایش را گم کرده تمام آن حرفها یادش رفته
: ی گویدتها یک فرّاش قرمزپوش می بیند دلش می تپد، تا به یک ژاندارم چشهههمش می افتد رنگش می پرد، هی م 

امان از همنشین بد، آخر من هم به آتش تو خواهم سوخت. می گویم: عزیزم! من که یک دخو بیشتر نبودم چهار تا 

باغستان داشتیم باغبانها آبیاری می کردند انگورش را به شهر می بردند کشمشش را می خشکاندند. فی الحقیقه من 

 :ن طور که شاعر عَلَیهِ الرَّحمَه گفتهدر کنج باغستان افتاده بودم تویِ ناز و نعمت هما
 پایه نه زدم می بیل نه

 سایه در خوردم می انگور

 

در واقع تو این کار را روی دست من گذاشتی. به قول 

طهرانی ها تو مرا روبند کردی ، تو دستِ مرا توی حنا 

 !گذاشتی . حاال دیگر تو چرا شماتت می کنی؟
 .جوانمرگی استۀ می گوید: نه، نه، رشد زیادی مایه

 .می بینم راستی راستی هم که دمدمی است
خوب عزیزم دمهدمی! بگو ببینم تا حاال من چه گفته  

ام که تو را آن قدر ترس برداشهههته اسهههت. می گوید: 

قبهاحههت دارد ، مردم کهه مغز خر نخورده انههد. تها تو    

است. این پیکره « فرح زاد»من می فهمم « ف»بگویی 

وم است آخرش چه ها خواهی ای که تو گرفته ای معل

نوشت. تو بلکه فردا دلت خواست بنویسی: پارتی های 

بزرگههان مهها از روی هواخواهی روس و انگلیس تعیین 

 در قزاقخانه …می شهود. تو بلکه خواسههتی بنویسی  

صههاحب منصههبانی که برای خیانتِ به وطن حاضههر   

نشهوند مسموم )در این جا زبانش تپق می زند لُکنت  

د و می گوید( نمی دانم چه چیز و چه چیز، آن وقت من چه خاکی به سهههرم بریزم و چه طور خودم را پیهدا می کن 

پیش مردم به دوستیِ تو معرفی بکنم. خیر خیر ممکن نیست. من عیال دارم، من اوالد دارم. من جوانم. من در دنیا 

 .هنوز امیدها دارم
انیاً من تا وقتی که مطلبی را ننوشهته ام کسی قدرت دارد به من  می گویم: عزیزم! اوالً دزدِ نگرفته پادشهاه اسهت . ث  

بگذار من هر چه دلم می خواهد در دلم خیال بکنم هر وقت نوشههتم آن وقت هر چه دلت می خواهد  …بگوید: تو! 

ت سبگو. من اگر می خواسهتم هر چه می دانم بنویسم تا حاال خیلی چیزها می نوشتم مثالً می نوشتم: االن دو ماه ا 

که یک صاحب منصب قزاق که تن به وطن فروشی نداده، بیچاره از خانه اش فراری است و یک صاحب منصب خائن 

 .با بیست نفر قزاق مأمور کشتن او هستند
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دهخدا اکبرعلی عالمه َپَرند، و َچَرند 807   

 

بانک انگلیس تفتیش بشود بیش از بیست کرور از قروضِ دولت ایران را « بۀ »مثالً می نوشتم: اگر در حساب نشانه

 .می توان پیدا کرد
مثالً می نوشهتم: اقبال السهلطنه در ماکو و پسر رحیم خان در نواحی آذربایجان و حاجی آقا محسن در عراق و قوام   

 .در شیراز و ارفع السلطنه در طوالش به زبان حال می گویند چه کنیم؟ اَلخَلِیلُ یَأمُرُنِی وَاَلجَلِیل یَنهَانِی
هندس بلژیکی از راه تبریز، که با پنج ماه زحمت و چندین هزار م« دوبروک»مثالً می نوشهتم: نقشه ای را که مسیو  

دولت بدبخت کشید، یک روز از روی میز یک نفر وزیر پر درآورده به آسمان رفت و هنوز ۀ تومان مصارف از کیسهههه

 .مهندس بلژیکی بیچاره هر وقت زحماتِ خودش در سر آن نقشه یادش می افتد چشم هایش پر از اشک می شود
حرف ها به این جا می رسهد دستپاچه می شود می گوید: نگو نگو، حرفش را هم نزن، این دیوارها موش دارد  وقتی 

  موشها هم گوش دارند
می گویم: چشهم! هر چه شهما دستورالعمل بدهید اطاعت می   

کنم. آخر هر چه باشد من از تو پیرترم یک پیرهن از تو بیشتر 

لب را باید نوشههت چه پاره کرده ام من خودم می دانم چه مطا

 .مطالب را ننوشت
ماهِ گذشته  01ۀ آیا من تا به حال هیچ نوشته ام چرا روز شنبه

وزیر داخله آمد و آن حرف های تند و سخت ۀ وقتی که نمایند

 را گفت یک نفر جواب او را نداد ؟

آیا من نوشههته ام که: کاغذسههازی در سههایر ممالک از جنایات  

ران چرا مورد تحسین و تمجید بزرگ محسهوب می شود، در ای 

 شده؟

 ۀآیا من نوشته ام که: چرا از هفتاد شاگرد بیچاره مهاجرِ مدرسه

آمریکههایی می توان گههذشهههت و از یههک نفر مههدیر نمی توان 

 گذشت؟

اینها که از سهرایر مملکت اسهت. اینها تمام حرفهایی است که   

همه جا نمی توان گفت، من ریشههم را که توی آسههیاب سههفید 

 .ام ، جانم را از صحرا پیدا نکرده ام، تو آسوده باش هیچ وقت از این حرفها نخواهم نوشت نکرده
به من چه که وکالی بلد را برای فَرطِ بصههیرت در اعمال شهههرِ خودشههان می خواهند محض تأسههیس انجمن ایالتی 

 .مراجعت بدهند
خونِ مسلمین. منم ۀ اند که منم خورندپسر قوام در محضر بزرگان طهران رجز می خوۀ به من چه که نصهرالدولهههه 

گرفته ام. منم که هفتاد و پنج نفر زن و عرضِ اسهههالم . منم که آن دَه یکِ خاکِ ایالتِ فارس را به قهر و غلبهۀ بَرند

توپ و تفنگ هالک کردم. به من چه که بعد از گفتن این حرفها بزرگان طهران هورا ۀ مرد قشقایی را به ضرب گلوله

 ... زنده باد قوام می گویند می کشند و
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دهخدا اکبرعلی عالمه َپَرند، و َچَرند 801   

 

وقتی که این حرفها را می شنود خوشوقت می شود و دست به گردنِ من انداخته روی مرا می بوسد می گوید: من از 

قدیم به عقلِ تو اعتقاد داشههتم، بارک ا ! بارک ا ! همیشههه همین طور باش. بعد باکمال خوشههحالی به من دسههت 

 .داده، خداحافظ کرده، می رود
 داری وطن

 است در خاطر به خردی ز هنوزم

 دست برده ماکیان ۀالنا در که

 گَزید سختی به آنان منقارم به

 جهید دم آن رگ از خون چو اشکم که

 !هان که زد ام گریه بر خنده پدر

 ماکیان از آموز داری وطن

  8608چاپ کتاب های جیبی ، 86علی اکبر دهخدا ، ص  -برگرفته از:چرند و پرند

 

 بازگشت به نمایه
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برف دانۀ سرگذشت   803   

 

 برف دانۀ سرگذشتِ
 صمد بهرنگی/ داستانک 

  هشتاد و دومین زادروز آموزگار کبیر کودکان روستاییتیرماه،  2به بهانۀ 

 

 (ارسباران 1۳02شهریور  2 -یزتبر در 1۳18تیر  2)

 مهه روی و آمدند می کنانرقص برف های دانه. کردممی تماشا را بیرون و بودم ایستاده پنجره پشتِ برفی روز یک
 بزرگی ی دانه. چیز همه روی کرت، لب ی آفتابه روی دیوارها، سر درختها، ویر رخت، بند روی. نشستند می چیز
 چقدر. نشست دستم کف آرام دانه. گرفتم برف ی دانه زیر و بردم بیرون دریچه از را دستم. آمد می پنجره طرف
 داشت بانز برف ی دانه این کاش: گفتم خودم به لب زیر! داشت منظمی و زیبا بریدگی و شکل چه! بود تمیز و سفید
 گفت! می برایم را سرگذشتش و

 : نمک تعریف برایت کن گوش چیست، سرگذشتم من بدانی داری میل اگر: گفت و داد صدا برف یدانه وقت این در

 یم آنور و اینور دیگر یقطره میلیارد میلیاردها همراه. بودم خزر دریای توی. بودم آب قطره یک پیش ماه چند من
. دمش بخار و شدم گرم من. تابید می گرمی آفتابِ. گشتم می دریا روی تابستان روز یک. گذراندم یم روز و رفتم
 باد. رفتیم می باال خود به خود و بودیم درآورده رپَ کیسبُ از ما. شدند بخار من با هم دیگر یقطره هزار هزاران
 بخار های توده سو هر از. ندیدیم را آدمها دیگر که رفتیم باال آنقدر. کشاندمی طرف هر به را ما و بود افتاده ماندنبالِ
 و رفتیم می هم در و چسبیدیم می تربزرگ های توده به و رفتیم می ما هم گاهی. چسبید می ما به و آمد می

 تر ردهفش و شدیم می زیادتر و رفتیم می دورتر و رفتیم می باال و رفتیم می راه هم کیپ هم باز و شدیم می فشرده
 .کردیم می ترتاریک را شب وقتآن و را ستارگان و ماه جلو گاهی و گرفتیم می را آفتاب جلو گاهی. شدیم یم

 ریبیغ و عجیب هایشکل به را ما و زد می ما توی باد بودیم، شده ابر ما گفتند، می بخار های ذره از بعضی که آنطور
 .دیدم می غیره و خر و آدم و شتر شکل به را ابرها گاهی بودم، دریا توی که خودم. آورد می در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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برف دانۀ سرگذشت   861   

 

 ودیمب رفته هم توی آنقدر. بود شده سرد هوا. بودیم رفته باال خیلی ما. بودیم سرگردان آسمان در ماه چند دانم نمی
. مروی می کجا دانستم نمی من ؛کردیم می حرکت جمعی دسته. کنیم دراز را خود پای و دست توانستیم نمی که
. یمداشت وسعت خیلی. بودیم گرفته را آفتاب جلو خودمان ما گویا. نبود خبری آفتاب از. دیدم مین هم را برم و دور
 .زمین برگردیم و شویم باران خواستیم می. داشتیم پهنا و درازا کیلومتر صد چند

 .دیمش می باران داشتیم. بخار نیمی و بودیم آب نیمی همه ما. گذشت مدتی. نبود دلم تو دل زمین شوقِ از من
: ادد جواب شده؟ چه: گفتم یکی به. کردم نگاه برم و دور به. لرزیدند همه و لرزیدم من که شد سرد چنان هوا ناگهان
 هانیناگ سرمای این. باشد گرم هوا است ممکن دیگر جاهای در البته. است زمستان هستیم، ما که آنجا زمین، در حاال
 ...هم خودت تو. شوم می برف دارم نم! کن نگاه. شویم باران ما گذارد نمی دیگر

 هم دیگر یذره هزار هزاران و من او، دنبال. زمین طرف افتاد راه و شد برف. بدهد ادامه را حرفش نتوانست رفیقم
 .باریدیم زمین بر و شدیم برف دیگری از پس یکی

. دمفهمی نمی هم را سرما. کردممی پرواز کاه پرِ مثل. بودم شده سبک حاال اما. بودم سنگین بودم، دریا توی وقتی
 .آمدیم می پایین و کردیم می رقص. بود شده من بدن جزو سرما

 !بودم شده دور چقدر خزر دریای از. افتم می تبریز شهر به دارم دیدم شدم، نزدیک زمین به وقتی

 بروم همینجوری اگر دیدم. کشد می زوزه سگ و زند می دگنک با را سگی دارد ای بچه که دیدم می باال آن از
 باد. ببرد دیگری جای و بدهد نجات مرا که کردم خواهش باد از ای، بچه چنین سر روی افتاد خواهم یکراست
 ...و آمد خوشم ازت گرفتی من زیر را دستت تو دیدم وقتی. اینجا آورد و برداشت مرا. کرد قبول را خواهشم

 .است شده آب دیدم کردم نگاه. برید برف ی دانه صدای جا همین در

 
 (1۳28اسفند  20 – 1۳12اسفند  ۱یاد غالمحسین فرنود )زنده

 بازگشت به نمایه
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فرنود" برای" صمدِ  " خطّ  به" سایه" شعر 868 "  

 

 "فرنود" برای "صمد"ِ  خطّ به "سایه" شعر

 

ه ب بهرنگی صمد از ِ ارزشمند خطّدست اینتصویر  ، در سال گذشته-)سایه( ابتهاج هوشنگ دختر- ابتهاج یلدا
 بتهاجا امیرهوشنگ ی«گالیا دیرست» شعربخشی از متن  که کرد منتشردر کانال تلگرامی خود  را -فرنود-ش ادوست

 شده نوشته 8608 مردادماه 88 در -کسوت اهل تبریزپیش مترجم و نویسنده- فرنود غالمحسین برایرا  (سایه. ا.ه)
در طول فرنود . به ابدیت پیوست 8631ال سدر آخرین روزهای نزدیک صمد بود که حلقۀ یاران از  فرنود .است

ی و نژادپرست« »ابر دلباخته« »هاقضیه سنجاق« »انقالب فرهنگی در کوبا»زندگی خود به ترجمه آثاری از قبیل 
موغامات »و « داناندر بساط نکته»های کتاب. را در کارنامه کاری خود دارد« الیوتاسنامه تیزندگی»و « خواریجهان

 «دبلن و کوتاه» و «معلم مردم»از جمله آثار مطرح این نویسنده است، همچنین وی مقاالتی تحت عنوان  «آذربایجان
نامه این نویسنده اطالعات دقیقی در رابطه با زندگیاست.  درآورده تحریر رشته به را (ممقانی قاضی محمد برای)

چاپ رسانده، در اختیار نیست؛ گویا فرنود در به « پوشعلی سیاه»مطرح که برخی از آثار خود را با نام مستعار 
 وشتهن شعر از پیش ایمقدمه در صمد  .هایش کمتر دیده شودسکوتی خودخواسته فرو رفته بود، تا علیرغم توانایی

 را شعر بیت چند این هم من! یادگار به بماند تا بنویسم دفتر این در چیزی که گفتی عزیز، فرنود»: است
  «.....نویسممی برایت سایه.ا.ه از

 بازگشت به نمایه
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هااخراجی 860   

 

 هااخراجی
 ...و هپکو ه،تپّهفت رزمندۀ کارگرانِ به تقدیمرادیویی/  کوتاهِ نمایشنامۀ

 8631 علی یزدانی/ اردیبهشت

 
 زهره و مینا حبیب، رجب، :هاشخصیت

 مینا و حبیب یخانه کارگری، ایخانه پذیرایی :صحنه

 

 و حبیب برای قرص ایبسته و آب لیوانی مینا. فکرند در و کرده کز ایگوشه در کدام هر رجب و حبیب

 .آوردمی رجب برای چای استکانی

 هایبهونه به هاقالب فروش و مدیریت تو جایی جابه و ورودی در جلوی بُرد روی کارخونه، ضرر یاطالعیه این: حبیب

 به ور کارخونه حتمیه، کارخونه تعطیلی میاد بوش که جور این. کنن سره یه رو کارخونه کارِ که اینه برای مختلف

 کم یبهونه به امروز. کننمی شروع هم رو کارگرا اخراج آسه آسه. شده تموم چی همه و فروختن خصوصی بخش

 هم ارگراک اخراج حال هر در اما. بعد یهفته نشد فردا، پس نشه، فردا اگه حاال …هم فردا تولید، ظرفیت شدن

. یستنن کاره این خریدن، واقعیش قیمت دهم یک به بانکی کلون هایوام با رو جا این که اینایی نکن شک. حتمیه

 ...که شنیدم چیزایی یه من تازه

 ...رممی منم خُب باشه الزم. حبیب نکن، خودخوری خودبی: مینا

 ...نامو بی جبار جیحا کلفتی بری خوایمی. کنی کار هم تو نکرده الزم نخیر: حبیب
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هااخراجی 866   

 

 گرسنگی از شدن اخراج که اونایی مگه هم، سر آخر. نکردن اخراج رو تو اصال شاید حاال. نخور حرص االن از: مینا

 .کنیمی مسافرکشی. نیستی کمتر که آقا عزیز از. دیگه میشه جوری یه باالخره مردن؟

 پول دومک با تازه. کنم مسافرکشی آقا عزیز مثل ونمتنمی سال و سن این تو که من ها،زنیمی حرفایی هم تو: حبیب

 بخرم؟ ماشین

 که داره جمعیت چقدر کوچیکی این به شهر مگه. خریدی هم ماشین و اومد گیرت هم پول کن فرض حاال: رجب

 کار ونهکارخ این تو نفر هشصد هفتصد و هزار. نیستی تنها که تو. آقا حبیب باشه؟ داشته الزم مسافرکش همه این

. نک فکر کم یه بیاری، در بازی غریبم من ننه و بگیری دست کنم چه کنم، چه یکاسه که این جای به. کننیم

 .برسیم نتیجه یه به و کنیم کاسه یه فکرمونو هم با بذار کم دست

 ...آوردیم در زندون از سر ریختیم هم رو فکرمونو تو با بار یه بابا ای: حبیب

 ...من داداش دفعه یه حاال گی؟می خودت شجاعت از روزها او از تعریف وقت چطور: مینا

. ودب هم مقابلش راه کنی،می فکر طوری این واقعا اگه پس خب …تو نیست الزم هستم خودم وقتی جان مینا: رجب

 راس راس رخونهکا تو که نفری دویست اون از یکی بشی هم تو. کنی پیدا بیا برو کلی و بسیج توی بری تونستیمی

 ...بگه بهشون تونهنمی هم کسی و گیرنمی امتیاز بیشتر همه از و رنمی راه

 ...که نشده کشیده جاها اون به کارم دیگه خان رجب نه: حبیب

 چن. مکنی فکر تونیممی بهتر طبیعت دل توی جا اون. کوه بریم رو جمعه این قدیما مثل بذار برنامه پس خب: رجب

 .کرد باید کار چه ببینیم بریم هم با بیان بگو فکرن اهل که هم رو کارگرا این از تا

 عسلویه؟ گردیبرمی کی داداش: مینا

 چطور؟: رجب

 ...و کنهمی سکته کنن، اخراجش جوریاین اگه. کن پیدا حبیب برای جا اون کارم یه داداش خدا رو تو: مینا

 شیمی خالص شرش از: حبیب

 ...وقت اون گم، می چی من ببین: مینا

 ...شد الزم اگه حاال. همید پیش اقال جا این. نیست دیگه جاهای از بهتر وضع هم جا اون: رجب

 ...هست کار امکان اگه. شونه برنامه تو همهِ اخراج که نداره خور رد: حبیب

 ور و،ر کارخونه این قرمساق شاه اون. بدید دست از آسونی به رو کارخونه این نباید شما اما سپرممی من باشه: رجب

 بخواد که نیست کسی مال. اینجاست مردم مال کارخونه این. نیاد در صدامون که انداخت راه ما پدرای هایزمین

 ...بفروشه

 .فروشنمی دارن که حاال: حبیب

 ...غیرتیهبی اسمش نیاد در صدات و باشی خونه تو اگه زنه،می آدم یخونه به دزدی یه وقتی: رجب

 نشه؟ غیرتیبی که نگرفتی رو دزد ییقه خودت، اخراج از بعد چرا پس: حبیب

. ودب کارخونه مدیر و من شخصی دعوای بحث. بگیرم جلوشو که نبود کارخونه تعطیلی و فروش قرار موقع اون: رجب

 از رتبیچاره اینجا دارایدکون. معطلن ول شهر یهمه بشه، تعطیل کارخونه این اگه. شهره این اقتصاد بحث االن اما

 ماه هس نه دیگه، ماه دو بدی، قرضتو نتونی ماه این که دوننمی دن، می شما به نسیه جنس اگه االن. شنمی اکارگر
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هااخراجی 860   

 

 همه اشه،ب حقوق به امیدی که باشه نداشته کار جا این کسی اگه اما. گردونیبرمی پولشو گرفتی، حقوق که دیگه

 .کشه می نفس کارخونه این با شهر این. کنن جمع هاشونو کوزه و کاسه باید

 ...اگه هالبت. شم می اخراج بقیه از زودتر فقط بزنم، داد اگه منم. فروشهمی رو کارخونه قانون مطابق داره دولت: حبیب

 شه؟ب اجرا باید قانونی هر گفته کی هم بعد. شهنمی موجه کارشون کنن،می کشیحق قانون، مطابق چون اوال: رجب

. خصوصی بخش به کنن می واگذار رو ها کارخونه این دارن کردن، تهش و رس که قانون، 00 اصل طبق هم بعدش

 می که دارن قبول هم حضرات خود که بینیمی. کنننمی هم صحبت ازش حتا رو قانون همین 06 اصل که درحالی

 گممی. بشی اجاخر زودتر که بزن داد گمنمی من من، برادر آقا، حبیب اون از غیر. نکرد اجرا رو هاقانون از بعضی شه

 …باید گرفت رو کارخونه فروش جلوی نشه اگه شاید شاید،.. کرد پیدا حلی راه و کرد فکر باید

 بزنیم؟ آتیش رو کارخونه کنیم؟ کار چی باید: حبیب

 راچ بزنی، حرفتو دیگه جورای بشه وقتی. هست زیادی چیزای زدن، آتیش برای بزنی؟ آتیش رو کارخونه چرا: رجب

 نیدک صحبت کارگرا بقیه با شه می کم دست نشد، واقع موثر کاری هیچ اگه هم سر آخر ببری؟ بین زا کارتو محل

 تا باشین داشته خبر حساب، تسویه برای خودتون حقوق و حق از و کنید مرور رو بیمه تعهدات و کار قانون همین و

 .کنن سمبل رو تون حقوق و حق یهمه غاز چندر با نتونن

 بریزیم؟ سرمون تو خاکی چه بعدش. ماه چند خرج شهمی بگیریم کامل هم رو تسویه: حبیب

 یهبق بین امیدی هنوز اگه اما. کرد شهنمی کاری هیچ واقعا باشن، شده ناامید قدر این تو مثل هم بقیه اگه: رجب

 .کرد فکر زیادی هایحل راه روی شهمی باشه،

 ارخونهک دم بریم تونیممی کارگرا بقیه های زن با من باشه، جدی کارگرا اخراج و تعطیلی و کارخونه فروش اگه: مینا

 … و بشینیم

 !افتادی راه. باریکال: رجب

 …باشه الزم اگه خب. دوستم خانوما از خیلی با من. داداش کنمنمی شوخی: مینا

 .هاس خونواده طرف از عالی حل راه یه این خب. گفتم جدی منم: رجب

 یمکنمی نظر صرف هامون برنامه از اینجا، آوردن تشریف محترم خانومای چون بگن هم نااو داری انتظار البد: حبیب

 …و

 گیری؟می هیچ به رو هازن ما همیشه چرا حبیب: مینا

 .گیرنمی هیچ به دارن، زورشو که اونایی. گیرمنمی هیچ به من: حبیب

 بگیره؟ هیچت به که رسهنمی بهت زورش رفیقم، که کردی کار چه مینا( خنده با: )رجب

 ترسی؟نمی زنت از واقعا تو یعنی: حبیب

  …نه که کنممی اعالم شجاعت با نیست جا این که حاال( خنده با: )رجب

 ....و خنده صدای

 بازگشت به نمایه
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گرفت دائم اقامت که جوئی پناه 863 !  

 

  گرفت! دائم اقامت که جوئی پناه
 یالنیگ یتق

میالدی در زمان اقامتم در کمپ پناهندگی آنرا برای نشر  1220این متن، نوشته ای است که در مارس 
 نوشته بودم. "آئینه"نام های بدر گاه نامه

 

ازگشت به ایران در فوریه سال جاری، جوانی ایرانی به علت دریافت جواب منفی پناهندگی و خطر ب

 زیر برای او و با یادی از اوست. خودکشی کرد. نوشتۀ

   ... 

اصالً انتظار نداشتم که با  دیباورکن بهم برخورد؛ یلیخ

برخورد کنند. مرا چند  یسادگ نیمن به هم یخودکش

 نیقدر در اکردند. راستش، آن دایروز پس از مرگم پ

مسائل مختلف بودم حواسم نبود باالخره  ریمدت درگ

 یجنازه ام، متوجه شدند. زمان یچند روز گذشت تا از بو

 یحل ناشدن یمشکل میبدنم برا یبودم، بو ندهکه زهم

 یالئیهوا گرم باشد، واو یکه وقت رانیهم در ابود. آن

 ینم یادهیاست. دوبار حمام در روز هم به حال من فا

کردند. حاال هم، با یاعتراض م شهیهم انمیرساند. اطراف

 چیکردند. بعد هم بدون هدایبدن مرا پ یبو نیهم

گام ساده به پرونده  چندو با  یخاص فاتیتشر

سالن  یام خاتمه دادند. اول از همه مرا از تویناهندگپ

 دیکمپ خارج کردند. در واقع با یتو لیو طو ضیعر

 یودر س یبه کمپ ابانیخ یسو نیا یمرا از کمپ م،یبگو
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گرفت دائم اقامت که جوئی پناه 861 !  

 

مستقل به من دادند و با اقامت  یمنتقل کردند. جائ گرید

و آنگاه  دهدائم و بدون خطر بازگشت من موافقت کر

نه مشکل اقامت موقت،  گریبستند. حاال دپرونده ام را 

ندارم؛ تنها  یرقانونیاقامت غ ایخطر عودت به کشور و 

و  ودشینم کیکس به من نزدچیاست که ه نیمشکلم ا

 یپرسند نه حتیاز من م یزند. نه حالیبه من نم یسر

ه چه مرگم بود م،یکه بگو گذارندیم یامن مصاحبه یبرا

 .کرده ام یخودکش هک

 یکنم، اصالً انتظار نداشتم با خودکشیم دیاز هم تأکب   

به  یاز درخت یساده برخورد کنند. انگار برگ قدرنیمن ا

ام یافتاد و تمام. انتظار خودم آن بود خودکش نیزم

 خی تمسیس نیبه ا یتکان اناًیبه پا کند و اح یسروصدائ

 یگدیرس ترعیسر انیزده بدهد تا بلکه به کار پناهجو

و احزاب  یروزها که مسئوالن دولت نیخصوصاً اکنند. 

 یمنف یدیبا د شیاز پ شینسبت به پناهنده و پناهجو ب

کامل از کنار حقوق او  یتفاوت یکنند و با بیبرخورد م

 .گذرندیم

 اسم و یبلکه حت د،یاش نگزکک یاما نه تنها کس   

و  دندیرا هم نفهم گرمید یزهایمشخصات و چ

حاال مجبور شده ام خودم  د؟ینیبیمنشناختند. بخت مرا 

 وارد کنم تا بلکه بتوانم گرید یکیرا بزور به تصورات 

 .میمنعکس نما یرا در جائ میهاحرف

وارد  دیجد یایدن نیبه ا کهنیاز ا م،یبگو دیابتدا با   

روز  نیکنم. از اولیم یاحساس دلتنگ یام، کمشده

 – دینامیم "ایدنآن" راآن شما که – ایدن نیورودم به ا

ام و بد مختلف داشته هایآدم با برخورد مورد چند

 ایدن نیها و اوضاع اآدم نیاز ا تانیهم برا یکم ستین

 یایکه در دن میبگو دیبا زیحرف بزنم. اما قبل از هرچ

ندارد و ورود و خروج به  یخرج چیمسافرت ه جانیا

زاد باز و بسته جهان کامالً آ یو کشورها ایاروپا و آس

از نظر  ی. حتستیدر کار ن یتیمحدود چیهست و ه

هم کامالً ممکن است. با  میبازگشت به اعصار قد ،یزمان

کرد، از اسب و االغ  فرتمسا شودیهم م یا لهیهر وس

 .موشک یحت ایو  مایگرفته تا هواپ

 یام که شما حتدهید نجایرا ا یسرشناس یهامن آدم   

 وفلسیف نوزای. مثالً اسپدینیبیدر خواب هم آنها را نم

و  زدیخودش قدم م یام که داشت برا دهیرا د یهلند

 معروف سندهیکرد. چند شاعر و نویبا خودش صحبت م

راحت کرده  ایرا هم که مثل من خودشان را از عذاب دن

که در  میرا هم بگو نی. در ضمن، اکردمبودند، مالقات 

مه به که در ه شودیگفتگو م یبه چنان زبان نجایا

 لیقب نیقابل فهم هست و مشکل مترجم و ا سانکی

که شما به افسر مصاحبه  ی. خصوصاً زمانستیدر کار ن

 یگرید زیو مترجم چ دییگویم یزیچ هیکننده هلند 

 .باشد یاش هم باق میو تازه دو قورت و ن دهد؛یم لیتحو

 

 

ام.  ها آشنا شدهیلیگفتم که با خیداشتم م م،یبگذر   

 کردند. البتهیبه من نگاه م نیتحس دهیان با دهمه ش

و  یو خودمان یو گروه باز یبندهم دسته نجایا

 یاهیکه باالتر از س یجائهست؛ اما از آن ادیز یخودشان

کشند، چون مرده یرا نم گریهمد گرید ست،ین یرنگ

 یکنند، فقط گاهیدعوا هم نم یامکان کشتن ندارد! حت

ها و تجمعات . در جشنکنندیبا هم بحث و جدل م

ه ب ا،یدنسرشناس از آن یخصوصاً به افتخار ورود چهره ا

خودشان  یمرده ها، جدا از هم و در گروه ها یایدن

 .نندینشیم
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گرفت دائم اقامت که جوئی پناه 867 !  

 

 دیاست، حتماً خواه یگرید یایدن نجایا میاگر بگو   

! باور است یگرید یاینبود! بله دن یگریگفت: انتظار د

 یندارد؟ حت یازین دنیبه خوردن و نوش یکس دیکنیم

 گروهی و دسته هر در –یمذهب میتعال یبا وجود تمام

حجاب و پوشاندن  ترعای درباره – دیکه فکرش را بکن

همه لخت و عور  نجایاز بدن، ا یخاص یهابخش

گردند. همه از لهو و لعب بر کنارند و پاک و منزه. یم

زنان و  نمیبیکه میدو روزه با وجود یکی نیمن در هم

 فرشتگان جمله از – ایدن نیا یدختران و کارکنان رسم

احساس  چیهمه ه نیگردند، با امی عور و لخت همه –

کنم. اصالً و یمبه آنها در خودم حس ن یلیکشش و تما

 یدگاز زن یناگهان یاز شوک جدائ یناش دیابداً. البته شا

 گونهنیام اتیپرتالطم گذشته باشد. و چه بسا که وضع

وان را دون ژ یام که کساندهید. تک و توک شننمان یباق

که مدام از متفاوت بودن رابطه با  یکسان دند؛ینام

 یدیدموجود ج چیه نکهیکنند و ایفرشتگان صحبت م

 فقط توسط ا،یدن نیا تی. جمعدیآیبوجود نم نجایدر ا

 داندیکس هم نم چیو ه شودیم ادیز ایآن دن یهامرده

به  یت. نه ضرورتچقدر هس تشیکه اصالً جمع

گذران  ناتیتأم یبرا یافهیاست و نه وظ یسرشمار

. نه سرما، نه گرما، نه خورد نه خوراک، نه خانواده یزندگ

 ...نه انزوا

 

باشد که: اگر  دهیسوال به ذهن شما رس نیا دیشا   

 ؟یکنیم یهست، پس چرا احساس دلتنگ نیاوضاع چن

  

طر هست که تازه از خا نیاام اوالً بهیراستش، دلتنگ  

ام؛ هنوز خاطره شماها و دوران کمپ جدا شده ایآن دن

ت برگش ایدن نیمشخصه ا گر،یرا با خودم دارم. از طرف د

مه ه کهنیهست. و ا میبودن آن به شکل مستق ریناپذ

 یبرا متوانیرا نم رینظ یو ب بیعج اریبس یهایدنید نیا

 یوت یه گاهماند میکه برا یکنم. تنها کار فیعرشما ت

و  دیقرار داد شیکه مرا تو یتابوت نیهم یعنیاتاقکم، 

 نیو به رابطه ا نمینشیم یاگوشه د،یدر قبر گذاشته ا

 .شومیغرق م یحالت نیو در چن کنمیدو عالم فکر م

و  ایچه از آن دن یتینارضا همهنیمرا بخاطر ا دیشا   

 نی. همستین ی. خب، حرفدیسرزنش کن ایدن نیچه از ا

رفتار من  یکس یهم جالب هست که باالخره برا

 یایبه گذران من در دن دیبوده و شا یمکث یبرا یموضوع

 .دیداشته باش یتوجه ا نیخودتان کمتر

 

بودم، در  ایآن دن نیشما ساکن انیم یمن وقت   

آمدم.  اینام گرفته بود، به دن رانیا نیکه سرزم یامنطقه

ه ها، عمرکردم. زند یبه سالنما یسالو هشت ستیب

ها یبدبخت نیکه با ا یهائبماند. اما، پول شیها یبدبخت

 یبه دست آورده بودم خرج سفرکردم و به ژاپن رفتم برا

خوب و راحت و بخور و بخواب؛ مثل نظافت  یهائکار. کار

 ،ینیرزمیزیهاستگاهیا یعموم یهاکشتارگاه، توالت

ر کا مارستان،یاتاق عمل ب یهاکردن سطلیخال

 من و نگاهم به یزندگ وهی... حال شیائیمیدرکارخانه ش

 یهائام به پولیمردم آنجا و گذرانشان بماند. دل خوش

آوردم. وگرنه امکان یم دستب میبود که از بابت کارها

سرت نگاه ح شتر،یب یونینگاه کردن به چند کانال تلوز

کس  چیه یحجاب، برا یزده به زنان و دختران ب

 یزندگ کیداشتن  کهنیود. خالصه اشینم یدلخوش

 .بود شده میآرزو نیخودم بزرگتر یمتوسط و مستقل برا
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گرفت دائم اقامت که جوئی پناه 861 !  

 

که یبرگشتم. با پول رانیطاقتم تمام شد و مجدداً به ا   

م خوب بود. دگذران رانیدر ا یبدست آورده بودم، تا مدت

و چند ماه اقامت در ژاپن را در  دادمیپز م

. انگار دادمیرح مو آن ش نیا یکلمپ براستفیحدکر

 گریام. از شما دپا گذاشته ریرا ز ایسال سراسر دن نیچند

همان چند ماه ماندن در ژاپن کار  که ستیپنهان ن

 یقادر به تحمل فضا گریخودش را کرده بود، د

کردن هم ینبودم. از هرچه نقش باز رانیآور اخفقان

 یگریدشیپ ،یالهحزب یکی شیخسته شده بودم. پ

ها اهل یگرا و در کنار برخیمل یمهمان کی در ،یچپ

 یماه دهمان چن ؟یمطلق. تا ک یالیخیرقص و آواز و ب

خانمان هم  یکه در ژاپن بودم به من فهماند که اگر ب

رنگ و  ی. وقتیشویم دهیکه د یهست یهمان ،یباش

 داشته باشد، یگریو مو و چشم و وجناتت نشان از د یرو

 ید. براگذارنینم یتو وقع اتفیو توص حاتیبه تشر گرید

که  یحالت کس نیو در بهتر یهست یها تو خارجآن

ا اجتماع ر نیپائ یهاهیال ریخته شده زیپست ر یکارها

 .یتو انجام ده دیبا

امکانات و پس اندازم استفاده  نیگرفتم از آخر میتصم   

از  یبلکه بتوانم بعداز مدت م،یایکرده نه تنها به هلند ب

 یزندگ کیخودم  یستفاده کرده براپول ا نیا

فرصت از  نیدرست کنم. چه بسا در اول یاآبرومندانه

انتخاب کرده  میرا برا یبخواهم دختر شانمیخانواده و خو

 یپرزود س یلیخ ریتصاو نی. دوران استندبفر یو پست

 دیکه به هلند رس می. پادیزبانم ماس ریشد و مزه آن ز

ثل داموکلس قرار سرم م یگنده را باال ریشمش کی

را  زیرا بگو، هرچند ما همه چ قیدادند! گفتند: حقا

فکر  نیسوال، به ا نی. با همان اولمیدانیدرباره تو م

مرا سر کار  ایآنها پرت هستند از اوضاع  ایکه:  دمیرس

: اسم و مشخصات!؟ دندیاند. چرا که از من پرسگذاشته

طور هو ب دیدانیرا درباره من م زیخب، اگه شما همه چ

 ند،یآیم یپناهندگ یکه برا یرانیدرباره جوانان ا یکل

 د؟یاسوال و جواب مسخره را براه انداخته نیپس چرا ا

و آمدن  رانیخروج از ا یاصل لی: دالندیگویبه من م   

 .بده حیتوض مانیبه هلند را برا

 

درون تابوتم دراز  یدارم و گاه یکه فرصت کاف حاال

 یجالب جیکنم واقعاً به نتایوضاع فکر ما نیو به ا دهیکش

نم ک یزندگ یتوانم در مملکتیرسم. آقا جان، من نمیم

عزا  یوقفه نوا یکه سر هر کوچه و پس کوچه اش ب

جکسون و کلیما یهااگر آهنگ یکنند. حتیپخش م

اعصاب  یرو رودیروز پخش کنند، م همادونا را هم شبان

 .شودیدچار تهوع م یآدم. آدم

ها صحبت کرده از مصاحبه با آن شیکه پ یهمه آنان   

 . سه شمارهیرو بگ زایچ جورنی: مبادا اگفتندیبودم م

: تو که جانت در گنی. چون مدنیبهت م یجواب منف

 .خطر نبود

انم ج میاگر بگو م؟یبگو دیچه با دیکنیخب، فکر م   

 یانگار وقت ؟ی: مدرک دارندیگویدرخطر هست، م

 ریدستگ ابانیخ یتو ایو  رندین آدم را بگجا خواهندیم

نسخه اصل از مدرک بازداشت  کیکنند، اولش به آدم 

 !میداشته باش یگانیبا مانیتا در خانه ها دهندیرا م

 

  

که منتظر مانده و مدام با خودم کلنجار رفته  یاز مدت  

و  حیصر یلیگرفتم که خ میبودم، خسته شده و تصم

 یسوخواهم برگردم آنین نم: آقا جان ممیروشن بگو

را گفتم. به من جواب رد دادند و مرا  نی. همنیزمکره

قم ر کیکه باعث بروز هزار و یانداختند عموم یبه سالن
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و مشکالت  یو سرخوردگ أسیشد. با  لدردسر و مشک

روزگار  ران،یاز عودت به ا یاز جواب رد و نگران یناش

 قدرنیبرم را ا دور و یهاآدم کهنیگذراندم. از ایم

 یها مرا برابردم. همه آنیرنج م دم،یدیدروغگو م

کردند و از یکه بخرج داده بودم مسخره م یصراحت

زندان  کهنیا حاتیکه دادند و توض یخوب یهاسیک

 فیها ردرفته و از اعدام فرارکرده اند و ... داستان

 یهاداستان یلیکردند. اکثر آنها قهرمانان تخیم

و درد که خودشان در  غیته بودند. اگرچه درخودساخ

رده نب یخصائل قهرمان نیاز کمتر یروزمره بوئ یزندگ

 .بودند

 یقهرمانان زندگ نیهمراه هشتاد تن از ا یدر سالن   

 کیداده بودند و با  یکردم. به هرکدام از ما تختیم

 ستیبا یجدا کرده بودند. هر روز م یپاراوان از نفر بعد

ر قرا یام را جمع کرده و درون ساک بزرگیوسائل شخص

 –طرف حمل کنم. و آن طرفنیداده و با خودم به ا

 دندیرا دزد میهاروز ملحفه نینداشتم. همان اول ایچاره

که به من داده بودند عوض  یکهنه را با پتوئیپتو کیو 

قهرمانان مبادا از وسائلم و  نیکردند. نگران بودم تا ا

هر  یکه برا یهائا کش بروند. پولر میهاخصوصاً پول

 طاقت یگرفته بود. کار یسنت آن رنج و عذاب و کار جا

 .فرسا و سخت در ژاپن

 

که  دانستمیبردم. نمیساکم را همه جا با خودم م   

 یدر حرکت بدل کند. کس یمرا به شکار تواندیم نیهم

توجه و ینداشته باشد از دست بدهد، ب یزیکه چ

. رودیتخت خودش رها کرده و م ریرا زساکش  الیخیب

 یمن ساکم را با خودم به حمام برده و درون کمد فلز

همراه بود به دست  یبند بارا که  دشیدادم و کل یجا

انداخته و پس از برگشتن از حمام، با در باز شده کمد و 

. روبرو شدم میهاو پاش وسائل و مفقود شدن پول ختیر

د ض رغمیبودم و عل دهیخر هم یمتیو گرانق بایساعت ز

داده بودم آنرا در ساک گذاشته و  حیآب بودن آن ترج

 شیرا آزما نشآمد ضدآب بود یدر کمد بگذارم. دلم نم

 .کنم

 

 یکدامشان نبود، نه پول، نه ساعت و حت چیحال ه   

و  یتراش شیر غیاز وسائل نظافت مثل ت یبخش

نطرف، و آ طرفنیو صابون و ... نگاه به ا ردندانیخم

ستم توانیکار بود. نم نیتریمعن یگشتن دور و بر هم ب

. من مجاز نبودم دندیکه پولم را دزد میبگو سیبه پل

 ستیبایو جانفرسا که م سخت یداشته باشم. درد یپول

کس و  چیآن را درون خود تحمل کنم. به ه یبه تنهائ

که پولم را  میتوانستم بگویکس نم چیمطلقاً به ه

من لبخند  یبه رو یوقت ان،یچهره اطراف. دندیدزد

کردند و دستشان را یم کیو با من سالم و عل زدندیم

 ارسفطاقت یمن به عذاب یانداختند برایدور گردنم م

من بطور بالقوه همان  یافراد برا نیبدل شده بود. همه ا

چند ساعت  ی. در طدهیبودند که وسائلم را دزد یدزد

 یسالن، به دزدان یفراد توا یمتوجه شدم که بخش اصل

 .بدل شده اند حیوق

رفتم و بخودم یهفته مثل ارواح سرگردان راه م کی   

ها با . خواب و آرام از من دور شده بود. شبدمیچیپیم

دزد را  خواستی. دلم مشدمیم داریکابوس از خواب ب

کرده باشم؛ چکار  شیدایپ میکنم. خب، فرض کندایپ

 رم؟یپولم را از او بگ توانمیچطور م با او بکنم؟ توانمیم

قبل از  یهمه گذران زمان را به لحظات توانمیچطور م

 لخت شدن و رفتن در حمام برگردانم؟
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درد از دست دادن تمام ثمره کار طاقت فرسا در ژاپن    

 یشده و مرا بشدت از پا بیو جواب رد با هم ترک

و خودم را  که برباد رفته بود یو آرزوهائ دهایانداخت. ام

نه بطور شبا یمباالت یو ب یتوجه یو ب یبخاطر سادگ

هم مثل شما زنده ها ذهن  نجایکردم. ایروز مالمت م

 !مبتالبه شماها شده سائلم ریروحم درگ

ه ک یاز اونائ یاز همه ساکنان کمپ متنفر بودم؛ حت   

م بنا یداوطلبانه به باغ وحش یهاعنوان کمکهروزانه ب

با  خواستندیو مثالً م زدندیسر م کمپ پناهندگان

ها به آن ایآشنا شده و  ایاز مناطق مختلف دن یافراد

 نیب یباشند و پل یشان منشاء کمک ندهیآ یزندگ یبرا

 یمختلف ادار یهامتفاوت. از کارکنان بخش یایدو دن

ها چنان در از همه متنفر شده بودم. آن شیکمپ ب

 میتصم یبراحتغرق شده بودند که  یلیدلینخوت ب

 کی ایاتاق و  کیآدم را درون  یتا تعداد گرفتندیم

 چیآنها ه یشخص میحر یو برا زندیهم بر یسالن رو

 .قائل نباشند یارزش

 

 یاشهیش چهیدر ،یکردیبا آنها صحبت م یوقت   

کردند و بدون یمتر باز م یخودشان را چند سانت یجلو

ود ر و دستک خآنکه به تو نگاه کنند، سرشان را در دفت

و مراجعه  ؟یخوایم ی: چدندیپرسیغرق کرده و م

از  یکی: گفتیم یسیالکن به انگل یکننده با زبان

او را به اتاق  توانمیما، م دنید یمن آمده برا انیآشنا

به سرووضع سوال  یخودم ببرم... مآمور پشت در با نگاه

اد افر یکیزیسوال به مختصات ف نای انگار –کننده 

 .گفتینه م ای آری –ط باشد مربو

کمپ را  یهم طاقت ماندن در فضا یالحظه گرید   

کمپ  یوجل یبه دفتر نگهبان ینگاه نکهینداشتم. بدون ا

زدم. یم رونیگرفتم و از کمپ بیراهم را م اندازم،یب

 هاابانیانتها در خ ینداشتم بروم. جز پرسه زدن ب یجائ

بارها و بارها از عرض و غرق شدن در افکار درون مغزم... 

آمده باشد  ادمیکه اصالً گذشتم بدون آنیم هاابانیخ

واب ام. جرفته گرید یبه سو ابانیخ یسو نیچند بار از ا

 م،یهاشدن تمام وسائل و ثمره تالش دهیدزد ،یمنف

 انیپناه جو انیپایب یهاصحبت ت،یوضع یناروشن

 ایبود و  میکمپ ها خواه نیها درون اسال کهنیدرباره ا

 دیاکه مثالً ب یوکالئ ی. حتگردانندیبر م رانیما را به ا

ترس دامن  نیکردند، خود به ایدر جبهه ما کمک م

به  یزدند که اگر نتوانند جواب درستیم

 .کنندگان بدهند، ممکن هست ما را برگردانندمصاحبه

 

 میبودم که در حال شمردن دالرها یتجسم کس ریدرگ   

کند، یرا اصالح م ششیمن ر شیر ریمهست و با خ

که...  دادمیخود ادامه م انیپایبه حرکت ب طورنیهم

و توقف آن درست در مماس با  نیماش کیناگهان ترمز 

ولو شدم. چند  ابانیبه من زد و من در خ یاضربه میپاها

ت دستانم را گرف بایز یسرم جمع شدند و زن یباال ینفر

م از بدن یجائ ایال کردند که آو مرا بلند کرد. از من سو

و  . زندی. گفتم: نه حالم خوبه. شما ببخشدهید بیآس

 ابانیخ یسو کیبه من کمک کردند تا به  گریچند نفر د

به  با هم میتوانیم ،ی. زن گفت: اگه نگران هستمیرفت

عالمت ب ی. من سررندیبگ کسو از تو ع میبرو مارستانیب

 .خوب هستتکان دادم و گفتم که حالم  یمنف

به راه خود ادامه داد و مردم هم از دور و برم  نیماش   

در  یهدف چیرا بدون ه یریپراکنده شدند و من هم مس

دور نشده بودم که  یگرفتم. هنوز چند ده متر شیپ
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ست شکیم میوارد شد: اگه پا ریتصو نیناگهان به ذهنم ا

 آمد؟یم شی... چه پ یزخم ایو  شدمیم هوشیب ایو 

 

خودم را مجسم کردم که با کمک چند نفر و به همراه    

آن زن کردند و او مرا به  نیآن زن مرا سوار ماش

رساند. مرا به اتاق عمل بردند و چند عمل  مارستانیب

 یو سرم انجام دادند. روزها میپاها یمهم رو یلیخ

 ینا یهوشیو ب یحال یآمد که از بیم شیپ یادیز

که کنار پنجره بود،  یلدانحرکت نداشتم. هر روز در گ

گذاشتند. زن هر روز به مالقاتم یم بایتازه و ز ییهاگل

کنارم  یصندل کی یحالم بود. رو یایآمد و مدام جویم

 د،یبگو یزیچ ایو  یکلمه ا کهنینشست و بدون ایم

من  و محزون به میمال یبا صدائ کبارینشست. یکنارم م

که در کشور  اهیسخت همهنیبعداز ا دانمیگفت: م

است که در کشور ما  یچقدر بدشانس ،یادهیخودت کش

ل من، عام یتوجهیو ب افتدیب یاتفاق نیچن تیهم برا

که از اتاق از آن شیشدن تو باشد... در آن روز پ تیاذ

 .و رفت دیرا بوس میخارج شود، رو

 یشتریپرستارها و دکترها با سفارش آن زن توجه ب   

بودم  یها من کسهمه آن شی. پددادنیبه من نشان م

سخت، مجبوربه خروج از  یکه انگار بعد از مبارزات

حادثه روبرو  نیبا ا جانیام و حال، در اکشورم شده

آمدند و من یوقت به اتاقم م یها وقت و بام. آنگشته

ه، گذشت گرانیکه بر من و د یو مسائل رانیهم از اوضاع ا

 .کردمیصحبت م شانیبرا

آن چنان بود که حاضر  ایرو نیرق شدن در الذت غ  

 که خودم متوجهنبودم از راه رفتن دست بکشم. بدون آن

 چیها بار دور زده بودم. هپارک ده کیشده باشم، درون 

که در  یتیجز آن وضع دمیدیرا نم زیچ چیکس و ه

روز باالخره دکترها قبول کردند  کیبودم و ...  مارستانیب

زن جوان مرا با خود به خانه اش . ندکه مرا مرخص کن

و بستگان زن همه منتظر  لیبرد. در آنجا اعضاء فام

 یبرپا کرده بودند و مرا با افتخار تمام رو یبودند. جشن

از  یاقرار دادند. زن لحظه تیوسط جمع یصندل کی

تمام از  یو پدر و مادرش با خوشحال شدیکنارم دور نم

 یام، با چشمانوستهیپ اآنه یمن به جمع خانوادگ کهنیا

 یکردند...در آن مهمانیمهربان به من و آن زن نگاه م

به  یبرخورد کرد که با ناباور یناگهان نگاهم با نگاه فرد

بود که  یگرکرد. بله، همان مأمور مصاحبهیمن نگاه م

من و پرونده ام برخورد کرده بود و  سیبا تمسخر به ک

در هلند محروم کرده  متقلم از امکان اقا شین کیمرا با 

 یبود. خودش را به من رساند و از من بخاطر جواب منف

بر لب گفت: فرانک، الزم  یمعذرت خواست. زن با لبخند

با هم ازدواج  یما به زود ؛یخودت رو سرزنش کن ستین

و  یطوالن ریمس نیتمام ا ستیالزم ن گریو د میکنیم

خودم ش یجا پ نیکنه. هم یاقامت رو ط یبرا یمعنیب

 یلیخ تیوضع نیتصادف و ا نیخواهد بود و من هم از ا

 ...خوشحال هستم

ام تم یبودم، با خوشحال ریدرگ ایرو نیمن هم که با ا   

ه ب گریمتوجه باشم، د کهنیکردم بدون ایآنرا دنبال م

وارد  ستیبای. حاال مشومیم کیکمپ نزد یدر اصل

هنم که در ذ یبخش آن با تصور چیشوم که ه یجهنم

نداشت. قرارگرفتن در صف غذا، رفتن  یخوانداشتم، هم

ها ندارم و با آن یقرابت چیه کهو آن  نیا زیسر م

نگاه  است، یکه کور کننده هر اشتهائ یغذائ دنیفروبلع

 ینه تنها همان غذا را م یکه با چه حرص یگرانیبه د

از غذاها  یو بخش کنندیخورند، بلکه باز هم مراجعه م

دم کالفه بو تیاز وضع یبرند. چنانیم شانیهااقرا به ات
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توقف، از سالن  یالحظهو به تنگ آمده بودم که بدون 

درختان  یزدم و خودم را به ته کمپ و البال رونیب

رساندم و بغض و تنفر و تهوع چنان به هم گره خورده 

 رونیتمام وجودم را از دهانم ب خواستیبودند که دلم م

 .زمیبر

 

توانم ینم گریتحمل هست، د رقابلیغ تیوضع نینه، ا   

وارد ذهنم  یبود که فکر خودکش گونهنیادامه بدهم... ا

ام را تحت یزندگ گرید یهاشد. آرام آرام همه جنبه

 آن یهاو راه اتیطرف به جزئ کیخود قرار داد. از  ریتأث

ه ادام یبرا یانگار راه حل گر،ید یکردم و از سویفکر م

گذشت. بدون یم یام. اموراتم عادکرده دایپ یزندگ

ها را تا ظرف غذا نگاه کنم همه آن یبه مواد تو کهنیا

آن قدم  رونیب ایمحوطه کمپ  یخوردم. تویته م

که  ابانیخ یسو. بارها و بارها در گورستان آنزدمیم

. گشتمیقبرها م انیکمپ بود، در م یدرست روبرو

کنم و  یخودکش طورآن بودم که چ ریدرون ذهنم درگ

 .خواهد گذاشت گرانید یرو یریکار من چه تأث نیا

اور بود، ب دهیکه وسائلم را دزد یدزد یآن رو ریبه تأث   

ها زودتر از آن یلیخ یموجودات نینداشتم. چرا که چن

گوش و چشم و تنفس خود را  یهاکه بتوانند، سوراخ

 درا بصورت موجو گرانیاصالً د یافراد نیبندند. چنیم

وسائل آنها و  یبرا کهنیچه رسد به ا نند،یبیزنده نم

 .قائل باشند یپول آنها و وجود آنها حق

را  نام کی یرو ،یمداد رنگ کیکمپ هم با  نیمسئول   

 یهائ. آدماورندیب ادیاو را ب دیشا یزنند. چند نفریخط م

و  جانیبرقرار کرده بودند و ا وندیکه تنها با ظاهر او پ

 ریبود که طرف آدم عبوس و غ یهائزمزمه زیجا نآن

 .هست یاجتماع

 کی یجا از خودکشو آن جانیا یکسان ایکس  دیشا   

و آنرا به  اورندیب انیبه م یصحبت یرانیپناهنده ا

 ونیو تلوز ویراد ایکشور و یحت ایشهر و  یهاروزنامه

 نیت به انسب میکن تیاحساس مسئول دیبکشانند که: با

گذرانشان به ما پناه آورده اند. آنها  یکه برا یهائانسان

 اتیادامه ح یبرا یخواهند تنها حقینم یادیز زیاز ما چ

ها را مثل محدود خود. ما آن یکار و زندگ یبرا یو امکان

 میاصطبل انداخته ا کیها درون گله گوسفندان و خوک

ما  میکنیو فکر م میزیریعلوفه م یآنها مقدار یو جلو

 چیه شانیو برا گرید یها موجوداتو آن میستانسان ه

 ...میستیقائل ن یحق وحقوق

 

. نگهبان رسدیمن ماز طرف اداره مهاجرت به ینامه ا 

کرد اشاره نمود که چند ینامم را ثبت م یدر، وقت یجلو

را به من داد. با زحمت آمده. آن تیبرا یااست نامه یروز

ه شده نوشت یسینگلاز آن را که به ا یهائتوانستم بخش

ز ا یاهفته کیبود بخوانم. به من اطالع داده بودند که 

من گذشته  یاعتراض به جواب منف یمهلت برا نیآخر

برگرداندن من به کشور  یبرا سیپل یاست. به زود

 .خودم به کمپ مراجعه خواهد کرد

من  یبرا گریخبر، د نیناگهان احساس کردم که ا   

هم  یام را گرفته بودم. طنابمی! تصمستیتکان دهنده ن

کرده بودم که درون کوله ام قرار داشت و زمانش  هیته

کرده بودم که صبحدم فردا به پشت کمپ  نییرا هم تع

کردن خودم از درخت پشت کمپ،  زیرفته و با حلق آو

 .کردکار را تمام خواهم 

جا. تصور هسهتم و شهما آن   جانیخب، حاال من ا ...   

 یهسههت، ب ادیز یلیفاصههله خ ایدو دن نیا نیب کهنیا



8011 تیر و خرداد/ 81 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

 

گرفت دائم اقامت که جوئی پناه 806 !  

 

 یهااسهت که انسهان در تمام سال   یتصهور  نیتریمعن

با  جانیبا آن روبروسههت. من در ا نیزم یاش رویزندگ

 یاز نابود یاترس و واهمه چیهیروبرو هستم؛ ب یتیابد

 دیترس از مرگ. اگر نتوان مداوم ریو شههما در آنجا درگ

که  دیبدان د،یکن دایپ یمناسهههب یتان معنیزندگ یبرا

و  دیامروز مرده ا نیشما هم ست،یمرگ موضوع فردا ن

 یکرد تا آن را برا دیه هها تالش خواه سهههال نیتمهام ا 

  !دیخودتان قابل هضم کن

 

 

  

 بازگشت به نمایه
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  ابراهیم 800

 

 ابراهیم
 نسرین میر

 
را قیامت آن وقتی در دلت جا گرفتند، دیگر هرگز و تا قیامِهایی، که ابراهیم، آدم بسهههیهار جالبی بود. از جنس آن 

  .کنندترک نمی

  .شد. چهره ای نسبتا زمخت و آفتاب سوخته داشتدرظاهرش هیچ ظرافتی دیده نمی

  .گرفتموهای نسبتا بلند سبیل سیاه و تُنُکَ اش مثل پرانتزی دو طرف دهانِ همیشه خندانش را قاب می

ها، و توانسههتی در شیارهای ریز اطراف چشمکردی، آثار درد و رنج را مییای چهره اش نگاه میوقتی با دقت به زوا

  .چین چروک صورتش ببینی

 .روحش اما لطیف تر از برگ گل یاس بود

 .شهر بودزاده یکی از روستا های مشکین

  .زدزبان فارسی را با لهجه شیرین آذری حرف می

  .های مرسوم زمانهدوز و کلک وحقه بازی رنگ بود. بدونصاف و صادق و یک

  .آمدشد، یک راست به خانه ما میتنگ میاش بود، یعنی هر وقت که دلخانه ما پاطوق اصلی

  .آمدگاهی هم با گلدانِ گلی در بغل می
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  ابراهیم 803

 

  .داشت تا در را برایش بازکنیمقدر نگه میگذاشت و آنعادتش بود. دستش را روی زنگ خانه می

رفت به سهمت کنار پنجره اتاق نشیمن، که حاال به برکت وجود او  کردیم، یک راسهت می به رویش باز می در را که

 .دادتبدیل به باغچه ای پر از گل و گیاه شده بود و گلدان را در جایی مناسب قرار می

  .آوردحال با خود به خانه می و با آمدنش دریائی ازشور

  .شدگذشت. زمان خیلی زود، دیر میچرخید و زمان زود میخانه دیوانه وار می های ساعتِبا حضور او انگارعقربه

 :گفتپرید و میگذشت، یک دفعه از جا میپاسی از شب که می

 !«باید بروم »

  .کند و گرنه به قول خودش اصلن خواب که نداشتدانستیم که دارد مالحظه ما را میو ما می

گرفت. خانه ذشت. قلب ساعت دیواری خانه با تیک تاکی کم صدا آرام و قرار میگرفت، زمان هم کند میاو که می

  .افتاداز جوش و خروش می

**** 

  .شد و دیگر هیچ خبری از او نبودگاهی، زمانی طوالنی ناپدید می

  .فصل و کمی هم از فصل بعدیماه، و گاهی، تمام یکروز، یکیک

 .شده زمانِ داشت و برداشت محصوالت در روستای شان بود گم و گور میبیشتر درفصل تابستان و اوایل پاییز ک

**** 

کنم. هوای پائیزی جاری در پشههت ها را جدا میهای زرد گلدانهای خانه را آب داده ام و دارم تک و توک برگگل

دن در خانه ... آیند رویش و دوباره نو شهای داخل خانه را هم بی نصیب نگذاشته. احساس خوششیشه پنجره، گل

  .جاری است

 .زندآید. کسی انگشتش را روی زنگ گذاشته و یک بند زنگ میزنگ در خانه به صدا درمی

  .رسداز پشت آیفون، صدای قهقهه خنده ابراهیم است که به همراه کلماتی نا مفهوم به گوش می

. شودوش باد، خیس و تلیس وارد خانه میهای پائیزی سهرگردان دستخ کنم. ابراهیم به همراه برگدر را که باز می

شود و ها میگیرد و مشغول آب دادن به بقیه گلکند و بالفاصهله ظرف آب را از دسهتم می  سهالمی می   .خنددمی

 : گویدکشد و به نجوا میها میهمزمان دست نوازشگر خود را بر سر و گوش شاخ و برگ گل

  .!هاتون هم مهربانیپیش نبودند. معلومه که با گلها تازه است، دفعه اِ... ببین این برگ "

  :گویدگرداند و میدرخشد، به طرفم برمیای تابان در آن میچون ستارهچهره خندانش را که دوچشم پر فروغ، هم

 ....«خواستم چیزی بپرسم، اما... نخندی ها؟راستی می» 
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  ابراهیم 801

 

 !...«نه، چرا باید بخندم، بپرس» 

 .«... چه جوری بگم... میشه شیر سگ رو هم خورد؟خواستم بپرسم که می» 

 

 :گویم کنم. و زیر لب میخورم، با تعجب نگاهش میاز سئوالش جا می

 !«شیرسگ؟»

 : گویدمیو کندها را با سرانگشتانش له میآن ،کندها جدا میچند برگ زرد پالسیده را از گلدان

 

ون هاشبینم که سینهچند تا سگ میشما وی پارک نزدیک خانه خوام پیش شما بیام، تدونی، آخه هر وقت میمی» 

 .« ...پر از شیره

زند و ای میبیند، قهقههکند و وقتی حیرت و تعجب را در چهره من میرسد، مکثی میجا که میهایش به اینحرف

 : پرسدمی

  .«لن خوردنیه؟تونه شیر سگ رو بخوره ... منظورم اینه که... اصحاال... واقعن ... آدم می» 

  .کنممن که چشمانم از تعجب گرد شده، بی آنکه چیزی بگویم فقط نگاهش می

 : گویدواو بالفاصله می

های پر از شیر دیدم. یک گله سگ ماده رو با سینه ،آمدم اینجاآره ... همین چند لحظه پیش هم که داشهتم می » 

 «!حتمن باید طعم و مزه خوبی داشته باشه... نه؟ ،دیگه دوشیدم... شیرهاگه ظرفی همراه داشتم، شیرشان را می

خندد اندازد. میحالت بهت زده من او را به قهقهه می .کنمو من بی آنکه بتوانم چیزی بگویم، با تعجب نگاهش می

  .لرزندهای کنار پنجره میهای گلدانو با صدای بلند خنده اش برگ گل

  .کنمکشم و خیابان را نگاه میپنجره میربه کناها کنار گلداناز من خودم را 

 

پیچد و سگی سیاه و پشمالو در پای یکی از سوی خیابان میهای آنباد زوزه کشهان در البالی شهاخ و برگ درخت  

های پر شههیر او را های نوزادش دارند پسههتانطرف خیابان دراز کشههیده و چهار پنج تا از تولههای چنار آندرخت

 .مکندمی

  

 

 بازگشت به نمایه
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کن باور! جاسم 807 !  

 

 کن! باور جاسم!
 شناسِ آیندهای خطاب به باستاننوشتهفهیم عطار/ دل

 
که فروشگاه های خودم را دارم. مثال اینهایش زنده است. اصال فرق آدم و گاو همین است. من هم دغدغهآدم با دغدغه

سبزی گیرم نیاید. یا مثال باران بعدی که آمد سقف چکه ی قرمهمان تعطیل شود و دیگر شنبلیلهایرانی سر کوچه

ام. یا مثال تاریخ ادیان را که نگاه ای که با خون جگر از گمرک دو کشور ردش کردهکند و گند بزند به قالی هزارشانه

ه و به نگ را نداشتزنی با بندگان الدهای حساس زمانی حوصله چانهبینم که باریتعالی در بعضی از برههکنم، میمی

ها به العینی بالی آسمانی نازل کرده و کل قبیله را پکانده و صورت مساله را پاک کرده است. من خیلی وقتطُرفه

که یک روز صبح باریتعالی از ما هم ناامید شود و انگشت مبارک را فرو کند توی صحرای کنم. ایناین موضوع فکر می

 شوند. و یا برعکس. ها کباب میزنند و شمالیکره جنوبی یخ می. مردمان نیمسینا و گردش زمین را متوقف کند

گردد به دوهزار سال بعد که نسل بعدی انسان روی زمین ی من برمیی من نیست. دغدغهجا که دغدغهالبته تا این

ی، عد در یک عملیات حفارکه دوهزارسال بشناسان آینده. اینشود سرگرمی باستانکه بقایای ما میگیرد. اینپا می

 کنند. شود به نوک برج میالد و شهری مدفون به نام تهران را پیدا میشان قالب میمته
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کن باور! جاسم 801 !  

 

ا و چهار هها و فیلمشود کتابشان میهایشان ما را توصیف و قضاوت کنند. البد مالکخواهند بر اساس یافتهالبد می

ی جا است که بخواهند ما را از روشده است. واویال. بدبختی دقیقا همینای که در اینترنت زاده میلیارد کلمه بر ثانیه

ها اند. زنکنند که موجودات دوهزار سال پیش هیچ وقت همدیگر را نبوسیدهاین چیزها قضاوت کنند. البد فکر می

هیچ چیز خوبی شان شل است. بدی تمام دیوارهای شهر را پوشانده و اند و مردها همه تنبانبا روسری حمام کرده

 وجود ندارد.

 هایش پیدا کند و بخواند:این چند پاراگراف را هم الی کاوش -شناس دو هزار سال آیندهباستان-اما کاش جاسم 

 جاسم عزیزم! 

بینی. ها میها و نوشتهها و پستها و توئیتها و فیلمهایی نیستیم که در کتابهای دوهزار سال قبل، فقط اینما آدم

بار است. همه چیز در هم است. خوب و بد. اما بدی، خالِ جا میدان ترهفرما نیست. اینفقط بدی حکم جااین

شود تا جایی که چشم تر میشود. بزرگ و بزرگاست روی کمرِ سفیدِ زنی زیبا که قبل از هر چیز دیده میسیاهی

 ها هستیم.بیند. ما بیشتر نقّالِ زشتیما سفیدی را نمی

 جاسم! 

تریم. پدر و مادرهایی داریم که شریف  و خوبند. ها، از الماس هم شفافات، خیلی از ما آدمور کن برعکسِ اکتشافاتبا

ر بوسند. زیهای زیادی هستند که همدیگر را میشان نکردیم. آدمخوبی که در اکثریتند اما ما ناخواسته ثبت آدم

 خندند. بویشوند و میهای شهر خیره میشکم گرسنه به چراغکنند. با کنند و گریه میدوش همدیگر را بغل می

کنند. روی صندلی کنار تخت بیمارستان شان را تقسیم میکشند. جیبتن هم را دوست دارند و همدیگر را نفس می

های سیاهی ی سفیدی هستیم که لکهگویند دوستت دارم. ما صفحهکنند. به هم مینشینند و مراقبت میتا صبح می

 .مان نشسته است اما کلیت ما سفید استبه تن

 جاسم! 

ه. صدای ایم به سُرفما اکثریتِ خوب، فدای حاکمیتِ اقلیتیم. ما گرفتار در هوایی پُر از اکسیژن و کمی غباریم و افتاده

دستِ آدمِ  ناند. تریبوقدر بَد نیستیم که نگاشتهها اینکشیدن است. ما انسانسُرفه هزاربار بلندتر از صدای نفس

 اشتباه افتاده است!

 فهیم عطار |گفت و چای برگرفته از: کانال تلگرامی: 

 

 بازگشت به نمایه

 

 

https://t.me/fahimattar/486
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خانوم پریوش 803   

 

 خانوم پریوش
 زیبا شهرزاد -آزاده حضرت

 
خانوم پریوش از وقتی خودم رو شناختم سید مامان و 

خانوم طبقه باال و ما پریوش هم زندگی میکردن.  با
جون هم بیشتر شبا باال بود و گاه گاهی  آقاطبقه پایین. 

 پایین.

زشون گوشه سمت راست حال هفت تا پله بود که اگه اَ زا
خانوم. پریوش   باال می رفتی، می رسیدی به اتاق

هیچوقت اجازه نداشتیم به اتاقش بریم، ولی روزهایی 
گاه یا دوره های زنونه می رفت، یواشکی و دور رایشآکه 

 رو خودم لرز، و ترس هزار با از چشم سید مامان 
 !رویایی قصر اون به سروندممی

عاشق وسایل این اتاق بودم، از تخت خواب با تاج طالیی 
تا روتختی ساتن قرمز با گل های درشت تیکه دوزی 
 شده. در دو طرف تخت پاتختی ها بودن که رویشان

باژور بود با کالهک قرمز. عاشق نور قرمز اون ها بودم، آ
 باژورها بود؟آولی چرا همیشه اون همه قرص کنار 

ن یه عالمه عطر خوشبو و ماتیک بود، ماتیک های وا ۀنآیق، کمد چهار کشویی بود که جلو تاگوشه راست ا
 قرمز و یه دست ورق بازی.

. مداشت دوست رو بود افتاده تخت کنار همیشه که قرمز های لهگو اون با چقدر اون یه جفت دمپایی پشمالو 
 نرم! رم، نرمِبرا راه میمی کردم که دارم روی اَ حس کردم، می توش رو پام یواشکی که وقتا گاهی

رفتند، مهمونی می آقاجونخانوم و پریوش خانوم رو می داد. شبای جمعه که پریوش اتاق همیشه بوی عطر 
 پاشنه بلندش. خانوم. عاشق قهقهه هاش بودم و صدای کفشایِپریوش شد از بوی عطر ر میطبقه پایین پُ

خانوم حالش خیلی خوب بود و وقتی داشت مهمونی پریوش شبای جمعه همیشه خوشحال بودیم، چون 
 یاخه تو هفته بیشتر وقتا عصبانی بود و به خاطر سر و صدآ نبات به ما می داد.آبرفت، یه عالمه شکوالت و می

خوابید و وقتی هم زد، بخصوص صبح ها، چون همیشه تا خود اذان ظهر میما یه ریز به سید مامان غر می
 زد که اکرم سادات بگو بچه ها غذام رو بیارن!شد، داد میبیدار می
ریه رختخواب گ تونم چرا شبای جمعه برعکس ما، سید مامانم اینقدر اوقاتش تلخ بود و حتی یواشکی ودنمی
 نموداش بود. نمیصدای دانه های تسبیح و ذکرهای شبانه ،کرد. گاهی الالیی ما صدای گریه های مادرم می

بنبات آشدم، زیرم رو خیس کرده بودم، با اینکه اون همه چرا خیلی از صبح های جمعه که از خواب بیدار می
 تو مشتم بود!
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خانوم پریوش 831   

 

های گشاد و بلند سید ش بودم، بر عکس دامناخانوم و پاهای سفید کشیدهپریوش عاشق دامن های کوتاه 
اومد میمهندسم  آقاجونهایی که های اول هر ماه. شبداد، به جز شنبهمامانم که همیشه بوی پیاز داغ می

خوابید. اون شبا بر عکس میکرد و تو اتاق خودش رفت، لباساش رو عوض مین. اون شبا مامانم حموم میئیپا
ای و سوهان عسلی درست می کرد. خندید و برای ما نون پنجرهخوشحال بود، می همیشه سید مامانم خیلی

خانوم تا خود صبح فال ورق پریوش رفت که تسبیحش رو با خودش ببره ولی در عوض اون شبا یادش می
 گرفت.می

داشت، خانوم داداش کوچیکم رو بیشتر از همه دوست پریوش ، خواهر و برادر کنم از بین ما سه تافکر می
 چون به آقاجون گفته بود که تربیت این یکی رو بذار به عهده من.

گفت دوست داری با هم کرد و میشاید من رو هم گاهی وقتا دوست داشت. یه روزایی صدام می ،دونمنمی
 وقعم و داشت پاشنه کمی که رو عیدم کفشای و کردممی تنم رو بریم خرید؟ منم از خدا خواسته لباس نوام 

. من دست دادمی همیشه رو زنبیل. افتادممی راه زنبیل با دنبالش و کردممی پام کرد،می تلق تلق رفتن هرا
گرفت ولی از ترس اینکه دفعه بعد منو با خودش نبره، برگشت همیشه دستم از سنگینی بارها درد می موقع

 گفتم.هیچی نمی
کنم مردای خانوم دوست داشتن، ولی فکر می ریوشپن رو بیشتر از ادونم چرا زنای همسایه. سید مامنمی
 شد!دیدن نیششان تا بناگوش باز میوقتی اونو می ،خهآخانوم رو.  پریوش ،محل

مقدم. مردی قد کوتاه و ریزه میزه. وقتی سید مامان عروس شد و  مهندسبود.  مهندس شرکت نفت آقا جونم
کرد. فقط یه تخت چوبی ساده گذاشتند گوشه اتاق ی میخانوم توی این خونه زندگ پریوشبه این خونه اومد، 

ن قدیمی و جا نماز همیشه روی طاقچه بود آنه روتختی قرمز و نه تاج طالیی، در عوض یه قر ،طبقه پایین
  بود.

 خانوم فوت کردن. سید مامان هم به تازگی عمرش رو داده به شما. پریوشحاال من شصت سالمه. آقاجون و 
ابه. گن از اعصکنم میبرم که هیچ پزشکی قادر به درمانش نیست. به هر دکتری مراجعه میمیبیماری رنج  زا

 ها وبینم، کابوس گریه های شبانه سید مامان، صدای ذکر گفتنمثل شبهای دوران کودکی کابوس می
 خانوم. پریوشهای قهقهه

 ،ننگردومی و خیس کردم و دور محله بینم که منو گذاشتن توی زنبیل قرمز، شلوارم رخیلی وقتا خواب می
ز خاج نشسته. به چندین روانپزشک و سربا قرمزش گلوله جای ولی پامه هم پشمالو دمپایی اون از لنگه یه

 .ریشه در دوران کودکیت داره ،گن ناراحتی اعصابروانشناس مراجعه کردم. همه می
ه سایشگاآکه در  ههاش درس کار می کرد. مدتیخانوم اون همه با پریوش متاسفانه برادر کوچکم، همونی که 

 .ترک اعتیاد بستریه

 گدونم و از رنحاال دیگه علت گریه های شبانه سید مامان، اعتیاد برادرم و مشکالت روانی خودم رو خوب می
 !!!قرمز بیزارم

 

 بازگشت به نمایه
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نگفت سخنی" شیرین" از گاههیچ دیگر 838 ...  

 

 نگفت... سخنی "شیرین" از گاههیچ دیگر
 گزارش یک مالقاتشید بیژنی/ جم

 
 ما حائلِ .برداشتیم را هاگوشی. من و او فقط. شدیم چهره به چهره و شد ظاهر شاهپور. بود دقیقه83 مالقات زمان

 ودب روشن شاصورت باراین. شناخت نمی حائلی شانترس رِسَ و زندگی شوقِ و استوار روحِ ا،امّ. بود ایشیشه دیوارِ

  .بودم شاخروشان رودِ ریزۀسنگ کوه،شُ این برابر در من که درخشیدمی چنان شاچشمان و

 لِاه شاهپور. داشت آوریهیجان پرسشِ گویا. بود هویدا رفتارش در و سخن در ناپذیریوصف شادابی! شده؟ خبر چه

. مطلب اصلِ سرِ رفت می مقدمه بدونِ و راستیک و داشتمی بیان را اشاندیشه راست وُ رُک .نبود کاریپنهان

 .کردمی ایجاد یخاصّ الوتِحَ ش،ادرون که گفت می را خود سخنِ صدق با وچنان

 بود چنان اششیفتگی. داشت زیبایی برقِ چشمانش. بود شااحساس بیانِ از تاببی که بود روزهایی جمله از روزآن

 :گفت محابا بی. نداشت ایستادگی لِتحمّ که

 خبر! چه* "شیرین" از  -

 ادی،انفر و عمومی بندِ در س،حبَمَ هایسال این تمامی در یقین بگویم؟ چه! من بر وای ای. شد حاکم ما بین وتیسک

 من جوابِ که اندیشیدم. نداشت آن بیانِ از باییاِ که بود شفاف و پاک چنان احساس این. بود اندیشیده "شیرین" به

 .بیافزاید او رنج بر مبادا
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نگفت سخنی" شیرین" از گاههیچ دیگر 830 ...  

 

 زا پس لیهاوّ هایسال در. پیمود می راه شاهپور شانۀ به شانه که بود شوری وُ رشَ رپُ نوجوانِ او عالقۀ مورد دخترکِ 

 پا از سر آرمان، راهِ در و کشیدندمی سر ستیرمَسَ هایجام که بودند ایشیفته هایجان ،جوانان ،انقالب پیروزی

 هتجرب را زنجیرها وُ غُلّ و ببندها و بگیر ،نانجوا و بود نیامده در صدا به هنوز سخت روزهای ناقوسِ. شناختندنمی

 گیپراکند و گیهسراسیم آهنین، هایمقاومت کنار در و افتاد خرمن به آتش سرکوب، امواجِ رسیدنِ با .بودند نکرده

 .خبر بی خود "شیرینِ" از و شد کشیده حبس به شاهپور. گشت پدیدار هم تفرقه و

 .شد محاک شاهپور و من بین سنگینی ِ جوّ 

 گالِچن در یکگنجشک .بودم مانده برجای ،جواب از درمانده من و پاسخ انتظارِ به شاهپور .کشید درازا به من سکوتِ

 او از را ماچشمان ،بدهم خواستممی که جوابی ترسِ از. اسیری گردنِ بر شمشیری .فاتح سلطانی نافذِ نگاهِ زیرِ، عقاب

 :مگفت سخن ناچار به آخر  باشم؟ بزرگش روح بر سوهانی مبادا فزایم؟ابی او اندوهِ و رنج بر چگونه من. دزدیدم می

 ...است نرفته تو راهِ به او که شدیم خبر  -

 :غُرید قفس در شیری چونان. شد محو لبخندش

 نگو!!! دیگر - 

. بودن کارگر او بر گینیزهرآ تیرِ هیچ که بود رصِمُ شاآرمان از پایداری در چنان او .بود گزافه سخن ادامۀ راستی به و

 را رادینامُ هر اشآهِخته شمشیر که بود شده گُردی و بود خورده لیقَصِ راستین عشقِ مسلخِ در وجودش ذرّۀ هذرّ

 . داشتمی بر میان از ضربتی به

 من و. فتر و داد خاتمه زود را مالقات اما .کشانید دیگر جای به را سخن و نیاورد ابرو به من، خم انتظارِ خالفِ بر

 .نشست امدل در که غمی تیرِ و درماندگی و ماندم

 .نگفت سخنی "شیرین" از گاههیچ دیگر بعدی، های مالقات در 

 

 .است مستعار نامِ "شیرین"*    

 

 

 بازگشت به نمایه
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یادبودها و یادها 836   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادبودها و یادها
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4-لطفی محمدرضا 830   

 

 0-لطفی محمدرضا
 زادهشهاب موسوی

 تیصداشگف

نزدیک به نیمه شب در چندین هزار سال نوری دورتر، 

در برابرمان به کورسههوی فتیله ای در پهنه ی هسههتی 

برخوردیم کهه تنهها مهانده بوددرآن شهههب تاریک که    

 چندان باال در آسمان نبود.... در آسمان نبود......

وقتی نزدیکتر شهههدیم در دره ی آغوش گشهههاده ای  

یم و جهت یابی کردیم و کورسوی بغدادی را باز شناخت

به سههمتش جهت گرفتیم وشههگفتا چند گامی که بهتر 

اسهت بنویسم چند چرخی بیش پیش نرفته بودیم که  

شههعله ی بغدادی تکانی خورد و کمی بسههوی ما پیش 

 تاخت...بله انسانی...انسان غول پیکری 

)بنظر من رسهههیهد...بعدها آقارضههها میگفت او اندامی  

یداشههت....( پیش آود و با معمولی و بسههیار معمولی م

تکان دادن بغدادیِ فتیله ای فرمان به ایسهههت داد...ما 

ایسههتادیم و لطفی بتندی پیاده شههد و دربرابر آن مرد 

ایستادو کمی کردی که آموخته بود بکارگرفت و گفت 

که ما پژوهشهگریم و برای ظبط موسیقی اصیل کردی  

ر سهههمت آمده ایم...آن کرد نوررا باالتر برد و من که د

راسهت آقارضا ایستاده بودم بتدریج در پشت آن کرد و  

در پسِ نور توانسههتم دوچشههم سههیاهی تشخیص دهم 

بادرخشهش سهیاه تر از سیاه...انچنان سیاهی که تا آن   

لحظهه ندیده بودم...اندیشهههیدم اگرشهههعله یِ بغدادی  

نمیبود چه سههیاهتر آن چشههم را میتوانسههتم دید که  

اورا ببینم...سههربندو  سههرو   هرگز...باز کم کم توانسههتم

چهره یِ حوروشههش را ببینم. درخشههش سههیاهِ نرگسِ 

چشههمانش احسههاس ناشههناسههی در من ایجاد کرد که  

فراموش نمیکنم...یهک درنهدگی در نگهاهش بود...یک    

هجوم در چهره اش بود...یهک امتنهاع از آشهههنهائی در    

ایسهههتهادنش بود...بیگهانهه بود و خاموش بود...اندامش    

مها همهانطوربیگانه و دور....روزهای بعد ازاو   میطپیهد...ا 

برای آقارضههات حرف زدم ...او با سههکوت تا بآخر گوش 

داد وسپس بسکوت ادمه داد...دیگر باهم گفت و گوئی 

 نکردیم که گفت و گوئی باشد..

 

در تابسههتان پنجاه و شههش گویا یک یا دوسههال پس از 

کردسهههتان  به کرمان رفتیم...در پیچاپیچ کوهسهههاری 

ودیم پیچاپییچ...چون سرنوشت ما بود...وقتی پیچی را ب

پشههت سههر میگذاشههتی اگر فرصههتی مییافتی که بدان 

بیاندیشهی فرصهتی نمییافتی که بدان بیاندیشی چون   

ماجرای دیگری بسهان پیچ در برابرت میگشود که باید  

آنرا در ذهن بیامباری که پس بدان بیاندیشهههی که باز 

 در بغرنج است...پیچ دیگری...شگفتا جهان چق

قرار شدخودرورا همانجا بگذاریم و وسایل را به مدرسه 

 ببریم...مدرسه در آنجا چه معنی میداد 
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4-لطفی محمدرضا 833   

 

نمیدانم...دو اتاق سنگی ناساخته با درو پنجره های کار 

 نگذاشته و نابوده اصال...

کم کم متوجه شههدیم که بآرامی و بطورمداوم شههخص 

دیههگههری بههه جههمههع در آن دو اتههاق اضههههافههه    

 میشود...زن...مرد...کودک...پیر 

...جوان...از پها افتهاده و پس از چندی ناگهان ولوله ای   

بپاخاسهت که درپسِ لحظه ای بیک شادی هیجانباری  

تبدیل شههد که وجود ماراهم در خود پیچید....درهنگام 

پیرمردی کمی خمیههده بهها لبههاسهههی ژنههده ولیکن  

بطورچشهمگیری بسیار نظیف به جمع پیوست...شادی  

 جمع برای ما غیرقابل فهم بود....

او برصههندلی ویژه ای نشههسههت که از همه ی تجمالت 

اشرافی تنها نشیمنی چون تشکچه ای اما فنری داشت 

کهه دررفتهه بودو کنار رویه را بوجهی باال داده بود که   

دردآوربنظر میرسههید...پیرمرد به آن نزدیک شد و لَمِه 

نی ی را به تکای آنرا با دست قدرتمندش گرفت و صندل

بلنهد کرد و کمی بهه چپ چرخاند و پس به راحتی بر   

 آن نشست...آقا رضا در گوش من گفت:

 ه اون چشماش نمیبینه ...کوره... 

  و من حیرت زده به او نگریستم که:

 ه واقعا کوره؟...واقعا نمیبینه چشماش...   

هههه هوم...پیرمرد...مادرزاد...بهتر از من و تو   

 میبینه...

پیرمرد کُرد دو چوب دسهت باریک دردستانش نگه   آن

داشهته بود که من تصههورکردم عصههای مبادایش باشد  

...اما او یکی از آنهارا روی پایش بطور افقی چسبیده به 

شههکم گذاشههت و آن دیگری را در دو دسههتش چنان  

نگهداشههت که مرا  به سههرزنش خود واداشههت...چرا که 

..او آنرا چون نی من نی را بسهان عصها تصورکرده بودم.  

که بنوازد دردسههت گرفته بود...دیگر صههدائی از کسههی 

برنیامد...شگفت انگیزبود...دوسه بغدادی در گوشه های 

اتاق میسهههوخت... کِی برافروخته شهههده بود نفهمیدم 

درهمان زمان مردی که درکنار لطفی ایسهههتاده بود با 

صهدائی رسا جمله ای گفت که یک انتظاری را برهمه  

رد...او همهان بود کهه  مارا  بدرون ده راهنمائی   الغها ک 

کرده بود...چابک و شهیفته...لطفی به دوسههتی خواست  

که او بنشههیند ولی او با ترشههروئی به او نگریسههت و با  

 حرکات دست و صورت فرمان داد که سکوت کند...

من دیدم لطفی شرم زده به او نگریست و دیگر سکوت 

 امما.... گرد...دستگاه محترمش بکار بود

من تصههور میکنم اگر این نوارها هنوز در جائی در نزد 

بسههتگان محمد رضهها لطفی حفظ شههده باشههد کمک  

واالئی برای شهناخت لطفی و موسیقی کردستان باشد  

ومیتوان بها انتشهههار آنچه بزحمت او ظبط و نگهداری  

شده است  به او وهنرمندانی که کارشان را ظبط کرده 

کار ایشان را در تاریخ موسیقی  است ارج گذاشت ونام و

 کشورمان ثبت کرد...

نی نواز دروضهعیتی که داشههت و بود نمی توانست مرا  

بیاد داستان  نوازنده ی کور نگاشته ی کُرولنکو بیاندازد 

اما من به او اندیشیدم و نیز به ژان کریستف شخصیت 

برجسههته ای که رومن روالن هومانیسههت و رمانتیک ه 

 رانسه و جهان آفریده است...     رئالیست بزرگ ف

مها بهه چند ده دیگر سهههرزدیم و خورده ریزه هائی را   

برداشهههت کردیم)البته من کاره ای دراین میان نبوده 

ام(لیکن من پس از آن سههفر از سههرنوشههت آنها باخبر  

نشههدم....حتما لطفی با آنها کاری کرده اسههت که کار   

                         باشد...                                 

در جههاده بتهران بودیم...بین مهها دوانههدیشهههه ی برای 

خودمان میتوانم بگویم پر بار و پر شههور در حال بحثی 

 ساکت بود  محمدرضادر حال رانندگی ناگهان پرسید :

 ه عاشقش شدی؟   
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 ه عاشقش بودم...   

 او بمن نگاهی افکند که پراز باورو تمجید......

گاهان به رختخواب رفتیم در خانه ای در نزدیک سحر

همهان نزدیکیها....پر بودیم از هسهههتی که نی در نوای  

خود نهفته داشههت و درما نهاده بود...ما  من نقاش و او 

 آهنگساز...

محمههد رضههها پیش از اینکههه بخواب برویم بطرف من 

پیچید...من به او نگریستم چون دانستم سخنی خواهد 

 گفت:

 شنگ هستم....ه من عاشق ق    

هنوز از مرز روغن نگذشههته بودیم که در سههمت چپ  

حرکت  در دوردسهههتِ خاک دیدیم که جهان به انتها 

میرسهههد...شهههگفهت انگیز بود و غیر قهابل باور. لیکن   

واقعیت...واقعیت...کره ی زمین به انتها میرسید....بنظر 

میآمد...میدیدیم...زمین بانتها میرسهههید...و در آن انتها 

هانی، هیچ آغاز میشهد..کمی هولناک بود...بسیار  ی ناگ

شهههگفههت انگیز بود...امهها محمههدرضههها میتوانم بگویم  

همانطورمثل من  هول برش داشته بود ولی او شجاعتر 

از وحشت زده بود...بویژه که میدانست من نیز میترسم 

و شجاع هستم...چرا پیش از آن چنان هیبتی از جهان 

میههدانم...از جههاده ی و گردش زمین  نههدیههده بودم  ن

آسههفالت شههده بیرون زدو وبا سههرعت بسههمت انتهای  

جهههان بر بیههابههان رانههد...لحظههات بینظیری بود...من  

مطمعن بودم که تصههور ما تنها تصورست ودر آنجا که 

خیال میکردیم انتهای کره ی زمینسهت حتما ادامه ی  

کره ی زمین و جهههان را پیههدا میکنیم کههه حتمهها مرا 

 وقتی بنویسم :مسخره میکنید 

هههههه بله بالفاصهههله پس از این خیال لبه ی پرتگاه را  

تشخیص دادیم وبدون اینکه بیکدیگر بنگریم بیکدیگر 

نگریسهههتیم و میتوانم بگویم کهه یکدیگر را مسهههخره  

کردیم...من لبخند تمسخر را برلبان خود دیدم و حتما 

 برلبان  آقارضات هم میتوانستم ببینم ولی...

 نندگی بمن نگریست و گفت:لطفی در حین را

 ه بریم؟...   

 ه بریم!...   

در چند متری پرتگاه انتهای هسهههتی ترمز کرد...پیاده 

شدیم...بسمت لبه ی پرتگاه شدیم......در شیبی تا شاید 

ژرفای صهههدمتری یا بیشهههتر ادامه ی کره ی زمین را 

 دیدیم....کره ی زمین....

زمین نقش  در ژرفا باریکه ی رودخانه ی خروشههانی بر

میزد....هردو بی سخنی لخت شدیم و با هیجانی هردم 

بیشتربه پائین رفتیم...یا بطرف پائین دویدیم...رودخانه 

ای بود علیرغم در دیهدِمها، کالن و خروشهههنده که در   

کالنجار علیه سنگهای بزرگ و صخره های بی شکل به 

پیش میغلطیهد و میغریهد....آنرا میتوانم بهه طوفانی در    

م تشبیه کنم که هیچ مقاومتی را تاب نمی آوَرد هم گُ

ومیکوبیهدو پیش میرفهت...باز بیکدیگر نگاه کردیم که   

میتوان آنرا بخههداحههافظی تعبیر کرد چون تههه فکر 

 هردومان مرگ خوابیده بود...

بمیان خروش پریدیم و دیگر از یکدیگر بیخبر....شههاید 

دویسهههت متری بها آب کهه مهادیت فلزی یافته بود و    

اعملکردکلی خود مارا میغلطاند دست و پنجه و بدن و ب

پا و کله نرم میکردیم...مرگ شاید حتمی بود آنطور که 

دیدیم...در من لیکن یک سههرخوشههی جانمرا فراگرفته 

بهود کههه در آن تههرس و مههرگ و زنههدگههی مههعنی  

نداشهت...بودن بود...هسهتن بود....شدن بود....اگر من با   

چنین احسههاسههی هم نمی این واژگان آشههنا نمی بودم 

توانستم داشت...شگفت انگیز بود...بعدها از رضا پرس و 

جوکردم که پاسههخ این بود که اوهم چنان درکی از آن 

کلنجهار دریهافته بود و مرگ و زندگی برایش بی معنا   

 شده بود...او نیز به هستن و شدن رسیده بود....
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آب مارا در حوضهههچه ی آرامی رها کرد و خود پس از 

 سی گرفتن براه ناشناس خود سرازیر شد....نف

من تصههورم اینسههت که پاکی و بیباکی او بود که اورا  

ابتدا به جرگه ی هنر شیراز کشید وپس از چندی هم 

اورا به خاکِ پوک درویشهههی نا آگاهانه افکنده بود که 

شهاید بخود میآمد که فرصهتی باقی نداشت...حیف که   

ی را ترک نیکههان وکههار آوران بسهههی زودتر هسهههت 

 میکنند...حیف....

سالیان پس از آن وقتی شنیدم که لطفی درویش شده 

و به صههوفیان نوربخشههی توصههل کرده ودر جسههتجوی 

خداسهت دهشت اورا در برابر مرگ و از مرگ احساس  

 کردم....احمق....

آب خشمگین شاید مارا صد دویست متری با خود برد 

خود  در حههالیکههه مهها هیچکههدام توان و اختیههاری از

نمیداشهتیم....تا در گِردِه یِ حوضچه ای  مارا گرداند و  

گرداند و گرداند تا خسته شدو رها کرد...حال به جائی 

میرسههیدیم که زاویه ی صههخره ی عظیمی که بر آن  

رانده بودیم با کره ی زمین یکی میشههد و بسیار خنده 

آور بود وقتی رو به بلندا نگریسهههتیم خودروی عروس 

بان را دیدیم که چون لکه ی آبی کوچکی بیابان و خیا

دیههد در افق سهههربههاال را آلوده میکرد...نههه بههه علههت  

 موتورش...بعلت رنگش... 

هردو مادرزاد بودیم ومیبایسهههتی از کوهپایه ی خنده 

دار باال میرفتیم وریاضههات زیادی را تحمل میکردیم تا 

بهه سهههرمنزل مقصهههود برسهههیم که تحمل کردیم و   

 رسیدیم....

 لطفی همیشه با زندگی همراه بود.. سفر با

سههاعتها بعد هنگام نیمروز پس از صههرف نهار درقهوه  

خانه ای مسههافری درنزدیکی قصههر شههیرین بر سههه راه 

دهی یا شههر کوره ای که میگفتند به شیطان پرستان  

و یزیدیان تعلق دارد بر صههخره ای نشههسههتیم وبروبرو  

خیره شهههدیم که هیچ چیز نبود جز سهههنگ و خاک و 

خشکی...ویک راه خودرو که خودکوبیده بود و ما سرش 

را میدیدم و تنه اش تا دیدگاه خاک در کویر فرومیرفت 

و مهارا در نگرانی میگذاشهههت  که نمیدانسهههتیم بکجا  

 خواهد رفت....

مرد درشهت استخوان وزیبا ئی در لباس کردیِ برازنده  

ای، اندام کشهیده و گردن افراشهته  امباشته از غروری   

نا باچشههمان آبی بسههیار درخشههنده مارا نگریسههت   توا

وتبسمی چهره اش را پرکردواز کنار ما رد شد... بهنگام 

من به محمدرضها لطفی هم نگریستم ...احساس کردم  

 که  قلبم یکسان  به طپشی محکمتر 

کوبیهدو احسهههاس کردم کهه آن دوراچون همزادی به   

 یکسان ارج مینهم...من نمیدانستم آن مرد کرد کیست

و چه حرفه ای دارد ومیدانسههتم لطفی کیسههت و چه  

حرفه ای دارد لیکن هردورا یکسان دوست میداشتم و 

نمیتوانسهههتم تفاوتی بین آن دوببینم...آنها یکی بودند 

 ...نه  یکی نبودند...هریک متضمن حضور دیگری بود...

 1۳۱0کنسرت جشن هنر شیراز 

 کنسرت عارف!

ک گل سهرخ برای همسرم  ...........لطفی هجوم آورد با ی

سرور...... ما در کوچه ی گلسرخ زندگی میکردیم...هربار 

که سهفری براه بود وآقارضها چیزی زیر سهر داشت که    

 بمن نیز مربوط میشد چنین رفتاری هم داشت... 

بهایهد چنهد روزی به سهههفر،  به کرمان میرفتیم برای    

 اجرای کنسرت عارف در تاالر شهرکرمان...

یز زیادی نمیدانستم...در کرمان لطفی من از کنسرت چ

 گفت:

 ه  باید ببینم بچه ها آمده اند یانه... ؟ 

 ه بچه ها که یعنی کیا؟...  
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 ه کامکارا دیگه!...  

   ه کامکارا اینجان ینی ؟...  

هههههه خهب آره کنسهههرتِ بیاد عارف...اونا خودشهههون   

 میان...شجریانم میاد.. اونم خودش میاد...

 .ه کامکارا کجان؟..

 ه ماهان باید باشن!...

 ه ماهان؟...شهر ماهان؟...

هههه آره شهههرماهان هتل ماهان!...آخه هتل   

 حسابیه....خیلی حسابیه...

 ه  شجریانم اونجاس؟  

 ه آره حتما...  

ههههه من نمیدونم چرا ازاین شههجریان زیاد    

 خوشم نمیاد...

 ه چطور... چرا؟...مگه میشناسیش...  

طور....اما خیلی دماغ ههه میشناسم که نه اون  

 سرباالس...

ههه آره خیلیا میگن...میگن شجریان یه چیز   

 خوب فقط داره اونم صداشه...

 

ه...آه  میدونی من تقریبا دهسال پیش تو این ماهان تو 

 یکی از حجره های مرقد 

شاعنعمتُلالولی یکی دو نقاشی  روی سقف   

 که خیلی کوتاه بود کشف کردم که 

قهاجار و گویا فَتعَلیشهههاروی اونو با گچ  گویها در زمهان   

پوشههونده بودن...یعنی تو همه ی بارگاه شههاعنعمتُلالرو 

بعهد فهمیدم که گچ گرفته بودن یعنی با سهههفیدِ گچ  

پوشههونده بودن و سههر رفها و همه ی برشهههای دیوار   

سفید شده وهمه ی قطع ها و زاویه هارو خط کشی به 

من براساس اون قرمز حنائیو سهیاه شبق کرده بودن...  

کشف  تمام بارگاه و حجره هائی که قفل نبود وباز بود 

بررسههی کردم و متوجه شههدم زیر سههفیدکاریا نقاشههی 

بایدشهههده باشهههه که بمتولی اونجا چشهههمزَد)همچون 

گوشههزد( کردم که بر سههقف یک  حجره مقبره ی یه  

عهارف بود کهه پیرمرد بهارهها گفهت بهارک ا ...بارک       

..و حاال پس از تقریبا دهسههال میشه یه ا ...بارک ا ...

 بازرسی بکنم ببینم چیکار کردن.... ببینم چی شد...

 ه خب وقت زیاد نداریم ولی باهم میریم...

ما شبانه بسمت ماهان راه افتادیم....درکویر و کوهساران 

دورکه اصههال مشههخص نبود چندین روشههنائی بغدادی 

ون نبود چ دیدیم که سو و کورسو میزد افق دیگه پیدا

خههورشهههیههد آنههجههارا دمههی بههود کههه تههرک کههرده   

 بود...واحتماالدیگراز شب پنهان شده بود...

در هتهل بزرگ ماهان برو بیائی بود...بله کامکارها آنجا  

بودنهد...آنهها در ههالی بقهدر کهافی بزرگ و دلباز، تازه      

رسههیده بودند که داشههتند کیفهای کوچک خودرا باز  

پشهههنگ وبیژن، روی یک  میکردنداما در همان پای در

پتو بر زمین مشهههغول بههاختن تختههه نرد بیکههدیگر  

بودند....آنها از حضهههور من باخبر نبودند در هال را که 

گشودم همه ی آنها غیر از پشنگ و بیژن با هم هورای 

بلندی سههردادند و من در همان آن  متوجه شههدم که  

یک مهماندار هتل، پسرجوانی بهمراه من وارد شده بود 

ایهد چیزی میگفت مربوط بکار هتل...کامکارها که  و به 

 ساکت شدند او بیکباره پرسید:

 ه اینجا چنتا پتو؟...   

 من فورا پاسخ دادم :

 ه رَپَتو   
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که صههدای خنده بر هواشههدو بزودی هم تمام نشههد و  

حتی قهقهه شهد.. جوانک کارگر هتل نیز با کف دست  

بپشههههت من میکوفههت و قهقهههه میزد...و ازآن پس 

چنهدبهاری کهه یکهدیگررا دیدیم اگر هوا پس  نمیبود     

بجای سالم و احوالپرسی میگفت رپتو و میخندید...واین 

واژه ی بی پدرمادرتا سالهای دیگر در ذهنهای ما باقی 

 ماند...و شاید هنوزهم!....

من بهر صورت عادتا و تربیتا ار  از پدر سحرخیزم...پنج 

می کارهای صهبح و گهگاه شهش صبح حاضر بکارم...ک  

خانگی وسهپس زیادی، کارهای حرفه ای... در سههرسرا  

میزگردی بود که سحر  میتوانستم بکام خود چای دم 

کنم و بساط کوچک ورنگارنگ صبحانه را برآن بچینم 

و از نشهئه ی چای و دُن کیشوُت لذت برم که ناگهان  

شش صبح بود در کرمان.... چای را بلب نبرده بودم که 

ر آمد...نشههانه الی کتاب گذاشههتم و  زنگ در بصههدا د

کتاب را بستم...درحیاط را گشودم...پسرجوانی با احترام 

 فوق العاده گفت :

 ه سالم استاد!...

کیسه ی متقال درازو الغری در دست او دیدم که بهم 

پیچیده بودو بروی سینه  میفشرد... او با همان وضع با 

.من از فروتنی تمههام  تعظیمی بلنههد بههاال بمن کرد...

رفتارش پی بردم که او مرا بجای لطفی برداشههته است 

 لذا باهمان طرز ادب او بدو تعظیمی کردم و گفتم :

 ه باید ببخشین...استاد خوابن هنوز...  

پوزخند بهانه ای بچهره اش دوید و باز با تمام فروتنی 

از من عذر خواهی کرد و خواسههت خداحافظی کند که 

م که در نزد من بماند تا مانع شهههدم و پیشهههنهاد کرد

اسههتاد از خواب برخیزند...او بی تعارفی پذیرفت. من از 

فروتنی قابل اعتماد اوچنان  بشوق آمدم  که نتوانستم 

 خودداری کنم و گفتم:

 ه ایکاش همه ی هنرمندان ما از شما درس میگرفتن

 ه  اختیار دارین چه درسی قربان؟... 

 ..من چیزی نگفتم ...جای سخنی نبود.

در سههرسههرا پس از تعارف پر مهری از درون کیسههه ی 

خود نی بسهههیهار زیبهائی را بیرون آورد، یکی دوبار به   

سههراسههر نی دسههت کشههید که بنظرم مملو از احترام و 

تحسین و عزت و بیشتر حاکی از دودلی اوبود.او ازروی 

صندلی برخاست و یک زانو برزمین زدو نشست وشروع 

پگههاه بوددرپهنههاور افق  کهردبنواختن نوا چون آغههاز 

کویر....من دیگرنغمه ی موسیقیایی به این زیبائی بیاد 

ندارم...نرمش پیکرتابنده ی نور بود دردسههتگاه نوا...من 

بهه چهره ی او نگریسهههتم کهه با همان آغاز حیطه ی   

 همطرازی با  نی، رنگی سحرگاهی یافته بود...

پس از دقایقی لطفی دررا به اعتراض گشههود ودرسههت 

ربرابرجوان نوازنده ایسهههتادو میخواسهههت چیزی هم د

بگوید لیکن جوان حتی چشم مگشود وادامه داد و گویا 

اصهال توجهی به حضهور محمدرضها لطفی نداشهت ...با     

شگفتی به او نگریستم که دیدم چشمانش نگشوده بود 

وخود یکسره در جهان دیگری غوطه میخورد...رخساره 

د وچنان مینمود که اش چون شکوفه یِ بِه، گلرنگ بو

انباشههته از هسههتی ایسههت پنهان که او میخواسههت    

بگشههاید...او درجهان دیگری بود...نی تظاهر جهانی بود 

کههه وِی در آن غوطههه وری میکرد...لطفی برافروختههه 

 بویژه از بی اعتناعی اوبا صدای بلند:

 ه بس کن دیگه...چیکار میکنی...این چیه میزنی؟...  

شهههونهت خودخواهانه ی لطفی را  من حیرت کردم....خ

میشناختم و بارها نیز درباره اش گفتگو کرده بودیم اما 

 چنین رفتاری را نمیتوانستم تاب بیاورم.

 ه ایشون یکساعته که منتظر استاد هستند... 

 ه یکساعته اوشون نزاشتن ما استراحت کنیم... 
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جوان خیره به استاد تکان نمیخورد و میخواست شاید 

که سالیانی آرزوی دیدارش را داشت بخوبی  استادی را

ورانداز کرده باشههد...اسههتاد به سههمت آشههپزخانه رفت  

 ونوازنده شاید رو بمن گفت:

هههه به استادبفرمائید من میخواستم به شاگردیِ ایشون 

 چند سوال داشتم...

و نی خودرا دوبهاره در کیسهههه پیچاند و بی اعتنا بمن   

غیض قلبم و  پشهههت کرد و رفت و من ماندم و طپش

یک بحث شهههاید بسهههیار طوالنی با اسهههتاد که بارها  

میبایسههت در همین مورد باهم میداشههته ایم و هنگام 

 که بازگشت:

 ه چی شد استاد؟...

 من هیچ نگفتم و به او هم منگریستم...

هههههه به اینا نباید زیاد توجه کرد...باید غرورنداشهههته  

نن یتوباشهنشهون...وگرنه نمیشهه باهشون کار کرد....نم   

بفهمنشون کاریعنی چی...)آنچه من ازلهجه ی گرگانی 

لطفی درست و نادرست بخاطر میآورم مینویسم با این 

ضهمانت که احتماال نادرست باشد و در آنصورت لهجه  

 را پس میگیرم(....

بازچیزی نگفتم...سکوت کردم...وفقط اندیشیدم ای بابا 

ن پس کسههان دیگری هم بوده اند که آقارضههات به ای 

 ترتیب از خود رانده است...

یکی دو لقمه بعنوان صبحانه برگرفت و خورد وبسرعت 

چای داغ را بروی آن نوشید  و جعبه ی تار را که برمیز 

کوچکی درکنارش قرار داشت باز کرد وپنجه ای بر ساز 

 کشید...

دیگر من توان از دست دادم برای بحث. من آرزوکردم 

 ارضات گفت:چهارگاه باشد...چهارگاه...آق

هههه صههبح زود ماهورحکمه، از گذشههته ها حکم کردن 

 استادا...ولی من دارم فکر میکنم 

روی چاهارگاه. صههبح، خب بایک شههادی بدون چون و 

چرا پیونهد میخوره به همه ی زندگی آدم...آدم از همه  

چی جدا شهده بخاطر شب...شب یه فاصلس از زندگی  

دور میکنه تا در طی زنهدگی که بتدریج آدمو از وقایع  

آدم بتونه بخوابه و میخوابه و تا صبح که دیگه ازگذشته  

جداس...که اینه که سرو دلش خالیه و...احتیاج داره به 

 یک پیوندی با زندگی نو و روز نو...

ههههه ولی انسههان یک واحد اجتماعیه...که تابع حرکت  

 تاریخی جامعش پدید میاد و قابل درکه...

چی میشههه..یعنی این هههه خب بالخره فردیت خودش 

کاریکه هرکسی داره میکنه اگراون آدم نباشه که انجام 

 بده که انجام نمیشه...

هههه تصهور کن اگر جامعه نباشه میشه تو وجود داشته  

باشههی؟...اگر یک واحد اجتماعیرو بخوای از سههرجاش  

ورداریو جای دیگه بزاری و یا اصههال اونو نا بوده تصههور 

کردی و هستی دیگه این کنی، تاریخ هَستیو دگرگون 

نظام فعلیشهو نمیتونسهته داشهته باشه....اگر یک واحد    

هسههتیرو حتی مثال یک واحد سههاده ی مادّیرو ، فرض 

کنیم یه اَتُمُو جابجا تصهههورکنی فکر میکنی هسهههتی 

 بهمین شکل میبود و پدید میآمد....

 ه خیلی پیچیدس...

و مضراب به سیمها کشید واز بحث جدا شدو چهارگاه 

ا از همههان نغمههه ی پههایههه ی ردیف چهههارگههاه آغههاز ر

 کرد....درآمد اول....

بله آرزوی من برآورده شد...در چهارگاه عظمتی نهفته 

اسهههت حیرت انگیز که حتی اگر توجهی هم به تاریخ 

نداشهته باشیم احساس را به آنسو میبرد که خودرا در  

حرکتی هزار جانبه بسوی آینده ی مطمعن تصور کنیم 

هیم جزئی از آن باشیم و بنظر من روز با آن آغاز و بخوا

میشهههود...جنبش تهاریخی برای تصهههدیق آینده....آن  

چهارگاهی که علینقی وزیری مینوازد و آنکه محمدرضا 
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لطفی مینواخت در آن دوره ی آفرینشش تا سی و پنج 

شش سالگی....حیف نتوانست  آن دوره را تا بآخربکشد 

 و بیآفریند... 

 ساعتی نواخت و مرابا همه ی حواس در لطفی یک دو

همه ی هسهههتی غوطه داد...هنوز لطفی که مینواخت 

من رگ و پی زندگیم به جنبش بر میآمد...نمیخواستم 

باز هم بنشههینم...میخواسههتم برخیزم... میخواسههتم کار 

کنم با همه ی احساسی که در من توانمندی کار ایجاد 

رد به آفرینش میکرد...هنرآنسهههتکه انسهههان را به کارآو

وادارد به نوین برسههاند..سههاز لطفی در آن هنگام خود  

لطفی بود...خود او بود با همه ی آموزشی که دیده بود 

وهر آنچه که خود کشهههف کرده بود وهرآنچه که خود 

 بدان افزوده بود...

 ساز را بروی میز گذاشت و گفت:

 ه تار یحیاست!....

 میشناسم که قلب من به طپش آمد...من تنها لطفی را

به ساز نه فقط چون ابزار کارش احترام میگذاشت بلکه 

بههدان هههمههچون شهههخصهههیتی برخورد میکرد کههه  

برترسهت)البته حتما هنرمندان بطور کلی اصوال چنین  

احترامی برای ابزار کهار بطور کلی و ابزار کارخود بویژه  

قائلند...ولی بطور نمونه وار اورا درخاطر نهاده ام...درود 

...من دیهده ام کهه او این توان را داشهههت کههه از    براو(

هرسهازی)حتی بسیار ابتدائی( صدائی پخته و استادانه  

برگیرد واین البته به  مهر ومهارت و فن شههناسی و به 

تسههلط مبرزش به رابطه اش باسههاز مربوط بود ولیکن  

یک عشهق قدرتمند هم درآن رابطه حاکم بود....ساز را  

اشهههت...سهههیم و خرک و و اجزاء سهههازرا دوسهههت مید

شیطانک و پوست و پرده و گوشی و سیمگیرو کاسه و 

دسهته و سهردسهته وسیریش وتیغ و چرم و مضراب و    

موم گرد ذغال برای سخت کردن موم مضراب در دست 

راو هرچیز دیگری را...نههه...او همههه چیزرا دوسههههت  

داشت...حتی من و شمارا...حیف که زود رفت...فکر کنم 

ی هم هنوز برای کار داشت تا مارا یک سهی سال دیگر 

غنی کرده باشد...حیف...حیف آن دست و پنجه که زود 

ازکار افتاد...من هنگامیکه قالب گیری از دست فردریک 

شههوپن را در موزه ای دیدم شههباهت عجیبی بادسههت  

لطفی در آن دیدم...زنگ در بصدا در آمد...لطفی پرید و 

ردو در حیاط را بها نیم گهام ده پهانزده گام مرا یکی ک   

گشههود و من هنوز در نیمه ی راهرو بودم که در راهرو 

دیدم لطفی میخندید و با تمام وجود شههاد بود...سههیما 

بینهها خواننههده ی برجسهههتههه ی ایران چون بلبههل   

بسهیارزیبائی در کنار اسهب پا کشیده ی بسیار زیبائی   

بدرون آمدند...یک همگنی برجسههته ای در آن دو بارز 

میخنهدیهدنهد و با پاک نهادی مشههههود در     بود...هردو

چهرشهههان از دیهدار یکهدیگر شهههادی میکردنهد...آنها    

 جواهرات درخشان تاریخ هنرمعاصرایرانند....

از هزار جا سهههخن بود در سهههینه شهههان که برای هم 

بههازگوینههد و من بههه طرح چهره ای از سهههیمهها بینهها 

 پرداختم...نزدیک بپایان کارگفت:

یاد میکنه آقای موسوی زاده  ه خواهر من اغلب از شما

 ...او شاگرد شما بوده...

 ه آخ بله...سربلندی منه و هم آشنائی باشما... 

هههه سهپاس گزارم و ببخشههین فضولی میکنم من فکر  

 کردم تموم شده کارتون برای همین حرف زدم...

هههه نه اشهکال نداره ...نزدیکه...چند قلم دیگه...عوضش  

دوساعتی هرچه خواست آقارضا عرصَه روباز دیدو یکی 

 گفت..

 هر سه خندیدیم و سیما گفت:

 ه ها این طعنه بمنه...

 لطفی گفت:

 ه ساکت باش داره میکِشَدِت...
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که باز زنگ در بصدا در آمد و باز لطفی پرید و درچشم 

بهم زدنی در را باز کرد و بازگشههت...پیشتر از شجریان 

 به اتاق وارد شدو خندان بمن نگریست و گفت 

قِته....شجریان سالم گفت و ما سیما ومن ازجا تکان رفی

نخوردیم...بهد نیسهههت یهادواره ای دیگر را هم برایتان   

 بنویسم...

بخاطر دارم...رسمی ناگفته بین ما مهدی فتحی محمود 

دولت آبادی محمد رضهها لطفی و من شههکل گرفته بود 

که روز اول عید را بهمین ترتیبِ اسمها بدیدار یکدیگر 

سههفره ای در آنروز بیندازیم که آن بار نوبه ی  برویم و

لطفی بود و در خهانهه اش چند نفری هم که برای من   

ناشههناس بودند نه برسههم ما، بل برای دیدارعید بدیدار 

لطفی آمده بودند...لطفی پشههت پیانوئی نشسته بودکه 

همهان پریروزش یکی دوروز پیش از عیههد خریههده بود  

ها باال آورده بودند و  وهمهان دیروزش کهارگران از پله  

یک صهداشناس هم آنرا تنظیم کرده بود...) چند ماهی  

بود که لطفی به طبقه ی باال اسههباب کشههیده بود( آقا 

رضها داشهت شهستی های پیانورا پیدا میکرد و توضیح    

هم میداد که این سهاز مکانیکی برای ژوسهتِ)درستی(   

صههدا خیلی عالیه چون براسههاس فیزیک صههدا تنظیم  

و با دیاپازون) دستگاه سنجش و تنظیم صدا بر میشهه  

اسههاس طبیعت یا غیر طبیعت( کامال منطبق میشههه و 

برای تشههخیص صههدا بخصههوص صههدای خواننده ها    

 عالیه....که زنگ در بصدا درآمد و لطفی گفت:

 ه ها اینهم آزمایشش...

و بالفاصههله روی یکی از انگشههتیهای پیانو فشههرد که   

 از آن برخاست... صدای منطبق با صدای زنگ

وشجریان وارد شد...برای اولین بار من ایشان را میدیدم 

جوانی اراسته و برازنده در همان ورودی به اتاق درکنار 

دیگران جای گرفت و نشههسههت...لطفی برصههندلی پیانو 

 چرخی خورد و بسمت او نشست و پرسید:

 ه کیسه ی اشرفیتو گرفتی؟...

 :شجریان به آرامی جابجا شد و گفت

 ه ای بابا چه کیسه ای... 

 لطفی رو بما:

هههه ایشونشون آخه دیشب سر سفره ی اعلیحضرت  

 همایون بودن...

او روی حرف   ن در واژه ی بودن    تکیه ای سههنگین 

کرد و خندید و باز به  رودررویِ  پیانو چرخید و گفت  

دو بده...)منظور دُ  در دو  ر  می  فا  سل  ال  سی   دو 

است که نوازندگان و آواز خوان هنگام همکوک یا   ال  

کردن  سههازهای خود و صههدای خود از یکدیگر طلب  

 میکنند(...

وباز به شهجریان روکردو اورا با بدجنسهیِ دوسههتانه ای   

 نگریست و پرسید:

 ه پس اعلیحضرت همایون چی انداختن جلوتون؟... 

و نهاگهان خود پی برد که آن پرسهههش و طرزطرح آن  

زننده و برخورنده بود...و شههجریان هم  پرسههش بسههیار

دیگر رنهگ برچهره نهداشهههت و کینهه توزانه به لطفی    

مینگریسهت.)ماجرا این بود که براساس رسم شب عید  

و سال تحویل هرساله هنرمندان ویژه ای برای خواندن 

بر سهرسهفره ی هفت سههین شاهانه تعین میشدند که   

یران مراسههم سههنتی بجا آیدو در آن شههبِ عید، مردم ا

عزادار قهرمانان خودشهان  گلسهرخی و دانشیان بودند   

که کَمچَندی مانده به عید تیرباران شهده بودند...)جای  

گفتن اسهههت که شهههنیدم در بسهههیاری از شههههرهای 

کشورمان و بویژه دیدم که در شهر قم  جوانان و واالتر 

از همه  دوشههیزگان شهر هریک گل سرخی به یقه ی 

ن و یا به جلد کتابهاشهههان خود ویها بکیف کتابهاشههها 

سنجاق کرده بوده اند...بسیاری نیز عکس آنهارا بسینه 

شهههان سهههنجاق کرده بودند ویا روی جلد کتابشهههان  
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چسهههبانده بودند...( لطفی با همان نگاه متهم کننده و 

 بدذات خود باز از شجریان پرسید:

 ه خُب بنان چیکار کرد؟... 

 ه ای بابا...بنان که گند زد!... 

ی با ناباوری و سنجش پاسخ شجریان به اوبا غیض لطف

 نگریست...

 ه چی؟...بنان؟...بنان گند زد؟....چی میگی؟... 

هههه آره بابا...شهب عیدی پای سهفره ی هفت سین،    

 جناب بنان نوحه خوونی

 بپاکرده بود...یک شعر غمگین از حافظ خوند... 

 ه نوحه خوونی؟...شوخی میکنی؟...آخه ینی چی؟...

ن مصراعی ازحافظ را که بنان خوانده بود مثال شهجریا 

آوردکه بسههیاراندوهگین و سههنگین بود )آن مصههراع را 

فراموش کرده ام امهها بیههاد دارم کههه بسهههیههار غم افزا 

 بود(.لطفی نگاهی بمن افکند و گفت:

ه از بنان بعید نیست...اون خیلی کله شقّه...خب بعد  

 چی شد؟...

ت انم و گفتم او شخصیدر اینجا من نتوانستم ساکت بم

برجسهههتهه ایسهههت...او حتی برای کارش در رادیو هم  

 حقوقی دریافت نمیکند...

پدرم با او یک دوسههتی دوری داشههت و میدانسههت که 

اوچه شههخصههیتیسههت...وقتی ناگهان خبر تصههادف اورا 

اعالم کردند پدرم روزها آشفته بود...من ده دوازده ساله 

م محله مان عارف بودم وشاهدم که چگونه پدرم و مرد

و حشمت الدوله و کیوان و سیمتری در اندوه و نگرانی 

 برای هنرمندشان بنان بسر میبردند...

هههه بنان بالفاصهله  پس از آوازش تعظیمی به  شاه    

 کرد ورفت...

من دیگرتاب نیاوردم وگفتم آقای شهههجریان میدونین 

چی دارین میگین...میههدونین مهها االن تو لحظههه هههای 

یخ میهنمان  زندگی میکنیم......میدونین حسهههاس تار

گلسهههرخی و دانشهههیان رو تیربارون کردن...بعد شهههما 

نهاراحتین میگین بنهان شهههعرغمناک پای سهههفره ی   

هفسهین شاه خونده... این انسان برجسته؟....من بخاطر  

نمیآورم دیگر چه گفتم و چه نگفتم اما این آنسههت که 

 بخاطرم مانده است...

بمن کرد و با خونسههردی تمام رخ ....شههجریان نگاهی 

ازمن گردانهدو دیهدم کهه نگاهش امباشهههت بیتفاوتی    

نسهههبههت بهمن ولیکن هم تحقیر من بود...اوازلطفی  

خداحافظی کرد و رفت و لطفی خندید و گفت هردفعه  

 شاه کیسه ی اشرفی میذاره تو دستش...

سهینه ام تنگ شده بود و نمیتوانستم بآسودگی تنفس  

جریان ضرورتا و ناچار میبایستی باهم کنم... لطفی و ش

کار میکردندکه ثمره ی آن، آثار برجسهته ای در سنت  

موسیقی ایران  میبود ولیکن هرگز نتوانستند با یکدیگر 

بسازند و بویژه آقای شجریان در اولین مصاحبه ی خود 

پس از انقالب حتی نهامی از لطفی نبردکسهههیکهه که   

مام میگذاشت همیشهه و بویژه برای شههجریان سنگ ت 

..بعد ها در یک ویدئوی بی بی سی شنیدم که از لطفی 

و علت اختالفش با او سخن گفت که بخاطر تفاوت نظر 

در مسائل اجتماعی و روند انقالب بوده است... .ولی من 

دیده ام که لطفی در بسیاری از مصاحبه های خود...در 

نوشهته های خود...در گفتارهای خود از شجریان بسان  

همراه در موسههیقی بخوبی نام برده اسههت. من در  یک

برخی از نشستهای آموزشی و تمرینی لطفی و شجریان 

حضهور داشتم و شاهدم که لطفی چه کوششی میکرد  

که برخی تحریرها و گوشههه های موسههیقی ایران را که 

در فراموشهههی گم شهههده بود ودرضهههمن قابل انطباق  

وشه البته آن گبرآوازمیبود بیابد و با شهجریان بکارزندو 

هاراباقدرت اسهتادانه ی شجریان در آواز تا حد متعالی  
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رشد دهد و میکوشید که شجریان ریزکاریهائی را بکار 

برد که خودازعدیده اسههتادان گذشته ی ایران دریافته 

وفراگرفته بود...من دوسهه بار افتخار اینرا داشته ام که  

که بهمراه لطفی به خدمت عبدا  خان دوامی برسهههم 

خود چه اشهتیاقی بدیدار لطفی داشت...او هنگام گفت  

و گو و بکهاربردن واژه ها صهههدایش پیر و لرزان بود و  

هنگام که گوشههه ای را به آواز میخواند صههدائی سههتبر 

وجوان مییههافههت کههه حیرت انگیز و بهههت آور و بههاور 

نکردنی بود.اعتبهاری کهه او برای لطفی قائل بود برای   

هرشههگفتی دیگری در رابطه ی  من شههگفت انگیزتر از

آن دو بود...او ازلحن صهدای مضهراب لطفی به سیم به   

لرزه میامد و گهگاه تکانی میخورد که نشان دلدادگیش 

به سههازی که سههاز باشههد بود...لطفی هم که مسههت  از 

دیهدار و دلدادگی او ومن حیران ازپاک نهادی وقدرت  

 آفرینش آن دو هنرمند درکناریکدیگر. 

یا گوشه های بسیاری از ردیف آواز را با صدای لطفی گو

عبدا  دوامی ظبط کرده است که باید در جائی یافت 

شود.... لطفی یکی دوباری در نزد من اشاره کرده است 

بقدرت بیان صدای آن خواننده ی بینظیر میهنمان که 

باید در تاریخ انطباق آواز بر سهههاز)تار( ثبت میشهههده 

ی در این زمینه انجام داده است باشد!.... کاری که لطف

آموزش عههالیسههههت برای هنرمنههدان نوازنههده و هم  

 خوانندگان آواز ردیف ایران... 

از کودکی یک سهلیقه ی شههخصههی در من رشد کرده  

است که با آقارضات هم درمیان گذاشتم و آنرا اینجا و 

آنجا بکار برده اسهت و خودش باورداشت که باید جای  

ینسههت که من از کودکی همیشههه از آنرا یافت....و آن ا

اینکه سههازی بهنگام آواز خواننده شههعر را در سههیالب  

های گوناگون آن تکرار میکند   عصهههبی و عصهههبانی 

میشدم و هنوز هم همینطور...آن درهم آمیختگی نغمه 

ها در سههیالبهای گوناگون یک بلبشههوی صههدا ایجاد   

 ومیکند که لزومی به آن نیست بویژه وقتی آواز خوان 

نوازنهده بهاهم رقهابتی هم داشهههتهه باشهههند که دیگر     

 واویال...من نمیدانم علیه آن چه باید کرد ...

اصههل مطلب!...ریزکاریهای شههگفت انگیزی که لطفی،  

خود در به همراهی سهههاز با آوازافزوده بود و تمرینهای 

بی فرسودگی و اشتیاق آوری که او با مهرِ دلی گشوده 

هم با خودِ شجریان میکرد  بر تجربیات خودِ شجریان و

رمز جهادوین زیبائی ویژه ی کار بود وقتی آن دو باهم  

ساز و آواز اجرا میکردند.... ... من بخاطر دارم که لطفی 

بر سهر کار خود با شجریان اصرار و پا فشاری میکرد و  

حتی ادعا میکرد که شههجریان باید باریزه کاریهائی که 

قتر و صهههحیح تری او آموخته بود خود را پرورش دقی

بدهد...میگفت نوازنده ها و موسیقیدانهای دیگر فقط به 

همآهنگی با شهجریان  بس میکردند اما شجریان خود  

نو آوری میکرد و دراین زمینه بسههیار با اسههتعداد بود  

زیرا پهدر انهدرپهدراوونیز خود اوقاری قرآن مجید علیه    

 اسهالم بوده اند ...هیچکس دیگر نتوانسته است چنان ب 

شههجریان همراهی کند که لطفی و این خود محصههول 

ریزه کاریهائیست که لطفی آموخته بوده است و یا خود 

کشهههف کرده بوده اسههههت و حتی ابههداع کرده بوده 

اسهت...من چند تن از موسهیقیدانهای نسل خودمان را   

میشناسم که در ساز خود در موسیقی سنتیمان بدیعه 

ف افزوده اند و یا نوازی کرده انهد و گوشهههه هائی بردی 

گوشه های ناقصی را کامل کرده اند که نمیدانم چگونه 

و کجا ثبت شده اند ولی بسیاری از نوازندگان و  ایشان 

لطفی ه علیزاده ه طالئی ه شجریان ه کلهره مشکاتیان 

وچند تن دیگرهسههتند که من در برخی موارد شههیفته 

شهان میشدم حتی شیفته صدای شجریان که بخودش  

کوچکترین مهری نهداشهههتم... البته من کاره ای  حتی 

نیستم که مهرم چاره ای باشد و...بهر صورت مهر لطفی 

بهه انسهههان و به مردم و به ایران و به همکارانش و به  

دوسهههتانش بی اندازه و اعجاب آور بود...اما مقابله های 

سههنگین و گهگاه بیش از اندازه خودخواهانه ی او، من 
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دیدم که چند تنی دیگر شاید فقط  یکی را که رنجاند و

 اورا تحمل 

میکردند بخاطر ارزش و مقام واالئی که در موسهههیقی 

سنتی ما داشت...و من بخاطر ارزشی که دوستیمان در 

 کار هردوی ما داشت و... 

کنسههرت عارف در تاالردانشههگاه کرمان و با اسههتقبال  

عهالی مردم انجام شهههد...در انتظار که ایسهههتاده بودم   

ههان جوانهک نی نواز را دیهدم کهه اوهم در انتظار     نهاگ 

بود...بسهویش رفتم و سهالم گفتم...او بسنگینی به من   

دست داد. بسیار کنجکاو بودم که بدانم باوجود توهینی 

که باو شههده بود چگونه بود که بکنسههرت آمده بود...او 

 گفت: 

ه هنر ربطی به این چیزها نداره...ما اینجابا آقای لطفی 

 ستیم... با موسیقی طرفیم... طرف نی

من بطور کهامل سهههخنان اورا بیاد نمی آورم و همین  

البته بس بود که من بخاطر سپرده ام. او گویا داوود نام 

 داشت...

چون از کنسرت بیاد عارف یادکردم بدنیست به مطلبی 

نیز اشاره کنم که در باره ی آن کنسرت در ویکی پدیا 

ت است.در ویکی پدیا آمده اسهت که درنظر من نادرس 

 آمده است:

برای اجرای آن کنسههرت من و لطفی باهم از تهران به 

کرمهان رفتیم...من و لطفی.... و چندروز در آنجا بدون  

وقفه باهم  در خانه ی یکی از آشهههنایان لطفی زندگی 

کردیم وبها هنرمنهدان و اشهههخهاص گوناگون دیدارها    

که من یداشهتیم، با کسهانیکه من میشناختم و با کسان  

نمیشناختم. در تمام این سه شبانه روز ما با هم بودیم 

و تنها بهنگام اجرای کنسهرت ازهم جدا شدیم که من  

در جای تماشههاچیان و اودر جای کنسههرتچیان بهمراه  

خهاندان کامکارنشهههسهههتیم. باخاندان کامکارکه گروه  

نوازندگان درآن کنسهرت بود دیدار روزانه داشتیم. من  

فردی و جمعی آنان بالطفی بودم که شههاهد تمرینهای 

 از جالبترین لحظات آن سفر بود. 

یکی از بزرگهان توانای موسهههیقی سهههنتی ما اسهههتاد   

هرمزیست که من افتخار همنشینی با محمدرضالطفی 

در کنار اورا داشهههته ام...بماجرای پر اهمیت زیر توجه 

 کنید و....اینست آن ماجرا:

الی بسامانی من نشهده اسهت در زندگی که وضهعیت م   

داشته باشم...این بود که دائی من اسماعیل ریاحی که 

ودر سهههازمان تبلیغاتی فاکوپا دارای شهههغل مهمی بود 

نگران وضهعیت من بود و خواسهت که سامانی شاید به   

آن بدهد. آن سازمان متعلق به خانواده ی هرمزی یکی 

از خانواده های ثروتمند و شاهزاده پرور بود. من در ان 

م بیسهههت وپنج شهههش سهههاله بودم که دائی من هنگا

کوشش کرد دست مرا در آن سازمان بند کندلذا برای 

من از شاهزاده هرمزیِ جوان که مالک اصلی فاکوپا بود 

وقهت گرفت وبمن توصهههیه کرد که بسهههیار رسهههمی   

باشم....منهم که ریش بلندی داشتم و موی بلندتری به 

زده شانزده سهلمانی رفتم و سههر و صههورت را ازتَعع پان 

تیغهه کردم...تها آنجها کهه وقتی خودرا در آئینهه دیدم      

وحشهت کردم...یک پیراهن سفید یقه آهاری کهنه ی  

پدرم را ببر کردم ویک شهلوار گَلِ گشههاداورا بپاوپاشنه  

ی کفشهم راخواباندم وشهدم نه یک دسته گلِ آقا بلکه   

یک الت چاقو کش ویژه ی اعلیحضرت شاهنشاه که نه 

همطرازی کنم بلکه از وِی تا آنجا که میشد  با شاهزاده

برتر باشههم و براه شههدم بسههوی سههازمان جهانی فاکوپا 

بهدیهدار بسهههیار مهم باشهههاهزاده هرمزی جوان...)این   

پرسش پیش می آید که این حرفهای من چه ربطی به 

لطفی دارد....صههبر کنید...( با حالت کامل یک الت بی 

از ناحیه ی شکم،    سر و پا، کمی کمتر از شبون بی مخ

وارد سههاختمان فاکوپا شههدم که گویا در خیابان نادری 

بود...بهدقهت بخهاطر نمیهآورم....دربان پیش پرید که از     

ورود من جلوگیری کنهد ...من بها احترام به او اصهههرار   
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کردم که با شهههاهزاده هرمزی قرار دارم که او بیشهههتر 

  رترسید و حتما میخواسته است پاسبانی را ایکاش خب

میکرد ودائما تکرار میکرد که شههاهزاده  در سههاختمان 

نیسهههت و بالخره گفتم عزیز من شهههما یک خبری به 

مدیر باالتر بدهیدو مطمعن شههوید که آیا خواسههت من 

درسهت است یا خیر.... که او اینبار با شگفتیِ سنگینی  

بمن نگریسهههت و آرامتر بهه بهاال خبر داد وچنهد ثانیه    

محکم و خبردارایسههتاد و با همه  بعدناگهان دربرابر من

ی شههگفت خوردگی تعظیمی خاضههع ازمن کرد و مرا  

بدرون سهازمان راه داد و بالفاصهله جوان بسیار آراسته   

ای دربرابرم حاضهههر شهههد ومرادید و امما بذهنش هم 

نمیگذشهت کسهیکه میدید من باشههم از دربان پرسید   

کجاسهت جناب موسوی زاده و او مرا نشان داد و گفت  

شهون هسهتن. تا او بر نام من تاکید کرد بنظر رسید   ای

که گویا با مُشتهضَربه ای بصورتش شدیدا  تکان خورد 

و ناباور پرسههید ایشههون؟...موسههوی زاده؟...  و با عذر   

خواهی از من  بهه این دلیل که مرا بجا نیاورده بودمرا  

به طبقه ای باالتر برد و  درراه ازمن فقط پرسههید شما 

میکنین؟پاسههخ دادم بسههبک شهههاب   چه سههبکی کار

موسههوی زاده و او بالبخندی ماسههیده به چشههمانش   

برپاسخ من ماتش برد...بتدریج سکوتی بهشتی احساس 

کردم...سکوتی که عطرآلود بود...سکوتی عطرآلود آماده 

برای فرمهانی با هزار فورییت....بله طبقه ی شهههاهزاده  

 بود....سکوت در آنجا سخن بود...

 حرف نزن! 

جوان آراسهته ای در اُرسههی در ایسههتاده بود آنگونه که  

 گویا در انتظارجناب آقای عباس هویدا باشد...

او ازدیهدن من یککهه خوردو جا خورد آنچنان که گویا   

همه ی اصهول زندگیش درهم فرو ریخت... نمیدانست  

 چه باید کرد...با سرعت پرسید:

 ه آقای موسوی زاده چی شدن؟...... 

پله های من، صههاف و خبردار ایسههتاد وهول همراهِ راه 

برش داشهت و با دسهتش با تردید و گناهکار مرا نشان   

 داد و البته بال فاصله گفت:

 ه  جناب موسوی زاده!... 

شازده نمیدانست چه کند...آنطور دستپاچچه شده بود 

که نمیدانست چه کند...با سرعت عقبگرد کرد و بدرون 

نشست ودیگر بمن  اطاقش فرورفت و به پشههت میزش

نگاه نکرد و بادسهت یک صندلی را که آنجا نبود نشان  

 داد...

 ه آقای موسوی زاده من چکار میتونم براتون بکنم... 

 من بروی آن یک صندلی نشستم و گفتم :

هههه نمیدانم آقای هرمزی شما چکار میتونین برای من 

 بکنین...فکر میکنم شما خواسته بودید مرا ببینید؟...

بمن کرد و کمی آرامتر شههد...شاید لحن سخن  نگاهی

 من اوراآرام کرد...

ههه شما نقاش هستید آنطور که دائی شما میگفت...من 

 فکر میکردم شما باید ریش داشته باشین....

 ه بله... 

 ه خب چه سبکی کار میکنین شما... 

و به پشهتی صندلی اداری مجللش تکیه کرد...خودکار  

رخاند...و در حالیکه سرش بیک را در هردو دستش میچ

 پائین بود بمن مینگریست....

 ه من سبک خودمرا کار میکنم...موسوی زاده... 

 ه بله منظورم چه روشی... 

 ه پرسش شما درمورد مکتبیست که من کارمیکنم...

 ه اوه بله ...بله...چه مکتبی دارین شما؟... 
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 ه من کوشش میکنم در مکتب رئالیسم کار کنم... 

 ه شف آتلیه ی ما سبکش سوررئالیستیه...ه بل 

هههه من فکر میکنم منظور از سههبک، طریقه ی بکار  

 بردن مواد کاره که 

میبره و  هر هنرمندی بطرز مخصههوص خودش بکار 

داره...چطور قلم مورو بکار بنابراین  سههبک مشههخصههی 

 میبره...چطوررنگ رو ترکیب میکنه چطور 

رف میکنه و فضههارو میسههازه و غیره...چه موادی مصهه  

 غیره...

ههه ینی شما میگین هرکسی ...خب اینطوری که بلبشو 

 میشه...

ه اون که شمامیخواین مکتبه...مکتب، چگونگیِ تحلیل 

موضوع اثر هنریه ینی)یعنی( براساس چگونگی تحلیل 

هنرمنهد از واقعیت، هر هنرمندی در یکی از مکتبهای  

ساس هنری قرار میگیره که ضهرورتا و صههرفا جهانوبر ا 

 قوانین اون مکتب تحلیل میکنه...

 ه خیلی علمی شد...

و کمی صهههاف و صهههوفتر شهههد...خودکار بیک را دیگر 

دردسهههتش نچرخاند و بمن خیره  شهههدچون شهههاید  

میخواسههت مرا بشههناسههد...در آن سههرووضههعی که من  

 بپاکرده بودم...

ه چی علمی شد؟...خب اگه بخواید وابستگی هنرمندی 

ی ن باید بطور منطقی و البته علمرا به مکتبی پیدا کنی

برخورد کنین...مثال سالوادر دالی نقاش بزرگ اسپانیا و 

جهان...بطور کلی همه میدونن که اون از برجسهههتگان  

مکتب سههوررئالیسههم اسههت...خب فرض کنیم بخواهیم 

مکتب اونوبشهههناسهههیم...چه باید کرد؟ چگونه میتونیم 

 شروع کنیم؟...

د آقای موسوی زاده...من هههه نه کامال صحیح میفرمائی

حرف شهمارو میفهمم و میپذیرم...امما من یک سوالی  

ازشههما دارم...خب فاکوپا اینجا یک آژانس تبلیغاتیه که 

ما یک تیم هنری بسهههیار پخته دورهم جمع کردیم و 

کهار میکنیم ودرنظر داریم فاکوپارو در زمینه ی هنر و  

و تبلیغهات مجهزتر و کههامههل کنیم و یههک گروه جوان  

پرتجربه بار بیاریم...جهانی...االن نمایندگی جهانیشهههم 

 روشن کردیم....لندن!...

هههه بسیار خوب ولی این دو کار در تضاد آشتی ناپذیر 

باهم قراردارن...چطور این دو رو میخواین یکی کنین و 

 باهم آشتی بدین...

 او بهت زده بمن نگریست و پرسید:

م آشههتی ههههه  چیو آشههتی بدیم؟ کدوم دورو میخوای 

 بدیم؟......

 نزدیک بود که بخندم....

 ه منظورم تضاد بین تبلیغات و هنره...

ههه آخه تبلیغات خب بطور کلی خودش هنره  و پایَشَم 

 هنره...ازهمه ی هنرا 

تبلیغهات اسهههتفهاده میکنهه....همهه ی هنرههارو بکار       

 میگیره.....موسیقی   نقاشی   ادبیات   شعر   سینما   

 چوجه اینطورنیست....ه بنظر من بهی

شاهزاده یککه ای خورد و کمی برآشفته بمن نگریست 

 وخودراپشت میزش بجلوکشید و گفت:

هههههه خیلی جهالبه...نخیر خیلی جالبه...غیراز این چی  

 میتونه باشه؟...هنر چیه برای شما مگه؟...

 ه بهتره اگر اجازه بفرمائین اول از تبلیغات بگم... 

ای شروع میکنیم....تبلیغات بره بفرمائید از تبلیغات  

 شما ینی چی؟
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هههه من فکرمیکنم تبلیغات بزبان سههاده یعنی تضمین 

جهت شهکل گیری  مشخص بخشی   رشهد سهرمایه در  

ازسود برای تأمین تولید بیشتر درآینده...اما اگر دقیقتر 

ببینیم تبلیغات راه اصلی فروش چیزی خاص که بدون 

بشهههه تا  ضهههرورتِ مصهههرف باید به چیزی عام تبدیل

سهههرمایه گذاری و سهههود سهههرمایه گذاری خاصهههیت 

اجتمهاعی پیهدا کنه و ظاهرا کامال منطقی و قانونی در   

بانک جعم بشههه...اگر من لغتهای نادرسههت بکار میبرم 

باید ببخشهههین که خب من دانشهههمند اقتصهههاددون  

 نیستم...

ههه نه خب فقط شما خیلی روی سود تکیه کردین و از 

 اون گذشته

همیهدم که خب این همون کاریه که هنر  من هنوز  نف

 میکنه مگه اینطور نیست آقای موسوی زاده؟...

 ه نه بنظر من اینطور نیست آقای هرمزی...

از لحن من آقای هرمزی تکانی خورد که بخاطرمخالفت 

من با نظرش نبود بلکه بخاطر اسهههتفاده ی من از واژه 

یا من ی آقا بود همانطور که او اسههتفاده کرده بود....گو

 حق نداشتم از آن استفاده کنم...ادامه دادم:

تبدیل چیزی »هههه...اگر توجه داشهته باشید من گفتم  

 «....خاص به چیزی عام

تبلیغ به معنای امروزه چیزی نیسهههت جز قابل تبدیل 

کردن یهک چیز غیر ضهههروری بهه یهک چیزی کههامال    

ضهههروری...تبدیل یک چیز خاص به یک چیز عام... از 

شهههه...تبدیل چیزی خاص به چیزی عام هرراهی که با

بدون در نظر گرفتن ضرورتِ تاریخی هههه اجتماعی آن 

چیز... فقط اعتبارش در اینه که سهههودحاصهههله از عام 

 شدن اون چیز تأمین و تضمین بشه...مطمعن باشه...

همین...ینی همه ی هنرها باید درخدمت سههرمایه قرار 

یغات در تبلبگیرن باید در خدمت تبلیغات قرار بگیرن...

 واقع مهمترین رکن تبدیل کاال به پوله... 

تولیههدِ محصهههول زیههاد هههدف نیسههههت...تبلیغ اممهها 

ههدفمنهده...فروش!...فروش ههدفه...که هدفِ کاذب اما    

هدف اصهلیه تبلیغاته...هدف اصلی تبلیغات هم چیزی  

نیسهههت جز سهههود...نمههک صهههدف چی کرده...همرو  

 نمکگیرکرده...هنر...

 ..همش هنره البته.......هنر....هنر..

جناب هرمزی که با یک اسباب خشک کن جوهر بازی 

 میکرد و دائما آنرا باال پائین میبرد و

روی میزش میچرخاند ناگهان خشههک کن را رها کرد  

و تلفن را پیش کشید  و با بازی با آن مشغول شد ومن 

ادامه دادم....در ضههمن اندیشههیدم که گرم شههده بودم  

 ی در ذهنم...برای تنظیم تئور

هههه سرمایه...کار... سرمایه ی بیشتر..  نقاشی  موسیقی  

فیلم  و همهه ی هنرهای دیگه باید درخدمت تبلیغات  

 باشه.....

 ه خب بعله...درسته ایدتون...

سهههمبه پرزوربود...سهههرمایه  مشهههغول تئوریزه کردن  

چاپیدنش بود...برای سهرمایه دار هرراهی که به سود و  

قبل برسه  مجازه و اسمش هم کامال سرمایه ی چاقتراز

 مشروع، هنر تبلیغاته...

هههه خب صههبر کنین حاال...شههما باز توجه نکردین که  

تبدیل یک چیز غیر ضههروری به یک محصول ضروری 

خب شهههعبده بازی تبلیغاتیه و یا فن تبلیغاتیه که این 

 دیگه هنر نیست......

 شاهزاده پافشاری میکرد که خب طبیعی بود...

 نرهم که همین کارو میکنه...مگه غیرازاینه...ه خب ه
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 منهم بتدریج خشمگین میشدم...

 ه حاالببینین...پپسی کوال)درآن زمان این نوشابه 

مُدبود(...آخه پپسههی کوالهم شههد نوشههابه؟...هنوز که   

هنوزه االن ده پونزده ساله که مد شده و خیلیها بهش 

عهادت کردنو هرطور شهههده هر دوسهههه روزی اقالیک  

یشهه نوش میکنن.......یک مسئله ی مهم دیگه ایرو  شه 

من بهایهد مطرح کنم و اون اینه که هنر یک چیز و یا   

پهدیهده ی عهام رو بهه یهک مسهههئله ی خاص تبدیل      

میکنه...مثل مسئله ی آفریقا در نمایشنامه ی اتللو...که 

استعماربیرحم اروپا در تراژدی عظیم شکسپیردر شکل 

میشهههه...باید اونو  یهک عشهههق واال بطور خهاص بیهان   

خوند...باید جنگ و صلح تالستوی را خوند وبه عظمت 

رابطه ی خاص و عام در هنر دقت کرد و ازاون راه دیگه 

میتونیم دقیقتر دریابیم که موضوع چیه....همونطور که 

میبینین تبلیغات ابزارکار دقیقی نداره وازراه  نادرسههت 

ز سههت که  ااگه بهش نگیم حقه بازی کار میکنه...اینجا

همه ی هنرها اسهتفاده میکنه وایکاش استفاده میکرد  

...سوءِ استفاده میکنه...و اونَم اینطور که چیزی خاصرو 

به ضهرورتی عام تبدیل کنیم...دراون صورت پپسیکوال  

کههه چیزی نیسهههت ...سهههَمَّم بههدین بههه مردم، مردم  

 میخورن!..مردم قربانی تبلیغاتن.....

کههه اصهههال بهها یههک غول  تو سهههخنرانیم فکر میکردم

سههرمایداری که نمیشههه بحث تربیتی و آموزشههی کرد 

ولی درضمن فکرمیکردم که باید بخودم مسلط باشم و 

اونچه که درچنته دارم رو کنم که این یک آزمایشهههی 

برای خودم بود و اگرچههه برخی از آنچههه در اینجهها 

مینویسم پس از آن بذهنم خطور کرده است ومن اصال 

ر ذهنم بررسهههی و منظم کرده ام وسهههر آنرا بعهدها د 

فرصههت و خوب فکرشههدس و حتی برخی وقتهااغراق  

آمیز و خودستائی، اما کنه رابطه همینطور بوده است و 

هیچ فرصهت طلبی و یا خودخواهانه نیست...من به آن  

 باورهای خود هنوز پایبند و بدان اعتقاد دارم....

ستفاده ه جناب موسوی زاده من از نظریات شما خیلی ا

کردم وچون من برای یهک بحث دقیق با شهههما آماده  

 نبودم اینه که واقعا نمیتونم بیش از این 

بحثو ادامه بدم...باید خیلی ببخشههین خیلی خوشههحال 

میشهههم کهه مها بهاز همهدیگرو ببینیم و باهم کلنجار     

بریم)یک لبخند بر گوشههه ی لبش نشست به تحسین 

اگر موافق باشههید خودش از بکاربردن واژه ی کلنجار(...

من به دائیتون از خودم خبر میدم...شما نظرتون کامال 

درسهههته آقای موسهههوی زاده اما هدفتون بنظرم بجای 

درسهههتی نمیرسهههه که البته میدونم باید زیادتر راجع 

بهش بحث کنیم واالن دیگه خیلی دیر شده حتی برای 

من...امها من شهههنیدم که شهههما تار و احتماال سهههتار   

 میزنین...

از اینکهه دائی من  ازمن چه چیزها به او گفته اسهههت  

 خشمگینتر شدم و گفتم:

هههه ِای پنجه ای به سهیم میکشم...واقعا...قابل بحث   

 اصال نیست...

هههه خواهش میکنم و میخواسههتم بدونین که استاد  

 هرمزی که حتما

 میشناسینشون عموی من هستن... 

د امن از لطفی بصورت خبر گنگی شنیده بودم که است

هرمزی کسهیسهت که مقام واالئی در موسیقی ایران و   

بویژه در نواختن سههتار داردکه اما معلوم نیست به چه 

علتی دیگر نمی نوازد....و اینکههه من بهها برادرزاده ی او 

درحال کلنجار بر سههر حقیقت بودم برایم اسههرارآمیز و 

بسهیار هیجان آور بود و درعین حال او، شازده هرمزی   

زش عاطفی پیدا کرد و ازجا برخاستم و در برای من ار

برابرش سر پائین آوردم و گفتم من بخاطر عموی شما 

احترام ویژه ای برای شهههمهها قههائلم  کههه او نیز از جهها 

برخاسهههت و با فروتنی بمن کرنش کرد و گفت شهههما 
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جوانترین هنرمندی هستین که من برایش احترام ویژه 

 قائلم...

 اد:شاهزاده هرمزی جوان ادامه د

هههههه من آدرس و تلفن عمو جان را بشهههما میدهم و  

 ... خودتون باهاش قرار بگذارین

من دراین بین بها دلتنگی بهه لطفی میهاندیشهههیدم و    

خوشههحال بودم ازاینکه باین سههادگی نشههانی اسههتاد   

 هرمزی را برای اویافتم...

هههه اجازه میدین من با اسهتادم بدیدنشون برم....خیلی  

  ی استادمه...این دیدار...آرزو مهمه

 ه استادتون کیه؟... 

 ه محمد رضا لطفی...جوونه ولی استادیه... 

 ه نمیشناسمش... 

 ه جوونه...دانشجوی هنرهای زیباس... 

 ه ولی استاد شماست؟ 

 من سخن خودمرا درست کردم...

 ه معلم منه!... 

ههههه بعله چه اشههکال داره...خودتون با اسههتاد قرار    

 بگذارین...عمو جان

م خوشحال میشه ولی دیگه ساز نمیزنه ها بهتون بنظر 

 گفته باشمها......

و باینترتیب این  ماجرا به سهههرنوشهههت لطفی مربوط 

شد...لطفی با استاد هرمزی قرار گذاشت و بعداز ظهری 

بهدیهدار اورفت...شهههتافت.......این دیدارو ارتباط ارزش   

واالی شههخصههی برای لطفی داشههت که دربرابر تاریخ   

ران ناچیز بود وبرای او البته سرنوشت ساز و موسیقی ای

 یک ارزش تاریخی واال داشت چون...

دسهت اسهتاد را بوسهید و پیرمرد که سهیزده سال بود     

دلشکسته دست بساز نبرده بودلطفی را بآغوش گرفت 

و رویش را بوسهید...لطفی درهمان صحبت اول با تلفن  

از اسههتاد هرمزی خواهش کرده بود سههازش را نشههان  

د..او.در ابتدا ابا داشهههت که آنرا به کسهههی بنماید و ده

شهاید ابا بخود داشت که بااصرار و ابرام لطفی بال خره  

 برخاست وساز را پیش آورد...

لطفی سهاز را بوسیدو ناخنی بر آن کشید وبا تعظیمی  

بدست استاد داد و گفت...استاد بگذارید من این افتخار 

 نوم....آرزو میکنم...را داشته باشم که پنجه ی شمارا بش

و اسههتاد هرمزی که بفروتنی شهههره بودپس ازسههیزده  

سال با خواست لطفی و درحضور لطفی ساز را به سخن 

آورد...کسهی باورنمیکردکه اسهتاد دوباره ناخن به سیم   

 بساید...خودباید چنین گفته باشد. 

هنگام که لطفی دیدارش را بااسهههتاد هرمزی برای من 

ریختیم ...و...حیف...ارزش تاریخی بازمیگفت هردواشک 

یک انسان اعتبار اینرا دارد که بتواند جهان را دگرگون 

کند...و آن دو این اعتبار را داشهتند... آنچه پدر سه تار  

به لطفی آموخت در تاریخ موسهههیقی باید ثبت شهههده 

باشههد....لطفی میگفت او ...شههاهزاده هرمزی پدر سههتار 

 است

ار کرد که شههناخت و تکامل از آن پس لطفی بارها تکر

ردیف موسهیقی ایران بدون شاهزاده ی فروتن هرمزی  

 کامل نمیشد...

به همت دوسهت متعالی خود غالمرضها زهری با استاد   

دیگر سهتار استاد شاهین پَر آشنا شدم که او نیز شهره  

به فروتنی بود و بهمین دلیل نامی کم آوازه داشهت...او  

م خاطر گویا ریش پرپشتلطفی و مرا بحضور پذیرفت و ب

تشهههکچه و تکیه گاه خویش را بمن تعارف کرد و من 

البته دسههتی به تشههکچه کشههیدم و آنرا بوسههیدم ولی  

مسهههلمها بر آن جایگاه تکیه نکردم و همیشهههه از آن  
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ترسیده ام و بخود گفته ام چه درست که این جسارت 

را نداشههته ام... اما از تعارف اسههتاد چنان غروری بمن  

 ه است که هنوز دست داد

احسههاس سههربلندی میکنم....سههال پنجاه ویک یا دو   

بود...حدود پنجاه سههال پیش بود...با آن تعارفِ اسههتاد  

بهارهها بهه  لطفی فخر فروختهه ام....به کسهههی که در     

 حقیقت تعظیم میکنم... 

من این ارزش را داشتم که چند ساعتی درحضور استاد 

به سخنان شهاهین پر و محمد رضهها لطفی بنشههینم و  

ایشهان و بیشتربه سازشان گوش فرا دهم...لطفی بارها  

بازبه محضهر اسهتادشده بوده است و شاید گوشه هائی   

هم ظبط وثبت کرده باشهههد...بخاطر ندارم...اما آنچه از 

اسهتاد هرمزی امروزه پخش میشود با همت محمدرضا  

 لطفی است که باقی مانده است...

ورده ی زمان، چون هنرمندان و دانشههمندان زیادی پر

صادق هدایت...نیما یوشیج...محمد غفاری کمال الملک 

و عهلینقی وزیری و بسهههیههاری دیگر ازهمطرازان و  

شهاگردان و پیروان ایشان...بسیاری دیگر دانشمندان و  

نوآوران برجسته چون عشقی و بهار و دهخدا و دیگران 

بودند که پایه های نظری نوین را برپا کردند تا انقالب 

مشههروطه شههکل بگیرد و جهان مارا سههامان دهد...که  

متضههاد آن نیز بیکار نبوده اسههت و کوشههیده اسههت    

برپوسیدگیهای گذشته مرهم نهد و زشتیهای آنرابزک 

کند و دوباره برپاسازد ولی نه دیگر استوار اما بهرصورت 

پهایهه دار...چون اکنون در میهن ما...درسهههرزمین رنج   

 کشیده ی ما...

ردی بر دل من میفشههرد از کوته نظری اینسههت که د

لطفی...آری بنظرمن ازکوته نظری اوکه درد سههوزاننده 

 تریست تا ازکوته نظری کسان دیگر...

در هنگام آموزشم در نزد لطفی میشد بیشتر که یا من 

در هفته دو تا سه بار بنزد او میرفتم و یا او بنزد من و 

هل و نه ما)من و همسههرم و فرزندانم( میآمد...سههال چ 

بود...من که بنزد او میشههدم شههاهد میشههدم هم که او 

تمرینههای خودرا انجام دهد...وحضهههور در هنگام  این  

تمرینهها خود البتهه آموزشهههی بهدیعه بود برای من...    

معموال در خهانه ی اوکارما باهم از ظهرآغاز میشهههد و  

انجامش انتهائی نداشت...و در خانه ی ما از هشت بعداز 

تی و سههاعتهائی پس از نیمه شب و شاید ظهر تا سهاع 

 حتی تاصبح...ناچار.

نواختن آثههارکلنههل علینقیخههان وزیری بخش بزرگی از 

تمرینهای او باوسههواس و حسههاسههیت بسههیار سههنگین  

بود...درآن لحظات همه میبایسهههت سهههکوت میکردیم 

اگرهمه ای درکار بود و اگرنبود من یکی باید به تنهائی 

ردم....این بنظر من براثر بهاندازه ی همه سهههکوت میک 

حضهور شخص کلنل وزیری و ابهت نواختن آثار کلنل  

وزیری بها تار بود و نه فقط بخاطر مغز و پنجه لطفی...  

درواقع البته برای خود لطفی نیزاینطور بود ...من دراوج 

این تمرینها شگفت زده ومبهوت میماندم...برخی لحظه 

یسهههتی تاب هها بود کهه من تهاب نمیآوردم ولی نمیبا   

نمیآوردم پس سهههکوت میکردم و در سهههینه ی خود 

میگریسهتم...جلوی اشهک را نمیتوانسهتم بگیرم...اشک    

میامد و تمام ریشم را خیس میکرد....لطفی سرخ میشد 

و الهتههههاب حههتی از موهههای کمی بلنههدش بیرون   

میزد...میشد آنرا دید...عادت نا خودآگاه او بود که بطرز 

کمی بلندش را که سههرپیچی  زیبائی هرازگاهی موهای

از نظم میکردنههد درحین نواختن از برابر چشهههم  و 

 معموال چشم چپ  بکناری بزند...

میدانید...در آن هنگام حتی نت خوانیِ کارهای وزیری 

برای من کاری دشهوار بود... بیرحم لطفی اما نتنوشته  

های بند باز را گذاشهههت پیش روی من و با خشهههونت 

 گفت بزن....

 چه شد...بماند... آبروریزیست... و حال
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...بریم سر اصل مطلب...در آن هنگام لطفی اگر سخنی 

بود چنهان احترامی درآن برای کلنهل قهائل بودکه من    

بشهههور میآمدم اما بندرت هم اشهههاره میکرد که کلنل 

نمیبایسههتی شههیوه ی نواختن غربی را رواج دهد...که  

 ینانیبنظر من او چنین کهاری نکرده اسهههت و کوته ب 

بیشهههتر سهههنت گرا که درک نادرسهههتی از هنر  بویژه 

موسیقی داشتند این توهین را براو رواج دادند و چنین 

نسبتهائی را به او رواداشتند...او هرگز به چنین سخیفی 

باور نداشت که موسیقی ایران باید غربی شود و یا خود 

بکوشد که ازغرب پیروی کند او موسیقی مارا موسیقی 

، سهههنت موسهههیقی ردیف را از تباهی بیرحم  ایران را

نادانی و کوشش نادانان نجات داد...این او بود که روایت 

شههفاهی  بزرگ خاندان فراهانی، میرزا عبدا  فراهانی 

را، مو بمو به نت نوشهههت و...ردیف موسهههیقی ایران را 

درعرض دوسال کار با پشتوانه ی مسئولیت کسی چون 

رد...خاندان وزیری، زن خودش به نُت نوشت و حفظ ک

ومرد از کوشهههندگان مشهههروطه و مبارزه برای آزادی 

واقعی مردم )دموکراسهههی توده ای و نه دموکراسهههی 

فئودالها و سهرمایه دارها( بود و هریک از اعضاء آن در  

رشهته ای علمی یا هنری از پایه گذاران نوین و انسانی  

مهدرن بمعنههای واقعی بودنهد...اشهههاره ی کوچکی بههه   

ردان کلنل خودمان بسیاری نکته های پوشیده را شهاگ 

میگشههاید...بطور مثال هریک از هنرآموزان مدرسههه ی 

موسهههیقی که زیرنظر اسهههتاد علینقی وزیری پرورش 

یههافهتهنههدمههاننههدخههالقی...محجوبی... صهههبهها...وزیری    

خهوانهنههده...زریهن پهنهجههه...روح انهگهیز...قمرالملوک        

ه است که وزیری)زن آزاده ای که بنزد استاد آرزو کرد

آیا اجازه دارد این افتخاررا داشته باشد که نام وزیری را 

برای شههرت فامیلی خود برگیرد که استاد پاسخ داده  

اسههت این مایه ی افتخار او خواهد بود که زن هنرمند 

آزاده ای چون قمرالملوک نههام وزیری را برخود نهههد و 

ازآن پس او قمرالملوک وزیری نامیده شهههده اسهههت(و 

موسیقیدان دیگر که باکوشش شخص استاد و یا دهها 

درمکتب او بهره جوئی کرده اند.چه سخی و کوته بینی 

درتاریخ ما و تاریخ موسهههیقی ما که به هنرمند بزرگی 

توهین میشهود  که درکنار نیما یوشیج و کمال الملک  

وصادق هدایت باشرکت مستقیم در انقالب  ویا درکنار 

آزادیخواهههانهه ی مردم ایران  انقالبیون دیگر  درانقالب 

مبهارزه کرده اسهههت...همین بس کهه بدانیم او عضهههو   

برجسته ای در سازمان اجتماعیون عامیون ایران شعبه 

ی تهران بود ودر ارتش نیز به مقام کلنلی یا سرهنگی 

ارتقهاء یافته بود)اوترجیح میداد که اورا کلنل بنامند تا  

ست توپخانه سرهنگ( و آخرین مأموریت اودر ارتش ریا

و تسهلیحات تهران بود که امکان بسههیار خوبی بدست  

میداد تا اسلحه ی انقالب را در خفا تأمین کندو بدست 

مردم برسههاند و از سههوی دیگردر سههازمان حزبی خود  

نیزداوطلبانه مسهههئولیت تأمین اسهههلحه ی مبارزه در 

تهران را به عهده گرفت که با سازماندهی کامال مخفی 

شهههکیالت اجتمههاعییون عههامیون بخوبی و معتبراودرت

عملی شهههد و در دفههاع دربرابرحملههه ی لیههاخوف در  

بمباردمان مجلس با فرمان قاتل  مردم محمد علیشههاه 

قاجار بخوبی عمل کرد و اورا شهههکسهههت داد...لیاخف 

توانسههت چند بمبی به سههاختمان مجلس بیاندازد اما  

نتوانسههت مشههروطه را شههکسههت دهد و تهران را فتح  

 .کند..

در برنامه ریزی جشن ازدواج محمد رضا پهلوی ولیعهد 

رضهاشاه با خواهر پادشاه عثمانی فوزیه از کلنل وزیری  

 دربار دربرابر درخواسهتند که با دسته ی ارکستر خود  

نوازندگی کنند اما استاد  بهنگام صرف شامشانمهمانان

پاسخ داد که مهمانان میتوانند پس از صرف شام برای 

قی به سههالن بزرگ بیایند. این پاسههخ شههنیدن موسههی

گسهتاخانه سهبب شد که کلنل مارا ممنوع الموزیک و   

ممنوع ُالنوازنههدگی وممنوعُ الکههار در رادیو و مردم را 

ممنوعُ الشهههنیدن آثاراو وممنوعُ الدانسهههتن نظریات او 

کردند و ما باید میرفتیم قبرستان و کپه ی مرگمان را 

ه ه نکردیم....ما لطمه وصدممیگذاشتیم....که اینکارراالبت
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ی بسیار زیاد تاریخی در هنرمان و بویژه در موسیقیمان 

خورده ایم...لیکن زنههدگی چهره هههای دیگری از خود 

نشهههان میدهد...باید پیش برویم...در آنصهههورت زندگی 

 کرده ایم.... 

آیها میتوان بهه چنین هنرمنهدی کهه در رده ی باالی     

ای در هنر ایران  آفرینش هنری به پرورش نسهل پخته 

کوشهههیده اسهههت وکارکرده اسهههت و در رده ی باالی  

سهازمان انقالبیِ عامیون اجتماعیون در رزم علیه سنت  

گرایان فئودال با جان خود شهرکت داشته است چنین  

 واژه های الئوبالیئی نسبت داد

تاجائیکه من خود شهههاهد و شهههنونده بودم میدانم که 

رد کلنل بکار نبرده محمدرضا لطفی هرگز ناروائی درمو

است...پس از جشن هنر شیراز شنیدم وشاید در جائی 

نیز خوانهدم کهه او چنین گفتهه اسهههت که وزیری در    

موسهیقی گرایش به غرب داشههته است که البته ازنظر  

من نادرست و نارواست....او هرگز گرایش بغرب نداشته 

اسههت بلکه شههناخته بود که موسههیقی در غرب بدقت  

ت ومیتوان مانند هردانش دیگری آنرا دانش مجهز اسهه

آموخت و آموخته را بکار برد....اما موسهههیقیدانان ما به 

دودسته میبایست تقسیم میشدند و بشوند...به آنها که 

به بررسی موسیقی گذشته و ردیف و سنتی میپردازند 

و به آنها که به موسیقی آینده و نوین و متکی به دانش 

ن ایشههان حتما کسههانی   موسههیقی میپردازند که دربی

یافت میشوند که بر اساس موسیقی ردیف به نوپردازی 

تمایل مییابند...این سه دسته را ما هم اکنون در مردم 

 ایران حاضر و زنده و آفریننده داریم.... 

لطفی ...مشههکاتیان...علیزاده...خالقی ...صههبا...محجوبی  

...ووزیری که هرسههه گرایش را بخوبی و اسههتادی باهم 

 داشت چون برخی از شاگردانش نیز ... 

وزیری چون در تهران در نزد موسهههیقیدانان غربی   و 

سهههپس درفرانسهههه و آلمان بطور آکادمیک تحصهههیل 

موسهیقی کرد با روش علمی نوشهتن موسیقی و هم با   

ترکیبات فنی بیان در موسهههیقی بدقت آشهههنا شهههد و 

درتهران کوشهههیهد کهه موسهههیقیدانان را با این روش   

ازد و کار او البته با جهان بینی نوین که بدست آشهناس 

آورده بوداین امکههان را بعیهد نههدانسهههتهه اسهههت کههه    

موسهههیقیهدانهان میتوانند در حیطه ی واقعیت و عمل   

موسههیقی را پهناورترببینند.او معتقد بود که میتوان از  

امکهاناتی که مردم در اروپا بچنگ آورده اند بهره برد و  

قی ایرانی گسهههترش داد...در امکانات بیان رادر موسهههی

اروپا چون موسیقی حرام و گناه شناخته نشده بود این 

امکهان وجود داشهههت کهه ارتباط ذهن و بیان با توان   

بیشتری در موسیقی و آهنگسازی عمل کند و فقط به 

این بس نشههود که آنچه درردیف قانون شههده اسههت    

 حکومت برقرار شود...اروپائیها هم گویا نت نویسی را در

بیش از هزار سال پیش از ایرانیان آموخته و سپس آنرا 

تغییرداده و کامل کرده اند...آیا میتوان گفت که ایشان 

شرقگرا هستند و به شرق وابسته اند...بله میتوان گفت 

و من با جسارت هنرمندانه ی خود میگویم که همه ی 

مردم جههان بیکدیگر وابسهههته هسهههتند و به یکدیگر  

مرزها یک پایه ی اقتصههادی و سههیاسی گرایش دارند...

احمقهانهه ی مهالکیت دارد...به زندگی انسهههانی ربطی    

نهدارد...مها چرا ازایشهههان، ازمردمی بها تجربیات دیگر    

دسهههتهاوردههای دیگری را نیهاموزیم کهه بکهار ما نیز      

میآید.....همه ی مردم جهان بیکدیگر وابسته اند و همه 

ازیکههدیگر چیز دراین جهههان بههه همههه تعلق دارد چرا 

 بگریزیم...جهان پدیده ای انسانیست...

اسهتاد محجوبی توانسته است با پیانوچنان ایرانی نغمه  

سهههرائی کند که بسهههیاری از موسهههیقیدانان ما با تارو 

کمانچه و سهنتور حتی نتوانسته اند....باید بساز او پیانو  

گوش داد...او آموخته ی مکتب وزیریسههت...باید گوش 

 داد...
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ز ده هزار بههار بهها هم دراینبههاره گفههت و گو مهها بیش ا

کردیم...من و لطفی... اما هیچیک نتوانستیم دیگری را 

قهانع کنیم)وبنظر من کههه مصهههر برآن هسهههتم چون  

هیچیهک از مها دانش موسهههیقی را بهه دقهت و کمال     

نمیشهناختیم...توجه باید کردمن اصههال خودرا بحساب  

بتدریج  نمیآورم و منظورم از ما همه ی ماسههت(...ومن

دیدم که او همیشهه مصهر تر ازپیشهترست...کسی باید    

میبود کهه بهاالتر ازاو میبود تها بتواند به او بیاموزد که    

گذشههته گذشههته اسههت و آینده درراه که نمیتوان آنرا  

آورد...آینهده باید خود بیاید...وما تنها باید پایه های نو  

اهد وبرای آن برپاکنیم و پایه های نو در گذشته برپا نخ

شد باید در حال برپاشود اما با مصالح موجود یا گذشته 

و باخصائل پنهان درآینده که باید آنهارا جستجو کرد و 

بکار برد تا بتواند پایه ی آینده را اسهتوار سازد و آینده  

 برآنها برپا شود...

وغیره درهمه جای هستی  فا     می   ر نُت     دُونُت  

ر خانه ی ما...درخانه ی همه همین صدائی را دارد که د

ی ما....چگونه آنهارا بیکدیگر وصهههل کنیم و با یکدیگر 

ترکیب کنیم و به همدیگر تبدیل کنیم و از هریک چه 

مقهداری بکههار ببریم و بهها چههه پیش و زبری و بهها چههه  

حرکتی و بها چهه طرز اتصهههالی بیکدیگر و بکار بردن   

با  یگر وبسههیاری ریزه کاریها و درشههتکاریها و قوانین د

چهه آلهت موسهههیقی و چگونه و در بین کدام مردم  و   

برپایه ی کاربرد مشهخص کدام شرایط مادی و معنوی  

و باز بکاربردن  بسهیاری فنهای بیشمار گوناگون که از  

همهه مهمتر فن شهههنهاخت هسهههتیی جامعه اسهههت     

و...و...و...وغهیهره و غیره و غیره آهنگهههای گونههاگون   

....جهان برای زندگی کرد ن میآفرینیم و آفریده میشود

و آفریدن بسیارپهناورست و مملو از امکانات...باید آنهارا 

 یافت و آفرید، باید زندگی کرد و آفرید...

کلنل علینقیخان وزیری کسههیسههت که با پی بردن به  

اهمیت ردیف در موسهیقی)که استاد عبدا  فراهانی با  

کوشهههش در تمههام زنههدگی گرد آوری و تنظیم کرده 

ود(کوشهید آنرادر طی دوسال کار هرروزه به نت ثبت  ب

کند آنهم با تمام ریزه کاریهای نوازندگی آن....کاری که 

هیچیک از موسهههیقیدانان ماانجام ندادو نمیتوانسهههت 

انجههام دهههد وحههاال ادعهها میکنیههد کههه او غرب زده  

است....وحاال از نزدیکترین کسانش از نظر حرفه ای که 

است باید ناسزا بشنود و آنهم  او حتی اسهتادشان بوده 

 برای کاری که انجام نداده است 

)گرایش به موسیقی غربی(...توصیه ی او به استفاده از  

دسهتآوردهای علمی در موسههیقی بطورکلی بوده است  

که در صهورت تمایل میتوانستند موسیقی دانان از آن  

بهره برنهد...اوکهه در جبهه ی جنگ جان بر کف برای   

ران جنگیده اسهت...همو در ارتقاء موسیقی  اسهتقالل ای 

 به تعالی و علمی زندگیرا بکار گرفته است....

آهنگهائی که کلنل وزیری خلق کرده است با تمام ریزه 

کاریهایش ایرانیست ولی در میدانی پهناورتر از همه ی 

اسهههتهادان دیگر حرفه ای.  اگر او فن هارمونی را بکار  

موسهههیقی ایران زده  برده اسهههت چه لطمه ای به بیان

اسهههت؟ اگر اوکوشهههش کرده اسهههت  کنترپوئَن را با  

اسههتدالل منطقی بکار برد و توصههیه کند چه لطمه ای 

به موسیقی ایران خورده است و آیا در حقیقت اینطور 

نیسهههت کهه میدان تأثیر موسهههیقی را بیشهههتر کرده   

است...روش پیشنهادی  کلنل در آهنگسازی و نواختن 

چ لطمه ای به ردیف موسیقی ایران و سهاز  نه تنها هی 

سهامان آن نزده است بلکه پیشنهاد میکند به گسترش  

میهدان بیان و برخورد منطقی به واقعیتِ دگرگونیهای  

زندگی پس از انقالبِ نیمپُختِ مشروطه وحتی بیان را 

به زندگی و اندیشه در تاریخ خود نزدیکتر کرده است و 

ایجههاد کرده  امهکههان بهتری برای تحلیههل آفرینش  

اسههت....اگر فقط با سههازهای ایرانی که تاکنون سههاخته 

شهده است کار میکردیم حاال میتوانیم با منطق علمی  

هم امکانات بیشهترِناشهناخته در آنهارابشهناسیم و بکار    

بریم و هم سههازهای اروپائی را که در سههاختمان خود  
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پیشرفته و بطور علمی دقیق در آوا هستند بکار بریم و 

سهازهای جدید اختراع کنیم وبسازیم...همانطورکه  هم 

دراروپا وآسیا وآفریقا و آمریکا و اقیانوسیه این امکان را 

 بوجودآورده اند

....دردورترین قبیله های آفریقا از گیتار وسههاکسههافون  

وکلیه ی سهازهای بادی وچنگی و سههیمی و  سازهای  

دیگر اسههتفاده میشههودتااصههیلترین نغمه هایشههان را   

ترش بیشتر بیان کنندو آفرینش خودرا دوربرد تر باگس

سهازند و درضمن سازهای خودرا کاملتر کنند...کاریکه  

محمدرضهها شههجریان براسههاس نظریه های علمی انجام 

داده است و در حدود ده ساز جدید ساخته است...و یا 

سهههیهامهک افشهههاری مهندس ماهر ومعمارباتجربه ی   

ساز سیمی دقیقی ساختمان با دقت عالی و سالها کار، 

آفریده که اسهههتاد علیزاده آنرا پذیرفته اسهههت و چند 

آهنگ با آن اجرا کرده اسهت...من پیشنهاد استفاده ی  

مجههدد از تههاربم)تههاربههاس(را پس از کلنههل وزیری  از 

محمدرضههها لطفی شهههنیدم...وگویا در آهنگی آنرا بکار 

 برد....

البته من شهخصها باسهامان سهنتی موسیقی خود آشنا     

وبا جان و دل  و روحم بدان عشههق میورزم و  هسههتم

احترام میگههذارم و خود نیز درحههد یههک نوازنههده ی 

بسهههیهارمعمولی ردیف را میشهههنهاسهههم و بههدان مهر    

میورزم...امها در را بروی خود نبسهههته ام...البته من در  

موسیقی کسی نیستم که اگر در بروی ببندم به کسی 

ر بروی خود لطمه ای وارد آید و ای چه بسا که بهتر د

ببندم و البته منتظرم که طبیعت  بزودی این نیکی را 

 در حق من انجام دهد....

من بهیچوجه ویلن بدیعی و یاحقی و  بسهههیاری دیگر 

منظورم نیسهت...بهیچوجه تار شهناز و فرهنگ شریف  

وبسهیاری دیگر منظورم نیست... من شخصا از شنیدن  

تند که انجام آنها پرهیز دارم...انها در خورد همان هسهه

داده اند وبرسرش رقابت میکنند و اما  راههای پراکنده 

ای کشهههیههده انههد کههه معلوم نیسهههت بکجهها میرود و  

میرسد......از آنها پرهیز میکنم..موسیقیدانان عزیز امروز 

مها کلنل گرامیمان را بتدریج به فراموشهههی سهههپرده  

اند...کاری که ناشایست آنهاست درتاریخ بسیار حساس 

میهنمههان... کههه امروز بیش از هردوره و دورانی امروز

احتیاج به پرسههتاری و بررسههی و نو جوئی و نوسههازی  

 داریم...باید آفرید...باید برای نوین کارکرد و آماده بود...

نکته ی کوچکی هسهههت برای طرح....ما در موسهههیقی 

سنتی خود باندازه ی کافی والزم کسانی را داریم چون 

وش طالئی و حسین علیزاده...و محمدرضا لطفی و داری

بسهههیاری دیگر که هریک درکار خود درحد برجسهههته 

دربین ابناء موسهیقی سهنتی شههایسههتگی خودرا نشان   

داده اسهت و حتی برخی از ایشهان چون استاد حسین   

علیزاده تا حد گام برداری در موسیقی نوین پیش رفته 

اسهههت....امهها در موسهههیقی نوین دوران اخیر مهها قرن  

م خورشیدی هجری محمدی)ص( و بلکه قرن چهارده

پانزدهم آن چنین اسههتادانی کم نیسههتند که میتوانند 

وبلکهه از نظر اینجهانهب باید به موسهههیقی نوین ایران    

بیهانهدیشهههند.... دیگر بس اسهههت آهنگ برای شهههعر    

هنرمندان برجسته ای چون حافظ و سعدی و مولوی و 

 دراغیره  که خود ریتم و جمله بندی موسهههیقیائی خو

ارائهه میهدهند و موسهههیقیدان تنها نغمه را بایدبر آنها   

منطبق کند...واقعا بس است....بگذریم از درک نادرست 

محتوای واژه ها و خواندن نادرسهههت ترکیب واژه ها با 

 یکدیگر

انطباق آهنگی برشههعر حافظ کبیر و موالنای کبیرواقعا 

بس اسههت...آنکه موسههیقی نیسههت...تاپیش از انقالب   

ه میشههد با سههخنان این اندیشههمندانِ بزرگ   مشههروط

جهان را تکان داد اما دنیای نوین را  چه گونه!؟...سخنان 

پنهد آویز ایشهههان دیگر توان تحلیهل جهان مارا ندارد   

وحتی شههاعران کهنسههرای امروزهم اگرچه میکوشههند  

وکوشهههیدند بیان خودرا در قالب نو بریزند بیانشهههان و 

آینده ی ما رابطه ای ندارد آنچه میگویند با حال وبویژه 

وهمانسههت که درپیش هم گفته شههده اسههت وضههمنا  
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تحلیل وضهع امروزجهان کار دانشمندان سیاسی امروز  

اسهههت وتخیهل و تصهههویر جهان کار هنرمندان امروز  

است...حافظ و زیبائی بینظیر شعر او مسلم است که به 

تخیهل ذهنی هنرمنهدان امروز یهاری میدهد اما نباید    

کرد... کارامروز هنرمندان به قدرت شناخت و بدان بس 

تخیل  ایشهان از زندگی امروز وابسهته است و شناخت   

آینده ضههرورتا بکار هنرمندانِ پیشههرو امروز وایسههته   

است...هنر امروز برای تا امروز  کافیست... اما فردا هنوز 

بصهورت علمی بررسهی و تحلیل نشده است باید بفردا   

.باید بفردا اندیشهههید و با تخیل اندیشهههید و آنرا یافت...

هنرمنهدانهه فردارا طرح ریزی کرد...آنچهه تالسهههتوی،    

گورکی، فالکنر،  سههروانتس ،شههوسههتاکوویچ وبتهون،   

رپین، استانیسالوسکی ، چخوف ، اشتاین بک وبسیاری 

 هنرمندان دیگردرپی پایه ریزیش  هستند...

تخیل منطقی هنرمندانه، پایه ی درک حرکت بسههوی 

درک آینده اسهههت...حل تضهههاد تخیل امروز و  آینده و

ادراک آینده درگروِ کار هنرمندان امروز اسههت... تخیل  

صهدها هنرمند آینده نگر.......شهاملو شههاعربزرگ ما کار   

خودرا تا رسههیدن به عالیترین شههکلهای بیان و امکان  

فنی تحلیل زندگی معاصههر الاقل در حد روشههنفکران  

شههته را بخوبی بررسههی مترقی پیش برده اسههت...او گذ

کرده اسهت و به آینده اندیشههیده است  اما هنوز اوهم  

شهاعر آینده نیسهت...او کارسترگ بررسی واژه ها برای   

بیهان را کشهههف کرده اسهههت وتها حدی نیز بنسهههل    

امروزآموخته اسهت که شعر بتواند زندگی را بشناسد و  

آنرا تبیین کنههد...و امهها برخی ازاین شههههاعران قرن  

ری خورشهههیدی )که واقعا قرن هجرت چههاردهم هج 

خورشهید است بدیار خاموشی( همین شاعران کهنسرا  

با بکاربردن واژه های انقالبی وحماسهههه ای در قالبهای 

نهو، خهودرا بهیهن مهردم جههامههیکننههد و برای خود       

نوکهنسرائی  میسازند که تکان دادن آن شاید باز قرنی 

هره بدیگر طول بکشههد...بنظر اینجانب که شههاید اندک 

ای )بدون فروتنی کاذب( از درک موسیقی داشته باشم 

علینقی وزیری کسی بود که به آینده میاندیشید...همین 

بس که او شهههاگردان زیادی برای نسهههل پس از خود 

تربیت کرد که تمام موسیقی سنتی پس از مشروطه را 

 در بر گرفت...

لطفی از این بحث میگریخت و نمیتوانسههت بپذیرد که 

موسیقی را از وابستگی به نظام  شعر جدا کرد  میتوان

و نجات داد...لطفی با آن بزرگ شههده بود...با آن تربیت 

شههده بود و من شههاهدم که در بین شههعرهای حافظ و 

مولوی میگشت و میگشت و میگشت تا شعری را بیابد 

با ضهههربی که بذهنش میکوبید....یا روزها و شهههبها من 

یابد تا شعری را که شهاهدم که میگشهت تا ضهربی را ب   

پسندیده بود به آهنگ بنوازد و دردی که لطفی دراین 

کلنجهار میکشهههیهد مراهم گهگاه ناچار میکرد...اما من   

فقط به امبان حرفه ای خود میافزودم و نمیتوانسهههتم 

جائی در موسههیقی بیابم...شههعر درمن معنی کاملتری  

مییهافهت...آنچه لطفی با زحمات پرثمر خود انجام داد   

رهمان زمان  بسیار قابل بحث وعالی بود درک ضرب ود

در آواز ایران بود و آواز نهه بمعنهای خوانهدنِ آواز بلکه    

بطورکلی آواز در موسهیقی ایرانی بر مبنای گوشه ها و  

ریزه کاریهای ردیف ... که لطفی اسههتاد بینظیر آن بود 

در موسهیقی...یک نغمه در دشتی را دوبارکامال یکسان   

س میگفهت من دوباره این دونغمه را  مینواخهت سهههپ 

مینوازم و تو دقت کن بگو آیا باهم فرق دارند یا نه...من 

تفاوتی نمیدیدم...او میگفت این گرایش بشهههور دارد و 

دومی گرایش بهه مهاهور و دوباره و دوباره مینواخت تا   

من در لحظه ای رمز را مییافتم....که در لحن سههاز بود 

پیش کشهههیده میشهههد و یکی در آخرین تحریرههابه  

دیگری بهه پس برمیگشهههت...در یهک لحظه....این بود   

جههادوی سههههاز لطفی و من بهتر ازاین نمیتوانم آنرا 

توصهیف کنم...حال کشف درک عالی و نوین که لطفی  

از ردیف داشههت کار بزرگان اسههت...لطفی برای آینده  

کاری نکرد ولیکن پایه های گذشته را با مالت  جانش 
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از پوالدِ بدیع بود، محکم کرد....درود بر  که فکر میکنم

 یاد و بزرگی او...

چنین وابسهههتگی نمیگذاشهههت لطفی اینرا بپذیرد که 

برای آفرینش باشههد و  نظام خودموسههیقی باید دارای  

ی نیاز دارد...موسیق نظام خودبرای اینکه اصیل باشد به 

نباید به تبعیت از شهعر، موسهیقی باشد...باید موسیقی   

 ..جدا ازهرچیز دیگری...باشد..

روزی لطفی نزدیهک بهه ظهر بخهانهه ی ما آمد...رفتار     

همیشهگی را نداشت...از همان در راهرو به کوچه ...گام  

هنوز بهدرون نگهذاشهههتههه...خنهده ههای جهانههانهه اش       

آغازمیشهههد...همیشهههه شهههادیش پیش از خودش وارد 

میشههد...آنروز خنده ای نشههنیدیم...چنین چیزی برای  

تفاق افتاد...برای اولین بار...یکدیگررا بوسیدیم اولین بار ا

و نه مثل همیشه که ابتدا بنزد سرورهمسرم  میرفت و 

پس از خوش و بش با او بسوی من میشدکه یکدیگررا 

درآغوش میفشهههردیم...پس به کارگاه کوچک من وارد 

میشههد...هرجا میشههد مینشههسههت و تار را ازروی میز   

ینی آغههاز بهرمیههداشههههت و زنههدگی در چهره ی نو  

میگشههت...هربار با همه ی توان قابل حس...کمی پیش 

از کنسهههرتِ بیاد عارف در کرمان بود...لطفی هنوز در 

رادیو جها نیهافتهاده بود)آنطور که میدانسهههتم وبخاطر    

میههآورم(...و از آنموقع کههه پههایش برادیو بههاز شههههده 

بوددیگربتههدریج لطفی گههذشهههتههه را در آرزوهههایمههان 

نا محسهههوس...مضهههراب اورا بجان  مییافتیم...بتدریج و

مینیوشهیدیم...)این واژه ای بود که میتوان در شنیدن  

شعر حافظ که مهدی فتحی بخواند بکار برد...برای ساز 

لطفی پیش از تحولش هم این واژه عین حقیقههت را 

 میرساند...نیوشیدن...(...

لطفی مهدتی بود که در رادیو کارمیکرد ولی بما نگفته  

حی نگفتهه بود...غیابهای ناگفته ی او مارا  بود...بمن وفت

حتی گهگهاه میرنجهاند ولی ما چیزی نمیگفتیم...بروی   

 خود نمیآوردیم...دخالتی نمیکردیم...تا ببینیم...

من گهگهاه بهاز شهههاهد تمرینهای او میبودم و در آنها   

چیزهائی میشنیدم که بدل و جانم نمیچسبید اما پس 

 ای ما نیز کمتر شد...از چند ماهی بتدریج حتی دیداره

او بمن وفتحی گفته بود که در رادیو کار میکند وبمن 

گفته بود که فرح و پهلبد)مین باشههیان( نظام فرهنگی 

جدیدی را میخواهند حاکم کنندو هنرمندان گذشته را 

بتدریج و با احترام به همان گذشته بسپارند و حاال من 

فته ی به این نتیجه ها رسهههیده ام که اودر واقع شهههی

شهههرت مطمعنی شههده بود که حتمی بود ودربرابرش  

خود مینمود...لطفی نمیتوانست شیفتگی خودرا کنترل 

کنههد....تصهههور میکرد خوشهههبختی کالنی در پیش  

رودرانتظارخود دارد و البته اصههال اندیشههه ای بپول و  

 ثروت بانکی نداشت...پول برای لطفی هیچ بود...

ه های زندگی مردم خرده بورژوازی که در همه ی عرص

در 8660ایران نفوذ و تأثیرداشت پس از کودتای مرداد 

حههال رشهههِدکنههد بود و هنوزدر آن وحلههه از حرکههت  

اجتماعی که فقر پایه های آنرا ضهههعیف و بی نا میکرد 

نمیتوانسهت سهرعت کاررا تضمین کند وهمگام با اروپا   

وایاالت متحده پیش برود وازسههوئی هنوزجهانی کردن 

الیزیشن( نمیشناخت...کاپیتالیزم )امپریالیزم(از را )گلوب

سههالها پیش از ظهور هیتلر، از پایان جنگ باصههطالح  

جهانی اول ودرواقع تقریبا درسههت پس از انقالب کبیر 

اکتبر  در اروپا و ایاالت متحده وژاپن و غیره مشهههغول 

بود به پایه ریزی اقتصهادی و سهاختمانی گلوبالیزیشن   

لحه ی بیرحم بانک و ارتش که )حکومت پول با دواسهه

درواقع بخش اصههلی یافاز اصههلی امپریالیزم اسههت( در  

واقع برنامه ریزی و سازماندهی تشکیالتی و اقتصادی و 

نظامیسهههت برای سهههامان دورانِ )فازِ( نوی خودیعنی 

رسههیدن به حکومت مطلق پول درزیر چتر فوالدین  و 

انک بسربی نوع بیرحم و دهشتناک بانک و ارتش...بله 

وارتش....هرکجا و ناکجا... گلوبالیزیشههن....جهانی کردنِ 

جههان.....صهههدور مرگ و برداشهههت پول....هرکجها که   

 قدرتش اجازه میداد....و هرکجا که پول بود....
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از لحظه ای که پول جذبه ی خودرا آشکارکرد که گویا 

در خیهابان  باریکی درلندن درذهن یکی از صهههاحبان  

و طال کاران بود که دکاندار براثر  دکانهای طال فروشان

خویش دربین مردم دربرابر  اعتبهاربتدریج لحظه افزون 

بهره ی نهاچیزی بهه حفظ پول آنهان پرداخت و هرروز    

امبهانه ی چاقتری یافت و بتدریج به ذهنش آمد  پول  

کسهههیرا کهه دربرابر حقُ الپس اندازی)بهره( نگهداری  

 احتیاج میکرد بهه کسهههی دیگر قرض بدهدکه به پول 

داشههت ودربرابرهمان پول که بقرض در دسههت دیگری 

بود حق القرضهههی از مقروض گرفهت و همین روند در  

چندسهال آینده به بانک تبدیل شهد که یک سهیسهتم     

پیچیهده ی بکههارگرفتن پول در تبههدیههل خود بههه پول  

بیشتراست بقیمت خون در رگهای مردم و زحمتکشان 

ارمردم...کودک و زن ...بقیمت کشتار و  نابودی دیوانه ب

 و مرد وپیرو جوان و زندگی و طبیعت و......وهستی...

در نوشهههتن آنچهه در زندگی برمن و لطفی بسهههرآمد  

میبینید چه چیزها دخالت کرده است...وباورکنید پیش 

از آغههاز بنوشهههتن آن بههه حتی یههک اشهههاره بههه آنهم  

نیاندیشهههیده بودم....اینهارا در همین روزها و سهههاعات 

شهف کرده ام که خود برای من شهادتی بود  نوشهتن ک 

بههه تهه ثیر هرلحظههه و هر ذره ی زنههدگی بر همههه ی 

 زندگی...بر همه ی آن...

بنظر من اینکهه بین مردم هُو میهانهدازنهد که هنرمند     

نباید در سهیاست دخالت کند یک هدفمندی بی شک  

و شهههبهه در جلوگیری از تحلیل واقعیت در بین مردم 

سیاست دخالت کرد؟ ...مگر سیاست  دارد...چرا نباید در

از مهمترین پدیده ها درزندگی نیسههت؟ و آیا مگر هنر 

انعکاس زندگی در تصهههاویر ذهنی  هنرمند نیسهههت؟ 

...مگر هنرمنهدان کدام بخش اززندگی را باید منعکس  

کنند...فقط اینکه گلدانی روی تاقچه اسهههت و سهههیب  

 بخوبی  و صهیقل خورده نقاشی شود و موسیقی بطبع 

شعر) یک تیر و دو نشان و بلکه حتی سه  و چندنشان( 

فقط خهال  گوشهههه ی لهب و چاه زنخدان ووووو و راه   

رفتن معشههوق را بررسههی کند و یا حتی فقط منعکس 

کند....یعنی شعر درباره ی چاه زنخدان باشد و موسیقی 

آنرا همراهی کنهد...چهه کنیم جز مقهابله ی منطقی و    

 و زندگی....رشد مسوالنه ی کارو پیکار
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 شاعر با دیدار
 بهروز مطلب زاده

دلم برای دیداربا شهاعرتنگ شده. چند ماه است که نتوانسته ام  

بهه دیدارش بروم. انگارهزارسهههال اسهههت که او را ندیده ام. این  

دوری و »ن نا نوشهههته ویروس کرونهای لعنتی هم، بها این قهانو   

اش جان همه را به لب رسههانده اسههت. غم این چند  « دوسههتی

ماهی که نتوانسهته ام به دیداررفیق شههاعرِگرانقدروهمسرعزیز و  

مههربههان او بروم، مثههل خوره دارد روحم را می خورد، فردا  

هرطورکه شهههده بدیدارش خواهم رفت، ازطریق تلفن به او خبر 

خواهم رفت. مثل همیشههه به من  میدهم که فردا به دیدارشههان

 لطف دارد. نه نمی گوید. 

است. صبحانه را خورده نخورده،  0108امروز شهنبه پنجم ژوئن  

شال و کاله می کنم تا برای دیدار شاعر، هرچه زودتر راه بیفتم. 

دراین چند سهاله اخیر، بزرگ ترین شههادی من همواره این بوده  

ن  بروم و پای گفته های که به دیدارشاعرمحبوبم، شاعربزرگ ما

شهیرین بی پایانش بنشینم، پای حکایت های  رنگین کمانیِ بی  

انتههائی ازخاطرات کوتاهِ به هم پیوسهههته ای که اگرهزار روزهم  

 آنها را قصه کند پایانی ندارد. 

هربارکه برای دیدارِ شهاعرمیروم، ازشههادی سههرازپا نمی شناسم،  

ا ازنزدیک ببینم و همواره این اشهههتیهاق در من هسهههت که اور 

قطعات هزارتکه فیلم بلند خاطرات گذشههته مشههترک قبیله مان را ازدریچه چشههم او ببینم وحکایت های عاشههقانهِ  

 عاشقانِ سربلندِ میهن را اززبان او بشنوم.

شاعربزرگ «  صهمد وورغون »با قطار، تا شههرمحل زندگی شهاعر، یک سهاعت ونیم راه اسهت. کتابِ اشهعارِبرگزیده      

ایجان را با خودم برداشهته ام تا با شهُسهتن چشهمانِ خسهته ام دردریای کلماتِ گهربارآن شهاعرِ بزرگِ عشق و       آذرب

 شوریدگی،  بتوانم نیشِ خستگیِ این راهِ درازِ یک ساعت ونیمه را نوش کنم. 

این جهان چقدر لطیف و پرنیانی اسهت حکایت های دنیای این شهاعران اصهیل ما. اینکه این شهاعر، درکدام گوشۀ     

خاکی پهناورتنفس می کند، به چه زبانی سهخن می گوید، از کدام قوم و ملت است، هیچ اهمیتی ندارد، آنچه مهم  

 است اینکه، اینان سخن اززندگی وزیبائی های آن می گویند، آرزوها و رویا های شیرین آدمی را زمزمه می کنند. 

 ها. یها و پلیدزیبائی، و خصمِ زشتی جِاکی ما هستند، پیامبرانِ مروّخ جهانِ اندیشِبزرگ، پیامبرانِ زیبا این شاعرانِ

و فرقی نمی کند این پیامبر زمینیِ زیبا اندیش نامش چه باشد، واز کدام تبار آدمی، خواه پابلونرودای شیلیائی باشد، 

 ورغون زاده آذربایجان.خواه ناظم حکمت ترک زبان، یا هوشنگ ابتهاج و شهریارایران، ویا علی اکبرصابر و صمد و
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سهوارقطارمیشهوم ویک جای خالی درکنار پنجره گیرمی آورم. می نشهینم، کتاب صمد وورغون را از کوله پشتی ام    

شههاعر، چه زود »بیرون می آورم وانگار که فال حافظ بگیرم، آن را از هم بازمی کنم. سههروده زیبا و معروف او با نام 

ار می گیرد. شههاعردراین شههعر، ازگذر زمان می گوید، ازواقعیت های عریان  درمقابل چشههمانم قر« گشههتی تو پیر!

 پیرامون که بر گذرزمان وسپیدی گیسوان خبرمی دهند. 

شهاعر، دراین شهعر، ازغمِ گذرِعمرمی گوید، که گَرد پیری برچهره اش نشهانده اسهت، ازگُلی با عمری سپنج و گذرا     

گذرعمردرسیمای شاعر، وسپری شدن دوره جوانی او، الل می شود  دردسهتان گلروئی می گوید، که با رُویت سهایه  

وزبانش ازسخن گفتن باز می ماند... وشاعردرپایان شعرش با غرور، ازآتش درون می گوید، به قلم سوگند می خورد، 

همواره برجوانی وبرومندی او گواهی خواهند « میهن»و « عشق»وبا سهتایش ازعشهق ومیهن، شههادت می دهد که    

 ...داد

  

 *  شاعر، نه تئز قوجالدین سَن!

  

 نعمتسَه دَه گؤزل شعر،  » 

 شاعر اوالن غم دَه یِییر.

 عُمرو کئچیر بوعادت له،

 اوغورلی بیر سعادت له.

 گؤرَن منی نَدیر دئیر :

 ساچالرینا دؤشَن بوذَن ؟

 شاعر، نه تئز قوجالدین سَن!

 

 دؤنَن مَنَه ئوزاَلیندَه 

 دَه گؤل گَتیرَن بیر گَلین

 گؤزلَیریندَه مین بیرسئوال

 هیکل کیمی دایاندی الل..

 او بَختَوَر گؤزَلین دَه

 من اُوخؤدؤم گؤزلَرینن :

 شاعر، نه تِئز قوجالدین سَن!

 

 اُووچی لیغا میل سالدیم،

 گؤندوز چؤلدَه قالدیم، –گِئجَه 

 داغ باشیندان اِنیب دؤزَه

 بیر اوخ کیمی سؤزَه سؤزَه

 آلدیمنِئچَه جِیران نشان 

 جاواب گَلدی گؤلَه لَردَن :

 شاعر، نه تِئز قوجالدین سَن!

 

 بعضأ اؤجا، بعضأ آستا،

 اؤتور سازین مین سیم اوستَه

 آندی یاالن، عشقی یاالن

 دوستلوقو دا رؤشوَت اوالن،

 اورَه ک ییخان بیر اِبلیس دَه

 اؤزَواری دئییر هَردَن :

 شاعر، نه تئز قوجالدین سِن!

 

 اق اورَه کساچ آغاردی، آنج

 اَلوُولی دیر اَوَل کی تَک

 ساچ آغاردی، آنجاق نه غم!

 اَلیمدَه دیر هَلَه قلم ...

 بیلیرَم کی، دِمَه یَجَک

 بیر سئوگیلیم، بیردَه وطن :

 شاعر،

 نه تئز 

 قوجالدین 

 سَن!
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 ... 

نه شاعر نیم ساعت پیاده باالخره می رسهیم. ازقطار پیاده می شوم. هوا حسابی گرم ودم کرده است. ازراه آهن تا خا 

راه اسهت. مزه شهعر صمد وورغون درزیر زبان ذهنم جا خوش کرده است. آن را در ذهن مزمزه کنان پیاده  راه می   

 افتم...

... 

 او می گوید و من به جان میشنوم. قصه رنگین کمانی دیروزمان هنوز ادامه می یابد...می گوید :

اعت پنج خانه باش، مهمان داری. سرِساعت درخانه بودم که در زدند، در احمد لنکرانی بهم خبرداد که عصهری س » 

را که باز کردم احمد با یک نفر داخل خانه شهدند، یک کت وشهلوارخاکستری رنگ گَل وگشاد به تن داشت، شبیه   

این معمارها شهده بود. تا داخل خانه که شهد، عصهائی که دردسهت داشت را در گوشه ای گذاشت، یک راست رفت     

کنار پنجره و دورو اطراف را دید زد، همه جا را خوب کنترل کرد وآمد نشهسهت، بعد اسلحه اش را درآورد گذاشت   

 روی میز و کاله شاپواش را هم گداشت کنارآن. پرسید : 

 «شطرنج بلدی؟»

 گفتم : 

 «آره، ولی با شما بازی نمی کنم!»

ند. مدت ها درخانه من بود. یک روز در محل کار بودم  میدونسهههتم که اون خودش ...، بعد ازمدتی احمد رفت و اوما

 که یکی از آشناها،... آمد وگفت : 

امروزازجلو خانه ات رد می شهدم، دیدم که روبروی خانه، آن طرف خیابان، یک نفرکناردرخت ایستاده و به طرف  » 

 «خانه تونگاه می کرد

وزچند ساعت مانده بود که بتوانم ازکاردست بکشم، بشدت وقتی این را شنیدم بند دلم پاره شد، دل تو دلم نبود، هن

نگران بودم، دراون ساعت روز درست هم نبود که خودم بروم خانه. اون موقع هنوزبا آ... ازدواج نکرده بودم. آ... دریک 

... مغازه که صهاحب اش یک ارمنی بود و نشریه های خارجی می آورد و مجله بوردا هم می فروخت کار میکرد. به آ 

 خبر دادم که هرچی  زود تربیا کارت دارم.

اگرمی توانید، هرچه زودترازخانه » او خودش را رساند. من درگوشه یک کاغذ کوچک به اندازه دو بند انگشت نوشتم 

آن را به دست آ...دادم وتاکید کردم که چند بارخیابان های دورواطراف خانه را بچرخد و کنترل کند وببیند «. بروید

یا آدم مشههکوکی درحال پائیدن خانه هسههت یا نه و دسههت آخرهم برود درخانه را بزند وکاغد را به کسههی که  که آ

 درخانه را بازکرد بدهد و برگردد. اورفت این کاررا کرد.

بعد از ظهر که ازمحل کار بیرون آمدم، زود خودم را به خانه رساندم. دیدم او رفته و خانه خالی است. خیلی ناراحت 

 «که چرا مجبور شدم این کار را بکنم... بودم

شاعر صحبت اش که به اینجا میرسد، ازچند کتابی که کنار دستش روی هم چیده شده، یکی را بر می دارد وبا صدا 

 ولحنی که دُرد ته نشین شده غم وشادی را برجان آدم میریزد، شروع می کند به خواندن آن :

... « 

 بهارا نگه کن که بر شاخسار

 می خوانَد آن مرغِ آزاد وار: چه

 

 اگرخونِ بلبل نجوشد به باغ
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 کجا ازگلِ سرخ گیری سراغ؟

 

 گلِ سرخ، نو می کند یادِ دوست

 که رنگِ گلِ سرخ ازخونِ اوست

 

 بهارا گلِ تازه را یاد ده

 ز سروِ کهن، خسروِ روزبه

 

 شبی با رفیقی در آمد به راز

 درِ خانه کردم به رویش فراز

 

 مهربان دیدمش گشاده رخ وُ

 گرفتم در آغوش و بوسیدمش

 

 عصا را به کنجِ سرا تکیه داد

 کُله برگرفت و قبا برگشاد

 

 نگه کرد پیش و پسِ خانه را

 رهِ آمد و رفتِ بیگانه را

 

 سرا بود ایمن، سبُک دل نشست

 سالح و کالهش به نزدیکِ دست

 

 زهردرسخن های بایسته گفت

 شبِ تنگِ ما را گل از گل شکفت

 

 ک خیزو آهسته رفتاربودسبُ

 پُراندیشه وگرم گفتاربود

 

 دوچشمم به دیدار او خوگرفت

 دلم ازدلیریش نیرو گرفت

 

 دلیری که فخرِ دلیران بدوست

 ازو هرچه آمِخته داری نکوست

 

 زهی پایداری! که آن پایدار

 وفا را به سربرد تا پایِ دار

 

 گذشت از سروخم نشد گردنش

 سرافکندگی ماند با دشمنش

 

 به مردانگی مرگ را کرد خوار

 زهی مَرد وآن مرگِ با افتخار

 

 کسی را بدین مایه ار زندگی ست

 که مرگش گشاینده زندگی ست

 

 بهارا به یاد آر ازآن سروِ ناز

 که افتاده هم سرفراز است باز

 

 درآن واپسین دَم که دَم درکشید

 نسیمِ تو را در هوا می شنید

 

 تورا پیش می دید آن خوش خبر

 که برمی دمیدی نهان ازنظر

 

 تورا می ستود، ای بهارِ شگفت

 که بادِ تو اکنون وزیدن گرفت

 

 درودِ تو هنگام بدرود گفت

 که باغِ تو درچشم او می شکفت

 

 بیا تا مزارش پُراز گل کنیم

 چنین، یادی از خونِ بلبل کنیم.

 

چقادر لطیف و پرنیانی  

اساات حکاایات های   

دنیاای این شااااعران  

اصاایال ماا. اینکه این   

شاااعر، درکدام گوشااۀ 

خ  اکاای ایاان جااهااان 

پهنااورتنفس می کند،  

به چه زبانی سااخن می 

گویاد، از کادام قوم و   

ملت است، هیچ اهمیتی 

ندارد، آنچه مهم اساات 

اینکاه، ایناان سااخن   

اززنادگی وزیبائی های  

 آن می گویند
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هنگام تارهای گلویش را خراش داده و آنها را به شههاعر، مصههرع آخررا که میخواند، انگارضههربه مضههرابی نابجا ونا به  

ارتعاش در آورده است، صدایش خط می افتد، صدایش می شکند، صدایش زخم بر می دارد، و با بغضی فرو خورده، 

 روی خود را به طرف پنجره برمی گرداند ونگاهش به نقطه ای درآن سوی گدشته ها میخکوب می شود.

 

نشر تالش  8670رلری. توپالیان محمد علی جدیداالسالم.چاپ اول سال * صمد وورغونون سئچیلمیش اث

 31صفحه 

 بازگشت به نمایه
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 نیمایوشیج از اینویافته خاطرۀ
 افرادی احمد

 
 در) نیما گرچه ،1۳11 دهۀ  آغازین های سال در

 را اشزبان و ذهن همۀ«( ادبی انقالبِ» تدارک
متأثر ( همزمان) اما بود، کرده شاعری هنرِ به وفمعط

 نوعی سال، سه دو آن سیاسی تابِ وُ پرتب فضای از
 حمایت در) خواهانهعدالت و انقالبی رمانتیسمِ

 هک گونه آن بود؛ افکنده سایه اشذهن بر«(  ضعفا»از
 از برخی وقت، دولتِ با چریکی جنگِ قصد به
 حتی و سازد،می همراه خود با را «مستعد جوانانِ»

 هاجنگل در زندگی» خودش  قول به یا) آن مقدماتِ
 نیما  که اینامه آوَرَد. درمی فراهم هم را( «هاجنگ و

 برادرش برای( شمسی 1۳11 میزان) روزها همین در
 خوانیم:می نوشت،« الدبُن»

 ، شدم موفق اگر... روم می والیت از دیگر روز چند تا»
 در من توسط به ، البرز قسمت نای در ای تازه همهمۀ
 نمایش به را کوهستان این دالوران اصالت و افتاد خواهد
 خود نگاه آخرین جنگ میدان در وقتی... آورد خواهم در
 این من آرزوی انداختم، محسناتش تمام و عالم به را

 دأاب که تاریکی جنگل وسط در من مدفنِ: که بود خواهد
 اشعه آفتاب. شود واقع ،نباشد انسان مرور و عبور محل

 مدفن روی ها شاخه شکاف از را خود رنگ طالیی ی
 و بیندازد ناکام پرست حق جوان یک آالیش بی و ساده
 «کند... عبور آن روی از همیشه نسیم وزش

 نهات نه ، سیاسی فضای از درست درک با( بعد اندکی) اما
 رود، می طفره هایی ماجراجویی چنین به زدن دست از

 مسائل در مستقیم غیر ورود از حتی هشیارانه، بلکه
 تاریخ  در که) نیما از ای نامه در. پرهیزد می هم سیاسی
 می اش رزمنده پیمانان همْ  از  یکی  به 8611 حوت83

 :خوانیم می( نویسد

 اآمده پیش. نکردم اقدام[ و] نیامدم چرا نباش دلتنگ»
 جهت بی ار مردم ندانستم صالح. بود ما همّتِ از تر قوی
 خیلی اگر.  بیندازم گری یاغی و مجادله زحمت در

 عنقریب روزگار شاید) دیگر موقع برای داری استقامت
. .نشو. مأیوس هرگز. باش مهیا( کند نزدیک را موقع آن
 خدمتگزاری قابلیت داری، که حسی با و جوانی هنوز تو
 آنوقت،پسر. شد خواهد معلوم دیگری روز ، عموم برای تو

 نشان مردم به ، گران یاغی ی سردسته یا ها، جنگل
 «دارد. عاقبتی چه ضعفا دشمن ، داد خواهد
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 هک  ، بود ورزانی اندیشه نادر از(  جوانی ی همه با) نیما  
 استبداد پای صدای ، رضاشاه گیری قدرت آغازِ همان از
 سِمجل» به اشاره با) هایش یادداشت از یکی در. شنید را

 نصب»ِ کار در «قاجار خلعِ»زا پس که ی«مؤسسان
 :نویسد می( بود« پهلوی

 آتیه خواهد می شیطان، اصطالح بهِ  مؤسسان مجلس»
 که هایی آن اعلب ، ها جوان کند. معین را... مملکت ی
 هب و اند کرده ترجمه را غربی ادبیات کتب از جلد چند
 مجلس این در هستند، نویسندگان به مشهور جهت این

 این برای را ها[ جوان] آن خواهند می. دارند شرکت
 یول اند، کرده تکلیف هم من به. کنند انتخاب مجلس
 ازیب نه ، ام گذاشته ها آن مجلس به پای نه کنون تا من
 از من.  ام شناخته[ رسمیت به] را وکال انتخاب و قرعه
 دهکشی کار روی را نفر یک. فهمم نمی چیزی ها بازی این
 «داد. خواهد تغییر را مملکت خطرناک استبدادِ یک. اند

 به ، مبهم ایاشاره با) یادداشت  همین ادامۀ در نیما، 
 فتکلی( رضاخان کارگزاران دست به عشقی میرزاده ترور
( «ادبی انقالبِ» و« گرییاغی» بین  گزینش در) را خود
 :کند می روشن

 دوممع ترا تا باش ساکت یا بمیر یا !گمنام هنرِ با جوانِ»
 به دند،ش پیدا پاک هاینطفه که روزی بتوانی تو و نکنند
 «کنی. تبلیغ را حاداتّ هاآن

 هب ، نیما از منتشرشده هاییادداشت دیگرْ و« هانامه» در
 ربط در او، داوری از( رنگکم هرچند) هایی نشانه ندرت
 می دیده رضاشاه عصر اجتماعی و سیاسی رویدادهای با

 تئوریکِ مباحثِ طرحِ  ضرورت به) که هم جایی آن شود؛
 و شعر در  اش تازه راه راز و رمزِ  تفهیم و توضیح و شعر

 می الزم را تاریخی رویدادهای برخی بر اشاراتی( شاعری
 ات گذارد، می باقی خود از روشنی پای ِ ردّ کمتر بیند،
 رضاشاه خفیۀ مأمورانِ و تأمینات ادارۀ با کارش و سر

 :نیافتد

 جوان یروزنامه به را خود ی"انهافس " که بار اولین»
 رد،کمی فکر و بود گرفته دست به  را آن او دادم معروفی
 کرده انتخاب راهی خوب گفت من به. فهمید می ولی
 خوانْد من برای و ساخت را خود "آلِ ایده" ، بعدها. ای
 خیلی آمد می نظر به. بود نزدیک من آثار طرز به این،.

 که این تا. شد خواهم یدجد شعر ترویج به موفق زود
 در و شد خاموش من رفیقِ .کرد دور هم از را ما حواد 
 که این وجود با گرفت، منزل تاریک و سرد هایدخمه
 من شد باعث. کردم می نصیحت افکارش از را او بارها
 «کنم. پیدا را او مثل نفر یک تا بمانم تنها هاسال

 شد خاموش» هک «معروف جوانِ» از نیماِ  منظور درواقع،
 جز کسی ،«گرفت منزل تاریک و سرد های دخمه در و
 خاطراتی به گاه وجود، این با .نیست«  عشقی میرزاده»
 امر در او، کردن خطر از حاکی که خوریم می بر نیما از

 و ها« آیرم» که روزگاری در هم آن. است سیاست
( شهربانی) نظمیۀ ادارۀ در ها، «مختاری سرپاس»

 .بریدند می نفس رضاشاهی

 می نقل تویسرکانی پارسای قول از حائری، سیدهادی
 معارف رئیس تویسرکانی، مایل عمویم، پسر: کند

 خان، رضا سلطنت های جشن از یکی در شمال، شهرهای
 شخواه( یوشیج نیما) اسفندیاری علی از ، ساری شهر در
 مانی. بخواند را خود سرودۀ تازه شعر حضار، برای که کرد
 : گفت و گرفت قرار تریبون پشت در

 که دستی همان بدانید! مَردُم ای ولی ندارم، تازه شعرِ»
 زا را تان سرهای گذاشت، تان سرهای بر[ پهلوی]  کاله
 خودتان را قضیه بقایای حال!!! کرد خواهد جدا بدن
 را آتش زمان آن خیرخواهان: کوتاه سخن. بزنید حدس
 هسپرد راموشیف دست به نیز موضوع و ساختند خاموش
 «شد.

 بازگشت به نمایه
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 2-ها خاطره – آفتابی بهار های برگ
 نویسنده علی توده / بهروز مطلب زاده

 

 «آفتابی سخنِ»
 کالمی هست

 پاست، که همواره زیرِ

 چون خسی بی مقدار.

 کالمی هست

 که همچون خورشید،

 .هنر تاجِ نگینِ درخشد برمی

    

تبریزدرجوش و خروش اسههههت. دریکی ازآن           

انگیز، میررحیم والئی، معاون       روزهای شهههاد وشهههگفت

 صدر کمیته شهربه من تلفن کرد و گفت : 

اجتماعی -تصههمیم گرفته ایم یک مجله سههیاسههی   » 

خواهیم در منتشههر کنیم. می« گؤنَش»وهنری،  به نام 

جویانه میهنی شماره اول آن اشعار وسروده های  پیکار 

ههای  کنیم اگر عکسدرج شهههود. درعین حهال فکر می 

سرایندگان اشعاررا نیز به همراه شعرهایشان چاپ کنیم  

بهتراست، زیرا بهتراست تا مردم، شاعران خود را ببیند 

 و بشناسد. توهم ارمغان خودت را بیاور. منتظرت هستم.

 من خواسته دوستم را اجابت کردم. 
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شر شد، وگوئی با تولد پرفروغ خود، منت« گؤنَش»مجله 

های دوردسههت قد های سههرخ فام تبریزرا که تا افقگل

 برکشیده بودند، گسترده ترکرد.                              

مطالب هنری تازه وپرشههورمجله که سههرشههارازامید به  

تربود، توانسههت بطورجدی مورد پسههند  فردائی روشههن

گلی به رنگ دسهههتهه خواننهدگهان قراربگیرد وهمچون   

 مان دست بدست بچرخد. آفتاب، درسرتا سروطن

یک صفحه « جمعیت شاعران و نویسندگان»ما ازطرف 

ادبی ویژه ای که به ماکسیم گورکی، نویسنده کارگری 

 این صفحه را ما روسهیه تقدیم شده بود منتشر کردیم. 

سه نفر یعنی کامل توتون فروش، صدر جمعیت، باالش 

من تهیه کردیم. دراین صفحه، شعرهای  آذراوغلی وخود

باالش ومن که به ماکسیم گورکی استاد جاودانه سخن 

 تقدیم کرده بودیم به چاپ رسید.

روزی که مجله از زیر چاپ در آمد، کامل، صدرجمعیت 

با افتخار، آن صفحه را درمقابل « شاعران و نویسندگان»

چشهههمان همه نویسهههندگان و شهههاعرانی که به دفتر  

آمده بودند به روی سههربرد وآن را درهوا تکان  جمعیت

داد. طوری که انگاراین صفحۀ مملوازکلمات رزمجویانه، 

 پرچم برافراشته ارتش قلم بدستان پیکارجوی ماست!. 

گفهت : این انسهههان با عظمت برای ما،  اوبها افتخهار می  

ماکسهیم گورکی است، و این ماکسیم گورکی است که  

 افکند.میبر دل دشمنان ما « هراس»

پاسههخ گفتن به نیازهای روزانه شههعرو نظم از یک سههو  

حهال که  ههای اجتمهاع، درعین  وداشهههتن مسهههئولیهت 

افتخارآمیزبود، همانگونه سخت و دشوارهم بود. این کار، 

طلبید. چند ازشهاعر، وقت، زمان و استعداد ویژه ای می 

کردیم تن ازشههاعران، ازجمله من و آذراوغلی، تالش می

ین و وظیفهه مقهدس خود دربرابر میهن را به   تها این دِ 

 شایستگی به انجام برسانیم.

پایان شهههب های طوالنی بی خوابی وجسهههتجوهای بی

فراموش شهده را هیچ حد و حسابی نبود. اما ظاهرا این  

ها، ازنگاه دوسههتان هم قلم ما بدور نمانده بود.  فداکاری

زیرا بسهیاری ازاسهتادان سخن، با پیگیری درمطبوعات   

 خواندند.مختلف آن دوره، نوشته های ما را مرتب می

جمعیههت شههههاعران و »در یکی از جلسههههات نوبتی 

، علی فطرت، از بزرگان و ریش سههفیدانِ «نویسههندگان

های شهههعردموکراتیهک، بها اشهههاره بهه تالش وفعالیت   

روزی، که ما درجبهه هنر گشوده ناپذیر وشبانهخستگی

 د. بودیم، سخنان صمیمانه ای ابراز کر

که با چشهههمان اوبها نگهاهی پرازمهر ومحبهت ودرحالی   

مهربهان خود شهههرکت کنندگان در جلسهههه را از نظر  

 گذراند افزود : می

قلم جوان و با استعداد خود، ما باید ازاین دو همکارهم» 

ها به جای ما هم صهمیمانه سهپاسهگذار باشیم، زیرا آن   

 «.قلم زده اند

داشت ما، اربی چشمگداری وقدردانی، به کچنین ارزش

آن هم ازسهوی یک پیشکسوت، دراصل، حرف دل همه  

ههائی بود کهه درمجلس شهههرکهت کرده بودند. آنها    آن

نیزازمها قهدردانی کردنهد و مها نیز به نوبه خود از توجه     

کردیم، سهههپاسهههی که هها سهههپهاسهههگذاری  همهه آن 

 سرشارازغروروافتخار بود. 

ه ه توانستواین افتخارو سهربلندی ازآن شهاعرانی بود ک   

های آلها وایدهبودنهد با زبان اعجازانگیز هنرخود، هدف 

های مردم ملی ما را به میان تودهمقدس فرقه و حکومت

 ببرند!.

دریکی ازآن روزها، به من گفته شهههد که محمد عارف 

داداش زاده، منقد، ادبیات شههناس ومترجم سههرشههناس 

ا ب بشوروی به تبریز آمده و قراراست که امشآذربایجان

 او دیداری داشته بایم.

من از شهنیدن این خبربسههیار شاد شدم. زیرا اوال، قرار  

بود بهها انسهههانی دیههدارکنم کههه ازآن بخش دیگرِ وطن 

که ازاین ام آمهده بود!، وبعهد هم بهه خاطراین   زادگهاهی 

ها و نظرات صهههمیمانه یک توانسهههتم دیدگاهطریق می

اتیک و اسهههتهاد بزرگ منتقهد را دربهاره ادبیات دموکر   

 نوپایمان بشنوم.
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محمد عارف به همراه آلکسهی سورکوف، شاعر شناخته  

شههده شههوروی، به عنوان نماینده رسههمی نویسههندگان  

اتحاد شهههوروی، دراولین کنگره نویسهههندگان ایران که 

درتهران برگزارشههد، شههرکت کرده و پس ازپایان کارآن 

 کنگره، ازتهران مستقیما به تبریزآمده بود.

ب آن چه بود، ازحسرت، ازسوزشی درونی دانم سهب نمی

و یا ازخواسهههت واشهههتیاقی پنهان، اما هر چه که بود، 

جلسه ای که قراربود یک جلسه دیداری کوتاه باشد، به 

یک شبِ شعرخوانیِ بلند و طوالنی تبدیل شد. شاعرها، 

خاسهههتند، شهههعرشهههان را به ترتیب از جای خود برمی

 نشستند.خواندند و دوباره درجای خود میمی

های محمد عارف با چشمانی پرازشعف، نگاهش را برلب

مرتعش شهههاعرانی، کهه به هنگام شهههعر خوانی ازفرط  

 داد. لرزید دوخته بود وبا دقت گوش میهیجان می

وقتی نوبهت به من رسهههید. کِزکرده وخجالت زده ازجا  

« گؤنَش»برخاسهههتم وشهههروع کردم به خواندن شهههعرِ 

روزنامه  در ا نوشهههتهه و هها آن ر )آفتهاب( کهه تهازگی   

ه کلیرغم اینعآذربایجان منتشههرکرده بودم. این شههعر، 

مفهوم به کلی دیگر  و خطابش به آفتاب بود، اما منظور

کرد و ربطی بهه آفتهابی که هرروز آن را به   را افهاده می 

 بینیم، نداشت. چشم می

دیدیم، باچشهههمان خودمان می ما این آفتاب را هرروز

رسید ر، ولیکن نه دستمان به آن میهرچند که دورا دو

کرد و نه نوری بر ونهه صهههدایمان. نه دلمان را گرم می 

 تاباند.بختمان می

و اکنون ما توانسههته بودیم به بهای نبردهای سهههمگین 

های فراموش نشدنی به ودادن قربانیان فراوا ن، پیروزی

چنهگ بیهاوریم وآفتهاب را بهه آغوش میهن بازگردانیم.     

سهههال طبیعت نبود،  بلکه خورشهههید کهن واین آفتاب

 جوان ودرخشان زندگی بود!.

ها گذشههته هنرما نیزجان تازه ای گرفته و پررونق ازاین

 «گؤنش»تر گشههته بود. من با شههوروحرات فراوان شههعر

خواستم خودم را دراین جلسههه باشکوه خواندم، من می

تها از این طریق دسهههتآوردهای زندگی نوینی را که در  

به چنگ آورده بودیم به « خورشهههید»این  روشهههنائی

برادرِهموطنمان که ازشمال آمده بود نشان دهم. مگرنه 

این اسههت که هربرادری ازدیدن شههکوه و جالل برادران 

 آید! شود و به وجد میدیگرش، شاد می

 

 نخستین کنگره نویسندگان ایران

خواندم، اما، گاهی نیز من شههعرم را ازروی نوشهههته می 

گرفتم و به محمد عارف که ی نوشههته برمیچشههم ازرو

 . ردمکدرردیف جلو و درمقابل من نشسته بود نگاه می

محمهد عارف که طبعی لطیف داشهههت وآدم سهههاکت  

داد و چشهههمانش مملو وآرامی بود، با شهههوق گوش می

ازشههادی بود. سههرانجام نوبت صههحبت به محمد عارف  

 رسید. او گفت : 

ین کنگره نویسندگان وقتی ازمن برای شرکت دراول»  -

ها ایران دعوت کردند، بسههیارخوشههحال شههدم. من ازآن

خواهش کردم تا امکان دیدارازشههههرتبریر برایم فراهم 

شود، زیرا که دیدارازتبریزِ زیبا، مشاهده آثارباستانی آن 

جا، یکی و دیهدارو صهههحبت با هنرمندان حسهههاس آن 

 ازآرزوهای دیرینه من بود!.

با من یاری کرده اسهت، آرزوئی  واکنون شهانس و اقبال  

کههه زمههانی طوالنی دردل خود پرورده بودم، اکنون در 
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مقابل چشههمانم به حقیقت پیوسههته اسههت. کاش همه  

 داشت!.آرزوها، سرانجامی چون آرزوی من می

بگویم که،  متوانواما در باره اشعاروسروده های شما، می

 ها وچههها، چهه از نظرشهههکهل وفرم نو آن   این آفریهده 

ها بسیارقابل توجه آنی ازنظرمضمون، تنوع ورنگ آمیز

هسههتند. شههعرهای زنده وجاندار شههما درمسههیر پویائی 

وتهکههامههل درحرکههت اسههههت. برای پویههائی هرچههه   

های هرچه بیشتری بیشتراشعاررزمجویانه شما موفقیت

کنم. من اکنون تحتِ تاثیراتِ فراموش نشههدنیِ می آرزو

 «.زخواهم گشت!شعرهایِ نوین شما، به باکو با

ههای شهههب به پایان رسهههید و  جلسهههه دیهدار، نیمهه  

کنندگان درآن، همه پراکنده شههدند. من نیز به شههرکت

خیابان آمدم. نفس عمیقی کشهههیدم و سهههینه ام را با 

انباشهتم. سرم را بلند  « گلسهتان »عطرِباغِ همیشهه بهارِ 

هائی که برفرازتبریز کردم وآسهمان را نگریسهتم. ستاره  

 ند، چقدردرشت، شفاف و نزدیک بودند!.زدمی سوسو

های های مهربان، به چشمان شاد وپرفروغ انسانسهتاره 

های ردیف شههده خوشههبخت شههباهت داشههتند. سههتاره

های درآسهمان، مانند کلمات جا گرفته درابیات ومصرع 

مان، ژرف، پرفروغ و مقدس های پیشینانسروده اشعارو

 بودند.   

 «سرای غزل»
 غزلی هست   

 خورد  ها خاک میرَف در که

 غزلی هست

 درخشدکه چون ستاره می

آتش ، تنههها درمیههدان نبرد نیسهههت کههه وجود دارد.  

درعرصههه هنرنیز وجود دارد. واین آتش دوگونه اسههت،  

 یکی فروزان وپرطنین ودیگری بی صدا وحزین!. 

آتشههی هسههت که همیشههه فروزان وشههعله ورنیسههت،   

 ن آن است.خاموشی چنین آتشی، همچون افروخت

ما آتش میرد. اآتشی که یک باره گُربگیرد، یکباره نیزمی

آرام وحزینی هم هسههت که همواره گدازان اسههت، هم  

بَرَد. سوزاند. اما هیچ راه به افراط نمیسهوزد وهم می می

 داند که کِی وکجا باید شعله ورشود.          خود می

 هایش سهههربه آسهههمانوآنگاه نیزکه گُربگیرد، شهههعله

د و گردمی تراش ژرفهای آتشینساید، بلکه ریشهنمی

 ترگداخته

 و شهود می

هههمههیههن  

های ریشه

گههداختههه 

اسههت که، 

تههههههههها 

 سوزاند.سوزد ومیکند. میمغزاستخوان آدمی نفوذ می

جانی بود. او محمد علی محزون نیزچنین شههاعرآتش به

با تبسهمی مالیم برلب ودلی گداخته، شاعری بود آتش  

زون، شهههاید هم به همین دلیل بود که نام جان و محبه

 کرد.تخلص می« حزین»حزین بر خود نهاده و

طبیعی است که هر شاعری درروند کارخود درپی یافتن 

های مشخصی، کنکاش های نو، تشبیهات وتیپاندیشهه 

کند. و پرواضههح اسههت که بدون این  و جسههتجوی می

 
 محمد علی محزون
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7-ها خاطره – آفتابی بهار های برگ 831   

 

 و خودهای خود شاعر و نه ادبیاتی که اتالش، نه آفریده

 تواند پربارتر شود.داند، نمیرا متعلق به آن می

های بکر، تشهههبیهات و محمد علی محزون، به اندیشهههه

مختلف دررابطه با مسههائل ملی دسههت یافت.   یهاتیپ

های خود از ها و آموختهها و شهههنیدههها را ازدیده اوآن

 کرد.  نمود اخذ میمحیطی که درآن زندگی می

معمولی، یک برگ و یک گلخهشاشهاعر، درسیمای یک 

گیزی انقطره شبنم، به چنان تصویر رنگ آمیزی شگفت

ه تی کییافت که خوانند ازتوانائی او وصههمیمدسههت می

 شد...دید متحیر میدرکارش می

ما خیلی زود به زود به مغازه ظروف فروشی محمد علی 

رد کرفتیم. فرقی هم نمیمحزون درخیابان ستارخان می

افتاد یا نه. شهههاعر، دراین ها میازآن طرف مهان کهه راه 

دکان پررفت وآمد، بیشههترازتجارت، با شههعروشههاعری   

 مشغول بود.

های دیوان محمد فضههولی وغزلیات علی آقا واحد کتاب

که او همیشهه روی پیشهخوان مغازه اوقرارداشت. با این  

همه، گاهی کتاب را ها را ازحفظ بود، با ایناکثراین غزل

خواند. آرامی میهها را به برخی ازاین غزلگشهههود و می

چنان سههرش به خواندن ومطالعه گرم شههاعر، گاهی آن

شهد که ازآمدن و داخل شدن مشتری به دکان خبر  می

شهههد، فراموش شهههد. حتی اگر خبردارهم مینمی دار

 کرد که با روئی خندان به مشتری خوش آمد بگوید.می

ای جدائی هداند شههاید هم اوبه خاطرلحظکسههی چه می

ازاین ابیات، ازآمدن مشههتری ها ناراضههی بود. اما هرچه 

 داد.بود هیچ وقت نارضایتی خود را بروز نمی

قلمان محزون وقتی به نزد او هم دوسهههتهان شهههاعر و 

آمهدنهد،  فقط بهه پهذایرائی خود باچائی از طرف او     می

د کردنخواستند و تاکید میمی دادند و ازاورضهایت نمی 

 که سروده است را بخواند.غزل جدیدی

و هنرمند متواضع و فروتن، با تردید و دو دلی، غزلی را 

آورد و با لحن و که تازه سههروده بود، ازالی کتاب درمی

آرامی شههروع به صههدای حزینی که ویژه خود او بود  به

 کرد .خواندن می

محمهد علی محزون، بعهدها، با تصهههویب حکومت ملی   

جمعیت شاعران و نویسنگان »رآذربایجان، به عنوان دبی

 انتخاب شد ودراین مقام شروع به کارکرد.« آذربایجان

درآن زمان، استادان سخن آذربایجان هرروزبه ساختمان 

ا زدند و بجمعیت که درخیابان تربیت قرارداشت سر می

کردنهد. و اگردوسهههتان  محمهد علی محزون دیهدار می  

ن روح با آ آمهدنهد، او  قلم شهههاعر بهه دیهدارش نمی  هم

شد و حتی شِکوِه حساسش به شدت دلتنگ و آزرده می

کرد. این هنرمند حسهاس در آثارسرشاراز صمیمیت  می

خود، همواره ازوطن زادگهاهی، زبهان مادری، برادری و   

 گفت.گرفت و سخن میآزادی الهام می

او تالش داشت تا برغزل که تاریخی کهن داشت، لباسی 

محمد علی محزون  نو بپوشهههانهد. هرغزل تهازه ای کهه   

سهههرود، مورد اسهههتقبههال پرشهههورخواننههدگههانش  می

که ازاو به زبان مادری ودرمام گرفت. اولین کتابیقرارمی

 وطن منتشرشد، به ارمغان کمیابی مبدل گشت.

های آتشهینِ سرشارازحسرت وامید او، توانسته بود  غزل

رپرتوارهای خوانندگان سههرشههناس فیالرمونی را هرچه 

 سازد.تر بیشتر غنی

گرفتند، کردند، اوج میها، پرواز میهای این غزلنغمهه 

گذشهتند و درکشهورهای دوردست، درنغمه   ازمرزها می

 هایسرائی خوانندگان و نیز بر صفحات روزنامه و مجله

 کردند..گوناگون بازتاب پیدا می

 

 بازگشت به نمایه
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بودی تو که َمردا ُبُزرگا 838   

 

 بودی تو که مَردا بُزُرگا
 نژاد/ به بهانۀ درگذشت دکتر محمدرضا باطنیر ایرج پارسیدکت

 ندید. را ایران مردم و ایران آزادیِ و درگذشت ستیزستم آزادۀ دانشمند، و دانا استادِ

 

 آورم:می مَردبزرگ آن یادِ به بودم، نوشته او بزرگداشتِ در پیش ماه چند که را یادداشتی از بخشی

 تنگدستی و فقر با را خود نوجوانی او.  ماست سرزمین آزاده و وارسته فرزانگان از دینما و نمونه باطنی محمدرضا

 پادویی اصفهان بازار در روزها شد ناچار.  شد محروم خانواده مالی حمایت از پدر بیماری با سالگیدوازده در.  گذراند

 اصفهان روستاهای به آموزگاری به سالگیهجده در متوسطه درس اول دوره از پس.  برود مدرسه به هاشب و کند

 تنگدستی دش پذیرفته حقوق دانشکده ورودی امتحان در کهآن با.  گرفت متوسطه دیپلم سالگی سهوبیست در.  رفت

 پنجاهصدو تحصیلی هزینهکمک و خوابگاه از تا رفت عالی دانشسرای به ناگزیر.  داشت باز جاآن در تحصیل از را او

 شناسی،انزب در را اشکارشناسی. رفت انگلیسی ادبیات و زبان رشته به دانشسرا در.  شود برخوردار جاآن ماه در تومانی

 امهاد درخواستِ. نشد تمام کارش دوساله. بود دشوار کار. رفت لندن به دکتری دوره برای.  کرد تمام ممتاز، درجه با

 خنرانیس ایراد و مقاله نوشتن در مشارکت و نشجوییدا اعتراضات در شرکت. نشد موافقت. کرد تحصیلی هزینهکمک

 مقدم دکتر .کند تمام را کارش و بازگردد انگلیس به نگذاشتند. بازگشت تهران به ناچار. بود او جرمِ دیکتاتوری علیه

 مدتی از پس. کرد منتقلش تهران دانشگاه به دانشسرا از نوبنیاد شناسیزبان بخش در درس برای.  گرفت را دستش

. یستمن مدارا و سازش اهل من گفتم دانشگاه رئیس به». گذاشتند اشعهده بر را دانشگاه آموزش ریاست کار تدریس

 اشنکرد سربهدست برای. آمدند ستوه به او ناپذیریسازش و مداریقانون از «شود اجرا موموبه باید آموزش نامهآئین
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بودی تو که َمردا ُبُزرگا 830   

 

 سال.  دش امریکا در برکلی دانشگاه راهی فرانسه از بعد. رفت انسهفر به اول. دادند مطالعاتی مرخصی او به سال یک

 .شد  MITدانشگاه مهمان استاد هم دیگر

 اتادبی دانشکده استادان.  بود شده شورایی هم دانشکده اداره.  بازگشت ایران به خوشحال او.  شد انقالب ایران در

 ردند:ک انتخاب دانشگاه شورای در خود نماینده عنوانبه را او

 دانشکدۀ در بودند آمده( حمدآل شمس سروش، عبدالکریم فارسی، الدینجالل) فرهنگی انقالب ستاد ...اعضای»

 ایدب دانشگاه آموزش در تجدیدنظری هر: زدم فریاد اعتراض به. کنند ابالغ ما به را فرهنگی انقالب اصول تا حقوق

.  پذیردنمی انقالب که ایران فرهنگ وانگهی  اید؟آمده کجا از هستید؟ کی شما. گیرد صورت دانشگاه استادان توسط

 حمله من به ،«کنید! بیرونش است، ضدانقالب است، منافق. »کردند غوغا. بود خواهد و هست و بوده ما فرهنگ

.  کنیممی ونتبیر دانشگاه از یا کنیمی بازنشستگی درخواست یا کردند تکلیف بعد.  دادند نجات مرا همکارانم.  کردند

 «شدم. نشینخانه آمدم.  داشتم سال هفتوچهل زمان آن.  کردم بازنشستگی درخواست ناچار هم من

 تراخمی فقیرِ جوانِ آن پول با من». فراخواندند وطن ترک به را او دشمنان و دوستان نشینیخانه هاسال طی در

 «بروند! دیگران بروم؟ بیرون من چرا. است من وطنِ جااین.  امخواندهدرس بندرعباسی

 لیفتأ به معاصر فرهنگ مؤسسه دعوت به بعد چندی.  پرداخت تألیف و ترجمه به و نشست خانه در که شد چنین

 .نپرورد سر در را دیار و یار ترک خیال هرگز اما کرد، همت فارسی ه انگلیسی دوزبانه فرهنگ تدوین و

 آرتروز کمر، مهرۀ شکستگی ها،بیماری انواع با را ما استادِ فسردگی،ا و آزردگی با همراه زیاد، کارِ ها،سال این در

 .است کرده گریبان به دست آسم نوعی و گردن

 گرفت آهو من پای دو و گوش دو

 گرفت نیرو سال و دستیتهی

 .است نشسته اششاگردان برای بهتر روزهای آرزوی در چنانهم او اما

 *«.شکست تواند فرو گردن را حرص و گرفت تواند قناعت ]او[ دامنِ که مَردا بُزُرگا»

 Iraj Parsinejad نژادپارسی ایرج دکتر بوکصفحه فیسسرچشمه: 

 

ان اخالقی انس بیهقی قناعت را از فضایل و حرص را از رذایلِ* سخنی است برگرفته از تاریخ بیهقی. ابوالفضل 

 (ارژنگ) .دساز خود پیشۀ را قناعت که داند می کسی آنِ از را بهروزی و داند می

 

 بازگشت به نمایه

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215405372766007&id=1787714253
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215405372766007&id=1787714253
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دیگر هنرهای 836   

 

 

 

 

 

 

 

 دیگر هنرهای
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نیست جنازۀپسرم این": ا رانی" دکتر مادر 830 !  

 

 نیست! جنازۀپسرم این :"اِرانی" دکتر مادر
 های تراژیک در تاریخ معاصر ایرانهای بازسازی شده آزادۀ اخالقی از مرگاز مجموعه عکس

 نشریۀ فرهنگ نو

 

 و تراژیک هایمرگ به مربوط شدهبازسازی هایصحنه از است عکسی مجموعۀ «عینی شاهدِ یک روایتِ به» اره:اش

 هب درتهران درنمایشگاهی پیش چندی که...ایران معاصر تاریخ در ورزشی و سیاسی مطبوعاتی، های چهره سرشناس

 مرگ و فرخزاد فروغ تصادف یصحنه تا گرفته آذر 81 یواقعه و صوراسرافیل جهانگیرخان اعدام از... درآمد نماش

 مرگ از هک است شده کشیده تصویر به هاییانسان مرگِ صحنۀ تنها، ارزشمند و دیدنی آلبوم این در. شریعتی علی

 این فکری مختلف هایگیریجهت به گرایشی هیچ بدون "نو فرهنگ" نشریه....ندارد وجود تصویری گونه هیچ هاآن

 شارشانانت به اقدام ....گرفته صورت که هنری تالشی نیز و ها عکس سندیت و تاریخی های ارزش دلیل هب صرفا افراد

 یسوژه گراییرمان امروز": گویدمی عکسی 87 مجموعۀ این کارگردانِ و پردازایده ،"اخالقی آزاده"... نماید می

 ولی من برای ...اندازندمی دست دارند دسترس از دور و بلند اهداف که را کسانی مردم است، شده هاخیلی تمسخر

 که ودب کسانی یادِ کردنزنده ماهدف... ندامحترم بسیار کنندمی فدا را جانشان آرمانی برای و جنگندمی که کسانی

 کترد مرگ به مربوط عکس.....بینیم می را شده بازسازی عکسی ارزشمند مجموعۀ ایناز  اکنون "...کنممی ستایش

 عکاسِ ،اخالقی آزاده به متعلق هاعکس معنوی و مادی حقوق کلیّهدر تهران است و  8681بهمن  80در  ارانی

 علی سرهنگی( – سردبیر)......باشدمی مجموعه

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3793012080828234&id=100003584388497
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نیست جنازۀپسرم این": ا رانی" دکتر مادر 833 !  

 

 و دده نجات را او که بود خواسته او از و گرفته را پسرش معالج پزشک دامن مرتبه چندین "دکتر تقی اِرانی" مادر

 آن یبرا... نیست میسر کار این که بود گفته جواب در زندان دکتر... بفرستد پسرش برای غذا و ادو دهد اجازه او به

 !...نکنم درمان را او که اندداده دستور من به که

 به و نشناخته را خود فرزند که کرده، تغییر جسدش قدری به دیده، را خود فرزند که الخانهغسّ در "اِرانی" مادر

 وا کندمی جان دارد نفر یک که اندداشته اظهار جواب در... باشدنمی من پسر مرده این که کرده فنتل زندان یاداره

 را یامام احمد سید دکتر تلفن، یوسیله به پیر مادر... باشدمی پسرش هاآن از یک کدام ببینید آورندمی هم را

 ...شماست پسر ارانی دکتر یجنازه همین است گفته او به و نموده مالحظه بردهنام دکتر را پسرش و خواسته

 جسد و بدن در که زیادی تغییراتِ وجود با و کردم مالحظه را رانیاِ  مرحوم یجنازه" :امامی احمد سید دکتر

 که مگفت او به عبارت این به نشود، مرحوم آن مادر متألّ و رتأثّ اسبابِ که این برای و شناختم را او بوده ارانی دکتر

 سرپ ارانی دکتر یجنازه این گفتمی ارانی دکتر مادر چون... باشد ارانی دکتر شما پسر یجنازه همین تاس ممکن

 "بود... داده قیافه تغییر جنازه کلی به چون... شناختنمی را خود پسر و نیست من

 نفر* ۱۳ گروه اعضای از یکی
 اواخر از که بود گروهی برجسته اعضای از وی... شد زاده تبریز در خورشیدی 8010 شهریور 86 در ارانی دکترتقی

 به که گروه این....شدند زندانی قصر و تهران موقت زندان در و دستگیر تدریج به 8681 سال اوایل تا 8683 سال

 مینهز در ارانی مطالعات...کنندمی پیروی کمونیستی و اشتراکی مرام از که بودند متهم شدند معروف نفر 36 گروه

 سال نخستین از ارانی...آورد وجود به وی در را ماتریالیستی تفکر اولیه هسته درآلمان، عملی تجربه و یعیطب علوم

 سروی،ک احمد یوشیج، نیما با او آشنایی... کند برقرار تماس کشور برجسته روشنفکران با کرد تالش ایران به ورود

 آن هک است، ارانی فکری مبارزه ازآثار یکی دنیا، مجله...است او هایتالش از بارزی نمونه تنکابنی طاهر و شهیدزاده

... استشده سپرده خاک به عبدا  امامزاده در ارانی... داد می انتشار علوی بزرگ و اسکندری ایرج همراهی به را

 .سرود 8603 سال در را بهمن ماه انسان برای قصیده شعر او رثای در شاملو احمد

 .000-001 صص ،8616 نقهره، نشر/ تههران گران،محاکمه محاکمۀ فی،شری یوسف و محمد، گلبن،* 

 

 

 بازگشت به نمایه
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 122۳ اسکار زهیجا و براندو نومارل

 

 " تریف تلیل نیخانوم ساش ش،یسهال پ چهل و هشهت 

Littlefeather "  سهههن  ین براندو روومارل یجاهبه

ن وتوسهههط مارل زهیجا اسهههکار رفت و عدم قبول زهیجا

 رساند. در آن انیکوتاه به گوش جهان یبراندو را در متن

ن براندو وتر نوشهههتهه مهارل  یو طوالن هیه زمهان متن اول 

متن تنها پس از  نیاوقت خوانده نشههد.  قضههیخاطر هب

 نیتوسط ساش 0181در سال  یعنیچهل و پنج سهال  

 نبرگردان آ ریخوانده شد. متن ز یوئیبرنامه راد کیدر 

 !ستانوشته 

 یسههال هسههت ما به سههرخ پوسههتان که براسههتیدو   

جنگند، یخود م یخانواده و حق آزاد ،یزندگ ن،یسرزم

 دیبگذار نیاسلحه خود را زم ز،یدوستان عز ": میگفته ا

با شما درباره صلح  ی. ما تنها زمانمیتا با هم مذاکره کن

 که اسلحه میرسیصهحبت کرده و به توافق مشترک م 

 ".دیرا کنار بگذارتان 

خود را کنار گذاشهههتند، ما  یها سهههالح هاآن یوقت   

. ما می. ما به آنها دروغ گفته بودمیها را به قتل رساندآن

. ما در میرانده ا رونیب شهههانیهانیهها را از سهههرزم آن

ها را که آن یجعل یهانامهها در توافقکهه بها آن  یحهال 

را مفاد آن چگاهیه م،یمعهاههدات متقهابل نام نهاده بود   

ها را . ما آنمیها را گرسهنه نگهداشت . آنمیردنک تیرعا

 ادمانیب ی. آنقدر که زندگمیدر قاره بدل کرد یانیبه گدا

 یری. با هر تفسمیها رفتار کرده ابا آن گونهنیآورد، ایم

. ما میما درسهههتکار نبوده ا ده،یچیهرچنهد پ  خ،یاز تهار 

ها نشان که با آن یخصهوصهاً در رفتار   میبرحق نبوده ا

دردشهههان را  میسهههتیههها، مهها مجبور نآن ی. برامیداد

ها را توافقات با آن می. و مجبور نبوده امیباش ینیتسهک 

حق را به ما داده که به  نیقهدرت ا  رایز میکن تیه رعها 

جانشههان را  م،یریشههان را بگاموال م،یحمله کن گرانید

  یز آزادا ن،یکنند از سرزمیم یها سعآن ی. وقتمیریبگ

ها و آن میزنیدسههت م تیخود دفاع کنند خود به جنا

  .مینامیم تکاریرا جنا

وجود دارد که محدود به  ینکتهه در هسهههت کیه امها     

 میو آن، حکم عظ سهههتیدرآن زمههان ن یانحراف نیچن

قطعاَ درباره ما قضاوت خواهد کرد.  خیاست. و تار خیتار

 کیرفتار نشانه  نیا م؟یدهیم تیامر اهم نیما به ا ایآ

دهد در یاسهههت که به ما اجازه م یاخالق یزوفرنیشههه

گوش  انیتا همه جهان میزن ادیخود فر یمل یسههرودها

 شیکه ب یو زمان خیکه ما در هر صفحه از تار دبسهپارن 

 ،یرا به گرسههنگ کایاز صههدها سههال سههرخ پوسههتان آمر
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 یداص ایآ م،یمحکوم کرده ا زیآم ریو مرگ تحق یتشنگ

 د؟یان بگوش نخواهد رسمخالفت آن

 انگیکه اصل احترام و عشق به همسا رسدیبه نظر م   

کشور ناکارآمد شده است. همه آنچه را که ما  نیما در ا

همه آنچه را که ما با اعمال قدرت  م،یانجام داده ا

 یادهیام یصرفاً نابود م،یاوریبه دست ب میتوانسته ا

و  ایدن نیکشور و ساکنان تازه متولد شده در ا

ما بوده اند. ما ثابت کرده  رزنداندوستان و ف نیهمچن

 .میکه به توافقات خود عمل کن مینبود یهائانسان میا

ه ب هانیهمه ا دیلحظه با خود بگوئ نیشما در ا دیشا   

زن  نیاسهههکار دارد؟ چرا ا زیبه جوا یجهنم، چهه ربط 

کند؟ با یو برنامه جشههن ما را خراب م سههتادهیا نجایا

 ندارد یتیاهم مانیو برا سههتیکه به ما مربوط ن یامور

 هانیکند؟ همه ایما حمله م یهابهه ارزش  گونهه نیو ا

حمله به ما  یبرا یخود و آوردن کس ولاتالف وقت و پ

 .هست

سههواالت ناگفته در  نیکنم پاسههخ همه ایمن فکر م   

به اندازه همه مسهههئول  لمیف یهسهههت کهه آکادم  نیا

ها بوده؛ آن تیتمسههخر شخص سهرخ پوسهتان و   ریتحق

 یطانیش یرویدشمن و ن ،یها را وحشههآن یآکادم نیا

دشههوار هسههت   یکرده اسههت. به اندازه کاف فیتوصهه

که  یبخواهند بزرگ شوند. هنگام ایدن نیدر ا یکودکان

 لمیکنند و ف ینگاه م ونیکودکان سهرخ پوست به تلوز 

 لمیکه چگونه نژادشان در ف نندیب یم یوقت نند،یب یم

 بیآس یشود، ذهن آنها بگونه ا یم دهیکشه  ریبه تصهو 

 آنان یقادر به شهههناسهههائ چگاهیه گریکه ما د ندیب یم

  .بود مینخواه

 نیاصهههالح ا یمحدود و مختصهههر برا یاقدامات راًیاخ   

 و داریناپا اریانجام شده است؛ اما همه آنها بس تیوضهع 

از  یمن بعنوان عضههو ن،یبشههدت اندک بوده اند. بنابر ا

 یاحسهههاس م لمیف یمجموعه آکادم نیحرفهه و ا  نیا

 نیمتحده ا االتیشهروند ا کیبعنوان  ستمیکنم قادر ن

 نیدر ا زیکنم جوا ی. من فکر ممرا قبول کن زهیجهها

 یادیکه شهرائط سرخ پوستان بطور بن  یکشهور تا زمان 

فاقد هرگونه ارزش خواهد بود. اگر ما در  د،یه نمها  رییتغ

 یالاقل در نقش جالد آنها باز م،یحفظ آنان نقش ندار

 .مینکن

 
 تریف تلیل نیساش

و در برابر شهما بوده باشهم و با    نجایا توانسهتم یمن م   

بگذارم، اما احسههاس کردم  انیمطالب را در م نیشهما ا 

زخم از راه  نیبر ا یکمههک و مرهم یبهتر اسهههت برا

ب بتوان نقش مناس دیشا نگونهیاسهتفاده کنم. ا  یگرید

که بمثابه شرف هر کدام از  یصهلح  ید براکر فایا یتر

 یشوند و سرسبز یرودخانه ها جار نگونهیما باشهد تا ا 

 .ردیجهان را فراگ

دهند آنرا  یجمالت را گوش م نیکه ا یکسان دوارمیام

 ی. بلکه به عنوان تالشرندیادبانه در نظر نگ یب یتجاوز

مهم را در مرکز توجه  اریبس یکه امرجدی درک کنند 

شود که  یکشور حق دارد مدع نیا ایاده اسهت. آ قرار د

 تیآزاد و مسههتقل را رعا یزندگ یحقوق همه مردم برا

آنان  یکه زندگ یهائنیبر سهههرزم نهاکند و از حق آیم

ازلطف و توجه ، کرده اسههت؟ تیبوده، حما یدرآن جار

کنم. یتشکر م تریف تلیل نیو احترام شما به خانم ساش

 ن براندووارلم .ریممنون و شب شما بخ

 صفحه فیس بوک تقی گیالنی: به نقل از

 

 بازگشت به نمایه
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 دمکرات هایپُرتره
 مجموعه کارهای علی پیروز از شعرا و نویسندگان

 
های ادبی ایرانی کشیده و نقاشی پرتره از شخصیت 61همدان، بیش از  8633علی پیروز، نقاش جوان متولد سال 

های علی پیروز از شعرا و نویسندگان های دمکرات را بر روی ان گذاشته است. مجموعه پرترهدش عنوان پرترهخو
عبدا  انوار، منصور اوجی، علی باباچاهی، رضا براهنی، شاپور بنیاد، بهرام بیضایی، هاست: تصاویر این شخصیت شامل

قی، شاپور جورکش، امیرحسن چهلتن، محمد خلیلی، سیمین پور، رویین پاکباز، احمد پوری، گلی ترشهرنوش پارسی
 پور،آبادی، خشایار دیهیمی، اکبر رادی، نصرت رحمانی، منیرو روانیعلی اشرف درویشیان، محمود دولت دانشور،

محمدعلی سپانلو، فرج سرکوهی، احمد شاملو، عمران صالحی، فرزانه طاهری، غزاله علیزاده، محمد قاضی، مهرانگیز 
 ر، سیما کوبان، عبدا  کوثری، منصور کوشان، لیلی گلستان، محمد محمدعلی و احمد محمود.کا

 گوید: های ادبی رفته است، میکه چرا به سراغ نقاشی پرتره شخصیت ایبنا علی پیروز در پاسخ به این سؤال
وقت ام بود و هیچه و فیگور دغدغهکردم، پرترام، حتی وقتی مینیاتور یا نقاشی شرقی کار میهای کاریدر همه دوره»

هاشان، بلکه کوشیدم در آنها نه دغدغهکشیدم و میهای قدیمی پرتره دوستانم را میآن را رها نکردم. در مجموعه
های نویسندگان به موضوع بدن در نقاشی بیشتر توجه بودند نشان دهم. در پرتره وضعیتی را که در آن گرفتار آمده

ای خشن زمان جلوهدهد، اما همتنیدن آبستره و فیگور را میی بدن بیرون از بوم به من امکان درهمام. بازسازکرده
شود؛ مانند تالش رو به جلویی که زند دچار خسران میبخشد. گویی بدنی که از سطح بوم بیرون میبه نقاشی می

که مثل من و دوستانم زندگی عادی دارند، با اند، افرادی ای از جامعهپس زده شود. این نویسندگان برای من نمونه
خواستم اند و زندگی بیشتر بر آنها گذشته است. میشان بیشتر در معرض وقایع بودهخاطر حساسیتاین تفاوت که به

 «اند.ادای دینی کنم به کسانی که بخشی از بار جامعه را به دوش کشیده
نقاشی و ادبیات دو هنر نزدیک به هم هستند؛ »گوید: میشهاب دارابیان دربارۀ این نقاش جوان و کارهایش 

ه و شاعر کشد و نویسندکنند اما به دو شکل متفاوت؛ یعنی به عبارتی نقاش تصویر را میچراکه هردو تصویر خلق می
دهند؛ از این رو در طول تاریخ نقاشان بسیار زیادی کنند و به خورد مخاطب میآن را در دل کلمات پنهان می

اند. توان نام برد که درگیر نقاشی شدهاند یا شاعران و نویسندگان زیادی را میاند که به ادبیات کشیده شدهستهزی
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توان به سهراب سپهری، جواد مجابی، رسول یونان، احمد آرام، آیدین آغداشلو، بیژن الهی، منوچهر برای مثال می
باتبایی در میان هنرمندان وطنی و گارسیا لورکا، ماکس شیبانی، محمدابراهیم جعفری، عباس کیارستمی، ژازه ت

توان اشتراکات زیادی را میان ارنست، دورا مار و پیکاسو در میان هنرمندان خارج اشاره کرد. از این رو همیشه می
 «این دو هنر پیدا کرد.

ش جامعه برای بیرون ما شاهد تال» گوید:اش میکاررفته در نقاشیهای بهاین نقاش با اشاره به تعدد رنگ
شود، دوست ای که با مدرنیته مواجه میآمدن از شرایط بد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستیم. جامعه

دارد تغییر ایجاد کند و خودش را باالتر بکشد؛ اما همیشه شرایطی سد راه است. به مرور زمان، افرادی که در این 
یزی ها رفته، چها، در میانه خشونتی که بر چهرهشود. رنگبر صورتشان حک میاند، آثار زندگی فرایند تغییر سهیم

 «شبیه امیدند.

ین او گذارند. همچنگذرد به نمایش میهایش میداند، زیرا واقعیتی را که بر بدن انسانهایش را رئالیستی میاو پرتره
ای نزدیک به پوست بودن جلوهجسمیت و چربخاطر وروغن روی بوم را به این دلیل برگزیده که این ماده بهرنگ

 های پیروز در دنیای نقاشیکاررفته در نقاشیکند. تکنیک بهانسان دارد و به بازآفرینی آن کمک بیشتری می
دید شود و جلوه بافت پروشنی آشکار میزنی بهگذاری ضخیم، قلمدر شیوه ایمپاستو یا رنگ»نام دارد. « ایمپاستو»
های طراحی و نقاشی(. تکنیک ایمپاستو به هنرمند کمک ، راهنمای مواد و سلوب017ن پاکباز، صفحه )رویی« آیدمی
 .کند احساساتی را بیان کند که در نقاشی معمولی به سختی قابل نمایش استمی

القه س عام. من این اشخاص را براساتقریبا آثار بیشتر آنها را خوانده» افزاید:پیروز در توضیح این انتخاب می
خواستم مخاطب آنها را شخصی انتخاب نکردم و مهم نبود که شخصا به آنها تعلق خاطر دارم یا نه؛ ضمنا نمی

ام تر به نقاشی نگاه کنم؛ به همین دلیل سوژهکنم کمی دموکراتهای جامعه روشنفکری بینگارد. تالش میسلبریتی
 «.گذارم که برای نویسنده یا شاعری مطرحقدر وقت مینممکن است هر کسی باشد و معموال برای فردی عادی هما

 فرهنگِ امروزسرچشمه: 

 
 احمد محمود                                               محمد خلیلی

 بازگشت به نمایه

http://farhangemrooz.com/news/56802/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://farhangemrooz.com/news/56802/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
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برهنه بانوی تریننجیب گادایوا، لیدی 011   

 

 برهنه بانوی تریننجیب گادایوا، لیدی
Lady Godiva 

 

      

 (1822) جان کالیر اثر بانو گادایوانقاشی  تابلوی

 بزرگان از یکی همسر * (Lady godiva) گادایوا لیدی  پیش هزارسال حدودبنا بر روایتی از قرون وسطی، 
 اضاتق عاجزانه و رفتمی همسرش سراغ به روز هر خود شهر مردم برای مالیات رویهبی افزایش به اعتراض در انگلیس
 دخو همسر یخواسته بر را خود سیاسی هایتصمیم و سیاست که او همسر. کند پیدا کاهش هامالیات که کردمی

 بروی دیگر سمت به سمتی از را شهر تمام و شوی اسب سوار برهنه روز یک اگر: گفت همسرش به دادمی ترجیح
 رد گودایوا گفتند شهر در. ریخت زمین بر را هایشلباس کرد، زین را اسبش گودایوا. داد خواهم کاهش را هامالیات
 اب و کشیدند را هاپرده. رفتند خانه به و بستند را هامغازه مردم متما. گرددمی شهر میان در برهنه مردم، از حمایت
 مجسمۀ وناکن. یابند کاهش هامالیات شد باعث دایواگا. برسد پایان به شوم گردشِ این شدند منتظر اشکبار چشمانی

ا ر و رمان و سینمسازی و شعو افسانۀ او در دنیای هنر اعم از نقاشی و مجسمه است نصب کاونتری در لیدی گادایوا
 ای برخوردار است.  و تلویزیون از جایگاه برجسته

 میداننمی. گیرندمی شکل اجتماعی حمایتِ و شعور و فهم از بستری در بلکه ،شوندنمی خلق تنهایی به هااسطوره
 از یر آنتصاو یاو  شدمی بسته هاپنجره آیا ،شدمی وادار تلخ بازی این به جغرافیا و تاریخ از نقطه این در دایواگا اگر

 !!؟شدو ترندِ جهانی می گشتمی دیگر دست به دستی از هاموبایل و اجتماعی هایشبکه طریق

ود که بر اساس ب آنگلوساکسون ۀزادشود، بانوی نجیبیاد می بانو گادایوا اغلب از او با عنوان* لیدی گادایوا که 
 از اسب بر سوار -بود پوشانیده را او موهایش تنها که حالی در- میالدی، برهنه86نای از قرافسانه
 از خود مستأجران از همسرش که مالیاتی ۀانگذر کرد تا تخفیفی در مبالغ ظالم کاونتری هایابانخی

یک نام « ای از جانب خداهدیه»به معنی  Godgyfu یا Godgifu .کرد دریافت کندمطالبه می کاونتری اهالی
مردی نام شخصیت دیگر این افسانه و نام  پیپینگ تام .است آن ۀالتین شد Godiva ۀو واژ قدیمی انگلیسی است

ذشت. زد، کور شد یا درگهای کاونتری دید میزنی در خیاباناست که زمانی که بانو گادایوا را هنگام گشت« تام»نام به
 (ویکی پدیا. )به بعد به آن افزوده شده است 87این قسمت از افسانه احتماالً از قرن 

 بازگشت به نمایه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7_(%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7_(%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B1
https://virgool.io/@3pid3279/lady-godiva-%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87-hklgew4hy2hs
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7
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کرد خواهد تغییر چیز همه 018 !  

 

 کرد! خواهد تغییر چیز همه
 آرژانتینخلق مرسدس سوسا، خوانندۀ انقالبی و فولکلور ای با صدای ماندگار ترانه

Mercedes Sosa -  Todo cambia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wPR34oN_wZU 

های که با نام( 0113اکتبر  0درگذشته  -8363ژوئیه  3)زاده  Mercedes Sosa مرسدس سوسا اشاره:

ی از دالئل کیشود، یکی از مشهورترین خوانندگان آرژانتین است. سوسای سیاه یا نوای آمریکای التین نیز خوانده می

، هنرمند ویولتا پارّاسرودۀ  (گراسیاس آال ویدا )سپاس زندگی شهرت و محبوبیت مرسدس سوسا اجرای ترانه زیبای

اند، اما اجرای مرسدس سوسا آنرا ماندگار ها خواندهمزبور را خیلی ترانه است ویکتور خارا فقید شیلیایی و دوست

 لقب گرفت. مرسدس« صدایانصدای بی»های بومی آمریکای جنوبی را به گوش جهانیان رساند و او ترانهاست. کرده

های ا در ژانربه ویژه آرژانتین نقش بسیار داشت. او طبع خود رخوانی نوینِ آمریکای التین جنبشِ ترانهسوسا در 

او با صدای گرم و پر غم خودش رنج و درد مردم محروم را بازتاب  .است دیگر مانند پاپ، راک و تانگو نیز آزموده

کرد. همه جا جانب های دیکتاتوری، زاویه و فاصله داشت و با مبارزان راه آزادی همراهی میداد. با نظاممی

گرفت و از همین رو وقتی درگذشت، آرژانتین عزادار شد. او صدای همه ستمدیدگان و بومیان آمریکای التین را می

ولتا زدند. مرسدس سوسا و ویکتور خارا، ویکسانی بود که با استفاده از موسیقی علیه ستمگری و رنج آدمیان فریاد می

با موسیقی و شعر  های ترقی خواهانه رامیالدی اندیشه 71و  11پارّا، ویکتور اردیا و آلفردو زیتاروسا در دهه 

https://www.youtube.com/watch?v=wPR43oN_wZU
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=wPR43oN_wZU
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کرد خواهد تغییر چیز همه 010 !  

 

های مدنی را توسط حکومتهای سرکوبگر آمریکای التین به درآمیختند و به این وسیله نقض حقوق بشر و آزادی

ای و است. به یاد این خوانندۀ اسطوره آلبوم به یادگار گذاشته 01گوش جهانیان رساندند. مرسدس سوسا نزدیک به 

دئوی یرا به همراه لینک و سایت ویرگولبرگرفته از  "اودان مرسدس سوسابه خاطرۀ ج"انقالبی، مطلب زیر با عنوان 

 شنویم.خوانیم و میبا زیرنویس فارسی و متن ترانه را می "همه چیز تغییر خواهد کرد"ترانه 

 *** 

آید. صدای جوامعی که به ظلم عادت صدایِ مرسدس سوسا صدایِ درد و رنج بشریست. صدایی که از اعماق تاریخ می

گری و صدای مبارزه اومت است در برابر سلطهاند. صدای مرسدس سوسا صدای مقکنند و با ظلم همراهی نکردهنمی

ها مردم ی شورانگیز مرسدس سوسا بود که بر جان میلیونبرای تغییر. سرودهای پرشور ویولتا پارّا از حنجره

ها آنها هایی نبود که حکومتشد. سوسا از آن دسته خوانندهاستبدادزده آمریکای التین و دیگر نقاط جهان جاری می

رند. بهایی بود که آنها را از روی سن به زندان میزنند، از آن دسته خوانندهآورند و برایشان کف مین میرا بر روی س

گریزند و در جای امنی به دور از مردم پناه هایی نبود که به وقت انقالب از کشور میمرسدس سوسا از آن آدم

تش گردند و در میان آبه وقت انقالب به کشور باز می خوانند، از آن کسانی بود کهمی« تبعیدی»گیرند و خود را می

. سوسا موسیقی را سالحی علیه ستمگری (+) و جوآن بائز (+) (+) ماریا فارانتوری روند. همچونبه میان مردم می

همه چیز تغییر خواهد کرد. آنچه »ترین صدای ممکن فریاد زد که ا رساترین و مصممستیزی کرد. او بو علیه انسان

 (+) (.Todo cambia) «کندکه دیروز تغییر کرد، فردا هم تغییر می

  

 مرسدس سوسا که بود؟

های که با نام« صدای مردم»؛ 0113اکتبر  0درگذشته  -8363ژوئیه  3( زاده Mercedes Sosaمرسدس سوسا )

، صدایِ آمریکای التین، صدایِ اکثریت خاموش، صدایِ آزادی، نوایِ سرزمین، مادر بزرگ، مارتا و مچا سوسای سیاه

به  )آمریکای التین( را های بومی آمریکای جنوبیی آرژانتین است که ترانهشود، مشهورترین خوانندهنیز خوانده می

 لقب گرفته است.« صدای خاموشان»و « صدایانصدای بی»رسانده و گوش جهانیان می

https://virgool.io/@M_yekehtaz/%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7-b2cwq6nkply1
https://virgool.io/@M_yekehtaz/%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7-b2cwq6nkply1
http://s13.picofile.com/file/8398454326/maria_farantouri.jpg
http://s13.picofile.com/file/8398454326/maria_farantouri.jpg
http://s13.picofile.com/file/8398454326/maria_farantouri.jpg
http://s13.picofile.com/file/8398454326/maria_farantouri.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=X7_eGTGqZ5g
https://www.youtube.com/watch?v=X7_eGTGqZ5g
http://s12.picofile.com/file/8398454468/Joan_Baez.jpg
http://s12.picofile.com/file/8398454468/Joan_Baez.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wPR43oN_wZU
https://www.youtube.com/watch?v=wPR43oN_wZU
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کرد خواهد تغییر چیز همه 016 !  

 

های آند ی کوهای فقیر در دامنهدر خانواده 8363ای آرژانتین در سال مرسدس سوسا خواننده و آهنگساز افسانه

 برد تا بوی غذای همسایگانفرزندانش از خانه بیرون میآرژانتین به دنیا آمد. خانواده آنها چنان فقیر بود که مادرش 

 اش نرسد.به مشام کودکان گرسنه

ی خود دست یافت و به یکی از شصت میالدی به سبک ویژه سالگی آوازخوانی را آغاز کرد و دهه 83سوسا در سن 

و در کنار دیگر  ( تبدیل شدNuevo Cancioneroنویسیِ نوین آمریکای التین )شارحان اصلی جنبش ترانه

اردیا و  ، ویکتور(+) ، ویولِتا پارّا(+) ، ویکتور خارا(+) خوانندگان سرشناس آمریکای التین همچون آتاهوالپا یوپانکی

میالدی تفکرات  71و  11های کلیدی این جنبش تبدیل شد که در دهه شخصیت به یکی از (+) آلفردو زیتاروسا

های های مشتِ آهنینِ حکومتگرایانه را با موسیقی و شعر درآمیختند و به این وسیله اعتراض خود را به سیاستچپ

کردند. آوازه و های آمریکای جنوبی( و نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی توسط آنها ابراز وقتِ منطقه )حکومت

 مشهور شد.« صدای اکثریت خاموش»تاثیر او تا جایی پیش رفت که به 

دگان ی خواننسرایی پیشرو، معموالً با تعهداتِ سیاسی درآمیخته و تقریباً همهدر آمریکای التین، ترانه

اند و اشتههای مستقیم یا غیرمستقیم سیاسی داشان، فعالیتمهم این قاره، حداقل در دورانی از زندگی

شان کرد. توصیف« سیاسی»توان اند که میهایی خواندهگاه ترانه، و باالخره همگی گهاندبوده« چپ»تقریباً همگی 

شود. سوسا محدود نمی« های مقاومتترانه»مرسدس سوسا هم از این قاعده مستثنی نبود، با این حال آثار او به 

ه سیاه ب بان را نیز فراوان خوانده است. او که به خاطر پوشیدن لباسزی شعرای بزرگ اسپانیاییاشعار عاشقانه

شهرت داشت، موسیقی بومی و فولکلور آرژانتین را به جهانیان شناساند، سوسا از زمانِ روی کارآمدن « پوشسیاه»

های ر سالهشتاد میالدی، مورد جفای حاکمان قرار گرفت. آثار مرسدس سوسا هم د های دیکتاتوری تا دههنظام

 بعد از سقوط دیکتاتوری نظامی آرژانتین رنگ و حال و هوای دیگری گرفت.

به قدرت رسیدند و از همان ابتدا عرصه را برهنرمندانِ چپ تنگ کردند. اما  8371های آرژانتین در سال نظامی

به کار خود ادامه دهد.  ها قبل هوادار حزب کمونیست بود، در کشور باقی ماند و تالش کردمرسدس سوسا که از سال

، ها پرتغالی استمشهور شد. با این که زبان برزیلی« صدای آزادی»از همین دوران، بخصوص در کوبا و برزیل، او به 

ها هم سخت به در این کشور آغاز شده بود، کاری کرد که برزیلی 8310اما شاید فشار دیکتاتوری نظامی که از سال 

توان به آلبوم و آهنگ دل بستند. از مشهورترین آثار مرسدس سوسا در این دوره میی آرژانتینی صدای خواننده

یکی  8370اشاره کرد که عرضه شدن آن در سال  (+) ؛ تا پیروزی(Hasta la Victoria) (+) «هستا ال ویکتوریا»

 رفتیاز مهمترین تحوالت هنری سوسا بود؛ در آن دوره در هم آمیختن سیاست و موسیقی امری پُرخطر به شمار م

شیلی دستگیر، شکنجه و اعدام  8376و این مسئله از جمله باعث شد تا ویکتور خارا پس از کودتای نظامی سال 

 Gracias a la»از آهنگ  شود. مرسدس سوسا توانست حدود سه سال در کشور خود دوام بیاورد اما اجرای او

Vida» (+)  به سرود اصلیِ فعاالن چپ بدل شد از جمله  11و  71)سپاس از زندگی( اثر ویولتا پارّا که در دهه

، و ممنوع اعالم 8373عواملی بود که به بازداشت او در میانه یک کنسرت توسط حکومت نظامی آرژانتین در سال 

 اجباری او به اروپا منجر شد.شدن پخش آثارش از سوی دولت آرژانتین و تبعید 
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کرد خواهد تغییر چیز همه 010 !  

 

 Gracias A»یکی از دالئل شهرت و محبوبیت مرسدس سوسا اجرای ترانه زیبایِ گراسیاس آال ویدا 

La Vida »ی ویولتا پارّا )سپاس از زندگی/ زندگی را سپاس/ شکر زندگی را( سروده«Violeta Parra »

ها ترانه مزبور را خیلی دوست ویکتور خارا است.هنرمند فقید شیلیایی )مادرِ جنبش ترانه نوین شیلی( و 

اند، اما برای اولین بار توسط مرسدس سوسا خوانده شده است. اجرای مرسدس سوسا آنرا ماندگار و در همین خوانده

مشهورترین است. این ترانه  ( این آهنگ را مشهور و مشهورتر کرده+) «Yasmin Levy»اواخر اجرای یاسمین لوی 

باشد و بیش از هر آهنگی در آمریکای التین اجرا شده است. آهنگی که درباره ستایش می آهنگ تاریخ آمریکای التین

 د.کشزند و رنجِ زنده بودن را به رُخ میاز زندگیست اما اندوهی عمیق در آن موج می

های آخر حکومت دیکتاتوری آرژانتین که در پاریس و مادرید زندگی کرد و در ماه 1282سوسا تا سال 

ها هزار نفر در سرکوب فعاالن چپ به دست دولت کشته شدند، دوباره به کشورش در جریان آن ده

تدریج تغییر  ر فالکلند بهاوضاع سیاسی آرژانتین، بعد از شکست در جنگ با انگلستان بر سر مالکیت جزای بازگشت.

های نظامی در آمریکای آغاز شد. و در نهایت حکومت 8310گیری یک حکومت دموکراتیک از سال کرد و روند شکل

التین، یکی پس از دیگری کنار رفتند، اما این خواننده با خواندن از مسائلی جهانی همچون جنگ، فقر، عشق و از 

 د.ماندست دادن عزیزان، محبوب باقی

   
های دیکتاتوری، زاویه و داد. با نظاممرسدس سوسا با صدایِ گرم و پُرغمِ خود، رنج و درد مردم محروم را بازتاب می

ت گرفجا، جانب ستمدیدگان و بومیان آمریکای التین را میکرد. همهفاصله داشت و با مبارزان راه آزادی همراهی می

ر نارسایی کلیه، ریه و در نهایت ایست قلبی از دنیا رفت، آرژانتین عزادار شد سالگی در اث 70رو وقتی در و از همین

ترین هنرمندان خود را از دست داد. او زبان، یکی از بزرگو اینچنین ملت آرژانتین و شاید تمام جهانِ اسپانیایی

 زدند.صدای همه کسانی بود که با استفاده از موسیقی علیه ستمگران و رنج آدمیان فریاد می
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کرد خواهد تغییر چیز همه 013 !  

 

های سازمان ملل نیز بود. او بخاطر فعالیت« سفیر حُسن نیت»سوسا به همراه هنرمندانی همچون پاواروتی و جوآن بائز 

المللی متعددی جوایز بین« دفاع از حقوق زنان»اش به ویژه در امر های بشردوستانههنری خود و همچنین فعالیت

، 0110، 0116، 0111های به دریافت شش جایزه گرمیِ التین در سالرا دریافت کرد و از جمله در عرصه هنر موفق 

و دو جایزه گرمی  0110گردید. از جمله جایزه گرمیِ التین برای دستاورد زندگی در سال  0188و  0113، 0111

 به او تعلق گرفت. 0188و  0113های التین برای بهترین آلبوم مردمی که پس از مرگ در سال

های مرسدس سوسا که مردم در شیلی و آرژانتین و پرو و بولیوی و نیکاراگوئه و اروگوئه... گاه ترانه یکی از زیباترین

 Canción con« کانسیون کونتو دوس»خوانند، در یک جمعیت چندین هزار نفری همه با هم با صدای بلند می

todos )نام دارد. (+) )آهنگ مردم، آواز همه 

نهند، سروده شاعر بزرگ که مردم آمریکای التین مثل سرود ملی و آیات آسمانی ارج می« کانسیون کونتو دوس»

( روی César Isella« )یاسار ایسهسه»( است و Armando Tejada Gómez« )گومزخادا آرماندا ته»آرژانتین 

 است. آن آهنگ گذاشته

   

  متنِ ترانه

 "همه چیز تغییر خواهد کرد..."

 
  تغییر میکند

  طرزِ تفکر تغییر میکند

  در این جهان همه چیز تغییر میکند

  ها تغییر میکندآب وُ هوا با گذشتِ سال

  رَمِۀ شبان تغییر میکند

  گونه که همه چیز تغییر میکند،و این

https://www.youtube.com/watch?v=IqxMGNOm4pk
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کرد خواهد تغییر چیز همه 011 !  

 

 تغییر کردنِ من هم عجیب نیست.

  
  ترین الماس نیزششِ ظریفدرخ

  شود تغییر میکندوقتی دست به دست می

  پرنده نیز النۀ خویش را تغییر میدهد

  احساسِ یک عاشق تغییر میکند

  رهرو نیز راهِ خود را تغییر میدهد

  حتی اگر تغییر دردآور باشد

  گونه که همه چیز تغییر میکندو این

  تغییر کردنِ من هم عجیب نیست.

 

  چیز تغییر میکندهمه 

  همه چیز تغییر میکند

  همه چیز تغییر میکند

  همه چیز تغییر میکند

  مسیرِ خورشید تغییر میکند

  گاه که شب بر ماندن پا فشاری میکندآن

  گیاه تغییر میکند و در بهار رَختِ سبز می پوشد

  پوست وُ پشم جانوران تغییر میکند

  موهای یک پیرمرد تغییر میکند

  گونه که همه چیز تغییر میکند،نو ای

 تغییر کردنِ من هم عجیب نیست.

 

 اما عشقِ من تغییر نمی کند

 هر چقدر هم که دور باشم

 نه درد وُ نه یاد

  امام وُ خلقسرزمین

  چه دیروز تغییر کردآن

  باید که فردا نیز تغییر کند

  سان که من تغییر میکنمبدین

رافتاده تغییر خواهد همه چیز هم در این سرزمینِ دو

  کرد

  همه چیز تغییر میکند

  همه چیز تغییر میکند

  همه چیز تغییر میکند

  همه چیز تغییر میکند

 اما عشقِ من تغییر نخواهد کرد.

 

 لینک شنیدن اجرای مشترک مرسدس سوسا با لوچیانو پاواروتی 

 و چند ترانه دیگر...  

https://www.youtube.com/watch?v=7fMXLJOk2Bs 

https://www.youtube.com/watch?v=u8w9R7HE28Q 

https://www.youtube.com/watch?v=rMuTXcf6-4A 

https://www.youtube.com/watch?v=0SL6BEgaFIU 

https://www.youtube.com/watch?v=8G2q7FNeL_U 

https://www.youtube.com/watch?v=-qdIO-0aZk8 

https://www.youtube.com/watch?v=rMuTXcf4-6A 

https://www.youtube.com/watch?v=XwT0GPjygM3 

 بازگشت به نمایه
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داد با چهره طراحی 017 م    

 

 دادمِ با چهره طراحی
 "شانیا مک دونا"کاری از دختر شانزده ساله ایرلندی 

Shania Mcdonagh  

 
 بازگشت به نمایه
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امپریالیسم زادۀ تروریسم 011   

 

 امپریالیسم زادۀ تروریسم
 کاریکاتور از هنرمند ترک

 

 بازگشت به نمایه



 

  (Simone O’Rourke)اوروک  انگلستان اثر سیمون ولز در پارکی واقع دربا ارّۀ برقی  نخل شکسته درخت تنۀ از دست ساخت مجسمۀ
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