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 سخن روز!

 

  کرونا فاجعۀ دارِ، رکوردایران
ی هالا جنالاح  دسالتِ  هالا کاله ملعبالۀ   انسالان  گذاری ها محلی از اعراب نداشته باشند، سالالمتِ مردم که در امر سیاست

ردم و جان و زندگی و معیشالتِ مالردم قالرار    اولویت اول و قبل از م ها درحکومتی شده باشد، پول که در همۀ عرصه
شالاهد آنالیم.    گیری کرونا درکشالور شود که در زمان سیطرۀ همهمیباری فاجعه وضعیتِ ،آن حاصلِ داده شده باشد؛

را راه  "کالی بالود کالی بالود مالن نبالودم      "نمالای  ، جناح های حکومتی بازی نالخ بارفاجعه در این وضعیتِ ،کهطُرفه آن
ی هی همال . نتیجاله مردم و منتقدان بپاشند خاک در چشمِ ،م و دادن آدرس عوضیتوهّ اندازند تا مشترکا با ایجادِمی

ه شالده طبالآ آمالار    کشالت  711قرمز، روزی بیش از  شهرِ 081شود های ضدمردمی میها و سیاستمسئولیتیاین بی
قیمالت   ناقابل رسالیدنِ  هزارتومانِ 411شدن داروهای ضروری و به بی و قاچاق، نایابهای تقلّرسمی، فروش واکسن

منطقه در روز  نطقه! نگاهی به آمار کرونا در سطحِجهان و در مسطحِ در کرونا در کشورمان یک سرم... و رکورداری 
نفر، عالراق،  7نفر،عربستان صفر، افغانستان 2 نفر، عمان4امارات  قربانیان کرونا در نهم شهریورگویای همه چیز است:

 نفر! 719صفر و جمهوری اسالمی ایران همگی قطر  ترکیه، کویت، و
 

  روزی ننگین سالگردِ
مالردم  همالۀ  فراموش نشالدنی بالرای    را پشت سرگذاشتیم. روزی شوم و 1011مرداد سال  48ن چند روزپیش، همی

جهان. روزی نحالس کاله یالاد     در منطقه و نیروهای مترقی ایران و بسیاری از
باله  خونبار، علیه جنبش ملی شدن صنعت نفالت و   آورکودتائی جنایتکارانه و

اهانه وعدالت طلبانه مردم خاک و خون کشیده شدن جنبش ملی، آزادی خو
 ایران توسط امپریالیزم انگلیس و آمریکا است. 

مالین سالالگرد کودتالای ننگالین      - 68مرداد ماه امسال مصالادف بالود بالا     48
ه سالرنگونی دولالت    که منجالرب  1114مرداد سال  48انگلیسی   -آمریکائی 

قدرت شالد، غالالم و    اریکۀ دتاگران، برحلقه به گوش کو ملی دکترمحمد مصدق، و بازگشت محمد رضا پهلوی، غالمِ
ایالران گریخالت،    از 1114مالرداد    42 پیش ازآن کودتای جنایتکارانه، یعنالی  روز  نوکر بی اراده وزبونی که چند روز

 خویش، باردیگر باله ایالران برگردانالده شالد و بالر      خوارجهان زبونانه، با کودتای اربابانِ پس ازآن گریزِ ودرست سه روز
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او، آن را  زرگ ایالران زمالین، بعالدها خطالاب باله     زبونانه ای که ابوالقاسالم الهالوتی شالاعر بال     قدرت نشست. فرارِ اریکۀ
 گونه توصیف کرده بود:  بدین

 تیزپائی را که در مرداد کردی؟ اجانب     آن گریزِ حلقه بر گوشِ یادت آید ای غالمِ
 

 جنایتی تبهکارانه  سالگردِ
 "فاجعۀ ملالی "درستی های ایران است که بهدر زندانهولناک  جنایتی سبعانه و مرداد و شهریورماه هرسال، یاد آورِ 

سال  دربند ایران در و مین سالگرد اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی اسیر -11ماه امسال شهریورنام گرفت. 
 جالوان  هالزاران زن و مالرد و پیالر و    1167سیاسی درسالال   انِعام زندانیدر فاجعۀ قتل گذاریم.را پشت سر می 1167
، بالا شالقاوتی غیالر انسالانی، باله      کتاب و کتابت بودنالد هنر و قلم و  ها اهلِدوست که بسیاری از آنخواه و میهنآرمان
 گورهای دسته جمعی به خاک سپرده شده اند. چشم مردم، در از سپرده شده و به دور های دارچوبه

سالادۀ   خواهند به ایالن پرسالش بسالیار   م آمرین و مجریان آن نمیه گذرد، اما هنوزجنایت هولناک میسال ازآن  11
 از ن نفالر اعمومی پاسخ دهند که به چه دلیل و به چه جرمی هالزار  افکاربه نیز  اقوام قتل عام شدگان، و ها وخانواده

نه تنها که  هاآن ند.نشان به خاک سپرد ام ونها را درگورهای جمعی بیعام و آنفرزندان شریف این سرزمین را قتل
 ،د، بلکه با سازمانگری و مهندسالی رسالواترین نالوع انتخابالات    ندانانسانی نمیگوی این جنایت بزرگ ضدّخود را پاسخ

ترین مجریان و دست اندرکاران آن جنایات نابخشودنی را به باالترین مقامات اجرائی خالویش منصالوب   اصلی یکی از
به افکالار   جیکبود از بی اعتنائی و دهن نمونۀ بارزی دهمین دوره انتخابات ساختگی ریاست جمهوری،سیز د.نکنمی

 عمومی و مردم ایران. 
 

 کارمحاکمۀ یک جنایت -در جستجوی عدالت 
)معروف یه  مرداد ماه( محاکمه حمید نوری 19ازروز سه شنبه دهم ماه اوت امسال )در پیوند با سالگرد مورد اشاره، 

قتالل عالام هالزاران زنالدانیان سیاسالی       انالدرکاران دسالت  از یکی ازمقامات پیشین قضائی جمهوری اسالمی و عباسی(
دادگاهی درکشور سوئد آغاز شالده اسالت.    آن جنایات، در به اتهام مشارکت درنیز  1167درزندان های ایران درسال 

بخشالی از مالردم جهالان را باله خالود معطالوف کالرده اسالت،          این دادگاه پرسروصدا، که افکالارعمومی  که سرانجامِاین
دادگاه چه حکمی بالرای   دردستیابی به حقیقت و عدالت چه خواهد شد و

یت نالدارد  آنقدرها اهمّ ،جنایتکاری در سطح حمید نوری صادر خواهد کرد
دیگری از جهان، بالا فاصالله ای    ه  خود تشکیل چنین دادگاهی درگوشۀک

 .و جانباختگان فاجعۀ ملی دارای اهمّیت است تری با جانیانهزاران کیلوم
باله  خجسالته   گر این پیالامِ سوئد، شاید بتواند بشارت درکشور مزبوردادگاه 

توانند گریبان خود باشد، که جانیان و جنایتکاران نمیبازماندگان قربانیان 
چنگ عدالت رها سازند. دادگالاه حمیالد نالوری درسالوئد      را برای همیشه از

فقط این پیام کوتاه را به گوش جهانیان برساند که زمین، همواره درهماله جالای جهالان درزیالر پالای      حتی اگر بتواند 
خواهالد   آنان را بالرای جهانیالان بالرمال    کریهِ طلبی چهرۀجوئی و حآفروزان عدالتمشعل  جنایتکاران خواهد لرزید و

 یک گام به پیش است.تردید بیساخت، 
 

 شورای دبیران ارژنگ                                                                                                               
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 بادهرگان زندهمِ
 استاد پرویز شهریاری

 !شکن را دوست نداردپیمان ،و ایرانی "پیمان"نی هر یعمِ

 
ی تعلآ ندارد. مهرگان جشن دهقانان و زحمتکشان و هماله مالردم   خاصّ گروه و قشرِهرگان، جشنی ایرانی است و به مِ

ایران است و سده ها و هزاره های بسیار است که دل های مردم را گرم نگه می دارد و به زندگی و آینده امیدوار می 

 سازد.

هر یعنی تالش و کار و زحمت است. مِت هر به معنای زندگی و انسانیّروشنی، حرارت، عشآ و امید است. مِ هر نشانۀمِ

 غیرانسانی و نامردمی است. هر یعنی مبارزه علیه هر آن چیزِو احترام انسانی به آن. مِ

مردم ایران در تمامی طول تاریخ پرفراز و نشیب خود، زندگی و انسانیت را دوست داشته اند و به خاطر تحقآ آن، هر 

و رفاه، دوستی و همزیستی با دیگران، پاکی محیط زیست، احتالرام باله کالار و     چه توانسته اند، انجام داده اند. آرامش

است. به زحمت و هر آنچه که در آرزو و آرمان انسان هاست، همیشه و بی هیچ وقفه ای هدف مردم خوب ایران بوده 

خالود   ناله را مغلالوبِ  ها را از سر بگذراننالد و سالرانجام بیگا  دادگریها و بیومهج مۀاند ههمین جهت است که توانسته

را حفظ کنند و به جهانیان بیاموزند که چگونه بایالد  خود  ها و اعتقادهای خوبِتخود، سنّ خود، فرهنگِ سازند؛ زبانِ

 زیست و چگونه باید زیستن را به دیگران آموخت.

خواهالد خالود   ایرانی می حیۀ ایرانی دانست.هرگان و سده و... را باید تبلوری از روجشن های بزرگ ایرانی، از نوروز و مِ

ها بود. باید از هر انسان شادی و نشاطِ آموزد که باید در اندیشۀمی های خودتای انسانی زندگی کند و با سنّبه شیوه

شکن را پیمان ،و ایرانی "پیمان"نی هر یعپیمانی دعوت کرد، چرا که مِست و مردم را به شادی و همای سود جُانگیزه

 دوست ندارد.

هاسالت.  آن تالرینِ ها، و از بزرگهرگان یکی از این جشنهای ایرانی را زنده کنیم و زنده نگه داریم. مِم تا جشنبکوشی

 افتخاری باالتر از این که با همۀ چه ،داشتند و برای زرتشتیانچون نوروز گرامی میهرگان را هممِ ،ما پدران و مادرانِ

ی است و در برگزاری هر چاله  هرگان جشنی ایرانایرانیان، نگه داشته اند. مِ حوادث، آن را برای ما، برای همۀ مِزیر و بَ

 ایرانیان، سهم و وظیفه دارند. ، همۀآن ترِباشکوه

 بازگشت به نمایه                                1169چیستا. اشاره. مهرماه مجلۀ سرچشمه: 
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 هنر در محتوا -1/ هنر در محتوا و شکل
 پیوند.م.ک: برگردان/ زیس آونر: نویسنده

 ("علمی هنرشناسی هایپایه" کتاب سوم فصل از نخست )بخش

 
 جهان  ترین هنرمندانِبزرگ لشوی مسکو، صحنۀ درخششِابو سالنِ تئاترِ  نمایی از تاالر

 

 وحدتِ اثباتِ لنینیستی،-مارکسیست تیکِاسته در

 تِاهمّی از رئالیستی هنرِ در مضمون و شکل دیالکتیکی

 به توانمی را عامل این یتاهمّ. است برخوردار اساسی

 دانست مربوط امر این به هاآن همۀ راسِ در و چیز چند

   بستگیِهم در واقعیت تیکِاسته دریافتِ ماهیّتِ که

(Correlation) عالوه،به. یابدمی تجلّی محتوا و شکل 

 عینی قوانینِ سلسله آن گرِبیان محتوا و شکل وحدتِ

 باید باالخره. روندمی شمار به هنر تکاملِ اساسِ که است

 محتوا و شکل بستگیِهم مسئلۀِ حلّ که داشت خاطر به

 نظیر تیکاستهِ مهمّ مسائل سایرِ حلّ با هنر، در

 ماهیّتِ هنر، در ایماژ تعریفِ آفرینش، فرآیندِ دیالکتیکِ

 .دارد نزدیک ارتباط هاآن نظایر و هنرمند مهارتِ اصلی

 و شکل بین بستگیهم مسئلۀِ حلّ متدولوژیک پایۀ

 تامین ماتریالیستی دیالکتیکِ مقوالت با هنر، در محتوا

 رشدِ و وحدت اساسِ کنندۀمنعکس که شودمی

 دیالکتیک،. هستند واقعی موضوعات( انتگرال) جانبۀهمه

 جنبۀ دو محتوا، و شکل که کندمی آغاز جااین از

 هاآن بین جدایی و واحدند پدیدۀ یک ناپذیرِجدایی

 را ارگانیک وحدتِ یک رو،این از و است تصوّرناپذیر

 و شکل وحدتِ این در حالاین با. دهندمی تشکیل

 که را محتوا یعنی تر،مهم عاملِ هامارکسیست محتوا،

 است، آن گوهرِ سازندۀ و پدیده ماهیّتِ پدیدآورندۀ

 دیالکتیک ماتریالیسم حال،عین در. سازندمی تربرجسته

 که دهدمی نشان و رسانده اثبات به را شکل فعّالِ نقشِ

 شکل، کهبل دانست، پدیده بیرونیِ پوسته نباید را شکل

 در شکل فعّالِ نقشِ. است محتوا درونیِ ساختارِ بیانِ

 و رشد کند، مطابقت محتوا با وقتی که استاین

 محتوا با هرگاه عکس،به و کند می تسریع راآن شکوفایی
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 آن شکوفایی و رشد مانع باشد، نداشته مطابقت

 .گرددمی

 دو بین تفاوت به هتوجّ گذشت، چهآن به توجه با

 بستگیِهم" و "محتوا و شکل وحدتِ" مفهوم

 .است یتاهمّ حائز "محتوا و شکل

 است امر این مبیّنِ تنها "محتوا و شکل وحدتِ" فرمول

 وجود محتوا فاقد شکلِ یا شکل، از فارغ یمحتوا که

 وجه هیچ به محتوا و شکل وحدتِ این، وجود با. ندارد

 همراهی محتوا با همواره شکل که نیست این از حاکی

 از شکل که افتدمی اتفاق مکرّر عکس، به. کندمی

 ثمرۀ اتفاق، این و ماندمی در مضمون با بستگیهم

 و شکل وحدتِ در. هاستآن رشدِ دیالکتیکِ طبیعی

 تریبیش تحرّکِ از شکل به نسبت محتوا محتوا،

 و کندمی تکامل شکل از ترسریع محتوا. است برخوردار

. افتدمی عقب محتوا از شکل غالباً که است سبب این به

 بروزِ امکانِ از خود نوبۀ به دو، این بین شکاف همین

 .کندمی حکایت محتوا و شکل بین تضادّ

 که مناسب شکلِ یک یافتن برای نو محتوای تالش

 دهد، ارائه را آن اصطالح به یا کند بیان را آن بتواند

 این به سخن این البته. است تکامل فرایندِ محرّکه نیروی

 قابلِ خاصّ شکلِ یک به تنها محتوا که نیست معنی

 گوناگون اشکالِ به توانمی را واحدی محتوای. است بیان

 شکلِ, خاص موقعیتِ هر برای حال این با. کرد ارائه

 ترینکامل به را معلوم محتوای که دارد وجود معیّنی

 .سازدمی گرجلوه وجوه

 منظور به دیالکتیک، ماتریالیسم ِ مهمّ اصولِ این درک

 یتِاهمّ از هنر، در محتوا و شکل بستگیِهم فهمِ

 این عالوه،به. است برخوردار ایکنندهتعیین متدولوژیکِ

 در که کنند،می صدق هنر مورد در اندازه همان به اصول

 اجتماعی فعّالیتِ یا طبیعت به مربوط پدیدۀ هر مورد

 .اندصادق

 تیکِاسته شد، گفته پیش در کهچنان حال،این با

 مفاهیمِ این پسِ در طبیعتاً لنینیستی -مارکسیست

 ماهیّتِ یا هنر، در محتواِ  خاصّ هایجنبه بر فلسفی،

 و شکل وحدتِ که،بل بندد،نمی فرو چشم هنری شکلِ

 هنر در دقیقاً که طوریهمان را، هاآن تکاملِ و محتوا

 دیگر، بیان به یا دهد؛می قرار نظر مورد کند،می جلوه

 هنر در محتوا و شکل بین بستگیهم تیکِاستهِ  خواصّ

 .دهدمی قرار بررسی مورد را

  هنر در حتوام -1
 بر در را گوناگونی هایجنبه هنر در محتوا مسئلۀ

 :گیردمی

 واقعیتِ مثابۀ به را هنر در محتوا نخست، وهلۀ در

 مثابۀ به دوم وهلۀ در و هنری، اثرِ در شدهمنعکس

 توانمی هنری اثرِ در واقعیت هنری انعکاسِ محتوای

 اما دارند هم با نزدیکی ارتباطِ جنبه، دو این. فهمید

 تیکِاسته. شوند اشتباه هم با نباید وجههیچبه

 جنبۀ دو این تمیزِ منظور به لنینیستی -مارکسیست

 تمایز به قائل زیرین مفهومِ دو مابین هنر، در محتوا

 .آن محتوای و (Subject) هنر موضوعِ: شودمی

 ماتریالیستی ِ حلّ به گردیمبرمی هنر، موضوع تعریف در

 با هنر رابطۀ مسئلۀ یعنی -هنر تئوری اساسی مسئلۀ

 آن انعکاسِ و واقعی زندگی نفسِ متقابل رابطۀ واقعیت،

 مترادف محتوا نگریم،می دیدگاه این از وقتی. هنر در

ِ  خاصّ شکلِ با هنر و زندگی، پدیدۀ آن یا این با شودمی

 زندگی انعکاسِِ خاصّ اشکالِ این ها.پدیده این انعکاسِ

 .هستند هنری ایماژهای هنر، در

 اثرِ هر که است این از عبارت مسئله این دیگر جنبۀ

جا سر و کارِ ما نه و در این ،دارد را خود محتوای هنری،

که با با ایماژها به مثابۀ اشکالِ انعکاسِ زندگی واقعی، بل

 گونه ایماژهای هنری است. محتوای این

 موردِ زندگیِ همان هنر محتوای نخست، مورد در

 از مستقل که است عینی واقعیتِ اصطالحبه یا انعکاس

 نه هنری اثرِ هر محتوای دوم، موردِ در .دارد وجود هنر

 زندگی آن کهبل شود، منعکس باید که است زندگی آن

 محتوای دیگر، عبارت به یا است شده منعکس که است

 واقعیتِ انعکاسِ کهبل نبوده، عینی واقعیتِ هنری، اثرِ
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 مورد خلّاقانه و هوشیارانه که تیواقعیّ یعنی ،است عینی

 .است گردیده عرضه و شده واقع هنرمند تفسیرِ

 یا این تصویرکردن در هنرمند که شدیم متذکر پیش در

 دیدِ با راآن همواره زندگی، از ماخوذ پدیدۀ آن

 از و دهدمی قرار ارزیابی مورد تیکاسته و ایدئولوژیک

 و افکار عواطف، یعنی خویش، درونیِ دنیای منشورِ

 زندگی، از او ادراکِ رو،این از دهد؛می عبور خود تخیّالتِ

 کالم یک در و آن، برابر در او هایگیریموضع

 .اوست اثرِ محتوای اساسیِ جزءِ او، بینیِجهان

 در هنری اثرِ محتوای هم که است معنی بدین سخن این

 آن، فردیّتِ در هنری  ایماژِ هر محتوای هم و خود،ِ  کلّ

 حاوی کهبل است، زندگی عینیِ عنصرِ یک حاوی تنهانه

. هست نیز هنرمند بینیِجهان یعنی ذهنی، عنصرِ یک

 در را زندگی از هاییبخش تنهانه همواره هنری اثرِ یک

 عواطفِ و افکار کهبل دهد،می قرار دید معرضِ

 اُلگا. کندمی عرضه ما برای نیز را هنرمند یافتۀعینیّت

 بارهاین در شوروی نویسندۀ ،(Olga Forsh) فورش

 دارد، وجود اصلی کانونِ دو ما نوشتنِ کارِ در": نویسدمی

. است اثر موضوعِ دیگری و اثر صاحبِ دو این از یکی

 مرحله اینبه خود، موضوعِ آوریجمع از پس نویسنده

 از ترمهم و نو، مضامینِ از غنایی با را آن که رسدمی

 ."کند بازآفرینی تیکاسته اصیلِ مضامینِ با توام همه،

 و موضوع- اصلی کانونِ دو این که هنگامی تنها واقع در

 در هم با ارگانیک مجموعۀ یک در -اثر صاحبِ

 .یابدمی تحقآ هنری محتوای آمیزند،می

 ترکیب هم در را عنصر دو همواره هنری اثرِ یک محتوای

 از که زندگی از ماخوذ شدۀ تصویر مصالحِ یکی کند؛می

 تعبیرِ دیگری و شود، می اثر واردِ موضوع طریآ

 آن بر هنرمند که تواقعیّ عاطفیِ و ایدئولوژیک

 .افزایدمی

 هنری انعکاسِ از است عبارت اثر یک محتوای سانبدین

 که ایماژها واسطۀبه واقعی زندگیِ از خاصّی هایپدیده

 واقع تیکاسته ارزیابیِ و تعبیر موردِ هنرمند وسیلۀبه

 که مسئله این بر است توضیحی نکته، این. باشد شده

 را واحدی هایپدیده که متفاوتی هنرمندانِ چرا

 لحاظِ به که آفرینندمی آثاری ،کنندمی تصویر

 درصورت ؟برخوردارند وسیعی تنوّعِ از محتوا

 موضوعِ یک هنرمندان، ایدئولوژیکِ پایه بودنِمتفاوت

 که باشند آثاری شالودۀ توانندمی واحدِ  موادّ و واحد

 مهم بسیار قانونِ همان این و دارند متضادّی محتواهای

 .است "هنرمندانه آفرینشِ"

 Katerina) اسماعیلوا کاترینا اُپرای که روستاین از

Izmailova) شوستاکوویچ اثر (Shostakovich) تنها 

 بانو داستان از شدهدراماتیزه و موزیکال برگردانِ یک

 (Lady Macbeth of Mtsensk) متسنسک ثکبِمَ

 که است همان اُپرا طرحِ. نیست (Leskov) لِسکوف اثر

 اُپرای اصلی اندیشۀ این، وجود با. یابیممی داستان در

 ذاتاً آن اصلی ستیزِ و گیرا هایصحنه اسماعیلوا، کاترینا

. است متفاوت شودمی یافت داستان در که چهآن با

 صورت به را قهرمان زنِ این نوزدهم قرنِ روسیۀ نویسندۀ

 به وصول خاطر به که دیدمی بازرگانی ارادۀ با همسرِ

 هاشیوه انگیزتریننفرت به خود خبیثانۀ هایهدف

 گردانروی مرگ، حتی چیزی، هیچ از و شدمی متوسّل

 دنیای قربانیِ صورت به را او شوروی هنرمندِ ولی نبود؛

 بیندمی روسیه قدیمی هایشهرک وحشیانۀ و ماندهعقب

 واقعاً شخصیّتِ یک هایویژگی با را خود قهرمانِ بانوی و

 از انتقادی تصویرِ یک اُپرا، داستانِ: آرایدمی تراژیک

 آن در هاگیریجهت گونهاین که کندمی عرضه را دنیایی

 دنیای و اسماعیلوا کاترینا بین ستیز در. یابندمی امکان

 قهرمانِ زنِ طرفِ در شوستاکوویچ او، پیرامونِ واقعی

 کهبل کند،نمی توجیه یا محکوم را او است؛ ایستاده خود

 را خود اوکه  وحشتناکی دنیای چگونه که دهدمی نشان

 شرایطِ در که را ایسرزنده و شورمند فردِ یابد،می آن در

 سرشار روحیِ منابع بروز برای توانستمی احیانا متفاوتی

. [دکنشود ]میمی خُرد بیابد، راهی خود استثناییِ و

 دیدگانی با لسکوف، داستانِ مطالعه از پس شوستاکوویچ

 بشریِ اهمیّتِ از که آفریندمی اثری معاصربین، و نوجوی

 .است برخوردار نوینی هنریِ محتوای و عمیآ
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 ادبی اثرِ یک دِمجدّ تفسیرِ از اینمونه به حال

 مواضعِ و زندگی شیوۀ از که تفسیری کنیم؛ رجوع

 :گیردمی مایه متفاوت ایدئولوژیکِ

 اجرای (Gustav Grundgens) گروندگنس گوستاو

 شوسدویچ سالن در را فاوست نمایشنامۀ از جدیدی

 (Deutsches Schauspielhaus) هاسپیل

 تراژدیِ از نمایشنامه طرح. گذاشت نمایش به هامبورگ

 داده متن در تغییری کهآنبی شده اقتباس گوته بزرگِ

 این، وجود با. گردد حذف آن از قسمتی یا و شود

 بدان خود از خاصّی تعبیرِ چنان صحنه در گروندگنس

 این اصلی محتوای با قیاس در او اجرای که بخشد می

 اجرای در. کندمی پیدا اساسی تفاوتِ آلمان ادبی رکنِ

 همیشه گوته، اصلیِ متنِ خالف بر اثر، این تئاتری

 و خود بینِ کشاکش از که بود( مفیستوفلس)ابلیس

 قهرمانِ. آوردمی بر سر برنده طرفِ عنوان به فاوست

 که یابدنمی زیبایی چنان لحظۀ هرگز گوته تراژدی

 قدرت برکتِ به سر آخرِ ولی بنماید، را آن فِتوقّ آرزوی

 خویش مکّارِ خوی از فاوست خویش، روحی عظمتِ و

 در فاوست گروندگنس، اجرای در ولی بندد،می بر طرفی

 واقع ابلیس خندِنیش حتی و کرانبی قدرتِ معرض

 ،داردمی عرضه ما به گروندگنس که فاوستی. است

 اقناعی قدرتِ الوصفمع نیست، گوته مخلوقِ فاوستِ

 به اجرا این که است نهفته امر این در هامبورگ فاوستِ

 کندمی منعکس را دنیایی غیرمستقیم، و پیچیده طرقِ

 آرامش احساس هافاوست از بیش هاابلیس آن در که

 .کنندمی

 که واقعی زندگی از ماخوذ هایپدیده سان،بدین

 سپس و شوستاکوویچ، و لِسکوف آثار در نخست

 کهآن با شوند،می عرضه گروندگنس و گوته آثار در

 .برخوردارند متفاوتی محتواهای از هستند، یکی

 دهندۀتشکیل عناصر به را هنری اثرِ یک محتوای وقتی

 در محتوا که آیدمی بر چنین کنیم،می تجزیه آن

 اثر پشتِ در که ایاندیشه: است زیرین عناصرِ برگیرندۀ

 عاطفی و تیکاسته ارزیابیِ و اثر، موضوعِ خوابیده،

 این همۀ حال،این با. شده تصویر هایپدیده تلویحی

 قابلِ دیگریک از تحلیل و تجزیه فرایندِ در تنها عناصر

 را رگانیکاُِ کلّ یک اثر، وجودِ در هاآن. اندتفکیک

 تعبیر اصلی ۀاندیش اساسِ بر همیشه موضوع: سازندمی

 هاییپدیده ارزیابی پایۀ خود، نوبۀ به همآن که شودمی

 اثر در و شده اخذ واقعی زندگیِ از که گیردمی قرار

 واسطۀبه اصلی اندیشۀ حال،عین در. اندشده تصویر

 سان،بدین. گرددمی مطرح آن گسترشِ با و موضوع

 .ناپذیرند تفکیک ارزیابی و موضوع، اصلی، اندیشۀ

 
 در حالال این با. است اصلی اندیشۀ محتوا جنبۀ ترینمهم

 یالک  مثالل  را اصاللی  اندیشالۀ  نبایالد  هنالر،  عرصۀ از بحث

 هالا اندیشاله  تالدوینِ  باله  هنالر . کالرد  تصالوّر  انتزاعی فرمولِ

 عاطفی ابزارِ و ایماژ وساطتِ به را هاآن کهبل پردازد،نمی

 شاعرانه، اندیشۀ" که نویسدمی بلینسکی. کندمی بیان

 یکلّال  قاعدۀ یک یا جَزمی، حکمِ یک منطقی، قیاسِ یک

 ".گیراست هیجانی و زنده شوری کهبل نیست،

 اخالقی، سیاسی، هایاندیشه که نیست گفتن به نیازی

 بیان هنری اثرِ در توانمی را هااندیشه سایر و فلسفی

 و اخالقی سیاسی، هایاندیشه نه این، وجود با. کرد

 هاییاندیشه چنین مجموعِ نه و جداگانه، طوربه فلسفی

 را هنری اثرِ یک فکریِ محتوای ویژۀ گوهرِ توانندنمی

 تیکاسته مضامینِ از هنر در هااندیشه. کنند بیان

 .برخوردارند
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 کهبل نبوده، انتزاعی هایاندیشه تیک،استه هایاندیشه

 هااحساس ،(Impressions) تاثرات مجموعِ

(Feelings)، هاعاطفه (Emotions)، هاحالت 

(Moods)، هاانعکاس و(Reflections)که هستند یی 

 عبارت به یا ،کندمی تجربه هنری اثرِ یک کنندۀدریافت

 رابطۀ ،آن در هنر که است کُنکِرتی هنری ایماژِ ،دیگر

 تیک،استه اندیشۀ یک. کندمی بیان واقعیت با را خود

 گیرند،می نشات اثر یک از که است استنتاجاتی گرِبیان

 صورتِ به هنرمند وسیلۀ به که استنتاجاتی نه ولی

 طور به که استنتاجاتی کهبل باشند، شده تدوین انتزاعی

 خواننده، و خیزندمی بر اثر هنری بافتِ از طبیعی

 خویش دنیای فراخورِ به راآن شنونده، یا تماشاگر

 .یابدمی در یا فهمدمی

 
 "او فرزندانِ و دالورننه" نمایشنامه که هنگامی

(Muter Courage und ihre Kinder)  اثر 

 در 1908 سال در (Brecht Bertolt) برشت برتولت

 در مکرّر درخواست این درآمد، نمایش به برلین

 داستان، آخرِ در دالورننه که خوردمی چشم به مطبوعات

 قهرمان زنِ. )کند درک را جنگ ظالمانۀ سخت ماهیتِ

 درست (Anna Fierling) فیرلینگ آنّا نمایشنامه این

 جنگ کهاین رغمِعلی که دهدمی نشان نمایشنامه آخرِ تا

 رابطۀ دریافتِ از باید،رُ می شادست از را او فرزندانِ همۀ

 تحمیل مردم به جنگ که هاییدِهشَت همۀ با خود

 .( است ناتوان کند،می

 بینشِ یک از برخوردار هنرمندی برشت، حال،این با

 زندگی در فاجعه قربانیانِ که بود آن بر ،سیاسی عمیقِ

 را الزم هایدرس خود تجربۀ از همیشه هنر در و

 که زمانی تا" که داشت اعتقاد وی به،عالوه، آموزند،نمی

 را چهآن هر شوند، واقع گرانسیاست دستِ آلتِ هاتوده

 به کهبل تجربه، عنوانِ به نه افتد،می اتفاق آنان بر که

 یک کهآن از پس آنان. نگرندمی سرنوشت عنوانِ

 آن ماهیّتِ به نسبت کردند، تجربه را عظیم دگرگونیِ

 آزمایشگاه هندی خوکچه که شوندنمی آگاه آن از بیش

 ."آموزدمی بیولوژی هایقانون از

 و منطآ به که برشت که است این از حاکی امر همین 

 کارِ چرا ماند،می وفادار وقایع تاریخیِ حقیقتِ مضامین

 به را دالور ننه که بیندنمی این در را نویسنمایشنامه

 شود مطمئن کوشدمی کهبل کند، مجبور حقیقت دیدنِ

 برداشت، این. بینندمی را حقیقت تماشاگران که

 ذاتِ در که است واالیی اصولِ کنندهمنعکس

 ارتقای هاآن هدفِ و دارند وجود برشت هاینمایشنامه

 .است تماشاگر هایآگاهی سطحِ

 زندگی آن پیامِ صورت به اثر، یک دلِ در اصلی اندیشۀ

 بوده پندآمیز و ریانعُ نباید پیام این حال،این با کند،می

 بدل و ردّ هاشخصیت بین در اخالق درسِ صورت به یا

 هاآن زندگی دارد، مستقلی حیاتِ خود برای پیام،. شود

 داستان گویندۀ تفسیرِ مثابۀ به یا و ایماژها، موازاتِ به

 ادغام اثر ایماژیِ ساختارِ در حیات این کهبل نیست، هم

 قولبه. کندمی نشأت آن از طبیعی طور به و شده

 طورِبه نباید هنری اثرِ یک در اصلی اندیشه" ،انگلس

 ."شود برجسته تصنّعی

 زندمی حرف چنان شنونده و بیننده خواننده، با هنرمند

 منطآِ است، زندگی از بخشی این،: گوید می گویی که

. بگیر نتیجه خود برای سپس و کن دنبال را اشحرکت

 نظرتنگ نویسندۀ یک تنها که بود آن بر لنین

 فکرکردن از یا کندنمی فکر او خوانندۀ که اندیشدمی

 دارد اعتماد خود خوانندۀ به حقیقی هنرمندِ. است ناتوان

 هابندیجمع به مستقلّانه وصولِ در او توانِ و تخیّل به و
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 کهآن با الوصف،مع. کندمی تکیه مربوط هایاستنتاج و

 عرضه اثر در آماده و حاضر صورتِبه هااستنتاج این

 وقوع به اثر در که حوادثی جریانِِ  کلّ از ولی شوند،نمی

 .گرددمی استنباط پیوندند،می

 قرن روسیۀ منتقدِ مقاله از که جاستبه جااین در

 Nikolai) دبرولیوبوف نیکوالی نوزدهم،

Dobrolyubov)  در گراییآموزش دربارۀ عنوان به 

 On Didacticism in) هارمان و هاداستان

Stories and Novels)  ضمن دبرولیوبوف .یادکنیم 

 زندگی برای انسان مکتبِ هنر، که اصل این از دفاع

 او. است مخالف سخت نیز انتزاعی گراییِآموزش با است،

 خوانندگانِ به که کندمی رو هنرمند به درخواست این با

 عهدهبه را معلّم نقشِ خود و بدهد اندیشه مجالِ خود

 و فالن انجامِ انتظار خواننده از که نکند اعالم و نگرفته

 انجامِ خاطربه که است صدد در و دارد را نیک کارِ بهمان

 دوبرولیوبوف واقع، در. کند تنبیه را او ناروا کارِ فالن

 باشد، داشته آموزشی نقشِ هنر که نبود این مخالفِ

. بدهد اخالق درسِ بخواهد که بود هنری مخالفِ کهبل

 را زندگی عمیآ، و وفادار ایشیوه به هنرمند اگر

 روی انگشت آفریندمی که تصاویری اگر کند، بازآفرینی

 یک ایماژهای اگر گذارند، حیات جریانِ عمده خطوطِ

 و پرداخته زمان حیاتیِ نیازهای بیانِ به هنری اثرِ

 سازند، منعکس را عمیآ افکارِ و مندانهشرافت احساساتِ

 هنرمندانه اجتماعیِ پیامِ یک اهمیّتِ هنر، صورتآن در

 در هنرمند شورمندانه بودنِ ورغوطه. کندمی کسب را

 ساختارِِ  کلّ در دارد، جریان او پیرامونِ که چهآن

 به خود، تجلّی ترینعالی در و کندمی نفوذ او اثرِ ایماژی

 .آیددرمی هنری تعهّدِ صورت

 واقعی، دنیای تنها نه هااندیشه که ورزدمی تاکید لنین

 منعکس نیز را دنیا آن با انسان فعّالِ رابطه کهبل

 و شناخت از عبارت اندیشه،": نویسد می او. سازندمی

 ,Collected Works) "است انسان ی(اراده) آرزو

Vol.18, P.192)   

 که ایاندیشه هایجنبه از یکی اصل، این به توجه با

 این: یابدمی خاصی اهمیّتِ است، ساخته برجسته لنین

. گیرددربرمی را هدف هم و اراده هم که است اندیشه

 آن بتوان که نیست چیزی هنر در اندیشه این، از گذشته

 حاوی همواره که زندگی، کُنکرتِ واقعیتِ از بیرون در را

 دلیل،بدین. کرد بیان است، عاطفی محتوای یک

 صرفاً هنر در اندیشه شد، گفته پیش در که طوریهمان

 در کهبل شود، بیان عُقَالیی صورتِ به که نیست فکری

 و ستایش تنفّر، و ترحّم نفرت، و عشآ حال،عینِ

  .هست نیز غم و شادی نکوهش،

 انگیزد،برمی انسان در که عواطفی در هنر تاثیرِ میزان

 یخاصّ یتِاهمّ از امر این رو،این از و یابدمی بازتاب

 نباید اول درجۀ در هنری اثرِ یک که است برخوردار

 ایاندیشه هیچ وگرنه) کند رها تفاوتبی را انسان

 برانگیخته عواطفِ دوم، درجۀ در و ؛(شد نخواهد دریافت

 مطابقت اندیشه با باید هنری، اثرِ یک وسیلۀ به شده

 است اهمیت حائزِ نکته این دیگر، بیانِ به. باشد داشته

 باید غم و شادی اشک، و خنده تنفّر، و ترحّم چنان که

 برانگیخته هنری اثر یک هایموقعیت و ایماژها واسطه به

. است کرده هدف را هاآن برانگیختن هنری اثرِ که شوند

 یا و بیننده شنونده، در هنرمند انتظارِ مورد واکنشِ بروز

 اندیشۀ کهاین برای است تضمینی بهترین اثر، خواننده

 .باشد شده بیان رسایی طرزِ به اصلی

 حیثِ از که کنیم رجوع ایاندیشه نمونۀ به حال

 :است داشته آمیزیتوفیق بیانِ ایماژها، و عواطف

 از ترقوی نام با ویسکیفای.ف اثر هامجسمه مجموعۀ

 سه ،(F.Fiveisky, Stronger than Death) مرگ

 نصیبِ غیرانسانی رنجی. دهدمی نشان را شجاع مردِ

 خودِ خاصّ حالتی در اینان از کدام هر و شودمی اینان

 تُهی نیرو از کامالً آنان از یکی. رسندمی خود سرانجامِ به

 در را خود پیرامونِ حوادثِ که رسدمی نظر به و شده

 به هنوز هست، نیز آنان ترینِجوان که دوم مردِ. یابدنمی

 سومی، که حالی در است معترض خود سرنوشتِ

 هست، نیز مجموعه اصلی کانونِ که اصلی شخصیتِ
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. شودمی پذیرا شجاعانه و ایثارمندانه را مرگ

 مردانِ این که را رنجی گوناگونِ درجاتِ ساز،مجسمه

 که را متفاوتی هایشیوه یا اند،کرده تجربه دیدهشکنجه

 گزینند،می بر انسان زندگی شرایطِ تجسّمِ برای اینان

 آن درجاتِ بیانِ در حال،عین در او. سازدمی ظاهر

 پویاییِ چنان یک از را اثرش کهنحویبه نیز، شرایط

 آن به دقیقا هم بیننده که سازد برخوردار درونی عاطفیِ

 سه مجموعۀ این. کندمی پیدا توفیآ یابد، وقوف

 و دلیهم و دهدمی تکان را بیننده ناگزیر ای،پیکره

 شوروی انسانِ شهامتِ به نسبت را او ستایشِ

 .انگیزدبرمی

 واقعی فرآیندِ در دارد، وجود اثر یک پشتِ که ایاندیشه

 چنین نباید. گیرد می عاطفی شکلِ هنری، آفرینشِ

 بیان اثر در منطقی اندیشۀ یک نخست که پنداشت

. شودمی افزوده برآن عاطفه سپس و گرددمی

 نیست، اثر سیرِ منطآِ بر مزید اثر، یک بودنِعاطفی

 از چهآن. است آن ایدئولوژیکِ گیریجهت بیانِ کهبل

 فراروییدنِ ،دارد اساسی جنبۀ هنری آفرینشِ حیثِ

 ارگانیک وحدتِ و عواطف از هااندیشه عاطفی، از منطقی

 شود،نمی کشیده منطقی دنبالِ به عاطفه. است دو این

 احراز دوم درجۀ مقامِ هااندیشه پسِ در هااحساس

 . کنندنمی

 پسهند عامهه  به که است شایسته مناسبت این در

 :بکنیم ایاشاره سیاسی سینمای بودنِ

 عمیآِ نیازهای با سیاسی هایفیلم که است طبیعی این 

 به زیادیِ حدّ تا هاآن توفیآِ ولی باشند، موافآ ما زمان

 شاید. دارد بستگی منطقی و عاطفی عناصرِ آمیزیِ درهم

 که تماشاگرانی در اثر، سیاسیِ محتوای که برسد نظر به

 اند،شده عاطفی بسیار موضوعِ یک وقوع مجذوبِ عمیقاً

 اعترافاتِ نظیر هاییفیلم از استقبال امّا شود،می زایل

 پایان به بازپرسی و دادستان به پلیس کمیسرِ

 دامیانی دامیانو اثر ،کن فراموش رسد،می

(Damiano Damiani)، بهشت به کارگرطبقۀ  یا 

 نظراین خالفِ دقیقا (Elio Petri) پتری الیو اثر رودمی

 . کنندمی ثابت را

( دراماتیک) نمایشی هنرِ در آفرینش فرآیندِ به حال

 اهمیّتِ از بازیگر یک که افتدمی اتفاق بسا چه. برگردیم

 درستیبه آنبه مربوط جزئیاتِ و( کاراکتر) شخصیت یک

 روی بر او زندگی زیستنِ از کهحالی در است، آگاه

 دهدمی روی زمانی معموالً حال این. است ناتوان صحنه

 را عاطفی و کندمی جدا عاطفی از را "فکری" بازیگر، که

 منطقا اندیشه دادنِنمایش و آمیزیرنگ برای تنها

 چگونه باید شخصیت این کهاین بر دایر خود گرفتهشکل

 .گیردمی کاربه باشد

 دریافت عواطف وسیلۀ به که ایاندیشه دیگر، سوی از

 و هااندیشه در که دهدمی توانایی بازیگر به شود،می

 نفوذ کند،می ایفا را او نقشِ وی که تیشخصیّ احساساتِ

 بدل شخصیّت که است صورت آن در تنها و کند

 از بخشی و دارد ایمان آن به بازیگر که شودمی چیزیبه

 .گرددمی او خودِ وجودِ

 واسطۀ به اول درجۀ در هنری اثرِ یک یتِاهمّ و ارزش

 معیّن ایاندیشه اجتماعی مناسبتِ و عمآ حقیقت،

 اشاره قبالً. دارد وجود خاصّ اثرِ یک پشتِ در که شودمی

 که داشته وجود  مواردی هنر تاریخِ در که است شده

 حتّی یا کشانده فقر به را هنری اثرِ نادرست، هایاندیشه

 یک حتی. شود ضایع هنری آفرینشِ که اندشده موجب

 افتد،می غلط اندیشۀ یک دنبالبه وقتی نیز نابغه هنرمندِ

 نادرست گیریجهت. سازدمی مقداربی را خود اثرِ ناگزیر

 آثارِ. سازد زبون را هاقریحه نیرومندترین تواندمی حتّی

 که زمانی حتّی نادرست، هایاندیشه بر مبتنی هنریِ

 .هستند ضعیف شوند، نظاره هنری دیدِ زاویه از صرفاً

 توانمی امر این به توجه با همه از بیش را نکته این

 حصول قابلِ آثاری در تنها هنری کمالِ که کرد تبیین

 عمل خود شخصیّتِ موافآِ هاآن قهرمانان که است

 که دارد بستگی مقتضیاتی به آنان رفتار منطآِ کنند؛می

 خودِ منطآِ واسطۀ به همواره و برگرفته، در را آنان

 یک در نادرست اندیشه یک اگر. گیردمی شکل زندگی
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 رفتار ایشیوه به هاشخصیّت و شود تبلیغ هنری اثرِ

 خیاالت با تنها و نبوده وفادار زندگی منطآِ به که کنند

 باشد، بیگانه شخصیت با و بوده موافآ اثر صاحبِ

 افتندمی تضاد در هنر قوانینِ با هاخودسری گونهاین

 .کنندمی تخریب را اثر هنری بافتِ وناگزیر

 اندیشه بر که آفرید اثری توانمی آیا حالاین با

  باشد؟ استوار نادرست

 نشان ما به را آثار قبیل این از متعددی مواردِ هنر، تاریخِ

 سازگار هنرمند عاطفیِ ساختِ با ایاندیشه اگر. دهدمی

 ناشی خارجی موثرِ عواملِ از که است خطایی و نیست

 پژوهیِحقیقت درونیِِ حسّ که دارد امکان است، شده

 تصاویرِ که دهدامکان او به و کند غلبه آن بر هنرمند

. بیافریند هاتشخصیّ و تضادها زندگی، از ایگرایانهواقع

 مقابلِ در خود نفسِ در زندگی از ماخوذ مصالحِ

 به هااندیشه این و کنندمی مقاومت نادرست هایاندیشه

 از و مانندمی باقی بیگانه کالبدهای مثابه به اصطالح

 نادرست، اندیشۀ یک. خیزندنمی بر هاشخصیّت منطآِ

 تشکیل و واقعی زندگی هایپدیده آمیزیدرهم از مانع

 نادرست هایاندیشه واقع، در. گرددمی واحدِ کلّ یک

 به هنرمند که آورندمی هجوم هنر به زمانی درست غالباً

 هایداوریپیش با خود، فکری هایتمحدودیّ تِعلّ

 بتواند که نیست وضعی در خود، بینیِجهان در موجود

 یا کند، تعبیر باید کهچنان را واقعی زندگی هایپدیده

 و علّت رابطۀ و کرده تعیین درستی به را کدام هر جای

 مبتنی آثارِ رو،این از. دهد تشخیص را هاآن بین معلولی

 محدودی دریافتِ توانندمی تنها نادرست هایاندیشه بر

 را نمودها موارد اغلبِ در و بدهند مردم به را زندگی از

 با ظاهربه تنها که بنشانند واقعی زندگی تصویرِ جای به

 .دارند تطابآ زندگی

  :کنیم بندی جمع
 اهمیّتِ و عمآ واسطۀ به اثر یک هنری اهمّیتِ و ارزش

 تمیز لیکن شود،می تعیین آن اصلی اندیشۀ اجتماعی

 عینی طورِ به که ایاندیشه و اثر صاحبِ ذهنی قصدِ بین

 اندیشۀ یک. دارد اساسی جنبۀ است، شده بیان اثر در

: داد کاهش آفرینش پروژۀ یکِ حدّ به تواننمی را هنری

 نیز هنرمند یک و دهندنمی وفآ هم با همیشه دو این

 است، داشته نظر در که را ایاندیشه خود، اثرِ در همیشه

 و هنرمند ذهنیِ قصدِ بین تضادّ .کندنمی منعکس

 شده بیان هنری اثرِ یک در عینی طورِبه که ایاندیشه

 اشکالِ به تواندمی خلّاق هنرمندِ یک تجربۀ در است،

 .شود گرجلوه گوناگون

 
: نهدمی خود روی پیشِ را مناسبی وظیفۀ هنرمند غالباً

 عمل قصدها ترینظریف انگیزۀ به ذهنی لحاظِ به او

 یا نادرست او اثرِ در شده بیان اندیشۀ لیکن کند،می

 بر که ایاندیشه کردنروشن. آیددرمی آب از تصنّعی

 ولی است مهمّ شد، خواهد آفریده هنری اثری آن پایۀ

 دریافتِ موضوع، به نادرست برخوردِ گاه. نیست کافی

 با توام آن، بودنمشخص و ملموس یا مسئله یک سطحی

 هایمحاسبه سوءِ حتی یا هاشخصیّت بر غلط تاکیدِ

 که چهآن با که شود منجر نتایجی به تواندمی ایحرفه

 سخن این. باشد متفاوت کامالً کرد،می آرزو هنرمند

 قصدِ کهاین عین در است ممکن که است معنی بدین

 که اثری در شده ابراز اندیشۀ باشد، مهمّ هنرمند ۀاولیّ

 هم قضیه عکسِ. درآید آب از نادرست آفریندمی وی

 اندیشه ولی باشد، نادرست اولیه قصدِ شاید: است درست

 .درآید آب از عمیآ و صحیح شده، تمام اثرِ در شده ابراز

 Kreuzer) کروزر سوناتِ بر ایموخره در تولستوی

Sonata)  آن تصنیفِ به اشتغال هنگامِ که نویسدمی 
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 و ازدواج نه که بگوید خواننده به است داشته درنظر اثر،

 خرسندی انسان برای تواندنمی ازدواج بدون عشآِ نه

 و زن روابطِ ذاتِ در ناپذیریآشتی تضادهای چون بیاورد

 .دارند وجود مرد

 این تحلیلِ در او که زمانی تولستوی ذهنی طرحِ پس، 

 به بود، رسیده بستبُن به خود زمانِ جامعۀ در روابط

 سوناتِ حال،این با. است بوده چنین خام نسبتا بیانِ

 شرایطِ از نفرت که است گرایانهانسان عمیقا اثری کروزر

. سازدمی گرجلوه را تزاری روسیۀ در زندگی انسانی غیر

 عنوان به تولستوی از لنین معروفِ ارزیابی

 مورد در ،"است دریده بر را هانقاب همۀ که هنرمندی"

 سوناتِ. دارد مصداق کامالً اثر این صاحبِ عنوان به او

 اش،گرایانهانسان هایشخصیّت منطآِ واسطۀ به کروزر

 بر تامّل به کهبل ریاضت، اصولِ قبولِ به نه را خواننده

 چه که کندمی هدایت استنتاج این و واقعی دنیای روی

 ترینطبیعی حتّی که زندگی شیوۀ آن است زشت

 چنین. کشاندمی زوال به را انسان عاطفی هایجلوه

 حآِ از برخورداری برای حتّی آن در که دنیایی

 هیچ سزاوارِ پرداخت، زندگی بهای باید داشتندوست

 .نیست ستایشی

 بین تضادّ امکانِ به کامل توجه ضمن ما حالاین با

 عینی طور به که ایاندیشه و هنرمند ذهنی قصدِ

 ایقاعده را امکان این نباید ،است شده بیان او اثر در

 ممکن. کندمی صدق هاآفرینش همه مورد در که بدانیم

 بگوییم است بهتر یا نیست قاعده ولی بیفتد، اتفاق است

  .کندمی ثابت را قاعده که است ستثناییا

 هنرمند هرچه که است چنین دقیقا عکس،به قاعده خودِ

 همانبه کند، تجسّم تردقیآ را خود اثر پشت قصدِ بتواند

 ترعمیآ بیانی نهایی آفرینشِ در اصلی اندیشۀ اندازه

 ذهنیِ قصدِ که زمانی حتّی الوصف،مع. یافت خواهد

 از دارند، تطابآ هم با اثر در شدهبیان اندیشۀ و هنرمند

 وهلۀ در اصلی اندیشۀ .نیستند یکی عینا محتوا جهتِ

 .شودمی شکفته اثر ایماژی نظامِ ۀواسط به نخست

 و ترگسترده مقیاسی در اثرش واسطۀ به هنرمند

 به کرد، می تجسّم نظر بدوِ در که چهآن از ترعمیآ

 بزرگی واقعاً هنرمندِ با اگر. یابدمی دست خود فردیّتِ

 ما به را زندگی تضادهای حقیقی تصویرِ که باشیم روبرو

 از فراترسبَ میزانی به بتواند او اثرِ شاید دارد،می عرضه

 مثالً. باشد آور پیام است، داشته نظر در خود که چهآن

 نیست قادر وی که گویدمی آراگون لویی که هنگامی

 هستۀ که استآن بر و کند، بیان را خود آثار محتوای

 هر در او اثرِ وجودی تِعلّ واقع در و او، اثرِ اصلی

 از فراتر چیزی به رفت، خواهد بین از تلخیصی

 . کندمی اشاره خویش ذهنی هایواکنش

 که دارند وجود هنری آثارِ از شُماریبی هاینمونه

 و مضامین حاوی

 از فراتر بسیار معانیِ

 طرحِ در که اندآن

 وجود هنرمند لیۀاوّ

 اثر دو. است داشته

 نویسندگان از

 این آلمان مترقّی

 نشان را نکته

 :دهدمی

 در خود رمانِ رِمارک،

 Remarque, All) است آرام چیز همه غربی جبهۀ

Quiet on the Western Front) جمله این با را 

 ولی. "اعتراف نه است، اتّهام نه کتاب این": کندمی آغاز

 وسیع استقبال با علت این به درست واقع در او کتابِ

 تندوتیزِ محکومیتِ و خشماگین اتّهامِ که شد روبرو

 انداخته راهبه را جهانی اول جنگ که بود نیروهایی

 هم آفتاب از نویسنده دشمنانِ برای نکته این. بودند

 قدرت به هانازی وقتی که نبود تصادفی و بود ترروشن

 .کردند اعالم ممنوع را رِمارک هایرمان رسیدند،

 عنوان با فاالدا هنس آلمانی، دیگر نویسندۀ رمانِ

 Hans Fallada, Each) میردمی تنها هرکس

Man Dies Alone)  دادننشان راهِ در بود کوششی 
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 به شد، روبرو مرگ با وقتی که مردی اخالقی ارزشِ

 که هنگامی و نورزید خیانت خویش انسانی اعتقاداتِ

 فاشیسم با مبارزه به نبودند، او کنار در فکریهم رفقای

 طرزی به که حوادثی  منطآِ  کلّ حال،این با. برخاست

 از را رمان اند،شده بازآفرینی مولّف وسیلۀ به کنندهقانع

 نشان: سازدمی برخوردار تریگسترده سبَ مضامینِ

 یک چون تواندمی تنها مردِ یک چگونه که دهدمی

 پیروزی امیدِ تواندنمی ولی شود، روبرو مرگ با قهرمان

 که شودمی دیده دیگر بارِیک مورد این در. باشد داشته

 .است کتاب نهایی پیامِ از محدودتر مولف، ذهنی نیّاتِ

 که مشخّصی مصالحِ واسطۀبه همیشه هنر در هااندیشه

 ابالغ سازند،می را اثر مضمونِ و شده اخذ زندگی از

 از ماخوذ هایپدیده سلسله از عبارت مضمون. شوندمی

. شوندمی تصویر خاصّ اثرِ یک در که استزندگی

 کهبل نیست، زندگی از ماخوذ مصالحِ صرفاً مضمون

 موردِ اثر در که هست نیز مصالح این از هاییجنبه

 عرضه شنونده و بیننده خواننده، به و گرفته قرار وارسی

 .شوندمی

 است ایاندیشه از عبارت مضمون،": نویسدمی گورگی

 خودِ که ایاندیشه شود،می اخذ مولّف تجربه از که

 او تاثّراتِ انبانِ در ولی است، نهاده او اختیار در زندگی

 بکوشد که انگیزدبرمی را او و گرفته شکل خام صورتِ به

 ,M.Gorky ."آورد در نو شکلی به را آن تا

Collected Works, Vol.47, P.410) ( 

 و کرد تصوّر تواننمی اصلی اندیشۀ از فارغ را مضمون

 تصوّرپذیر مضمون بدونِ نیز اصلی اندیشۀ بالعکس،

 هاآن نام با پوالک سیدنی فیلم جریان در مثال. نیست

 Sidny) !نه مگه بندند،می گلوله به را هااسب

Pollark, They Shoot Horses, Don,t they!)  
 تالشِ شاهد که شودمی کشانده جاآن به تماشاگر

 خود خواهندمی که باشد بسیاری زنان و مردان نومیدانۀ

. سازند رها ناپذیرپایان بیکاریِ و فقر چنگِ از را

 رقصی پیستِ به را آنان عالج راهِ یک جستجوی

 که رقص،( ماراتون) طوالنیِ مسابقۀ یک در که رساندمی

. کنند شرکت ندارد، رقص مسابقۀ به حتّی شباهتی هیچ

 همۀ که کندمی ایجاب طوالنی مسابقۀ این شرایط

 و شب خوابِ بدونِ ماهیک تِمدّ برای کنندگانشرکت

 برای ایدقیقه12 هایاستراحت جز به چیزی هیچ بدون

 این از که کسانی. دهند ادامه رقص به تنفس، و "غذا"

 بزرگی پولیِ جایزۀ برندۀ بُردند، دربه سالم جانِ شکنجه

 نشان معامله این خودِ که طوریهمان امّا. هستند

 و اندانسان تحمّلِ مافوقِ شرایط گونهاین دهد،می

 حالتِ به ما دیدگانِ برابر در زودی به کنندگانرقص

 کنندگانشرکت تعدادِ تدریجبه. رسندمی مُفرط خستگی

 :یابدمی کاهش مسابقه در

 را آن قدرتِ برخی نیستند، رقص ادامۀ به مصمّم برخی

 و دهندمی دست از را خودِ حواسّ کنترلِ بعضی ندارند،

 فوت شودمی وارد او قلبِ به که فشاری اثر بر یکی حتّی

 به امیدش همه وقتی ،فیلم قهرمانِ زنِ سپس. کندمی

 خود جوانِ رقصِ شریکِ از رود،می باد بر پیروزی

 چنین در. ندک خالی]ای[ گلوله او کلّه در که خواهدمی

 رهایی خُردشده زنانِ و مردان این برای مرگ ای،لحظه

 و انددرآمده پا از کامال آنان که زیرا کند،می جلوه

 باشد، شده تازانده اشطاقت از بیش که اسبی مانندِبه

 و دقیآ طورِبه مضمون. ندارند راآن ادامه توانایی دیگر

 داستانِ این. است منعکس فیلم کلّیِ طرحِ در کامل

 تماشاگران برای باالخره آمیز،یاس نظر بدوِ در و تراژیک

 عمیآِ دردیهم با فیلم: گذاردمی باقی امیدی جای

 نمایش به که زنانی و مردان به نسبت نویسنده

 دارِجهت و روشن اعتراضِ و است شده اشباع آینددرمی

 فیلم پشتِ اصلی اندیشه که دهدمی امکان تماشاگر به او

 .کند درک را

 "بزرگ رقصِ" جامعۀ در انسان هستیِ برای شرایط

 که دارند وجود نیروهایی کهزمانی تا و است غیرِانسانی

 سازند، مجبور زندگی از روبرگرداندن به را هاانسان

 فیلم این قهرمانِ زنِ سرِ بر چهآن نظیر هاییتراژدی

  .ناپذیرند اجتناب آید،می
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یک ها شلّها به اسبآن"این فیلم در ایران با عنوان 

 (  مترجمنمایش داده شده است. ) "کنندمی

 بودنِموجّه به غالباً هنری اثرِ یک در اندیشه یک انعکاسِ

 تکان را هنرمند که دارد بستگی مضمونی اجتماعیِ

 و ایدئولوژیک اهمّیتِ چهآن حال،این با دهد،می

. نیست مضمون نفسِ کند،می تعیین را اثر یک تیکِاسته

 قابلِ آثاری در حتّی زمان، با متناسب مهمّ هایاندیشه

 زندگی از مهمی هایبخش حاوی که هستند بیان

 مضمون خودِ است اهمیت کمالِ حائزِ چهآن. نباشند

 آن تیکِاسته و ایدئولوژیک عرضۀ و تعبیر کهبل نیست،

 این به سخن این الوصف،مع. است هنری اثرِ یک در

 ای ویژه اهمّیتِ از هنری اثرِ در مضمون که نیست معنی

 است دشوار و سخت نظر، این از دفاع. نیست برخوردار

 حیثِ از که را مضمونی حتّی ،"مضمونی هر" که

 جادوییِ عصای برکتِ به توانمی است ناموجّه اجتماعی

 .آورددر بزرگی اثرِ صورت به قریحه

 یک تیکِاسته و ایدئولوژیک تعبیرِ واسطۀبه هنرمند،

 هایجنبه مورد در هم خاصّی گذاریارزش مضمون،

 در گذاریارزش این. دهدمی انجام زندگی تصویرشده

 این. است برخوردار عاطفی و تیکاسته خصلتِ از هنر

 صورت به ها،پدیده از هنرمند تصویرگریِ در امر

 جالب تیکاسته لحاظِ به یا که یابدمی انعکاس چیزهایی

 از عاری یا و هستند، ما دریافتِ و دلیهم شایستۀ و بوده

 .اندبرتافتن روی و اِکراه مایۀ و بوده جَذبه

 از ماخوذ هایپدیده از را خود قضاوتِ همیشه هنر،

 شکلِ در قضاوت این کهاین ولو تاباند،می باز زندگی

 اساسیِ جنبۀ قضاوتی، چنین. باشد شده پوشیده هنری

 .است هنری اثرِ یک محتوای

 و ،مضمون ،اندیشه برگیرندۀ در اُرگانیکِ  کلّ یک

 محتوای باشند، شده ذوب دیگریک در که گذاریارزش

 .دهد می تشکیل را هنری اثرِ یک

  

 ☘☘ ☘ 

 )نسخۀ اصلی( های هنرشناسی علمیلینک دانلود کتاب پایه

Foundations of Marxist Aesthetics 

 
https://drive.google.com/file/d/971LjxJy8Gru6UsXNiah8S_GayaW9wVW-/view 

 

 بازگشت به نمایه

 

https://drive.google.com/file/d/179LjxJy8Gru6UsXNiah8S_GayaW1wVW-/view
https://drive.google.com/file/d/179LjxJy8Gru6UsXNiah8S_GayaW1wVW-/view
https://drive.google.com/file/d/179LjxJy8Gru6UsXNiah8S_GayaW1wVW-/view
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 ؟میشعر را نقد کن چگونه
 یطبر احسان

 

یاد احسان طبری در زندهتوسط  1531رو دارید، متن سخنرانی پس از پیروزی انقالب سال چه پیشِآن گ:نژرا

هنری  و تفسیرِ ادبی نقدِ با اصولِ مندانعالقه ترشاعران  و هنردوستان است که به لحاظ آشنایی بیشجمعی از 

که متن این سخنرانی بعدا با اصالحات و تغییرات توضیح ضروری ایندر این شماره تقدیم خوانندگان می نماییم. 

های نوشتهدر کتاب  "در بارۀ نقدِ شعر"عنوان یاد طبری تکمیل و با توسط زندهآن هایی به بخش پایانی و افزوده

مند و پیگیر را به مراجعه هبه چاپ رسیده است که خوانندۀ عالق 011تا  583م/ صص فلسفی و اجتماعی/ جلد دوّ

  دهیم. و مطالعۀ منبع مذکور ارجاع می

 ☘☘ ☘ 

کهن و  شعرِ شعر و نقدِ ۀدربار ریاخ یهاسال یط

 یکتب و رساالت فراوان ،در کشور ما یامروز شعرِ

 نیکتب درا نیتراز جالب یکی نوشته شده است.

 یعیشفاز  "یفارس در شعرِ الیخ رِوَصُ" ،انهیم

 رِوَصُ نیابتدا ا ،است. در کتاب ذکر شده یکدکن

و  ردیگیقرار م عیوس اریبس یمورد بحث نظر الیخ

تا  یاز آغاز قرن سوم هجر یسپس بر شعر فارس

و  یو المع یمعز ری)دوران ام یقرن ششم هجر

که  یبررس نیاست ا دیامو  ابدیی( انطباق میارزق

را در بر خواهد گرفت ادامه  یمجلدات متعدد ایگو

سخن از  ۀکتاب را از آن جهت در مقدم نی. ما اابدی

 انینظر از بکه صرف میکتب مربوط به شعر ذکر کرد

و  لیبا تحل یخیتار قِیتحق ختنیو در آم یتئور

 یعیوس اریخواننده را با منابع بس ،یمنطق استنتاجِ

 ایعر شعر و نقدالشّ ۀدربار یو عرب یسدر فار

و عرب )از  رانیعر مانند آثار فالسفه بزرگ االشّاریع

 هک ی( و کسانریابن رشد، خواجه نص نا،یابن س لیقب

 یعرب یهنر شعر و نثرِ یو ذوق یفن لیبه مسا اصرف

و  (لطوّصاحب مُ) یتفتازان :اند مانندپرداخته

صاحب ) نانو ابن سَ (الغهصاحب اسرارالبَ) یجرجان

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/neveshtehaye-falsafi-ejtemaii-tabari-02.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/neveshtehaye-falsafi-ejtemaii-tabari-02.pdf
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و  (عراعر و الشّصاحب الشّ) هبِیتَو ابن قُ (صاحهالفَرّسِ

آشنا  گرانیو د (صاحب شرح حماسه) یمرزوق

و  دهدیبه خواننده م یقیو تحق یادب یۀو ما کندیم

 است. شهیر اندر مطلب و پُکتاب پُ اریبس

ما  یمورد بررس ۀنیدر زم زین یگریکتاب د یکدکن یآقا

 یکه آن را در جوان "شعر یِقیموس"کتاب  یعنی ،دارد

شرکت  ۀر آستاناست. د دهیبه چاپ رس ریاخ ینوشته ول

طال "تر دو جلد کتاب چاپ تازه گریبار د ،مجلس نیدر ا

صور و اسباب در شعر امروز "و  یرضا براهن "در مس

به  "مایام که مستقعالء را خوانده ینور لیاسماع "رانیا

 شعرِ"شعرا و شعر امروز اختصاص دارد. در سابآ کتاب 

کوب را  نیزر نیدکتر عبدالحس "نقابیب شعرِ دروغ،یب

فرهنگ  دگاهیاز د یعشبَمُ بحثِ زیخوانده بودم که آن ن

 شعرِ زیشعر بطور اعم و ن ۀدربار رانیا یو اسالم یرانیا

و  هاادداشتی"کتاب  درکوب نیامروز است. دکتر زر

مربوط به  لیاز کتاب را به مسا یبخش زین "هاشهیاند

 رانیشعر در ا شعر در اروپا و نقدِ شعر و نقدِ تِیماه

اختصاص داده است که سودمند است و از جمله در آن 

 یبرا دی( شاPoésie pureناب ) شعرِ ایه رِسَ شعرِ

 .ردیگیبار مورد بحث قرار م نیاول

شعر و "ها آشنا هستم با آن نجانبیکه ا یگریآثار د از

ناصر  ی شمندانهیاند یکوچک ول ۀرسال "استیس

 یاست که ط یخوئ لیاسماع "از شعر گفتن"و  یپورقم

کانت و  مانوئلیص از آثار املخّ ۀآن دو قطع

به صورت ترجمه گنجانده  زیشعر ن ۀدربار دگریهانیمارت

شعر نو از آغاز تا " امبن یشده است. کتاب محمد حقوق

 1121تا  1111اشعار شاعران امروز را از  یبررس ،"امروز

را آغاز  یبحث یحقوق یدر واقع آقا یعنی ،ردیگیدر بر م

از صبا تا "پور نیآر ییحیکرده است که کتاب با ارزش 

 اش متوقف شده است.در آستانه "ماین

دهه شعر نو و  2مختصر  خیتار ،در کتاب خود یحقوق

مطرح  جاکیآن ها را با هم  ۀاشعار و نمون یبرخ ریتفس

را با هم انجام  فهیکتاب او چند وظ یعنیکرده است. 

پردازانه نو اشعارِ از منتخباتِ ینگو بطور عمده جُ دهدیم

با کتاب  نیچنمؤلفان اشعار است. هم ۀقیبا مراعات سل

چشم انداز "کوب بنام  نیزر دیدکتر حم منظمجالب و 

 ام.آشنا شده "یشعر نو فارس

خوب،  اریگاه خوب و بس دِمتعدّ فاتیتال نیوجود ا با

 کی یو مالک اجرا هیاست که بر پا دهیوقت آن رس

 ران،یشعر نو در ا تکاملِ ۀدربار یال منطق یخیتار یبررس

تر است نوشته شود که به یبزرگ یلیال تحل یلیاثر تفص

اطالع، قضاوت و فرهنگ هر  باشد تا متضمنِ یکار جمع

 یکاف ۀبه انداز راین موضوع شود، زیدر ا یچه سرشارتر

 ۀو دربار دیظره را دزمان گذشته است که بتوان من

 مصالحِ ینظر داد، به حد کاف لیاشخاص و آثار و مسا

خوب جمع  بزرگ و کوچکِ یهایبررس]برای[  یقیتحق

 دانست. ریپذرا انجام فهیوظ نیشده است که بتوان ا

امروز  شعرِ ژهیشعر و هنر و بو تِیّماه ۀکه دربار یکتب

نام  یهاست. ما از کتب نیاز ا شیباز هم ب ،نگاشته شده

. میاافتهی ییها آشنابا آن ای میاکه خوانده میابرده

دکتر  "کینامید یِشناسسبک"متاسفانه تاکنون با 

آشنا  یدکتر خانلر "نو شعرِ پست و بلندِ"پور و انیآر

هنر  ۀمؤلفان را دربار نیا گرید که کتبِ ننشده ام. با آ

است  یفهرست نیا امسلمام. شعر خوانده و بهره برده ای

 که دانشِ دهدیاندازه نشان م نیهم یول ،ناقص اریبس

است و در  شیشعر در کار زا شعر و نقدِ ۀما دربار یرانیا

از منابع مختلف  عیوس ۀاکنون استفادهم ،دانش نیا

در محاسن  آیاز العمده ابن رش ثال)م یگوناگون شرق

 نیمانند بحث مارت یشعر و آداب آن گرفته تا منابع غرب

 ۀدربار یآلمان ستیالیستانسیاگز لسوفیف ،دگریها

( نیهولدرل ،یدر نزد شاعر آلمان یشعر سرشتِ تِیماه

 انجام گرفته است.

 فرهنگِ کیجاست که ما  نیما در هم اشکالِ

خودمان که با  یِملّ فرهنگِ کیو  میدار یجهان

 ریدر دوران هزار سال اخ یو عرب یاسالم فرهنگِ

 جوش خورده است.
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 و اصنافِ یو اجتماع یاز علوم انسان ییهاتنها رشته نه

در  دیبا زین یعیاز علوم طب ییها، رشتهیکه حتهنر، بل

 نیا نیمتناسب و معقول ماب یزیدرآم یکشور ما با نوع

 ،جهت نیو به هم ردیگ انجام فرهنگ ۀدو رشت

 و یکدکن یعیپور، شفانیمانند دکتر آر یپژوهندگان

که در کنار  یکوب و دکتر خانلرنیزر نیعبدالحس

اند نظر داشته زین یخود به فرهنگِ ،یجهان فرهنگِ

 یترثمر بخش ۀدر جاد ،(یاسلوب از جهتِ ")صرفا

 دیبا زین یانقالب روشنفکرانِ نِینو اند و نسلِحرکت کرده

کوش و سخت ینسل دی. ما بااموزندیرا ب یگهدوچهر نیا

بسنده  یعیو به تنوع طب میرخوان باشو پُ شیانداریبس

 عملِ تِشدّ“و بنا به اصطالح شادروان دهخدا  مینکن

 .میبارز ساز خیدر تار گریرا بار د ”یرانیا

داغ مربوط به شعر  یهاگذشته، بحث میدوران رژ در

که در پس  شدهیم امیآن ا یامروز در مطبوعات ادوار

 نجانبیساواک مشهود بود. ا هِیکر یمایها ساز آن یبعض

دنبال  دهیرسیجا که دستم متا آن زیها را نبحث نیا

اش مرا گزنده ت لحنِها به علّاز آن یام. برخکردهیم

 نیخود ا یهاو در نوشته ساختیناخرسند م

ام. کرده ادیانتقاد را بارها  گرِرانیو ۀویاز ش یناخرسند

. در قرون "تر استالاز تپانچه قتّ زیزبان ن" ندیگویم

 "یکلب فصاحتِ"را  یزیتنوع زبان نیا ،یوسط

در  یچه ممکن است کساگر" گفتندیو م دندینامیم

 ،فنّ نیا خودِ یول ،باشد یشخص بزرگ فنّ نیا

 ."است یچککوِ فنّ

 یجا وقت دوستان را برا نیاست که من در ا روشن

 نیا . هم بهرمیگیشاعران جداگانه نم ۀاظهار نظر دربار

 نیهم به ا ؛ستیها کم ننوشته نهیزم نیکه در ا لیدل

 یو ۀو به هر شعر جداگان یکه به آثار هر شاعر لیدل

 شاعرانِ یآن که برخ ژهیمستقل برخورد کرد. به و دیبا

ها آن یفکر یِمحتوا یهنر دارند و سبکِ دعدّما آثار مت

را از سر گذرانده است.  یشان تحوالتیشاعر مرِدر عُ

ام که افتهیسعادت را  نیا ،معاصر از شاعرانِ یبرخ ۀاردرب

 کرده ام. هر شعرِ ییاظهار نظرها یابه طور پراکنده

فشرده،  کوچک است که به شکلِ کتابِ کیخوب 

منعکس  نیّمع تِیواقع ۀبارشاعر را در و احساسِ شهیاند

 .ستین یاکالف کار ساده نیو گشودن ا کندیم

 انِیببه  میکنیگفتار مقصور م نیخود را در ا لذا

به عنوان شعر  رِینقد و تفس ۀدربار هاشهیاند یبرخ

 یاشارات زیو ن ،یهنر از ادب و شناختِ ییهاشاخه

، و با محتوا و مستدل نقدِ کی ینیع یهامالکبه 

 ینکوهش ای یشیستا یذهن سمتِ دیکه نقد نبا نیا

خوانندگان و  یکند و ضرور است که برا دایث پبَعَ

و ملموس باشد،  ینیع و عقنِاو مُ سخنِ ،شاعر خودِ

نو و آموزنده و  لِینقد اگر تا حد طرح مسا رایز

 ۀرشت کی ازد،یو فران افرازدیتفکر وادارنده باال ن

 .ستین نندهیآفر نقدِ کیو  یمعرفت

 خیدر تار ،یفارس در شعرِ ریپنجاه سال اخ ینوآور انِیجر

داشته  یرینظا ،یمختلف یهاکشور ما در دوران کهنِ

 است.

درکتاب خود  یلود یعل ریش ریعنوان مثال م به

 سبکِطرفدار  که شاعرانِ دیگویم "الیالخمرآت"

و پادشاهان  ران،یدر ا یدر دوران شاهان صفو یهند

خود را  ییگوغزل ِ خاصّ روشِ ،در هند یگورکان

و موافآ مطالب  دندینامیم "یبندالیخ" ای "یطرزتازه"

با شاعران  رآن عص طرزانِتازه گریکتاب و کتب د نیا

اند. داشته زیکابره نمقابله و مُ روشِ یکهن، نوع یسنت

و بازگشت به  هیاز اواخر صفو یعنیکه بعدها چون آن

 از سبکِ دیشد انتقادِ ،خود ۀکهنه به نوب یهاسبک

 یهند شاعران سبکِ هم انتقادِ ،باب شد و البته یهند

طرفداران  و هم انتقادِ ،گذشته کیکالس از سبکِ

و  ستیع نقنِمُ ۀیپا یدارا ،یهند سبکِ هب یبازگشت ادب

 نظامِ کی ،یاست. در جهان و زندگ زیآماغراق

 ءِوجود دارد که شاعر آن را به انحا یبائیاز ز واریقیموس

و  گنجاندیخود م عصرِ و در زبانِ کندیم دیمختلف ص
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 را در ادوارِ یشعر رِیو تعب دیسبک د لِتحوّ توانینم

سهراب  ،اصردانست. به قول شاعر مع بیمختلف عج

 یروزها با مجموعه آثارش آشنائ نیکه چون ا یسپهر

 خواهم کرد: ادیباز هم  یسخنران نیاز او در ا افتمی

 دانندیمردم نم چرا

 ؟ستین یالدن اتفاق که

 ایشد که آ دهیپرس نجانبیاز ا یادر جلسه یزمان

 منثور و منظومِ ادبِ یدوران اعتالرا  ریاخ یهادهه

کننده جواب مثبت سئوال یو وقت ؟شمرمیم یفارس

 نیناخرسند شد و ا ایاست، گو نیچون ا یکه آر دیشن

ما  ۀدانست که در نظر هم یبه آن نظام یازیامت دیرا شا

 شیخوِ حادّ کِیدمکراتِ ضدّو  یملِ ضدّ به علت خصلتِ

که  یتوجه داشت که هر عمل دیبه شدت محکوم است. با

 مِیبه حساب رژ دیو نبا توانینم ،شودیدر جامعه م

 "ما گاه کامال ۀحاکم گذاشت. جامع ۀط و طبقمسلّ

 اند. شعرِفراوان کرده یکارها یپهلو استبدادِ رغمیعل

 جامعه یانیطغ روحِ یهاگاهاز پناه یکی زینوپردازانه ن

 یط یفارس است که شعر و نثرِ یتیواقع نیبوده است و ا

اعتالست و از آن  ۀهم، در جاد یرو ریصد سال اخ بِیقر

مانند:  یکسان ریاخ یهانوپردازانه در دهه جمله در شعرِ

ال نادرپور  یال شاملوال سهراب سپهر هیال سا یکسرائ ماالین

زاده ال  یمنش ومرٍثیال ک یال کوش آباد یال محمد زهر

( ال فروغ یکدکن یعیال م. سرشک )شف یخوئ لیسماعا

ال طاهره  یبهبهان نیمیال س یفرخزادال ژاله اصفهان

ال  ییای( ال روی)شاهرود ندهیصفارزاده ال اخوان ثالث ال آ

 یاسالم یال محمد عل یستانیسپانلو ال مفتون ال منوچهر ن

ال  انوشیال محمود ک یخراسان نیال دکتر شرف الد

ال  یبانیمنوچهر ش ال یشال منوچهر آت نیمت نیغالمحس

ال  یال احمد رضا احمد یال نصرت رحمان یمنصور اوج

ال جالل سرفراز  روین روسیال س انیصالنا ال یلید خلمحمّ

ال  یگرمارود یال م. آزرم ال موسو یریمش دونیال فر

جا از  نیشدند. در ا دیپد گرید ینصرت اهلل نوح، و برخ

 یدوران نام نیا یگراتسنّ ایپرداز کهن یشعرا

 یهنر ها را آثارِآثار آن ایکه گونه به علت آن ،میانبرده

 ! ابدکه کهن پردازانه است! ا نیا رفِبه صِ میشمرینم

 :مانند یشاعران ریدوران اخ یگراتسنّ یشعرا انیدر م

ال  یشابورین بیال اد یشاوریپ بیبهار ال اد یملک الشعرا

ال دهخدا ال  یاعتصام نیال پرو یالممالک فراهان بیاد

ال عارف ال  یعشق رزادهیال م رزایم رجیال ا یزدی یفرخ

 یریامال نظام وفا ال  یاسمی دیال رش اریال شهر یالهوت

ال  یاریال پژمان بخت یدستگرد دیال وح یروزکوهیف

ال  یتولل دونیال فر یناتل خانلر زیال پرو یغمائی بیحب

ال  یال افراشته ال ابوالحسن ورز یریمع یال ره یدیحم

 لیال خل ینییال نا یالنیگ نیال گلچ یآذرخش یرعد

ال صورتگر ال سرمد ال فضل اهلل  یاشتر یال عل یسامان

از آنان  یاند که برخشده دیپد گرید یاریو بس یگرکان

دارند و حتا در  یمحکم گاهیشعر معاصر جا خیدر تار

از  یاند و برخموثر بوده زیمعاصر ن ینوپرداز شیدایپ

هستند.  یپردازو کهن ینوپرداز "یمرز" یآنان شعرا

 نوپردازانه شعرِ نقدِتر شیما ب بحثِ ،گفتار نیدر ا یول

 است.

فهرست  نیمحترم مرا عفو کنند اگر ا دوستان

 زیو ن ،ستیکامل ن اوجه مرتب و ابد چیبه ه یاسام

 مالحظاتِ ،هانامبردن نیا ۀیکنند که در پا توجه

هم  میتوانیو نم میارا نگنجانده یو اجتماع یاسیس

به هر  ،که شاعر و هنرمندند یکسان. میبگنجان

 یتباه که به سببِولو آن ،جهت شاعر و هنرمندند

 یهاتبُ یخود را در پا دِیمروار ،یگمراه در اثرِ ای

باشند. به هر جهت شاعر بودن  ختهیر یانابرازنده

ساز معروف به قول آهنگ واستاند. شودیرا از آنان نم

 یسلطنت تِیاشراف طِدر دوران تسلّ ،نیشتاروبن ،روس

 شد،یرومانف روبرو م کاخِ گوهرانِواال رِبا ناز و تکبّ یوقت

زادگان عالم باشم، به شاه خداوندِ ستمین قادر» گفتیم

به هر جهت .« هنرمند هستم یول نهم،ینم یارج زین
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گرفت.  توانیرا از آنان نم نیهنرمند هستند و ا یکسان

ضرورت دارد  اآنان که حتم  یدرباره  یقضاوت اجتماع

 اتِیا در ادبلّاِ و ،ردیرا بگ یقضاوت هنر یجا تواندینم

 یبه فراموش دیرا با انیگوحهیمد از یاریما نام بس بزرگِ

 .ستیروا ن یکار نیسپرد و ا

 نقدِ"با شعر ،  یمواز ،بحث ما دوران موردِ نیهم در

 کرد.]پیدا[  ءنارا در جهت غِ یلتحوّ زین "شعر

 ،ما معاصرِ نقدِ بِیاست و ع یجوان ۀما رشت در کشورِ نقد

 و اظهاراتِ هاییگویو گاه در کلّ ،آن ییگراگاه در ذهن

آن است. با  ۀویو گاه در لحن و ش ،نشدهاثبات یول بایز

که  یو هم کسان ،که نام بردم یهم کسان ،حال نیا

اند و هم نوشته یگاه نقدگه یول ست،یکارشان تنها نقد ن

 یکم ۀفکر شده و آموزند یتر معروف، نقدهامک ادانِنقّ

 نیآنان را در ا ناسپاس بود و خدمتِ دیاند و نباننگاشته

 طلبد،یت و جسارت محساس و دشوار که دقّ ۀنیزم

 گرفت. دهیناد

نو آغاز  یبزرگ رخداده و عصر یکشور ما  انقالب در

به  دینبا گریعصر، ما د نیدر ا کنمیو گمان م شودیم

 بدونِ ییِعاادّ به احکامِ ،یمنف ایاعم از مثبت  یگرائذهن

 ،یعلم فِیاز تعر یعار صطلحات و معقوالتِاثبات، به مُ

به جدل، به  ،یمنطق از انتظامِ یخال یهایبه بررس

خبره و  نقدِ یبخواه به جادل یهاریتفسکردن  نیجانش

دشوار و  اریاست بس یکار ی. نقادمیمنطبآ بسنده کن

گاه از  یادب اثرِ کی نشِیآفر اد از جهتِنقّ لِیّاگر تخ

شعر،  خیبه فن و تار ییاست، از جهت آشنا ترنیشاعر پائ

از او در مقام باالتر  دیشعر، با یج فکرسَبه درون بافت و نُ

 یکشورها خیکند. تار یبتواند صراف اقرار داشته باشد ت

بزرگ مانند هردر ال سن  ادانِکه نقّ دهدیباختر نشان م

 ادِال ستاسف )نقّ وبفیال دابرول ینسکیال بل تریبو ال البرون

 یهنر در تکاملِ یموثر چه نقشِ ...رهی( و غیقیموس

 خود داشته اند. یکشورها

از  خواهدیشعر، امروز اگر م ادِنقّ ،نجانبینظر ا به

 دیبا ،دینقد برخورد نما به موضوعِ ینیع مواضعِ

چه که ما آن یعنی ،نیریز نکاتِ ۀنظر خود را دربار

روشن  م،ینامیم "نقد ینیع یهامالک"آن را 

 کند:

 زبان ۀ( دربار1

 ۀو درج یشعر کالمِ و چفت و بستِ ینیگزواژه ۀویش

)مانند  یهنر نوع زبان اثرِ ۀبالغت و فصاحت آن، دربار

ترجمه وار بودن،  ای یبودن، مصنوع انهیعام ایکهن بودن 

 (.لیقب نیاز ا ینوآورانه بودن زبان و مقوالت

و استعارات و  اتیو کنا ریر و تعابوَصُ ۀ( دربار۲

 شاعر هاتِیتشب

 نییاز آن بافته شده است و تع یتار و پود زبان شعر که

خاص.  یعرصه  نیشاعر در ا تیو خالق یحد نوآور

است و اگر  یریتصو یزبان شعر مانند زبان هر هنر

 دهیبابت تنگدست باشد، به مقام خود نرس نیاز ا یشاعر

شاعر  ”یزبان زیرستاخ“ یاز نوع یکه برخ نیاست. ا

 دیاست و با یدر خورد دقت مکال زیاند، نسخن گفته

 .افتیمقوله را در نیا فیتعر

 شعر یفکر مضمونِ ۀ( دربار5

و نقش  کندیشعر را روشن م امیسمت و رسالت و پ که

 .بخشدیآن را قوت م یاجتماع

 شعر شکلِ ۀ( دربار0

 یعروض یو فن، مانند آن که شعر سنت کیجهت تکن از

شعر  ایاست. شعر موزون است  ییشعر هجا ایاست 

 یشعر مثلن برا ایاست  یاست. شعر خلق وزنیب

که شعر سروده شده در  نیو ا رهیکودکان است و غ

 شکل

 ی دهیشکل گز نیمواز اینه و آ ایخود قرار دارد  منطبآ

 نه. ایخود را مراعات کرده است 
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( ونیسیکومپوز ای) بیو ترک فیتال ۀویش ۀ( دربار3

 شعر

و چه گونه انجام  شودیکه چه گونه آغاز م نیا یعنی

در آن چه گونه است و تناسب  جازیاطناب و ا رد،یگیم

 .ستیآن با هم چ یاجزا

 شعر نوعِ ۀ( دربار۶

رثاء،  ،یمیتعل ،ییروا ز،یطنزآم ،ییغنا ،یحماس: مانند

شاعر توانسته است  ایکه آ نیو امثال آن و ا یفیتوص

از عهده  اینوع شعر را مراعات کند  اتیمطالبات و مقتض

 است. امدهیبرن

و  یجانبدار یاسیو س یاجتماع موضعِ ۀ( دربار1

 شعر تِیّخلق

 یروهایندانسته به کدام ن ایکه شعر دانسته  نیا و

 است. یچه رسالت یو دارا کندیخدمت م یخیتار

 یدیابتکار و اختراع شاعرانه، تقل ۀدرج ۀ( دربار8

 بودن شعر. یابداع ای

 یاشد، نکته ادیکه  شعر رسالتِمربوط به  ۀنکت اامّ

تر شیب میخواهیاش مکه درباره بس مهمّ ستا

  :میبده حیتوض

)به  نیشعر هولدرل یدر بررس دگریها نیکه مارت نیا

( "از شعر گفتن"در کتاب  یخوئ لیاسماع ۀترجم

 یو مردم در زمان انیخدا نیب ۀشاعر در فاصل" دیگویم

 "دیآیدارد م ییو خدا اندختهیگر یانیکه خدا دیزیم

کانت در  مانوئلیکه ا نیا ایو  ،(ازین در زمانِ یعنی)

 یِباز ،شعر" دیگویم "یداور نقدِ"کتاب خود به نام 

را به خواننده  یزیاست که چ الیخ ۀکنندسرگرم

که وعده  یزیکه وعده نکرده است و از دادن چ دهدیم

به ظاهر  یهاگفت حرف دی، با"کرده است عاجز است

 آن کم است. یِجدّ یمحتوا ااست که غالب یژرف

 یگریمطلب را طور د رانیشعر جهان و ا خیتار یبررس

شعر  مِیعظ یعملکرد فرهنگ ،یبررس نی. ادهدینشان م

  .سازدیآن را برمال م آگاهِناخود ایآگاهانه  تِیو مسئول

 ینکات دیگانه باهشت یاجزا نیبه ا یاحتمال قو به

 نیمطلب در هم ایگو یول ،از آن کاست ایرا افزود 

 حدودهاست.

 دیبا یعنی ؛باشد نندهیسازنده و آفر دیبا انتقاد

 ۀدر گستر یاصول لِیطرح مسا ِ بتواند انتقاد را تا حدّ

شعر( اوج  دهد. بتواند به  ۀانتقاد )و در مورد ما در گستر

کمک کند.  انتقاد موضوعِ و تکاملِ شیرو

را  یمنف بسنده کردن به انتقادِ یمترق یهانیسیتئور

خطا هنوز به  : انتقاد کردنِگفتندیم. آنان کنندیانتقاد م

 یخیتار که ضرورتِ یانتقاد ست،یغلبه بر خطا ن یمعنا

را  ییغلبه بر نارسا ۀویو ش ندیانتقاد را نب موضوع موردِ

و  کندیآلوده بسنده مخشم ناچار به چند خطابِ ابد،ین

 حهیکه راه نشان ندهد، عقل و قر یانتقاد. ورزدیاکتفا م

 را روشن نسازد، انتقادِ یو جهت اثبات ردرا به تکال واندا

جا  نیدر ااست.  رانگریپوچ و و یریگرادیا ست،یسازنده ن

 یکرد ول دیچه نبا داندیکه م کندیعجز ناقد بروز م

پرورنده  تواندینم ینقاد نیکرد. چون ا دیچه با داندینم

 شا باشد.گُو سازنده و ره

 ۀدربار تلفسوه لیخائیم ،یمعروف معاصر شورو شاعر

در  یکهنه و عاد یهاشهیاند انِیدر ب یضرورت ابداع حت

بحث ذکر آن را  نیا ۀدارد که قبل از خاتم یشعر سخن

از  د؟یترس دیاز چه با»: دیگویم ی. ومیدانیسودمند م

را  یکیهشتاد و  شودیجدول ضرب! شما که نه نه تا م

« دوست داشت دیوطن را با»شما که  د؟یا ردهاختراع نک

که  دیعرضه دار یآن را طور دیبا ی. ولدیرا اختراع نکرد

 یبود که دوچرخه چوب دیخواه ینو باشد واال مانند کس

خبر ندارد که دوچرخه  چارهیو حال آن که ب سازدیم

کهنه همان  یینوگو نای د...هاست وجود دارمدت یآهن

 ای) ”یسازبیغر“ ااست که برشت آن ر یزیچ
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Verfremdungیفاصله گذار“و در فرانسه  نامدی( م” 

به  یحادثه مانوس و عاد کی انیب یعنیاند ترجمه کرده

. تمام زدیرا برانگ یو کنجکاو رتیکه باز هم ح ینحو

به ندرت حرف  دیبنگر کین یشاعران بزرگ ما وقت

 راستیگاند که گفته یاوهیآن را به ش یاند. ولزده یاتازه

 خواهدیکه م ی. حافظ وقتزدیانگیبر م نیو آفر رتیو ح

 :دیگویم« دروغ گفت دینبا» دیبگو

 ستفُاز نَ دیزا دیصدق کوش که خورش به

 ستخُنَ گشت صبحِ یروهیاز دروغ س که

شاعر را به وجود  ِ خاصّ دِید ۀیسبک و زاو ،امر نیا

و  انیمقتد یآن، او در رنگ خاکستر که بدونِ آوردیم

. به شودی( گم و گور مهاگونیاپ یعنیتکرار کنندگان )

در خطاب به تکرار  ییخسرو که گو ریام یبایسخن ز

 :دیگویم گرانیکنندگان کار د

 "ستیرده را زاوست مُ مِدَ": ییگو»

 «ست؟یتو چ است، زانِ یو زانِ آن

گو باشد تا بتواند رفهنوگو و طُ دیامر که شاعر با نیا به

جهت  نیبه هم ،قدما توجه کامل داشتند ،بخشد ریتاث

آن  نیترشعر دروغ نیتربه ای« هبَکذَه اَنَحسَاَ» گفتندیم

از  نایابن ساست.  نیترشگرف یکه به معناهاست 

و  دیگویآوردن شعر سخن منقش ضرور به شگفت

از  یکه روح انسان ستابرآن یطوس نیرالدیخواجه نص

به  -به ناگهان یعنی-« مغافصهً»که به اصطالح او  یامر

 دیگویم زیو ن شودیمنفعل و متاثر م ،او برسد

 یاست حت ذیلذ یهنر ،-یگرتیروا یعنی- "محاکمات"

 انیسخن در م هیزشت و کر از امورِ تیروا اگر در ظاهرِ

 الیخ شنونده به کمکِ یرا برا بیغر یامر رایباشد. ز

. تربخشلذت ،تریهر چه قو لیّتخو  سازدیم ممجسّ

 یمولو هیماف هیاز ف یزیچ زوار،یگر خواهمیاجازه م

در  یول ،گفته یگرید یبخوانم که البته او در متن فکر

 و نیکه صورت آفر یهنر ۀسازند الیخ وصفِ

 :سدینویم ی. مولوکندیپرداز است صدق مچهره

 نیصد چو ا ،یعالم است آن و معن نیخود ا ال،یخ»

 و باز عالمِ ،شود ستیآورد، بپوسد، خراب گردد و ن دیپد

 الیدر دل برانداز کرد. خ یاخانه مهندسی د...آر دینو پد

 نیش چنداباشد و طول نیش چندابست که عرض

 الیرا خ نی. انیش چنداو صحن نیاش چندهفّباشد. صَ

 دیزایم الیخ نی( از انهخا یعنی) قتیکه آن حق ندینگو

چاپ فروزانفر، ص  هیما ف هی)ف« است. الیخ نیا و فرعِ

141) 

 یفن ای یعلم ۀنندیآفر لِیّو تخ یهنر ۀنندیآفر لِیّتخ

 یس" شیهستند. در نما یواحد یروح ءِمنشا یدارا

ما آن را به  شیپ ۀکه هفت "مرده است یزوئه بانس

 اطاقِ نیدر هم یخسرو نیالدرکن یآقا یکارگردان

 ،یهنر چهره پردازِ الِیخ نقشِ ،میکوچک تماشا کرد

( Bontoکه بونتو ) یی. مثال جاشدیم دهید یقو یلیخ

 کندیم یاو سع ی( براCizue) زوئهیس یانقالب دوست

کشته  اهِیس کیمعتبر  ۀنشان دهد که اگر او شناسنام

که مهر باطله خورده، خودش را  و مالِ ردیشده را بگ

 که قدرتِ یاتازه یبه کل تِیگونه شخصبسوزاند، چه

 دیواال با آوردیشهر بزرگ دارد به دست م کیدر  اتیح

خود بازگردد.  ۀکور چهل فرسخ عقب گرد کند به ده

خود در  "ۀزدرک" تیبه قول هدا زوئه با چشمانِ یس

. ندیبیرا م الیخ یهاپرده و شودیم رهیمبهم خ یفضا

آن که  یبرا اکه واقع کندیها او را قانع مپرده نیا مِتجسّ

ش با او ازن دیخودش نباشد و با گریبار د ،زنده بماند

 ریکند. آتول فوگار با استفاده از تصو اجدوباره ازدو

را در قبال  اهیس انسانِ یزیتمام ناچ "شناسنامه"

 یقایآفر انینژادگرا کِیناک بوروکراتوحشت دستگاهِ

آن را  زیجوان ما ن گانهشیو هنرپ دهدینشان م یجنوب

 قرار دادند. ریاجرا  کردند و ما و تماشاگران را تحت تاث

از  یکیکه  یسهراب سپهرخواهم دو شعر از  یم

 لِیّتخ فِیمعاصر ماست در توص یشعرا نیبزرگ تر



1011 شهریور و مرداد/ 91 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

کنیم؟ نقد را شعر چگونه 26   

 

 دنیبا خواب د یرا سهراب سپهر لیشاعرانه بخوانم. تخ

 :کندیهمانند م

وقت، روز  هیپاشو یحجم غمناک، رو نیا زاد،یآدم»

 .«ندیبیحوض را خواب م یسرشار

 کرد،یرا بنا م ییزهایچ میهاچشم یرو خواب» :زین و

و « دوست. یپا یترنم، جا یهاباز، شن یفضا کی

 ۀانیرا در آش الیخ یسحر ۀشاعر فرود آمدن پرند نیهم

 :کندیم انیب بایز یهاواژه

کالم  الژورد، با حسرتِ سبز، تکرارِ ۀیدرخت و ثان نیب»

 .«زدیآمیم

ست که اهمان ،یدر زبان سهراب سپهر” کالم حسرتِ“

همان باشد  دی. شامیاکرده ریتعب شعر عطشِما آن را به 

 گفته اند.” زبان زِیرستاخ“که آن را 

کهنه را  ۀشیاند کی ییگورفهو طُ یینوگو نیا ما

فقط  م،یکنیواژه نم لِیاص یبه معنا ینوآور نِیجانش

. میر برحذر دارمکرّ شاعران را از اقتدا و تکرارِ میخواهیم

ن نَطرفدار حفظ محکم سُ یادب کسان خیدر تار شهیهم

صور "در  یکدکن یعیاند و شفبوده سمیگونیو اقتدا و اپ

را در کتاب  هبِیتَسخنان ابن قُ "یارسدر شعر ف الیخ

 یکه سخت مخالف آن بود که کس "الشعر و الشعراء"

 یو مطالب شعر راتییو تغ هاتیاز چهارچوب تشب یقدم

نوع  نیما ا. کندیگذارد، نقل مآن سوتر تیجاهل یشعرا

 ریصد سال اخ یشدت ال ط نیرا ال گرچه نه به ا قهیسل

. میا دهید عاصرم بانیبارها در نزد اد یفارس شعرِ لِتحوّ

و  میدانیگذشته )که ما آن را الزم م تِفراگرفتن سنّ

مود موضع و جَ نیتوقف در ا یبه معنا ،(میکنیم هیتوص

که به  یحرکت به جلو و نوآور. تنها  ستیدر آن ن

 مضمون نو در شکلِ) کندیمختلف بروز م اشکالِ

 نو با مضمونِ کهنه، شکل نو با مضمون کهنه، شکلِ

گرد آمده و اطالع از آن  یهابه آزمون هبا توج دیبا ،(نو

 :یباشد. به قول مولو

 بود یسخن آر یهر عصر گرچه

 * بود. یاری گرانید ۀگفت کیل

اجزا(  نیا نقدِ یشعر )برا یکه اجزا نیا ۀدربار اما

اعراب که  ژهیبحث را صاحب نظران به و نیا ؛ستیچ

 انیبه م زیاند، نشعر نوشته شعر و نقدِ ۀتر دربارشیب

. دندینام یشعر یاجزا را عمودها نیبودند و ا دهیکش

 شرفِ“در کتاب شرح حماسه خود از  یمرزوق مثال

 یهماهنگ“و ” وصف اصابتِ“و  ”لفظ جزالتِ“و  ”یمعن

مناسب  انتخاب وزنِ“و  ”هیتشب یکینزد“و ” کالم یاجزا

 ه در امرِرمستعار با مستعا یهماهنگ“و ” شعر یبرا

لفظ و  یخوانهم“و  ”یلفظ ومعن یگامهم“و ” استعاره

 ۀسیمقا یول کندیصحبت م ”هیبا وزن و قاف یمعن

 یرزوقعمودها که م نیبا ا میکه ما ذکر کرد ییاجزا

ما  یلیبرخورد تحل ادیکه بن دهدینشان م ،دیگویم

 قرونِ یادهایبا بن ،هم انتظار داشت( دیکه باآن)چون

که جالب  یزیدارد و تنها چ یادیز یهافرق ییوسطا

شعر در نزد قدما  یاست که تئور یتسط و دقّاست بَ

 .ستین یینها زین میکه ما ذکر کرد ییبود و اجزا افتهی

 ،یشناسزبان یکه بر رو یعیوس یعصر ما کارها در

 ،(کیوتی)سم یشناس(، عالمتکی)سمانت یمعناشناس

 یهادر رشته ییهایزبان و ژرف کاو یمنطآ عموم

 دهید رهیو غ یهنر انتقادِ ،یهنر رِیتفس ،یباشناسیز

را از جهت نقد و  یاتازه لیسلسله مسا کی ،شودیم

تا در  خواهدیمطرح کرده است و زمان م یهنر رِیتفس

 نیسیتئور مثال کشور ما خوب درک و هضم شود.

 یکتاب تئور 1992در سال  یتبِ ویلیام ،یائیتالیا

 E. Betti, Teoria generaee) ریتفس یعموم

della interpretatione)  را نشر داده است و باب

گشوده که اکنون به نام  یهنر رِیدر تفس یدیجد

 یلتید ،یآلمان لسوفیف ۀلیوس به ش کهاکهن

(Dielthey) کینوتهرمه"، و متداول شده ءایاح" 

(Hermeneutique) دانش نینام گرفته است. ا، 

ها( ژهمعنامند) مانند وا عالماتِ درکِ یاست برا یکوشش
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( یشناسدانش عالمت یعنی) مسیوتیسم به کمک دانشِ

 یفرهنگ یمعنامند را به عنوان نمادها یهاکه واژه

علم  نیا یآلمان روانیاز پ ،"ماخر ریشال". کندیم یرسبر

 :دیگویم

تر را به سندهینو کیست که اآن کینوتهرمه ی فهیوظ»

 .«فهمدیخودش را م ،که خودش میاز آن بفهم

و در مورد ما - یهنر اثرِ لیتحل هیتجز ۀلیبه وس ر،یتفس

مانند  رد،یگیمختلف انجام م یآن اجزا میبه تقس ،-شعر

 یفن یاجزا ،یخیتار ی(، اجزاکیلولوژیف ای) یزبان یاجزا

 .رهیو غ

 دیرا با هایمعن» :دیگویم میکه از او نام برد یتبِ ویلیام

آن  جو کرد و آن را از خارج بروها جستداده در خودِ

 ,Sensus non est inferendus) «.وارد نساخت

sed efferendus) معنی: یعنی الفظیتحت طوربه 

 مذهبی مفسّرانِ. شودمی استخراج کهبل شود،نمی وارد

 رای و ربّانی تاییدل از ناشی را بینواقع رای ما

 شیطانی و نفسانی هواجسِ از ناشی را گرایانهذهن

 .انددانستهمی

 ای)یگهیسوو همه "تیّکل" رِیکه تفس طلبدیم یو

Holisme) تناسب  یعنی، را در کار خود مراعات کند

 رِیتفسو به  دیرا حفظ نما یریتفس یهایابیارز یدرون

دست نزند و با داشتن شور و احساس  تیواقع معکوسِ

نقش  یبراهنر،  یبرا ،یمعن یسبک و انشا، برا یبرا

را  فهیوظ نیکردن، ا ریتفسر به مفسّ ِ حآّ یهنرمند، برا

از هر باره جذاب و مرغوب و مقنع و  ریانجام دهد تا تفس

 باشد. یواقع

ر و مفسّ ۀمداخل عدمِ اصلِبه  یتبِ دیوجود تاک با

 معاصرِ کِینوتاز هرمه ی، اشکالسخن تِیجامع حفظِ

 خواهدیکه م یزیآن چ یاز آثار هنر کوشدیغرب م

 ،رمفسّ است و کارِ افتهیرواج  یذهن ریتفس یعنیبسازد، 

 مؤلف. از کارِ ریاست غ یکار ،گاه

 متونِ رِیتفسبه صورت  یوسط در قرونِ کینوتمههر

و ما هم در  گرفتیانجام م یخاص موافآ قواعدِ ،مقدس

و  ریدر امر تفس یمفصل تِسنّ ،یو اسالم یرانیتمدن ا

، از زمان زند و پازند و گرزارشقواعد آن به نام 

 یرهایتفس یاز متون واحد زیو ن میدار یساسان

 یهایادآوری کنم،یتصور م یاست. ول شدهیم یگوناگون

 ر،یتفس تِیضرورت اصالت و جامع ۀدربار یتبِ ویلیام

است. حاصل سخن آن است که  یدرست یهایادآوری

خه  یت یخر ی شهی)که از ر کیتیکر ای یادنقّ دانشِ

 رِیتفس دانشِبا  ،(دیآیم یسنجش و داور یعنی یونانی

نه هرمه یونانی شهی)که از رکینوتهرمه ای یهنر اثرِ

در کشور ما  ی( فرق دارد، ولدیآیترجمان م یبه معنا

مختلف دارند با  یهادو مبحث که عملکرد نیهنوز ا

 .شودیمخلوط م گریکدی

سازنده را هم با راه حل  ینقاد دیدرست است که با 

اوج داد  لیهمراه کرد و آن را تا سرحد طرح مسا یاثبات

و گزارش  ریباب انتقاد و سنجش با مبحث تفس نیا یول

است  یاثر هنر یباب انتقاد باب صراف رایاست. ز فاوتمت

 رفتهیپذ نیو قواعد و مواز نیدر داخل چهارچوب قرا

 یاثر هنر حیباب توض ریباب تفس یول ،یهنر یشده 

که  ”یفرهنگ ینمادها“مفسر به عنوان  یاست از سو

 یهایریگجهیآن را گشود و واگشود از آن نت دیبا

گسترش داد و به  وانندهخ یمختلف کرد و آن را برا

 آن باز گرداند. یهاشهیر

را  یو هم گزارش هنر ،هم سنجش ،در کشورمان دیبا ما

. به طور گذرا بد میمحکم قرار ده یهاهیپا یدر رو

پس از  ریو تفس لیتاو که در کشور ما علمِ مییبگو ستین

 رِی: هم به صورت تفسم به دو شکل بروز کرده استاسال

 هیقرآن بر پا اتیاهر و باطن آمحکمات و متشابهات و ظ

 که خودِ یادب رِیو هم به صورت تفس ،تیو روا تیدرا ی

 ریو سخت به اجمال بوده تنها تفس عیعلم بد آن جزوِ

است. در کشور ما،  ساختهیرا از هم جدا م یو خف یجل

با استفاده از  ژهیشعر به و دانش انتقادِ م،یکه گفتآنچون
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و  "نقدالشعر"“به نام  نه،یزم نیآثار اعراب در ا

 ( وجود داشته است.ییشعر سرا یعنی) "الشعرقرض"

 دیپد یدانشمندان و پژوهندگان مطلع یاست روز دیام

 رِینقد و تفس یشوند که با جذب عناصر معقول و علم

و  یعلم لیو تحل نیباختر زم ریو نقد و تفس ،ما یسنت

و  هارهیو دستگ هامانهیها و پانگاره ؛لیمسا یخیتار

 یعلم ادیبر بن یشعر فارس یبررس یالزم را برا یهااهرم

 یادیهنوز کار ز هانهیزم ۀدر هم ی. آرندبه وجود آورد

 .P. V) هیکوتور انیپل وابشود به قول  دیبا

Couturierهاستیکه فاش یفرانسو ی( انقالب 

 صفر شهیهم ندهیآ گذشته در مقابلِ»اند کرده ربارانشیت

 .«تینهایب است در مقابلِ

 معروف روس در ظلماتِ ۀسندینو ،گوگول یزمان

که  کردیم هیتشب "کایترو"را به  هیاستبداد، کشور روس

و آن  ندیگشایدر برابر تاختن آن راه م لیاقوام و قبا

خوان خود نغمه یهاچاالک و مغرور با زنگوله یسمندها

که اکنون  زیاست کشور ما ن دی. امروندیم شیبه پ

بتواند  ،کرده ریدوباره رستاخ نقالبِوار از آتش اسمند

کار  نیکند. ا دیرا در جهان تجد شیخو ینقش فرهنگ

دارد که  ازین یاعنودانه یریو فراگ یبه تالش و فداکار

 .میده یاریبه آن  دیکه همه با

  :میگردیمطلب باز م سرِ به

هنر  شرفتِیدر پ ییکارا ۀآنکه انتقاد بتواند به حرب یبرا

 دیپد زیالزم آن ن یو اخالق یروح طِیمح دیبا ،بدل شود

و نه قوت و  ،نه تنوع در سبک ،. مقدم بر همهدیآ

بتواند  دیصراحت انتقاد درست و مستدل و دوستانه، نبا

 وحدتِ. ازدوارد س یما خلل یِبودگو هم یبستگدر هم

بد  زین انهیجوزهیست ۀبد است. تفرقو سالوسانه  یظاهر

و نه  ،تابدیرا بر م زهینه ست ،یاست. وحدت اصول

 یبستگهم نیفن ا دیبا ما ،را یپوش بیو ع یسالوس

ما  ادانِ. نقّمیاموزیرا در عمل بثمربخش  یِانسان نِینو

 یطیمح نیاچون جادیا یو برا یطیمح نیادر چون دیبا

آن را خوب  یجام تیب نیکه ا یطیعمل کنند. مح

 :کندیم فیتوص

 آشنا دل وُ میاتن گانهیب

 پرصفا دل جنگ زبان وُ بر

 دیشنونده با باشد. انتقادِ حیخبره، عادل و صر دیبا ناقد

نشود  زیپسند و زودرنج و نقدگرشیدوست و ستاآیتصد

 :عطارو بداند که به قول 

 نهد یترا نام حقّ که دونِ هر

 نهد یدان کو ترا دام نیقی تو

 :یسعدبه قول  ای

 به اتفاق ند،ینب چیه دهیهردو د گر

 شیخو یخطا ندیکه نب یادهیز د بهتر

سالوسانه به حآ  شِیاز سخن ستا یواقع گاه هنرمندانِ و

که  یوردیاب یانورما  ینام مانند شاعرِ ،شدندیرنجه م

سالوس  ی ندهیستا کیرا در خطاب به  نیریشعر ش نیا

 سروده است:

 رب ای! یانور: »که یده دشنام»

 !«یتر دار و طبعِ فیلط شعرِ چون

 داغ است نیتوان گفتن؟ نه اول چه

 !«یطعنه مرا تو بر جگر دار کز

که شعر  یآن کس اواقع ایکه آ ستیبر ما روشن ن حاال

نکوهش  قصد داشته است داغِ ،را به لطافت ستوده یانور

ما،  طبعِنازک شاعرِ ایشاعر بگذارد،  بر جگرِ یاو طعنه

و  ،شدهیم مهیسراس گرانید شِیدر مقابل ستا ون آنچ

جا را هب شِیکه حتا ستا شمردهیآن نم خود را در خورِ ای

 .شمردهیم ییجاهناب ۀطعن
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به  کیکالس ندگانِینغز گو به سخنانِ اشاره

 دِیمز" یکه به اصطالح برا دهدیالهام م نجانبیا

 قواعد نقدِ" ۀدربار زین یاچند کلمه ،"دهیفا

 "یوسط در قرونِ رانیا یتسنّ یو ادب یشعر

شاعران جوان و  یبرا ژهیباب را به و نیو ا مییبگو

 :میآور ادینوجوان فرا 

سلسله قواعد  کیبر  یما مبتن یسنت از شعرِ انتقاد

ور از آن ها و سخن ندهیالمراعات بود و اگر گوواجبُ

ناقد  کرد،یها را نقض منادانسته آن ای ماندیم اطالعیب

را  ندهیبشمرد و گو یادب بود آن را نقصِ حآیذ کامال

 اعالم دارد. یادب تیصالح فاقدِ

 علمِمانند  یادب رشته علومِ کیسلسله قواعد بر  نیا

 میتنظ رهیو غ انیب علمِ ،یمعان علمِ ع،یبد روض، علمِعَ

به تکامل  ،میکه گفتآنعلوم چون نیا ،زمان یشده و ط

 نیکه ما ا ستیبودند. فرصت آن ن دهیرس ینیمع و دقتِ

 یمختصر ۀاشار یول میکن یعلوم را با شرح و بسط معرف

کماکان  رایز ست،ین دهیاز فا یها خال ناز آ کیبه هر 

علوم استفاده  نیا ۀنمدوّ ما از قواعدِ ،یدر نوپرداز یحت

 :میاستفاده کن میو ناچار میکنیم

است.  یاوزان و بحور شعر فارس یبررس :علم عروض(1

 لیقا مانهیو پ هیوزن در اشعار دو نوع پا عیتقط یبرا

 یاصل یهاهی. پا یفرع هیو پا یاصل هیبوده اند: پا

و مستفعلن و  نیمانند:فاعلن و فعلولن و فاعالتن و مفاعل

 یفرع یهاهیفعوالت و متفاعلن و مفاعلتن است. پا

در  ییهاکاستن ای هافزودنزحاف نام دارد که در اثر ا

 ی هیدر مورد پا "مثال شودیحاصل م یاصل یهاهیپا

فعلن )با حذف الف(، فاعل  مییبگو میتوانیفاعلن م یاصل

فاع )با حذف ل و ن( و امثال آن .  ای)با حذف ن( 

 راتییتغ نیکرده بودند که ا نیما به دقت مع ونیعروض

هر کدام از  یبرااست و  یبه چه اشکال یاصل یهاهیدر پا

مغصور و  مانند: مثال ؛گذاشته بودند یاژهیها نام وآن

محذوف و احزب و اثلم و اخرم و موقوف و مکفوف و 

 .رهیغ

عبارت  شدندیم لیتشک هیپا کیکه تنها از  یبحور

  .ب و متدارک و وافر و کاملبودند از: هزج و رمل و متقار

عبارتست از:  زین شدیم لیتشک هیکه از دو پا یاما بحور

و منسرح و مضارع و مجتث و  طیو بس دیو مد لیطو

از  یاریو مشاکل. بس بیو قر دیو جد عیمقتضب و سر

با شکل  امدهیبه صورت سالم آن ن یسبحور در فار نیا

 یراتییآن تغ هیهر دو پا ای کیدر  یعنیآمده  فیازاح

 نیما ب یادیفرق ز میدانیرخداده است، چون آن که م

در اوزان  یاشهیاست و بحور ما ر یو فارس یبحور عرب

آن اوزان هنوز در  ریدارد و نظ یکهن پهلو ییهجا

 است. یاقب انهیعام یهاترانه ای "اتیفهلو"

 یاصل یهاهیبر پا یعروض عبارت است از بحور مبتن لذا

بحر قرار  ی هیاز آن ها پا یکیکه گاه تنها  یو فرع

مانند فعولن در بحر متقارب )فعولن  "مثال رد،یگیم

فعولن فعولن فعلول( و گاه دو تا از آن ها )مانند 

 هیبحر دوپا 19بحر از  14و ”( مفتعلن، مفتعلن، فاعلن“

کلمه  نیزحاف که ا ای هایدست خوردگ اآن هم ب ستیا

به نشانه نخوردن است. خوب!  یبه معنا یزحاف در عرب

که شعر در بحور مجاز  شدیمشعر روشن  عیاگر در تقط

کم دارد آن شعر قبول نبود.  ای ادیز یزیو چ گنجدینم

 شعر مختل است. نیوزن ا گفتندیم

که  شدیم دیمز زین هیعلم قافبه علم عروض،  (۲

 نیکار را مع نیا بیو معا فیو رد یو رو هیقواعد قاف

آن  ییمایدر شکل ن ژهی. شعر نوپردازان به وساختیم

مراعات  یارا البته به شکل آزادانه یبحور و اوزان و قواف

 نیدر مورد ا هی. لذا هنوز قواعد کهن عروض و قافکندیم

دو  نیا یجهت رو نیدارد. و به هم مصداقنوع شعر 

. اما میکرده ا یتر شیمکث ب یشعر سنت یفن یرشته 

 ریغ” موج نو“ ژهیشعر نوپردازانه و به و گریاشکال د

را  هیقاف یو قواعد سنت یآن بحور و اوزان عروض ییماین

آن ها  دیرفت که با یگریکنار گذاشت و بدنبال قواعد د
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 رونیشعرها از درونشان ب نیاروند تکامل  یرا با بررس

 جهت شاعران نیاز نقادان دوران ما از ا ی. برخدیکش

رومم و باالتر از صرف  صریمن ق»روم گفت:  صریق مانند

صرف و نحو زبان را نه  یهااهرم دیبا«. دارمو نحو قرار 

آن، بلکه با توجه به روح  یخشک و مدرس یبه معنا

مخترع هنرمندانه، در دست داشت  شهیزبان و اند یایپو

 مییو بسرا مییبگو میخواهیاز آن چه که م ژهیو به و

نو گفتن، عطش شعر در  ازیو ن میآگاه و باخبر باش کین

 یبزرگ فرانسو ادِشاعر و نقّ ،بوآلو. دیآ دیما پد

 :گفتیچهاردهم م ییلو عصرِ

خواهد شد و  انیچه خوب درک شود، خوب هم ب آن»

 .«دیآیآن آسان به دست م انِیب یالفاظ برا

 :دیگویدر فائوست م گوته ،یمعن نیدر هم ابیتقر و

گفتن دارد، در آن صورت  یبرا یزیچ "واقعا یکس اگر»

 «ها بدود.واژه ندارد که به دنبالِ یازین

 :ینظامبه قول  ای

 مه ندانَکه رَ یامرحله در

 م؟که نکته چند رانَ داستیپ

 

 

لیک گفتِ سالفان یاری گرچه هر قرنی سخن آری بُوَد/ "چنین است: -مثنوی معنوی-متن این بیت موالنا در * 

 )ارژنگ( ."بُوَد

 

 

 
 

 

 

 بازگشت به نمایه

 

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh116
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 نثرِ بیهقی
 محمدحسن صنعتی

 ...فضل را هرچند که پنهان دارند، آخر آشکارا شود چون مُشک
 

 
: از بین انواع نثر ادبی فارسی به اعتبار موضوع ال از قبیل

، نثر ادبی تعلیمی در ، نثر عاشقانه و غناییحماسینثر 

، نثر طنزآمیز، نثر ادبی تعلیمی صوفیانه به زبان فارسی

« نثر ادبی تعلیمی فارسی»عنوان نوعی نثر عارفانه ال 

انواع و اقسامی دارد که یک قسم آن برخی از نثرهای 

. )فرشیدورد، تاریخی و به عنوان نمونه نثر بیهقی است

( با زبانی سخت 82: 1، 1161، ۀ ادبیات و نقد ادبیدربار

ها که در آن ها و نصیحتتوأم با احتیاط و با همه تلخی

. پیدا شدن ایهام کارانه، بسیار مالیم و محافظهدرج کرده

و ابهام در نویسندگی و حلول معانی چندگانه و استفاده 

از تمثیل و مجاز و به ویژه استفاده از القاب و عناوین و 

صفات توأم با احترام برای صاحبان مناصب و به طور 

های ، چیزی است که نشانهکلّی قاطبۀ فرادستان

، قی ال سیدی)یاح 1آید.آشکارش در بیهقی به چشم می

( و احتماالً متأثر از زندگی 41: 1180، دیبای خسروانی

های ادبی تاریخ در روزگار آکنده از ادبار، از مشخصه

، آموزیای تقدیرگرایی و عبرت، گذشته از گونهبیهقی

. بسیاری از های تراژیک استروی آوردن به مایه

د داستان های تاریخی این اثر ماننوارهداستانها و داستان

، فروگیری بوبکر ، مرگ بونصر مشکانافشین و بودلف

های ، سرشار از مایه، بر دارکردن حسنکحصیری

و برای بازسازی و بازآفرینی نمایشها و  4تراژیک

( در سراسر 46: . )همانها بسیار مستعد استنمایشواره

شود. به طور کلّی تاریخ بیهقی شوخی و طنز دیده نمی

دی عبوس و جدّی است و از این رو با آنکه بیهقی مر

کتابش مایۀ شاعرانه دارد، فاقد سبک روحی و مالحتی 

شود. )روانپور، گزیده تاریخ است که از طنز ناشی می

 1(47: 1170، بیهقی

 یک قسم نثرِ از جهتی بیهقی دو قسم نثر دارد:

عادی است که در موقع ذکر حوادث و نقل تاریخ به کار 

تری است که در نسبتاً پرداخته سم دیگر نثرِبرد. قمی

، نثر شود. )فیاضهای مندرج در کتابش دیده مینامه

( امّا با آنکه سبک بیانش یکدست 111: 1124، بیهقی

دهد و آن را نیست این امر نیز تنوع خاصی به بیانش می
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سازد. تر میاز آنچه هست در مذاق خواننده دلکش

( بیهقی 111: 1181، ادبی ایران، از گذشتۀ کوب)زرین

شود و نثر او در از نویسندگان بزرگ ایران محسوب می

، تاریخ مختصر در . )همایینظیر استسادگی و روانی کم

( البته در موقع مقایسه معلوم 94: 1171، ادبیات ایران

شود که نثر بیهقی در قرن پنجم خاصه در طریقۀ نثر می

. ه روان و منسجم استدورۀ اول غزنوی چه انداز

( 496: 1120، )فروزانفر، مباحثی از تاریخ ادبیات ایران

ای در جمع بین بیهقی در این اثر توفیآ قابل مالحظه

، کوبکند. )زرینسادگی لفظ و استواری بیان حاصل می

نویس فرزانه و ادیب نامدار در ، تاریخ( و به تعبیریهمان

سهل و ممتنع را به کار نگارش اثر گرانقدر خود شیوۀ 

. ها هنرنمایی کرده استگزین کردن واژهبسته و در به

: بیست و ، مقدمه1، 1172، شرح خطیب رهبر، )بیهقی

 (نهم

، والدمن اشاره به در باب روان بودن نوشتۀ بیهقی

، کند: جمالت معترضه در کار وی نادر استای میدقیقه

. )زمانه سب نیستخصوصاً که با سبک سادۀ بیهقی منا

نویسی ( و این ساده182: 1172، زندگی و کارنامۀ بیهقی

توان امروز در حوزۀ از نوعی است که مشابه آن را می

چرا که سبک  ;نویسی مشاهده کردژورنالیسم و یادداشت

، بیهقی . به نظر والدمننگاری استبیهقی سبک روزنامه

کند. او به با تفصیل لیکن بدون اظهار فضل روایت می

دهد و بر گرایی عالقمند نشان مینظریات عامه و عوام

پسند تصاویر ترسیمی تأکید دارد. سبک بیهقی نه عامه

. دقیقتر آن است که سبک او است نه مورد عالقۀ خواص

. مورد پسند خوانندگان هوشمند است نه محققان

 (186: )همان

آورده ر درمیای اثر خود را به رشتۀ تحریبیهقی در دوره

که نثر پارسی در نیمۀ دوم قرن پنجم دورۀ بلوغ خود را 

از سویی وی در محضر استادی  0.کرده استتجربه می

چون بونصر مشکان دورۀ بلوغ و پختگی خود را پشت 

. بهار سبک بیهقی را تقلیدی از سبک سر گذاشته است

داند و به نویسندگی استادش بونصر مشکان می

، حذف به ، استشهاد و تمثیلز قبیل اطنابویژگیهایی ا

، حذف بخشی از جمله و ، تجدد در استعمال افعالقرینه

کند. کیفیت خاص استعمال ضمایر و جمعها اشاره می

 (42: 1180، ، دیبای خسروانی)یاحقی ال سیدی

تر جایگاه تاریخ بیهقی در بین برای تعیین روشن

گیری کلمتون منثور و نثرهای قرون اولیه ش

گیری نثر های شکل، نگاهی به دورهادبیات فارسی

 :قبل و بعد از تاریخ بیهقی مناسب است

(، که در برگیرندۀ )معادل سبک خراسانی مرسل ه نثرِ 1

. از قرنهای سوم و چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم است

، ، کتب پهلوی از قبیل دینکرتابتدای این دوره

. ، شکند گمانیک ویژار باقی ماندهویرافنامه، اردا بندهشن

نیز اصل مرزبان نامه به زبان طبری و نثر ابوالمؤید بلخی 

، شاهنامۀ ای منثور که به آن شاهنامۀ بزرگدر شاهنامه

 مؤیدی و شاهنامۀ بوالمؤید گویند.

: مقدمۀ شاهنامۀ در دورۀ سامانیان این آثار پدید آمده

، ، ترجمۀ تفسیر طبریطبری ، ترجمۀ تاریخابومنصوری

، حدودالعالم من المشرق الی المتعلمین فی الطّبهدایۀ

، تفسیر ، االبنیه عن حقایآ االدویه، تفسیر پاکالمغرب

 .کمبریج

، آثار فارسی بوعلی : نورالعلوم خرقانیدر دورۀ غزنوی

المحجوب ، کشفسینا، التفهیم الوایل صناعۀ التنجیم

، تاریخ های بونصر مشکاننبیا، نامهاال، قصصسگزی

، المحجوب هجویری، کشفاالخبار گردیزی، زینسیستان

 آثار ناصر خسرو.

مربوط به اواخر نیمۀ اول قرن پنجم تا  ،بینابین ه نثرِ ۲

نامه و ، سیاست، شامل تاریخ بیهقی6اوایل قرن 

 .قابوسنامه

. به پنجم مربوط به اواخر قرن، مرسل موزونِ ه نثرِ 5

، : طبقات الصوفیهعنوان نمونه آثار خواجه عبداهلل انصاری

. و االسرار، تفسیر نسفیعبارات خواجه عبداهلل در کشف

: ، به عنوان نمونه، مربوط به قرن ششمنثر موزون فنی

ال  61: 1181شناسی نثر، مقامات حمیدی )شمیا، سبک

حده و کلی علی ( و در این بین باید تاریخ بیهقی را به11
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از کتب مخصوص بین بین ال بین دورۀ نثر مرسل و دورۀ 

نثر موزون ال شُمرد، زیرا در شیوۀ خود متفرّد بوده و 

. گویا در همان عصر نیز از تقلید آن نظیرش نایاب است

شده و به نثر فنی زیادتر توجه نشان خودداری می

 (487: 1، 1171، شناسیاند. )بهار، سبکدادهمی

ای که بیهقی با نثر ویژه و متفرّد خود بر آن یوهش

های المثلرفته و در آن لغات زیبای فارسی و ضربمی

رفته و نویسنده در آن مقهور ترجمۀ شیرین به کار می

، به گفتۀ مرحوم بهار منحصر به بیهقی یا عربی نبوده

. معلوم است که در استادش بونصر مشکان نبوده است

و زیبایی خاصی در محاورۀ مردم غزنین آن روزگار لطف 

و خراسان بوده و زبان فارسی در دربار محمود زیبایی و 

لطف و شیرینی خاصی پیدا کرده بود و همان تأثیر است 

که نثر درباری و منشآت دیوان رسالت محمود را چنین 

جا که این شیوۀ لطیف از طرف زیبا ساخته است و از آن

ونصر مشکان اختراع یا صاحب دیوان رسالت یعنی ب

پذیرفته شده و سپس شاگردان وی که دبیران بزرگ 

اند، شکی نیست که اند آن را اختیار کردهحضرت بوده

اند. سایر نویسندگان آن عصر هم این شیوه را دنبال کرده

، ( اما شیوۀ کتبی چون تاریخ بیهقی80: 4، )همان

جم نیز نامه و قابوسنامه پس از طی شدن قرن پنسیاست

شود و بالفاصله سبک نثر دگرگون به تدریج فراموش می

 (61: آید. )همانشده و نثر فنی به وجود می

باید توجه داشت که همواره بین پایان یک سبک و آغاز 

، زیرا باید سبک دیگر، یک دورۀ انتقال و بینابینی است

نسل تربیت شده و تحصیلکرده در دورۀ قبل از بین 

جدیدی پرورده شوند. در آشوب و فتنۀ از بروند و نسل 

میان رفتن غزنویان و روی کار آمدن سلجوقیان مثل هر 

کردند. ، رؤسای دولت و دیوانیان فرار میانقالب دیگری

استاد بهار پس از بحث در اینکه نثر دورۀ غزنوی ادامۀ 

ای به همان نثر عهد سامانی است و در آن شیوه تازه

کتاب را مستثنی کرده  وجود نیامده است چند

نویسند: پس اینکه ما این فصل را مستقل ساختیم می

برای آن بود که چند کتاب را که به سبکی خاص به 

وجود آمده از اعتبار خود نینداخته باشیم و از آن کتب 

های ابونصر مشکان و دیگر تاریخ بیهقی و سه یکی نوشته

ابوسنامه الملک و چهارم قدیگر سیرالملوک خواجه نظام

شناسی نثر، . )شمیسا، سبکعنصرالمعالی کاوس است

 ( 08و  07: 1181

است که دکتر شمیسا در حدّ فاصل نثر مرسل  گونهاین

در سویی و نثرهای موزون و فنی در سوی دیگر، تاریخ 

: هم بیهقی را نثری بینابین دیده و بررسی کرده است

مداری صالبت و فخامت و سادگی و استواری و پارسی

عهد سامانی و غزنوی را دارد و هم مختصاتی از نثر در 

. یعنی آمیختگی نظم و نثر حال نُضج فنی در آن است

دارد که در عهد قبل مرسوم نبود. شعر عربی و 

. آیه و حدیث دارد و خواندن آن االمثال عربی آوردهضرب

. . اما مانند کلیله و دمنه مشکل هم نیستآسان نیست

( مصنف 071، ابوالفضل بیهقی )وفات الوصفمع ()همان

تاریخ بیهقی دبیر معروف دیوان غزنه که از عهد جوانی 

خویش به روزگار محمود و مسعود از ابونصر مشکان 

، در حقیقت صاحب دیوان رسایل تربیت و تهذیب یافت

شد. از این رو شیوۀ وارث فرهنگ سامانیان محسوب می

و  2ا طریقۀ ابوعلی بلعمیانشای او در نثر فارسی ب

تفاوت زیادی ندارد.  6نویسندۀ شاهنامۀ ابومنصوری

 (170: 1181، ، از گذشتۀ ادبی ایرانکوب)زرین

 

ال جانشین مرحوم بهار در کرسی  7دکتر حسین خطیبی

سبک نثر »شناسی دانشگاه تهران ال ذیل بحث از سبک

مختصات سبک نثر فارسی در  «فارسی در دورۀ دوم

تا  031دورۀ غزنوی و سلجوقی اول یعنی سالهای 

ه همان سالها که تاریخ بیهقی در آنها نوشته  331

 :گونه خالصه کردهشده و پدید آمده ه را بدین
عربی بیش از دورۀ قبل )سامانی  ال استعمال مفرداتِ

 .( با حفظ حدود فارسی از تکلّف عربی021ال  111
اشعار و امثله و ال شروع استعمال آیات و احادیث و 

 .استعارات
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ال تکلّفات و صنایع بدون دوری از مرسل و غلبه لفظ بر 
 .معنی

ال به کار نبردن سجع که آوردن مفردات عربی بیشتری را 
 کرد.الزام می

 .ال ترکیب جُمل و عربی فارسی شده
بندی فارسی شدۀ عربی در اثر استقرار و ال روش جمله

 راهیابی فارسی
مساوات تا حدودی جای خود را به اطناب ال ایجاز و 

دهد و نثر در حدّ فاصل سادۀ قدیم و فنی جدید قرار می
 گیرد.می

 ال تنوع و احتراز از تکرار
 .ال شیوۀ نثر مرسل و برابر لفظ و معنی

( را ، اگر نثر دورۀ قبل )دورۀ سامانیبه نظر دکتر خطیبی

ره )دورۀ توانیم نثر این دونثر ساده و مرسل بنامیم می

( را در مقام مقایسه نثر مرسل غزنوی و سلجوقی اول

، 1166، ، فن نثر در ادب پارسی. )خطیبیعالی بخوانیم

توان گفت سبک ترسل یا همان سبک ( می111: 1

نگاری و انشا در دیوان غزنوی تعبیر مورد دبیری و نامه

های کسانی است که نثر بیهقی را بررسی اتفاق در نوشته

اند. به نوشتۀ دکتر صفا، سبک نگارش بیهقی نسبت هکرد

به گذشتگان تازگی دارد و نمونۀ خوبی از بهترین روش 

ترسل فارسی و آثار منشیان درباری در قرن پنجم 

 (891: 4، 1169، . )صفا، تاریخ ادبیات در ایرانهجریست

دانیم که . میدیوانی است اثر وی به لحاظی از آثار ادبِ

ادیب بر حسب فرمان و گاه به  نشی یا منشیانِم ادیبانِ

سائقۀ معلومات و ذوق خویش بر محور گفتار و کردار 

اند که به ها پرداختهفرمانروایان عصر خود کتابها و نامه

توان نام علت بستگی مطالب آن با دربار و دیوان می

ها و ادبیات دیوانی بر آنها نهاد و آن کتابها یا آن نامه

هایی گردآوری شده است و بر ه در مجموعهفرمانها ک

مسائل مختلف کشوری و لشکری و جنگ و آشتی و فتح 

و شکست و اتحاد و تهدید مشتمل بوده است داخل در 

ادب دیوانی است و غالباً نیز نکات و دقایقی منشیانه و 

باریک دارد و بسا که نمونه عالی فصاحت و بالغت هم 

ها که گاه به و مجموعه شمرده شود. ما از این کتابها

اند به زبان تازی و پارسی عنوان تاریخ نیز شناخته شده

ایم و بسیاری از آنها را نیز که از دستبرد فراوان داشته

. اما به همان دلیل اند به دست داریمحوادث دور مانده

که تاریخ بیهقی از جهت تاریخی در میان تواریخ دیگر 

ین علمی و فنی منطبآ ارجمندی خاص دارد و بر مواز

است در زمینۀ آثار ادب دیوانی نیز کار بیهقی نمایانتر و 

شاخصتر است زیرا نوشتۀ او دستوری و فرمایشی تحریر 

: 1181، ، گزیده تاریخ بیهقی. )دبیر سیاقینشده است

 ( 19و  18

بیهقی در دربار زیسته و نثر منشیانه را بر اساس تجربه و 

روح آمرانۀ دربار در سراسر تاریخ . تکرار آموخته است

بیهقی حکمفرماست و روح آمرانه موسیقی فرو افتاده را 

کند. پذیرد بلکه بسامد پرطنینی را تقبل مینمی

( نثر 118: 1179، ، متن در غیاب استعاره)جهاندیده

بایست به منشیانه چارچوب بخصوصی داشت که دبیر می

هایی بود که امهآن چارچوب عمل کند. مالک دبیر هم ن

دبیران برجسته نوشته بودند و به این روش دبیر 

هایش با در نظر گرفتن مخاطب آموخت که لحن نامهمی

. اگر باید چگونه باشد. لحن آمرانه باشد یا خاکسارانه

های برای شخص فرادست است باید بسامد واژه

. این امر باعث شده است خاکساری را برتابد و یا برعکس

یهقی تمام ساز و برگ زبانی خود را از تفکر منشیانه که ب

 ( 16: برگیرد و سبک نگارشش با بونصر یکی شود. )همان

ای که امیر علی قریب حاجب بزرگ برای عذرخواهی نامه

از کوشش در به تخت نشاندن محمد غزنوی نوشته 

، شود: سزد از نظر و عاطفت خداوند عالمچنین شروع می

، شرح خطیب ... )بیهقیاهلل سلطانهدام، اسلطان بزرگ

( و در نامۀ مسعود ال به قلم بونصر ال 0: 1، 1172رهبر، 

: بر به قدر خان از امیران سلسلۀ خانیان ترکستان آمده

خان پوشیده نیست که حال پدر ما، امیر ماضی بر چه 

هایی نیز ( بررسی چنین نامه60: جمله بود... )همان

تواند این امر را که بیهقی یهقی میدیگر بخشهای تاریخ ب

از تفکر و نثر منشیانه در نوشتن تاریخش استفادۀ 

( اما هنر 17: ، همانبسیاری کرده ثابت کند. )جهاندیده
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بیهقی در آن است که نثر خویش را حتی در موسیقی 

. تصویر بیانی و شنیداری مناسب احوال پرداخته است

، سریع و ، کوتاهضربی، بزم امیر مسعود بر روی جیحون

ای دیگر . در جنگ طلخاب سخن طنطنهنشاطانگیز است

. آنجا که موضوع مستلزم تأمل و دارد و رزمی است

جا . همهاندیشه است لحن بیهقی آرام و سنگین است

موسیقی کالم با اندیشه و معنی سازگاری درخشان دارد. 

( 848و  847: 1170، ، هنر نویسندگی بیهقی)یوسفی

آهنگ آفریده و وی کلمات و ترکیباتی سلیس و خوش

 (841: . )هماندر بیان معانی خود به کار برده است

های زیبا جهت آراییهای بلند و واجتبیهقی از مصوّ

موسیقایی کردن و شورآفرینی در ساختار عباراتش 

: امیر از آنجا برداشت به سعادت و استفاده کرده است

رفت میزبان بر شراب و شکار می ، با نشاط وخرمی

 (196، خطیب رهبر: میزبان )بیهقی

بزرگا مردا که این پسرم بود! که پادشاهی چون محمود 

این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان 

، بیهقی با قطع و وصل ( در بعضی مواقع416: )همان

کند و گاهی هم کلمات ، آهنگ خاصی ایجاد میجمله

اند که گویی در دل چنان شانه به شانۀ هم نهادهبیهقی 

اند: وجودش همیشه با دو فقد وی هیچ هم فرو رفته

( بدمیدند و آواز به آواز دیگر 067: گوش مشنواد. )همان

بوقها پیوست و غریو بخاست و بر درگاه کوس فروکوفتند 

. و بوقها و آیینه پیالن بجنبانیدند، گفتی رستخیز است

( روابط کلمات در ذهن بیهقی آنقدر 218و  217: )همان

نویسد پر طنین و نزدیک است که گویی وقتی بیهقی می

آمد تازان تا »نویسد. چندانکه در آغاز جملۀ با وزن می

. لَن استلَن فعبر وزن فع« نزدیک خواجه احمد

 (111و  111: 1179، ، متن در غیاب استعاره)جهاندیده

ت در زبان فارسی قابل طرح از دو جه نثر موسیقیِ

ای از نثرپردازان گذشتۀ ایران از سجع که . دستهاست

نوعی وزن است برای هنرنمایی و برجسته کردن نثر 

کردند. دستۀ دیگر موسیقی نثرشان خویش استفاده می

کنند. بیهقی را با ذهنیت و عاطفه و تفکرشان ردیف می

هنگ نثر ( مقایسۀ آ117: . )هماناز دستۀ دوم است

موسیقی بیهقی با ال مثالً ال آهنگ نثر گلستان به خوبی 

دهد که سعدی از هجاهای کوتاه استفادۀ نشان می

بیشتری برده است و هجاهای کشیدۀ او معموالً در پایان 

شوند. اگرچه چنین هجاهایی برای او جمله آورده می

کاربردی کمتر از بیهقی دارد اما کاربرد هجاهای بلند و 

، آهنگی سنگین و کشیدۀ فراوان در نثر بیهقیحتی 

کشدارتر ایجاد کرده که از تندی و سرعت و سبکی نثر 

افزاید. به کاهد و در عوض بر وقار و طمأنینه آن میمی

ویژه گلستان بیشتر آموزش و اندرزی و کمی شوخ است 

که نثر بیهقی تاریخی و غیرآموزشی است و حال آن

. ریخ در بستر آن جاری استگویی جریان آرام رود تا

، عاملی است نشیب و فرازهای حوادث در تاریخ بیهقی

که در نوسانهای هجاها و آهنگ به خوبی احساس 

( به یکبارگی خروش کردند 119: )همان 8شود.می

سخت هول که زمین بخواست درید... گفت کار سخت 

، صور خیال در نثر ؟ )افقهیرود، سبب چیستسست می

 (19ال  44: 1170، فارسی

 
 ها:نوشتپی

انگیز شود. تا آن زمان در زبان فارسی عناوین احترامهای بعد خاصه و شاخصۀ زبان ادب میال این ویژگی در دوره 1

آن هم در شکل بسیار معمولی و صمیمانه آن بیشتر با آوردن یک یا دو صفت منحصر است به بزرگان دین و 

آمیز و زبان توأم با الحقوقی که احترامشان انگیزۀ معنوی و قلبی دارد، حال آنکه بیهقی آرام آرام الفاظ احترامذوی

اند اما سایۀ احتیاط را اغلب برای قدرتمندان و فرادستان حتی آنها که در گذشته و روی از این جهان برتافته

المثل بیهقی همه جا حتی از قول دیگران به هنگام د. فیبرقدرتشان بر سر نسل روزگار او باقی است به کار می
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کوشد که با دارد و میرا به خوبی نگه می« سلطان ماضی»مخاطبه با مسعود هنوز حرمت محمود یا به قول خود او 

 (41: 1180، ، دیبای خسروانی، به پادشاه الحآ ادای احترام کند. )یاحقی ال سیدیگذاری به سلطان سابآحرمت

دهد. بختی نشان میال قالبی کهن در نمایش که سقوط انسانی سعادتمند را از شوکت و بزرگی به ذلت و نگون 4

طبآ تعریف ارسطو قهرمان تراژدی باید از خصوصیاتی برخوردار باشد که به مؤثرترین حدّ ممکن دو عاطفه ترس و 

 (62: 1172، رقت را در تماشاگر برانگیزد. )داد، فرهنگ اصطالحات ادبی

 بین، در: جام جهانال به نقل از: اسالمی ندوشن 1

 .878: 4، 1169، : صفا، تاریخ ادبیات در ایرانال ر. ک 0

ای است از تاریخ طبری با گونهترین اثر ادبی تاریخ به زبان فارسی دری و ترجمهال نویسندۀ تاریخ بلعمی که کهن 2

، ، گزیده تاریخ بلعمیرا تألیفی مستقل شمرد. )دکتر سید محمود طباطبایی توان آنها چنانکه میها و افزودهکاسته

 (9: 1171، ، قطرهتهران

هجری قمری به  106. در سال های نثر پارسی استال تنها مقدمۀ آن باقی مانده است و یکی از قدیمترین نمونه 6

سان بوده است ال به قلم ابومنصور المعمری فرمان ابومنصور عبدالرزاق ال که از طرف سامانیان سپهساالر کل خرا

 (04: 1، 1171، . )کشاورز، هزار سال نثر پارسینوشته شده است

التحصیالن اولین دورۀ دکتری ادبیات فارسی دانشگاه شمسی از فارغ 1181شهریور  11و متوفای  1492ال متولد  7

، 06و  07، شمارۀ کشور. )کتاب ماه ادبیات و فلسفه ، از جمله ریاست روزنامۀ رسمی. مسئولیتهایی نیز داشتهتهران

 (111، ص 81مرداد و شهریور 

، ، ج اول، ناشر: زیتون ال واحد کتاب، کالبدشناسی نثر، ترجمه و تألیف احمد ابومحبوب، مارجری: بولتنال ر. ک 8

 .116، ص 1170
  وبالگِ نویسنده )ادبِ تاریخی(برگرفته از:  

 

 
 بازگشت به نمایه

 

http://adabetarikhi.blogfa.com/post/152
http://adabetarikhi.blogfa.com/post/152
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 نواخت؟می ویولن رُم شهرِ سوزیآتش هنگامِ امپراتور، نِرونِ آیا
 فرامرزی محمدتقی: برگردان/ ویر ویلیام: نویسنده

 
 آنتسیو ساحلی دهکدۀ در ،گرفتآتش مرُ وقتی رون،نِ

 قاصدهای وقتی ولی نگرفت جدی را خبر ابتدا او. بود
 خاکستر را مرُ سراسرِ آتش که بردند خبر برایش دیگر
. بازگشت شاحکومت پایتختِ سوی به شبانه ،است کرده

 مدیریت را امور ،بود زدههتبُ فاجعه این از کهاین با او
 بینِ در شایعاتی ولی ،زد مرُ بازسازی به دست و کرد

 تاریخ در منفور ایچهره به را روننِ که شد خشپ مردم
 برای را مرُ خودش او کردندمی فکر مردم. کرد لمبدّ

 آتش به)!(  نمایش یک دیدنِتدارک و گذرانیخوش
 .بنوازد ساز سوزی آتش حینِ تا است کشیده

 فرمانروای دو صورت به روننِ کنار در را خودش آگریپینا
 شده ضرب هایهسکّ. دید می مرُ امپراتوری بر مشترک

 مادرش و امپراتور از تصاویری به ،روننِ سلطنتِ آغاز در
 .اندشده نمزیّ

 عنوان به خود جایگاه در کهآن محض به روننِ لیکن
 امورِ در آگریپینا دخالت از کمکم شد، مستقر امپراتور

 سرباز مادرش اندرزهای پذیرفتن از و شد متنفر دولت
 بر آهنین شتیمُ با که خواستمی روننِ از آگریپینا. زد

 خائنان، کردنِمحکوم از و کند حکومت کشور
 روننِ. کردمی هواداری مرگ به شارقیبان و کارانجنایت

 که طوری به داد؛می ترجیح را عفو و اعتدال
 ،کند اعدام کهآن جای به را شامخالفان ترینخطرناک

 .کردمی تبعید دیگر هایسرزمین به

 او از چرا و چون بی پسرش که داشت انتظار آگریپینا
 مستقالنه خواهد می داد نشان نرون وقتی و کند اطاعت

 نرون به آگریپینا عشآ. آمد خشم به او کند، حکومت
 دیگر نفر چند با او. شد تبدیل نفرت به آرام آرام

 توطئه پسرش رساندن قتل به برای و شد همدست
 اعالم و کرد کشتن به تهدید را نرون آشکارا کرد؛ چینی
 خواهد تخت بر او جای به را بریتانیکوس که داشت
 به که حالی در بریتانیکوس شام، هنگام روز یک. نشاند
 این از پس ساعت چند و افتاد زمین بر پیچید می خود

 .فروبست جهان از چشم واقعه،
 رعصَ حملۀ اثر بر اشناتنی برادرِ که کرد می اصرار روننِ

 حاضران دیگر و آگریپینا ولی ،است افتاده حال این به
 زهر بریتانیکوس به که دادند می احتمال آنجا در

 که بود نگذشته واقعه این از چیزی. باشد شده خورانده
 ویالی به را آدمکش چند پیشگیرانه، ای ضربه در نرون

 به پیش ها سال از که رم. فرستاد آگریپینا تابستانی
 های خاندان های خونخواری و ها خویی درنده
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 به آگریپینا قتل خبر شنیدن از بود، گرفته خو امپراتوری
 آگریپینا که گفتند می آشکارا مردم. لرزید می خود

 نجواکنان، خفا در و است بوده رم شهر در منفی عاملی
 معرفی منفور شخصی و پایهدون شِمادرکُ یک را امپراتور

 مادرِ که آن هر که پذیرفتند می همگان. کردند می
 دیگری جنایت و جرم هر به تواندمی بکشد، را خودش

 .بزند دست

 مسیحی هایبالگردان
 مقصر برای شده پخش شایعات که نبود تردیدی
 اندک از پس رُم بزرگ سوزی آتش در امپراتور شناختن

 به بیمارگونه نیازی نرون. رسید نرون گوش به مدتی
. دادند تکان عمیقاً را او ها شایعه این و داشت محبوبیت

 عمدی سوزی آتش این که دانست نمی درستی به او
 متهمانش است، بوده عمدی اگر و تصادفی یا است بوده
 گفت که بود کسی نخستین تیگلینوس اند؟ کسانی چه

 رم، در. اند بوده سوزی آتش این عامل مسیحیان
 این پیروان که داشتند گله این از مردم از بسیاری
 آتش کردن خاموش برای رسانی کمک از مذهب

 پاولوس رهبری به مسیحیان. کردند می خودداری
 طبقه از آزادشدگانی و ها خارجی بردگان، غالباً تارسوس

 آنها. پذیرفتند می خود میان در عضویت به را پایین
 آنها نظر در که رم شهر و امپراتور شخص از همیشه

 می سخن انتقادی لحنی با کرد می ایفا را دوم بابل نقش
 تبلیغات رم سراسر در روز هر مذهب این پیروان. گفتند

 همانند رُمیان و کردند می پخش رمی ضد های متن و
 می را خدا چندین و بودند مشرک یا دین بی ها، یونانی

 تنها، خدای یک پرستندگان یا مسیحیان ولی پرستیدند
 .کردند می نفی را آنها همه

 رفتار بر مذهبی شکیبایی رُم، فرهنگی چند کالنشهر در
 از عقیدتی و نژادی های تفاوت به و بود غالب مردم
 ولی شد می داده اهمیت کمتر افراد اجتماعی طبقه

 بی احساس ای گونه به حکومت ادعای به مسیحیان
. زدند دامن خود همسایگان میان خصومت و اعتمادی

 امپراتور پرستش از شان خودداری و خدایی تک دینِ
 شدیداً که آنها. شد شهر در بسیار های تنش بروز موجب
 جنجال افرادی عنوان به بودند، شده نفرت موجب
 گسیختن هم از هدفشان که شدند می معرفی برانگیز
 .بود رُمی زندگی شیوه

 داد دستور ،بود خود کردنِ اعالم گناهبی شیفتۀ که روننِ
 تشکیل سوزی آتش این علل در تحقیآ برای گروهی

 این ایجاد احتمالی مظنونان عنوان به مسیحیان شود؛
 حاضر عینی شاهد ها ده. گرفتند قرار هدف سوزی آتش
 به پیوستن از فقط نه فرقه این که دهند شهادت شدند

 ظاهر از بلکه کرده، خودداری نشانان آتش های کوشش
 واقعه این از که شدمی استنباط چنین آن اعضای

 از برخی گفتند عینی شاهدان. هستند هم خوشحال
 هایشاندست ،کشیدند می پر خوشحالی از که مسیحیان

 شادی آشکارا و بودند کرده بلند آسمان به رو را
 از مذکور سوزی آتش که بودند معتقد آنها. کردندمی

 یعنی - ناجی. است داده می خبر دوره یک یافتن پایان
 از قیامت روز که بود کرده بینی پیش -جلیلی عیسایِ

 خواهد خواسته همگان از روز آن در و رسید خواهد راه
 را آنها علت و دهند گزارش را خود گناهان که شد

 سوزی، آتش دامنه شدن تر گسترده با همزمان. بگویند
 و دوخته آسمان به چشم نگرانی با مسیحیان از برخی
 آن از مسیح عیسی و شود باز آسمان که بودند منتظر
. کند هدایت ملکوت سوی به را اینان و شود ظاهر

 نام به دیگر مسیحی رهبر یک و( حواری بولس) پاولوس
 پیکار آتش با که بودند خواسته خود پیروان از مرقس
 از دیگری شاخه اما بشتابند ها زخمی یاری به و کنند
 هر با سرسختانه هلیل نام به مردی رهبری به فرقه این

 در. بودند کرده مخالفت ها زخمی به رساندن یاری گونه
 امر به آتش این که کرد اعالم هلیل محاکمه، حین

 نمانده باقی رم عمر پایان به چیزی و درگرفته عیسی
 مسیح گفته به که کافرانی - آن اهالی و شهر او. است

 مرد، این سخنان. کرد نفرین را - بودند مرگ سزاوار
 آتش مقصر عامل که مسیحیان. آورد دنبال به جنجالی

 شدند، معرفی رم دشمنان و شده داده تشخیص سوزی
 .شدند محکوم مرگ به درنگ بی

 بارخشونت و نادرست قضاوتِ
 به و کردمی استقبال تماشایی هایصحنه از همواره رُم

 در محکومان اعدامِ که شد آن بر تصمیم علت، همین
 مشاورانِ. شود اجرا ممکن شکلِ ترینتماشایی به و مألعام
 بدون جمعی، دسته اعدامِ که دادند اطمینان او به نِرون
 خواهد رُم اهالی روحیۀ باالرفتنِ موجب تردیدی هیچ
 .شد
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 از بازتابی شد، برگزار واتیکان های باغ در که اعدام جشنِ
 بر آپولون لباس با امپراتور. بود ای اسطوره موضوع یک
 هولناک رژه. گذشت رم های خیابان از ارابه بر سوار تن،

 و بند دهان و دستبند با برخی مسیحی، شدگان محکوم
 در نرون سر پشت حیوانات، پوست درون دیگر بعضی

 که یونان اساطیری های شخصیت از زنی. بود حرکت
 تِب شاه لوکوس، دوم زوجه و هلیوس دختر) که دیر مانند

 علت به شوهرش با همراه زتوس و آمفیون فرمان به که
 قتل به شیوه همین به آنتیوپه مادرشان با بدرفتاری

 قدر آن بود، شده بسته گاو یک های شاخ به که.( رسید
 نرون نگهبانان رفت، دنیا از که شد کشیده زمین روی

 بدن روی بستند، مرگ های چوبه به را باقیمانده اسیران
 «کاشتند» ها باغ پهنه در را همگی و ریختند نفت شان

 را تکشان تک و زدند آتش را همگی شب، رسیدن راه از با
. کردند تبدیل عجیب و گونه انسان هایی مشعل به

 کردند روشن را تاریک آسمان مسیحیان، سوزان پیکرهای
 ضجه. آوردند فراهم جشن مراسم برای را الزم روشنایی و

 افکن طنین شب دل در آنها آلود عذاب فریادهای و ها
 و شدند اعدام ترتیب بدین مسیحی هزار به نزدیک. شد

. دیگر برخی سرگرمی برای شد ای وسیله شان اعدام
 ولی نداشت سابقه زمان آن تا جشنی چنین برگزاری
. بود داده انجام مردم درباره نادرست قضاوتی امپراتور
 وحشت نرون سنگدلی و وحشیگری از مردم از بسیاری

 عامه دل آوردن دست به برای او های کوشش. شدند زده
 کارهای مشغول قدری به نرون اما داد عکس نتیجه مردم
 کارهای سرگرم او. نشد واکنش این متوجه که بود خود

 را آن که بود بزرگ اتاق 111 با جدیدش کاخ ساخت
 این در خزانه از او که هنگفتی مبالغ. نامید طالیی خانه

 ورشکستگی و خزانه کشیدن ته موجب کرد، هزینه راه
 .شد شهر جانبه همه

 امپراتور سقوطِ
 به دوباره را مردم تِمحبّ نتوانست هرگز پس آن از روننِ 

 یک آستانه به رُم میالدی، 67 سال در. آورد دست
 های ولخرجی آن علت ترین بزرگ که بود رسیده قحطی

 سنای و شهر های خیابان در او با مخالفت. بود امپراتور
 امپراتور ضد بر بزرگ های شورش و گرفت می شکل رُم
 حاد، مسائل این وجود با نرون. شد می آغاز والیات در

 از مراقبت و کرد آغاز را یونان به یکساله سیاحت

 شده آزاد بردگان از که سپرد هلیوس به را رم امپراتوری
 .بود پیشین

 تئاترهای آمفی در کرد، سفر یونان جای همه به روننِ
 و آوازخوانی مسابقات در و نواخت مردم برای معروف

. کرد رقابت یونانی رانانِابهارّ و خوانندگان با رانیابهارّ
 کرده سفر کشورشان به رم امپراتور اینکه از ها یونانی

 در هم سر پشت رم امپراتور. بالیدند می خود به بود
 از بیش را هایش پیروزی او. شد می پیروز ها مسابقه

 جایگاه به باشد مدیون خود ذاتی استعدادهای به آنکه
 نمی جرأت کس هیچ. بود مدیون اش اجتماعی واالی
 ها مسابقه در یا دهد قرار خود الشعاع تحت را او کرد

 همه خواندن، و نواختن نرون نظر در. دهد شکستش
 نخستش اولویت امپراتوری بر کردن حکومت بود؛ چیزی

 که کردند می احساس رُم اهالی. رفت نمی شمار به
 رها خود حال به را آنان و کرده خیانت آنها به امپراتور

 می آنها به مردم احساس این، از گذشته. است کرده
 برای ها رقابت و ها مسابقه در حضور با امپراتور که گفت

 دیگر، کشوری در ارزش بی زیورآالت آوردن دست به
 با که ها رمی. است کرده مسخره را رم شهر و خودش
 مواجه نشین خارج امپراتور یک و خوراکی مواد کمبود

 اسپانیا، هنگام این در. آمدند خشم به سخت بودند، شده
 اقتدار شناختن رسمیت به از آفریقا، شمال و گُل ناحیه
 بود شده شایع آنکه بدتر همه از. کردند سرپیچی نرون
 از که الیآ نظامی و سیاستمدار و بعدی امپراتور گالبا،
 او علیه کودتا نقشه بود، شده محکوم مرگ به نرون سوی

 کرد می التماس امپراتور به هلیوس. است دیده تدارک را
 به میالدی 68 سال در سرانجام او و بازگردد میهن به که
 مقام که بود سال چندین نرون. داد رضایت کار این

 علت همین به و سپرده فراموشی به را مردم و امپراتوری
 اعتبار. بود شده کاسته روز به روز متحدانش شمار از

 از علت همین به و سپرده فراموشی به را مردم و امپراتور
 اعتبار. بود شده کاسته روز به روز متحدانش شمار

 مجلس. بود دیده آسیب ناپذیر جبران طرزی به امپراتور
 پشت او به( امپراتور پاسداران) پرایتوری گارد و سنا

 حمایت تخت و تاج تصرف برای گالبا ادعای از و کرده
 مردم دشمنِ و معزول امپراتوری مقامِ از روننِ. کردند
 عنوان این که بود سزاری آخرین و نخستین او شد؛ اعالم

 دور مردم از ترتیب بدین که روننِ. کردمی دریافت را
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 به او. زد خودکشی به دست ،بود شده سرافکنده و افتاده
 خود گلوی در را خنجری اپافرودیتوس اشمنشی کمک

 با هنرمندی چه": بود چنین او کلمات آخرین. ردبُ فرو
 "!رودمی جهان از من

 گمشده هایمیراث
 ولی زد، نمی ویولن رم سوزی آتش حین نرون گرچه
 به اش امپراتوری وظیفه انجام در او اینکه گفتن حتماً
 خودش از میالدی 60 سال بزرگ سوزی آتش دنبال

 حقیقت بیان در کوتاهی معنی به داد، نشان کوتاهی
 سلسله در امپراتور آخرین که نرون از. بود خواهد

 به بیشتر رود، می شمار به کالودیان- یولیو امپراتوران
 تا شود می برده نام هایش کوتاهی و ها جنایت علت

 بدترین را نرون عموماً دانان، تاریخ. دستاوردهایش
 .دانند می رم امپراتوری تاریخ امپراتور

 بسیاری کارهای خود سلطنت دورۀ در نرون حال این با
 نخستین از یکی که او. رسانید پایان به و کرد آغاز را

. کرد تبدیل باشکوه شهری به را رم. بود شهری احیاگران
 آتش از پیش هایسال مِرُ با مقایسه در روننِ دورۀ مِرُ

. بود کارآمدتر و تمیزتر تر، مجلل مراتب به بزرگ، سوزی
 در عظیم شاهکاری عنوان به اش هزینه پر طالیی خانۀ

 ،روننِ. پابرجاست ما روزگار تا چنانهم معماری عرصۀ
 هایش ساختمان کارکرد و شکل گرفتن نظر در با را مرُ

 سلطنتِ دورۀ در را آن شکوفایی موجبات و کرد طراحی
 و هاخیابان در چنانهم روننِ میراثِ. آورد فراهم خود

 .دهد می ادامه خود حیاتِ به معاصر مِرُ بناهای
 

 12 شماره ها،دانستنی همشهری، نشریۀ: سرچشمه
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 راستکارآفاق  به روایتِ همسرش خسرو روزبه
 قهرمانِ ملّیِ ایران شهریورماه، زادروزِ انتشار به بهانۀ یکمِ

 
 شرایطِ درنظرگرفتن با»: نوشت پدرم به مضمون بدین اینامه که گذشتمی او ]روزبه[ محکومیتِ از ماه یک تقریباً

 از پس که بگیرید درنظر باشم، زندگی شریکِ آفاق با اممایل من است،زندانی سال13 اشبهترین که من زندگی سخت
 خواهد خوشحال مرا او با زندگی در شرکت. بماند شوهر بدونِ استممکن آفاق دیگر، سال چند ویا یک یا ماه دو
. بخواهید را آفاق نظرِ مورد این در که بهتراست. کنممی افتخار روزبه مثل دامادی داشتنِ به من :پدرم جوابِ. «کرد
 ایشایسته زنِ او برای که کنممی تعهّد من داشته، خود زندگی در شرکت شایستۀ مرا روزبه کهاین پاسِ به :من پاسخِ

 همسری افتخارِ به من ترتیب بدین. شد معاوضه زندان رئیسِ میزِ زیر در ما ازدواج هایحلقه روز آن فردای. باشم
 داشت...می دوست را هاانسان او بود، کلمه واقعیِ مفهومِ به انسان اودرآمدم...  روزبه

 

و خواهر فهیمه راستکار، دوبلور و بازیگر تئاتر و  "خسرو روزبه"راستکار، همسر قهرمان ملی ایران آفاق  گ:نژرا

نشریۀ  گذاریپایه مناسبتبه مراسمیدر  1505درسال  را زیر یاد نجف دریابندری( متنسینما )همسر زنده

 پرتغال، اسپانیا،: جمله از کشورهائی قهرمان هایکمونیست همسرانِ حضور با و "سوسیالیسم و صلح مسائلِ"

 گذرانید.عینا از نظر می "خسرو روزبه"زادروز  شهریور،اولمناسبت که به هنمود قرائت وچکسلواکی عراق یونان،

 ☘☘ ☘ 

 متولد طیمتوسّ خانوادۀ و مالیر در1912 سال در روزبه

 در روزبه را دبیرستان اول سیکلِ و ابتدائی دورۀ. شد

 با همدان در را دوم سیکلِ و یمادّ سختِ شرایط با مالیر

 دوران تمامِ در کهاین با. گذراند بیشتری سختی

 و تمجید مورد او ریاضی ذوقِ و بود اول شاگرد تحصیلی

 شرایطِ مناسبت به معهذا داشت، قرار او مینمعلّ تحسینِ

 که بود ناگزیر ایران دیگر جوان هامیلیون مثل ی،مادّ بدِ

 وارد و کند نظرصرف علوم دانشکدۀ در تحصیل ادامۀ از

 با را افسری دانشکدۀ دورۀ روزبه. شود ارتش خدمتِ

 تحصیلی دورانِ خاتمۀ از پس گذراند، نمرات ترینعالی

 رساله و شد خدمت مشغول ضدهوائی توپخانه هنگِ در

 استروسکوپ بانی، دیده دوربینِ اوپتیک، عنوان تحت ای

 حیث از او تألیفات مجموعۀ کلی بطور. کرد تألیف
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 به شطرنج سیاسی، ادبی، نظامی، تخصصی، هایکتاب

 .رسدمی جلد 16

 ارتش، فاسدِ محیطِ. بود آالیشبی و پاک جوانی روزبه

 روزبه بود، فرماحکم آن در که هائیعدالتیبی و هادزدی

 ولی. داشتمی وا محیط این علیه مبارزه و اعتراض به را

 نمی پیش از فردی مبارزۀ با کار که شد متوجه بعدها او

 تودۀ حزب ایران، کارگر طبقۀ حزب هنگام آن در. رود

 مبارزۀ به خود بخشِآزادی و مترقی برنامۀ با ایران،

 و زحمتکش طبقاتِ و بود برخاسته داریدامنه سیاسی

 حزب ینا به گروهگروه ایران پرستمیهن مردمِ تمام

 و پیوست حزب این صفوف به نیز روزبه. آوردندمی روی

 تودۀ حزب صفوف در حیات لحظۀ آخرین تا پس آن از

 بادزنده» شعار با اعدام چوبۀ پای در و کرد مبارزه ایران

 .بست جهان این از چشم «ایران تودۀ حزب

. بودم خواهرم منزل در1902 سال تابستانی روز یک در

 بلند، پیشانیِ با سیما،خوش جوانی با مرا جاآن در

 آشنا ،بود پاک قلبِ یک دهندۀنشان که شفاف چشمانِ

 .بود روزبه خسرو جوان این. کردند

 زندانِ از روزبه: »خواندم هاروزنامه در سال یک از پس

 تعقیب مورد که روزبه1902 سال در. «کرد فرار دژبان

 اطاعتِ» کتابِ مدت این طی و شد مخفی ماه ده بود،

 و ارتش فسادِ آن در و کرد تألیف را «کورکورانه

 خاطرنشان و کرد افشا را محیط آن هایعدالتیبی

 در و موجود رژیمِ ها،این همۀ اصلی بِمسبّ که ساخت

 و افسران بین در مخفیانه کتاب این. است شاه آن راسِ

 برای پلیس دستگاهِ کوشش. شد پخش ارتش سربازان

. زدند حیله به دست لذا نرسید، جائی به روزبه دستگیری

 مخفی که افسرانی که کرد اعالم ارتش ستاد رئیس

 حقوق و بازگردند خود کار به توانندمی هستند

 خارج خود گاهمخفی از روزبه. دارند دریافت را افتادهپس

 ولی. پرداخت تدریس به افسری دانشکدۀ در باز و شد

 زندانی ماه یک از پس. کردند دستگیر را او بعد روز16

 دهند تحویل صحرائی دادگاهِ به را او شد گرفته تصمیم

 شبانه و شد خبر با تصمیم این از روزبه. کنند تیرباران و

 پنهان من خواهرِ منزلِ در و کرد فرار دژبان زندانِ از

 .شد

 بدو در. رفتم خواهرم منزل به باز من 1906 تابستان

 سبیلِ نامناسب، هایلباس با تنومند، نسبتاً مردِ ورود

 معرفی مرا. کرد جلب مرا نظر نکرده اصالح صورتِ و بلند

 به و نامید کنتراتچی جعفری منوچهر را خود او. کردند

 جائی را شما من کهاین مثلِ کردم سئوال. داد دست من

 جواب خونسردی با آئید؟می آشنا من نظر به ام،دیده

 اید؟ کرده مسافرت مازندران به شما آیا ،«شاید: »داد

 برخورده همبه خانهمهمان در شاید: گفت بله،: گفتم

 من سئوالِ. داشتم کنترات آنجا در من چون باشیم،

 مطلبِ گرفت تصمیم او و بود کرده نگران را روزبه ظاهراً

 به کنترات و معامله صحبت. بکشد میان به را دیگری

 منفعت و معامله و پول بارۀدر صحبت از من. آمد میان

: گفتم و برخاستم جا از و نیاوردم طافت و شدم خسته

 از. بکنید دفاع خود پول کیسۀ از زیرا دارید حآ شما

 زیرا بود رسیده خود مقصود به کامالً او. شدم خارج اتاق

 که ایروزبه و او میان توانستمنمی مطمئناً من دیگر

 وجهِ ترینکوچک بودم، شنیده را او وصفِ و دیده

 .کنم پیدا مشابهتی

 باشیم فداکار سرباز مثلِ باید ما
 مردِ را او زیرا ندیدم، را او هم باریک من. گذشت ماهسه

 نزدیک دهات از یکی به چندروزی. دانستممی مرتجعی

 آقای» اتفاق به خواهرم بعد کمی. بودم رفته تهران

 این که دانستم بعد روز سه. آمدند جاآن به «جعفری

 او به نسبت که ایزننده رفتار از و است روزبه شخص

 یک او به نسبت کردم احساس. کردم خواهی عذر داشتم

 او جانِ حفظِ مقابل در را خود و دارم عمیآ احترامِ

 اختصاص خلآ به زندگی این زیرا دانم،می مسئول

 .داشت

 مبارزۀ صحنۀ در ما: »گفت من به روزبه ده آن در

 ما الحِسِ. باشیم فداکاری سربازِ مثلِ باید خود اجتماعی

 هایتوده رهائیِ ما هدفِ لنینیسم، ال مارکسیسم

 و سوسیالیسم ساختمانِ و استعمار قیدِ از زحمتکش
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 باید شجاع مبارزِ یک ،شعار بنابرایناست...  کمونیسم

 سوی به لنینیسم ال مارکسیسم الحِسِ با: باشد چنین

 درسِ من به بود، من مِمعلّ روزبه. «پیش به هدف،

 من مِمعلّ همیشه او. دادمی اجتماعی علومِ و ریاضی

 غیر از قبل سال یک یعنی ،1908 سال در. خواهدبود

 من به روزبه ایران، توده حزب کردن اعالم قانونی

 .شوم حزب این عضوِ کرد پیشنهاد

 را او احترامِ روز به روز که روزبه برجستۀ اخالقیِ خصائلِ

 بشر قاطعیت، شجاعت، :کردمی ترعمیآ من نظر در

 به روز من عالقۀ. بود او انترناسیونالیستی روحِ و دوستی

 محسوس گرچه و شدمی بیشتر او حیاتِ و روزبه به روز

 در او ولی دارد، وجود ما بین در متقابلی عالقۀ که بود

 عالقه این که دادنمی اجازه خود به ،داشت که شرایطی

 جاسوسی هایسازمان همکاری با پلیس. دارد ابراز را

 چنانهم روزبه ولی ،بود روزبه تعقیبِ در هاامپریالیست

 پلیس رۀدای. دادمی ادامه خود کارِبه و بود سردخون

. کردند دستگیر را روزبه سرانجام و شدمی ترتنگ و تنگ

 حاکمه دستگاه. کردندمی پنهان جدا را روزبه بازداشتِ

 اعدام و محاکمه یسرّ دادگاهِ در را روزبه داشت تصمیم

 شد موجب استعماریِ ضدّ و ملی احزابِ اقداماتِ. نماید

 و دادگاه در روزبه شجاعانۀ دفاع. شود علنی دادگاه که

. داد نجات حتمی مرگِ از را او ایران تِملّ پشتیبانی

 روزبه و داد تخفیف دودرجه شاه دستورِ رغمِعلی دادگاه

 به روزبه دادگاهِ قضاتِ. کرد محکوم حبس سال12 به را

 .شدند تبعید شاه دستور

 که گذشتمی [روزبه] او محکومیتِ از ماه یک تقریباً

 درنظرگرفتن با»: نوشت پدرم به مضمون بدین اینامه

 سال12 شابهترین که من زندگی سخت شرایطِ

 باشم، زندگی شریکِ آفاق با مامایل من است،زندانی

 سال چند ویا یک یا ماه دو از پس که بگیرید درنظر

 در شرکت. بماند شوهر بدونِ ستاممکن آفاق دیگر،

 :پدرم جوابِ. «کرد خواهد خوشحال مرا او با زندگی

. کنممی افتخار روزبه مثل دامادی داشتنِ به من

 پاسخِ. بخواهید را آفاق نظرِ مورد این در که بهتراست

 زندگی در شرکت شایستۀ مرا روزبه کهاین پاسِ به :من

 ایشایسته زنِ او برای که کنممی دتعهّ من داشته، خود

 میزِ زیر در ما ازدواج هایحلقه روز آن فردای. باشم

 افتخارِ به من ترتیب بدین. شد معاوضه زندان رئیسِ

 .درآمدم روزبه همسری

 به قمتعلّ که گذارممی احترام قلبی به من

 باشد خلق تمامِ
 و شد اعالم قانونی غیر ایران تودۀ حزب 1909 سال در

 و دستگیر حزبی افرادِ و مرکزی کمیتۀ اعضاءِ از ایهعدّ

 گذشتمی روزبه شدنِزندانی از سال سه. شدند زندانی

 تودۀ حزب مرکزی کمیتۀ اعضای از نفر 9 اتفاق به که

 ولی برخاست تعقیب به پلیس. کرد فرار زندان از ایران

 من و گذشتمی او فرارِ از ماه سه. نگرفت اینتیجه ازآن

 روزبه مالقات، اولین در ماه، سه از پس. بودم خبربی او از

 رفت فرو عمیقی سکوتِ در. آموخت من به ایتازه درسِ

 من قلبِ که بگویم من اگر شویمی متأثر آیا: »گفت و

 چنین کسی اگر دانیمی نیست؟ تو به آمتعلّ تنها

 ،ایستاد تو قلبِ اگر یعنی کند، ثابت باید بکند، را ادعائی

 در که کسانی برای کار این اما کنم، خودکشی باید من

 من قلبِ روزی اگر است، غلط هستند اجتماع خدمتِ

 من. دهی ادامه خود اجتماعی وظیفۀ به باید تو ،ایستاد

. «باشد خلآ تمامِ به آمتعلّ که گذارممی احترام قلبی به

 آماده دشواری روزهای چنین برای مرا همیشه او

 .کردمی

 دوست را هاانسان او. بود واقعی مفهومِ به انسان ،روزبه

 خود دفاع آخرین در او که نیست تصادفی. داشتمی

 به خدمت خاطر به که آتشی اقتضای به من»: گویدمی

 راهِ کشد، می شعله امسینه درون در ایران های خلآ

 که کنم اذعان باید و امکرده انتخاب را ایران تودۀ حزب

 تار همۀ و ماپوست م،اگوشت م،اخون م،ااستخوان م،اجان

 و سوسیالیسم، عاشآِ من ست،ایتوده وجودم پودِ و

 «.هستم آن صادقِ عاشآِ
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راستکار آفاق همسرش روایتِ  به روزبه خسرو 45   

 

 ایتازه مصائبِ زاهدی ال شاه کودتای 1921سال در

 و یمترقّ افرادِ از هازندان. کرد ایران تِملّ گیرِدامن

 به لمتوسّ پلیس دستگاهِ. رشدپُ هاکمونیست

 وابسته نظامی سازمان. شد وسطائی قرون هایشکنجه

 نفر 711 و شد کشف پلیس طرف از ایران تودۀ حزب به

 افسر 48. شدند دستگیر ایران ارتشِ افسرانِ بهترین از

 بقیه و اعدام ایران تودۀ حزب اعضاء از گروهی همراهِ به

 با پلیس. شدند محکوم تالمدّطویل هایحبس به

 یعنی نظامی سازماندۀ و رهبر تعقیبِ در بیشتری فعالیتِ

 .بود روزبه

 در ،بودم تعقیب تحتِ چون که بود سال دو نیز خود من

 از. کردممی زندگی امخانواده از دور و مخفی شرایطِ

 و ندیده را روزبه که بود ماه پنج افسران دستگیری تاریخ

 باید که رسید مرکزی کمیتۀ دستورِ. نداشتم خبری او از

 این کردم، را روزبه مالقاتِ تقاضای. شوم خارج ایران از

 کههنگامی. بود دبَاَ برای من مالقاتِ آخرین واقعدر

 ،خواستم را او نظر و گفتم او به را مرکزی کمیته دستورِ

 یک مثلِ باید و ایرانی تودۀ حزب عضوِ تو: »داد جواب

 دستور مرکزی کمیتۀ چهآن به حزبی انضباطِ با فردِ

 «.نمائی عمل دهدمی

 کرد استقبال باز پیشانیِ با را مرگ او
 لندن رادیوی از 1927سال در را روزبه دستگیری خبرِ

 از پس روزبه 41 ساعت امروز که مضمون بدین ،شنیدم

 بیمارستانِ به و زخمی پلیس با خورد و زد دقیقه41

 این باشد رتصوّ قابلِ کنممی گمان. گردیدحمل ارتش

 ماه11 روزبه. است ناگوار چقدر دورافتاده زنِ برای خبر

 در سرانجام و داشت قرار وحشیانه های شکنجه زیر در

 .شد اعدام 1928 مه ماه 11 روز دمِسپیده

 آنبه نه ،کرد استقبال باز پیشانیِ با را مرگ اگر روزبه

 در خودش او. است سیر زندگی از که]بود[  معنی

 با دادگاه محضرِ در من اگر: »گوید می شادفاع آخرین

 و سیاسی نظریاتِ و عقاید از ترتمام هرچه صراحتِ

 طورِهب که بود آن خاطرِهب نه کردم، دفاع خودم اجتماعیِ

 به مردن. دانم می گوارا و شیرین شربتی را مرگ مطلآ

 صاحبِ که کسانی برای ویژه به است، ناگوار حال هر

 میداُ آینده، به میداُ از آکنده شانقلب و هستند عقیده

 و قیمت هر به ماندن زنده ولی. است تابناک آیندۀ به

 ماندن زنده اگر نیست، هاانسان شایستۀ نیز شرط

 از گذشتن پستی، به دادنتن و تحیثیّ هتکِ به مشروط

 و سیاسی هایآرمان و عقاید سرِ بر نهادن پا آبرو،

 «.دارد شرف آن بر بار صد مرگ باشد، اجتماعی

 
 لحظۀ آخرین تا شد دستگیر روزبه که ایلحظه اولین از

 و کمونیست احزابِ و جهان خواهِیترقّ مردمِ ،او حیاتِ

. کردند مبارزه مرگ از روزبه نجاتِ برای کارگری

 وقت دولتِ به و شاه به روز هر اعتراض هایتلگراف

 ثمر به متأسفانه هاکوشش این ولی. شدمی مخابره

 .کردند اعدام را او دژخیمان و نرسید

 طی را فوق متنِ روزبه آفاق خانم :آگاهی برای

 و صلح مسائلِ"گذاریپایه به مراسمی

 هایکمونیست همسرانِ حضور با و "سوسیالیسم

 یونان، پرتغال، اسپانیا،: جمله از کشورهائی قهرمان

 .نمودند قرائت چکسلواکی و عراق

( 9) 1ۀشمار ،"المللیبین مسائلِ"نشریۀ  سرچشمه:

 1101 تیر ال خرداد

 بازگشت به نمایه                                                                                                                          
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شد تمام فاطمی حسین دکتر جانِ  قیمتِ  به که ایمقاله 46   

 

 دکتر حسین فاطمی تمام شدای که به قیمتِ جانِ مقاله
 155۲مرداد  ۲8به بهانه سالگرد کودتای شوم امپریالیستی 

 "امروز باختر" روزنامه ی درتند مقالۀدر مصدق  یاد د.کتر محمّدزنده دولت وقت خارجه وزیر ،فاطمی حسیندکتر 

 است، رسیده پایان به پهلوی سلطنت کهاین و فرار شاه، با تصور 1114 مرداد 42 نافرجام کودتای از پسیک روز 

 شکست و مرداد 48 در ورق گشتِبر از پس .دهد می قرار خطاب آمیزی توهین و تند الفاظ با را رضاشاه او پدر و شاه

 تیرباران و بازداشت شاه، خانواده به نسبت آمیزتوهین ادبیات این خاطر به فاطمی دکتر مصدق، ملّی دولتِ سقوط و

 "کرد فرار بکشد، خون و خاک به را وطن میخواست که خائنی":است جمله این فاطمی مقاله تیتر .شود می

 

 

 ...را در ادامه می خوانیم تاریخیمتن این مقاله 
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کرد فرار 1332 مرداد 25 در که خائنی 47 ...  

 

 فرار کرد... 155۲مرداد  ۲3خائنی که در 
 یاد دکتر حسین فاطمیزندهبه قلم 

"

 و مسلح افسر چند دیشب نیم و یازده ساعت"

 شاهنشاهی گارد سرباز نفر شصت پنجاه قریب

 کنارهای در که راهزنانی مثل دست به تیر شصت
 من خانه به ایدخوانده وسطایی قرون افسانه

 پا کفش من دهند اجازه حتی اینکه بدون و ریختند

 مرا مادرش و ماهه یازده طفل شیون برابر در ،کنم
 گارد توقیفگاه – سلطنتی کاخ – سعدآباد به

 ساعت تا نیز امخانه اطاق هر در و بردند شاهنشاهی

 دراین .فرمودند بیتوته سرباز دوازده صبح چهار
 کودتای این– جنایت این ماجرای خواهمنمی مقاله

 به را «شاهنشاهی» تجاوز و دستبرد این ،–ننگین

 را حقایقی دارم میل کهبل ،دهم شرح ملت حقوق
 مانده مخفی مردم از آن مهم قسمت امروز تا که

 :کنم ذکر است
 جنگ مردم نهضت با دهندمی نصیحت شما به که هااین

 ملت این از بدی چه شما مگر هستند؟ کسانی چه کنید
 گیرید؟می قرار او مخالفین اول صف در که ایددیده

 در باریک گفتم او به باالخره کردیم صحبت خیلی روز آن
 را مصدق دکتر انگلیس سفارت دستور به تیر امسی

 خیال آیا ،دیدید را آن سزای و کردید استعفا به مجبور
 کرد؟ تکرار را تلخ آزمایش آن است ممکن کنیدمی

 هر دزد، چه هر گاهقبله اخیر سال ده طول تمام در دربار
 و داشته قرار بوده اجتماع واخورده چه هر و ناموسبی چه

 سفارت اتکاء نکته و خارجیان گاهتکیه تنها بدتر همه از
 .است بوده لعنتی و کثیف و گند دربار این انگلیس

 جوان این آستان به هرگز اخیر سال دوازده طول در من
 جبن و ضعف موقع افسرده مار مثل که خال و خط خوش

 جانگزای نیش مناسب فرصت در و کشیدمی درهم سر
 هم دفعه آخرین این و امنیاورده فرود سر زندمی را خود
 نشانِ هرگز ،داد من به همایون نشان خودش ابتکار به که

 این که دانستممی زیرا نزدم سینه بر را او اهدایی
 پنجاه که است «هاییهمایون» همان قماش از «همایون»

 هند اشغال موقع در هاانگلیس را او نظیر( راجه) شصت
 .اندکرده ایجاد کشور آن وسیع خاک در

 خصمِ و پرستانوطن آزادمردان، همۀ دشمنِ دربار

 .است آزادی و استقالل راهِ مبارزینِ
 ملت جهاد راه در که من بپرسید او از نیست طوراین اگر

 تن و جان بر را اجنبی گلوله درد و رنج و درد هنوز ایران
 با مذاکره در نشده خارج بیمارستان از هنوز و دارم خود

 جرمی چه ،کنممی انرژی و قوه صرف دیگر اجنبی
 افرادی تجاوزات اسیر باید شب نیمه که شدم مرتکب
 بشوم؟ الطریآقطاع و غارتگر

 که ندارم را آن انتظار هرگز پهلوی شاه محمدرضا از من
 بکار بیگانگان برابر در را خودش شهامت و شجاعت این

 از هم تونس بیک و مراکش سلطان قدر به حتی من ببرد،
 اعتراف ولی خواهمنمی را ملت حقوق از حمایت او

 و فکر کوچک و حقیر را او درجه این تا که کنممی
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کرد فرار 1332 مرداد 25 در که خائنی 48 ...  

 

 جهاد و مبارزات بر شبیخون که شمردمنمی العقلضعیف
 و هافداکاری محصول تمام و بزند خود ملت

 قربانی را کشور بینوای و محروم مردم هایجانفشانی
 .کند اجانب با زدن الس و بازیهوس
 این از شما فامیل و شما دیگر بپرسد او از نیست یکی
 را آنها پدرت سال بیست که لختی و برهنه پا مشت یک
 برای و فروخت خویش مستقیم نظر زیر جنوب نفت به

 گذاشته باقی را 1911 قرارداد نیز خود از بعد سال چهل
 خواهید؟می چه

 و اموال و امالک بردید، غارت به را مملکت یک ثروت
 در است سال سی خانواده این دست از مردم نوامیس

 شب تاریکی از بدکارها و دزدها مثل هم حاال نبوده، امان
 به استراحت برای و کنیدمی استفاده کودتا برای

 برید؟می تشریف کالردشت
 کلنل «آیرنسید» دستیاری به مرتبه یک شما پدر

 عاقبت و کشید شمشیر خود هموطنان روی به انگلیسی،
 هم بر چشم «ژوهانسبورگ» گوشه در نکبت منتهای در

 از شما امروز که دید چیزی چه جنایت این از او. گذاشت
 ایادی و بغداد انگلیس سفارت هایفرستاده نقشه روی
 نو از را آمیزملعنت و بارنکبت راه همان اجنبی خوارجیره

 ؟!پیماییدمی

 آخرین شد مرتکب دیشب که آوریننگ رفتار با دربار
 دوازده به باید دیگر. برید داشت ملت با که را وصلی خط
 و خواهران و برادران تحریک سال دوازده توطئه، سال
 و داد خاتمه اجنبی شهوات و اغراض سال دوازده و مادر

 و دارد وجود ملتی که کرد ثابت کامال شاهنشاهی گارد به
 تا فقط را دربار ننگین تحریکات و هاتوطئه مردم این

 ایرانی صبر کاسه. کنند تحمل توانندمی محدودی مدت
 هایداستان که جنایات این از انتقام فریاد و شده لبریز

 .خیزدمی بر بزرگ و کوچک گلوی از کرده کهنه را فاروق
 سرنوشت به اعتناییبی و پرستیشهوت و عیاشی
 بپرسید دربار از. کافیست جا همین تا مردم هامیلیون

 پای تا خواهید؟می چه مملکت و مردم جان از دیگر
 به و ایدرفته جلو شما اکنون وطن سقوط و تاریخ انقراض
 را پرستیاجنبی و کاریسیاه و بدنامی گور آن خود دست
 .کندید
 به شاهنشاهی گارد سربازان و افسران که موقعی دیشب
 سعدآباد گاهتوقیف به مرا و بودند گرفته نشانه من طرف

 سعدی شعر این لبزیرِ سردیخونِ کمال با من ،بردندمی
 :کردممی زمزمه را
 به نیاید شکِ کند آن همه_ روزگار را مرد شود تیره و"

 "کار
 

 1114مرداد  46روزنامه باختر امروز مورخ سرچشمه: 

 
 

 بازگشت به نمایه
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دیگران نگاهِ  از پورآریان امیرحسین 49   

 

 آید در حدیثِ دیگرانتر آن باشد که سرّ ِ دلبران/ گفته خوش

 از نگاهِ دیگران پورامیرحسین آریان
 (1581مرداد  8 – 1515اسفند  8)

 

 کلیک یا لمس نمایید عبارات آبی رنگ بر روی  ،از فهرست زیر خود  مطالعه و یا دانلود مطالب موردنظر ،برای دسترسی
 

 
 پور و اصغر محبوبدکتر امیرحسین آریان انیادزندهدو جانِ شیفتۀ هنر و ادبیات، تصویر 

 مطبوعاتِ داخلِ کشور

 چیستاۀ نشری

 .1181، مهر 181سال نوزدهم، شماره ردیف 

  پور رفت، پرویز شهریاریامیرحسین آریان

 محقآیاد باد آن روزگاران یاد باد، دکتر مهدی 

 محمد خلیلی شعر(،)با سرایش نیسان

  استاد آریان پور، دکتر خسرو پارسا

 شعر(، کبوتر ارشدی) با یاد امیرحسین آریان پور

  خاطره هایی از استاد دکتر امیرحسین آریان پور، دکتر یوسف فضایی

  خاطرات شاگردی کوچک از استادی بزرگ، دکتر جواد یوسفیان

  منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر، متن خطابه سید عبداهلل انوار هنگام به خاک سپاری دکتر آریان پوراین 
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  خورشید کوچه ذغالی، عبدالرضا احمدی

  آریان پور همچنان نگران آینده است، علی اصغر بهرامی

 لککِ ۀنشری

 1181، مهر و آبان 147دوره جدید، شماره 

 بریده ای از خاطرات دکتر امیرحسین آریان پور

  نادان زیستن، ناصر زرافشان ردن و افسوسِدانا مُ حیفِ

 بازخوانی جامعه شناسی هنر آریان پور، فریبرز رئیس دانا

 بحران جامعه شناسی رادیکال، مجید مددی

 گرای، شالوده ای برای پژوهشگران هنر، حسن اصغریکتاب آئین آشوب

 مقدمه ای بر سلوک آریان پور، داریوش مهرآئین

 نشریات سایرِ

، 1پور، ایران نامک، شمارۀ ، امیر حسین1101 دهۀ در مارکسیستی شناسیجامعه تدریس و پورآریان ینحسامیر

 (این مقاله اف.دی.دانلود فایل پی) 1192بهار 

 عرصه ادب و هنر، دکتر امیرحسین جامعه شناس، داریوش عباداللهی جاودانه مرد

 1179بهمن ماه  41مهد آزادی، یکشنبه 

 چهره سرشناس ادبیات و هنر معاصر، داریوش عباداللهی

 1179بهمن ماه  42برای پاسداشت مقام علمی و ادبی دکتر امیرحسین آریان پور، احرار، سه شنبه 

 امیرحسین آریان پور، یاد باد آن روزگاران یاد باد، دکتر مهدی محقآ

  4، ص 1181مرداد  11روزنامه اطالعات، چهارشنبه 

 درگذشت امیرحسین آریان پور بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره

  1181مرداد  11

 آریان پور از نگاه تحلیل گران خارجی

 16، ص 1181مرداد  11روزنامه ایران، شنبه 

 معاصر، داریوش عباداللهیدر سوگ استاد امیرحسین آریان پور، جامعه شناس، محقآ و فیلسوف بی بدیل 

  1181مرداد  10احرار، یکشنبه 

 دکتر آریان پور به ابدیت پیوست، داریوش عباداللهی

 1181مرداد  17برای بزرگداشت مقام علمی و ادبی استاد، مهد آزادی، چهارشنبه 
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پرداز معاصر، برای پاسداشت مقام علمی و ادبی زنده یاد دکتر امیرحسین آریان پور، جامعه شناس و نظریه 

 داریوش عباداللهی

 1181شهریور  2عصر آزادی، دوشنبه 

 دکتر امیرحسین آریان پور درگذشت

 47، ص 1181نشریه جهان کتاب، شهریور 

 دانشوری جامع و پژوهشگری دقیآ، محمد رضا ارشاد

  14، ص 1181مرداد  11پور از پیشگامان علوم اجتماعی در ایران، همشهری، شنبه رحسین آریانیاد استاد امیبه

 صخره ای بود در مسیل، امیرحسین آریان پور از اندیشیدن بازماند

  ص یک ،81مردادماه  47نشریه مهد آزادی، آدینه، شنبه 

 در سوگ برجسته ترین معلم جامعه شناسی در ایران، دکتر امیرحسین آریان پور، علی اکبر مهدی

  111-112، ص 1181نشریه بخارا، شماره نوزدهم، مرداد و شهریور 

 راهیان سفر بی بازگشت

 106-102و ص  100-101، ص 1181بستان فصل نامه هستی، تا

 یادی از دکتر امیرحسین آریان پور

 11، ص 1181شهریور  11مجله دنیای ورزش، شنبه 

 یادش بخیر، ناصر جبلی

 6، ص 1181شهریورماه  17هفته نامه کایر، نشریه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شمال ایران، شنبه 

 خدمت عاشقانه، میرزا آقا اعتمادی

  16-12، ص 1181نشریه یوگا، پاییز 

 یادنامه آریان پور، جمشید آزادگان

 71-69، ص 81استادیار گروه آموزش تاریخ دانشگاه شهید بهشتی تهران، مجله نافه، مرداد و شهریور و مهر 

 یادمان استاد امیرحسین آریان پور

  2و  1، ص 1181خبرنامه انجمن جامعه شناسی ایران، شماره چهارم، فروردین 

 ابعاد نگاه آریان پور

داشت استاد دکتر امیرحسین آریان پور و ذیل تکمیلی آن، نشریه متن سخنرانی بهمن حیدری در مراسم بزرگ

  12-1، ص 1181کلک، خرداد و تیر 

 پروای چیزی جز کتاب نداشت

نگاهی به زندگی مرحوم دکتر امیرحسین آریان پور به مناسبت سالروز درگذشت وی، جوانشیر فرآذین )مدرس از 

 11، ص 1181مرداد  11دانشگاه تبریز( ، روزنامه همشهری، پنج شنبه 
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 نواندیشی علمی و پویایی ذهنی در جامعه گرایی، پویا امیدوار

 41، ص  10-11، شماره 1181مجله پیام شمال، سال پنجم، مرداد و شهریور 

 آریان پور و نظریه تاریخ، پرویز اذکایی

 10-11، ص 1181نشریه چیستا، سال بیستم، شماره یک، مهر 

 حسرت ادبِ

یادی از دکتر امیرحسین آریان پور، نظریه پرداز و احیا اندیشه اجتماعی، دکتر قاسم صافی )دانشیار دانشگاه 

اه تهران، سال سی ششم، تهران و سردبیر مجله کتابداری( ، مجله کتابداری، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگ

  172-169، ص 1181دفتر سی و هشتم، 

 اندیشه یادمانِ

  1184مرداد ماه  11سهم آریان پور در شکل گیری گفتمان انتقادی ، روزنامه ایران، دوشنبه

 مطبوعاتِ خارج از کشور

 ت استاد دکتر امیرحسین آریان پورشدرگذ

 7-6، ص 1181مرداد  14نشریه ایرانیان، جمعه 

 آفتاب زندگی پاینده باد

 1و  24، ص 1181مرداد  14نشریه شهروند، جمعه 

 پور یادواره ای از معلمی بی نظیر، در سوگ دکتر امیرحسین آریان

 19و  18-17، ص 1181مرداد  14علی اکبر مهدی، نشریه ایرانیان، جمعه 

 به یاد دکتر امیرحسین آریان پور، معلمی بی همتا

  11-49، ص 1181مرداد  14رسول نفیسی، آمریکا، )استاد دانشگاه استرایر در ویرجینیا( ، شهروند، جمعه 

 دکتر امیرحسین آریان پور، جامعه شناس و پژوهشگر نامدار ایرانی درگذشت

 46، ص 4111اوت  1نشریه ایران استار )هفته نامه امریکای شمالی( ، جمعه 

 استاد امیرحسین آریان پور درگذشت

 12، ص 1181مرداد ماه  18کیهان چاپ لندن، پنج شنبه 

 ن پور : پیروزی یا شکست؟دکتر امیرحسین آریا

، 1181مرداد ماه  46، بخش دوم: جمعه 41-18، ص 1181مرداد  19رضا براهنی، نشریه شهروند ونکوور، جمعه 

 17-16و  1، ص 1181شهریور  4، بخش سوم: جمعه 11-11ص 

 امیرحسین آریان پور، یکی از پیشگامان پژوهش های جامعه شناسی در ایران درگذشت

 4و  11، ص 1181ایمز بین المللی، جمعه نوزدهم مرداد ماه نشریه ایران ت

 سهم امیرحسین آریان پور در شکل گیری گفتمان انتقادی

  12و  11-14، ص 1181مرداد  46دکتر مهرداد مشایخی، نشریه ایرانیان، جمعه 

 به یاد استاد

 14و  11، ص 1181مرداد  46ریرخ شجاع نیا، ونکوور، نشریه شهروند ونکوور، جمعه پ
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 در رثاء آریان پور

 1181مرداد  48تا  12نشریه انقالب اسالمی در هجرت، 

 شناخت من، نوعی از قضاوت دیگران و کیفر خواست دکتر براهنی، علیه امیرحسین آریان پور

 12-10و  66، ص 1181شهریور 16جمعه محمد شلیله، اتاوا، نشریه شهروند، 

 خرخاکی ها در جنازه ات به سوءظن می نگرند

 41-18، ص 1181مرتضا میر آفتابی، مجله سیمرغ، آذر 

 مرد لبخند با ما وداع گفت، با یاد امیرحسین آریان پور

  20-21، ص 1181ه نگین، شماره چهاردهم، پاییز حسن شایگان، مجل

 شب را شکستند با نور اندیشه، غمِ

به مناسبت اولین سالگشت بدرود استاد امیرحسین آریان پور، جامعه شناس برجسته ایرانی، محمد باقر صمیمی، 

 16، ص 1181مرداد  8تهران، شهروند سه شنبه ها، سه شنبه 

 پورسایت امیرحسین آریانسرچشمه: 
 

 ☘☘ ☘ 

 پورصدای دکتر امیرحسین آریانلینک شنیدن 
 (بخشی از گفتاری دربارۀ هنر و زندگی)

 
https://www.youtube.com/watch?v=94Ape-9MFDI 

 پوریاد آریانفایل کوتاه فیلم و صدا از زندهچند 
ah.com/about/films.asp-http://aryanpour 

 
 
 

 بازگشت به نمایه
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 پویندهو مختاری دو ستاره؛ به یاد 
 عکس و طرح

 
 توان از کویر گذشت، بی ستاره هرگز! پوش میبی پای

 
 بازگشت به نمایه
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 8-هاخاطره –آفتابی  های بهارِبرگ
 زادهبهروز مطلب برگردان: /علی توده :نویسنده

 
 اقبالِ کمیاب

 طالعی هست

 سایه سانِهکه طی می شود ب

 طالعی هست

 درخشد چون ستارهکه می

ابوالحسن خان اقبال، تنها اقبال زندگی نیسالت، بلکاله او   

 همچنین بخت واقبالِ کمیاب هنرنیزهست!.

او، عظمت جوشان مُغالام را جلالوه ای تالازه مالی بخشالد،      

معنای دیگری به آن می دهد وآن را هرچه پربالار ترمالی   

 نماید.

کالوه  درمُغام هایی که استاد میخواند، عظمت وسربلندی 

های میهن، وسعت دشت ها و صالحراهای آن،  و زمزماله   

 شعرگونه آب های جاری رودهای آن منعکس است.

صدای فسونکاراین هنرمند چیالره دسالت، گالاه همچالون     

ریزش آب های پرخروش آبشاران چهچهه سالر میالداد و   

گاه نیزهمچون آب های جاری ساکت وحزن انگیزچشمه 

 ها زمزمه می کرد.

خواند، ابرها درآسالمان میگریسالتند،   وقتی که استاد می 

رعد میغرید، باران سراسیمه فرومی بارید، در زمین اسب 

ها شالیهه مالی کشالیدند، چکاچالاک شمشالیرها بکالارمی       

 افتادند، خون ها جاری می شد. 
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جوانالالان برومنالالد، درراه وطالالن بالالا خصالالم نابکارِمتجاوزبالاله 

پیکاربرمی خاستند... سپس، ابرهای پراکنالده درآسالمان،   

لتیام، زخم های خونین خویش هم کاله شالده، بالر    برای ا

روی قله کوهای پرازبرف پخش و پال می شالدند. آفتالاب   

دوباره متولد می شد. خون های شعله ور و آتشین ابرهالا  

را می خشکاند، اما دیگر قادر نبود زلف های سپید گشته 

ازرنج خویش را که به سپیدی پنبه درآمالده بالود، سالرخ    

آشففته و پریشانش، همچنالان   وگلگون کند، و زلف های

 سفیدِ سفید باقی می ماند. 

گل ها وغنچه های تازه شکفته، در نوسان و بالا تبسالمی   

غمآلود، چشم می گشودند وبه سوی آفتاب گالردن مالی   

 کشیدند...

هیجانات نهفته دردل پرطپش خالاک یالواش یالواش آرام    

می گرفت.  غم ها، شادی ها، وآرزوهای  ملتی که تجربه 

رموسیقی مُغام  داشت، به واقعیت می پیوست. ای غنی د

هنر، سلحشوری، و پیروزی ملتالی کهنسالال، درسالیمای    

 این مُغام بال و پرمی گرفت ...!.

اگراین ملت را استاد بی بدیل مُغام هم می نامیالدی بالاز   

کم بود، زیرا که اقبال، هنوزدرحال خلآ دوبالاره مُغامالات   

ی وطن، برای خلآ بود. ازاین رو، این هنرمند بزرگ،  برا

 و برای هنرآنان، عزیز و بزرگ و شایسته احترام بود.

این هنرمند پرافتخار، پس از پا به سن گذشتن، دیگر به 

ندرت آواز میخواند، اما وقتی میخواند، آنچنان میخوانالد،  

 که هر اجرای او زمانی دراز در یادها میماند. 

گون، جثه ازدور که او رارنگاه میکردی، با چهره ای گندم

ای تنومند، نگاهی جدی،آدمی سهمناک به نظر میرسید. 

امالالا وقتالالی بالاله ایالالن اسالالتاد آوازنزدیالالک مالالی گشالالتی و   

میخواستی با اوهمکالم شوی، بی درنگ مالورد اسالتقبال   

چشالالمان پرفالالروغ وچهالالره متبسالالم اوقرارمالالی گرفتالالی و  

میتوانستی ازنزدیک شاهد آن باشی که استاد ابوالحسالن  

 متواضع و مهربانی است. خان، چه انسان ساده،

بود. سرتاسر قاره اروپالا باله میالدان یالک      1901پائیزسال 

جنگ بزرگ و وحشتناک تبدیل شده بود. در جبهاله هالا   

نبرد مرگ و زنالدگی جریالان داشالت. اسالتادان هنرمنالد      

آذربایجان شوروی به تبریز آمالده بودنالد. ازطالرف اهالالی     

اده شهرتبریز، یک سالن بزرگ دراختیار مهمانالان قالرار د  

 شده بود.

خدمتگذاران فرهنگی شوروی، برنامه های پربارِ رنگارنگ 

و جالالذاب را بالاله اجالالرا مالالی گذاشالالتند. سرتاسالالر سالالالن    

مملوازجمعیتی بود که به تماشا آمده بودند. جای خالالی  

 برای نشستن نبود.خیلی ها سرِپا به تماشا 

 ایستاده بودند. 

یقی اهالی تبریز، که با همه وجودشان، باله شالعر و موسال   

وآوازعالقه داشتند، هنرمندان و خوانندگان باکو را با کف 

زدن های پرشور، با کلمات شورانگیز و دسته گالل هالای   

 معطر استقبال می کردند.

نوبت آواز خوانی به بلبل رسید. او طبآ عادت همیشگی  

خالالود راحالالت وشالالاد و رهالالا میخوانالالد. امالالا نَفالالسِ صالالدای 

عالادی، هماله   سحرانگیز و چهچهه همالین انسالان کالامال    

 شنوندگان در سالن را مبهوت خود ساخته بود.

آخرین ملودی نغمه هایی که از لب هالای متبسالم بلبالل    

جدا می شد و درالبالی تشویآ های پرجوش و خروش و 

بی پایان شالنوندگان ذوب مالی شالد، و درپشالت صالحنه      

 جاری می گشت.

بلبل به پشت صحنه میرود تا مجری برنامه، نام ترانه ای 

نده خواهالد شالد را اعالالم دارد. درهمالین زمالان،      که خوا

کسی به بلبل میرساند که ابوالحسن خان اقبال درسالالن  

 نشسته و با دقت آوازخوانی او را دنبال می کند.

بلبل با شنیدن این حرف، سرش را تکان می دهد و مالی  

 گوید : نه، پس با این حساب بیهوده خوانده ام!.
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درواقعیالت نداشالت، بلکاله ایالن     البته این اعتالراف ریشاله   

شکسته نفسی و تواضع، نشان احترام عمیقی بود که یک 

 هنرمند نسبت به هنرمندی دیگر قائل می شود.

استاد ابوالحسن خان باله دلیالل کهولالت سالن، دیگالرآواز      

خواندن را کنارگذاشته بود. اما، ما ازاین هنرمند بزرگ و 

ایش ساالر صحنه آواز، برای شرکت درجشن باشکوه گشال 

فیالرمونی دعوت به عمل آوردیم. برایش جای ویژه ای را 

 در نظر گرفتیم. 

کنسرت های مختلف، زیبا وپرشالوری کاله اجالرا میشالد،     

هرکدام ازآن دیگری جذاب ترو دلچسب تالر بالود، سالالن    

کنسرت درمیان همهمه و تشالویآ پرشورتماشالگران باله    

دریایی طوفانی و متالطم شبیه بالود، و ابوالحسالن خالان    

همچون قله سربلند وپرشکوه هنر، درمیان ایالن دریالا   نیز

سربرافراشته ایستاده بالود. پنالداری، پسالتی هالا وبلنالدی      

هائی که درصحنه در نوسان بودند، اتکایشان به این کوه 

دیرسال ساکت ومغروربود. مگر نه اینکه او درعرصه تاریخ 

 هنرما، نشانِ دیروزِ پرآوازۀِ امروز پراقبال ما بود.

شحال بود. گاه زیرلب میخندید و گاه مکدر می استاد خو

شد. وچنین به نظر می آمالد کاله دارد زیرلالب چیالزی را     

ترنم می کند. کس چه میداند، شاید هم برای مالا آرزوی  

خوشبختی میکرد و یا ترانه مالورد عالقاله اش را  زمزماله    

می کند. هرچه بود کامال مشخص بود که اسالتاد زیرلالب   

له. دنیای نو، دنیای کهن را به دارد چیزهائی می گوید. ب

 جوش و خروش درآورده بود.

ما یک روزرا به دیدار با ابوالحسن خان اختصاص دادیالم.  

حسن عذاری، استاد را با خود به جلسه  دیدار آورده بود. 

دراین دیدار، همه آوازخوان ها، نوازنده ها و رقصنده های 

بالا  فیالرمونی شرکت داشتند... قالرار بالود دسالته جمعالی     

 استاد عکس بیندازیم.  

ابوالحسالن خالالان، آدم بسالالیار سالاده ای بالالود، امالالا قالالدرت   

وعظمالالت هنالالرش، هالالاله پرابهتالالی در اطالالراف شخصالالیت 

اوایجاد کرده بود که جذبه و رعب آن، کسانی را که برای 

گرفتن عکس جمعی آمده بودند را گرفته بود. آنها مؤذب 

ازه، بودند و خجالت می کشیدند، امالا خالود اسالتاد پالرآو    

برای نزدیکی به دیگران هرچه بیشتر تالالش  مالی کالرد.    

مگرداشتن عکس مشترک با اسالتاد بالرای هماله موجالب     

 غرور و افتخار نبود؟.

ابوالحسن خالان بالا نگالاه هالای مهربالان و لبخنالده هالای        

نجیبانه اش وبا سخنان خوش آیندی کاله بالر زبالان مالی     

 آورد، محیطی کامال صمیمانه بوجود آورده بود. 

ا که به همراه استاد، برروی تکه کاغذی بی زبان، همه آنه

درتصویر حضورداشتند، تصویری که روزی مالی توانسالت   

 گذشته ای تاریخی را باز بتاباند، به خود می بالیدند.

بینائی چشالمان اسالتاد کالم شالده بالود. چشالمانی کاله          

درگذرسال ها و ماه های بی حساب، نظالاره گالرو شالاهد    

تشویآ های بی دریالآ تماشالاگران بسالیاری بالوده، و بالا      

تبسم و نگاهی سرشارازامتنان پاسخ همه  آنها را میداده، 

 اکنون داشت بینائی خود را از دست میداد. 

وستاره پرفالروغ هنالر،   اکنون این خطر وجود داشت که د

نورخود را از دست بدهند وبه خاموشی بگراینالد. ایالن دو   

 چشم جهان دیده، باید هرچه زودتر معالجه می شد.

ما، یک جالا جمالع شالدیم ودر یالک جلساله باله مشالورت        

نشستیم. این جلسه دراطاق کارمن برگزارشد. ما تصمیم 

گرفتیم، بی آنکه خود استاد مطلع شود، به نفالع او، یالک   

رت بزرگ در فیالرمونی برگالزار کنالیم و بالا درآمالد     کنس

حاصل ازآن، استاد را برای معالجه باله تهالران بفرسالتیم.    

همین کاررا هم کردیم.  به کنسالرتی کاله باله نفالع ایالن      

خواننده بزرگ برگزار شده بالود، خالودش را هالم دعالوت     

کردیم. آمد. اما نگذاشالتیم اوعلالت برگالزاری کنسالرت را     

 متوجه شود.

ع شد استاد در ردیف اول نشسالته بالود.   کنسرت که شرو

عینکی سیاه بالر چشالم داشالت و تبسالمی خالوش آینالد       

برلب... نغمه های جاری در صحنه، باله همالراه جالوش و    

خروش پر نشاط زنالدگی، در شیشاله هالای تارعینالک او،     
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بازتاب پرشکوهی پیدا می کرد. انگارکه شیشاله هالای آن   

 عینک، نه شیشه های عادی بلکه آینه هنر بود!.

ستاد، گاهی سرش را  به آرامی، به عالمت تصدیآ پائین ا

می آورد و آن را به سینه پراز نغمه خود نزدیک میکرد و 

بار دیگرسرش را بلند می کرد. استاد ازکنسرت خوشالش  

آمده بود. فردای همان شب، مالا اسالتاد را بالرای معالجاله     

راهی تهران کردیم. برایش آرزوی شفا کردیم. گفتیم که 

 ه آرزوی دیداردوباره و هرچه زوتر او را داریم. بی صبران

ازکجا باید می دانستیم که این آخرین دیدار مالا بالا ایالن    

استاد گرانقدر است، وما هرگزدیگر نخواهیم توانسالت بالا   

آن استاد بی نظیالر، فالداکار واعجالازگر، دیالداری داشالته      

 باشیم؟. 

 

 تأسّفی غمناک

 تأسفی هست،

 تازد.که آرام، برچشم ونگاه می 

 تأسفی هست،

 که دل را می سوزاند و می گدازد.

حسین عذاری یکی از معروف ترین تالار زن هالای تبریالز    

بود. او نسبت به سالن وسالالش، عروسالی هالا، مجالالس و      

ضیافت های زیادی دیده بود. این آدم قد بلند الغراندام، 

هر وقت که سخن مالی گفالت، مالی توانسالتی درسالگرمه      

تبسالالم، و درلبالالانش  هالالایش بهالالت وخیالالال، درچشالالمانش

 کلمات گرم و تب کرده را ببینی. 

این نوازنالده چیالره دسالت تالار، علیالرغم سالن و سالالش،        

خصوصیات پسندیده ای داشت، اگراو را در پی کاری که 

از عهده کودکان هم برمی آید هم می فرسالتادی، هالیچ   

وقت نه نمی گفت. اززمانی که فیالرمونی دولتالی تبریالز   

اری نیالز باله سالمت معالاون     احداث شده بود، حسالن عالذ  

 سرپرست فیالرمونی انتخاب شده بود.

او در این کانون هنری، درعین حال نقش یالک رهبالر را   

داشت. راستش من مسائل مربوط به کارهای انضباطی را 

خودم انجام میالدادم و فقالط دربالاره مسالائل مربالوط باله       

هنر،همیشه با دیگران مشالورت مالی کالردم. البتاله علالت      

ود کاله مالن ازنظالر سالنی جالوان،وُ      اصلی آن هالم ایالن بال   

مغروربالالودم، صالالریح وُ رک بالالودم. وتالالا آن موقالالع، مالالن    

هنوزصالالدایی تالالار ایالالن اسالالتاد تالالارزن را نشالالنیده بالالود.   

هنوزشاهد برخورد انگشتان بلند، باریالک وظریالف او، بالا    

 سیم های تار ایرانی نشده بودم. 

با این همه، احترام و حرمت زیادی کاله همیشاله تالارزن    

این تالارزن مالاهرمی گذاشالتند را خالود بالا      های تبریز به 

چشمان خودم میدیدم. من بارها به خانه او رفتاله بالودم.   

اطاق او بیشتر به محالل زنالدگی و دنیالای یالک هنرمنالد      

شباهت داشت. در این دنیای کوجک، بیشتر از وسالائل و  

اثاثیه گران قیمت زنالدگی، ابالزار و ادوات کمیالاب و بالی     

 ری می شد. نظیر مربوط به هنر حفظ و نگهدا

دراینجا، آفیش های زیبا، رنگی و کمیاب،  نمایشنامه ها، 

کنسرت ها، ومیتینگ های مختلفی که در زمان جنبش 

ستارخان برگزارشده بود، حفظ ونگهداری می شد. کسی 

که این آفیش ها می دید و آنها را از نظالر مالی گذرانالد،    

ا مانند این بود که با بسیاری از مجاهدان از نزدیک آشالن 

شده است،ویا بسیاری از نمالایش هالا را از نزدیالک دیالده     

 وکتب های تاریخی زیادی را خوانده است ... 

این تارزن نجیب وخیرخواه، با خانوادهِ نجیب، صمیمی، و 

پاکیزه وغمخوارش، انسالان را والاله و شالیدای خالود مالی      

 کرد...

حسن عذاری، همچنین پسر برازنده ای به نام حاجی آقا 

به خاطر ندارم که او در تهران و یا در خارج  داشت. االن 

کشور، تحصیالت عالیه موسیقی را باله پایالان بالرده بالود.     

 ویولون بسیار زیبائی میزد. 
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وقتی که او وارد صحنه می شد و برنامه اجرا می کرد، نه 

تنها موهای مشکی یک طرف شانه کرده اش، بلکه حتی 

 د.ابروهای سیاه، چشم ها و مژه هایش برق میز

زمانی که حاجی آقا سولو میزد، تمام لنگرها و موج های 

دریای بی انتهای مُغام، دسته دسته می آمدند و با عبالور  

ازروی سیم های ویولنسالل، در سالالن مملالو ازجمعیالت     

 شنونده سرریزمی کردند.

این جوان با استعداد، درعین حالال قالادر بالود، خالود باله      

همراهالی کنالد.    تنهائی، کسانی که مُغام می خواندنالد را 

درهر صحنه ای که او حضور داشت، هنالوز موسالیقی باله    

پایان نرسیده صدای پرخالروش کالف زدن هالای تشالویآ     

 آمیز شروع می شد.

یک روز، درساعات پایانی کار، حسن عذاری به اطاق کار 

من آمد، روبروی من نشست. درچشمان مملالو ازاندیشاله   

ین پا و آن استاد تارزن، انتظارموج میزد، او پس از کمی ا

 پا کردن با خجالت و شرمندگی رو به من کرد و گفت : 

ما را به مهمانی دعوت کرده انالد. آمالده ام بگالویم کاله      -

 شما هم آماده شوید.

 من با تعجب پرسیدم : 

 کی دعوت کرده؟ -

یداهلل خالان، پسالر سالتار     -حسن عذاری با تبسم گفت : 

 خان!.

من بسیارتعجب کردم. من شالنیده بالودم کاله سالتارخان     

پسری به نام یداهلل خان دارد. و این را هم که او در تبریز 

زندگی می کند را شنیده بود. اما با یداهلل خان نه آشنائی 

 داشتم و نه نزدیکی. 

استاد تارزن که دید من در فکر فرو رفتاله ام، بالا نزاکالت    

 گفت : 

 ست!.یداهلل خان داماد من ا -

یداهلل دخان، ما را به باغ خود کاله دراطالراف تبریالز قالرار     

داشت دعوت کرده بود. تصمیم گرفتیم که برویم. یالداهلل  

خان، به همراه قوم و خویش خود که همه را به دورخود 

جمع کرده بود به استقبال ما آمالد. یالداهلل خالان هیکالل     

توپری داشت، با چهره ای گندمگون. اوآدم خنالده روئالی   

  بود.

باغ یداهلل خان، آدم را بیشتر به یاد یک جنگالل کوچالک   

می انداخت. ازهمه درخت هائی که من در تبریالز دیالده   

بودم، نمونه اش دراین باغ  وجود داشت. و جالب این که 

این درخت ها نه به صورت تک تک و پراکنده بلکاله باله   

 ردیف کاشته شده بودند. 

ک های قسمت درخت های زردآلو،درخت های سیب، تا

انگور،درخت های به و... هرکدام باغ کوچکی بود در میان 

باغی بزرگ. از وسط هالر ردیالف ازدرخالت هالا،  نهرهالای      

 کوچکی عبورمی کرد. 

با اینکه فصل پائیز بود، هوای باغ  بسیارتمیز بود. نسالیم  

باد سر و صورت  را نوازش می کرد و روح آدم تالازه مالی   

نگی  کاله در خالاک   شد. جدا از ردیف بوته گالل هارنگالار  

های نمناکزمین کاشته شده بود. میوه هر درختی جلالوه  

 و عطر و بوی ویژه خود را داشت. 

آب هالالای صالالاف و خنکالالی کالاله درنهرهالالا درجریالالان بالالود، 

 بیشتربه جریان سیال نقالره ذوب شالده شالباهت داشالت.    

زمزمه های نیمه کاره پرنده هائی که توان تحمل بادهای 

سرد پائیزی را نداشتند، و ازاین رو بال زنان باله جاهالای   

دیگری کوچ می کردند را، آب های روان وبلورین جالاری  

 در نهرها پی می گرفتند.

صحنه ای زیبا ترو گرانقدراز صحنه پرشکوهی که دسالت  

بود. و این صحنه طبیعت درباغ گسترده بود، قابل تصورن

 نشانی بود از احترام ، توجه و بزرگواری.

ریش سفید بزرگ سفره الوانی که به احترام ما گسالترده  

بودند، حالاجی عظالیم خالان بالود. عمالوی یالداهلل خالان و        

برادرتنی ستارخان، این انسان دنیا دیالده، واقعالا انسالانی    
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بالود فهمیالده و کالالاردان، ریالش سالالفیدی خیرخالواه ایالالل     

قامت پرابهت عظیم خالان غرورسالرکش    وتبارخویش. در

سهند، درنگاه تیزبینش ژرفای افآ های دوردست تبریز، 

ودر سخنانش گرما جالان نوازدشالت هالای مُغالان وجالود      

 داشت. 

او ازاززندگی، مبارزات و آرزوهای برادرفرامالوش نشالدنی   

خود، قهرمان افسانه ای، یعنی سالتارخان، سالردار ملالی،    

یالزد، مالا باله وضالوح     بسیار سخن گفت. وقتی او حالرف م 

مشاهده می کردیم که چگونه قلب اودرسینه پهلالوانیش  

با غروربه طپش درمی آید. چنین به نظالر مالی آمالد کاله     

هنوزهم شعله هالای آتالش احتالرام باله مبالارزان و آزادی      

خواهان دردل این مبارزکهن سال رو به خاموشی نرفتاله  

 است.

ی اواز زندگی پرتالطم ستارخان، داستان های بسالیارجالب 

حکایت می کرد. پنداری همه آن حوادثی که سالتارخان  

از سر گذرانده بود، در مقابل جشمان ایالن یادگالار زنالده،    

 رخ داده بود.

من، بعدها براسالاس چیزهالائی کاله ازاودربالاره سالتارخان      

شنیده بودم، چند شعرهم سرودم. ازجمله در دومنظومه 

خودم، صحنه  مرگ یکی از زنان مجاهالدی کاله ازیالاران    

را به تصالویر  « آخرین سخن اسیران»رخان بود، و نیزستا

 کشیدم.

ما پس ازتشکروسپاسالگذاری صالمیمانه ازمهمالان نالوازی     

میزبان، ازبالاغ بیالرون آمالدیم، سواردرشالکه شالدیم و راه      

 افتادیم.

باغ، خیلی وقت بود که درپس گرد و خالاکی کاله ازسُالم    

اسب های درشکه ما برمی خاست پنهان شالده بالود، امالا    

افآ رویای های رنگارنگ ودرخشان من، جلوه هنوزهم در

 ای ترو تازه دارد.

آری، من درآن روز، درآن باغ پائیزی، با انسان هائی آشنا 

شدم که تبسالمی آفتالابی برلبانشالان نقالش بسالته بالود،       

خاطره ای که تالا ابالد ازدفتریادهالا و خالاطره هالای مالن        

 زدوده نخواهد شد.

 

 
 بازگشت به نمایه
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 ی(پایان)بخش -3-محمدرضا لطفی
 شهاب موسوی زاده

 جشن هنر شیراز...گلوبالیزیشن...جهانی شدن یا جهانی کردن

 
...خرده بورژوازی ایران که تازه داشت با مدرن ولیبرالیزم  

و پیشرفت اقتصاد ملی آشنامیشد وپایه ی کمکهای 

ایاالت متحده و اروپا و حکومت بانکها و ارتش را درک 

نمیکرد ولی با درآمد ناگهانی روز افزون نفت امکان رشد 

سریع پیدا کرده بود که دیگر باید ازسوی حاکمیتِ مطاع 

لتهای متحده حمایت میشد تا بسمت بورژوازی نسبتا ایا

رشد یافته وبتدریج نیرومند و آماده برای سرکوب جنبش 

های باصطالح انقالبی ضد شاه جذب نشودواینجاست که 

بورژوازی اداری گردن کلفتی سامان یافت که در 

سازمانهای متعدد وبلند باال و شکم گنده ای متمرکز شد 

ش شد(....بورژوازی ملی تاحد )بهتر است بنویسم پخ

مبارزه ی سنگین سیاسی پیش رفت ولی بورژوازی 

وابسته و کمپرادور که باتکاء سرمایه داری جهانی ونفت 

خود آنهم باشرط تضمین سهم هنگفتی از سود هنگفت 

وابستگی پایه های محکمی در کشور یافت تا حد 

وابستگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وارتشی و اداری 

شورپیش رفت)تحلیل آن درحد من و حتی باباجدّمو ننه ک

جدّممم نیست(بورژوازی ملی دربرابرقدرت بورژوازی 

کمپرادور نمیتوانست تکانی به جامعه بدهد...نمایندگان 

اصیل و گردن کلفت ملی هم درقید مناسبات فردی خود 

بودندوکاری نمیکردند....چهره های پوشیده ی 

ریالیستی مثل برادران دالس و  کهنسیاستکارانِ مخوف امپ

کیسینجرو چرچیل وراکفلرو ایدن و نیکسون وغیره یعنی 

دست پروردگان فاشیسم   و...غیره وغیره و...الی 

غیرالنهایه ونوکرانشان مثل شاه وخواهرا نش و ثریا وفرح 

و عال وشفا و ساعد ونوکاران مخوفتر آنان قاتالن مردم 

یره و غیره و از سی و ویتنام و شیلی و مصر و عراق وغ

دودر خاورمیانه و شمال آفریقا وشرقِ باصطالح دور ببعد 

مشغول سازمان دهی حمله ی ریشه افکن به همه ی 

آنچه ملّیتست شدند که دو سَرِ نیزه شان ، یکی که 

بهرصورت نَرمائیهم دارد و بسوی بورژوازی ملیست یعنی 

دشمنی که رگ اصلی زندگیش، حتی از قلب خودش 

نی سرمایه سر میگیرد و سرِدیگرِ نیزه ی بیرحمانه یع

صیقل خورده و تیزش بسوی قلب و مغز طبقه ی کارگر و 
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حزب و سازمانهای مردمی و کارگری و زحمتکشان  

دیگرکه بشکلهای گوناگون بمبارزه علیه امپریالیسم 

 پرداختند نشانه رفت....

چه کسی میتواند بالخره یک تحلیل جامع از کودتای 

در ایران و یک تعریف دقیآ از بورژوازی ملی  1114

 درحال رشد ایران  بدست دهد؟..

.هیچکس!...هیچکس!...از آینده چه خبر؟...هیچ!...چه 

 کنیم؟...نمیدانیم!...

از گلوبالیزیشن هیچکس هیچ چیز نفهمید...حتی همان 

جشن هنر شیراز که یکی از مسخره ترین و فقیرترین 

زیشن در جهان سوم بود معلوم نمایشات حکومت گلوبالی

نبود چه هدفی را دنبال میکرد... برای من اصال قابل درک 

نبود و هنوز هم نیست...روشنفکرانی که در سامان آن 

شرکت داشتند ودر زندگی خود بعد از سی و دو 

محرومیت های زیادی را هم تحمل کرده بودند چرا در 

یشات مسخره آن شرکت فعال داشتند..نمیدانم....همان نما

هم که ظاهرا حمایت از هنرهای ملی ورابطه با  هنرجهان 

نام داشت  بخاطرسرگیری، میلیونها دالراز جیب ما مردم 

بدبخت چاپیده شد و به هنرمندان ناشناس اروپائی 

پرداخته شد...شنیدیم میلیونها دالر....ولی نمیدانیم واقعا 

 چقدر....

هنر باید جهانی »از  از گلوبالیزیشن کالمی سخن نبود اما

سخنها میرفت...در رادیو...هنر باید جهانی  «باشد

باشد....درتلویزیون...هنر باید جهانی باشد...در روزنامه 

ها...هنر باید جهانی باشد...در کالم و ذهن روشنفکران 

...هنر باید جهانی باشد...نقش اساسی را گلوبالیزیشن 

هم که فهمیدند  بعهده داشت که ما نمیفهمیدیم و کسانی

دهانشان با دالر و سرنیزه و تهدید بسته مانده بود و 

چیزی نگفتند ...ماهم غصه میخوردیم و قادر نبودیم 

تحلیلی بدست بدهیم.....تنها با یک نشان کوچک از درک 

بصورت کامال شخصی...در همان سالها که دقیآ بخاطر 

شد  نمیآورم کدام سال...درگالری صبا نمایشگاهی برگزار

از آثار حسین جودت نقاش بزرگ اکسپره سیونیست 

آبستراکت ما...من در آن سالها با تمام غیرتم ضد آبستره 

بودم...پس از دیدن کارهای او بنزدش رفتم که بافروتنی 

بردرورودی ایستاده بود... از او پرسیدم منظورش از آن 

 کارها چیست...او پاسخ داد:

رفت...باید کار ما بسراسر ال باید همه ی جهان را در بر گ

جهان برود...باید کار ما در همه ی جهان شناخته 

شود...فرض کنید شما سوار موشکی هستید که به 

نیویورک میرود وشما میتوانید از پنجره ای تمام راه را 

ببینید...این موشک با سرعت نور حرکت میکند و 

تصویری که شما ازاین سفر در ذهن خواهید داشت  تا 

ویورک یک تصویر آبستره ولی قابل درک برای همه ی نی

مردم دنیا خواهدبود اگر شما نقاش باشید و بتوانید آن 

 تصویر را نقاشی کنید....

من کمی فکرکردم و بعد با تمام گنگی از پاسخ او باز 

 پرسیدم:

 ال آیا شما تاحاال موشک سوار شدین؟

خشم او نگاهی گُنگتر از نگاه من برمن انداخت و با 

 عجیب غریبی گفت:

 ال با شما اصال نمیشه حرف زد...

دوطرف لبهایش بپائین کشیده شد و وسط لبش به باالو 

روی بینیش چند چروک افقی پدید آمدو به سرعت ازمن 

 دور شد و در پیچواپیچ نمایشگاه غیبش زد....

 حال گوش کنید...

یازده دوازدَهه یک شب تابستان بود که ال ویژژژژ ال زنگ 

خانه بصدا در آمد... از پشت سه پایه پریدم و دررا  در

گشودم...لطفی را بآغوش گرفتم و فشردم و بوسیدم...او 

کمی دست پاچچه بود...نمی فهمیدم چه شده 

است...شوخیهای بی مزه ای میکرد...مهر بیشتری نشان 

میداد...تخم مرغی برایش نیمرو کردم و با کیفی آنرا 

سونش دخترک من( را گرفت که خوردوسراغ اَسّسونَش)اف

خب خواب بود...اسسون، یعنی افسون دختر چهار پنج 

ساله ی من بود. لطفی و او دوستی دوجانبه ای داشتند و 

یکدیگر را بطور فوقالعاده ای دوست داشتند...اینکه لطفی 

نزدیک به نیمه شب آمده بود طبیعی بود و لیکن احوال 

( البته مدتی بود که به او طبیعی نمینمود...ما)من و فتحی
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رفتار غیر طبیعی اومیاندیشیدیم...یک رفتار ناشناخته ای 

بود که در آنشب به همراه آن هیجانی ناشناخته هم در 

 رفتارش خودمینمود...

ما هردو در سال پنجاه و دو دانشکده را بپایان رساندیم و 

پس از آن هنوز دوسالی تقریبا شب و روز با هم 

تحی هم بود و اکثرا شب و روز...فتحی در بودیم...مهدی ف

نمایش  در اعماق نوشته ی ماکسیم گُرکی نقش ساتین 

را بازی میکرد...او سه شیوه ی گوناگون تمرین و آمادگی 

برای نقش را بکار میبرد...تنهائی که مهمترین بخش 

بود...دوم درکنارما که هرهفته یکی دوباردر خانه ی ما 

بحثهای شگفت انگیزی بهمراه  انجام میگرفت و بیشتر،

داشت وسوم بر صحنه با بقیه ی هنرپیشگان...وگهگاه 

حضور لطفی..چندباری فقط...بهر صورت هنوز لطفی از ما 

جدا نشده بود اما چیزی هم در باره ی کار دررادیو مطرح 

نکرده بود...تنها یکبار در خانه ی ما تار را برداشت و گفت 

وشنیدم که او مضرابی شبیه گوش بده...ومن  گوش دادم 

مضراب شهناز به ساز میکشد و پنجه کاری زیادی بروی 

سیم، بدون مضراب بکار میبَرد...نمیدانستم چه خبر 

است...دنیای دیگری بود...نه اصال دنیائی نبود...مضراب 

کاری بروی سیم بود که من بدان بیهوده نوازی نام 

 کوت کرد....میدهم...دوسه دقیقه بیهوده نوازی کردو س

 ال ها...نظرت چیه؟... 

 من با دقت نگاهی به اوکردم و پرسیدم بامن بودی؟...

 ال ها نظرت چیه؟... 

کمی خنده های عصبی منفجر نشده زیر پوست صورتش 

 احساس کردم...پرسش عجیبی کرده بود....

 ال میخوام دیگه اینطوری ساز بزنم....  

نجل نواختن من خندیدم و گفتم ها خالتوری بزنی...)ب

 چون تار نواز کاباره مولن روژیا شکوفه نو(

 ال نع بابا...خالتوری...خالتوری...خالتوری نه.... 

و باتکرار آن کلمه، خندهای آزاد خودرارها کرد که امما 

عصبی بود......کمی عصبی....متوجه شدم که اصال بمن 

نگاه نمیکند...هرگاه من به او چشم میدوختم نگاه خودرا 

یگرفت...به ناکجائی نگاه میکرد...عجیب بود...بازهم بر م

 چند مضرابی زد و گفت:

 ال عجب سازیه... 

 با همه ی مهرم گفتم:

 ال ساز لطفیه...لطفی بهم داده... 

مغرور بساز خود، سینه پرباد کردم و سرو گردن افراشته 

 نشستم...

او باز زخمه ای بساز زد و آنرا بکنارش نهادوپس از چند 

 ای با صدائی گله مندگفت:دقیقه 

 ال مردم باید بفهمن آدم چی میزنه... 

 ال خب که چی؟ معلومه.... 

 
و ازجا برخاست و رفت....و چندروزاز اوخبر 

نداشتم...فکرکرده بودیم راحتش بگذاریم...حتما 

  گرفتاریهای کار بود...اما بعد از آن آنشب اتفاق افتادکه...

نازنین شبهای تابستان باز شب بود و دیر وقت وسکوت 

تهران اگر بچیز دیگری نمی اندیشیدی که او 

آمد....پریشان بود وباشتاب ومیشد گفت دسپاچچه...امما 

 نمی خواست برود...

 ال ساز منو کسی نمی فهمه... 

 ال ساز تورو؟...کی نمی فهمه... 

 ال حتی مرضیه...مرضیه هم نمی فهمه.... 

.اون معلومه نمی ال مرضیه؟مرضیه بتوچه ربطی داره.. 

 فهمه...معلومه نمی

 فهمه...نباید هم بفهمه... 
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ال آخه مضرابهای من، خودشون  هم آوازن هم  

قابل درک نیستن...مثل صدای  مضرابِ آواز...اینه که

 بنان...صدای بنان کامله ...هم صدای آوازه

هم صدای ساز...نمیشه روی صداش ساز گذاشت...هرچیم 

 که هست اضافس....

نظور لطفی را میشنیدم ولی نمیفهمیدم...پس از آن من م

البته هنوزهم وقتی صدای خواننده ایرا میشنوم بدین 

میاندیشم که آیا بساز احتیاج دارد یا نه و بتدریج آنرا 

فهمیده ام...مثال واقعا بنان احتیاج به ساز ندارد و در آوازاو 

ودرا میتوان گهگاه شنید که بنان بزرگ تابِ سازِ همراهِ خ

ندارد اگرچه ناچار به تحمل آن بود...واقعا طبیعی 

وغریزی...صدای قمر الملوک بزرگ همچنین...حیف...اینها 

 همه رفته اند...

من  شگفت زده بودم و نمیتوانستم ازالبالی کلنجاری که 

آقارضات با خود داشت چیزی بیابم که اورا به این شک و 

اشته است تا اینکه به این اندوه غیرقابل بحث و وصف وا د

 خود باز به ساز شهناز اشاره کرد...

 ال ببین... 

 وساز را برداشت و اشاره کرد که آرام میزند...

 ال نترس بچه ها بیدار نمیشن!... 

ال بچه ها عیب نداره باساز تو بیدار شن... همسایه  

 ها...

 ال گوش بده!... 

 و او با آرامی در مضراب، کمی شور و کمی اشاره بدشتی

در شور  نواخت امما با مضرابهائی نواخت که تصور کردم 

بخاطر شب، آرام زخمه میخورد که مرا خسته میکرد... 

لیکن این ذات مضرابها بود که آرام بود...بله بهتر است 

بنویسم ذاتشان بود که آرام بود...بله بهتر است!... ذاتِ آن 

 مضرابها بود... آرام بود....

 ال شهناز...

ت و ساز را بکنارش گذاشت....ساعتی تقریبا در اینرا گف

سکوت سنگین یک اندوه و یک دودلی نشست که علتش 

برای من هنوز روشن نبود و سپس برخاست  بقصد 

رفتن...در همان سکوت...نزدیک دریکدیگررا به آغوش 

گرفتیم ...هردو قُلدر محکمتر از همیشه...و هنوز بسر کار 

ی کوتاه زنگ، دلم را پایین ننشسته بودم که  ویژژژ  صدا

ریخت...عکس العمل انتظار ناشناخته ای بود...امما لطفی 

وارد شد...صاف به جای قبلیش رفت و بچهارزانوی 

 خودش نشست و گفت :

 ال شاهاب منو دعوت کردن به جشن هنر شیراز...

 ال خب که چی؟...

 ال نمیدونم  چیکار کنم؟...

 ال خب یعنی چی چیکار کنی ؟...

 یا نه؟...ال برم 

    ال دِ خب معلومه نع!...

 ال آخه قول دادم...

قلبم فروریخت...در کالمش یک تمایل سنگین برفتن 

احساس کردم...ما دوهزار بار باهم بسفر رفته 

بودیم...تقریبا هر سفری تا آن روزهاراباهم رفته 

 بودیم...این یکی به شیراز...من نمیفهمیدم؟...

چند ماه اخیر روشن علت همه ی رفتارهای او در 

شد...تمایل اوبه شرکت در جشن هنر در همان 

 بیگانگیهایش در حضورمان روشن شد...

نه، لطفی برای من فرو نریخت...او هنوز هم در قلب من 

جای بزرگی دارد...در کنار مهدی فتحی و محمود دولت 

آبادی...من تا هنوزهرروز با یاد خنده های او میگریم و 

خود داوری کنید...لطفی پیش از شرکت در میمیرم...امما 

جشن هنر و لطفی پس از آن....از دید من او خودش 

رابپائین کشیده بود به حد مرضیه و گلهای رنگارنگ....یا 

 اورا بپائین کشیده بودندبه حد مرضیه......

ما هنوز قلبمان برای هم میطپید ولی کمتر و کمتر 

..لطفی درکنارما یکدیگررا میدیدیم....دیگر عشآ نبود.

 دیگرآرام نبود.... 

خاطره ی روحبخش دیگر را از لطفی مینویسم...ما سال 

هزارو سیصد و پنجاهودو هردو دانشکده را تمام کردیم او 

در موسیقی، من در نقاشی فارق از تحصیل دردانشکده ی 

هنرهای زیبا شدیم...امما پیش از آخرین امتحانها لطفی 

 از من پرسید:
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 انت چطوره؟...ال تو زب 

 نگاهی به او کردم و او اضافه کرد :

 ال اینگیلیسیت؟... 

 ال اینگیلیسیم؟ بد نیست چطومگه؟... 

 ال باید جای من امتحان بدی؟  

 ال خب چطوری؟....مگه میشه؟... 

ال خب با کارت من میری سر جلسه...اگه کارت خواستن 

نشون میدی میگی ریشامواونجا تراشیده بودم که عکس 

 گرفتم...)او در آن روزها هنوز ریش بلند نداشت...(... 

 ال خب...کِی؟ فکر خوبیه! کِی امتحانه؟...

ال فردا صُب سر ساعت  هشت باید تو جلسه باشی هشت 

 ..بیشتر ننویس شک میکنن...شروع میشه...یه دو میخوام.

ال خیلوخب فردا سرهشت تو جلسم ولی توهم باید برای 

 من یکاری بکنی!.......

 ال ها؟...

ال سه شمبه ی دیگه من باید قلبمو عمل کننن میشه تو 

جای من بری؟...من خوب بلد نیستم قلبمو عمل 

 کنن...قربونت...

لطفی زد زیرخنده و محکم با کف دست به پشتم کوبید 

که سکندری بسمت جلو رانده شدم و نزدیک بود بیافتم 

 که دستم را گرفت...

 
محمدرضا »فرداصبحش پیش از همه روی صندلی خود 

شماره ی مثال صدو پونزه نشستم)فراموش کرده « لطفی

ام چه شماره ای بود(....سر ساعتِ هشت درهارا بستند و 

چون امتحان شروع شد و منهم باخیال راحت پاهایم را هم

اصل خود محمد رضا لطفی دراز کردم که دستِکم 

شباهتی به او بیابم ولی هرچه پاهایم را کشیدم چون 

پاهای او نشد و لذا بخیال پذیرفتم که من او هستم و 

چاره ای هم نداشتم  جز اینکه با خیال راحت او باشم 

وبپرسشها بیاندیشم وبنوشتن پاسخها بپردازم...ناگهان 

ه دقیقه در برابرم چهره ی آشنائی را دیدم پس از ده پانزد

که شگفتزده بمن مینگریست وبسمتم میآمد...من 

براثرآشنائی لبخندی لُطفیگونه بمثابه صُبع به خیری 

دوستانه به لبهایم تحمیل کردم امما او شگفت زدگی 

خودرا باسماجت حفظ کرد و بمن نزدیکترشد و کارت مرا 

رداشت و رودررو بدان که پشت برو بر میزنهاده بودم ب

 نگریست و پس شگفتی از چهره زدودوبآرامی گفت:

ال صبح بخیر آقای لطفی...خوشحالم شمارو پس از چند 

 وقت میبینم...

ال قربان شما منهم واقعا خوشحالم که شمارو میبینم آقای 

 مهدویان...

آقای مهدویان مدیر دروس دانشکده ی هنرهای زیبای 

کارمندی زحمتکش و واقعا سالم دانشگاه تهران بود... 

باسختگیریهای انسانی خود. او انسانی زیبا بود و رفتاری 

باوقارو طبیعی داشت و چهره ای که هرگز در آن خنده 

ای ندیده بودم مگر در آن لحظات!......او در آن هنگام یک 

لبخندی پراز مهر و واقعا پرازهمسوئی و پذیرش برچهره 

ارت را در جیب گذاشت وخم شد داشت....کمی ایستاد ...ک

 و آهسته بمن رساند که:

ال اگر کسی کارت را خواست بگید پیش منه...اگه اینجا 

بمونه خطرداره...هروقت نوشتین تموم شد بیاین پیش 

 من...من اون جلوام... 

و چنان کردم که گفت. چندروز پس از آن لطفی مدارک 

اشته بودند  پایان تحصیلش را گرفت...در برابر انگلیسی گذ

4 .... 

البته بیش از یکی دوتن از دوستان کسی دیگر خبراز این 

ندارد بویژه اینکه آقارضات چند سالیهم در ایاالت  4

متحده زندگی کردکه پوششیست بر آن ماجرا از نظر زبان 

اینگیلیسی...شماهم لطفا بکسی نگین...بین خودمون 

 بمونه...
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چشمه از ما یک طنزی در زندگی داشتیم که سر

تیزبینیهای هنرمندانه ونیز از کم توجهی هنرمندانه به 

اصول دست و پاگیر زندگی سنتی و هم زندگی مدرن 

داشت...و البته هستند هنرمندانی هم که از این چند نظر 

سوء استفاده چی هستند و هر غلطی دلشان بخواهد 

انجام میدهند به این بهانه که هنرمند هستند و 

ند که هر..... )که البته شعار هنرمندانه ی هنرمندان آزاد

بورژووازیست در تبلیغاتشان که بویژه در اروپای مرکزی از 

طرف خرده بورژواهاپرطرفدار...هنرمندان واقعی بورژووا 

کار خودرا با جدیت و مسولیت کامل طبقاتی انجام 

میدهند...آنها نمایندگان طبقه شان هستند و کار اصلی 

و آینده ی طبقه است...در خرده ایشان حفظ طبقه 

 بورژواها حفظ طبقه معنی نارد(... 

 یکی از آنها درتاالر رودکی اتفاق افتاد... 

سال پنجاهو چهار بود. شنیدیم که علی اکبر شهنازی 

آهنگهای خودرا در تاالر رودکی اجرا میکند...ارزش آن 

استاد برای من دوچندان که او استاد آقارضاتِ من نیز بود 

من حدس میزنم که طرز مضراب گیری با شهامت  و

لطفی از او بوده است...لطفی خود البته  انسان با شهامتی 

بود نه فقط در مضراب گیری بلکه در زندگی بطور کلی 

که علی اکبر خان شهنازی در نواختن تار بیان آنرا به وِی 

 آموخته بود. 

م به  لطفی بلیط برنامه را تهیه کردو در روز موعود باه

تاالر رفتیم. لطفی کراوات زده بود)بربلیط تذکر داده شده 

بود که آقایان باید با لباس رسمی و کراوات بسالن تشریف 

بیاورند( اما بلیطها در نزد لطفی بود که توجه نداشته بود 

 بمن بگوید...

 ال اِع...کراواتت کو؟ 

 ال کراوات دیگه چیه؟... 

 ...ال نه...باید کراوات داشته باشی! 

 ال آخه ینی چی کراوات؟... کی کراوات میزنه که مَ.... 

جمله راتمام نکرده بودم که نگاهم همزمان با ذهنم 

 برگشت به کراواتِ خودِ لطفی...

 لطفی گفت حاال یه کاریش میکنیم...چیزی نیست!...

رسیدیم به درب تاالر که درست در چهارکرسی آن 

امتی افراشته و سروان شهربانی بسیاربا احترامی  با ق

پرغرورمارا از ورود باز داشت و بمن اشاره کرد گفت که 

بدون کراوات ورود ممنوعست که ما اصرار کردیم که 

نپذیرفت و لذا من گفتم خب این درسی برای آینده است 

از جناب سروان بخاطر اصرار خود پوزش خواستم که با 

وزش احترام فوق العاده ای بمن سالم افسری کردو اوهم پ

خواست و پس من اصرار کردم که لطفی بتنهائی وارد 

شود جناب سروان هم همین نظررا داشت که لطفی 

 نپذیرفت و بازگشتیم.

برسر چهارراه پهلوی دکه ی روزنامه فروشی مفصلی در 

آنروزها براه بود که لطفی من دل افسرده را دربرابر آن 

شت و نگهداشت و از پیشخوان دکه مجله ی بانوانی بردا

 پول آنرا پرداخت وبمن گفت:

 ال بیا اینجا...بیا اینجا ببینم...

که کنار نرده های فلزی پارک ایستادیم واو جلد رنگین 

مجله را کند و آنرا بشکل کراواتی درهم تا کرد و بزیر یقه 

ی پیراهنم ثابت کرد و گفت حاال بریم....دوباره بسمت در 

ر ایستاده بود و مارا تاالر رفتیم...جناب سروان هنوز بر د

که درچند گامی خود دید لبخند بسیار دوستانه ای 

برچهره اش نشست که مارا دلگرم کرد و وقتی به او 

رسیدیم تقریبا چنانکه افسر مافوق را دیده باشد به 

اصطالح باالزد و طوری ایستاد که ما توانستیم براحتی 

و با  ازکنارش عبور کنیم...او دوباره درجای خود ایستاد

 خنده ی بسیار طنز آلودی گفت:

 ال بانووانم هست... 

که هرسه بخنده افتادیم وما دوتن خندان بدرون 

رفتیم...من پس از پایان برنامه تاخروج از تاالر کراواتِ 

بانوان را بطور محترمانه ای بر حلآ خود نگهداشتم و پس 

از آنهم در جائی بین پرونده های کارهایم بنام کراوات 

لطفی درنهان دارم...رنج و شادی آنروز مثل همه ی 

ر زندگی فراموش نشدنیست ولی خب من روزهای دیگ

بسیاری ازآنهارا فراموش کرده ام و نیز این فرصت را هم 

نمیتوانستم میداشته باشم که دوباره یکبارهم برای آنچه 
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در گذشته اتفاق افتاده بود، در یاد وقت بگزارم که 

 میبایست و باید به آینده توجه میکردم و بکنم..

 

 یوسوف آقا

پی موسیقی ضبط شدهَ گذشتهَ برای جستجو در 

از میرزا حسینقلی تا میرزا علی اکبر خان و بقیهَ …ایران

 …دو ماجرا برایم رخ داد…میرزایان

ماجرای اول این بود که شنیدیم کسی هست که یک 

مجموعهَ بی نظیر از ضبط نادر موسیقی بر صفحهَ سنگی 

تا مومی و الکی و نوار دارد که نام او پیداست 

ن خود او بآسانی پیدا نیست و باید او را لیک…یوسف…

 من به یاد نمی آورم که من اینرا از کسی…جستجو کرد

محمد رضا لطفی )البته منطقا این  از شنیدم و یا دیگر

به …یکی میبوده است که نام او را از کسی شنیده است(

را رضا و یا  لطفی) من آقا رضاتهرصورت ما دو تن من و

و کفش ببرآبدیده  ( لباس آهنین می نامیدم هم آقارضات

و به جستجوی او  پوالدینِ هفتکوب بپا کردیمو

)شمشیر عمانی نیافتیم و بعدها متوجه شدیم پرداختیم

پس از چندی  که چندانهم نیازی بدان نداشته ایم(

بیشتر باید در بازار  ، یوسف آقارادریافتیم که رد پای او را

ن بازار را از گذشته من ایپیدا کنیم و ببینیم...سداسمال 

می شناختم واین بار می باید در سال پنجاه و 

 …چهارخورشیدی میبوده باشد

جعبه  کنار درگوشه ای بازار ازکسی یِ دروازهزیرهشتیِ 

او …کهنه نشان از او گرفتیم هایآئینه ای پر از ساعت

چشمی به سروپای ما گرداند و برقی در چشمانش نا 

دیدیم در سوی قطر شمال گرفت و مردی را که نمی 

 غربی میدان نشان داد و حتی گفت که :

 …کنار بساط داداش من ونها  ال یوسوفاقا  

...چه کسی ما نفهمیدیم او چه کسی را منظور داشت

 ولی در دل امید بیشتر احساس کردیم و داداش اوست

سر از پا نا شناس به سمت دیگر میدان کهنه  سرا پا

معیتی می گذشتیم که ما از میان ج…فروشان رفتیم

سرو وضع بسیار معمولی ما در …بودیم هغریببرایشان 

و …برابر سرو وضع بسیار معمولی آنها شاهانه می نمود

چه …هم رفتار جستجوگر و هدفمند ما نیز شاهانه بود

کسی در آن جمع فلک زده که تنها دارائیش زنده بودنش 

فقرو  هدفمند جستجو میکرد؟، بود در پی چیزی

لباس و اندام الغر مردم بلکه در  دررسنگی نه ابتدا گ

 …مژگان افسرده چشمان بی نای آنان دیده می شد

 چرخ اَ رویرد می شدیم که هریک بر ییاز الی دکه ها

آنقدرتابستان و  انبلبرینگ چرخش بپا شده بودو افیلّ

زمستان مانده بود که زنگ خورده بر جا میخکوب شده 

اک بر آمده بود که دیگرحتی چرخی بود و گویا اصال از خ

در خاک کپه شده بر پایش نهان وهم دیده نمی شد

اول نمی شد فروشنده ها را از  در چشمگردانِ…بود

خریدار ها جدا شناخت که همه از یک خاک بودند و 

گویا از یک پدر و مادر و فقط لباس ها هریک با شخصیت 

یکی بود و  دیگری ژنده بود واهلل اعلم که لباسها هم همه

آن هارا نمی شد ازهم مگر از طرز بدبختی اش باز 

 …شناخت

از کمی دور بر پای یک دکه که یک مو از بقیه نو تر بود و 

هنوز اگرکسی با تیزی نگاه می کرد می توانست راه راه 

بازی را  ی رنگ رفته را بربرزنت حفاظ چرخ ببیند روزنامه

فهمید که کسی  حالت  تا وَ شِکَنَشدیدم که می شد از

 به لطفی گفتم:…آنرا می خواند

 …ال فکر کنم اون باشه  

از البالی مردم نمی شد به یکباره اندام او را دید و فقط 

در پشت آن ایستاده  که کسیمیدادروزنامه باز شده نشان 

نرا می خواند و باید کسی در پشت ان باشد که است وآ

و بعد ها و بعد ها فهمیدم که او با کسی …انرا بخواند

قرار داشسته است که در آنجا باهم دیدار کنندو 

میبایستی روزنامه را که مال شاید سالهای سال گذشته 
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باشد در حال خواندن در دست می داشته است  باز هم 

بعد ها حدس زدم که او می بایستی تمام کلمات روزنامه 

چنین قراری و بارها و بار ها را از بر می داشته است زیرا ا

باین …این جزء کار او بوده است“ داشته است و اصال

ترتیب با مشتری دیدار میکرد و آنهارا میسنجیدو اگر 

واقعا مشتری میبودخب اورا بخانه میبرد و اگرنه گنجینه 

ی خودرا به ناکسش نشان نمیداد...  روزنامه هم الحآ 

ولیت،  خوب ایفا نقش خودرا صاف وصوف با همه ی مسئ

 میکرد...

که هنوزدرهمان پشتِ روزنامه او را  و رسیدیم آن مردبه 

روزنامه را ازگوشه ایش با او…بنام خواندیم پنهان بود

 یبا آرامش بازی انگشتانش  بسوی خود تا و کنار زد و

سراپا شگفت انگیزو با غرور زیبای انسانی هردوی مارا 

س او را در برابر خود من هنوز نگاه پر از احسا…نگریست

 او ما را با…در نگاه او یک سنجش هم بود…می بینم

طول کشید که به سالم ما …سراپا سنجید  نظری تنها

واج مانده  لطفیهاج و من ما پس از سالم،جواب بدهد و

 …بودیم

 …ستاده؟یریی فچماراوال ش  

پر از  البته و نگاهی ترکی تبریزیلهجه بسیار غلیظ با 

 …هنوز سرداعتماد ولی 

لطفی کسی را نام برد که او را به ما شناسانده بود و من 

نامش را نشنیدم  که اکنون ازاین بابت بسیار تأسف 

 افکنداو باز نگاهی به سنجش به سراپای ما هردومیخورم...

به سمت دروازه  روی پاشنه ی پا و هنگام که خود نیز

 می چرخید گفت:و بسمت خیابان لشگر پشت سر

 …بریم ئیدفرمایب…بریمال   

وهمزمان روزنامه راباسرعت ومهارت تاکرد ودر جیب نهاد 

 وانگشتان سفیدوگرد وظریف خودرا بهم سائید وچرخ زد

موقعی گفت که دو سه گامی نیز رفته بود و ما  جمله راو 

در خیابان بسیار  …هنوز نمی دانستیم که چه باید بکنیم

اندام بسیار کوچک  کوچک و بسیار با صفای پشت بازار با

لطفی با …به سرعتی ناگفتنی راه می رفت…و گرد

د یمی رسهم تا دو سه متر  طول آنها پاهای درازش که

در پشت سر او می دوید و من با پاهای یک مترو نیمی 

خوداز ترس اینکه مباد ایشان را گم کنم نفس زنان 

گویا خیابان …درست در پشت سر لطفی پرواز می کردم

پرواز …که نمی دانم آیا پایانی می یافت یا نه لشگر بود

من بی کران طول کشید و دیگر از نفس افتاده بودم که 

 در دور دست دیدم که یوسوفاقا بر درب سبزوآبی نونواری

ایستاد و با سرعت  دیده میشدخیابان  که ازهمه جای

در سوراخ  بتندی کلید را چند بارسپاریش متأسی از راه

  مهری تبسمی و نار رفت و از ما باکلید گرداند و ک

 دلنشین خواست که داخل شویم و هنگام ورود با طنزی

 به لطفی گفت: بدرازای خود لطفی

ال سرت آقا جان مواظب باش به سقف   

 …نخورد

و دزدانه  خندید و سرش را درالی دو شانه ی گردش 

 فروبرد...

کف به من نگاه کرد و با و هنگام که درپشت او قرارگرفت 

دست قد لطفی را سراپا به من نشان داد و خندید و از 

مان لِهیاکِ منظور داشت که مباد ما با آن یغوریِ ،همه این

اتفاقی  کهبخوریم  بر او به چیزی اندامِ کوچک ی در خانه

که به چه  ... من بزودی در یافتمجبران ناپذیر رخ دهد

که به ایم و لطفی پی برده بود گنجگاه عظیمی وارد شده 

چه گنجگاه عظیمی دست یافته است....و چه احساسی در 

درون او میبایستی میجوشید...در درون من که غوغائی 

 بود....

... چه گنج عظیمی در این خانه کوچک یوسف آقا پنهان

و فقط گویا کسانی  …بود نع پنهان نه،  نهفته بود...نهفته

با عشآ  که یا با عشآ خود به موسیقی ستمکشیدهَ ما و یا

به گرد آوردن هر چیز نایاب و یا با عشآ به معامله و گرد 

و از یوسف آقا با گنج از آن  کار انجام میدادند آوردن پول
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سه مصداقِ  خرید ال فروش ال …خبر بودند

نگهداری....دراین خانه ی کوچک قابل درک بود....چون 

 آقا یوسف بود قابل درک بود...

ز همان ذرهَ اول ، از زمین شگفتا ا…از در که وارد شدیم

تا سقف صفحه موسیقی با یک نظم غیر قابل توصیف ، 

بیش از ده …روی هم و یا در کنار هم چیده شده بود

بیش از ده هزار نوار و چند دستگاه …هزار صفحه

گرامافون قدیمی با بوق هیجان آور بلند گو و با نشان 

ی من سگی در کنار بلند گوی گرامافون که ازکودکیم برا

واما غیر قابل درک...من تا سالها نمی فهمیدم  آشنا بود

ما با  فیِکه منظور ار آن سگ  بروی گرامافون چیست...لط

درهم بود و یک شوقی که نمی توانستیم براه بیاوریمش 

و شتاب کودکانه برای شنیدن و شنیدن بیشتر اشتیاق 

وشنیدن موسیقی حفظ شده از قرن گذشته و یا بسیار 

...من به که در دسترس هر کسی نبوده و نیست قدیمی

طنز عاشقانه ای میگفتم که آقا یوسف حتی یک صفحه 

ای داره از کورش کبیرکه حرف زده....او صورتش گل 

میانداخت و گونه هایش منقبض میشد و خنده ی 

مرموزی میکرد و با دست به پشتم میکوبید...و چنان 

آن پا بروی تحریک شده بود و این پا  …دست محکمی!

عکس قمر الملوک زمین نشسته بودو وول میخورد.......

با ارزشی که در  زیبا ودر قاب بسیار او جوانی از وزیری 

باالترین سطح دیوارآویزان بود با یک انتشار هاله ای از 

در جای دیگری عکسی …خود می نمود…احترام

با چهره ای بسیار  متین و موقرآویزان ازمردی بسیاربدیوار

دوخته بود ولی به  و به همه پخته و نگاهی که به من

علینقی کلنل …می نگریستهم را همه بسیار دورتر از 

برای اولین …قلب من گویا از طپش می ایستاد…وزیری

و هنوز …بار چهرهَ این هنرمند بزرگ میهنم را می دیدم

هرگاه یاد یوسف آقا به من هجوم می آورد باز قلبم گویا 

اورا درکنار وزیری کبیر …خواهد بایستد از طپش باز می

میبینم...من از بسیارکودکی نام کلنل را میشنیدم و تقریبا 

نام    کلنل وزیریهمیشه همینطور با همین شکل!... 

درخوردی بود...نامی قابل احترام برای همه...و من نغمه 

های تار را با نوازندگی او شناختم و البته دائی من 

گویا دوره ای در نزد او گذرانده باشد  اسماعیل ریاحی هم

که سبب بود بیاندیشم که از پنجه ی او نیز یاد کلنل 

 توانسته است در ذهن من جای بگیرد...

هم که دید من شیفته  بدان عکس نگاه میکنم  یوسف آقا

 گفت:

دیگری داشته که  خانوادگییک نام  وزیری ال قمر الملوک

 یری آشنا می شودوقتی ایشان با وز…بخاطرم نمی آید

روزی به مدرسهَ او می رود و ازو می خواهد که اجازه 

خود  بر خانوادگی اورا، همبدهد افتخارداشته باشد که نام 

ووزیری که او را و شخصیت او را بخوبی می …نهد

اگر  شناخت گفته بود که این افتخاری نیز برای اوست

 و زنان این…بله…قمرالملوک نام وزیری را بر خود نهد

کارهایشان هم بزرگ است و بیکدیگر هم با  مردان بزرگ

 …بزرگ برمی خورند ی احترام

آویزان بود که گویا  هم در اطاق او عکس های دیگری

یکی از میرزا حسینقلی بود و یکی از بنان و یکی از روح 

 …انگیز وغیره

 
لطفی دیگر کاری به یوسوفاقا نداشت و حتی به سخنان 

او توجهی نمیکرد. شیفته و مست بود بسیار آموزنده ی 

ومنفکّ ازاین دنیا ...البته او، لطفی، یک ویژگی بینظیر و 

یا کم نظیری داشت که سبب میشد اندامهای حسی و 

آگاهی او بطور هدفمند هرچیزی، هر پدیده ای هر 

موضوعی هر کالمی که با موسیقی ارتباط داشته باشد و 

مینوشت و ضبط هر نت نواخته شده ای را میگرفت و

  میکردو ثبت میکردوبخاطر میسپرد .
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یوسوفآقا هم کاری به او نداشت و فقط گهگاه با شرمی 

محزون گوشزدی به او می کرد که مباد با طرزی که 

 میگفت:…صفحه ای را بدست می گیرد بدان لطمه بزند

ال خیلی ببخشید اون اَنجُشت شوما نَمانَد روی صفحَه 

 عزیز جانم....

ین میاندیشیدم که در حفاظ بسیار سنگینی که من به ا

آثارانسان بزرگی چون رامبراند نقاش کبیر مان نگهداری 

 میشود مشغول دیدن آنها هستم...

مشغول به پخت و یوسوفاقا درسکوت پراز احترامش به ما، 

در سمت راست اطاق بسیار کوچک دیگری  … پز شد

فتیله  یککه در گوشهَ آن چراغ خوراکپزی خانه داشت 

و قابلمه گود بسیار تمیزی را از پس ا…دیده میشد ای

نمیدانم در چشم بهم زدنی،   پرده ای بیرون آورد وآن را 

سرخ و  و شاید به جادوئی پر کرد از گوجه فرنگی رسیده

با دقت زیبائی غذائی آماده کرد که عطر...بَه َبه.... خوش

سال  پس از تقریبا چهلو پنجهنوز مزهَ آنرا گهگاه من

و آرزو دارم با دستپخت او یکبار دیگر  بخیال میچشم

املت گوجه فرنگی با …چنان غذائی را نوش کنم

با زیبائی و صفای زندگی …و دقت و نظافت کار…کته

هنرمندان  باور داشتپرشور و با احترام به کسانی که 

من هرگزاحترام واالی او را به خود …میهنش هستند

نه متقابالبلکه بخاطر  و به او…فراموش نمی کنم

...بزرگواری در او تصور احترام می گذارم یشرگواربز

میکنم ذاتی بود...در برخی از مردم بطور مثال در به آذین 

بزرگ...در آریان پور بزرگ....در طبری بزرگ...درحافظ 

بزرگ...و بسیاری دیگر از مردم تصور میکنم ذاتی باشد 

د من بزرگواری را پدیده ....اما البته اگرراستش را بخواهی

 ای اکتسابی و تربیتی)پداگوژیک( میدانم....

لطفی به این چیزها کار نداشت و سرش گرم بود به 

من از این بابت ...به جواهرات گنج... …صفحه های گنج

روزهای بعد لطفی بادستگاه …غفلت بزرگی کرده ام

بطی عالی به خانهَ یوسوفآقا می رفت و تا آنجا که ض

رفت میو از آن صفحه ها ضبطِ کپیه برمیداشت ستمیتوان

داد و من حتم دارم که می به یوسوفآقا  پَلَشتی همو گویا 

من یکی دوبار دیگر هم …داشته استمیشرم  یوسوفاقا

که دیگر چون دست و پا گیر …به منزل یوسف آقا رفتم

در کار بودم خودداری کردم و با اینکه دلتنگی هنوز قلب 

ط لطفی گویا سبب رشد بیشتر او شد بض…ردشمرا می ف

و او را برانگیخت که به جمع آوری موسیقی مردم ایران 

بط در ضبپردازد ولی گویا به انتها نرفت و در همان چند 

بط ضدر آغاز …باقی ماند که باهم بودیم کردستان

گهگاه که قطعه ای از …کردستان باز من به همراه بودم

یان موسیقی ایران می میرزا حسینقلی و یا دیگر میرزا

داغ دلتنگی برایم تازه می شود و به آن انسان …شنوم

غرض یادی از انسان بزرگ …بزرگ درود می فرستم

انسان های دیگری را  چون یوسوفاقا بود که ناشناسی

باقی یاری داده اند تا سرشناس شوند و خود در گمنامی 

من نمی دانم چه بر سر …مانده اند و فراموش شده اند

ین انسان بزرگ آمده است و آرزو می کنم که ا

محمدرضالطفی که نام آوری برای خود است و خاطره 

های بیشتری از یوسوفآقا دارد در بارهَ بزرگواری های او 

و مطمعنم که اینکاررا کرده است و  چیزهائی نوشته باشد

روزی محمد رضا لطفی به من باید بمانیم تا آنهارا ببینیم...

 گفت :

به بقیه هم …ره یوسف آقا را یه شب دعوت کنیمال چطو

 …بگیم بیان باهاش آشنا بشن

ازپیشنهاد اواستقبال کردم من که خیلی خوشم آمد و

  ....آففرین...گفتم مرحباو

من , فتحی , وقایع نگار کاراته باز …شبی بود که همهَ ما

 حریف مقابلزدن  در یعنی، که تنبک هم میزد و در هردو

ناصح پور …بود استاد  نیمه کاره ،زدن تنبک درو

آوازخوان و چند تن دیگر دورهم آمدیم و یوسوفاقا را هم 

آنرا  خواندیم که با یک افتخاری و سربلندائی

آمد و  ،گویا اندام کوچکش دو برابر شده باشد…پذیرفت

با تعارف و ماچ و بوسه های مهر آمیز و مهر انگیز به باالی 

لطفی جا  صوف چه واتاق هدایت شد در نزدیک تشک

گرفت و ما هم بدور اتاق با شوقی ژرف در قلبهامان و 

لبخند های لذت از این شب کم نظیر بر لبانمان نشستیم 
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و منتظر شدیم به ساز لطفی که باید غوغائی می بود و 

بود و گویا در جانمان آتش افروخته باشند و از سوز آن 

بر پا التهابی درمان …وساکت بمانیمنتوانیم ساکن 

مهمترین لحظه آن بود که محمد رضا لطفی  …بود

یوسوفاقارا بجای خود بر صوف نشاند که من تمام سینه ام  

امباشته از غرور به وجود لطفی شد...و بحضور مهمان 

 عزیزمان یوسوفاقا!....

پس از آن گهگاه لطفی خبر میداد از احوال او اگر 

 میداشت....

آنچه ضبط کرده است بارها لطفی اذعان داشت که 

بینظیر و عالیست و محتوای آموزشی آن در حد ریشه ای 

در موسیقی ایران موثر خواهد باشد...از آن پس با تکیه به 

گنجینه ی پر باری که بچنگ آمده بود و...و نظمی که 

لطفی در فرا برداشتش از آن گنجینه سامان داده 

قیدانان بود....حدِنگرشِ به موسیقی در مردم و در موسی

باالتر رفت و دیگر تندی پنجه و زیرکی مضراب و حرکت 

نرم ولی محکم روی دسته ی ساز چیزی محرز بحساب 

آمد...تنها ماند و هنوز بنظرمن مانده است درک موسیقی 

در رابطه آن با زندگی...به این اگر بس کنیم که موسیقی 

باید زیبا باشد و فقط درک فنی و ابداع در موسیقی نکته 

های اصلی آفرینش باشد بتدریج کسل کننده میشود و 

درحد بیان یکنواخت مضامین کهنه باقی 

میماند...همانطور که امروز هست...گرایش سهل به 

موسیقی پاپ ایاالت متحده ای و اروپائی و نه موسیقی 

رسمی و عالی کالسیک آن دیار  براثر همین فرار 

 ازسنتگرائی مرسومست نه چیز دیگری....

ر سال هزارو سیصد و شصت و دو وقتی من ناچار به د

آلمان مهاجرت کردم یکی از نگرانیهای من لطفی بود در 

ایران نتوانستم از او خبری بگیرم و در آلمان کسی از او 

خبر نداشت که ناچار به سازمانهای گوناگون نامه نوشتم 

که هیچیک پاسخی نداد و گویا وضعیت ایران بطور کلی 

 در اروپا

غافلگیرانه و نا مشخص بود وکسانی هم که در همان یکی 

دوماه اول  پیدایشان میشد باز خبر مشخصی نداشتند تا 

سهراب شهید ثالث بدیدارم آمد و موضوع را با او در میان 

گذاشتم...ولی اوآشنائی درستی با لطفی نداشت و بهر 

صورت توانستم از طریآ یکی از دوستان او بدانم که 

سالمت کامل باشد و درهمان روزهای بلبشو و لطفی در 

خونین در ایران در سفارت فرانسه در تهران کنسرت 

 خوبی داشته است که دیگر راحت شدم...

چندسال پس از آن لطفی از ایتالیا سر درآورد و خبر داد 

که حالش کامال خوبست و بدیدار من خواهد آمد که آمد 

که هزار بار با خود و درآن دیدارش اتفاق ساده ای افتاد 

آنرا سنجیده ام تا به این نتیجه رسیدم که آنرا باالخره 

 درمیان بگذارم.

لطفی از آلمان تلفن کرد و به دیدارم آمد .آقای مجید 

درخشانی که گویا مهماندار او بود به همراهش بود. من 

اورا شاید پانزده سال پیش از آن بسان جوانکی بسیار 

وئی برادرش آقای رضا درخشانی خجالتی در منزل دانشج

دیده بودم. او، رضا، اهل سنگسر سمنان، نقاشی بود چون 

بسیاری دیگر از جوانان آن سامان، با استعداد که بتهران 

آمده بود و در دانشکده ی هنرهای زیبا، دوسال پائینتر از 

من هنرجوی رشته ی نقاشی بود ودر ان روز از من دعوت 

اهش که کارهای نقاشیش را ببینم. کرده بود بخانه و کارگ

او نیز گویا سه چهار سالی مسنتر از مجید درخشانی، 

 برادرش بود.

من و لطفی سرگرم یکدیگر بودیم...لطفی در مبلی فرو 

رفته بود وپاهایش یکی روی دیگری دراز تا نیمی از اطاق 

را فرا گرفته بود و قهقهه های جانبخش خودش را رها 

ی عقابی بزرگش که نشان مردم رزمجوی کرده بود و با بین

شرق ایران و بویژه خراسانیان بود و با چند تار سفید در 

ریشش که تقریبا همطراز ریش من بود هنوز زیبائی ویژه 

ی خود را داشت)...هیچگاه اورا با ریش ندیده بودم که اورا 

بیش از پیش با ابهت کرده بود(...تار من، همان که لطفی 

را دیده باشد هزار سال پیش از آن توسط بدون اینکه م

حسین علیزاده بمن داده بود بدیوار سرجای خودش 

 آویزان بود...لطفی گفت:

 ال ساز خودته...   
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 ال ساز خودته!...   

 ال نع!...ساز تُوعِه!..   

 ال افتخار منه!...   

لطفی چون گذشته ها خندید و مرا در اندوه سراسر 

 .زندگیم رها کرد و رفت.....

آقای درخشانی که همینطور ساکت بود درسکوت بین ما 

 گفت:

ال من یک خاطره ای دارم که باز گو میکنم...تار شمارو که 

 دیدم بخاطر 

 آوردم...

 ال بفرمائید آقای درخشانی...

ال اون بار که شما اومدین خونه ی برادرم رضا 

 یادتونه؟...من اومده بودم 

 تهران موسیقی کار کنم...

 شما اصال اونجا حرف نزدین... من گفتم ال

ال بله ولی اونروز برای من خیلی مهم بود...شما از رضا 

پرسیدین که ایا برادرتم نقاشه...رضا گفت نه مجید 

میخواد بره رشته ی موسیقی و شما گفتین به به چه 

عالی و رضا گفت مجید خیلی براش سخته...و شما بمن 

ن تو بغل من و نگاه کردین...تارو ورداشتین  و گذاشتی

گفتین شروع کن....در من یه نیروئی پیداشدو....موسیقیرو 

شوروع کردم...من تارو از شما دارم...اون کار شما باعث 

 شد که من شوروکنم....من اینو مدیون شما هستم...

او با فروتنی فوقالعاده سخن گفت که آنرا نشان دهنده ی 

اوخواستم که باز یک رابطه ی سازنده برداشتم و ازاینرو از 

 یکدیگررا ببینیم و که اوهم استقبال کرد....

اما سالها گذشت...دیگر اورا ندیدم...تا اینکه تازه توانسته 

بودم که گذرنامه ی ایرانَمرو بگیرم... بالفاصله هم 

بفرودگاه رفتم که سوار هواپیما شوم و به ایران بروم که 

گاهی مرا نیمرخ آقای درخشانی را دیدم اوهم به نیمن

دیدو شناخت)مرا نمیشد نشناخته باشد(و بالفاصله متوجه 

شدم که دماغش را باال برد و دماغ سرباال شد و روی 

برگرداند و سوی برگرداند و در بین دیگران گم شد....باز 

چندین ماه بعد همین ماجرا اتفاق افتاد با این تفاوت که 

روی و سوی اینبار تمام نگاه مرا دید ولی باز بی اعتنا 

گرداند و باز دیدم که دماغش باال رفت و حتی از برابر من 

گذشت و اعتنائی هم نکرد...برای من عجایب غرایب 

بود...من نمی فهمیدم چه شده...با دوستی ماجرا را در 

میان گذاشتم...او گفت اینها خانوادگی همگی همینطورند 

دماغ وقت برای این فکرها نذار و من گفتم آخر برای چه 

سرباالاونم این مجید درخشانی...گفت پس خبر نداری  او 

 اخیرا کنسرتی داشته بهمراه جناب مستطاب شجریان...

. هالالالا ای دل غافل.....همه چی برای من روشن شد....گه 

یعنی چون دراجرایی )کنسرتی( کنار آقای شجریان 

نشسته است کمالِ همنشین برش اثر کرده است...کمالِ 

...از آنروزدیگر مرا بجا نمیآورد...گویا شجریان هم نشین.

هم همین گله را داشت و میگفت مجید درخشانی از 

موقعیکه پای آواز من ساز زد دیگه حتی بخودمنهم اعتنا 

 نمیکرد .............

البته من اخیرا بخشی از آهنگهای مجید درخشانی را 

شنیدم...یک پختگی نسبی در کارهایش هست که خب 

یاشد...اما بایدبه جهان بیاندیشد...جهان را باید بچنگ  باید

آورد... در کناراستادان دیگرباید بایستیم...ما بزرگان 

دیگری داریم که باید درکنار هم درکنار استادان بزرگ 

موسیقی جهان بایستند...مجید درخشانی هم این ذخیره 

ی رشد درآن حد را دارد...باید آهنگهای زیبائی که 

است درآن حد باشد که در کنارآثار موسیقی دانان ساخته 

 بزرگ قرار گیرد...

 

محمدرضالطفی...لطفی...آقارضات...آقارضا...رضا...شخصیتی 

است که همیشه در قلب من میماند روزی شاید بتوانم باز 

درباره ی او بنویسم...حال نمیتوانم...شخصیت او در تاریخ 

 ایست...موسیقی معاصر ایران دارای جای ویژه 

 بازگشت به نمایه
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 بفرمایید مرگ!آنانی که گفتند: 

 
در شوربختانه از ویروسِ کرونا  "المبدا"و  "دلتا"های جدید مرگ و میر هموطنان ما در اثر ابتالء به سویهفاجعۀ  گ:نژرا

پیرو افشاگری مهم  دقیقه یک قربانی رسید. ۲به هر  هموطن 111ای یافت و با مرگ کنندهنیمۀ مردادماه جهشِ نگران
اختفای  نیز مسئولین در ساخت و ورود واکسن و کاری و فرصت سوزیدربارۀ پنهاندکتر زالی، رییس ستاد مقابله با کرونا 

هایی جدی نسبت پرسشاکنون جرم حقوقی،  هزار نفر از هموطنان به مثابۀ 111 بیش از کرونایی عمدی ادلۀ اثبات کشتارِ
. از جمله ی که مانع ورود واکسن شدند، در افکار عمومی مطرح می باشدگیری و مسئولیت حقوقی مقاماتبه نظام تصمیم

رواقعی در دیماه سال گذشته امضای غی ۲511نفری که با بیانیۀ نابخردانۀ خود و جعل  ۲11افشای اسامی همۀ آن کمتر از 
که یکی از امضاءکنندگان این این روزهای سیاه و مرگبار را برای مردم ایران رقم زدند وجالب به رییس جمهور وقت،

است! سه یادداشت  و مشغول به کار نیز شده از مجلس رای اعتماد گرفتهکابینۀ جدید  "وزیر بهداشت"، به عنوان بیانیه
 گذرانید.های اجتماعی و حقوقی که از نظر می، تالشی است برای واکاوی این موضوع از جنبهی مجازیفضا برگرفته اززیر 

 

 سیاه روزهای این و نفر ۲311 آن بیانیۀ

 زمانى بابک دکتر

 منتشر ایبیانیه ،بودند آن تهیه تکاپوی در وهمه بود نگرفته قرار دسترس در کووید واکسن هنوز که زمانی پیش ماه 6
 را خارجی واکسن گونه هر ورود بیانیه این. داشت همراه به را برجسته پزشکان از تن 4211 امضای ادعای که شد

  .کردمی تلقی آمیزتوطئه حتی یا ناسالم نوعی به را خارج تولید هایواکسن تلویحا و کردمی منع و تقبیح
 همان در را کووید ومیرمرگ «خارجی» واکسن که است آشکار و رسیده اثبات به ادعا این خالف وضوح به که حاال

 .داد پاسخ را سواالتی و کرد توجه چند نکاتی به باید داده کاهش شدت به «خارج»
 افکار بر تاثیر جز هستند سیستمی سکاندار و دارند تربیون هستند، مقامی و منصب صاحب یک هر که نفر 4211 این -

 خود نفوذ تحت متعدد اجرایی هایدستگاه از توانستندمی وگرنه داشتند؟ دیگری هدف «بیانیه» انتشار از عمومی
 .کنند استفاده

  نرساند؟ یاری واکسن تامین در مسووالن جدیت عدم و مردم میان در واکسن ضد تبلیغات به بیانیه این آیا -
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 ایچاره تا سازد روروبه واقعیات با را فرماندهان خود جان قیمت به ولو ندارد وظیفه باندیده یک مثل کارشناس آیا -
  گستراند؟نمی شانپای پیش خطا چاه و کندنمی جفا آنها به واقع در خوشایندگویی و دایم تایید با بیندیشند؟

 منتظر خانواده و خود واکسیناسیون برای داخلی واکسن تهیه تا نفر 4211 این تمام بیانیه این از بعد آیا راستی -
  اند؟مانده

 پشت علما آیا  کرد؟ رجوع و رفع و توجیه علمی نظراختالف نام با را علنی اجتماعی رفتار چنین توانمی االن آیا -
 تبلیغ عمومی ی هارسانه موثرترین و ترینوسیع با را اینشده اثبات موضوع یا کنندمی علمی بحث هم با آکادمی پرده
  کنند؟می
 شاید تا بخواهند پوزش آن از و بدهند بیانیه خود پیشین اظهارات بودن برخالف حاضرند نفر 4211 این درصد چند -

  شود؟ اصالح واکسن به مسووالن از بسیاری اهتمام و مردم اعتماد از بخشی گرددو باز جوی به رفته آب از اندکی
 دراختیار را گیریتصمیم مراجع باالترین و امور مصادرِ پیش از تربیش روز هر روزهااین امضاکنندگان این از بسیاری -

 اطمینان شد آشکار عام ءِمال در که زمانی امروزشان خطاهای با دربرخورد ایشان صداقتِ به توانمی چگونه گیرند،می
 کرد؟

 ☘☘ ☘ 

 باید امروز ،شدند واکسن خریدِ مانعِ غیرعلمی جوسازیِ با که پزشکانی
 باشند خودغیرعلمی  رفتارِ گویپاسخ

 بیگدلی الهرحمت

 به اینامه نگارش از خبر گسترده و هماهنگ اقدامی در اصولگرا مطبوعات و هاخبرگزاری 1199 ماه دی 41 تاریخ در
 این که شدند مدعی و دادند روحانی حسن آقای وقت جمهوریرییس به خطاب کشور پزشکان از نفر 4211 امضای

 !نشود خریداری mRNA هایواکسن که اندخواسته روحانی آقای از پزشکان
 :بود زیر شرح به بودند کرده ءامضا را نامه آن که پزشکانی از برخی اسامی

 حسین دکتر .2/ شهریاری حسینعلی دکتر .0/ الهیان زهره دکتر .1/ زاکانی علیرضا دکتر .4/ مرندی علیرضا  دکتر. ا
/ فروش سیم ناصر دکتر .9/ ابوالقاسمی حسن دکتر .8/ اللهی عین بهرام دکتر .7/ اللهی عین بهزاد دکتر -6/ قناعتی

 ...و/ معتمدی کالنتر محمدرضا دکتر .14/ زینالو اکبر علی دکتر .11/ علمداری شهرام دکتر .11
 ناپذیریجبران گاه و ناشناخته عوارض تواندمی مادرنا و فایزر شرکت تولید mRNA هایواکسن" :بود آمده نامه آن در
 :بود آمده چنینهم نامه آن در" .بگذارند جایبه
 مراقبت فرانسه و انگلیس آمریکا، کشور سه از واکسن ورود ممنوعیت اعالم بر عالوه رودمی انتظار عالیحضرت از"

 گریواسطهبه اعتماد، غیرقابل مراکز سوی از تولیدشده واکسن هرگونه و کشورها این تولیدی هایواکسن که بفرمایید
 مشکوک و شبهه مورد ماهیت که نیز کوواکس سازوکار به مربوط هایواکسن برخی و نشده کشور وارد نیز ثالث کشور

 ".نشود خریداری دارد، المللیبین دارمساله کامالً جریانات با ارتباط به

 به خطاب 1199 دی 44 تاریخ به اینامه در ایران پزشکی علوم فرهنگستان ریاست جایگاه از نیز مرندی علیرضا دکتر
 :بود نوشته متحد ملل سازمان دبیرکل گوترش آنتونیو

 هایواکسن کنیم؟ خریداری کروناواکسنِ اندنکرده اثبات را واکسن کافی ایمنی و کارآیی که هاییشرکت از باید ما چرا"

mRNA  ندارند عارضه بردن اثربخشی برای تضمینی." 

 افتاده، اتفاق واقع عالم در که آنچه و کوتاه زمان این گذشت و گذردمی هانامه آن انتشار تاریخ از ماه 7 حدود اکنون
 این جدی بودن موثر و ایران پزشکی علوم فرهنگستان رییس مرندی علیرضا دکتر و پزشکان آن ادعای بطالن
 استفاده هاواکسن این از که هستیم کشورهایی در میرومرگ شدید کاهش شاهد ما و است کرده اثبات را هاواکسن

 .هستیم ایران عزیزمان کشور در ومیرمرگ افزایش شاهد ما امروز دیگر سوی از .اندکرده
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 به پزشکی اخالق درس جمله از مختلف دروس تدریس به و بوده عزیز پزشکان از بسیاری خدمت در هاسال جانباین
 پزشکی اخالق درس در ما .بود پزشکی سوگند پزشکی، اخالق درس در مطرح مباحث از یکی .امداشته اشتغال آنان
 المللیبین پزشکی سوگندنامه بقراط، سوگندنامه از عبارتند که دادیممی قرار بحث مورد را پزشکی سوگندنامه سه

 .ایران در پزشکی سوگندنامه و امروزی
 از پس ایران و جهان پزشکان که داشتند یاد به کردندمی امضا و نوشتندمی را هانامه آن که هنگامی پزشکان آن آیا 

 :کنندمی یاد سوگند گونهاین پزشکی درجه دریافت
 من پزشکی وظایف در تأثیری گونههیچ اجتماعی موقعیت و سیاسی عقاید نژاد، ملیت، دین،...  که کنممی یاد سوگند
 را آنان بهبود و سالمت و بپرهیزم بیماران حقوق تضییع از...  که کنممی یاد سوگند. داشت نخواهد بیمارانم به نسبت

 متعهد همکاران حرمت و پزشکی حرفه قداست حفظ به نسبت را خود و دارم مقدم خود نفسانی امیال و مادی منافع بر
 .ورزم اجتناب دارد منافات پزشکی اخالق و شرافت و پرهیزکاری با که اموری به آلودگی از و بدانم
 و نوشتند را هانامه آن که پزشکانی آن عزیزمان، کشور در شدید میر و مرگ و کرونا گسترده موج این مشاهده با اینک
 پزشکی سوگندنامه ناقض رفتارها نوع این زیرا باشند؛ خود ایغیرحرفه و غیرعلمی رفتار این پاسخگوی باید کردند امضا
 و علمی درک یک از برخاسته تا است بوده آنان سیاسی هایگرایش از منبعث تربیش و است ایرانی و المللیبین

 !ایحرفه
 براساس تصمیم اتخاذ و بازیسیاست عرصه دارد کار و سر مردم سالمت و جان با که پزشکی عرصۀ تردید، بدون

 .نیست سیاسی هایگرایش
 در مائده مبارکه سوره 14 شریفه آیه در متعال خدای که است برخوردار اهمیتی چنان از اسالمی تفکر در انسان جان

 :فرمود انسان یک جان عظمت
 النَّاسَ؛ أَحْیَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَاهَا وَمَنْ جَمِیعًا النَّاسَ قَتَلَ فَکَأَنَّمَا الْأَرْضِ فِی فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ
 کشته را مردم همه گویى که است چنان بکشد زمین در فسادى[ کیفر به] یا قتل قصاص به جز را نفر یک کس هر

 .«است داشته زنده را مردم تمام گویى که است چنان بدارد زنده را نفر یک کس هر و باشد

 ☘☘ ☘ 

 جنایت به منجر فعلِ ترکِ

 ترابی کهن

 که را خاصی وظیفه یا گرفته برعهده را آن انجام که فعلی کسی هرگاه": اسالمی مجازات قانون ۲93 ماده طبق
 باشد راداشته فعل آن انجام توانایی چنانچه شود، واقع جنایتی آن، سبب به و کند ترک است، اوگذاشته برعهده قانون

 یا مادر کهاین مانند است، محض خطای یا عمدی، شبه موردعمدی، حسب و شودمی مستند او به حاصل جنایت
 ."کند ترک را خود قانونی وظیفه پرستار یا پزشک یا ندهد شیر را کودک است، گرفته برعهده را شیردادن که ایدایه

 و انگلیسی آمریکایی، واکسن واردات ممنوعیت خواستار جمهور، رئیس به اینامه طی که را پزشکانی از نفر 181 اسامی
 دست از را خود عزیزان که هاییخانواده هم بشناسند را افراد این مردم هم تا آورممی زیر در بودند شده فرانسوی

 !آید کار به عادالنه دادگاهی در روزی شاید. بشناسند را انسانی فاجعه این مسببان از تعدادی اندداده
 ام:کرده حذف اسامی کنار از را دکتر نام

 بهرام-اللهیعین بهزاد– قناعتی حسین-شهریاری حسینعلی-الهیان زهره-علیرضازاکانی-سیدعلیرضامرندی-1 
 محمدرضا-زینالو اکبرعلی-علمداری شهرام-فروشسیم ناصر-ابوالقاسمی حسن-)وزیر بهداشت!( اللهیعین

 عباس-منافی علیرضا-اکبری محمداسماعیل-محمدبیگی فاطمه-مبارکه شیخی زهرا-زادهرئیس محمد-کالنترمعتمدی
-یکتا حسینی نفیسه-جاللی-سازحلی محمدتقی-تبارمحبی شکیبا- میرزابیگی محمد-ریاض سیدعلی-مسجدی
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 احمد-مقدم اخوان جمال -ایمانیه فروردین-اصالنی جعفر-غفاری حسینعلی-کبیر محمدجواد-حیدری محمدودود
 سیدمحمد-خانکه حمیدرضا سلیمی سهراب-اصغرباقرزادهعلی- ابطحی داریوش-صیادی شهرام-نادری مصطفی-شجاع
 حسین-رزاقی محمدرضا-احمدی مجید-کوب باروت مجتبی -براتی حسن-مسلمی مسعود-جوانمرد احمد-مهرپاک

 شعبان -اخوان اصغر-کالنترهرمزی جلیل-کمالخ خلیل-امیدیان محمدمهدی-باروت عصمت -دباغ علی-کولیوند
 -دریاباری سیدهاشم-داود سیدمسعود -بخشتاج اردشیر-طهماسبی حامد-غیاثی محمدسعید-عبادی عباس-مهرورز
 زهره-احمدی سلیمان- جنیدی الهنعمت-لشکردوست حسین-متولیان ابراهیم-گودرزی حسن-نیا صمدی حسین
 علی-طاهرنژاد علی-جوادزاده حمیدرضا-حیدری سلیمان-اسفندیاری احمد-بینات سعید-میرمقتدایی سادات

-سهرابی امین-زاده زارع حسین-پاکجو افشین-پور قاضی سعید-جعفری حسین-محبت خوش هادی- محمدزادگان
 صفیه-زائری طاهره-قربانی نرجس- هنردوست عباس- رمضانخانی علی-صمدپور محمود-تدین بهزاد-سعیدسقاحضرتی

-اللهیاری فخری-صادقی سیدمحمدحسن-آشتیانی فرخ مریم-خوشی ابوالفضل-نصیری علی -عباسی مریم-تبار محبی
-اصغری مجید-صفتی سحر-فروتن کاظم-اقبالیان فاطمه-باف پارچه نیره-عاشوری اکرم-سرخانی مریدی طاهره

 سحر-اصفهانی امیرابادی مرضیه-اعلمی محبوبه-فضلی حمیدرضا-کردافشاری غالمرضا-چوپانی رسول-محمدمحقآ
 مرضیه-دوست احسان نیره-فتاح معصومه-انتظاری معصومه-صادقی حاجی زهرا-مختاری اعظم -مخبر سمیه-منصوری
-نژاد طباطبایی سیدمحمد-نیکی آب اسداهلل-باقری معصومه- کرمی طیبه-شابرم مریم-نژاد حسینی سیدجواد-کاظمی

 زهرا-زهراطاهریان-میرزاآقایی فرامرز-محمودی صدراهلل-جعفری فرهاد-بهجتی مصطفی-زاده جناب علیرضا-رزاقی نغمه
 اکرم- نصیری فقیه لیدا-دلجو ملیکه -حاتمی خدیجه-زاده خیاط بتول-مقدم عربی سادات حلیمه-طلب جاللی عباد

- اکبری عسگر-کاراندیش فاطمه- خطیبی حسین- زاده علینقی مریم -معینی محمدرضا-روازاده حسین-کریمی
-فر دانش فاطمه-هراتی هدیه-نصوری عباس-معماری علی- باغنی فتحعلی رحمت- علیایی ابوالفضل-علیزاده شکوفان
 -شاهقلی رقیه-جهانی قاضی سیدی کبیر-سید سیدجالل-سعادتمندی عباس -سرلک محمدعلی-سپهریان محمود
-ایرانی مهشید-امیری علی- فر صالحی محمدمهدی-پورگوغری صادقی اسماعیل- شکیبا آیالر-شعبانی حبیب

- زاده موسوی عبدالعلی سید -ندوشن بهروزجاللی-جراح لیدا-حیاتی پیر فاطمه-زاد پاک سعیده-باباخان محمدرضا
 حسین-زاده موسوی عبدالعلی سید- رضایی پورحکیم رسول- سیادتی محمد سید-صابر اسماعیلی سیدسعید

-خرّمی مریم-شیردل ابوالفضل-نیکخواه مهدی-پورنقی جواد سید-یوسفی کورش- مطلآ وثوقی احمد- لشکردوست
 الساداتمریم-181 - پناه پوریزدان مهدیه-امامی زهرا- فالمرزی مهدیه- فرزانه حسین-موسویان سادات مطهره

 .نژادپاک

 
 بازگشت به نمایه

 



1011 شهریور و مرداد/ 91 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

كارخانه؟ احداث یا هندوانه کشتِ  78   

 

 کارخانه؟احداث  یا هندوانهکشتِ 
 بحثی کوتاه در بابُ الگوهای بهینۀ مصرفِ آب در ایران و جهان 

 کردوانى پرویز

 
سهالگی از   91در سهن   "پدر علم کویرشناسی ایهران "در آستانه انتشار این شماره اطالع یافتیم قلب : گنژرا

حرکت بازایستاد. تحریریه ارژنگ درگذشت پروفسور پرویز کردوانی را به خانواده و جامعه علمی و مردم ایهران  

 کند.تسلیت گفته و با انتشار نوشتار کوتاه زیر به این شخصیت ممتاز علمی کشور ادای احترام می

 

 نقطۀ به آبی منابع زمان چه کهاین. است یجدّ مشکل

 در. دارد آب از ما استفادۀ نحوۀ به بستگی رسد،می صفر

 اما است دخیل زیادی عوامل هم وضعیت این بروز

 صنایع عمیآ، ِچاه سدسازی، آب، بحرانِ آشیل پاشنۀ

 .است شلنگ و شیر و پتروشیمی و فوالد

 مورد آب از بخشی پیش، سال هفتاد و صد تا اروپاییان 

 کردند،می تامین و آوریجمع هابام پشت از را خود نیاز

 دست به منطقه این اینکه از قبل هم المقدسبیت در

 تامین را خود آب هابام پشت از بیفتد، هااسرائیلی

 و فاضالب تصفیه که بود مرحله این از بعد. کردندمی

 اختراع را شیلنگ و شیر و شد انجام آب کشیلوله

 .کردند

 همین با و گرفت را جارو جای حتی شیلنگ و شیر این 

 سبز فضای دادن آب و خودرو وشویشست به وسیله

 به را شهرها آبی منابع و کردند مبادرت هم هاساختمان

 شمالی مناطآ در حتی هم ما کشور در. کشاندند نابودی

 شیلنگ و شیر به هم باز داشتند، شیروانی ساختمان که

 .آوردند روی امور همه آبیاری برای

 اول. بود کشاورزی ما اقتصاد و نداشتیم صنعت ابتدا ما

 گفتند آن از بعد. دهند توسعه را کشاورزی شد قرار
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 و اندداشته صنعت اند،کرده ترقی که کشورهایی خیر،

 .شد داده توسعه صنعت

 و نیستند کارآمد صنایع این که کردند اعالم بعدا

 صنایع اند،کرده دنبال پیشرفته کشورهای که صنایعی

 که نداشتند اطالع. است قبیل این از و پتروشیمی فوالد،

 کنندنمی ایجاد هم رودخانه کنار در حتی را صنایع آن

 باشید داشته یاد به.کنندمی درست دریا کنار در بلکه

 ما. دارد نیاز آب مکعب متر 14 به فوالد، تن یک هر که

 برای ماه هر جمهور رئیس آقای اما نیست، آب گوییممی

 1811 مثال. کندمی سفر استانی به طرح یک افتتاح

 یزد در طرح 911. است شده افتتاح اصفهان در طرح

 هستند صنعتی تقریبا طرح اینها همه. است شده افتتاح

 و آران در را فوالد کارخانه  که گویندنمی مردم به و

 افتتاح است، کویر کنار در و کاشان جنوب در که بیدگل

 بیدگل آران از کمتر شهر این یزد، گهرگل مثالٌ. اندکرده

 یا و. دارد سال در بارندگی میلیمتر 61 میزان به و

 اینها یزد، چادرملوی سرچشمه، مس سیرجان، گهرگل

 استفاده بود، موجود که آبی مقدار هر و ندارند آب

 خودشان پساب از باید صنایع. است شده تمام و کردند

 به ملزم را صنایع دولتی هیچ تاکنون اما کنند؛ استفاده

 .است نکرده کاری چنین

 حالی در است شرب آبِ به آب، مصرفِ اولویتِ قانون، در

 مانند پرجمعیتی شهرهای نزدیکی در صنایع ساخت که

 تشدید باعث هستند، آبی کم شهرهای که یزد و اصفهان

 آب تامین. است شده منطقه این در آبی کم وضعیت

 مسکونی مناطآ به آبرسانی در محدودیت باعث صنایع

  .است شده شهرها اطراف

 و گیرد صورت مجدد جانمایی و کارشناسی بررسی باید 

 جنوب یا شمال دریای مجاورت به برآب هایکارخانه

 دو به صنایع و هاکارخانه انتقال البته. شوند منتقل

 نابودی به است ممکن مازندران و گیالن استان

 منجر مناطآ آن هایجنگل و سرسبزی و اکوسیستم

 آبی، کم مساله حل برای کارشناسان برخی. شود

  حاضر حال در. اندداده را فارس خلیج آب پیشنهاد

 را آن خانه تصفیه و اندکرده شروع را آن کیلومتر 911

. نیست درست شیوه این به کار این اما. اندکرده احداث

 همین به. است آمدن باال حال در هااقیانوس آب سطح

 و شوند دایر دریا از منطقی فاصله با هاکارخانه باید دلیل

 کارخانه به تانکر یا لوله وسیله به تصفیه، از بعد آب

  .شود منتقل

 کرده درست گلخانه اما دارد، را کشاورزی آرزوی هلند

 اندداده صنایع به را آب جا همه در ما کشور در اما. است

 شاه زمان در. است نمانده چیزی کشاورزی برای دیگر و

 گالن با جنوب کارکنان به. داشتیم کن شیرین آب ما

 را آب که دادندنمی انجام کشیلوله و دادندمی آب

  .بدهند آب چمن به و کنند تصفیه

 با مرتبط صنایع برخی شودمی هم االن صورت هر در

 تقویت را ریسندگی و پنبه هایکارخانه مثل کشاورزی

 و دریا کنار در آمریکا و اروپا فوالد صنایع تمام.کرد
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 هم آبی کم بحران مدیریت زمینه در. است دریاچه

 تجربه آنها از یکی که دارد وجود موفقی هایتجربه

 به کالیفرنیا فرماندار 4112 سال در. است آنجلسلوس

 الیحه دو آنجلسلس در آبی کم بحران مدیریت منظور

 نه که رساند تصویب به را آب مصرف محدودیت قانونیِ

 را کالیفرنیا شهروندان خانگی آب مصرف میزان تنها

 نظیر منزل از خارج آبی مصارف بلکه کرد،می محدود

 بدان این. شدمی شامل نیز را سبز فضای هایآبیاری

 از شهروندان استفاده دقیآ زمان میزان که بود معنی

 لباس وشویشست حتی و سیفون حمام، برای برای آب

 هر ازای به لیتر 418 روزانه استفاده. بود شده تعیین نیز

 بینیپیش 4144 سال تا که است محدودیتی شخص

 191به 4111 تا رقم این که رودمی انتظار و است شده

 به آنجلسلس امروز نبود، او اینکار اگر. یابد کاهش لیتر

 .بود شده تبدیل بیابان

 

 

 

 

 

 بازگشت به نمایه
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 دنبلعمی را خوزستان ثروتِ و آب که هیوالهایی
 ناصرى ستار

 
 خوزستان استان بردن بین از قیمت به سمنان،... قم، یزد، کرمان، اصفهان، چون،هم های کویریاستان دادنِرونق

 دولتهای رأس و بدنه در استانها این زیاد دولتمردان وجود برکت به مگر افتاد نمی اتفاق ،(جهان استان ثروتمندترین)
 روحانی حسن) ،(سمنان از نژاد احمدی محمود) ،(یزد از خاتمی محمد) ،(کرمان از رفسنجانی کنون، )هاشمی تا پنجم

 پتروشیمی، فوالد، صنایع همچون اب به متکی بزرگ صنایع احداث دولتمردان.  این نگری بخشی سیاست سمنان( و از
 آب محصوالت زیرا. ندارد اقتصادی توجیه گونه هیچ آجر، و سازی سرامیک صنایع و( ترکیبی سیکل)بخار های نیروگاه

 آب به متکی صنایع به فقط زیر میباشد. در مدبرانه غیر اقدام یک است، بیشتر محصول خود از نهاآ آب قیمت که بری
  اند: شده احداث کنون، تا پنجم دولت زمان مدت در که گرددمی اشاره کویری هایاستان در

 

 احداث صنایع متکی به آب:

 اصفهان استان -1

 فوالد صنایع

 : مبارکه فوالد ال 1 

 (74 سال) ایران در سازی فوالد مجتمع بزرگترین

 (1179) پایه کوه فوالد ال4

 (1181)سپاهان ماهان فوالد ال1

 (1189) جم سازان فوالد ال0

 (1170)اصفهان اشترجان فوالد ال2

 (1182)دُر اصفهان فوالد ال 6

 (1170)اصفهان فوالد تولیدی ال 7

 (1171)اصفهان فوالد و اهن شرکت ال 8 

 ایران در قطار ریل سازنده فوالدی مجتمع بزرگترین ال 9

 (1192) طوبی ماهان فوالد ال 11

 آراد فوالد شرکت ال 11

 فوالد توکا شرکت ال 14

 اصفهان قوطی و لوله شرکت ال 11

 اصفهان آلیاژی فوالد شرکت ال 10

 اصفهان ذوب ایران شرکت ال 12

 پتروشیمی

 (1171)اصفهان پترشیمی بزگ مجتمع ال 1

 (1168)نفت پاالیش شرکت ال 4

 سپاهان نفت ال1

 اصفهان پترشیمی سهامی شرکت ال 0
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 ترکیبی سیکل های نیروگاه

 (1187)اردستان ترکیبی سیکل نیروگاه ال 1

 (1191)زواره ترکیبی سیکل نیروگاه ال 4

  منتظری محمد ترکیبی سیکل ال 1

  اصفهان ترکیبی سیکل ال 0

 کرمان استان -۲

 فوالد

 (1181)کرمان فوالد صنایع ال 1 

 مجتمع) کرمان سیرجان فوالد جهان  مجتمع ال 1

  گری، ریخته ذوب، کارخانه چندین از که بزرگ فوالدی

 است( شده تشکیل غیره و بریکت، احیاء، نورد،

  کرمان سیر برد فوالد ال 1 

 (میدکو مجموعه زیر) ایرانیان بوتیای فوالد ال 0 

 کرمان سیر برد میلگرد ال 2 

 پتروشیمی 

 (رفسنجان) فجر پتروشیمی ال 1 

 کرمان بزرگ پتروشیمی ال 4 

 ترکیبی سیکل نیروگاه

 (1190) باغین ترکیبی سیکل ال 1 

 (1179) رفسنجان ترکیبی سیکل ال 4 

 کرمان جیرفت ترکیبی سیکل ال 1 

 یزد استان -5

 فوالد

 اردکان فوالد بزرگ مجتمع ال 1 

 ارفع فوالد و آهن ال 4 

  یزد فوالد صنعتی گروه ال 1 

 ابرکوه سرمر فوالد و آهن صنایع ال 0 

 بافآ فوالد و آهن ال 2 

 غدیر فوالد و آهن ال 6 

  یزد فوالد نورد ال 7 

 یزد آلیاژی فوالد ال 8 

 پتروشیمی

 و ابرکوه و قائم در پتروشیمی بزرگ واحد سه ایجاد ال 1 

 و ساخت جهت بعدی مراحل و رسیده تصویب به ، میبد

  است انجام حال در ، اندازی راه

 ترکیبی سیکل نیروگاه

 یزد فراب ترکیی سیکل ال 1 

 یزد شیرکوه ترکیبی سیکل ال 4 

 قم استان -0

 فوالد

 مسیحا فوالد ال 1 

 قم دقیآ سازان فوالد ال 4 

 اسیا غرب فوالد ال 1 

 ویان فوالد مجتمع ال 0 

 قم فوالدی ورق تولید کارخانه ال 2 

 قم گستر فوالد ال 6 

 سلفچگان فوالد ال 7 

  پتروشیمی

 قم کیهان پترو آرتان پتروشیمی 1 

 قم پتروشیمی بزرگ مجتمع ال 4 

 داک اویل ال 1 

  شیمی ساینا پاالشگاه ال 0 

 قم شکوهیه پتروشیمی ال 2 

  ترکیبی سیکل

 قم صبا ترکیبی سیکل ال 1 

 قم ترکیبی سیکل ال 4 

 سمنان استان -3
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 فوالد

 سمنان فوالد کارخانه ال 1 

 سمنان فوالد جهان  ال 4 

 سمنان نورد کاخانجات ال 1 

  بارز فوالد مجتمع ال 0 

 دامغان کویر فوالد ال 2 

  سمنان گرم نورد شرکت ال 6 

 سمنان فجر فوالد ال 7 

 سمنان نوین فوالد ال 8 

 سمنان فوالد دانا شرکت ال 9 

  شاهرود فوالد ال 11 

 ساختمانی و صنعتی فوالد نورد شرکت ال 11 

 پتروشیمی

 سمنان سدیم کربنات شرکت ال 1 

 مروارید پتروشیمی ال 4 

  انرژی شیمیایی شرکت ال 1 

 سمنان پتروشیمی ال 0 

  ترکیبی سیکل نیروگاه

 سمنان قدس ترکیبی سیکل ال 1 

  باکری شهید ترکیبی سیکل ال 4 

 سمنان ترکیبی سیکل ال 1 

 شده احداث های سد

 متکی و ربَبآ صنایع این نیاز مورد آب تأمین برای حال

 در کویری، استانهای در کشاورزی رونآ چنینهم و بآ به

 سدهاى ،( کنون تا پنجم دولت از) شده ذکر زمان مدت

 های سرشاخه روی بر انحرافی و تنظیمی و مخزنی زیاد

 گردید احداث جراحی، و دز کارون، کرخه، حوزۀ ریزِبآ

 : از عبارتند که

 (بنگستان) 11 پارسل سد ال1

 علیا گتوند سد ال4

 تشان سد ال1

  دز سد ال0

 هندیجان دهنو سد ال2

 (جره) رامهرمز سد ال6

 سپتون سد ال7

 هفتگل تیرک سر سد ال 8

 (پور عباس شهید) 1 کارون سد ال9

 حمید شوه سد ال11

 ظهریه سد ال11

 1 کارون السد 14

 کرخه سد ال11

 کلتندر سد ال10

  مارون سد ال12

 (لندر گدار) سلیمان مسجد سد ال16

  عصر ولی سد ال17

 (پل پای) کرخه تنظیمی سد ال18

 گتوند تنظیمی سد ال19

 دز تنظیمی سد ال41

 اباد بهشت سد ال 41

 1 کوهرنگ تونل سد ال44

 دیگر ِ سدّ چند و مطالعه دست در سد چند اکنون البته)

 (.میباشد ساخت حال در

 آب انتقال هایتونل
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  شده اوری جمع آب انتقال جهت آب انتقال طرحهای

 : از عبارتند  کویری، استانهای به ، سدها پشت

 قبل تونل این) رود زاینده مقصد به 1 کوهرنگ تونل ال 1

 ( گردید احداث انقالب از

  رود زاینده مقصد به 4 کوهرنگ ال4

  رود زاینده مقصد به 1 کوهرنگ ال1

  1 گالب تونل ال0

 4 گالب تونل ال2

 آب تأمین هدف با( سولگان ال ونک) آب انتقال طرح ال6

 رفسنجان پسته باغات

 انتقال طرحهای بزرگترین از یکی) رود قم انتقال طرح ال7

 در دز های سرشاخه از که میباشد خاورمیانه در اب

 ابهای بهترین از کارشناسان های گفته طبآ و الیگودرز

 شرب، بِآ مصارف جهت طرح، این. میرود بشمار جهان

 قم،)  جمله از ، روستا 11 و شهر 11 صنعتی، و کشاورزی

( ...رود، نیم محالت، خمین، گلپایگان، سلفچگان، ساوه،

 . میباشد

 مصارف برای دز های شاخه سر از)  صالح کمال ال8

 (اراک صنعتی

 طرحهای از یکی طرح این) بادآ بهشت انتقال طرح ال9

 اب تامین برای مکعب متر ملیارد یک انتقال جهت بزرگ

 یزد و اصفهان ، کرمان استانهای صنعتی و کشاورزی

 (میباشد

 

 رود زاینده مقصد به لنگان چشمه تونل ال11

  رود زاینده مقصد به خدنگستان تونل ال11

 کشاورزی مصارف

 در تنها تسنیم از نقل به نیرو وزیر چیان چیت گفته به

 نسبت برابر پنج حاضر، حال کشت زیر زمینهای اصفهان

 در روند این که رسیده هکتار هزار 411 به قبل، به

 .است صادق نیز دیگر کویری استانهای

 کارخانه همچنان ، شرب برای اب انتقال ادعای با دولت

 کرمان و یزد ، اصفهان استانهای در  ،  جدید بر آب های

 کرمان استان شهرهای از یکی است قرار و میکند افتتاح

 کشور فوالد تولید بزرگ قطب به انتقالی ابهای به اتکا با

 شود تبدیل

 
 نگری بخشی سیاستهای قربانی خوزستان حقیقت در

 و(  سازندگی دولت) ششم و پنجم دولت  مردان دولت

 دهم و نهم دولت و( اصالحات دولت)  هشتم هفتم دولت

 دولت)  دوازدهم و یازدهم دولت و( مهرورزی دولت) 

 این اثر بر خوزستان امروز و است. شده امید و تدبیر

 نه امید، نه و دارد نان نه ، بآ نه و دارد هوا نه سیاستها

 اسمِ به هیوالیی چون زیست محیط نه و دارد کشاورزی

 جلگۀ و بلعدمی را نانآ ثروتِ و بآ مرکزی، فالتِ

 .نمود تبدیل خشک صحرایی به را خوزستان

 

 

 

 

 بازگشت به نمایه
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 ...سوختند و رفتند هاآن
 کهرم اسماعیل

 

 نیروهای از نفر سه جان کشور، مراتع و هاجنگل از هکتار هاده نابودی از غیربه آتش دیگر بار متاسفانه

 را بودند رفته هایقر تنگه به سوزی آتش مهار برای خالی دست با که فیروزآباد منطقه در بومی و عاشق

 اطفای یا مهار برای الزم امکانات بومی نیروهای این که پیداست نادیده و نیست ایتازه خبر این. گرفت

 که رفتند ویرانگر آتشی جنگ به درختان برگ و شاخ و بیل با و اندنداشته اختیار در گسترده حریق

 کند.می تهدید را هایشاندام مراتع و چراگاه

 در که ایبودجه و امکانات همه با که شدند زیستی محیط مدیریت عدم قربانی حقیقت در سوختند، و رفتند آنها

 نبودند، زیست محیط عاشآ افراد این اگر و بیندیشد تدبیری سوزی آتش مهار برای نتوانسته هنوز دارد، اختیار

 انجمن رئیس درخواست دیگر، کننده نگران و تکراری نکته اما ماند،نمی باقی ایران هایجنگل از اثری تاکنون

 مهار برای آبپاش هواپیمای و بالگرد کمک خواست در مسئوالن از که است فیروزآباد شهرستان طبیعت دوستداران

 کردن خاموش مشغول ایرانی، آبپاش بالگردهای و هواپیما که ندارد اطالعی شاید و است کرده را سوزی آتش این

 .است اهمیت دارای کشور مراتع و هاجنگل از بیشتر آنها برای ظاهرا این و هستند ترکیه کشور در گسترده آتش

 درگیر را کشور این استان 41 و کندمی تجربه خود تاریخ در را هاسوزی آتش بزرگترین از یکی ترکیه کشور البته

 کشور مسئوالن تلفنی درخواست یک با ما کشور مسئوالن دارد، تعجب جای میان این در که آنچه اما است، کرده
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 درگیر روز چندین دهد،می رخ سوزی آتش وقتی خودشان کشور در اما فرستند،می بالگرد و هواپیما آنها برای ترکیه،

 صدها و شده خاموش نیز آتش برسد، پایان به هاکاغذبازی این کهزمانی تا و شوندمی غیره و اداری هایبازی کاغذ

 .اندشده خاکستر به تبدیل ایران ارزشمند هایجنگل از هکتار

 دچار کشور هایجنگل از یکی که پیش سال چند است، مسلح نیروهای اختیار در آبپاش بالگردهای و هواپیماها این

 دستمزد و بنزین پول چون دولت و رفت منطقه به هاسوزی آتش کردن خاموش برای هواپیما یکبار فقط شد، حریآ

 گفتند بفرستند، آتش مهار برای بالگرد یا هواپیماها این که خواستند آنها از مسئوالن هرچه نکرد، پرداخت را خلبان

 !دهندنمی انجام را کار این پول، واریز زمان تا که

 نبود دلیل به نیز حاال

 زمینی، و هوایی امکانات

 خانواده سه متاسفانه

 سرپرستبی و داغدار

 در آمار طبآ. اندشده

 42 تا 12 از سال طول

 هایجنگل هزارهکتار

 و شوندمی خاکستر ایران

 هزاران نابودی کسی برای

 عنوانبه زیست محیط از حفاظت سازمان که بینندمی آنها وقتی چون نیست، مهم خیلی ارزشمند جانور و درخت

 جانوران و هاجنگل نجات از نیز هادستگاه دیگر دهد،نمی نشان جدی واکنش مراتع، و هاجنگل از نگهداری متولی

 .کنندمی خودداری

 از حفاظت طویل و عریض سازمان و باشد انسان یک جان ارزش اندازه به درخت یک ارزش که برسد روزی امیدواریم

 بیندیشد هاجنگل و مراتع نابودی نجات برای راهی دارد، اختیار در که ایبودجه و امکانات همه با زیست، محیط

 .نشیندمی مسئوالن از برخی کفایتیبی خاکستر به ایران ارزشمند هایجنگل از هکتار هزاران وگرنه

 

 

 

 بازگشت به نمایه
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 بود بزرگ حماقتی میالد برجِ ساختِ
 امضاء محفوظ -یکی از مهندسان پروژه

 
 و رفتم نفرشون دو همراه به  هم من بودن، نفر 12 یا 10 حدودا. میالد برج از دیدار برای بودن اومده ژاپنی گروه یه

 سال 8 اینکه اضافه شدهبه برج ساخت هزینه دالر میلیون 211 تا 021 حدود اینکه و کردم دادن توضیح به شروع
  کشیده، طول پایانش تا شروع موقع از هم

 یکیشون آسانسور توی که بدم نشون بهشون رو (pinnacle) و کالهک قسمتهای که آسانسور داخل رفتیم هم بعد
 میشه؟ ای استفاده چه (shaft) قسمت این از پرسید

 برج کالهک بزرگترین که رو تنی 42111 کالهک قسمت این دیگه معلومه خوب که گفتم و زدم نیشخندی هم من
  .میداره نگه رو هست دنیا در مخابراتی

  اداری؟ یا هست مسکونی اینجا اینکه یعنی نیست، این منظورم نه گفت اون

 .برج باالی به رسیدیم و نگفت چیزی دیگه هم اون. اینجاست آسانسور و پله راه و خالیه قسمت این نه گفتم من

  ؟شماست کشور مال کوهها این که کرد سوال ازم اولی ژاپنی بودیم که تراس روی...

 چقدره؟ ارتفاعشون گفت. ماست کشور مال اونها تمام بله گفتم و انداختم غبغب در بادی هم من

 ؟ داره فاصله اینجا از چقدر گفت. حدودا متر 0111 گفتم

  داره؟ هم کابین تله گفت. کیلومتر 8 حدودا گفتم 



1011 شهریور و مرداد/ 91 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

بود بزرگ حماقتی میالد برجِ  ساختِ  88   

 

  اونجا؟ ببرمتون میخواین داره، بله گفتم

  هستین؟ پروژه مسوول شما که پرسید من از اولی اون. نیست احتیاجی نه گفتن

  (بودم کوچیکش قسمت یه مسوول فقط و نبودم البته) هستم خودم بله گفتم بودم گرفته جو خیلی که هم من و

  برج این گفتین شما گفت و کرد من به رو اولیه انداختن، باال رو هاشون شونه و گفتن هم به ژاپنی به چیزی یه بعد

shaft اون گفتین شما گفت. شده ساخته مخابرات برای بله گفتم نداره؟ ومسکونی اداری استفاده یعنی خالیه اش 

 داره؟ فاصله اینجا با کیلومتر 11 از کمتر و شماست مال هم کوهها

 این آخه گفتم نساختین؟ کوهها اون روی رو برج این چرا بودین پروژه این مسوول شما اگه خوب گفت. بله گفتم 

 ببریم؟ جوری چه رو اونجا برج ساختن برای مصالح همه این جوی شرایط اون توی واضحه خیلی که

 میکردیم بحث داشتیم همینو هم دوستم و من خوب گفت

 !میذاشتین اونجا دکل یه نداشتین برج ساختن به احتیاجی اصال شما 

 که برج این Shaft .میکنه عمل متری 011 برج یک روی دکل یه از بهتر متری 0111 ارتفاع در مخابرات دکل یه

 رو دنیا مخابرای برج بلندترین خودتون چرا شما اینطوریه اگه خوب میکنین، شوخی گفتم. نمیده انجام کاری خالیه

 میسازید؟ دارین

 62 تا ضمن در نداره، ارتفاع متر 111 اون منطقه بلندترین و آزاده های آب کنار در که شهریه یه توکیو گفت 

  .نیست کوهی هیچ هم کیلومتریش

 برای نمیسازن، رقابت برای که رو برج گفت که بود نشده تموم حرفم... هست دنیا تو مخابراتی برج همه این گفتم

 تورنتو، تیانشان، مسکو، برج... کردم فکر کم یک.... نیستن مستثنی قاعده این از هم دیگه اونهای تمام. میسازن نیاز

 !گفتمی راست... کواالالمپور

 211 یا 011 تپه یک اصال کیلومتر ها صد یا ها ده فاصله تا حتی و شدن ساخته flat land زمینهای در اینها همه

 !نیست هم متری

 .داشتیم ملی سمبل یک به نیاز ما آخه گفتم

 !دالری میلیون 211 برج یک نه کنین درست دالر میلیون 12 یا 11 با ملی سمبل یه میتونستین شما گفت

 ...انگیز غم و سنگین سکوتی کرد، نمیتوان سکوت بجز کاری هیچ دیدم

 بالاز  سالر  ای پالروژه  ایالران  یهرگوشه و نداره ایعلمی پشتوانه هیچ که حماقتی. حماقت سال 04 وسعت به سکوتی

 سالکوت  عمالر  تمالام  بایالد  حماقت همه این توجیه برای  تفصیلی جامع طرح عدم و مطالعاتی گروه کمبود از کنهمی

 ...سکوت فهمی؟ می...کنیم

 

 

 بازگشت به نمایه
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 اندبسته رو از «کارگر دستمزدِ» علیه را شمشیر هانئولیبرال
 

 نان و خانهاجاره اندازه به بازنشستگان و کارگران دستمزد /دستمزدها ایشافز نه و است ارزی هایشوک تورم عاملِ
 .کنندپرمی را خود هایجیب غلط هایآدرس با هانئولیبرال است/ مرغ تخم و

 

 نسرین هزارۀ مقدم

 
ها و برخی نمایندگان های بازرگانی، حامیان آنی نئولیبرال اتاق، نگاهِ غالبی در بدنهایلنابه گزارش خبرنگار 

های ها که نقش پولداند؛ این گروهمجلس یازدهم وجود دارد که دستمزد و نقدینگی را عامل ایجاد تورم می
های کالن گیرند و نقد سیاستهنگفت خواص در افزایش همان نقدینگی را نادیده میبادآورده و سودهای 

از رو « دستمزد کارگر»کنند، همواره شمشیر را علیه اقتصادی کشور در بحران اقتصادی و تورم را نفی می
افزایش یابد؛  گویند: برای جلوگیری از ایجاد تورم بیشتر، نباید دستمزد کارگران و مزدبگیرانبندند و میمی

 !حتی باید کمتر از نرخ تورم رسمی زیاد شود

 دهندمی اشتباه آدرسِ دستمزد/ با شدید مخالفتِ

حال که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده، بازهم 
کننده و رویکردهای لیبرالی در های نگرانهمین نگاه

جلوگیری از حال پروپاگاندا و اقناع مسئوالن برای 
را از دو « مزد»ها سازی دستمزد هستند. آنواقعی

کوبند؛ یکی توان استطاعت کارفرما و جهت می
 .زایی آنتولیدکنندگان و دیگری احتمال تورم

فعاالن کارگری معتقدند متوسط سهم دستمزد در 
های کارفرمایان از ده درصد بیشتر نیست و این هزینه

آوری مزد بیشتر را کشور تابی کارفرمایی ادعا که بدنه
های ندارد، از اساس اشتباه است؛ کارفرمایان در شوک

درصدی  411ارزی دو سال اخیر، افزایش بیش از 

ای تولید، افزایش بیش از های مواد اولیه و واسطههزینه
های حمل و نقل و گرانی درصدی هزینه 111

ها دالری است و بعد از آالت که نرخ آنماشین
های ارزی چند برابر شده را تحمل کردند و شوک

ها وقتی پای مزد کارگران صدایشان درنیامد؛ اما همین
دهند و شروع به هشدار در میان باشد، واویال سر می

کنند: اگر مزد را افزایش دهید، ناچاریم دادن می
 !کارگران را تعدیل کنیم

این استدالالت در این فضای متورم اقتصادی پذیرفتنی 
یست؛ اما برویم سراغ استدالل دومِ مخالفت با افزایش ن

زا بودن آن! از ابتدای دستمزد یا همان تکیه بر تورم

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1116101-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1116101-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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درصد  19سال جاری که دستمزد کارگران فقط 
افزایش یافته، صعود تورم با شتاب بسیار تداوم داشته 

درصدی برای تورم رسمی تیرماه  00ای که نرخ به گونه
ای برای پایین رسمی و باسمه ، فقط یک روتوش1011

کشیدن نرخ تورم است؛ هر کس در این کشور زندگی 
داند که نرخ تورم سالیانه در اقالم ضروری و در کند می

درصد است! سال پیش همین  111سبد خانوار، حداقل 
موقع، نرخ سبد معاش حداقلی خانوارهای کارگری، 

ل، از میلیون تومان بود و امروز بعد از یکسا 2حدود 
میلیون تومان نیز گذاشته است؛ یعنی یک  11مرز 

درصدی! این تورم چطور به  111تورم واقعیِ 
های اولیه زندگی کارگران تحمیل شده است هزینه

درصد زیاد شده؛ چرا  19آنهم در شرایطی که مزد فقط 
در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس از جمله الیاس 

ی سر کار آمدن نهنادران و مهدی طغیانی، در آستا
کنند حقوق دولت جدید، در بلندگوهای رسمی ادعا می

زاست و نباید مزد و حقوق افزایش بازنشستگان تورم
 !یابد

 

 باال را تقاضا کارگران دستمزد آیا
 برد؟می

تواند اقتصاد را متورم کند که در صورتی می "نقدینگی"
تقاضا برای کاالها و خدمات باال برود و با فرض ثابت 

ها شود؛ بودن میزان عرضه، منجر به افزایش قیمت
ها و ترین تخمیندستمزد کارگر که براساس خوشبینانه

ی اجاره خانه و روزی یک وعده محاسبات، به اندازه
تواند تقاضا برای کاالها و غذای گرم نیست، چطور می

ها و خدمات را افزایش دهد و منجر به گرانی قیمت
 ایجاد تورم شود؟

یک کارگر شهرداری مریوان که تازه وضعیت پرداخت 
ها سختی و مرارت و انتظار هایشان بعد از مدتحقوق

مرتب شده؛ در این رابطه، در پاسخ به این سوال که 
کنید و چقدر چه میگیرید، با آن وقتی دستمزد می
 :گویدخرید؛ میکاالهای اضافی می

 اول گیریم،می را خودمان حداقلی دستمزد وقتی ما

 از که هایینسیه و کنیممی صاف را هاقوله و قرض

 را باقی بعد کنیم؛می تسویه ایم،برداشته هامغازه

 میلیون یک حدود نهایت، و خانه اجاره دهیممی

 بخریم مرغ و گوشت بخواهیم اگر که ماندمی تومان

 تخم و نان و شیر برای گذاریممی رود؛می اشهمه

 نسیه به کنیممی شروع برج پانزدهم از باز و مرغ

 !کردن خرید

بگیر است؛ از همانهایی ی حداقلیک بازنشسته ،مروتی
که آقای الیاس نادران ادعا کرده، نباید مزدشان زیاد 

ود اقتصادمان متورم شزاست و باعث میشود چون تورم
 :گویدشود! او نیز در پاسخ به همان سوال فوق می

 بعد دهم؛می خانه اجاره اول گیرم،می حقوق وقتی

 روغن و برنج مثل ضروری و اساسی اقالم خانه، برای

 کیلو دو یکی بماند، پولی اگر خرم؛می را هاشوینده و

 و مرغ تخم همان به وگرنه خرممی مرغ گوشت

 که ماندنمی چیزی دیگر کنم؛می بسنده حبوبات

 کفش و لباس یکبار سالی بکنیم؛ اضافه خرید

 مانجاروبرقی اصالً؛ که خانه وسایل خریم؛نمی

 چه نداریم تعمیر هزینه شده؛ خراب است چندماه

 !تعویض به برسد

دستمزد کارگر به اندازه نان و تخم مرغ و اجاره خانه 
تواند عامل تورم باشد؛ کارگران )نیمی است، چطور می

از جمعیت کشور( پول تعمیر وسایل خانگی را ندارند، 
پس چرا لوازم خانگی با سرعت نور گران شده است؛ آیا 
دلیلش باال رفتن تقاضا است؛ وقتی نیمی از جمعیت 

ران و بازنشستگان، استطاعت ایجاد کشور یعنی کارگ
توان ادعا کرد باال رفتن تقاضا در بازار ندارند، چطور می
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اندبسته رو از «کارگر دستمزدِ » علیه را شمشیر هانئولیبرال 91   

 

نقدینگی و قوانین استاندارد عرضه و تقاضا، عامل تورم 
 !است؟

 چیست؟ متورّ اصلی عاملِ

عامل تورم، نه در باال رفتن تقاضای مردم و گردش 
ن احسا نقدینگی، بلکه در جای دیگر است؛ در آنچه

سلطانی )کارشناس و پژوهشگر 
های کالن نادرست و سیاست (اقتصادی

گوید: در اقتصاد داند. او میهای پیاپی میدرمانیشوک
های تورم باال )از جنگ های با نرخایران، همه دوره

های نرخ ارز همراه با شوک( 1199جهانی دوم تا سال 
اند. نقدینگی هیچگاه به صورت یک به یک بر روی بوده

گذارد و اثر نقدینگی بر روی نرخ نرخ تورم تاثیر نمی
درصد است. در دو دهه  12تا  11تورم در حدود 

درصد  71گذشته رابطه نقدینگی با تورم در بیش از 
 شود که رشداقتصاد جهان قطع شده است و گفته می

 .گذاردنقدینگی بر روی بازارهای مالی تاثیر می

ها دهد: عامل کلیدی افزایش شدید قیمتاو ادامه می
سال گذشته، دو شوک متوالی قیمت ارز است که  1در 

ها و های نئولیبرال وابسته به خصولتیاقتصادخوانده
دولت، برای فرافکنی و توجیه با دادن آدرس غلط 

اند. سه سئول معرفی کردههمواره فقط نقدینگی را م
افزایش نرخ »سال است اقتصاد ایران در چرخه مخرب 

 آمده گرفتار  «افزایش قیمت ارز -افزایش قیمتها  -ارز 
 .است

هایی که حال که دولت سیزدهم به سر کار آمده، آن
دانند و می« دلواپسان اقتصاد و کشور»خودشان را 

که نرخ ارز  نمایندگان مجلس، به جای مطالبه از دولت
ها را برای در دسترس عموم قرار را واقعی کند و قیمت

گرفتن کاهش دهد و همچنین بحران معیشت طبقات 
مزدبگیر را از میان بردارد، خواستار توقف افزایش مزد 

ی کارگران شاغل و بازنشسته هستند و هنوز به نیمه
ایم، شمشیر را در جنگ با دستمزد از دوم سال نرسیده

اند! و این در حالیست که عموم کارگران و تهرو بس
ی اساسی بازنشستگان از دولت جدید یک خواسته

دارند: ترمیم دستمزد و رساندن آن به مرز سبد 

ها تا بیش از این معیشت حداقلی و کنترل قیمت
 .افزایش نیابد و از دسترس خارج نشود

ی دولت سیزدهم در قبال در چنین شرایطی، وظیفه
ی رودست، رفع بحران معیشت در دو جبههطبقات ف

موازی است، اول، ترمیم مزد و مستمری و دوم، 
سازی نرخ ارز و کاهش قیمت اقالم و کاالهای واقعی

ها و اساسی. دولت نباید به تبلیغات سوء نئولیبرال
آلودتر و اقتصاد را هرچه هایی که آب را هرچه گلآن

های درشت تر ماهیخواهند تا راحتمعیوب تر می
 !بگیرند، گوش فرا دهد

 حیاتی و کلیدی یوظیفه این به نیز سلطانی احسان

 صورتی در سیزدهم دولت» گوید:می و کندمی اشاره

 در ندهد(، )کاهش نکند واقعی را دالر قیمت که

 باال تورم هاینرخ با همچنان آینده سال 5 حداقل

 خارج مردم عامه تحمل توان از که بود خواهد روبرو

 .است

 !ببینند را هاواقعیت :آخر حرف

دانند و کننده، نقدینگی را عامل تورم میتبلیغات گمراه
ترسانند؛ حال آنکه جامعه را از افزایش مزد می

های درمانیهای نادرست اقتصادی و شوکسیاست
های پایین را به ستوه ارزی، هم فرودستان و دهک

آورده و هم خیلی نرم و خزنده، طبقات متوسط و 
های میانی را به سمت پایین سوق داده است؛ دهک

حساب کنند که در این سه سال، چند صد یا چند هزار 
شان شان به دهانای که روزگاری دستخانواده

ها هرها به حاشیهاند از متن شرسید، مجبور شدهمی
کیفیت زندگی کنند؛ حساب های بیبروند و در کلونی

قیمت خود کنند چه تعداد خانوار، طالها و وسایل گران
اند تا شکم را در همین بازه زمانی به ثمن بخس فروخته

فرزندان خود را سیر کنند و ببینند کارگری که با 
و کند های ماه قبل را تسویه میدستمزدش فقط نسیه

دارد که بتواند « نقدینگی»دهد، کجا اجاره خانه می
 ؟عامل تورم باشد

 بازگشت به نمایه                                             
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 شعر و شاعران
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  روم 93

 

 ومر
 "هابرگ با هنوز" محمد خلیلی/ ازکتاب

 
 بسُراید! احساس با شعرِ سوختن، حالِ در مردمِ برای تا کشید آتش به را شهر روم، امپراطورِ ،"نِرون "

 

  چکانخون شمشیرِ

 وُ دیوار از آویخته بر

 یَراق وُ جوشنبی

 هانکوسَ بر لَمیده

 .هاپرده سوی آن

 

 خیابان وُ کوی غوغای

 آشوبدبرنمی را اشخلوت وُ آرام

 .گُواردمی فیله وُ نوشدمی

 

 "فرمانروا"

 است کشیده آتشبه را شهر

 هم هار طاعونِ

 توفد،می فقر، هایمحلّه در

 "امپراتور"

 تماشاست به کاخ، بلندِ هایپنجره پشتِ از

 نوشد...می... نوشدمی

 چشمان بر اشکی نَمِ با و

 بافدمی شعر سوخته،جان مردمِ برای

 خواند:می و

 سوزدمی روم"

 سوزدمی روم

 ."... روم

 بوک شاعرصفحه فیسبرگرفته از: 

 
بازگشت به نمایه

https://www.facebook.com/100006488291013/posts/3439972666228976/
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 پورِ شاعردکتر آریان
 به کوشش: امید

 
شناس، زبان فیلسوف،گر، (، نویسنده، پژوهش1181مرداد  8 -1111اسفند  8پور )آریانیاد دکتر امیرحسین زنده

هنری در ایران، عالوه بر عرضۀ آثار ماندگار در حوزۀ  ادبی واجتماعی و  نوینِ و احیاگر تفکرِنویس ، فرهنگمترجم
 شاعران برجسته از خیام، نیچه،-مانند دیگر فیلسوف ،و تئوری هنر فلسفهتاریخ و و  نویسیجامعه شناسی و فرهنگ

مارکس و انگلس تا احسان طبری، برخوردار از ذوق هنری بوده و شعر نیز  هولدرلین، اقبال الهوری، فیض کاشانی،
بیاتی است که اپور، چندسالییاد آریاندر مورد زنده ها را( منتشر نکرده باشد.ها را )و یا همۀ آنسُروده، گرچه آنمی

دست به  مندانتوسط عالقه بدون ذکر منبع در فضای مجازی امّا "پورمنتسب به دکتر آریان اشعارِ"تحت عنوان 
 نه برگی، نه ایشکوفه نه"در برخی موارد نادرست است. از جمله بیت شعری با مضمون البته که دست می شود 

کرده، های خصوصی زمزمه میرا در جمعآنکه دکتر  "را ما کِشت کار چه به دهقان، که دارم/ متحیّرم سایه نه ثمر
 )ذوقی هجری قمری است. 11قرن عارف و ، شاعر-"ذوقی" به ملخّص- "اصفهانی اردستانی علیشاه مال"رودۀ سُ امّا

تحصیالتی که رغم آنخود ساخت و علی ۀدوزی را پیشگیوه ،در اصفهان اقامت گزید لیاز اهالی اردستان بود و
طی  1127پور امّا در آستانۀ انقالب سال یاد آریانزنده. و صاحب دیوان شعر است( سرشاری داشت ا ذوقِ، امّتنداش
( بیت در قالبِ 11ای را در سی )سُروده (1127برایتون انگستان/ سالگو با نماینده دانشجویان آزادیخواه اروپا )وگفت

وگو عرضه نمود که در انتهای جزوۀ مزبور چاپ شده و فایل آن در فضای مجازی در مثنوی در پایان آن گفت
رفی، از پور محدود به این مثنوی نبوده باشد. از طیاد آریانهای زندهتوان حدس زد که سُرودهدسترس است. لذا می

 "پورشعری منتسب به آریان"جا که از سُرودۀ مزبور در فضاهای بی در و پیکرِ مجازی تنها ابیاتی آن هم با عنوان آن
 "فردا روشن است"را به بهانۀ بیستمین سالروز درگذشت او با عنوان انتشار یافته، مناسب دیدیم که متن کامل آن

 پیامی چه"پرسد می که گرمصاحبه پاسخو در  خاتمۀ گفتگو در پورآریان دکتر یادزندهتقدیم عالقمندان نماییم. 
 هزارها ده بازماندگان به بگویم درود هشادمان خواهممی اجازه اما ندارم پیامی" گوید:می "دارید؟ ایرانی جوانان برای

 سهمگین تاریکی ،خود وجود روشنایی با که آزاده دیدۀشکنجه و رفته زندان هزار صدها نیز و سرفراز کشتۀ

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/goftego-ba-arianpour.pdf
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 یاهروارعش جز ،کنم ایشان نثارِ توانممی چه .است نناآ رخشانِ گذشتۀ زادۀ ما درخشانِ آیندۀ زدودند. را دیکتاتوری
 "است. شده ساخته پیش هاسال که

نشر ها و حذف و اضافاتی در فضای مجازی شایان ذکر است که از سُرودۀ کامل مزبور، متنِ دیگری نیز با تفاوت
گزینی، ممکن است این تصحیح و جا که به لحاظ واژهآن اطالعی در دست نیست. از آن نخستین یافته که از منشاء

نسخۀ  ها یا تغییراتِپور صورت گرفته باشد، لذا متن تفاوتآریاندکتر امیرحسین یاد تغییرات از جانب خود زنده
 ایم. یاد و نام و راهش گرامی باد!   ادهها داخل پرانتز قرار ددوم را در مقابل همان مصرع

 

☘ ☘ ☘ 

 

 فردا روشن است
 هاست بودِ  جهان ماِ  جهان این

 هاست. پود وُ تار چو راآن بودها

 نیز بود خواهد بود، وُ هست هرچه

 نیز. بود وُ هست بود، خواهد هرچه

 ها بودِ  ذات است پوینده لیک

 ها. رودِ  سان به نیارامد خود

 شود «آن» آخر گویی،« این» را هرچه

 )کی بیاید هر چه این و آن شود؟(شود.  آن گهاین شود نابود، آن

 نگر نابودان هر بود، دلِ در

 )در دلِ نابودان، بودان نگر(نگر.  بودان نابود ها،ِ  دل در

 بود است، نابود و است نابود بود،

 بود. نابودِ از زایند ها بود

 کران()پویشِ بود وُ نبودِ بیکران بیِ  نبود وُ بودِ  چَنبَر

 زمان.(ِ  چرخ یگرداننده )هستشد کمانی بهرِ پیکانِ زمان. 

 است( بوده لیکن نیست دیگر چه)آنچه با نابودیِ خود گشته هست آن
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 است. رفته بودِ است، دیروزی بودِ

 بود( گشت خواهد وُ است نابود چه )زانچه هست بود چون شود نابود آن

 گشود.( خواهد ما فردای )نوگُلِمرغِ فردا بال وُ پر خواهد گشود. 

 ماِ  روز فردا وُ است دیروزِ  مرز

 ما(ِ  امروز ها، نابود از )زادهمامِ فردا، دخترِ دیروزِ ما. 

 ( -) سُرخیِ اکنونِ توفانیِ ما 

 ( -) از سیاهیّ ِ گذشته شد فرا 

 ( -) از دلِ سُرخِ کنون آید پدید 

 ( -) ی نو آفرید. سبزیِ آینده

 ست( ایبالنده یغنچه اکنون چه)آنای ی نوزادهبین درونِ غنچه

 است.( اینازادهِ  گل نامانده،ِ  )تخمای است. تخمِ مُرده، نوگلِ نازاده

 است( دو یک، آن بنگری، چه هر به )پساست  دو یک، آن را تو بنگری، چه هر

 است. نو پیکِ هم کهنه،ِ  پیام هم

 درنگبیِ  ستیز در نو وُ کهنه

 )ذاتِ هر چیز است یک میدانِ جنگ(جنگ. ِ  میدان یک است هرچیز قلبِ

 را کهنهِ  رقیب کوبد فرو نو

 را. خانهِ  حریم بپاالید زو

 شود دیگر هم خویش کشاکش، زین

 شود. نوتر خود است، بوده نو چهآن

 خود(ِ  جاویدِ  جُنبش در )بودنیخود ِ  جاویدِ  پویش در بودنی

 خود. به خود فرازد می فزاید، می

 بُرون آیدمی غنچه وُ تخم ز گُل

 فزون. دو زان چیزکی دارد لیک
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 نیز است تخم وُ غنچه وُ است گُل گُل،

 عطربیز. گُل، چون نیست غنچه وُ تخم

 است( ترمایه پُر آینده سبب )زیناست.  تربر ما به آینده سبب زین

 است( برتر گذشته از وُ کنون )ازاست.  اکنون برترهم ز  گذشته از

 منِ  امروز وُ منِ  دیروز رفت

 من.ِ  روز بیاید پَس زان رود،می

 است روشن فردا فرداست، منِ  روز

 است.( آبستن را روز تیره،ِ  )شاماست.  آبستن را بام تیره،ِ  شام

 تیرگیِ  بطن ز زاید روشنی

 چیرگی. یابد زاینده بر زاده

 رَوَد شب نخواهی، ور بخواهی گر

 دَمَد. ناگه بشرِ  تاریخِ  صبح

 ایمروشن صبحِ  راه در همه ما

 رویم.می سو آن تاریخِ  دل در

 ماست ی تاریخِسازنده ماِ  سیر

 جداست؟ ما از کجا تاریخیِ  سیر

 رویم( آگاهی وُ شوق با اگر )پسچون دوان با شوق وُ آگاهی رویم 

 کنیم.( کوته خود،ِ  تاریخیِ  )راهسیرِ تاریخیِ خود کوته کنیم. 

 جُنبشی از جان وُ دل با چشمِ باز

 ساز.مردِ اکنون را کند آینده

 باد تابنده زندگیِ  آفتاب

 باد! آیندهِ  طلعت بر ماِ  چشم
 

 ☘☘ ☘ 

 

 

 بازگشت به نمایه
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دیکتاتور مگو یاوه 98 !  

 

 دیکتاتور! مگو یاوه
 صالحی سیدعلی

 
 !دیکتاتور مگو یاوه

 .است ایران جااین

 .خوابیممی گرسنه گاهی اگر نبین

 گاهی اگر نبین

 .ستزندگی درماندۀ دیگری وُ زندان به یکی

 

 !کنید امتحان

 خاست، برخواهیم دوباره ما

 را خویش خستۀ دستِ و دل ما

 .ایمبسته خَضاب سیاوش خونِ در

 

 !کنید امتحان

 کاردمی باد که او

 .کرد خواهد درو تشنه توفانِ تنها

 

 همه این با

 !زنهار

 پَرَستزیتون کبوترزادگانِ ما

 هاستقرن

  را خود کینۀ

 وُ زمزم آبِ هفت به

 را جنگ

 !ایمشُسته زندگی رؤیای به

 

 !نکنید مجبورمان

  ما

 .خواهیممی صلح

 

 شوندمی مادربی رویاها بمیریم، نباید ماسرچشمه: 

 1189/ نگاه انتشارات

 صفحۀ تلگرامی شاعربرگرفته از: 

 

 بازگشت به نمایه                                           

 

https://t.me/SeyyedAliSalehi
https://t.me/SeyyedAliSalehi
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ست «رفتنی» شب که راستیبه 99   

 

 ست «رفتنی» شب که راستیبه
 محمود درویش

 
 ...بستند زنجیر شادهان بر

 را شادستان

 ...آویختند مُردگان سنگِ به

 «قاتلی» تو گفتند؛ و

 

 ، را غذایش

 را اشپوشتن

 ...ربودند را اشپرچم و

 ...انداختند سلولی در را او و

 «سارقی» تو ؛ گفتند و

 

 ...راندَند هایشبندرگاه تمامِ از

 ...ربودند را شاکوچک زیبای

 «ایآواره»  تو ؛ گفتند و

 

 دست؛خونین وُ چشمخونین ای

 ست «رفتنی» شب که راستیبه

 ست ماندنی «توقیفِ اتاق» نه

 «زنجیر هایحلقه» نه و

 

 است نمرده رُم ولی ، مُرد نِرون

 جنگدمی «هایشچشم» با

 ای،خوشه خشکیدۀ هایدانه و

 را هاهدرّ

 ...کرد خواهد« لبریز» هاخوشه از

 

بازگشت به نمایه
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ببخش را ما 111   

 

 ما را ببخش
 حافظ موسوی

 
1  

 ما را ببخش 

 از آوازِ جُغدها 

 ویرانی را درنیافتیم.  "بشارتِ"

۲  

 دانستیم ما حُرمتِ باغ را می

 دانستیم.حُرمتِ گُلِ سرخ وُ انار را می

 ها با داس آمده بودند آن

 ما را ببخش 

 هایشان را قیچی ِ باغبانی پنداشتیم. داس

5  

 شناختند ها میتو را با زیباترین عاشقانه

 با نغزترین سُرودها در ستایشِ انسان.

 اَتی گُلِ سرخاز رایحه

 ساختند. شاعرانِ جهان قصیده می

 ما را ببخش؛ سکوت کردیم 

 هنگامی که دفترهای عاشقانه وُ 

 های گُلِ سرخ را باغ

 ویران می کردند.

0 

 ما، آدابِ شادمانی را از یاد نبرده بودیم 

 اما چندان شجاع نبودیم 

 داریم. ها را نگهکه حُرمتِ سازها و حنجره

 ها پنهان کردیم سازها را در خانه

 تا زنده بمانند.

 واداشتیم  خوانیهای طَرَب را به سوُگحنجره

 تا غبار نگیرند.

 ما را ببخش، خطا کردیم 
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ببخش را ما 111   

 

 هامان باید با سازها و حنجره

 کردیم. ها غُلغُله برپا میبر بام

3 

 از ما، تنی چند... نه، بسیارانی 

 های دور داشتند چشم به افآ

 برای تو کشتزارانی سبز 

 چرخد هایی که چرخ هاشان بر مدارِ عدالت میکارخانه

 که جز بوسه وُ ترانه نشناسند  هاییو لب

 آرزو می کردند.

 ما را ببخش 

 های خونین خیره شدیم وُ به افآ

 دَم بر نیاوردیم.

 ۶ 

 کنیم هایمان را پنهان میاشک 

 دهیم مان را بروز نمیاندوهِ

 ی ساختگی و با شکیبایی

 بندیم مان را میهای فرزندانچمدان

 های خُروشان شان به آبسپاریمو می

 شاید به ساحلِ امنی فرود بیایند. 

1  

 ما را ببخش 

 خواستیم آبادت کنیم می

 ات کردیم.  ویران

 1011تیر ماه 

 

 
 یاد سیمین بهبهانیحافظ موسوی و بانوی غزل، زنده

 (1191 ماه مهر 41 شنبه پنج روز ادبیات اهالی از جمعی حضور با نیما شعرِ جایزۀ دوره سومین اختتامیه )مراسم

 

 بازگشت به نمایه                                                                                                                             

 

https://iran-emrooz.net/index.php/farhang/more/41173
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کلمات این زیرِ  بگیریم پناه باید 112   

 

 زیرِ این کلمات بگیریم پناه باید

 گلشیری هوشنگسرودۀ حافظ موسوی برای 

 
 طناب جای

 ما گردنِ روی

 دمانَنمی ابد تا

 

 باشی نکرده فرصت اگر حتا

 را بقالی از گرفتهپس خردهای پول

 بریزی جیب توی                  

 باشی نداشته فرصت اگر حتا

 ویدَبِ خانکریم تا ایرانشهر از

 بیفتند کار به هاتلفن اگر حتا

 بوق …بوق …بوق

 »است مختاری محمد لمنز جااین! بفرمایید« -

 بوق …بوق.…بوق

 »افتاده؟ اتفاقی جعفر برای« -

 بوق …بوق …بوق

 طناب جای

 ما گردنِ روی

 ماندنمی ابد تا

 باشی بوده گلشیری هوشنگ اگر حتا

 نگفته گفته را خبر

 باشی گذاشته را گوشی

 باشی کرده حلقه سر پشتِ را هادست

 باشی دوخته سقف به را هاچشم

 اتلب روی سیگار مثلِ و

 باشی مانده خاموش

 »ردممُمی باید من: »باشی گفته و 

 

 ...طناب جای
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کلمات این زیرِ  بگیریم پناه باید 113   

 

  زمستان امانِبی بارانِ کهاین نه مگر آخر

 تابستان یمالحظهبی آفتابِ و 

 ما گورهای بر

 دارندبرمی قدم احترام با قدرهمان

 هاگنجشک یبرجنازه که

  هاگرگ

 هاگالبی

 

 شقیقه روی گلوله جای

 بدن روی سیگار آتشِ جای 

 روح اعماقِ در شکنجه جای

 گردن روی طناب جای

 !نه

 !جان هوشنگ

 بگیریم پناه باید

 خودمان یخانه سقفِ زیرِ

 بگیریم پناه باید

 .کلمات این زیرِ

1۶/5/1580 

 سرچشمه: وبالگ مینوشان

 
15۶3پنجشنبه ها، تهران، سال ۀ با بعضی از اعضای جلسههوشنگ گلشیری   

  ردیف اول، از راست: قاضی ربیحاوی، منصور کوشان، یارعلی پورمقدم، بیژن بیجاری، علی موُذنی، ناصر زراعتی

(ردیف وسط: عباس معروفی، محمد طاهر )میهمان  

(میهماننیا، علی دهباشی )فال، هوشنگ گلشیری، محمد محمدعلی، کامران بزرگفرخردیف آخر: عبدالعلی عظیمی، رضا   

 

 بازگشت به نمایه

https://rasaaneh.com/2013/04/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-2/
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هادگرگونی 114   

 

 هادگرگونی
 : هاتف رحمانیبرگردان /میتالی چاکراوارتی

 «نیست همیشه بازنایافتنی»
 الیوت اس تی چهارکوارتت، نورتون، بورنت

 
 

 دیدیممی خواب که بود زمانی

 کبود آسمان زیر آزادی خواب

 نوشتن وُ خواندن آزادی

 بیان آزادی

 

  توانیم می کردیم فکر 

  ابد تا

  رویاهایمان با

  خوانیممی که آوازهایی برای

 بودن آزاد برای

   مانیممی زنده  

 

 فرارسید ترسناک شبِ آن بعد و

 .روز نه دیدیم نور نه دربیداری

  بودیم، داده ازدست چه آن برای

 کردیم تالش ، و پا زدیم دست

https://www.setumag.com/2020/06/Author-Mitali-Chakravarty.html
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نمایه به بازگشت 115   

 

 کردیم، تالش

 را زندگی آن نتوانستیم اما 

 بازگردانیم 

 

  بود شده عوض زندگی آن

 

 همیشه، از ترآسان مردن  - 

 مه، از تهی ها آسمان 

 سرگردان، حیوانات

 .کردندمی رشد هرز هاعلف

 نواختمی جدیدی آهنگ هوا وُ آب

 

 کردند، تالش اگرچه 

 قدیمی های راه کردن زنده اما

 بود دشوار 

 انسان برای باخت باخت،

 .بود شده افسون همیشه برای زندگی

 

 بود شاوقت دوباره شاید،

  تغییر وقتِ کردن، عوض وقتِ

 تازه ایصفحه روی دوباره آغازی 

  تازه، قلمی با

 تازه، امیدی

 .زندگی از طراوتی پر متمایزِ راهِ آغاز

 و عشق در غرقه جهانی جستجوی در ابرها میان در دارد دوست چاکراوارتی میتالی: شاعر دربارۀ

 setumag.منبع:   .کند می اداره را مرزبی نشریۀ آن با و باشد شناور هماهنگی

  
 بازگشت به نمایه                                                         

https://www.setumag.com/2021/06/a-poem-by-mitali-chakravarty.html?fbclid=IwAR3GHqajfxR
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باقرپور خسرو از شعر چند 116   

 

 چند شعر از خسرو باقرپور

 

 آر... ادی

 آن تابستان یِیخیآهِ تار جُز

 ش؛ینامِ بُلندِ خو و

 .امدیبر ن ییآوا چیش هالبان از

 

 اش نیخون یِیشانیپ نِیچ

 گاهِ مرگ؛ به

 مُصلِحان ماننده بود، یبه فلسفه نه

 .مانستیها به صخره مبه سرکوفتنِ موج نه

 بلندِ جهان بود؛ یِیشانیپ

 آلود،خاک وُ تلخ

 امّا؛

 بود زیروشنِ فردا ن بشارتِ

 کودکانِ ما. به

 

 دو درخت... یدو ترانه برا

1 
 سوزن یِهاتلخ است جوانه وُ زیت

 کاج یهاشاخه بر

 .ستین یگوزن چیبابِ دندانِ ه و

 بالدیمحابا میروست که ب نیا از

 .ماند یهماره سبز م و

 !در وهمِ داغِ کوهستان دهیچیپ یا

 !چآِ شکستنِ کمرِ درخت را بشنو چآ

 را نیبرفِ سنگ نیا وُ ایب

 .من بتکان یاهشانه از

۲ 

 !تونیتلخ است ز چه

 .انسان اگر نباشد ی پرورده

 درختِ پُرگِره اش، ی دهیچیتنِ پ در

 .ست دهیچیپ ایدر رو خون

 ر،یبادگ یِتپه ها بر

 .سفت کرده است پا

 .ساالرِ صخره هاست دهیخم یپُشت با

 اش سوگندِ آسمان است وهیم

 ن؛یزم یِآرزو امِیبرگ اش پ و

 برند. یکبوترانش به منقار م که
بازگشت به نمایه
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نیست که آخر آبانِ  آبان، آخرِ  117 !  

 

 که نیست! آخر آبان، آبانِ آخرِ
 هاتف رحمانی

 

 
 رویاهام، طولِ

 گذرد،خونی می ایجغرافی از عرضِ
 زندانی است، ،کارکه 
 زندانی است ،نان

 زندانی است. ،آزادی
 آخرِ آبان،

 که نیست! آخر اما آبانِ
 زمان آهنگرِ

 وری داناسخن کسوتِ در  
 -پیوسته آهسته وُ-   
 رهایی را تکِپُ  
 سیاهی می کوبد! ندانِبر سِ   

 می دانم،
 سیاهی،

 آهنین سردِ با صد هزار چشمِ
 -باروت سرخوش از غبارِ-

 زندگی به هر شیارِ
 شمارد.ها را میگام

 
 ا تو، امّ
 هماره را زخمِ حنجرِ

 ،شناسیمی
 های تازیانهو کتیبه 

 رزم را اندامِ بر    
 ای.خوانده 

 
 رویا روشنِ آنک پژواکِ

 رهایی  رودِدر سُ 
 اراک، ه وُتپّدر هفت

 هر کجای این خاک و
 ،آن که در 

 آزادی 
 ،که در آن 

 کار 
 ،که در آن 

 نان 
 زندانی است 
 آواز می خواند!  

 

 1599بان آ 51
بازگشت به نمایه                         
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لرزدنمی سینه در دلی هیچ دیگر 118 !  

 

 لرزد!نمی سینه در دلی هیچ دیگر
 کوهیار شاعر

سُروده و برای ارژنگ ارسال نموده است با این توضیح  شعری باقری شهید حسن  دلِ درد شنیدن با کاشانی شاعری

 باقری است شهید از گیومه داخل یهاجمله که

 

 : را هاباقری آر یادهب !میهن هم آهای

 تبریز هایبچه"

 دادند شهید هفتاد دهالویه در

 "لرزید سینه در هادل

 !ایران آهای

 هزارتا... سه ...دوهزارتا ...هزارتا حاال"

 انگار... نه انگار اصلن

 هزارتا... صد بگویند فردا اگر

 "اندشده معنا بی ...دیگر عددها

 اندشده هیتُ

 ندارد فرقی صدهزار، با هزار، با یک

 شود می باز معبر

 کورند هاچشم

 دارند دیگر مأموریتی فکرها

 دیگرند ایگونه هافرمان

 !داد باید عادت عزا به را همه

 ردبُ باید مین روی را همه

 مرگ معبرِ از را همه

https://iqna.ir/fa/news/3776627/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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لرزدنمی سینه در دلی هیچ دیگر 119 !  

 

 .ردبُ باید گورها تا

 ندارند فرقی روزها دیگر

 کرونا، روزِ جنگ، روزِ

 نهان، کشتارهای روزِ

 ...آشکار کشتارهای روزِ

 ندارد فرقی کشتار دیگر

 .لرزدنمی ایسینه در دلی هیچ دیگر

 اندشده معنابی دیگر عددها

 و اندشده عدد هاآدم

 .اندشده هیتُ عددها

 اندشده هیتُ روزها

 ،دهالویه روزی

 ،فاو روزی

 ،خاوران روزی

 !ایران روزی

 ندارند فرقی دیگر هاواژه

 اندشده هیتُ واژها

 ،شهادت روزی

 ،اعدام روزی

 ،کشتار روزی

 هاآدم ها،واژه عددها،

 کشتارها و

 اندشده یکی همه

 اندشده هیتُ همه

 .ردبُ باید مرگ معبرِ از را همه

 اندداده عادت عزا به را همه

 !لرزدنمی سینه در دلی هیچ دیگر

 (۲5/3/1011 کاشان) شاعر کوهیار

 

 دهندۀ شهید حسن باقری لینک سخنان تکان

 
W0https://www.aparat.com/v/ETV 

 بازگشت به نمایه

https://www.aparat.com/v/ETV0W
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 روده از علی صبوریدو سُ

 

 عاشقان به کشیدی تیغ مست،ِ  شیخ ای

 

 کنی؟می چه خوان این سرِ بر پنچه افکنده

 کنی؟می چه ویران خرابۀ! خرد بی ای

 

 !ایستهشُ شمشیر وُ ریدیبُ رسَ وُ ردیبُ

 کنی؟می چه میدان کفِ در ریخت که خونی

 

  عاشقان به کشیدی تیغ مست،ِ  شیخ ای

 کنی؟می چه خروشان کوبِسینه سیلِ با

 

 ایربوده اتابک وِ امیر سرِ از تاج

 کنی؟می چه نانبی سفرۀ کینِ وُ خشم با

 

 !روزگار لک،مُ تو ازکفِ گرفت وقتی

 کنی؟می چه توفان سیلیِ صخره، شتِمُ با

 

 بازگشت به نمایه                                                                    بوک شاعرصفحه فیسسرچشمه: 

https://www.facebook.com/ali.saboori29
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 دارد بر پیشانی را تابستان نفرینِ که دایناسوری
 علی صبوری

 
  دارد آستین در سنگ هکآن

 است آمده پرتاب برای

 دست، در تازیانه کهوآن

 پروانه، بالِ از

 !گویدمی سخن نیلوفر شاخِ بر

 فرستدمی بوسه قطره به دریا

 آفتاب، به صبح

  اقیانوس به عشآ

 جیب در پنهان چاقوی به قاتالن و

 گردد شلیک درخت به سوی هر از

 .رودمی نشانه شاقلب به

 اند،کرده خون در انگشت که آنان

  هزیّجَ به 

 راج،خَ به 

  عزیر،تَ به 

 بلیساِ به 

 دارد برپیشانی را تابستان نفرینِ که، دایناسوری به 

 اندگفته آری

 است قاتالن انتخابِ که

 گان،هرفتخواب به انتخابِ

 .گرسنگان انتخابِ نه

  بوک شاعرصفحه فیسسرچشمه:     
 بازگشت به نمایه 

 

https://www.facebook.com/ali.saboori29
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 اتادبیّ
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 غزنین سیلِ
 "بیهقی تاریخ" از برگرفته

 
 در تحولی که را "بیهقی تاریخ" مهم بسیار کتاب گرفته، لقب "فارسی نثرِ پدرِ" حق به که بیهقی ابوالفضل گ:نژرا

 و روان نثری کتاب با. است درآورده نگارش به قمری هجری پنجم قرن در شود، می محسوب ایران در علمی نگاریتاریخ
 پادشاهی مقطع از حوادثی ممتنع، و سهل شیوه به و فارسی واژگانِ گزینیبِه با که تراژیک، هایمایه از سرشار منسجم
 "غزنین سیلِ" ماجرای شرح هاآن از یکی و میکند روایت مستند و منصفانه شکلی به را( ق.ه 05۲ تا 0۲1) غزنوی مسعود

 شک بی ،...اشازپاافتادگی تا سیالب خودِ و سیالب دلهره تا شودمی شروع خُردبارانکی توصیف از که بیهقی متن. است
 اول قسمت اینک. است فارسی ادبیات گنجینه در "سیل" به راجع هایتوصیف زیباترین حالدرعین و ترینعجیب از یکی
 پرداخته کسانی توصیف به که خوانیممیاکبر فیاض یاد دکتر علیبه تصحیح زنده "تاریخ بیهقی"برگرفته از  را گزارش این
 اندازند.می خطر به را خود ،آب مسیرِ در و گیرندنمی جدی را هشدارها که

 ☘☘ ☘ 

 و. کردمی ترگونه زمین کهچنان باریدمی خُرد خُرد بارانکی نماز دو میان قمری، 044 سال - رجب ماهِ نهم شنبه روز
 که برخیزید آنجا از“ گفتند هرچند بداشته، بدانجا گاوان و بودند آمده فرود غزنین رودِ میانِ در دارانگله از گروهی
 آن پای به را خویشتن و برخاستند وارکاهل. شد قویتر باران تا بردند،نمی فرمان ،”بودن سیل گذر بر بُوَد مُحال

 جانبِ آن بر و. بیارامیدند و بود، خطا هم و جستند، نهفتی و است پیوسته آهنگران دیه محلَّتِ به که افگندند دیوارها
 کشیده آخُرها و آسیا، دیوارهای آن تا درختان آن میان در و بودند بسته سلطانی استرِ بسیار است شالافغان که رود

 ...بودند سیل گذر راه بر که بود، خطا هم آن و نشسته؛ ایمن و زده خرپشته و

 دکّان رسته دو آن، پشت و برداشته قوی هایستون به قوی بود پُلی نبود، جمله این بر روزگار آن در بامیان پُلِ این و
 -علیه اهلل رحمه- خیر با پارسای مردِ آن بازرگان، عبویۀ شد، تباه سیل از چون و. است اکنون چنانچه دیگریک برابر

 .مانَد یادگار چیزها چنین مردم از و مانَد، نیکو اثر و زیبایی و نیکویی بدین طاق یک برآورد، پلی چنین

 شب از پاسی و دیری، به خفتن نمازِ پسِ از تا بداشت و نداشتند یاد جمله آن بر که شد چنانآن پُل را دیگر نماز و
 و آوردمی بکنده بین از بسیار درختِ و. ندارند یاد جمله آن بر که کهن پیرانِ دادند اقرار که دررسید سیلی بگذشته
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 در را استران و گاوان سیل و. استرداران چنانهم و گرفتند را جان و بجَستند دارانگلّه. رسید در[ ناگهان]= مُغافِصه
 بار یک به چهارپای و درخت و -خاک- زغار چندان آن که شدی ممکن چون تنگ؛ گذر و رسید پُل به و ربود

 لشکر چون پیوسته سیل، مددِ. افتاد بام به و نبود گذر را آب کهچنان بگرفت را پُل هایطاق گذشت؟ بتوانستی
 و رسید صرّافان[ هایدکان] به کهچنان افتاد بازارها در و داد باال آهنگ رودخانه فراز از آب و رسید، در می آشفته
 بر که کاروانسرای بسیار اما. یافت راه آب و بکند جای از هادکّان با را پُل که بود آن هنر تربزرگ و. کرد زیان بسیار
 از پیش بود قدیم در کهچنان آمد، قلعت زدۀانبوه زیر تا آب و شد ناچیز همه بازارها و کرد ویران بود وی رستۀ

 ...لیث یعقوبِ روزگار

 مردم رود جانبِ دو از روز دیگر و. نیاید شمارگیر هیچ حسابِ در که کرد زیان چندان را مردمان بزرگ سیلِ این و
 جانب این از دشوار مردمان و نبود پُل روز چند به و. بگسست سیل مددِ را پیشین نماز نزدیکِ. نظاره به بود ایستاده

 .کردند راست هاپُل باز که گاهآن تا آمدند،می بدین جانب آن از و بدان

 شدهتباه جامۀ و سیم و زر مردمان بنشست، سیل کهآن از پس که شنودم -اعتماد مورد زابلیِ- زاولی* ثقۀ چند از و
 .نعمت از رسید چه گرسنگان به که دانست تواند -جلّ و عزّ- خدای و بود، افگنده بدآنجا سیل که یافتندمی

 118 و 117 صص هرمس، نشر چاپ فیاض، دکتر تصحیح بیهقی، تاریخ: برگرفته از

 :هاپانوشت
 .معتمد امین، موثآ، افرادِ معنای به "ثقه" واژه  -1
 .است کنونی افغانستان شرق در بامیان استان در "کشکان" شدهتخریب پلِ باقیمانده از ویر فوقتص  -4
 چون بزرگانی بخش الهام ها،شخصیت و مقامات با دیدارهایش شرح و حوادث روایت در بیهقی سبکِ و نثر  -1

 با دیدارهایش از طبری مقاالت مجموعه جمله از استشده واقع یمتعدد روایی و تاریخی آثار درخلآِ طبری احسان
 بسته نقش عبارت این کتاب پیشانی در که "(زندگی یادنامه) خویشتن دیدارِ از" عنوان با خود عصر نامانصاحب

 "...خویشتن دیدارِ از بیهقی ابوالفضلِ گویَد چنین": است
 نیز متعددی نسخ و مانده باقی امایّ گذرِ گزندِ از جلدشش  – پنج تنها ،بیهقی تاریخ کتاب جلد سی از که آنجا از  -0
 متن میان هاییتفاوت لذا یافته، نشرو گاه با دخل و تصرفات و تغییراتی  گوناگون ویرایش و اصالحات با کتاب از

      . دارد وجود دیگرو نسخِ  هاویرایش با فوق روایت

 
 بازگشت به نمایه                                                            
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 های همیشهکوچه
 زادهبهروز حسن

 
 

 بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

 تو گشتم ن چشم شدم خیره به دنبالِهمه تَ

 وجودم ریز شد از جامِتو لب دیدارِ شوقِ

  ...!دیوانه که بودم شدم آن عاشقِ

 

  اول ۀپرد

، تازه از حال و هوای بچگی سیزده سال بیشتر نداشتم

داشتم بیرون می آمدم. به شعر و موسیقی و کتاب و 

رمان عالقه داشتم. چند جلد کتاب خریده بودم که 

ها و یکی از آن ،صر بودبیشتر گزیده اشعار شاعران معا

 .یاد فریدون مشیریای از اشعار زندههم گزیده

و قابل  از خواندن اشعار مشیری به علت زبان بسیار ساده

. اما وقتی شعر کوچه را خواندم ، ش لذت می بردمافهم

حالم دگرگون شد. قلبم به شدت می تپید، دست و پای 

اده خودم را گم می کردم. حس غریبی به من دست د

حرف می زد. اما من که  "من"ی بود. انگار داشت در باره

عاشآ نشده بودم. با خودم می گفتم که البد عاشآ شدم 

خبر ندارم و در ذهنم با دختر های مختلفی که  و خودم

ی کوچه"فامیل و غیر فامیل ، از  می شناختم از

با یکی می را  "عشآ نردِ"می گذشتم. و هر بار  "مشیری

ساعتی بر لب آن جوی می "باختم . در ذهن خودم 
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زود درمی یافتم که طرف عشآ من  و خیلی "نشستم.

کردم که وقتی  نبوده است. خودم را سرزنش می "آن"

چیزی نشده چرا خودم را به دام توهم و خیال می اندازم 

. با این حال هر بار که شعر را می خواندم، بی اختیار 

  .عنان از کف می دادم

  دومۀ پرد

اواخر دهه ی شصت بود، نزدیک سه ماه بود که هیچ 

آدمیزادی را ندیده بودم ، سکوت و تنهایی، اضطراب و 

زان و اشک های فرو خورده و... از داالنی دلهره ، یاد عزی

عبور کردم و دری بر رویم باز شد و وارد فضایی شدم ، 

 "آدم ها"یره به من نگاه می کردند. دیدن جماعتی خ

ت داشتم برایم هیجان انگیز بود، گوشه ای نشستم. دوس

 سنگین بود. "نگاه ها"با کسی حرف بزنم ، اما 

که خاموشی به هیچکس با هیچکس سخن نمی گفت "

. ساعتی گذشت ، مردی با قد "هزار زبان در سخن بود

نسبتاً کوتاه و ریش نه چندان بلند ، اما پر پشت ، کنارم 

نشست و پس از احوالپرسی های معمول مرا به اتاق و 

جمع دوستانه ای دعوت کرد. پنج ، شش نفری می 

شدند، با قیافه هایی عبوس و نگاه هایی که سرشار از 

وری و بی اعتمادی بود. خیلی زود فهمیدم که همگی نابا

معتاد هستند و مدتی است در خماری به سر می برند. 

در میان وسایلم چند قرص والیوم داشتم که به هر کدام 

یکی دادم ، به یکباره همه چیز دگرگون شد، سنگینی 

فضا شکست و در نگاه ها اثری از احساس و حتی محبت 

مان به که خاموش شد، و چشمپدیدار شد. چراغ ها 

تاریکی عادت کرد، کورسویی که از بیرون می تابید فضا 

را به اندازه ای که بشود برق چشمان را دید، روشن کرد. 

شته پاسی از نیمه شب گذ تازه صحبت گرم شده بود.

نادر "که به او  "نادر"بود، یکی گفت که شعر بخوانیم، 

اعتیادخمیده اش  ، قدبلندی داشت کهمی گفتند "رهاآو

کرده بود، پک سیگارش را تا آنجا که می توانست فرو 

برد و دودش را با آه و افسوس بیرون داد و شروع به 

 :خواندن کرد

به "از از آن کوچه گذشتم . ...وقتی بی تو مهتاب شبی ب

 "یادش درخشیده بود، انش رسید که گلِی جنهانخانه

گاه که در پایان قطره ای اشک بر گونه هایش لغزید. آن

، گفت که خبری از او نگرفتزرده میآ شعر از عاشآِ

 .صورتش کامالً خیس شده بود

من اما حال دیگری داشتم ، قلبم مانند همان دوران 

نوجوانی که تازه شعر را شنیده بودم ، می تپید، با این 

تفاوت که در کنار شگفتی من از خوانش زیبای نادر و 

و تصور تازه ای از شعر ، ادبیات  عمآ احساس او ، تصویر

و هنر در ذهنم در حال شکل گیری بود. تازه داشتم می 

فهمیدم . انگار دنیای جدیدی پیش رویم گسترده شد، 

فهمیدم که شعر و هنر تا کجاها می تواند پیش برود ، 

فهمیدم که چه غرور بیجایی داشتم که فکر می کردم، 

ه شاعر را می ن هستند کفقط من یا کسانی همچون م

را حس می کنند. فهمیدم که درک  "شعرش"فهمند و 

خواهانه بوده است. ما از مردم تا چه اندازه سطحی و خود

 ."چشمهایم را بشویم و جور دیگر ببینم"یادگرفتم که 

  سوم ۀپرد 

وادارم کرده بود که  "نان غمِ"اواسط دهه هفتاد بود ، 

ها هم کاری برای خود دست و پا کنم. از ساعت ده شب

شب تا شش صبح، شیفت شب، در داروخانه مشغول کار 

شدم. تا حدود ساعت دوازده تا یک شب معموالً سرمان 

شلوغ بود، پس از آن داروخانه خلوت می شد و رازهای 
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نهان و سر به مُهر از دل تاریکی شب سر برمی داشتند. 

بگردهای آواره ای بودند که کم کم یکی از این رازها ، ش

از درون سیاهی بیرون می آمدند. غالباً به بهانه ای وارد 

داروخانه می شدند و کمی خودشان را گرم می کردند و 

روی نیمکت ها می نشستند و پس از استراحتی کوتاه 

دیگر بار پای در راه می نهادند و خود را به خلوت 

، ی از این شبگردهاا می سپردند. یکوسکوت خیابان ه

، چهره ه با دیگران متفاوت بودمردی بود حدود چهل سال

ای افسرده و تکیده و درهم شکسته داشت. قامتش هنوز 

خم نشده بود و سر و وضعش غالباً تمیز و مرتب بود. 

لباس هایش سیاه و آلوده نبود، اگر چه کهنگی و 

بچه های  .فرسودگی آن نمایان بود. اسمش حسن بود

وخانه می شناختندش و بهش حسن دیوانه می دار

گفتند، اما در عین حال برخورد محبت آمیزی با او 

داشتند. اولین شبی که دیدمش ، حدود ساعت دو بود 

که آمد ، لیوان فلزی دسته داری در دست داشت و 

تقاضای چای کرد. بچه ها دوره اش کردند و با اشاره آنها 

طی چای بهت رفتم، گفتند به شر من هم جلوتر

، انی. حسن لبخندی زددهیم که برایمان شعر بخومی

دلش نمی خواست بخواند ، اما احساس کرد که چاره ی 

  :دیگری ندارد. بعد شروع به خواندن کرد

 ...بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

 

دستهایش به لرزه افتاد، مستقیم به هیچکس نگاه نمی 

کرد، کامالً مشخص بود که اذیت می شود ، وقتی که 

همه ی تنش چشم شد ، اشکش سرازیر شد؛ با این حال 

شعر را تا آخر خواند در جاهایی دچار اشتباه می شد و 

خودش کلماتی دیگر را جایگزین می کرد، بدون آنکه 

بکند. تمام که شد آرامشی  وزن و آهنگ شعر تغییر

یافت ، همچون مریضی که با خوردن قرص یا دارویی 

تسکین می یابد. لیوان چایش را گرفت و روی نیمکت 

 .نشست به آرامی چای را نوشید و رفت

کامالً منقلب شده بودم ، قیافه اش در حالی که اشک 

می ریخت و شعر می خواند از جلو چشمانم دور نمی 

ید ، چیزی در درونش ملتهب می شد ، شد، رنج می کش

دلش به جوش می آمد ، انگار گُر می گرفت . صورتش 

برافروخته می شد. شب های بعد همیشه انتظارش را می 

کشیدم ، اما وقتی می آمد؛ یارای دیدنش را نداشتم از 

رنجی که می برد، دلم به درد می آمد. کم کم حس 

ای تن هنرمند کردم که شعر ، هنر و ادبیات ، پاره ه

هستند که با درد و رنج فراوان از او جدا می شوند تا رنج 

 .دیگری را تسکین دهند تا مرهمی باشند بر درد مردم

 نویسد،او شعر می... 

 یعنی                       

 .پیر شهرِ نهد به جراحاتِاو دست می

 یعنی

  کنده میاو قصّ

 به شب                    

 ...پذیردل از صبحِ                                

 () احمد شاملو                                    

 
بازگشت به نمایه
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 !مادر
 نسرین میر

 
 عکس تزئینی است

 نِیبر زمال  یاشباع شده از گرسنگ  یازاده شد، و با حافظهه  از مادر که برّ ،دیکشیم ازهیزده خمشب ماه در آسمانِ

 .سرد افتاد

  ب.صبح و ش یتداع اه،یو س دیسف 

در خالود   یبال یدرد، چالنگش عج و دل یخورده بود، اینک از زور گرسالنگ  ریش ریس یکه شکم یبعد از چند روز ه،برّ

 .کردیحس م

 .بدهد ریحاضر نشد به او ش را پس زد وه زد، برّسوز دست و پا میجان یتب ۀمادر که در کور میشِ

 .شیدر پستان ها ریش و انباشتِ یمهر یکه از ب ،یماریبار نه از ب نیباردیگر ، تب، به سراغ مادر آمده بود، اما ا  

 .ریش دنِیدوش به قصدِ نم،ینش یدرکنارش م یانهوبر سطل وار 
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ش رها ادر امتداد استخوان پشت یریکنم، تیم کینزد رشیاز ش نیسنگ ۀآماس کرد یهاراکه بر پستان میهادست

 .شوندیم رها مالرزاند. دستانیرا م میهاشود و دستیم

 .داردید وا ممجدّ یمرا به تالش ن،یمادر بر زم ه و پاهای استوارِبرّ یشیم یهاسماجت در چشم 

  ...تهیمدرن یایدور از دنه ... بیمهربان یتالش برا  -

در برخالورد بالا    میهالا دسالت  ۀگونآورد. حرکات نوازشیدور را به ارمغان م یاز هزاره ها یگمشده ا یهاقرن آرامش

بخشالی کاله   آرام و نیدلنشال  یرسالاند، نالوا  یم مارا به گوش یقیموس  نیتراز دلنواز یتمیمیش، ر رشیرِپُ یهاپستان

 .شودنواخته می انویگوئی بر پ

سطل  ،رنگ دیسف یحباب چون ر،یش یهاقطره و شاد، به همراه بارشِ نیریطعمی گرم و ش که با عطر و یهائیملود

 .شودیم زیکند و از آن سرریر مرا پُ

 ییهاضربه یشانیکند و با پیهمه اسراف را با حسرت نگاه م نیا اتمنّ رپُ یو با چشمان ستادهیگرسنه، در کنارم ا ۀبرّ

 .زندیر مزند. سطل لب پُ یم مابه بازوان

دهالد، او را  یم دینو اش، گذر زمان راآرام یهاکه نوسان یساعت مادر، چون حرکت پاندولِ شِیم رِیاز ش یته پستانِ

 .راندیل مآغُ یبه سو

 صانهینفس و حر کیکند و یم جا خوش مادر آغوش اقیه، با اشت. برّ کنمیر متازه دوشیده پُ گرمِ رِیرا از ش شهیش 

 .رودیخواب مه ب تیاز رضا یحاک  یخُرخُر نشاند و با یخود را فرو م عطشِ

 .ردیگیدوباره در من جان م ،دور یمادرانه از هزاره ها یحسُ

 
 بازگشت به نمایه
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 ؟ایمآیا همه آماده
 سعیده منتظری

 
هم ه بلند است. باز محلّ گوی بسیجِرود از بلندصدای سُ

بالر پاسالت.    یدیگالر  شهریور دیگر و جشن آغاز جنالگِ 

 ای لشالگرِ » . سالرودِ کنالد مالی یکی صدای ضبط را بلند 

محله را فرا  ِ کلّ« آماده باش ،آماده باش ،صاحب زمان

ا زخالم آن  امّال  ،ها از جنگگیرد. بعد از گذشت سالمی

ها تازه است. انگار بسیج محله نیالز بالا   هنوز برتن خیلی

گالاه التیالام   ، هالیچ خواهد این زخممیپخش این سرود 

هالا  و گالوش  ی محله را پرکالرده اسالت  . سرود همهنیابد

شالالود . ناخودآگالالاه بالاله سالالوی ایالالن سالالرود کشالالیده مالالی

تلالخ و گالاهی هالم     خالاطراتِ  ،شالوند خاطرات زنده مالی 

م را به خاطرات جنالگ  اشیرین، من هم ناخواسته ذهن

شالان را از دسالت   می سپارم. به هزاران نفری که جالان 

خانمالانی میلیالونی   ها و بالی گیها و آوارهادند. به آوارهد

 بالد، خالاطرۀ   الی خالاطراتِ البه کنم درمردم. سعی می

م را رهالا کالنم، شالاید    اخوبی را جسالتجو کالنم و ذهالن   

تحمل سرودی که پخش می شود راحت ترشود. مالوج  

خالالاطرات هجالالوم مالالی آورد. هرچالاله جالالان مالالی گیالالرد  

وجوانی بیش خاطرات بد جنگ است. در دوران جنگ ن

بیشترین اثالری کاله ازجنالگ درخالاطرم نقالش        .نبودم

بسته بمباران شهرها است. هر شب بارها چشم انتظالار  

آژیر قرمز و بعد اخبارمتناقض بمباران و موشالک بالاران   

ای از شالهر. شالهادت جوانالان دوسالت و آشالنا و      منطقه

 ها در جنگ.ایفامیل و هم محله

به ذهالنم بیشالتر   سرود همچنان محله را پرکرده است. 

فشار می آورم. عاقبت خاطره ای را در هزارتوی یادهالا  

کالنم . خالاطره ای از همالین سالرود  دردوران     پیدا مالی 

دبیرستان. خاطره ای از دوران دبیرستان دردبیرسالتان  

چاه بهار. دبیرستان دخترانه آسیه چابهار، دبیرستانی با 

حیاطی دراندشت که وقتی از درب بزرگ آهنالی زنالگ   

شدی سمت راست در انتهالایی تالرین   اش وارد میزده 

 .قسمت حیاط چهار اتاق پشت سرهم ریسه شالده بالود  

هالا بالا درهالای آهنالی از حیالاط جالدا       هر یک از کالس

شد. کمی جلوتر با فاصله عرضالی دو الالی ساله متالر     می

سکویی بود که چند کالس هم در آنجا پشت سالر هالم   
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بزرگ بالود  ها یک اتاق قرار داشتند. جلو این رشته اتاق

ها و دفتر آمد. بین کالسکه دفتر مدرسه به حساب می

راهرویی ایجاد شده بود که سکویی را در خود جا داده 

شالدند. سالکو   جا جمع مالی ها آنبود، که گاه گاهی بچه

تقریبا جلو دفتر بود. همیشه خنک بالود. باله خصالوص    

آخرهای سال تحصیلی که هوای منطقه به شدت گالرم  

وزیالالد و از سالالمت مدرسالاله بالالاد مالالیشالالد. در ایالالن قمالالی

هالا،  ترین جاهای مدرسه بالود. در انتهالای کالالس   خنک

دقیقا روبروی دفترمدرسه سالن بزرگی بود کاله ظالاهرا   

 آزمایشگاه مدرسه بود اما، بیشالتر شالبیه انبالاری بالود .    

بالرد و مالثال   جا مالی ها معلم زیست ما را آنبعضی وقت

ر هر صالورت  داد و یا ماکت بدن و ... داسالید نشان می

به تنها چیزی که شبیه نبود آزمایشگاه بود. سمت چپ 

حیاط کمی جلوتر از درورودی سالن ورزش بود که باله  

ها درآن قفل بود. گی ساخته شده بود و بیشتر وقتتازه

در انتهایی ترین قسمت حیاط، بعد از سالن ورزشی، با 

فاصله سه ، چهارمتری از سالن ورزش دو اتاق دیگرهم 

که یکی کالس درس، یکی هم اتاق طرح کاد بالود.  بود 

در آخرحیاط هم سرویس بهداشتی بود. دراین سرویس 

بهداشتی یک توالت بود و یک شیرآب هم در بیرون از 

آن  قرار داشت. مدرسه آسیه چا بهار با مدارس بیشالتر  

شهرها فرق داشت. بافت مدرساله شالبیه هالیچ مدرساله     

ی مدرسه ها، ثل همهجا هم مانند مدیگری نبود اما آن

خالالوان و هالالای درسهالالای زرنالالگ و تنبالالل، بچالاله بچالاله

 نخوان وجود داشت.درس

یک روز از روزهای نه گرم و نه سرد زمستان چابهار که 

ها شروع کردند به جنالب و  کالس ما معلم نداشت، بچه

بازی، که سرو کله مدیر مدرسه پیدا شالد  جوش وشلوغ

د و خشالن گفالت   .مدیرکمی اخم کرد و بعد با لحنی تن

ره که واقعا از دخترهای  بزرگی مانند شما انتظار نمی"

فکر باشید و شلوغ کنید. شما که دیگه بچاله  قدر بیاین

نیستید. ماشاال شاگرد کالس سوم دبیرستانید، باز هالم  

 "گذارید روی سرتون معلم که نباشه کالس رو می

ی هماله  کشالیدند، امالا چهالره   آرامی نفس میها بهبچه 

کالس ایالن مالدیر را    رسالید. هالیچ  مگین به نظر مالی خش

دوست نداشت. آدمی تند مزاج بود. دائالم سالرهمه داد   

زد. تازه امسال مدیرشده بود. همسر رئیس آمالوزش  می

و پرورش شهر بود. انگار ازدماغ فیل افتاده بالود. شالایع   

هم شده بود که مالدرک تحصالیلیش باله مالدیر شالدن      

رئیس آمالوزش و  که همسرخورد، ولی به دلیل ایننمی

پرورش بود، مدیرمدرسه شده بود. مدیر مدرسه قبل از 

او بلوچ بود. البته بلوچی دورگاله. مالادرش بلالوچ بالود و     

حالال مهربالان و کالار    پدرش فارس. زنی جدی، در عین

جالالا مالالدیربود. بالالا تمالالام    هالالای سالالال آن بلالالد. سالالال 

های آموزش و پرورش شهر به خوبی از پالس  محرومیت

هالا  گذاشت بچهده بود. هرگز نمیمدیریت مدرسه بر آم

کالرد بالرای مدرساله    بدون معلم بمانند. خیلی سعی می

امتیاز بگیرد. اما از وقتی از مدیریت کنار گذاشته شد و 

هالم ریخالت. بالا ایالن کاله      مدیر جدید آمد  مدرساله باله  

مدیرجدید همسر رئیس آموزش و پرورش بود، امالا تالو   

 کار خیلی دست وپا چلفتی بود.

سخنرانی سکوت کرد و باله ورانالداز کالردن    مدیر بعد از 

تر از قبالل،  های کالس پرداخت. بعد با لحنی مالیمبچه

 گفت:

کاله بیکاربشالینید و سروصالدا    خوب به جای این " -

 "کنید یک کار درست حسابی انجام بدید 

کردنالد.  ها هنوز درسکوت به خانم مدیر نگالاه مالی  بچه 

 یکی از بچه ها که جسورتر بود گفت :

مدیر آخه چکار کنیم، کالاری بالرای انجالام    خانم  " -

 "نداریم 

مدیر باعصبانیت به دانالش آمالوز خیالره شالد و بالا      

 صدای تحقیرآمیزی گفت:

واقعا که! دخترهای بزرگی مثالل شالما کالاری     " -

برای انجام ندارنالد! خالوب معلالم نداریالد خودتالان      

  "درس بخوانید. این را که می تونید! 
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دیر نگالاه  بچه ها رو تالرش کردنالد. همگالی باله مال     

گفتیم زبانی میکردیم. با نگاه، انگار به زبان بیمی

نمی خواهیم درس بخوانیم. معلم باید باشد  "که: 

 "شود.تا به ما درس بدهد. بدون معلم نمی

هالا  مدیر خشم از نبودن معلم را در چشالمان بچاله  

دید، نگاه مهربانانه ای کرد وبه حرف خالود اداماله   

 داد:

بهمن  44خوب مگه قرار نیست برای جشن " -

  "هفته آینده سرود بخونید؟

 "درسته"بچه ها یک صدا فریاد زدند 

 خانم مدیر کمی این پا اون پا کرد و گفت: 

ای از حیالالاط بالالدون خالالوب بریالالد در گوشالاله" -

 "های دیگه تمرین سرود کنیدای بچهمزاحمت بر

مدیر بعد روکرد به پروانه که مسئول گروه سالرود  

 د :بو

ها باش و باله کالار تمالرین    شما مواظب این"  -

سرود رسیدگی کن و مواظب بالاش کاله سروصالدا    

  "نکنند 

 بعد از کالس درس خارج شد .

 سالرود  برویم کجا کهاین برسر مدیر، بارفتن 

هالا  یکی از بچه گرفت. در بحث کنیم تمرین

 گفت:

 

ت. اونجالا  بهترین جا پشت مدرسه اسال "  -

 "مزاحم هیچ کالسی نیستیم

 پروانه با کمی اخم گفت:

گفت هیچ کالس   یادتون نیست که خانم مدیر" -

 "نباید بره پشت مدرسه

، پشت سالن ورزش حالد  "پشت مدرسه"منظوراز 

هالای آخرحیالاط بالود، کاله     فاصل سالن بالا کالالس  

شدند. من ها برای فرار از کالس آنجا قایم میبچه

جا پناه هم بیشتر مواقع زمان درس جغرافیا به آن

بردم چون از درس جغرافی و معلمالش خیلالی   می

آمالد. در هالر صالورت بالا رفالتن باله پشالت        بدم می

 فت شد.  مدرسه مخال

 یکی از بچه ها گفت:

خوب به خانم مدیر بگین درِ سالالن ورزش رو   " -

  "باز کنه بریم اونجا تمرین کنیم.

 پروانه باز مخالفت کرد و گفت: 

دونید که خالانم مدیرگفتاله کاله    نمیشه. می " -

 "های خاص است سالن ورزش فقط برای زمان

 ها گفت:بازیکی از بچه

 "اص هست دیگه زمان خهم یکخوب این " -

ها همه زدند زیر خنده و مسخره بازی و سرو بچه

 " -صدا شروع شد که پروانه باصدای بلند گفالت:  

خواهیالد بالازم خالانم مالدیر بیالاد      بسه دیگاله. مالی  

 "سروقتمون

هالالا کمالالی آرام گرفتنالالد. پروانالاله بعالالد از کمالالی  بچالاله

 فکرکردن گفت:

خوب بهتره بریم زیر سایه بان جلوسالن ورزش،  " -

که هم سایه است هم از بقیه جاهالا دور. فقالط بایالد    
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آرام سرود بخونیم تا مزاحم بقیاله نشالیم و مالدیرهم    

  "نزنه  دوباره سرمون غر

بچه ها با تکان سر و شلوغ بالازی و خنالده موافقالت    

نفر که تنهالا بلالوچ  کالالس،    جز یککردند. و همه به

خجالتی اما باهوش و درس خالوان بالود، و   ودختری 

معموال در کارهای جمعی شرک نمی کرد، به طرف 

 محل قرار از کالس خارج شدیم.

کالس ما کالسی سیزده نفره بالود، کاله یکیشالان بلالوچ،     

هالای  های مهاجر بودند. کالسهای خانوادهوبقیه هم بچه

این مدرسه کال کم جمعیت بود. بیشترین تعالداد دانالش   

کالس اول دبیرستان رشته انسانی بالود. مدرساله   آموز در

فقط دورشته تحصیلی داشت. انسالانی  و تجربالی. رشالته    

ریاضی هم به خاطر نبود معلم وکمبود دانالش آمالوزهیچ   

گاه تشکل نشده بود. اگر کسالی دوسالت داشالت ریاضالی     

رفالت.  بخواند یا نمی توانست یالا بایالد از ایالن شالهر مالی     

هالا  آمدنالد. آن نمی دختران بلوچ هم بیشرشان دبیرستان

کردنالد. تعالداد کمالی از    باید در سنین پایین ازدواج مالی 

دختران بلوچ شانس درس خواندن در دبیرستان را پیالدا  

کردنالالد کالاله بیشترشالالان از خالالانواده هالالای فرهنگالالی  مالالی

هالا  بودند کاله بیشالتر آن   شهربودند. باقی دختران مهاجر

هالا از جنالوب   مهاجران جنگی بودنالد. خالانواده هالای آن   

شدت درگیر جنگ بود گریختاله بودنالد و باله    ر که هکشو

جالالا پنالالاه آورده بودنالالد. یکالالی از دوسالالتانم کالاله اهالالل ایالالن

شهرستان درود بود و قبل از جنالگ در خرمشالهرزندگی   

کردند، بارها از چگوناله آوره شدنشالان گفتاله بالود. او     می

گفته بود که چطور مجبور شدند خانه و کاشانه خالود را  

های مهالاجران  امکانات در کمپها بدون رهاکنند و مدت

کاله بخالت   جنگ، در حاشیه شهرها زندگی کنند، تا ایالن 

یارشان شده بود وبه چابهارآمالده بودنالد. پالدرش دراداره    

کرد. خیلی از دخترهالای ایالن مدرساله    بندر شهر کار می

هم سرنوشالت او بودنالد. مهالاجران دیگالری هالم بودنالد.       

پایگاه دهم ها در دخترانی که پدرانشان نظامی بودند. آن

کردند. دختران خانواده هالای نظالامی   شکاری خدمت می

هم چون در پایگاه مدرسه نبود، برای تحصیل به چابهالار  

 آمدند. می

کرد. درست است که ما هالم باله   وضع من کمی فرق می

نوعی مهاجرجنگی بودیم، اما ما ازبمباران و موشک باران 

که دبیر بالود،  جا پناه آورده بودیم. پدرم هم تهران به این

چندماهی بود که به جبهه رفتاله بالود تالا باله رزمنالدگان      

محصل درس دهد. بعد از برگشت ازجبهه تصمیم گرفت 

که به چابهار بیاییم. هم از بمباران فرار کرده بودیم هالم  

توانسالت درمنطقاله محالروم خالدمت کنالد. او فکالر       او می

 هدف از جنگ فرار کرد.کرد که نباید بیمی

ی پروانه رسالیدیم.  حل تمرین تعیین شدهنفر به م 14هر

کرد. و با جدیت تمالام  ها رفتار میپروانه مثل خانم معلم

به هدایت گروه سرود پرداخالت و بالا لحنالی معلالم گوناله      

 گفت: 

هم ها یک حلقه تشکیل بدیم. باید خیلی بهخوب، بچه"-

ای سالرود فقالط در ایالن حلقاله باله      نزدیک باشیم تا صالد 

 "پیچه

 

هالا قبالول داشالتند کاله     نا تشکیل دادند. آها حلقه ربچه

گوید. بعالد  پروانه دختر باهوشی است و حتما درست می

متن نوشته شده سرودی را که قالرار بالود تمالرین کنالیم     

دست گرفتیم. با کمک کسی که سرود را مشخص کرده 

بود و با مدیریت پروانه شروع به تمالرین کالردیم. بعضالی    

ندیدم، بعضی جاها خزدیم. بعضی جاها میجاها تپآ می

رفت، خالصه ماجرایی بود پر از شالادی  آهنگ یادمان می
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کالردیم آرام باشالیم کاله مالزاحم     وسرگرمی. اما تالش می

رسالید  از  که ماشینی که به نظالر مالی  بقیه نشویم، تا این

های بسیج باشد از خیابان مدرسه گذشت. ازبلنالد  ماشین

پخالش   "ای لشالگر صالاحب زمالان   "گوی ماشین سالرود  

شالد و  رفالت، سالرود بخالش مالی    د. ماشین پیش میشمی

کرد. سرود به مالردم چابهالار   ها را پرمیها و کوچهخیابان

کرد در این کشور جنگ است، و جوانالان را  یاد آوری می

 اورد.برای رفتن به جبهه به هیجان می

ما که سرگرم تمرین سالرود بالودیم سالاکت شالدیم و باله      

گالوش  شالد  سرودی که از بلندگوی ماشالین پخالش مالی   

دانم چه شد که مالا نیالز نالا خودآگالاه شالروع      دادیم. نمی

رود. با چنان هیجانی سرود کردیم به هم سرایی با آن سُ

خواندیم که نفهمیدیم که کالل مدرساله گذاشالتیم    را می

ای "خوانالدیم: صدای بلند، با تمام قوا می روی سرمان. با

و سالرودمان   "آماده باش ،آماده باش ،لشکر صاحب زمان

ی محالیط مدرساله را پرمالی کالرد.     می شد و هماله فریاد 

ناگهان آقای معلم فیزیک تالازه کالارِ تالازه وارد، از همالان     

شوند و درجاهالایی  هایی که از در دانشگاه خارج میمعلم

کننالد و بعالد باله    مثل مدرسه ما تجربه معلمی کسب می

هالای انتهالای   گردنالد، از یکالی از کالالس   شهر خود بازمی

 شد و فریاد زد: راست در مدرسه خارجسمت

 "بسه دیگه! همه آماده ایم آماده! بابا" -

همه یک دفعه ساکت شدیم. انگار آب یالخ روی سالرمان   

ریخته باشند صدا در گلویمان خشالکید. تالازه فهمیالدیم    

ایم و سرودی را که خارج از مدرساله پخالش   جوگیر شده

هالم بالا چاله صالدای بلنالدی.      کنالیم. آن شود تکرار میمی

شیطنت به هم نگاه کالردیم. انگالار بالا نگالاه     خندیدیم وبا 

ازهم می پرسیدیم آیا واقعالا آمالاده ایم؟آمالاده ایالم ایالن      

ها سکوت بود و نگاه و بعد جنگ را ادامه بدهیم. تا مدت

 ها شکفت!خنده هایمان در اشک

 

 

 بازگشت به نمایه
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 !کنمتمومش می

 رادیویی کوتاهِ نمایشِ یک

 علی یزدانی

 
صورت ه ب ،کارانویژه از سوی پیمانه اعتصابی نفت و گاز و پتروشیمی که ب تقدیم به کارگرانِ

 .شونداستثمار می ایوحشیانه

*** 
 قدر دیر اومدی؟چرا این دفعه این -
 .دست خودم که نیست، هر وقت اجازه بدن میام -
 ...رسیدی اقالگم چرا این وقت شب، هر دفعه غروب میمیمنظورم این نیست...  -
 ...رسم خونه البته اگه تاخیر نداشته باشهخب هر ساعت که هواپیما از جزیره پرواز کنه دو ساعت بعدش می -
 پس هواپیما تاخیر داشت؟ -

 .پرید نه. اتفاقا چون یه مقام مسئوول استان هم مسافر همین هواپیما بود چند دیقه زودتر  - 
  خوابید که اومدی، این بچه تا همین نیم ساعت پیش نمیکنه میمثل همیشه با یه هواپیما که زودتر پرواز می - 

 .ببینتت
 .تونیم بیاییم. هیچی دست ما نیست. حاال اجازه هست برم بخوابمدیگه هر ساعت که بلیط برامون بگیرن می  -
 ... کنی که آدم فکر میکنهحوصله رفتار میقدر بیرسیدی این یه ماه منتظر اومدنت بودیم حاال هم که -
 .ها رو بذار برای فردا، فردا رو که ازمون نگرفتنام بقیه بازجوییاآلن خیلی خسته -
 !بازجویی؟ خیلی نامردی -
 نامردم؟ باشه بذار تا فردا شاید مرد شدم شب به خیر خانومِ خیلی مرد -
 .گی و سنگ دل بودنه خیلی خوشحالم که مرد نیستممردی به این همه بی عاطفهخدا نکنه مرد باشم اگه  -
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 .ی مرگم رو بذارم یا تا دعوا نکنی ول کن نیستیخب حاال اجازه هست کپه -
کردم کار کنم و منتظرت بمونم ام که اگه خودم رو مجبور نمیقدر هم خستهدونم دلت از چی پُره، اینمن نمی -

 ... گیتونست بیدارم کنه. اونوقت تو به من میتوپ هم نمی غش کرده بودم و
های خیلب خیلی شیرین شما اما بعد از یه ماه دوشیده شدن تو خواد بشینم پای صحبتبابا جون منم دلم می -

  ...ی خودمم ندارم چه برسه بهپروژه و کار با آهن و فالد، حوصله
کنم کنم؟ منم تو مدرسه با چهل تا بچه سر میکنی؟ مگه من کار نمیمیکنی تو این دنیا فقط تو کار تو فکر می -

رسم تازه باید به زندگی و وضع بچه برسم. پخت و پز و رسم خونه. وقتی هم که به خونه میو خسته و مونده می
  .رفت و روب و بشور و بساب

بینی. عزیزِ من، من آشنا رو میات هستی. تو شهری، فک و فامیل و دوست تو دست کم دلت خوشه پیش بچه -
 ... ی مدتی کهکنم. تو همهای سر میفقط با آهن و بتن و نفت و گاز و بوی گه و رفتار چند تا مدیر عقده

 ان؟ کنن مثل توبقیه اونایی هم که اون جا کار می -
 .کنهشون نمیآره اما اونا رو کسی بعد از رسیدن بازجویی -
  یتی چرا زن گرفتی؟ظرفتو که این قدر بی -
 ... یه غلطی بود که -
 دار شدی؟واسه چی بچه -
بابتِ اونم غلط کردم. بابا غلط کردم خوب شد  -

 ...دلت راضی شد یا
 ... خب باشه برو بخواب، برو بخواب اما -
کنی؟ من اما چی؟... تو هم داری تهدیدم می -

قدر تهدید شدم که دیگه از تهدید دلهره این
ممکنه یه دفعه سنکوب کنم اما... تو  گیرم.نمی

خوای اخراجم کنی یا حقوقم رو چند ماه هم می
  .آد کوتاهی نکنعقب بندازی. باشه، تو هم هر کاری ازت بر می

 چی شده اخراجت کردن؟ -
- ...  

 اخراجت کردن؟ -
-... 

 دی، اخراجت کردن؟پس چرا جواب نمی -
 !نه -
 .گی چی شدهپس چی، چرا نمی -
فهمی؟ اآلن فقط باید بخوابم فقط خواب، شاید خواب به خواب برم تو هم خیالت ام آخه چرا نمیبابا جون خسته -

 .راحت بشه
 .باشه برو بخواب. تقصیر تو نیست، شانس منه که همیشه پوچ از آب در میاد -
  ...کنی یا مثل دفعه پیش برمتمومش می -
 بازگشت به نمایه    !کنم( تمومش میکنم )آرام ترکنم، تمومش میتمومش می- 
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 چادر
 علی مجتهد جابری

 !متهم، خودت را معرفی کن -

 ... قربان شما که مرا می شناسید. من -

بله، می شناسم ... سال هاست. یادم نرفته که دبیر تاریخ  -
به اختراعات عجیب بودم و تو هم سر کالس تمام حواست 

و غریبت بود که توی دفترت نقشه اش را می کشیدی ... 
فکر نکنم که آخرش هم به جایی رسیده باشی وگرنه اآلن 

 این جا نبودی ... رسیدی؟

خیر قربان! ... همه به اختراعات من خندیدند ... بعد هم  -
برای نیم لقمه نان مجبور شدم ترک تحصیل کنم ... و 

 .تجدیدی در درس تاریخ البته چند بار

 !بسیار خوب ... معرفی کن -

کربالیی نقی، اهل دو سوته پایین،  نوروزعلی، فرزند -
 متولد...، ساکن تهران

 .کافی ست ... همان اسم کافی بود -

قاضی شروع کرد به جا به جا کردن چند پوشه کهنه و 
رنگارنگ از لکه های زیر لیوان چای و جوهر و ربّ گوجه 
فرنگی سرخ شده مخلوط با زرچوبه و چند جای سوختگی 
سیگار. سرانجام یک پوشه را پیدا کرد، البته پس از دوبار 

جستجو که در نیمه راه یادش آمد که عینکش را نزده 

 .است

 ن...اقرب -

ساکت! تا چیزی نپرسیده ام حرفی نمی زنی! )چکش را  -

 !روی میز کوبید( ... همه ساکت

البته در اتاق کسی نبود، جز یک پاسبان که با هیکل 
نحیفش روی یک صندلی کنار در نشسته بود و هر چند 
دقیقه یک بار مراجعی را دست به سر می کرد. ظاهرا 

 .نیود محاکمه به سبب حساسیت موضوع علنی

 .قاضی عینکش را برداشت و گذاشت روی میز

خوب، نوروزعلی تو چه خصومتی با اقای مجیدی  -
 داشتی؟

آقای مجیدی؟ اصال نمی شناسم شان. نه توی ده ما، نه  -
توی محله مان در تهران ، و نه درهمسایگی مان تا ده تا 
خیابان در هر طرف مجیدی که سهل است، حتی کسی 

 .ید باشد وجود نداردکه اسم کوچکش مج

مسخره بازی را بگذار کنار! ) عینکش را گذاشت روی  -
بینی اش و میزان کرد و مشغول ورق زدن پرونده شد( ... 

 ... خوب آقای حمیدی چه؟ با او
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قربان، حمید و مجید ندارد. نام این یکی هم اآلن به  -

 .گوشم می خورد

هفت نفر پس، )خندید( ... ظاهرا الزم نیست نام آن  -
 دیگر را هم بپرسم ... خجالت نمی کشی؟

قربان ... اصال من با این بنده خداها هیچ حساب خرده  -

البته شرمنده ام اگر  .اصال نمی شناسم شان ...ای ندارم 
باعث ناراحتی شان شده ام ... اما خوب، برای نجات میهن 
... یادتان که هست خودتان همیشه سر کالس می گفتید 

اضی با حرکات سریع سر و دست با حالتی بی ... ) ق
حوصله حرف او را قطع کرد( ... چشم قربان، این آقایان که 
نام بردید باید برای نجات میهن کمک می کردند که 
نکردند . من زحمت شان را کم کردم. البته اگر بدانند و 

 .بفهمند، حتما از من ناراضی نخواهند بود

چه می گویی؟ آتش زدن  نوروزعلی! اصال معلوم هست -
مغازه های مردم چه ربطی دارد به نجات میهن؟ )عینکش 
را از نوک بینی اش به باال لغزاند و شروع کرد به دوباره 
ورق زدن پرونده( ... اینجا ... نه اینجا، دکتر گواهی کرده 
که در سالمت کامل عقل در این راسته ... راسته ... اَه ! 

مغازه چادر فروشی را کنار هم  ناخواناست، بگذریم، چند
آتش زده ای و چون اموال شان همه سوختنی بوده، کامال 
سوخته و تمام شده، و چیزی برای آتش نشانان باقی 
نگذاشته ای. تو چطور ادعا می کنی که آن ها را نمی 
شناسی، و آن وقت همه دار و ندارشان را آتش زده ای ؟ ... 

رونده کرد و ورقی زد( ... دیوانه هم که ) باز نگاهی به پ
نیستی. البته خودت هم ادعایش را نکرده ای با این که 
وکیلت خیلی دنبال اثباتش بود. البته شانس آوردی که 
حرفش در رو نداشت وگرنه تا آخر عمرت که حتما هم 
کوتاه می شد جایت در دیوانه خانه بود. )با خودش زمزمه 

ان مردم را بدبخت کرد( این وکال هم به خاطر یک لقمه ن

  .می کنند

قربان! اختیار دارید. من کجایم به دیوانه ها شبیه است؟  -

  .اگر اجازه فرمایید توضیح مختصری بدهم

چه توضیحی؟ )باز پرونده را ورق زد( ... در هیچ یک از  -
 بازجویی ها و بازپرسی های اولیه چیزی نگفته ای ... حاال

... 

شما نمی توانستند حرف مرا قربان! این باز پرس های  -

یک مشت جوجه خروس، بی خبر از همه جا و  ...بفهمند 
 !همه چیز

 !بس است ... توهین نکن -

قربان، خواهید دید که حآ با من است. شما استاد تاریخ  -
هستید و ... آن ها نه معنی میهن را می فهمیدند و نه 

 ... معنی چادر را ... از تاریخ هم که به کلی بی خبرند

میهن؟ ... چادر؟ این ها چه ربطی با هم دارند ... و با  -
 آتش زدن اموال مردم؟ مرا مسخره کرده ای؟

 ...خیر قربان، اجازه بدهید ...فقط چند دقیقه -

قاضی بی حوصله عینکش را برداشت، نگاهی به ساعت 
دیواری انداخت، پرونده را بست و به پشتی صندلی چرمی 

دستش را روی شکم بزرگش به هم بزرگش تکیه زد. دو 

 .گره زد

 .... بفرمایید، حضرت آقا! ... شما که ما را -

اختیار دارید قربان، شما همانطور که در بازجویی ها هم  -
به آن بازپرس های تازه کارتان گفتم ، تنها کسی هستید 
که نه تنها عرایض مرا متوجه خواهید شد که حتی ممکن 

ن جایزه هم بدهند. شاید هم است دستور دهید که به م
مجسمه ام را بسازند و سر چهار راه ) به سمت پنجره 

 !گردن کشید( ... توی همین میدانِ قشنگ نصب کنند

آقا! ...)چهره عصبانی قاضی ،به دلیلی که خودش هرگز  -
نفهمید و این تا چند روز ذهنش را به خود مشغول کرده 

! وقت ناهار نزدیک بود، با لبخندی باز شد( ... خوب، بگو

 !است ...معطلم نکن

بله قربان، این بندگان خدا همه کاسب بودند و از قدیم هم 
البته هیچ کدام اسم شان  "الکاسب ُ حبیب اهلل "گفته اند 

حبیب اهلل نبود، اما همه شان هستند ... بگذریم. آن ها 
اشتباه می کنند که گویی شاکی هستند و متضرّر در این 

ر بدانند که ناخواسته در چه خدمت بزرگی به داستان. اگ
تاریخ این مملکت سهم داشته اند، حاضرند جانشان را هم 
به خاطر آزادی من بدهند. حاال خواهید دید. )قاضی با بی 
حوصلگی دستش را باال آورد و خواست چیزی بگوید، اما 
نگفت( ببخشید قربان وارد اصل موضوع می شوم. )سرفه 

بنده وقتی از ده مان پس از خشک شدن ای کرد( قربان 
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آخرین چاه ها فراری شدم، آمدم این جا. مدتی بیکار بودم. 
اما به قول معروف امان از رفیآ بد و زغال خوب! برای یک 
لقمه نان با هر بی پدر و مادری که تصور کنید دمخور 
شدم . تنها فرق شان با من در این بود که چند سال یا 

ده بودند به شهر. یک روز که دور میدانی چند ماه زودتر آم
همراه عده ای دیگر ایستاده بودم آقای مهندسی با وانتش 
آمد و نمی دانم چرا پس از این که همه کارگرها به 
سمتش هجوم آوردند و دو نفر را فرستاد پشت وانت، 
نگاهی به من انداخت و اشاره کرد که بروم جلو. در ناباوری 

ر دستش نشاند و ما را برد سر کار کامل رفتم. مرا کنا
ساختمانی اش. خالصه ... درد سرتان ندهم ... نمی دانم در 
من چه دیده بود که هم ... اعتیادم را که خیلی هم طوالنی 
نشده بود ترک داد، و هم کمک کرد تا، پس از ردّی در 
کالس یازده، دوباره درس بخوانم و دیپلم بگیرم. دیگر 

خیلی به من اعتماد داشت. خدا  کارگر ساده نبودم.
رحمتش کند. اگر چادر باعث قتلش نمی شد، خیال داشت 

 !امسال مرا بفرستد دانشگاه ... که نشد

 عجب! ... خوب؟ -

بله، آخر هم معلوم نشد چه کسانی و چرا او را کشتند.  -

  .اما اگر از من می شنوید، کار همان چادرنشین ها بود

 !چادر نشین؟ -

قربان، همه فتنه ها زیر سر همین چادر نشین ها بله  -
نمی دانم اوستا را  .شکل گرفته اند، از هزاران سال پیش

مطالعه فرموده اید یا خیر و همین طور شاهنامه را ... دیو 
سیاه ودیو سفید همان دامداران چادر نشین بودند. لطفا 

  .دوباره بخوانید متوجه خواهید شد

 ... ا این قدرهزاران سال ؟ ... چر -

نه قربان، صبر کنید چرت و پرت نمی گویم. اگر عرایضم  -
را تا آخر بشنوید، شما هم می شوید دشمن خونی هرچه 

 .چادر نشین است

 !عجب -

بله، عجیب هم هست. اما عجیب بودنش در این است که  -
طی این همه قرون کسی متوجه مطلب نشده است. خدا 

رفتم مهندس یک کتاب به رحمتش کند ... وقتی دیپلم گ
من جایزه داد. تاریخ ایران بود از دوره مادها و حتی کمی 

پیش از آن تا حدود دویست سال پیش یا کمی کمتر .. 
بگذریم ... قسمت هایی از این کتاب را تقریبا از برم ، و 
اآلن خدمت تان عرض می کنم، تا ببینید که آیا من حآ 

 م یا نه؟ داشته ام که حتی بدتر از این کن

قاضی که هم از حرف های متهم کالفه شده بود و می 
خواست جلسه زودتر تمام شود تا به ناهارش برسد، و هم 
مطالبی که متهم می گفت به شدت کنجکاوش کرده بود، 
زیرا احساس می کرد که پس از این مقدمات چیزهای 
عجیب و جالبی خواهد شنید، عشآ به داستان شنیدن که 

ی دارند، در او احیاء شد و با خود اندیشید که همه از بچگ
اگر کار دادگاه به جایی نرسد، این جوان کارگر خوش 
سخن بی گمان او را سرگرم خواهد ساخت، و شاید بتواند 
داستانش را برای نوه هایش تعریف کند، به عقب تکیه داد 

  .و بدنش حالت کامال آرامی به خود گرفت

.. می شنوم، تا آخرش ... فقط خوب، باشد ... بگویید . -

 .حاشیه نروید

نه قربان! کدام حاشیه؟ ... تمام زندگی من ، و اگر شما  -
هم این داستان را بشنوید و باور کنید، شاید زندگی شما 
هم پیش از این در حاشیه بوده ... حاشیه ای تمام و کمال. 
)قاضی لبخندی زد که خودش هم نفهمید چرا. متهم 

سرفه ای صاف کرد( ... بله قربان، اآلن عرض سینه را با 

 .می کنم

آفتاب کامال باال آمده بود. از بیرون صدای اذان مسجدی به 
گوش می رسید و سر و صدای راه رفتن ها و هیاهوها در 
راهروی مجتمع قضایی کم تر شده بود. پاسبان روی 

 .صندلی کنار در چرت می زد

 .اسم هم... و حووشم با شماستبفرمایید، گ -

ممنون قربان، خالصه کنم. مادها که سر کوه زندگی می  -
کردند و هنوز هم بازماندگان شان نه تنها از جای شان 
تکان نخورده اند ... که در همان اوضاع مانده اند. پس شاید 
بهتر باشد از آن ها بگذریم. می رسیم به پارس های 

که به هخامنشی. این بندگان خدا تنها هنرشان این بود 
اطراف لشکرکشی کنند. هنری که هنوز هم در جهان هنر 
اول است. باور نمی کنید؟ کافی است که تنها ده دقیقه به 
اخبار از هر منبعی که دل تان می خواهد گوش دهید. 
هرجا شهری بود و یا شهری درست می شد ... می دانید 
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که در آن زمان مانند اآلن نبود که لودر و جرثقیل و 
و فوالد فراوان باشد. کارخانه بتن هم در کار نبود و  سیمان

بقیه کارخانه ها. همه چیز را با دست می ساختند. به هر 
حال، هرجا شهری بود، چادر نشین ها به آن حمله ور می 
شدند، غارت می کردند و بر می گشتند سر جای اول شان. 

دلیل حال بماند که آیا این ها دیوانه بودند و یا فقط به این 
ساده که هرکس در خانه اش گاو و گوسفندی داشت و در 
نتیجه الزم نبود چیزی از چادر نشینان بگیرد، تا درعوض 
با مایحتاج آنان که چندان هم زیاد نبود مبادله کند، چادر 
نشینان ناگزیر از غارت شهرها می شدند. بهتر از من می 

ر می دانید که وقتی کار به غارت برسد میزان از دست د
رود و همه اتفاقات دیگر هم می افتد. تا زمانی که چادر و 
چادر نشینی در کار بود این داستان ادامه داشت و همیشه 
به همین شکل. شاید در واقع بتوان تقصیر را بر گردن 
گوسفندان انداخت، زیرا آن ها هرگز نتوانستند شیوه تولید 

شان این شان را طی هزاران سال تغییر دهند. تنها فرق 
است که االن به جای علف تازه علوفه خشک شده بار 
کامیون می کنند و این سو و آن سو می برند که فقط 
باعث گرانی هر روزه محصوالت دامی است. حاال از دام 
هایی که زباله و مقوا و پالستیک به خوردشان می دهند 
بگذریم. شاید این چادر نشینان جدید که ظاهرا شهرنشین 

ند را بتوان وحشی ترین جانورها به حساب آورد. که شده ا
خواهش می کنم این جمله را در پرونده ذکر نفرمایید و 
ناشنیده بگیرید چون در شمول ناسزا گویی قرار می گیرد 
و مجازات دارد. احتیاجی به ذکر مصیبت در دوران بیش از 
هزار سالی که اشکانیان و ساسانیان هم با چادر نشینان 

ز بودند نیست، زیرا همین اآلن عرض کردم که گالوی
گوسفندها هرگز حاضر نشدند در شیوه تولید خود کمترین 
تغییری بدهند، پس مناسبات تولیدی هم سرجایش ماند. 
آن قدر ماند تا خشکید و از جا کندنش دم به دم دشوارتر 
و دشوارتر شد. و حاال اوضاع دنیا را هم که خودتان می 

وان کمی آب خورد( ... ببخشید قربان. خیلی بینید. ) از لی
مصدّع اوقات تان شدم. اما چیزی نمانده، اآلن تمام می 
شود. بله، این اجداد ما، البته اگر واقعا اجداد ما باشند، که 
با توجه به دنباله عرایضم تصدیآ خواهید فرمود که در این 
هم جای شکّ و تردید فراوان است، تا جایی که اسب های 

ن نفس داشتند و بعد می توانستند اسب تازه نفس به شا
غنیمت بگیرند، می تازیدند به هر دو سمت دنیای آن روز. 

خوب، چه رخ می داد؟ اآلن عرض می کنم. روستاهای سر 
راه را غارت می کردند، مزارع را می سوزاندند و خانه ها را 
ویران می کردند، اسرا را به بردگی می بردند و یا می 

ختند، و می گذشتند. روستایی آواره ای که دیگر نه فرو
مزرعه ای برای کارش وجود داشت و نه خانه و کاشانه و 
خانواده ای برایش مانده بود، اگر زنده می ماند ناگزیر می 
زد به کوه و می شد چادرنشین، و البته غارتگر بعدی. اما 

ر تصور نکنید این وضع تنها در ممالک اشغالی بود. خیر، د
خود امپراتوری در حال گسترش اوضاع هرگز بهتر نبود. 
برای چنین جنگ هایی هرچه روستایی جوان و توانمند 
بود را به خط می کردند و این ها مجبور بودند نه تنها 
سالح خود را بیاورند که زندگی شان را در طول راه با 
غارت روستاهای سر راه اعم از دوست یا دشمن و خودی 

تامین می کردند. که این رسم پسندیده ابد مدت  یا بیگانه
هم شد. ابد مدت ابدا اغراق نیست. شما اگر خاطرات 
ویلهلم لیتن کنسول آلمان در تبریز در دوران جنگ 
جهانی اول را مطالعه بفرمایید خواهید دید که مثال 
شاهسون ها حقوق و دستمزد نداشتند و خودشان از 

بته جز این غارت سریع در روستاییان تلکه می کردند. ال
حین عبور قشون نیاز به توقف بیشتر در روستا ها نبود. 
زیرا در روستاها اعمّ از خودی یا بیگانه، که درواقع همه 
همیشه بیگانه بودند، جز بدهکاری دایمی به ارباب ها 
چیزی برای غارت کردن نبود. پس بود و نبودشان فرقی 

تا به صرفه و عاقالنه نداشت و اصال ماندن قشون در روس
نبود. چون هرگز پولی جمع نمی شد تا بتوان گنجی را در 
روستا جستجو کرد. )قاضی با هیجانی در چشمانش که 
می کوشید آن را پنهان سازد، به جلو خم شده به دهان 
نوروزعلی چشم دوخته بود( ... قلعه های اربابی هم دو 

د که چندتا عرض شو ...وضع داشت، ناراضی و فعال راضی 
ارباب جمع می شدند و برای کمک روز مبادا یک نفر 
ارباب تر از خودشان را پیدا می کردند که می شد شاه آن 
مملکت. تنها کار این شاه هم این بود که نگذارد ارباب ها 
در دعوای بین خودشان بر سر آنچه از رعیت غارت می 

د. کردند و به زور می گرفتند، هم دیگر را نابود کنن
والسالم، نامه تمام! این شاه که گاهی هم شاهنشاه یعنی 
شاه شاهان می نامیدندش، در واقع یک لولوی سر خرمن 
بیشتر نبود. اگر هم کشورگشایی ازراه می رسید، ارباب ها 
اول کمی با تازه واردان، که همان اجداد گوناگون ما باشند، 
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و هوا  گالویز می شدند. اگر می دیدند سنبه پر زور است
پس، شاه خودشان را رها می کردند و می شدند چاکر 
آستان بوس شاه تازه وارد از کشور بیگانه. البته این 
میهمانان در میهن عزیز ما تقریبا همیشه و بی استثناء 
چادر نشین بودند و چادرهای شان همیشه بر ترک اسب و 
گاهی شترشان بسته بود. البته عنایت دارید که کشور به 

نای امروزی هم وجود نداشت و هرکس گوشه ای را مع
اشغال کرده بود و تنها گهگاه اتحادی نیم بند برقرار می 
شد برای هدفی مشخص، که با غارتی عظیم تمام می شد. 
ما بچه که بودیم بی ترس از سرطان و مانند آن، قطرات 
جیوه را می ریختیم کف دست مان و تکان می دادیم. تکه 

به سرعت شکل کروی به خود می گرفتند های جیوه که 
از هم جدا و به هم وصل می شدند و ما دلخوش بودیم. 
خالصه دردسرتان ندهم، اجداد فاتح ما هم که آن قدر 
سپاهی و جمعیت نداشتند که بگذارند جای آن ارباب ها و 
اعوان و انصارشان، به طرف می گفتند خراجی را که به 

ا بده . او هم کم و زیاد و شاه قبلی می دادی حاال به م
راست و دروغ چیزی می داد، از رعیت هم با این عذر که 
اشغالگران باج اضافی می خواهند بیشتر از گذشته می 
گرفت، و پس از یکی دو سال هم آن را کم و کم تر می 
کرد و در پی آن اصال نمی پس نمی داد. این تازه ارباب 

ری یا روستایی هایی بودند که جا و مکان شان در شه
معلوم بود. وای از آن ارباب هایی که با ایل های شان دایم 
بین دشت و کوه ییالق و قشالق می کردند. هرجا را که 
می خواستی فتح کنی و شرّشان را بخوابانی، ساعتی یا 
روزی پیش ایل از آن جا کوچ کرده بود. فتح زمین خالی 

برو به نام خدا هم که مضحک است و اسباب مسخره. تازه 
خودت سند بزن. از سند که جو و گندم و مهم تر خراج 

خالصه این چادر نشینان که بعد هم  .سبز نمی شود
باهاشان خیلی کار داریم و در واقع آن ها با ما کار دارند و 
هر جا برویم جلوی روی مان سبز می شوند، همیشه قسر 

ن در می رفتند و بعد هم می شدند بالی جان ما سپاهیا
فاتح و آن مردم مغلوب. و طبآ همان سنت پسندیده کهن 
هر چند گاه یک بار به روستاها و شهرها هجوم می آوردند 
و غارت می کردند و می رفتند دنبال کارشان در کوه و 
دشت. یک پرانتز را الزم است عرض کنم. البته درستی 
اش برعهده گوینده که خودش خان زاده بود و می گفت 

اضر بوده. حدود شصت هفتاد سال پیش برای در صحنه ح

اولین بار یک فروشگاه بزرگ در پایتخت افتتاح شد. از 
جمله مدعوین روز افتتاح دو خان هم بودند که یکی با 

 "دیدن فروشگاه رو می کند به پسر عمویش و می گوید:
. )قاضی "خان، می دانی این جا سی چی خوبه؟ سی چپو!

 .لبخندی زد(

 !عجب -

ب به جمال شما قربان کجایش عجیب است؟ ... بله، عج -
اما آسیاب به نوبت. پس از کشورگشایی هخامنشیان، نوبت 
به دیگران هم رسید، که بیایند سراغ ما. اولین تجربه موفّآ 
را اسکندر مقدونی به اجرا گذاشت. موفّآ تنها به این معنی 

این که امپراتوری هخامنشی را نیست و نابود کرد. اما با 
همه زورش به چادر نشینان نرسید. تا سرش را گرداند 
اشکانیان و سپس ساسانیان آمدند و همان داستان قدیمی 
تکرار شد که خدمت تان عرض کردم ... می بخشید، این 
جا آب خوردن ، چای ... چیزی پیدا نمی شود؟ گلویم در 
اول راه خشک شده و هنوز به اصل مدافعاتم نرسیده ام. 

 .ر مقدمه گیر کرده ایمفعال د

قاضی اشاره ای به سرپاسبان کرد که در حال چرت زدن 
بود و متوجه نشد. ناچار با چکش چوبی اش، که ظاهرا 
تنها نشانه قضاوت و دادگستری بود، محکم روی میز 

 .کوبید که پاسبان از جا جست

سرکار! بگو کمی آب بیاورند )با اشاره به تنگ آّب روی  -
 .ی شده ... یک لیوان هم بیاورندمیز( این خال

پاسبان با چشمان خمار و گیج از پریدن از خواب به 
  .ساعت دیواری نگاه کرد

 قربان، وقت ناهار است ... اجازه می فرمایید؟ -

 .نه جانم! اول بگو برای ما آب بیاورند، بعد برو ناهار -

پاسبان برخاست و سالم نظامی داد و تنگ را برداشت و از 
  .بیرون رفت اتاق

ممنون قربان. تشنه لب از دنیا نروید. بله، عرض می  -
کردم ... هرچه فتوحات بیشتر می شد و مرزهای کشور 
فاتح گسترده تر می شد، کار اداره و نگهداری اش سخت 
تر می شد. روستاییان مانند گذشته رعیّت اربابانشان بودند 

رعیّتی آن ارتش و نه رعّیت ارتش فاتح. زیرا اربابان خود به 
رفته بودند. درست مانند اآلن ... نگاهی به کشورهای 
اطراف مان بیاندازید. چادر نشینان هم که همانند گذشته 
دست نیافتنی بودند. بگذریم ... سرتان را درد نیاورم و 
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خالصه کنم. تا این جا را داشته باشید که تنها جماعت که 
هیچ تله ای  هیچ صدمه ای نمی خورد و دُمش هرگز در

گیر نمی کرد همین چادر نشینان بودند. حاال به بقیه دنیا 
کاری ندارم و به همین ایران خودمان برسیم تا صحت 

 .عرایضم بر جناب عالی مکشوف و اثبات گردد

در این موقع آبدارچی دادگاه با یک سینی و چند لیوان و 
یک تنگ آب وارد شد و آن را روی میز قاضی گذاشت و 

از پاسبان دیگر خبری نشد. ظاهرا او هم ناهارش را  رفت.
خورده و به رسم کامال مرسوم پس از ناهار جایی گم و گور 
شده بود. قاضی یک لحظه نگران شد که وقتی کارش با 
متهم نوروز علی فرزند کربالیی نقی تمام شد برای 
بازگرداندن متهم به زندان چه باید کرد. نوروزعلی هم که 

نگاه او خوانده بود، با نگاهی از سر تبختر تمام با  این را در
بازی چشم به او گفت که بی گمان این جلسه به برائت 
متهم ختم خواهد شد، و نیازی به پاسبان و دستبند 
نیست. اما برای قاضی داستان تازه داشت جالب می شد. 
زیرا متهم در رشته تخصصی او که سال ها تدریس کرده 

ی تازه، عجیب و کامال کنجکاوی برانگیز، بود، از زاویه ا
نگاه می کرد. او که در ذهنش مشغول محاسباتی درباره 
چگونگی سرانجام گفته های متهم در دفاع از خود بود، از 
صرافت اندیشیدن به زمان پایان جلسه افتاد. نوروز علی دو 

 .لیوان آب را پیاپی سر کشید

ید نشوید انشا اهلل دست تان درد نکند قربان ... تشنه شه -
)قاضی دستش را به معنای قطع حرف زیادی تکان داد( ... 
بله، چشم، اجازه بدهید این گلوی خشک من کمی تر 
شود، عرض می کنم ... رسیدیم به ساسانیان. این بندگان 
خدا با نخستین حمله اعراب، که آن ها هم همه چادر 

ه افتاده نشین بودند، ناگهان دیدند شاهنشاهی شان از سکّ
و فراری شدند. ارباب ها هم، که تنها روی زمین ارباب 
بودند و امکان فرار نداشتند، هرجا که اعراب رسیدند برای 
شان فرش پهن کردند و گفتند چشم، باشد، خراج که 
سهل است جزیه هم می دهیم، شما فقط از این جا رد 
شوید ما در خدمتیم. اعراب هم که جز بیابان و آفتاب و 
گاه تک و توکی درخت چیزی ندیده بودند، در جاهای زیبا 
و خوش آب و هوای سرزمین های اشغالی خانه ساختند و 
ماندند. این شد که مردم ایران معروف شدند به میهمان 
نوازترین مردم جهان. داستان قدیمی تکرار شد. ارباب ها 
هم تابع و آستان بوس خلفای جدید یا همان شاهنشاهان 

دند و روزگار گذشت و گذشت و گذشت تا دوباره سابآ ش
یک عده، که احتماال همان یاجوج و ماجوج خودمان 
بودند، با چشم های کج شان از آن سر دنیا به تاخت آمدند 
سراغ این سرزمین فلک زده میهمان نواز. این تازه واردان، 
چه قبایل مغول و چه بیش از صد قبیله ترک در شرق 

شان را بسته بودند ترک اسب های شان آسیا که چادرهای 
و به تاخت آمدند و آمدند، همه از دم چادر نشین بودند. 
شاید نشنیده باشید که مغول ها خانه هایی شبیه چادر 
داشتند که زیرش چرخ گذاشته بودند تا سریع بتوانند جا 
به جا شوند. در شهرهای سر راه هرکس را که به درد 

د و بقیه را هم کشتند. بابت بردگی می خورد اسیر کردن
این کشتار وسیع به آن ها می گویند وحشی در حالی که 

  .کار کامال عاقالنه ای کردند

 عاقالنه؟ -

بله قربان، اآلن عرض می کنم خدمت تان. این چادر  -
نشینان نکته بسیار مهمی را فهمیده بودند، و آن این که 

می رسید اگر کسی، که معموال دستش تا حدی به دهانش 
و در نتیجه شهر نشین شده بود، زنده باقی می ماند؛ پس 
از رفتن سپاهیان فاتح به شهر بعدی مدعی اربابان می شد. 
این هم ناگفته نماند که هر گنج یا پولی اگر بود در شهرها 
بود و نه روستاهای همیشه غارت شده از سوی اربابان. 

هست. اصوال الزمه غارت کشته شدن غارت شدگان هم 
آیا الزم است دلیل بیاورم؟ )قاضی سرش را به نشانه نفی 
تکان داد( ... خیلی خوب ... قربان هرچه قاضی چیز فهم. 
خالصه، اگر این چادر نشینان خسته نمی شدند ، اسبان 
زبان بسته که آن اندازه عقل داشتند تا بفهمند دویدن 

د دایمی خستگی می آورد. این بود که گهکاه می ایستادن
تا نفسی تازه کنند. در این نفس تازه کردن نگاهی به 
حساب و کتاب های فتوحات وغنایم خود می انداختند و 
مقایسه هم شروع می شد که نهایتا به اختالف حساب 
منجر می گردید. این بود که به شهرهای اشغالی یکدیگر 
دست اندازی می کردند و نهایتا توی سر و کول هم می 

ود آمارش را حساب کرد اما به نظر بنده این زدند. شاید نش
قبایل بیش از این که با اهالی ایران بجنگند قرن ها با 
یکدیگر جنگیدند. شاید اگر آن زمان ماشین حساب اختراع 
شده بود و یا این چادر نشینان حتی بلد بودند با چرتکه 
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کار کنند، کمتر مشکل پیش می آمد. گرچه طمع بد 
م که با انواع کامپیوتر هوشمند دردی است. االن ه

مجهّزیم طمع نمی گذارد اعداد و ارقام سر جای خودشان 
باشند. این رسم پسندیده در چارچوب مبادله فرهنگی 
ریشه کرد و ادامه یافت تا حتی پس از جنگ جهانی دوم 
هم بازمانده چادر نشین ها موی دماغ می شدند ، که با 

ع شد . اما شما که طرح اسکان عشایر تا حدی مشکل رف
قاضی عادل و انسان چیز فهمی هستید، می دانید که 
چادر نشینان حتی حاالهم دفتر و دستک شان در 
شهرهاست اما کماکان کارشان را که همان غارت دوست 
داشتنی معهود و معتاد باشد دوست دارند و ادامه می 
دهند. بله، معهود و معتاد، گذشته از موسیقی زیبای کالم، 

فهومش هم جالب است ... بگذریم. خوب، این هم م
دفاعیات فی البداهه بنده ، اما اجازه بدهید تا چند نام و 
تاریخ را به عنوان مستندات پرونده خدمت تان عرض کنم. 
خوب شد دست بند را از دستم بازکردند.) دست در 
جیبش کرد و کاغذ تا شده بزرگی را در آورد و به قاضی 

دتا از موارد را در این جا نوشته ام، که داد( من فقط چن
حتی نوک انگشتی از یک خروار نیست، چه رسد به 

 .مشتی. چندتایش را هم عرض می کنم

 مگر شبیه همین ها که نوشته اید نیست؟ -

 .چرا قربان، اما با جزئیات بیشتر -

 .خوب، ممنون. الزم نیست. من بعدا می خوانم -

 ...می خواهید برای تانقربان من از بر هستم ...  -

 .نه، نه ... الزم نیست -

شما که این همه تحمل فرمودید، اجازه بفرمایید این  -

 .چند کلمه را هم عرض کنم، خواهید دید که الزم است

بله ... )با حالت کالفگی محض( ... حاال ناهار من هیچ ...  -
پرونده های دیگری هم هست ... باشد سریع و خالصه 

 .دون حاشیه پردازیبگویید، ب

ممنون از لطف تان. قربان، مالحظه بفرمایید ... اما ...  -
بگذارید بیشتر جلو برویم. مثال کشورگشایی های نادر شاه 
افشار که در آن شرایط اسفبار به هم ریختگی های دوران 
صفوی و پس از آن هیچ توجیه عقالنی نداشت، برای 
خوشایند همین بزرگان چادر نشین بود، تا با بردن سهمی 

غارت ها به او عالقمند شوند. و برای شان مهم هم نبود از 
که پس از تضغیف پرتقالی ها در جنوب، می بایست هند 
هم از مقابله با کشتی های انگلیسی و البته سربازانی که 
برای هواخوری و گردش تویش نشسته بودند، باز داشته 
شود. در زمان همین حضرت آقا هرکس که نمی توانست 

هان چند برابر شده را بپردازد، چشمانش را کور مالیات ناگ
می کردند و زبان و گوشش را می بریدند و زن و بچه اش 
را به فرنگیان و بازرگانان هندی می فروختند. آخر سر هم 
برای نادر تنها ارباب های چادر نشین نواحی شرقی و 
ترکمن و افغان و ازبک، که در جتگ هندوستان ثروت 

رده بودند، باقی ماند و بس. از شورشیان کالنی به دست آو
شیروان بیش از چهل و دو کیلو چشم در آوردند و برای 
نادر ارسال کردند. صد رحمت به آدمخواران صفوی که 
محکومین را زنده زنده می خوردند. البته بعدا آغا محمد 
خان قاجار هم بیست هزار جفت چشم از کرمان استحصال 

باشید که سرانجام نادر را در کرد. اما در نظر داشته 
چادرش کشتند. این چادر واقعا چیز خطرناکی است. به 

 .هیچ کس و حتی صاحبش هم رحم نمی کند

چادر نشین جماعت، همیشه اسباب زحمت بوده. مثال 
داریوش هخامنشی جوان بیست ساله را می برند برای 
جنگ با چادرنشینان شمالی. البته بنده بیش از این خبر 

رم که آیا آن شمالی ها حقی هم داشته اند یا نه. اما به ندا
هرحال کسی که در تاریخ اسمش بیشتر بیاید حتما حآ 
داشته. در زمان اردشیر ساسانی دولت عربی حیره را بیابان 
گردان چادر نشین برپا کردند که ضربه گیر دولت ایران در 

یر ترسید، برابر امپراتوری روم بود. اما اصوال باید از ضربه گ
زیرا که اگر فرصتی به دستش بیاید همه ضربه هایی را که 
به خاطر دیگری خورده است و انرژی شان در آن ذخیره 
شده چنان تالفی کند که واحیرتا! اما بقیه چادر نشینان 
که مانند این اعراب نبودند. در گیر و دار جنگ های 

درپی ساسانیان با رومیان این جماعت از شمال قفقاز پی 
سرازیر می شدند تا به سرزمین های گرم و نرم برسند. در 
این میان اعراب هم شده بودند دو دسته در هر طرف 
منازعه. اصوال نمی دانم چرا می گویند انسان حیوان 
اجتماعی است. اصال چنین چیزی صحت ندارد. حتی امروز 
هم همه برای تجزیه و انشعاب خیلی آماده ترند، تا هر 
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ئتالف و اتحاد. اصال قانون و دادگاه و جنابعالی علت گونه ا
وجودی تان اختالفات و منازعات است. آیا غیر از این 
است؟ )نوروز علی لیوان آبی را پر کرد و آرام آرام نوشید. 
چشمان قاضی چنان به او خیره مانده بود که گویی 
مجسمه ای بود و شاید مرده ای. تنها توانست با دست 

هد که ظاهرا به معنای تایید سخنان نوروزعلی عالمتی بد
بود( ... بله، سرتان را درد نیاورم ... چادر نشین جماعت 
همیشه بوده اند . نمی شود تمام این دو سه هزار سال را 
من خدمت تان عرض کنم. البته در آن جدول که اآلن 
دادم خدمت تان خالصه همه اش آمده. اما این را هم از 

م که این چادر نشینان شمالی هیچ کاری به قلم نیاندازی
جنگ و صلح و شرایط روز نداشتند و در هر فرصتی سری 
می زدند و می رفتند. البته نباید هرگز چادر نشینان را 
دست کم بگیرید. مثال بهرام چوبینه وقتی در جنگی از 
پس آن ها بر آمد، هوس پادشاهی به سرش زد. پس البد 

د که پیروزی بر آنان چنین عواقبی چادر نشینان مهم بودن

حاال از این ها بگذریم و برسیم به جاهای اصلی  .داشت
داستان ... ببخشید مدافعات بنده. راستی، آیا شما فکر می 
کنید کدام وکیل از تاریخ سررشته دارد؟ خیلی که هنر 
کنند می روند در ال بالی مبهمات ماده های قانونی که 

ن هر متهمی نوشته شده اند. تنها برای محکوم شناخت
شانس آوردم که وکیلم پیدایش نشد. بله، حتما 
مستحضرید که اعراب کلّا چادر نشین بودند. وقتی وارد 
ایران شدند در جاهای خوش آب و هوا زمین گیر شدند، 
اما با همان خصلت های چادر نشینی، چون ترک عادت 

بی  موجب مرض است. اما همین چادر نشینان روستاییان
زمین را که از ده آواره شده در جستجوی نان به شهر می 
آمدند اجیر کرده به عنوان عیّار یا غازی به معنای مبارز راه 
حآ به مرزها می فرستادند تا با دیگر چادر نشینان که بت 

 .پرست معرفی می شدند بجنگند

وقت ناهار ما را که گرفتی ، نوبت بعدی هم وقتش  -
ستان اتهامت ) به پرونده که ورق می باالخره دا .گذشت

 زند نگاه می کند( بابت آتش زدن مغازه مردم چیست؟

قربان، عجله نفرمایید ... تاریخ این کشور حدود سه هزار  -
سال و حتی شاید بیش از هفت هزار سال طول کشیده ... 

شما چند دقیقه، حتما کمتر از هفت دقیقه، تامل و تحمل 

 .بفرمایید، عرض می کنم

ریخ بخوانی که در مدرسه به اگر می خواهی برای من تا -
 ...کافی ۀانداز

خیر قربان، این حقایقی که بنده عرض کرده و خواهم  -
کرد جایش در کتاب های تاریخ مدرسه نیست. زیرا نوشتن 
شان برای از ما بهتران صرف نمی کند . اگر این ها را آن 

بله، عرض  جا بنویسند، سنگ روی سنگ بند نمی شود.
می کردم که این مملکت تنها در دوره دیلمیان و آن هم 
عضدالدوله ولی با هزار اما و اگر و چون و چرا، شاید بشود 
گفت کمی روی آرامش و آسایش و عمران را دید، که البته 
این التیام بر زخمی کهنه دیگر تکرار نشد تا همین اآلن 

از سر تا ته که بنده در خدمت تان هستم؛ و همه اش هم 
و از سیر تا پیازش بر وجدان ناداشته چادر نشینان 
سنگینی می کند. همانطور که عرض کردم همه این ها به 
تفصیل در آن جدول آمده است که تقدیم تان کردم. من 

 این جا تنها چند مورد را خیلی کلی یادآوری می کنم 

 .وقت نداریم بیش از این .خوب، بفرمایید -

رضم به حضور انورتان که در شهرهای ایران چشم ... ع -
در هر گوشه ای کوچک یا بزرگ چند سالی کم تر یا 
بیشتر انواع حکومت ها برقرار بود و همه در حال جنگ 
دایمی با یکدیگر. یکی از آداب و سنن عجیب و شاید هم 
نه چندان عجیب در این مملکت این بود که اگر شاه یا 

ن می رفت، که البته این حاکمی به مرگ طبیعی از بی
شیوه مردن بسیار نادر بود، برادران و پسرعموها و پسران و 
عموها و سرداران و دیگران به جان هم می افتادند و تا 
اضمحالل کامل کل حکومت خودشان دست بر نمی 
داشتند. معموال یکدیگر را می کشتند و در بهترین حالت 

د. خوب، وقتی کور می کردند و در سیاهچال می انداختن
مملکتی بزرگ با انواع طبیعت چهار فصل و این همه منابع 
گوناگون باشد و ساکنانش چنین با خود مشغول باشند، 

 .دیگر مقوله فلسفی در دیزی و حیای گربه در میان نیست

زیرا در کنار دیزی که درش باز است میز را چیده اند و 
ده. حاال قبایل یک تابلو هم زده اند که بفرمایید تا سرد نش

مغول و صد قبیله ترک در شرق آسیا به جای خود، اگر 
شما باشید و یا حتی همین پاسبان دایم الچرت دم در 
اتاق تان که اسم خودش را هم شاید همیشه به یادش 
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نباشد، مگر عقلش کم است که سر چنین سفره ای 
 ننشیند؟

این میهمانان که باعث شدند ایرانی جماعت در سراسر 
هان به مهمان نوازی معروف شود، اگر هم تک و توکی ج

شهر داشتند، که گمان کنم نداشتند، چادرهای شان را 
بستند ترک اسب ها و قدم رنجه فرمودند. ارباب ها که 
برای شان فرق نمی کرد که باج و خراج را به کدام ارباب 
اعظم بدهند خیلی زود مهمان نواز شدند. از دید آنان شاه 

هتر از شاه خودی بود چون زبان اینان را نمی غریبه ب
دانست و معموال از خیلی نکات در اداره امور هم سر در 
نمی آورد و در نتیجه بهتر می شد فریبش داد و سرش 
کاله گذاشت. شاید این اصطالح کاله گذاشتن از همان 
دوران مرسوم شده باشد. چه کسی ممکن است از کاله که 

بدش بیاید؟ عامه مردم و رعیت همان تاج شاهی باشد 
بیچاره که دچار این توهم دایمی تاریخی بودند که گویا 
می شود از این داستان نمدی برای کاله نداشته خود 
دست و پا کنند، همواره در آغاز اشغال و پس از دست و 
پا زدن برای حفظ خرده نان کم داشته خود و البته تا به 

ومت می کردند، بعد هم اسارت نرفتن زن و بچه شان مقا
که کار از کار می گذشت و در برابر خواست خدا می 
گفتند که غیر تسلیم و رضا کو چاره ای؟ و وا می دادند، 
یا فرار می کردند که برای چنین فرارهایی به اندازه کافی 
تمرین داشتند زیرا در طول عمرشان بارها از دست 

بخت مساعد بود،  ماموران خراج فرار کرده بودند، و یا اگر
به رعیتی خود ادامه می دادند. پس از موج اول که شامل 
غارت سربازان بیگانه بود، بعدا همان غارتگران آشنای 
قدیمی بر می گشتند، البته با دو و حتی چند برابر شدن 
باج و خراج. البته فراری ها هم چندان عاقبت خوشی 

بار  نداشتند زیرا اسبی که سوارش جز یک چادر هیچ
دیگری نداشته باشد، سرعتش از زارع گرسنه و بیمار و 
پیاده بی گمان بسیار بیشتر است. عده کمی از این چادر 
نشینان که از سوارکاریِ بسیار خسته شده بودند و شاید 
هم عاقل تر بودند، شهرنشین شدند. اما بیشترشان سوار بر 

ند قرن اسب با چادری بر ترک آن باقی ماندند، زیرا باید چ
متوالی به این سو و آن سو می تاختند و می جنگیدند. 
حاال چند تا مثال عرض می کنم و با اجازه تان مرخص 
می شوم. چون یقین دارم که شما دستور آزادی مرا صادر 
خواهید کرد. این نکته را هم اجازه بدهید از قلم نیاندازم 

ران که ما معموال از حمله اعراب و مغول و ترکان و دیگ
صحبت می کنیم . انگار که آنان دیوانه بوده اند و ناگهان 
به ما حمله ور شده اند. ابدا چنین نیست. مثالی بزنم. در 
دوره سامانیان که با شورش قرمطیان روبرو شدند و 
دهقانان یعنی مالکان و خرده مالکان هوای گریز از مرکز 
 به سرشان زد، دولت مرکزی، یعنی همان فئودال اعظم
موسوم به شاه، کوشید تا در برابر دهقانان و سپاهیان 
ایشان همان غالمان ترک و اعیان نظامی جدید را که از 
بین سران زبده غالمان پدید آمده بودند علم کند. از قدیم 

 .این هم نمونه اش "کرم از خود درخت است!"گفته اند 

 قاضی از سر بی حوصلگی سرفه ای کرد. اما از چشمانش

آشکار بود که از فرط کنجکاوی می سوزد تا بداند این همه 
داستان های تاریخی، که شنیدنش از زبان نوروز علی آن 
هم با چنین مضامینی بسیار عجیب بود، کجایش به آتش 
زدن مغازه های کسبه شریف مربوط می شود. این بود که 
با چشمانی شاید از شدت گرسنگی خمار، به او خیره مانده 

 .بود

 خوب؟ -
ریع بگذرم چون تفصیلش در حاال س ...بله عرض کنم که -

اگر حوصله کنید و بخوانید به صدق  ...ها آمدهآن کاغذ
بله، یکی از همین سرداران و  .عرایض بنده پی خواهید برد

اعیان نظامی الپ تکین نام که از زمره همان غالمان و 
طاع ظاهرا اسرای جنگی ترک بود و پانصد دهکده در اق

داشت ، با بیش از یک میلیون گوسفند و قریب صد هزار 
من چه چیزم از این ها "اسب و قاطر و شتر، به خود گفت:

و دست به کار شد. سبکتکین معروف هم  "کمتر است؟
خود غالم همین آلپ تکین بود که بقیه اش را می دانید و 
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نیازی به مزاحمت بنده نیست. اما چرا از این ها گفتم؟ 
خودشان پس از اسارت و طی مدارج عالیه غالمی چون 

شهرنشین شدند و جزوی از دربار. اما غزنویان کلّا چادر 
نشین بودند و چون گربه نبودند، حیای گربه در برابر دیزی 
باز را نیز نداشتند. اکنون که دست شان از دنیا کوتاه است 
 می توانیم هرچه دل مان می خواهد به آنان بگوییم ... اما

این را هم یادم نرود بگویم که این داستان ترک و  .بگذریم
فارس و این جور شعارها همه مد جدید است. آن موقع از 
این خبرها نبود. مثال محمود غزنوی از دیگر قبایل ترک 
آن قدر اسیر و غالم گرفته بود که بخش مهمی از ارتش او 
را به خصوص در حمله به هندوستان همین ها تشکیل می 
دادند، به اندازه موهای سرش هم وزیر و اهل دیوان پارسی 
داشت. )نوروز علی جرعه ای آب نوشید سرفه ای کرد( ... 
ببخشید جناب قاضی، حرف حرف می آورد. بله، عرض 
شود که اما این محمود غزنوی آدم فهمیده و با معرفتی 
بود. درست مانند نیکولو ماکیاولی خودمان که حتما معرف 

ن هست. به گفته ابوالفضل بیهقی مردم بلخ مورد حضورتا
سرزنش قرار گرفته بودند که چرا در غیاب محمود ، که به 
سمت هند رفته بود، در برابر حمله دشمن خارجی یعنی 
لشکریان قراختاییان که مرکب از چند قبیله ترک بودند، و 
خود پیش از آن سامانیان را برانداخته بودند، مقاومت کرده 

مردمان  "به گفته بیهقی محمود در این باره گفته بود:  اند.
رعیت را با جنگ کردن چه کار باشد؟ الجرم شهرستان 
ویران شد و مستغلی بدین بزرگی از من بسوختند. تاوان از 
شما خواسته آید. ما از آن در گذشتیم. بنگرید تا پس از 
این مکنید. که هر پادشاهی که قوی تر باشد و از شما 

ج خواهد و شما را نگاه دارد خراج بباید داد و خود را خرا
... یعنی خالصه این که رعیت فقط و فقط  "نگاه داشت

مالیاتش را بدهد و بس. برای رعایت انصاف این را هم 
بگویم که چادر نشینان خیلی هم به اختیار خودشان چادر 
نشین نبودند. در جنگ ها غنایم خوردنی مانند گندم و جو 

می شد، فلزات گران بها و جواهرات را هم که نمی تمام 
شد خورد، تعداد زیادی دام گیرشان می آمد که هم مولد 
غذا و پشم بودند و هم گوشت شان کباب می شد و مهم 
تر این که بدون دخالت رعیت تولید مثل می کردند. البته 
اشکال کار گوسفندان در این بود که نه آشپزی بلد بودند و 

ان داری. خوراک شان هم به زمین چسبیده بود. نه رستور
در هر فصل هم یک جا سر سبز بود. مانند اآلن هم نبود 

که با کامیون برای شان علف خشک و حتی مقوا و 
پالستیک بیاورند. در نتیجه آنها و در پی شان دامداران 
ناگزیر بودند دایم در کوه و دشت جا به جا شوند. از میان 

یی مانند سلجوقیان پدید آمد که بعد به همین ها دولت ها
سرزمین سرسبز ترکیه کنونی رفتند و ماندگار شدند. به 
هرحال اینان دنبال گوسفندان و گوسفندان دنبال علف 
بودند. همین چادر نشینان دمار از روزگار غزنویان و تتمه 

حاال اصل داستان  .آل بویه در آوردند و تا مدیترانه رفتند
مربوط می شود به دوران مغول و پس از آن تا دفاعیه بنده 

 ...همین امروز که در خدمت تان هستم. اما
 

 .ناگهان در باز شد و نیم تنه زنی میان سال وارد اتاق شد

مردی مسن پشت سرش ایستاده بود و می خواست در را 
 .باز کند اما زن در را محکم نگه داشته بود

بخشید. جلسه ما ساعت حاج آقا، سالم عرض شد... می  -
 .یک بود.اآلن از یک ونیم هم گذشته

 .حاج آقا، پرونده نُشوز بود -

 .نخیر حاج آقا ... ایشون خرجی نمی ده -

خانم بفرمایید بیرون. رسیدگی قبلی طول کشیده. من  -
ناهار هم نخورده ام. این که تمام بشود صدای تان می 

 .کنم

افروخته به چادر  نوروزعلی با چهره ای وحشت زده و بر
 .گلدار زن خیره شده بود و صورتش می لرزید

18/13/1011 

 بازگشت به نمایه
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 چنار
 بهروز مطلب زادهبرگردان: کریم قربان زاده/ 

 
هیر آذربایجانی، طنزپرداز ش ای است از نویسنده، شاعر و)به فارسی: چِنار( نوشته« چینار»داستان  گ:نژرا

، برگرفته از کتاب مجموعه طنزهای او، شامل تعداد «بویوک آقا افندی»زاده با امضاء آقای کریم قربان
)خندۀ « ویترینده قاالن بایات گولوش»واره از او، تحت عنوان زیادی از طنزها و نیز چند نوشته داستان

حکیم نظامی تبریز به چاپ سیده است. در این شماره ابتدا بیاتِ مانده در ویترین( که توسط انتشارات 
 شود.متن برگردان نوشته به فارسی، و سپس متن اصلی به زبان آذربایجانی تقدیم خوانندگان می

 

راه بودم. همسرم در هروزهای پایانی آذر ماه بود. چشم ب

به خانه بار کرد. دو ماه یکنفت کار می جنوب، در شرکت

 اش مانده بود،آمدن می آمد. هنوز بیست روزی به وقتِ

ام بگویم: توی رَحِمَ توانستم به کودکِا من که نمیامّ

 «.!جان، بیست روز دیگه صبر کن، تا بابات بیادبچه»

. مادرم را از خواب بیدار شب بود که دردم شروع شدنیمه

، باید برویم زایمان رسیده مادر بلندشو... انگار وقتِ»کردم 

 «.بیمارستان...

شب بود که به بیمارستان بهشتی آستارا ساعت چهار نیمه

زیباروئی  ستری کردند. دکترِزنان بِ رسیدیم. مرا در بخشِ

چندانی هم نداشت، مرا معاینه ِ زده که سنّبا موهای مِش

م هم به دست راستم رُکرد. آمپولی به من زد، یک سِ

  :وصل کرد و گفت

 «. ک ساعت دیگر راحت می شویتا ی» -

م پاره امحِرَ اختیار، کیسۀبعد از رفتنِ دکتر، یک دفعه، بی

ام درد، داشت راه نفسکمرم خیس شد. دل شد، تا پشتِ

هایش را گذاشته بود روی ترید. خانم پرستار، دسبُرا می

 ام، آن را ماساژ می داد و مرتب می گفت: شکم

 «زور بزن...!» -

، زور ت را گرفته بودم و با هرچه نیرو داشتمهای تخلبه

م باال بیاید. سر و ادادم. چیزی نمانده بود که جانمی

عرق شده بودم.  بود. خیسِام حسابی عرق کرده صورت

ر از م پُام به آسمان بلند شده بود. چشماناو صدای سر
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م خشکِ خشک بود. با آخرین جیغی که ااشک بود. دهان

زنان آن را دکتر بچه را در آورد و لبخنددم، از درد کشی

  :م گذاشت و گفتاروی شکم

 «.!تو مبارک است، این هم دختر خوشگلِ» -

بچه، کمی از کف یک دست بزرگ تر بود. انگار دنیا را به 

کنان کردن. گریهکرد به گریهمن دادند. یک دفعه شروع 

شتی ر پُش را تکان می داد. موهای پُاهای کوچکدست

 کنان گفت: شت. پرستار، خندهدا

 «دهی؟من می خوشگل را به پسرِ این دخترِ» -

ام در می آمد. وای خدا، او دخترم انگار داشت جان با گریۀ

خودم بود. من  من بود. وای چقدر هم شبیهِ وجودِ همۀ

همه چیز را چند دقیقه پیش نبودم.  انگار همان آدمِ

دردهای خود را از یاد برده   فراموش کرده بودم. همۀ

 بودم. 

من هنوز بچه ام را سیر ندیده بودم که پرستارها، او را از 

 مِرُمنتقل کردند. بعد سِنوزادان  اقِجدا کردند و به ات

دکتر یک آمپول هم  م را عوض کردند و به سفارشِادست

 بهم زدند.

ام را معاینه فردا صبح، دکتر بیاید و من و بچهقرار شد 

ا باید یک روز دیگر مان مشخص شود، که آیند تا تکلیفک

 بمانیم یا به خانه برویم. در بیمارستان

*** 

هنوز دکترها نیامده بودند. ساعت حدود هفت، هفت و 

نیم صبح بود که ناگهان، بی آن که انتظارش را داشته 

م از در داخل شد. کسی که آمده ایکی از دوستان ،باشم

کردم، فکرکردم، ب ما بود. تعجّ« تشکیالتِ پیکِ»بود، 

را گرفته اند؟.  ای پیش آمده. آیا کسیحتما بیرون حادثه

م ادر یک آن، هزاران فکر و خیال از ذهن آیا لو رفته ام؟

 نده خودش را به من رساند و گفت:، با خ«پیک»گذشت. 

 «.!خودت را کردی... خیلی مبارک است باالخره کارِ» -

اش را بر روی بلند شوم که دستخواستم از جایم می

ام گذاشت و مانع شد. دوال شد تا رویم را ببوسد. شانه

  :م زمزمه کردایواشکی در گوش

رشت لو رفته است، همه را  شهرِ رفیآ، کمیتۀ» -

اند. وضعیت کامال اضطراری است، تو باید امروز از گرفته

ات در خطر فردا هم از ایران خارج شوی. جان آستارا و

 «. اندتو را فراهم  کرده خروجِ است. دوستان، شرایطِ

دانستم چه بگویم. م زد. نمیاه چوبی خشکتکّ مانند

  د:دوستم، اضافه کر

باید به من بدهی، باید ات را هم خانه اند که کلیدِگفته» -

نباید به آن خانه سازی کنم. دیگر ات را پاکبروم خانه

 «. د برویمادرت هم نبای برگردی، به خانۀ

در «  آذربایجان»لن غذاخوری امشب ساعت هشت در سا

سیاه، که یک  کوتاه، با سبیلِ حیران، یک جوانِ قدّ گردنۀ

بافتنی هم بر سر دارد، با یک مُشمّای  سیاهِ کالهِ

آن است، در  ای در داخلِشدهپالستیکی، که مقوای لوله

لوله شده مقوای ا و تو خواهد بود. عین همان مُشمّ انتظارِ

تخت. یادت باشد که  گذارم زیرِام، که میرا برای تو آورده

ت بگیری. وقتی اا را حتما باید در دست راستاین مُشمّ

و ما این عالمت را ببیند، به ت سبیل سیاهِ که آن رفیآِ

  نزدیک خواهد شد و خواهد پرسید:

- «»... 

*** 

 ساعت نزدیک ده صبح بود که دکتر آمد. بچه را هم

  آوردند. دکتر پس از معاینه گفت:

ش خوب است و هم فرزند. بیمار را اهم مادر حال» -

 «.مرخص کنید

دنیا را بر سَرَم کوبیدند. فکر کردم، حاال کجا  انگار همۀ

کمی فکر کردم،  م بریزم؟رَباید بروم؟ چه خاکی باید بر سَ

ه با نشان دادن نوزاد به تُپُلی ک کوتاه قدّ ِ سپس پرستارّ

زائو به داخل اطاق، از  ها، یا آوردن اعضای خانوادۀخانواده

  :آنها مژدگانی دریافت می کرد را صدا زدم و گفتم

خواهرجان، دورت بگردم، من باید به روستای » -

شود، دوردستی بروم. شوهرم خیلی دیر از کار تعطیل می

ورد که مرا با خود ببرد. من در آساعت هفت ماشین می

جا کاری ندارم. اگه از همین االن از این اینجا کس و

رود، پولِ شیرینی ام از دست میبیرون بروم، تا شب، بچه
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ساعت هفت  شود، مرا تاتو هم به روی چشم، اگر می

 «جا نگهدار...این

 این را گفتم و یواشکی، یک دو هزار تومانی گذاشتم کفِ

 شاش. پرستار، با دیدن دو هزار تومانی، چشمانادست

های شصت و شش، دوهزار تومان پول ی زد. در سالبرق

 زیادی بود.

برد. دکتر  مرا برداشت و پیشِ پرستار بالفاصله پروندۀ

این بیمار باید در ساعت شش »دکتر در پرونده نوشته بود 

 «.عصر مرخص شود

 م.ااز پرستار خواستم تا مادرم را هم بیاورد پیش

ها و انداخته بود و چشمام هایش را بر گردنمادرم دست

آورد. بوسید. خانم پرستار، بچه را هم ام را میصورت

ش به دخترم افتاد، شروع کرد به گریه امادرم تا چشم

  کرد گفت:طور که گریه میکردن و همان

شد و پر شد اگر پدرش یه پرنده میای خدا...چی می» -

 «جا!آمد اینزد میمی

 چه را بلیسد. خواست بو بعد انگار که می

 :گفتم

جا بمانی. تو مادر، دکتر گفته که امشب را هم باید این» -

گرم و برای من  ه لباسِبرو از بیرون، برای بچه چند تکّ

م خیلی رَدرست و حسابی بخر بیار، من سَ هم یک شالِ

 «.شهردش میزود سَ

باالخره با هر زبانی بود مادرم را راه انداختم. گاهی از 

چهار قدم راه می رفتم. به  -می آمدم و سه  تخت پائین

دانستم کندم. نمیام راه رفتن، انگار داشتم جان میهنگ

که چه حوادثی در انتظارم است و چه بالهائی بر سرم 

خواهد آمد. عصری، به هزار بهانه مادرم را به خانه 

 فرستادم. 

 به او گفتم:

وابم و جا دیگه کاری نیست، من هم باید بخمادر، این» -

استراحت کنم، تو هم که از دیشب تا حاال سر پا بودی، 

خسته شدی، برو خانه را تر و تمیز کن، شام پدرم را بده، 

یک کمی هم استراحت کن، فردا ساعت نه صبح یک 

 «.آژانس بگیر، با پدرم بیا دنبال من

توانستم خودم را زور ه با مادرم خداحافظی کردم. ب

آیا باز ن... این آخرین دیدار است، مادر جانگهدارم. الودا 

ام ات را بر گردنهای مهربانهم یک، بار دیگر، آن دست

ات یا خواهی توانست یک بار دیگر نوهآ خواهی انداخت؟

یگانه فرزندت را در آغوش بگیری؟ مادر... من  را، فرزندِ

تم، هیچ حرفی را از گفهایم را به تو میهمیشه همۀ حرف

ات که این دم، و حال، چگونه بگویمکرتو پنهان نمی

  آخرین دیدار است؟

اشک از  اق بیرون رفت ، سیلِکه مادرم از اتاین به محضِ

از تخت پائین آمدم و خودم را به  ی گشت.رم جااچشمان

جا تنها جائی بود که شوئی رساندم. در را بستم. آندست

 توانستم در تنهائی، بی سر و صدا یک دلِ سیر بگریم. می

تاریک می شد. روی تخت نشسته و فرزند هوا داشت 

نوزادم را به سینه گرفته بودم. پرستار می گفت  باید بچه 

شیر جمع  هایتات را بمکد، تا در پستانا وا بداری سینهر

 شود. 

 گنجشک ۀبرف به بزرگی کلّ های درشتِدر بیرون، دانه

فرو می بارید. اسباب و اثاثیه ام را جمع کردم. حساب 

بیمارستان را پرداختم. از زیرِ تخت، مُشمایِ سرنوشت را 

ه ام را خوب پوشاندم. شالی که مادرم برداشتم. سروکلّ

ام پیچیدم که فقط هخریده بود را چنان بر سر و کلّ

دید  د. هر کس که مرا با این قیافه میم پیدا بواچشمان

 توانست مرا بشناسد.قینا نمیی

از بیمارستان بیرون آمدم. هوا کامال تاریک شده بود. دانه 

کنان فرود می رف، در روشنائی نور چراغ ها، رقصهای ب

آمدند. نگاهی به دور و اطراف خود انداختم. همه چیز 

 عادی به نظر می رسید.

چهار ماشین مسافربری  –در مقابل در بیمارستان سه 

 ایستاده بود.

فی، ماشین نتواند سر ترسیدم که در این هوای برمی

حیران را باال بکشد و من تاخیر داشته باشم.  باالئی گردنۀ

یک ماشین دربست برای روستای حیران کرایه کردم. 

ها خروجی آستارا، ماشین ماشین حرکت کرد. در قسمتِ

مادرم خریده بود را  شالی کهکردند. را بازرسی می
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 قلبِ پشِۀ خود پیچیدم. صدای تتر بر سر و کلّمحکم

  :خودم را می شنیدم. به راننده گفتم

 «برم!برو جلوتر، بگو که دارم زائو می» -

ائین. ردم و سرم را انداختم پام فشُبچه را به سینه

اش را به داخل ماشین انداخت، این پاسداری نور چراغ قوه

ش به زائو افتاد راه ارا نگاه کرد و تا چشمطرف آن طرف 

حیران، بر  صعود از سر باالئی گردنۀ را باز کرد. درحالِ

عروس  برف افزوده شد. سرتاسر حیران لباسِ بارشِ تِشدّ

ها می ماه، بر روی برف نقره ای نورِ به تن داشت. پرتوِ

رقصید. نور چراغ های هر دو بخش آستارا به چشم می 

 خورد. 

 پۀشهری که درآن بزرگ شده بودم، شهر همه من،

واهم ی خگذاشتم. آیا دوباره کِسر می م را پشتِاخاطرات

باز گردم؟ آیا این رفتن، بی توانست بار دیگر به آستارا 

 و مرا ردا که مادرم به بیمارستان بیایدبازگشت است؟ آیا ف

 نبیند چه خواهد کرد؟

در « آذربایجان»ابل غذاخوری ساعت هشت بود. در مق

  ین ایستاده بود. به راننده گفتم:حیران یک ماش گردنۀ

 «.من آمده ماست، برای بردنِ نگه دار، این ماشینِ» -

هفته بود، بسیاری از  از ماشین پیاده شدم. چون وسطِ

های رستوران شهها خلوت بود. بخار، شیها و رستورانهدکّ

شد. دیده نمیرستوران کسی  را پوشانده بود. در داخلِ

استخوان  جا کردم. سرما تا مغزِهخود جاب بچه را درآغوشِ

راست خود دادم. چشم  ا را به دستِنفوذ می کرد. مُشمّ

گرداندم. بیرون کسی دیده نمی شد. به طرف غذاخوری 

حرکت کردم. یک دفعه درِ غذا خوری باز شد، کسی که 

د. جوانی من آم من داده بودند، به طرفِهایش را بهشانین

ه، خودش را به سیا ی متوسط و سبیلِالغر اندام، با قدّ

  من رساند و پرسید:

 «.اش هستید؟ببخشید، شما نقّ» -

  گفتم:

 «.اش است!همسرم نقّ» -

دست من گرفت. خودش را ا را از سبیل سیاه مُشمّ جوانِ

  معرفی کرد:

صمد هستم. باید طوری رفتار کنیم که هر کس می » -

 «. بیند خیال کند ما زن و شوهر هستیم

 گفتم:

 «حتما رفیآ!...» -

  و خودم را معرفی کردم:

 «.مرضیه هستم» -

در حالی که او را می بوسید  صمد بچه را از من گرفت،

  گفت:

 «.اصال نگران نباش، همه چی درست خواهد شد» -

 وُ کُلُفتی، کنارِ بی مویِ کَت م. مردِداخل رستوران شدی

یک لیوان چائی  بخاری هیزمی نشسته بود و داشت در

من چای سفارش داد. خودش از  می خورد. صمد برای

رفت و پس از یک ربع ساعت به خانه بیرون قهوه

را داد، بچه را از من گرفت. خانه برگشت. پول چائی قهوه

پیکان سفید  یم. یکخانه بیرون آمدکنان از قهوهصحبت

مد، قبل از سوار شدن با تاکید به رفیآ صمنتظر ما بود. 

 من سفارش کرد:

اگر در ماشین حرف نزنیم بهتر است. خسته هم » -

 «.هستی، بگیر بخواب

ام را از صمد سرنوشت سپرده بودم. بچه خودم را به دستِ

ردم. ماشین به طرف اردبیل م فشُاگرفتم و به آغوش

م راه نمی اها، خواب به چشمانارگزیدهم مثلِحرکت کرد. 

با  کرد. صمد بر می گشت ویافت. گاهی دخترم گریه می

 مهربانی می پرسید:

 «.گرسنه است؟» -

کرد. شیر نبود. بچه از گرسنگی گریه میهایم در پستان

راند. گاهی، عنقریب بود که از ماشین کامال آهسته می

صمد به راننده جاده خارج شود. قبل از رسیدن به تونل، 

  گفت:

ها را ببندیم، اگر برادر، نگه دار تا زنجیر چرخ» -

طوری برویم، وقتی از تونل در آمدیم، یک سره همین

 «ه...درّ میرویم تهِ

ها را چرخ  صمد و راننده از ماشین پیاده شدند. زنجیرِ

کوشید تا به راننده کمک ند. صمد با جان و دل میبست
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یک ساعته را در دو ساعت وُ نیم طی کردیم.  کند. راهِ

یدیم. بچه از نمین رس ساعت یازده بود که به شهرِ

کرد. به صمد گفتم تا از داروخانه گشنگی داشت گریه می

یک شیشۀ شیر با یک قوطی شیر خشک بگیرد. در یکی 

 شین پیاده شدیم. از خیابان ها از ما

کمی راه رفته بودیم که صمد، خیلی آهسته، طوری که 

  :کسی نشنود گفت

جا به بعد سرتان را بیندازید رفیآ ببخشید، از این» -

 «.پائین

 ها در مقابلِپس از طی مسافتی، در یکی از کوچه

وقف کردیم. صمد از جیب خود کلیدی ای تدرخانه

چکی گذشتیم. کو از حیاطِحیاط را باز کرد.  آورد، درِدر

 رد و چراغ آن را روشن کرد.اقی بُمرا به  مستقیم به ات

وشن کرده بودند. صمد از اق را رقبل از آمدن ما، بخاری ات

 های درشتِها، یک لحاف و تشک با گلخوابمیانِ رخت

ن پهن کرد قرمز بیرون کشید. تشک و لحاف را روی زمی

 می شد گفت:و درحالی که داشت از اتاق خارج 

 «.رسداالن مادرم میاد بهت می» -

و قد الغر اندام  نجاه سالهسه دقیقه بعد، زن تقریبا پ -دو

به آرامی در را باز ای خندان و مهربان، بلندِی، با چهره

اق شد، سالم داد و مرا بغل کرد. انگار کرد و داخل ات

دنیا را به بود که مرا می شناخت. مثل اینکه خیلی وقت 

او را تر و دادند. فوری جای بچه را عوض کرد و من 

ت کرد و به آرامی شیر درس خشک  کرد. بعد یک شیشۀ

به شیر دادن بچه. سپس ، بچه را در آغوش شروع کرد 

 گرفت و با حالوت شروع کرد به حرف زدن با او: 

 «دادند؟به تو شیر نمیغزال... گرسنه شدی؟ » -

د و برایش الالئی زبوسه میهای دخترم مرتب بر دست

او به خواب رفت، او به آهستگی  ام درآغوشِگفت، بچهمی

قرمز خواباند  و سرش را روی یک  بچه را روی تشکِ

 بالش کوچک گذاشت و لحاف را به رویش کشید.

م ابه یاد مادرم افتادم و قطره های اشک از چشمان

دانستم، مرا به ش را نمیاسرازیر شد. زنی که حتی اسم

ام را های خونیم برد. دست و پایم را شست. لباساحم

اقم برگرداند. ا به اتمادری مهربان مر سانِهعوض کردم و ب

چیزی نگذشته بود که مرا به یک چائی داغ و یک بشقاب 

بود دعوت کرد.  نیمرو که در روغن سرخ شده تخم مرغِ

  پشت سرهم می گفت:

 «بگیری... بخور ... بخور بچه ام. بخور تا کمی جون» -

*** 

صبح فردای آن روز، برای صبحانه کاچی پخته بود. زنی 

گرمی که  من داشت، با آبِ مادری به گردنِ ِ که حآّ

 سینه ام را ماساژ داد و آنها را آماده کرده بود، هر دو

 دوشید تا به شیر بی افتند. 

ست. هوا گرگ و میش است. از خبری نیهنوز از صمد 

یک دَم دارد می بارد. بخاری طور برف همین دیشب،

که بچه نفتی قادر به گرم کردن خانه نیست. برای این

 کرده اند.ما بخاری برقی نصب  اقِ، در اتسردش نشود

نمین، در بعضی جاها، به ارتفاع گفته می شد در گردنۀ 

 بیشتر از یک متر برف باریده است.  

د و آلود به خانه آماعت ده شب بود که صمد سرا پا برفس

  گفت:

 «تان را جمع کنید!زود وسائل» -

شیر  صمد، شیشۀ من وسائل چندانی نداشتم. مادرِ

ر کرده بود. کمی هم نان و پنیر برای راه دخترم را پُ

گذاشته بود. صمد، بچه را از من گرفت. بچه، تخت 

بوسید. صمد، مرا درآغوش گرفت و  خوابیده بود. مادرِ

  مرتب به رفیآ صمد می گفت:

 «.اش باشنیاوری. مواظب بچه را از زیر پالتو بیرون» -

من با چشمانی اشک بار از خانه بیرون آمدم. دمَ درِ خانه، 

  دن بر ماشین، صمد خجالت زده گفت:در حال سوار ش

ببخشید، سرتان را بیندازید پائین و این طرف و آن » -

 «.طرف را نگاه نکنید

نیم ساعتی گفت. همه ساکت بودند. کسی چیزی نمی

رفته بودیم که ماشین نگه داشت. صمد از ماشین پیاده 

شد، این طرف و آن طرف را نگاه کرد و از من خواست تا 

که از ماشین پیاده شدم، از زود پیاده شوم. به محض این

م یخ زد. صمد بالفاصله، بچه به اسرما، سر و صورت تِشدّ
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من هم نیروی  جاده رساند. کنارِ پلِ بغل، خودش را به زیرِ

پل  خود را در زانوهایم جمع کردم و خودم را به زیرِ

 رساندم. 

 صمد خیلی آرام و شمرده گفت:

اگر خوب راه برویم، سه ساعت و نیم راه در پیش » -

 «.داریم

م داشته بود. عزا گرفته بودم. آخر چطور رَحسابی ترس بَ

 اماز همان موقعی که از خانه درآمدهتوانستم بگویم می

ش می ادست ریزی دارم. رفیآ صمد، راه را مثل کفِخون

 شناخت. پس از یک ربع ساعت به مرز رسیدیم. 

داد تا سر بلند کنی. قسمتی از سیم خاردار باد، امان نمی

مرز باز بود، صمد بچه را به دست من داد. ابتدا خودش از 

سیم خاردار به آن طرف رفت، و بعد، بچه را از من گرفت، 

 خاردار بگذرم. من بود که از سیمِ وبتِحال ن

که چند گام برداشتم، به عقب، به سوی وطن پس از این

م اتچشمان برگشتم. و حال، این وطن بود که مرا با اشکِ

ر در تبدرقه می کرد. با هر گامی که بر می داشتم، بیش

م اها را به صورتبرف فرو می رفتم. باد با همۀ نیرو برف

 کوبید.می

م ازد. نفسکردی در هوا یخ میدهان را که پرت میآب 

 تا چشم کار می کرد برف بود و بیشۀداشت بند می آمد. 

تاریک. صمد جلوتر می رفت و من هم به دنبال اش. 

رفتیم، برف هم بیشتر می شد، باد هرچه بیشتر پیش می

م کشیده می اخود می افزود. پاهایم به دنبال تِبر شدّ

 شد. 

در زیر پالتو خود مرا  نام و نشانِ بی ودکِصمد، که ک

  دفعه پرسید:حمل می کرد،  یک 

 «.دخترت چیست؟ مرضیه، هیچ نگفتی اسمِ» -

 گفتم : 

ناره ش را چِاخواهم اسمهنوز اسم نگذاشتم، اما می» -

 «.بگذارم

 گفت:

مان که با زبان مادریشیر که نر و ماده ندارد، برای این» -

 «.بگذار« چنار»ش را ااسمهم جور در بیاید، 

خواهد، مرا به حرف بگیرد تا دانستم که صمد میمی

 دور شدن از وطن از یادم برود... راه و دردِ سختیِ

پاهایم حسابی یخ زده بود. انگاری پاهایم ازآن خودم نبود. 

راه رفتن  چهار بار بر زمین خورده بودم. دیگر توانِ -سه 

ا وقتی که از آب ام رنداشتم. یک لنگه از کفش

آب از برف ردیگر هم پُ رده بود. لنگۀگذشتیم، آب بُمی

یخ  کِرِخت شده بود و می  شده بود. انگشت پاهایم درآبِ

 قدم برداشتن نداشتم. ترس همۀ سوخت. دیگر توانِ

جا یخ خواهم وجودم را تسخیر کرده بود. حتما در این

 نمی توانستم راه بروم. صمد گفت:زد!، دیگر 

 «.راه برو، اگر بایستیم یخ میزنیم!» -

گشت و زیر بغل مرا می گرفت و یواش صمد، گاهی بر می

برد. خودِ صمد هم چیزی نمانده بود که از یواش راه می

ن، رسیدیم به پای پا درآید. پس از چهار ساعت راه رفت

  یک درخت بسیار بزرگ. صمد گفت:

برویم، می  طوررفیآ، هنوز راه نصف نشده، اگر همین» -

 «.ترسم که یخ بزنیم

از زندان و شکنجه و مرگ »من با خود می اندیشیدم که 

م غریب یخ خواه گریختم، و حاال نیمه شب در این والیتِ

  صمد، یک بار دیگر پرسید:«. زد!

 «.برای اسم بچه تصمیم گرفتی؟» -

 کمی مکث کردم، بعد گفتم:

بچه را  اسمِبا همسرم قرار گذاشته بودیم تا با هم » -

دانم چه سرنوشتی خواهم داشت، انتخاب کنیم. اما نمی

دیگر را خواهیم دید یا دانم آیا یک بار دیگر همحتی نمی

 «.!نه

  رفیآ صمد گفت:
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 «.اسم بماند شود که بچه بدونِنمی» -

  گفتم:

ش رو تو اتو برای ما زحمت زیادی کشیدی، اسم» -

 «.بگذار!

  د و با خوشحالی گفت:ت من نگاه کرصمد، به صور

« چنار!»ش را اوطن، نام نامِه رفاقت، ب نامِه ب» -

 «.گذارممی

ش را دراز کرد و از نان و پنیری که مادرش سپس، دست

درست کرد، به دست من داد و گذاشته بود، لقمه ای 

 گفت:

 !«.گذاری بچهنام بگیر بخور، این هم شیرینیِ» -

گریستم، و با صدائی که های ام خندید. هایچشمان

  لرزید گفتم:می

ات مبارک!، اما عزیزم نام«ِ چنار»باشی عمویش!،  زنده» -

یادت باشد که اگر من، دیگر نتوانستم به وطن باز گردم، 

حتی اگر من هم نبودم، تو حتما به وطن باز گرد، اگر 

ت بپرس خواستی، حکایت سرگذشت مان را از عمو صمد

 ات، قصّه بگوئی، قصّۀکودکانو اگر خواستی برای 

 «.حکایت کن! ما را برایشان سرگذشتِ

                                                      *** 

نه گرسنه اش « چنار»چهار ساعت تمام راه رفته بودیم. 

بود و نه گریه می کرد. او درآغوش مردانه صمد، به خوابی 

  :ان و پنیر گفتمشیرین فرو رفته بود. درحال خوردن ن

در این سرما ترسم بچه ام م، میا«چنار»خیلی نگران »  -

 «.یخ بزند

اش گذاری، این اولین بار بود که بچه ام را با نامپس از نام

 صدا می کردم. صمد، گفت:

من، امن است.  یدر زیر پالتو« چنار»نترس، جای » -

 «.شه، شب است، خوابیده استچیزی نمی

  هم نگران شده بود. گفت: گار خودشاما ان

 «. ولی خوب، بگذار یک دفعه دیگر نگاهش کنم» -

را از زیر پالتو خود بیرون آورد، زیر « چنار»صمد، 

ماه،  من، زیر نورِ« چنارِ»من،  روشنائی ماه گرفت. دخترِ

 ش را بسته بود. اچنان می درخشید. چشمانهم

 اش را روی صورت بچه گذاشت. گفت:صمد، دست

 «. شیر را بده ببینم یخِ یخ است!، اون شیشۀ» -

شیر را بیرون آوردم و به طرف  از ساک دستی، شیشۀ

ا ر« چنار»صمد گرفتم. شیر در شیشه یخ زده بود. صمد 

هایش را باز نمی کرد، چشم« چنار»در بغلش جابجا کرد. 

که در اثر سرمای من خیلی وقت است « چنار»تو نگو که 

که به وطن آنکه پدرش را ببیند، بیآناستخوان سوز، بی

صمد، یخ زده و به خواب ابدی  مردانۀ بازگردد، در آغوشِ

 فرو رفته است.

پاهای صمد، خم شد و با هر دو زانو بر روی برف  فرود 

ش جاری شد. من اچون سیل از چشمانآمد و اشک هم

کردم و از توفانِ زدم. گریه میها فریاد میدیوانه مانندِ

 کردم.ام را طلب می«چنار»رحم، بی

ها گذاشت. خود، به روی برف را از آغوشِ« چنار»صمد، 

از زمین برداشتم. ام انداختم و او را چهمن خودم را روی ب

تیره،  ردم و درآن شبِم فشُاام را در آغوشفرزندِ یخ زده

س رَاَ  جاریِ م را در رودِادل برف، غمِ در زیر بارشِ

 ریختم. 

 «چنار»دانم چقدر زمان گذشت، تا اینکه رفیآ صمد، نمی

ت ها و پاها برف ها را کنار دسرا از من گرفت، با کمکِ 

 چنارِ و در کنار آن درختِ های یخ زدهبرف در زیرزد، 

 مرا، به خاک سپرد.« چنارِ»، مرا غول پیکر، فرزندِ

من زاری می  س، از رنجِرَمن جاری بود، اَ س، از چشمانِرَاَ

ود، با رنج و اندوه، بدون آلکرد. من، زخمی و خون

 رفتم.صمد به تبعید می م در پیِا«چنار»
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، به ادم. صمدچنان سرازیر می شد. ایستهایم  هماشک

  سرش نگاه کرد. گفتم: پشتِ

دانم که تو این رفیآ صمد، یک قولی به من بده، می» -

دارم، و راه را باز خواهی گشت، من، اکنون تنها یک آرزو 

بازگشت به وطن، پیش از  آن این است که به هنگامِ

ها ها و چرندهمن، طعمۀ پرنده« چنارِ»که فرزند من، این

وطن به خاک  شود، پیکر او را با خود ببر و در خاکِ

 «بسپار!...

، چون رفیآ و برادری مهربان، دست بر روی چشم صمد

 خود گذاشت و گفت:

گونه که تو دهم، همانمطمئن باش، به تو قول می» -

 «. وطن به خاک بسپارمرا در آغوشِ « چنار»خواهی، می

را در هر کجا که به خاک « چنار»من ایمان دارم که 

بزرگی رشد خواهد کرد، چنارِ جا، درختِ بسپارم، در آن

درختی که هر روز با آفتاب هم آغوش خواهد شد و 

پرواز ی آن به آسمان سارهاپرندگان بسیاری از شاخ

 خواهند کرد!

 ،ه فرا گرفته بود. چشمصبح نزدیک بود. همه جا را مِ

دید. من، توان برخاستن از جائی که نشسته چشم را نمی

بودم را نداشتم. دست و پایم از چند جا زخم برداشته بود. 

ش را ارفت. صمد، دستام رژه میمرگ در مقابل چشمان

  من دراز کرد و گفت: به طرفِ

دیگر راه  یدن به مرکز بهداری، پانزده دقیقۀرسبرای » -

 «.است

م را گرفت و ابغل او سپس مرا از جا بلند کرد، زیرِ

 بهداری رساند. ان مرا با خود به مرکزِکِششانکِ

خود آلوده بودم. پزشکان  سر تا پای صمد را با خونِ

ن دیدند، بالفاصله مرا به بهداری، وقتی وضع مرا چنی

ستند و پانسمان کردند، هایم را شُند، زخمداخل اتاقی برد

ار، مرا به روی تختی و بعد به کمک چند خانم پرست

 م وصل نمودند...امی به دستخوابانده سِرُ

*** 

شودم، آفتاب م را که گُناگهان از خواب برخاستم، چشمان

اق شده بود. به جز خانم پرستار، ات از پنجره داخلِ

  م نبود...رَکس باالی سَهیچ

 
 

 بازگشت به نمایه
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 چینار

 متن به زبان اصلی )آذربایجانی(

 کریم قربان زاده

 
قوالغیم  ،ونلری ایدی .گوزوم یولدا4آذرآینین سون گ

سسده ایدی. حیات یولداشیم جنوبدا شرکت نفت ده 
ایشله ییردی. هر ایکی آیدان بیر، ائوه گلیرد.  هله گلمه 
یینه ایگیرمی گون قالیردی . آما قارنیمداکینا دئیه 
بیلمیردیم : باال ایگیرمی گونده صبر ائله قوی آتان 
گلسین.  گئجه یاریسی سانجیم  توتدو. آنامی یوخودان 

یاتدیم. آنا! دور. ائله بیل واختیم یئتیشیب، خسته خانایا او
گئتمه لییک. گئجه ساعات دؤرتده آستارانین بهشتی 
خسته خاناسینا یئتیشدیک. قادینالر بخشینده منی 
یاتیدیالر. اورتا یاشلی، باشی مئشلی، گوزل  بیر دوکتور 
گلیب منی معاینا ائله دی. آمپول ووروب سول قولوما 

الدی. دئدی: بیرساعاتاقدرراحات اوالرسان. سئروم باغ
دوکتور  گئدندن سونرا، بیردن بیره اختیارسیز قارنیمین 
سویو بوشالدی؛ کورک لریمه جه هریان ایسالندی. 
سانجی آز قالیردی قارنیمی دوغراسین. شفقت باجی سی 

یاواش سیغارالییردی.  –اللرینی قویموشدو قارنیما یاواش 

ر وئر. چارپایی دن  یاپیشمیشدیم نه تئز دئیردی: زو -تئز
گوجوم وار زور وئریردیم. آز قالیردی جانیم چیخسین. 
باش گوزوم یامان تر له میشدی،  تر ایچینده بوغولوردوم . 

هارایم آسمانا قالخیمیشدی. گوزلریمدن سو  -های 
آخیردی. دیل دوداغیم قوپ قورو قوروموشدو . سون 

ب چیخارتدی. گوله قیشقیرتیمدا دوکتور اوشاغی چکی
دئدی: موبارک دی بودا  گوله  قویدو قارنیم اوستونه.

سنین گوزل قیزین. ال ایچیندن بیر آز یئکه ایدی. ائله 
بیل دونیانی وئردیلر منه. بیر دن باشالدی آغالماغا. باالجا 

آغالیا  ترپه دیردی. ساچلی ماچلی بیر -اللرین آغالیا 
دئیردی بو گوزل قیزیدی. شفقت باجی سی گوله گوله 

قیزی منیم اوغلوما وئررسن؟  قیزیم آغالدیقجا آز قالیردی 
جانیم چیخسین.  ایالهی بو منیم جانیم دی. وای دوز 
اؤزومه اوخشاییردی. ائله بیل بیردیقه بوندان قاباقکی آدام 
دئییلدیم. هرزاد یادیمدان چیخمیشدی. بوتون آغری 

ورمه دن شفقت موشدوم. باالمی دویونجا گ اونود الریمی
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باجی الری اونو مندن آییردیالر؛ کورپه لر اوتاغینا 
آپاردیالر. قولومون سئرومون عوض ائله دیلر. دوکتورون 
تاپیشریغی ایله بیر اینه  ده ووردوالر. قرار اولدو 
سحرچاغی دوکتور گلسین منله اوشاغیمی معاینا ائله 

وخسا سین؛ تکلیفیمیز معلوم اولسون. ائوه گئتمه لییک؛ ی
بیر گونوده خسته خانادا  قالمالییآ؟هله دوکتورلر گلمه 
میشدی. ساعات یئدی یاریم دوربری ایدی کی، بیردن 

 هئچ یولونو گوزلمه

دیگیم بیردوست  قاپیدان ایچریه گلدی. گلن بیزیم 
تشکیالتی پیک میز ایدی. شاشیلدیم کی گورن ائشیکده 

ئتمیشم ؟ بیر نو اولوب ؟ کیمی توتوبالر ؟ اولمایا لووا گ
گوله اؤزون منه  -آندا مین خیاال دالدیم. پیک  گوله

 :یئتیردی دئدی

باالخره ایشینی گوردون. چوخ موبارک دی. ایستیردیم   -
یئریمدن قالخام الین آتدی چینیمه  قویمادی یئریمدن 
دورام. اییلدی اوزومدن اوپمیه. یاواش جاسینا قوالغیما 

ی کومیته سی  لووا پیچیلدادی: یولداش رشتین  شهر
گئدیب هامیسین توتوبالر.  وضعیتین سون درجه ده 
قیرمیزدی بو گون آستارادان، صاباح گرک ایراندان 
چیخاسان. جانین خطرده دی. دوسالرسنین گتمک 
شراییطینی حاضیر الیبالر. قورو آغاج کیمی قورودوم. 
بیلمیردیم نه دئییم. دوستوم آرتیردی: دئیب لر ائوینین 

یدلرینی  وئره سن منه، گئدم ائوینی تمیزلییم. سن ده کل
دای او ائوه قایتما؛ آنان گیله ده گئتمه.  بو گئجه ساعات 
سککیزده آستارانین حئیران آشیریمیندا آذربایجان یئمک 
خاناسیندا، آریآ اورتا بویلو  قارا بوغلو بیر اوغالن سول 
، الینده  قیرمیزی موشامپا، ایچینده لوله لنمیش مقوا

باشیندا قارا توخونما پاباق، سنین یولونو گوزلییه جک. 
عینی موشامپانی مقواالرینان  سنه  گتیرمیشم؛ قویورام 
چارپایی نین آلتینا. موشامپا یالنیز حتمن ساغ الینده 
اولمالیدی .  بو عالمتی قارابوغلویولداشیمیز گورندن سونرا 

 ...  :سنه یاخینالشیب سوروشا جاق

اون دوربری ایدی دوکتور گلدی. اوشاغی دا ساعات       
 :گتیردیلر دوکتور معاینا ا ئلییندن سونرا دئدی

آنا دا یاخشیدی باالدا. خسته نی ترخیص ائدین. دونیا   -
باشیما دوالندی. گوره سن من هارا گئتمه لییم ؟ باشیما 
نه کول توکمه لییم؟ بیرآز فیکیر لشدیم. کوله بویلو 

باجی سی هامیدان گوز آیدیلنیآ سپگیللی  بیر شفقت 
آلیردی. بیریسینین اوشاغین عایله سینه گوستریردی. 
باشقاسینین آدامین ایچه ریه گتیریردی. اونو چاغیردیم 
دئدیم: آی باجی باشینا دوالنیم من اوزاق کنده گئتملی 
یم. اریم آخشام بئواخت ایشدن چیخارجاق، ساعات 

رسین. منیم  بوردا  یئددیه قدر ماشین گتیره جک منی آپا
بیر کیمسم یوخدو. ایندیدن بوردان چیخسام آخشاماجان 
بو سویوقدا  اوشاغیم الدن گئدر. سنه ده ناقابل 
شیرینلیک وئررم، منی آخشام ساعات یئدییجه بوردا 
ساخال؛ یواشجاسینا بیر ایکی مین لیک قویدوم اووجونا. 
شفقت باجسی ایکی مینی گورن کیمی گوزلری 

دی. آتمیش آلتینجی ایلرده ایکی مین بیرچوخ ایشیقالن
پولویدو . شفقت باجسی فوری  منیم پرونده می گوتوردو 
آپاردی دوکتورومون یانینا. دوکتور یازمیشدی خسته 

شفقت باجی سینا .آخشام ساعات آلتی دا بوراخیلسین
تاپیشیردیم آنامی دا گتیرسین ایچه رییه. آنام قولالرین 

زگؤزومو اوپوردو. شفقت باجی سی  سالمیشدی بوینوما او
اوشاغی دا گتیردی. آنام  قیزیمی گورن کیمی باشالدی 

 :آغالیا دئیردی-آغالماغا. آغالیا 

ای اهلل نه اوالردی ایندی آتاسی قوش اوالیدی قونایدی  -
 .بورا

 :سونرا آز قالیردی اوشاغی یاالسین. دئدیم 

الیسان سن آنا  دوکتور دئیب بو گئجه نی ده بوردا قالم -
-چیخ  چوله اوشاغا بیر آز ایستی پالتار منه ده قالین 

 .قاییم بیرشال آل،  باشیم  بتر اوشویور

مین دیل ایله  آنامی بازارا یوال سالدیم. هردن      
چارپایی دن یئنیردیم آشاغا اوچ دورت قدم آتیردیم. 
یئریدیکجه آز قالیردی جانیم چیخسین. بیلمیردیم 

ون گله جک. آخشام اوستو مین بهانه ایله باشیما نه  اوی
 :آنامی ائوه گوندردیم. دئدیم
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آنا بوردا بیر ایش یوخدو. منده ایستیرم یاتام  استراحت  -
ائلییم. سنده  دونن گئجه دن آیاق اوسته سن ده 
یورولوبسان گئت ائو ائشیگی سیل سوپور، آتامین شامین 

وزدا بیر وئر، بیر آز یات دینجل.     سحر ساعات دوقق
آژانس توت، آتامال گل دالیمجان. آنامال  ویدا لشدیم. الپ 
زورالن اؤزومو ساخالمیشدیم. الویداع آناجان . بو سون 

گؤروشدو .گؤره سن بیرده هاچان او مهربان قولالری  
بوینوما دوالیاجاق؟ گورسن هاچان بیرده یگانه باالسینین 

رزامان یگانه نوه سین باغرینا باساجاق؟ آنا ,من ه
سوزلریمی سنه دئیردیم هئچ سوزومو سندن گیزلت 

 .مزدیم، آخی ایندی نئجه دئیم سنه بو سون گوروشدو

آنام قاپیدان چیخان کیمی  گوزیاشالریم سئل کیمی  
آخدی چارپایی دن آشاغی یئندیم  اؤزومو  توالته 
یئتیردیم. قاپینی اؤرتدوم. اورا تکجه یئریدی کی دویونجا 

آغالیا بیلردیم. قاش قارالمیشدی.  سسیز سمیر سیز
چارپایی اوستونده کؤرپه باالمی دؤشومه سالمیشدیم 
شفقت باجی سی دئیردی گرک امیزدیره سن، دؤشونه 
سوت گلسین. ائشیکده  قوش باشی کیمی قاریاغیردی. ور 
وساییلیمی ییغدیم. خسته خانانین حاق حسابین وئردیم.  

پاسین گوتوردوم. چارپایئنین آلتیندان سرنوشت موشام
اوز گؤزومو باسدیردیم آنام آالن شالی ائله دوالدیم باشیما 
کی، یالنیز گوزلریم ائشیکده قالمیشدی. یقیناً بو قیافه 
ایله کیمسه ده منی گورسه ایدی  تانیمازدی. خسته 
خانادان ائشییه چیخدیم.  هاوا کامیل قارانلیقیدی. قار، 

ینایا یاغیردی. یان یئوره او –چیراقالرین ایشغیندا اوینایا 
مه بیر گؤز دوالندیردیم. هرنه عادی نظره گلیردی. خسته 
خانانین قاباغیندا اوچ دؤرد  کرایه کش ماشین 

قاردا ماشینالر حیران  -دایانمیشدی. قورخوردوم بو قارا
تپه سینده اوسته قالخا بیلمه سینلر، یوبانام.  حیران 

ماشین یوال دوشدو.  کندینه اوزل بیر ماشین دانیشدیم . 
آستارانی چیخان یئرده ماشین الری آختاریردیالر. آنام 
آالن شالی باش گوزومون اوستونده برکیددیم.  اوره یمین 
دویونمه سینی ائشیدیردیم. شوفره دئدیم:سورقاباغا دئنن 

 .: زاهی آپاریرام

اوشاغی سالدیم دؤشومه باشیمی یئندیردیم آشاغی،       -
ماشینین ایچینه سالدی. اویان   چیراغین  پاسدار قوه

بویانا باخیب  زاهینی گورن کیمی یول وئردی. حیرانا 
دیرماشدیقجا قار چوخالیردی. حیران باشا باش  گلین 
پالتاری گئیمیشدی. آی ایشغی قارالرین اوستونده رقص 
ائدیردی. اوتای بو تای آستاراالرین ایشیغی گلیردی. 

وتون خاطره لریمین  شهریندن یاشادیغیم، بوی آتدیغیم ب
گئدیردیم.  گوره سن بیرده هاچان آستاریا قاییداجاغام؟ 
گوره سن بو ابدی گئدیشدیر؟ گوره سن آنام سحر گلیب 

منی بیمارستاندا گورمه سه نئیله یه جک؟ دوز ساعات  
سگیز ایدی آستارانین حئیران آشیریمیندا  آذربایجان 

شین دایانمیشدی. یئمک خاناسینین قاباغیندا بیر ما
شوفره دئدیم: ساخالبو بیزیم ماشینیمیزدی  منیم 
دالیمجا گلیب لر. ماشیندان یئندیم. هفته آراسی اولدوغو 

اوچون بوتون دککه لر, رستورانالر خلوت  ایدیلر.  
رستورانین شوشه لرین بوخار توتموشدو. ایچه ریده 

ئله بویان ا-کیمسه گوروکموردو. اوشاغی قوجاغیمدا اویان 
دیم. سویوق آز قالیردی آدامین سوموک لرین کسسین. 
موشامپانی وئردیم ساغ الیمه بیر گوز گزدیردیم. ائشیکده 
کیمسه یوخویدو. یئمک خانایا طرف یوال دوشدوم. بیردن 
یئمک خانانین قاپیسی آچیلدی؛ آلدیغیم نیشاندا آدام 
 منه طرف گلدی. آریآ اورتا بویلو قارا بوغلو بیر اوغالن 

 اؤزون

 :منه یئتیردی، دئدی

 :باغیشالین سیز رسامسیز؟ دئدیم -

 .منیم حیات یولداشیم رسامدی -

قارابوغلو موشامپانی منیم الیمدن آلدی. اوزون  
 تانیتدیردی دئدی:صمدم

گرک ائله رفتار ائدک کی گورن بئله سانسین کی بیزبیر  -
عائیله ییک. دئدیم : حتمن یولداش منده اوزومو 

دئدیم : مرضییه یم.صمد اوشاغی مندن آلدی  دیردیمیتتان
اوپه دئدی  اصلن نیگران اولما هرزاد یاخجی –اوپه 

 .اوالجاق
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رستوراندان ایچه رییه گیردیک. پوتا، باشی داز بیر کیشی 
اودون بوخارسینین باشیندا اوتورموشدو. الینده لیوان  
چای ایچیردی. صمد  منه چای دئدی. اؤزو قهوه خانادان 
ائشییه چیخدی بیر ربع دان سونرا قهوه خانایا قایتدی. 
چای پولون حساب ائله دی. اوشاغی مندن آلدی 
رستوراندان  دانیشا دانیشا ائشیه چیخدیآ آغ بیرپیکان 

صمد یولداش ماشینا مین مه .بیزیم یولوموزو گؤزلیردی
دن یئنه ده منه تاپیشیردی: ماشیندا دانیشماساق یاخجی 

گیر یات. اؤزومو سرنوشته  دی. یورقونسان
تاپیشیرمیشدیم.  باالمی  صمدن آلدیم  باسدیم باغریما. 
ماشین اردبیله طرف یوال دوشدو. ایالن ووران یاتدی من 
یاتابیلمه دیم. هردم قیزیم آغالییردی صمد  فوری گئری  

 : دونوردو چوخ مئهریبانجاسینا  سوروردو

 آجدی؟ -

آجیندان  دؤش لریمدن سوت گلمیردی. اوشاغ 
آغالییردی. ماشین الپ یاواش گئدیردی. بعضاً آز 
قالیردی یولدان چیخسین.  تونله یئتیشمه میشدن صمد 

 :شوفئره دئدی

قارداش ساخال زنجیر باغالیاق  بئله گئتسک تونلدن   -
چیخاندا گئدریک دره نین تکینه . صمد  شوفئرله 
ماشیندان یئره یندیلر. ماشینین تکرلرینه زنجیر 

غالدیالر. صمد جانی دیل ایله چالیشیردی شوفره با
یاردیم ائلسین.  بیرساعاتلیآ یولو ایکی ساعات یاریما 
گئتدیک.  ساعات اون بیر ایدی  نمین شهرینه 
یئتیشدیک. اوشاق آجیندان آغالییردی. صمده دئدیم 
داواخانادان  بیر  سوت  شوشه سی،  بیر ده بیر قوتو 

ین بیرینده  ماشیندان قوروسوت  آلسین. خیابانالر
یئندیک  بیر آز گئدندن سونرا صمد یواشجا سینا کی 
کیمسه ائشیدمه سین دئدی : باغیشالیولداش بوردا  
باشینی ساالجاقسان آشاغایا. بیر آز گئدن دن سونرا بیر 
کوچه نین ایچینده بیر قاپینین قاباغیندا دایندیآ. صمد 

ی آچدی. جیبیندن کلیدلری چیخارتدی. کوچه  قاپسین
باالجا بیرحیط دن گئچدیک. منی بیر اوتاغا آپاردی. 
اوتاغین چیراغین یاندردی. بیزدن قاباق بخارینی 
یاندریمیشدیالر. صمد یوک یئریندن بیردست قیرمیزی 
شاپا گولو یورقان دوشک چیخارتدی.  یورقان دؤشه ییمی 

چیخا. دئدی: ایندی  –یئره سردی. اؤزو اوتاقدان چیخا 
سنه یئتیشر.  ایکی اوچ دقیقه دن سونرا اللی  آنام گلر

یاشیندا آریآ اوجابوی گولر اوزلو  مهریبان بیر قادین 
قاپینی یاواش جاسینا آچدی،  اوتاغا گلدی. سالم وئریب 
منی قوجاقالدی؛ ائله بیل چوخدانیدی منی تانیردی. 
سانکی دونیانی منه وئردیلر.  فوری اوشاغین یئرین عوض 

تمیزله دی. بیر شوشه سوت حاضیرالدی.  ائله دی. اونو
یاواش  اوشاغا امیزدیردی. باالجا قیزیمی   –یاواش 

 :شیرین  دانیشدریردی دئیردی –باسدی قوینونا شیرین 

جئیران آجیدین ؟ سنه سوت وئرمه میشدیلر ...  -
دئیه   باالمی   -اوپه الیالی دئیه –اوشاغین اللرین اوپه 

شجاسینا باشین باالجا بالینجین قوجاغیندا یاتیرتدی. یاوا
اوستونه قویدو. قیرمزی گولو دوشه یین اوستونه سالدی. 
یورغانین  چکدی اوستونه . آنام یادیما دوشموشدو 

پریم  سو آخیردی. آدینی بیلمه  –گوزلریمدن پریم 
دیگیم قادین منی حاماما آپاردی. قول قیچیمی یودو. 

آنا کیمی منی قانلی پالتارالریمی دئیشدیم. مهربان 
اوتاغیما قایتاردی. بیر آز چکمه دی؛  منی ایستی تازا دم  

تئز  -چایا، بیر بوشقاب یاغ یومورتایا قوناق ائله دی. تئز
 :دئیردی

 .یه باال. یه قوی جانینا دیرک اولسون -

سحر صبحانیه یاغلی قویماق پیشیرمیشدی.  صمدن  
ادین ایستی خبر یوخ ایدی. بوینومدا آنالیآ حاققی اوالن ق

سو حاضیرالمیشدی. دوشلریمی ساغیردی؛ بلکه سوته 
گلسینلر. قاش قارالمیشدی.  دونن گئجه دن یکسره  
قاریاغیردی. نفتی بخاری ائوی قیزدیرماغا قادیر دئییلدی. 
منیم اوتاغیما اوشاق اوشومه سین دئیه برقی بوخاری دا 

ی تاخمیشدیالر .  دئیردیلر: نمین ده  گدیک لرده   بعض
یئرلره بیر متردن  چوخ  قار یاغیب. گئجه ساعات اون 
ایدی صمد اوستو باشی قارلی  ائوه گلدی دئدی : تئز 

وسایل لرینیزی یغیشدیرین. ائله بیل وسیلم یوخدو.   
صمدین آناسی  قیزیمین سوت شوشه سین 
دولدورموشدو.  بیر آزدا پنیر چوره ک باغالمیشدی. صمد 

شیرین یوخالمیشدی.  -اوشاغی مندن آلدی. شیرین
تئز صمدیولداشا  -آناسی  منی قوجاقالییب  اوپدو. تئز 

دئیردی: اوشاغی پالتویون آلتیندان چیخارما، اوندان 
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اودا ائودن چیخدیآ.  -میغایات اول. گوز یاشالریمی اودا
 :اوتانا دئدی–قاپیدا ماشینا مینمک همین صمد اوتانا 

ویان بویانا باخمایین. باغیشالین باشینیزی سالین آشاغا ا -
کیمسه بیر سوز دئمیردی. ماشین یاریم ساعات گئدندن 
سونرا یول اوسته دایاندی. صمد ماشیندان یئندی، اویان 
بویانا باخیب فوری منی یئنمه یه چاغیردی. ماشیندان 
یئنمک همین  قورو شاختا اوز گؤزومو دوندوردو. صمد 

کؤرپونون فوری اوشاق قوجاغیندا یولون کنارینداکی 
آلتینا یئندی. من ده گوجومو دیزلریمه یغیب کؤرپونون 

 :آلتینا یئندیم. صمد چوخ آستاجا دئدی

یاخجی یئریسک اوچ ساعات یاریم یولوموز وار.  -
قاراقاییت  منیم جانیمی آلمیشدی. آخی نئجه دئییدیم ؛ 
منی ائودن چیخاندان قان آپاریب. صمدیولداش یولو الی 

نیردی. بیر ربع گئدندن سونرا سرحده نین ایچی کیمی تا
یئتیشدیک. کولک باش قالدیرماغا آمان وئرمیردی. 
تیکانلی مفتیلین  بیر طرفی آزجا  آچیغیدی. صمد 
اوشاغی وئردی منه؛ اوّل اؤزو تیکانلی مفتیل لردن 
کئچدی. او طرفدن اوشاغی مندن آلدی. ایندی نوبت 

قدم  منیم ایدی تیکانلی مفتیل لردن کئچم. نئچه 
گئدندن سونرا  وطنه طرف دوندوم. بودفعه وطن منی 
گوزیاشالریمال یوال سالیردی. آیاغیمی آتدیقجا 
قویالنیردیم قارا. کولک نه گوجو وار، قارالری اوزومه 

 .چیرپیردی

تو دئیردین گویده دونوردو. نفسیم بوز باغالیردی. 
گوزایشله دیکجه قارایدی. قارانلیآ مئشه. صمد قاباقدا 

دیردی منده اونون دالینجا. گئت دیکجه قار گئ
چوخالیردی. کولک بترلشیردی. قیچالریم دالیمجا 
سورونوردو. صمد آدسیز نیشانسیز باالمی پالتیونون 

 :آلتیندا آپاریردی.  بیردن سوروشدو

 :مرضیه هئچ دئمه دین قیزینین آدی ندی؟  دئدیم -

ه قویام هله آد قویمامیشام،  آما ایستیرم آدینی چینار -
 : صمد دئدی

اصالنین ارکک دیشی سی اولماز ائله آنا  دیلیمیزه  -
اویغون  اولسون آدین  چینار قوی.بیلیردیم صمد منی 
دانیشیغا توتور باشیم قارشسین یولون چتینلگی وطندن 

 ..  آیریلماق دردی یادیمدان چیخسین

آیاقالریم بوز باغالمیشدی. قیچالریم ائله بیل منیم  
اوچ دؤرد یئرده یخیلمیشدیم.  داها یئریمه یه  دئیلدی,

قادیر دئیلدیم. آیاق قابیمین  بیر تایی سودان کئچنده 
آیاغیمدان چیخیب سودا قالمیشدی. بو بیری آیاق قابیمدا  
قارسویو ایله  دولموشدو . بارماقالریمی سویوق سو 
کسیردی. دای قدم   آتماغا  طاقتیم قالمامیشدی. 

شدی. بوردا دونا جاغام. داها یئرییه وحشت جانیمی آلمی
 :بیلمیردیم. صمد دئیردی

یئری دایانساق  دوناریآ. هردم ده  صمد دالی قایدیردی  -
گیریردی قولتوغومون آلتینا منی یاواش یاواش 
یئریدیردی.صمد اؤزوده آز قالیردی آیاقدان دوشسون. 
دؤرد ساعات یول گئدندن سونرا هوندور بیر آغاجین 

 :تیشدیک.  صمد دئدیدیبینه یئ

یولداش بئله گئدسک قورخورام  دوناق. هله یول یاری   -
اولماییب . اؤز اؤزومه دئیردیم زینداندان, ایشکنجه دن 
اولومدن قاچدیم ایندی غربت یئرده گئجه یارسی بوردا 

   :دوناجاغام. صمد یئنه  بیرده سوروشدو

دیم اوشاغین آدینا تصمیم توتدون؟ بیر آز مکث ائله   -
 :دئدیم

قرار قویموشدوق حیات یولداشیمال بیرلیکده آد قویاق.  -
آما بیلمیرم باشیما نه قضو قدر گله جک. حتی بیلمیرم 

 :بیرده گؤروشه بیله جییک یایوخ.  صمدیولداش دئدی

 :اولماز کی اوشاق آدسیز قالسین. دئدیم 

سن بیزه چوخ زحمت چکیبسن آدینی سن قوی.   -
 :ومه  سئوینجک دئدیصمدباخدی منیم اوز

یولداشلیآ نامینا ,وطن نامینا آدینی  من چینار قویورام  -
.الین آتدی آناسی باغالدیغی پنیر چوره کدن بیرتیکه 

 :توتوب وئردی منه دئدی

گل یه بودا آد قویمانین شیرنیسی. گؤزلریم دولدو.  -
تیتریه   –های باشالدیم آغالماغا.  سسیم تیتریه  -های

 :دئدیم

غ اول عمی سی . چینار باالم آدین موبارک اولسون. سا -
آما یادیندا قالسین منده وطنه دونه بیلمه سم. من 
اولماسامدا سن حتمن بیرگون وطنه دون.  صمد عمی 

ندن سوروش باشیمیزین ماجراسینی ایسته سن   
 .باالالرینا ناغیل دئسن  بیزیم ناغیلیمیزی ده
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نه آجالمیشدی. نه دؤرد ساعات یول گئتمیشدیک. چینار 
شیرین  -آغالیردی. صمدین  مردانه قوینوندا شیرین

یییه دئدیم : چیناردان  -یوخالمیشدی. پنیر چورگی یییه
چوخ نیگرانام. قورخورام باالم بو سویوقدا دونا. بو اوّل دفعه 

ایدی آد قویمادان سونرا باالمی آدی ایله چاغیریردیم.  
 :صمد دئدی

پالتیوون آلتیندا  امن دی. هئچ  قورخما چینارین یئری -
زاد اولماز. گئجه دی یاتیبدی. ائله بیل اودا نیگران 
اولموشدو دئدی : آمما قوی بیر ده باخیمدا.  صمد 
چیناری پالتیونون آلتیندان ائشیه چیخارتدی آی 
ایشیغینا طرف توتدو منیم چینار باالم آی ایشیغیندان دا 

د الین چینارین دورو ایدی. گوزلرین یوموموشدو. صم
 :اوزونه قویدو . دئدی

بوم بوزدو. او سوت شوشه سین وئر گوروم. ال   -
چانتاسیندان سوت شوشه سین چیخارتدیم،  اوزادتدیم 
صمده طرف. سوت شوشه ده دونموشدو. صمد چیناری 
قوجاغیندا اویان بویان ائله دی . چینار گوزلرین آچمیردی 

ی کسگین شاختادا سن دئمه منیم چیناریم   چوخدانی د
آتاسین گورمه دن، وطنه دونمه دن صمدین مردانه 
قوینوندا دونوب  ابدی یوخا گئتمیشدی. صمدین 

قیچالری قاتالندی دیزلرین قارالرین اوستونه قویدو.  
گوزیاشالری سئل کیمی آخماغا باشالدی. دلی لر کیمی 
قیشقیریردیم. آغالیردیم. نامرد کولک دن چیناریمی 

. .صمد چیناری قوجاغیندان قارالرین اوستونه  ایستیردیم
قویدو. اؤزومو آتدیم باالمین اوستونه یئردن گؤتوردوم. بوم 

-بوز باالمی باغریما باسدیم و قارانلیآ گئجه ده قاریاغا 
یاغا اوره ییمی آرازا  بوشالتدیم. بیلمیرم نه قدر زامان 
چکدی، صمدیولداش چیناری مندن آلدی قارالری ال 

نان آراالدی قارالرین آلتیندا بوزالرین قوینوندا آیاغی
هوندور آغاجین دیبنده منیم باالمی, منیم چیناریمی 

باسدیردی. آراز منیم گوزلریمدن آخیردی. آرازمنیم 
دردلریمی سیزالییردی. و من صمدین آردینجا قانلی 

درلی چینارسیز سورگون  –یارالی دردلی  –یارالی 
ی قوروموردو دایاندیم ,صمد گئدیردیم. گوزلریمین یاش

گئری دوندو دئدیم : صمد یولداش من بیر سوز وئر, 
بیلیرم سن بویولوقایداجاقسان ایندی تکجه بیر آرزیم وار 
قایداندا چیناری, منیم باالمی قوردقوش یئمه دن بوردان 
آپاریب وطنده باسدیراسان, مئهریبان بیر یولداش بیر 

وستونه قویدو دئدی:  قارداش کیمی الینی  گوزلرینین ا
امین اول سنه سوز وئریرم چیناری وطنده سن دئین 
کیمی باسدیرام  ,اینانیرام  چیناری هاردا قویالسام اوردا 

 هوندور بیر چینار بیته جک هرگون

سحر گونش ایله  قول بویون اوالجاق قوشالر اونون قول 
بوداغیندان سمایا قاخاجاقالر.سحره یاخین هریانی دومان 

یشدی گوز گوزو گورموردو من اوتوردو غوم یئردن آلم
دورماغا قادیر دئیلدیم قول قیچیم نئچه یئردن 
یاراالنمیشدی اولوم گوزومون قاباغیندا رژه گئدیردی, 
صمد الین اوزاتدی منه طرف دئدی: صحییه مرکزینه 
یئتیشمیه بیر ربع یولوموزوار منی یئردن قالخیزدی 

چکه اوزو ایله  -چکه گیردی قولتوغومون آلتینا منی
صحییه مرکزینه یئتیردی صمدین اوستو باشین قانا 
بوالمیشدیم حکیم لر منیم وضعیتیمی گورنکیمی فوری 
منی بیر اوتاغا آپاردیالر یاراالریمی سیلیب یووب 
سارغیالدیالرشفقت باجی الرینین یاردیمی ایله منی بیر 
چارپاینین اوستونه سالدیالر قولوما بیر سئروم 

غالدیالر...بیردن یوخودان آیلدیم  گوزومو آچدیم گونش با
پنجره دن اوتاغا دوشموشدو.شفقت باجی سیندان باشقا 

 ...کیمسه باشیم اوسته یوخویدو

 
 بازگشت به نمایه
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 فینقد و معرّ
 

 



1011 شهریور و مرداد/ 91 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

طبقاتی منظرِ  از فرهادی اصغر سینمای نقدِ  152   

 

 منظرِ طبقاتینقدِ سینمای اصغر فرهادی از 
 علی اردالن

 
بعد ساخته شده اند، باید با چند به «سوریچهارشنبه»های اصغر فرهادی را، که از طبقاتی فیلم نقدِ

متوسط است پس ها صرفا روابط اخالقی و فرهنگی طبقهاگر موضوع این فیلم :مشخص شروع کرد سوالِ
های توانست این چالشآفرینی کند؟ آیا نمیچرا باید در هر فیلم یک کارگرو یا خانواده کارگری  نقش

طور بی واسطه و در درون خود طبقه متوسط نشان دهد؟ چرا هر بار به یک شکلی پای اخالقی را به
 ها باز کرده است؟ های خانوادگی متوسطهایش و به کشمکشرا به قصهکارگران 

ها ورزانه به آنها پرداخته است. برعکس آنکارگران کامال سیاه وسفید نگاه کرده و یا غرضنیست که به منظورم این

توان گفت ست. میها نیز همذات پنداری کرده اتربا آنرا نیز وارد دنیای ذهنی خود ساخته و در یک سطحی پایین

توانست یک تضاد و یک دوگانگی را ترسیم کند. این دوگانگی از روی تضاد منافع کارگر، نمیکه بدون حضور طبقه

های اخالقی و وجدانی ست که در آثار ها بواسطه کنش ها و واکنشنیست بلکه ریشه معرفتی و اخالقی دارد. آدم

یک رخداد تاریخی و کلی  "خودبیگانگی"ها از کنند. رهایی آندا میخود را پیفرهادی امکان و فرصت بازگشت به

تواند در یک رابطه خانوادگی هم اتفاق بیافتد. این نیست که نیاز به تغییر بنیادین در سطح جهان داشته باشد. می

ی های غیر ساختاری ست. درمعرفت شناسمتد یک متد بورژوایی است چون معطوف به تغییرات جزیی و رفرم

اند و ها فاقد تاریخند. انگار همین االن بوجود آمدهبورژوازی کلیت و تحوالت ساختاری جایگاهی ندارد. در آن پدیده

که پیشینه اشان چیست و اکنون چه جایگاهی دارند و در آینده چه اتفاقی ممکن است کنند. ایندارند زندگی می

شان را باید منتزع ساخت تا مسائل و معضالت کالن که موقعیت استبرایشان بیافتد چندان اهمیتی ندارد. مهم این

 اقتصادی اجتماعی در فیلم دیده نشود.     
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اش در حال غایب است ولی اندیشه« بورژوازی»ها خود های فرهادی این است که در آنمشخصه بارز فیلم

های اخالقی و روابط خانوادگی و چالش شوددارانه به تصویر کشیده نمیدادن به اثر هنری ست. روابط سرمایهشکل

 گیرد. در یک محدوده مشخص و خارج از مناسبات حاکم بر جامعه شکل می

دانیم که اخالق حاکم بر جامعه اخالق طبقه حاکمه است. یعنی ایدئولوژی دولتی صرفا مشتی همه ما می

داری ایدئولوژی حاکم بر جامعه، های صرف تئوریک و سیاسی نیست، بلکه در تمام جوامع سرمایهاندیشه

بندی به هنجارهای نوی و یا پایهای معسری ارزشگی ست.  لذا منظوراز اخالق، صرفا یکزدگی یا بت وارهشیئیت

سنتی و فرهنگی صرف نیست، بلکه اخالق هم بازتابی از مناسبات اقتصادی ست که در روابط اجتماعی از جمله 

 کنونی اخالق بورژوایی تسلط دارد. همین جهت در تمام جوامعیابد. بهروابط فردی،  خانوادگی و قومی تبلورمی

اجتماعی را طبقات کارگر و  -مناسبات تولیدی و یا همان مناسبات اقتصادی داری،از طرفی درجامعه سرمایه

گیرند که در دهند و سایرافراد فعال در اجتماع در الیه ها و اقشاری بین این دوطبقه جای میدار شکل میسرمایه

 (. شوند)که دارای خصوصیات مستقل طبقاتی نیستندپاره ای موارد اصطالحا طبقه متوسط نامیده می

 ،شوندسمت کارگران کشیده میقوای طبقاتی گاه به ها فاقد اندیشه و دیدگاه مستقل اند. بسته به توازنِمتوسط 

گاه طورگفت که طبقه متوسط هیچتوان اینولی به لحاظ تاریخی دربیشتراوقات تحت نفوذ بورژوازی بوده اند. لذا می

شود و بنابراین مثل پرولتاریا بطور بالقوه و یا بالفعل بورژوایی نمی ناپذیر باکل سیستموارد یک مبارزه طبقاتی آشتی

گاه شکل بژه با سوژه در طبقه متوسط هیچگی و یا فاعلیت تاریخی نداشته و نخواهد داشت. آن یگانگی اُسوژه

ابتذالی ست  گرفتارکه بخشی ازآن مدرن و امروزی ست، ولیست. با اینگرفت. این طبقه نماد میان مایگی نخواهد

های اخالقی این طبقه را به شکلی مرموز و جدا از توان کاستیدر او بوجود آمده است. نمی "ازخود بیگانگی"که با 

ه کارگرِ بالقوّ، طبقۀ ی متوسطهای حاکم بر جامعه به تصویرکشید. این درست نیست که برای نقدِ طبقهواقعیت

 کارگرِطبقۀ در  دیگرفرهنگی در سطح و یا شکلیاخالقی و یا بیاد. بیتر از طبقه متوسط نشان دانقالبی را پست

نیز وجود دارد، منتهی این وضعیت کامال گذرا و قابل دگرگونی ست. زیرا طبقه کارگردر وضعیت انقالبی  "درخود"

 طور رادیکال تغییر دهد. کند تا کل جامعه را بهخودش را سرانجام نفی می

هایش آفریده، برای تبیین زیبایی شناسانه گفتمان بورژوازی ست. چون فرهادی در فیلمکه پس این انتزاعی

هاست. بیند و در بهترین حالت درصدد اصالح ناهنجاریگاه جامعه را در پویش انقالبی نمیبورژوازی هیچ

یگر اندیشه فرهادی یک که ساختاریند و نمی توان آنها را در جامعه طبقاتی از بین برد.  ازطرفی دهاییناهنجاری

رسد. همین خصیصه ست که او را به فیلمساز و هنرمند کاری میاندیشه التقاطی ست که درعمآ به محافظه

شود. اگر جامعه و حکومتی تبدیل ساخته است. اما این حکومتی بودن اندیشه فرهادی مانع شناخت او از جامعه نمی

یعنی طبقه متوسطی که مابه  "مدرن شدن در حالِ"رو و بخش حکومت را به دو بخش سنتی یعنی مرتجع و تند

هاست ولی بینیم قدرت غالب در درون حکومت با سنتیگاه میطلبی ست تقسیم کنیم آناش اصالحازای حکومتی

آورد که اندیشه را برعکس در جامعه اکثریت با طرفداران تجدد است. این یک وضعیت پیچیده و متناقض بوحود می

گرایی کشاند. سینمای فرهادی از لحاظ زیبایی شناختی به سمت واقعهای گوناگون به سردرگمی میتدر ساح

کند ولی چون خود واقعیت پیچیده و متالطم است، اثرهنری نیز از لحاظ محتویی درگیر تناقضات و سوق می
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دهد و ور حکومتی را نشان میشود. انحراف از مسیر منطقی و حذف برخی اجزاء داستانی، هم سانسها میپیچیدگی

 هم خودسانسوری اجتماعی را.   

طبقاتی  های فرهادی را از جنبۀگردم تا محتوی اصلی فیلماخالق بازمی ناگزیر دوباره به بحثِ

 کنم. تحلیل

رد و های اجتماعی متاثر از مناسبات تولیدی حاکم بر جامعه بوده و کامال جنبه تاریخی دااخالق نیز مثل همه پدیده

های خیلی محدود نظیرخانواده تا حدودی قابل سازی آن، تنها درمحیطجدا کردن آن از این مناسبات و بیگانه

هایی های فرهادی همیشه انسانگردد. پس انسان فیلمتواند منشاء خودآگاهی طبقاتیهم  نمیبازیآبی ست که آن

ماند و ای از ابهام باقی میا غلط آنها نیز اکثرا در هالهمانند. حتی انتخاب درست و یو مسخ شده باقی می "درخود"

تواند یک شود. این جداافتادگی در روابط خانوادگی فقط میها نمیهایشان باعث تغییرماهوی درآنکنش

 کاذب یا یک حس درونی گذرا را تولیدکند. آگاهی

شود. معلوم نیست که ریشه مشکالت نمی های فرهادی به تحوالت سیاسی و یا اجتماعی اشارهگاه در فیلمهیچ

آزاد "دهد و این ها آزادی انتخاب میدهد. به آنها را در یک دوراهی اخالقی قرار میها ناشی از چیست. دائم آنآدم

 "رئال"مثال ( در بستری جدایی)برای مثال در فیلم  "بودن

ها از تواند باعث انحراف آنگیرد که حتی میشکل می

و اخالقی شود. منتهی دو عامل وجدان و  مسیر درست

های مذهب در نهایت باعث رستگاری موقت و شکننده آدم

گردد. فقط این دوعامل است که مقابل دروغ فیلم می

کنند و قدرتی متافیزیکی دارند. ما ازپا افتادن ایستادگی می

و یا نابود شدن زندگی طبقه متوسط را درکارهای او 

ن آنها فقط در حوزه اخالقی ممکن بینیم. نابود شدنمی

گاه های اخالقی به نتیجه درست و یا به است و اگر گره

در فیلم کند) مثل حقیقت نرسند یک عامل مرموز متافیزیکی وارد عمل شده و ابژه دروغ را ازمتن فیلم خارج می

دار شدن آن است باید یک کارگر باشد، در خود فیلم که مانع انکشاف حقیقت و یا لکه(. حاال چرا این عاملیلیاِ بارۀ

ها و نمایندگان طبقه متوسط از طلبتوان حدس زد که اصغر فرهادی مثل سایر اصالحمشخص نیست. ولی می

داند. این ا مانعی برای پیشرفت جامعه میها رها از احمدی نژاد دلخور است و آنشهریحمایت تهیدستان و پایین

گری )غریضی( در نگاه در مجموع منفی، اولین بار در فیلم چهارشنبه سوری به شکل ساده لوحی و گاه موذی

توان گفت که فرهادی نسبت به فقرا و کارگران یک حس و شود. بنابراین مینظافتچی زن به نمایش گذاشته می

 که در جاهای مختلف بروزی متفاوت دارد.  یک نظر کامال متناقض دارد 

کشد. گویا دوست ندارد که متوسط جدید را هم به نقد میمدرن شدن اخالقیات طبقه چهارشنبه سوریفیلم  

کرده به این شکل و با این سرعت از بین برود. روابط سالم سنتی در خانواده های این طبقه آزادیخواه و تحصیل

سوری زن اصلی گیرد. درفیلم چهارشنبهگونه شکل میهای اخالقی در کارهای بعدی او اینبدین ترتیب یکی از پایه

که زن همسایه که مشکالت حال است، در حالیانسان دردمند و پریشانفیلم که دچار ظن و تردید دائمی ست، یک
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هادی پدیده مردساالری را عمده آید. اینجا فرنظر میاخالقی دارد و نماد طبقه متوسط نوظهور است کامال نرمال به

اش خیانت و دروغگویی مرد است. یکی از نکات مثبت فرهادی این بوده که در اکثرکارهایش نکرده و دغدغه اصلی

کند. او گرایشی جنسیتی را نمایندگی آید تمام مردها و یا زنان اثرش را خراب جلوه دهد تاجنسیت زده نیست. نمی

ها و ها را عامل کنشکند، بلکه تضاد میان باورهای سنتی و مدرن درون خانودهحتی فردیت را هم عمده نمی

کند که برای زن باالخره خودش را متقاعد می سوریچهارشنبهدهد. در همین فیلم های اخالقی قرار میواکنش

میقا شک دارد ولی باز که به یقین نرسیده و ته دلش به او عحفظ خانواده باید دروغ های همسرش را باورکند. با این

خانواده در ابهام  "از هم پاشیدن"اینجا خانواده از همه چیزمهمتر است و باید حفظ شود. حتی در فیلم جدایی نیز

 پذیرد.ماند و فیلم با یک عالمت سوال پایان میباقی می

یعنی خانواده را از جامعه گیرند. طورکه در باال هم گفتم، سناریوهای فرهادی در یک بستر انتزاعی شکل میهمان

ازای اجتماعی نداشته باشد در آنها سری کلیات اخالقی و روابطی راکه ممکن است مابهکند تا بتواند یکجدا می

اش را از دست داده و یک تواند روال واقعیرود که داستان میسازی تا جایی پیش میبگنجاند. حتی این بیگانه

خواهد عامل که در آن فرهادی می« لیاِ دربارۀ»را بوجود آورد. مثل فیلم رازوارگی و حتی یک ضعف منطقی 

ی دروغ را که از قضا یک کارگر است بهر نحوی ازداستان خارج سازد. لذا دست به دامن تعلیآ هستی دهنده

گذارد شود و ما را تا آخر فیلم معطل میمی

تا درانتها معلوم شود که شاید این دختروقتی 

ک را نجات دهد غرق شده. خواسته کود

معلوم نیست چطورآن کودک نجات یافته 

ولی مربی مهد کودکش غرق شده است.  

چطورممکن است که منشاء دروغ و 

زیبا و فریبکاری که مانند شیطان به شکل 

داشتنی درآمده مرتکب چنین دوست

اتکا بودن عامل بیگانه، یعنی کارگر را طورناخودآگاه، غیر قابل اطمینان و جا بهبزرگی شده باشد؟ این "فداکاری"

تواند شبیه تحصیل کردگان طبقه متوسط باشد فرهادی را تا شود. این موضوع که کارگرامروزی مییادآور می

تواند ها و باورهای مذهبی ست، میکند. تغییرهویتی در طبقه کارگرکه از نظر فرهادی نماد سنتحدودی نگران می

ی هر دو طبقه شود. تنها با وجود این تفاوت و تضاد است که زندگی)خانوادگی و محفلی( باعث سرگردانی و گمراه

هم دو سیستم فکری او و احتماال جامعه مورد نظرش را بهرسد و هرگونه همشکل شدن اینبه یک تعادل نسبی می

 ریزد. می

دهد ولی این خشونت و یا م نشان میهای فیلم هدروغگویی و خشونت را در میان متوسط "لیاِ دربارۀ"او درفیلم 

چه در طبقه متوسط جلوی دروغ را دروغگویی با دروغگویی و خشونت کارگرها و تهیدستان از یک جنس نیست. آن

کارگرفقط با دین و باورهای مذهبی ست که موجودیت خود را حفظ یگیرد وجدان بیداراوست ولی طبقهمی

جا مثل فیلم جدایی(. لذا این)شودهایی را قائل مین مرد و زن هر طبقه تفاوتها بازمیاکند. البته در این کنشمی

کند. این عامل ها را از هم جدا میشود که برای همیشه آنکارگر کشیده میییک مرز میان طبقه متوسط و طبقه

تواند وجود کارگر نمییی متوسط وجود دارد، ولی در طبقهست که گویا در طبقهجداکننده، آگاهی و وجدان انسانی
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ها، داند که دگمشود چون میداشته باشد. اما از نظر فرهادی این معضل زیبایی شناختی به این شکل ساده حل نمی

کشد که با ها موضوع اختیار را پیش میکنند، ولی عبور از آنتر میخصوص روابط خانوادگی را راحتزندگی و به

خواهد جدا شود ولی یک انتخاب ی متوسط حآ انتخاب داشته و میت. زن طبقهحالی همراه اسگمراهی و پریشان

کند. این ویژگی انسان مدرن است که باید به تنهایی دیگرکه آینده و خواست دخترشان است، او را دچار تردید می

شود اجه میهای پشت سرهمی موها و انتخاباش را بدوش بکشد. دائم با موقعیتبار مشکالت شخصی و اجتماعی

همین دلیل ی متوسط زندگی به سامانی ندارد. بههای فرهادی طبقهکند. در فیلمکه آرامش درونی او را سلب می

ها را تواند آنکار است. از سیر پرشتاب تحوالت ترسیده ولی نمیتوان گفت که فرهادی تا حدود زیادی محافظهمی

 روشنی ابرازکند.   به

کارگرحضور دارد. منتهی این  طبقۀبینیم که می «جدایی»و « درباره الی»، «سورینبهچهارش»های در فیلم 

های ذهنی و اجتماعی طبقه متوسط خاطر این است که ضعفا و کارگران را با آلودگی ها و آشفتگیحضور فقط به

دهد. نگاه او به فقرا و  ی متوسط نشانتر از طبقهتر و از لحاظ فکری در سطحی پایینها را سادهآن سهیم سازد.

از موضع باالست. از چهارشنبه  حال کارگران از روی ترحم و درعین

اند که یا وظایف خود را زنانی سوری تا فیلم جدایی، تمام کارگران 

جایی که نباید باشند حضور دارند.  بدرستی انجام نداده اند و یا در 

ید جزیی از ها باشود، آننمی ها ارزش ذاتی محسوب کارکردن آن

افتد. گویا محدود ذهنی اتفاق می داستانی باشند که در یک فضای 

حال و غیر ها را پریشانکه آدم این محدودیت و جداافتادگی ست 

ها. روابط درون اجتماعی آنهستی اخالقی کرده است و نه 

ها را کارگراست که داستان  خانوادگی و یک عامل بیرونی بنام

بندی مشخصی ندارند و مثل پایان یی که هاسازند. داستانمی

آید فرهادی شوند. به نظر میمی معیوب دوباره تکرار یک سیکل

همین جهت هیچ درکی از و به کرده ایران پسااصالحات را تصور نمی

طور شهودی نداشته آینده، حتی به است.   

استفاده صرف از وجدان و هادی را بهجداافتادگی و حذف عوامل اجتماعی نظیر تحوالت سیاسی و فرهنگی، کارفر

 شود. کشاند. هرجا که این دو عامل وجود نداشته باشند، دروغ و فریب حاکم میدین می

را در تباه شدن دین و وجدان در سطح جامعه هایش نپرداخته لذا نقش آنگاه به مقوله قدرت در فیلمچون هیچ

دهد. حتی در مناسبات خانوادگی،  مردساالری و یا سایر اشکال زورگویی و قدرت، به صراحت و روشنی نشان نمی

هیچ اثری در زندگی مردم نداشته است. شاید در شود. انگارجامعه فاقد حاکمیت و دولت است. یا حکومت دیده نمی

یک شرایط تاریخی فریز شده و در یک سناریوی انتزاعی، مذهب یا وجدان چنین قدرتی داشته باشندکه بتوانند 

که یک پدیده دائما در حال تحول جای خالی دولت و مناسبات اقتصادی اجتماعی را پرکنند، اما در مورد جامعه

توان با زرنگی این عوامل تعیین کننده را نادیده گرفت. نقش و نفوذ مذهب آن بهم تنیده، نمیاست و همه چیز در 

سال پیش قابل مقایسه نیست. بخصوص پس از تحوالتی که در چهل سال اخیر دراوایل انقالب قطعا با بیست

را کامال بر جامعه حاکم سازد. حاشیه رانده و مناسبات بورژوایی داری را بهتوانست آثار جوامع پیش و پسا سرمایه
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گرایی به هنجاراصلی طبقه متوسط مبدل پرستی و مصرفمناسباتی که در آن همه چیز کاالیی شده و درآن پول

گردید.  شاید یک کارگرنسبت به یک آدم متوسط الحال میل و احتیاج بیشتری به پول داشته باشد ولی مسلما به او 

قط زنده بماند و ازگرسنگی و بیماری نمیرد. فرهادی اینجای موضوع را به تماشاگر دهند که فتا اندازه ای مزد می

دهد و حرص و جوش مرد کارگرفیلم جدایی را امری ذاتی و یک خصلت غیر اخالقی و غیر فیلم جدایی نشان نمی

 دهد. انسانی جلوه می

خواهد که میهایی نکرده. یعنی با وجود آناما نکته قابل توجه در ذهن فرهادی این است که هنوز انتخاب خود را ن

ی متوسط در عالم هنر باشد، هنوز نتوانسته از سنت عبورکند و یا مدرنیسم راکامال بپذیرد. یک مکانی نماینده طبقه

ی متوسط در حال تکوین همخوانی دارد. مسلم است بین این دو را برگزیده که با خاستگاه طبقاتی او یعنی طبقه

وازی ما همان خصوصیات کالسیک بورژوازی را دارد و و نه طبقات دیگر. چون جوامع غیر اروپایی مسیر که نه بورژ

کرده اند که هم نامتوازن بوده و هم مرکب. یعنی همین االن داری طیتاریخی متفاوتی را برای رسیدن به سرمایه

هم نهادهای انتخابی را بر اثر انقالب  هم استبدادی ست و)هم ساختار حکومتی ما نه کامال سنتی ست و نه مدرن

بوجود آورده(. بورژوازی لیبرال و نئولیبرال طرفدار غرب نیز هنوز کامال از مذهب و سنت گسست نکرده و همین  27

ها را با بخش سنتی و تندرو حکومت تا حدودی پیوند داده است. این خصیصه آن

طور همزمان شکل گرفته پیچیدگی تنها مختص حکومت نبوده و در جامعه نیزبه

 است. 

با قبول ایدئولوژی نئولیبرال توسط حاکمیت و پیاده سازی آن، یک فساد 

گرفت که آثارش را در طبقه متوسط هم آشکار ساخت. بعدها بر ساختاری شکل

اثر تحریم های اقتصادی، یک تحول بزرگ دیگرهم بوجود آمد که هم در داخل 

فیایی شد)که توانست کل حکومت را قبضه حکومت باعث تشکیل یک کارتل ما

های بنیادین ساخت. از آرایش طبقاتی جامعه را دستخوش دگرگونی کند( و هم

ی متوسط روبه زوال گذاشته است. گفتمانش شکست بعد طبقهاین مقطع به

های ت در فیلمخورده. رادیکالیسم، هم در جامعه و هم در داخل حکومت رشد چشمگیری نموده و... تمام این تحوال

فرهادی بازتابی اخالقی و بسیار نمادین داشته است. تا فیلم جدایی هنوز گفتمان اصالح طلبی گفتمان غالب جامعه 

به نفوذ آن لطمه وارد کرده بود، اما این جدال برای استحاله رژیم هنوزادامه داشت.  88که حوادث سال بود و با این

تر و که عموما مذهبی و کم سواد بودند( روز به روز خصمانهتان و کارگران)دسمنتهی موضع فرهادی در قبال تهی

بینیم. در این فیلم اندیشه فرهادی دچار شد. ما در فیلم فروشنده این موضع را فاقد منطآ داستانی میتر میگزنده

یک راننده  گی محض شده و آمده مکان فساد را به عامل فساد مبدل ساخته و واسطه این عمل را همابژه

جا داستان برای شکل دادن به خود از روال منطقی خارج چیزقرارداده که سن و سالی از او گذشته است. اینبی

تواند با عقل جور دربیآید؟ واقعا که فاحشه نیست به زور تجاوزکند نمیکه پیرمردی اشتباها به زنیشود. اینمی

ی از خود نشان نداده است؟ اصال مرد راننده قرار بود با یک العملچطور این اتفاق ممکن شده و زن هیچ عکس

جا آمده که او برای معامله کردن به آنفاحشه طرف شود که معموال اهل معامله است و نه جنگ و دعوا. ضمن این

الم برد. با صراحت اعی متوسط را زیر سوال میجا فرهادی دارد پاکدامنی زن طبقهبود و نه تجاوزکردن.  پس این

کند. چون از نگاه فرهادی تقدس خانواده و رابطه کند ولی بهرحال شک و تردید را به تماشاگر القاء میموضع نمی



1011 شهریور و مرداد/ 91 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

طبقاتی منظرِ  از فرهادی اصغر سینمای نقدِ  158   

 

داند که چرا فساد تا این ی متوسط در حال از بین رفتن است و خود فرهادی هم نمیسالم زناشویی درمیان طبقه

دارد، لم شفقتی که فرهادی نسبت به پیرمرد روا میبه درون این طبقه راه یافته است. در این فی اندازه

است که کسی را در فیلمش اعدام کرده و یا محکوم ساخته و رسد. مثل اینبسیارفریبکارانه و غیر منطقی بنظر می

احتماال برای زیر سوال کار را هم بعدا برای پرداخت و پیشبرد داستانش مجبور شده که از او اعاده حیثیت کند. این

 بردن زن داستان و ایجاد سوء ظن و یا طرح یک چالش اخالقی بین زن و مرد انجام داده است.   

تواند پای بورژوازی را به داند ولی چون نمیقطعا فرهادی آن جناح سنتی و تندرو رژیم را عامل تباهی جامعه می 

هایی راکه تا همین دیروز پایگاه ه نشینها و حاشیاین محاکمه بکشاند، ما به ازای اجتماعی آن یعنی پایین شهری

را با این روش درفیلم دهد. فساد حکومتی و بازتاب اجتماعی آنکار جلوه میها بودند گناهمردمی حزب اللهی

 کند.  فروشنده بازنمایی می

دهد. مرد جا زن و شوهر( را روبروی هم قرار میهای متفاوت )در ایندرجستجوی مقصر، طبآ روال همیشه دیدگاه

ها مورد تجاوز قرارگرفته اند ولی برای خواهد انتقام بگیرد و زن خواستار بخشش است. در واقع هردوی اینمی

ترین و رقت ارزششود. سوال او این است که آیا باید از بیپیشبرد داستان بازموضوع اخالق به میان کشیده می

ا به حال خود واگذاشت؟ چرا ها رها انتقام گرفت و یا باید آنانگیزترین آدم

شود، در سرپوش گذاشتن روی این تجاوز، باعث آسودگی مرد داستان نمی

که این زن است که بیشترین آسیب را دیده و قاعدتا روحش آزرده تر حالی

 ازشوهراست.

کند که چطور زن تجاوزشده با وجود فرهادی این سوال را در ذهن ما ایجاد می 

کند؟ به نظر تراز همسرش با این قضیه برخورد مینطقیتمام مشکالت روحی، م

تر شده ها به تجدد کامل نزدیکرسد که فرهادی به این نتیجه رسیده که زنمی

توانند جلوی این فاجعه را بگیرند و آن که این مردها هستند که میاند درحالی

کند که فساد و تردیدهای آزاردهنده بهای عبور از تعادل الزم بین سنت و تجدد را دوباره برقرار سازند. شاید فکر می

توانند برای رسیدن به یک جامعه اخالقی، وجدان و دین را در ها میاین دوره تاریخی هستند. یا این  ناهنجاری

کشند ولی همزمان های فرهادی زنان بار مشکالت خانوادگی را به دوش میجامعه زنده نگاه دارند. بهرحال در فیلم

شوند. فقط در فیلم جدایی ست که کامال با دوطبقه ترین عوامل بوجود آمدن این مشکالت نیز قلمداد میازمهم

 کنیم. های فرهادی را در مورد آنها مشاهده میشویم و قضاوتمتفاوت که با هم مماس شده اند مواجه می

 یطبقات اختالفات و زاتیتما کرده یعس اش،یا جشنواره اثر سه هر در یفرهادگیری کلی باید گفت در یک نتیجه 

 دایشد و خشمگین آدم ککارگر مرد یبخصوص کارگر ،ییجدا لمیف در. کند یفرهنگ و یاخالق مسائل به محدود را

 خودش، یفرد خصائل ای و یطبقات تیموقع خاطرهب نه باشد داشته وجود او در یخوب یا ذره اگر که ست یمذهب

 است. همسرشی مذهب یباورها خاطرهب بلکه

 کی به را ساز سرنوشت یهاتیموقع و منافع. بردیم بکار را وهیش نیهم زین ها"متوسط" در یعنی ماجرا طرفآن

 یاخالق مسائل ریدرگ اگر و سکوالرند و بافرهنگ کارگران، برخالف هامتوسط یمنته. دهدیم لیتقل یاخالق یدوراه

 . مانده عقب و دگم یباورها نه و است یخانوادگ مالحظات و وجدانشان خاطرهب فقط شوند،یم
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 یهانفرت ریدرگ را مرد کارگرِ کردهیسع، شودترین فیلم او محسوب میمهمکه  فیلم جداییدر  یفرهاد

کارگر زن هم به گفتن . دارهاست پول کردن تلکه فقط هدفش دهدکه نشان یا نهیک و یا عقده یآدم و یطبقات

اش شود، به ذات انسانیدهد ولی وقتی پای قسم خوردن به قرآن و باورهای مذهبی به میان کشیده میدروغ تن می

دهد که فرهادی وجود هر دوطبقه را در کنار هم و با همین سطح از گردد. اشاره به این پارادوکس نشان میباز می

 داند.  رابطه الزم و ضروری می

 اشیخانوادگ و یشخص مشکالت گرفتار حد چه تا تواندیم مدرن متوسط طبقه نیا که دهدیم نشان طرفکی از

 ییدروغگو از شستن دست و ماریب پدر از ینگهدار مثل) کند رفتار "یانسان" حد چه تا مشکالت نیا در و باشد

 و هاآن یفرهنگیب لیدل به را زهایچیب و کارگرطبقه از انزجار حس ما در گرید طرف از و(  دختر یناراحت بخاطر

اما با این وجود عامل مذهب در  .زاندیانگیم بر را پول چندرغاز خاطرهب هاآنیی دروغگو البته و بودنشان یمذهب

 داند. ی متوسط مهم و ضروری میهمان اندازه وجدان آگاهِ طبقهدست و کارگران را بهمردم تهی

 جانبه همه و کالن سطحکی در تحوالت میدانیم کهیصورت در. است فرهنگ و اخالق جامعه یاصل مشکل ییگو تو

 . دارند یخیتار یهایژگیو دیترد بدون و دهندیم رخ

 یصفت وانیح و یماندگ عقب گردن به رادر حال زوال  متوسط یطبقه فساد رو به گسترش "فروشنده" لمیف در

 یمردساالر، متوسط طبقهخانواده  در که شودیم متقاعد باالخره یعنی. اندازدیم چیزها و کارگرانیکی از همان بی

و یا  تجاوز به را انتیخ و مرد یعیطب حآ به را یمردساالری ول تواند وجود داشته باشد،میزین زن انتیخ یحت و

 دیام تنها راآن و دارد مانیا هنوز افول حال در متوسط یطبقه به دهدیم نشان. کاهدیفروم تردیدی غیر منطقی

 . داندیم جامعه

 بیست و سوم مرداد هزارو چهارصد                                                                              

 
 بازگشت به نمایه

 

 



1011 شهریور و مرداد/ 91 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

شوروی در شکسپیر 161   

 

 شکسپیر در شوروی
 کارگردانان تئاتر و سینمای ایراناثری آموزشی برای شکسپیر شناسان، بازیگران و 
 خسرو باقری

 

، کتاب ارزشمندی را به جامعه فارسی زبانان ارائه موسسه انتشارات نگاه( و 1118/1919)محمد حفاظیآقای 

. با آنکه این اثر در سال شکسپیر در شوروی( به نام 1948/1117)الکساندر نیکولیوکینکرده اند به قلم 

به مناسبت پنجاهمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر و به افتخار چهارصدمین زادروز ویلیام  1967/1106

(، یکی از قله های نمایشنامه نویسی جهان، منتشر شده است، اما اثری است بسیار درخشان، 1960/1101شکسپیر)

ان، بازیگران و کارگردانان تئاتر و سینمای ایران و البته بالرین ها که نوین، پربار و آموزشی بویژه برای شکسپیر شناس

متاسفانه در جامعه ما از امکان نمایش هنر گرانسنگ خود محرومند. مترجم ارجمند با تسلطی که بر هردو زبان و 

و به ارتقای  موضوع ترجمه داشته است، اثری دشوار را به شیوایی)بالغت( و رسایی)فصاحت( به فارسی برگردانده

 ترجمه آثار تئاتری و سینمایی و تحلیل متن در زبان فارسی یاری رسانده است. 

( بر کتاب نوشته، یادآور شده است که ترجمه آثار 1911/1491)رمن میخائیلویچ سامارینکه  "سرآغازی"در 

ایشنامه نویسی جهان در پایان شکسپیر در روسیه از میانه های سده هجدهم میالدی و نقد و بررسی آثار این نابغه نم

( مقدمه ای نگاشت، آغاز شد. بزرگان 1787/1166)جولیوس سزاربر ترجمه خود از  کارامزینهمین سده، زمانی که 

، با آثار شکسپیر آشنا بودند، آن ها را دوبرولیوبف، نورگنیف و لئو تولستویادبیات روسیه، چهره هایی چون 

 .اثرگذار می دانستند و می ستودند
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استراتفورد انگلستان( در روسیه پیش از انقالب اکتبر هم از جایگاه  992-1260/901-1616با آنکه ویلیام شکسپیر)

سرآغاز دوره نوینی بود در ارزیابی،  1917/1496واالیی برخوردار بود، اما باید به صراحت اذعان کرد که انقالب اکتبر 

ر شوروی سوسیالیستی. هنر شکسپیر که سرشار از روح، شور و شناخت و تحسین ویلیام شکسپیر در اتحاد جماهی

نشاط دوران انقالب بزرگ رنسانس بود، با مردم اتحاد شوروی ارتباطی مستقیم برقرار می کرد؛ با نسلی که توفنده به 

کی، کاخ زمستانی تزار یورش برد و در طول جنگ داخلی، مسلحانه از جمهوری نوپای شوروی دفاع کرد. ماکسیم گور

بنیان گذار ادبیات رئالیسم سوسیالیستی، شکسپیر را بزرگ ترین نمایشنامه نویس جهان نام نهاد و از او به عنوان 

آموزگار خود یاد کرد. گورکی وقتی در باره طرح کلی رئالیسم سوسیالیستی در تئاتر آینده می اندیشید، شکسپیر را به 

ن جوان اتحاد شوروی در نظر می گرفت. بنابراین شکسپیر منبعی بود عنوان الگویی ارزشمند برای نمایشنامه نویسا

پایان ناپذیر برای نمایشنامه نویسان اتحاد شوروی که وظیفه شان بیان تضادهای تازه و فاحشی بود زاییده یک دوران 

 نوین انقالبی که موجد نقطه عطفی بود بسیار با اهمیت در تاریخ بشر.

زبان اقوام گوناگون  48(، بیش از پنج میلیون نسخه از آثار شکسپیر به1967نگارش کتاب)از انقالب اکتبر تا تاریخ 

، سالن های تئاتر اتحاد شوروی، 1927/1116تا  1902/1140اتحاد شوروی، ترجمه و منتشر شد. تنها بین سال های 

در دو جلد اثر  "گانهزندگی برجست"از مجموعه  -"کسپیرش"نمایشنامه شکسپیر بودند. کتاب  111شاهد اجرای 

هزار نسخه منتشر و بزودی نایاب شد. آثار شکسپیر در چهار جلد به زبان انگلیسی به کوشش  111 -موروزف

تمامی  1919/1118هزار نسخه منتشر شد و تا سال  111در  1917/1116، تفسیر، تدوین و در سال دیناموفاس.

نسخه انتشار یافت و  442111هشت جلد به زبان روسی در  نسخه های آن به فروش رفت. مجموعه آثار شکسپیر در

، هر ساموئل یاکوولویچ، با ترجمه سزاوار سونات های شکسپیرهمه نسخه ها از طریآ حآ اشتراک فروخته شد. 

 زمان که منتشر می شدند، چون آب در شن محو می شدند. 

شکسپیر در اتحاد  "شناخت"فشارد و می نویسد: در ادامه بر ضرورت انتشار این کتاب پای می  "سرآغاز" نویسندۀ

گسترش یافته است. این سه گرایش اصلی که  "ترجمه"و  "تئاتر"جماهیر شوروی در رابطه نزدیک با پیشرفت هنر

در درک شکسپیر و در درک هنر بازیگران، کارگردانان، طراحان صحنه، مترجمان، صاحب نظران و منتقدانمان، 

نگ در همدیگر تنیده شده اند. هم از این روست که در این مجموعه مقاالت کوشیده ایم کمکمان می کنند، تنگات

نمونه گزیده ای از شکسپیر شناسان شوروی شامل آثاری از شاعران، اندیشه ورزان، کارگردانان و بازیگران، فراهم 

 آوریم.

 این کتاب در سه بخش تنظیم شده است:
، اثر الف: لیرشاه شکسپیر، روی سخن با بازیگرانکه پنج مقاله را در بر می گیرد:  اتشکسپیر و ادبیّ .1

، که در بلشوی تئاتر لنینگرادالکساندر بلوک، شاعر برجسته و رئیس شورای کارگردانان و تهیه کنندگان تئاترهای 

ود تا آثار کالسیک جهان را برای کار می کرد. این خانه را ماکسیم گورکی بنیاد گذاشته ب "جهان اتِادبیّ"خانه نشر 

ب. بیکن و شخصیت های نمایشنامه های انتشار در شوروی آماده کنند. بلوک مسئول بخش تئاتر این خانه بود. 

، دولتمرد سرشناس و چهره نامدار، یکی از پرکارترین شخصیت ها آناتولی واسیلیویچ لونا چارسکیاثر  شکسپیر

در زمینه هنر و فرهنگ در سال های آغازین دولت شوروی، عضو فرهنگستان و شکسپیر شناس. این مقاله بهترین اثر 

نامه لوناچارسکی در باره شکسپیر و یکی از فاخرترین آثاری است که در اتحاد شوروی در باره مضمون فلسفی نمایش
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، نویسنده، مترجم آثار شکسپیر و چهره ایوان آکسیونفاثر  پ. مسئله چیست؟های او نوشته شده است. 

باروک، ماهیت و گسترش  رنسانس و دورۀ ت. شکسپیر،سرشناس شوروی به جهت گستردگی دانش ادبی. 

ادبیات و نقد ادبی. او از  ورز برجستۀ اتحاد شوروی در عرصۀ، اندیشهآلکساندر اسمیرنف، اثر اومانیسم شکسپیر

بررسی و نقد آثار شکسپیر را در کانون پژوهش های دانشگاهی خود قرار داد.  1911/1111سال های آغازین دهه 

در  1916/1112، ابتدا در اتحاد شوروی و سپس در سال "شکسپیر، یک تفسیر مارکسیستی"او  کتاب مهم

، میخائیل موروزفاثر  ث. پویایی شخصیت های شکسپیر. در آلمان منتشر شد 1924/1111آمریکا و در سال 

یکی از واالترین اندیشمندان شکسپیر شناس اتحاد شوروی. او در این مقاله نحوه تغییر و تحول شخصیت های 

 شکسپیر را در روند پیشرفت کنش، به لحاظ نظری و عملی مورد بررسی قرار می دهد.

)برگرفته از  الف: استانیسالوسکی از هملت می گویدبر می گیرد:  که چهار مقاله را در. شکسپیر و تئاتر ۲

، تهیه کننده، بازیگر و نظریه پرداز نامدار و کنستانتین استانیسالوسکیواپسین گفت و گوی او با هنرجویانش( اثر 

ندر ب. آلکساجهانی تئاتر که تاثیرش در پیشرفت سنت های رئالیستی در تئاتر شوروی و جهان چشمگیر است. 

، بازیگر برجسته و هنرمند آلکساندر استوژف، اثر اتللوی استوژف، برگرفته از کتاب گویداستوژف از اتللو می

پ. شکسپیر مردمی اتحاد شوروی. او در این مقاله از تجربه شناخت و درک نقش اتللو و بازیگری آن سخن می راند. 

، گالینا اوالنوا، اثر ت. ژولیت منناس تئاتر اتحاد شوروی. ، کارگردان و تهیه کننده سرشآلکسی پوپف، اثر و تئاتر

در رومئو و ژولیت شکسپیر، نقش  ژولیتبالرین افسانه ای و هنرمند مردمی اتحاد شوروی. او رقصنده نقش بی مانند 

آدولف آدام )آهنگساز فرانسوی(، فواره باغچه سرای آسافیف  ژیزلاول دریاچه قو و زیبای خفته چایکوفسکی، 

 و پروکوفیفسیندرالی )آهنگساز، نویسنده، موسیقی شناس و منتقد سرشناس موسیقی اتحاد شوروی(، 

 ) با طراحی رقص میشل فوکین و موسیقی آلکساندر گالزانوف، بر اساس موسیقی شوپن( بوده است.یشوپینیانا

اینوکنتی ، اثر الف: شکسپیر در زندگی منه از دو مقاله نشکیل شده است: ک . شکسپیر و سینما5

و  فیودور داستایفسکیاثر  ابله، بازیگر نامدار اتحاد شوروی در نقش شخصیت اصلی رمان اسموکتونووسکی

، کارگردان برجسته تئاتر و گریگوری کوزینتسفاثر  ب. لیرشاه. و گریگوری کوزنیتسفبه کارگردانی هملت 

و نمایشنامه اتللو را در سالن  1901/1141نمای شوروی. او نمایشنامه لیرشاه در در تئاتر بلشوی لنینگراد در سال سی

به صحنه آورد و فیلم یگانه هملت را آفرید که به مناسبت چهارصدمین سال  1901/1144تئاتر پوشکین در سال 

در سراسر بریتانیا اکران شد. این فیلم به  1962/1100بزرگداشت شکسپیر در لندن به نمایش در آمد و در ژانویه 

 شهرتی جهانی دست یافت و به اثری کالسیک در تاریخ سینما ارتقا یافت.

محمد حفاظی به  با ترجمه درخشان کوزینتسفاثر  لیرشاهمعرفی این کتاب ارزنده را با بخش کوتاهی از مقاله 

ی اش رسیده است. او آموخته است که بینوایی انسان را پادشاه سالخورده به پایان زندگ"پایان می بریم: 

بفهمد؛ رنج و درد دیگران با درد و رنج او یکی، حتی از آن خود او، شده است. او درس همبستگی را 

فراگرفته و می داند که یک تن در برابر همه مردم موظف و مسئول است. لیر در برابر خشم توفان ایستاده 

این رو او در خاطره ما، روشن از نور آذرخش، یک شورشی سپیدموی باقی می و تسلیم نشده است. از 

   "ماند که بی عدالتی را محکوم کرده و باور دارد که اوضاع باید تغییر کند یا متوقف شود.
 بازگشت به نمایه
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 1011شهریور  1دانش و اُمید؛ شمارۀ 
و فرهنگی با جُستارهایی پیرامون بررسی اعتصابات کارگران از زوایای مختلف،  نامۀ اجتماعی، اقتصادیدو ماه

های انقالب مشروطه و پروندۀ ویژۀ افغانستان و آخرین تحوالت آن سرزمین، آمریکای التین در تکاپو، درس
 مرداد، صفحات ویژۀ شعر و ادبیات، معرفی کتاب، و ..... انتشار یافت. ۲8کودتای 

 
 د رایگان فایل از کانال تلگرامی دانش و مردملینک دانلو 

https://t.me/DaneshvaMardom/353 

گیرد و دست اندرکاران این به شکل رایگان در فضای مجازی در دسترس عالقمندان قرار می "دانش و امید"نشریۀ 

 آن در بازار بر عهده ندارند.نشریه مسئولیتی در قبال نسخۀ چاپی 

https://t.me/DaneshvaMardom/353
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 چخوف )زندگی و آثار(
 والدیمیر یرمیلوف/ برگردان: حسن اکبریان طبری

 
توسط حسن اکبریان طبری به فارسی برگردانده  ،والدیمیر یرمیلوف اثر (حاوی شرح زندگی و آثار) "چخوف"کتاب 

فصل  11صفحه و  081توسط نشر مینا در گفتار مترجم، همراه با پیش 1171شده و چاپ نخست آن در بهار سال 
 نسبت را او دیدگاه تکوینِ سیرِ آثارش، و چخوف پای به پا است کوشیده اثر این در نویسنده. چاپ و نشر یافته است

 اجتماعی و شناختیزیبایی تحلیلِ و تجزیه نظر از کتاب هایبخش از ایپاره .کند دنبال زندگی و ادبیات به
لوس، دشمنان، جیرجیرک و م سگِ و بانو پولینکا، هایداستان تحلیلِ جمله است؛ از توجه درخور چخوف هاینوشته

گام با شرح بدین ترتیب، در این مجموعه و هم آلبالو. دریایی، دایی وانیا و به ویژه باغِ های سه خواهر، مرغِنمایش نامه
نقد و تحلیل قرار  آثار چخوف در معرضِ او، به ویژه چند و چونِ ۀها و اندیشو بررسی زندگی چخوف، دیدگاه

 .گیردمی

ویژه در این کتاب که اوضاع و هایش خواندنی و جذّاب است، بهزندگیِ چخوف مانند داستان"به گفته مترجم کتاب، 
تحواّلتِ زمانه را در  احوالِ سیاسی و اجتماعی روسیه در طولِ حیاتِ چخوف بررسی شده و یرمیلوف تاثیر و ردّ ِپای

با برگردان  ترپیش "پیش از توفان"این کتاب با عنوان  11. شایان ذکر است مقاله فصل "نمایاندآثارِ او به وضوح می
 درج و تقدیم خوانندگان شده بود.  1198بهمن  1ارژنگ شمارۀ  محمد باقری در

 لینک دانلود کتاب از کانال تلگرامی کتابخانه

https://t.me/bookhapdf/74692 

 بازگشت به نمایه

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang3/index.html
https://t.me/bookhapdf/29657
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حافظ شناسیزیبایی و بینیجهان زندگی، 165   

 

 حافظ شناسیزیبایی و بینیجهان زندگی،
  عمادی اسداهلل: تالیف

 
که سال گذشته  است «شیرازی حافظ» بینیجهان و زمانه زندگی، تحلیل و بررسیاثر  حاضر، کتاب موضوع گ:نژرا

 ایم.منتشر نموده "حافظ فریادگرِ عصرِ خویش بود"با عنوان  1199آبان  14ارژنگ شمارۀ را در هایی از آنبخش
 و حافظ دیدگاه و تصوّف او، جاودانگی راز خواجه، زمانۀ و زندگی آن، طی که شده تدوین فصل پنج در کتاب مطالب

 تبیین حاضر، اثرِ هدفِ. است روان و ادیبانه اثر، زبانِ. شودمی بررسی و تحلیل او اشعار در خیال و موسیقی
 ویژگی. است بزرگ شاعر این شخصیت از وجوهی پیرامون گریروشن و شیراز خواجۀ افکار و زندگی از هاییبخش

 1171ای از کتاب )تصویر فوق( چاپ نشر دی در سال . نسخهاست موضوع با متناسب و ادیبانه بیان اثر، شاخص
و پیگیر این کنیم اما توصیه ما به خوانندگان جدی است که لینک دانلود آن از فضای مجازی را تقدیم عالقمندان می

: چاپسال  اشاره: ناشرتر اثر را با مشخصات زیر از بازار کتاب خریداری و مورد استفاده قرار دهند: است که نسخه تازه
: شابک(/ شومیز) رقعی: جلد نوع و قطع/ 168: صفحات تعداد /نسخه 1111: تیراژ/1: چاپ نوبت/ 1191

9789608916241 

 دربارۀ نویسنده:

است که در  و عضو سابآ شورای نویسندگان و هنرمندان ایران پژوهشگر، نویسنده و شاعر ساروی اسداهلل عمادی،
 جهان ،یزندگ برخی از آثار اسداهلل عمادی عبارتند از: های فراوانی منتشر کرده است.های اخیر آثار و کتابدهه

 شهیهم شدن عاشآ یبرا /(یرازیش حافظ محبوب) خاتون ملک ۀزمان و یزندگ/ 1171 حافظ یشناس ییبایز و ینیب
/ آشوب جهانِ/ آخر انتخابِ /پنهان یهاهیال/ امیخ تِایّرباع /ایدن بامِ بر یا خانه /خواندن تو با باستیز /است رید

 ماز /1176(شعر ۀمجموع) ها شهیر آوازِ /اشعار ۀنیگز ی/مادر نِیسرزم به بازگشت /1184مازندران مردمِ یهاافسانه
 یقیحق رضایعل و یعباس هوشنگ ،یعماد اسداهلل کوشش به) شمال نوِ شعرِ ۀدیگز /(یمازندران یشعرها ۀوعممج) آوا

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang12/mobile/index.html
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حافظ شناسیزیبایی و بینیجهان زندگی، 166   

 

( شعر) هنیم مادر یماسه /1122( داستان مجموعه) یخاک یهاستاره/ 1120(داستان بلند) یکوه یهانوَگَ /(قاسم
 آموزش/ 1170( رمان) فتگانیش یبرا خاطرات/ 1174 مازندران خیتار یبازخوان/ 1171 مازندران امروز شعر/ 1161
 نیسرزم یهانغمه/ 1180 وا هلل و پلنگ کاست/  1179 یفارس زبان دستور و زبان یمبان/ 1172 یفارس زبان دستور

/ 1186( شعر مجموعه) جهان ستگاهیا نیآخر/  1186( داستان مجموعه) ؟ میکن چال کجا هارا مُرده/ 1182 یباران
 به یلیتحل نگاه(/ وسوم دوم و اول دفترون- نومهگاه) نیفرورد کتاب/ 1184 یمازندران یهاهیوکنا هاالمثل ضرب

 "عاشآ یهایاغی" درامِ -یکمد ۀشنامینما آن یۀپا بر که "عاشآ ببرِ یاهایرو" رانیا شمال یباستان فرهنگ و خیتار
 شهیهم ردنمُ یبرا" یصوت کتاب باالخره و رفت، صحنه یرو به 97 ماه ید در گذشته میرژ هیعل مبارزان ۀبار در

 ها با صدای شاعر است.رودهکه حاوی برخی سُ "است زود

 
 :کتاب سطرهایی از

 خیام بینش جوشش هم و دارد خود با را مولوی اندیشه ژرفای هم است؛ پهناور و فراخ اقیانوسی حافظ بینیجهان"
 در حافظ دیگر عبارت به. را فردوسی اندیشۀ زاللی هم و دارد همراه به را خسرو ناصر شعر پیکارجویانه خیزش هم را؛

 به تازش در خیام؛ چون دوراندیش و اکشکّ فیلسوفِ زندگی، ظلمانی آبخست در و مولوی همانند عرفان گسترۀ
 زمانه، زندگی، کتاب این در. فردوسی چون بشری هاینالهغم بیان در و ،است خسرو ناصر همانند بیدادگران

 .است شده بررسی و تحلیل حافظ اشعار شناسیزیبایی و بینیجهان
 وسوسه کشاکش دوسویگی، این. اوست بینی جهان بودن سویه دو سازد، می دشوار را حافظ یاندیشه دریافتِ آنچه"

 و زندگی های زیبایی به دعوت و غزل و قول و رندی سو یک از او، شعر در. است آسمانی های جاذبه و زمینی های
 سار چشمه از که جوشد می عرفانی هایش، غزل از بعضی در دیگر، سوی از و -زند می موج خیامی باشی خوش

 .شود می سیراب دیگران و حالج و بایزید یاندیشه
 مولوی، و سنایی و عطار و بایزید مانند را او ای دسته: اند سرگردان قطب دو مدار در پژوهان، حافظ چنین، این"

 تازه آوازهای پژواک و نو راه منادی که جویند می را رندی پای رد تنها دیگر، ای دسته و -دانند می مطلآ عارف
 "...است

 1511نسخۀ چاپ دی/ سال  –لینک دانلود کتاب 

https://eliteraturebook.com/books/view/91098/%D%8AC%D%87%1D%8A%7D%86%1E8%80%1C%D%8
A%8DB8%C%D%86%1DB8%C+%D88%1+%D%8B%1DB8%C%D%8A%8D%8A%7DB8%C%DB8%C
%E8%80%1C%D%8B%4D%86%1D%8A%7D%8B%3DB8%C+%D%8AD%D%8A%7D%89%1D%8B8 

 بازگشت به نمایه

https://eliteraturebook.com/books/view/12018/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://eliteraturebook.com/books/view/12018/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://eliteraturebook.com/books/view/12018/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
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هنر و شناسی زیبایی مسائل 167   

 

 مسائل زیبایی شناسی و هنر

 مقاالت نویسندگان شوروی/ برگردان: محمدتقی فرامرزیمجموعه 

 
یبایی شناسی است که حیاتی ترین مسائل ز اتحاد شورویمجموعه مقاالت زیبایی شناسان برگردان حاضر کتاب 

به همت محمدتقی فرامرزی  1124صفحه در تابستان سال  110مقاله در  44کتاب شامل اند. معاصر را بررسی کرده
 موضوعاتی همچون آرمانی و قهرمانی در هنر، تکاملِگردانده و توسط نشر پویا چاپ و منتشر شده و به فارسی بر

 احساسِ ۀطبیعت و کار به مثابه سرچشم ت و نوآوری، زیباییِگرایی، سنّواقع گرایی، گستردگی و حدودِواقع تاریخِ
مردمی هنر،  مفهومِ زیبایی در این مجموعه واکاوی شده است. عالوه بر مسائل معاصر، به مباحثی در مورد تکاملِ

احساس زیبایی در شوروی نیز پرداخته شده است. ترجمه این  تِماهیّ ۀهایی دربارهنر و بحث ملی و جهانیِ ۀجنب
معادل فارسی آن روسی و  که کلماتِ افزودهواژه نامه ای خر کتاب، و در آداده مجموعه را محمدتقی فرامرزی انجام 

 که آنان برای تا شده افزوده اینامهواژه کتاب آخر در"اشاره کرده است:  مقدمه در فرامرزی شود.را شامل می
 و مترجمان دیگر های نوشته و ها ترجمه در تاکنون ها واژه این اکثر باشد کنند مفید پیدا را کلمات معادل بخواهند

 قرار استفاده مورد تازه و متفاوت معانی با مورد چند در که آنجا از ولی است شده برده کار به کشور نویسندگان
 "کردیم. اقدام آنها مجدد درج به بود، محسوس فشرده مجموعه یک در شانآوریجمع و تدوین لزوم نیز و اند،گرفته

 لینک دانلود کتاب
https://eliteraturebook.com/books/view/6957/%D%59%4D%5B%3D%5A%2D%5A%6D59%4+%D%5B%7DB5%C%
D%5A%5D%5A%2DB5%C%DB5%C+%D%5B%9D%56%4D%5A%2D%5B%3DB5%C+%D55%4+%D%52%4D

%56%4D%5B5 

 بازگشت به نمایه

https://eliteraturebook.com/books/view/6512/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D9%87%D9%86%D8%B1
https://eliteraturebook.com/books/view/6512/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D9%87%D9%86%D8%B1
https://eliteraturebook.com/books/view/6512/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D9%87%D9%86%D8%B1
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مسعودی تاریخ) بیهقی تاریخِ  168 )  

 

 )تاریخ مسعودی( تاریخِ بیهقی
 خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی

 فیاض و نسخۀ ادبی پیشاوری و دکتر فیاض-بر اساس نسخۀ غنی

 پژوهمقدمه، توضیحات، تعلیقات از منوچهر دانش

  
 کوتاه نگاهی در بیهقی تاریخ 

 شود(،می یاد نیز "مسعودی تاریخ" عنوان با نآ از غزنویان مسعود دوران رویدادهای روایت سبب به )کهبیهقی تاریخ 

 محمود سلطان پسر ،غزنوی مسعود پادشاهی تاریخ آن اصلی موضوع که است بیهقی ابوالفضل ۀنوشت کتابی نام

 پادشاهی از پیش دورۀ و سامانیان صفاریان، تاریخ درباره هاییقسمت غزنویان، تاریخ بر عالوه کتاب این .است غزنوی

 .دارد غزنوی محمود

 هنری و ادبی کتابی که ،تاریخی کتابی تنها نه کتاب این شود. واقع توجه مورد تواند می چند جهاتی از بیهقی تاریخ

 گیدهپیچی زبانی، شخصی و خاص ساختارِ گزارش، در امانیغیر دستبردهای عدم اعتماد، قابل روایاتِ هست. نیز

 شخصی نظرگاه از تاریخ این سو، دیگر از باشد. اثر این تعظم کنندۀ روشن تواند می …و نگری ءجز بیانی، هاینحوه

 احساس توانمی روایت جای همه در را او زبانِ و ذهن و روح حضور است. شده نگاشته داشته، اشراف چیز همه بر که

 .کرد
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مسعودی تاریخ) بیهقی تاریخِ  169 )  

 

 و رنگ را او کتابِ که است مختار هایسنت شکستِ همین و دهد ارائه نگاری تاریخ در نو طرحی دارد قصد بیهقی

 .دهد یم شهادت جا همه را ناصح و ادیب و مورخ و دبیر ،بیهقی روح حضور و داده دیگر بوی

 کند. می اخالقی گیرینتیجه ،کند می تعریف آنچه از و دارد را ها انسان هِتنبُّ قصدِ شاتاریخ طول در وی ،سو دیگر از

 و دیوان داستانِ که پیموده را عمومی نویسان تاریخ راهِ نه وی ها.افول و هاروجع از السیّ ستا روایتی بیهقی تاریخ

 ۀرودخان او تاریخِ نبوده. پادشاه مدحِ جز شانتاریخ که درباری نگارانِ تاریخ راهِ نه و ،اندکردهمی تاریخ وارد را پریان

 زن ،بیهقی تاریخ در نیست. دور به اشزمانه روح از هم ندانچ بیهقی تاریخ ،حالاین با است. زمان بسترِ در حوادث

 .مطلوب زنِ به جامعه نگاهِ گربیان و است موجز بسیار نیز شده ذکر محدودِ مواردِ در و نیست مطرح چندان

 با اگر حتی و بینیم می ها بکتا سایر در ما که است چیزی آن از بیش بیهقی هنرِ رگیتُسِ و راستی صداقت،

 سبکِ سد.رمی نظر به ترپسندیده و ترعالمانه بیهقی کتابِ باز ،کنیم مقایسه هم خود روزگارِ تاریخی هایکتاب

  است. یگانه فارسی ادبیاتِ تاریخ در او فرد به منحصر نگارشِ

 :افزود توان می نیز دیگر ۀنکت چند ،باشد داشته تواند می سنیمحا چه کتاب این در پژوهش کهاین در اامّ

 .است مسعود ۀدور خصوص به و غزنوی عهد مورد در تواریخ ترینمطمئن از که این یکی -

 آهنگخوش هاییمعادل و شود واقع استفاده مورد نزبا فرهنگستانِ سازیواژه در تواندمی ادبی لحاظِ از اینکه دیگر -

 رهنمون سالم و سخته زبان از مندی بهره به را نویسندگان و شاعران تواند می کتاب سالمِ نثرِ و ساخت مناسبِ و

 .اند برده هابهره گلشیری و بهار و شاملو و اناخو که چنان کنند.

 .است 2و0قرن اجتماعی مناسباتِ بیانِ در هاکتاب بهترین از یکی شناسیجامعه نظر از اینکه سوم -

 .کند روشن را دوران آن سیاسی مناسباتِ و گیرد قرار پژوهش مورد تواندمی دیپلماسی و سیاسی لحاظ از ارمچه -

 این از و است.رفته بین از آن از زیادی بخشِ مسعود سلطان دستور به که بوده جلد 11 حدود کتاب اصلی نسخه

 .استمانده جای بر مجلد( پنج )حدود کمی مقدار امروزه کتاب

 پرچم راه سایت :از برگرفته متن

 

 بیهقی تاریخ اول ود جلددانل

https://rahparcham5.org/wp-content/uploads/09/7070/%D%5B%5D%5A%2D52%4-

%D%4BE%D%5B%5DA%56%D59%4-%D%5AA%D%5A%2D%5B%5DB5%C%D%5AE-

%D%5A%5DB5%C%D%52%4D%57%4DB5%C-%D%5AC%D%59%4D%5AF-

%D%5A%2D%55%4D59%4.pdf 

 بیهقی تاریخ دوم دانلود جلد

https://rahparcham5.org/wp-content/uploads/09/7070/%D%5AA%D%5A%2D%5B%5DB5%C%D%5AE-

%D%5A%5DB5%C%D%52%4D%57%4DB5%C-%D%5AC%D%59%4D%5AF-

%D%5AF%D%55%4D59%4-%D%5B%5D%5A%2D52%4-%D%5B%5DA%56%D59%4.pdf 

 بازگشت به نمایه

https://rahparcham1.org/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%94-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82/
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/04/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/04/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2020/04/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
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 سایر هنرها
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 ...بستهای بنکوچه
 عکس

 

 
 بازگشت به نمایه
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 دانایی و درَخِ مظهرِ ،کالغ
 کوروپوف کنستانتین
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 زمین... ماندگارِ افغانستان، زخمِ

 

 

نامه افغانستانویژه  

 افغانستان دیدۀستم مردم و تقدیم به زحمتکشان
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 من به شما نگفته بودم؟

 اهلل احمدزینجیب دکتر

 

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

مهوری ج له رئیس جمهورِیاد دکتر نجیب اهای شعرگونۀ زندهکی از سخنرانیکوتاهی از ی : فرازِگنژرا

با  آن بنام طالبان و پاکستان و عوامل سر سپردۀن امنیت که به دستور مستقیم سازمادموکراتیک خلآ افغانستان، 
درستی آن  ،تجربهسال  01ای که محک سخنان داهیانه دار آویخته شد.ه ر به قتل رسید و بشقاوتی غیر قابل تصوّ

 ...اثبات رساند. آری... آنها آمدند تا افغانستان را به ویرانه ای بدل کنندمردم افغانستان و جهانیان به به امروز را 
 

*** 

 

 من به شما نگفته بودم، »...

 که این ها می آیند؟،

 و آمدند. 

 ما،  در سرزمینِ

 کنند، این بیگانه ها...؟چه می

  :گویندمی 

 برای اسالم جهاد می کنیم. 

  :من می گویم

 دور آمدید؟، چرا این قدر راهِ

 جهاد فلسطین علیه اسرائیل جریان دارد. 

 تحت اشغال اسرائیل است.بیت المقدس 

 این عرب ها،

https://www.youtube.com/watch?v=MhkkMTQOtzI
https://www.youtube.com/watch?v=MhkkMTQOtzI
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 چرا نزدیک همانجا جهاد را انجام نمی دهند؟،  

 که همان بیت المقدس را آزاد کنند، 

 که مسلمان ها بروند در آنجا سجده کنند!. 

 که این قدر راه دور را طی کردند،

 و خودشان را به پاکستان رساندند، 

 شوند،از آنجا غیر قانونی وارد افغانستان می 

 و در اینجا، 

 با خودشان پول می آورند،

 و در میان مردم ما تقسیم می کنند،

 که برادرت را بکش!، 

 که فرزندت را بکش!، 

 که اوالدت را بکش!، 

 که زن را بیوه کن!، 

 که بگذار اشک یتیم دربیاید!. 

 که خانه را ویران کن، 

 و وطن را از بین ببر...

 من به شما نگفته بودم،

 این ها می آیند؟که 

 «و آمدند....

 

 لینک سخنرانی کامل 

https://www.youtube.com/watch?v=_pQZoR11p7k 
 

 مبشنوی افغان پیرمردِ این زبان از را احمدزی# اهلل نجیب# داکتر# باره در ها حقیقت

https://youtu.be/MzS4dB5uaAE 

 

 بازگشت به نمایه

 

https://www.youtube.com/watch?v=_pQZoR29p7k
https://youtu.be/MzS9dB1uaAE
https://www.youtube.com/watch?v=_pQZoR29p7k
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است؟ رفته چه افغانستان با 176   

 

 با افغانستان چه رفته است؟

 گنژرا

 

سپتامبر همان سال،  11به برج های دوقلو و مقر پنتاگون در  به دنبال حمله 4111امریکا در اکتبر)مهرماه( 

که به القاعده نسبت داده شد، و با بهانه قرار دادن اختفای اعضای القاعده در پنالاه طالبالان در افغانسالتان، بالا     

این کشوریورش بالرد و بالا ایجالاد طوفالانی از      همدستی اعضا پیمان ناتو، بدون کسب مجوز از سازمان ملل، به

نابودی تروریسم القاعالده،  "آتش و باروت، کشتار و ویرانی به حکومت طالبان پایان داد. ریگان هدف حمله را 

اعالم کرد. ازآن زمان چیزی حدود یالک مالاه کمتالر از بیسالت سالال      "دولت افغانی ودموکراسی –ایجاد ملت 

بازگشته است و تمام ادعاهای امریکالا و همراهالانش ماننالد بریتانیالا،      "دانهظفرمن"گذشته است. و اما طالبان 

 المان، استرالیاو... نقش برآب شده است... 

هدف ما در این مقال تفسیر سیاسی این رخ داد نکبت بار برای مردم مظلوم افغانستان وجهان نیست. بالرانیم  

 تا موضوع را از زاویه دیگری مورد کنکاش قرار دهیم.

هالای  روز، بخصوص پس از غلبه طالبان بر افغانستان و فتح بی مقاومت کابل ، آمارهای مختلفی از هزینه هر 

تریلیون دالر)هالر تریلیالون را بالا     4,46شود که مبلغ شود. مثال گفته میانجام گرفته در افغانستان منتشر می

.( درطی 1111,111,111,111درضرب 4,46دهند، یعنی صفر قرار دارد نشان می 14عدد یک که دربرابرش 

بودجه عملیات اتفاقی ماورا بحالار   بیست سال در افغانستان هزینه شده است. جزئیات آن به این شرح است:)

میلیارددالر، بودجه افالزایش   29میلیارد دالر، بودجه عملیات اتفاقی ماورابحاروزارت خارجه  911وزارت دفاع 
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میلیالارد دالر، هزیناله  مراقبالت پیشکسالوتان )کهناله       001بالا جنالگ    یافته پایگاه های وزارت دفاع در رابطاله 

میلیارد دالر،  211میلیارد دالر، برآورد سود استقراض برای جنگ در افغانستان 496سربازان( جنگ در عراق 

 تریلیون دالر(4,461شود که جمع کل آن می

های صالرف  در واقع امریکا به تنهایی این مبلغ را در جنگ افغانستان متحمل شده است. به این مبلغ هزینه 

خالواهیم ایالن اعالداد    شده از سوی متحدان امریکا در ناتو راهم باید افزود، که اکنون کاری به آن نداریم. مالی 

ه انالد. اگالر متوسالط جمعیالت     بزرگ را کمی خردتر کنیم تا در حد درک ریاضی مغزمالان بفهمالیم چاله کالرد    

میلیون نفر در نظر بگیریم، یعنی سهم سرانه هر افغانی از این پول حدود  11افغانستان را در این بیست سال 

درصد این پول صرف خرید بمب و موشک واسلحه و تجهیالزات نظالامی    81دالر بوده است. بیش از  72111

د. یعنالی در عالرض بیسالت سالال بالر سالرهر افغالانی        شده است، که بر سر مردم و خاک افغانستان ریختاله انال  

 8,44دالر!، یعنی هر روزتقریبالا  1111دالراسلحه و تجهیزات نظامی ریخته شده است. یعنی هرسال 61111

دالر! جنگ پرهزینه ای بوده است، نیست؟ این عدد را بادرآمد ساالنه مقایسه کنالیم. منوسالط درآمالد سالرانه     

مبلالغ  4117ا ت4114های  مردم افغانستان بین سالال  

است. یعنی درآمدسرانه هر  دالر امریکالالا بالالوده   1111

روز تقریبا مبلالغ ساله دالر    سال در  16افغانی در طی 

دالر بمالالب و  8,44مبلالالغ  بالالوده اسالالت. حالالال آن کالاله 

ادوات نظالالالالامی بالالالالرای او  موشالالالک و تجهیالالالالزات و  

خریده  وبرسر او وخاک او  ریخته اند. 

ا باله  هشود که این پولمی خوب این پرسالش مطالرح   

اسالالت؟ همالالان طالالور کالاله    جیالالب چالاله کسالالانی رفتالاله 

بینیم بخش اعظم این پول صرف خرید تجهیزات و سالح های کشتار از مجتمع های عظیم تولید اساللحه  می

شده است. بخش مهم دیگری از آن نصیب مقاطعه کاران سیستم جنگی شده است که با عقد قرار داد وظیفه 

دو گیرند. از همین رو مثال کشته شدگان ارتش امریکا گ به عهده میها را در تامین نیازهای جنرسمی دولت

( نفالر  0111سرباز وکشته شدگان پیمانکاران غیرنظامی امریکایی نزدیک به چهار هزار) (4211پانصد)هزار و 

 بوده است. والبته طبیعی است که بیشترین آسیب را مردم افغانستان دیده اند به آمار زیر دقت کنیم:

 نفر 4008تعداد 4141کشته شده امریکایی تا آوریل  نظامیان

 نفر 1806تعداد کشته شدگان مقاطعه کاران امریکایی 

 نفر 1100کشته شدگان اعضا کشورهای عضو ناتو 

 نفر 66,111کشته شدگان ارتش و پلیس افغانستان 

 نفر 07,402تعدادکشته شدگان افراد غیر نظامی افغانستان 
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گالر رزمنالالده گالان مخالالالف   کشالته شالدگان طالبالالان و دی  

 نفر 21,191

 نفر 000کشته شدگان از کارگران کمک رسانی 

 نفر  74روزنامه نگاران کشته شده 

جمع ایالن جالان هالای از دسالت رفتاله باله رقالم حیالرت         

نفر می رسد که با افزودن سالایر تلفالات از    174491اور

جملالاله القاعالالده، داعالالش، ائالالتالف شالالمال و... بالاله رقالالم   

نفالر  11111د. یعنالی سالاالنه   نفر بالغ می شالو 441111

نفر. البته به این رقم باید تعداد چندین برابره 11وروزانه 

زخمی ها و معلولین جنگی طالرفین را هالم افالزود، کاله     

نفر و سهم ملت افغانستان متاسفانه رقم دقیقی ندارد. اما همه می دانند که  44111سهم امریکا و ناتو حدود 

چنینی یکی از معظالت اساسی در بالین مالردم افغانسالتان اسالت کاله       مشکل نداشتن پا و معلولیت های این

سالمت جسمیشان را در بمباران ها، حمالت انتحاری، عبور از مراکز مین گذاری شده و... از دست داده و به 

باری بر روش ناتوان و زخمی خانواده های ستم دیده تبدیل شده اند. به این مسالائل بایالد مهالاجرت، از هالم     

 انواده ها، آوارگی، تحقیر در سراسر جهان را هم افزود...پاشیدگی خ

همه این واقعیت ها نشان می دهد که جنگ صنعت پولساز و سودآوری اسالت کاله در عهالد رکالود و بحالران      

اقتصادی سرمایه داری یه کمک دولت ها می آید تا با چرخیدن چرخ کمپلکس های نظامی جانی باله جسالم   

 داری تزریآ نماید و بقای ننگین و ضد مردمی آن را مهیا کند.  بی رمآ و وامانده نظام سرمایه

کنالیم و یالادآور   توان گفت. اما به همین مقدار بسنده مالی ها میدرباره افغانستان و تهاجم امریکا بسیار سخن

هالا و روابطالی   شویم که امپریالیسم یک کشور نیست. سیستم بسیار پیچیده ای متشکل از نهادها، سازمانمی

که جهان کنونی ما را در چنبره قدرت خالود باله آسالتانه فلالج کامالل کشالانده اسالت. بالدون درک ایالن          است 

پیچیدگی و سازوکار عمل و اجرای آن قادر به درک مبارزه با امپریالیسم نخواهیم بود و مبارزان راستین ضد 

 امپریالیسم را هم به درستی نخواهیم شناخت. 

 نمایهبازگشت به 
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 ، دخترکِ افغان"گلزار"مصاحبه با 

 )شعری برای افغانستانِ مجروح(

 محمد خلیلی

 

، با دلی پُر -"گلزار"-شاعر و نویسنده فرهیخته، محمد خلیلی که خود فرزند رنج و کار است، در شعر تازه اش 
و ارتجاع جهانی، باری دیگر به  احساس، درد و رنج مردم افغانستان را در این روزها که نیروهای امپریالیسم

 .اند، در قالب مصاحبه مجازی شاعر با دخترکِ افغان به تصویر کشیده استمشغول "اشو زمانه زمین شخمِ"

سال پیش رهبر  ۲1دختران و زنان افغان و قصه پُرآبِ چشم ملتی مظلوم است که  ، امروز، نام همۀ"گلزار"
 دولِ آمیزبه دلیل توافق خیانت ابر از دست دادند و در این روزهای نابراهلل را در جنگشجاع خود، ژنرال نجیب

و جان و  شان مجروح و جسمبار دیگر روح، لیستی با حاکمان فاسد و فراری و تحویل افغانستان به طالبانامپریا
اشغالی دستور برخی مناطق رار گرفته است. طالبانی که در خوار قشان در معرض تجاوز طالبانِ آدممال و ناموس

خود  خانۀ سفیدی را از پنجره یا دربِ هایی که دختر خردسال و نوجوان دارند باید پرچمِخانواده"داده است: 
 "!آویزان کنند

 

 "پامیر"ام ! دخترکِ گلزارک

 بادام چشم

 بادامِ کوهیِ پرپر

 ات که نیستبیتوته

 چرخیمی

 به زیرِ آتش و تُندر،
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 بگو

 نان وُ نوا به چه شکل است دخترم؟

 "لرزدهای ناسورش میلب"

 !آب وُ نان نداریم آقا -

 ...خالبا پای آبله وُ تب

 امگلزارک -

 های رنج تا به کجا...؟از این خرابه

 "تابداش میتابچشمانِ بی"

 .ست آقاتا هر کجا که ویرانی -

 گویی؟ات را میدیوارِ خانه

 دنیا رانه، سراسرِ  -

 .آوارِ خشم وُ خیش را آقا

 امگلزارک

 یعنی چه "کروز"

 وُ پام وُ پووم...؟ "ناپالم"

 یعنی شخمِ زمین وُ زمان آقا، -

 یعنی آتش

 هایمهای عروسکو شعله

 .و خواهران وُ برادرهایم

 آه، دخترکِ ویران -

 ...ویرانی، پریشانی

 ام بگوگلزارک -

 تا کی و تا کجا

 توشهی بیتهبا پای زخم وُ چن

 گاهِ کدامین بیشه؟تا قتل

 "ی گیسویش در باد استشَالله"

 اممن گرسنه وُ تشنه وُ خسته -

 ...چیزی به کیسه نداری تو

 .دیگر حرفی ندارُم آقا

 آه،  -

 ...امگلزارک

 .نیز به معنای آبشار است "شاَلله"بوک شاعر )با اندکی ویرایش( و کلمه صفحه فیس :برگرفته از

 

 بازگشت به نمایه                                                                                                                                   
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  ی شرمچامه

 شهنام دادگستر

 

 

 ای فغان از درد بی پایان نیک افغانیان    

 دردی ایمانیانای فسوس از این همه بی    

 

 همّتانوای بر ما خاموشان، بی دردها، بی    

 های قوم جانیانچشم بسته بر جنایت     

 

 پس کجا شد آن همه دعوی آزادی و حآ؟    

 !قدرت اما پوچ و بی بنیانیان صاحبان     

 

  کردن بس نبود کشتن و سوزاندن و ویرانه     

 تا بجنبد مهرتان بر حال این زندانیان؟     

 

 ناامیدم ساختید ای پاپ و داالیی و شیخ     

 ای مغ و خاخام و کاهن، ای همه روحانیان      

 

 !تا به کی این همدمی با دشمنان آشتی       

 !ی رحمانیانکجا این اختگی، ای زمرهتا        

 

 شرمتان ناید دوباره بردگی گشته به پا     

 اند این رهزنان و زانیان؟ها بردهدخترک     

 

 باورم شد ای بزرگان جهان زور و زر     

 اید این وحشیان را بانیانخود همانا بوده     

 

 گویان گیتی! بر شما بایسته استپارسی     

 .ی با حافظانِ گوهرِ سامانیانهمره     

 1011/12/41تهران.            

 بازگشت به نمایه                                                    
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 کابل )آوازهای سرزمین نیمروز(  دخترِ

 سعید سلطانی طارمی

 

1 

 !دختر کابل   چشمه:

 سرد و تنها هستی         

 چشم هایت خیس اند         

 با سبویی خالی         

 سوی ما می آیی                  

 تشنگی هایت را          

 دوست می دارم                    

 اشک هایت را نه         

 اشک هایت،        

 ف اندشور و شفا        

 افتمیاد نفرین و نمک می         

 آب می خواهی؟        

 .بردار                 

 

 میهمان داریم   دختر:

 

 چه کسانی هستند؟   چشمه:

 شهسواران جسوری که چگور دلشان          

 زلف هایت را می خواند؟         

 یا         

 خواستگاری از دور         
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 که به نام تو جهان را می خواهد؟         

 

 نه،  دختر:

 اجنبی هستند         

 شیشه ای رنگین در چشم         

 آتشی بران در در دست         

 به زبان دیوان        

 آب می خواهند        

 چاه مان خشکیده        

 من نمی دانم        

 از کجا می آیند؟        

 چه کسانی هستند        

 سرخ رو قرمز مو        

 را مانندآفتاب مغرب         

 همه را می سوزانند        

 اسب هاشان        

 بوی دریا دارد        

 .بوی دریایی دور        

 

 آه، دانستم  چشمه:

 اهل یونان اند          

 باد بی احساسی گفت         

 اسب اسکندر ”        

 سوی ما می آید                  

 شیهه هایش         

 می سوزاندرود را         

 من هم اکنون می خشکم         

 

               ۲ 

 !دختر کابل       چشمه:

 آمدی؟               

 منتظر بودم،              

 می دانم                     

 سخت وحشی هستند              

 سیب پیری که سحرگه می سوخت              

 : موجز گفت ماجرا را به زبانی              

 آمدند و کشتند ”            

 ”سوختند و بردند             

 زندگی را خوردند            

 در مسیرم دیدم            

 که تمام تن خاک            

 بوی خونینی داشت            

 چه کسانی هستند؟            

 از کجا می آیند؟            

 

 آه،     دختر:

 تو نمی دانی           

 که مغول هستند؟                    

 از بیابان جهنم می آیند           

 همنژادان عذاب          

 .اند دست پرورده ی عزرائیل          

 کوه را می گریانند          

 شاد بودن را          

 تا عقوبت به عقب می رانند          

 زاز خدا نی         

 .جزیه می گیرند         

 

 کاش می دانستند  چشمه: 

 هرکسی باشند         

 .عاقبت می میرند        

 

          5 

 دختر کابل را  چشمه:
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 باز گریان ومی بینم          

 ی آن گردوی پیرنکند سایه          

 پرده از راز تو برداشته است؟          

 جای غم نیست بیا          

 سردی آب هم با همه ی دل          

 داغ چشمان تو بر دل دارد          

 آب می خواهی؟          

 .بردار                      

 آب می خواهم   دختر:

 میهمان داریم          

 چه کسانی هستند؟   :چشمه

 نامشان چیست؟

 دختر: من نمی دانم

 .هستندشاید آن باد بداند چه کسانی         

 

0 

 باد دیوانه نمی دانست  چشمه:

 سخنانی می گفت         

 .که به هذیان می ماند                     

 :گاه می گفت         

 از هوا می آیند         

 و زمین را می بلعند         

 :گاه می گفت         

 از زمین می آیند                      

 وبندآسمان را می ک        

 گاه می گفت زمین        

 مثل یک سیب چروکیده فرو خواهد ریخت        

 پسران حوا       

 در نمازی طوالنی       

 صلح را قربانی خواهند کرد      

 :گفتگاه می     

 رنگین ها می آیند چشم     

 و به ابعاد فضا می خندند     

 و می اندیشند     

 که جهان      

 صدایی که نخواهد داشتبا      

 به زبان آنان     

 .فکر خواهد کرد     

 

3 

 باد می داند  دختر:

 چه کسانی هستند        

 از کجا می آیند        

 و چرا       

 خانه ی ما را        

 مال خود می دانند       

 مرگ در بازو       

 سرخ رو، قرمز مو       

 به زبانی که نمی دانم       

 آب می خواهند       

 سکه هاشان را       

 همه جا می پاشند      

 جیبهاشان لبریز است       

 از آدامس و شکالت       

 دست هاشان       

 .از تفنگ و مرگ     

 

 !چشمه: آه دانستم دختر

 چه غم انگیز است         

 از پس آن همه خون و غارت        

 از پس آنهمه سال        
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 !باز هم اسکندر       

 !باز هم اسکندر       

 

   ۶ 

 آواز پایان     

 

 دختر: وای تا کی؟

 تا کی؟                    

 آفتاب،        

 جسد فرزندانم را خواهد خشکاند        

 باد،       

 بوی آنان را       

 در جهان خواهد افشاند      

 و بهار     

 اخون آنان را در گله     

 خواهد جوشاند                  

 وای تاکی؟     

 تا کی؟             

 ام غارت خواهد شدخانه     

 و ز پستان هایم     

 جای آن شیر زالل     

 کینه خواهد جوشید؟     

 

 !چشمه: آه دختر، دختر

 غم به دل راه مده         

 روی باروی بلند کابل         

 ی گلگون بردار برقع از چهره        

 بند گیسو بگشا        

 و فرو ریز به پای دیوار        

 خون فرزندانت        

 زال را        

 پای دیوار تو خواهد آورد       

 گوش کن انگار         

 باز رودابه ی ما می زاید         

 روی باروی بلند کابل         

 پر سیمرغ در آتشدان است         

 بادها می رقصند         

 بوی رستم می آید         

 .بوی رستم می آید         

              ***           

 

 بازگشت به نمایه
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 صحرا کریمی، بازیگر و کارگردان سینما:

 سکوت نکنید! 

 

وارد  ،و از سر اتفاق خود را در ایران گذراندتحصیالت دبیرستانی  ،سینماو کارگردان  بازیگر ،: صحرا کریمیگنژرا

 ،از تصرف کابل به دست طالبانزیر را پیش اش تغییر کرد. او دردنامۀر زندگیکار در سینمای ایران شد و مسی

 خطاب به سینماگران جهان نوشته و انتشار داده است:

*** 

امید اینکه مرا همراهی کنید تا از مردم نازنین سرزمینم، به ویژه فیلمسازان در نویسم و با با قلبی شکسته برایتان می

اند. آنها دست باله  برابر طالبان حفاظت کنم. در چند هفته گذشته، طالبان کنترل بسیاری از مناطآ را در دست گرفته

مردان خود فروختند، زنی را باله  های زیادی را ربودند، دختران کوچک را به عنوان عروس به قتل عام مردم زدند، بچه

های عزیز ما را شکنجه دادند و کشتند، یالک  خاطر لباسش کشتند، چشمان زنی را از حدقه درآوردند، یکی از کمدین

های دولت را کشتند، افراد وابسته به دولت را تالرور کردنالد، در   شاعر و مورخ را کشتند، رئیس مرکز اطالعات و رسانه

هایشالان در  هالا پالس از فالرار از والیالت    آویز کردند، و صدها هزار خانواده را آواره کردند. خانواده مال عام مردان را حلآ

ها غارت می شوند و نوزادان به دلیل نداشتن شیر های کابل و در وضعیتی غیربهداشتی به سر می برند. اردوگاهاردوگاه

 در برابرش سکوت کرده است.جان خود را از دست می دهند. این یک فاجعه انسانی است و دنیا 

دانیم که عادالنه نیست. ما می دانیم تصالمیمی کاله بالرای رهالا کالردن مالردم       ایم، اما میعادت کرده ما به این سکوت

افغانستان گرفته اند، اشتباه است، این خروج شتابزده نیروها، خیانت به مردم ما و تمام کارهایی است کاله مالا هنگالام    

اش حکومالت تاریالک   سرد برای غرب کردیم. پس از آن مردم ما فرامالوش شالدند و نتیجاله   پیروزی افغان ها در جنگ 

طالبان شد و اکنون، پس از بیست سال تالش برای حصول دستاوردهای عظیم برای کشور و به ویژه نسل جوان، همه 

 روند.دوباره در این رها شدن از بین می

انالد کاله   ای سالکوت کالرده  های بشردوستانه جهان به گونهو سازمانما به صدای شما احتیاج داریم. رسانه ها، دولت ها 

ای به آنها اعتماد باله  با طالبان مشروع بوده است. هرگز نبوده. به رسمیت شناختن طالبان به گونه” توافآ صلح“گویی 

ر آنچه که من به نفس داد تا دوباره به قدرت برسند. طالبان در تمام مراحل مذاکرات با مردم وحشیانه رفتار کردند. ه

عنوان یک فیلمساز در کشورم برای ساختن آن تالش کردم در خطر سقوط است. در صورت تساللط طالبالان، تمالامی    

کنند، و گیریم. آنها حقوق زنان را نقض میهنرها ممنوع خواهد شد. من و سایر فیلمسازان در لیست ترور آنها قرار می
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شالود. زمالانی کاله طالبالان در قالدرت      ، و صدای ما برای همیشه ساکت مالی شویم ما به گوشه تاریک خانه فرستاده می

میلیون دختر افغان باله مدرساله    9رفتند صفر بود. از آن زمان تاکنون بیش از بودند، تعداد دخترانی که به مدرسه می

دانشجویان درصد  21رفته است. در شهر هرات، سومین شهر بزرگ افغانستان که به دست طالبان سقوط کرد، تقریباً 

از آن خبالر دارد. طالبالان در همالین چنالد هفتاله      زنان بودند. اینها دستاوردهای باورنکردنی است که جهان باله نالدرت   

دختر مجبور به ترک  بسیاری از مدارس را ویران کرد و دو میلیون

 تحصیل شدند.

ام فهمم. من ایستادهفهمم. این سکوت را نمیمن این جهان را نمی

توانم. من به متحدانی ماننالد  جنگم، اما تنها نمیو برای کشورم می

شما نیاز دارم. لطفاً به ما کمک کنید تا دنیا به آنچه که بر مالا مالی   

وسالط مهمتالرین رسالانه    گذرد اهمیت دهد. لطفاً با اطالع رسالانی ت 

کشور خود در مورد آنچه در افغانستان در جریان است، به ما کمک 

 کنید. خارج از مرزهای افغانستان صدای ما باشید.

اگر طالبان کابل را تصرف کند، ممکن است دیگالر باله اینترنالت یالا     

هیچ ابزار ارتباطی دسترسی نداشته باشالیم. لطفالاً از فیلمسالازان و    

ت کنید تا از ما حمایالت کننالد، تالا صالدای مالا      هنرمندان خود دعو

باشند. این جنگ یک جنگ داخلی نیست، این یک جنگ نیابتی است، این یک جنگ تحمیلی است و نتیجاله توافالآ   

هالای خالود بازتالاب دهیالد و در مالورد مالا در       توانید این واقعیت را در رسانهآمریکا با طالبان است. لطفاً تا آنجا که می

 بنویسید. های اجتماعیشبکه

جهان نباید به ما پشت کند. صدای زنان، کودکان، هنرمندان و فیلمسازان افغان باشید. این حمایت بزرگترین کمکالی  

 است که در حال حاضر به آن نیاز داریم.

نالد.  لطفاً به ما کمک کنید تا دنیا افغانستان را رها نکند. لطفا به ما کمک کنید قبل از اینکه طالبان کابل را تصرف ک

 بازگشت به نمایه  فرصت کم است، شاید فقط چند روز. از شما ممنونم. قدردان شما هستم.

 

 

 

مههن ایههن جهههان را 
فهمههم. ایههن  نمههی

فهمم. سکوت را نمی
ام و برای من ایستاده

جهنگم،  کشورم مهی 
 توانم.اما تنها نمی
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 جوان نسلِ جنبشِ
 رسول پویان

 

 

 اسالیر فالتالنالۀ چالرکالیالن پاکسالتالان شدند مردم

 به طرح انگریالزوامریکا ویران شدند مردم

 انگریالز آمالد در خاوراز آن روزی که پای 

 گرفتار نفالاق و بی سر و سامان شدند مردم

 خراسالان کهن میدان جالنگ کینه تالوزان شد

 به گرداب شب تاریک غم گردان شدند مردم

 به دورخویش میپیچند وراه چاره پیدانیست

 از آن وقتی که بند دایالرۀ شیطان شدند مردم

 قرونی درنفاقِ خانه جنگیهای زی زی رفت

اله کُالنالالالدۀ مجالبالالالالور آتالشالالالدان شالالدند همیالشالال

 مردم

 هماره شاله شجاع هالا آمالدنالد با زور بیرونی

 به نام قالوم ومذهب تابع و پسمان شدند مردم

 یقالیالنالاً امالریکا از انگلالیس امالداد می جالویالد

 ز جورنقشه های کهنه بس ناالن شدند مردم

 سالران ارگ و طالالب نالوکالران اجنبی باشالند

 بازی هالای مالزدوران شدند مردمتمالاشالاچی 

 خلیل زاد و غنی و کالرزی آخالر میهن ما را

 به پاکسالتان دادیالد، ناله و افالغالان شدند مردم

 غنی بیست سال با اقوام مظلوم وطن جنگید

 فراری راکنید پرسان؛هان! افغان شدند مردم

 کجاشدنام وننگ وغیرت والف وطن دوستی

 ان شدند مردمفالالدای حالیالله و نالیرنگ نالامالرد

 سالیه کردیالد روی خالویشتن را باز در تاریخ
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 افشان شدند مردمزبی ننگی تان ازدیده خون 

 غنی درارگ بازی کرد وطالب برسر میدان

 ز نیرنگ سالیابازیچاله هالا حیران شدند مردم

 غنی ارتش را تساللالیم پاکالستان و طالب کرد

 به حال افسر وعسکر بس گریان شدند مردم

 به ظاهالر ضد پنجابید و در باطالن مزدور اید

 وطن بفروختید بس بی بها پژمان شدند مردم

 دروغ وخوشکل دموکراسی نیستدگرحرف 

 مقالابل با امیر دسالت عمران خان شدند مردم

 دوباره مکتب نسوان و دانشگاه شالود مسدود

 اسالیر جنگل تاریک پالر حالیالالوان شدند مردم

 چالرا آمد امریکا؟ چرادرنیمه شب بگریخت؟

 لگالدمالال عجالالائالب بالازی دوران شالدند مردم

 د بربادهرآن چیزیکه امریکا به کشورداد، ش

 باله دسالتور قالرارداد قالطر ویالران شدند مردم

 به نام ترجمان فکرجوان را می برند ازملک

 مقالابالل بالا هالزاران فالتالنالۀ پنالالهالان شدند مردم

 فکنده پالول و ثالروت رهالبالران پالیر را در دام

 باله نیروی جالوان از دل هالم پیمان شدند مردم

 آزاد باله زور جنالبالش نسالل جالوان میهن شالود

 اگر با دانش وعقل وخرد خواهان شدند مردم

 

 16/8/4141رسول پویان 

 

 بازگشت به نمایه

 

 

 

 

 

به نام ترجمان فکرجوان را مالی  

 برند ازملک

مقالابالالالل بالالالا هالالالزاران فالتالنالالالۀ 

 پنالالهالان شدند مردم

فکنده پالول و ثالروت رهالبالران 

 پالیر را در دام

باله نیالروی جالالوان از دل هالالم    

 پیمان شدند مردم
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 کابل!
 بهروز مطلب زاده

 

 کابل

 قلب خونین منطقه

 کابل

 دلِ خونچکانِ هرچه مرد و زن

 کابل

 آوردگاه رستم دستان

 کابل

 پوش همیشه در عزاعروس سیه 

 کابل

 آشیانِ سوخته سیمرغ

 کابل

 شهرِآفتاب وُ باد وُ طوفان و سهمگین

 کابل

 معیادگاه خشم

 کابل

 شهرِ در حصارِ قله های پرغرور

 کابل

 «دوستان» شهرِ زخم خورده دیرین ز

 کابل

 شهر عشآ وُ نفرت وُ جنون

 کابل

 کویرِ ماتم وُ درد وُ اشک

 گابل

 زادگاهِ افعیِ افیون

 کابل

 کشتزار سوخته شقایآ

 کابل

 شهر داغ وُ درفش 
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 کابل

 شهر هزار زخم 

 کابل

 شهر بوسه خدا بر لب تبدار ابلیس

 کابل

 شهر حماسه های از یاد رفته

 کابل

 شهر انفجار، مناجات، دشنام

 کابل

 شهر ویران ِ دالر وُ دینار

 کابل

 شهر دروغ، جهاد، شرارت وُ تعصب

 کابل

 به آسمانشهر دست های گشوده رو 

 کابل

 شهر اسیر و در بند

 کابل

 شهر نیازمند وُ چشم به راه فریاد رسی ز راه دور.

 آه ...

 این زخم خورده دل

 یاری می طلبد

 زمن...

 زتو...

 ز ما...

   آلمان ۲111سپتامبر  ۲5                             

 
 

 بازگشت به نمایه                                                                                                                                
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 کاش می دانستی مالعمرای
 سال 41ی شعر از سیدعلی صالحی درفاصله دو

 

  ای کاش

  دانستخاشاکِ خفته به راهِ باد می

  چه پاییز دست به داسی

  .کمر به قتل عامِ گندم و بابونه بسته است

 

  ای کاش

  وطنی بیبوته

  دانستبه راهِ باد می

  منزلِ بیابان وی بیچه آواره

  !ایچه سوختن به خاکستر چاله

 

  تو پیرم کردی مُالعُمر

  مگر مرا به جُرمِ کدام حَرام

  اندی باد آفریدهاز پیچ و تابِ تازیانه

  که در سرزمینِ تو زن زاده شدم؟

  اَم به خاموشیِ وطنخوانیدیگر چه می

  من

  سارِ سربُریده به باالی دار

  ی پَستو نشینِ توکُتک خورده

  تو

  دستار بندِ حد زنانِ هار

  ی قندهارفتوانویسِ قلعه

  به بامیانخواهی از کُشتنِ بودا دیگر چه می

  بلبل به باد غیس ...؟

 

  !کاردریغا کبوتر کُشانِ کهنه

  سلیمه به سنگسار و

 خواهرم به خانه مُرد، 

  کودکانم به کابل و

  .های کویتشویَم ... کرانه

 

  پس ما مگر
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  ایممعجزه مُردهمقابلِ کدام کتابِ بی

  پناهیِ آدمی راکه بی

  !ایدگوران ندیدهجُز جِرزِ دیوار و مزار زنده به 

  پس این بُرقَع پوشِ کابلی

  کی از پستویِ هزار حجاب به در خواهد شد؟

 

  دریغا مُالعُمر

  دانستیای کاش می

 .ترا نیز به گمانم زنی زاییده است

 1581دریغا مالعمر/انتشارات آرویج/  

 

 کابل، هی کابل!

 

 

 کابل، هی کابل!

 ست مناین عمری

 در عزایِ تو

 ام.شیون کم آورده

 
 کابل، هی کابل!

 العَزایِ وطن...وطن!عین

 ست که ماهاین عمری

 دیگر از مزارِ مسعود

 کند.طلوع نمی

 
 کابل، هی کابل!

 شرفبی به آن گردنْ شکستۀ

 بگو

 ایگور به گورِ هر گوری که رفته

 آخورنشینِ همو خواهی شدباز 

 که بیرق

 به نوبتِ دیگری داده است.

 

 گویم: مردک!من به تو می

 ایتو با مردمِ خود چه کرده

 که مرگ از هراسِ مرگ

 رود.پیشبازِ پتیاره می

 
 کش!دریغا... زنْ کشانِ کباده

 این تاجِ هر جایی نشین

 صورتِ شمابرای سرهای بی

 سنگین است!

 منتظر باشید

 آرشخدنگِ 

 دوباره به جوزجانِ خسته

 خواهد رسید.

 

 خورشیدی 1011مردادماه  ۲۶ -تهران

 

 

 
  

 بازگشت به نمایه
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 افغانستانِ تنها و بی دفاع
 رحمان

 
 سپاهِ مرگ، موج برداشته بود

 مثلِ موجِ کرونا،

 که جان مردمان میهن بالزده ام را

 می ستاند

 و یا طاعون که پردهِ سیاهِ مرگ

 بر پیشانی تاریخ نشانده

 
 همه دروازه های شهر،

 به روی تحجر گشوده شد

 و حاال طالب،

 از دخمه های تاریخ بازگشته

 با ریشی بلند

 و اسلحه بر شانه

 از روی استخوان هایِ فراموشی

 فرشِ قرمز نهادهپا بر 

 پشتِ سر،

 غبار سیاهی از جاده ها

 بر سقف آسمان نشانده

 از شهرها بوی مرگ می آید

 بوی خون، نقش زده،

 بر خانه ها و... شهرها 

 افغانستان تنها

 و بی دفاع،

 سر بر بالینِ مادران سوگوار گذاشته

 دخترانی، با بکارتی برداشته

 به خون نشسته 

 و فریادِ مرگ،

 بلند می آید از هرات،

 

 از مزار شریف

 از بلخ و شهرهای دور می آید

 شیونِ مادرانِ سیاهپوش 

 در گوش کابُل می نشیند

 جنبش تَحجر و سیاهی،

 آماده جلوس،

 بر تختِ حکمرانی ست

۲0  /3  /1011    

 

 

 بازگشت به نمایه                                                                                                                                                         
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 یک نام، یک جهان

 

 ویژه نامۀ 
 جیمزآرتور بالدوین
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 بالدوین جیمز نامۀزیست
 جلیلی داود:  ترجمه

 

 در و شد زاده نیویورک هارلم در 1940 سال اوت 14 در بیستم، قرن نویسندگان بزرگترین از یکی بالدوین، ارتور جیمز
 کوه با» در ویژه به هایش، نوشته در بالدوین تربیت گان،دازنویسن بسیاری مانند. شد بزرگ دشواری بسیار محیط

 .است یافته بازتاب «بگذار درمیان
 رفتار ترین وسخت کرد،می مبارزه بزرگ خانواده یک از حمایت برای که بود، اونجلیک کشیشی بالدوین، ناتنی پدر

 تالش نوشتن برای حتی و کردمی مطالعه پیوسته درجوانی بالدوین. کرد می طلب خود فرزند نه از را مذهبی
 در. بگریزد خود محیط از تئاتر و سینما ادبیات، به توسل با کردمی تالش که بود ممتازی آموزدانش او. کوشیدمی

 وسوسه برابر در بیشتر گیر ضربه عنوان به هم تاحدی و جنسی بلوغ به پاسخ در حدی تا ، اشسالگی 10 تولد تابستان
 در ارشد دستیار عنوان به سال سه او. شد مذهبی انگیز هیجان تحول دستخوش جرم و مخدر مواد حاضر همیشه
 واعظ به خود عالقه مسیحی اصول دادن قرار پرسش مورد به شروع با اما کرد، خدمت پنتکوستال فایرساید انجمن
 .داد دست از را شدن

 و برادران از حمایت برای کار یافتن به مجبور دبیرستان، در تحصیل از فراغت از پس اندکی ،1904 سال در بالدوین
 و گرفت مید بل در دفاعی صنعت در را شغلی بالدوین. بود انداخته ازکار را او پدرناتنی روحی ثباتی بی شد، خواهرانش

 در او های تجربه. شد رو در رو جدایی کننده تضعیف مقررات و تبعیض نژادپرستی، با بار اولین برای نه جا، آن در
 خود پیشه تنها را نویسندگی گرفت تصمیم بالدوین آن از پس که بود، او پدرناتنی مرگ از پس بالفاصله  نیوجرسی

 .سازد
. کردمی اداره را خودش عجیبی گوناگون کارهای انجام با غازکرد،آ را رمانی نوشتن و رفت گرینویچ روستای به بالدوین

 با. کند دریافت را ساکستون.اف اوژن 1902 سال  بورسیه کرد کمک او به که شد آشنا رایت ریچارد با 1900 سال در
 ای فزاینده صورت به او. نشد رمانش تکمیل به قادر سال آن در بالدوین کرد،می فراهم بورسیه که مالی رهایی وجود
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 و ها مقاله پذیرش کمنتاری و نیولیدر، نیشن، چون معتبری های ماهانامه حتی چه اگر ، را امریکا اجتماعی نظام
 روزن بنیاد بورسیه از استفاده با ،1908 درسال او. یافت کننده خفه بودند کرده انتشارآغاز اورابرای کوتاه های داستان

 .داشت نویسنده یک عنوان به بالدوین پیشرفت در بنیادی نقش خارج به سفر این. رفت پاریس به خود عبور برای والد
 از که ببینم توانستممی روشنی به یافتم، اقیانوس دیگر سمت در را خودم که زمانی» :گفت تایمز نیویورک به بالدوین

 یک نوه من. فرارکنید وطن از توانیدنمی هرگز. است وطنم کنممی حمل باخودم که را چه آن دیدمومی آیم،می کجا
 روندی احساسی، و مالی سخت دوران وجود با بالدوین.« بیایم کنار هردو با باید من. ام نویسنده یک و ام، برده

 حرکت. شدمی شامل را او دوجنسیتی پذیرش هم و خود میراث پذیرش هم که کرد آغاز را خود نفس ازشناخت
 آن حاصل دیگرش آثار و «جیووانی اتاق» ،«بگذار درمیان کوه با برو» که شد منجر خالقیتی انفجار به بالدوین

 منتقدان از بسیاری. نوشت درونیش خود و امریکا تاریخ با رابطه در هم مقاله سری یک زمان همین در او. روزهاست
»  ،«پسربومی یک های یادداشت» ها مقاله آن. دانندمی امریکایی ادبیات به او مشارکت ترین مهم را بالدوین مقاالت
 .شوندمی شامل را «نادیده چیزهای شاهد»  و«درخیابان نام بی»  ،«بعدی آتش» ،«داندنمی مرا اسم کسی
 ، امن گوشه هاینمایش. درآمدند نمایش به برادوی در که نوشت هایی نمایشنامه بالدوین ، مقاالت و ها برکتاب عالوه
 چارلی، خانم برای هایی مرثیه هم و دارد تاکید خدا با فرد شخصی برتجربه که پروتستانی مذهبی جنبش رفتار درباره

 .داشتند برادوی در آمیزی موفقیت های نمایش ، 1922 درسال تیل اممت نژادپرستانه قتل براساس
 به مدنی مبارزات دوران طی در را او -بود خورده صیقل جوان واعظی عنوان به درمیزخطابه که -بالدوین سخنوری توان

 استفاده سوء مشاهده وبا پذیرفت اکراه با نژادی سخنگوی عنوان به را خود نقش بالدوین. کرد تبدیل جنبش سخنگوی
 او مقاالت و هاسخنرانی که کردمی احساس بالدوین. شد ناامید ای فزاینده صورت به سرگرمی عنوان به او ازشهرت

 اخرین ایکس مالکوم و لوترکینگ، مارتین اورس، مدگار او، قطاران هم از نفر سه ترور. کنندنمی ایجاد اجتماعی تغییر
 .کرد برآب نقش امریکارا در نژادی آشتی برای او امیدهای
 میز نمایشنامه -کردمی کار هایی پروژه روی هنوز معده، سرطان از 1987 سال در خود مرگ زمان در بالدوین

 رها را امریکا شهروندی هرگز اما کرد، زندگی فرانسه در اساسا بالدوین اگرچه. لوترکینگ مارتین نامه وزیست استقبال،
 .تبعیدی تا بخواند «آمدکننده و رفت» را خود دادمی ترجیح و نکرد

  دوباره بررسی  آن متعاقب او مرگ و ،1982-1908 غیرداستانی مجموعه: بلیط قیمت" او مقاالت مجموعه انتشار
 به بالدوین آقای» :نوشت امریکایی معاصر نویسان داستان در سایر ال روبرت. ورکرد شعله را او میراث و زندگی دوره
 تبدیل رابدهد آن شخصی و تاریخی اخالقی، اهمیت تمام همگانی موضوع یک به بود قادر که مردی به پیامبر، نوعی
 ها امریکایی که تری عمیآ درک هرآن که است آن... کندمی برجسته را او آورد دست که چیزی قطعا. است شده

 داده شکل نیز را خودشان از درکشان باید واین. است گرفته شکل او سوی از نوعی به دارند نژادی موضوع از اکنون
 ».باشد

 نژادی ستیزه ناگوار آمدهای پی بر آشکاری شاهد توجه مشهورقابل نویس ومقاله نویس داستان عنوان به بالدوین
 ناظر عنوان به او شهرت آغازشد، شده قانونی نژادی جدایی هایسال آخرین در بالدوین کارنویسندگی. است امریکایی
 در را امریکا تباران افریقایی گریز های راهبرد و ها ناامیدی آرزوها، او که مدنی حقوق جنبش با زمان هم اجتماعی

  .درگذشت درفرانسه 1987 دسامبر 1 در بالدوین.  کرد رشد کردمی منعکس کام دشمن ای جامعه

      Chipublip: منبع

 بازگشت به نمایه                                                                                                                              
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 جیمز بالدوین درگفتگو با جوردن الگرابلی
 برگردان: داود جلیلی

 

وی ری س  اری پ رن،  وا ن  ل آ ز  ا ندن. عکس  ل ارکِ  یدپ ها در  دوین  ل ا ب ره جیمز   1۲9و شما

  

گو در دو مکان مختلف انجام گرفت، دو مکانِ عزیزی که برای مبارزه جیمز بالدوین به عنوان واین گفت
یک نویسنده، حائز اهمیت بود. بارِ اول در پاریس، یعنی جائی که او اولین دورۀ نُه سالۀ رشد و شکوفایی 

اتاقِ »و « برو باکوه درمیان بگذار»اولِ خود اش را گذراند، و موفق شد تا دو رمانِ دوران نویسندگی
را بنویسد؛ و بارِ « های یک پسرِ بومییادداشت»اش تحت عنوان را همراه با گزیدۀ مقاالت ،«جیووانی

 جا کار و زندگی کرده بود. دوم، در سنت پل دونس، جایی که او طی ده سال آخرِ عمرِ خود، در آن

☘ ☘ ☘ 

 بگویید، چی شد که امریکا را ترک کردید؟  توانیدمی آیا

دالری که  01راستش من به ته خط رسیده بودم. من با 

درته جیبم داشتم به پاریس رسیدم، اما من حتمن باید 

از نیویورک خارج می شدم. واکنش های من به 

گرفتاری های دیگران عذاب آور شده بود. مطالعه زیاد، 

مدت زمان زیادی مرا ازمردم دور نگه داشته بود، اما باز 

مای خیابان ها، و مقامات دست و مجبور بودم با سر

 پنجه نرم کنم. 

من معنی سفید پوست بودن را می دانستم و می 

دانستم که سیاه بودن یعنی چه ، و آن چه را که داشت 

برسرم می آمد به خوبی می دانستم. من شانس دیگری 

جزفرار کردن نداشتم . من درشرف رفتن به زندان 
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که، یا باید کسی را  بردمبودم،  من در شرایطی بسر می

می کشتم و یا کشته می شدم.  بهترین دوست من 

دوسال پیش از آن، با پرتاب کردن خود از روی پل 

 جرج واشنگتن خودکشی کرده بود. 

به پاریس رسیدم؛ یک کلمه  1908وقتی من درسال 

هم زبان فرانسه بلد نبودم. کسی را نمی شناختم و نمی 

 خواستم هم کسی را بشناسم. 

بعدها، وقتی که با امریکایی های دیگر رو به رو می 

شدم، از آن ها دوری می کردم، چون آن ها پولدارتر 

ازمن بودند و من نمی خواستم این احساس را داشته 

باشم که 

سربارکسی 

هستم . یادم 

می آید، چهل 

دالری که با 

خودم آورده 

بودم، دو یا سه 

روز دوام داشت. 

می توانستم  

 - باپولی که

اغلب در آخرین 

قرض  -دقیقه

می گرفتم از 

این هتل به آن هتل بروم، واقعا نمی دانستم چه بالئی 

قرار است سرم بیآید. بعد هم مریض شدم. و در کمال 

تعجب از هتل بیرونم نیانداختند .  یک پیرزنی، خانم 

پیری، یک مادر بزرگ پیری، سه ماه ازمن پرستاری 

باز یافتم، او برای درمانم از که سالمتیم را کرد تا این

 داروهای سنتی استفاده می کرد. 

او مجبور بود برای اطمینان از زنده بودن من هر روز 

 صبح، پله های پنج طبقه را باال بیاید. 

من در این دوره  خیلی تنها بودم و دلم می خواست به 

همین حال بمانم. من تا زمانی  که، درنیویورک به 

تبدیل شدم، عضو هیچ فرقه ای  مردجوان خشمگینی

 نبودم.

 چرا فرانسه را انتخاب کردید؟  

مسئله اصلی،  -انتخاب فرانسه خیلی اهمیتی نداشت

من اصال نمی  دانستم که  -خارج شدن من از امریکا بود

در فرانسه چه سرنوشتی خواهم داشت وچه به سرم 

خواهد آمد، اما این را خوب می دانستم در نیویورک چه 

 ی قرار است برسرم بیاید. چیز

اگرمن در آن جا می ماندم، ممکن بود جایم زیرخروارها 

خاک باشد ، درست مانند رفیقم که از روی پل جرج 

 واشنگتن خود را پرت کرد.

شما می گویید شهر او را تا سرحد مرگ پیش راند . آیا 

 منظور شمابه صورت استعاری است؟

درجستجوی جایی  نه، چندان استعاری. وقتی شما مدام

برای زندگی و درجستجوی شغلی برای خود  باشید. آن 

وقت شما شک به داوری خودتان را آغاز می کنید، شک 

تبدیل به انسان زمختی  کنید.به همه چیز را آغاز می

می شوید. واین زمانی است که شما به پرتگاه سقوط 

نزدیک می شوید. فرو افتادن را آغاز می کنید. شما 

کتک خورده اید، لت و کوب شده اید و)این کتک آدمی 

خوردن ( شما به هیچوجه تصادفی نبوده است. زیرا کل 

جامعه به بی ارزش کردن شما تصمیم گرفته است. و 

 دهند.دانند این کار را انجام میآنها حتی نمی

 آیا نویسندگی )برای شما( نوعی )راه( نجات بوده است؟

از چیزی گریخته باشم.  نیستممطمئن نیستم! مطمئن 

کنم. اتفاقاتی هر روز، من هنوز به نوعی با آن زندگی می

دهد. برای من اما این طوری دور وبر همه ما رخ می

اتفاق نمی افتد، چون من جیمز بالدوینم. من سوار مترو 

نمی شوم ودر جستجوی محلی برای زندگی نیستم. اما 
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جات کلمه دشواری بازهم اتفاق می افتد. از این رو ن

برای استفاده در چنین زمینه ای است. من به نوعی 

مجبور شده ام با توصیف محیط خود زندگی با آن ها را 

 یادبگیرم . این به معنی پذیرفتن آن ها نیست .

است که شما تصمیم گرفته  وجود داشتهآیا لحظه هائی 

باشید حتما باید بنویسید، وبیشتر از هر چز دیگری 

 ینکه یک نویسنده شوید؟برای ا

کردم بله. مرگ پدرم. تا وقتی که پدرم مرد فکر می

خواستم نوازنده توانم کارهای دیگری انجام دهم. میمی

کردم ، به هنرپیشه شدن بشوم، به نقاش شدن فکر می

ها قبل از نوزده سالگی من بود. کردم. همه اینفکر می

سیاه  با شرایط موجود در این کشور، یک نویسنده

 پوست شدن غیر ممکن به نظر می رسید. 

به عنوان من  کردندزمانی که جوان بودم، مردم فکر می

کاری به کار من  یک بیمارخیلی بد جنس نیستم،

او فکر  -نداشتند. اما پدرم به این مسئله بی باور بود

او می  کرد من خواهم کشت، کشته خواهم شد.می

های انسان سفید اعتراض دارم، که گفت من به تعریف

چه را که درباره کامال حآ داشت. اما من از پدرم آن

 اندیشید نیز آموختم. های انسان سفید میتعریف

او یک پرهیزگار بود، خیلی مذهبی و تا حدودی انسانی 

بسیار زیبا و در عین حال تا حدودی انسانی وحشتناک. 

که آخرین فرزندش به دنیا آمد مرد و من  او در زمانی

یک پرش. من سه سال   –دریافتم باید خیز بردارم 

مبلّغ بودم؛ از سن چهارده تا هفده سالگی. احتماال آن 

 سه سال بود که مرا به یک نویسنده تبدیل کرد.

کردید به دقت نوشته آیا موعظه هایی که از منبر ادا می

ا از ذهن خودِ شما ها مطلقشده بودند یا همه آن

 گرفتند؟سرچشمه می

توانستم از یک متن فی البداهه بسازم، مثل یک من می

نوازنده جاز که تم هائی را فی البداهه می نوازد. من 

من متن ها را مطالعه  -هرگز متن موعظه ای ننوشتم

می کردم. من هرگز یک متن برای سخنرانی ننوشتم. 

را نمی توانم  من یک سخنرانی از پیش نوشته شده

بخوانم. این نوعی بده بستان است. شما باید افرادی را 

کنید حساس کنید. شما باید به که با آن ها صحبت می

 ها پاسخ دهید. انتظارات آن

نویسید در ذهن خود یک خواننده آیا وقتی که می

 دارید؟

 توانید داشته باشید.نه، نمی

برخالف موعظه پس با این حساب )نویسندگی( کامال 

 گری است؟

کامال، دو نقش کامال ازهم جدایند. وقتی که شما پشت 

ایستید، باید طوری ظاهرشوید که مخاطب تان منبر می

کنید چه را درباره آن صحبت میباورکند که آن

نویسید، برای یافتن چیزی تالش دانید. زمانی که میمی

 دانید. کنید که نمیمی

کل زبان نوشتن برای من یافتن آن چیزی است که 

خواهم پیدا کنم. اما در هرحال دانم، چیزی که مینمی

 کند. چیزی شما را مجبور می

آیا این یکی از دالیلی است که تصمیم گرفتید نویسنده 

 یافتن خودتان؟ -شوید

مطمئن نیستم تصمیم گرفته باشم. همین بود یا چیز 

خودم، پدر خانواده بودم.  دیگر، چون  من در فکر

جوری نگاه نمی ها اساسا به موضوع این)البته( آن

حال بزرگترین برادر بودم، و این را کردند، اما با این

کردم، باید مثالی بزنم. من خیلی جدی تلقی می

توانستم اجازه دهم هر چیزی سرم بیاید، چون بعد نمی

 ها چه می آمد؟.ازآن برسر آن

هروئینی بشوم. در جاده هایی که تم توانسمن می 

مسافرت کردم و خیابان هایی که گشتم، هرچیزی 

درنیویورک.  -ممکن بود سر پسری مثل من بیاید

خوابیدن در باالپشت بام ها و در پیاده روها. تا همین 



1011 شهریور و مرداد/ 91 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

الگرابلی جوردن با درگفتگو بالدوین جیمز 211   

 

ترسم. درهر حال... پدرم امروز من از توالت عمومی می

دهم مشخص مرد، و من نشستم و آن چه را باید انجام 

  کردم.

 کی برای نوشتن وقت پیدا کردید؟

توانستم بنویسم آن زمان خیلی جوان بودم. می

زمان چند شغل را حفظ کنم. زمانی مانند جرج وهم

درپاریس و از شهراورول در محله های پایین و خارج 

لندن پیشخدمت بودم.... من اکنون نمی توانم آن کارها 

را انجام دهم. من در لوور ایست ساید)محله کارگری در 

منهتن( و در آن چه امروز سوهو )بخشی در لندن( 

 خوانده می شود کارکردم. 

 آیا برای راهنمایی شما کسی وجود داشت؟

پوست در نقاس سیاه « بیوفورد دالنی»آید با یادم می

گوشه خیابانی درروستائی ایستاده بودیم ومنتظر تغییر 

من « نگاه کن»نوربودیم، او به پایین اشاره کرد و گفت 

ی آن چه دیدم آب بود. او گفت، نگاه کردم و همه

که من نگاه کردم، ونفت را در آب و  "دوباره نگاه کن"

آبگیر را دیدم. آن صحنه، انقالب شهر منعکس شده در

توانم شرحش دهم. او به من برای من بود. نمی بزرگی

چگونه دیدن را آموخت، و زمانی که شما آن تجربه را 

 بینید. دارید متفاوت می

توانند کنید نقاش ها بیشتر از نویسنده هامیآیا فکر می

به یک نویسنده تازه کار کمک کنند؟ آیا زیاد مطالعه 

 می کنید؟

نی که سیزده سالم من همه چیز را می خوانم. من زما

بود، به طورباور نکردنی تمام )کتاب های( دوکتاب خانه 

را در هارلم خواندم. آدم از این راه مطالب زیادی درباره 

آموزد. اول از همه، می فهمد که چقدر کم نوشتن می

می داند. این حقیقت دارد که آدم هرچه بیشتر می 

یادمی داند. من هنوزهم آموزد، می فهمد که کمتر می

 گیرم که چگونه بنویسم. 

دانم این من نمی دانم تکنیک چیست. همه آن چه می

است که باید طوری بنویسم که خواننده ها آن را 

ببینند. این را من از داستایوسکی، از بالزاک آموختم. 

مطمئنم که اگر با بالزاک آشنا نشده بودم، زندگی من 

اگر چه   باشد. توانست بسیار متفاوت بودهدر فرانسه می

هنوز آن را تجربه نکرده ام، من چیزهایی در باره 

نگهبانی ساختمان، تمام نهاد ها و شخصیت های 

فرانسه، شیوه ای که کشورو جامعه آن کار  را اداره 

کند می دانم. )درباره این که( چگونه راه خود را پیدا می

کنم و در آن گم نشوم، واحساس عدم پذیرش از سوی 

 "دهد که م. فرانسه، این احساس را به من میآن نکن

،  "اگر بتوانم چیزی را انجام دهم، باید آن را انجام دهم

 چیزی که در امریکا نتوانستم به دست آورم. 

من مایل نیستم )به این امر( عمومیت بدهم. اما در سال 

هایی که من در امریکا بزرگ شدم، نمی توانستم آن 

 تعریف شده بودم.  کاررا بکنم. من پیشاپیش

خواستید درباره آن بنویسید از همان آغاز چه میآیا آن

 آمد؟به راحتی  به ذهن شما می

توهمی که باید  -من باید از یک کم رویی وحشتناک 

 شدم.همه چیز را از هرکسی پنهان کنم رها می
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فکرمی کنم کسی که یکی دوسال، و آن هم بدون  

یادداشت، در کلیسایی سخنرانی کرده باشد هرگز نمی 

 تواند آدم کم روئی باشد.

ترسم. ارتباط من آن زمان ترسیده بودم و اکنون هم می

یک جاده دو طرفه است، در واقع، مسئله گوش دادن به 

دیگری است. در زمان جنبش حقوق مدنی، من 

کشیشی که مرا  تاالهاسی بودم و درکلیسایی در

شناخت، نامم را خواند و درخواست کرد تا چند می

کلمه ای بگویم. من سی و چهار ساله بودم و هفده سال 

پیش منبر را ترک کرده بودم. لحظه ای که من باید 

پامی شدم واز راهرو ردمی شدم و پشت آن منبر می 

گی من تا آن زمان ایستادم عجیب ترین لحظه در زند

بود. من برای انجام آن تالش کردم و زمانی که از منبر 

پایین آمدم و به راهروبازگشتم، زن سیاه پوست نسبتا 

او  "سالخورده ای در بین جمعیت به دوستش گفت،

 « کوچک، اما پرجلوه است!

 روندهایی که شما قادر به نوشتن شدید چه بود؟

انم کیستم و من برای رسیدن به شرایطی که بد

چیستم، که مرا از تمام چیزهایی که گفته می شد من 

هستم جدا می کرد، باید مدت زمانی منزوی می شدم. 

کردم که حس می 1921یادم می آید درست حوالی 

توانم چیزی بشوم، پوست اندازی و تولدی دوباره. می

شاید، من نبودم، اما قطعا با خودم احساس راحتی 

و بعد توانستم بنویسم. در تمام سال کردم. بیشتری می

من فقط کاغذ سیاه کردم، نوشتم و  1909و 1908های 

 پاره کردم.

ها، سال های دشواری بودند، وبا این حال شما آن سال

و  1902های چهار بورسیه نویسندگی را بین سال

دریافت کردید. این بورسیه ها چقدردلگرمی به 1926

 شما داد؟

بورسیه  -می اولی مهم ترین بودخوب، از لحاظ دلگر

. من بیست و یک ساله بودم. 1902ساکستون در سال 

من وارد دنیای انتشارات و سخنرانی شده بودم. و کتاب 

داستانی )نوولی( وجود داشت، که چند سال بعد به برو 

 باکوه درمیان بگذارتبدیل شد. 

کردید برای آیا ساکستون در کاری که روی آن کارمی

 کرد؟شما تالش میکمک به 

درتمام کردن داستان به من کمک کرد، مرا زنده نگه 

داشت. داستان کار نکرد، اما من کار نقد کتاب را برای 

بیست دالر برای هر بررسی آغاز کردم.  -نیولیدر با ده 

من باید همه چیز را می خواندم و باید تمام وقت 

 نوشتم، و آن  کار، شاگردی)کارآموزی( بزرگی بود . می

ن با آن ها کار می کردم چپ بودند از افرادی که م

های سوسیالیست. ها، تروتسکیستمرکز تروتسکیست

جه محیط بسیار من سوسیالیست جوانی بودم. آن

زیبایی برای من بود، به یک جهت مرا از نا امیدی نجات 

با سیاهان »هایی که من بررسی کردم داد. اما اکثر کتاب

بود، « ان باشیدها مهرببا یهودی»، «مهربان باشید

درحالی که امریکا در حال فرو رفتن به یکی ازتشنج 

کردند با های لیبرالی خود بود. مردم ناگهان کشف می

زمین و بهشت »، «توافآ جنتلمن»هایی مانند کتاب

کردند با مشکل یهودی دارند، یا کشف می« عالی

و کیفیت مشکل « سلطنت خون شاه»هایی مانند کتاب

 را دارند.  هاسیاه پوست

هایی ها هزاران نسخه از چنین تراکتدر طی آن سال

رسید باید تک تک منتشر شده بودند و به نظرم می

ها را بخوانم، رنگ پوست من مرا کارشناس کرد. و آن

همین طور، وقتی که به پاریس رسیدم، من باید همه 

کردم، ها را، که واقعا دلیل مقاله من بود تخلیه میآن

و  –من آن زمان قانع شدم  "ن اعتراض همهداستا"

ها کاری جزتحمیل که این گونه کتاب -هنوز هم هستم

یک تصویرکاری انجام نمی دهند. همه این ها کامال در 

جهتی که به عنوان نویسنده اتخاذ کردم نقش داشت، 

آمد که اگرمن نقش یک قربانی را چون به نظرم می
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بگیرم پس من به سادگی اطمینان بخش مدافعان وضع 

موجود هستم، مادامی که من قربانی باشم، می توانند به 

من رحم کنند و چند شاهی بیشتر به مبلغ  چک اعانه 

خانه من اضافه کنند. به این شیوه چیزی نمی  -

توانست تغییر کند، من چنین احساسی کردم، و آن 

جدید و نقطه نظر دیگری  مقاله آغاز پیداکردن واژگان

 برای من بود. 

اگر احساس کردید که دنیا دنیای سفید پوستان است، 

چه چیزی سبب شد فکر کنید که امتیازی در 

نویسندگی وجود دارد؟ و چرا نویسندگی متعلآ به یک 

 جهان سفید پوست است؟

چون آن ها مالک کسب و کارند. خوب ، دریک مسیر 

د آن بود که من نباید به قهقرایی، آن چه رخ می دا

خودم اجازه دهم از سوی دیگران تعریف شوم، سفید یا 

سیاه. به من فشار می آورد تا همه را برای آن چه به 

سرم می آمد سرزنش کنم. آن چه برای من اتفاق افتاد 

مسئولیت من بود. من هیچگونه ترحمی نمی خواستم. 

سیار من ب "تنهایم بگذار، خودم درستش خواهم کرد."

چون همان چیزی می ، زخمی بودم و خیلی خطرناک

شوید که از آن نفرت دارید. این چیزی بود که برای 

پدرم اتفاق افتاد و من نمی خواستم برای من هم رخ 

دهد. دشمنی او متوقف شد و به ضد خودش تبدیل 

می او تنها در خانه -شد.او نتوانست ازآن جلوگیری کند

گیری کند،ومن فهمیدم  با خشم از آن جلوتوانست 

برای خود من هم در حال وقوع است. و پس از آن که 

دانستم بهترین دوستم خود را از روی پل پرت کرد، می

پاریس. با چهل دالر و  -که نفر بعدی منم. از این رو

 یک بلیط یک سره. 

شما یک بار در پاریس زمان زیادی را در باالخانه کافه 

های برو باکوه درمیان بگذار و رمان فلور گذراندید. آیا

 جا نوشته شد؟اتاق جیووانی در آن

یک مقداری از رمان برو باکوه درمیان بگذار باید در آن 

جا و هتل ورنو، که وقتی جا نوشته شده باشد، بین آن

در پاریس بودم زمان زیادی را آن جا گذراندم. ده سال 

وئیس در پس از حمل آن کتاب ، سرانجام آن را در س

عرض سه ماه به پایان بردم. من همیشه نواختن بسی 

اسمیت را در حالی که در کوه ها بودم، و نواختن او را 

تا زمانی که خواب آلود می شد به خاطر می آورم. 

نوشتن کتاب خیلی دشوار بود چون زمانی که آغاز 

کردم من هم خیلی جوان بودم، هفده ساله، کتاب واقعا 

و پدرم بود. چیزهایی وجود داشت که در در باره خودم 

آغاز، من به لحاط فنی نمی توانستم با آن ها کنار بیایم. 

مهم تر از همه ، نمی توانستم باخودم کنار بیایم. این 

جایی است که هنری جیمز، با ایده کاملش درباره 

مرکزهوشیاری و استفاده از یک هوش مفرد برای گفتن 

به من ایده بنا کردن  داستان به من کمک کرد. او

 داستان روی تولد جان را داد.  

با البرتو موراویا، که گفت باید تنها به روایت اول شخص 

نوشت، چون سوم شخص یک نقطه نظر بورژوایی را 

 برجسته می کند، موافقی؟

من چیزی دراین باره نمی دانم. اول شخص ترساننده 

شم، که از ترین دیدگاه است. من مایلم همراه با جیمزبا
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چشم انداز اول شخص متنفر بود، که خواننده ها دلیلی 

چرا باید شما به این من محتاج  -بر اعتماد به آن ندارند

وکالت زورکی در  باباشید؟ این شخص واقعا کیست که  

 کل صفحه ها عربده می کشد؟

غیراز اتاق جیووانی، زندگی شخصیت های سیاه پوست 

 را، برای اولین بار کی درک کردید؟ 

من فکر می کنم تنها پاسخ محترمانه این است که اتاق 

جیووانی از چیزی بیرون آمد که من با آن روبه رو بودم. 

دانم کی آمد، اگرچه از آن چه بعدا به من کامال نمی

جیوانی دریک حزب بود کشور دیگر تغییر کرد گسست. 

. او تمام نور کتاب را رسیدو درمسیر خودش به گیوتین 

گرفت، وبعد کتاب متوقف شد و هیچ کسی در کتاب 

نمی توانست با من صحبت کند. فکر می کردم باید 

جیووانی را در یک داستان کوتاه مهرو موم کنم، اما به 

درآن نقطه از  -اتاق جیووانی تبدیل شد. من قطعا 

 "نمی توانستم اصال وزن زیاد دیگری،  -دگی امزن

 را تحمل کنم.   "مسئله سیاه

پرتو اخالق جنسی چیز دشواری برای برخورد بود. من 

نتوانستم هر دو قضیه را در یک کتاب به کارببرم. جایی 

برای آن وجود نداشت. من باید آن را به صورت متفاوتی 

حضور یک  امروز انجام دهم، اما در آن زمان، داشتن

در آن لحظه، و در پاریس، کامال  ،سیاه پوست در کتاب

 خارج از توان من بود. 

 آیا داوید بود که در اتاق جیووانی اول ظاهر شد؟

اوبود، بله، اما آن داستان یک تاریخ عجیبی دارد. من 

منتشر کنم ، قبل از آن که  داستان قبل از آن که یک

دانم چه بر امریکا را ترک کنم چهار داستان نوشتم. نمی

ها دریک ها آمد. وقتی که من خارج شدم آنسر آن

کیف دستی بودند، که گمش کردم، وهمین. اما تکوین 

اتاق جیووانی در امریکا است. داوید اولین شخصیتی بود 

ونده خاصی بود که من به او فکر کردم؛ اما به خاطر پر

که پسری به نام لوسین کاررا، که یک نفر را کشته بود، 

شناختم کرد. او برای برخی افراد که من میگرفتار می

شناختم. اما من مجذوب من شخصا اورا نمی -آشنا بود

دادگاه شده بودم، که یک مرد عیاش ثروتمند و همسر 

ن او از جامعه ای سطح باال گرفتار آن بودند. از ای

اولین روایت اتاق جیووانی پدید آمد، چیزی که ، افسون

نادان گذاشتم، داستانی که هرگز اسم آن را آرتشیان 

ن تمام نشد. نی و استخوا ا تاق جیوو ا ندی  ب

ود. ب ماجرا  کشور دیگر درآن 

ی شما، که  تا حد زیادی آیا بعد از دو رمان اولیه

)روایت های( به شدت شخصی بودند، نبود که شما 

)رمان( کشوری دیگر تقابل سیاسی و جامعه شناسی در

مطرح ) که درمقاله های شما آشکار بود( بسیاری را 

 کردید؟

از نظر من، تالش برای صرفا شخصی بودن)روایت( یا 

ترسیم یک حوزه بزرگ به آن شیوه به طور کلی جواب 

داند کتابش را چگونه نمی دهد. هیچ کس نمی

نویسد. برو باکوه درمیان بگذار درباره روابط من با می

پدرم و کلیسا بود، که در واقعیت همان است. آن کتاب 

چیزی بود که آن د، یافتن تالشی برای  دفع چیزی بو

چه برای همه ما اتفاق افتاد، بر سر پدرم آمده بود، آن

و  -و همچنین برای جان -آن چه برسر خود من آمد

که ما چگونه توانستیم از محلی به محل دیگر برویم. این

رسد، اما کتاب در باره البته بیشتر شخصی به نظر می

 جان نیست، کتاب در باره من هم نیست.

 -نویسدهرکسی تنها از یک چیز می "شما گفته اید

 "تجربه خود فرد

ساعته  40بله، و البته تجربه یک نفر ضرورتا واقعیت 

آید، خود آن فرد نیست. هرآن چیزی که برسر شما می

همان چیزی است که وقتی )والت( ویتمن در 

من انسانم، رنج بردم،  "گوید خود می "قهرمان"شعر

آن را درنظر دارد. بستگی به آن دارد  "من آن جا بودم

 که منظور شما از تجربه چیست.
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عدالتی رسد که مبارزه شما با بیبا این حال، به نظر می

اجتماعی که به عنوان مواد و درون مایه مقاالت 

شماکنار گداشته شد، درعین حال داستان شمابه طور 

 برجسته ای با گذشته خود شما درگیراست.

به عنوان یک نویسنده زنده بمانم در  من اگر بخواهم

نهایت باید کتابی مانند کشوردیگر بنویسم. از سوی 

 "یا "افسردگی سانی "های کوتاه ماننددیگر، داستان

نوشته شدند «کشور دیگر»از  که قبل "شرایط پیشین

حال از وضعیت به شدت شخصی بودند و با این

روستا  دشوارضروری نویسنده جوانی در حال مبارزه در

 فراتر می رفتند.   "افسردگی سانی"یا از سانی در

رالف الیسون 

در مصاحبه با 

پاریس ریویو 

 "گفت که 

اصوال، نه در 

رابطه با 

عدالتی، بی

بلکه در رابطه 

می  "با هنر

نویسد، 

درحالی که 

آدم ممکن 

است شما را 

گوی سیاه پوست ها تلقی کند تقریبا به نوعی سخن

 وبشناسد.

من همیشه به این فکر  -گو نمی دانمخودم را سخنمن 

کرده ام )که این ادعا( می تواند تا اندازه ای گستاخی 

 باشد.

یقینا شما ازاین واقعیت که افراد زیادی، مقاله ها ونیز 

خوانند و با آن ها و خطابه ها و...  شما را میسخنرانی

 کنند اطالع دارید. حرکت می

ها به قب برگردیم. آن مقالهاجازه دهید اکنون به ع

صورت واقعی از زمانی که من در اوایل بیست سالگی 

ها  برای نیو لیدر و نیشن منتشرشده بودند بودم ، وآن

تاریخ  تمام آن سال های قبل را تعریف می کنند. آن 

ها تالشی برای بردن من ورای آشفتگی بود که قبل تر 

طوالنی زندگی  ذکر کردم. من در پاریس به اندازه کافی

کردم تا اولین رمانم را ، که برای من خیلی مهم بود، 

کامل کنم )یا اصال ممکن بود اینجا نباشم(. آن چه بعدا 

با این که  -  27تا  22  -مرا در پاریس نگه داشت

دانستم باید به امریکا بازگردم، این حقیقت بود که می

من در حال رفتن به نوعی سبک بالی در زندگی 

 وصی خودم بودم. و من رفتم. خص

من زمانی درجنبش اجتماعی حقوق مدنی حضور 

داشتم ، زمانی مارتین لوترکینک و مالکوم ایکس و 

مدگاراورس و تمام افراد دیگررا مالقات کردم، نقشی که 

باید ایفا می کردم مسلم شده بود. من خودم را گوینده 

م گو نمی دانستم، اما می دانستعمومی یا یک سخن

توانم داستانی را از میز سردبیر بگذرانم. و زمانی که می

توانید کاری انجام دهید، اگر شما در می یابید که می

تواند دشوار آن را انجام ندهید کنار آمدن با خودتان می

 باشد. 

تر بودید، چه فرقی بین هنر و وقتی که خیلی جوان

 گذاشتید؟اعتراض می

کردم و ها به مثابه ادبیات فکر میمن به هر دوی آن

کنم. من تضادی را که برخی افراد به هنور فکر می

کنند عنوان )تضاد(ذاتی)بین این دو( خاطرنشان می

توانم آن چه را رالف، در راس بینم، از این رو مینمی

دیگران، مد نظر دارد را درک کنم. تنها راهی که من 

زکنم، درواقع زمانی بود که من خودم را آن را باتوانستم 

در آن جاده یافتم، باید تصور می کردم که اگراستعداد 

داشتم، و استعداد من اهمیتی داشت، زنده ماندن درهر 

آورد می توانست ساده باشد. جایی که زندگی پیش می

هایی که درجنوب در آنجا من بعد از دیدن تمام محل
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پسران، مردان و زنان،  بوده ام و دیدن آن دختران و

سیاه و سفید، در اشتیاق تغییر، نتوانستم جایی بنشینم 

ها، ترک و استعداد خودم را پرورش دهم. بعد ازدیدارآن

 ها برایم امکان پذیر نبود. کردن آن

شما پس از درگذشت مارتین لوتر کینگ دچاریاس 

مطلآ بودید. آیا آن زمان نوشتن را دشوار یافتید، یا 

 کنید؟خروج از دلتنگی ها، بهتروبیشتر کار میبرای 

اصال، هیچ کدام این ها برای خروج از دلتنگی ، که یک 

دهد. من فکر استعاره ادبی افسانه ای است جواب نمی

نمی کردم اصال می توانم بنویسم. من هیچ امتیازی 

برای آن نمی دیدم. من جریحه دار بودم...حتی نمی 

نم. نمی دانستم چگونه ادامه توانم در باره آن صحبت ک

 دهم، راهم را روشن نمی دیدم. 

 راه التیام این درد را سرانجام چگونه یافتید؟

کنم واقعا به واسطه برادرم داوید. من روی من فکر می

کردم، اما پس از کارمی« نام در خیابانبی»)داستان( 

ترور مارتین لوترکینگ، به آن دست نزده بودم. او تلفن 

توانم این کتاب را به پایان من نمی "و به او گفتمکرد، 

و او ازآن طرف   "دانم با آن چه کنم.برسانم. نمی

جا در سنت پل بودم ، و درهتل اقیانوس آمد. من در این

کردم. بیمار بودم، به ل هامی در میان جاده زندگی می

چهار یا پنج بیمارستان مراجعه کردم. خیلی خوش 

 یوانه نشدم. شانس بودم، چون د

بینید، من امریکا را پس از مراسم ختم ترک کردم و می

یا تالش کردم  -جا کارکردمبه استانبول رفتم. در آن

کارکنم. در استانبول بیمار شدم، به لندن رفتم، در 

لندن بیمار شدم، و دلم می خواست بمیرم. فرو ریختم. 

من به اینجا حمل شده بودم، خارج  بیمارستان 

 ایی در پاریس. امریک

در منطقه بوده ام، اما هرگز آمدن  1909من در سال 

برای زندگی به سنت پل را به خواب هم ندیده بودم. 

زمانی که در اینجا بودم، ماندگارشدم. من واقعا جای 

توانستم به امریکا دیگری برای رفتن نداشتم. خوب، می

ره بازگردم، و همین کار را کردم، برای اجرای رپی دربا

نژاد، که به صورت قابل توجهی به من کمک کرد. اما 

را خواند و آن را « نام در خیابانبی»اساسا، داوید آمد و 

 به نیویورک فرستاد.

در "شما زمانی، در مقاله ای در اسکویر نوشتید که 

آیا این گفته  "بدبختی نوآموز و درمصالحه استاد بودید.

 دهد؟زتاب نمیتالش شما برای انتشار اثرتان را با

نه، اگرچه شغل چنین پرآشوبی بوده است. ساختن یک 

زندگی راه وحشتناکی است. من با پیشرفت زمان 

نویسندگی را دشوارتر یافتم. من از روند کار صحبت 

کنم، که مقدار معینی انرژی و شجاعت ) اگرچه من می

استفاده ازاین کلمه را دوست ندارم(، و مقدار معینی بی 

 -دانم،  شک دارم که هرکسی را می طلبد. نمیپروایی 

بداند در رابطه با نوشتن چگونه صحبت  -حداقل خودم

 ترسم.کند. شاید، من از آن می

آیا نویسندگی را مانند نوعی بارداری ، باروری و زایش 

 زایمان می بینید؟

کنم. تمام روندهای نه ، من دراین باره چنین فکر نمی

واقعیت درباره آن صحبت  شخص بعد از -بارداری 

کند، اگر اصال کسی آن را مورد بحث قرار دهد. اما می

شما واقعا آن را درک نمی کنید. پس ازواقعیت ممکن 

است من اثری را مورد بحث قرار دهم، با این حال 

مشکوکم که آن چه من برای گفتن درباره آن انجام می 

 دهم  بعدا بتواند حقیقت تلقی شود. 

یشنهادکرد که بهترین کار جیمز بالدوین منتقدی پ 

تواند یک رمان خودزیست هنوز باید نوشته شود وآن می

بخشی از « درست باالی سر من»نامه باشد، که شاید 

 آن )رمان( بود.

او ممکن است هدفی ازآن پیشنهاد داشته . من قطعا 

امیدوارم، که بهترین اثرمن پیش روی من باشد. این 

چه  "خودزیست نامه"بستگی به آن دارد که  شخص از 
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منظوری دارد. من قطعا هنوز داستان خود را نگفته ام، 

 هایی را آشکار کرده ام. دانم که ، به هرحال قطعهاما می

ت های )داستان(خودتان هستید یا آیا شما شخصی

 خیلی به آن ها نزدیک هستید؟

کنم. اما، االن، نمی دانم آیا با آن ها احساس نزدیکی می

پس از مدتی در می یابید که شخصیت های شما برای 

شما از دست رفته اند،)این امر( داوری در باره آن هارا 

 کامال غیرممکن می سازد. وقتی که رمانی را به پایان

ترن همین جا متوقف  "می برید به معنی آن است که 

. شماابدا "جا پیاده شویدشود و شما باید همینمی

کتابی را که الزم دارید به دست نمی آورید، برای کتابی 

که به دست می اورید جا بازمی کنید. من همیشه 

گرفت چیزی احساس کرده ام که وقتی کتابی پایان می

دیدم، و همیشه زمانی که من وجود داشت که من نمی

کنم انجام هرکاری در باره آن هم توجه می به کشف آن

 دیراست. 

 آیا این اتفاق زمانی می افتد که کتاب منتشرشده است؟

دهد که شما اینجا پشت نه، نه، درست زمانی رخ می

میزنشسته اید. از طرف دیگر تاریخ انتشار چیز دیگری 

خارج است. آن چه در  است. آن زمان، از دستان شما

دهد آن است که درمی یابید اگر برای اینجا رخ می

انجام دوباره چیزی تالش کنید، ممکن است همه 

چیزهای دیگر را خراب کنید. اما، اگر کتابی شما را از 

محلی به محل دیگری ببرد، به نحوی که شما چیزی را 

بینید که پیش ازآن ندیده بودید، به نقطه دیگری 

اید. در آن زمان این دلداری کسی است، و شما  رسیده

 دانید که اکنون باید رهسپار جای دیگری شوید. می

آیا تعدادی از کارآکترهای شما درحال قدم زدن در 

 اطراف اینجا هستند؟

ها را روی کاغذ قراردهید ها قبل از آن که شما آننه، آن

ه کنند. و بعد از آن کقدم زدن در اطراف را شروع می

توانید آن ها را ها را روی کاغد قرار دادید دیگر نمیآن

ها در اطراف اینجا سرگردان ببینید. ممکن است آن

 ها را ببینید. باشند. شما باید آن

بنا براین زمانی که شما شخصیتی را در کارتان اسیر 

 کردید، آن شخصیت دیگریک شبح نیست؟

در عمل، آن چه رخ داده است آن است که آن 

شخصیت شما را  برای مدتی هرچند هم که طوالنی 

باشد تحت ستم قرار داده است، و وقتی رمان به پایان 

رسد می گوید خداحافظ ، خیلی متشکرم. نقطه می

پایان. قبل از کشوری دیگر، آیدا سال ها با من گفتگو 

 آییم.کرده بود. ما اکنون خیلی خوب با هم کنار می

 

فوس را در کشور دیگرحمل چه مدت پس از ان که رو

کردید، فهمیدید که او تصمیم به خودکشی دارد، یا  

پس ازآن که دوست نوجوان شما که از پل جرج 

 واشنگتن در نیویورک پرید تجسم یافته بود؟

آه، روفوس مستقیما از آن دوست گرفته شده بود، اما به 

اندازه کافی غریب بود، که در رمان او آخرین شخصی 

سید. من کتاب را چند بار نوشته بودم و بود که ر

کردم هرگز به آن درست نگاه نکرده ام. آیدا احساس می

مهم بود، اما مطمئن نبودم بتوانم حریف او شوم. آیدا و 

ویوالدو اولین افرادی بودند که من با آن ها سرو کار 

توانستم راهی برای شناخت داشتم، اما نمی

م بعد روفوس همراه شد و شما)خواننده( از آیدا پیدا کن

 کل حرکت را جهت داد.  

 گرا؟ریچارد، نویسنده ای تا حدی آرمانو 
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همه این ها خیلی از خاطره من دوراست. خوب، ویوالدو 

بود؛ که  برای مدتی اسم او را نمی دانستم. او اول دانیل 

نامیده شده بود، ودر یک نقطه سیاه پوست بود. آیدا، از 

طرف دیگر، همیشه آیدا بود. ریچارد و کاس بخشی 

گرایانه ازآرایش صحنه بودند. از نظر من، چیزی آرمان

رد وجود نداشت. او از روی چندین حرفه دوست در ریچا

لیبرال امریکایی آن زمان و اکنون مدل سازی شده بود. 

به هرحال، به خاطر آماده کردن خواننده برای دیدن 

دادم، که به وجود رافوس آیدا، باید برادری به او می

ها، و از نظرانطباق با درد منجرشد. از نقطه نظر سبک

مرا باز  -1961تا 1906از –نی انسان، که مدت طوال

داشت تا این واقعیت را که دوست من مرده بود می

 بپذیرم، سحرآمیزاست. 

دانستم که از لحظه ای که روفوس رفته بود، می

اگرشما)خواننده( بدانید که چه بر سر آیدا آمده بود، 

شناختید، وباید باید به همان اندازه رافوس را می

ر سراسر کتاب با ویوالدو و دیدید که چرا آیدا دمی

این قدر سخت گیر  -وبیشترازهمه با خودش -ان دیگر

بود ، چون تصمیم نداشت به زندگی با رنج  ادامه دهد. 

حرکت اصلی در کتاب، برای من، سفر آیدا و ویوالدو به 

 سوی نوعی وابستگی است.  

آیا دنده عوض کردن بزرگی بین نوشتن داستان و 

 وجود دارد؟نوشتن غیر داستان 

شما می پرسید، دنده عوض کردن. هر شکلی)ازنوشتن( 

دشوار است، هیچ یک آسان تر از دیگری نیست. همه 

کنند. هیچ کدام آسان به دست آن ها کونت را پاره می

 آید.نمی

 نویسید؟در روز چند صفحه می

نویسم. پس از آن که روز به پایان ها میمن شب

کنم، و تا ، من شروع میشودرسد، و شام تمام میمی

 کنم. حدود سه یا چهار صبح کار می

در شب نوشتن کامال نادر است؛ این طور نیست، چون 

 نویسند که سرحال هستند، صبح.اکثر افراد زمانی می

کنم که همه به رختخواب من زمانی کار را شروع می

رفته اند. من از زمانی که جوان بودم  مجبور بودم این 

خوابیدند باید تا زمانی که بچه ها می -انجام دهمکار را 

ماندم. و بعد در طی روز در مشاغل مختلفی منتظر می

کردم. من همیشه مجور بودم در شب بنویسم. کار می

دهم چون اما اکنون که برقرارم هم این کار را انجام می

 در شب ها تنهایم.

 هست؟ شوید که چیزی مطابآ میل شماکی متوجه می

کنم. خیلی درد آور است. شما ن مقداری بازنویسی میم

توانید کاربیشتری برای آن انجام دانید وقتی که نمیمی

دهید کارپایان یافته است، اگرچه ابدا دقیقا همانی 

نیست که می خواهید. در حقیقت، سخت ترین چیزی 

که اصال نوشته ام آن صحنه خود کشی در کشور دیگر 

نستم که روفوس باید خیلی زود دابود. من همیشه می

خودکشی کند، چون آن خودکشی کلید کتاب بود. اما 

من به  عقب انداختن آن )صحنه( ادامه دادم. البته، باید 

شد. با مرور خودکشی دوستم که از پل پرید نوشته می

نوشتن آن از نقطه نظر تکنیکی هم خطرناک بود چون 

استان ی داین شخصیت مرکزی در اولین صد صفحه

میرد، با وجود صدها صفحه ای که باید ادامه یابد. می

اشاره به خودکشی مانند یک پیش درآمد طوالنی است، 

و آن تنها نورانداختن روی آیدا است. شما هرگز وارد 

شوید، اما من باید شما)خواننده( را آماده فکر او نمی

 ید ببینید. آمادهآکردم آن چه را بر سر این دختر میمی

 -کردن شما)خواننده( برای حس انفجار مرگ برادر او

که  برای رابطه او با همه کلیدی است.  او تالش 

توانید آن کند که تاوان آن را همه بپردازند. شما نمیمی

کار را بکنید، زندگی مثل آن نیست، شما تنها خودتان 

 کنید. را نابود می
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رای شما به هرحال ، آیا این راهی است که با کتابی ب

 آغاز می شود؟ یا چیزی مثل آن؟

احتماال آن راه برای همه است: چیزی که شما را بر 

گذارد بروید. این دلتنگی از آن است. انگیزد و نمیمی

 یا کتاب را تمام کن یا بمیر. شما باید وارد آن بشوید.

 آیا این امر به نوعی شما را تطهیر می کند؟

این کاربرای من  خیلی دراین مورد مطمئن نیستم.

دانید آن مانند یک سفر است، و تنها چیزی که شما می

است که آیا زمانی که  کتاب تمام شود، برای ادامه 

 )خواننده را( فریب نداده اید. -آماده اید

 تواند باشد؟فریب  دادن چه می

 طفره رفتن، دروغگویی.

 خوب آیا اجباری برای رهاشدن از آن وجود دارد؟

رها شدن از آن، وآن را به جا آوردن. کلمه ای آه، بله، 

که من استفاده می کنم اجبار است. و در باره مقاله هم 

 مصداق دارد.

طورنیست؟، چون اما مقاله تا حدی ساده تر است، این

توانید شما نسبت به چیزی عصبانی هستید که می

 انگشت خود را روی آن بگذارید ...

ممکن است چنین به نظر مقاله ساده تر نیست، اگرچه 

برسد. مقاله اساسا استدالل است. نقطه نظر نویسنده در 

یک مقاله همیشه مطلقا روشن است. نویسنده تالش 

د خواننده ها را به دیدن چیزی وادارد، برای نکنمی

کند. دریک رمان یا متقاعدکردن آن ها هر تالشی می

نمایش شما برای نشان دادن چیزی به آن ها تالش 

 کنید. خطرها، در هر حال دقیقا همانند هستند. یم

 اولین چرک نویس های شما چه شکلی هستند؟

شوند. بازنویسی زیاد، بعد، پاکسازی. ها بازنویسی میآن

توصیفش نکن. نشانش بده. این همان چیزی است که 

 -کنم به تمام نویسنده های جوان بیاموزممن سعی می

توصیف نکن، آماده ام کن ولش کن! غروب ارغوانی را 

 که ببینم ارغوانی است.

شما به موازات افزایش تجربه در نویسندگی، آیا 

 یابد؟توانید بگویید چه چیزی با دانایی افزایش میمی

دانید. )این درک( شما درمی یابید که چقدر اندک می

ترین کار در دنیا سادگی است به خاطرآن که سخت

مین طور به ترسناک ترین شود. وهبسیار دشوارتر می

شود چون باید چیز)تبدیل می شود(. مشکل ترمی

چه که خودتان را از تمام رخ دیس هایتان، بخشی ازآن

خواهید جمله ای به دانید دارید عریان کنید. مینمی

 تمیزی استخوان بنویسید. هدف این است. 

گویند برای آیا آنچه مردم درباره نویسندگی شما می

 است؟شما مهم 

 

تر که بودم به آن فکر درنهایت مهم نیست. البته جوان

گویند. چه مینگران مردمید، نگران آنکردم. شما می

که کسی کتاب را نگران انتقادها هستید به خاطر آن

خواهد خواند. بنا براین، این چیزها مهم هستند، اما 

 دارای اهمیت نهایی نیستند.

هایی پیدا کردید که گرایششما در امریکا که بودید 

آیا هنوز آن  -شما را وادار کرد به فرانسه بروید

ها ها دقیقا همان گرایشها را دارید، آیا گرایشگرایش

 هستند؟

دانستم که باید برگردم. اگراالن بیست و من همیشه می

رفتم کجا می دانم که اگر میچهارساله بودم، نمی

توانستم به فراسه بروم، یا دانم آیا میتوانستم بروم. نمی

https://ketabnews.com/fa/news/209/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86
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رفتم. شما باید به یاد داشته باشید باید به افریقا می

زمانی که من بیست و چهارساله بودم افریقایی جر 

لیبریا برای رفتن وجود نداشت.من حتی به رفتن به 

اسرائیل هم فکرکردم، اما هرگز نرفتم، و دراین باره 

ک بچه... کردم. اکنون، اگرچه اکنون یدرست فکر می

خوب، می بینید، چیزی اتفاق افتاده است که هیچ کس 

واقعا توجه نکرده است، اما خیلی مهم است: اروپا دیگر 

پرچم دار نیست، مدل چهارچوب ارجاع نیست، 

کالسیک ادبیات و تمدن نیست. اروپا خط کش اندازه 

گیری نیست. دردنیا استانداردهای دیگری وجود دارند. 

برای زنده ماندن است. یک دنیای  زمان فریبنده ای

گسترده ای وجود دارد، که اکنون مانند زمانی که من 

جوان تربودم نیست. وقتی بچه بودم دنیا برای تمام 

ها سفید بود، و اکنون درحال مبارزه مقصد ها و هدف

 چیزی بسیار متفاوت.  -برای سفید ماندن است

شده است که شما استاد خیلی وقتها گفته 

های فرعی هستید. چه پاسخی به این گفته تشخصی

 ؟دارید

توضیحاتی   های فرعی زیرمتن هستند،خوب، شخصیت

کنید برسانید. من همیشه از هرآن چه که تالش می

سکی و بالزاک های فرعی داستایوتحت تاثیر شخصیت

که های فرعی آزادی معینی دارندبوده ام. شخصیت

توانند توضیح میها های اصلی ندارند.آنشخصیت

ها  توانند تغییر مکان بدهند، با این حال آنبدهند، می

 کنند.وزن، یا نیرومندی همانندی کسب نمی

منظورتان آن است که رفتارهایشان کمترقابل توضیح 

 است؟

یک شخصیت فرعی را خراب کنید یک آه، نه، اگر شما 

ها فراتر از آرایش کنید. آنشخصیت اصلی را خراب می

ها کشمکش نوعی همسرایان یونانی. آن -صحنه هستند

های اصلی  به را به شیوه ای بسیار ساده تر از شخصیت

 گیرند.دوش می

مرا به خاطر این پرسش ببخشید، اما ممکن است 

مادرتان درحال نوشتن پشت سر شما ایستاده باشد، آیا 

 های شماباشد؟ممکن است اوپشت بسیاری از شخصیت

تم چنین فکر کنم، اما حقیقت را باید به من مایل نیس

دانم. من پنج خواهر دارم. و به شیوه شما بگویم، نمی

ای مضحک، زنان زیادی در زندگی من بوده اند، از این 

 تواند مادرمن باشد.رو آن زن نمی

 آیا در گیر سبک ، سنگین کردن بوده اید؟

 نکرده ام "حسابگری"خدایا نه، ابدا 

یام استیرون)عمدا یا غیرعمد( درباره هم شما و هم ویل

نویسید. استیرون گفته  ها و قربانی سازی ها میقربانی

است هرگز احساسی مانند یک قربانی نداشته است. 

 شما چنین احساسی داشته اید؟

کنم. شاید نقطه عطف در زندگی یک خوب، من رد می

نفر دریافتن آن است که رفتاربا او مثل یک قربانی، 

 ا به معنی تبدیل شدن به قربانی نیست.الزام

آیا به جامعه ای از نویسندگان باور دارید؟ آیا چنین 

 جامعه ای اصال مورد عالقه شما هست؟

نه. من هرگز به هیچ وجه چنین جامعه ای را ندیده ام 

 ... و فکر نمی کنم هیچ نویسنده ای دیده باشد.

در تنطیم  اما نگوئید که  ویلیام استیرون و ریچارد رایت

 نقطه نظرات شما مهم نبودند؟

تر ریچارد برای من خیلی مهم بود. او از من خیلی مسن

بود. او برای من خیلی خوب بود. او واقعا، در اولین 

بود.  1902-1900های رمانم به من کمک کرد. سال

ی او را در بروکلین به صدا در آورده من تازه درِ خانه

، و البته برای او اهمیتی بودم! خودم را معرفی کردم

نداشت که من کی بودم. درآن زمان نه مقاله ای وجود 

بود. من اورا ستایش  1900سال  -داشت، نه داستانی

کردم. عاشآ او شدم. ما هیچ شباهتی به هم 
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نداشتیم،هم به عنوان نویسنده و هم به عنوان فرد. و به 

 موازات بزرگتر شدن من، بیشتر و بیشتر آشکارشد که

 شبیه هم نیستیم. و بعد از آن پاریس بود.

 و استیرون؟

گفتم، بیل یکی از دوستان من است خوب، داشتم می

 که اتفاقی نویسنده شد.

 آیا درباره کتاب نات تورنر او موضعی گرفتید؟

است که به  اینگرفتم.  اگر چه موضع من موضع  

نویسنده دیگری نخواهم گفت چه باید بنویسد. اگرشما 

بدیل آن ها را دوست ندارید، مال خودتان را بنویسید. 

با آن، و نتیجه آن را  روبه رو شدنمن او را به خاطر 

تحسین کردم. آن )کتاب( عظمت کامل مسئله تاریخ را  

، و در برابر داستان ، داستان را دربرابر تاریخ قرارداد

کدام )تاریخ( است و کدام)داستان(....او همانند من 

غیرعقالنی می نویسد یعنی درباره چیزی که به او 

آسیب می رساند و اورا وحشت زده می کند. زمانی که 

من درحال نوشتن کشور دیگربودم، بیل هم روی نات 

تورتر کار می کرد، من پنج ماه در مهمان خانه او ماندم. 

من بسیار متفاوتند. من در سپیده دم به های او و ساعت

رفتم، درحالی که بیل تازه برای ادامه کار رختخواب می

های او با خاموشی شد،ساعتوارد اتاق مطالعه اش می

شد. ما موقع شام همدیگر را ساعت های من آغاز می

 دیدیم.می

 چه نوع گفتگویی داشتید؟

کردیم، یا خیلی به ما هرگز درباره کارمان صحبت نمی

کردیم. آن زمان در زندگی من زمان ندرت صحبت می

شگفت انگیزی بود، اما به هیچ وجه ادبی نبود. ما آواز 

خواندیم، اندکی زیادی می نوشیدیم، ودر فرصت می

مناسب با افرادی که برای دیدن ما آمده بودند صحبت 

بطه با موسیقی میراث مشترکی کردیم. ما در رامی

 داشتیم. 

دهید؟ در هنگام نوشتن، به چه نوع موسیقی گوش می

آیا چیزی را به صورت فیزیکی یا احساسی تمرین 

 کنید؟می

ماال کلمه ای نیست که تسرد اح -نه. من خیلی سردم

خواهم یعنی کنترل شده. نوشتن برای من باید من می

، که با احساسات قوی تجربه ای بسیار کنترل شده باشد

و امید شکل گرفته است. این تنها دلیلی است که شما 

شوید، درغیراین صورت ممکن است وارد کار می

کاردیگری انجام دهید. خود عمل نوشتن عمل سردی 

 است.

من تصمیم دارم پرسش خودم را پیشگویی کنم. اکثر 

هایی که من با آن ها گفتگو کرده ام ادعا رمان نویس

کنند  می

های رمان

معاصر را 

خیلی کمتر 

خوانند،  می

بیشتر به 

سوی 

نامه نمایش

ها، تاریخ ها، 

شوند. من خاطره ها، زیست نامه ها و شعرکشیده می

 معتقدم این در مورد شما هم مصداق دارد.

درمورد من به خاطر آن است که پیوسته در حال انجام 

آموزی، نوعی تحقیقم. ودرست است، به عنوان نوعی کار

خوانم. من خیلی نمایش نامه و مقدار زیادی شعر می

روندی از  –شما افسون شده اید، من با عینک معینی 

افسون شده ام. به عنوان مثال، خواندن  -دیدن چیزها

های صوری امیلی دیکینسون، و دیگرانی که نگرانی

ها ، روزانه یا الزامات افراد کامال پاکسازی شده اند. آن

که لحظه ، رها تر از شمایند بخشی به خاطر آن برای آن

ها هم ممکن است منبع قدرت ها درگذشته اند.  آنآن

های معاصربخشی از جهانی هستند که شما باشند. رمان
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در آن نقش معین و مسئولیت معینی دارید. و، البته، 

 یک حس کنجکاوری اجتناب ناپذیر.

لیت آیا شما رمان های معاصر را بدون حس مسئو

 خوانید؟می

های کمی مرا جذب به نوعی. وتا اندازه ای، رمان

ها ندارد. من های آنکه هیچ ربطی به ارزش -کندمی

ها را هم محرک خودم می یابم.  دنیای بسیاری از آن

جان اپدایک ، به عنوان نمونه، روی دنیای من تاثیر 

گذارد. از سوی دیگر، دنیای جان چی ور مرا درگیر نمی

کند. می

بدیهی 

است، 

من 

خواهنمی

م داوری 

خیلی 

قابل 

توجهی 

درباره 

آپدایک 

بکنم. 

چه آن

من 

گویم می

امری 

کامالفرد

های های اکثر امریکاییی است. در اصل، نگرانی

با استفاده از آن عبارت( مالل آور، سفیدپوست)

ترسناک، به صورت ترسناکی خود محور است. در 

چه می پندارید خود باشد بدترین معنا. البته، روی آن

 )وقوع( هرچیزی احتمال دارد.  

 

عدالتی اجتماعی به ها در رابطه با بیشما می گوئید آن

 نوغی کمتر نگرانند؟

نه، نه،شما می بینید، من نمی خواهم دودستگی از آن 

خواهم که به هرکسی افسار زده نوع را ایجاد کنم. نمی

شود یا موضع بگیرد. آن کامال امری خصوصی است. آن 

گویم باید با مفهوم خویش، و ماهیت تن چه من می

آسایی انجام شود که به نظرمن باید اختناق وحشتناک 

را محدود کند که در نهایت سترون باشد و آن چنان آن 

 شود. 

و شما در نوشتن خود اغلب  کامال باتجربه های شخصی 

 سروکاردارید؟

  -و اینجا من باز هم با زبان مشکل دارم –بله، اما 

بستگی دارد به آن که چقدرخودتان رادرک می کنید. 

آن، یقینا، گرد چندگانگی ارتباط های شما می چرخد. 

توانیدبا زندگی و کار خود از بدیهی است شما تنها می

نقطه امتیاز خود خودتان برخورد کنید. هیچ نقطه 

نقطه نظری وجود  امتیاز دیگری وجود ندارد، هیچ

های خودم توانم درباره هر یک از شخصیتندارد. من می

 های دیگری هستند. بگویم که داستان

داستان امیلی دیکینسون که شما را به حرکت می اورد 

 چیست؟

قطعا، استفاده او از زبان. همین طور تنهایی او، و شیوه 

آن تنهایی. چیزبسیار متحرکی وجود داردو در بهترین 

حالت مضحک. او موقر نیست. اگر واقعا می خواهید 

معروف شو. نوبت پیچیدن  چیزی درباره تنهایی بدانید،

ها پیش است. آن تنهایی عمالغیر قابل عبور است. سال

من فکر می کردم معروف شدن می تواند نوعی شگفتی 

ده روزه باشد، و بعد از آن می توانم مستقیم به زندگی 

ما مردم قبل از ان که آن را دریابید با معمولم بازگردم. ا

شما به صورت متفاوتی رفتار می کنند. شما با شگفتی 

شوید. در آن را می بینید و از صمیمیت خود نگران می

 طرف دیگرآن مسئولیت بزرگی وجود دارد.

من به نوعی دقیقا تغییر 

کرده ام چون امریکا تغییر 

نکرده است. من به شیوه 

هایی ناچار به تغییر شدم. 

ال ها پیش انتظار من س

معینی از کشورم داشتم، 

که می دانم اکنون آن 

 انتظار را ندارم.
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آیا)برخوردبا( گذشته ناهنجارشما به عنوان نویسنده ای 

 مشهور؟ 

وجود دارد، افرادی که  شواهد بسیاری برای گذشته من

ناپدید شدند، افرادی که مردند، کسانی که دوستشان 

داشتم. اما احساس نمی کنم هیچ روحی وجود دارد، 

کنم. هیچ ندامتی. من اصال نوعی مالیخولیا احساس نمی

هیچ نوستالوژی ای. عشآ ها، مبارزه ها. و با این حال 

 دهد.همه این ها به شما چیزی ازقدرت بی پایان می

این ما را به نگرانی شما در رابطه با واقعیت به عنوان 

رساند، با مشاهده آن که وضع حال تحت تاریخ می

گیرد که در گذشته شخص رخ شعاع هرچیزی قرار می

داده است. جیمز بالدوین همیشه با گذشته و آینده 

سالگی، خود مجاوربوده است. شما گفتید در چهل

 کردید. ن میاحساس پیری بیشتری از آ

این یکی از آن چیزهایی است که یک نفر در چهل 

گوید، به ویژه در چهل سالگی. چهل سالگی سالگی می

شوک عظیمی برای من بود. و من احساس پیری 

کردم. پاسخ دهی به تاریخ، من فکر بیشتری از آن می

کنم یک فرد در اطراف سن چهل سالگی درمنظر می

ید که مرگ درحال آمدن مرگ خود است. شما می بین

است. شما در سی سالگی در چشم انداز مرگ خود 

نیستی، کمتر از آن در بیست و پنج سالگی. شما با 

کنید که احتمال ندارد واقعیت مرگ خود برخورد می

چهل سال دیگر زندگی کنید. از این رو زمان شما را 

کند، عمال به یک دشمن یا دوست )خود( عوض می

 د.شویتبدیل می

اما نه )نگرانی (  -رسیدشما بسیار نگران به نظر می

 ازمرگ؟

بله، حقیقت دارد،اما اصال نه ازمرگ. من به خاطرانجام 

دادن کار خود و به خاطرتمام چیزهایی که نیاموخته ام 

نگرانم. نگرانی از مرگ بی فایده است، چون در آن 

 توانید زندگی کنید.صورت، البته، اصال نمی

که درست باالی سرمن منتشر شده بود به شما وقتی 

دراصل، امریکا خیلی تغییر نکرده »نیویوک تایم گفتید 

 آیا درست است؟« است

من به نوعی دقیقا تغییر کرده ام چون امریکا تغییر 

نکرده است. من به شیوه هایی ناچار به تغییر شدم. من 

سال ها پیش انتظار معینی از کشورم داشتم، که می 

 نون آن انتظار را ندارم.دانم اک

من امریکا را دوست  "شما گفتید،  1968بله ، قبل از 

 «دارم.

خیلی قبل از آن گفتم. من هنوز امریکا را دوست دارم، 

اگر چه آن احساس در برابر امریکا تغییر کرده است. من 

فکر می کنم  وانمود کردن آن که کسی وطنش را 

د شما موافآ دوست ندارد یک مصیبت روحی است. شای

ر به ترک وطن شوید، شاید ووطن نباشید، شاید مجب

تمام عمر خود را درجنگ با آن بگذرانید، اما با این حال  

فکر نمی کنم بتوانید از آن بگریزید. جای دیگری برای 

شما ریشه های خود را نمی کَنید و آن   -رفتن نیست

درجای دیگری قرار نمی دهید. حداقل نه در یک را ها 

عمر مفرد، یا، اگر این کار را انجام دهید، شما با دانستن 

آن که ریشه های واقعی شما همیشه جای دیگر است از 

معنی آن دقیقا آگاه خواهید بود. اگر تالش کنید وانمود 

کنید که واقعیت بالواسطه ای را که به شما شکل داده 

 است نمی بینید فکر می کنم کورخواهید شد. 

ویسنده، آیا صحنه  مبارزه های ویژه ای به عنوان یک ن

 وجود دارند که احساس می کنید درآنها برنده شده اید؟

اصال )صحنه( جنگ تبدیل شدن به یک نویسنده! من 

من »زمانی که هنوز پسرکوچکی بودم به مادرم گفتم 

تصمیم دارم وقتی که بزرگ شدم نویسنده بزرگی 

شدم و من هنوز تصمیم دارم وقتی بزرگ «. شوم

 نویسنده بزرگی شوم.

به نویسنده های جوان تری که با سوال ناامیدکننده 

 گویید؟کنند چه میهمیشگی به شما مراجعه می



1011 شهریور و مرداد/ 91 شمارۀ/ دوّم سال/ اوّل دورۀ نویدنو اجتماعی و هنری ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

الگرابلی جوردن با درگفتگو بالدوین جیمز 214   

 

بنویس. راهی را برای زنده ماندن پیداکن وبنویس. 

چیزی غیر ازاین برای گفتن وجود ندارد. اگر تصمیم 

دارید نویسنده شوید چیزی وجود ندارد که بتوانم برای 

ازداشتن شما بگویم. اگر تصمیم ندارید نویسنده شوید ب

چیزی وجود ندارد که بتوانم برای کمک به شما بگویم. 

آن چه واقعا در آغاز بدان نیاز دارید کسی است که 

 اجازه دهد درک کنید که تالش واقعیت است. 

 آیا می توانید استعداد کسی را تشخیص دهید؟

های خراب شده زیادی استعداد ناچیزاست. من استعداد 

را می شناسم. ورای استعداد تمام کلمات معمول نهفته 

 ل.است: انضباط، عشآ، شانس، مهم تر از همه تحم

 ،کنید که یک نویسنده جوان ازیک اقلیتآیا پیشنها می

خود را روی اقلیت متمرکز کند، یا اولین تعهد او درک 

 خود او به عنوان یک نویسنده است؟

ما از یک دیگر تفکیک پذیر نیستند، شما و مردم ش

درواقع، با وجود پرخاش هایی که ممکن است)به عنوان 

 ی مردم هستند.اقلیت( داشته باشید، مردم شما، همه

آیا اتاق جیووانی به ویژه تالشی برای گسیختن این 

کنم که داوید می جدایی ها نبود، خاطر نشان می

 توانست سفید، سیاه یا زرد باشد؟

 

ها یقینا، بر حسب آن چه بر سر او آمد، هیچ یک از آن

 اصال مهم نبود.

بااین حال، بعد تراز آن، به صورت برجسته ای در مورد 

روفوس و کشوری دیگر، نژاد یک نفر برای داستان شما 

 شود. اساسی می

آری، درآن رمان خاص مهم ، چون کشور دیگر آن را 

طلبید چون برای بیان واقعیت آن کشور تالش می

کند. داستان اگر در فرانسه، یا حتی در انگلستان بود می

 می توانست متفاوت باشد.

رابطه کنونی شما با افرادی مانند رالف الیسون، امامو 

 است؟ باراکا) ل روی جونز( یا الدریج کلیور چگونه

من با کلیورابدا رابطه ای نداشتم. من به خاطر کلیور 

خواستم دچار مشکالتی بودم، که درآن زمان نمی

ها صحبت کنم، و عالقه ندارم اکنون هم مورد بحث ازآن

قرار دهم. مشکل واقعی من با کلیور، غمگنانه، از سوی 

بچه هایی که پیروان او بودند به گردن من انداخته شد، 

خواند و بقیه چیزها. که او مرا همجنسگرا می درحالی

توانستم برای سخنرانی به یک شهری بیایم، من می

کلیولند، اجازه بده 

بگویم، و او چند 

روز قبل روی 

همان صحنه 

ایستاده بود. من 

باید برای بی اثر 

کردن آسیبی که 

کردم او به فکر می

من زده است 

کردم. تالش می

من با سول آن 

کتاب الدیچ کلیور( دست و پایم بسته شده ایس)نام 

ها من در باره الدریج بود، چون هرآن چه در آن سال

توانست پاسخی به حمله او به من تلقی گفته بودم می

شود. از این رو من ابدا به آن جواب ندادم و و االن هم 

جواب نمی دهم. کلیور برای من یادآور وزیر پیر 

منبر بودم عادت داشت  باپتیستی است که وقتی من در

کارکند. من هرگز اصال به او اعتماد نکردم. درباره باراکا، 

من و او نیز دورانی توفانی داشتیم، ولی اکنون دوستان 

 خوبی هستیم. 
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 خوانید؟آیا کارهای هم دیگر را می

خوانم. همین طور حداقل من کارهای او را می -بله

 ه ام.هاست او را ندیددرباره رالف، من سال

 شما اصال مشابه هم نیستید؟

کرد من کنم رالف آن چه را که فکر مینه. من فکر می

دهم دوست در جاده حقوق مدنی برای خودم انجام می

 نداشت. و از این رو، ما یک دیگر را ندیده بودیم.

اگر قرار بود شما دونفرسر ناهار فردا با هم مالقات کنید، 

 بزنید؟ درباره چه چیزی ممکن بود حرف

من دوست داشتم اورا برای ناهار فردا مالقات کنم، و 

یک بطر بوربون را 

تقسیم کنم و 

احتماال درباره 

سال گذشته بیست

که یک دیگر را 

ندیده ایم صحبت 

کنم. من به هیچ 

وجه چیزی علیه او 

ندارم. و کتاب 

بزرگ او را دوست 

ها موافآ کنم ،ما در باره تاکتیکدارم. من فکر می

شدم و بودیم. اما من باید وارد جنبش حقوق مدنی مین

اصال پشیمان نیستم. و افرادی که به من اعتماد کردند. 

در باره آن دوره چیز بسیار زیبایی وجود داشت، چیزی 

حیات بخش برای من تا آن جا باشم، تا راهپیمایی کنم، 

تابخشی از یک تحصن باشم، تا آن را با چشمان خودم 

 ببینم.  

ها و سفید کنید که اکنون سیاه پوستا فکر میآی

توانند با احترام ومتقاعدکننده درباره یک ها میپوست

 ند؟سدیگر بنوی

بله، اگرچه من هیچ شاهد محکمی در دست ندارم.اما 

به تاثیرسخنگویانی مانند تونی موریسون و نویسندگان 

چه یک نفر کنم. من باور دارم آنتر دیگر فکر میجوان

عنوان امریکایی سیاه پوست باید  انجام دهد  به

مایه قرار دادن تاریخ سفید پوست، یا نوشته سفید دست

و مطالبه  -از جمله شکسپیر -ها به عنوان تاریخ پوست

 کل آن است.

آن چه افراد دیگر درباره » شما زمانی در اسنس نوشتید

آیا معنای آن فاقد «. نویسند بی ربط استمن می

م بودن بود، آیا به هرحال نگران انتقاد شرایط الز

 نیستید؟

ابدا. به طورکامل حقیقت ندارد که به آن چه دیگران 

دهید، اما باید آن را درباره شما می گویند اهمیتی نمی

از فکرخود خارج کنید. من وارد یک دوره بسیار 

پرتالشی شدم، سرانجام در یک طرف شهر عمو تام و در 

ن خشمگین بودم. این وضعیت سمت دیگر شهر مردجوا

می توانست آدم را دچار سر گیجه کند، تعداد برچسب 

هایی که به من زده شده بود. و )برچسب ها( به ناچار 

دردناک بود و شگفت انگیز، ودر واقع، سرگیجه آور. من 

کنند اهمیت به آن چه افراد معینی درباره من فکر می

 دهم.  می

 اما به نقد ادبی نه؟

بی نمی تواند مایه نگرانی کسی باشد. به صورت نقد اد

تواند انجام دهد نشان مطلوب، اما، آن چه یک نقد می

دادن آن است که کجا افراطی )وجود داشته(  یا 

جایی که هر نوع افکارعمومی یک ناروشن بوده اید. ازآن

پرسش است، من خواهم گفت که یک نفر به هیچ وجه 

ها( واکنش نشان پرسشتواند به هیچ یک ازآن )نمی

دهد. چیزهایی ممکن است گفته شوند که آسیب 

زنند، و آن را دوست ندارید، اما چه باید بکنید؟ یک می

ورق سیاه یا سفید در دفاع از خودتان بنویسید؟ 

 توانید این کاررا بکنید. نمی
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به  ،شما اغلب خانه خود در سنت پل را ترک کرده اید

افرت رفته اید. آیا به عنوان یک امریکا بازگشته اید و مس

 کنید؟سخنگو احساس راحتی می

من هرگز به عنوان یک سخنگو احساس راحتی نکرده 

 ام. نه

 کنید؟آیا پشت ماشین تحریر احساس راحتی می

خوب ، قطعا، اگرچه من به واعظ بودن عادت دارم، که 

 کند.درسفر کمکم می

ریچارد رایت  آیا می توانید کمی بیشتر درباره رابطه با

صحبت کنید، که درسایه او به اولین کمک هزینه 

 نویسندگی دست یافتید؟

همان طور که قبال گفتم، من در نیویورک فقط درخانه 

او را زدم. من نوزده سالم ود. واو بسیار خوب بود. تنها 

خوردم. او ها مشروب نمیمشکل آن بود که من آن سال

دارم ترا اززحمت  نوشد. من تصمیماالن، بوربون می

پرسیدن درباره نویسنده ها و الکل راحت کنم: من هیچ  

شناسم . من نویسنده ای را که مشروب نمی نخورد نمی

خورد. اما تو با هرکسی که نزدیکم مشروب می

کنی. مسخره است، چون خوری درحالی که کارمینمی

تمام آن یک واکنش است، مانندروشن کردن یک 

کند و بعد به یک محل را آماده میسیگار. نوشیدن ت

دیگری می برد. سرانجام وقتی که به نوشیدن 

گردی آن نوشیدنی اساسا آب است. و سیگارکنار برمی

 شود. گذاشته می

 

در ز  هیو نگستون  ررسی  1928ل ب ا  ر ن  دوی ل ا ب کتاب 
ند ک  می 

صحبت کردن درباره ریچارد و دوره  دشمنی اولیه ما، 

کنم به صورت مسخره ای از هر دو طرف که فکرمی

خواهم بگویم که وقتی من با ریچارد پیش برده شد، می

سروکار داشتم، من در حقیقت به هاریت بیچر استوو و 

کردم. پسربومی ریچاردتنها کلبه عمو توم فکر می

ک سیاه پوست در امریکا نمایش معاصری بود که ازی

چه من وجود داشت. یکی از دالیلی که من نوشتم، آن

دهم یک اعتراض تکنیکی است، درباره کتاب انجام می

توانستم که من امروزهم همان نظررا دارم. من نمی

نمایش وکیل را درانتهای کتاب بپذیرم. نظرمن دراین 

کنم صحبت کردن باره خیلی صریح بود. من فکر می

باره این هیوالی خلآ شده از سوی افکار امریکایی در

خیلی مضحک بود، و بعد انتظار داشتم افکار عمومی آن 

 را نجات دهد! 

روی هم رفته، من آن را خیلی ساده لوحانه یافتم. 

کند جایی که افکار عمومی امریکایی هیوال خلآ میازآن

هیوالیی را  خودشان قادر به تشخیص آن نیستند. شما

کنید. اگر دوست دارید، کنید و آن را نابود میمی خلآ

این بخشی از شیوه زندگی امریکایی است. من در هر 

حال، بیشترین احترام را برای ریچارد دارم، به ویژه 

درسایه اثر منتشر شده اش بعد ازمرگ او، که اعتقاد 

. به آن Lawd Todayدارم بزرگترین رمان اوست، 
 توجه کن.

برابر نویسندگان سیاه پوست در  دره آیا امروز

 ها مقاومتی وجود دارد؟انتشاراتی

مقاومت عظیمی وجود دارد، اگر چه با مقاومت در زمان 

)ریچارد( رایت تفاوت دارد. زمانی که جوان بودم، جوک 

چندتا کاکاسیاه در مزرعه ات به » آن زمان این بود که 

سیاه  چندتا کاکا»  یا به صورت نیش دارتر« کارگرفتی؟

ها ها یکی داشتند، برخیوبرخی« در انتشاراتت داری؟

 نداشتند. اکنون، این حقیقت ندارد.
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این که در محافل یسیاری جیمز بالدوین به عنوان 

ه اثری چشود روی شمانویسنده ای پیشگو شناخته می

 دارد؟ 

کنم پیشگو باشم، همان طورکه برای من سعی نمی

ه اش این است: یک نشینم. همنوشتن ادبیات نمی

که چه را نویسنده باید  تمام مخاطرات مطرح کردن آن

تواند دراین باره چیزی بیند بپذیرد. هیچ کسی نمیمی

تواند این واقعیت را ها بگوید. هیچ کس نمیبه آن

 کنترل کند.

آورد، که پابلو این نکته، آن چیزی را به یاد من می

سخ به او گفته پاپیکاسوهنگام نقاشی چهره گرترود، در

و « من شبیه این نقاشی نیستم.»بود. گرترود گفت،

 و حآ با او بود.  « شبیه خواهید شد!» پیکاسو جواب داد،

 

 

 منتشر شده بود، ترجمه شده است. 1980، بهار 91، که در پاریس ریویو شماره «18هنر داستان شماره  در»این گفتگو از 

https://www.theparisreview.org/interviews/4990/the-art-of-fiction-no-78-james-baldwin 

 

 

 جیمز بالدوین در استانبول، ترکیه

 

 بازگشت به نمایه
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 بلوزسانی

 ترجمه علی اصغرراشدان -جیمزبالدوین

 )تکه ای ازیک داستان بلند(

 

 
ترجمه بخشی از بلوز سانی اثر جیمزبالدوین را آقای علی اصغر راشدان با محبت و لطف در اختیار ارژنگ قرار  گ:نژرا

 دادند. پیشاپیش از ایشان سپاسگذاری می کنیم.

***

» آمدکنارپنجره وپهلوم ایستادوبیرون رانگاه کالرد، گفالت   

  «.چه صدای گرمی

اگرمی توانستم تنهاصدای دعای »زنهاداشتندمی خواندند

  «!مادرم رادوباره بشنوم

 «آره، زنه میتونه مطمئن روتمبورین بکوبه» گفتم 

  « .چه سرودوحشتناکی» خندیدوگفت 

خانه دفتریادداشالالالتش راروکاناپالالاله پالالالرت کردوتوآشالالالپز 

  .ناپدیدشد

  « ایزابل وبچه هاکجان؟ »

 « فکرکنم رفتن پدرومادربزرگشونوببینن. گشنته؟ »

 :باقوطی آبجویش، برگشت تواطاق پذیرائی، گفت

  « نه، میخوای امشب بامن یه جائی بیائی؟ »
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حس کردم نمیدانم چطورنه بگالویم، احتماالنمیتوانسالتم   

 :بگویم نه. گفتم

  « حتما، کجا؟ »

ورومبل نشست ودفتریادداشتش رابرداشت وشروع پائین 

  .به ورق زدن کرد

میخالوام بالرم باعالده ای ازدوسالتا، یاله جالای مشالترک         »

  « .توروستابشینیم

  « منظورت اینه که داری میری پیانوبزنی امشب؟ »

  « .درسته »

یک قلپ ازآبجویش نوشیدوطرف پنجره حرکت کرد. یک 

میتالونی اونوتحمالل   اگاله  » نگاه طوالنی یکبری بهم کرد. 

  « .کنی

  « .سعی می کنم» گفتم 

پیش خودش خندید، هردونفرمان پراکنده شدن گالردهم  

آئی خیابان راتماشا کردیم. سه خواهروبرادر، سالرهاپائین،  

 :میخواندند

 «.تادیداردوباره، خدانگهدارتان »

چهالالالره هالالالای اطرافشالالالان خیلالالالی سالالالاکت بودنالالالد.    

پدیدشد. ساله  سرآخرسرودپایان یافت وجماعت کوچک نا

زن ومرددرازکالالالالاله درانتهالالالالالای خیابالالالالالان پالالالالالیش   

 .میفرفتندراتماشاکردیم

زناله قبالکاله میخونالد، یاله لحظاله      » سانی ناگهان پرسالید 

احساسی روکه هروئین گاهی وقتابه آدم میده، به خاطرم 

وقتی هروئین تورگاتاله، وادارت میکناله همزمالان     –آورد 

 « .احساس گرماوسرما، فاصله واطمینان کنی

رااغالالراق آمیزمزمالالزه ونگالالاهم نکالالرد. چهالالره ش  آبجالویش 

 راتماشاکردم، 

وادارت میکنالاله احسالالاس رهاشالالدگی کنالالی. گالالاهی     »

 « .وقتابایدیه همچواحساسی روداشته باشی

  « توداری؟» آهسته روصندلی راحتی نشستم، گفتم 

 :تومبل فرورفت ودوباره دفتریادداشتش رابرداشت، گفت

  « .گاهی وقتا، بعضی آدمادارن »

  « واسه پیانوزدن؟» رسیدم پ

  .صدام خیلی زشت بود، پرازتحقیروخشم

، باچشم های گشادوگرفته نگاهم کالرد، درواقالع   «خب  »

به نظرمیرسیدامیدواراسالت چشالمهاش چیزهالائی رابهالم     

  .بگویندکه هیچوقت نتوانسته بودازراهی دیگربگوید

  «...اونااینجورفکرمیکنن. واگه اونااینجورفکرمیکنن »

  « توچیجورفکرمیکنی؟»  پرسیدم

  .رومبل نشست وقوطی آبجویش راروزمین گذاشت

  « .نمیدونم» گفت 

نتوانسالالتم مطمالالئن باشالالم کالاله جالالواب سالالئوال مالالن      

رامیدهدیاافکارخودرابیرون میریالزد. بالاچهره ش باله مالن     

 .نگفت

واسه نواختن، اونقدزیادنیست. اونقالدره کاله اونوتحمالل     »

  « .سازیکنی، که سرآخربتونی اونوتوهرسطحی ب

واسه این که ازتیکه تیکه شدن » اخم کردوخندید،گفت 

  «.به قطعات، جلوگیری کنه

امالالالااین دوسالالالتای تالالالو، اوناانگارلعنتیالالالاخیلی » گفالالالتم 

  « .زودترخودشونوتیکه تیکه میکنن

  « .ممکنه »
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بادفتریادداشالالت بالالازی کردوچیالالزی بالاله مالالن گفالالت کالاله  

کوشالش  بایدزبانم رانگاه میداشالتم، چراکاله سالانی تمالام     

  .خودرامیکردکه حرف بزندومن بایدگوش میدادم

توالبته تنهاکسائی رومی شناسی که خودشالونوتیکه   » •

تیکالاله کالالرده ن، بعضالالیااین کالالارونمی کنن،یاحالالداقل     

تاحاالنکرده ن واین چیزیه کاله دربالاره هماله ی مامیشاله     

  «.گفت

بعضیاهستن که فقط زندگی مالی  » مکث کردوبازگفت  •

اونااونومی شناسن ومی بیالنن چالی    کنن، واقعا، توجهنم.

  « .اتفاقی داره میافته ومستقیم میرن توش. من نمیدونم

آه کشید، دفتریادداشت راپرت وبازوهالاش راجمالع کالرد،    

 :گفت

بعضی آدما، ازطرزنواختن شالون میتالونی بگالی، تمالوم      »

وقت رویه چیزین، می تونی اونوخوب ببینی. یاله چیالزی   

  «...بتهروواسه اوناواقعی میکنه، اماال

آبجویش راازروزمین برداشت، مزمزه کردودوبالاره قالوطی   

 : راپائین گذاشت

اوناخودشونم میخالوان، توبایالداونوببینی. حتالی بعضالی      »

ازاونام که مالیگن، اون کالارو نمیکالنن، بعضالیام اصالالاون      

  « .کارونمی کنن

دربالاره ی تالالوچی؟  » نتوانسالتم خالودداری کنم،پرسالیدم    

 « انجام بدی؟ درباره خودت چی؟ تومی خوای

بلندشدورفت طرف پنجره، مدتی طوالنی ساکت ماند. آه 

  :کشید، گفت

من قبالتوفاصله ای که توراه اومدنم، پائین پله هابودم  »

وصدای اون زنوگوش میکردم، ناگهان ویه مرتباله تکالونم   

دادکه واسه به اون مرحله رسیدن، بایالدخیلی رنالج بالرده    

بالاله ایالالن کالاله   باشالاله، واسالاله اونجورخونالالدن. فکرکالالردن  

  « .توبایداونهمه رنج ببری، زننده است

  « اماراهی نیست که رنج نبری، هست، سانی؟» گفتم 

مالالن معتقالالدم نیسالالت، امالالااین قضالالیه   » خندیالالدوگفت 

  « .هیچوقت تالش کردن هیچکس رومتوقف نمیکنه

  « اینجورنیست؟» نگاهم کرد، گفت 

 متوجه شدم بااین نگاه تمسخرآمیزکه برای همیشه پشت

قدرت یابخشندگی نیالروی زمالان، بالین ماایسالتاده وایالن      

واقعیت که من آن مدت طوالنی سکوت راحفظ کالرده م  

وقتی یکی به حرف زدن انسالان نیازداشالته تالاکمکش     –

 .کند. برگشت عقب وکنار پنجره

نه، هالیچ راهالی واساله رنالج نبالردن نیسالت. آدم انالواع         »

ظ کناله،  تالشارومیکنه که خودشواز فرورفتن تالواون حفال  

 –خودشوروقله ی اون نگاهداره واونوشالبیه سالازی کناله    

مثل تو. شبیه توکه چیزی رودرست کردی وحاالواسه ش 

  « رنج میبری. اینو می دونی؟

خب، تومیالدونی، واساله   » چیزی نگفتم. بی صبرانه گفت 

چی مردم رنج میبرن؟ ممکنه بهترباشه کاری کنالی کاله   

  « .بهش دلیلی بدی، هردلیلی

مافقط موافقت کردیم که راهی واسه رنج نبردن » گفتم 

 نیست. این بهتر نیست، ازاین که فقط اونوانتخاب کنی؟

»  
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هیچکس اونوانتخاب نمیکنه، اینه چیزی » سانی فریادزد 

که بهت میگم. هیچکس سعی نمی کناله اون کارونکناله.   

 –توفقط به راهی چسبیدی که بعضی آدماسعی میکالنن  

 « !این راه تونیست

ای روصورتم شروع کردبه خارش، خیسی راروصورتم موه

  :حس کردم، گفتم

اون واقعیت نیست. اون واقعیت نداره. واسه م به لعنت  »

خدانمیارزه که آدمالای دیگاله چالی میکالنن، حتالی رنالج       

کشدیدنشونم واسه م مهم نیست. واساله مالن فقالط رنالج     

  « .بردن تومهمه

م ببیالنم  لطفا حرفموباورکن. نمیخالوا » نگاهم کرد. گفتم 

  «.سعی میکنی که رنج نبری

این کارونمی کنم، سعی کالردن واساله   » باصراحت گفت 

 « .رنج نبردن، حداقل نه بیشترازکسای دیگه

اماواجب نیست، هست؟ واسه » سعی کردم بخندم، گفتم 

  « .خودکشی کردن

میخواسالالتم بیشالالترحرف بالالزنم، امانمیتوانسالالتم. خواسالالتم 

میتواندآنقالالدرخوب دربالالاره نیالالروی اراده وزنالالدگی کالاله   

وزیباباشد، حرف بزنم. خواستم بگویم هماله چیالزدردرون   

اسالالالت، اماآنطوربود؟یاترجیحاقضالالالیه دقیقالالالاآنطورنبود؟  

خواستم قول بدهم دیگرهیچوقت بهش بی انصافی نکنم، 

اماتمام کلمات تهی ودروغ به نظرم رسید. رواین حساب، 

  .به خودم قول دادم وسعی کردم بتوانم حفظش کنم

گاهی وقتادرون وحشتناکه، اصل گرفتاری ایناله.  » گفت 

تواین خیابوناراه میالری، سالیاه، بوینالاک وسالرد، واقعایاله      

آشغالم نیست که باهاش حرف بزنی، هیچ چیالزم نیسالت   

که باهاش پائین تنه تکون بدی، هیچ راهیم نیسالت کاله   

ازاون توفالالان درون. نمیتالالونی ازش  –ازش خالالارج بشالالی 

کنالی. سالرآخرم سالعی     حرف بزنی یاباهاش عشالآ بالازی  

میکنی باهاش کناربیالائی وباهالاش بالازی کنالی، متوجاله      

میشالالی هالالیچکس حرفالالاتوگوش نمیالالده. روایالالن حسالالاب  

مجبوری فقط گوش بدی. بایدیه راهی واسه گوش دادن 

  « .پیداکنی

ازپنجره دورشدودوباره رومبل نشست. انگارناگهالان تمالام   

  :بادهابهش ضربه زده وازش خارج شده،آه کشید، گفت

گاهی وقتاهرکارمیکنی که بالازی کنالی، حتالی گلالوی      »

  «.مادرتومی بری

یالاگلوی برادرتو،یالاخودتو.   » خندیدوآه کشیدونگاهم کرد 

نتالالرس. مالالن االن خالالوبم وفکرمالالی کالالنم بهتالالر میشالالم.   

امانمیتونم فراموش کالنم کاله کجالابوده م. منظالورم ایالن      

نیست که جسما کجابوده م، منظورم اینه کاله کجالاوکی   

 « .بوده م

  « توچی بوده ای، سانی؟» سیدم پر

خندیالالد، نیمالاله نشسالالته، رومبالالل نشسالالت، سالالاعدهاش   

روپشتش آرام گرفت، انگشتهاش بادهن وچاناله ش بالازی   

 :میکردند، به من نگاه نمی کرد، گفت

من چیزی بوده م، امامتوجاله نبالودم، نمیدونسالتم کاله      »

  « .میتونم باشم. نمیدونستم که کسی میتونه باشه

نگالاه میکالرد، ناامیداناله جالوان وپیرباله      ساکت شالد، جلورا 

 : نظرمیرسید، گفت

دربالالاره اون حالالرف نمیالالرنم، واسالاله ایالالن کالاله حالالس    »

مقصربودن یالاچیزی مثالل اون میکالنم. شالایدبهتربوداون     

کارومیکردم. نمیدونم، به هرحال، واقعانمیتونم درباره ش 

  « .حرف بزنم. نه باتو، نه باهیچکس دیگه

میالدونی، گالاهی وقتالا،    » حاالبرگشت ورودرروی من شد 

واون دقیقالالاوقتی بودکالاله کالالامالبیرون ازدنیالالابودم وحالالس 

میکردم واقعادرونش وبالااون هسالتم ومیتالونم پیالانوبزنم،     

یااصالمیجبورنیستم بالزنم، اون ناخودآگالاه ازمالن بیالرون     

میامد، اون، اونجابود. من نمیدونم چطورپیانومیزدم. دارم 

گالاهی کالارای   درباره ش فکرمیکنم، امامیالدونم اونوقتالا،   

ناجوری بامردم میکردم. یاهیچ کاری نبودکه بااونامیکردم 

  « .اونم این که اوناواقعی نبودن –
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قوطی آبجورابرداشت، خالی بود، نومشالتش مچالاله کالرد،    

 :گفت

خب، یه درست شالدن الزم داشالتم.    –یه وقتای دیگه  »

احتیاج به پیداکردن یه جائی داشالتم کاله خودمالو تکیاله     

اشالالتم یالاله فضالالائی روواسالاله گالالوش دادن بالالدم، احتیالالاج د

ونتونستم پیداش کنم ودیوونه شدم وکالارای   –تمیزکنم 

 .وحشتناکی باخودم کردم، واسه خودم وحشتناک بالودم 

» 

شروع کردبه فشردن قوطی آبجالوبین دسالتهاش، تساللیم    

شالالدن فلزراتماشالالاکردم. درضالالمن بالالازی کالالردن باهالالاش، 

فلزمثل یک چاقوبرق میالزد، ترسالیدم خالودش رازخمالی     

 :کند، چیزی نگفتم. گفت

آه، خب، هیچوقت نمیتونم بهالت بگالم. اون پالائین یاله      »

چیزی، تموم وقت تنهاباخودم بودم. متعفن وغالرق عالرق   

بودم وفریادمی کشیدم ومالی لرزیالدم، میالدونی؟ هنالوزم     

بوشوروپوستم حس میکنم. فکرمیکردم اگاله نتالونم ازش   

 فرارکنم، میمیرم، هنوزم فکرمیکنم همه چی همونجوره.

فهمیدم هرکالارمیکنم، منوسالفتربه اون مالی بنالده ومالن      

 « .نمیدونستم

» مکالالث کالالرد، هنوزقالالوطی آبجوراتخالالت میکالالرد، گفالالت  

نمیدونسالالالتم، هنالالالوزم نمیالالالدونم، یالالاله چیالالالزوادارم     

میکرداوناروبگم، شایدبوی گندخودروبوکشیدن خوب بود. 

امامن فکر می کردم اون کالاری نبودکاله سالعی میکالردم     

  « ل کنه؟بکنم. کی میتونه اونوتحم

قالالالوطی مچالالالاله شالالالده ی آبجوراناگهالالالان پالالالرت کالالالرد. 

خندیدونگاهم کرد، باهمان خنده، بلندشالد، رفالت طالرف    

پنجره، انگارپنجره آهن ربالابود. چهالره ش راتماشالاکردم،    

 :خیابان رانگاه میکرد، گفت

مامالان کاله مالرد، نتونسالتم بهالت بگالم. امالادلیلی کاله          »

ن خواستم هارلموترک کنم باله همالون بالدی تالرک کالرد     

دراگ بود. بعدازهارلم فرارکردم، واقعااون چیالزی بودکاله   

ازش فرارکردم. برکه گشتم، هیچ چی عوض نشالده بالود،   

 « .منم عوض نشده بودم، فقط پیرترشده بودم

ساکت شد، باانگشالتهاش روقالاب پنجالره ضالرب گرفالت.      

خورشیدناپدیدشده بود. به زودی تاریکی پهن مالی شالد.   

 :دش حرف میزد، گفتصورتش رانگاه کردم. انگارباخو

 « .میتونم دوباره بیام »

میتونم دوباره بیالام، فقالط   » طرف من برگشت وتکرارکرد

 « .میخوام که اینوبدونی

 .میشه دوباره این کاروکرد، خیلیم خوباله » سرآخرگفتم 

» 

بایدسالعی کالنم   » خندید، خنده ش پرازاندوه بود، گفالت  

  « .بهت بگم

  « .آره، اینومی فهمم» گفتم 

  « .توبرادرمنی» م نگاهم کرد، دیگرنخندید، گفت مستقی

تمالوم  » برگشت طرف پنجره، بیرون رانگاه کالرد، گفالت   

نفرت اون پائین، تموم اون نفرت ورنج وعشآ!فکرمی کنم 

  « .نمی وزه وخیابونودوتیکه نمیکنه

رفتیم تنهانایتکلوب خیابانی کوتاه وتاریالک تومرکزشالهر.   

بسالالته بنالالدی مربالالا،  تویالالک بارتنالالگ پرپچپچالاله، شالالبیه  

ازدرورودی یک اطاق بزرگ، چپیدیم توکه محالل دسالته   

ی موزیک بود. لحظه ای ایستادیم، تواین اطاق، روشالنی  

خیلی تیره بودوجائی رانمی دیدیم. صدای سیاه پوسالتی  

عظیم الجثه، خیلی مسن ترازسانی وحتی خودمن، گفت 

 « .سالم، پسر» 

تش راروشالانه  ازمیان آنهمه پرتوفضائی بیرون خزید، دسال 

مالالالن اینجانشسالالالته  » ی سالالالانی گذاشالالالت، گفالالالت   

  « .ومنتظرشمابودم

صدای کلفتی داشت، توتاریکی سرش راطرف ماچرخانالد.  

 :سانی نیشخندزدو کمی فاصله گرفت، گفت

 « .کرئول، این برادرمه. درباره ش باهات حرف زده م »
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  « .ازدیدنت خشحالم، پسر» کرئول دستم رافشردوگفت 

خاطرسالالانی، ازدیالالدنم خوشالالحال اسالالت.   پیدابودکالاله بالاله

 :خندید، گفت

  « .شومایه موزیسین واقعی توفامیلتون دارین »

دستش راازروشانه ی سانی برداشت، بامحبالت وآهسالته،   

باپشت دسالتش، رو صالورتش زد.صالدائی ازپشالت سالربه      

صالدای یالک   « خب، حاالتمومشوشنیده م. » گوش رسید

ل موزیسین دیگرویالک دوسالت سالانی، باله سالیاهی ذغالا      

ومردی شالنگول بالود، باسالاخت وسالازی نزدیالک زمالین.       

بالفاصالالله وباتمالالام وجوداعتمادبالاله مالالن راشالالروع کالالرد،    

وحشتناکترین چیزدرباره سانی بود، دندانهاش شبیه یک 

چراغ خانگی درخشید، خنده، مثل یک زمین لرزه، ازش 

بیرون زدواوج گرفت. معلوم شالدتمام افرادباروتقریباهماله   

ایابارهالالای اطالالراف کالالار مالالی   ی موزیسالالینهائی کالاله آنج 

کردندیانمی کردند، سانی رامی شناسند، عالده ای عالالف   

وعده ای انجابودندکه پیانوزدن سانی را گوش کننالد. باله   

همه شان معرفی شدم وهمه نسبت بهم خیلالی مالوءدب   

بودند. حاالبراشان روشن بودکه مالن برادرسالانی هسالتم.    

اینجاوتودنیالالالای سالالالانی بالالالودم، یابهتراسالالالت بگالالالویم    

لمروسالاللطنتش بالالودم، جالالای سالالئوال هالالم نبالالود کالاله  توق

 .تورگهاش خون سلطنتی جاریست

میرفتندکه به زودی برنامه راشروع کنند، کرئول درگوشه 

ئی تاریک، کناریک میزباخودتنهام گذاشت. شروع کالردم  

به تماشای آنها، کرئول ویالک مردسالیاه کوچالک وسالانی     

ودیگران، روجایگالاه دسالته موزیالک ایسالتاده ودراطالراف      

باالوپائین می شدند. پرتوسکوی گروه، مدتی کوتاه پائین 

وروگروه تابید، آنهاراکه می خندیدندو اشالاره ودراطالراف   

حرکت میکردند، تماشاودرعین حال، حس کالردم خیلالی   

مواظالالب بودنالالد ناگهالالان قالالدم تالالودایره ی پرتونگذارنالالد،   

انگاراگربدون فکروناگهان توپرتوقدم میگذاشتند، توشالعله  

. درفاصله ای کاله تماشالامی کالردم، یکالی     هالک میشدند

ازآنها، مردسیاه کوچک، رفت تودایره پرتو، ازمیالان گالروه   

 –گذشت وباضربهاش،دراطراف شروع کردباله ادادرآوردن  

مسخره ودرعین حال فوق العاده رسمی بود. کرئول سانی 

رابا دستش گرفت وطرف پیانوهدایت کرد. یک زن، اسالم  

سانی راصدا کردو چنددست شروع کردندبه دسالت زدن.  

سانی مسخره ورسمی بودوآنقدرقابل لمس که فکالر مالی   

کالالنم میتوانسالالت گریسالالته باشالالد، حالالالتش رانالاله نشالالان  

یالالک مردمسالاللط بالالود. میدادونالاله پنهالالان میکالالرد، شالالبیه 

نیشخندزدوهردودستش راروسینه ش گذاشالت وتاباسالن   

 خم شد

کرئول رفالت طالرف ویلنسالل، یالک مردالغرسفیدپوسالت      

خیلالالی بالالراق قهالالوه ای، کنالالارگروه باالپریدوشالالیپورش    

رابرداشت. حاالهماله آنجابودندوفضالای روی سالکووداخل    

اطالالاق، شالالروع کردبالاله عالالوض وفشالالرده شالالدن. یالالک      

هارامعرفی کالالالرد. همالالاله  نفرکنالالالارمیکرفون ایسالالالتادوآن 

جورپچپچاله باالگرفالالت. چنالدنفرازکناربار، روبالاله دیگالالران،   

هیس کردند. گارسونهادراطراف دویدندوعصالبی، آخالرین   

سفارشهاراگرفتند. آدمهاوجوجه هابه هالم نزدیکترشالدند،   

پرتوباالی گروه وروی کوارتت تبدیل شالدبه نالوعی رنالک    

ئالول  آبی. همه ی افرادگروه متفاوت به نظرمیرسیدند. کر

برای آخرین باراطرافش رانگاه کرد. انگارخواست مطمالئن  

شودتمام جوجه هالاش تالوقفس هسالتند، پریدوکوبیالدرو     

  .ویلنسل، همه سرجاهاشان بودند

تمام چیزی که درباره موزیک میدانم، این است که مردم 

زیادی، واقعا همیشه آن راگوش نمی کننالدوحتی گالاهی   

ود، چیزیست کاله  که ندرتادرجائی بازوموزیک داخل میش
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اصالالوالمی شالالنویم وباتائیالالدگوش میکنالالیم، مقولالاله ای    

خصوصی واختصاصی وناپدیدشدن مقالوالت احالاله شالده    

است. مردی که موزیالک مالی آفرینالد، چیزدیگالری مالی      

شنود، بانعره ی برخاسته ازدرون است که نظالم راازخالود   

تهالالی وتحمیالالل میکندوبرفضالالامیکوبد. چیالالزی اسالالت کالاله 

نم دیگریسالالت وخیلالالی ازدرونالالش احضالالارمی شالالودوازج 

وحشتناکتر، چراکه فاقدکلمات اسالت وباله همالان دلیالل،     

پیروزمندانه هم هست. پیروزکه می شود، پیروزیش ازآن 

ماست. فقط چهره سانی راتماشاکردم. چهالره ش گرفتاله   

بود، سخت کارمیکرد، باکارش نبود. به نوعی این احساس 

راداشتم که هرکدام ازاعضالای گالروه منتظرسالانی اسالت،     

تظر بودندو روبه جلالومی  من

فشالردنش. شالروع باله نگالالاه    

کردن به کرئول که کالردم،  

متوجالاله شالالدم ایالالن کرئالالول 

بودکالاله تمالالام وقالالت سالالانی  

راعقب نگاه میداشت. هماله  

ی آنهارادریک ردیف کوتالاه  

نگاه میداشت. همانجاباتمام 

انالالالدامش میکوبیالالالدوروی  

ویلنسالالالل نالالالاله میکالالالرد.   

باچشمهای نیمه بسالته ش،  

بالالالاله همالالالاله چیزگالالالالوش  

ده،اماگوشالالش بیشالالتربه سپر

سانی بود. بگومگوئی باسانی داشت. ازسانی خواست خالط  

ساحلی راترک کندوتوعمآ آب بپرد. کرئالول شاهدسالانی   

بودکه عمآ آب راگذشت ودرجائی فرورفت، چیز مشابهی 

خودش آنجابوده وآنجارامی شناخت ومی خواست  –نبود 

سانی هم بشناسد. منتظربودسانی روکلیدهای پیانوکاری 

 .رابکندوبگذاردتاکرئول هم بداندکه سانی توی آب است

درفاصله ای که کرئول گوش میکرد، سانی حرکت کالرد،  

بالاله عمالالآ رفالالت، دقیقالالا شالالبیه یالالک آدم گرفتارشالالکنجه. 

قبالهیچوقت فکرنمالی کالردم چقدرآشالنائی دردآوربالین     

موزیسین وآبزارکارش بایدباشد. اوبایالدآن راپرکنالد، ایالن    

. بایداین ابزارراوادارباله کالاری   ابزاربانفس زندگی شخص او

کندکه خالودش میخواهدبکنالد. پیانوتنهایالک پیانواسالت.     

ازمقدار زیادی چوب وسیم وچکشالهای کوچالک وبالزرگ    

وعاج ساخته شده است. درحالالی کاله کالارخیلی زیالادی     

آنجاست که میتوانی باهاش بکنی، تنهاراه آنجامش، سعی 

 .ریوکوشش است،کوشش ووادارکردن پیانوبه انجام هرکا

سانی بیش ازیک سال نزدیک پیانونبوده، بازندگیش هالم  

خیلی سازگارنبوده، نه زندگی که اکنالون جلالوش مچالاله    

شده بود. سانی وپیانوبه لکنت افتادند. یک شیوه را شروع 

کرد، ناراحت شدومتوقف کرد. راه دیگری راشالروع کالرد،   

عصالالبی شالالد، وقالالت کشالالت، 

دوبالالالالاره شالالالالروع کالالالالرد،  

، بعالالالدانگارجهتی پیالالالداکرد

دوباره عصبی شالدوگیرکرد.  

چهره ئی که درسانی دیدم، 

قبالهیچوقالت ندیالده بالودم.    

همه چیزدرچهره ش آتالش  

گرفته بودوهمزمان، مقوالت 

معموالپنهالالان هالالم بالالاآتش  

وخشم ناشالی ازجالدالی کاله    

آنجادر درونالش رخ میالداد،   

 .شعله وربود

حاال، درحالی که باله پایالان   

ماشا کردم، بخش اول نزدیک می شدند، چهره کرئول رات

حس می کردم چیزی اتفاق افتاده اسالت. اتفالاقی پالیش    

آمده که نشنیده وندیده بودم. سرآخرتمام کردند، تشویآ 

های پراکنده به گالوش میرسالید. بعدبالدون یالک لحظاله      

اخطار، کرئول چیزی دیگرراشروع کالرد، ایالن یکالی هالم     

طنزآمیزبود، این یکی هم تکه ای ازیک بلوزبود، درفاصله 

یت میکرد، سانی شروع به نواختن کرد. چیری ای که هدا

شروع کردبه رخدادن. کرئول اجازه دادگروه شروع کنالد.  

مردسیاه خشالک کوچالک باضربهاچیزوحسالتناکی گفالت.     

کرئالالالالول جالالالالواب دادوضالالالالربهاجواب پالالالالس دادنالالالالد. 
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بعدشیپورشالالیرین وبلنالالد، پایالالداری کردواحتماالآهسالالته  

جداشالالد، کرئالالول گالالوش دادو هرازگالالاه یادداشالالت کالالرد،  

ک، زیباوپیروخونسردهدایت کرد. دوباره همه به هالم  خش

پیوستندوسانی دوباره بخشی ازخانواده بود. این رابادیدن 

چهره ش توانستم بگویم. سانی انگارپیداکرده بود، درست 

همانجاوزیرانگشالالتهاش، یالالک پیالالانوی تالالازه شالالعله ور.    

انگارنمیتوانسالالت تمالالامش کنالالد. بالالرای مالالدتی شالالادبودن 

سیددر اطمینان به بخاربودن پیالانوی  باسانی، به نظر میر

 .تازه شعله ور، باسانی موافآ بودند

کرئول جلورفت تابگویدچیزی راکاله مالی نوازندبلوزاسالت.    

بااین حرف، ضربه ای به همه شان زد، به درون خالودمن  

هالالالم ضالالالربه ای زد. موزیالالالک فشالالالرده وعمیالالالآ ودرک 

پذیرشدوشروع به کوبیدن فضاکرد. کرئول شالروع کردباله   

کاله اصالوالبلوز دربالاره چیسالت. دربالاره هالیچ        گفتن این

چیزتازه نبود. کرئول وافرادش درآنجا، باخطر نابودی، تازه 

ش میکردنالالالد، خودرامنهالالالدم، گرفتالالالاردیوانگی ومالالالرگ 

میکردندکه راه تازه ای پیداوماراواداربه گوش دادن کنند. 

چراکه روایت اندازه رنالج ولالذت بالردن وانالدازه موفقیالت      

بلوزبایدهمیشاله گالوش سالپرد. هالیچ      ماهرگزتازه نبود. به

روایتی نیست که گفته شود. ایالن تنهالاپرتوی اسالت کاله     

  .درتمامی این تیرگیهابه دست آورده ایم

واین روایت، به گواهی آن چهره، آن انالدام، آن دسالتهای   

نیرومنالالالدروی سالالالیمها، درهرکشالالالور، چشالالالم انالالالدازی  

دیگرودرهرنسل عمآ تالازه ای دارد. گالوش کالن، کرئالول     

 .ویالد: گالوش کالن. حالاالاین بلوزسالانی اسالت      انگارمی گ

مردسالالالیاه کوچالالالک ضالالالربگیرراومرد بالالالراق قهالالالوه ای   

شالالیپورنوازراوامیداردآن رابشناسالالند. کرئالالول دیگرسالالعی  

نمیکردسالالانی را داخالالل آب پالالرت کنالالد، سالالرعت خالالدائی 

اورامالالی شسالالت. بعالالدخیلی آرام، خودراعقالالب کشالالید،    

باپیشنهادهای عظیمی که سانی برای خودش می گفالت،  

 .می کردفضاراپر

همه دورسانی جمع شدندوسالانی پیانونواخالت. هرازگالاه،    

یکالالی ازآنهاانگالالار مالالی گفالالت: آمالالین. انگشالالتهای سالالانی  

فضاراپراززندگی کرد، اززندگی خود. اماآن زندگی شالامل  

حال خیلی ازدیگران هم میشد. سانی تمام راههای پشت 

سرراطی کرد، سالانی بابیانیاله ذخیالره ی وسالیع عبالارت      

شالروع کالرد. بعدشالروع کردباله اختصالاص      بازآهنگ، واقعا

دادن آهنگ به خالودش. خیلالی زیبالابود، چراکاله همالراه      

باشالالتاب بالالود، دیگریالالک آهنالالگ پالالر ضالالجه وزاری نبالالود. 

انگارباچیزشعله وری که ازخودساخته بود، آهنالگ رامالی   

شالالنیدم، باچیزشالالعله وری کالاله حالالاالازآن خالالودمیکردیم، 

 چطورمیتوانسالالتیم ضالالجه وزاری رامتوقالالف کنالالیم. آزادی

دراطالالراف مالالاکمین کالالرد، سرآخرتوانسالالت کمکمالالان     

کندآزادباشالالالیم، اگرگالالالوش کنالالالیم، تاماآزادنباشالالالیم،    

هرگالالزآزادی نخواهالالدبود. حاالدیگرجبهالاله ای درصالالورتش 

نبود، چیزی که سانی درمیانش گم شده بودوتابرگشالتن  

روی زمین برای استراحت، به فرورفتن درمیالانش اداماله   

ود، خط درازی که میداد. آهنگ رابه خوداختصاص داده ب

ماتنهامامان وبابارامی شناختیم، سانی آن راپالس میالداد،   

همانطورکه چیزی بایدپس داده شود، طوری که ازمیالان  

مرگ میگذرد، آن آهنالگ میتوانالدبرای همیشاله زنالدگی     

کند. دوباره چهره مادرم رادیالدم وبالرای اولالین بالارحس     

کردم سنگهای جاده که ازروشالان گذشالته بالود، چگوناله     

راکبودکرده بودند. جالاده زیرپرتومالاه وجالائی کاله      پاهاش

برادرپدرم روش کشته شالده بودرادیالدم. آهنالگ چیالزی     

دیگررابه درونم پس آوردومن رابه قبل ازآن بالرد. دوبالاره   

مرگ دخترکوچکم رادیدم ودوباره اشالکهای زنالم ایزابالل    

راحالالس کالالردم، اشالالکهای خالالودم کالاله شالالروع بالاله ریالالزش 

ه این تنهایالک لحظاله   کردراحس کردم. وحاالآگاه بودم ک

اسالالت، کالاله دربیالالرون دنیابالاله گرسالالنگی یالالک پلنالالگ،     

منتظراست واین که گرفتاری، طوالنی ترازاسمان، بالاالی  

 .سرماگسترده است
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همه چیزتمام شد. کرئول وسانی گذاشتندکه نفس شالان  

خالالارج شالالود، هالالردوخیس عالالرق بودندونیشالالخندمیزدند.  

هاشان واقعالی بالود. توتالاریکی،     تشویآ خیلی زیادوبعضی

دخترگارسالالون کالاله پالالیش آمالالد، ازش خواسالالتم نوشالالابه  

هاراببردباالپیش گروه موزیک. مکثی طوالنی حاکم بالود،  

درفاصله ای که زیرپرتونیلی حرف میزدنالدو بعدازمالدتی،   

دیدم دختریک اسکاچ وشیر، برای سانی، روپیانوگذاشت. 

دوباره شروع به سانی انگار متوجه اسکاچ نبود، تنهاقبل از

نواختن کردن، اسکاچ رامزمزه ونگاهم کردوسرش راتکان 

داد. اسکاچ رارونوک پیانوگذاشت، آنهاکه شروع کردندباله  

نواختن دوباره، موزیک درخشیدومثل یک فنجان لالرزان،  

....بالالالالالاالی سالالالالالربرادرم تکالالالالالان تکالالالالالان خالالالالالورد 
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