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 گنژرا
 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه

 1011 آذر و دی، 21دورۀ اوّل، سال دوّم، شمارۀ 

   زیر نظر شورای دبیران

 

 ارسال کنید. گنژرابرای  (word)آثار خود را تایپ شده در محیطِ وُرد 

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

 منابع خود و درصورتِ ترجمه، لینک اصلِ مقاله را همراه نمایید.ارجاعات و 

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

 نیست. گنژرادرجِ آراء و نظراتِ نویسندگان، الزاما بیانگرِ دیدگاهِ 

 با ذکر ماخذ آزاد است. گنژراشده در کلیۀ مطالبِ منتشر نقلِ

 شوند.دوست و مردمی بهتر دیده و خوانده میمیهن هنرمندان و نویسندگانِ گ،نژرا در قابِ

 majalleharzhang@gmail.com:  گنژرامکاتبۀ مستقیم یا ارسالِ آثار برای 

 arzhang.com-www.mahnameh:  گنژراهای پیشین مطالعه و دانلودِ شماره
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 سرسخن 

 
گیری همه نظر دانشمندان از قدرتِمیکرون اگرچه بهموسوم به کرونا نظیرِ دلتا و اُ. 21-کووید های جدید ویروسِسویه

رِ موثّ رِهای امیدبخشی برای مقابله و مهاروزنه، اینک آمارهای موجود گواهِپس از دوسال و بهباالتری برخوردارند، امّا 
 بار در سطح جهان پدیدار شده است. بر مبنای آمارهای رسمی، تعداد قربانیانِاین ویروس مرگ یافتۀهای جهشگونه
مبتالیان به این ویروسِ  میلیون نفر نزدیک شده است. تعدادِ 6نفر و در جهان به مرز  هزار231در ایران  به  کرونا

 کاهشِ رغمِمیلیون نفر فراتر رفته است. به 311هزار نفر و در جهان از مرز  111میلیون و  6مهلک نیز در ایران از 
ای اندک بعد از چنان و با فاصلهدورقمی شدن آن، جایگاه ایران در بین کشورهای جهان هممیرها و مرگ و  آمارِ نسبی

است و چه همگان  در دسترسِچنان آسان و ارزان هم "مرگ"آمریکا و برزیل و هند قرار دارد که مایۀ نگرانی است. 
این  ندادیم! از دستدر تامین واکسن های مسئول سوزی دستگاهفرصت اخیر به خاطرِ سالِهای شریفی که در دوجان

بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی هر دو به دلیل ابتالء به  کند:انیانِ سیاسی را نیز تهدید میخطر اکنون جان زند
کیوان صمیمی، آرش گنجی، خسرو صادقی  اند و جانِبسته شده بیماری و زنجیر به تختِ غلّدر بیمارستان با  کرونا

ها و ده و سهیل عربی، عسل محمدی، آتنا دائمی، ، نرگس محمدیبازنشسته زندانی اسماعیل گرامی کارگربروجنی، 
ونیز زندانیان  نگارنرمند و روزنامهسنده و هاز کارگر و معلم و نوی اعمّو فعّالِ صنفی صدها و هزاران زندانی سیاسی 

از راهکارهای مطرح شده مسئولین برای غلبه بر مشکالت که یکیطُرفه آندر معرض خطرِ جدّی قرار دارد.  عادی
دارِ( ساکن در خارج برای بازگشت به میهن است که در جامعه، دعوت از ایرانیانِ نخبه و یا کارآفرینِ )بخوان سرمایه

توانیم به میهنِ خود بازگردیم تا پرسند که ما با چه امید و اطمینانی میها از خود میمند است، امّا آننفسِ خود ارزش
 مسئولینِ"گفت فردا به عنوانِ جاسوس و ضدّانقالب و یا مفسدِ اقتصادی بازداشت و محاکمه نشویم؟ ظریفی می

عقیدتی را  ، صنفی وی عجالتا همین زندانیان سیاسینیتِ خود و در یک گامِ عملمحترم بهتر است برای اثباتِ حُسنِ
                  ".وکَرنا اعالم کنند تا ما هم از آن حمایت کنیمگاه طرح خود را با بوقفورا و بدون قید و شرط از زندان آزاد کنند و آن

ی و ملّ پولِ سریع ارزشِ کاهشِ افسارگسیخته در قیمتِ کاالها و خدمات، مِتورّ ز سویی دیگر تداومِ رکودِ اقتصادی،ا
ردۀ کارگران و اقشار ای را بر گُسابقهاقتصادی بی های، فشارهای اقتصادی و بانکی ظالمانۀ آمریکاگر تحریمآثار ویران

تعویق عدم تولید و صدور نفت و گاز و پتروشیمی به موازات . زحمتکش و مزدبگیر جامعه تحمیل نموده است
و مشخص نبودن دورنمای آن، نه تنها  2+0ای با گروه ایران برای بازگشت به مذاکرات هسته مقاماتِ تِمدّطوالنی
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که اوراق بهادار و غیره...( گذاشته، بل خدمات، بورسِوسنگین خود را بر بازارهای داخلی )طال، سکه، ارز، کاال سایۀ
 لوم قرار داده است، اما این همۀ ماجرا نیست. ای نامعآینده مردم ایران را درآستانۀ آغاز سال نو در بیم و هراس از

با حضور اقشار و  سیاسی-صنفی گیر دامنۀ اعتراضاتِگسترش چشماینک شاهد  19و آبان  16پس از اعتراضات دی 
هزار مورد فراتر رفته( و به طریق اولی  12رز از مطبق برآوردها ها که تعداد آنهای مختلف )طبقات میلیونی در استان

اعتراضاتِ  بِ خشنِو بازداشت و سرکو سانسوررغمِ رشدِ فزاینده جُنبشِ انقالبی و دمکراتیک مردمِ ایران بهشاهد 
 .هستیمآمیز مسالمت

شدۀ حاکم است که عیارِ دستشرایط موجود در عین حال آزمونی برای دولت و مجلس و نهادهای یکمجموعۀ 
بخت از دهانِ دوست "نشان دهند، امّا چه کنیم که به بیانِ حافظ: گفتارهایشان را در عمل صداقت خود در شعارها و 

نه ترکیب تیمِ اقتصادی دولتِ جدید و اظهارات و راهکارهای  ".دهد...دهد/ دولت خبر ز رازِ نهانم نمینشانم نمی
شی مسئولین به جمهور، و نه سفرهای استانی پُرهزینه و بازدیدهای میدانی و نمایانگیز معاون اقتصادی رییسحیرت

تنهایی، جز با تصمیماتِ کارشناسی و اقداماتِ عملی پیگیر گرهی از انبوه مشکالت مردم را نخواهد گشود. اگر با حرف 
های در ایران و تحولّاتِ سیاسی بزرگ در کشور 25شد مملکتی را اداره کرد که اساسا انقالب سال و وعده و شعار می

دانشجویان صنعتی شریف در روز  صریح دبیر انجمن اسالمی تند و سخنانِ شدارِهُ پیوست!دیگر جهان به وقوع نمی
حاکم بر نیم، ما را تا حدودی با فضای کلی خوامی گنژرا اب به رئیس جمهور که در این شمارۀآذر امسال خط26

 کند. در مقطع کنونی آشنا میو مطالباتِ دمکراتیکِ مردم ایران جامعه 

کارانه و شعارهای پُرطمطراق بر های فریبها، وعدهرانیشِ مردمِ ایران انباشته از سخنواقعیت این است که گو
ها را بدون برخورد قاطع و عملی با مفسدانِ برخوردار از رانت و قدرت ضدّ ِفساد، دیگر حوصله شنیدن چندبارۀ آن

یک مجتمع مسکونی است. باید از باال شروع های پلهسازی جامعه و نهادهای قدرت از فساد مانند نظافت راهندارد. پاک
برنامگی و سیرِ قهقرایی اقتصاد و معیشت و تعمیقِ سال بی 01کرد و نه از پایین! خواست جامعۀ انقالبی ایران پس از 

 های زندگی است و بهترشکافِ طبقاتی و فساد و ایلغارِ اموالِ عمومی، تغییراتی جدّی و تحوّالتِ بنیادین در همۀ عرصه
های روش است مقامات و مسئولین به جای تمسّک به زبان گلوله و ساچمه و درفش در مقابلِ معترضان و آزمودنِ

 . آگاهِ ایران تن در دهند و آزموده را نیازمایند به خواست و ارادۀ جمعی مردمِ غیرمدنی، با سرانگشتِ تدبیر

 ارژنگشورای دبیران 

☘ ☘ ☘  
 

 دارد تیزرو ندیمَسَ وُ است سوار گـــر سیاست

 دارد روگِ در گردن ختسَ کمندش، چون حقیقت

 شاید کند، مخَ گـــردن لمظُ پیشِ گرچه "رَذیلت"

 دارد شونَ خَــم –ذلّت عینِ در– گردنی "ضیلتفَ"

          (۲۶۲ص ۲ج شهریار، کلّیاتِ ـ «مجاهد قلعۀ» قطعه از)
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 ...دلی با خوانندگان دردِو 

 

ایهن   ،حهال خهون اسهت. بها ایهن     خامهه در  های شیشه و فروکردنِرادهرفتن روی بُایط کنونی راهشر نوشتن و انتشار در

های استانداردسازی اذهان از ادبیات و و آموزش یخطّهای چنددنیای رسانه مسئولیت را به گردن گرفتیم که در هجومِ

دفهاع و بهه    ،دانهد خوانهد و مهی  خهود مهی   فعالیتِ مِمقدّ ها را خطّمردم و رهایی آن هنری که سعادتِاز خواه، ترقی هنرِ

سال منتشهر کهره ایهم، و الزم دیهدیم      مدت دو را در گنژراشماره از  11این راه  آن کمک کنیم. در گسترش و انتشار

 گذاریم.میان  همدل در م با شما خوانندگانِسوّ سالِ دلی را هم در آغاز فعالیتِدردِ

*** 

دهیهد؟  های دیگران را باز انتشار مهی نوشته "پیست - کپی"روشِ  با استفاده از گنژرا درگیرند که چرا برخی ایراد می

توانیم گفت قرار نیست دوباره چرخ را اختراع کنیم. ادبیات و هنر مسهیری تهاریخی اسهت کهه بهه انسهان و       درپاسخ می

 ادب و هنر را حوزۀ ال درکه هر فعّلا، بتاریخی نه تنها م این خطِ پردازد، از این رو تداوم و تسلسلِانسانی می سرنوشتِ

حهال و   تهاریخی بهینِ   سهتِ سَجدید بزننهد. گُ  گذشتگان، دست به آفرینشِ گرانقدرِ کند که با پاسداری از ارثیۀد میمقیّ

هایی اسهت کهه دل بهه پهاک     های نیرویکی از خواسته ،"!چه پیش آید خوش آیدآن" آینده به امیدِ گذشته و رهاکردنِ

بزنند. ما به  جا "هنر عینِ"جهان  تالطمِراند تا بی هنری خویش را در امروزِ پُبسته میهنِ ما تاریخی مردمِ ظۀکردن حاف

ههر فرصهتی بههره     نعمهت در  از این خوانِ هم و ،کنیمافتخار میهم  ،های هنریآفرینش مان در عرصۀگذشتگان ارثیۀ

 خواهیم گرفت. 

*** 

 آوردهای بهه روزِ بها دسهت   گنژرافیکی گرا دهند که وضعیتِدوستانه می ن حالت تذکرِگیرند و در بهتریبرخی ایراد می 

 بندی وروزتر در کار صفحهافزارهای بهاستفاده از نرم ما هنوز توان و امکانِ و دارند، منطبق نیست. این دوستان حقّ نشر

دانهیم.  نمی انتشار فِها را دلیلی برای توقّعرصه مهارت در این کسبِ ایم. اما انتظار تا زمانِگرافیک مجله را کسب نکرده
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کنهونی ایهن شهانس را ههم      شهود و احتمهاال در شهرایطِ   فروشی تولید نمیهای روزنامهما برای عرضه در کیوسک نشریۀ

ه این بهه  نگرند. البتّاغماض می خود به دید بینِزیبا ما به کمبودهایمان با نگاهِ عزیزِ نخواهد داشت. از این رو خوانندگانِ

ی فنّه  به همین خاطر از همین جها از دوسهتانی کهه بهه لحها ِ      فعلی نیست، و ما به وضعیتِ کردنِسندهمعنی توقف و بَ

 کنیم.دعوت به همکاری می ،باشند ما تالشِ توانند مددکارِمی

*** 

هنری است. ما هنوز در این زمینه  ادبی و آثارِ متقابل بین نشریه و تولیدکنندگانِ اعتمادِ همکاری با یک نشریه نیازمندِ

ایهم کهه بهه ههیب حهزب و      ما فرهنگی است، اعالم کهرده  تالشِ زۀایم که حوکمبودهای فراوانی داریم. رسما اعالم کرده

ی ایران است و در این راه دست هرآن کسهی  مترقّ فرهنگِ مان اعتالءِایم هدفسازمان سیاسی ربطی نداریم، اعالم کرده

کنهیم بها   های هنری تقاضا مینویسنده، شاعر و دیگر رشته فشاریم. بنابراین از دوستانِن کند به گرمی میمارا که یاری

 شد.  خواهیدو خوانده بهتر دیده  گنژرا کنیم درمدد برسانند. گمان می رباری نشریهخود به پُ آثارِ ارسالِ

*** 

کشیم و بهرای اعهتالء   کنیم تا نفس میگذریم که گمان میمیها درها، و پرونده سازیها، چوبِ اتهام رانیتنگ نظری از

خودشان  به حالِآنان را ریزی نیست. پس این فقره گُ داریم، ما را ازکشورمان گام بر می و ادبیاتِ پیشروِ مترقی فرهنگِ

شهمارۀ   11متهوالی   از انتشهار . ما به داوری تاریخی باورمندیم. سهرافرازیم کهه پهس   پردازیمگذاریم و به کار خود میمی

کنهیم بهتهرینیم، امّها    ادّعا نمی .شویمدل، وارد سومین سالِ فعالیتِ خود میگرمی خوانندگانِ هماینک به پشت گ،نژرا

  ها را در کنار خود داریم. کنیم در حد بضاعتِ خود بهترین ها با پیشروترین دیدگاهافتخار می

*** 

چرا نویسندۀ محترم اند که انتقاد کرده گنژراهای منتشر شده در از داستانطی چند نامه به یکی نیز دوست گرانقدری 

کنهیم کهه   . اگر سوء تفاهمی رخ داده است، ما ضمن پوزش اعهالم مهی  !کرده است "توهین"وطنان عزیز زابلی ما به هم

انهد و هرگونهه   یرانی سههیم ا مشترکِ ها در ارثیۀِی آنفرهنگی است که همهکمانی با تنوع ما کشوری رنگین ایران برای

ممکن  تنها راهِ دانیم.را ناوارد می های میهن عزیزمانرنگارنگ خلق گرایانه به فرهنگِگرایانه، شونیستی و فرقهیملّ نگاهِ

را،  امروز و فردای ما ایران است که فرهنگِساکن های خلقهمۀ  مشترکِ ، مدارا و آفرینشِاندیشیو مطلوب، تعامل، هم

 سازد. تر میخواهانهتر وترقیربارتر و انسانیکه درگذشته، پُ چنانهم

 !آسیب نرسانیم "ایران"سرزمینی به نام  انسانیِملّی و هویّتِ  خود به انسجامِ با دستانِ

 ارژنگ تحریریۀ
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 هنر در محتوا و شکل یالکتیکِد
 نویسنده: آونر زیس/ برگردان: ک.م.پیوند

 ("های هنرشناسی علمیپایه"وّم از فصلّ سوّمِ کتاب )بخشِ س

 

 نمایی از تئاتر بولشوی مسکو

نیازهای ضروری روزانه است و بی یکی از روسی جزو جدایی ناپذیر آن است و وابستگی مردم این شهر به تئاتر و باله و اپرا  ئاتر در فرهنگِت
در سنت پترزبورگ )تئاتر مارینسکی( دیگری در مسکو )بالشوی تئاتر مسکو( و دلیل نیست که یکی از مشهورترین سالن های تئاتر جهان 

است که در دنیای  یهاییکی از سبک ،معاصر استانیسالوسکی در تئاترِ و سبکِ جهانی داردروسی شهرت و آوازه ای  تئاترِ د. هنرِنقرار دار
 .تئاتر به یادگار مانده است

☘ ☘ ☘  

 ارگانیکِ وحدتِ استین،ر هنری اثرِ هر بارزِ نشانۀ

 شکلِ از فارغ محتوای نه چه، است، شکل و محتوا

 شکلِ نه و است، سازگار هنر با هنری مشخصِ

 محتوا. بیانِ از ناتوان

 مربوط ژورنالیستی هنرِ به فقط کلمات این معنی، یک به

 نیز افراطی فُرمالیسمِ معنایبی آثار در حتی شود،نمی

 همان فُرمالیست، هنرِ. شودمی یافت "محتوا" نوعی

 است بهرهبی هنری شکلِ از که است محتوا از فارغ اندازه

 از که است برخوردار هنری شکلِ از جابدان تا عکس؛به و

 و شکل دیگر، جای هر مثل نیز جااین. دارد بهره محتوا

 .دارند متقابل رابطه محتوا

 این به هنر در محتوا و شکل وحدتِ به مربوط اصلِ 

 دیگری بدونِ دو این از کدام هیب که است ناظر یمعن

 قبال که طوریهمان این، وجودِ با. ندارد وجود امکانِ

 و شکل وحدتِ" مفهوم دو بین باید است شده اشاره

 این. شد قائل تمایز "محتوا و شکل بستگیهم" و "محتوا

 استوار معیّنی شالوده بر ولی است، نسبی امرِ یک تمایز

 .است
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 بودنِناممکن یعنی) فوق معنی در محتوا و کلش وحدتِ

 امر این امّا است، صادق همواره( دیگری بدونِ یکی

 شکل اثری، هر در که نیست معنی بدین وجههیببه

 چه. کندمی بیان خوبیبه را محتوا هنری حیثِ از همیشه

 رسندنمی نتیجه به که ایمالحظهقابل و مهمّ هایکوشش

 هاآن بیانِ برای رسایی شکلِ است هنتوانست هنرمند چون

 که جالبی هاینوآوری و هاآزمون چه دیگر، طرفِ از. بیابد

 بخشِ محتوا فقرِ علّتبه ولی گیرد،می صورت شکل در

 پوشکین. دهدمی دست از را خود اثربخشیِ از بزرگی

(A.pushkin)  ِکندمی بیان مورد دراین را جاییبه نظر: 

 فقدانِ علّتبه کهآن یکی: است لناقاب سخت اثر، دو"

 و نشیند،می صحیفه بر رَمَقبی کلمه اندیشه، و احساس

 کلماتِ در اندیشه و احساس فشرده انبوهِ کهآن دیگری

 ".شودمی خفه نارسا

 هنری اشکال همۀ در بلکه ات،ادبیّ دربارۀ تنها نه نکته این

 .کندمی صدق

 انحرافی این ،هنر در محتوا و شکل همبستگی مطالعۀ در

 دو این از یککدام که کنیم تعیین تا بکوشیم اگر است

 این به بندیدرجه یا تمایز گونهاین. دارد تریبیش اهمّیتِ

 از اندازه یک به محتوا و شکل که است نادرست علّت

 دیگری جای تواندنمی یکهیب و ناپذیرندتفکیک دیگریک

 یاری به تواننمی را حقیر محتوای. بگیرد را

 را نارسا و روحبی شکلِ و کرد، ترمیم شکل هایپیچیدگی

 هنریِ آثارِ. پوشاند جالب هایاندیشه یاری به تواننمی

 با مناسب و مهمّ موضوعاتِ به که هنگامی حتّی ضعیف

 واقع خواننده و بیننده استقبالِ موردِ بپردازند، نیز زمان

 خاطرشِرنج مایه آثار گونهاین واقع در. شد نخواهد

 چه هر که دارد انتظار حقّبه اثر مخاطبِ زیرا شوندمی

 آن بیانِ شکلِ اندازه همانبه است، ترعمیق اثر محتوای

 صورت،این غیر در باشد، ترکنندهمجاب و ترزنده نیز

 .است فقیر ژورنالیسمِ کهبل نیست، هنر نتیجه،

 استانیسالوسکی از بازمانده ادبی آرشیوهای در

 است: آمده دست به زیرین جالبِ شتِیاددا

..... شودمی داده برتری دومی بر اولی گاه: جوهر و شکل"

 آن اگر حتّی. است زائد شکل ندارد، وجود جوهری اگر

 خواهد آورمالل دقیقه پنج عرض در باشد، زیبا شکل

 "شد.

 ابتذال به را جوهر ،شکل موارد، از دیگر بعضی در

 ..."بخشد. می بدان یمتفاوت معنیِ یا کشاندمی

 کمالِ حدّ به جوهر: است واقع دو این بینابینِ در حقیقت

 زیبایی بیانگرِ که نیز خاص شکلِ و دارد ضرورت عمق و

 "است. ضرور اندازه همان به باشد جوهر آن ِکلّ

 به جنبه دو محتوا و شکل که کنیم روشن دیگر باریک

 معنا این به نسخ این معهذا،. اثرند یک ضرورِ اندازه یک

 در. است سانیک هنر در محتوا و شکل اهمّیتِ که نیست

. کندمی ایفا را کنندهتعیین نقشِ محتوا هنری، اثرِ یک

 بیانگر و هنر عینیِ قانونِ یک دهندهانعکاس حقیقت، این

. است لنینیستی -مارکسیست تیکِاستِه بنیادی اصلِ یک

 دریافت واقعیت این از باید جملهمِن را محتوا فائقِ نقشِ

 وجود به خاطر همینبه و محتواست بیانِ افزارِ شکل، که

  .است آمده

 (Structural Method) ساختاری روشِ پیروان

 هر علمی، آثارِ به ساختار مفهومِ شدن وارد که گویندمی

 و (form-oriented) گراشکل منحصراً برداشتِ دو

 تحلیلِ در را (content-oriented) گرامحتوا منحصراً

 واحد ِکلّ یک ساختار، مفهومِ. نهدمی کنار به هنری آثارِ

 عنوان به دقیقاً کهبل تنها، شکلِ مثابهبه نه باید و است

 برداشتِ روش، این نتیجه، در. شود درک محتوا ساختارِ

 هم نیازی و زندمی کنار هنری آثارِ مورد در را دوخطّی

 تقسیم جداگانه عنصرِ دو به را ساختار مفهومِ که نیست
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 محتوا و شکل دیالکتیکِ با برداشت این بینِ فرق. کنیم

  چیست؟

 محتوای محتوا، و شکل وحدتِ دیالکتیکی اصلِ آیا

 پذیرد؟می را محتوا بدونِ شکلِ و شکل فاقدِ

 کهاین ضمن ساختار مفهومِ که کنیم تاکید باید جااین در

 و است اهمّیت زِحائ علمی تحلیلِ ابزارِ یک عنوان به

 دیالکتیکیِ متدولوژی چارچوب در باید واقع در و تواندمی

 جای به نباید ولی شود، گرفته کار به تیکاسته  و فلسفی

 غالباً،. شود نشانده مفاهیم دیالکتیکیِ منطقِ

 واکنشِ منزله به را (Structuralism) ساختارگرایی

 تلقی هنر رد شکل تنازلِ درحالِ اهمیتِ قبال در ایویژه

 طرفِ در افراط به آن، خودِ مفاهیمِ الوصف،مع. کنندمی

 محتوا بر را شکل تیک،استه تحلیلِ در و شده منجر مقابل

 .گیردمی مقدم

 برداشتِ کنیم توجه که است ترفهم قابلِ وقتی امر این

 هنری متونِ هایتحلیلِ گونهآن در معموالً ساختاری

 ایماژی نظامِ تحلیلِ با وجههیببه که شودمی گرفته کاربه

 توآردووسکی الکساندر اظهارنظر این. نیست برابر هنر

(Alexander tvardovsky)  پیدا تمعروفیّ سرعتبه 

 صَرفِ که زمانی به نسبت هنرمند توجهیِبی که کرد

 به بیننده یا خواننده تفاوتیِبی به منجر شود،می شکل

 ناکافی دقّتِ( نیز) طورهمان و گردد؛می وی اثرِ محتوای

 و خواننده تفاوتیِ بی به منجر محتوا، مورد در هنرمند

 .شد خواهد او اثرِ شکلِ به نسبت بیننده

 فُرمالیسم علیه ما کشور در زمانی که ایجانبههمه جنبشِ

 دنبال به را شکل مسئله از غفلت موارد اغلبِ در درگرفت،

 امروزه و ستا شده سپری هاستمدت هاسال این. آورد

 که بپردازیم بدیهی امرِ این اثباتِ به نیست الزم دیگر

 فراموشی و غفلت به را خود اثرِ شکلِ تواندنمی هنرمند

 مفاهیمِ که نیست معنی بدین سخن این معهذا. سپارد

 .نیستند انتقادقابلِ دیگر فُرمالیستی

 بدونِ": نویسدمی شوروی هنرمندِ ،(D.Moor)  مور.د

 یک هم شده مُد شکلِ ولی ندارد، وجود یهنر شکل،

 چیز همه در را طرّاحی که را نقاشانی ،رودِن. "هیوالست

 را خود ِهمّ تمامِ که را نویسندگانی و دارندمی مقدم

 سربازانی با سازندمی خود اثرِ بیرونی نمای مصروفِ

 به آراسته هاییونیفورم به ملبّس که کندمی مقایسه

 از ولی خَرامند،می غرور سرِ از طالیی هایزنجیره

 به را خود خیشِ که برزگرانی با یا. دارند کراهاِ جنگیدن

 در نیستند حاضر ولی دهندمی صیقل درخشیدن خاطرِ

 با او تابلوهای وقتی که دریافت رِپین. کنند کار مزرعه

 ستایش مورد "!انگیزیشگفت طرّاحیِ چه" نظیرِ عباراتی

 بیننده چهآن اگر چه، نبودند، فیقتو قرینِ شدند،می واقع

ِ کلّ نه است شکل دیگر عبارتبه یا طرّاحی ستاید می

 این در است، گرفته صورت آن خاطرِ به طراحی که تصویر

 .است خورده شکست حقیقتا هنرمند صورت

 توان می نیز تئاتری اجراهای در را بودن طرفهیک همین

 چیز هر از بهتر وانیمتمی تئاتر ترکِ هنگام به ما اگر: یافت

 از هاییصحنه حتّی یا کنندهتهیه شگردهای از بعضی تنها

 میان در که ایصحنه نظیر- آوریم خاطربه را نمایش

 اجرا به پرده بدون که ایصحنه شود،می اجرا تماشاگران

 ها،کابین راهِ از ارز صحنه به بازیگران ورودِ آید،درمی

 بلندگوها از بازیگران زنده صحبتِ جایبه که صدایی

 به یا اند،ملبّس شب لباسِ به که بازیگرانی شود،می پخش

 پشتِ در که ایپرده کنند،می پرتاب نباتآب حُضّار

 در که کالسیک موسیقی از قطعاتی یا دارد قرار صحنه

 دیگر و کنندگانتهیه ،-شودمی پخش اجرا زمانِ

 آیا که بیاندیشند باید نمایش تهیه اندرکارانِدست

 "طراحیِ" از تنها یا برندمی لذّت تصویر ِکلّ از تماشاگران

 آنان برای باید تماشاگران تشویقِ اخیر، صورت در آن؟
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 غرق را محتوا شکل، که باشند مراقب تا باشد هُشداری

 آبِ که باشند مواظب استانیسالوسکی قولِ به یا نکند

 .نسازد خارج دور از را گوشت خورِش،

 تحمیل مخاطب توجّهِ به را خود که نیست آن دهزن شکلِ 

 اندازه همانبه باشد، گویاتر شکل چه هر عکس،به کند،

 صحنه روی در زندگی تصویرِ به توجّه از را مخاطب کمتر

 جلب تربیش را تماشاگر توجّهِ شکل چه هر. داردمی باز

 که خود وظیفه انجامِ در ترکم اندازه همانبه کند،

 .است یافته توفیق است، محتوا نِکرد برجسته

 یک ِحدّ از زیاده توجه که معتقدند هنرمندان از بعضی

 و است هنرمند هوشیاری نشانه شکل، به نسبت هنرمند

 بدان توجّهی که معناست بدین شکل گیرنبودنِچشم

 درست حالت این عکسِ واقع در لیکن. است نشده مبذول

 در یعنی خود، وایمحت بیانِ راهِ در هنرمند هرچه. است

 شکل مستقلِ تجلّی اندازه همانبه کند، کوشش شکل راهِ

 .شد خواهد ترکم

 اثر گرِنادا شعر در که گویندمی مایاکوفسکی به وقتی

 (Mikhail Svetlov, Grenada) سوتلوف میخائیل

 این که دهدمی پاسخ شاعر دارد، وجود "ناجور" قوّافیِ

 شودنمی متوجّه تّیح آدمی که است جالب قدرآن شعر

 حدودی تا پاسخ این. نه یا دارد وجود ایقافیه آن در که

 اصلیِ اندیشه ولی است، (Paradoxical) آمیز تعارض

 وجودِ متوجّه ندرتبه خواننده. است روشن کامالً شاعر

 بیانِ برای آلیایده شکلِ سوتلوف چون شودمی قافیه

 .است برگزیده خود شعرِ محتوای

 خودبه را ما توجّه از نامتناسبی قدرِ شکل اگر عکس،به

 زیادی ذهنی تالشِ هنرمند که معناست بدین کند، جلب

 کافی زحمت ولی برده، کار به بدیع بیانی افزارِ یافتنِ برای

 که موثری و جالب ابزارِ که بداند تا نساخته هموار خود بر

 را زمال مناسبتِ او اثرِ اندیشه بیانِ برای گزیندمی بر وی

 شکلِ که است چنین حالت این معنی. خیر یا دارند

 .است خورده شکست کلمه واقعیِ معنی به اثر هنری

 ۀنویسند ،(Vera ketlinskaya)  کِتلینسکایا وِرا

 نویسنده مخلوقِ دنیای خواننده، اگر که نویسدمی شوروی

 دیگر دهد، جایی آن درونِ در را خود بتواند و کند باور را

 متوجّه گیردمی چنگال در را او که نویسنده طلسمِ به

 هایشیوه و طرح مانورهای ترکیب، زبان، و شد نخواهد

 نخواهد در را هاشخصیّت پرورشِ برای استفاده مورد

 تبحّرِ در ریشه طلسم این که دانیممی این وجودِ با. یافت

 گیردمی بر در را او زندگی شورِ و قلب مغز،. دارد هنرمند

 طرح ساختارِ در ترکیب، و زبان در عظیم کاری زمِمستل و

 سیرِ تنظیم در ها،شخصیّت هایپاسخ و عواطف تحلیلِ و

 و دقیق تشریحِ و عمده هایشخصیت از یک هر تحوّلِ

 هنرمندی واقع در. است غیرِعمده هایشخصیّت روشنِ

 افزارِ نمایشِ نه را خود هدفِ کند،می کار شکل روی که

 برای تالش کهبل است، آورده وجود به هک جدیدی بیانی

 بر کار. کندمی تلقّی خود هایمخاطب عواطفِ به رسیدن

 .بخشدمی شکل محتوا به شیکل، روی

 که آیدنمی بر چنین مالحظات این از این، وجودِ با

 تیکِاسته ِحسّ ذاتِ با اثر یک کاملِ شکلِ از بردنلذّت

 هنرمند خود طبیعتِ به بنا انسان. است تضادّ در انسان

 او برای تواندمی نقّاش یا بازیگر شاعر، یک استادیِ و است

  واختانگوف اوگنی. آورد بار به تیکاسته رضایتِ

(Evgeni Vakhtangov)، شاگردِ بهترین 

 بیافریند آثاری تا کرد ثمربخشی کوششِ استانیسالوسکی

 هاینوآوری از هاآن تماشای ضمن تماشاگران که

 از و غیرمنتظره تئاتریِ  (Effects) هایِاِفِه از نه،هنرمندا

 کارِ در تبحّر از خالصه- و کنندهتهیه ناپذیرِپایان تخیّلِ

 .کنند حاصل عظیمی هنریِ التذاذِ تئاتر،

 شتبرِ عظیمِ تاثیرِ خاطر به زیادی ِحدّ تا امروز تئاترِ در

 شههمی بازیگران و طرّاح، کننده،تهیه- جهانی تئاترِ در
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 مردم از برندمی کاربه خود هنرِ در که را شگردهایی

 روشن تاتریِ عواملِ با را خود آثارِ کهبل کنند، نمی پنهان

 روی حوادثِ شکلِ. سازندمی مملو تماشایی عناصرِ و

 را خویش هایمهارت "رازهای" و کنندمی بیان را صحنه

 مینه حال،این با. نمایندمی باز تماشاگران چشمِ پیشِ

 شودنمی موجب تنها نه استعداد با هنرمندانِ آثارِ در امر

 ابزارِ عکس، به کهبل بماند، شکل سایه در محتوا که

 هنرِ در. گرددمی بدل محتوا ساختنِ برجسته در موثری

 را محتوا کنندهتعیین نقشِ نیز برداشت این رئالیستی،

 .کندمی تعیین

 زوایای از زندگی تعابیرِ و زندگی گوناگونِ هایجنبه

. کندمی طلب را بیان از متفاوتی اشکالِ گوناگون،

 . دارد داللت امر این بر هنری تجربهِ کلّ

 هایداستان شکلِ با تولستوی لئو هایداستان شکلِ

 ابزاری از نویسنمایشنامه گورکیِ و است متفاوت بالزاک

 آن دلیلِ تنها و جویدمی بهره شکسپیر ابزارِ با متفاوت

 همتاییبی افرادِ نابغه هنرمندانِ این که نیست این

 درامِ با اندکی مشترکِ وجه آناکارنینا تراژدیِ. اندبوده

 در گورکی اعماقِ در قهرمانان و دارد گرانده اوژنی

 متفاوتی کامالً دنیای در شکسپیر قهرمانانِ با مقایسه

 . گیرند در متفاوتی کامال تضادهای با و کنندمی زندگی

 نه ای،دوره هر که است حقبه اندیشه این در بلینسکی

 اشکالِ کهبل زاید،می را خود ِخاصّ هایاندیشه تنها

 طورِبه امروز هنرمندانِ .آوردمی پدید نیز را خاصّی هنریِ

 نو هنری اشکالِ ایجاد درصددِ و جستجو در طبیعی کامالً

 نریه زبانِ به معاصر زندگی از که کوشندمی و هستند

 هنری بیانِ جدیدِ ابزارِ این، وجودِ با. گویند سخن معاصر

 موادّی محتوای با که شوندمی واقع مفید شرطی به تنها

 و باشند سازگار گیرندمی زندگی از هنرمندان همین که

 .دهند معنا آن به بتوانند

 برای (Gustav Dore) دوره گوستاو که تصاویری

. دارند شهرت جهان سراسرِ در است کشیده الهی کمدی

 به هم شوروی هنرمند ،(M.Pikov)  پیکوپف.م

 گرافیکِ بیانِ جاودانه شعرِ این ایماژهای و هاشخصیّت

 هایشکل مقصود این انجامِ برای وی. است داده جدیدی

 دوره هاینقاشی. است آورده وجود به را جدیدی هنری

 که را تمثیالتی همان و دارند اثر متنِ با نزدیک پیوندِ

 تصاویرِ در ولی. کنندمی تصوّر یابدمی اثر خودِ در خواننده

 فلسفیِ معنی که دهندمی یاری دانته ایماژهای بیکوف

 مجالِ جااین در. کند پیدا خاصّی برجستگی الهی کمدی

. ترندمناسب آنان از یککدام تصاویر بپرسیم که نیست آن

 منعکس ار او خودِ زمانِ دوره، تصاویرِ شکلِ و محتوا

 جستجوی. را ما زمانِ روحِ پیکوف آثارِ و کنندمی

 گرافیکِ زبانِ انتخابِ به را او که بیکوف هنرمندانه

 شود، می رهنمون فلسفی هایتعمیم کنندهمنعکس

 ایماژهای از نزدیکی دریافتِ به او که است آن از حاکی

 است توانسته حالعین در و آمده نایل فلورانس مردِبزرگ

 روشن طورِبه را خود معاصرانِ هایاندیشه و صولا که

 .کند بازگو

 ،(Robert Rauschenberg)  روشِنبِرگ روبرت

 پسندعامّه هنرِ روندِ معروف نمایندۀ و آمریکایی هنرمندِ

(pop-art)  مبنای بر که را تصاویری مجموعه نیز 

 آثارِ در. گذاشت نمایش به است کرده نقاشی الهی کمدی

 به نه و خوریمبرمی دانته هایشخصیّت به نه او

 تعبیرهای. اندشده تشریح دانته اثرِ در که هاییوضعیّت

 تعلّق دیگری عالمِ به روشِنبِرگ اثرِ در موجود جدیدِ

 زنانِ و مردان از را الهی کمدی هایآدم دانته،. دارند

 از را خود تصاویرِ روشِنبِرگ. بود برگزیده خود زمانِ واقعی

 او اثرِ در تماشاگر. گزیندبرمی ما زمانِ واقعی اشخاصِ

 و نیکسون جانسون، کندی، چونهم هاییچهره

 هایوضعیّت و جزئیات. شناخت خواهد باز را استیونسون
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 تصاویر این که زیرا ندارند، ربطی دانته شعرِ به نیز تصاویر

 سخن مسابقه هایاتومبیل و مدرن هایسالح ها،راکت از

 یک مانند روشِنبِرگ اثر در هم دانته یحتّ. گویندمی

 تبلیغ به تبلیغاتی پوسترِ یک در که شده تصویر آمریکایی

 سبکِ به روشِنبِرگ تصاویرِ. است مشغول گُلف باشگاهِ

 که معنی بدین اند شده تهیه او پسندعامّه هنرِ معمول

 بر در را معاصر خبری هایعکس از متنوّعی مجموعه

 با بازی یک از بیش چیزی تصاویر گونهاین. گیردمی

 به ربطی هیب اساساً و نهندنمی ما روی پیشِ را اشکال

 .ندارند دانته شعرِ محتوای

 چیزی ولی ندارد، مستقلّی کامالً حیاتِ خود برای شکل

 تیکِاسته علمای. محتواست سادۀ تابعِ ازبیش

 کننده تعیین نقشِ کهاین ضمن لنینیستی -مارکسیست

 هم را هنری شکلِ فعّالِ نقشِ کنند، می تایید را محتوا

 ایرکوتسک داستان. دهند می قرار توجه مورد

(Irkutsk Story) ِآربوزف آلکسی اثر  (Alexei 

Arbuzov)، بود، خود زمانِ شوروی تئاترِ در شاهکاری 

 به چنینهم کهبل آن، ِمهمّ محتوای خاطر به تنها نه

 این: خوردمی چشم به آن شکلِ در که مَحاسنی خاطر

 هایشخصیّت زندگی هماهنگی از بودند عبارت محاصره

. بود شده ترکیب متن با که نویسنده هایاندیشه و عمده

 یک با را معمولی اوضاعِ باید هنر که بود آن بر دیدِرو

 طرحِ یک با را العادهخارق اوضاعِ و العاده،خارق طرحِ

 موفّق امر این مِانجا در آربوزوف. آمیزد هم در معمولی

 حیاتِ تکاملی تغییراتِ با او ایرکوتسکِ داستانِ شکلِ. بود

 عاطفی حیاتِ اثر این. است منطبق کامالً شوروی

 در چهآن او برای که کندمی منعکس را فردی یافتهتعالی

 مضمونِ رسد،می نظر به شخصی کامالً مسئله اوّل نگاهِ

 اهمّیتِ است، اجتماعی چهآن و کندمی پیدا اجتماعی

 .یابدمی شخصی

 احساس موضوع آفرینشِ فرآیندِ در شعر فعّالِ نقشِ

 را اثر در شدهعجین هایاندیشه تنها نه شکل،. شودمی

 شکل روی بر کردن کار حالعین در کهبل کند، می بیان

 تواندمی هنرمند خودِ که آوردمی وجودبه را مهمّی ابزارِ

 در. دهد دستبه خود اثرِ از یجامع تبیینِ آن واسطه به

 وضوحِ گاه. ندارد وجود واحدی مستقیمِ راهِ آفرینش، کارِ

 شکلِ به که دهدمی امکان هنرمند به اصلی اندیشه

 در تنها هنرمند یک است ممکن لیکن. یابددست گویایی

 محتوای از روشنی دریافتِ به شکل، روی بر کار پایانِ

 وی برای کلی خطوطِ در قبالً که برسد خود اثرِ فکری

 تواندمی شکلی روی بر کار حتی گاه. بود تصور قابل

 ناگزیر خود تصوّرِ موردِ فکری محتوای تغییرِ به را هنرمند

 به که دانستمی شکلی را اثر محتوای هگل. سازد

 که دانستمی محتوایی را شکل و شده، تبدیل مضمون

 بزرگِ فیلسوفِ تعریفِ این. است درآمده شکل صورتبه

 وجودبه را شکل محتوا تنها نه که کندمی روشن آلمانی

 .دهدمی ریخت محتوا به هم شکل کهبل آورد،می

 بعضی. کندمی جلوه گوناگون طُرقِ به شکل فعّالِ نقشِ

 به خاصّی هنری( ژانر) نوعِ چارچوبِ در تنها چیزها

 بهترین به معاصر، زندگی. اندنمایش قابل وجه بهترین

 که زیرا است بیان قابلِ معاصر هنری زبانِ به وجهی

 و شوندمی معاصر محتوای عرضه از مانع قدیمی اشکالِ

 .هذاعلی قس

 شکل فعّالِ نقشِ با هنرمند، (Masrery) اُستادیِ

 دارد. پیوستگی

 تسلّطِ دادننشان برای معموالً که است ایواژه "اُستادی"

 با شودمی گرفته کاربه هنری شکلِ عناصرِ همه بر کامل

 هر ازبیش آن وسیعِ معنی در هنرمند استادیِ این، وجودِ

 پیرامونِ زندگی در عمیق نفوذِ به او توانایی در چیزی

 آن از تیکاسته و ایدئولوژیک تعبیرِ یک به وصول و خود

 به هنرمند کوششِ البته. کندمی تظاهر زندگی
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 ابزارِ و تکنیک بهبودِ شامل خویش، استادی کردنِکامل

 و شگردها انباشتِ تنها استادی لیکن. شودمی نیز تخیّلی

 پیچیده هنرِ کهبل نیست، ایحرفه هایفن و فوت

 .است واقعیّت از هنری تصویرِ یک آفرینشِ

 در و مرتبط وجوهِ و است االطراف جامع استادی مفهومِ

. گیرددربرمی را هنرمند آفرینشِ فعالیتِ متفاوتِ حالعین

 هایپدیده مطالعه توانایی: شامل هنرمند آفرینشِ لیتِفعا

 مشاهداتِ تعبیرِ توانایی ها،آن از استنتاج و واقعی دنیای

 معنی بیانِ توانایی تیک،استه دیدِ با شده آوریجمع

 هنری ابزارِ وساطتِ به واقعی زندگی از ماخوذ هایپدیده

 اخیر، توانایی. است معنی این به مادّی شکلِ بخشیدنِ و

 .دهدمی تشکیل را استادی محدود معنی

 مشاهداتِ که شودمی آغاز ایلحظه از استادی اهمیتِ

 بسیار هنرمند برای. شوندمی واقع آوریجمع موردِ زندگی

 جمع را زندگی از اوّلی دستِ مشاهداتِ که است مهمّ

 داشته ایتازه مشاهداتِ خود برای آینه هر و کند آورد

 لحا ِ به زندگی، از ماخوذ هایتعمیم کهآن برای. باشد

 زوایای از بتواند باید هنرمند باشند، کنندهقانع هنری

 خود دیدگانِ با را زندگی بنگرد، زندگی به غیرِمتعارف

 که ببیند چنان را دنیا و باشد کاشف یک خود بکاود،

 نویسدمی تولستوی. است ندیده کسی او از پیش

 از همه که است ایتازه چیزِ نِگفت هنر، در چیز ترینمهم

 که است چیزیهمان این او نظرِبه. باشد هنرمند خود

 موسیقی وی. سازدمی متمایز را بزرگ هنرمندانِ همۀ

 و دانستمی زیبا فقط را  (Mendelssohn) مندلسون

 که چهآن نظیرِ- ایتازه چیزِ هیب او که زیرا تر،بیش نه

 قول به و نداشت تنگف برای خود از ،-داشت بتهوون

 چه دیگر بارِ نووبته که دانینمی هرگز تو تولستوی

 که کردمی تاکید خود سخنِ ادامه در وی. گفت خواهد

 هایحوزه همه در هم و ادبیات، مورد در هم اصل، این

 .است صادق هنری دیگرِ

 نیازمند آید، نایل مرتبه این به هنرمندی کهآن برای

 ادراکِ فرایندِ در مشاهدات این. است فراوانی مشاهداتِ

 در هنرمند، یادداشتِ دفترِ در زندگی، از هنرمند مُداومِ

 یک بصری مشاهداتِ در و نقاش، یک شُمارِبی هایطرح

 .یابندمی تبلور بازیگر

 برای چگونه که کندمی نقل پائوستووسکی کنستانتین

 تدس مانوس موضوعاتِ از تریزنده و بهتر تاثیرِ به کهاین

 گوناگون زوایای از را هاآن تا کرد تربیت را خود یابد،

 اینکته باره در چیزی روز هر منظور این برای او. بنگرد

 نوشت،می مکرّر طور به موضوع یک درباره گاه. نوشتمی

 کوچکِ کارهای خود برای روز هر ترتیب این به و

 .کردمی تعیین انجامی قابلِ کامالً و مشخص

 باشد، داشته را خاصّ امورِ دیدنِ چشمِ باید هنرمند

 را چیزهایی انتخابِ و دریابد، را جزئیات به توجه اهمیتِ

 زندگی در هابدان توجه از عادّی زنان و مردان که بیاموزد

 دهدمی امکان او به حالتاین. مانندمی غافل خود پیرامونِ

 اریی به خود آثارِ در بتواند و کند پیدا را گویا جزئیاتِ که

. ببخشد نو حیاتی و جَال را مانوس هایپدیده هاآن

 همه ازبیش و مسکو اطرافِ روستاهای مثال، عنوانِبه

 مردم از تن هزاران و صدها برای ولگا منطقه ها،آن

 (Levitan) ویتانلِ که حالی در است مانوس و دیرآشنا

 در و کند ضبط راآن متمایز و مانندبی زیباییِ توانست

 کشفِ یک صورت به طبیعت مانوسِ هایصحنه نتیجه

 که گفت توانمی ترتیب همین به. یافت تجلّی هنری

 Georgi) نیسکی گئورکی بیستم قرنِ هنرمندان

Nissky) مِنوفپی یوری و (Yuri Pimenov) ِدیدگان 

 گاه چهآن یا جدید، مناظرِ زیبایی به را شوروی مردمِ ۀعامّ

 .گشودند ود،شمی نامیده "صنعتی مناظرِ"

 هنرمند شخصی مشاهداتِ بدون هنری هایتعمیم

 روشنی همتایی بی از که مشاهداتی نیستند، پذیرامکان

 انفرادی رزمِ نوعی واردِ هنرمند گویی تو .برخوردارند
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 او و است نهاده او پای پیشِ مادّی زندگی که شودمی

 دارد، رو پیشِ که ایپیچیده تصویرِ کردنخراب بدونِ

 اِجمال حداکثرِ از که شکلی در را آن که کوشدمی

 .دهد انتقال است برخوردار

 هر این. شوندنمی واقع هم توالیِ به هاتعمیم و مشاهدات

 گزینشِ آن، جریانِ در که واحدند فرایندِ یک از جزئی دو

 قدرتِ که است هاییتعمیم وجود مستلزمِ مواد واقعی

 .دهندمی ارتقاء را مشاهده

 نزدیکی پیوستگیِ بیان در استادی با تعمیم در استادی

 که گویدمی شوروی سازِآهنگ ،خاچاتوریان آرام. دارد

 پیانوی پشتِ که سازدنمی زمانی را آهنگ ساز،آهنگ

 کهبل گیرد،می دست به مدادی یا نشیندمی خود

 و ظریف نهالِ چونهم هااین از پیش بسیار موسیقی

 رشد و گرفته شکل سازآهنگ ذهنِ درونِ در ایشکننده

 هیب دیگر رسد،می فرا دادنمیوه هنگام وقتی و کندمی

 که است معروف. گردد آن تعویقِ سببِ تواندنمی چیزی

 است گفته تئاتر کارگردانِ ،(Meyerhold) مِیِرهولد

 در آن از تصویری نمایشنامه، تمرینِ آغاز از پیش وی که

 .سازدمی خود خیالِ در تردقیق بیانِ به یا خود ذهنِ

 تصویرِ و تعمیم که معتقدند هنرمندان خودِ ترتیب بدین

 وقتی. کرد تلقی جداگانه چیزِ دو تواننمی را خلّاق

 خود کلّیِ اندیشه تدوینِ به نخست وهله در هنرمند

 آوریجمع به آن توضیح منظور به سپس و پرداخته

 به ناگزیر امر این پردازد، می مشخّص هایفاکت

 .شودمی منجر گوییلیک

 بیانِ و مشاهدات، اساسِ بر تعمیم زندگی، مشاهدۀ توانایی

 همه استادی عناصرِ هنری، ابزارِ واسطۀ به مشهودات

 را زندگی شاعر کهاین ولو دهندمی تشکیل را هنرمندان

 نظایرِ و معمار یا دانموسیقی نقاش، با متفاوت طرزی به

 به توجه با تعمیم، و هدهمشا جوهرِ. کندمی مشاهده آنها

 یکی هنری اشکالِ همۀ برای واقعی زندگی هایپدیده

 در خود مشاهداتِ خلّاقِ تجسّمِ در هنرمندی هر. است

 استادی این در و است برخوردار متفاوتی استادیِ از هنر

 هنرمندی که زمانی. یابدمی انعکاس استعداد که است

 هایمهارت و ستا مندعالقه هنری تصویرِ شکلِ به تنها

 و ایدئولوژیک وسیعِ موضوعاتِ ِحلّ برای را خود ایحرفه

 معرضِ در را خود استعدادِ کند،نمی هدایت تیکاسته

 .دهد می قرار تخریب خطرِ

 
 (PD-US)  گوستاو دوره :اش، نقّ"دانته"جهنم  11 ۀتصویری از طبق

 بازگشت به فهرست
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  فارسی معاصرِ شعرِ بر اروپایی بیّاتِاد تأثیرِ
 کدکنی شفیعی محمدرضا دکتر

 «با چراغ و آینه»برگرفته از کتاب 

 
است که به همت انتشارات « با چراغ و آینه»دکتر شفیعی کدکنی در کتاب  نوشتار زیر بخشی از کتاب مهمّ: گنژرا

 شعرِ لِهای تحوّدر جستجوی ریشه». استاد است مندان به مباحث تاریخی و ادبی قرار گرفتهسخن در دسترس عالقه
فارسی، به  مشروطه و پیش از آن بر شعرِ ، افزون بر مجموعه عوامل مؤثر اجتماعی ه سیاسی در انقالبِ«ایران معاصرِ

ر فارسی د درنِمُ شعرِ التِتحوّ»پردازد و معتقد است ها و چگونگی تأثیر ترجمه بر شعر معاصر ایران میتبیین زمینه
موضوع کلی کتاب، شعر و ادب  .«پارسی زبانِ اروپایی در قلمروِ ادبیات و شعرِ ۀترجم رِقرن اخیر، تابعی است از متغیّ

فارسی  معاصرِ شعرِدر« سهم کشورهای اروپایی»آید، بررسی های قاجار به این سو است. آنچه در پی میفارسی در دوره
 «نقد و معرفی»که در بخش  یکتاب از «فرنگی در شعرِ معاصرِ ایران جای پای شعرِ»از فصل  130تا  119)صص  .است

یاد احسان طبری در زنده نقشِشفیعی کدکنی در این بررسی به  در همین شماره گنجانده ایم و قابل دانلود است(.
کند. اشاره میملو شااحمد های مایاکوفسکی به فارسیِ برجسته و اسلوبی شیوا و تاثیرگذاری آن بر شعر رودهبرگردان سُ
 اثبات که در نوشتاریآن دارد از جمله احمد شاملوی نیز به نقدهای جدّشفیعی کدکنی دانیم که استاد حال میدرعین
 شیرازی و تحقیر مهدی حمیدی نقد در برانگیزششعر جنجال آن از بخشی مانند) ،شاملو شعر از قسمتی که کندمی
این  ه که موضوعِبود مایاکوفسکی از طبری احسان ترجمۀ از کپی ،(«...کردم آوَنگ خویش شعرِ دارِ ربَ» گویدمیکه 

  بررسی نیست.

 .کنیمتقدیم خوانندگان میدر ادامه جُستاری مستقل  به عنوانِرا استاد شفیعی کدکنی از کتاب ارزشمند این بررسی ما 
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 جای پای شعرِ فرنگی در شعرِ معاصرِ ایران
 سهمِ کشورهای اروپایی

 دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

 

 فارسی فرانسوی بر شعرِ شعرِ تأثیرِ

های الفونتن نخستین تأثیر چشمگیر از شعر فرانسه، فابل
خود را بر تجدّد شعری ایرانیان آشکار کرد. بسیاری از 
شاهکارهای شعر تعلیمی سالهای نخستین قرن بیستم 

امی الشعرای بهار و پروین اعتصایران نظیر شعرهای ملک
و رشید یاسمی و چندین شاعر دیگر، تحت تأثیر آشکار 

توان گفت های الفونتن است. با اطمینان میترجمه فابل
اش که نخستین ادبیات و زبانی که ترجمه آثار شعری

فضای شعر ایرانی را دگرگونی چشمگیر بخشید، زبان و 
ادبیات فرانسوی بود. با اینکه زبان فارسی، به لحا  

های شعری جهان ترین زبانمنظوم، یکی از غنیهای فابل
های الفونتن در غنای نسبی است، با این همه ترجمه فابل

 شعر آن سالهای زبان فارسی بسیار مؤثر بوده است.

های شعری، باز المارتین و در مرحله دوم تغییر سلیقه
ترجمه بعضی از شعرهای او، از جمله شعر بسیار معروف 

عه تفکرات شاعرانه او، بیشترین تأثیر ، از مجمو«دریاچه»
را روی تغییر سلیقه شعری شاعران ایرانی به جای 
گذاشت. هیب کس تاکنون آمار دقیقی از تعداد 

به زبان فارسی تهیه نکرده است. تا « دریاچه»های ترجمه
دهد، چهار یا پنج ترجمه از آنجا که حافظه من یاری می

م زبان فارسی نشر آن در کتابها و مطبوعات قرن بیست
ای یافته است. روح شرقی ما به چنین فضای شعری تازه
های بسیار نیازمند بوده است. در زبان عربی نیز ترجمه

بسیار متعدد است، بعضی به صورت نثر و « دریاچه»
های منظوم بعضی به صورت نظم. یکی از ترجمه

در زبان عربی، که خود تبدیل به یک شعر « دریاچه»

ای است که نقوال رد قبول عام شده است، ترجمهعربی مو
 کرده است:( 2129ه2953فیّاض )

 اهـــکذا ابــداً تمضی امـــانینا

 نطوی الحیاه و لیل الموت یطوینا

شاید به دلیل انتخاب قالب مأنوس و پرموسیقی این 
 2ترجمه بوده است که چنین حاصلی به دست داده است.

از شعرهای ویکتور هوگو  در کنار المارتین، ترجمه بعضی
نیز روی تحول شعر فارسی تأثیرهای ویژه خود را داشته 

انگیز و موفقی که ابوالقاسم الهوتی است؛ مثالً ترجمه دل
« آوران سنگر خونین شدند اسیررزم»کرمانشاهی در شعر: 

از یکی از شعرهای ویکتور هوگو کرده است. شاید آخرین 
ر تحول شعر مدرن فارسی، و مهمترین تأثیر شعر فرانسه ب

آشنایی شاعران ایرانی با شعر سن ژون پرس بوده باشد. از 
ور بر سوی دیگر تأثیری را که ترجمه شعرهای ژاک پره

ساده شدن شعر فارسی نیمه دوم قرن بیستم به جای 
 2311نهاده است، نباید فراموش کرد. بعد از شهریور 

طبوعات نشر ور در مترجمه شعرهای بسیاری از ژاک پره
گمان در این زمینه تأثیر ویژه خود را داشته یافت که بی
هایی که از شعر رمبو و بودلر و والری، در این است. ترجمه

سالها در مطبوعات فارسی نشر یافته بیش از آنکه بر نوع 
مضامین یا تصاویر شاعران اثر نهاده باشد، تلقی آنان را از 

بوطیقای شاعران  حقیقت شعر کمال بخشیده و عمالً
زبان را دگرگون کرده است. اهمیت این بخش از فارسی

تأثیرپذیری، چندین برابر گرفتن مضمون فالن فابل از 
 الفونتن و امثال آن است.
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تأثیرپذیری از شعر فرانسوی، گاه از این حدود هم فراتر 
رود. پل الوار شعری دارد که ترجمه عنوان آن چیزی می

و یک نویسنده درجه « ای غم! سالم»است در حدود 
چندم فرانسوی هم به نام فرانسواز ساگان با عنایت به آن 

که به  1«سالم بر غم»شعر الوار، کتابی دارد با عنوان 
فارسی هم ترجمه شده است. گویا نخستین شاعر ایرانی 

 2192که به این شعر الوار توجه کرده، مسعود فرزاد است)
غم گفت سالم، »ته است: که در یک رباعی گف( 2361ه 

( 2351ه2316و نصرت رحمانی )« گفتمش بر تو سالم
هم غزلی دارد که در مطلع آن غزل به ترجمه همان 

بیشتر نظر داشته تا به اصل شعر  3کتاب فرانسواز سادگان
 «.به سوگواری زلفت سالم بر غم باد»الوار: 

 فارسی انگلیسی بر شعرِ شعرِ تأثیرِ 

ی شکسپیر و شلی و اُسکار وایلد و ییتز با اینکه از شعرها
هایی در زبان نمونهو بسیاری دیگر از شاعران انگلیسی

مطبوعات قرن بیستم و شاید قرن نوزدهم زبان فارسی 
قابل مشاهده است، ولی تأثیر شعر انگلیسی بر شعر 
فارسی را بیشتر باید از طریق ترجمه شعرهای 

 بیستم، قرن سیانگلی ه امریکایی شاعر الیوت،٫تی.اس
 در شلی شعر از که هاییترجمه گمانبی. کرد پیگیری
 به دادن شکل در است، شده ایران بیستم قرن مطبوعات
شعر فارسی تأثیر خود را داشته است،  رمانتیک فضای

« گناه»اندازها، از جمله مقوله همچنان که در بعضی چشم
یر نبوده تأثشاید آشنایی ایرانیان با شعر اسکار وایلد، بی

است؛ ولی آنچه بیشتر قابل مشاهده و محسوس است، 
تغییری است که شعر فارسی، پس از ترجمه شعرهای 
الیوت در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم به خود گرفت 

توان شعر گفت و و به شاعران ایرانی آموخت که می
شعری خردگرایانه یا متفکرانه گفت و از آسیبهای فضای 

لها، در عین حال، فاصله خود را حفظ رمانتیک آن سا
 کرد.

ها به نوع تأثیرپذیری در موارد دیگری از همین یادداشت
اخوان و فروغ و حتی شاملو و دیگران از شعر الیوت اشاره 
شده است. غرض در اینجا یادآوری این نکته است که اگر 
بخواهیم نقطه چشمگیری از تأثیر شعر انگلیسی بر روی 

ی معاصر جستجو کنیم، نه در شعر تحول شعر فارس
شکسپیر و شلی و ییتز است که باید در تأثیر الیوت 
جستجو شود. ییتز با همه عظمتی که در شعر جهان و در 
شعر انگلیسی دارد، کمتر تأثیری بر شعر معاصر فارسی 
داشته است. شاید به دلیل دشواری ترجمه شعر او که اگر 

در شعر جهان، بخواهد  همتای اوحق شاعر، با جایگاه بی
ها که ادا شود، کار مترجم بسیار دشوار است و آن نمونه

گاه از طریق زبان فرانسه به فارسی نقل شده است، به 
دهنده جایگاه واالی ییتز در شعر انگلیسی هیب روی نشان

 و شعر جهانی نیست.

جای آن هست که یادآور شوم استاد دکتر بهرام مقدادی 
با « نماز خوف»ی درخشانی از شعر که ترجمه انگلیس

در  0نشر داده است،« The Litany of Terror»عنوان 
های درس خود، گویا تأثیرپذیری مرا از بعضی از کالس

« نماز خوف»ییتز در سرودن شعر  2«ظهور مسیح»شعر 
یادآور شده است. من از پذیرفتن این امر نه تنها امتناعی 

که  کنم، اما در آن سالیندارم که بدین کار افتخار هم م
را سرودم، جز چند ترجمه محدود « نماز خوف»من شعر 

از شعر ییتز چیزی به زبان فارسی انتشار نیافته بود. من 
شش سال بعد در اکسفورد با شعر ییتز اندکی آشنا شدم، 

که نزد کشیشی ادیب، شعر  2152ه2150در سال 
د که مرا به خواندم. او بوشکسپیر و الیوت را به درس می

اهمیت جایگاه ییتز در شعر انگلیسی آشنا کرد. من هم 
هایی از شعر او به فارسی ترجمه شکسته بسته چیزک

کردم که هنوز هم موجود است و حتی آگهی شده بود که 
نشر خواهد شد. هرچه کوشیدم که خودم را به نشر آن 

های شعر ییتز راضی کنم، دلم بار نداد و چه خوب ترجمه
ها، کوچکترین نشانی از جایگاه زیرا آن ترجمه شد؛

کرد. بدین خالقیت ییتز را در زبان فارسی آینگی نمی
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ظهور »گونه اگر استاد مقدادی این تأثیرپذیری مرا از شعر 
د تلقی وارُتَ ۀدانند، باید از مقولیتز قطعی میی« مسیح

آن، در عرهایی که بعدازکنم که در ششود. اعتراف می
ییتز از توجهی به طرز تلقی ام بیاخیر، گفتههای سال

یکی دو تا از شعرهایم که نگاهی ام و درحقیقت شعر نبوده
 «.در قرائتِ ییتز»ام: ام در حاشیه نوشتهبه ییتز داشته

 فارسی روسی بر شعرِ اتِادبیّ تأثیرِ 

در قرن بیستم، در حوزه داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه و 
یاری از ادبیات روسی نشر یافته و در های بسشعر ترجمه

ها تأثیرهای درخشان خود را داشته است. تمام این میدان
از شعر بسیار غنی و مهم روسی، شعر فارسی 

های خود را داشته است. اگر مالک سخن تأثیرپذیری
اهمیت ذاتی شاعران بود، باید از پوشکین و لرمانتف آغاز 

تأثیرپذیری شاعران  شد؛ ولی حقیقت امر این است کهمی
های کریلف و شعرهای ایرانی از شعر روسی بیشتر از فابل

مایاکوفسکی بود. آنچه در تحول شعر فارسی بعد از جنگ 
جهانی دوم چشمگیر است، شیفتگی جوانان به ترجمه 
شعرهای مایاکوفسکی بر دست احسان طبری است. 
طبری با فارسی برجسته و اسلوب شیوایی که در ترجمه 

عضی از شعرهای مایاکوفسکی اختیار کرده است، روی ب
بعضی از وجوه شعر جوان آن سالها، خاصه احمد شاملو، 

های کریلف وقتی وارد قلمرو . فابلتأثیر ویژه داشته است
سرایی به پایان رسیده بود و شعر فارسی شد که دوره فابل

سلیقه شعری جوانان دیگر در پی آن گونه شعر نبود. با 
مه بعضی از شاعران پیرو سبک قدیم از قبیل این ه

به بازسازی  حبیب یغمایی و دکتر رعدی آذرخشی
پرداختند؛ اما میزان  2311های کریلف، بعداز شهریورفابل

پذیرش و قبول اهل هنر را در این باره باید با احتیاط 
 ای نیافته باشد.بررسی کرد. شاید چندان قبول گسترده

 2311مطبوعات بعد از شهریور قدر مسلم این است که 
های کریلف و یک فابل کریلف، های فابلپُر بود از ترجمه

بلبل »گاه به وسیله چندین شاعر منظوم شده است، مانند 

که دکتر رعدی و میالنی و رشید یاسمی منظوم « و خر
اند و هر کدام به جای خود ارزش هنری خود را دارد. کرده

لرمانتف « نوراهب»که از های متفاوتی همچنین ترجمه
آبادی و مترجمی دیگر )در مجله سخن( توسط ایرج علی

هایی از آنا نشر یافت. در نیمه دوم قرن بیستم ترجمه
و پاسترناک و الکساندر بلوک هم در مطبوعات و  6آخماتوا
ها نشر یافت که پیگیری تأثیرهای آنها مجال کتاب

 طلبد.دیگری می

 فارسی ر شعرِآلمانی ب شعرِ تأثیرِ 

تأثیر شعر آلمانی بر شعر فارسی را باید در نیمه اول قرن 
هایی که از شعر شیلر در مطبوعات آن بیستم و در ترجمه

انگیزی که دل سالها نشر یافته است، جستجو کرد. ترجمه
اثر شیلر کرده است، « شاه و جام»میرزا از داستان ایرج

کمتر از اعتبار آن  ارزش و اعتبارش در زبان فارسی، شاید
در زبان آلمانی نباشد. قدر مسلم این است که ایرج در 
این بازآفرینی خالق، شاهکاری در زبان فارسی به وجود 

، اثر «هدیه عاشق»دانند که منشأ آورده است. همه می
ایرج، که خود یکی از شاهکارهای شعر فارسی در قرن 

 بیستم است، از یک شاعر آلمانی است.

هایی که از شعر برتولد دوم قرن بیستم ترجمه در نیمه
به زبان فارسی نشر یافت، تأثیرش ( 2126ه2919برشت )

انداز شبیه تأثیر ترجمه شعر الیوت بود؛ یعنی از چشم
پذیری شاعران ایرانی، نوعی شعر را بدیشان آموخت تأثیر

آموخت، با دو نوع نگاه و دو نوع که الیوت هم همان را می
 بود این برشت مورد در تأثیر، این جامع وجه ٫اندازچشم
 دوم نیمه مطبوعات در برشت شعرهای ترجمه نشر که
را دگرگون  سالها آن رمانتیک فضای ایران بیستم قرن

کرد؛ شعری به خواننده ایرانی معرفی کرد که با تمام 
ها ایستادگی نیروی خود رویاروی حال و هوای رمانتیک

داد. با اجتماعی و فلسفی خبر میکرد و از نوعی تفکر می
پرداز و اینکه جامعه فرهنگی ایران همواره برشت را نظریه

فرد تئاتر حماسی  در عین حال، نماینده منحصر به
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شناخت. انتشار ترجمه شعرهای او، در حوزه وسیعی از می
خوانندگان تأثیر ویژه خود را به جای گذاشت. شعر 

چندین ترجمه از آن در  ی او که«سخن گفتن از درختها»
کتابها و مطبوعات آن سالها انتشار یافت، نفوذی عمیق در 

توان شعر سیاسی نگاه شاعران عصر داشت که چگونه می
گفت و از شعار دادن کناره گرفت، با این همه برشت، که 
به عنوان شکسپیر دوران مدرن شناخته شده است، بیشتر 

را در محیط فرهنگی  هایش تأثیر خوداز رهگذر نمایشنامه
 ایران آشکار کرد.

های شعر آلمانی و ترجمه آنها به با اینکه نخستین نمونه
زبان فارسی در آغاز قرن بیستم از مهمترین عوامل تحول 

آیند، باید بپذیریم که شعر جدید ایرانی به حساب می
اند. شاعران آلمانی از شاعران فارسی بیشتر تأثیر پذیرفته

در زبان آلمانی، به تأثیر شعر  5روکرت آنچه گوته و
دیوان »اند، اهمیت جهانی بیشتری دارد. فارسی آفریده
گوته که یکی از مهمترین آثار فرهنگ « شرقی ه غربی

گذاری گوته از شعر حافظ است. بشری است، حاصل تأثیر
البته نباید از یاد برد که ترجمه شعرهای هانری هاینه و 

 یلکه و برشت تأثیر قابل مالحظهشیلر و بضعی شعرهای ر
 خود را داشته است.

 اسپانیایی شعرِ تأثیرِ 

به تنهایی بسنده باشد تا میزان تأثیر شعر  9شاید لورکا
زبان اسپانیولی را بر تحول شعر فارسی نشان دهد. گارسیا 
لورکا از نخستین شاعران اسپانیا بود که ترجمه شعرش 

تأثیر قرار داد. اگر  فضای شعر فارسی را بیش و کم تحت
بخواهیم چند شاعر خاص را از مجموعه ادبیات فرنگی 
برگزینیم که بیشترین تأثیر را در نیمه دوم قرن بیستم، 

اند، در کنار الیوت و برشت و بر شعر متجدد ایران داشته
مایاکوفسکی، باید از لورکا یاد کنیم. ترجمه شعرهای 

دوم و هم در  لورکا، که هم در مطبوعات بعد از جنگ
شعر نو « رتوریک»ای نشر یافت، کتابها، به گونه گسترده

فارسی را دگرگون کرد. شاملو در آغاز به مایاکوفسکی، از 

دریچه سلیقه هنری احسان طبری و اسلوب ترجمه او، 
بیشتر نظر داشت. بعدها به الوار و آراگون و در دوران 

ذیرفته است. اش، بیشترین تأثیر را از لورکا پکمال شعری
ممکن است کسانی سالها و سالها در جستجوی مضامین 
یا تصاویر شعر لورکا، در فضای شعر شاملو و دیگر شاعران 
این دوره برآیند و هیب چیزی دستگیرشان نشود؛ ولی 
کسی که به معماری شعر مدرن ایران و معماری شعر 
فرنگی آشنایی داشته باشد، فضای این معماری را متأثر از 

همان چیزی که در  1شیوه شاعری لورکا خواهد یافت،
شعر متجدد فارسی « رتوریک»آغاز بدان اشاره کردم. 

متأثر است از رتوریک شعر لورکا. با اینکه جای دیگر 
را به کار « رتوریک»ام که چرا کلمه اجنبیه توضیح داده

کنم، باز برم و از بالغت یا دیگر برابرهای آن پرهیز میمی
شوم که مقصود از رتوریک، تمام جا یادآور میدر این

شگردهایی است که شاعر در آغاز و انجام و میانه شعر از 
کند تا دید حذفها و گزینش ساختارهای نحوی اختیار می

های گوناگون را از خطاب به غیبت و از «التفات»مجموعه 
 غیبت به خطاب شکل دهد.

اسپانیولی  بعد از لورکا، ترجمه شعرهای دیگر شاعران
زبان از قبیل پابلو نرودا و ماچادو و خیمنز و رافائل 

گمان به لحا  نوع مضامین و مسائل شعری، بی 21آلبرتی
های فراوانی که تأثیر خود را داشته است؛ به ویژه ترجمه

از شعر پابلو نرودا در سالهای بعد از پایان جنگ دوم، در 
 شود.مطبوعات و کتابهای فارسی دیده می

 ایتالیایی شعرِ 

زبانان با ترجمه شعر ایتالیایی به وسعت آشنایی فارسی
آشنایی ایشان با شعر فرانسوی و انگلیسی و روسی و 

ترین ایام ایرانیان آلمانی نبوده است. با این همه از قدیم
دانته رابطه برقرار کنند. « کمدی الهی»اند که با کوشیده

الهی در ردیف  گویا ترجمه فشرده و ناقصی از کمدی
هایی که به روزگار ناصرالدین شاه از نخستین ترجمه

ادبیات فرنگی شده است، موجود است که هنوز انتشار 
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ام یا از نیافته است. این مطلب را جایی خوانده
آورم. در ام؛ ولی اکنون به یاد نمینظری شنیدهصاحب

ای از کمدی ، شفا ترجمه2331سالهای بعد از کودتای 
زبانان با جهان نشر داد و دریچه آشنایی فارسی الهی

معنوی دانته شد. بر اوراق مطبوعات ادبی و فرهنگی قرن 
های شعر تریلو از همان آغاز، نمونه بیستم ایران،

توان را می( 2935ه2519و لئو پاردی )( 2121ه2952)
الملک و دیگر نشریات دید؛ مثالً در مجله بهار اعتصام

هایی از شعر ربع سوم قرن بیستم ترجمههمان دوره. در 

ها، نشر شاعران ایتالیایی، هم در مطبوعات و هم در کتاب
 یافته است.

 22در نیمه دوم قرن بیستم ترجمه شعرهای کوازی مودو
نشر یافت که  21و اونگارتی و مونتاله و چزاره پاوزه

ای مشخص گونهبه توان از تأثیر ویژه هیب کدام،نمی
های شعری قدر مسلم این است که ظرافتسخن گفت. 

توان از حواشی اونگارتی به ما آموخت که چگونه می
غیرطبیعی و مزاحم یک شعر کاست و آن را به جوهر 

کنم که سخت اش رسانید. من خود اعتراف میذاتی
 ام.شیفته اونگارتی بوده

 ها:نوشتپی 

 زیدون ابن مانندبی قصیده آنها مشهورترین که اندگفته عاشقانه شعر «ینزم» این در بسیاری شاعران فیّاض، نفوال از قبل .1
 «.اضحی التنائی بدیالً من ندانینا»است به مطلع:  (063ه310)

 فرانسواز خانم کتاب ترجمه 390٫ص هنرمندی، حسن از سوررئالیسم، تا رمانتیسم از به بنگرید الوار شعر ترجمه برای .2
 نشر یافته است. 2330در تهران به سال « سالم بر غم»با همین عنوان  Bonjour tristesse ساگان

2. Sagan, Francoise  (2132-1110رمان )نویس فرانسوی. 

0. in Translation, the Journal of Literary translation (New York City. Fall 2191), pp.226-229. 

3. Second Comming 

6. Akhmatova, Anna (2991-2166شاعره )روس 

1. Ruckert, Friedrich (2599-2966شاعر آلمانی ) 

8. Lorca, Federico Garcia (2919  2136-2911یا )شاعر اسپانیایی 

 اسپانیایی شاعر یک به خطاب شاملو احمد از اینامه گذراند،می را چاپ مراحل آخرین کتاب، این اوراق که هنگامی در .9
که شاملو وطن دوم خود را اسپانیا و زبان اسپانیایی ( 22ه 20، صص 2311، شهریور 0 شماره ه،تجرب مجله) یافت نشر زبان

 خوانده بود و عمالً شیفتگی خود را به شعر اسپانیایی و خاصه لورکا مورد تأیید قرار داده بود.

11 Alberti, Rafael   (2111-2111) 

11. Quasimodo, Salvatore  (2112-2169شاعر ایتالی )ایی 

12. Pavese Secare  (2119-2121) 

    (16312 شماره2310اسفند  21چهارشنبه ) روزنامه اطالعات منبع:

 بازگشت به فهرست                                                                                                                 

https://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2016%5C03%5C03-01%5C20-27-20.htm&storytitle=%CA%C3%CB%ED%D1%20%C7%CF%C8%ED%C7%CA%20%C7%D1%E6%81%C7%ED%ED%20%C8%D1%20%D4%DA%D1%20%E3%DA%C7%D5%D1%20%DD%C7%D1%D3%ED
https://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2016%5C03%5C03-01%5C20-27-20.htm&storytitle=%CA%C3%CB%ED%D1%20%C7%CF%C8%ED%C7%CA%20%C7%D1%E6%81%C7%ED%ED%20%C8%D1%20%D4%DA%D1%20%E3%DA%C7%D5%D1%20%DD%C7%D1%D3%ED
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 اجتماعی چیست؟ ۀبارزمُ
 احسان طبری

 
آمیز تا مسالمت گوناگونِ بارزه یعنی تالش به اشکالِاجتماعی انسان است. مُ پراتیکِ ۀمدعُ ارزه یکی از اشکالِبمُ

ن فائق نیست. اگر معیّ آن امر و هدفی که در شرایطِ پیروزیِ ۀموانع و هموارساختن جاد قهرآمیز برای ازمیان برداشتنِ
بارزه برای پیروزی یا و وقتی این مُ ،یای است مترقّبارزهبارزه، مُمُ ،آن باشدنو و دفاع از  امرِ بارزه برای پیروزیِاین مُ
ی است که استراتژی و تاکتیک نام اجتماعی دارای فنّ ۀبارزای است ارتجاعی. مُبارزهبارزه، مُمُ ،کهنه باشد امرِ حفظِ

را  طور هم باید این فنّهمان ،را آموخت حزب و نهضت علمیِ رهبریِ اساسیِ دارد و همان طور که باید موازین و قوانینِ
 سنِحُ» ری بتواند سرانجام گیرد و یا به اتکاءِرسَا این کاری نیست که سَلّ، واآن را دانست فرا گرفت و قواعد و موازینِ

 به نتیجه برسد.« تصادف

 مبارزه ِ های متضادّقطب

ب از ای است بسیار بغرنج، مرکّاجتماعی پروسه ۀمبارز

ض و عقب نشینی، نرمش و متقابل مانند تعرّ هایقطب

زم، شکیب و قاطعیت، سازش و سرسختی، جسارت و حَ

 پنهانی، روشِ آشکار و کارِ شتاب، تدریج و تسریع، کارِ

ت و غیره و نیّلَیت و عَرّقهرآمیز، سِ آمیز و روشِمسالمت

 ،نمعیّ ۀزمان و مکان درهر لحظ شرایطِ غیره. برحسبِ

 شود، در حالی که قطبِب عمده مییکی از این دو قط

 صحیحِ تناسبِ یافتنِمتقابل هرگز از تأثیر نمی افتد. 

به موقع از یک  و انتقالِ *دیالکتیکی بین قطبین

دیگر یکی از دشوارترین وظایف است که  قطب به قطبِ

ب و خردمند مجرّ ۀکنندفقط و فقط یک نیروی هدایت

د آنرا بیابد والغیر. توانها میعلمی فاکت تحلیلِ بر اساسِ

 غیرعمده و برعکس، یا نوسان در میانِ قطبِ گرفتنِعمده

 زند.مبارزه زیان شدید می به امرِ ،دو قطب

ب از کامیابی و ای است مرکّاجتماعی مبارزه ۀمبارز

ض، پیشروی و ف و تعرّناکامی، شکست و فتح، توقّ

 مِالز نشینی. باید توانست پس از هر ناکامی، تجاربِعقب

 آتیِ ۀبیشتر در مرحل قدرتِ مثبت و منفی را برای کسبِ

برداری نمود، زیرا رد و از این تجارب بهرهردآوَنبرد گِ

فایده است. اگر هدف درست تجارب بی تجریدیِ تکرارِ

سنجیده و  ۀصحیح، مبارز محکم، رهبریِ باشد، سازمانِ

در  ،اندوزی شوداز حوادث به درستی عبرت ، وپیگیر

 ت پیروزی حتمی است.مدّ طولِ
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 مبارزه اشکالِ

ناپذیر آشتی ِ دو نیروی دارای تضادّ مبارزه یا بینِ

تاریخی  یعنی نیروهائی که از جهتِ ،)آنتاگونیستی( است

کهنه  نو و دیگری مظهرِ سازش ناپذیرند و یکی مظهرِ

دیگری را درتاریخ بگیرد و یا  است و باید یکی جایِ

تاریخ  مشترکِ است که درجهتِدو نیروئی  که مابینِآن

یک  ن درمعیّ دورانِ ها الاقل درآنِ کنند و تضادّعمل می

آشتی و ترکیب است. این دو نوع  تر قابلِعالی سنتزِ

ت با هم تفاوت دارند. مبارزه مابین کیفیّ مبارزه از لحا ِ

کار و ی با نیروهای محافظهنیروهای انقالبی و مترقّ

ولی  ؛ناپذیرقوای سازش مابینِ ای استارتجاعی مبارزه

گیرد و ی درمینیروهای مترقّ اختالفاتی که در درونِ

م است. البته دوّ نوعِ از ،شودای که از آن ناشی میمبارزه

 ،کیفی مختلف هستند که از جهتِ این دو نوع تضادّ

زنده  قاطعی نیستند و در زندگی و واقعیتِ دارای مرزِ

ترین آن عمیق در یک قطبِصلی وجود دارد که متّ طیفِ

 ،آن دیگرِ ناپذیر قراردارد و در قطبِآشتی تناقضاتِ

 ۀپذیر. قاعدشدنی و آشتیحلّ ترین اختالفاتِسطحی

 ۀدرج است که برحسبِتوان ذکر کرد آنکلی که می

 مبارزه تغییرکند.  ۀباید شیو، اختالف عمقِ

ذیر ناپآشتی اختالفاتِ مبارزه در موردِ ۀمعموالً قاعد

 و ؛عبارت است از تکیه برروی مبارزه، تکیه برروی تضادّ

 کردن و تعمیقِ تناقضات، حادّ عبارت است از افشاءِ

 امان تا نیل به غلبه و پیروزی. بی تناقضات، نبردِ

عبارت است از تکیه  ،پذیرآشتی ا درمورد اختالفاتِو امّ

بر روی وحدت یا کوشش برای حل تضاد، عبارت است از 

مال کردن نقاط اختالف، انتقاد و کوشش برای نیل به بر 

تر شود. هیب عمیق حادِتر که موجب اتّعالی یک سنتزِ

این یا  ِ توان برای حلّای نمیاز پیش تنظیم شده ۀنسخ

ای است که باید آن نوع مبارزه به دست داد و این مسئله

نکرت کُ ذکرشده در عمل و به شکلِ با توجه به اصولِ

 حل شود.[ ]مشخّص

 های مبارزهعرصه

 ۀمبارز"و  "طبقاتی ۀمبارز" ۀعمد مبارزه به دو صورتِ

تواند آید و درهرصورت میدر می "ملی و نژادی

 ۀمبارز ۀهای عمدآمیز و یا قهرآمیز باشد. عرصهمسالمت

تئوریک،  ۀمبارز]سه عرصۀ[ طبقاتی عبارت است از 

 ۀعمد شکلِسیاسی و اجتماعی.  ۀاقتصادی، مبارز ۀمبارز

بحث  polemic] پُلِمیک تئوریک عبارت است از ۀمبارز

 اقتصادی عبارت از مبارزاتِ ۀمبارز ۀعمد ، شکلِو گفتگو[

 عِتنوّ سیاسی و اجتماعی بر حسبِ ۀمطالباتی است. مبارز

انتخاباتی و  آمیز )مبارزاتِمسالمت گاه به شکلِ ،شرایط

های جنگ قهرآمیز )قیام و گاه به شکلِ، و تظاهراتی(

های مبارزه آید. هریک از عرصهبخش( در میرهائی

های یک از عرصهخویش است. هیبِ خاصّ دارای موازینِ

یک حزب تنها در  ۀتوان مطلق کرد و مبارزمبارزه را نمی

یک  تواندآن می ترین اشکالِترین و ذوجوانبمتنوع

 تاریخی باشد. رِقوی و مؤثّ ۀمبارز

 بسته به چیست؟ ۀمبارز ۀمپ و شیوتِ

های مختلف و شیوه کاربردنِمبارزه و به شیبِفراز و نَ

آن بستگی به دو  آهنگ و سرعتِ[ضرب temp] مپِتِ

خودی یا  دشمن. وضعِ خودی و وضعِ عامل دارد: وضعِ

 صفوف، عواملِ قدرتِ مبارزه از لحا ِ یِنیروی مترقّ

 دِالمللی باید دقیقا موری و بینملّ مساعد و نامساعدِ

تواند با سرعت یا بطئی سنجش قرارگیرد. مبارزه می

مقابله و رودررو  ۀپیش رود، دورانی عمل کند یا به شیو

 اساسی و ترکیبِ ۀ. این چهار شیو[frontal] )فرونتال(

فته دارد. درصورتی که گشپی ها بستگی به آن شرایطِآن

خودی در مجموع ضعیف و  بررسی نشان داد که نیرویِ

باید با احتیاط و به  ،من در مجموع قوی استنیروی دش



2011/ آذر و دی 12دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 چیست؟ اجتماعی ُمبارزۀ 25

 

 تدریج عمل کرد. در های دورانی و مانور و روشِشیوه

کشد. در می "ماجراجوئی"صورت کار به اینغیرِ

که بررسی نشان داد که نیروی خودی در مجموع صورتی

باید با  ،مجموع ضعیف است قوی و نیروی دشمن در

طع عمل کرد. در رودررو و قا ۀجسارت و سرعت به شیو

 ۀمیکشد. نباید شیو "اپورتونیسم"صورت کار به اینغیرِ

تدریج )رفورمیسم( را مطلق  ۀقاطع )رادیکالیسم( و شیو

ب کرد و آن را همیشگی و ابدی دانست. یک نیروی مجرّ

کند، جائی رفورمیستی. به و عاقل جائی انقالبی عمل می

 لنین،از جا است نقل قول جالبی این مناسبت بسیار به

 های انقالب بیاوریم:ترین تاکتیسینیکی از بزرگ

ترین خطر و شاید تنها خطر واقعی بزرگ برای انقالبیِ»

حدود و  کردنِت، فراموشعبارت است از اغراق در انقالبیّ

های انقالبی. آمیز این شیوهموفقیت به کاربردنِ شرایطِ

 ا حروفِواقعی وقتی شروع کردند انقالب را ب انقالبیونِ

ل را به چیزی الهی مبدّ« انقالب»برجسته بنویسند، و 

درک این  کنند، وقتی شروع کردند گیج شدند و استعدادِ

 ۀچه شرایط و درچه رشت چه لحظه و در که در)نکته را 

، به (رفورمیستی پرداخت ۀعملی باید توانست به شیو

تر از دست دادند، در نحوی هرچه خردمندانه و هوشیارانه

 «خود را شکاندند ین کار گردنِا

 استراتژیک و تاکتیک ها و مراحلِهدف

های روشن، علمی، واقعی و ای باید دارای هدفهر مبارزه

 ا آن مبارزه تالشِتاریخی باشد والّ حصول از جهتِ قابلِ

ها را معموالً به دو دسته تقسیم ثی است. هدفبَعَ

نام دارد و  استراتژیک های نهائی که هدفِکنند: هدفمی

گیرد. مبارزه را دربرمی )استراتژیک( تکاملِ نِمعیّ دورانِ

 ،داری به سوسیالیسمجامعه از سرمایه مثال برای تبدیلِ

های استراتژیک را طی کرد. هدف باید یک دورانِ

نظر علمی جامعه صرف تحلیلِ استراتژیک را باید براساسِ

ت. این جسارت مطرح ساخ وصول بدان و با از مشکالتِ

ابهام باشد تا رزمنده بداند با ها باید روشن و بدونِهدف

 ا برای نیل به هدفِچه موافق است، با چه مخالف. امّ

 تاکتیکی را گذراند ومتناسب با باید مراحلِ ،استراتژیک

های تاکتیکی را مطرح ساخت. این این مراحل باید هدف

به  ۀمشکالت، کلی ۀموجود، کلی شرایطِ ۀجا باید کلی

ها و منهاها را درنظر گرفت، قوای خود و دشمن را عالوه

 چنان هدفی را در برابر نهاد که از جهتِسنجید و آن

های حصول باشد. مناسب با هدف قابلِ تاکتیکی

شعارهای استراتژیک و تاکتیکی  ،استراتژیک و تاکتیکی

به میان می آید. عالوه براین شعارهای استراتژیک و 

رهای عملی هم وجود دارد که برای این یا تاکتیکی، شعا

 تعیینِ ۀروزانه است. مسئل ۀمبارز صِمشخّ آن بخشِ

عمل  تاکتیکی و شعارهای آن و شعارهای درستِ مراحلِ

ای است دشوار و مسئله ،تجهیز داشته باشد که قدرتِ

ن و نَن و سُمعیّ ۀجامع درستِ شناختِ تنها براساسِ

آن  ۀهای رشد و غیرایشطبقاتی و گر روحیات و آرایشِ

توان این معضل را به درستی حل کرد. هرج و جامعه می

شوم منجر  تشخیص در این زمینه به نتائجِ مرج و سوءِ

 گردد.می

نیروها  ۀمرزبندی و تشخیص و تجزی ۀمسئل

 نیروها( )دیاگنوستیکِ

قوائی  حاصل مربوط به تناسبِ ۀای نتیجدر هر مبارزه

 مهمّ لذا یکی از نکاتِ دند.است که در مبارزه وار

 آرایش و تناسبِ درستِ مبارزه بررسی و تشخیصِِ فنّ

باید نیروی طرفدار و نیروی مخالف و نیروی  قواست.

طرف نیز در نیروی بی درستی تشخیص داد.طرف را بهبی

 طرفِمساعد، و بی طرفِخنثی و بی طرفِباید بی

ساسی و ا ۀقاعد دیگر جدا کرد.نامساعد را از یک

 عِطالئی در هر مبارزه عبارت است از نیل به تجمّ

 هرچه بیشتر آن. نیرو علیه دشمن و منفردکردنِ حداکثرِ

حد کرد، نیروهای طرفدار را متّ ۀبرای این منظور باید کلی
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مساعد و خنثی را به مبارزه جلب نمود،  طرفِنیروی بی

اشت دطرفی نگاهبی نامساعد را در موضعِ طرفِنیروی بی

و نیروی دشمن  ،و مانع شد که به نیروی دشمن بپیوندد

کرد و از  ها را منفردآن ترینِرا تجزیه کرد و سرسخت

مرزبندی و تشخیص و  ۀاین مسئل صحنه خارج ساخت.

 ۀترین نکته در مبارزه است و الزمقوا مهمّ ۀتجزی

درست و تجربه  دیدِ داشتنِ ،آن صحیحِِ حلّ

نیروی  تی که منجر به انفرادِکتاریسهای سِروش است.

مبارزه  ها در امرِمضرترین روش ،شودانقالبی می

 فقط با کسانی که با تمامِ «ناسازگار» انقالبیونِ است.

حاضرند  ،ها موافقندهای آنها و روشها و شیوههدف

شود که به جای این امر منجر به آن می رزم شوند.هم

ی انقالبی حاصل نیرو نیروی دشمن، انفرادِ انفرادِ

قوا نباید منجر به آن  حال نرمش در جلبِدرعینِ آید.می

دوست و دشمن از میان برود و ابهام در  بینِ شود که مرزِ

خطای  این خطا از زیانِ زیانِ ها برقرار شود.بندیصف

مبارزه  هدفِ خودِ رفتنِازمیان اول کمتر نیست زیرا خطرِ

 را تشدید میکند.

طبقاتی و سیاسی در آن  آرایشِ است، لجامعه در تحوّ

آن  ل را درک کرد ول است. باید توانست این تحوّدر تحوّ

نامساعد بود و  ۀدشمن وذخیر نیروئی که تا دیروز جزءِ

به موقع  ]را[ ی مساعد شده استیا حتّ طرفامروز بی

قوای  ۀتجزی ۀچنین برعکس. مسئلتشخیص داد و هم

 یتِها دارای اهمّبین آن دشمن و استفاده از اختالفاتِ

 تردیدی است. برخی عناصرِ قابلِغیرِ تاکتیکیِ

رند و آنرا شمُنمی سکتاریست این نوع اختالفات را مهمّ

 کنند. ی رد میبه کلّ

 دشمنِ غلبه بر» نویسد:این باره چنین میدر لنین

استفاده حتمی، دقیق،  طبقاتی ممکن است تنها از راهِ

ی کمترین حتّ ، وهمهاز ، ماهرانه آمیزبامواظبت، احتیاط

شکاف بین دشمن، انواع گروه ها و انواع بورژوازی در 

کسی که این را  ممکن است و داخل کشورهای مختلف

ای و اصالً هاز سوسیالیسم ذرّ نفهمد، از مارکسیسم و

 «.چیزی نفهمیده است

 عاقلِ نمایندگانِ» باید بینِ» چنین می گوید:هم لنین 

برخورد  از جهتِ« ماجراجو عناصرِ»و « دولت بورژوازی و

 «.فرق گذاشت

آن است که  ،دیگری که در همین زمینه باید گفت ۀنکت 

تکیه  ،مساعد طرفِنیروهای دوست و بی اصل در میانِ

نیروهای  در میانِ»مارکس  برروی وحدت است. به قولِ

ای ارتجاعی است و اصل در بین هرگونه تفرقه ،انقالبی

ها تضاد بین آن آن قوا و ایجادِ ۀلف تجزیقوای مخا

 «.است

 حوادث )پروگنوستیک( بینیِپیش

بینی پیش موفقیت در مبارزه قدرتِِ مهمّ یکی از شرایطِ

م و تجسّ قدرتِ های نهان، داشتنِگرایش حوادث، دیدنِ

گیری ای که اکنون وجود ندارد و سمتعلمی آینده رِتصوّ

بینی علمی تردید پیش این آینده است. بدونِ در جهتِ

 ت، با اطالع به قوانینِواقعیّ عمیق و عینیِ فقط تحلیلِ

تجربه و  آن واقعیت، با داشتنِ تکاملِِ و خاصّ عامّ

غیبات ا کسی را اطالع بر مُوالّ ،سر استاجتماعی میِّ شمّ

صحیح از  پروگنوستیکِ داشتنِ ر نیست. خاصیتِمیسّ

کننده رهبری ادِمبارز یا ست حوادث آن است که شخصِ

 هائی را به کاربرد که اثربخشیِتواند تاکتیکمبارزه می

حوادث آماده  آن طوالنی است و خود را برای چرخشِ

زیرا  ،گیرماندن جلوگیری به عمل آوردکند و از غافل

 یعنی دچارشدنِ ،گیری استمبارزه غافل ۀترین بلیمهمّ

 یصِیک وضع. تشخقبلی به تدارکِ ناگهان و بدونِ

آتی  مراحلِ بینی صحیحِقوای متخاصم و پیش صحیحِ

 حتمی پیروزی در مبارزه است. شرایطِ ،مبارزه
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ترین، آمادگی برای تدارک برای سخت

 بدترین

 مبارزه و مساعدتِ روی سهولتِ مبارزه بر اگر گردانندگانِ

نبرد  ۀبخت حساب کنند، به پیروزی در هر مرحل

ر کنند، دشوار است که آسودگی کامطمئن باشند، با دل

ترین بتوانند فاتح شوند. تنها سازمانی که برای سخت

الزم را داشته باشد و برای  های مبارزه تدارکِصحنه

تواند از مبارزه پیروز درآید. می ،بدترین وقایع آماده شود

 انواعِ ات با هجومِمبارزه، نیروی انقالبی به کرّ در جریانِ

های د مشکالت را به گروهشود. بایمشکالت روبرو می

 همّاالَیف همّاالَ"ها را برحسب مختلف تقسیم کرد و آن

توان دست زد. باید کار نمیکرد. یک باره به همه حلّ

 ،یکیِ ها را طوری ردیف بندی کرد که حلّمشکل گروهِ

ها را از سرراه دیگری باشد و سپس آنِ حلّ شرطِ

 برداشت.

 نشینیض، عقبد، تعرّصّرَتَ

 نشینی از مقوالتِض، عقبد، تعرّصّرَتَ ۀه مقولس

 یتِاین سه مقوله اهمّ زمانِ مبارزه است. تشخیصِِ مهمّ

کیب و شَ : فنّفراوان در پیروزی دارد. باید هر سه فنّ

سریع و شدید و  عملِ مساعد. فنّ روزِ د برای وصولِصّرَتَ

 کشیدنِرونبُ مساعد رسیده است، فنّ قوی وقتی شرایطِ

انقالب دگرگون شده  از میدان وقتی اوضاع به زیانِقوا 

حیاتی  است را آموخت. هر سه فن بسیار مشکل و بسیار

د نیز صّرَتَ نشینی، دورانِض و عقباست. ولی نه فقط تعرّ

ر از عمل. در این دوران باید برای نبردهای دورانی است پُ

یک  دِصّرَیعنی تَ .از هرباره و در هر زمینه آماده شد ،آتی

نفعل و نه مُ ،است [active] الفعّ دِصّرَانقالبی تَ سازمانِ

خت و خالی لُ یک انتظارِ صورتِهیا ب[ passive]پاسیف 

 از عمل.

، جلد "های فلسفی و اجتماعینوشته"کتاب  :برگرفته از

 اول

میانگینِ "برای مطالعۀ بیشتر مراجعه شود به مقالۀ * 

مجموعۀ مقاالت ) "خورشید پادشاهِ"در کتاب  "زرّین
 تا 61 هایطی سال در "چیستا"احسان طبری در مجلۀ 

 پژواکِ نشرِ"،  "صداقت کاووس" مستعار نامِ با 61
طبری در این  (.52، ص 2315ل، سال چاپ اوّ "فرزان

 منطقِ نظرِ از "زرّین میانگینِ" قانونِنویسد: مقاله می

 حظۀل هر در ممکن تناسبِ بهترین امروزین، یافتنِ علمیِ

 مطلق بدونِ دیالکتیکی، متضادِ قطبِ دو بین معیّن

 ...است ها قطب از یک هیب گذاشتنِ مسکوت یا کردن

 

☘ ☘ ☘ 

 

  "نیست آن گفتنِ یاراى را کسى و دانندمى همه که آوریم میان به سخن چیزهایى آن از باید ما

 صلح( کنگرۀ به نامه لئو تولستوی )از

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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گ فت   داستان   28  !اینت رُدم ش 

 

 ینتِردُم!ا فتِگِشِ داستانِ
 همراه با ویدئو کلیپ یاد احسان طبری؛ تنها نوۀ زنده«.تابلوپ»ای ازنوشته

 بهروز مطلب زاده برگردان:

 
 تصاویر کمک به «ردُماینتِ» تاریخمتن تیتراژ: 

 را خود واقعی فرزندان ای خانواده که تندداش دوست چنانآن را بالیدیم، ما و یافتیم پرورش بزرگ ای درخانواده ما،
 چگونه ساخت، کسی چه را بزرگ خانوادۀ این که بود نکته و بیانگراین نشانه آنان دوستی نوع .باشد داشته دوست
 و یگانه در جهان و فرد منحصر به داشتند، نقش ما در پرورشِ که کسانی آن همه .نمود تربیت سانچه و کرد، بزرگ

 !کشور 88 از کودک 3111 بعدها، و ...بودیم کشورجهان 21 از کودک 160 ابتدا اهمتایند. مبی
 

  

داستانی داستانی برایتان تعریف کنم. خواهم امروز می

 .مادرم ۀدربار

آن را دارد  که ارزشِاز مادرم عالی  بسیار داستانِیک 

 او که من پسرِخاطر نه به این  ،تا بازگو شود. البته

هایی وجود به این دلیل که داستان کهبل نه،هستم. 

تا چشم به هم ند، اال و لغزانیّزمان، سَ دارند که مانندِ

 روند. یادها می از می گذرند وبزنی، 

 است. « احسان طبری»من  بزرگِنام پدر

بود، یک فیلسوف، یک نویسنده، یک  او یک شاعر

 یکی از چنینهم و بزرگ، دوستِانسانیک  شناس،زبان

 کمونیست( در )حزبِ ایران ۀحزب تود گذارانبنیان

 بود.2102سال  اکتبر

محمدرضا پهلوی به  که ازسوی رژیمطبری احسان 

 ازتی زندگی مخفی،  مدّ از پسمرگ محکوم شده بود. 

 از سر ناخواسته، سرانجام ایران گریخت و دراین گریزِ

 درمرکز، «لوکسهتل » ی بنام هتل در ودرآورد  مسکو

 بجا شد. مسکو جا شهر

جائی که  مینترن بود.هتلی که مربوط به کُ

شناخته شده  معروف و انقالبیونِ مترقی وانِ سیاستمدار

را در جهان کمونیست حزب های فعالین  و رهبران و

 . کردپذیرائی می آنان از و دادخود جای می

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/permalink/251857430238231/
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پدربزرگم   خروجِ مدتی پس از، نیز آذر من بزرگِمادر

جعلی از ایران  با پاسپورتِ احسان طبری، مخفیانه و

بزرگم پیوست. آنها درهمان مسکو به پدر خارج شد و در

اسکان داده شدند، که « هتل لوکس»آپارتمانی از 

« Wilhelm pieck –ویلهم پیک »روزگاری 

 شناخته شده و از آلمان و کمونیستِ نامِبِ مدارِسیاست

 سوسیالیستیِ حادِاتّ های حزبِترین شخصیتپایهلندبُ

 آن زندگی کرده بود. آلمان، در

دنیا ه ب و جهان گشود چشم بر من جا بود که مادرِآن در

فارسی به معنای  زبانِ نام نهادند که در آذیناو را  آمد.

 است.« رگوهَ» وُ« دُرّ» وُ« رواهِجَ»

 سن سیزده سالگی برای ادامه تحصیل به من در مادرِ

 د جماهیردراتحا« Ivanovo –ایوانوا » اینترناتِ

پایتخت،  شرقِ شمالِ ای درشوروی فرستاده شد، منطقه

شد  می های انبوه که با قطارسوی جنگلجائی درآن

 جا رسید. به آن ساعتچند  درعرضِ

 –م اینتردُ» به نامِ «INTERNAT–اینترنات »این 

Interdom  ».معروف است 

مردم  نیمی از ازجائی کامال استثنائی که برای بیش 

ی بسته و کامال محرمانه مکانناشناخته بود. زیرا  جهان

 بسیاری نوجوانانِ کودکان ودیوارهای آن،  بود که پشتِ

جهان را  معروف و شناخته شدۀ از رزمندگان و انقالبیونِ

پدران و که خود جا داده بود، و یا کودکانی  در

 آفریقائی، در ۀهای نومستعمردرکشورشان مادرانِ

 در یونانِ آمریکای التین، کشورهای دیکتاتوری

آسیای جنوب  در کشورهای خاورمیانه و سرهنگان، در

 . شکنجه و زندانی بودند پیگرد و شرقی، تحتِ

 ، خودهاآن که برخی از کودکانی ترسیده و وحشت زده

 ند. اهبود وحشیانه و های خشونت بارصحنه زندۀ شاهدِ

 آمیزرهمخاطی رسفِ طیّ پس ازنوجوانان،  این کودکان و

با  نیز ها وهقارّ سرگذاشتنِ پشتِ پس از و ،رماجراپُو 

داده  امن انتقال این مکانِبه  ،هااقیانوسدریاها و از عبور

 شده بودند. 

 مسکو از با قطار 2166تابستان سال  اواخرِ من، در مادرِ

 جا رسید. اوشبانه به آن یک سفرِ از پس حرکت کرد و

مکانِ  این رد که درنکته پی بُ جا خیلی زود به اینآن در

مدرن  ی وجدّکامالً  آموزشیِ ۀرد، یک شیوسَ دورافتاده و

 حاکم است. 

م اینتردُ» اصلیِ پرنسیبِحال  دی که درعینِتُشیوه و مِ

– Interdom»  جا به . درآنشدمحسوب می نیز

و در هیب دادند که هرگز کودکان این آموزش را می

به خود را  ن و فرهنگِ، میهگذشتهشرایطی نباید 

 ند. بسپار یفراموش

با  وجهان  مختلفِ به کودکان و نوجوانانی که از نقاطِ

 –م اینتردُ»درهای گوناگون، ها و فرهنگتملیّ

Interdom» شان مادری کردند، ابتدا زبانِزندگی می

هائی کالس. این کودکان در شدها آموزش داده میآن به

 به وسیلۀ های آن،درس کردند که اکثرِشرکت می

مادری  خودشان و به همان زبانِ کشورِ آموزگارانی از

 شد. تدریس می

به «  Interdom – ماینتردُ» های مختلفِدرکالس

کودکان درس داده مختلف به  زبانِ بیش از شانزده

از کسانی ها، خودشان این کالس آموزگارانِشد. می

کشورشان  رکِبه ت مختلفی مجبور به دالئلِبودند که 

  .شده بودند شوروی ماندگار جماهیرِ حادِاتّ شده و در
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مادری  هائی به زبانِکتاباین کودکان مجبور بودند تا 

مادری خود نامه بنویسند، تا زبان،  خود بخوانند، به زبانِ

 .خودشان را از یاد نبرند فرهنگ و تاریخ کشورِ

 

 فکرِ ،یچه کس طریقِ از و ، چگونهزمانیدرچه  ،کهاین

که چگونه وجود آمد، واینهنظیری ببی چنین مکانِ ایجادِ

  است! انگیزحیرت د، بسیارکر آغاز خود را کارِ

آنِ  از« Interdom –م اینتردُ» تشکیلِ  ۀلیاوّ  ۀاید

کشور ثروتمند  ۀخانواد یاعضا ی ازبود. یک یک زنِ

معروف و سرشناس،  دارِیک کارخانه سوئیس، دختر

 -موزِر» نامِسازی معروف و بِکارخانۀ ساعت حبِصا فرزندِ

Moser » ،ّیعنی  ،رشورپُو انقالبی تی زنی با شخصی

 «. Mentona Moser -منتونا موزر» خانمِ

 

در سال «  Mentona Moser -منتونا موزر» 

 درشوروی رفت تا  حادِیک تنه از زوریخ به اتّ 2119

مداران، سیاست فرزندانِ ای بسازد که میزبانِخانهجا آن

سراسر جهان  فاشیست درِ ضدّ انقالبیون و رزمندگانِ

 شود.

 المللی کودکان دربین ۀلین خانگونه بود که اوّاین

شهری کوچک  .د شدمتولّ « Vaskino– واسکینو»

 مسکو نداشت. با نیز ی دازی ۀکه فاصل

بین های ها و تنشدرگیری تشدیدِکه با آن پس از

فاشیسم و  ربرآوردنِسَ و ظهوراز  المللی به وِیژه پس

هرچه بیشتری  تعدادِ به انتقالِ اروپا که منجر نازیسم در

 سازمانِ» 2133شد، درسال این مکان این کودکان به  از

که در « انقالبی مبارزانِ یاری به رزمندگان و بین المللیِ

 نامِ که با شد تشکیلبا کمینترن بود مستقیم  ارتباطِ

 ، آن را سازمانِشدشناخته می  MOPR اختصاریِ

 گفتند.نیز می« سرخ یامدادها»

 ۀمجموع تازه تأسیس تصمیم به ساختنِ این نهادِ

 ۀسرانجام این مجموع تری گرفت، وو وسیع تربزرگ

ساخته شد و « Ivanovo –ایوانوا » شهرِ بزرگ در

 .متولد شد«  Interdom –م اینتردُ»بدین طریق 

 

 « Interdom –م اینتردُ»به کودکانی که  میانِ در 

 قرارهائی آلمانیآن  فرزندانِ بسیاری از ،آورده شدند

سال  در شده وهیتلری  فاشیزمِ نونِجُ قربانیِکه  داشتند

جان  «داخائو» ماننداجباری  کارِهای اردوگاه  در 2133

 ،هاآن ه باید تاکید کرد که پیش ازالبتّ .نده بوداختب

 های انقالبی و مبارزِیتبسیاری از فرزندانِ شخصّ

 بردند.می جا به سرآن چینی در شناخته شدۀ

شخصیت  از مادرم آذین، فرزندانِ پیشعالوه براین، 

مائو تسه تونگ » مانند فرزندانُبسیاری،  معروفِهای 

– Mao Tse Tung» - « یوسیپ تیتو– Josip 

Tito» - « دولورس ایباروری– Dolores 

Ibarruri» یونانی سرشناسِ ینیستِفم انقالبی و - 

    - «Ilektra Apostolu –ایلکترا آپوستولو »

 بسیاری دیگر، و« Liu Shaoqi –لیو شائوچی »

اند. به سر برده«  Interdom –م اینتردُ»ها در سال

انقالبیون و ضد فاشیست فرزندان  زیادی از یدتعداحتی 

 پشتِ و در هجا حضور داشتدرآن یئایتالیاهای 

لوئیجی » های آن درس خواندند، مانند فرزندانِنیمکت

، PCIدبیرکل « Luigi Longo –لونگو 

  «Vitorio Vidali –ویتوریو ویدالی »دختر
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 ایتالیایی و معروفِ فاشیستِ ضدّ مدار وسیاست

 پسرِ «Aldo Togliatti –آلدو تولیاتی » طورهمین

  «.پالمیرو تولیاتی»یعنی   PCI تاریخی  رهبرِ

 

ادواردو »موزامبیک  ۀآیند پدرِ من، فرزندانِ مادرِ پس از

 رهبرِ - «Eduardo Mondlane –موندالن 

 Amilcarامیلکار کابرال » بیسائو ۀگین استقاللِ

Cabral» - «  عبدالفتاح اسماعیل-Abd al 

Fattah Ismail» َپینوشه» مخالفانِ و نیز نی، مَی» 

 ی درهای دیکتاتورشیلی، و دیگر حکومت دیکتاتورِ

 ...دیگر بسیارانِ آمریکای التین و

سرکوب و  جنگ و هر کند که با آغازِمادرم تعریف می

 ها رفیقِجهان، ده مختلفِ طِدرنقا یانقالب و شکست

ها می شدند، آن« Interdom –م اینتردُ» جدید واردِ

، تنها با آن  لطمات و صدماتی که دیده بودند، این مکان

ها باز زندگی عادی را به آنتوانست جائی بود که می

 گرداند. 

 بسیار« Interdom –م اینتردِ»های ساکن بچه پیوندِ

مستحکم بود  خوب و بسیار یهاهمین رابطهبود،  عالی

 یخوببه دیگر را توانند همبها آن تاکرد که کمک می

 .درک کنند

ها این بچه روزِتوانند حال و فقط کسانی میدر این میان 

زندگی  را  ، آن نوع ازدرک کنند که خود وبفهمند را 

تلفن زنگ  که سخت بود وقتی» .تجربه کرده باشند

: گفتندمیکه شنیدی می وشد میو ارتباط وصل  زدمی

تیرباران شدند، به فالن منطقه از جهان  مادرت در پدر و

مفقود  هاآن :فتندگمیکه یا این و دار آویخته شدند،

 .« ...انددهش

 

که  فارغ آن پس از 2151سال  در آذینمن  مادرِ

جدیدی از  شد، آمد تا فصلِ قطار بر التحصیل شد، سوار

 اش را آغاز کند. زندگی

شرقی )جمهوری  آلمانِ در 2155سال  من در

من و  2192شدم. درسال متولد آلمان(  دموکراتیکِ

 آمدیم.  به ایتالیامادرم برای زندگی 

 سال از دوستان، یاران و نِمادرم برای سالیا ،از آن پس

این  ۀچهارگوش در ان وهج سرتاسرِ ش که دراهمراهان

 ...پراکنده شده بودند، هیب نشنید خاکی ۀکر

آهسته  های اجتماعی از راه رسیدند، واما بعدها، شبکه

تک. بعد به ها بیرون آمدند. اول تک سایه ۀآهسته از هم

 دیگر. ی هاخیلی ،ترسانها، و پَخیلی

که ، تا اینآن دیگری گشت پیِ یکی در ،وستاند

 .آغوش فشردنددر دیگر را پیدا کردند و یکرا دیگر هم

محو شده را مبادله  رنگ و رو رفته و های قدیمیِعکس

 مشترکِ خاطراتِ ،اندوه وشوق  اشکِ میانِ در کردند و

 گفتند ور بازدیگیکه را برای تگذش سال زندگیِ 01

 .تعریف کردند

های سال ش را یافت. سالابزرگ ۀدیگر خانواد م بارِمادر

پنهان و  یک مکانِ«  Interdom –م اینتردُ»

جا درس خوانده و هائی که درآنزیرزمینی بود، حتی بچه

دانستند. را نمیواقعی آن زندگی کرده بودند، تاریخِ

 ها وکتاب انبوهِ بنابراین، مادرم شروع به خواندنِ

دولتی  آرشیوِ ها و اسنادِعکس رد.های مختلف کرساله

 آلمانی و روسی را جمع آوری کرد و با فارغ التحصیالنِ

جهان ارتباط  در سراسرِ« Interdom –اینتردُم »
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 جادوییِ واقعی آن مکانِ برقرار کرد تا بتواند تاریخِ

                                                                                                                       .انگیز را بازسازی کندشگفت

تصاویر، اسناد و  بزرگی از ، آرشیوِآذیناکنون مادرم 

را «  Interdom –م اینتردُ»های مربوط به فیلم

بینم، صدایم وقت او را می آوری کرده است. من هرجمع

دی جدی  آدمِ ناپذیر، ازکند... با هیجانی وصفمی

 داستانِ هربا  گوید که با او صحبت کرده است. اومی

 کند. می را برایم حکایت، آنبا مواجه می شودجدیدی 

اپ، اسکایپ، واتس طریقِ ش ازادوستان اکنون آذین و

تا آتن، از مسکو  میالن تا کویتو، از ازغیره،  و مسنجر

 کنند. صحبت میدیگر با یکبرلین تا پکن 

های از کتابجهانی که اکنون بخشی  ۀدشبزرگ کودکانِ

 هستند.تاریخ 

هر « Interdom –م اینتردُ» فارغ التحصیالنِ انجمنِ

آیند و با هم دیدار ال در یک جایی از دنیا گرد هم میس

شان مشترک به خانۀ نیز هر پنج سال یکبار کنند، ومی

مشترکی  خانۀمی گردند.  بر«  Ivanovo –ایوانوا » در

کشور  91کودک از هزاران اش حیات طولِ تمامِدرکه 

 . بخشیدنجات را جهان 

 انگیز! شگفت و بزرگ ۀیک معجز

 هاآن سرگذشتِ همۀ حکایتِ د تاخواهمیدلمان ما 

 .شود بازگو

های سپری شده انجام من طی این سال کاری که مادر

من به او ست که این رو از است، و انگیزشگفت ،داده

 !. افتخار می کنم بسیار بسیار بسیار

 

  (Ehsan Tabari official Group)بوک رسمی احسان طبری صفحۀ فیس :برگرفته ازمتن و فیلم 

 

 :پانوشت
را که با موافقت و نظارت فرزندان آن دانشمند  "احسان طبریبوک رسمی صفحۀ فیس"تحریریۀ ارژنگ گشایش 

 فرزانه فعالیت خود را آغاز نموده، به مدیریت و دست اندرکاران آن تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت دارد. 
 

☘ ☘ ☘  

  سایتِ یوتیوبدر  اینتردُم مشاهدۀ کلیپِلینک 
https://www.youtube.com/watch?v=hNjTwPPtpnc 

 

 
 بازگشت به فهرست
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 نقّادانه تفکّرِ و اندیشه باتالقِ مُدرنیسم، پُست
 عرفان کسرایی

 
 فکری هایگرایش اخیر، هایدهه در. ماست زمانۀ روحِ شناختی، معرفتی گراییِنسبیت و مُدرنیسم پُست
 هایبخش از بسیاری و رفته درنیسممُ پُست سایۀ زیرِ اجتماعی علومِ و انسانی علومِ از یعیوس هایبخش
 طردِ ی،کلّ نظرگاهِ یک از فکری جریانِ این مشخّصۀ. است گرفته قرار فلسفه این سیطرۀ در آکادمیک دنیای
 است. روشنگری عصرِ گرایانۀعقل سنّتِ صریحِ

 درنیسم،مُ ستپُ. نیست اجتماعی برساختۀ و اسطوره نوعی یا روایت، نوعی جز چیزی علم درنیسم،مُ ستپُ دیدِ از
 فیزیکی، واقعیتِ که است این هم آن و دارد نظر اتفاق موضوع یک سر بر اغلب اما دارد گوناگون های نحله و هاشاخه
 فرهنگی، مطالعاتِ حوزۀ در خصوص به. است زبانی و اجتماعی برساختۀ نوعی اجتماعی، واقعیتِ اندازۀ به درست
 فلیکس دریدا، ژاک دلوز، ژیل. هستند فرانسوی غالبا متفکران تاثیر تحت درنیسممُ ستپُ شارحانِ و پیروان از بسیاری
 سوء فکری، نهضت این اندیشۀ های پایه تریناصلی از یکی. دیگر بسیاری و الکان ژان و ایریگاری لوس گوتاری،
 پست آثار از بسیاری در فکری های آشفتگی. است فیزیک و ریاضیات در متداول ژگانِوا و مفاهیم از رمکر های استفاده

 .کنند جلوه عمیق فلسفی لحا ِ به آثار، این از بسیاری شود می باعث مدرنیستی

   Fashionable ۀ روشنفکران پست مدرن از علم(استفادسوء)* مُدرن پُست چرندیاتِ کتابِ نویسندگانِ

Nonsense   (Postmodern Intellectuals' Abuse of Science) بروز ی زمینه و ها آشفتگی این خوبی به 
 پست آثار اغلب در. اند مرتبط طبیعی علوم ی فلسفه یا محتوا با اغلب ها آشفتگی این. اند کرده واکاوی را آنها

 تصویر یک صرفا واژگان، واقعی معنی به توجه بدون آن در که شود می گفته سخن علمی های نظریه زا مدرنیستی
 علوم به طبیعی علوم مفاهیم کردن وارد آثار این دیگر رویکرد یک همچنین. شود می بازنمایی نظریات آن از مبهم
 توجیه در تجربی یا منطقی دلیل هیب نکهای بدون مدرنیستی پست آثار از بسیاری در. است اجتماعی علوم یا انسانی
 و اجتماعی علوم های حوزه به عامّ تِنسبیّ و توپولوژی یا کوانتومی گرانشِ مانند کلماتی شود، اقامه رویکرد این

 شناسی زیست مساله یک درباره خود های دیدگاه توضیح در شناس زیست یک اگر. شود می کشیده فرهنگی مطالعات

https://en.wikipedia.org/wiki/Fashionable_Nonsense
https://en.wikipedia.org/wiki/Fashionable_Nonsense
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 استفاده دلیل پرسید خواهند وی از همکارانش کند استفاده دیفرانسیلی ی هندسه یا ریاضی وپولوژیت مانند کلماتی از
 هر بیان زمینه، پس این گرفتن نظر در بدون هادرنیستمُ ستپُ اما. کند بیان واضح و روشن صورت به را کلمات این از
 . دانند می مجاز را دیدگاهی هر و کلمه هر و ادعا

 در مدرن جنگ:”گوید می است مطرح فرانسوی فیلسوف عنوان به که Jean Baudrillard بودریار ژان وقتی مثال
 فضای اساسا و چیست غیراقلیدسی فضای از مقصودش که پرسدنمی او از کسیهیب ”!دهد می رخ غیراقلیدسی فضای

 جنگ مساله به ارتباطی هچ است( نسبیت نظریۀ مساله در) فیزیک همچنین و هندسه در ای مساله که غیراقلیدسی
 آشوب نظریۀ و کوانتومی مکانیکِ ت،نسبیّ از داشتند توان که جایی تا گوتاری و دلوز و بودریار. باشد داشته تواند می

 هر به را ای کلمه هر که داد می را شاعرانه جواز این آنها به نوعی به علمی واژگان از استعاری درک این. گفتند سخن
. نبود ادبی زیبایی و شاعرانه تعبیر کارگیری به یا استعاره آنها مقصود البته. بگیرند کار به خود آثار در دلخواهی تفسیر
 کوانتومی گرانش معنای که دانند می و چیست ریاضی آنالیز دانندمی که کنند می وانمود مدرن، پست نویسندگان این

 .چیست

 سوء نوع این دربارۀ جایی شناسی جامعه لهستانی-تانیاییبری استادِ Stanislav Andreski اندرسکی استانیسالو
 (:مضمون به نقل) نویسد می  علمی واژگان و مفاهیم از مدرنیستی پست های استفاده

 ریاضیات درسی کتاب یک کافیست! مفید هم و است آسان هم نوعی به سیاق و سبک این به نویسندگی دستورالعمل
 ارجاع هم اجتماعی علوم ی شاخه دو یکی  آثار به. کنید رونویسی را آن پیچیده رکمت های بخش از و آورید دست به را

 هم پرطمطراق عنوان یک خود فکری محصول برای باشید ها عبارت این بین ارتباط نگران که آن بدون و بدهید
 !اید کرده کشف را اجتماعی علوم در جمعی رفتار دقیق علم المسایل حل دهد نشان که کنید انتخاب

*** 

  :درن اثر آلن سوکالست مُپُ چرندیاتِ"کتاب * دربارۀ 

بار در اولین   Jean Bricmontو ژان بریکمون  Alan Sokalآلن سوکال  ۀب چرندیات پست مدرن، اثری نوشتکتا
آلن  در ایران منتشر شده است. انتشارات ققنوسبه فارسی ترجمه و توسط  2311ودر سال  منتشر شد 2115سال 

تا از سوءاستفاده های انجام شده از مفاهیم علمی در نوشته های  سوکال در این کتاب با ژان بریکمون همراه می شود
شناخته شده ترین اندیشمندان پست مدرن در جهان امروز پرده بردارد. در این اثر خواندنی، این دو نویسنده به 
 اشتباهات برخی پست مدرنیست هایی می پردازند که از علم برای پشتیبانی از مباحث و نظریات شخصی خودشان
استفاده می کنند. کتاب چرندیات پست مدرن با شوخ طبعی و ارائه ی مباحثی مستدل، این تفکر را رد می کند که 

یا ساختارهایی اجتماعی هستند و به کاوش در توانایی ها و محدودیت های علم در « روایات»نظریات علمی، تنها 
 (گنژرا. )توصیف شرایط زندگی انسان می پردازد

 
 بازگشت به فهرست
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 ها تکثیر شدمحمدی در نهال ملکه
 ارژنگ

  

 احسان طبری یاد زنده از آرشیو  اختصاصی  عکسِ

 

 یاد آوَر در آن شادیبحِ آزادی، بهاال ای صُ

 ...دادمات آواز میهای ناباوَر منبکزین شَ

 "سایه"

 2312مهرمهاه   21مهی شناسهند، در    "ملکه محمهدی "یشتر با نام تاج محمدی که دوستان و رفقایش اورا بدکتر ملک

دست، همان بزرگ ترین هیتُ کش وای زحمتخانواده دنیا آمد. درکش بهمیالدی در خانواده ای زحمت 2111شمسی/ 

کشان گذشت. هنوز کاخ  دیکتاتوری رضهاخان  آن به سود زحمتِ ه برای حلّزندگی ملک جهانی است که سراسرِ لشِچا

ها را باال اصله برای کمک به خانواده، آستیننوجوان، دیپلم خود را گرفت و بالف نج از هم فرو نپاشیده بود که ملکۀمیرپ

ههای  ه را بهرای آزادی دیکتاتوری و شکاف در دیوارههای اختنهاق و خفقهان، زمینه     نمود. تضعیفِ را آغاززد و کارکردن 

و جبههه ملهی ایهران و دیگهر      ههائی ماننهد حهزب تهوده ایهران     نو سازماسیاسی احزاب  نیز فعالیتِ محدود در جامعه و

همهواره رونهده و همهواره     جوان هم به حزب توده ایران پیوست؛ به این کاروانِ ی مترقی فراهم ساخت. ملکۀهاسازمان

شد، ملکه  ساله می 21که دانشگاه تهران  2313/2100حقوق و آزادی های دمکراتیک. در سال  احقاقِ رهروانِ خونینِ

کشهان و فرودسهتان   زحمت حقوقِ تحصیل و احقاقِ نشجویان این دانشگاه پیوست و رشتۀ حقوق را برای ادامۀبه دا نیز

اقتصهاد   رشتۀ لنینیسم، و در -مارکسیسم جامعه برگزید. دکترایش را بعدها، در جمهوری دمکراتیک آلمان در دانشگاهِ

خود را  تصاد را به پایان برده است. رسالۀاق ایرانی است که دکترای رشتۀ زنِ به پایان برد. گفته می شود که او نخستین
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این رویداد است. او از همان آغاز دست  مهم برای تحلیلِ نوشت که هنوز هم از اسنادِ "ارضی اصالحاتِ"هم در موضوع 

انهان و کودکهان و زنهان مقالهه ههای      کهارگران و دهق  پیشرو، در دفاع از حقهوقِ  رد و برای روزنامه ها و نشریاتِبه قلم بُ

 بسیاری نوشت. 

مبهارزه، او را از   بهرای دوامِ  ناپهذیر بهه اراده ههائی خلهل    نیهاز  پهس ازکودتها و   دشهوارِ  ، شرایط2331ِمرداد  19کودتای 

 ترین و دشهوارترین ه محمدی در سختای فداکار و جان برکف تبدیل کرد. ملکرشور و پیکارجو به رزمندهای پُنویسنده

 تهیهۀ  مبهارزش، در  و تنی چند از یارانِ "مریم فیروز" دوشِبهه ایران علیه دیکتاتوری شاه، دوشدوره مبارزۀ حزب تود

فرمانهداری نظهامی بودنهد فعالیهت      گزمگهانِ  تعقیهبِ  امکانات، برای جابجائی و نقل و انتقال و اختفای کسانی که تحتِ

سال پس ازکودتهای  برگزیده شد و تا شش "خسرو روزبه" ویژۀ افظِمح همان دوران بود که به عنوان کوپل و داشت. در

 ای از تهالش و ه مهاجرتی ناخواسهته تهن داد، لحظهه   عزیز خود را ترک و ب به دستور حزب، میهنِ که 2331 دمردا 19

 نشست. خویش دست بر رگِتُسِ ۀانجام وظیف

بهود کهه بها     همهین دوران  از سهرگرفت. در قلمی و عملی خهود را   ۀی مبارزطور جدّبه با آغاز دوران مهاجرت، بار دیگر

اش انتخاب کهرد، و  زندگی ۀهم آشنا شد، و او را به عنوان شریکِ سیاسی ایران ترین مترجمِ، بزرگ"محمد پورهرمزان"

 باقی ماندند.  همدوش یکدیگر همسر وُ چنین بود که آن دو تا پایان زندگی رفیق وُ

 تهرین دوسهتانِ  نزدیهک  سوز مهاجرت، ازهایِ استخوانانِ سالملکه محمدی و همسرش محمد پورهرمزان، در تمام دور

 بها فرزنهدانِ   حهال عهین  دربودند. ملکه محمهدی،   "نیازآذر بی"و همسر گرانقدرش  "احسان طبری"یاد خانوادگی زنده

احسهان طبهری و    عمیهقِ  احتهرامِ  همهواره مهوردِ   خود نیز را داشت و هاترین رابطهترین و دوستانهاحسان و آذر نزدیک

 د.همسرش بو

سهوزاند. بها پیهروزی     همسرش را نیز او و تن و جانِ ،بازگشت به میهن وقتی شراره های انقالب درخشیدن گرفت، شورِ

ههیب  چهه خواههد شهد، بهی    یها   که چه پیش خواهد آمد واین هراس ازنیزشتابان به میهن بازگشتند. بی انقالب، آن دو

، وکیهل پایهه یهک داگسهتری، و     "هرمهز  محمود"اد، هیب شناسنامه و پاسپورتی، وقتی که در فرودگاه مهرآبمدرکی، بی

کوچهک خهود کهه     ۀپایه آن دو از روی چهار دیهدنِ  های نیازمند، به محه ِ بزرگ همه انسان دوستِ شرافتمند و انسانِ

 ۀادار ۀاختیار نمایند نامه درای را به عنوان وکالتشدهامضاء ۀبرخاست و به سوی آنها رفت و ورق درکنار دیوارنشسته بود

گیرد، ملکه و همسرش پورهرمزان به آن دو را به عهده می شناسد و وکالتِها را میتائید کرد که آن گذاشت وگذرنامه 

تکیه بدهند و  های یکدیگربه آرامی به شانه شان را پنهان کنند وشادی همدیگر نگاه کردند و به سختی توانستند اشکِ

 نفسی به راحتی بکشند.  

کش  زحمت انسانِ ِ تضادِّ سرگرفتند. اما حلّله نوشتن و ترجمه را بار دیگر از، بالفاصآن دو، به مح  باز گشت به میهن

هها و  دیگهر سهختی   مردم به خون نشست. بهارِ  به این سادگی ها سرانجام نیافت. انقالبِجامعه  فرودستان و فرادستانِ و

 یو نشسته بود، ... که بر جای دا آنامّ ،ایران گریخته بود آسمانِ فرازِ استبداد از ها آغاز شد. دیوِرنج

کهردنش   بهاز و بسهته   آهنی که اختیارِ کوچکِ ۀدیواری کوچک و تنگی با یک پنجرمیهنی به بزرگی ایران، تنها چهار از

خویش با قامتی افراشهته   دوشِکیش وُهمهمسر وُ هماز  سال، بی خبراش شد. نزدیک به دهنیز در دست او نبود، نصیب

 باره دید. خاک و انسان را دو سبزه و د تا سرانجام آفتاب واجباری انتظار کشی این چهاردیواریِ در
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 لمانی ستاره شدهشبی تاریک و ظُ در می خواند دیگر هرگز ندید. زیرا او "پوریک"را که پورهرمزان اما همسرش محمد 

 بریده از سنگالخ کوه ها بر می آمدند، راه را گم نکنند یا نگویند راهی نبود.بود تا رهنوردانی که خسته و نفس

ای که اجهاره کهرد. موهها سهپید بهود و تهن       بود که بی یار و همدم به خانه بازگشت؛ خانه که نداشت؛ به خانه ساله 51

 ."..دماوند کوهِ"فرزانه ای،  ا آرزوها و رویاها، به قولِامّ ،ناتوان

وی آورد. روزگار را استتار کند. به ترجمهه ر  ملکه کرد تا خشونتِ تنِ بر« ملیحه»ت باال زد، نام همّ نیز آستینِ او این بار

درخهت  ها برویند، مبادا که باغ بیفتادند، نهالاُ ها فروآثاری زد برای نوجوانان و جوانان، که اگر درخت ۀدست به ترجم

 پرنده. بماند و درخت بی
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 تاریکی دارد ۀسوف قیافکُ فصلِ هنرِ
 صصّحَاردشیر مُ در شناختِ

 علی اردالن

 
 در نیویورک( 1281مهر  18 –در گیالن  1211شهریور  18زاده 

ـ  خاطرِهرسد. وقتی انسان بصدای عدالت به هیچ جا نمی روزی رسید که دیدم صدای اعتراض مثلِ»  ۀهم

امـروز   ۀزنـد  هنرِ ۀشود، وظیفگیرد، تاراج میهاست مورد توهین قرار میش منوط به آناچه انسانیتآن

ـ رخاش کند. این است که جبهه بگیرد و به جای اعتراض، هجوم ببرد، زخم بزند و پَ ه شـنِ هـا بایـد دِ  طّخ

 ص(صّحَ)مصاحبه ای از اردشیر مُ  «ت شوند.الزم است باروُشوند، حتی گاه 

 

کهار  ص صّه حَکارههای اردشهیر مُ   ۀنوشتن در مورد همه 

ههای مختلفهی داشهته و در    ای نیست. چهون دوره ساده

هها یکسهری تصهاویر را بها سهبکی      طی هر کهدام از آن 

،  "هها طناب –آدم "دائم تکرار کرده است. مثل  یکسان

 ها و غیره.آدم بادکنکیا  "هاکله –آدم "

پیچیدگی کارهایش به این دلیهل اسهت    از طرفی دیگر

اند و هم کاریکاتور. هم مفاهیمی ناب که گاه هم نقاشی

 آیند و هم مفهوم گریزند.به حساب می

هنری او این است که فقهط از خهط    ۀهمترین شاخصم

استفاده کرده و هیب رنگی در کارهای او وجهود نهدارد.   

های قدیمی ایرانی سهت ولهی   کل گرافیکبه ش معموال
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هههای هههایش را در قالههب و فههرم نقاشههیعمومهها سههوژه

 مینیاتورکشیده است.

اکثر کارهایش با چند خط ساده یا خطوط انحناء یافته 

آید که حهالتی انتزاعهی و   در یک متن خالی بوجود می

دهد ولی چون با این خطوط، انسان آبستره به کارها می

کنهد،  را دراشکال جدیدی بازنمایی می و حیوان و گیاه

اند تها  کارهایش بیشتر سوررئال توان گفت که سبکِمی

 آبستره. یا شاید چیزی بین این دو. 

ولهی بهر تهاریخ و فرهنهگ      ،مفاهیم کارهایش معاصرند

ههای دوره قاجهار،   ایرانی اسهتوار شهده انهد. او ازعکهس    

رش مورد نظه  انسانِ مشروطه و دوره رضاشاه برای خلقِ

 کند. استفاده می

های قدیمی، سبک او را توجه او به آثارمینیاتور و عکس

 او به سیرتحول جامعه ایرانی پیونهد زده اسهت. انسهانِ   

ست کهه از   گذار دوره ای یدوره گذار است. دوره انسانِ

کهنههه و نههو چیزهههایی در خههود دارد.    یهههر دو دوره

سوژه های ست. همین دلیل پر از تناق  و ناهمگونیهب

ههایی  حیهوان و هویهت  -او موجوداتی مثله شده، انسهان 

هههایی مسههخره  ههها و صههورت مسههخ شههده بهها بههدن  

 ،اند. در کارهای او سنت و تجدد تقابل ندارندوحشتناک

انهد.  طنزآمیز و نامتعارفی درههم آمیختهه   بلکه به شکلِ

اش را ای لحظات خلق هنریرمصاحبهد اردشیرمحصص

 د:کنگونه توصیف میاین

شوم، بـه اعمـاق   من روی غرقاب درونم خم می» 

دانـم جهـنم اسـت یـا     تاریکی و غلیظی که نمی

ها و نفـرین  دای استغاثهصشوم. خیره می ،عرش

ها از اعماق وجود من، از انتهای آن تاریکی خیس 

های پریشـان  صورت کابوسهجوشد و بو شوم می

 شود. بر من نازل می

ر از این، به صـورت  تحتی شوم ،شیطان، نه وحیِ

های جهـنم و گـور، اقیـانوس وار بـه تالطـم      آیه

زنـم،  افتد. من توی این اقیانوس دست و پا میمی

هـای کوچـک ایـن    های من مخلـوق ها...خطخط

اند. این بعثت مقـدس و  های ترسناک نبوتلحظه

کشنده که پر از زایشگری و درد و معنی سـت. و  

خی از خط و در این حالت است که چشمه سیاه تل

هـای از  های بریـده، چشـمه  شکل، بصورت اندام

حدقه درآمده، گوشت و پوسـت دریـده، از مـن    

اش ادامـه  کند و در روی کاغذ به زندگیعبور می

 دهد.می

 

ای الزم نیست. هیچ تجهیز عاطفی هـم در  مقدمه

سوی سوژه هـای  هکار نیست. این من نیستم که ب

د کـه از هـر   هـا هسـتن  روم، این سوژهخاصی می

کننـد،  آورند و لگدمالم میطرف به من هجوم می

رونـد و  کنند و از سر و کولم باال میام میمحاصره

 «کنند.ترغیبم می
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بهه   وجـه تولیـد آسـیایی    از گهذار  یدر ایران، دوره

شهود. دریهک   داری، از زمهان قاجهار شهروع مهی    سرمایه

مقطعی، دولت قاجاربه دلیل نداشهتن پهول، بخشهی از    

ها های دولتی را به تجارشهرنشین یا همان بازاریمینز

 بـورژوا مـالک  فروشد و بدین نحو یک طبقه بنام می

شود. هم قدرت گیرد. این طبقه وارد دربار میشکل می

کند و هم قهدرت سیاسهی. آن نظهام    اقتصادی پیدا می

توان فئودالیسم نامید بلکه شکلی از ارباب رعیتی را نمی

ردوره گذار بود کهه بطهور واقعهی نهه     مناسبات جدید د

شهد و نهه فئودالیسهم. ایهن     داری محسوب مهی سرمایه

تناقضات بعدها تحوالت تاریخی و انسان ایرانی را سوژه 

هها و روابهط میهان    کند. زیهرا از ایرانهی  کارهای طنز می

گیرد که هم ترسناکند و ههم  ها موجوداتی شکل میآن

 خنده دار.

و فرهنههگ بههورژوازی و  گیههری مناسههبات جدیههدشههکل

تهوان در کارههای سهیاه    اشراف عقب مانده ایرانی را می

های دوره قاجار و مشهروطه  وسفیدی که از روی عکس

ها تشخیص داد. عکس کشیده و نیز با دفرمه کردن آدم

انداختن و نوع ایستادن در برابهر دوربهین، یهک پدیهده     

مدرن بود که در آن تاریخ بهه خهدمت اشهراف تاریهک     

تی درآمد. محصص به جهای سهراین   دیش و کامال سنان

دهد. دریک اثرش بهه جهای   ها چیز دیگری قرار میآدم

سرآدم ایستاده در برابهر دوربهین عکاسهی، کهه خیلهی      

شبیه ناصرالدین شاه است، نماد قدرت یعنی پادشهاه را  

نشسته بر صندلی یا تخهت شهاهی بهه تصهویر کشهیده      

دد یها مدرنیسهم   دهد کهه تجه  است. در اینجا نشان می

هنوز در چنبره استبداد شرقی باقی مانده و تالش برای 

تحول وتجدد فقط به شکل فرمال و تغییر شکل یافتهه  

های افتاده کشیده آبد. در کنارش مردی با شانهیبروزمی

شده که باید از کارگزاران حکهومتی) مثهل قهائم مقهام     

ردی را جای سر او نیز مههانی و یا امیرکبیر( باشد. بافر

ای با دهان باز و چشمانی متعجب کشیده که سر بریده

یعنهی عمهال ههیب     و پرسشگر را به نیزه کشیده اسهت. 

آبد و استبداد یتحولی به درون و ماهیت قدرت راه نمی

ر این اثهر  د سازد. محصص هر تحولی را بی محتوی می

سهم و  رکنهد.  هویت تاریخی و ذات قدرت را افشاء مهی 

را بارو غیر انسانی آن و هویت  خشونترسوم پادشاهی 

 کشد. به تصویر می

بههه غههل و زنجیههر کشههیدن محکههومین و فلههک کههردن 

ی آن دوره و طهرح ههای   ها در میهان عکهس هها   رعیت

اردشیر محصص نشان از ماهیت سهرکوبگرانه و سهخت   

جانی استبداد در یک بستر جدیهد دارد. شهرایطی کهه    

 درحال تحول و دگرگونی است. 

فقط در جایگاه مخصوص خهودش تعهین   ن سنتی انسا 

که روی به تجدد و ابزارههای  بد، ولی به مح  آنیامی

آورد، توامهها بههه موجههودی مضههحک و هیههوالوار آن مههی

شود. آن نظام ارباب رعیتی دوره قاجار و رضا تبدیل می
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طور دقیق یک مناسبات سنتی نبود، زیرا پهیش  هشاه، ب

اشهتند کهه در درونشهان    از آن اقوام و عشایری وجود د

ی وجهود داشهته   کمهون اشکالی از زندگی و روابط بدوی 

است. اقوام و عشایر به دولت مرکزی و یا محلی مالیات 

دادند ولی در درون خودشان عالوه بر سلسله مراتب می

اجتماعی، بخاطر هم طایفه بودن، نوعی همبستگی و یا 

بههرادری وجههود داشههته اسههت. لههذا آن روابههط کههامال   

یرانسانی و برده دارانه که در دوره ارباب رعیتی برقرار غ

شد، انطباق کاملی با مناسبات گذشهته نداشهته، بلکهه    

جا دوبهاره  . در اینحاصل تحوالت دوره گذار بوده است

کنم که نظام شاهی و ملوک الطوایفی نیز یک تاکید می

نظام کهامال اسهتبدادی و خشهن بهوده ولهی بها پدیهده        

هها بوجهود آورد   اب رعیتی بورژوا مهالک متاخری که ارب

 کرده است.  فرق می

درکارهای محصص هرسهه جهزء قهدرت سهنتی یعنهی      

سلطنت) شاه و اشراف(، دین ) آخونهدها و آیهین ههای    

مذهبی( و بازار) عامل سوداگری و شارالتانیسم( حضور 

ها نمهایش تهاریخ ماسهت منتههی بهه      دارد. نمایش این

ههها در حههال ایههن روایههت اردشههیر محصههص. هههر سههه 

دگردیسی بوده و هستند. در حهال تکهه پهاره شهدن و     

استحاله به موجهودی نامتعهارف کهه دیگهر قابهل فههم       

ها نه مهدرن اسهت و نهه    این نیست. محصول و یا سنتز

سنتی. هم مدرن است و هم سنتی. مثل آثار گروتسک 

های ترسناک یا ترس خورده یی پر از چهرهاقرون وسط

ات خودش هیب ما به ازای واقعی ندارد است. بیرون از ذ

شهود. چهون   ولی عین کابوسی ست که دائم تکرار مهی 

بطورعینی خودش یک دور باطل عالج ناپذیر را بوجود 

 آورده است.

طور ناخودآگهاه آینهده را   هبه نظر من اردشیرمحصص ب 

داد، کهه ایهن موجهود    دید و در کارهایش نشان مهی می

امعه ایرانی، به سهوی چهه   نامتعارف و ناموزون یعنی ج

فاجعه ای در حال حرکت است. از جمالت زیر پیداست 

که اردشیر محصص خیلی جلوتر از زمانه  خودش بوده 

ه و تو البته مناسبات حاکم را نیز به درستی می شهناخ 

 گرفته است: به سخره می

هنرمند به اقتضای منشاء محیط زیست و آنگـاه  »

ا در قلب آینده موقعیت اقتصادیش، سالحش را ی

کند، تا بزعم خود ضربان قلب تکامل را از فرو می

کنـد  را سنگر آینده میاندازد و یا تیغه آنکار می

تا نیروهای بالنده مثل پیچک و نیلـوفر بـر ایـن    

ساقه تیز پوالدین برویند و بـاال برونـد. هنرمنـد    

آگاه دارای سالح فرهنگی است. وقتی تیغه سالح 

که قلب غول را با یک ضـربه   قدر کاری نیستآن

از کار بیاندازد، بگذار الاقل پوست او را بخراشـد.  

چکـد، چرکـاب بیـرون    از این خراش خون نمـی 

ریزد. این زخم افشاء کننـده و بیـدار کننـده    می

 است.

من مضحکه و فکاهـه زنـدگی را نـه، مناسـبات     

ها در فشـار منجنیـق وار آن   خاصی را که انسان

شده و مرز صفات انسانی اش تفاله وجود خویش 

کنم. مـن  با غرایز حیوانی، فروریخته را تصویر می

دانم. روابـط جامعـه   نفس زندگی را مضحکه نمی
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های این جامعـه،  سوداگر را در متن مناسبات آدم

 «بینم.خنده دار، ریسخندآمیز و پر از تناقض می

کشـف   وضوع دیگری که در این رابطه اهمیهت دارد م

 ابژه قدرترا به  زن بدنی ست که رضا شاه حجاب

گیهری رژیهم   ای شهد بهرای شهکل   مبدل ساخت. زمینه

بهرای سهرکوب جامعهه     حجاب اجباریاسالمی که از 

شهود  استفاده کند. وقتی بدن به ابژه قدرت مبهدل مهی  

کند. خود را نفی کهرده و در  شروع به ازهم پاشیدن می

شهود. ایهن کشهاکش سهنت و     کالبدی دیگر ظاهر مهی 

هیچگاه به یک نقطه تعادل نرسید. بلکه از امتزاج  تجدد

ها موجود دهشتناک و مسخره ای بوجهود آمهد کهه    آن

های خهود را  همه چیز را بلعید و نابود کرد. حتی ریشه

 هم جوید و از بین برد.

هم پیوسته است. یک کلیهت  هپس تاریخ ما یک تاریخ ب

و انضمامی ست. بدون رجوع به تاریخ و درک مناسبات 

تواند شهکل  رخدادهای آن هیب اثرهنری ماندگاری نمی

بهه یکهی ازعناصهرمهم     سـکس بگیرد. بهمهین دلیهل   

کارهههای محصههص مبههدل شههده اسههت. او بههه درسههتی 

فهمیده که تاریخا موضوع اصلی بهرای قهدرت و حتهی    

است و نه جایگاه اجتماعی انسان و  "بدن"خود جامعه 

تهاریخی، بهه    هایبخصوص زنان. او با تبعیت از واقعیت

گهی  و سکس یک هویت مسهتقل و یهک سهوژه    "بدن"

 دهد، منتهی در قالبی طنز آمیز، زشت و نامتعارف.می

آپارتاید جنسیتی بعدها با عبوراز دوره گهذار و تسهلط    

دارانهه در جمههوری اسهالمی شهکل     مناسبات سهرمایه 

. یعنی تابوی گرفت و به یک چالش اجتماعی مبدل شد

د را بهه پایمهال سهاختن حقهوق     بدن کم کم جای خهو 

 دهد. اجتماعی زن و تحکیم مردساالری می

نکته اساسی در مورد تقابهل و یها جهایگزینی سهنت بها      

شهود.  مدرنیسم در همین کژدیسی اجتماعی نمودار می

زاد  توان وارد کهرد. تجهدد بایهد درون   مدرنیسم را نمی

تهاریخی و   ۀکه مدرنیسم یهک پدیهد  جاییباشد. و از آن

توان در سهایر کشهورها   را نمیال اروپایی ست لذا آنکام

اش پیههاده کههرد. مههان شههکل و محتههوای تههاریخیهبههه

مدرنیسههم حتههی در کشههورهای مختلههف اروپهها نیههز    

زمان نسج نیافته چه برسد به سهایر  طورهمسان و همهب

نقاط جهان. تحمیل یهک سهری هنجارههای بیگانهه در     

امعه سنتی کمترین زمان ممکن، فقط باعث مقاومت ج

کنههد. از طرفههی دیگههر شههده و ارتجههاع را تقویههت مههی

مهدرن و آثهار منفهی مدرنیسهم نیههز      ۀمشهکالت جامعه  

داری، عامهل  مدرن سهرمایه  ۀتدریج آشکار شد. جامعهب

ازخود بیگهانگی، فردگرایهی، اخهالق سهوداگرایانه  و در     

طهور کامهل   هنهایت بربریت و توحشی بود که امهروز به  

اش کهه درعهین   ا امتیهاز ظهاهری  نهتآشکار شده است. 
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ههای جبهران ناپهذیری بهر طبیعهت و      مفید بودن، زیان

های تکنیکی و علمی ست. جوامع وارد ساخته، پیشرفت

بار بودن علم و تکنولهوژی در جامعهه مهدرن    دلیل زیان

این بوده که در خدمت سهرمایه قهرار گرفتهه و صهنایع     

ر آالینههده و تسههلیحات نظههامی وغیههره را بههیش از دیگهه

رای رسهیدن بهه   به  داریدهد.سرمایهها توسعه میبخش

سود حداکثری، ناچار بهوده مصهرف گرایهی را بهه یهک      

هنجار و ارزش اجتماعی مبدل سازد. تولید انبوه کاال و 

رویه آن، هم طبیعت را آلوده سهاخت و ههم   مصرف بی

 ...منابع آنرا از بین برد

هنگهی  ههای فر هها و ارزش تاریخ نشان داده که پدیهده  

تر و پایدارتر ازروابط و ساختارهای اقتصادی سخت جان

زمهان  طهور ههم  هاند. منتهی تحوالت فرهنگی و نظری ب

انهد. یعنهی حتهی    وابسته به تحوالت اقتصادی اجتماعی

هها بهاقی بماننهد، لزومها تحهوالت      اگر بخشهی از سهنت  

 .اندفرهنگی، منوط به تحوالت اقتصادی اجتماعی

عوامههل مهادی انقههالب مشههروطه   رای مثههال یکهی از به  

کار به قفقاز، عثمهانی و مصهر بهود کهه     مهاجرت نیروی

ههای  کهارگر در زمینهه آگهاهی   باعث رشد کیفی طبقهه 

. در میهان روشهنفکران   شدطبقاتی، سیاسی و فرهنگی 

ای چون طالبوف و آخوندزاده این آگاهی سیاسی و عده

 کردنهد. منتههی در آن زمهان   اجتماعی را نمایندگی می

های بهورژوایی  خود انترناسیونال دوم هم گرفتار اندیشه

بود و جامعه مها نیهز یهک جامعهه کهامال عقهب مانهده        

مههین دلیههل آن دسههته از   هشههد، بههه محسههوب مههی 

پردازان مشروطه که چپ بودند، در قالب تحوالت نظریه

اندیشهیدند. از سهویی دیگرچهون    بورژوا دموکراتیک می

ههها و صههاحبان  اریههها، بههاز بخشههی از بههورژوا مههالک 

مانوفاکتورها که به تحوالت کشهورهای اطهراف و اروپها    

شهان بها سهاختار سهنتی قهدرت      کردند و منافعنگاه می

یهرا شهاه   ز .داشت، به انقالب مشروطه پیوستند منافات

در سلسله مراتب قهدرت همهه کهاره بهود. خهدای روی      

توانست اموال هرکسی حتهی  شد و میزمین حساب می

مهین  همصادره کرده و او را بکشهد. بهه   صدراعظمش را

زاد خواهی نوعی تجددگرایی ملی و دروندلیل مشروطه

خواسهتند  های اجتماعی داشت. همهه مهی  بود که ریشه

قدرت شاه را کاهش دهند. او را زیر سایه مجلس اعیان 

 قرار دهند. 

سهواد  ها یک قزاق بهی منتهی آخرش چی شد؟ انگلیس

قنهه کردنهد و تمهام آن    م حُبنام رضا خهان را بهه مهرد   

زا را از بههین بردنههد. البتههه  تحههوالت تههاریخی و درون 

توان با قاطعیت گفت که عامل اصلی این بازگشهت  نمی

 ازلحها  تهاریخی  ها بودند. زیرا مها  عقب فقط انگلیسهب

دچار یک سیکل معیوب بوده ایم که دائهم اسهتبداد را   

ارشهیوه  کرد. ایهن چرخهه بها ساخت   تولید و بازتولید می

خوانی داشهت. یعنهی   تولیدآسیایی و استبداد شرقی هم

همواره مردم و یا عوامل خارجی، حکومت مستقر را که 

کردند و جامعهه وارد یهک   استبدادی بوده، سرنگون می

شد. پس از مهدتی  دوره ناامنی و هرج و مرج داخلی می

خود مردم طبق سنوات گذشته و متکی بر روانشناسهی  

کردنهد تها   حمایهت مهی  ی مستبد دیگر ازاشان، جمعی

دوباره نظهم و آرامهش را بازگردانهد. ایهن چرخهه از آن      

اش تواند بر تناقضات درونیجهت معیوب است که نمی

گهردد. تکهراراین نکبهت    فائق شهود و دائهم تکهرار مهی    

تاریخی، هنرمند را به تکرار سهوژه ههای مثلهه شهده و     
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همیشهه   کهه . آیها ایهن  کشهاند کابوس وار و مسخره مهی 

خودمان مسهتبدین را بهه تخهت نشهانده ایهم مسهخره       

 "رضاشههاه روحهت شههاد "نیسهت؟ آیهها نبایهد بههه شهعار    

ههههای متنهههاق  و ایهههن یهههن موقعیهههتا خندیهههد؟

 آورد.  هاست که طنز و کاریکاتور را بوجود میپارادوکس

پس در دوره مشروطه، یکی از دو عامل موثر، در درون  

تاریخی بها منویهات    خود جامعه بوده که در یک لحظه

اسههتعماری دولههت انگلههیس همپوشههانی پیههدا کههرد تهها 

مین امروز هم بخشی از هکودتای رضاخانی رقم بخورد. 

جامعه مها سهرگردان اسهت. ارتجهاعی را در آسهتینش      

هها  پنهان کرده که به مح  همکاری موثر امپریالیست

 کند.را رو میآن

 

سهال پهیش    اما جامعه ما دیگر آن جامعه پنجاه یا صد 

نیست. طبقه کارگر ما در حال بالیدن است. این طبقهه  

تواند ما را از این ترین نیروی اجتماعی ست که میقوی

 ۀسیکل معیوب رهها سهازد. اکنهون مهمتهرین شاخصه     

جامعه ما این اسهت کهه دیگهرآن دو عامهل سهلطنت و      

مذهب نفوذ و اقتدار سابق را ندارند. اما مشکل در ایهن  

اسههالمی از روابههط سههوداگرانه   اسههت کههه جمهههوری 

داری برای مسخ و از خودبیگانگی مردم استفاده سرمایه

کرده و تا حدودی هم نتیجه گرفته است. جنگیهدن بها   

اش بها  این شکل از قدرت که پایه اقتصهادی اجتمهاعی  

 از تهر تداری پیونهد خهورده، سهخ   نظام جهانی سهرمایه 

ههای  مبارزه با نهادهای سنتی سهت. گرچهه هنهوز نهاد   

طور مستقیم و غیر مستقیم قدرت حکومت را هسنتی ب

طور بالقوه و یا بالفعل هکنند و خودشان هم بتقویت می

هها را تها بهه امهروز     آنچه بقهای  عاملیت دارند، ولی آن

داری سهت کهه   تقویت کرده، همین مناسهبات سهرمایه  

ها رسوخ کهرده اسهت. تها    کامال بر زندگی و روح انسان

یت شی وارگهی و از خهود بیگهانگی بهرای     که ماهزمانی

که جامعهه  نیروهای طالب تغییر روشن نشود و تا زمانی

دست به ریشه مشهکالت نبهرده، ایهن سهیکل معیهوب      

 تاریخی دوام خواهد یافت. 

اولین مجموعه و یا کتابی که از آثار اردشهیر محصهص    

شود کاکتوس نام دارد. به قهول جهواد مجهابی    چاپ می

دههد. ایهن کتهاب    حاصل گل میبان بیکاکتوس در بیا

برگزیده طرح های هجایی و اولیه اوست کهه بعهدها از   

هههای جدیههدتری شههکل ههها و اندیشهههدرون آن سههبک

 گیرد.می

کهار کمتهر دیهده     ها تشتت در سبکِدر کتاب صورتک

تر تر و حتی شخصیشود و از لحا  مفهومی پیچیدهمی

و لحظهات   است. یعنی برخی از کارهها بازتهاب تجهارب   

زندگی خود اوست که در قالب زیبایی شناسی خاص او 

ترسیم شده اند. در میان مهردم کوچهه و خیابهان و یها     

ها را انتخاب کرده و تصهور  ها سوژهها و مسافرخانهکافه

 ها پیاده نموده است.ذهنی خود را در مورد آن
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آیدین آغداشلو در مورد کارهای اردشیر محصص 

 گوید:چنین می

دشیر محصص نقاش خالصی ست چون هیب کالم یا ار»

را  "تصویر"بیانیه ای را نمی خواهد تصویر کند. او فقط 

سازد بهرای سهاختن   کند و اسطوره هایی میتصویر می

زبانی تازه. زبهانی از خطهوط نهازک پیچهاپیب سهیاه بهر       

های محصص یک اسطوره اساسی سفیدی کاغذ. نقاشی

ظهاهر مختلهف   هبه  دارد که مایهه اصهلی همهه کارههای    

 است. "خلقت جدید انسان"دیگرش است. این اسطوره 

هههای . نقاشههی"آفههرینش انسههان"لقتههی نههه در روال خ

را به تصویر  "عهد قدیم"فلورانسی رنسانس که ادبیات 

-کشیدند و عامل تجسم عینی یک حادثهه مهذهبی  می

 "زیبایی انسان "ادبی بودند. خلقتی نه در کار اطاعت از

 "شهکل خداونهد  هبه  "سطوره ی مسهیحی  حکم اکه ب

 خلق شد.

خلقت محصص تکیه دارد بر اسطوره ی خلقت در زبان 

بگیهر   "سنتورهای پارتنون فیدیاس "تاریخ نقاشی. از  

هها و دیگهر مخلوقهات. از     "مینوتهور  "هها و   "مدوز"تا 

هها و  ههای بهابلی و ابوالههول   خدایان آشهوری و هیکهل  

 -آدم شههیر "ا و ههه "گهاو -پرنههده  "خهدایان مصههری و  

های تخت جمشید تا موجودات دوزخی بوش و  "پرنده

 بروگل.

های مرسوم جور نیست و ناق  خلقتی که که با منطق

که اندام آدمی را دوباره  محصص وار هاست. خلقتیآن

که صورتیهکه همیشه بوده، بل بسازد، نه به صورتیمی

 بیند. می و هست

کند: سهربریده اش را  یاو انسان را با سبک خود خلق م

زنهد، جهای سهروپایش را تعهوی      به لمبرش پیوند می

اش را بهه نیمهرخ عظیمهی بهدل     کنهد، تمهام شهامه   می

نشاند، اعضهایش را  جای سرش عقربی را میهکند، بمی

زنهد و  کند و جا به جها دوبهاره پیونهد مهی    از هم باز می

دراین تغییر و تبدیل دهشتناک، انهدام ههای حیوانهات    

گیرد. سهر و دم خهوک را بهتن آدم    گر را هم بکار میدی

چسباند و پهره هها و دم و پهوز مهاهی را     های برهنه می

جای سر و گوش مهردان آرام نشسهته و پیچیهده در    هب

گذارد و در ایهن تسلسهل سهالخی و    های بلند میلباس

شوی که از پیوند، با شگفتی ناظر استخوان عظیمی می

مردی کهه خهود گهردنش را     گردن سگبانی روییده و یا

جویده و بلعیده است. آدم ههایی را مهی بینهی کهه بها      

م پیوسته ایسهتاده انهد و   هگردنی طوالنی و مشترک به

زنانی را که گردن های بلند دارند پوشهیده از گیسهوان   

هها گسترشهی عظهیم    مواج بلند و گاه این امتزاج انهدام 

نمهایش   گیرد و کلیتی از آدم و حیوان و گیاه را بهه می

 گذارد.  می

 

اما مخلوقات محصص دوزخی نیستند، مال همین زمانه 

هایشهان  هها و لبهاس  اند. مال همین زمین انهد. صهورت  

هها هسهت. در ایهن    ی آندر همهآدم آشنایند و عنصر 

خوری که مطلهق  موجودی بر نمیهوقت بها هیبنقاشی

لیهه  واد اومه  ها ایرانی اند.های حیوانی داشته و آدماندام
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سهت. پهس تها    ههای قهدیمی  این مخلوفات اغلب عکس

 کند. ها و اسطوره ها رو میجا محصص به عکساین

 "آدم طناب ها"اما مخلوق های دیگری هم دارد که در 

 شوند:آفریده می

ده. شه  هایی کشیده شده، باریک، تابیهده و ریسهیده  آدم

های درهم تنیده با دست و پاههای  ها، آدمآدم ماکارونی

اوان و باریک که در تنشان فرورفته و از صورتشان بر فر

 آمده اند.

هها را  بادکنهک –کله ها، آدم  -های دیگریعنی آدمو آدم

دارد، با نیمرخ های یکسان و چهاق کهه در فضها معلهق     

چسبند چندتا چنهدتا و گهاه   م میهچرخند و گاه بهمی

ها تاثیر نقاشی گرافیک قدیمی ایستند. اینیمروی هم 

)سنگ و ساختمان  دهدانی را در کارهایش نشان میایر

پایهان نقهل    «)با هاشورهای ضهربدری کشهیده شهده ...   

 قول(

طور که دیهد آغداشهلو بیشهتر برجنبهه تکنیکهی      همان

هها  کارهای محصص و نحهوه رسهیدن بهه ایهن تکنیهک     

پرداختههه و چیههزی در مههورد محتههوی آثههار و دلیههل    

یب و کهابوس  گیری این آدم ها و یا مخلوفات عجشکل

ههای  گوید. از مسخ شدگی و از تاکیدش بربهدن وارنمی

لخت و یها در مهورد تلفیهق کاریکهاتور وار مدرنیتهه بها       

 آورد. جامعه سنتی سخنی به میان نمی

من در ادامه این نوشته، تکه هایی از چنهد مقالهه و دو   

کهنم، تها   گفتگو با اردشیر محصص را تایپ و پیاده مهی 

شههناخت ایههن هنرمنههد بههزرگ  قههدمی کوچههک در راه 

 برداشته شود.

بههدون تردیههد اردشههیر محصههص جایگههاه رفیعههی در    

هنرآوانگارد و انقالبی ایران و جهان دارد و مسهلما ایهن   

واسهطه شهناخت عمیهق از جامعهه خهود و      هجایگاه را ب

 انسان معاصربدست آورده است. 

 

قلمی که چاقوی  -اردشیر محصص تیزِ لمِق

ـ  اندرونِ -جراحی ست شـکافد و  ا را مـی م

 کاود.می

ای از نیکــول دووان منتشــره در ژورنــال مقالــه)

 (دوتهران

خود را در "نمایش پروانه معترض"چون طنزنگار نیز هم

تواند بهر دنیهای خهود    یابد که آیا میبرابر این سوال می

 اثری داشته باشد؟

ما باور نداریم که هنر محصص منحصهرا ابهزار اعتهراض    

ی ایی عظیم کهه او در خهدمت اندیشهه   اوست. این توان

هنهری کهه    خود دارد، قبل از همهه چیهز، هنهر اسهت:    

های خود را بهر کاغهذ   اردشیر، این معلم اخالق، گفتنی

 آورد.می

در خصوص هنر این طنزنگار توانها و ارزشهمند، کهه در    

نوع خود در ایران بی همتاست و در سی و پنج سهالگی  

کیفیت و کمیت بسهیار   دهد که از لحا آثاری ارائه می

 …قابل توجه است، گفتنی بسیار است
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چه را قلمش چنین گاهی به نقاشی می پردازد تا آنگاه

یعنی روابط بهین خهادم و    -کند به درخشانی نشان می

 تر به نظر آید.طبیعی –مخدوم در تمام مراحل اجتماع 

قلم هزال، تمثیل نگار و پیچیده محصص جزاز قهوانین  

یهن توانهایی بها چیرگهی     اکند. متابعت نمیاصالت خود 

درخشان و آتشش یا به بیانی دیگر با سالمتش یکبهاره  

کند که تفکهر روی شهرایط انسهانی، بها لهذت      ثابت می

طراحی مباین نیست و هنر واال با طنزنگهاری ناسهازگار   

 نیست.

طنز او تیزآب گونه و مهوحش و تقریبها همیشهه قههار     

هاسهت.  ا و ناهنجهاری هه است. پیوسته در کمین زشتی

توانهد مهردی چهون بونوئهل را، بها      طنزی ست کهه مهی  

جماعتی از موجودات بی شهکل کهه بهر صهفحه کاغهذ      

شوند و نوعی کارناوال ناهنجار و قابل سفید محدود می

ها با تیغ تشریح هنرمند ترحم که تا اندرون فرد فرد آن

 نمایان گردیده است، شیفته سازد...

گر صورت های او، فراوانی وسوسه طرح ۀروح درنده گون

ههایی کهه کهابوس وار تحهول     های مختلهف، شخصهیت  

یابنههد، مکانیسههم رویههایی تقریبهها سوررآلیسههتی او، مههی

وضهع شهکوهمندی غیرمنطقهی و    هایش کهه بهه  تداعی

عظیم کوبنده اند و آزادی مجلل تخیهل او کهه عجیهب    

بهه قواعهد زیبهایی و     بارور است، تحقیر و بی اعتنایی او

شتی، این خصوصیات را که در طرح های محصص به ز

روشنی پدیدار است، او را یکی از تواناترین سهرایندگان  

 عصر ما معرفی کرده است.

توان خالصه یا به تفصیل نقل کرد. ها را نمیاین توانایی

ها را باید دید و سهنجید و درک کهرد. محصهص بها     آن

ن و خونسردی آرام و قهار مردی مودب ولی روشهن بهی  

با چیره دستی یک استاد طراح، پیوسته در انهدرون آن  

کهه   وهم آسها  هایای از تصاویر، اوهام و واقعیتچشمه

به وضع باشکوهی به تلذذ بیننده بی اعتناسهت، بیهرون   

 جوشاند.می

بریم این علیرغم همه از قلم محصص لذت میاگر با این

خواست اوست. او هرگز درصدد نوازش دیگران و لهذت  

ادن به ما نبهوده اسهت. امهروز افکهار عمهومی در ههر       د

یات طبیعهی و بریهدن و دریهدن    حطراحی که به مسخ 

کنهد،  اعضاء تمایلی نشان دهد، محصص را جستجو می

که درصدد خودنمایی و اثبات خویش است. این تقلیهد  

به بریدن و ناقص کردن که به هر قسمت مهورد بحهث   

د، چههره ههای   دهد که مقلشود و نشان میمحدود می

خواههد بنمایانهد، جهز بهه وضهعی      ای را که میدیوگونه

ها ها، حماقتشناسد و از خودپرستیبسیار سطحی نمی

ههها کههه فقههط از قلههم چههاقووش    هههای آنو قسههاوت

تهراود،  کاریکاتوریست اصیل و توانای ایرانی بیهرون مهی  

 خبر است.بی

ههایی   کههای دیوصهفت ناهنجهار و عروسه    این چههره 

گونه و خط صفت نیستند، بلکه شمع زندگی نخظریف، 

ها روشن است، آخهرین تظهاهر   که به ظاهر هنوز در آن

هاسهت و واپسهین آتهش وابسهتگی     های آنخودپسندی

ها به کالبدی ست که در حال تحلیل رفتن ناامیدانه آن

 است) پایان مقاله(.

 نه انسان! نه حیوان!
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 (1912ژانویه  -قای جوانیاز مجله آفر)

در جهان سوم، هـیچ طراحـی بـه     1912سال  تا

ی اردشیر محصص نرسیده است. چه رسد به پایه

 .آنکه از او گذشته باشد..

و از زمره طراحان وابسته به مکتب سوررئالیسم است و ا

های بزرگی چون گروس، توپور و که نامچنانآثارش هم

ای مستقل آورد، سبک و اندیشهرونالدسرل را به یاد می

دهد که از شخصهیتی نیرومنهد و پرجاذبهه    نشان میرا 

 کند...حکایت می

هـایی  تصاویر تخیلی که به صورت ظاهر، واقعیت

کند، بی رابطه می نماید و عجیب و نابجا جلوه می

ی پــوچی، آور و غافلگیرکننــدهتصــاویر اعجــاب

ی وحشت و شیفتگی مرگ، صورت های رویاگونه

صــه تصــاویر شــهوت پرســتی و قســاوت و خال

ــه ــتی زرادخانـ ــر سادیسـ ــیم عناصـ  -ی عظـ

ها همه همراه با طنزی اجتماعی مازوخیستی، این

آیند که شـدت و گسـتاخی آن بـه    در ارتباط می

 شود. آوری احساس میوضع دردناک و سرگیجه

در حقیقت جهانی در معرض اتهام قهرار گرفتهه اسهت.    

کنهد. جههانی از   جهانی که ظلهم بهر آن حکومهت مهی    

دریدگان، جههانی از اربابهان و بردگهان کهه      درندگان و

درآن زنجیرهای فرمانبرداری با مارپیب های درهم رفته 

نمایانده شده است. جهانی بها خهود بیگانهه، کهه در آن     

سوراخ می شوند،  "کالسور"کاغذ و کارمند با نیش یک 

جهههانی کههه در آن عشههق جههز مضههحکه و اعههدام جههز  

 ست.مضحکه و اعدام جز نمایش دلقکان نی

جهانی تکه تکه شده و از هم دریده که مرزههای میهان   

انسان و حیوان از میان رفته، جهانی که انسان به میلهه  

های زندان و زنجیر گردن خود جوش خورده است. این 

جهانی ست که اردشیر با چیرگی برای ما تصویر کهرده  

 است)پایان مقاله(.

ــ از ــائ" ۀمقال ــهیج ــه ک ــرف کلم  ح

 "زندینم

 ی(گلسرخ خسرو نوشته) 

کشد و بر جراحت آن نیز دو گلولهه از  تیغ بر چشم می

کنهد، تها جراحهت بهرای تهو فرامهوش       آتش شلیک می

 ناشدنی باشد.

کاریکاتورهههای اردشههیر محصههص انفجههاری سههت از    

که در بافهت کلمهات، اینهک میسهر نیسهت.       "ممنوع"

ههها گذشههته، و از اردشههیر بهها خههط از مههرز ممنوعیههت 

ممکن و گویا ساخته است. اردشیر بها  دنیایی  "ممنوع"

لبخند تلخ کافکاوار خهود، بنیادههای بهی ریشهه را کهه      

متاسفانه به عنوان واقعیت در روابهط اجتمهاعی شهکل    

ریزد. در چرخش قلم در دست او، ما می گرفته اند، فرو

شاهد فرو ریختن هستیم. کار اردشیر اصوال ویرانگهری  

ته مصههلحین سهت. او معلهم اخهالق نیسهت، از آن دسه     

شهود،  اجتماعی که خوش بینانه می گویند: درست مهی 

کنهد، کاشهف بهدی    امیدوار باشید. او بدبینانه نگاه نمی

هاست. او دروغهزن نیسهت، شهکارهای او بهرای ویهران      

شدن، دروغزنان هستند و مسهخ شهدگانی کهه در زیهر     

او به لـه کـردن   نفوذ قدرت دروغزنان تفاله شده اند. 
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که در آن مفهوم انسـان نمـی   شالوده ای نشسته 

تواند به یقه آدمیـزاده ای الصـاق شـود. زیـرا او     

انسان را موجودی می بینـد کـه در زیـر سـلطه     

شرایطی خاص چنان تفاله شده و چنان دهشـت  

بار استحاله گردیده که به مشتی باورهـای مسـخ   

شــده دل خــوش داشــته اســت، تــا خــود را در 

جاند، تا از حقیرترین معادالت ممکن اجتماعی بگن

قافله ترفیع ها، رفاه و فربهی غافل نماند.برای این 

انسان اردشیر، حشره بودن، کرم زیسـتن) ولـی   

بهر حال گنجانده شدن در این معـادالت حقیـر(   

 . غایت آرزوست

خست اردشیر راه خهود را در چشهم انهداز ویهژه ای از     ن

جامعه جستجو کرد، شاید به خاطر سههولت طراحهی و   

اطر جستجو در یک مسهئله بخصهوص و یها    شاید به خ

یک معضل جامعه نسوان! در نمایشهگاه نخسهتین او در   

 زنهان  –قربانیان خوشهمزه!   -تاالر قندریزشاهکارهای او

اردشهیر در   قلهم . بودنهد  هها  انجمن و محافل و مجالس

رفهت و هنگهامی   باسن های فربه و برآمده آنان فرو می

حماقت بار آنهان،  کردند، لوندی که از سوزش فریاد می

آدم را به لبخندی همهراه بها شهعف و شهادمانی وامهی      

داشت، و این شادمانی بیشتر پوزخند بهود تها قهقههه و    

 بیشترانتقام بود تا ترحم.

گرفتیم کهه از سهربی   این انتقام را ما از بی خیاالنی می

دردی، از زور بیکارگی و شکمبارگی، از فرط فربهی و از 

دور هم جمع می شدند و با جلسه فشار عفونت مغز، به 

کردنهد، و دسهتور   خود اقدام به خشنودی دیگهران مهی  

جلسه این جماعهت پهس از شهور و مشهورت، بحهث و      

گفتگو و گاه مشاجره فراوان، و پهس از صهرف چهای و    

بیسکویت، این مهم بود که از کدام گهل فروشهی، گهل    

بخرند و انبهوه احساسهات نوعدوسهتی خهود را در ایهن      

ا در این ماه، نثار بیماران درمانهده و بهی کهس    هفته، ی

 فالن بیمارستان کنند!

تحول اردشیر تحولی شگرف بود. او مثل مهرد مهوقری   

که شنل سیاهی برتن دارد پا به دیار دلقکان گذاشت و 

تنها چیزی را که در این میان از دسهت داد وقهار بهود.    

شنل سیاه را همچنان محفو  داشت، زیرا خواه ناخواه 

کهرد. او  دوران را به تن می  "تاریکی"اید برای دیدن، ب

با از دست دادن وقار چون دلقکان نشد، دشمن دلقکان 

شد و به همین خاطر بهود کهه سهیاهپوش بهاقی مانهد.      

که سهیاهی و تهاریکی اسهت، اردشهیر در ایهن      هنگامی

کنهد؟ او در روابهط پنههان    تاریکی چه چیز را دنبال می

 ل است...جامعه دنبال شکار سوا

قلم در دست اردشیر به اسارت نیآمـده، قلـم در   

دست او برده نیست، ولی بازگویی بردگی، حاصل 

و به انسان بدون شرایط زمـان و  ا کار قلم اوست.

گیـرد،  مکان کاری ندارد، او از انسان انتقام نمـی 

هـا را در  بلکه عوامل جهت دهنده زندگی انسـان 

را در خود آنشناسد و موقع تاریخی خاص باز می

این است که انسان های او  کند، وانسان پیاده می

 غمبار و پرعفونت دنیای بورژوازی ست. ۀتاریخچ

اردشیر محصص به شکفتگی و دانهایی در کهار خهویش    

گونهه  رسیده است و همین است کهه انسهان را در ایهن   

جوامع غولی نمی بیند که مسهلط بهر شهرایط زیسهتی     

درمانده می بیند، او را حشره خویش است، او را زبون و 

می بیند، که در چهارچوب یک نظام می هراسد، تههی  

کند، راه رههایی را گهم مهی کنهد و از     شود، تقال میمی

اصل خویش مهجور می ماند. این انسان بهه ههرز رفتهه     

شود و تن به هر راهی که برایش در پیش بی چهره می

 کشند می دهد. می



2011/ آذر و دی 12دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 دارد تاریکی قیافۀ ُکسوف فصل   هنر   51

 

سهان سهر بهه دنبهال     چقدر مضهحک اسهت کهه ایهن ان    

 "خودی"افتخارات است و همین انسان خنجر به روی 

می کشد، چون در تهاالب ههای عفهن، دوسهت مطهرح      

نیست، منافع انگیزه ادامه مبارزه اسهت. منهافع تنهها و    

کهه افتخهار بهه انسهان رو     شود، بهرای آن تنها فردی می

آورد، باید انسان بی مفهوم باشد، باید تن به هر حقارت 

 لقی بدهد. و تم

 

اردشههیر گههاه آدم ههها را چنههان درمانههده نمایانههده کههه  

رسههتگاری را بهها پههرچم سههاختن از دسههتمال اشههتباه   

گیرند. در پاره ای از کارها، اردشیر وقایع نگار عصهر  می

 تملق است. 

دوستان، می دانید اردشیر با آن لبخند بودائی که هرگز 

کاتوریسهت  از مهربانی و نوازش بهوئی نبهرده، تنهها کاری   

نیست با مشتی خط و و احیانا فکر و رنگ سیاه مرکب. 

او طراح سئوال است، ما را به اصل خویش رجعت مهی  

کند، تا امروز را در آئینه دیروز دهد، تاریخ را متوقف می

ورود "بنگری، در هنگامی که کلمات در برابر تابلوههای  

گهذاری و نقطهه   قرار گرفته اند. اردشیر عالمت "ممنوع

سهپارد.  کند، فرصت انطبهاق را بهه مها مهی    گذاری نمی

 شمایل قاجاری برای او تمثیلی بیش نیست.

اردشیر در این راه دون کیشوت نیست با شیشه ها 

و سـپرکاغذی و فـاتح سـرزمین هـای موهـوم. او      

شوالیه خشمگین هم نیست در پشـت میزگـرد. او   

کشد، تیـغ  دهان اعتراض است، در میان ما تیغ می

م من و تو که حقیقت را همواره بـا واقعیـت   در چش

 روزمره اشتباه گرفته ایم. 

او می خواهد روزگاری را بازگوید که در آن حقـوق  

بشر، نوع دوستی، روابط متعالی انسانی، احساسات 

 واالی بشر، شوخی شیرینی بیش نیستند.

از گرسنگی با حنجره ای دریده فریاد مـی   "یاهس"

دم تکان دادن را آموخته  کند، انسان ها از سگ ها

اند، سرها قبل از مبارزه بریده است. بـی چهرگـی   

حاکم است. زبان با چرخش خود در دهـان افتخـار   

اعطاء می کند، چه فرقی می کند که صـدنفر یـک   

سر داشته باشند، تعبیر هر مبـارزه ای فرومـایگی   

ست. معصومیت داشتن بره وار و دست بـه سـینه   

 ر است. ماندن رسالت تاریخی بش

دختری لبش را گم کرده و باخته است، چـه فرقـی   

کند سر انسان به تن او باشد یا در قـابی اسـیر   می

آمده به دیوار الصاق شود. شمشیرزن در سـرزمین  

فاتح است، بـرای جنگیـدن بـه     "سرهای بریده"

اندیشه و سر نیازی نیست، دیگران می تواننـد بـه   

ـ  ه جـای مـا   جای ما بنویسند، دیگران می توانند ب

 پایان مقاله(. )زندگی کنند...
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 شودوار باز میفنری که دیوانه

مراه همصاحبه جواد مجابی با اردشیر محصص به)

 (1231نقد آثار او مهر 

قای اردشیر، دنیای شما خیلی تاریک و تحمل آ -

 ناپذیر است.

 لهب-

کر نمی کنید در این گرته برداری مبالغـه مـی   ف-

 ضای پرده تان شوم است؟کنید و همه چیز در ف

خندنـد. زانیـان و   ه دوالپاها بنگرید، همه مـی ب  -

رسـند. همـه   جانیان، چه زیبا و پرشکوه بنظر می

شاد و شنگولند. الشـخورها، مردارهـا بازیبـایی    

تمام تصویر شده اند. اهرمن او را بلعیده است اما 

شود، او در تنگنای احشاء اهرمن وار گواریده نمی

 گ زمخت.مثل یک سن

 کنید چه چیزی را نشان داده اید؟ما فکر میش -

 دیدم.رچه را که باید میه -

 اقعیت را؟و-

ن نه مستم، نه سیاست پیشه، من تـازه بیـدار   م-

 شده ام.

 گویند...نتقدین میم-

همـه حـرف ضـد و نقـیض     کنم آنواهش میخ-

 مشترک را تکرار نکنید!

 اید.ما به زشتی های دنیا چیزهایی افزوده ش-

 شود.حال است! زشتر از این میم-

شــدگان، از هــم یــن خیــل تبهکــاران و ســیاها-

 پاشیدگان، این ناآدمیان از کجا آمده اند؟

اآدمیان خودآدمیان بودند با انـدک تفـاوتی در   ن-

 ظاهر.

گهردد شهقه شهدگان، زنهان چهاق،      وقتی به تاریخ برمی

ر سههرداران پریههراق، اعیههان و اراذل را مههی بینههد. امهها د

بازگشتی سریع تنها هول مرگ را مهی بینهد. جانشهکار    

پوساند و پوست ههای پهوک را   که زندگی را در خفا می

 درد.می

 

قای محصص، متوجه شده اید که این آخری ها آ-

وند؟ همه تـوی فضـا   دَتمام پرسوناژهای شما می

گیرند، معلق هستند، می پرند، همدیگر را گاز می

نبار شده اند، شـقه  سبعانه روی دوش یکدیگر تل

شده اند، می خندند، تجاوز می کنند و خوش اند، 

 گیرند و خوش اند.مورد تجاوز قرار می
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چیزی مثل بازشدن سریع یک فنردر کار اردشهیر مهی   

سوی خارج، که از درون هبینم، یک حرکت شتاب آلود ب

شود. فکر کنید آدمیزاد عروسک کهوچکی سهت   باز می

  روی این فنر باز شونده.

در سال های نخستین این حرکت دگرگون کننده کند 

بود، آدم های معمولی تنهها کمهی غیهر معمهولی مهی      

 شد.نمودند، مفاهیم و معانی کمی جا به جا می

این اواخر، حرکت فشفشه وار این فنر فرصهت دیهدن و   

دههد، دسهت   فکر کردن و بجها آوردن بهه کسهی نمهی    

مه چیز، اردشیر کارگزار چرخشی جهنمی ست که از ه

همهه  سازد. آدم ها و دنیایشان اینحرکت و جنبش می

 مبالغه آمیز شده اند، بخاطر گردش سریعشان.

 

اما این تنها یک تکنیک شتاب آمیز نیست، همهه چیهز   

در ایههن شههتاب دوارگونههه از جریههان عههادی و متعههادل 

شود، او زندگی روزمره وارد دنیای عجیب اردشیری می

ا دست بزند، فرفره وار به چرخش به هر چیز نگاه کند ی

می افتد. تملق و ترس و اداره نشینی ، جریانی روزمهره  

 شرطی که با ریتم کند و معمولش حرکت کند. هاست ب

کنهد، پشهت میهزش    ترسد، تعظیم میکارمندی که می

می نشیند و ارباب رجوع را طعمه ای می پندارد، وقتی 

عمهولی را  شود و ضهرب آهنهگ م  اردشیر وارد اداره می

کند، یا توی سبد آشغال می افتهد یها بهه    دستکاری می

زند، یا با قلمش سقف می چسبد، یا روی هوا معلق می

 ها.هجگرگاه ارباب رجوع را می شکافد و چه و چ

شهدند، در  آمر و مهامور، راکهب و مرکهوب درههم مهی      

ارتباطی نامعقول، مگر تملق و ترس غیر معقول نبهود؟  

ت کهرده بودیهد؟ حهاال اردشهیرخان     پس چرا به آن عاد

 آمده خوابتان را آشفته کرده است.

ترسهد و کسهی کهه    در گردشی انفجاری کسی که مهی 

شهوند، بهاال بهه پهائین مهی افتهد،       ترساند در هم میمی

کس سرجایش نیست، در یهک بهی نظمهی کامهل     هیب

آدمی روی هوا پالس شده است و او را فقط از کالهش 

گاهش، وگرنه شغلش، اعتبارش، می شود شناخت یا از ن

 قیافه اش، چیزی به ما نمی گوید...

هها دمیهده کهه     "موقعیهت "ردشیر آنقدر در بادکنهک  ا

منفجر شده اند. این صدای ترکیدن است. ایهن اشهکال   

 آبستره و خیالی که او تصویر کرده است...

ما گزارشگری هستید که چند روز دیرتر به ش-

صه میدان را جبهه رسیده، درست وقتی که عر

 عفونت گرفته بود.

 …ا چند روز زودتر از جبهه بازگشتهی-

 



2011/ آذر و دی 12دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 دارد تاریکی قیافۀ ُکسوف فصل   هنر   53

 

 طراحی با شعور عمیق و گسترده
مصاحبه منوچهر آتشی با اردشیر محصص )

 (1231پاییز

 

لطفا بگوچگونه تعبیری از تغییرماهیت داشتی و -

 چگونه تحریف را می شناختی؟

بعدها که در کار خودم به لحظه بلهوغ و مطهرح شهدن    

زدیک شدم، کشف دیگری چشم اندازهای مهرا تغییهر   ن

 داد.

تصویر است. خهط   "مادر"رفته رفته پی بردم که خط، 

می تواند به تنهایی بغرد، 

هها  دشنام بدهد و از ایهن 

بیشتر زخم بزند و حتهی  

  بر این زخم نمک بپاشد.

مههن کشههف کههردم کههه  

ایههن ظرفیههت را  "خههط"

دارد کههه از یههک عقههرب  

تول مهلک تر و از یک مف

فلزی سخت تر باشهد. در  

کنار این کشهف مهن بالفاصهله پهی بهردم کهه آدم هها        

حساسیت خود را از دست داده اند. درشهت بهین شهده    

که ما در میان جزئیات محاصره شده ایهم.  اند. در حالی

کلی نگریستن در واقع ندیدن است، یا درست تر بگویم 

ه کم دیدن است. راه بردن به رمز خطوط بمن این اجاز

را داد که شعاع نگاهم را بیشتر کنم و بهه چشهم ههای    

خودم نیروی نفوذ بدهم. مهن آمهوختم از یهک شهیئی     

قهدر  تر بگویم آنتبیشتر از خود آن شیئی ببینم، درس

تمرین کردم تا یاد گرفتم و حتی معتاد شدم که از یک 

را در مفصهل تهرین   آن ۀرا ببینم و همه آن ۀهم "چیز"

 لحظه اش بیان کنم. 

عدها بر مبنای چـه زمینـه ای خـط و طـرح را     ب-

 پذیرفتی؟

در هر پدیده ای یهک چیهزی، یهک ههویتی مثهل بعهد       

دههد.  چهارم هست که آن شیئی یا پدیده را امتداد می

زنهد و  نه آن بعد چهارمی که فیزیهک از آن حهرف مهی   

کند، حالت را عبور زمان بر مکان تفسیر میانیشتین آن

را و دست نیافتنی، اما دارای و روحیه ای مثل زمان گذ

یزی که چهستی و تاثیر، مرموز و درعین حال هولناک. 

قسمتی از هستی هر پدیده ای است، اما به چشم نمهی  

 آید، یا در واقع با چشم غیرمسلح دیده نمی شود.

باید در یک آن بتوانی از همه سو یک پدیده را محاصره 

و برانداز کنی. نباید حتی 

یها یهک   یک ذره نهاچیز،  

حالت پنهان آن از روئیت 

دور بماند. من بها چنهین   

اعتقادی خهط را انتخهاب   

کردم و بعهد ههم تصهویر    

 را...

حظه خاصی بوده که ل-

با تمامی ابعاد و سطوح و وجـوهش(  ) میان نقاشی

دانم کـه  چون می یا کاریکاتور مردد مانده باشی؟

را هم کنی، ولی اینغیر از طراحی، نقاشی هم می

نم که تاکید بر طـرح مخصوصـا کاریکـاتور    می دا

است. انگیزه ای بوده که ترا به این سوی کشانده؟ 

به این طرح هـائی کـه گـاه هـر خـط آن چـون       

شود، یـا گـردن   شمشیری بسوی دشمن دراز می

آدم مفلـوکی چنـان امتـدادی     ۀدراز و پیش آمد

قنه یافته که گویا می خواهد بر گردن ستمگری حُ

 شود. 



2011/ آذر و دی 12دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 دارد تاریکی قیافۀ ُکسوف فصل   هنر   54

 

آثهارم شناسهنامه نمهی دههم. نقاشهی یها       من به دست 

کنههد؟ خههط ههها خودشههان کاریکههاتور! چههه فرقههی مههی

ابند. به من مربوط نیست که به شهکل  یهویتشان را می

 شوند یا نقاشی.کاریکاتور ظاهر می

آیه ههای هنهری را کنهار بگهذار، بگهو حهرف حسهابت        

چیست؟ این تنهها موضهوع مهمهی سهت کهه بایهد در       

 برابرش جدی باشی.

ید؟ نهه، اصهال. مهن اهلهش     ترد

که محو نیستم. من پیش از آن

لباس و زیور و پوست و رنگ و 

رو شوم، به گوشت و استخوان 

و روح و تنی که باید خلق کنم 

کنم. اگر فکر، بصهورت  فکر می

نوزاد ناقص الخلقهه ای متولهد   

نشود، یافتن فرم مطلوب دیگر 

حرف مفت اسهت.چنین اسهت   

 که یک کار بیشهتر بهه نقاشهی   

شههود، و یههک کههار شههبیه مههی

بیشتر طعهم و مهزه کاریکهاتور    

کهدام از  دارد و یا احیانا به هیب

 این دو شبیه نیست.

 

ــدان    ــر در فق ــاد؟ مگ تض

کاریکاتور و طنـز   "تضاد"

تواند معنـی داشـته باشـد؟ در جـدی تـرین      می

مسائل همیشه مایه ای از طنز هست. مگر جـدی  

بودن خودش جدی ترین طنزهـا نیسـت؟ طنـز    

لحظه های درونی هر موضوع و هرشـیئی اسـت.   

باید نگاهت خاصیت مته را داشته باشد. سـوراخ  

کند و فرو برود، تا دراعماق، به این الیه ی طنـز و  

 حتی هزل بر بخورد.

نز و هزلی نامتعادل با جد یا متعادل برای خود ط-

 و درخود؟ 

تعادل مسخره ترین حرف هاست، تعهادل عهادتی سهت    

زند، وگرنه در دنیا آن خودش را گول می که چشم ما با

 هیب چیز متعادلی وجود ندارد.

بههی "کشههف و تصههویر ایههن   

بهههارزترین تفسهههیر  "تعهههادلی

هایت کاریکاتور است. اگر چشم

اعتمههاد نداشههته  "عههادت"بههه 

باشد، تهو کاریکهاتور را در ههر    

 توانی پیدا کنی.چیزی می

ین رد ایستائی اندیشـه و  ا-

 حس و هر کیفیتـی سـت،  

خوب، تو که ضـد عـادت و   

ایســتائی هســتی، چــه   

ــالتی    ــه دخ ــالحی، چ اص

 کنی؟می

من بها کاریکاتورههایم اشهیاء و    

کهنم. نهه   آدم ها را تصحیح می

که به خلقت آنهها اعتهراض   این

کنم، نه، فقط بی تعادلی اشان 

را فاش می کنم و مضحکه های وجودشان را برخشهان  

باشهم.  کشم. دلم می خواههد خونسهرد و بهی رحهم     می

 بهترین شکارچی، خونسردترین شکارچی ست.

- 

در مورد تـو  که  "دوارُتَ"؟ و این چطوریا انتقاد ب

 عنوان شده...؟
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بدون انتقاد کدام هنرمند بزرگهی توانسهته بهه بزرگهی     

چه را کهه مهن در خهویش نمهی بیهنم،      دست یآبد؟ آن

بگذار چشم هایی نکته سنج کشف کند، ایهن جسهم را   

قعهی نهدارد. ایهن ضهربه ههای هشهیار       نیز جز منتقد وا

 کننده، یک جور دوای تلخ و هم اجتناب ناپذیر است...

گویم که این موضوع از دسهترس نقهد و   . نمیدوارُتَاما 

کنم فصل دیگری در هنر انتقاد بدور است، اما گمان می

باشد که استقالل خویش را اعالم کرده است. تهوارد در  

. وقتهی دارویهن   عین حال یک مقوله علمی هم هسهت 

کند در گوشه دیگری از جههان  تئوری اش را عنوان می

دانشمند دیگری هم هست و به همین نتیجهه رسهیده   

تهری دارد. علهم   است. در هنر این مساله وجهوه بغهرنج  

محصول شرایط محیط و زمان است، اما هنر ریشهه ای  

 هم در فردیت و ذهنیت دارد.

 

باشد. تنها چیزی کهه  که هنر از این شرایط بدور نه این

از تاثیر و پرتو محیط و زمان محفو  است، آن چیهزی  

ست که هنوز وجهود نهدارد، امها هنهر مسهتقیما تهاثیر       

جا وجود هنرمند حایلی ست که حادثه و گیرد، ایننمی

گذرنهد و مثهل   جریان ها و انگیزه ها از صهافی آن مهی  

کند، بها عبهور از   منشوری که نور خورشید را تجزیه می

ی متمهایزی دسهت   امنشور عواطف هنرمند به ارزش ه

می یابند و بازآفرینی می شوند. این خودش بهه نهوعی،   

 ست.اجریان خلقت کامل 

زمان و مکان است. اما در هنر به مشروط  علمی دِوارُتَ

شود، چرا که نفسهانیات  شرط زمان از میان برداشته می

ر و غرایز آدمی که از حوزه ههای نههادی هنهر اسهت، د    

طی فصول تاریخ به سرعت پدیده های مادی در تغییهر  

و تحول نیستند. یک شعر ممکن است در دیوان حافظ 

باشد و در یک گوشه افریقای امروز، شاعری کهه حتهی   

نام حافظ به گوشش نرسیده، اجزای مشهخص و حتهی   

امها در   سهراید. هعبارات و مفاهیم این شعر را بار دیگر ب

ی و الجرم محیطهی حهافظ   پاره ای وجوه مشترک ذهن

قایی تردیدی نیست، گیرم که این وجوه یبا این شاعرآفر

قدر مستقل و مستقیم نباشند که به آسانی اشتراک آن

 رویت شود...

توان گفت که همه چیز با همه چیز در هنر مخلوط می

شده و هر یک بهر دیگهری اثهری متقابهل دارنهد. مهثال       

، ممکن است همین االن که من در حال طراحی هستم

که تحت تاثیر فالن اثر هنری قرار داشته باشم بدون آن

 خودم به این موضوع واقف باشم.

ر مورد تاثیر و تاثر، یا الهام گرفتن از دیگـران  د-

 ...یا

تاثیر، کلمه گنهگ و اللهی سهت، آن ذره ههای ناپیهدا،      

لحظه هها، خهاطره ههای رهها و گسهیخته، لمهس هها،        

وردههای گهذرا، مفهاهیم    تلنگرهای فکری و حسی، برخ

محو و بی شکل که از هزاران چیهز و ههزاران کهس در    

ذهن ریخته ایم و به مرور رسوب کرده و جزو الیه های 

 ذهنی ما شده دیگر اسمش تاثیر نیست. 

اما اگر منظورتان از تاثیر آن جاذبه ریشه داری ست که 

هها  تنها در لحظهه ههای معهدودی از زنهدگی وقهوع آن     



2011/ آذر و دی 12دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 دارد تاریکی قیافۀ ُکسوف فصل   هنر   56

 

مثل ستاره دنباله داری روی فکر و روح محتمل است و 

 اندازد، بله موافقم.ما شیار می

تهر بگهویم از ایهن    از این لحظه های معراج، یا خودمانی

لحظه های شکفتن و برانگیخته شهدن زیهاد داشهته ام.    

مینیاتورهای ایران بطور اعم و نقاشی های قاجـار  

 بطور اخص مرا شیفته خود کرده اند.

آثار گذشتگان پیش آمـد مـی    اال که حرف ازح-

 خواهم بپرسم میانه ات با سنت چطور است؟

 

بدیع ترین نوآوری سنت همیشه تکیه گاه هنر است. 

اگر به سنت توجه نداشته باشد و از آن به نحـوی  

یهک   مانـد. الهام نگیرد، دروغین و پا درهـوا مـی  

کاریکاتوریست یا طراح ایرانی اگر بخواهد کارش اصل و 

ت داشته باشد، نباید از کنهار مینیاتورههای   نسب و هوی

قدیمی سر به هوا و بی خیال بگذرد. من با ایهن گمهان   

مینیاتور را دوباره کشف کردم و بها خیهره شهدن، یهک     

 جور خیره شدن مرتاضانه در این ظریف ترین و

مرموزترین هنر ایرانی سعی کهردم در آن بهرای خهودم    

ایران سلسله  مینیاتور ایران، مثل شعر راهی بیآبم.

جبالی ست که پشت به فلسـفه و درک و جهـان   

امـا حضـور در زمـان را     آوری دارد.بینی شگفت

. ایهن  نباید از یاد برد. باید با جهـان معاصـر بـود   

ضرورت نگاه من را به سوی بزرگانی در نقاط دیگر دنیا 

از دیروز تا امروز کشهید، فاتحهانی چهون گویها، بهوش،      

 ماگریت و دالی.بروگل، دومیه، انسور، 

ولی ذهن من تنها بها آثهار اینهان تمهرین نکهرد، پهرواز       

کردن را تجربه کرد، تیهز دیهدن و گسهترده دیهدن را،     

متمول شدن و در عین تمول و دل سهیری، کنجکهاو و   

پرسه جو باقی ماندن را. اما پیش از ساخته شهدن ایهن   

ذهنیت، داستان ههای طنزآمیهز مهثال دون کیشهوت و     

ره ها، نقهش ههای قهالی و نقهش ههای      مذهبی و اسطو

ها انسان و حیهوان بها ههم    دیواری که در پاره ای از آن

ترکیب شده اند و کائنات که به وحدت غریبی رسهیده  

 اند، توجه مرا جلب کرده بود...

پیداست که در نوع پرداخت) بیشـتر از لحـا    -

حرکت خطوط(در کارهای تو تغییراتی پیدا شـده  

الب ها تقریبا عوض شده انـد  که قو گذشته از این

عکـس  "یا  "گروه زن های انجمن های خیریه"و 

یـا   "های یادگاری دختران تیم والیبـال مدرسـه  

ــا" ــه تصــویر   "در راس کاره ــه ب ــه رفت یا...رفت

موجودات انسان مانندی که بغایت مـورد تـوهین   

قرار گرفته و مضحکه شده، تغییر ماهیت و هیات 

ند. گویا از خط ها کـم  داده اند، اخیرا موجز شده ا

کنی و بر انحناها و طول خط ها می افزایی، این می

 تغییر متوجه چه قصد و هدفی ست؟

تغییرسند زنده بودن است. این برای ههر موجهود زنهده    

چههه الزم باشههد، طبیعههی سههت. وقتههی  ای پههیش از آن
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گویههد از یههک رودخانههه بههیش از یکبههار هراکلیههت مههی

ایهن اسهت کهه طهرح     توان گذشت، معنی دیگرش نمی

را باید در گذشهته   "گروه زن های انجمن خیریه"های 

 جا گذاشت و به جلو خزید.

را به دنبال دارد. فرم دگرگونی در  قالبهر تحولی در 

رسهد. وقتهی   در نهایت می وحدتیاین تاثیر متقابل به 

امها اگهر دنیها     شود.کند دنیا فراخ تر میانسان رشد می

با وسعت خود بپوشهاند، چهه    را عدالت فقدانبخواهد 

 بهتر که زندگی ما در بیغوله ای بگذرد. 

را قلمهی مهی    "زن های عضو انجمن هها "دوره ای که 

کردم طنز من حالت اعتراض داشت. اما روزی رسید که 

دیدم صدای اعتراض مثل صدای عهدالت بهه ههیب جها     

چهه انسهانیتش   خاطر همهه آن هرسد. وقتی انسان بنمی

گیهرد، تهاراج   ست مورد توهین قهرار مهی  هامنوط به آن

که جبهه بگیرد  ستشود، وظیفه هنرزنده امروز اینمی

و بجای اعتراض، هجوم ببرد، زخم بزند و پرخاش کند. 

خط ها باید دشنه شوند، حتهی اگهر الزم اسهت بهاروت     

شوند. ایهن اسهتحاله درونهی اسهت. فکاههه و مضهحکه       

هاجم میدان شود و به خطوط انتقام جو و مرنگ میکم

 می دهد.

اما من قبول ندارم که مختصهر بهودن خطهوط در یهک     

طرح و پرکار بودن طرح دیگرنشانه ارزش یکی یها کهم   

مایه بودن دیگری است. اتفاقا از آخهرین آثهاری کهه از    

)هوای طوفانی، شناسنامه و تشریفات(  من منتشر شده

دوتای آخری ساده ترین طرح ههای مهرا در بهر دارنهد.     

 ن ساده حرف زد، اما الزم ترین حرف را زد.توامی

آیا رابطه ای بین کاریکاتور و هنرهای احساسـی  -

مثل موسیقی، شعر و... هست؟ آیا کاریکـاتور در  

 ژرفای خودش نشانه ای از شعر دارد؟

ها به عهده منتقدان است. تعریف هنرها و رابطه بین آن

شهود مهن فقهط طراحهی     من مربوط مهی هجا که بتا آن

 که کار دیگری بلد نیستم.کنم . برای اینیم

ن قبول ندارم. اگر طراحی صرف را هنر نـدانیم  م-

باز حرفی ست. اما در مورد کارهای تو چـون هـر   

یک با تمام ایجاز، سرشار از فکر و پرخاشند و بنا 

بگفته خودت هـدفی دارنـد مصـداق نـدارد. آن     

طراحی که تو می گوئی در نقاشی های منظره ای 

  کن است واقعا مصداق پیدا کند.مم

گیهری؟ بهی   پس تکلیف منتقد چیست؟ ندیده اش می

 انصافی ست. 

یک اثر هنری حتی اگر خودش تفسـیر خـودش   

باشد، باز وجوه ناشناخته ای دارد کـه بـی یـاری    

گرفتن از تکنیک و مانوس بودن با تـاریخ هنـر و   

جـا  روزگار هنرمند، شناخت آن دشوار است. این

 ن نقطه ای ست که منتقد باید بایستد.درست هما

از تمام وجود اثر بتراود و آنتن مخاطب به  و اما اگر فکر

را دریافت کند، بازهم احتیاجی بهه تعریهف و   آسانی آن

توجیه هنرمند نیست. او تعریف خودش را با کارش بهه  

  پایان برده است.

ین کارهای تو که صرفا با خطوط ساده درسـت  ب-

هایی که به صورت حجم هـای پـرو   شده اند و کار

 کاملی هستند چه تفاوتی وجود دارد. 

 

اثری که پرکارتراست و حجم و یال و کوپهال بیشهتری   

دارد، دلیل نمی شود که ممتهازتر ههم باشهد. علیرضها     

عباسههی مینیاتوریسههت نههامی صههفوی بهها مختصههرترین 

رسهاند، بهر عکهس او    خطوط، مفصل ترین معنی را می
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ات بههی حههد و دیههد ممکههن را در بهههزاد بههزرگ، جزئیهه

 کند.کارهایش منعکس می

این هر دو اسهتاد، نقطهه کمهال و اوج مینیهاتور ایهران      

هستند، بی آنکهه قناعهت پیشهگی عباسهی از سهخاوت      

 خطوط بهزاد وام بستاند و یا به آن وام دهد.

اما درباره کارهای ساده و پرکار من، می توانم بگویم که 

کند. این را به معنهی  اب میمحتواست که قالب را انتخ

کم التفاتی به قالب نگیر. چرا که از فقدان هر یک، پای 

آن دیگری می لنگد و در تاثیر متقابل و پیوسته این دو 

 شود. بر روی هم اصالت هنری حاصل می

آید باید مراحل طبیعهی  وقتی فکری در تو به وجود می

د و کند تا پخته و رسهیده شهو  اش را تمام و کمال طی

تابی های خود، لحظهه تولهدش را اخطهار    وقت با بیآن

شهود. الزم  کند. بقیه کارها خود بخهود درسهت مهی   می

نیست خودت را زیاد خسته کنی. کافی سهت تهوی راه   

باشی. فرم مناسب چون پوست و جلد طبیعی نهوزادت  

 را می پوشاند.

یا برای تصویر کردن اشیاء از پیش زمینه هـای  آ-

هـا هجـوم مـی    می کنی یا بر آن عاطفی استفاده

عنـوان  هبری؟ یا گزینش و انتخابی در کار است، ب

 آوری؟طرفشان روی میهمضحکه ب

من عادت کرده ام صداها را ببینم. نه فقط صداها، مهن  

بیهنم،  همه بوها و حس ههای غریهب و گمشهده را مهی    

گوش من پر از صداها و بوهای ناشناسی ست که انگهار  

 روند. و در وهم و خیال فرو می از خواب می آیند

شـوم، بـه اعمـاق    من روی غرقاب درونم خم می

تاریکی و غلیظی که نمی دانـم جهـنم اسـت یـا     

دای استغاثه ها و نفرین ها صشوم. عرش خیره می

از اعماق وجود من، از انتهای آن تاریکی خیس و 

شوم می جوشد و بصورت کابوس های پریشان بر 

 شود. من نازل می

ی شیطان، نه حتی شوم تر از این، به صـورت  وح

آیه های جهنم و گور، اقیانوس وار به تالطم مـی  

زنم، خط افتد. من توی این اقیانوس دست و پا می

ها...خط های من مخلوق های کوچک این لحظـه  

های ترسناک نبـوت انـد. ابـن بعثـت مقـدس و      

کشنده که پر از زایشگری و درد و معنی سـت. و  

سیاه تلخی از خط و  ۀت است که چشمدر این حال

صورت اندام های بریده، چشـم هـای از   هشکل، ب

حدقه درآمده، گوشت و پوسـت دریـده، از مـن    

کند و در روی کاغذ به زندگی اش ادامـه  عبور می

 می دهد.



2011/ آذر و دی 12دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 دارد تاریکی قیافۀ ُکسوف فصل   هنر   59

 

ــه ای الزم  مقدم

ــیچ   ــت. ه نیس

تجهیــز عــاطفی 

ــار   ــم در کـ هـ

نیست. این مـن  

ــه   ــتم کـ نیسـ

سـوی سـوژه   هب

هـــای خاصـــی 

روم، ایــن مــی

سوژه ها هستند 

که از هر طرف به 

ــوم   ــن هجـ مـ

ــی ــد و مـ آورنـ

ــدمالم  لگـــــ

کنند و از سر و کولم بـاال  کنند، محاصره ام میمی

 کنند.روند و ترغیبم میمی

ا شاید نفـس زنـدگی را مضـحکه مـی دانـی،      ی-

 مضحکه ای که لباسی است بر مرثیه ست؟

زندگی مضحکه نیست، من فقط نمایشگر جنبهه ههای   

ک و مسخره و درونمایه های هجائی نهوعی از آن  مضح

طهور  هستم. زندگی اگر مرثیه شود، این مائیم کهه ایهن  

خواسته ایم و اگر حماسه باشد، باز هم مهائیم کهه ایهن    

 سیما را بر آن ساخته ایم.

 بگذارید به سوال شما کلیت بیشتری بدهم: 

 .تاریکی دارد ۀسوف، قیافکُ فصلِ هنرِ

ناک است. زیر پوستش گوشـت و  سیاه و زبر و بوی 

خون و موج مالیم گرما نیست. لجن و زهرآب است. 

گونه هنـر در انعکـاس هرچـه بیشـتر     حقانیت این

واقعیت هاست. ولـی واقعیـت هـا اگـر واژگونـه و      

پالسیده و چرک نباشـند، مسـمومند. طنـز ایـن     

دهـد  کند و به آن چهره میعفونت باطنی را رو می

ونت عـادت کـرده بـا تـنفس     تا اگر مشام ما به عف

عمیق و دردناکی این بوی الی و لجن را یکبار هـم  

 که شده بفهمیم. 

هنرمند به اقتضای منشاء محـیط زیسـت و آنگـاه    

موقعیت اقتصادیش، سالحش را یا در قلـب آینـده   

کند، تا بزعم خود ضربان قلب تکامـل را از  فرو می

کند تا را سنگر آینده میکار می اندازد و یا تیغه آن

نیروهای بالنده مثل پیچک و نیلوفر بر ایـن سـاقه   

تیز پوالدین برویند و باال بروند. هنرمند آگاه دارای 

قدر کاری سالح فرهنگی است. وقتی تیغه سالح آن

نیست که قلب غول را با یک ضربه از کار بیانـدازد،  

بگذار الاقل پوست او را بخراشد. از این خراش خون 

ریزد. این زخم افشـاء  بیرون مینمی چکد، چرکاب 

 کننده و بیدار کننده است.

من مضحکه و فکاهه زندگی را نه، مناسبات خاصی 

را که انسان ها در فشار منجنیق وار آن تفاله وجود 

خویش شده و مرز صـفات انسـانی اش بـا غرایـز     

کـنم. مـن نفـس    حیوانی، فروریخته را تصویر مـی 

جامعه سوداگر را زندگی را مضحکه نمی دانم. روابط 

در متن مناسبات آدم های این جامعـه، خنـده دار،   

 ریشخندآمیز و پر از تناقض می بینم...

 علی اردالن  

 1011بیست و هفت آذر   
 بازگشت به فهرست
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 یِ اضافهدر ضرورتِ نوشتنِ نشانه
 رضا شکراللهی/ رحمان افشاری

 
ی اضافه را که کسره یا نشانهی اینتی را از کاوه الجوردی در سایت خوابگرد بازنشر کردم دربارهچندین ماهِ پیش یادداش

شود. برخی حاویِ نکاتی بود در موردِ استداللی که معموالً بر ضدِ نوشتنِ این نشانه طرح می اشتآن یادد بنویسیم یا نه؟
ها از جانبِ کسانی که اهلِ فن نیستند، تا آن حد که حتا متوجه نیستند ی اهلِ فن است و بسیارِ آنها از ناحیهمخالفت

که، در برابرِ انبوهِ نگذارندگانِ رفه آنطُ«. گذاریاِعراب»ی هپندارند در زمرگونه که میی اضافه است نه آنکسره نشانه
ی اضافه، هستند بسیار ناشران و دبیرانِ مطبوعات و حتا ویراستارانی که این نشانه را از متن حذف هم عام و خاصِ نشانه

ی درباره*« بینانهده و باریکسنجی»ای است خوانید، ]ابتدا متنِ آن یادداشت و سپس[ مقالهچه در ادامه میکنند! آنمی
یِ اضافه در خطِ فارسی هم یِ اضافه به قلم رحمان افشاری که حتا اگر مخالف سرسختِ استفاده از نشانهکسره یا نشانه

دو موضوعِ مهمِ  اش بهو اشاره ی این مقالهنظرِ داریوش آشوری دربارهاش لذت نبرید. باشید، بعید است از مطالعه
 ام.را هم در پای این مقاله آورده« نویسیاهمیتِ آن در فرهنگ»و نیز « ن بحث و پیشگامیِ خودِ اویِ ایسابقه»

☘ ☘ ☘  

ی اضافه را بنویسیم یا ننویسیم؟کسره  

 خام یاقوتِ از نقلش و نگار لعلِ از نقلش/ سبک خوشخوارِ تیزِ تلخِ گلرنگِ یباده

ای به خطِ من شخصاً مقیّدم که در هر نوشته
های اضافه را بنویسم. در روزگارِ ما ی کسرههمه رسیفا

نویسند، های اضافه را میی کسرهکسانی هستند که همه
اش کمک هایی که وزنِ کالم به خواندنحتی در متن

اش دیوانِ حافظ با تصحیحِ ی برجستهنمونه—کندمی
خواهم چیزهایی بگویم در موردِ می سایه. در اینجا

های من حرف های اضافه.نوشتنِ کسرهاستداللی بر ضدِ 
گرچه طرفدارانِ استداللی  است، ی اضافهکسره موردِ در

را ‘ گذاریاعراب’ که نقدش خواهم کرد نوعاً اصطالحِ
 گیرند.کار میبه

ی اضافه مندِ کسرهآن استدالل این است که نوشتنِ نظام
طبقِ این —گرفتنِ خوانندهکمحاکی است از دست

http://khabgard.com/3429/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%b3%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87/
http://khabgard.com/3429/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%b3%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87/
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های اضافه را ی کسرهای که همهویسندهاستدالل، ن
اش این است که خواننده بدونِ فرضگذارد گویی پیشمی

آسانی تواند بهتواند متن را بخواند )یا نمیها نمیاین کسره
ی استدالل قرار است این باشد که بخواند(. نتیجه
کم های اضافه کارِ بد یا دستمندِ کسرهگذاشتنِ نظام
 ناالزمی است.

شود به این فکر این استدالل چه وزنی دارد؟ می
ی کرد که آیا، به فرضِ صحّت، به موضوعِ استفاده
یابد حتی حداقلی از ویرگول و نقطه هم تعمیم می
ها یا نه. نیز، آیا تقسیمِ متن به پاراگراف

بندی چطور؟ فصل گرفتنِ خواننده نیست؟کمدست
 تر نگاه کنیم:اما بیایید جزئی

که در خطِ فارسی بینِ دال و  ض کنیم زمانی بوده. فر1
ذال فرقی نبوده است )أعنی: شکلِ نوشتاریِ این دو حرف 

ای بوده است برای فهمیدنِ اینکه یکی بوده(، و قاعده
طور بوده. این فرض کنیم کدام دال است و کدام ذال.

فکرشان رسیده که وقتِ نوشتن فرض کنیم که کسانی به
شان نقطه بگذارند و ینِ اینها، و برای یکیفرقی بگذارند ب

ها برای دیگری نگذارند تا به این ترتیب خواندنِ متن
کار تر بشود و نیازی نباشد همه قاعده را بدانند و بهراحت

شود؟ احتماالً اسالفِ طرفدارانِ بگیرند. بعد چه می
اند که این کردهاستداللِ دو پاراگرافِ قبل اعتراض می

حاکی از —گذاشتن بین دال و ذال در نوشتارفرق—کار
ای که نویسنده گرفتنِ خواننده است، خوانندهکمدست

 ای است و با آن قاعدهباید فرض کند که شخصِ فرهیخته
 آشنا است.

هوشِ درخشانی الزم نیست برای تشخیصِ اینکه 
های هایی هست بینِ این موضوع و موضوعِ کسرهفرق

چرا امساک —وجهِ شبه توجه کنیم اضافه؛ اما بیایید به
کند؟ ای که خواندن را راحت میکنیم در نوشتنِ نشانه

اش، چرا )یا، اگر که خودمان دوست نداریم بنویسیم
و البته بعضی  نویسندش محکوم کنیم؟(کسانی را که می

به  ی اضافههای موضوعِ دال/ذال و کسرهتفاوت
. اول اینکه کنماستداللی است که دارم نقدش می ضررِ

ی اضافه چیزی است که نقشِ دستوریِ متمایزی کسره
است، نه  اشننوشتن خواهددارد، و آنچه دلیل می

اش. دوم اینکه من جدّاً شکّ دارم که معترضان نوشتن
های ای در خواندنِ متناستثناء تواناییِ ویژههمگی و بی
ی اضافه داشته باشند. سخت نیست ساختنِ بدونِ کسره

ی اضافه، هایی که، در نبودِ شکلِ نوشتاریِ کسرهثالم
 تر است که در بارِ اول درست خوانده نشوند.محتمل

ی ی اضافه و بقیه. فرقِ فارقی هست بینِ کسره2
شوند. در موردِ کسرِ عظیمی از نامیده می‘ اِعراب’ آنچه
ها رسد امرِ واقع این باشد که واژهنظر میها، بهواژه
طور نیست دهیم: نوعاً اینتشخیص می بلکه وانیمخنمی را

بلکه  اُ/رْ/دیهه/بههِ/هههِهه/شههْ/ت حرف بخوانیمبهکه حرف
دهیم. برای را در یک نگاه تشخیص می اردیبهشت یواژه

ی ابتدایی گذشته همین است که کسی که از یک مرحله
دست آورده باشد ی معقولی از واژگان بهباشد و ذخیره

های کلمه را ببیند، مگر آنکه دارد که اعرابِ حرفنیازی ن
طور کلمه جدید یا نامأنوس باشد. اما در متن و جمله این

اگر متنِ پیشِ رویمان نه متنی است که از پیش —نیست
ای، در این غایت کلیشهازحفظ هستیم و نه متنی است به

صورتِ  دانیم؛صورت نقشِ کلمات را نوعاً از پیش نمی
دهد. ی اضافه نقشِ کلمه را به ما نشان میکسره نوشتاریِ

اش مثلِ اینکه حذف شده نباشد گفتنِنظرم خیلی اغراقبه
در  of است )یا حتی بهتر: مثلِ حذفِ حرفِ‘ از’ حذفِ

 متنی انگلیسی(.

ی اضافه را نگذاریم )به نظرمان برسد که کسره. شاید به2
فقط  اد بخوانیم وهایمان را با دقّتِ زیهر دلیلی(، و جمله

شدن خواندهدر جایی کسره بگذاریم که احتمالِ اشتباه
ی جالبی است. ضمنِ دعوت به بررسیِ اینکه باشد. ایده

های اضافه ی کسرهکسانی که مخالفِ گذاشتنِ همه
کسره را های بیالواقع متنهستند خودشان چقدر فی

د( انهایی را که خودشان چند سال پیش نوشته)حتی متن
ام، با مبلغی توانند در نظرِ اول درست بخوانند، مایلمی

اغراق، این استراتژی را مقایسه کنم با این استراتژیِ 
خیالی: این کار را نکنیم که همواره پیش از غذاخوردنْ 
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هایمان را بشوییم؛ بلکه ابتدا با میکروسکوپ دست
 یشان که ذرّهفقط در صورتی بشوییم و شان کنیم،نگاه

 مضرّی بر آنها بیابیم.

. برای من بسیار جالب است که برخی کسانی که در 0
گیرند )و به این اکتفا ی اضافه ایراد میموردِ نوشتنِ کسره

کنند که خودشان کسره نگذارند، بلکه، اگر مثالً در نمی
ی دیگران را های اضافهجایی ویراستار باشند، کسره

کنند( خودشان میشان کنند و حذفاضافی تلقّی می
ی خانه مثالً بنویسند کامالً مقیّد هستند که، بی استثناء،

مهرداد زیبا است( و نبودِ  ٔ  خانه )یا مهرداد زیبا است
کم ناشی از تابند یا دسترا برنمی ی شکلِ نوشتاریِ
ی تواند همهدانندش. هر کسی البته میشلختگی می

ی رندگانِ کسرهها را بگذارد و، در عینِ حال، گذای این
نظرم غریب است که کسی اضافه را مسخره کند؛ اما به

کتابِ  در عبارتِ ب جدّ بگوید گذاشتنِ کسره زیرِبه
گرفتنِ کماز دست چون حاکی است زاید است مهرداد

ی خانه اما اصرار داشته باشد که در عبارتِ خواننده الخ،
 از قلم نیفتد. ی آن مهرداد

ه هیب شخص یا نهادی )گیریم تصورِ من این است ک
پلیسِ  شخصی باسواد یا نهادی برآمده از دموکراسی(

نظرِ من، هر کس مجاز است هر طور به—نیست زبان
کننده است این خواست بنویسد. چیزی که برایم ناراحت

هم بدونِ است که کسی برود در نقشِ پلیسِ زبان، آن
 شتن.نوی سوادی در زبان یا شهرتی به خوبپشتوانه

☘ ☘ ☘  

 یِ اضافهدر ضرورتِ نوشتنِ نشانه

 رحمانِ افشاری

 )احمدِ بهمنیار( «اش این است که در کمالِ آسانی خوانده شود.خطّ برای خوانده شدن اختراع شده و کمالِ زیبایی و جمال»

هایِ بسهیار نوشهته   یِ اضافه مقالهیِ نشانهدرباره اشاره:

گیِ آن در خهط کهم   شده، اما در ضهرورتِ حضهورِ همیشه   

کوشد این ضرورت را نشان گفته شده است. این مقاله می

 .دهد

یِ اضهافه نیهز   یِ اضافه، که به آن کسهره نشانه: تعریف

است که دو کلمهه را بهه    /e/ یِگویند، مصوت یا واکهمی

ها را به یک گروهِ واحد یا جزئی از دهد و آنهم پیوند می

ین نشانه برای پیوند دادنِ کند. ایک گروهِ واحد تبدیل می

 :رودهایِ دستوریِ زیر به کار میمقوله

 ه اسم و صفت: درختانِ سبز1

 ه اسم و اسم: جلدِ کتاب2

 ه صفت و صفت: آبیِ روشن2

 ه قید و قید: فوریِ فوری0

ازآن: بهرایِ  ه حرفِ اضافه و اسهم یها گهروهِ اسهمیِ پهس     3

 .خاطرِ کمبودِ آب، بر رویِ میزسرگرمی، به

یِ خهواهیم نشهانه  ای به واکه ختم شود، وقتی میر واژهاگ

ی( را بهه آن  )=  y اضافه را بهه آن بیفهزاییم، اول صهدایِ   

آوریم: بویِ خاک، یِ اضافه را میکنیم، بعد نشانهاضافه می

 [2 ](.به بعد 229یِ بخاری، آبیِ روشن. )طباطبایی، لوله

توان به این فهرسهت مهواردی دیگهر نیهز افهزود،      البته می

 :مانندِ

 .یِ شهما اسم و ضمیر: کتابِ مهن، حهقِ خهود، توصهیه     –

 .خبر، منِ پیرِ ازکارافتادهجابیضمیر و صفت: منِ ازهمه –

رود: کهالسِ سهوم،   دد اکنون جزو صفت بهه شهمار مهی   ع

 .2316یِ بیستم، سالِ سده
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ــوردِ   ــتان در م ــتورِ فرهنگس ــدِ دس نق

 یِ اضافهنشانه

یِ مههم در خهط یها بهه تعبیهرِ      مرسوم است که این نشانه

را ننویسند، جز در مهواردی  « نگارهزبان»داریوشِ آشوری 

نِ زبهان و ادبِ  که ننوشتنِ آن ایجادِ ابهام کند. فرهنگسهتا 

 کسهرۀ »در فصهلِ   دسهتورِ خهطِ فارسهی    فارسی در کتابِ

 :گویدباره چنین میدراین« اضافه

شهود، مگهر بهرای    اضافه در خط آورده نمهی  کسرۀ نشانۀ»

ـ  :کنهد رفع ابهام در کلماتی که دشواری ایجاد مهی  بِ اس

 سواریسواری/ اسبْ

در حالتِ مضاف، گاهی  ،جلو، پرتو، رهرو کلماتی مانند ه

و  «پرتوی آفتاب» آید، ماننهد می« ی»با صامت میانجی 

آوردن یا نیهاوردن   .«پرتوِ آفتاب» گاهی بدون آن، مانند

 .خواهد بود تابعِ تلفّظ« ی»میانجی  صامتِ

لتِ مضاف، ه برای کلماتِ مختوم به های غیرملفو ، در حا

 نامۀ او، خانۀ من :شوداستفاده می [1«]ء»از عالمتِ 

 «آ»)کهه  « ٔ  ی»های عربی مختهوم بهه   ، در کلمه«ی» ه

« الهف »بعد از خود، بهه   در اضافه به کلمۀ شود(،تلفّظ می

عیسای مسیح، موسای کلیم، هـوای   :شهود تبدیل می

 (19فرهنگستان، ) «نَفْس، کُبْرای قیاس

کسـرۀ  »دهد کـه چـرا   این کتاب البته توضیح نمی

یِ این دسـتورِ  را نباید همیشه آورد. درباره« اضافه

 :فرهنگستان ذکرِ چند نکته ضروری است

اضهافه در خهط آورده    نشهانۀ کسهرۀ  »گویهد:  ه کتاب می1

شود، مگر برای رفهع ابههام در کلمهاتی کهه دشهواری      نمی

امها   .«سـواری اسـبِ سـواری/ اسـبْ    :کنهد ایجاد مهی 

یِ خهود عمهل   فرهنگستان در همین فصلِ کوتاه به قاعده

هایی آورده اسهت  را در گروه« اضافه کسرۀ»نکرده است و 

کند، ها ابهامی ایجاد نمینیک از آکه نیاوردنِ آن در هیب

اگر در کتاب بگردیم، شواهدِ فراوان «. حالتِ مضاف»مانندِ 

یِ خود تخطهی  توان یافت که فرهنگستان از این قاعدهمی

تلفّهظِ  »(، 1)ص « خصوصیاتِ خهطّ فارسهی  »کرده است: 

نهواحی مختلهفِ   »، «زبانِ معیارِ رایج در تههران »، «حروف

مصههوّتِ »(، 23)ص « تسههیاقِ عبههار»(، 22)ص « ایههران

(. 12)ص « در پاسخ به پرسشِ منفی»(، 20)ص « مرکب

یِ اضهافه را  آیا جز این است که فرهنگسهتان ایهن نشهانه   

رو آورده تا خواننده جمله را بهتر بخواند؟ و اگر چنین ازآن

است، در این صورت آیا آن قاعده اعتبارِ خود را از دسهت  

یِ اضهافه  بهرای نشهانه   ای دیگهر باید قاعدهدهد و نمینمی

 نوشت؟

برای کلماتِ مختهوم بهه   »نویسد ه وقتی فرهنگستان می2

اسهتفاده  « ء»های غیرملفو ، در حالتِ مضاف، از عالمتِ 

، این احتمهال وجهود دارد کهه    «او خانۀ من، نامۀ :شودمی

یِ اضافه تصور کند را نیز نشانه« ء»خواننده سهواً عالمتِ 

در این فصل و نیز در کلِ کتاب  و بپرسد: چرا فرهنگستان

بدونِ استثنا این نشهانه را در مهواردی کهه ههیب ابههامی      

د ندارد، آورده است؟ مانندِ: خانۀ من، نامهۀ او، حفهظ   وجو

چهرۀ خطّ فارسی، نشانۀ جمهع، نشهانۀ همهزه، مجموعهۀ     

رو ازایهن  ...ر حهوزۀ نگهارش و  اسناد رسمی، د اصول، کلّیۀ

 .شدباره داده مییشتری دراینالزم بود در کتاب توضیحِ ب

درموردِ کلماتِ مختوم به  «فارسیِ دستورِ خطّ» ه کتاب2

سکوت « کوری»و « جوانی»، «مهربانی»مانند  /i/ یِواکه

گوید که آیها بایهد پهس از ایهن کلمهات      کرده است و نمی

را آورد یا نیاورد؛ یعنی بایهد نوشهت   « ی»صامتِ میانجیِ 

 ؟«یِ مادرانیمهرب»یا « مهربانیِ مادر»

« اضافه کسرۀ»یِ وان نتیجه گرفت که قاعدهتبنابراین می

 .در این کتاب ابهام دارد و کامل نیست
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 نظرِ احمدِ بهمنیار

از « یِ اولقاعههده»( در 2330 -2161احمههدِ بهمنیههار ) 

 2312مهاهِ  یِ ورودیِ خود به فرهنگستان در بهمنخطابه

کههه درواقههع  ،«ء»جههایِ عالمههتِ پیشههنهاد کههرد کههه بههه

اسهت و در کلمهاتِ مختهوم بهه ههایِ      « ی»یِ شهده کوتاه

را « ی»شههود، همههان گذاشههته مههی« ه»غیرِملفههو  رویِ 

ی پروانهه »بنویسهیم  « زیبا پروانۀ»جایِ بنویسیم، یعنی به

این پیشنهادِ او را بعدها بسیاری از نویسندگان   [3] «زیبا

طور که پیشتر گفته شد، و ناشران به کار بستند. اما همان

یِ اضافه باید به کلماتِ مختوم به مصوت پیش از نشانهمی

را در « ی»را در گفتههار و صههامتِ میههانجیِ  /y/ صههدای

 افزود. نوشتار 

 این موضوع را بیشتر بشکافیم:

  /o/ ،ماننهدِ خهدا    /â/  ههایِ کلماتِ مختوم بهه مصهوت  

یِ اضافه یهک  پیش از نشانه، مانندِ آهو /u/ مانندِ رادیو و

گیرند: خدای فیلسوفان، رادیهوی  می« ی»صامتِ میانجیِ 

 .ماشین، آهوی صحرا

یم، گهذار را می« ی»ما در این حالت فقط صامتِ میانجیِ 

کنهیم. اگهر   یِ اضهافه را حهذف مهی   اما مثلِ همیشه نشانه

باید بنویسهیم: خهدایِ فیلسهوفان،    بخواهیم آن را بیاوریم، 

 .رادیویِ ماشین، آهویِ صحرا

همین وضع درموردِ کلماتِ مختهوم بهه ههایِ غیرِملفهو      

کنهد، یعنهی فقهط آن صهامتِ     )مانندِ خانه( نیز صدق مهی 

نویسان بهه  فته با دخالتِ خوشررا، که رفته« ی»میانجیِ 

آوریهم، امها خهودِ    تبدیل شده است، مهی « ه»بر رویِ « ء»

 .آوریمرا نمی« یِ اضافهکسره»یِ اضافه یعنی نشانه

یِ اضهافه نیسهت، بلکهه فقهط     نشهانه « ء»بنابراین عالمتِ 

دیگر اگهر قهرار اسهت    بارتِعاست. به« ی»صامتِ میانجیِ 

یِ اضافه بنویسیم، بایهد آن  و نشانه« ی»را با « من خانۀ»

 رواین )با یایِ مکسور( نوشت. از« یِ منخانه»صورتِ را به

پهای  »و « مهن  خانهۀ »خطاست اگر گمهان کنهیم کهه در    

یِ اضهافه در  ایم، زیرا نشانهیِ اضافه را آوردهنشانه« برهنه

« ی»)کسره( اسهت و  « هِ»وفقط عالمتِ خطِ فارسی فقط

ت تنها نقشِ میانجیِ صهامت را  در کلماتِ مختوم به مصو

 .یِ کسره را به آن کلمات افزوددارد، تا بتوان آوا و نویسه

 یِ اضافهنقدِ دالیلِ نیاوردنِ نشانه

ای بود بهرایِ ورود بهه بحهث و    آنچه گفتیم، بیشتر مقدمه

شههناختی و جههامع  پرسههشِ اصههلی و نههه بحثههی زبههان   

بایهد  پرسهش ایهن اسهت: چهرا ن    «. اضافه کسرۀ»  یِدرباره

 یِ اضافه را در خط آورد؟نشانه

تـرین دالیـلِ نیـاوردنِ همیشـگیِ     شاید بتوان مهم

 [0]:بندی کردصورت زیر دستهیِ اضافه را بهنشانه

ه هر ایرانیِ توانا به خواندن و نوشتن به کمکِ شمِّ زبهانیِ  1

عرابِ کلمات در نوشهته  بودونبودِ این نشانه را مانندِ اِخود 

 .دهد و درنتیجه نیازی به آوردنِ آن نیستتشخیص می

یِ خطِ فارسی را یِ اضافه چهرهه نوشتنِ همیشگیِ نشانه2

 .ی خوشایند نیستکند و کثرتِ آن ازنظرِ بصرزشت می

ه الزام بهه آوردنِ همیشهگیِ آن کهارِ نوشهتن را دشهوار      2

 .کند و باری اضافی بر دوشِ نویسنده و ناشر استمی
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 این دالیل را بررسی کنیم:

ه ایران از اقوامِ گونهاگون تشهکیل شهده اسهت کهه زبهانِ       

یِ آنان نیست. بسهیاری از افهرادِ   فارسی، زبانِ مادریِ همه

آموزنهد.  نِ فارسهی را تنهها در مدرسهه مهی    این اقهوام زبها  

یِ اضافه را حذف کرد و تشهخیصِ  توان نشانهرو نمیازاین

 .آن را به شمِّ زبانیِ خواننده واگذاشت

ه هر نوشته باید بتواند مستقل از شمِّ زبانی و سطحِ سهوادِ  

 .غلط خوانده شودیش درست و باخوانندگان

طِ فارسهی اهمیهت داد،   یِ خه اگرچه باید به زیباییِ چهره

خوانههدن و  درسههتِ امهها ایههن امههر نبایههد مههانع و مخههلّ  

یِ مهم، به شرحی فهمیدن شود. ننوشتنِ این نشانه درست

ههایِ فارسهی را دشهوار،    که بعداً خواهد آمد، خواندنِ متن

سرعتِ خواندن را کند و فهمیدنِ درستِ منظورِ نویسهنده  

سهخنِ کسهانی کهه     کنهد. در نقهدِ  را گاه با ابهام روبرو می

یِ خهط را زشهت و   یِ اضافه چههره گویند کثرتِ نشانهمی

 یِکند، کافی است آنان را به واژهکارِ نوشتن را سخت می

der    در زبانِ آلمانی ارجاع داد کهه پربسهامدترین واژه در

شناسانِ این زبان است. تکرارِ این واژه چنان است که زبان

ههایِ آلمهانی   یِ بسهامدِ واژه بنهد آلمانی برایِ تعیینِ رتبهه 

هها را بها   اند و بسامدِ سایرِ واژههمین واژه را مبنا قرار داده

اتاق( در )  Zimmer مثال بسامدِعنوانِاند. بهآن سنجیده

، مطههابقِ ایههن der یِجههای دارد، یعنههی واژه 21 یِرتبههه

تحقیقِ میدانی که در دانشگاهِ الیپزیکِ آلمان انجام گرفته 

 Zimmer بار بیش از 2110، یعنی 21 به توان 1است، 

توان حدس زد که در زبانِ آلمانی تداول دارد. بنابراین می

شود؛ اما هایِ آلمانی تکرار میاین واژه تا چه حد در نوشته

افتد که آن را با توسل به زبانی به این فکر نمیهیب آلمانی

و سههولتِ  شناسیِ خط یِ شمِّ زبانی، زیباییگانهدالیلِ سه

یِ اهههلِ زبههان را نوشههتن نیههاورد، زیههرا ایههن کههار مفاهمههه

تبعِ که آوردنِ آن به نوشتار و بهآنکند، حالغیرممکن می

 .بخشدت و روشنی میدقّ ،آن به ذهن

کاههد،  یِ اضافه اگرچه از سرعتِ نوشتن میه آوردنِ نشانه

تهوان  اما سودش بسیار است. برایِ سهولتِ نوشتنِ آن مهی 

کلید طراحی کرد که با فشهردنِ  افزارهایی برای صفحهنرم

یِ زمان آن حرف و نشهانه ل و کلیدِ هر حرف همکلیدِ مبدّ

 .اضافه را تایپ کند

یِ اضافه چنین اسهت:  ه یکی دیگر از دالیلِ نیاوردنِ نشانه

کنهیم و  گهذاری نمهی  طور که مها کلمهات را اِعهراب   همان

ایِ زیهر و زبَهر و پهیش    هه ها را بهدونِ نشهانه  توانیم آنمی

نیز نیازی نیست. بهه  « یِ اضافهکسره»بخوانیم. به آوردنِ 

اشاره بگوییم که خطِ فارسی خهطِ الفبهاییِ نهاقص اسهت،     

بهه کمهکِ حهروفِ    « اتاق»یِ مثال خودِ کلمهعنوانِزیرا به

گوید که باید آن را چگونه بخهوانیم،  اش به ما نمیمتشکله

سپاریم را به ذهن می« اتاق»یِ بلکه ما تلفظِ درستِ کلمه

را، چه با اِعراب و چه بی اِعراب، در « تصویر»و هر جا این 

  [2]کنیم؛خط دیدیم، درست تلفظ می

فراتر از اِعراب یا حرکاتِ حروف « یِ اضافهکسره»اما بحثِ 

نیهز  « اتهاق »است، زیرا ما حتی با دانستنِ تلفهظِ درسهتِ   

توانیم آن را در جمله درست بخوانیم و تلفظِ آن ههر  نمی

بار بسته بهه کلمهاتِ پهس از آن و سهاختِ جملهه تغییهر       

عراب کند. بنابراین این معضل ربطی به اِعراب ندارد و اِمی

یِ اضههافه را توجیههه نگذاشههتنِ کلمههات نیههاوردنِ نشههانه 

یِ مشکالتِ مها در بهدخوانی و   دیگر عمدهبیانِکند. بهنمی

یِ ظِ کلمهات نیسهت، بلکهه نتیجهه    بدفهمی ناشهی از تلفّه  

http://khabgard.com/3902/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c%d9%90-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87/#_edn5
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درست تشخیص ندادنِ پیوندِ میانِ کلمهات و نحهوِ جملهه    

 ایهن امهر  یِ اضافه نقشهی اساسهی در   نِ نشانهاست. نیاورد

 .دارد

 یِ اضافهدالیلِ ضرورتِ نوشتنِ نشانه

هها  کردنِ آنستیِ اضافه یا سُاما ردِ دالیلِ نیاوردنِ نشانه

یِ خود دلیلی بر ضرورتِ نوشتنِ نشهانه خودیِتواند بهنمی

بهاره نیهز اندیشهید و    رو باید درایهن اضافه تلقی شود. ازاین

 .دلیل آورد

بگیرید کهه در آن ههیب   را در نظر  « در اتاق» گروهِ واحدِ

زبانی و حتی یِ اضافه به کار نرفته است. هیب فارسینشانه

را « در اتهاق »توانهد  یک از استادانِ زبانِ فارسی نمهی هیب

یِ اضافه درست بخواند و با قاطعیت بگوید که بدونِ نشانه

« در اتهاق »این است و جهز ایهن نیسهت. زیهرا منظهور از      

 .باشد« درِ اتاق»و هم « در داخلِ اتاق»تواند هم می

زبانی و شود. هیب فارسیاما مشکل تنها به اینجا ختم نمی

توانهد آن را  یک از اسهتادانِ زبهانِ فارسهی نمهی    حتی هیب

آیهد، درسهت   ای که پس از ایهن گهروه مهی   مستقل از واژه

 :بخواند

 «.پرویز در اتاق نیست»

 «.پرویز در اتاق نشیمن نیست»

در دو مثالِ باال، که پس از « شیمنن»و « نیست»هایِ واژه

ههها را آن« اتهاق »انهد و در هنگههامِ خوانهدنِ   آمهده « اتهاق »

 .را چگونه بخوانیم« اتاق»کنند که بینیم، تعیین میمی

یِ بعد اما مشکل همچنان باقی است، زیرا گاهی حتی واژه

توانهد همیشهه کمهک کنهد تها جملهه را درسهت        نیز نمی

و « در»گویهد کهه   له به ما مهی بخوانیم و تنها ساختِ جم

 :را چگونه باید خواند« اتاق»

 «.پرویز در اتاق نشیمن نیست»/  «.پرویز در اتاق نیست»

 «.پرویز در اتاق نشیمن را تعمیر کرد»/ 

یِ اضافه در اینجا گمان نکنید که مشکالتِ نیاوردنِ نشانه

یِ بعهد و نهه   آیهد کهه نهه واژه   یابد. گاه پیش میپایان می

توانند به ما بگویند که باید این یک نمیتِ جمله هیبساخ

 :نشانه را میانِ دو کلمه فرض کرد یا نکرد

معلمْ تهازه  »تواند می« معلم تازه وارد کالس شد»یِ جمله

معلمِ تازه واردِ کالس »خوانده شود و نیز « واردِ کالس شد

پهدرْ  »ههم   ،تهوان را می« پدر پرویز را دید»یِ جمله«. شد

طور همین«. پدرِ پرویز را دید»خواند و هم « یز را دیدپرو

تهوان دو گونهه   را مهی « ها را شهناخت معلم بچه»یِ جمله

هها را  معلمِ بچهه . »1؛ «ها را شناختمعلمْ بچه. »2خواند: 

 «.شناخت

شناسید که مردمانش و حتی دانشمندانش آیا خطی را می

داشهته  همهه دشهواری   یِ ساده ایهن در خواندنِ یک جمله

یِ این مشکالت ناشی از این است که نوشتنِ باشند؟ همه

 .آوریمجا نمیدانیم و همهیِ اضافه را ضروری نمینشانه

شاید گفته شود که چشمِ ما در خواندنِ یـک مـتن   

عبـارت  بـه رود، بلکه عبـارت کلمه پیش نمیبهکلمه

کند. این سخن تا حـدّی درسـت   تصویربرداری می

 کند:باال را باطل نمی است، اما دالیلِ

توانهد  ه فقط چشمِ آزموده و آشنا به فنِ تنهدخوانی مهی  1

کلمهه و  بهه آنکه اکثرِ افراد کلمهعبارت ببیند، حالبهعبارت

 .خوانندبینند و میحرف میبهنوآموزانِ زبان حرف
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یِ اضهافه  آید که کلماتِ طرفینِ نشهانه ه بسیار پیش می2

و بخشهی از آن بهه ابتهدایِ    گیرند در یک سطر جای نمی

شود. در ایهن حالهت چشهمِ خواننهده     سطرِ بعد منتقل می

تواند از انتهایِ یک سطر و ابتدایِ سطرِ بعد تصهویری  نمی

 .واحد بردارد

افتد که این نشانه بیش از دو کلمهه را  ه مکرر اتفاق می2

دهد، مانندِ: فرهنگِ توصیفیِ دستورِ زبانِ به هم پیوند می

تابِ سنجشِ خردِ نابِ فیلسوفِ نامهدارِ آلمهانی،   فارسی، ک

 .دیدهنشینِ صحراگردِ بارانسوارِ دشتمردِ اسب

یِ اضهافه یهک زیهانِ دیگهر نیهز دارد و آن      نیاوردنِ نشانه

ههایِ فارسهی پهر    کاربردِ نابجایِ ویرگول است. اکثرِ نوشته

هایِ نابجا. علتش نگرانیِ نویسنده است از است از ویرگول

یِ غلهط بها کسهره   مبادا خواننده کلماتِ جمله را بهه  اینکه

عنههوانِ رو در جملههه از ویرگههول بهههاضههافه بخوانههد. ازایههن

یِ اضافه همیشه کند. اگر نشانهیِ درنگ استفاده مینشانه

آورده شود، نویسنده دیگهر از ایهن بابهت ترسهی نخواههد      

خود هایِ نابجا نیز خودبهداشت و درنتیجه معضلِ ویرگول

 [6.]شودرطرف میب

توان حدس هایِ ساده بود. میآنچه گفتیم مربوط به جمله

شوند، میزانِ بهدخوانی و  ها پیچیده میزد که وقتی جمله

یابهد. وقتهی   بدفهمیِ ما به طرزی تصهاعدی افهزایش مهی   

خوانهد  یِ کتهابی از هگهل مهی   یِ ایرانی در ترجمهخواننده

راسههتی آن را بههه  [5] «جهههان روح از خودبیگانههه شههده»

جههههانْ روحِ »چگونهههه بخوانهههد و چگونهههه بفهمهههد؟    

؟، «جهانِ روحْ از خهود بیگانهه شهده   »؟، «شدهازخودبیگانه

یِ آنکهه خواننهده  ؟ حهال «جهانِ روحِ ازخودبیگانهه شهده  »

زبهان ههیب مشهکلی در خوانهدنِ درسهتِ اصهل آن       آلمانی

 Die Welt des sich entfremdeten :نههدارد

Geistes  دیگر ما عالوه بر اینکه در درکِ اصطالحِ بیانِبه

)حمیهدِ  « عقهل »هگلی که مترجمانِ مها آن را  « گایستِ»

)بههاقرِ پرهههام( « جههان»)زیبهها جبلههی( و « روح»عنایههت(، 

اند، با دشواری روبرو هستیم، خطِ ما نیز ایهن  ترجمه کرده

یِ اضهافه  دشواری را دوچندان کرده و بها نیهاوردنِ نشهانه   

چنان نحوِ جمله را مبهم و فهمِ آن را تیره کرده است که 

 .نظیرش را شاید در کمتر خطی بتوان یافت

یِ اضهافه  صراحت اعتراف کرد کهه نیهاوردنِ نشهانه   باید به

خهوانی، بهدخوانی، دشهوارفهمی و    باعثِ کندخوانی، دوباره

شود. مشهکلِ اصهلی درواقهع ایهن اسهت کهه       بدفهمی می

ای در الفبهایِ  یِ فارسی ههیب نماینهده  گانههایِ ششواکه

توان گفت که خطِ فارسی رو میخطِ فارسی ندارند و ازاین

یِ اضافه است؛ اما با نوشتنِ نشانه« غیرِ دمکراتیک»خطی 

 .توان از شدتِ این ضعفِ خطِ فارسی تا حدی کاستمی

توان گفت که خطِ فارسی اگر نقادانه به خود جرئت میبه

معایبِ خود مجدانه نکوشهد، هرگهز قهادر     ننگرد و در رفعِ

روشنی در خود بازتابانهد.  نیست جهانِ پهناورِ اندیشه را به

زبانهان یها   لحظه پیشِ خود تصور کنیهد کهه انگلیسهی   یک

هایِ اضافه را در خطِ خود حذف کننهد  زبانان نشانهآلمانی

و آن را مثِل مها ایرانیهان بهه فراخهوِر حهال و شهِمّ زبهانِی        

 .یِ آن کامالً روشن استنشان واگذارند. نتیجهگویشورا

تهوان  یِ اضهافه بسهیار مهی   یِ ضرورت آوردنِ نشهانه درباره

چنهد پیشهنهاد   » یِدر مقالهه  داریـوشِ آشـوری  گفت. 

کهه نخسهت در    «یِ روشِ نگهارش و خهطِ فارسهی   دربهاره 

به چاپ رسید و اینهک   2362در سال  نشرِ دانش یِمجله

( تجدیدِ 232آشوری، ) «بازاندیشیِ زبانِ فارسی» در کتابِ

چاپ شده است، حقِ مطلهب را در ایهن زمینهه اَدا کهرده     

آورد. یِ اضافه را میجا نشانههایش همهاست. او در نوشته

http://khabgard.com/3902/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c%d9%90-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87/#_edn6
http://khabgard.com/3902/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c%d9%90-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87/#_edn6
http://khabgard.com/3902/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c%d9%90-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87/#_edn7
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/535290
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/535290
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یِ خطِ فارسی کسانی که معتقدند آوردنِ این نشانه چهره

چنهین  » عنوانِ نمونه کتابِکند، کافی است بها زشت میر

یِ او را باز کنند و ببیند، آیا با ترجمه «نیچه گفت زرتشتِ

یِ خطِ فارسی در آن کتاب زشت شهده اسهت؟ ههر    چهره

را، باآنکهه  کس که با زبانِ فارسهی آشناسهت، ایهن کتهاب     

آنکهه  تواند بی غلط بخواند، حالشیوه دارد، مینثری کهن

یِ سهاده کهه   حتی دانشمندانِ ما در خواندنِ یهک جملهه  

یِ آن حذف شده است، با دشواری روبهرو  هایِ اضافهنشانه

 .هستند

یک از ما مطمئن نیستیم بتوانیم متنهی را کهه   اینکه هیب

بیش از همهه ناشهی از    ایم، بی غلط بخوانیم،قبالً نخوانده

یِ اضافه در خط است. اخیهراً میهانِ برخهی    نیاوردنِ نشانه

را « دوستِ عزیهز »مثال عنوانِجوانان باب شده است که به

بنویسند. این کار بهیش از آنکهه ناشهی از    « دوسته عزیز»

اطالعیِ آنان از دستور و خهطِ فارسهی باشهد، ناشهیِ از     کم

یِ اضافه به آوردنِ نشانه ضعفِ خطِ فارسی و خو نکردن ما

جایِ آنکه جوانان را مالمت کنهیم، بهتهر   است. بنابراین به

نظهر کنهیم و   یِ اضافه تجدیهدِ است در نگاهِ خود به نشانه

 .جا ضروری بدانیمآوردنِ آن را در همه

 پایانِ سخن

گهذاری و  توانسهت بهدونِ نقطهه   خطِ فارسی که زمانی می

ههایِ  بهدونِ گذاشهتنِ نقطهه    یِ اضافه و حتیآوردنِ نشانه

حروف در نسخِ خطی نیازهایِ کاربران و مخاطبانِ محدودِ 

یِ شهعر و ادب بهود،   طهور عمهده در حهوزه   خود را که بهه 

یِ کهن این حجمِ د، اکنون قادر نیست با همان شیوهرَبرآوَ

هها کهاربر و   انبوه از دانش و فهن و فلسهفه را بهه میلیهون    

کند. خوشبختانه با ظهور و درستی عرضه مخاطبِ خود به

یِ نشهر  ای به عرصهها و ورودِ ویراستارانِ حرفهرواجِ رایانه

تهوان همچنهان بهه    ایم، اما نمهی هایِ بسیار کردهپیشرفت

 .اعتنا بودیِ اضافه در خط بیضرورتِ آوردنِ نشانه

دار را هایِ حروفِ نقطهه طور که ما اکنون تمامِ نقطههمان

هها را بهدونِ اسهتثنا بها نقطهه      جملهه  گهذاریم، انتههایِ  می

یِ پرسشهی را بها عالمهتِ سهئوال )؟(     بندیم، هر جملهمی

)»« هها را در درونِ دو گیومهه   قولکنیم، نقلمشخص می

ههایی  آوریم، در صورتِ لزوم در مهتن از نشهانه  می” “( یا 

ویرگول )؛(، دونقطه ):(، پرانتهز )(،  مانندِ ویرگول )،(، نقطه

(، عالمهتِ تعجهب )!( و ماننهدِ آن    -تیهره ) طِقهالب ][، خه  

یِ کنیم، بینِ کلمات بدونِ استثنا یهک فاصهله  استفاده می

فاصههله و گههذاریم، مههراقبیم کههه فاصههله را نههیمتمههام مههی

رفته به جدانویسیِ کلمهات  فاصله را فاصله نزنیم، رفتهنیم

دسهههتورِ پهههنج » ایهههم و ماننهههدِ کتهههابِعهههادت کهههرده

، «بهمخاطهههب»، «نمیتهههوان» نویسهههیم:نمهههی «اسهههتاد

، و «بکلمههه»، «بهمنههد»، «مختههوم بههالف»، «کلماتیکههه»

یِ یک از این کارها را سخت یها زشهت کهردنِ چههره    هیب

یِ توان بهه نوشهتنِ نشهانه   دانیم، پس میخطِ فارسی نمی

اضافه نیز عادت کرد و آن را بدونِ استثنا آورد و آوردن یا 

تشخیصِ بودونبودِ آن را  نیاوردنِ آن را به میلِ نویسنده و

 .به خواننده واگذار نکرد

 منابع:

 .. تهران، انتشاراتِ فاطمی1. دستورِ زبانِ فارسی 2313انوری، حسن؛ احمدی گیوی، حسن،  –

 .، فرهنگِ توصیفیِ دستورِ زبانِ فارسی. تهران، فرهنگِ معاصر2312طباطبایی، عالءالدین.  –

http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2211039
http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2211039
http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2211039
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 .زبانِ فارسی. تهران، نشرِ مرکز ، بازاندیشی2352ِآشوری، داریوش،  –

 (.، دستورِ خطِ فارسی. تهران، فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسی )نشرِ آثار2310فرهنگستان،  –

 :هایادداشت

، «اضافه کسرۀ»ارد: دستورنویسانِ ما آن را یِ مهم در خطِ فارسی نامِ واحد و گویایی ندمتأسفانه این نشانه  [2]
اند تلقی کرده« حرف»یا « نمانقش»اند. این نشانه را برخی نامیده« اضافه نشانۀ»و « عالمتِ اضافه»، «اضافه نمایِنقش»

نیز « اضافه»(. لفظِ 211اند )طباطبایی، دانسته (clitic/ Klitikon) «بستواژه»برخی دیگر آنکه (، حال159)انوری، 
الیه، بلکه میانِ فقط در حالتِ اضافه و بینِ مضاف و مضافبرایِ این نشانه چندان مناسب نیست، زیرا این نشانه نه

 .ایِ دستوریِ آن درک نکنیمرا در اینجا به معن« اضافه»شود، مگر آنکه موصوف و صفت نیز ظاهر می

 .است« ی»یِ شدهاین عالمت کوتاه  [1]

 نامۀلغت مشهور است، اکنون در «امالیِ فارسی: پیشنهاد به مقامِ فرهنگستان رسالۀ»این خطابه که به   [3]
 .در دسترس است نبشتهویکی و دهخدا

ای که در دهد. جستجویِ من برایِ یافتنِ نوشتهه توضیحی نمیطور که گفته شد، فرهنگستان در این زمینهمان  [0]
ها و یِ شنیدهرو این دالیل بیشتر بر پایهنتیجه بود. ازاینیِ اضافه را ذکر کرده باشد، بیآن دالیلِ نیاوردنِ نشانه

 .هایم استوار استنگارینامه

توان توان شرح داد که این امر چه پیامدهایی برایِ ما و ذهنِ ما داشته است. فقط به اشاره میدر این مختصر نمی  [2]
دیگر بیشتر اهلِ عبارتلِ ما ضعیف است، بهای نیرومند داریم، اما قدرتِ تحلیگفت که یکی از دالیلی که ما حافظه

به حضورِ فرهنگِ گفتاری و خطِ  -توان دیدکه بازتابِ آن را در سیاست هم می –« عقل»هستیم و کمتر اهلِ « نقل»
 .شودالفباییِ ناقصِ ما مربوط میصامتِ 

کاربردِ بجا و  :گذاری و مبانیِ نظریِ آنویرگول کاربردِ نابجایِ ویرگول بنگرید به کتابِ برای اطالعِ بیشتر دربارۀ  [6]
 .لماز صاحبِ این ق نابجایِ ویرگول

 .3زیبا جبلی، ص  فنومنولوژی روح/ هگل؛ ترجمۀ  [5]

☘ ☘ ☘ 

  نظرِ داریوش آشوری: *

داستان  یست در بارهای سنجیده و جامعی مقاله

  به قلم آقای افشاری.« ی اضافهکسره»

ی بینانه و سنجیده در بارههای باریکاز این دست پژوهش

ی فارسی از ایشان پیش از این چند مسائل زبان نگاره

ی این مبحث من هم در جستار منتشر شده است. در باره

بازاندیشیِ زبانِ »ام و در کتابِ های گذشته نوشتهسال

توان یافت. این که فرهنگستان زبان در می« فارسی

این مورد را با « خط فارسی»ی ی خود در بارهدستورنامه

شناسانه، نه با منطق علمی بلکه با نگاهِ ادیبانه، نه زبان

« زیرسبیلی»های نوشتاریِ به ارث رسیده، پیروی از عادت

کند، جای شگفتی نیست. زیرا ذهن ما هنوز به فهم در می
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در  رن، و باالتر از آن به کار بستنِ این گونه فهمعلمیِ مد

 .رفتار و نوشتار، خو نگرفته است

به یاد دارم که سالیانی پیش در ایران با دو تن از 

کردم، در پاسخِ هموندان فرهنگستان در این باره بحث می

ی اضافه چیست که اصطالح کسرهاین به»این پرسش که 

مگر ما »اسخ این بود که، ، پ«باید یا نباید نوشته شود؟

هنگامی من ضرورتِ « یم که باید آن را بنویسیم!سوادبی

های علمی و فلسفی مدرن ویژه برای متننوشتنِ آن را به

نشر »ی طرح کردم و این مقاله نخستین بار در مجله

شناسی مانندِ آقای چاپ شد، مردِ ادیب و زبان« دانش

و « فرهنگستان ینامه»احمد سمیعی گیالنی، سردبیر 

مردِ نکونامِ با همت و با فرهنگی مانند علی میرزایی، 

ی ، منطق آن را پذیرفتند و در مجله«نگاهِ نو»سردبیرِ 

زودی بر اثر فشاری که اهلِ قلم، خود به کار بستند، اما به

شان پشت« شورای فرهنگستان»و در مورد نخستین 

، با این همه نشینی شدند.گذاشتند، ناگزیر وادار به عقب

های من و برخی دیگر از این روش و پیشنهاد از راهِ کتاب

نویسندگان و مترجمان و ویراستاران در حال پذیرشِ 

تر است، از جمله آقای جعفرِ مدرس صادقی بیش و بیش

کار های کهن این روش را بهآن را با دقت در ویرایش متن

پشتکار و یِ با بندد. و من خرسند ام که پژوهندهمی

سوزی مانندِ رحمانِ افشاری نیز با منطق روشن علمی دل

 .پیگیرِ این داستان است

برای « کسره»یکی از جاهایی که نوشتنِ این 

خوانی ضرورتِ خوانی و پرهیز از ابهام یا نادرستدرست

نویسیِ امروزین است. چرا دارد، در کارِ فرهنگ-و-چونبی

ای که با دیدِ ای ارزندههدرستی در فرهنگجای آن را به

بینم. سه دهه تألیف شده است، خالی می-تازه در این دو

، به ویراستاریِ آقای «فرهنگِ سخن»ام یکی به اشاره

به « فرهنگِ جامعِ فارسی»حسن انوری ست و دیگر به 

سه -اشرف صادقی. چنان که در دوویراستاریِ آقای علی

، اگرچه از نظرِ «ی اضافهکسره»ام، این جای دیگر نوشته

ساختارِ آوایی تنها از یک مصوّت تشکیل شده است، ولی 

از نظرِ نقشِ دستوری یک تکواژ است با نقشِ پربسامدِ 

و همه  (grammatical word) «ی دستوریواژه»یک 

خوبی مسأله جا باید نوشته شود. که افشاری در این باره به

 .را روشن کرده است

 سایت خوابگرد سرچشمه:

 بازگشت به فهرست
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 هاریشۀ افسانه
 ریبعلی مجتهد جا

 
 

گفتاری سراسر جهان وجود  هایی که در ادبیاتِافسانه
نوشتاری نیز  اشته اند و سپس به تدریج در ادبیاتِد

ثبت شده اند، پیشینه ای شاید به اندازه خود زبان 
ترین پیوند عنوان مهمزبان به داشته باشند. با پیدایشِ
گمان بازگو کردن رویداد و یا ها بیدهنده اندیشه انسان

 ورزِاندیشه نتیجه حاصل از داوری گوینده در ذهنِ
ز شد، که این چه در نزد انسان نخستینی که انسان آغا
ها و پیش از آن صداهای قراردادی معیّنی مثال با واژه

شکار در جایی و یا خطری در جایی دیگر  خبر از وجودِ
های داده است، و چه شاید در رمان، داستانآگاهی می

 های پیچیده و آمیختۀاندیشه بلند و کوتاه که بیانگرِ
از این  اندیشه بوده است. انتقالِ ،دففراوانی هستند، ه

یم، در ماهیّت تفاوتی با نامچه امروز افسانه میرو آن
 ان ندارد. اما یک نوشتۀعلمی، شعر یا رم یک مقالۀ
شود ادبیات( جدا می و جا از داستان )شعرعلمی درآن
 تخیّل درآن سامان یافته و مشروط به عواملِ که سهمِ
که در یّنی است. حال آنمنطقی مع و مستدلّ عینیِ
سرایی )نظم و نثر( تخیّل بسیارآزادتر است و داستان

معموال فارغ از منطقی استداللی ذهنیّاتی را متجسّم 
 دهد.نشان می

رویدادهای زندگی روزمره همه عینی هستند؛ اما درکنار 

رو که این خود آرزوهایی را نیز به همراه دارند. از آن

اند و حتّی، با توجه نی متجسّم نشدهای عیآرزوها به گونه

آیند، به شرایط عینی موجود، دست نیافتنی به شمار می

درچارچوب آزادی تخیّل دربازگوکنندگان داستان، با 

هایی غیرمنطقی،  "واسطه"کمک رهاسازی تخیّل، 

ذهن مخاطب ایجاد  را در "جادویی"ناممکن و درنتیجه 

 سازد.را ممکن می کنند که خیالی را واقعی و ناممکنمی

انگیزی شعرسابقه روشنی دارد. این روند در بخش خیال

در داستان سرایی گاه تصادف و بخت و اقبال و درجاهایی 

آید. دراین حیطهِ خیال پروری حتیّ جادو به کمک می

ها، گیاهان و جانوران و حتی گاه اشیاء از افزون بر انسان

وسخنگویی هایی همانند انسان مانند تعقل ویژگی

شوند. گیاهان و جانوران سخنگو و عاقل در برخوردارمی

های ملل حضوردارند. گاه حتی اشیاء هم ی افسانههمه

ر صبور معروف دسنگِکنند. مانند چنین کیفیتی پیدا می

های بیشتر در افسانه). درجاهایی های ایرانیافسانه

، و این روند هستند "محلّلِ"اروپایی( معموال جادوگران 
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ها های ایران( این دگرگونیدرجاهای دیگر)بیشتر افسانه

نه لزوما به شکلی جادویی که به سان روندی کامال 

دهد؛ مثال حرف زدن جانوران و رخ می "معقول"طبیعی و

 یا تبدیل انسان به پرنده و بالعکس. 

های جهان این دگرگونی درپاسخ به در بیشتر افسانه

ی ازناتوانی انسان هستند. چرا نیازهایی است که همه ناش

 ناتوانی؟

انسان ازآغاز با دوغول بزرگ دست به گریبان بوده وعموما 

دربرابرشان ناتوان مانده است. یکی نیروهای طبیعت و 

جا دیگری نظم اجتماعیِ طبقاتی. ذکر واژه طبقاتی در این

به این معنا نیست که در جوامع قبیله ای غیر طبقاتی 

جوامع بی طبقه آینده از این دو غول  نخستین و یا در

 خبری نیست. 

ممکن است چنین انگاشته شود که در جامعه بی طبقه 

آینده، به سبب نبود نظم طبقاتی و پیشرفت فرهنگ 

اجتماعی وعدم نیاز شیوه تولید و توزیع به بهره کشی از 

نیروی کار،غول دوم مرده باشد، اما چنین نیست و نه تنها 

رهنگ طبقاتی گذشته بلکه پاره ای از های فته نشین

های موجود در نهاد انسان، که ها و زیاده طلبیخودخواهی

ها نظم اجتماعی ممکن است هنوز نتوانسته باشد بر آن

گاه زبانه کشد و خرمنی را تواند گهکامال غالب گردد، می

 حتی بسوزاند. 

در جوامع نخستین، سادگی زندگی موجب آن شد که 

ان با غول طبیعی و اجتماعی هر دو بسیار تالقی انس

های طبقاتی بعدی باشد. دگرگونی کمتراز دوران

ی تولید طبعا منجربه رو در رویی بیشتر با غول درشیوه

شد و درجامعه نیزخون تضاد طبقاتی را به طبیعت می

کرد. درنتیجه در گذرزمان در های غول دوم تزریق میرگ

یا نثر، در برخورد با این  سرایی، اعم از شعر وداستان

تر، دوغول و به ویژه غول دوم که دم به دم حریص

شد، سهم آرزوهای دست نیافتنی تر و توانمندتر میدرنده

ها، یعنی خیال، بیشترو و در نتیجه ابزار نیل به آن

 بیشترشده است.

های موجود، خیال یا کوشیده است  "درد"در پاسخ به 

و یا در مشاهده ناتوانی اش در  راهی به سوی رهایی بیابد

ای برای شکیبایی وحتی بیش ازآن این نبرد تاریخی شیوه

 توجیه رفتارغول نشان دهد.

این روندی کلی بوده است و طبعا در شرایط زمانی و 

مکانی گوناگون با اشکال و درجات گوناگون رخ نموده 

 است و خواهد نمود.

ره موضوع، در پایان این مقدمه که توضیحی کلی دربا

هایی چند است، به این نکته نیز باید پیش ازارائه نمونه

اشاره کرد که درجوامع گوناگون برحسب پیشرفت ابزار 

های مبارزه شان با این دو غول شرایط متفاوتی در برش

ها و زمانی گوناگون وجود داشته است که همه درافسانه

که  های مردم رسوب کرده است. البته روشن استداستان

نه تنها تاریخ دقیق پیدایی هرداستان و نیزتطوّرات بعدی 

ها را دقیقا با توان آنآن مشخص نیست و لذا نمی

رویدادهای معیّن تاریخی مرتبط دانست، اما به هر روی 

توان گفت که ها جزبازتاب زندگی واقعی نبوده اند. میاین

ند زندگی خود به تنهایی شامل هزاران داستان کوتاه و بل

 است.

ها گرچه رنگی از افزون براین همه باید گفت که افسانه

دوران تاریخی ظهور و تداوم خود دارند، اما لزوما همه 

حاوی آرزوهای اجتماعی ناشدنی و یا دیر دستیاب 

ها یک خط داستانی نه لزوما نیستند. در بسیاری ازافسانه

همه پیچیده و پر بزنگاه، بلکه تصویری خیالی و سرشار از 

گونه عناصر برانگیزاننده خیال وجود دارد. مثال داستان 
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های معروف و زیبای خاله سوسکه و آقاموشه از نمونه

سرشار ازرفتارها و رخدادهای تخیلیّ است. حتی در 

هایی در درون داستان اصلی چند داستان دیگر داستان

شود و حتی درجاهایی معماهایی مطرح گنجانیده می

... ها استت داستان ناگزیر از حل آنصیگردد که شخمی

 و بسیاری چیزهای دیگر.

توان چه در این گفتارکوتاه مقدماتی بیان شد، میبا آن

های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی برای هرافسانه زمینه

وعلمی معینی را بر شمرد که درزمان ظهور نخستین آن 

فسانه های متفاوت از یک اافسانه برقرار بوده اند و گونه

ها بوده است. اما با معموال ناشی ازتطوّرات این زمینه

های گوناگون درسراسرجهان ای از افسانهخواندن مجموعه

ها گسترده خیال درآن توان دید که سهم عنصرِمی

که معموال درمحاوره واژه ترازهرعنصردیگر است. تا جایی

افسانه مرادف با مفهومی غیر واقعی تلقی شده و سخن 

ارزش و یا ناپذیرفتنی با برچسب افسانه مزیّن  کم

 گردد.می

شاید درست این باشد که به این گفتار درهمین جا پایان 

های گوناگونی دردسترس داده شود، زیرا افسانه

حاضر  حال در بخش دوم گفتارخوانندگان هستند. با این

)تالیف و  "های آذربایجانافسانه" هایی ازکتابنمونه

( 2351-تهران  –انتشارات ابجد  -د آذرافشارترجمه احم

شود تا چگونگی که شامل پانزده قصه است آورده می

بازتاب نکاتی که بیان شد مستند گردد. این کتاب 

ای مبسوط درچهل صفحه است که درضمن دارای مقدمه

ها اشاره دارد و به نکات گوناگون و مهمی درباره افسانه

 گردد.خواندنش توصیه می

های یع و تغلیظ آرزوهای تحقق ناپذیرهمانند غزلتجم

هایی باور نکردنی در حدی که گاه عاشقانه به اغراق

گردد. مثال درداستان بیشترخنده دارهستند منجرمی

ای بدون هیب منطق در صحنه "ماجراهای حسین کُرد"

شود که او وکسی که در و انتظار پیشینی قرار می

رگردن یکدیگربزنند، صدرمجلس نشسته است سه مشت ب

که شود بی آنکه درجریان آن نای حسین کرد پاره می

بعدا تکلیف این نای پاره در داستان معلوم گردد. و 

که درهنگامی که نوبت زدن مشت به حسین تر اینجالب

... حسین برخاست واو "آید: رسد در داستان چنین میمی

آن شخص سمت  "کجا بزنم؟"نشست. حسین پرسید: 

استش را نشان داد. حسین چنان مشتی از طرف راست ر

برگلوی او زد که دستش از طرف چپ گردن آن شخص 

بیرون آمد. او را از در بیرون انداخت و خود بر تخت زرین 

 ."نشست و ...

های کامال نامعقول تنها بازتاب آرزوهای ناشی از این اغراق

لذتی  ها هستند. شنونده این داستان درست همانناتوانی

های زد وخورد درفیلم های کند که در صحنهرا تجربه می

 کند.را احساس میسینمایی امروز تماشاگر آن

در ادامه داستان نه به سبب نادانی داستان سرا و یا 

مخاطبانش بلکه درقالب یک آرزوی نهفته تاریخی با 

شویم. وقتی خبرکشته شدن آور روبرو میرخدادی شگفت

ن شاه عباس به دست حسین کرد به او سرکرده پهلوانا

رسد گویی هیب اتفاقی نیفتاده و شاه ازحسین کرد می

کند و وحاکم تبریزومسیح و ... چند روزی پذیرایی می

گردند. این واکنش سپس آنان ازاصفهان به تبریز باز می

یک واقعیت تاریخی است. سرباز و  قضا نشانگر نامعقول از

باب به عنوان یک انسان هیب یا پهلوان برای شاه و ار

ارزشی ندارد. اگر کسی پهلوان بزرگ شاه را با ضربه 

مشتی از میدان به در کند جایگاه و احترام او را نیز به 

 برد. ارث می
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ها ممکن است دردید نخست صرفا اغراق در این داستان

برای ایجاد هیجان درشنونده داستان وکشش بیشتر آن 

آرزوهای " هایی همۀچنین اغراقد، اما در پس به نظرآی

جوانی  "شیرزاد"پنهان هستند. مثال درداستان  "ناشدنی

که درکودکی شیری او را بزرگ کرده است دست و پای 

کند وهم او خوراکش را پهلوان بزرگی را از تنش جدا می

خورد تا جایی های بزرگی مینه در بشقاب بلکه دردیگ

ی از پرخوری او که مردم شهر نگران بروز قحطی ناش

 شوند.می

در این اغراق، توان خارق عادت شیرزاد، که درزندگی 

واقعی هرگز ممکن نیست، راه حل همه مسایل است. زیرا 

اند مردمی که تحت ستم جاری ازهرچیزی ناامید شده

 داشته شوند.باید با رویای پهلوانی چنین دلخوش نگه

گاه به ها نیزگهیکی از موضوعات مهم که در داستان

روشنی بازتاب یافته است داشتن ثروت است به عنوان 

شاه عباس وسه "داستان  حلّال همه مشکالت. مثال در

دختری که به گنجی دست یافته است به بنّایی  "خواهر

خواهد برایش عمارتی بناکند چنین کارآزموده که از اومی

 خواهم برایم عمارتی چهل اتاقهاستاد، از تو می"گوید: می

آمیزی بسازی، هر اتاق را با چهل رنگ زیبا و متنوع رنگ

ها کنی و درهراتاق چهل شیء گوناگون قراردهی. این اتاق

هرکدام دارای یک در باشد و درها را باید طوری بسازی 

ها ها به یک درعمارت ختم بشود. واتاقکه نهایتا همه آن

ر استاد د "هزاررنگ جلوه گرشود. ]با[باید درهردقیقه 

توان خانم، پول چیزی است که با آن می "گوید: پاسخ می

دنیا را زیروزبر کرد. اگر پول داشته باشی همه چیز درست 

 "چه شما در نظردارید.شود، حتی بهترازآنمی

نکته جالب این که محور اصلی این داستان انتقام 

تحقیری است از سوی شاه عباس درعالم خیال پردازی 

شاه دارای سه دختر بوده که آرزوی اولی ای. مهتر افسانه

و دومی همسری با پسران وزیرو وکیل بوده، اما شاه 

خواهد با یک عباس دخترکوچک را که گفته بوده می

شیرپاک خورده )البد طعنه به وزیران و وکیالن شیر 

ناپاک خورده( ازدواج کند و پادشاه و وزیرهم خدمتکارش 

ز مرگ نیست( تبعید باشند )توهینی که جزایش کمتر ا

کند. طی داستان شاه و وزیرش که درلباس درویشان می

به سراغ خانه مجلل چهل اتاقه رفته اند تا از راز آن سر در 

کنند. این آورند، بارهایی را برای دختربه آن باغ حمل می

داستان پردازی به روشنی بازتابی است از آرزوی سرکوفته 

که در طول تاریخ کته اینها در برابرستم اغنیا. نتوده

جزاین آرزو ازکسی ساخته نبوده است. درپایان همین 

داستان نکته دیگری نهفته است. شاه عباس ازدختر 

کند که درباره آمدن شاه به خانه اودرلباس خواهش می

رپاسخ چنین درویشی به کسی چیزی نگوید. دخترهم د

باید دهم، اما شما هم من قول می"کند که: درخواست می

قول بدهید که با صداقت و درستی با مردم رفتارکنید، 

کسی را که در خانه و چهار دیواری خود، راز دل خود را 

گذارد مجازات نکنید و از گوش با اطرافیانش در میان می

   "دادن پنهانی در خانه این و آن بپرهیزید.

جمله بسیار جالبی وجود  "سیف الملک"در داستان 

اند در قصه ها یک قرن به سرعت ان که گفته... چن"دارد: 

 . "شود ... در قصه ما نیز ...یک ثانیه سپری می

سازد. پردازی را آشکار میافسانه از این جمله وجهی دیگر

آورند تا شاید ها روی میهای ستم کش به قصهتوده

شان را با آرزوهای شیرین وخوش درعالم خیال فاصله

گرچه نه با چنین صراحتی اما  کوتاه سازند. این مضمون

حتی دربسیاری  ها وجود دارد.بیش وکم در تمام داستان

ها رخدادها از نظر فاصله زمانی منطق طبیعی ازداستان

دهند و امرنیک به سرعت جایگزین خود را از دست می
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شود. این بدان معنی است شرایط ناخوشایند موجود می

ود را به که آرزوی ناشدنی حتی برخالف منطق خ

رساند و به همین سبب تنها  شمار اشخاص داستان می

 ها بدون پایان خوش هستند.بسیار کمی ازاین افسانه

ها پادشاهی های تکراری در بیشتر افسانهیکی از شخصیت

ها است که معموال در رودررویی با مشکالت از حل آن

ماند و دست به دامان وزیرعاقل و خیرخواه خود درمی

ها دو وزیر وجود دارند، یکی د. در بسیاری ازداستانشومی

وزیر دست راست و دیگری دست چپ. که اولی خیرخواه 

و دومی تبهکار است. انتخاب دست راست و چپ برای 

تواند بازتاب یک دستورالعمل شرعی این دو صفت می

باشد برای خوردن خوراک با دست راست و طهارت 

چپ. نزدیکی مفاهیم گرفتن پس ازقضای حاجت با دست 

درستی و راستی با واژه راست نیز ممکن است بر این 

ذهنیّت اثر داشته باشد. این شخصیت پردازی بسیار رایج 

ها اساسا بازتاب دو واقعیت تاریخی است که در داستان

نخستین آن عبارت است از تضاد منافع و رقابت جدّی و 

تمام طول  گاه خونین بین بزرگان فئودال و برده دار در

که پس از ساسانیان که ایران عرصه تاریخ، و دومی این

 تاخت و تازانواع اقوام عرب، ترک ومغول بود، وآنان نیز

تری نسبت به عموما چادرنشین و درسطح پیشرفت بدوی

طبقه حاکمه پیشین بودند، برای ایجاد دستگاه اداری 

شدند و دستگاه حکومت خود به ایرانیان متوسّل می

متی آنان اساسا در اختیارواراده اینان بود که خود حکو

های بزرگ های مدیریتی ازاعیان و فئودالعالوه بر قابلیت

شان رفتند. درنتیجه دربسیاری جاها منافعبه شمار می

های دایمی بین آنان درتضاد با هم قرارداشت و رقابت

رو یافت. از اینوجود داشت و به اشکال گوناگون نمود می

ها دردونماد های مردمی این رقابتبسیاری ازداستان در

ها وزیر دست راست و دست چپ که درختم شدن داستان

رسید به خیر وزیردستِ چپ به سزای اعمال خود می

 بازتاب یافته بود. 

مهم دیگری در این روند وجود داشته است که  نکته بسیار

اه حتی هم اکنون نیزدرافکارعمومی جامعه ایرانی جایگ

ها شاه شخصی مهمی دارد. در بیشتر این داستان

یافته خیرخواه و عاری ازهر بدی بوده و هنگامی که در می

که وزیردست چپ موجب گرفتاری برای او شده بالفاصله 

کرده است. این منطق در تاریخ او را عزل و تنبیه می

افکارعمومی ایران چنین ته نشین شده است که گویا 

ها از اطرافیان او ناشی ست و همه تباهیحاکم خود نیک ا

یابد که شود. این منطق نادرست حتی تا آنجا بسط میمی

شود و حتی امروز همه معایب به مردم نسبت داده می

شنویم که گویا هرملتی الیق حکومتی است که نیزکم نمی

بر او مسلط است و هر اصالح و تغییری باید نخست در 

، که این احکام بسیار ذهن تک تک مردم  رخ دهد

های روابط نگرانه، واهی و نادرستند، زیرا به ریشهسطحی

 اجتماعی و فرهنگی توجهی ندارند. 

شود: با این جمالت آغاز می "ایلزاد"داستانی به نام 

های گذشته پادشاهی بود یکی بود، یکی نبود. درزمان"

ز بی اندازه ظالم و ستمکار. این پادشاه وزیری داشت که ا

خودش هم ظالم تربود. پادشاه ظالم با وزیر ستمکارش 

ها کشوررا تاراج کرده و دارو ندار مردم را به  زوراز آن

گرفته بودند و به قول معروف هفت خانوار نیازمند یک 

این چند جمله توصیفی دقیق و کامل  "ظرف غذا بودند.

از شرایط زندگی در ایران در طی بیش ازده قرن متوالی 

های مردمی این است گونه داستاننکته جالب درایناست. 

که برخالف ادبیات رسمی که همواره شاه را سایه خدا و 

شمرده است، و در بدترین وزیرانش را بسیا رمحترم می

شرایط به ندرت و با لحنی کامال محتاطانه آنان را اندرز 
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ترین ابایی در توصیف واقعی داده است، مردم عادی کممی

 ها و برده داران نداشته اند. ودالاین فئ

ها و گفتارها و رفتارها چنان ها اندیشهدر برخی از داستان

آید و خواننده به آسانی از است که به نظرغیر واقعی می

چنین  "ایلزاد"استان گذرد. مثال درهمین دها میآن

وزیر! "شاه وزیر را به حضور طلبید و گفت: "آمده است: 

ن در تمام دنیا یک نورچشمی دارم و آن تو می دانی که م

هم پسرم است. اگر نتوانی نشانی دختری را که در 

کاروانی با کجاوه طالیی بوده است ازروی دستمال 

هایی که داده است پیدا کنی گردنت را خواهم زد و ونشانه

به گریه  وزیر "مال واموالت را هم به آتش خواهم کشید.

  "زمهلت خواست.افتاد، التماس کرد و چهل رو

اما واقعیت این است که درمطالعه مدارک تاریخی و 

شود که چنین مالحظه رفتارهای حاکمان دیده می

دادند و بسیارهم زیاد. ای واقعا رخ میهای مسخرهصحنه

اش حتی تا این شیوه اندیشه و رفتار که در هسته اصلی

شود )مثال کنونی مانندش کم دیده نمی "مدرن"دوره 

جمهور پیشین آمریکا با دستیاران ارترامپ رییسرفت

 خودش(، هرگز تخیلی و اغراق آمیز نبوده است. 

شود. ها تعابیر شگفت آوری مشاهده میگاه در این افسانه

کارو دغل باز مثال با این که شیطان همیشه فریب

شناسانده شده و منشاء همه گناهان است، درداستان 

های داستان انی ازشخصیتشیطان با جو "با وفا اسبِ"

بازد، طوطی گذارد و چون درآزمونی به او میقراری می

ایستد دهد و بر سرقرارش میسخن گویش را به جوان می

شوند. ممکن است و آن دو بسیار دوستانه از هم جدا می

ها موج این رخداد در سوررئالیسمی که درهمه این افسانه

بیش از یک ابزار زند، دست کم گرفته شود، وچیزی می

دهد حل داستان ارزیابی نگردد. اما به روشنی نشان می

باز در ها آن چنان با انواع شیاطین ستمگر و دغلکه توده

لباس آدمیان، که بنابر مثلی رایج دست شیطان را از 

اند که به ناگزیر و شاید هم از بندند، روبرو شدهپشت می

بسیاری مردمان  صمیم قلب شیطان را قابل اعتماد تراز

 شناسند.می

ای به صراحت چنین بیان شده درهمین داستان جمله

مانند همه  ملک محمد که دید برادرش نیز"است: 

پذیرد پادشاهان و قدرتمندان هیب حرف منطقی را نمی

در وصف پادشاهی  "گل آقا"داستان  ، و یا در"...

... این مملکت پادشاهی "استثنایی چنین آمده است: 

  ]بود[برخالف تمام پادشاهان عدالت پرور ]که[شت دا

...". 

ای ها آرزوی بهروزی رعایا به گونهدر بسیاری از داستان

خورد. مثال در های حاکمان گره میبا نقصان آورشگفت

پادشاهی خسیس وبرادرش  "نصیر و نسترن"داستان 

که وزیراوست هردو محروم ازفرزند هستند و درویشی به 

د از این پس به فقرا رحم کن و نذرونیاز بده و از گویاو می

مستمندان دستگیری کن و یک هفته شکم گرسنگان را 

سیرکن، حتما به خواسته خود خواهی رسید. پادشاه 

کند و ظرف یک هفته همسراو و وزیرآبستن چنین می

جا جالب است های فقیر در آنشوند. این آرزوی تودهمی

شان دگستری در تمام زندگیکه امیدی به داکه بی آن

داشته باشند، تنها به یک هفته سیرشدن شکم گرسنگان 

اند. این داوری نشانه ژرفای ستم کشی درجامعه راضی

دهد، و ها را به ظواهر تقلیل میاست. از سویی دیگر ریشه

ای تلقین ژرفی درکاراست تا رعایا برای حل به گونه

ین داستان ین. درهممشکالت خود تنها دعا کنند و یا نفر

ها سپری شدن گویند در قصهمی"با ذکر این جمله که: 

ها طوالنی نیست. یک سال به اندازه ها و سالروزها و ماه

حتی برای  "گذرد.یک روز ویک قرن به اندازه یک ماه می
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 ، اما"خصمانه" این راه چاره تا حدودی مشروط و

 شود.شکیبایی توصیه می "غیرواقعی"

های گوناگون داده که از شاهان در داستانتصویری 

شود، بیش وکم بازتاب دهنده واقعیت وجودی آنان می

ها به تناسب شرایط روزچنان است. اما دراین داستان

شود که هیب شاهی نتواند راه داستان را ماهرانه بیان می

ها روند تداوم شفاهی های این افسانهببندد. یکی ازویژگی

هاست که هیب سانسورو حتی دهها در بین توآن

و حتی کوبیدن کتاب  -که کم رخ نداده-سوزی کتاب

)زکریای رازی(  اش تا حد کور شدن اوعلمی برسرنویسنده

از شاهی  "صمد"ها قابل اعمال نیست. در داستان برآن

مانند همه "شود که به گفته داستان سرا می نام برده

ش و خوش پادشاهان تمام عمرخود را با عیش و نو

، و در عین حال بسیارهم ساده "کندگذرانی سپری می

 می[به یاد "که وزیرش در جریان داستان لوح است، چنان

های بزرگ و باور نکردنی آورد که شاه ازشنیدن دروغ]

 . چه تصویردقیقی!"آیدخوشش می

در این داستان بر اساس همین نکته رویداد شگفتی آوری 

ها طنزآمیز و سرشاراز تخیّل تودهآید که به بیان پیش می

شب سپری "سازد: ماهیّت چنین حاکمانی را روشن می

شد. صبح زود وزیر به حضور شاه رسید و پس از تعظیم و 

تکریم و ادای احترام، دست به سینه ایستاد و گفت: 

کنم اگر کسی را قربان خاک پای ملوکانه! بنده گمان می"

کنم شاید معرفی برای همسری شاهزاده نرگس خاتون

ام که تان نیاید. بنا براین تدبیری اندیشیدهشما خوش

اگرمورد پسند شما باشد، اجازه بفرمایید درهمه جا 

اند دروغگویان را به جاربزنند قبله عالم اراده فرموده

حضوربپذیرند. هرکس شرفیاب شود و دروغ خوب و 

مناسبی به عرض برساند، شاه دختر بزرگ خود، نرگس 

   "تون را به عقد او درخواهد آورد.خا

بی محابا و ترس این  "گل خندان"در جایی در داستان 

شاهزاده که مانند تمام شاهزاده ها "جمله آمده است: 

قصه  "الیاس"داستان  و در جایی دیگر در "کودن بود ...

برخالف "گوید که: ای چنین میگو دریادی از شاهزاده

ن، با هوش، بخشنده و زیرک  تمام شاهزادگان پسری مهربا

شاه که مانند "شود: درهمین داستان باز گفته می "بود.

تمام پادشاهان عالم چیزی که برایش اهمیت نداشت عهد 

 ها.و بسیار مانند این "بست...و پیمانی بود که با مردم می

ها شخصیت منفی بیشتراربابی ظالم، گرچه در این داستان

که لزوما همواره آگاهی بی آنوزیرو یا شاه است، اما 

طبقاتی، به مفهوم نه خصوصیات فردی بلکه مرتبط با 

ها به نحو روشن و کاملی شکل ساختارطبقاتی، درنزد توده

هایی هایی ازکین خواهی طبقاتی نشانهگرفته باشد، گونه

 "ریحان خانم"دهد. مثال در داستان ازخود را بروز می

هی که نهایتا شکست ستم شا درتمام طول داستان از

شود، بدون گردد سخن رانده میخورد و اسیر میمی

ذکری ازدیگران، اما دریکی ازجمالت پایانی داستان 

درآن مجلس با شکوه برای افزونی "آید: چنین می

شادمانی مردم، فرمان قتل اعیان واشراف و فرماندهان و 

نوکران حلقه به گوش کریم شاه صادرشد و درمیان هلهله 

و شادی مردم به ستوه آمده از ظلم و ستم کریم شاه و 

ذکرعبارت  "اطرافیانش سریک یک آنان بر باالی داررفت.

اعیان واشراف بدون تصریح جانشینی جمعی دیگر ازاعیان 

ها در واشراف برجای آنان که مضمون اصلی درهمه جنگ

دوران برده داری وفئودالی بوده است، گرچه از سویی 

ورزی طبقاتی آگاهانه به معاییراخالقی کین بیانگرتقلیل

فراطبقاتی است، اما ازسویی دیگر بیانش هنوزهم شفای 

 هاست.درد دل توده

گذشته ازسرگذشت تاریخی این جامعه دراشکال طبقاتی 

ها به تناسب زمان و آن، وجوه فرهنگی نیز دراین افسانه
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 ها دارای ساختارمکان مشهودند. بسیاری ازاین داستان

داستان نویسی و تخیل پردازی ارزشمند هستند که هنوز 

 کنند.نو و جذاب جلوه می

ها از رسوم اساتیری گاه در برخی از این داستان

ی بسیارکهن مانند دفن اموال، خوراک وهمسران زنده

چنین  "صمد"شود. درداستان آنان یاد می مردگان درکنار

زحمتکش به احمد مانند تمام مردم تهیدست و "آید: می

پیری زودرس دچارشده بود و روزی ازروزها براثر بیماری 

جزئی دیده از جهان فروبست. طبق قانون آن شهر، هنگام 

بایست همسرش را نیزهمراه او به کفن و دفن احمد می

کردند، که این جا رها میبردند و در آنغار مردگان می

 "کاررا کردند.

رایران مرسوم نبوده بنا بر شواهد تاریخی چنین کاری د

اما شاید داستان سرایان از این موضوع اساتیری کامال 

غیرعقالنی بهره جسته اند تا نشان دهند چگونه با برتخت 

توانند نشینی حاکمی صالح رسوم غیرعقالنی می

کنارگذاشته شوند. درداستان صمد او پس از برتخت 

است کند. این در واقع نمادی نشستن این رسم را ملغا می

ها. شاید به کارگرفتن از دیگر رسوم ناخوشایند برای توده

رسمی که در ایران رایج نبوده به این سبب باشد که به 

نحوی کنایی به دیگررسوم غیرعقالنی اشاره شده باشد که 

ها وجود شان درنزد تودهدرعالم واقع توان الزم برای حل

فتن نداشته است. اصوال درتاریخ ایران پوشیده سخن گ

 همواره رایج بوده و دالیل مشخصی هم داشته است. 

های شکلی در توان به بسیاری اززیباییدر پایان نمی

ها گاه داستان سرایی ایرانی اشاره نداشت. این زیبایی

ها درساختارداستان وگاه درعباراتی است که در داستان

توان به ترین وجوه زیبایی ساختاری میآیند. از مهممی

های فرعی و الحاقی، معماها، هایی مانند داستانشیوه

های خاص و معنا دار ها، تکرار رویدادها با تفاوترازگونگی

هایی ها  به همراه برشها اشاره کرد. این شیوهو مانند آن

های تدوین فیلم در خط داستانی که شبیه تکنیک

درهنرسینمای امروز هستند، بر جذابیت و کشش 

 فزایند.اها میداستان

ها کم نیستند. مثال های کالمی نیزدراین داستانزیبایی

در جایی که پادشاه در گیر  "نصیر و نسترن"در داستان 

نماید به رخ می جنگی است و تهدیدی تازه از سویی دیگر

وزیر! هنوز از باران خالص نشده، گرفتار "گوید: وزیر می

دیگر که داستانی  یا در "تگرگ شدیم. تدبیری بیاندیش.

بیند و از اش را میها روی محبوبهجوانی پس از سال

رود: کند، این توصیف به کار میشدت هیجان غش می

 "زمین شد. بلوط فرشِ درختِ همچون سایۀ"

که چند نمونه آورده شده دراین گفتار، و سخن پایانی این

دهد که توده ها ها، نشان میبسیاری دیگر مانند آن

که پرداخته اند، واقعیات پیرامون را به هایی درافسانه

خوبی بازتاب داده اند و از کم وکیف همه چیز به تناسب 

شان هم ترکیبی از تخیّل دوران خود آگاهند، شیوه بیان

ها را توان این افسانهشاعرانه و گاه طنز ژرف است. می

سند تاریخی بسیارگویایی از روایت زندگی مردم در طی 

رویی با تاریخ نویسی رسمی مورخان ها، در رویاسده

 حکومتی به شمار آورد.

                                          13/8/1011 

 

 بازگشت به فهرست
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 به کجا می رویم؟
 نویسی امروز ایرانداستان نیم نگاهی به وضعیتِ

 نرگس مقدسیان

 

داخلی، برخی ازکارشناسان و تحلیلگران عرصهۀ   ثارِخوانندۀ ایرانی به آ اقبالِ ن و عدمِکتاب و کتابخوانی درایرا بحرانِ 

ضهعف   ایرانهی،  و عوامل این وضعیت شوند. سانسور، خودسانسوری نویسهندۀ  ادبیات داستانی را واداشته تا پیگیر علل

مالی ناشهر ایرانهی روی اثهار    عت ، سود جویی ومنفنپوستن به قانون کپی رایت جهانی ،نقد وفقدان منتقدان حرفه ای

تمهاعی متعهدد ، نبهود فرهنهگ     ، گسترش فضای مجازی وشبکه های اجر خارجی بر نشرداخلی، تاثیر بازار نشترجمه

، عدم امرارمعاش از طریق نویسندگی درایران وجوایز ادبی که معموال روابطی و با باندبازی همراست و مافیهای  مطالعه

اقبهالِ آثهار    عمده ای هستند که به عقیدۀ ایهن تحلیگهران باعهث عهدمِ     لِیکند....، از دالیدرآن نقش زیادی ایفا م نشر

 ثار ترجمه می شود.آداخلی و گرایش خوانندۀ ایرانی به سوی 

ذاِت هنهر گذشهتن از سهدّ، دیهوار و چهارچوب اسهت.  وقتهی سانسهور         "نویسی معتقدند داستان قینِاز محقّ بسیاری 

توانهد بهه   تواند حرفی برای گفهتن باشهد .ایهن هنهر نمهی     شود .و هنر  تهی شده نمیتهی میشود ، هنر فرما میحکم

شود نویسنده درذهنش براساس چارچوب بنویسد و وقتی براساس چارچوبی خواننده چیزی بیفزاید. سانسور باعث می

  "متنی ایدئولوژیک....ای، یعنی بنویسی یعنی خالقیت را کشته

شهود . و سهبب   ی زیست مها در آثهار هنهری مهی    هایی از تاریخ سیاسی و اجتماعی وتجربهسانسور سبب حذفِ بخش

کنهد طهوری بنویسهد کهه     خودسانسوریِ است که نویسنده ایرانی امروز دچارش شده . امروز نویسندۀ مها سهعی مهی   

تواند مجهوز بگیهرد،   ز نمیهای ناخوداگاه خود هرگداند با ثبت سرریز الیهکه میمجوزبگیرد. نویسندۀ ایرانی از آنجایی

کند درقالبی بنویسد که از خط قرمزها عبور نکند. گذارد .خودش را مقید میگیر میبنابراین دائم برای خودش سرعت
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یاد محمد کند . وبه قول زندهچه بسا نتایج ناشی از خود سانسوری بیش از سانسور درادبیات ما نقشی مخرب بازی می

ماند. کافی است در یک نقطه شروع شود تها بهه تمهام جامعهه     اه در یک نقطه محدود نمیسانسور هیب گ»مختاری:  

پوساند. به همین سبب سانسور کند. فرهنگ را از درون میسرایت کند. سانسور میکروب جان است. جان را فاسد می

نهد. روابهط و حضهور و    کچهین مهی  ها نیست. بلکه اندیشه و احساس را هم نقطهه چین شدن کتابتنها به معنی نقطه

چهین  هها را نیهز نقطهه   کنهد. حتهی گریسهتن و خندیهدن، و سهکوت و تأمهل      چهین مهی  ها را نیهز نقطهه  سلوک انسان

 «(. فعالیت و تفکر کانونی. مجله آدینه2353یاد محمد مختاری. )زنده«کند.می

دانند.  آثاری همسان ، هنری میتحلیگران سانسور را یکی از عوامل مهم و اصلی یکسان و شبیه هم شدن تولیدات   

ههای  نهویس فاقد خالقیت، تهی از اندیشه و نگاه جامعه شناختی، سیاسی، اجتماعی ...سانسور سهبب تبهدیل داسهتان   

نویسهی صهرفا بهه یهک تخصهص بهدل شهود. و        شود، داسهتان شود .سبب میهای متخصص مینویسخالق به داستان

شود و هیب نگاه حمایتی نسبت به امهرار معهاش نویسهنده وجهود     ب نمیکه درایران نویسندگی شغل محسوازآنجایی

تواند برای نوشتن بگذارد. از طرف دیگر بخاطر نپوستن ایران به قهانون  ندارد، نویسنده ایرانی وقت وانرژی خود را نمی

شود . دیگر ترجمه نمیهای کپی رایت جهانی، ادبیات ما به جهان معرفی نشده است. بنابراین اثار داستانی ما به زبان

ههای مها مثهل اثهار     این عوامل باعث عدم اعتبار نویسندگان ما دربازار جهانی شده است. تحلیلگران معتقدند اگرکتاب

 کردند.نویسندگان ترک امکان ترجمه داشت خوانندگان به کتاب ایرانی اعتماد می

مـا در   کوتاهِ . من معتقدم که داستانِشوندعرضه شدن ندارند و در جهان دیده نمی های ما فرصتِکتاب"

  «نیازاهلل بیفتح» ".خوبی کسب کنند توانند جوایزِجهانی است و اگر ترجمه شوند میِ حدّ

امروز ادبیات ایران به شدت تحت تاثیر ترجمه ست اکنون درکشور ما رقابت نابرابر و نها جوانمردانهه ای بهین تهالیف      

گیرد  اگر کتاب ایرانی خوبی شانس بیهاورد از  مه وتالیف ناشر جانب ترجمه را میوترجمه است. و در رقابت بین ترج

تری با انبوه اثار ترجمه بجنگد. منفعت و سود مهالی ناشهر   فلیتریگ ارشاد وسانسور بگذرد، باید درمیدان نبرد سنگین

زیهاد شهدن تعهداد ناشهران ،      های ضعیف بخاطر سود مالی  ناشران وایرانی امروز روی آثار ترجمه است ، چاپ کتاب

 باعث شده فقط کمیت کتاب درایران باال برود .

که همیشه به هرچیز خارجی معموال ارجحیت درشرایط ضعف فضای نقد، فقدان منتقد حرفه ای  و باالخره از آنجایی

مت آثار ترجمه ، خواننده ایرانی هر چه بیشتر س"مرغ همسایه غاز هست. "شود و حکایتِ به جنس داخلیش داده می

 شود.       ها هل داده میو نوبل گرفته

ی مترجمین ناکارآمد را، که امروزه به طور موازی، به وفور و تحت تاثیر بازار خارجی بسیاری از تحلیلگران نیز ترجمه 

ههای  ترجمهدانند. این تحلیلگران کنند ،از علل اصلی تولیدات سطحی و تهی از اندیشۀ داخلی میوداخلی ترجمه می

هها  داننهد. آن این مترجمین را علت اصهلی کهم سهوادی بسهیاری ازداسهتان نویسهان ونویسهندگان امهروز ایهران مهی          

که امروز ادبیات ما و نثر نویسندگان ما را در برگرفته ، چیزی نیست، جز تاثیر پهذیری از نثهر مهن در    آفتی"معتقدند

ن آشهنایی و تبحهر چنهدانی بها نثهر و زبهان فارسهی ندارنهد و         آوردی مترجمان رمان های غربی، این مترجمین،  چو
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نداشتند ، چون گلستان سعدی و دیگر متون شاخص نثر فارسی را چندان آشنایی نداشتند، یک زبانی و نثر سخیفی 

ها، آموختند. مسیر روبه سطحی ی این کتابرا ابداع کردند و نویسندگانی که رمان نویسی و نوشتن را از روی ترجمه

ای که شاهکارهای ای که تاریخ بیهقی، تذکره اال ولیا  را نخوانده، نویسندهشدن این مترجمین را طی کردند. نویسنده

    "تواند داشته باشدادبیات سرزمینش را مطالعه نکرده، چه نثری می

درنیستی درادبیات، تحت نویسی نیز فقدان اندیشه درادبیات را ناشی از ترویج نگاه پست مبرخی از تحلیلگران داستان

هایی چون معناگریزی وسپید خوانی ، غیاب و سقوط فهرا  دانند ، مولفه ها والمانهای ادبی پسا مدرن میتاثیر نظریه

 روایت یا کالن روایت ها....  

ه را ناشـی از تـرویج عامدانـه ی نگـا    آدرنو، هورکهایمرو مارکوزه  منتقدان  بزرگی از مکتب فرانکفورت نیز آن و

دانند. منتقد ادبی زنده یاد فتح اله بی نیاز، طـی بررسـی وتحقیـق روی    های حاکم میپوپولیستی از طرف قدرت

های حاکم عامدانه، درپی ها و قدرتهای متعددی تاکید داشت که دولتسازی در مقالهپسندی یا عوامعوامل عوام

ای هنری وعلمی بـرای خواننـدگان خـود هسـتند.     هنشر وترویج ادبیات عامه پسند و انواع خوراک فقدان ارزش

های جهان خود به فراینـد عـوام   گویند حکومتطور که آدرنو ،هورکهایمر و مارکوزه از مکتب فرانکفورت، میوآن

ها تنها از طریق تولید اقتصادی و سیاسی نیسـت کـه   ها وحکومتها دولتزنند. به گفتۀ آنپسندسازی دامن می

 کنند.ند، بلکه از طریق فرهنگ نیز خودرا دوباره سازی و باز تولیدمیکنخود را تولید می

ها و دهۀ اخیر شاهد فرایندی باشیم که متفکرین مکتب فرانکفهورت  رسد دربسیاری تولیدات داستانی سالبه نظر می

 از آن می گویند ، یعنی ترویج ادبیاتی سطحی .عامه پسند و تهی از اررزش ها ی هنری ... 

که برگزیده  جایزه های بسیار و به چهل وهشت زبان خارجی منتشر  "خالد حسینی  "از  "بادبادک باز "ون اثاری چ

که برنده  جهایزه ههای متفهاوت در     "یوناس یوناسن"از "پیرمردی که ازپنجره اسایشگاه بیرون پرید گم شد"میشود. 

برنهده ی جهایزه ی بهوکر    "آراویند ادیگا "از "سفیدببر "المان و دانمارک ودر تیراژ وسیعی درایران منتشر میشود   و

...اینها تنها نمونه هایی از بسیارانی ازاین دست هستند که درسالها ودهۀ اخیر با تیراژ وسیع  درجهان ونیهز در ایهران    

ی از ایشی گورو )که جز تهرویج سرسهپردگ   "بازمانده روز "تحت تاثیر بازار نشر خارجی، منتشر میشوند .حتی  رمان 

،چاکرمنشی و دریوزگی حرفی برای گفتن ندارد(برگزیده ی  جایزه ی  بزرگ ومعتبری چون نوبل  میشهود.جایزه ای  

که نام  نویسندگانِ بزرگی چون ماریو بارگاس یوسا، دوریس لسینگ ، گارسیا مارکز ، ژوزه ساراماگو... را بها خهود بهه    

 همراه دارد.

 به کجا می رویم؟

بهای  ما،کتاب های آشپزی  وتعبیرخواب هستند و وقتی پر بیننده ترین فیلمهای ما سهریال  وقتی پرفروش ترین کتا

پرسی این کشهور را شهاهدیم و   های فارسی وان و جیم ....هستند. وقتی رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه
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..، و وقتی سیاستمداران در بسهیاری از  جمهوری آمریکا هستیم.وقتی شاهد پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست

 های پوپولیستی سعی دارند تا آرای مردم را به سمت خود بکشانند...کشورهای پیشرفته با سیاست

بسیاری از تحلیلگران معتقدند موجی از پوپولیسم درعرصه های متفاوت ودرسراسر جهان در حهال گسهترش اسهت .    

دهنهد و  ههای سهاده مهی   ههای بسهیار پیچیهده، پاسهخ    هها بهرای پرسهش   پوپولیست "تحلیلگران این عرصه می گویند

  "شوند...مخاطبانشان نیز، به دلیل همین سادگی، شیفته آنها می

 اما آیا آثار ادبی واقعا می تواند عاری از هرگونه ایدئولوژی باشد؟

انعکاس فرهنگی است که نشات  به طورکلی ادبیات و  سبک های ادبی  ازآن جمله  آثار مدرن و  پسا مدرن  بازتاب و

گرفته ازساختارو مناسبات اقتصادی واجتماعی و سیاسی عصری که نویسنده درآن زیست می کند .به اعتقاد بسیاری 

از تحلیگران اساسا هیب اثر ادبی در حقیقت امر عاری از ایدئولوزی نمی تواند باشد .زیرا که نویسهنده درخهال زنهدگی    

پیرمهردی صهد    "و  "خالد حسینی   "از  "بادبادک باز "نگاه )ایدئولوزی(   آثاری چون  نمی کند. چنانکه  چارچوب

از یوناس یوناسون و...،نسبت به  اتفاقات پیرامون خود و وقایع دنیای امهروز،   "ساله که از پنجره فرارکرد و ناپدید شد

باشد. این آثار اتفاقا اثهاری  هسهتند عامهه    به زعم بسیاری از صاحب نظران ، از علل اصلی گزینش  این آثار می تواند 

پسند و ایدئولوژیک . همان ایدئولوزی که صاحبان  قدرت  ونئولیبرال های حهاکم  براسهاس منهافع  مهادی خهود در      

 سطح جهانی به قول متفکرینِ مکتب فرانکفورت می خواهند از طریق فرهنگ و هنر باز تولید شان کنند. 

                                                                                                                                         28/12/96 
 

 

 بازگشت به فهرست
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 1 در اندیشۀ همینگوی
 پارسی برگردان: هاشم حسینی -1گرد آورنده: الزار الزارف

 

 ا هبازخوانی نامه -1
پس  0و من سفری را به دور ایاالت متحده ی آمریکا آغاز کردیم . 3ایلیا ارنبورگ، میخاییل گاالکتینوف 2106در بهار  

از پایان این سفر نسبتاً طوالنی و سخت که سرشار از همایش های مطبوعاتی و سخنرانی های مختلف بود، ارنبورگ و 
 رک کنیم.من می بایست آن جا را به سوی کوبا و مکزیک ت

افزون بر دالیل مختلف ، یکی از انگیزه هایی که ما را به کوبا می کشاند، امید به دیدار با ارنست همینگوی بود که در    
آن جا زندگی می کرد و بندرت از کوبا بیرون می رفت. ارنبورگ با او آشنایی داشت و من گر چه او را نمی شناختم، اما 

) زنگ ها برای که به صدا در می آیند(  ناقوس مرگ که را می نوازنده ویژه رمان بسیار شیفته ی کتاب هایش، ب
 بودم که هنوز در کشور ما منتشر نشده بود.

رابط آشنا بیههههن ما و او که در کوبا ساکن بود، تلفن زد و به او خبر داد. همینگوی هم پاسخ داد که خوشحال می    
ی که وارد نیویورک شدیم، در هتل محل سکونت، یادداشتی از او دریافت کردم به شود ما را ببیند. چند روز بعد هنگام

 :این شرح

*** 

                                                           
سی های سیمونف منتشر شد. این مقاله در بر گیرنده ی برر 2150، انتشارات سویتسکی پیساتل، مسکو،  سیمونف امروز و بسیار پیشترنخست در کتاب 2 

 به چاپ رسیده بود. 2161درباره ی همینگوی بود که در 
1 Lazar Lazarev 
3 .Mikhail Galaktionov  

 بود. ( ارتشبد )ماژور ژنرال ( و روزنامه نگار نظامی که در آن زمان مدیر دپارتمان نظامی روزنامه ی پراودا2915-2109میخاییل گاال کتینوف )

 

بنا به دعوت انجمن سردبیران آمریکا درحال بازدید از ایاالت متحده ی  2102ف ، کنستانتیس سیمونف و ایلیا ارنبورگ از آوریل تا ژوئن .میخائیل گاالکتینو0 

 آمریکا بودند.
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 1906مه  16

 جناب آقای سیمونف عزیز،

که شما او را در نیویورک دیدید ، از راه دور به من زنگ زد و گفت که شما ممکن است سری هم به کوبا  2تام شولین 
شما دعوت کند برای اقامت در مزرعه ام ، به اینجا بیایید. او گفت که دعوت نامه را  بزنید. سپس من از او خواستم تا از

 به دست شما می رساند، اما من با نوشتن این نامه می خواهم در صورت امکان سفر، اصرار به آمدنتان به کوبا کنم. 

را کنار بگذارم و در کنار شما اکنون من در میانه ی یک رمان هستم، اما خوشحال می شوم که چند روز نوشتن    
باشم تا با هم به گلف استریم برویم و ماهیگیری کنیم . فکر می کنم از این کار خوشتان بیاید و شاید با هم توانستیم 

 چند ماهی گنده بگیریم . 

 را بکنید. به ارنبورگ هم نامه نوشتم و به او هم اصرار کردم تا بیاید این جا. امیدوارم هر دوی شما این کار   

خواهش می کنم اگر می توانید، این کار را حتما بکنید. آمدنتان به این جا مرا که در کنارتان باشم، خیلی خوشحال    
 می کند. فکر می کنم تعطیلی خوبی خواهید داشت.

ی گویند در گلف استریم تعداد زیادی ماهی مارلین ) شمشیر ماهی ( وجود دارد و حاال موقعی است که به آن م   
 جریان خیلی سنگین تیره، یعنی موسم خوب ماهیگیری که به هر حال یک ماه به درازا می کشد. 

 فکر میکنم هر دوی شما دوست دارید که هاوانا را ببینید. با بهترین درودهای برادرانه و امید های بزرگ به دیدارتان    

 دوستدار همیشه ی شما / ارنست همینگوی 

 

ل، سپس از آن که ارنبورگ و من نامه را از همینگوی دریافت کردیم، با خبر شدیم که به جای کوبا و اما با این حا 
توسط  "دزدیده شدن اسرارِ بمبِ اتمی"مکزیک، می بایست به کانادا برویم. در آن زمان بود که اوج جنون )هیستری( 

وی برای دیدار از کانادا، مستقیما از سوی دولت روس ها به کانادا رسیده بود. این دعوت ناگهانی از نویسندگان شور
 کانادا و با هدف روشن تلطیف روابط تا حدی سخت بینابین صورت گرفته بود. 

در چنین شرایطی احساس کردیم که رد کردن دعوت به معنای ترس و فرار ما از واقعیت تلقی می شود و از این رو ،    
ام کوشش ما آن شد که این سفر را طوری برنامه ریزی کنیم که زودتر به پایان آمریکا را به سوی کانادا ترک کردیم. تم

برسد و بتوانیم به کوبا و مکزیک هم برویم. اما با این وجود، مدت زمان معتبر اقامت خارج از کشور ما منقضی شده و ما 
 می بایست در بازگشت از کانادا، فوراً به اروپا بر گردیم. 

ا و پس از سامان دهی سفر با کشتی، نامه ای پوزش خواهانه برای همینگوی نوشتم که نمی پیش از ترک کاناد   

ماه پیش در ایاالت  6را که حدود  روزها و شب هاتوانیم برای دیدنش به کوبا برویم. همراه با آن یک جلد از کتابم 
 متحده ی امریکا به زبان انگلیسی چاپ شده بود، برایش ارسال نمودم . 

                                                           
5 Tom shevlin   
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پاسخ ، نامه ای طوالنی از همینگوی را پس از بازگشت از کانادا و درست پیش از عزیمت به وطن، در ایاالت  در   
 متحده امریکا دریافت کردم. 

فقط با حذف یک عبارت می آورم که او خطر غلتیدن یک نویسنده به آغوش  –در این جا نامه ی او را بطور کامل    
ز نمکین در آن، فراتر از حدود مجاز برای انتشار علنی آن است و شاید هم در ترجمه ژورنالیسم را هشدار می دهد. طن

 لطف خود از دست بدهد.

آن را کنار گذاشتم و این عبارت حذف شده را با چند نقطه مشخص کرده ام. باید بیفزاییم که برداشت بدبینانه    
به چشم می آید، در تضاد عمده با تجارت شخصی  نسبت به پیشینه ی روزنامه نگاری به طور عام که در نامه هم

 همینگوی قرار دارد که در خالل کل زندگی اش، به عنوان یک نویسنده، روزنامه نگاری ممتاز باقی ماند.

*** 

 1901ژوئن 21

 سیمونف عزیز،

ر خوشحال خواهید بسیار متاسفم که شما نمی توانید به این جا بیایید. اما می دانم از این که عازم وطن هستید بسیا
بود. و سال بعد که برگردید ما هم دیگر را مالقات خواهیم کرد و دوستان خوبی خواهیم بود. از دریافت نامه ی شما 
احساس خوشایندی به من است داد . شاد شدم . امکان داشت ارتباطی عمیق و درخشان با برادری نویسنده دست 

حالم گرفت . ما در کنار هم می توانستیم وقت خوشی داشته باشیم . آری این  دهد. اما از این که به این جا نمی آیید ،
 جا بر روی دریا و در بیرون ، در منطقه ی ییالقی. 

کتاب شما را دیشب دریافت کردم و امروز شروع کرده ام به خواندنش و همین که تمامش کنم، یادداشت های خود    
 صفحه که خوانده ام، می توانم به شما بگویم که چه کتاب خوبی خواهد بود. 09را برای شما ارسال خواهم کرد. از این 

 نوشتن درباره ی آن مایه ی خوشوقتی من است.

من می بایست همان اوایل که ترجمه شده بود، آن را می خواندم. اما راستش، تازه از جنگ برگشته ام و نتوانسته ام    
مهم نیست هر نوشته تا چه حد خوب باشد. مطمئن هستم که منظور مرا همه ی مطالب مرتبط با جنگ را بخوانم و 

درک می کنید. پس از جنگ اول که من در آن شرکت جستم ، تقریبا به مدت نه سال نتوانستم چیزی درباره ی آن 
ب بنویسم. پس از جنگ اسپانیا می بایست بی درنگ چیزهایی می نوشتم، زیرا می دانستم که جنگ بعدی هم با شتا

دارد نزدیک می شود. و من احساس می کردم وقت زیادی باقی نمانده است. در  جنگ سرم بدجوری داغان شد و پس 
صفحه، هنوز فاصله  911از  آن سردردهای ناجوری داشته ام. سرانجام دوباره نوشتن را از سر گرفتم. اما رمانم پس از 

ام خوب باشد به آن جا خواهد رسید. امیدوارم خوب از آب در ی زیادی دارد تا به کارزار جنگ برسد. اگر وضع جسمی 
 بیاید.

العاده را ببینم، اما خود را فوق خواستم با ارتش اتحاد شوروی همراه باشم و آن جنگِاز اول تا آخر این جنگ می   
 :م تا در آن جا فعالیت کنم چرا کهآن نمی دانست شایستۀ
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کلمه ی ساده مانند آری ، خیر ، اسب ، کثافت } گونو{ و غیر ممکن که  مگر چندمن روسی صحبت نمی کنم ) -الف
 من در اسپانیا یاد گرفتم و لغات نظامی ام( و؛ 

در کار دیگر مفیدتر  6چون من می اندیشیدم که می توانستم در کوشش برای از بین بردن کراوت ها }کراواتش{  -ب
 باشم . 

ن هم برای کارهای سخت، سپس به انگلستان رفتم و پیش از تهاجم، همراه با حدود دو سال را در دریا گذراندم . آ   
( خبرنگار بودم : دوره ای فوق العاده، اما بی فایده . سپس آن ها را R.A.Fپروازهای نیروی هوایی سلطنتی انگلستان ) 

از راه آشنایی با زبان و کشور  در مرحله ی هجوم همراهی کردم و بقیه ی اوقات را با لشکر چهارم پیاده نظام گذراندم.
فرانسه کوشیدم برای لشکر چهارم پیاده نظام و با ارتش بیست و دوم پیاده نظام نقش مفیدی ایفاء کنم و توانستم 

کار کنم اوقاتی که با آن ها گذشت، دوره ی خوش زندگی ام بود. به یاد می آورم که چگونه پس از  5جلوتر ، با ماکیس 
ز ارتش وارد پاریس شده بودیم و بعد ارتش به ما رسید. آندره مالرو به دیدنم آمد و پرسید که چند نفر آن که ما جلوتر ا

نفر  61تا  20نفر ) در بیشترین حالت ( نبوده اند و غالبا بین  111را فرماندهی می کنم . به او گفتم هیب گاه بیشتر از 
نفر را فرماندهی می کرد. در آن دیدار، هیب پرسشی مرتبط با  1111. او بسیار خوشحال بود و رفتار راحتی داشت زیرا 

 پرستیژ ادبی پیش نیامد.

آن تابستان ، از نرماندی تا درون آلمان ، با وجود جنگ ، شادترین لحظات را سپری کردم. بعداً در آلمان در شنی    
اما باز پس گیری فرانسه و  ،  جنگ تلخی در گرفت و پیش رفت.21و تهاجم روندشتات 1، جنگل هورت گن9ایفل

بخصوص پاریس، بهترین احساس زندگی ام را به من داد. حتی از زمانی که پسر بچه ای بیش نبودم، همیشه عقب 
نشینی می کردم، ادامه حمله ها، عقب نشینی ها، پیروزی ها بدون جانشین هایی که پی آن ها را بگیری و چیزهایی 

 زی چه احساسی را در تو بوجود می آورد. مشابه؛ و هیچگاه نمی دانستم پیرو

تا کنون سخت مههشغههول نهوشتن هستم و تمامی زمان : هفته ها و ماه ها که به سرعت می روند،  2102و از پاییز    
 اگر ما از آن با خبر نباشیم، خواهیم مرد.

انستم روسی صحبت کنم و همراه امیدوارم در سفر آمریکا و کانادا به شما خوش گذشته باشد. کاش من هم می تو   
شما به گوشه و کنار دنیا بروم ، چون به راستی آدم های درست کار زیادی وجود دارند که باید ببینمشان و کارهای 
خوبی هست که ما می توانیم در کنار هم انجام دهیم . آن جا که بودم، شمار کمی روسی صحبت می کردند. کاش می 

م بیست و دوم ) االن ژنرال النهام( آشنا می شدی که بهترین دوست من بود و همین طور بودی و با سرهنگ سپاه نظا
فرماندهان گردان های یکم ، دوم و سوم ) همه زنده اند( و بسیاری از فرماند هان گروهان ها و جوخه ها و بسیاری از 

 12112از تعداد نفرات نیروهایش  21ve day تا  day d22سربازان معرکه ی آمریکایی. لشکر چهارم پیاده نظام از 
نفر  33205.  سن و سال ترین نفر از بچه ها متصل به لشکر سوم پیاده نظام بود با 20135در    نفر مجروح داشت

                                                           
6    Krauts 
7    Maquis 
8    Schnee Eifel 
9    Hurtgen forest 
11   Rundstedt 
11 D day .روز ششم ژوئن 1942 که نیروهای متفقین در شمال فرانسه پیاده شدند  
12  Ve Day = Victory in Europe Day روز هشتم  ماه م1945، روز پیروزی بر فاشیسم هیتلری  
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. اما آن ها همه پیش از نشستن در جنوب فرانسه، در سیسیل و ایتالیا بودند. او بیشتر به 20135صدمات مرتبط با 
اسیر شد. بچه ی خوبیه، سروان  23پریده بود، اما بعداً بدجوری صدمه دید و پاییز در وژه  عنوان چترباز، در منطقه

خلبان و از آن ها آدم ها که افراد دوستش دارند. او هنگام بازجویی به کراوتس) آلمان( ها گفت که پسر یک مربی 
آمریکا. آلمان ها پس از آن که اسکی بوده در اتریش و پس از کشته شدن پدرش که زیر بهمن مدفون گردید، رفت 

 شناسایی اش کردند، او را به اردوگاه اسرا فرستادند، اما آخر سر آزاد شد.

متاسفانه برای من مایه ی سرافکندگی است که نتوانستید بیایید کوبا، خدمتتان باشم. آیا شعرها وروزنوشت های    
می دانم درباره ی چه سخن می گویید. هم چنان که شما  شما به انگلیسی ترجمه شده اند؟ مشتاقم آن ها را بخوانم.

هم می دانید من درباره ی چه چیزی دارم حرف می زنم. بعد از همه ی این پیشامدها، دنیا آن چنان با شرایط سرکرده 
)احتماال اشتباه نوشته شده( وجود ندارد که  20که زمینه را برای همدلی نویسندگان فراهم کرده است. دیگر گونر

عرض اندام کند و آدم ها خوب هستند و )نسبتاً( باهوش و اگر ما به جای تکرار آن دستور عمل جناب چرچیل در 
برای حفظ چیزی که حاال فقط با جنگ حفظ شود، به درک متقابل از هم می رسیدیم، تفاهم بنیابین  2129 – 2121

انم هرگاه دست به این کار بزنم ، آدم ابله ای به همگانی میسر می شد. مرا ببخش که زده ام به صحرای سیاست. می د
نظر می آیم. با همه ی این حرف ها، می دانم که بین دوستی کشورهای ما مانعی وجود ندارد و پیوند ما همان گونه 
است که دوستی پایدار کشورم با همسایه ی ما کانادا. می ماند یک امپراتوی که علت وجودی و برنامه هایش هیب گونه 

 وجیه اقتصادی یا اخالقی برای تد اوم ندارد.ت

این حرف ها به کنار، جناب سیمونف کهنسال، امیدوارم موفق باشی و محفو  از بلیات. می دانم که مثل همه ی ما    
به گزارشگری ) روزنامه نگاری ( خواهی پرداخت . اما یادت باشه که هر گاه بتوانی ... بنویسی، این گناهی نابخشودنی 

برابر روح القدس است که در درازمدت بتوانی شاهکارها بیافرینی، اما دست به کار گزارشگری بزنی. آری با این کار  در
مرتکب معصیتی کبیره شده ای و در کل آن کار است که تنها دلیل برای نوشتن است، مگر آن که روزنامه بهانه ی در 

 آمد برای گذران زندگی باشد.

ر اتحاد شوروی دارم به اسم کاسکین ) کاشکین( که البته حاال باید دیگر مردی سالمند شده یک دوست نازنینی د   
باشد. این سرخ مو )حاال خاکستری( آثارم را به روسی ترجمه کرده است. او بهترین منتقد و مترجمی است که تا کنون 

ناقوس مرگ که را می او برسان . آیا  داشته ام. اگر دستت به او می رسد ، خواهش می کنم بهترین درودهای مرا به
به روسی ترجمه شده است؟ من فقط بررسی  آن را به قلم ارنبورگ خوانده ام، اما در باره اش چیز دیگری نوازند 

نشنیده ام. آن را می توان راحت، با تغییرات اندک و حذف نام های معینی منتشر ساخت. هم چنان که در چند سال 
ین کتاب درباره ی جنگ نیست . اما اگر بگوییم شرح نبردی تپه ای بوده، درست از آب در می آید اخیر فهمیده ایم ، ا

 و در کتاب جایی وجود دارد که ما ترتیب فاشیست ها را می دهیم و با خواندنش تو خوشت خواهد آمد.

 موفق باشی و سفر خوش/ ارنست همینگوی

                                                           
13  Voges 
14 Govno 
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 هاروزها و شبانم که چند نکته ی تکمیل را بیفزایم. از کتاب خودم با انتشار این نامه اکنون بر خود الزم می د   
آغاز می کنم . شاید ارسال این کتاب برای ارنست همینگوی اقدام شایسته ای نبود. اما راستش در آن زمان آن را 

دم. پس ارسال بهترین کتاب خود می دانستم. عالوه بر این، چون موضوعش نبرد استالینگراد بود، آن را برایش فرستا
 این کتاب بنا به غرور نویسنده بودنم صورت نگرفته بود. 

نمی دانم این کتاب تا چه حد پسند خاطر همینگوی افتاد. آیا او تا پایان به خواندنش ادامه داد؟ و آیا کب توانست    
 نکردم. انتظارات او را بر آورد؟ نمی دانم.  نامه ی وعده داده شده ی او را هم در مسکو دریافت

اما در یک مورد شک ندارم ، مهمتر از سخنان سخاوت آمیز همینگوی درباره ی کتابم، چیز با ارزش دیگری وجود    
 2106داشت، چیز عمده ای و آن عواطف خیر خواهانه ی ژرف او به ما و کشورمان بود که در نامه ی مورخ پایان ژوئن 

 او موج می زند و نفس زنده اش به ما می رسد.

به یاد آوردن رویدادهای آن زمان و محاکمه ی نورنبرگ که هنوز جریان داشت، مهم است. هنوز تا صدور حکم برای    
جنایتکاران اصلی نازی سه ماه وقت باقی مانده بود. در ماه مارس همان سال، نطق معروف ضد شوروی چرچیل در 

بازتاب های آن را ما هر روز در طول سفرمان، در  ایاالت متحده ی آمریکا ، طلیعه دار جنگ سرد شد و 22فالتون
محافل مختلف جامعه ی ایاالت متحده ی آمریکا شاهد بودیم. این ها روندی معکوس از موضعی را نشان می دادند که 

 شدن نیروها را در پی داشت. 26در خالل جنگ فراهم گردیده و با اقدامات جنگ طلبان، پوالریزه

مینگوی به صراحت و بی تأمل خواستار دیدار با دو تن از نویسندگان شوروی می شود و به در آن وضعیت بود که ه   
روشنی خواسته های خود را مطرح می سازد . او یکی از این نویسندگان، ارنبورگ را به عنوان همکار ، در دوره ی 

ر جنگ جهانی دوم، جبهه های جنگ اسپانیا ، برابر فاشیسم می شناخت و دیگری را خبرنگار جنگلی می دانست که د
بین اتحاد شوروی و آلمان را در نوردید. آشکارا در شرایط جنگ سرد که ایام را به کام ها تلخ کرده بود، او می خواست 
با ما گفتگوی صمیمانه ای داشته باشد. این نکته ی اصلی را به وضوح در نامه اش و گستره ی نکته هایی که بر آن 

دریافت. شک ندارم که اگر دیدار ما صورت می گرفت، دیدگاه او بر مبنای احساسات مطرح شده مرتب است، می توان 
 در نامه اش، دوباره در میان می آمد. پس اهمیت نامه اش از این منظر، ورای حد تقریراست.

هایی بودند از محتوای نامه ی همینگوی در می یابیم که در آن لحظات، نیروهای جنگ سرد برای همینگوی همان    
دارِ که عمدتا چرچیل نمادگرایی کرده و او مطمئناً از این رهگذر، آن گاه که چرچیل سههههازمان داده و طالیه

را به یاد می آورد. همینگوی آشکارا حهههههلقه ی  2121و  2129شود، سال های نظامی علیه شوروی می گری مداخله
نخست، آن ها فراخوان مداخله را سر می دادند و در دومی معرکه  می بیند . در تاریخ 2106و  2121محکمی بین 

 فالتون، فراخوان شروع جنگ سرد را جار زدند.

فرصتی دست داد که به کوبا بروم و به کمک رفقای آن کشور، از خانه ی همینگوی دیدن کنم.  2162در ماه دسامبر    
مسئوالن دروازه ی خانه را قفل کرده و نگذاشته بودند هیب  در آن زمان خانه هنوز به صورت یک موزه در نیامده بود.

                                                           
15 Fulton 
16 Polarizationقطبی شدن، قطبش  
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شیئی از آن بیرون برده شود. همینگوی تازه مرده و فقدان او چشمگیر بود. و این سطرها، همان هایی هستند که آن 
 روز در خانه اش و در دفتر یاد داشت هایم نگاشتم . 

ی واقع است در کناره ی هاوانا و دور از دریا که دیده نمی شود، اما ... تقریبا غروب بود که وارد شدیم ، خانه بر کوه   
چشم اندوز زیبایی دارد . تپه ها تا افق گسترده اند، سبز. هوای آن جا در میانه ی روز بسیار داغ، اما شامگاه در فرو 

این قرن ساخته شده و نشست آفتاب خنک و دلپذیر می شود. خانه، ساختمان ویالیی کوتاهی است جادار که در اوایل 
 که کوبا را به عنوان اقامتگاه دائمی خود برگزیده بود، آن را از یک فرانسوی خرید. 2101همینگوی در سال 

شش ماه از مرگ همینگوی می گذشت و او یک سال پیشتر خانه را ترک کرده بود. احساس می کردی که خانه    
 در گذشته بود.  پیش از سفر همیشگی مالکش زودتر متروکه مانده،

مفهوم سکونت با معنای مخروبگی در هم تنیده اند و به احتمال زیاد از این آمیزه است که مفهوم سکونت در روان    
آدمی ، نه گرما ، بلکه سرمای اندوه را می آفریند. خانه انباشته از کتاب های زیاد بود. مبل های کهنه و فرسوده در 

ر گرفته ی خالی و نیمه پر، نشان های افتخار شکار بر دیوارهای طوالنی و رنگ نزده ی سالن پذیرایی و بطری های غبا
ترک برداشته. پوست گنده ی یک پلنگ. شاخ هایی با ابعاد باور نکردنی. با دیدن آن ها می اندیشی که آیا او این اشیاء 

 را بسیار پیش از این، در تپه های سبز آفریقا دنبال نمی کرد؟

از پسران همینگوی، چند عکس و پرتره از دوستانش ، یک پوستر مربوط به آگهی گاوبازی و چند طرح  چند عکس   
 گاو بازی اثر همان هنرمند طراح پوستر. 

اتاقی که همنگوی در آن کار می کرد کامال کوچک و باریک است. یک میز مطالعه ی قدیمی چسبیده به دیوار و یک    
 ی آن ها را خاک پوشانده است.ماشین تحریر کهنه. روی همه 

در حمام روی دیواری که ترازویی پای آن است، چند نشانه با مداد کشیده شده است و چند صد رقم و تاریخ. آخرین    
 اشاره دارد. مالک خانه عادت داشت اضافه وزن خود را زیر نظر داشته باشد.  2161شماره به ژوئن 

تابخانه است تا اتاق مطالعه، میز بزرگی به چشم می خورد که به هر کاری می در اتاق بزرگ که بیشتر شبیه یک ک   
خورد تا میز کار یک نویسنده. به نظر می آید که همینگوی در این جا مطالعه می کرد و می اندیشید . اما هر چه را می 

نگوی به عنوان هدیه برای او خواست بنویسید در همان اتاق کوچک انجام می داد. بنا به گفته های راهنما، همسر همی
یک برج ساخته بود، اما او از آن استفاده نکرد. او فقط در طول روز میهمانانش را در آن جا به حضور می پذیرفت و 

 سپس به اتاقش که به آن خو گرفته بود، بر می گشت.

ا بعدا از نزدیک دیدم ساختمانی نخستین بار که واژه ی برج به گوشم خورد، فکر کردم آن جا یک برج واقعی است. ام   
 است باریک، بغل خانه و بیشتر مانند کوشک یا کاله فرنگی است برای تماشای پیرامون . 

 در باالی آن یک تلسکوپ خاک گرفته قرار داشت، نمایی از یک بانو که دستی در ستاره شناسی داشت. 

ینگوی مدت زمانی از وقت خود را با آن ها سپری می در خانه تعداد زیادی گربه وجود دارد. گفته می شود که هم   
کهرد. رفتاری که من آن را از همینگوی بعید می دانم، زیرا  تصورش مشکل است که او را همنشین این همه گله گله 

 گربه ببینی . من بیشتر انتظار داشتم که سگ های گنده دور و برش باشند تا گربه ها.
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ر میان اشیایی که روی میز ریخته شده بود، یک آلبوم مربوط به عکس های شصتمین زاد در کتابخانه بر روی میز، د   
می پرداخت. هم چنان که در  25روز او چشم مرا گرفت. در کوبای آن زمان، هزینه های جشن را شرکت با کاردی 

است که شرکت با کاردی ها پیداست، پوستر های روی دیوار که میزهای جشن را کنار آن چیده بودند، بیانگر آن عکس
 جشن را راه انداخته بود. 

عکس ها او را در میان جمعیت نشان می دهند: نه شاد است و نه غمگین ، بی تفاوت. این مراسم هیب شوقی در    
 وجودش بر نیانگیخته و او به این نتیجه رسیده بود که خشم خود را فرو بخورد و تاب بیاورد.

آمدیم ، حسی از تباهی و دلتنگی وجودمان را انباشته بود. انگار از یک گورستان بر می  از خانهههه کههه بهیرون   
گشهههتهیم نه یک خانه. شاید حس و حال  من در آن لحظات بر آمده از شنیده هایم درباره ی پایان زندگی اش بود. و 

، سکونتگاه مردی بزرگ و هنوز قوی بود به نظر می آمد که خانه همراه با صاحبش، پا به سن کهولت گذاشته و در پایان
 که پیری و خستگی او را از پا در آورده بود. 

آن روز چیز بیشتری در دفتر یادداشتم ننوشتم و اکنون هم نمی خواهم چیز دیگر بیفزایم . ارنبورگ که با او در سال    
 این خانه را دیدم ، دیگر زنده نیست .  2106

مینگوی از من خواسته بود سالمش را بهه او برسهانم، در قیهد حیهات نیسهت. آن چهه       هم که ه "سرخ مو"کاشکین    
پیرامون من وجود دارد ، دو نامه است : یکی کوتاه و دیگری بلند، نوشته شده بر روی کاغذ نازک، اما دارای بافت به هم 

 .فشرده ی محکم که نشان گذشت زمان بر آن ها پیداست

 

 هابازخوانی کتاب -2

همینگوی آشنایی شخصی نداشتم، اما می دانم که همینگوی انسان از همینگوی نویسنده جد نیست. او بی آن که  با   
پرده پوشی کند، جدا از کتاب ها و قهرمانانش و درست تر گفته باشم، جدا از آن هایی نیست که او در وجودشان همان 

، گستره ی اندیشه و احساس، شهجاعت، آمهادگی   خصلت هایی را دوست می داشت که درون خود می خواست: قدرت 

                                                           
17 Bacardi 
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برای ایستادن در دفاع از موضوع کسی که باور دارد حق با اوست. آمادگی به خطر انداختن جان خود به پای ایهن بهاور   
 ...«چیزهای بدتر از جنگ هم وجود دارد: ترس ، خیانت و خودخواهی »که 

نویسهنده  »ر همهایش )کنگهره( دوم نویسهندگان آمریکها، بها عنهوان       ، د2135عبارت باال را، در سخنرانی اش، ژوئن     
به زبان آورد. البته جمله هایی از این دست، نمی توانند حق مطلب را نه دربهاره ی قهرمانهانش ادا کننهد و نهه     « جنگ

 بازتاب کامل شخصیت خود او باشند. به هر حال در شخصیت آدمی خصلتی وجهود دارد کهه صهفات باقیمانهده را ههم     
تعیین می کند. غیر ممکن است یک همینگوی را تصور کنیم که خساست، خیانت، ترس یا خبر چینهی قهرمانهانش را   

 زیر تهدید مرگ یا فروش عقاید به خاطر یک کاسه آش را بخشیده باشد.

؟  اگر و به راستی هنگامی که این پرسش پیش کشیده می شود، چه چیز است که همینگوی را ترد ما عزیز می دارد   
بخواهیم به آن پاسخ روشن بدهیم، آن چیست؟ این اصول اخالقی واال که قهرمانانش بر مبنای آن زندگی می کننهد و  
حرف هایشان را بی تکلف به زبان می آورند، اصولی که زندگی خود همینگوی شاهد آن بوده و او خود را نسبت به آنها 

ه زندگی همینگوی و نه کتاب هایش محدود به این ها نیستند. بهه ههر   ملزم می دانست، کدامند؟ البته باید گفت که ن
 حال اگر بگویم بدون این اصول اخالقی زندگی و کتاب هایش قابل تصور نیستند اغراق نخواهد بود.

در اکثر آثار همینگوی، عشق به زن  جای وسیعی را به خود اختصاص داده است. مسئله ی شهجاعت انسهانی: خطهر       
د ایثاری، آمادگی برای نثار جان خود در راه دیگری را نمی توان از سیمای واقعی همینگوی جدا کرد. چیزی کردن، خو

با شخصیت اشان ههم خهوانی   « عاشق »که یک نفر آن را عشق می نامد و دیگری مفهومی متفاوت. مردمی که واژه ی 
 اژه را صرفاً فقط یک کلمه می دانند. )هارمونی( دارد و کسانی دیگر که از آن می گریزند. آنان که این و

هنگام خواندن آثار همینگوی، در یافتن این نکته دشوار نیست که ترسویان و خود شیفتگان به راستی که ناتواننهد از     
عشق بهره مند شوند. با این حال، دیگرانی که عواطف خود را عشق می نامند ، پس نویسنده آن را جزو وجهدان آن هها   

می دهد. همه ی خوانندگان به یکسان ، عریانی نگاه همینگوی از رابطه ای بین مرد و زن را دوست نمی دارند. به  قرار
هر حال باید به خاطر داشته باشیم که این رابطه با همه وضوح و جزئیاتش فقهط هنگهامی بهرای همینگهوی کشهش و      

شته باشد و از این رو، همینگوی آن چهه را کهه بهه    عالقه بر می انگیزد که پشت آن یک عشق یا شروع عشقی وجود دا
عشق نینجامد یا در پی شور و شیدایی عاشقانه نباشد ، فقط ذکر می کند و دیگر در بهاره اش بهه شهرح و بسهط نمهی      
نشیند. به هرحال سنت او از شرح روابط بین مرد و زن، دور از سنت کالسیک های روسی است. بخش عمهده ی آن بها   

ت دارد. آن چه که به هیب عنوان عشق نامیده نشود، اغلب توسط همینگوی با بی اعتنایی و با دقت جراح تولستوی قراب
 وار توصیف و بندرت با ذکر جزییات بازآفرینی می گردد.

در بازه ی عمر همینگوی چند جنگ رخ داد. اگر بخواهیم درست تر بیان کنهیم، همینگهوی خهود شخصهاً در چنهد         
می توانست از رفتن به آن ها خودداری کند. وضعیت عینی شرایط، نه تنها این تکلیف را ضروری  جنگ شرکت کرد که

نمی ساخت، بلکه احتماالً در سر راه تجربه های او مانعی قرار  می داد. او در جنگ جهانی اول، جنگ داخلی اسهپانیا و  
ود، امها بهی دغدغهه ی جهان، بها سهیر و       جنگ دوم جهانی شرکت کرده بود. گرچه نگرشش به این جنگ ها متفاوت به 

 سلوکی یکسان در هر کدام  شرکت کرده بود.
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به روشنی  بیان شده است. به هر حال  وداع با اسلحهجنگ اول که برای او بیگانه و در واقع جنگ او نبود، در رمان    
فرین جنگ آن ها را به کهارزار  در میانه ی کثافت و خجالت این جنگ، مفهوم احساس رفاقت با مردمی را بازیافت که ن

مرگ پرانده بود ، شجاعت هم چنان شجاعت باقی مانده بود و ترس همچنان ترس و تحت هر وضعیت بی معنا، که آن 
ها خود را آشکار می ساختند، خصال بنیادینی وجود داشت که در آن میانه، ارزش های ذاتی از دست نمی رفتند و وقار 

 ی ماند و حقارت روح فرو افتاده و پلشتانسانی هم چنان با شکوه م

او آشکارا اعالم داشت که : ما در پی درک مستدل از  2135جنگ داخلی اسپانیا ، میدان رزم همینگوی بود. در سال    
مجرم بودن فاشیسم هستیم و این که چگونه در برابرش بایستیم . و بنا به این باور بود که او، ایستاده در برابر فاشیسم، 

 انب اسپانیای  جمهوری خواه را گرفت.ج

با خواندن آثار همینگوی درباره ی آن جنگ، نه تنها ژرفای حضور شخصهی اش در آن، بلکهه حجهم کامهل تهراژدی         
شکست اسپانیای جمهوری را در دل او احساس می کنیم. ممکن است ما با این یها آن قضهاوت همینگهوی در داسهتان     

اختالف نظر داشته باشیم و  ناقوس مرگ که را می نوازندتوانیم با بعضی از صفحات  موافق نباشیم. می ستون پنجم
یا حتی صفحاتی را مردود بشماریم، اما نباید از یاد ببریم که پیروزی فاشیسم اسپانیا برای او تا پایان عمهر بهه صهورت    

نده باشد ، به این نکته شک نخواهد یک تراژدی باقی ماند و داغ بردلش گذاشت. کسی که همه ی آثار همینگوی را خوا
 کرد.

شرکت همینگوی در جنگ جهانی دوم در راستای پیگیری منطقی شرکت او در جنگ داخلی اسپانیا بهود . او حتهی      
در خالل جنگ اسپانیا، بیشتر از یک بار، نام های فرانکو و موسولینی را در کنار نام های هیتلر و موسهولینی قهرار داده   

خوبی حلقه ی ارتباط بین این نام ها را درک کرده بود . جنگ جهانی دوم برای او ادامه ی جنگ با فاشیسهم   بود. او به
گشت که از اسپانیا شروع شده بود. پنج سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، او که زیر بار خاطرات تلخ جنگ کمر خم 

از آن همه تلخنای خاطرات، هم چهون گذشهته، در   را نوشت،  به آن سوی رودخانه و در میان درخت هاکرده بود،  
مورد یک نکته هیب شکی به جا نگذاشت که : فقط یک راه برای سرکوب قلدر وجود دارد و آن شکست دادنهش اسهت.   

 باید ریشه اش را بکنیم.

ی روند حضور همینگوی در جنگ، بی هیب افت و خیزی با شجاعت رقم خورده است. امها شهجاعت او فقهط نتیجهه        
شجاعت ذاتی و آمادگی برای خطر کردن نبود. این واقعیت با این اعتقاد گره خورده بود که یک نویسنده بایهد همیشهه   

در اوج دومین جنگ از سه  2135حقیقت را بنگارد و از جمله حقیقت جنگ را، اگر در پی نوشتن جنگ باشد. در سال 
نوشتن دربهاره ی حقیقهت جنهگ و ههم چنهین      "نین نوشت : جنگی که بختک وار بر سر او فرود آمد، درباره ی آن چ

همراه شدن با آن خطرناک است . هنگامی که یک نفر به جنگ می رود تا حقیقت جنگ را دریابد، ممکن است به جای 
ا آن به مرگ برسد. اما اگر از دوازده نفر که به جبهه می روند، فقط دو نفر از آن ها سالم برگردند، حقیقتی که آن ها به 
خود می آورند ، درست است نه سخن پراکنی درهم و مغشوشی که به نام تاریخ به خورد ما می دهند. این که حقیقت 

. از نظهر همینگهوی، ایهن حقیقهت اسهت کهه ارزش       "ارزش رودررویی دارد یا نه ، نویسندگان خود باید تصمیم بگیرند
 به همراه داشت.2100و  2139، 2129رویارویی دارد. و او خود این کنکاش را در جنگ های
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دوبهاره مهی    "چه چیز است که همینگوی را نزد ما عزیز می دارد ؟"هنگامی که آن پرسش پیش کشیده می شود :    
خواهم جواب دهم : آن کنکاش و شجاعت رویارویی با حقیقت مورد نظرش است که او را نزد ما عزیز مهی دارد ! آری ،  

 یقت، در سخت ترین و هولناک ترین اوضاع سده ی بیستم .جستجوی ترس ناپذیر او در پی حق

خواننده هنگام سیر در آثار همینگوی، بدون در نظر گرفتن چیستی موضوعات و تنوع آن ها، پیوسته در مهی یابهد        
از ایهن   که او از تنهایی آدمی نفرت داشت و می کوشید راه برون رفت از آن را بیابهد و نبهردی بهینهه را بیازمایهد. و او    

تنهایی است که می گذرد تا به دوستان و زن مورد نظرش برسد. آن گاه به اقدامی دست می زند که در پیوند با مهردم  
 او را حتی به شرکت در جنگ می کشاند و در پایان مرگش را رقم می زند.

ههای متفهاوت از روابهط    هستی همینگوی دنیای متفاوتی است، سرشار از زندگی های متفاوت، حلقهه هها و مهارپیب       
اجتماعی بسیار دور از ما که در دل آن ها پیوند نویسنده و جامعه گره می خورد. اما در میانه ی این ها، نپهذیرفتن پهر   
شور تنهایی اجتماعی تحمیلی اش به چشم می خورد.  اعتراض خشهمگین او بهه آن بهه عنهوان هنجهار )نهرم( هسهتی        

اش را با مردم به اشتراک بگذارد. پاسخ به پرسش باال را روشن تهر مهی سهازد. و     انسانی، شوق قوی برای آن که زندگی
این یعنی آن چیزی که همینگوی را در چشم ما عزیز می دارد و من می خواهم در این جا به وضوح آن را پاسخ دههم:  

انسهان زیبهایی و افتخهار    این همان است ! کنکاش )چالش( دائمی او با آن فرد گرایی که وا نمود می کنهد در تنههایی   
 )غرور( نهفته است.

در اندیشه  جشن بیکرانو آخر سر ، یک نکته ی ارزشمند : من پس از خواندن کتاب منتشر شده پس از مرگ او ،     
ی عمیقی فرورفتم با اطمینان بگویم که این کتابی است درباره ی پاریس دهه ی بیست سده ی بیستم و همزمهان بها   

 ن و ماندگاری از او که ابعاد واقعی خدمتش به ادبیات جهان در سده ی بیستم را به ثبت می رساند.آن، دریافت روش

 مفهومِ اسپانیایی -2

 است. خورشید هم چنان می درخشدی رویدادهای نخستین رمان همینگوی  29اسپانیا بوم جا    

ا کرد و هنوز اگر بخواهیم از مضهمون اسهپانیا   را نثار خاطره ی دیدارش از اسپانی تابستان پر خطراو آخرین کتابش    
در کار خالقانه ی همینگوی سخن بگویم ، آنگاه باالتر از آن چه در این جهت به یاد می ماند، نوشته هایی است کهه او  

 به عنوان شاهد و شرکت کننده در جنگ داخلی اسپانیا نوشته بود .

نگ داخلی اسپانیا زد، اما بخش غالب آثارش بها ایهن مضهمون، در    همینگوی بعدها ، دوباره گریزی به رویدادهای ج    
 یا در اوج نبرد یا در خالل پی آمدهای مصیبت بار پس از آن نوشته شدند. 2101و  2135سال های سن 

بهه زبهان    ناقوس مرگ که را مـی نوازنـد  یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم ، بسیار مشتاق بود که رمهانش     
 ده شود.روسی برگردان

هنگامی که نوشتن آن را شروع رد، رنج های مردم اسپانیا ناشی از مراحل پایانی جنگ داخلی هنوز التیام نیافته بود    
و هنوز درخشش خون بر سنگفرش خیابان ها چشم ها را خیره می ساخت. فاشیسم با وحشیگری تمام جمهوری تهازه  

                                                           
18  locale 
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مونیخ صورت گرفته و سیاستمداران فرانسه و بریتانیا در تهدارک قربهانی    بنیان اسپانیا را لگد کوب کرده، معامله ای در
 کردن چکسلواکی به پای خیانت هایشان بودند.

که همینگوی رمانش را به پایان برده و در حال انتشار آن بود ، چکسلواکی از روی نقشه ی اروپا محو  2101در سال    
بریتانیها از سهوی دیگهر،      -می زد و بین آلمان، از یک سو و فرانسه  شده ، لهستان اشغال و در سیالب خون دست و پا

جنگ زرگری در گرفته بود. غرابت این تهدیدهای ساختگی بعد ها آشکار شد که رهبران فرانسه و بریتانیا در نطق های 
گیری کهرده ، مشهت   آتشین، این امید را پروراندند تا بتوانند جهت جنگ را تغییهر داده و از رخهداد آن در بهاختر جلهو    

 آهنین فاشیسم آلمان را روبه خاور برگردانند.

اما اتفاقات آن چنان که آن ها انتظار داشتند روی نداد. با آن که هیتلر همه نیروهایش را رو به اتحاد شوروی گسیل    
ا متصهرف شهده ، در   داشت، اما پیش از آن لندن را بمباران هوایی کرده، کشورهای بلژیک ، هلند ، دانمهارک و نهروژ ر  

 شمال فرانسه فاجعه ها آفریده و مقاومت فرانسه را شکست داده بود. – 21دونکرک

در روزهای طغیان فاشیست های اسپانیا برافروخته شده بود ، سراسر قاره ی اروپها را   2136شعله هایی که در ژوئن    
همنگوی دلشوره اش را داشت، اتفاق افتاده بهود.   در بر گرفت و فجایع جنگ جهانی دوم را به وجود آورد. آن چه را که

او در هنگامه ی جنگ داخلی با فاشیسم اسپانیا، خطر را با تمام وجود احسهاس مهی کهرد. پهس از شکسهت نیروههای       
با موضوع مسلح شدن در برابر فاشیسم را که بر گرفتهه از   بی درنگجمهوری خواه در اسپانیا ، ضرورت نوشتن کتابی ، 

 ونبار جنگ داخلی بود، مطرح ساخت. قید بی درنگ را همینگوی مطرح کرد نه من .درس های خ

همینگوی فاشیسم را بالیی انسانی می دانست و آشکارا نفرت از آن را با مَنشی آشتی ناپذیر ابراز می کهرد. او کسهی      
آن به نبرد می پرداخت. مقاالت مهی  بود که انزجارش را جامه ی اقدام می پوشاند و با همه ی امکانات و توانایی اش با 

نـاقوس  زیر رگبارهای مرگبار نوشت و رمان  راستون پنجم  نوشت و علیه آن افشا گری ها می کرد . نمایش نامه اش
درست در پایان جنگ داخلی اسپانیا بیرون داده شد. و سر انجام خود علیه فاشیسم به میدان  مرگ که را می نوازند،

 آمد.

د را محدود به یک جنگ نکهرد.  او گزارشهگر جنهگ ههای مصهیبت بهار روزگهار خهود مانهد. شهواهد           همینگوی خو    
 روشنگرانه ای از تاثیر او، از جنگ داخلی اسپانیا تا جنگ داخلی دوم باقی مانده است .

ارزه ی متحهد و  او با این باور که نفرت از فاشیسم نباید فقط در گفتار باشد، خواستار آن بهود کهه بایهد آن را در مبه       
را بهه گهرد همهایی دوم نویسهندگان      "نویسنده و جنگ"سخنرانی های پرشور عملی ساخت. در همین سال ها بود که 

آمریکا ارایه داد. او چکیده وار به کشتار توده ای شهروندان مادرید به دست فاشیست اشاره می کند واز ذکهر جزییهات   
 هد که چرا به طور مشروح فاجعه را گزارش نداد:خودداری می ورزد. از این رو باید توضیح د

اگر آن جنایات را توصیف می کردم، حالتان به هم می خورد ، به استفراغ می افتادیهد. ممکهن بهود شهما را وادار بهه      " 
نفرت کند. اما ما نفرت نمی خواهیم. ما به فهم مستدل از جنایت ورزی فاشیسم نیهاز داریهم و ایهن کهه چگونهه بها آن       

فت کنیم. ما باید به خوبی دریابیم که این کشتارها نمایش قدرت نمایی یک قلدر است، قلدر گنده ی فاشیسم که مخال
 "باید شاخش را بشکنیم  و شکستش دهیم...

                                                           
21 Dunkerk در استان نور  نبرد دونکرک دراین شهر رخ داد شهر دونکرکNord .فرانسه واقع است 
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را کسهی نوشهته کهه از     ناقوس مرگ که را می نوازندگفتن این که آثاری با مضمون اسپانیا و گرانقدر ترین آن ها    
شته، حق مطلب را ادا نمی کند. رمان مزبور را کسی نگاشته که در یک دسهت قلهم نویسهندگی و در    فاشیسم نفرت دا

دست دیگر سالح ضد فاشیسم را گرفته بود و کتاب، هنگامی به نگارش در آمد که جنهگ خهونین علیهه فاشیسهم کهه      
سی را فرا نگرفته بهود کهه آن   همینگوی در آن شرکت داشت، با شکست تلخی به پایان رسیده بود . آن تلخنا، وجود ک

روز فقط تماشاگر خارج از گود جنگ باشد . ما با انسانی روبرو هسهتیم کهه همهدردی مهی ورزد و  وجهودش ناشهی از       
بختک شکستی است که خود شخصاً زهرش را چشیده و درد آن را تحمل ناپذیر می داند. در همین راستا باید گفت که 

ی گفت مبارزه ی بیشتری را باید ادامه داد و باور نداشت که فاشیسم موجهودیتی  این کتاب نوشته ی کسی است که م
 سراپا قدرتمند است.

 رمان مورد نظر، در تداخل دو کشمکشی نوشته شده که ما را در فهم آن بسیار کمک می کند.   

اه دارد تا لوله ی تفنگش را در فرجام رمان، قهرمان، روبرت جُردن با دقت و ظرافت زیاد می کوشد دستش را ثابت نگ   
 –روبه افسر فاشیستی نشانه رود که پیشاپیش جوخه اش به سوی او پیش می آید... و ما می دانیم که یک ثانیهه بعهد   

یعنی لحظه ای که رمان به پایان می رسد،روبرت جردن ماشه را خواهد کشید. این حرکت نمادین، گرچه نویسهنده ای  
ایی نداشته، اما اثری نمادین دارد. جردن آماده ی پذیرش مرگ، آشکارا در آخهرین نبهرد   مانند همینگوی قصد نماد گر

حاال اگر حمله موفقیت آمیز باشد، تو چی می خواهی؟ همه چیز و هر چیز که دستم به آن برسهد...  امها   "می اندیشد: 
  "اگر این حمله خوب از آب درنیاید، حمله ی دیگه کار ساز خواهد بود..

من این اندیشه های دم آخر قهرمان داستان، جنبه نمادین )سمبولیک( روحیه ی همینگوی را هنگهام تکمیهل    به نظر 
 کتابش نشان می دهد

رخ می دهد. جُردن که می اندیشد اگر این حمله با ناکامی پایان یابهد، امها حملهه ی دیگهر      2135ماجرای رمان در    
، در ذهنش تدارک حمله ی دیگری را می بیند. او می میرد بی آن که بداند موفقیت آمیز خواهد بود. و او با تمام وجود

جنگ اسپانیا چگونه تمام می شود. البته آشکار است که همینگوی با نوشتن صحنه ی فرجام کار به خوبی می داند که 
ی اش، پنهدارهای  جنگ اسپانیا چگونه پایان یافته است. به هر حال او به قهرمهان داسهتانش، در آخهرین دقهایق زنهدگ     

اطمینان بخش باال را می بخشد. بی شک او با نوشتن کتاب تراژدی  اسپانیا، به نبرد فراتر دیگری علیهه فاشیسهم مهی    
اندیشید. پشت اندیشه های جردن، بیانگر حمله موفقیت آمیز دیگر، افکار همیههنگوی درباره ی جنگ آینده قهرار دارد  

 ی زند.که شیشه ی عمر فاشیسم را بر سنگ م

نوشته شده، یکی از آدم های عادی  2139که در سال  "شوفرهای مادرید"همینگوی در یکی از طرح های کوتاهش،    
ضد فاشیست را توصیف می کند. او به روشنی و در یک قالب مستقیم ژورنالیستی، باور خود به امکان پیروزی آینده بر 

ی تونی رو سر فرانکو ، موسولینی یا هیتلر شرط بندی کنی. اما پول اگر بخواهی م"نیروهای فاشیسم را بیان می کند: 
 ."را نشونه رفته 11من، هیپولیتو 

این کلمات هنگامی نوشته شدند که جنگ در اسپانیا هنوز ادامه داشت و البته قلم از بیان خوش بینی آن ها نهاتوان     
وی مبنی بر این که فاشیسم شکست مهی خهورد،   است. پس از شکست جمهوری اسپانیا، جهان بینی اصول مند همینگ

در آخرین نفس های به شماره  افتاده ی جمهوری، همینگوی در فراخوان خهود دربهاره    2131تغییری نیافت در فوریه 

                                                           
21 Hipolito – hipolyte  در اساطیر یونان و روم، فرزند تزه با مالنییه از زنان آمازون پسری به دنیا آمد به نام هیپولیت که به شکار و تمرینات 

 سخت عالقه داشت .
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هم چنان که زمهین ههیب گهاه نمهی     "ی کشته شدگان آمریکایی در اسپانیا که مرثیه ای را می مانست، چنین نوشت: 
هیب گاه به بردگی تن نداده بودند، نخواهند مرد. کشاورزانی که روی زمین، آن جا که مردگهان مها   میرد، آن ها هم که 

آرمیده اند کار می کنند به خوبی می دانند که  آنان به چه دلیل در گذشتند. در خالل جنگ برای رزمندگان جمهوری 
 هایی وجود دارد که آن ها را به یاد بیاورند. وقت کافی وجود داشت که حقایق را دریابند، برای اینان هم همیشه فرصت

مردگان ما در دل ها و ذهن های کشاورزان اسپانیایی به کارگران اسپانیایی، همه مردم درستکار ساده  و خوب که به    
بها  جمهوری اسپانیا باور داشتند و برای آن جنگیدند و تا دیر زمانی که مردگان ما در خاک اسپانیا زندگی می کننهد و  

 "بقای خاک باقی می مانند ، هیب نظام استبدادی در آن جا پیروز نخواهد ماند.

جمالت باال را همینگوی هنگامی نوشت که به قول خودش ضرورت فوری برای شهروع بهی درنهگ بهر روی رمهانش         
ح قهرمهانی ههای   را احساس کرد . کتابی که به عنوان مرثیه ای برای مردم عادی، شر ناقوس مرگ که  را می نوازند

جان باختگان راه آزادی سرزمین اسپانیا بوده است. در میان این مردم اسپانیایی یا غیر اسپانیایی روبرت جُردن هم می 
زیست، یک آمریکایی که جان را فدای اسپانیا کرد. شخصی که آینه ی شخصیت خود ارنست همینگوی است و دیدگاه 

که اساساٌ اکثر قهرمانان اصلی کتاب، خشهم مصهالحه ناپهذیر و فعهال همینگهوی از      های او را بیان می نماید باید افزود 
 فاشیسم را ارایه می دهند.

زندگی در جنگ، پیچیده و متناق  است این تناق  بازتابی از شرایط زندگی و دیدگاه  -تصویر هستی در این رمان    
گذشهته ی قهرمانهانش در اردوگهاه و در سلسهه      های خود همینگویی بوده است. همینگوی فراسوی نبردههای از خهود  

مراتب میدان های جنگ، موارد نامطلوبی را می بیند که مورد انتقاد قرار می دههد. آن هها را مهردود مهی شهمارد و از      
پذیرش آن ها خودداری می کند : نبود هماهنگی در کوشش ها ، وجود دیوان ساالری )بروکراسی(، حماقت، سنت ها و 

یستی. این ها هستند که در روبرت جُردن و خود همینگوی آتش خشم بر می افروزند. خواننده هم با دیدن اثرات آنارش
 آن ها عصبانی می شود.

همینگوی با تمام وجود احساس می کند و در می یابد که کمونیست های اسپانیا و  حزبشان بودند که می توانستند    
مقاومت کنند و این مبارزه را برخوردار از قدرت تشهکیالتی و اراده ی محکهم    در برابر فاشیسم اسپانیا و فاشیسم آلمان

در راه پیروزی به پیش ببرند. او در همان حال ، با هشدار  و با تردیدی تلخ به مشکالتی می اندیشد که با تسلیم کردن 
 فرد به اراده جمعی و نیاز اجتماعی مرتبط هستند.

یده و عذاب آور بود. البته او به روشنی دریافتهه بهود کهه بهدون انضهباط آهنهین،       انضباط حزبی برای همینگوی پیچ   
پیروزی بر فاشیسم غیر ممکن است و دستاوردهای جنگ داخلی از دست می رود. با وجود فشار همه این تنهاق  هها،   

بر همهه چیهز    باقی است، ناقوس مرگ که را می نوازنداما حس وظیفه شناسی که در وجود روبرت جوردن، قهرمان 
به پیروزی می رسهد. امها ایهن تنهاق  ههای خهاص، دارای یهک         ستون پنجمقهرمان  -چیره می گردد و در فیلیپ  

مشخصه ی آشکار و عمیقاً دراماتیک هستند که برای همینگوی جنبه ی ارگانیک پیدا می کنند. او نمی توانست رابرت 
نیست مصمم که در جنگ داخلی در کنار مردم قرار داشت و وارد جُردن را به شیوه ی دیگری توصیف کند . و این اوما

کارزار شده بود، به نتیجه ای منطقی می رسد مبنی بر آن که پیروزی را فقط می توان همراه با کمونیست هها بدسهت   
 آورد. 

های دیگهر و   روبرت جُردن یک فرد گرای آرمان خواه باقی می ماند. ریشه های عواطفش به جامعه ی دیگر، دیدگاه   
خیزش دیگری پیوند خورده اند. او در سرتاسر رمان و به رغم مخالفتش با ایده های کمونیستی، برای آن که نسبت بهه  
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جنبش مردم در مبارزه علیه فاشیسم ، صادق بماند، رنج پیگیرانه ای را تاب می آورد. روبهرت جهردن در مسهیری کهه     
 ی پیرامون، چرخشی به دیدگاه های خود نمی دهد.برگزیده، تا پایان، بی تفاوت به تناق  ها

متفهاوت بها همهه ی واقعیهت هها،       -همینگوی در طراحی تصویری پیچیده و متناق  از اردوگاه جمههوری خواههان     
مهمترین چشم انداز ها را باز نمی نمایاند. برای او مهمترین هدف، پیروزی بر فاشیسم است. او همچنان کهه قهرمهانش   

زی مهمتر از شکست فاشیسم را در نظر ندارد. قهرمان رمانش نمی تواند آینده اش را بدون این آرزو تصور می بیند، چی
کند. او آماده است در این راه بمیرد و بر این باور است که همه باید چنین کنند. دیگر مهم نیست که جان آدمی تا چه 

فشهانی دریهغ نمهی ورزد. روبهروت جهردن مهی اندیشهد :         حد عزیز و ارزشمند است. به نام این هدف هر انسان از جان
اکنون یک سال است که برای آن چه به آن باور دارم جنگیده ام . اگر ما در این جا برنده شویم در هر جای دیگر هم "

نکنم پیروزیم . دنیا مکان قشنگی است و ارزش دارد به بهای نفرت از آن چه جانم را فرا گرفته بجنگم و میدان را خالی 
 .")سپس به خود گفت ( و تو بخت یارت بوده که چنین زندگهههههههی خوبی داشته ای 

خواندن صفحاتی از رمان که همینگوی روایت گر فروریزی آرمان جمهوری خواهان، هوشهیاری فاشیسهت هها و بهی        
یعنی صفحاتی، آن جا که احتیاطی جمهوری خواهان همراه با کارشکنی هاست، به نحو غیر قابل تحملی دردناک است. 

او توصیف می کند چرا آن چه در آغاز جنبش، برای هجوم علیه فاشیسم خوب پرورانده شده بود، ما آخر سر به سقوط 
انجامید، جان را زجر می دهد. نویسنده از هوشیاری فاشیست ها نسبت به این هجوم می گویهد و بهی احتیهاطی ههای     

ی کشد و  ناتوانی شان برای حفظ اسرار نظامی را آشکار مهی سهازد. رنهج او بهی     نیروهای جمهوری خواه را به تصویر م
شمار است: آن جا که می نویسد با وجود  خواسته ها و کوشش های کمونیست ها، ناهماهنگی ها و آشفته کاری ههای  

مشترک را بهه تنگنها   دیگران امان را می برد. آن جا که کارشکنی های ژنرال میاجاس را آشکار می سازد که مبارزه ی 
می کشاند. آن جا که از مارتی روایت می کند که قدرت در اختیار را پوچ و بی نتیجه و حتی گاهی اوقات مجرمانهه بهه   
کار می گیرد. و آن جا که در اوضاع و شرایط مذکور، مشاوران نظامی در شرایط به نحو باور نکردنی دشهواری بهه ارایهه    

د که همه ی این ها و بسیاری ناگفته های دیگر به هم گره خوردند و زمینه ی سقوط خدمات می پرداختند. و چنین ش
ههیب وجهه    بهه  جنبش جمهوری خواهانه را فراهم ساختند. با این حال و با وجود تلخنای باور نکردنی این صهفحات، او 

ری می گزیند. بهر عکهس سراسهر    تقدیر گرایی نمی کند و از این نتیجه ی بدبینانه که جز این نبوده و نخواهد بود ، دو
 وجودش سرشار از خشمی  است بیانگر آن که فرجهههههام کار می بایست جز این می شد.     

شرنگ شکست در وجود او نه به معنای تسلیم، بلکه درسی عینی از رویدادهاست. انگهار نویسهنده دارد مهی گویهد :        
ه فاشیسم برزمیم، مها ههیب گهاه ایهن آفهت بشهریت را شکسهت        اگر به شیوه جمهوری خواهانه امان در آن هجوم علی"

نخواهیم داد. . و اگر ما این اشتباهات را دوباره  مرتکب شویم ، بی شک فاشیست ها دوباره ما را شکست خواهنهد داد .  
ن من نمی خواهم این کاستی ها را دوباره مرتکب شوم و آن ها دوباره به شهکلی دیگهر روی دهنهد ایهن کهه بگوینهد آ      

 ."رخداد تلخ اتفاقی ناگزیر بود، اصالً فکرش را نمی کنم

کتابی اسهت پُهر آِب چشهم. همینگهویی کهه درسهت آن را پهس از شکههههست          ناقوس مرگ که را می می نوازند   
جمهوری نوشت، نمی توانست جز این روایتی داشته باشد. اما در آغاز این مقالهه نقهل قهولی از او آوردم بیهانگر آن کهه      

اعتمهاد بهه شکسهت     -م اسپانیا می گویند آن ها را هیب گاه نمی توان در بردگی نگاه داشت و این نکته ی اعتماد  مرد
 ناپذیری مردم، تا پایان رمان و در غرش ناقوس های عزا دایره می بندد.
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زار ضهد  پیشتر خاطر نشان ساختم که دریافت من از تصویر روبرت جردن بیهانگر شخصهی اسهت کهه حاضهر در کهار         
جانب مردم را می گیرد و پا به پای آن ها تا پایان پیش می رود. اما هم زمان که تا انتها از این راه بهر نمهی    –فاشیسم 

گردد در دلش و روحش از دودلی ها، شک ها و انگاره های نادرستش از آن چه انقالب می تواند و بایهد باشهد در امهان    
 نمی ماند.

خود گذشته است، در راه جنبش مردم می رزمد و به موازات آن به توده ها مهی اندیشهد.    روبرت جردن که مردی از   
انقالب و کمونیسم را از یاد نمی برد و به داوری درباره ی آن ها و بسیاری موارد دیگهر مهی پهردازد کهه مها بها آن هها        

نهیم و تناقضهات آن هها را مهورد     سنخیت نداریم. در این جا نیازی نیست که همه ی اندیشه های جردن را رد گیری ک
تحلیل قرار دهیم. زیرا تناق  تنها سرشت شخصیت اجتماعی او بوده و بنابراین این امر در سراسر رمان نه فقط از نظر 

 روان شناختی موجه است، بلکه منطقی هم هست.

است و انقالب اسهپانیا را بها    رمان جنگ داخلی اسپانیا را نویسنده ی آمریکایی نوشته که قهرمان اصلی آن آمریکایی   
چشمان او می نگرد. در خوانش و داوری جنبه های متنوع آن نباید واقعیت مذکور را نادیده بگیریم، زیرا این نکته است 

 که به ویژه زیر بنای رمان را تشکیل می دهد و تا حد فوق العاده ای عامل )فاکتور( تعیین کننده ای است.

سیار عمیق همینگوی به عنوان یک نویسنده، اما آشهکار اسهت کهه درک زنهدگی اسهپانیایی و      به رغم توانایی های ب   
انقالب اسپانیایی که او از طریق جردن ارایه می دهد، در موردی با برداشت حسی خود اسپانیایی هها کهه بهرا ی آزادی    

 است.جمهوری  ایشان می جنگیدند ، تطابق ندارد.  و البته این رخدادی کامالً طبیعی 

شاید خوانندگانی باشند که بتوانند و شاید بیان دارند که نویسنده بنا به حسی نادرست و ارایه ی ذهنی  زندگی و    
شخصیت ملی مردم اسپانیا سزاوار انتقاد از سوی نمایندگان آن مردمی باشد که او درباره ی آن ها نوشته است. این 

اما حتی اگر خواننده رمان را در معرض موجه ترین تردیدها قرار دهد که انتقاد بر مبنای عواطف ملی تشدید می شود. 
مرتبط با جنبه های خاص بعضی از جزییات، حتی بعضی از اعتقادات نادرست نویسنده باشند ، بی شک یک نکته ی 

ت. این عشق مهمترین را نمی توان نادیده گرفت که : همسگوی رمان خود را با عشق عمیق به مردم اسپانیا نوشته اس
وفادارانه ی لطیف و خشمگین، قادر است ضعف ها را ببیند و شگفتا، تلخنای شکست را بچشد  و با احترام و حتی 

ستایش همراه گردد: در یک کالم : این رمان گرچه از خطا مبرا نیست، اما جلوه ی عشق عظیم شخصی بزرگ و امین 
 به مردمی بزرگ منش و نازنین ست .

مرتبه خطای کتاب همینگوی که در نوع خود سترگ و با شکوه است، دلیل نمی بینم که در برابر  آن در بازگفت    
 خاموش بمانم. برای تعیین مشخصات آن کافی است به یک نمونه ی شاید روشنگرانه اشاره کنم.

ن جها در میهدان   باشهم . آ  12در بیستمین سالگرد مراسم نبرد استالینگراد، فرصهتی دسهت داد کهه در  ولگهو گهراد        
رزمندگان فرو افتاده، آتش نامیرایی را به یاد مردمی که در مبارزه علیه فاشیسم جان باختند، برافروخته اند. این اقهدام  
بعدها در سراسر جهان تکمیل شد و معجزه ی استالینگراد نام گرفت . آن جا در میدان زیر ستون یاد بهودی معمهولی،   

ا خفته است که قهرمان اتحاد شوروی نامیده می شود. او کسی نیسهت جهز سهروان    فرمانده ی گروهان مسلسل چی ه

افتهادم: چریهک هها،     که را می نوازنـد  ناقوس مرگ. در آنجا بود که ناخودآگاه به یاد صحنه ای از 11روبن ایباروری
باروری پسهرش را  کمونیست ها و غیر کمونیست ها در میان خود بحث می کنند که آیا درست است که بانو دولورس ای

                                                           
21 Volgograd .در سال 1961 شهر استالینگراد را ولگوگراد نامیدند  
22  Ruben Ibarruri  
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به مسکو بفرستد یا نه. در این جر و بحث هاست که حاضران بانو دولورس ایباروری را محکوم می کنند کهه او خهودش   
برای آزادی اسپانیا می جنگد و دیگران را هم به شرکت در این نبرد فرا می خواند، اما پسرش را بهه مکهان امنهی مهی     

 فرستد.

ساله به آن جا ر فت، نبرد خونینی جریان داشهت . روبهن در    11پسر بانو ایباروری حدوداً که  "مکان آرام"اما در آن    
اتحاد شوروی وارد کارزار با فاشیسم آلمان گردید. فاشیسمی که مادرش در اسپانیا با آن جنگیده بهود. او هماننهد یهک    

آزادی روسیه ، بهرای آزادی اسهپانیا و بهرای     قهرمان با آن جنگید ودر پای دیوارهای استالینگراد فرو افتاد: مرگ در راه
آزادی تمامی بشریت..آری او چنین جان باخت . در آن صحنه ی رمان که همینگوی خطا می کند، تاریخ کالم خهود را  
به ثبت رسانده است . البته همینگوی فقط در این جا نیست که دچار خطا می شود. نمونه های دیگری را هم می توان 

 اخت، اما این قضیه روشن ترین نمونه ای است که در حافظه ی من حضور دارد.خاطر نشان س

چند صفحه از رمان به دیدارهای قهرمان داستان همینگوی ، روبرت جردن با مشاوران نظهامی و گزارشهگران اتحهاد       
ات متناقضهی  شوروی اختصاص دارد که در آن زمان در اسپانیا حضهور داشهتند. ایهن صهفحات در برگیرنهده ی اطالعه      

هستند. همینگوی حق مطب را به قهرمان گرایی و از خود کذشتگی ایثار گونهه ی ایهن افهراد مهی دهههههههههد. گهولز       
گزارشگر را به صورت مردانی زرنگ ، قوی و بی باک در باالترین حد به تصهویر   10مشاور نظامی و همینطور کارکف13

م خود از روس ها به تصاویر نامبردگان می افزاید. از جهات بسیاری کشیده است. اما در همان حال نقوشی که بنا به فه
 دور از واقعیت هستند. 

همینگوی شناخت واقع بینانه ای از همه چیز نداشت و نمی توانست واقعیاتی درست نما را باز آفریند. درست تهر آن     
ش داده شده اسهت کهه بها مقهدار زیهادی      که در این رمان دیدگاهی شخصی و عمیقاً ذهنی نسبت به افراد مذکور نمای

خالقیت هنری همراه است و از این راه دیگر نیازی به توضیح یا توجیه پیدا نمی کند. من فکر می کنم کهه همینگهوی   
در این مسیر است که آگاهانه به اشخاص مزبور نام های غیر واقعی گولز ،کارکف و کاشکین را می دهد. در موارد دیگر 

قعی را به کار می گیرد . مطمئناً همیشه خواننده اغوا می شود که نام های خیالی را با نام ههایی واقعهی   اما اسم های وا
عوض کند که در ذهن او می توانند در موارد خاصی حضور داشته باشند. اما به نظر من نباید این گونه برخورکرد، زیهرا  

در جاهای دیگر و بنا به ضرورت، نام های واقعی را  شخص ممکن است مرتکب خطا گردد. از سوی دیگر، نویسنده خود
برمی گزیند . اما در موارد دیگری دست به این اقدام نمی زند و این خواننده است که خود باید این امر را مهورد توجهه   

 قرار دهد.

تحهاد شهوروی   که در رمان به عنوان اقامتگاه مشهاوران نظهامی و دیگهر افهراد ا     12توصیف همینگوی  از هتل گیلورد   
طراحی شده است، در دل خواننده احساسات پیچیده ای به جا می گذارد . تاکید همینگوی بر زندگی راحهت سهاکنان   

 هتل در لحهههظات محاصره ی مادرید، تامل برانگیز است .
وبرت جردنی به هر حال هنگامی که به این اغراق آشکار می اندیشیم، نباید فراموش کنیم که نماهای هتل از چشم ر   

جان می گیرند که در پشت خط دشمن قرار دارد. او در چند قدمی مرگ ایستاده و با اشتیاق  تمام در رویای آن است 
که در گذر از رنج ها زنده بماند و همراه با ماریا به مادرید برگردد. او به هتل گیلورد می اندیشد و اتهاق ههای گهرمش،    

، خواسته هایی معمولی اما در آن لحظات مرگ و زنهدگی، دسهترس ناپهذیر، ههم     نوشیدن یک پیک ودکا و لیوانی آبجو

                                                           
23  Golz 
24  Karkov 
25 Gaylord Hotel 
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چون سرزمین موعود.  دقیقاً در این حالت که نمادهایی متضاد ذهن جردن را که متوجه هتل گیلورد اسهت، همهراه بها    
کهه در موقعیهت   احساساتی اغراق  آمیز می آکند این اغراق، تا محدوده ی معینی در بر داشت ذهن هر کس دیگر هم 

 جردن قرار می گرفت، به وجود می آمد.

به هر حال شخص باید به خطر عدالت چیز دیگری هم بگوید. یکی از کسانی که در جبههه ی نزدیهک مادریهد مهی        

ناقوس مرگ که را می جنگید، مشاور نظامی یکی از هنگ های اسپانیا ومعروف به قهرمان اتحاد شووری، با خوانهدن   
بخندی زد که در آن درد تلخناکی را می شد احساس کرد. او به من گفت که آن ها یعنی او و کسهانی دیگهر   ، لنوازند

که در اکثریت قرار داشتند، حتی نمی توانستند در هتل گیلورد تصور راحتی نسبی را داشته باشند. آن هم به این دلیل 
 آن ها اجازه نمی داد که حتی یک بار آن جا باشند. ساده که جنگ  و انجام وظایف  هنوز به فرجام نرسیده اشان به

چندین صفحه از رمان که با لحن خشن ناتورالیستی نوشته شده انهد، بهرای ادبیهات سهنتی  روسهیه تهازگی دارنهد.           
همینگوی این زبان را بخصوص اغلب در آخرین صحنه هایی از زندگی چریک ها می آفریند. با این حال من نمی توانم 

ارات کسانی موافق باشم که می گویند  عشق جردن به ماریا با نوعی عریانی اضافی توصیف شده است. اگر بگویند با اظه
که درجه ی این عریانی بسیار دور از سنت ادبی ماست، تا حدی قابل قبول است، اما همینگوی کسی را وادار نمی کند 

ودش نهادینه شده اند پیروی نمایهد. درسهت اسهت کهه     که از این برونه )فرم( های هنری که در سنت ادبی شخصی خ
عشق جردن و ماریا با جزییات بسیار پرده دران توصیف گردیده، اما این حس و حال در رمان، به صورت نیروی چیره و 
همه جانبه ای از خوبی است که بازتاب می یابد. دو نفر به عنوان بخش ناپیدای یک عشق توانمند و خالص متقابهل بهه   

در می آیند. و من شخصاً بر این باورم که صفحات مربوط به عشق تراژیک جردن و ماریا، در برگیرنده ی قدرتمند حس 
 ترین و شور انگیزترین لحظاتی است که در کار خالقانه ی همینگوی در کل، نوشتار خالصی را به وجود می آورند.

 جانبه از فاشیسم است و دردناک.بر می گردم به صفحه ی آخر رمان که سرشار از نفرت همه    

تو می توانی اگر بخواهی روی سر فرانکو یا موسولینی یا هیتلهر  "دوباره به یاد سخنان همینگوی در گذشته می افتم :  
 . "شرط بندی کنی . اما پول من می رود طرف هیپولیتو

آیا همینگوی "ی منشی همینگوی بود، پرسیدم: اسپانیایی که زمان 16که هاوانا بودم ، از روبرتا هرِرا  2161در ژانویه    
 "این جا در کوبا گاهی به یاد اسپانیا می افتاد؟

آه ، آره ... بیشتر اوقات . حتی به نظر من ، او کوبا را دقیقا به این دلیل برای زندگی برگزید، زیرا در "هِرِرا پاسخ داد :    
ی فرانکو به هجرت آمدند. برادرم هم از مهاجران اسپانیایی است .  این جا اسپانیایی ها زیاد هستند. آن ها پس از سلطه

، در تیپ بین الملل دوازدهم جمهوری خواههان فعالیهت داشهت و در      15او پزشکی بود که در سپاه درمان هیل برون 
 "تمام این سال ها دکتر همینگوی بود.

ان هرِرا ، پژواک اعتقاد عمیق قلبهی ام را احهههساس مهی    نقل قول باال را از دفتر یاد داشت هایم آوردم، زیرا در سخن   
 کردم . به نظر چنین می آمد که آثار  حضور همینگوی در دوران جنگ داخلی اسپانیا، هم چنان باقی مانده است.

شاید بتوان چنین گفت که آن جنگ بخشی از شخصیت کسی شده، که تراژدی جمهوری اسپانیا برای او  نوعی تراژدی 
 .ش بوده است . همینگوی نه تنها زندگی اش را با یاد اسپانیا ادامه داد، بلکه در آن زیستشخصی ا

                                                           
26 Roberta Herrera 
27 Heilbrunn 
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، در دره ای به اصطالح فاشیست ها: در گذشتگان، بنای یادبود بزرگی را بر پا داشهته بها     19فرانکو در گواداراما پاس   
تها   121از بتن مسلح نصب کهرده بهه ارتفهاع     هدف جاودان ساختن پیروزی اش بر جمهوری اسپانیا. بر فراز آن صلیبی

متر. ابعاد این بنای پیروزی را در اختیار ندارم اما آن ها را می توان در همه ی کتاب های راهنما پیدا کرد. به ههر   111
 کیلومتری مشاهده کرد. 31حال ، این صلیب را می توان از فاصله ی 

درید ساخته، سخنان همینگوی درباره ی فاشیسهم و ادبیهات در ذههنم    با بیاد آوردن این صلیب که فرانکو نزدیک ما   
فقط یک نظام سیاسی وجود دارد که نمی تواند نویسندگان خوبی به وجود بیاورد و آن نظام ، فاشیسم "نقش می بندد: 

ته است. فاشیسم یک دروغ است و به همین دلیل است که ادبیات بی حاصل ثمره ی آن است و هنگامی که بهه گذشه  
 "سپرده شود و ناپدید گرد، از آن تاریخی به جا نمی ماند مگر شرحی از کشتارهای خونین.

کیلومتری دیده می شود. ادبیات توجیه گر فاشیسم بقهایی نهدارد. یعنهی در واقهع      31صلیب بنای یاد بود فرانکو از    
رده بهود، فاشیسهم ثابهت کهرده کهه      جایگاهی در زندگی معنوی انسانیت ندارد. هم چنان که همینگوی پیش نگری که 

سترونی و بی حاصل را به بار می آورد. و برای اطالع، رد و مسیر آن را فقط می توان بها ذره بهین یهک کتهاب شهناس      
مشاهده کرد. تا کنون بناهای یادبودی به افتخار آنان که برای پیروزی مردم اسپانیا جان باختند، ساخته نشده است. در 

ت در خاک اسپانیا خفته اند ، آن جا که همینگوی درباره اش گفته: برای همیشهه بهاقی خواهنهد    گذشتگان ضد فاشیس
 ماند و همه ی مستبدان را جا خواهند گذاشت و نامیرا به بقای خود ادامه خواهند داد. 

دی مردم اسپانیا ارایه ادبیاتی که علیه فاشیسم به کارزاری آشکار و رو در روی پا نهاد و توصیف به یاد ماندنی از تراژ   
ی داد، ثابت کرده که نامیراست. نامیرایی آن را صدها میلیون نفر از خوانند گان سراسر جهان به اثبات رسانده اند. همه

 آن چه که همینگوی درباره ی جنگ داخلی اسپانیا نوشت ، بخش جدا نشدنی از نامیرایی ادبیات است.

1912 
 ، مجموعه مقاالت و یادمان های کنستانتین سیمونف«مه نگارهمیشه روزنا»کتاب  :برگرفته از

Always a Journalist, Konstantin Simonov, Progress Publishers, Moscow, 9191 
 

 
 "سُرخ زنانِ رَسته" بالۀ از ایصحنه

 بازگشت به فهرست

                                                           
28 Guadarrama  Pass 
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 مرداد بر ادبیات داستانی 28بازتاب کودتاِ 
 قدسیاننرگس م

 
 

های شرایط اگر با تعبیر نظریه پرداز جامعه شناسی چون لوسین گلدمن از آثار ادبی، که آثارهنری را آینه ای از واقعیت

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود هنرمند می داند، موافق باشیم ، یا اگر نگاه نظریه پردازان پسامدرن، که اثهارادبی  

طورکهه  حسهین پاینهده در اثهر     نآرا بپذیریم، برهر روی  دانند،ی هنرمند میاز جامعه ای شکسته و چند وجهیرا آینه

 و چه از نوع مهدرن یها پسها مهدرنِ آن،     سنتی، ادبیات چه کالسیک و گوید،می "نقد ادبی و دموکراسی"خواندنی خود 

کند، نشات ن زیست میآمند در ای که هنرجامعه اقتصادی های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی است که از واقعیتبازتاب 

هها و  ههای ادبهی از دل ضهرورت   همۀ افهرینش های ادبی، حاصل تحوالت فرهنگی و اجتماعی هستند؛ گیرد و سبکمی

 جهند. فرهنگی بیرون می تحوالت اجتماعی و

توان اک و امیل زوال میچنانکه بازتاب وقایع تاریخی انقالب فرانسه را درآثار نویسندگانی چون ویکتورهوگو، انوره دو بالز

جامعۀ روسیه درآثار نویسندگانی چون شولوخوف ، بولگاکوف، نابهاکوف و ماکسهیم   2125دنبال کرد؛ یا تحوالت حوالی 

از  "تههران مخهوف  "های جنبش مشروطه را درآثهاری چهون   شود. در کشورما نیز بازتاب تحوالت سالگورکی دیده می

روز سیاه "زین العابدین مراغه ای،  از "سیاحتنامه ابراهیم بیگ "حیم طالبوف، ازعبدالر "کتاب احمد " مشفق کاظمی،

 از احمد خداداد و ...شاهدیم.  "کارگر
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ی ادبیات رابطهه ای دو سهویه ، مکمهل و متقابهل بها زمینهه      "از استیون گرینبلت  "تاریخ گراایی نوین "ی بنا به نظریه

های پیدایش جنبش مشهروطه  و در  ادبیات دورۀ مشروطیت یکی از علتتوان گفت . به عبارتی  می"تاریخی خود دارد

که جنبش مشروطه  و تاریخ آن برهه، در تحول درونمایه ، مکاتب و چنانهم نهایت رقم خوردن وقایع مشروطیت بوده،

 های ادبی آن مقطع تاریخی تاثیرگذار بوده است. سبک

 19،سبک ودرونمایۀ ادبیات، در مقطعِ تهاریخی قبهل و بعهد ازکوتها     اجتماعی و شکل  -تاثیرات متقابل حوادث تاریخی

، اغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت، به قدرت رسیدن محمد مصهدق، قیهام سهی تیهر و فراگیهر شهدن        31مرداد سال 

ههای اجتمهاعی و سیاسهی،    هها، آزادی ، با توجه به استبداد حاکم و بسته شدن همۀ روزنهه جنبش  و سپس شکست آن

اجتماعی حاکم شده بهود، در ادبیهات    -ها، فضای یاس و حرمان، ترس و وحشتی که بر فضای سیاسیها، اعدامبازداشت

 آن برهۀ تاریخی به وضوح قابل بررسی است.

ای کهه  ادبیهات، همچهون آینهه    درهنهر و  31مردادِ سال  19ی بعد از کوتاوضعیت جامعه و فضای یاس و حرمان حاکم 

شعر  می سراید و را" زمستان"شعر ماندگار  ،یابد. اخوان ثالثگوید، بازتاب و انعکاس مییمسخن لوسین گلدمن از آن 

، سراید، احمهد شهاملو  را می "آرش کمانگیر" سیاوش کسرایی منظومه ماندگار ؛برای محمد مصدقرا  "تسلی وسالم  "

شاعران معروفی چون هوشنگ ابتهاج،  دیگر نیز می گوید؛ و "نصرت آرزوها "از طاق  ،، اسماعیل شاهرودی"هوای تازه"

  م .آزاد وغیره... فریدون مشیری، محمد زهری، کارو،

اش گهره خهورده و   ی زیسهته ترین نویسندگان که به نوعی بها تجربهه  توان گفت از برجستهادبیات داستانی می درزمینۀ

ی تجربهه عهالوه بهر   اسهت. او کهه   ، احمد محمود 2331مرداد سال  19اش مصادف است با تحوالت دوران دوران جوانی

ی تلخ تبعید بوده، یهاس و نامیهدی، عهدم تحهرک،     و تجربهایران زندان در این دوره، شاهد تیرباران افسران حزب توده 

بهه تصهویر    ،"دریها هنهوز آرام اسهت    "، "مهول "آثاری چون  را در، 31مرداد  19سیاهیِ شرایط اجتماعی بعد  سکون و

ی سهی و اوایهل   نعکاس جامعۀ سرخورده و استبداد و اختناق حاکم برجامعۀ نیمه دوم دههه که به نوعی ا کشیده است،

که در ان راوی خرد سال شاهد  "داستان یک شهر "، "غریبه و پسرک بومی"انتشار آثاری چون در  . واستدهه چهل 

بارزه و نگهاه انتقهادی علیهه    م ینوع مراکز خدماتی شرکت نفت است؛ ها و، احداث دکلهاها توسط بولدوزرتخریب خانه

، « هاغریبه»های بخصوص در داستان ،این نوع نگاه انتقادی ی انگلیس دیده می شود.یعنی سلطه ،"هاغریبه"بیگانه یا 

ی ذهن ِشخصهیت اصهلی، پسهرنوجوانی    ها که ازدریچهدر این داستان. ستپررنگ ا« پسرک بومی.»، «شهر کوچک ما»

های غریبه، در جای جای داستان مشهود نظامی های نظامی وادی به فضاهای نظامی، پادگانشود، نگاهی انتقروایت می

های و معموال شخصیت " همه جا سرباز بود ، با زبانی بیگانه  وبا نگاهی بیگانه"شود: گفته می« غریبه»است. درداستان 

ههای ایهن   غالهب شخصهیت   شهوند. مهی  اسهیر یها کشهته     "غریبه ها"هایش یکی پس از دیگری به دست مبارز داستان

 .های مختلف در پی روشنگیریندهای واالی انسانی هستند که در فرصتو مبارزانی با آرمان انثارمعترضآ
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کنند تها  ها حمله میها به نخلستانها و هژده چرخدر یک روز، صبح سحرصدوپنجاه نفر با جرثقیل« درشهرکوچک ما»

ها و ازدست دادن خانه و کاشهانه  دربه دری بومی احداث کنند ...که سبب آوارگی و های فوالدیها، دکلبه جای مخزن

 ."شهر کوچک ما"شود. درست مثل کبوتر پسرک درشان می

آلود بعد های یاسوقایع قبل از کودتا و سال وتاریخی بنا شده کامال  بستری بر ترین آثار احمد محمود، کهاما از برجسته

ست. دراین دوره حساس تاریخی اتفاقات زیهادی   "هاهمسایه"گیرد، رمان را به روشنی در برمی 31مرداد  19از کوتای 

روز دارد؛ از جمله تشکیل حزب توده ایران ، نوشتن اولین قانون کار به وقوع می پیوندد که تاثیر به سزایی در جامعه آن

، اعتراض به قرادادهای نفتهی  2312ت در سال های مختلف در صنعت نف، تشکیل سندیکاهای کارگران نفت و اعتصاب

شرکت نفت ایران وانگلیس، آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت و به قدرت رسیدن محمهد مصهدق و قیهام سهی تیهر و      

فراگیر شدن جنبش و سپس شکست آن و بگیرو ببند و اعدام ویاس و حرمانِ مطلق حاکم برجامعه،که به نوعی تاثیرات 

 شاهدیم.  "ها همسایه "را در رمانآن

تحوالت و  خالدتحول شخصیت ِ دگرگونی وسیرتدریجیِ  ،یک نسلاجتماعی  –سیاسی یهاآرمانبازتاب « ها هیهمسا»

که خهاص قلهم احمهد محمهود اسهت.      ی است، های کم نظیرپردازیصحنه و تصاویر ،فاتیتوص سی ، همراهِ ۀ دهۀجامع

ن آفضای اختناق و استبداد سیاسی حاکم و وضعیت زنهدان   اتی وکه او از شرایط اجتماعی، اختالف شدید طبقتوصیفی

نظیهر  ، واقعها کهم   کشهد به تصویر میکه او با موشکافی تمام  از زندان  لحظاتیو صحنه ها و ارائه می دهدبرهۀ تاریخی 

 ست.ا

خودشهان   زند روی میز. دو جوان ناگهان مردی میانه قد و میانه سال، جست می": "همسایه ها"برشی از رمان 

کشند و دو طرفش می ایستند. مرد میانه سال ، شعار می دهد...ما می خواهیم دست غارتگران از صنعت نفت را باال می

کشور ما کوتاه شود...ما به جای توپ ، نان می خواهیم...به دالالن نفتی اجازه ندهید بر ثروت ملی مها چنهگ بیاندازنهد.    

 251ص ".اسبان  باتون به دست ، به دو می آیندناگهان صدای گلوله می آید...گروهی پ

تا  31نیز که مقطع تاریخی سال های  "مدار صفر درجه  "و رمان هزاروهفتصد واندی صفحه ای احمد محمود ، به نام 

و حوادث پهیش از  31مرداد سال  19جنبش با ولی  نظر دارد، 25می گیرد ، اگرچه بر حوادث انقالب سال  را در بر 25

 گیرد.ن نیز در رابطه قرار میبا فضای بعد از آ کودتا و

، بهه نهوعی شهرایط     2332در سهال   "مهدیر مدرسهه   "و  2333درسهال    "سرگذشت کندوها "جالل ال احمد نیز در 

سهرخورده از   "مهدیر مدرسهه    "مهدیرِ .  دههد را بازتهاب مهی   31مرداد سال  19زمانۀ بعد از کودتای  اجتماعی حاکم بر

گیرد تها  او همۀ توان خود را به کار می کوشد گوشۀ  مدرسه به آرامشی برسد.می ،نیافته اش درجامعههای تحقق آرمان

آلوده به فساد اصالح شدنی ابد آن محیط سراسر یدهد، اما سرانجام در میها را به نحوی سرو سامان کمبودها و نارسایی

 "سرگذشهت کنهدوها  "ل احمد درآ شود.بور به استعفا میلوده نگردد، مجکه خود نیزدرآن فضا آبرای این عاقبتنیست، 

ل احمد با داسهتانی  آصاحب کندوی عسل هست.  جالل  "کمند علی بک"نیز آرزومند طغیان و شورش زنبورها برعلیه 
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را به  31مرداد  19های نفت را موضوع داستان قرار داده و چگونگی شکست و ناکامی جنبش نمادین و تمثیلی کمپانی

 کشد.میتصویر 

از بالههایی کهه بابها     "عهد دقیانوس اول باید برایتان بگویم که زنبورها از همان :"سرگذشت کندوها" برشی از

آدم سر ننه حوا آورده بود چشمشان ترسیده بود و از کار آدمیزاد پند گرفته بودند و همه کار و زندگیشهون رو سهپرده   

هها  ها و نرینهه ها و شاباجی خانمدرازها و خاله خان باجیبی گیسبیها و بودند دست علیا مخدرات. یعنی دست عمقزی

  …(3()1) "رو فرستاده بودند مرخصی

مهی نویسهد . علهی     "علهی عمهو   "جمال میرصهادقی از  نوشتۀ "پشه ها"از مجموعه داستان   "مثل یک پرنده"داستان

ن برهه بود و بعد از عمری تالش بی وفقهه  آ جنبش کارگری ایران درهای اصلی یکی از ستونعمویی که بیشتر عمرش 

، از و رنج مبارزه  دراوج گمنامی، غریبانه از دنیا می رود. او از نظر جایگاه اجتماعی از فرودست ترین اقشار جامعه اسهت 

برای بهبود شرایط کاربه راه مبارزه روی اورده و بهه صهف جنهبش     ،شناستو زحمت آ بارنج و مشقت کار همان کودکی

او سهرانجام ماننهد هزارانهی دیگهر بازداشهت و زنهدان        می پیوندد و دراعتصابات کارگری نقش به سهزایی دارد.  کارگری

دراوج تنگدستی و مشکالت مالی، با نظارۀ رخوت زادی از زندان وپس از آ شود.رود، به پانزده سال حبس محکوم میمی

 زمانه به افیون پناه می برد. و یاس مطلق حاکم  بر

یکبار سروصداهایی شنیدم. خودم را پشت پنجره راهرو رساندم. عده ای پرچم بهه  " :"مثل یک پرنده" برشی از

گذشتند و فریاد می زدند. جا خوردم. چه شعارهایی. با عجله برگشتم به بایگانی. ممکن بود که یکی دست از خیابان می

د، چرا دسهتمال ببنهدم. از وقتهی سهراغ آن جوانهک      کرها مرا ببیند و گزارش رد کند. سرم که درد نمیاز این حفاظتی

آمد کردم. بیچاره چند ماهی بیشتر نبود که استخدام شده بود. جوان بی چیزی بود. حتی نمیآمدند، بیشتر احتیاط می

 رستوران ناهار بخورد. نان و پنیری با خودش می آورد. وقتی آمدند او را بردند، دلم آتش گرفت. بدیش این بود که هیب

کاری از دست آدم ساخته نبود. آدم فقط غصه اش را می خورد. نزدیک بود کاری هم دست من بدههد. عقهل کهردم از    

 "…خودم چیزی نشان ندادم. وقتی آمدند سراغم، چیزی نمانده بود که دسته گل آب بدهم

هایی کهه  دهد. سالقرار می های پس از شهریور بیست را دستمایه رمان خودنیز سال "جانبیمادرم بی"اصغر الهی در 

هایی که هیب کس را توان آرام گرفتن خرد. سالاوراق قرضه می "دولت ملی"نیز به فکر جنبش است و به نفع  "بیبی"

بها   "جهان سهروان  دایهی "شهود و  هایی که با کودتا تمام میهای پُرجوش و خروش مبارزه، سالای نیست، سالدر گوشه

ههای تلهخ   شهود و لحظهه  ریسی اعدام میهایی که یوسف، کارگر نخدهد، سالشهر مانور می هایجیب ارتشی در خیابان

 2*".آید تا شعار پایداری به نسل بعد سپرده شودهایی که مقاومت به زانو در میرسند، سالزندگی از راه می

دهد. ، به یوسف تحویل میرشید به او داده بود ای را که برادرشاسکندر بسته: "  "مادرم بی بی جان"برشی از 

از آن  .ترسداما کنجکاو است که دریابد داخل بسته چیست و سر از کار برادرش در بیاورد. از سوی دیگر از برادرش می
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زننهد و عهده   ها، هر روز دست به شورش میرسد در پایتخت، مردم در اعتراض به رژیم تحت امر خارجیطرف خبر می

روزی خان دایی که سروان شهربانی است و به خاطر وفاداری به حکومت از فامیهل دور   .ندشوها کشته میزیادی از آن

گوید به رفتار رشید مشهکوک اسهت و فکهر    زند. دایی میآید و خواهرش را صدا میها میشده است، ناگهان به خانه آن

مادر نگران و پریشان حال  .بدهدکند او وارد کارهای سیاسی شده است و احتمال دارد کار دست خودش و خانواده می

خواههد اگهر رشهید    رود و از مهادر مهی  کند. آقاجان، عصبانی و ناراحت از خانه بیهرون مهی  ماجرا را برای آقاجان نقل می

  ... "خواهد تا منتظر برادرش بماند و از او بخواهد که به خانه نیایدبرگشت جایی نرود تا او بازگردد. مادر از اسکندر می

ای فقیر و در خانواده 11کند که پس از شهریور داستان کودکی را روایت می "های اصغرسال"پر در رمان شاهین ناصر 

ایهران  شود، تحهت تهأثیر جنهبش حهاکم بهه صهفوف حهزب تهوده         کند. در جوانی کارگر چاپخانه میتنگدست رشد می

عرصه نبرد نیروهای خیر اسهت علیهه    "های اصغرسال"رسد. مرداد فاجعه از راه می 19پیوندد و سرانجام با کودتای می

های چماقهدار طرفهدار او. رمهان بها     قرار دارند و در دیگرسو شاه و گروه "خانه صلح"و  ایران شر، در یک سو حزب توده

 1. *شده گُر گرفته استهای ممنوعیابد، با صحنه پختن آش نذری، آشی که آتش آن با روزنامهفاجعه کودتا پایان می

مهرداد اسهت کهه در ان فضهایی      19جامعۀ بعد از کودتای فضای تیره و تار و سیاه  بهرام صادقی نیز حاصل " ملکوت "

فضهایی سراسهر ههراس و کهابوس و     حکمرماست،  راز از رمز و درد انسان و فضایی برزخی و پر رنج و آکنده از مصیبت،

یروی متضاد یهوه و شیطان می پردازد و داستان با پناه بهردن  ن به تقابل دو نآگونه ای ازنوع ادبی تراژدی است که در 

 ...بداندبه جهان اسطوره و کشاکش خدا وشیطان  مرگ را رهایی 

گیری شود ، داستانی تمثیلی است که با بهرهمنتشر می 2333از تقی مدرسی نیز که در سال  "یکلیا و تنهایی او"رمان 

سیاسی دوران بعهد   های اجتماعی وحاصل سرخوردگیکه  پردازدمی انسان امروزاز اساطیرمذهبی ، به بازنمایی تنهایی 

 است. 31مرداد سال  19ازکودتای 

ها و دهه های بعد و تهااکنون درسهبک و سهیاق نهوین و وامهروزی      مرداد در ادبیات داستانی درسال 19بازتاب کودتای 

به  ترگویند، پرداخت پختهری محققان ادبیات داستانی میطورکه بسیانچه آشود . درآثار برخی از نویسندگان دیده می

آواز کشتگان  "های تاریخی در ادبیات مستلزم گذشت زمانی ست . .. نویسندگانی چون رضا براهنی در حوادث و پدیده

انهد و  هاند ؛ وبسیاران دیگری که نوشهت .. .از آن جمله"شهری گم شده زیر رمل ها"و یا دهه های بعد طال نژاحسن در "

 خواهند نوشت.چنان هم

 مرداد در ادبیات فارسی/سایت دیدبان ایران  19تاثیر کودتای -2

 سایت دویچه وله/  اسد سیف -1
 بازگشت به فهرست
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 شعر و شاعران
 

 سالروز درگذشت پدرِ شعرِ نوی فارسی مین26داشت با گرامی

 

 



2011/ آذر و دی 12دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 بودند تن سه هاآن 118

 

 بودند تن سه هاآن
 (1222 آذر 16) دانشگاه شهدای چهلم برای ایودهسُر

 *منتسب به اسماعیل شاهرودی

 
 ی)چهارماه پس از کودتا 2331آذر  26که در  یمبارز یسه دانشجو ،یو قندچ یرضوعتیو شر ایناز بزرگ ادکردی

 -با محمدرضا شاه و در روز حضور نیکسون، رییس جمهور آمریکا در تهران و دیدارش  2331مرداد  19 یستیالیامپر
و  یستیالیدر جنبشِ ضدّ امپر یاستهیشدند، به سنّتِ شا دیشه انی( در دانشگاه تهران به ضربِ گلوله نظامگنژرا

ضدّ  یروهایشده است. همه ن لیبه طور اخص تبد یرانیا انیدانشجو جنبشِبه طور اعم و  رانیمردم ا کیدموکرات
 "روزِ دانشجو"روز را  نیدر واقع ا ییاخل و چه در خارج از جنبشِ دانشجوچه در د رانیا کیو دموکرات یستیالیامپر
  ...ندنکیم یو ارتجاع تلقّ سمیالیبر ضدّ امپر یرانیا انِیاز مبارزه دانشجو یو آن را مظهر دانندیم

ضدّ  یروهای، همه نکردند لیتبد یکتاتوریرا به روزِ تظاهرات بر ضدّ د 2331آذر  26دانشگاه تهران روز  انیدانشجو یوقت
 یهانگذاشتند. دست یفرق یملو هوادار جبهه  یاتوده نیجلّاد هم ب انِیمبارزه آمدند. نظام دانِیمتّحدا به م یکتاتورید

 یهاآن سه تن که با گلوله یهاشد و به صورتِ مُشت در برابر جلّادان درآمد و خونآن سه تن که در دستِ هم فشرده
 دِینظر از تفاوت در عقاصرف-ارتجاع و سمیالیامپر برابرِت که دراس تیواقع نیا دِیّهمه مووهمه خت،یهم آمجلّادان به

جنبشِ ضدّ  یروزیپ دِیکل تواندیاست که م یامر نیمتّحد شد، که فقط تحققِ چن دیو با توانیم -یجتماعو ا یاسیس
 26از واقعه  دیو با توانیکه م یالهام و درسِ واقع است آن نیدست دهد. چنرا به رانیمردم ا کیو دموکرات یستیالیامپر
و  یکارجویاز پ ،یاسیس یکه از شجاعت و آگاه میو بکوش میبدار یآذر را گرام 26 دانیگرفت. خاطره شه 2331آذر 

 .میریالهام بگ ران،یو استقالل ا یآزاد یعنیآرمانِ مشترکِ آنان،  یروزیها در مبارزه به خاطر پاتّحادِ آن

 

 خاکِ زیر به جا نای

 صدابی وُ آرام

 اُمید از پُر قلبِ سه ستمانده کار از

 .رَسید نُو سیمای سه دیدگان ستخفته

*** 

 مَزار این در جااین

 سَرد خاکِ زیرِ در

 لب روی مُرده نهان، رازهای ناگفته

 شبنیمهِ گُنگ زمزمۀ وُ عشق آهنگِ

 .ناتمام ستمانده
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*** 

 سکوت این در جااین

  زرد هایرگب در

 کشندهمی دامان که

 گورها سَراشیبِ به شدهگُم روحِ چون

 سَرد بادِ خاموش شیوَن، بانگِ همراهِ

 طنین اَفکنَدمی

 هنوز کندمی گُمان که مادری الالی

 .خوش خوابِبه عزیزش نوجوانِ سترفته

*** 

 "مصطفی" فرورفته ناز خوابِ به جااین

  "ندچیق" گرمِ دلِ تَپیده فُرو جااین

 دیدگان بسته "رضویشریعت" جا این

 !است ملّت قلبِ پنهان خاک، زیرِ به جااین 

*** 

  است شکُفته خون گُلِ سه مکان این در جااین

  است خُفته گور این دلِ در خلق فرزندِ

  شکست؛بی خَلقِ وان

  خویش سُرخِ خونِ با

 !یادگار ستنوشته مَزار این در جااین

*** 

  سَرد هایسَرنِیزه سایۀ زیرِ به جااین

  ها،جوانه نورَس

  خَلق، بوستانِ کز

 شانساقِ ستبشکسته دشمنان دستِ با

  .هم کنارِ در همه اندآرمیده خوش

 .بوستان سه از شاخ سه بُدند، تن سه هاآن

*** 

 شدهگُم اُمیدِ سه رنج، سه تن، سه جااین

  اندخُفته آرام

  موج ز رپُ دریای پنجۀ میان جااین

  تار ابرِ زیرِ در

 رَعد، غَریوِ اندر

  برق، وُ باد راهِهم

 ناکتاب وُ شفّاف قطرۀ سه دَمی، روزی،

  چکید زندگی صدفِ دلِ در آرام

  بار به آوَرَد تا

 .افتخار بارِ پُر گوهرِ سه دگر، روزِ

*** 

 دیگران بسیار چو وُ بُدند تن سه آنها

  نکرابی دنیای پهنۀ به پا هِشتند

 مرگ زمانِ امّا

 !قهرمان مُردند که بُدند تن سه آنها

 !جاودان ماندند که بُدند تن سه آنها

 عبداهلل زادهامام - 1222 آذر 22
 

  (گنژراخالقِ این سُروده مشخص نیست) * نام قطعی

 بازگشت به فهرست
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 ز بالِ سُرخ قناری
 تهاج )سایه(امیرهوشنگ اب

  1222آذر  16نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی به یاد ی مصطفی بزرگبرا

 
 شفق گرمِ خونِ وُ بود شب غارتِ هجومِ

 ،جوشیدمی هنوز

 شهید آفتابِ گونِلگُ پیکرِ هنوز

 نبیدجُمی کبود دشتِ کرانۀ آن بر

 آوردمی یادبه گینغم بِرکِۀ هنوز

 ...ستکامی مدَبهمدَ که روزی رنگیِپَریده

*** 

 بام بر آمدی خویش دلِ چراغِ با تو

 : آمدند تو سالمِ به هاستاره

 !سالم

 ،روز وارۀگاه تو چشمِ که تو بر سالم

 ،هرمِ آشیانۀ تو دستِ که برتو سالم

 !ماست روشناییِ تو رویِ که تو بر سالم

*** 

 !پیغام داشتی نور از که تو بر سالم

 ،اهسی کوتِسُ آن بر گذشتی شهاب چون تو

 خویش روشنِ خونِبه نوشتی شهاب چون تو

 خاستخواهد  شهید خونِ ز تازه صبحِ که

 قفس غروبِ آن در خواندم تو رخِسُ بالِ ز

 ... هاستقناری هاگشتنِرَ ،آفتاب که

 1238تهران، آذر 

 خونِ سَرو یادگارِاز دفتر: 

 بازگشت به فهرست
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 که... هاآن
 شاهرودی لاسماعی

 
 ردندمُنَ ،اندردهمُ که آنها

 روزآن در ردمُنَ کسی ما از

 بیداد همهآن نمود دشمن

 !پیروز همهآن از نشد اما

*** 

 گردید ریخته که سبَ چه هاخون

 مُرد بَسی آرزوی سینه در

 رفیقان ز شد کشته بسیار

 خورد! ما ز شکست ولی دشمن

*** 

 دریغا - بازگشت هنگام

 چند تنی نبود ما جمع از

 رفیقان گروهِ از تن چندین

 نبودند! بازگشت هنگامُ

*** 

 خونریز دشمنِ تیرِ به هاآن

 رافرازسَ درآمدند پا از

 بنویسند خود مسیرِ در تا

 راز: یکی فامسرخ خون با

 تاریخبه داده ایست که رازی

 -انسان بردنِ رنج تاریخِ-

 در ازین شاهراهی بگشوده

 ریشان!پَ خلقِ پای پیشِ در

*** 

 نوشتند رخسُ خونُ به آری

 ها؛آن خویشتنِ راز روزآن

 میرندنَ و اندردهمُنَ روزین

 جا!آن در ردمُنَ کسی ما از

 بازگشت به فهرست
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 را هامیدان درآورید لرزه به
 والدیمیر مایاکوفسکی

  را هامیدان درآورید لرزه به

 !تانهای گام غوغای در
 

  تر،رخروشپُ

 !رزمانهم غرورِمَ صفِ ای

 تاریخ سیلِ میندوّ موجِ به شوییممی

 .را جهان شهرهای تمام
 

 لول،مَ گاومیشی چون روزها

 ند،کُ وُ تنبل هاسال گاری

  است سرعتخدای ما 

 .نبرد طبلِ مانقلب
 

 ما؟ ینِزرّ بهشتِ جاستآن

 آیا؟ کند اثر ما تنِ بر گلوله نیشِ

 الح،سُ نرودماسُ

 .طال ،مانافکنطنین ندای

  !زارهاعلف

 کنید، فرش تانسبزینه به را زمین

 ند،فَشکُبِ روزها تا

 !بزن افسار کمان،رنگین

 .هاسال افشانُیال توسنِ بر
 

 !ستارگان تیرۀ آسمانِ بنگرید به

 به آن نیازی نداریم هایمانترانهبرای بافتن 

 !کن التماس ، اکبرِ بّدُ یهِ

 .بمانی زنده بهشت، فتحِ از پس خواهیمی اگر
 

 .بخوانید رودسُ !کنید شادی و بنوشید

 .جوشدمی هایمانرگسیاه در که هاستچشمه
 

 !نبرد طبلِ مانقلب

 !سینمِ نجِسِ مانسینه

 کانال تلگرامی هنرِ اعتراضیبرگرفته از: 

 بازگشت به فهرست

https://t.me/Honare_Eterazi/17535
https://t.me/Honare_Eterazi/17535
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 دوشعر از علی یزدانی
 

 علی یزدانی را - هنگام شاعرِ زحمتکشانِ ایرانشورای دبیران و تحریریۀ ارژنگ با اندوهی سنگین، درگذشت نابه

 !گویدتسلیت می میهنانیاران و هم به خانوادۀ سوگوار و عمومِ

  

 و هیل(بر مرگِ من زاری نکنید؛ متشکّل شوید! )ج

 آرزوی ما شُعلۀ
 

 ام! باز بیا که این زمانموج هوای رفته

 راه نفس باز شود، خسته شدیم از خفقان
 

 جام بلور صبرمان، خُرد شد از جُور و فریب

 دوخته دیده بر رَهت مرد و زن و پیر و جوان،   
 

 از رَف ما بِبَر دگر ، رنج و گرسنگی، بیا

 کام و نان در سَحَر خجسته پِی، با بَغَلی زِ
 

 هامَنظر ما در این سَرا، خاربُنِ پنجره

  ی تیره پس بزن، از بُن خاک و آسمانپرده

  این دغل و دروغ را وین شبِ بی فروغ را

 طَرد کُن و رسان به ما، داد و رفاقت و امان
 

  آمده بودی و ستم پای تو بشکست به جُور

 گَشته ستم، شکسته پا، حال بیا سَرو چَمان
 

 هم از برای تو جان و روان و جسم خودنمی

 تو، تویی بَهای آنهیب نَیرزَد عُمرِ ما بی
 

 ی آرزوی ما! این شب دیجور بسوزشُعله

 .دود هم ار کُنی بکن، لیک سحر را برسان

 *** 
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 خیالم را تو باور کن

 

  هوا آلوده

  شب در غیبت مه

 تر از قیرتیره

 ش وامانده گویی، زمان از گردش

 در زنجیرپاش 

 خواهد از این شبدلم می

 هااز این آلودگی

 بگذرد جانم

 استروانم سخت آزرده

 شبگیرپریشانم از این تاریک بی

 تو گویی این زمین پیر

  نبوده هرگز این سان

 خسته و دلگیر

  تاب لرزان راکجا بفرستم این گنجشکک بی

  که در کنج دلم

 کوبد از تنگیسر بر قفس می

 سوزمیز شرم خویش م

 که این پربسته را از چه

 دوزمبر این دنیای تنگ خویش می

 رود خودسرخیالم می

  به صبحی دور

 به صبحی خالی از باتوم و از مزدور

 بهاری پُر ز داد و صلح و عشق و نور

 بیندی وحشت نمیجا سایهآنکه

 چینداش خاری نمیز دشت و سبزه

 ستخوانِ سحر جاریصدای مرغ خوش

 ستاز جنایت، بوی زندان، رنج و غم عاری هوایش،

 اگر باران اگر برفی ببارد در سحرگاه خیال من

 شود بامینه ویران می

  ماندنه خاکی تشنه می

 پناهینه کس در بی

 زیر سقف آسمان

 سوزد از اندوه و ناکامیمی

 خیالم را تو باور کن

 کاشبگو ای

 خیالم را که با یاد تو در اوج است

 یاور باش.

 بازگشت به فهرست
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 یک مَرد بود وُ هست...
  ژاله اصفهانی

 سُروده شده است.  عبدالصمد کامبخشدکتر انقالبیِ فقید، ثای در رِ: این شعر گنژرا

 

 هست وُ بود مَرد یک

 نیست؛ وُ بود ردمَ یک

 رفت وُ مُرد ردمَ یک

 !زیست وُ مُرد ردمَ یک

*** 

 چیست؟ مُرده مَردِ آن از دمانَ زنده که رازی

 کاشت درخت چونهم را، خویش هستیِ

 زمین؛ دامنِ در

 افکَنَد سایه تا

 راه، خستگانِ بر

 هاش،برگ وُ شاخ در بهار فدشکُبِ تا

 تالش؛ وُ آزادی از آرَد ژدهمُ تا

 !داشت که هامیوه سبَ درختمهربان آن

 هاسال گشتِ با آفتاب، نورِ با

 هانهال رویَد اش،یشهر روی بر

 باربه آوَرَد گل

 !هاآلایده باز

*** 

 شکست نگریسَ گر

 !هست - بود که زمیرَ
 

 1231آبان 

 بازگشت به فهرست
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 چند شعر از سیاوش بیژنی

 

 رویای برادر

 توفان،  

  هم گشود در را از دو لنگهۀ

 برق،    رعد وُ

  کوچه را چراغان کرد

 در  در پاشنۀ

 شاهپور، 

   خود راتر از هنگامَبا قامتی فَ

   ظاهر شد

  خاستله بَرلهَهَ

  نبود "ای نشست که قبالبر چارپایه

   فضا شادمانه شد

  مجلس در میانۀ

  ماعی خاموشدر سَ 

  عزا با رختِ

   جماعت

   زدندچرخ می

   و زنان

  پنجه بر صورت کشیده

   بی صدا

   زدندکِل می

  سویش رفتم به

 …لبخند همیشگیِ برقِ

*** 

 !تو آفتابی

  دستم را بگیر

  ها در انتظارندغنچه

  شکفتن های مرتعشِو لحظه

  در پیش
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  !تو آفتابی

 !ابری   

 !برفی        

 تاب،  بر من بِ

 رود آی، فُ         

 بار، بِ                 

  اینشاید 

  شود فصلی دالویز

 .امزندگی با غزلِ   

 اسفند نود وُ دو 

*** 

 

 ...فتگیآشُ در دلِ

 ...در انتظارام نشسته

 دارم وُآغازها را دوست می

 چه را که ممکن است ممکن باشدآن مژدۀ

 ماجا و اکنوندر این

 اندیشمکه به دور میبا آن

 آور استبیرون وَجد کوهِبا شُ گسترۀ

 شنوم وهای ناگفته را میحرف

 بینماند مینامریی نوشته شده کلماتی را که با جوهرِ

 پرهیز دارمسوزن  کردنِاز نخ

 کرار نیستتَزندگی وادیِ 

 فتگیآشُ زایشِ به استقبالِ

 وییکّاز سَ

 دومویِ دیگر میکّبه سَ

 تا هیجانِ

  د رارَخِ طلوعِ 

  !تجربه کنم

 96خرداد 

*** 

 سر چشمه

  م رااچرا اشک

 گاهو بیگاه 

  پنهان کنم

  را هاخیابان

  کنندمی شوُستشبانه شُ

  پرندگان خونینِ تا بالِ

  نشانی از خود

  برجای نگذارند

 سُربی آسمانِ

 خاکستری زمینِ

 گورها در طبقات

 

 خاک

  یانخود را نموده عَ طعمِ
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 هاجویبار

 ریزندرداب میبه مُ

  من دلِ

  ای استرچشمهبا سَ

  که

  فتیدهدر این تَ

 . آیدالل میزُ

 

 99آبان 

 

 قرفَ

  بشر میخته سرنوشتِآ

 هلبه جَ

 زمانه برِبه جَ

 او شتِرِنه به سِ

 آدم هیده جهانِلِ

 قربه فَ

 رمایهسَ عیِبه سَ

 او نه به خواستِ

  تا صاف شود

 معالَ گُدارِ

  چاره باید

  رایان راسُهم

 .هم صدا باهم

 1011مرداد 

 بازگشت به فهرست
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 حیدر و سُروده از قبادد

 
 های کوسهآرواره

 هایاز آرواره

 ترسمکوسه می 

 اسب لگدِ 

 هواپیما 

 انفجار 

 ا امّ 

 تر ازچیزی ترسناک

 احمقی 

 .یک تریبون نیست پشتِ 

*** 

 

 آذر

 ایمجا ایستادهاین

 در آذر ماه

 بزرگی هستیم ما نفرینِ

 خبریدشاید بی

 شودماسیده نمی خون در رگِ

 غنائم تقسیم شده

 کنیدغسل می ته وُنه رفبه خا

 جااما در این

 پاسخ ایستاده استهنوز آذر ماه بی

 جا ما آن قرارِ

 .که چراغی روشن است
 بازگشت به فهرست
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 !نیست خالی شهر
 "به فردا..."، شاعرِ د زهریمحمّیاد زنده

 
  جان، جامِ گرچه بادی، دستِ

 اطمینان پاکِ شرابِ از کرد هیتُ

 -جان جامِ مانده سالمت تا -

 شد باید لبریز هم باز

 ستبَ باید کهنه ابرهای با را تازه ابرهای

 خواست باران بعد

 

 پیوست دیگران هایدست با هادست باید باز

 کرد بازی کوچه غروبِ تا

 آورد آسمان از پیام کبوترها با

 ساخت پناهیبی پناهِ را ایوان اقِت

 شد دبای لبخند هم باز

 

  است لختَ دشمنی ندِهرخَزَ از شهر چه گر

  شد باید هدشَ

 شد واراگُ

 یافت دشمن خیلِ میان باید را دوست

 شد باید راههم ،نفس هم

 ستجُ هاییرَ باید شب چنگالِ ازمشعل باهزاران

 

 نیست خالی شهر

 خانه این از آیدمی آواز! باش گوش

 رایدسُ می را دلیهم ،زبانیهم

 !باش گوش

 بازگشت به فهرست
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 معّرفی و نقد 121

 

 

 

 
 

 
 

 نقد و معرّفی
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 نیما یوشیج منثورِ آثارِ مجموعه -نیما  دفترهای
 هاسفرنامه نمایشنامه، ها،داستان: یکم دفتر

  و... معتبر منوچهر گلستانه، علی الخاص، هانیبال محصص، بهمن: قلم به نیما یوشیج از هاییرترهپُ همراه به

 به کوشش شراگیم یوشیج

 

 :است آورده کتاب دیباچۀ در ناشر

 تازیپیش بر کهاین چه کنیم، چاپ جایک کتابی در را پیشرو شعرِ و ادبیات قراولِپیش آن نیما؛ آثار همۀ تا برآنیم»
 ادبی، هایمقاله و سفرنامه تا گرفته نمایشنامه و داستان از او آثارِ باوریم این بر چراکه گذاریم،می هصحّ ادبیات در نیما

 را آن امروز نسلِ نیما، هایبازمانده پراکندۀ و پریشان چاپِ سبب به که تیواقعیّ اوست، شعرِ واالیی و جایگاه به چیزی
 ...درنیافت درستیبه

 چاپ به نیما ندفرز یوشیج؛ شراگیم تالش به که است «نیما دفترهای» از جلد نخستین و آغازین تالشِ کتاب، این... »
 نمایشنامۀ و «چیلوندی دکتر مسافرت» ،«پرده پسِ عروسکِ» ،«احد مشهدی خرِ» هایداستان کتاب، این در. رسید
 به یا اندرفته میان از بود گمان کنون تا که آثاری بینند،می چاپ روی که است بارنخستین برای «کنممی خواهش»

 از بازخوانی و برابرسازی از پس نیز «رشت» و «بارفروش» سفرنامۀ دو.. باشد دهسپر آتش به را آنها خود، نیما احتمال،
 این در بود، پیدا اسناد سازمان توسط شده چاپ نسخۀ در که هاییکاستی و هاحذف رفع و نیما نوشتِدست روی
 برداشته، قلمی و قدم انیم ادبی میراثِ گسترشِ و چاپ راستای در کهآن هرِ تالش از ستایش عین در. اندآمده کتاب
 چشم را شبرآوردن و داشت سر به زندگی همۀ در نیما که باشد دیرینی آرزوی برآوردن کتاب، این چاپ داریم امید
  «...بود راه در

 .است منتشر شده تومان 02111 بهای و صفحه  000 در  "نشرِ رُشدیه"توسط  «نیما دفترهای»

  ارۀ این کتاب:نظر سیدعلی اصغرزاده )نیماپژوه( درب

 :  یوشیج نیما منثور آثار مجموعه کتاب کمبودهای
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 یوشیج نیما منثور   آثار   مجموعه - نیما دفترهای 123

 

 ها،داستان زیرا گذاشتمی «یکم جلد یوشیج نیما منثور آثار مجموعه» را کتاب نام بودبهترمی شدیهرُ نشرِ
 را هارنامهسف و هانمایشنامه و هاداستان کهاین یا و نشده؛ چاپ هنوز که هست دیگر یسفرنامه یک و هانمایشنامه
 .کردمی چاپ جداگانه

 نشده: چاپ منثور آثارِ از برخی نام

 سرگذشت طبرسی، شیخ یقلعه فتح آیدین، شابهار، قبرستان براد، غزنه، وزیر حسنک پول، صدای هایداستان _2
 .من آشیان ناخوشی، اودیب، اول سیمقون، و بیقون یاغی،

 ها،لیدی یملکه تراش،قاشق برادر، دو مقر، در سرباز خرناس، یحاج بازی،اسباب درخواست، هاینمایشنامه _1
 .چاپ کار آخر مراحل برای تئاتر هایطرح حساب، به رسیدگی کاله، حاکم شاعر، و دزد حکایت دهاتی، کومه بیگارها،

 الهیجان یسفرنامه _3

 خود دوربین با گیالن و زندرانما در نیما که ستهاییعکس نیاوردن کتاب، کمبودهای از دیگر یکی اینها جدای
  .بود گرفته

 .هست «دیدار» داستان برای چون شود حذف باید 13 یصفحه پانویس

 افزوده آن به «ماست و» یعنی شود ویرایش باید شده آورده «گرماس» یواژه برای که پانویسی 213 یصفحه در
 .گردد

 .شود آواگذاری است بهتر ترکمنی و طبری هایواژه
 .شود افزوده باید که هست اسفند 15 «بدنعل» داستان نوشتن روز تاریخ ،221 یهصفح در
 «بپرم توانمی: »شد چاپ نادرست به.« بپرم توانممی»...  ،116 یصفحه دوم سطر در

 :از عبارتند که نگذاشت را داستانها برخی نوشتن تاریخ ناشر، متاسفانه
 2321/  پرده پس عروسک
 2312 مهر/  دیدار
 2331 سال/  تخوارهنف
 که جایی تا. «هاپرنده و آهو» داستان تاریخ جز به نگذاشت را داستانها تاریخ هم کودک داستان بخش در رشدیه نشر
 .شد نوشته 2312 اردیبهشت در «قفس در توکایی» داستان و 2329 در «غول» داستان دانممی
 .شدمی چاپ نشان،نوشت تاریخ ترتیب به هانمایشنامه و داستانها بود بهتر

 .بزداید را کمبودها این بعدی چاپ در شدیهرُ نشرِ امیدوارم
  کانال تلگرامی نیما یوشیجبرگرفته از: 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://t.me/nima_yoooshij/2720
https://t.me/nima_yoooshij/2720
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ست از 124  (فیلم نقد) مثنوی و گامپ فار 

 

 فیلم( نقد) مثنوی و گامپ فارِست از
 سلیمانی مجید

 

 امدیده را آن که باری هر که بردمی گامپ فارست به مرا کالم جرّار جرِّ و... دیگران هوش ز بهتر گران گوش آن که گفتا

 .امزده ورق را مثنوی از هاییبرگ گویی تو

 مادرم» که کندمی آغاز را داستانش او و نشیندمی فارست پای کنار در و آیدمی فیلم ابتدای در که پر آن جمله از

 آیدمی خاطرم به و «میاد گیرت چی دونی،نمی وقت هیب مونه،می شکالت بسته یک مثل زندگی: گفتمی همیشه

 در ست،پری همچون» که آدمی دل حکایت یا «فتاد؟ خواهم کجا که دانم چه من تندباد، ای تو پیش کاهم برگِ»

 .«راندشمی کاو است بادی را باد» و نیست ریرسَسَ هم ]تُندباد[ ررصَصَ این گرچه «ستریرصَصَ اسیر بیابانی

 :است کرده معنی برایش را بالهت البته مادرش. خوانندمی ابله و دانندمی هوشکم را فارست که این

stupid is as stupid does  

 سخت" من اگر» که گویدمی «جنی» به جایی در سنجند،می رفتار با که زنند،نمی اندازه هوشی ضریب با را بالهت

 باد جود، و نفس سخای و ایثار و صبر» که نیست هوش آن فارست در. «شممی خوبی همسر تو برای اما "کودنم و کُند

 دوخته، غیرت و غیر از را چشم وانهاده، جوییستیزه که است مبارک بالهت آن بلکه. «سود اکسیرِ بُوَد کان داده،

 که ست،احمقی مبارک سبَ اشاحمقی» است، نکرده قسمت «مهم» صد بر را عقلش و دل آن و کرده رها آموزیحیله

 به نادانسته، و ناخواسته شاید کند،می سویی به روی چون بار هر که روست این از. «ستمتقی جانش و نور با دلش

 .«فرزانه و عاقل صد مُرده، آن حسرت در» که رسدمی جایی

 عهدی به خواهدمی که خوانندمی نادانش و کنندمی مالمتش ندیگرا. اوست در که گرمیپشت و روییسخت آن دیگر

! کنند میگو صید و شوند قایق صاحب جنگ از پس که این. است داشته رفته دست از دوستی با روزگاری که کند وفا
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ست از 125  (فیلم نقد) مثنوی و گامپ فار 

 

 «رود؟ کی ناامیدی راه عقل» ندارد، سودی که مشقت پر کار این اصال و ندارد ایسررشته کار این در که گویندمی او به

 کشدنمی دست ماخولیا این از باز گیردنمی اینتیجه چون. «دود سر بر طرف کان باشد عشق» که چرا رود،می او اما

 آهن از روید که منتظر ماخولیا، این اهل افتد نادر خار، گردِ بگردد گُل بسوزد که کار، هست کش کسی کار این نیست»

 گرمی ببیند چون عدم، از نروید پشیمانی خود» که نیست او در هم پریشانی و  پشیمانی از نشانی خبر،بی حتی، «گیا

 .«قدم صاحب

 به شجاعتی جنگ در که گیردمی قول او از «جنی. »«اوست امنِ آن دیگران، خوفِ آنچه» باژگونه، هاینعل آن دیگر

 که آنجا یا... دهدمی نجات یکی یکی را همقطارانش که است فرار همین در اما بگریزد، خطر هنگام به و ندهد خرج

 فارست قایقِ از غیر کوبدمی هم به آنجا در را همه بعد و آوردمی امن ساحلِ کنار به را هاقایق همه طوفان، بینیپیش

 .کند گوهر صیدِ که فرداست اما است هایل گرداب گرفتار و نیامده ساحل به موج، بیم و تاریک شب آن در غافالنه که

 آخر که پرسندمی او از دیگران و دودمی سرهیک متوالی سال سه برای که وقتی. اوست رفتار در که «علتییب» آن باز

 فقط من هیچی،» میگوید او و...« جهانی؟ صلح زنان؟ حق زیست؟ محیط» کند؟می تبلیغ را چه چیست؟ پی در

 چندی که. «عاشقان جان غیر و جسم غیر ان،جه در گَردِش به نبود غرضبی» است عاشقان غرضیبی یادآور ،!«دوممی

 در باز ایستد،می هم وقتی «خویش؟ چونِ بی شد که کس آن زند دَم چونی ز چون» آخر. نیست ایشان کار در چونی و

 موزونِ و است خود میزان» است؟ ایستادن جای چه این که متحیّرند دیگران و نیست مقصدی و ایستگاه هیب

 .«خویش

 حق دهدمی» کندمی سهیم آن در را دیگران یا و بخشدمی علتبی آورده دست به که هم را آنچه ستفار که این باز

 این که کنیم کوتاه... است این از بیش هانظیره و هاتداعی این و...« فتی علّتبی باز سپاردمی علّتی،بی اشهستی

 ...ایدندیده اگر شوند،نمی کهنه هافیلم

 بوک نویسندهصفحۀ فیسبرگرفته از: 

 
 بازگشت به فهرست

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200280444934228&set=a.1020729258946&type=3
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 یک کتاب و یک حیوان
 به کوشش امید

 
العاده در راوداتِ مارکس و باکونین با یک حیوانِ خارقشاید برای نحستین بار باشد که بتوان از ارتباط یک کتاب دربارۀ م

پراکنی بی.بی.سی انگلستان طبیعت به زبانِ روشنِ علمی سخن گفت. ابتدا با کتابی آشنا شویم که پروژۀ شبکه سخن
کونین و ل بابرپایۀ ترویج نئولیبرالیسمِ تاچری بوده و به صورت یک گفتگوی مجازی یا تخیّلی بین کارل مارکس و میخایی

مارکس به نگارش درآمده است، و سپس با ریزموجودی شگفت کارل  سازِرگ و دورانتُهای سِبا هدف تحریف اندیشه
     موجود بر روی کرۀ خاکی نام گرفته است.ترین که مقاوم "تاردیگرِید"انگیز و نامیرا به نام 

 

 باکونین! و مارکس گفتگویالف( کتاب: 

 شده منتشر ”باکونین و مارکس گفتگوی“ عنوان به مجازی فضاهای در فارسی زبانِ به ییگفتگو متنِ که ست مدتی 

 چیست؟ گیرد. اما واقعیتمی قرار استفاده مورد تاریخی رجوعِ برای معتبر اسنادِ از یکی ظاهر به که

 موریس“ نامبه سیانگلی نویسِنامهزندگی و ”لندن اقتصادِ مدرسۀ“ دانشگاه استادِ یک توسط خیالی گفتگوی این

 سی.بی.بی  برای 2161 سال در راسل برتراند از ایضمیمه با  ،اندخوانده هم فیلسوف را او هابعضی که ”کرانستون

 ،کرانستون آقای و سی.بی.بی پروژۀ واقع در ،آنهاست نظرات و آثار از برگرفته که خیالی گفتگوی ایناست.  شده نوشته

 اثرِ صاحبِ و آکسفورد دانشگاهِ آموختۀدانش کرانستون آقای. است تاجر مارگارت گرایراست هایسیاست مدافعِ

 چهره منفورترین  تاچر مارگارت از نهایت در و نکرد کسب توفیقی فلسفه در او کوشش. است ”الک جان“ نامۀزندگی

 دشمنان ترینبزرگ از ییک بلکه بود کمونیسم و انارشیسم خورده قسم خصم تنها نه که نئولیبرالیستی و گرا راست

 توسط 2151 سال در خیالی گفتگوی این. درگذشت 2113 سال در او. کرد دفاع بود کلی طور به کارگر طبقه
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“Jochen Schmück”  دیدگاه تفاوت و مارکس و باکونین نظریاتِ و آثار فهمِ برایبهتر است  .شد ترجمه آلمانی به 

 کنیم. رجوع خودشان آثار به آنها های

Maurice Cranston, Ein Dialog über Sozialismus und Anarchismu 

Januar 9191, Jochen Schmück 

☘ ☘ ☘ 

 یدگرِیتاردب( حیوانِ ریزموجود: 

 
 آوردمی تاب را طبیعت فشارهای ترینسنگین که به نعبیری نامیرا است ریزموجودی Tardigrade "یدتاردیگرِ"

 سال هاده ، کندمی تحمل را آب جوشِ نقطه تا( کلوین صفر) مطلق صفرِ ماید از. کندمی منطبق آن با را خود و

جزئیات بیشتر این پژوهش در مجله علمی ) نیز. را اتمی و یونی گاما، هایتشعشع و پرتوها را، خالء و گرسنگی

Nature Communication   یهایفشار چنین نیز داریسرمایه المللیبین نظامِ در( امّا استمنتشر شده 

 است: وارد مردمانِ جوامع اکثریتِ بر فرساطاقت

  آشامیدنی آب و توالت بدونِ انسان میلیارد دو -

  هفته در گرم غذای وعده یک بدونِ انسانِ گرسنه میلیارد سه -

 تنفس... برای یکاف و استاندارد اکسیژن بدونِ انسان میلیارد یک -

  نیستیم؟ انسانی تاردیگریدهای خود ما آیا است: این مشخص پرسش

 گوید:می ،"کندمی تبدیل باروت بُشکه به را کارگر طبقه فزاینده فقرِ": گفتمی که باکونین مقابلِ در مارکس

 "شود!می هاآن تباهیِ و فساد موجبِ که کند،نمی انقالبی تنها نه را دستانتُهی بگذرد خود دّاتِرحَسَ از فقر اگر"

در بارۀ  اطالعاتِ فشردۀ زیررسد شده، به نظر میانگیز که وجودش در خالء اثباتو امّا در بارۀ این ریزموجودِ شگفت

که  این ریزموجودپروتینی متعلق به  کشفِ Big Bangآن ارزش مطالعه را داشته باشد. موجودی که به گزارش سایت 

 :زده کرده استشگفتنیز جامعه دانشمندان را  دارد،ایکس ایمن نگاه می ۀناشی از اشع ای انسانی را از صدماتِاندی

https://dx.doi.org/10.1038/ncomms12808
https://dx.doi.org/10.1038/ncomms12808
https://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-332
https://dordanam.com/ViewKnowInfo/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-332
https://bigbangpage.com/science-content/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/
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در پارکینگ   tardigrade گونه های جدیدی از .کندرو یا تنبل است، مقاوم یجانور Tardigradeتاردیگرِید  
 .در ژاپن شناخته شده استاز آن گونه 265و تا کنون یک آپارتمان در ژاپن کشف شده 

نهای آنها می توانند در سرمای با شدت متوسط )م: مشهور هستند انشخاطر مقاومتبه  Tardigrades تاردگرِیدها
 ۀدرج201درجه فارنهایت، یا  311یش از گرمای شدید )ب سانتیگراد(، و ۀدرج  111فارنهایت یا منهای ۀدرج 319

آنها بسیار عجیب و غریب هستند، . وجود آنها را در خال، تایید کرد 1119سال  ه دریک مطالع. سانتیگراد( زنده بمانند
که ما را به طور مداوم  شکلایدایره کوچک )معموال کمتر از یک میلیمتر طول دارند( و دهانِ با هشت پا در یک بدنِ

 .کنده میزدشگفت

Kazuharu Arakawa   یک محقق زیست شناسی مولکهولی از دانشهگاه Keio  کهه حیهاتِ   ژاپهن tardigrade  را
 .کوچک از خزه کشف کرد ۀهای تازه پیدا شده را در یک نمونمطالعه می کند، گونه

  .شوندها یافت میسنگلدر خزه و گُ tardigrade هایاکثر گونه"گفت:   Live Science اراکوا به خبرگزاری
بنابراین، زندگی این موجود برای افرادی که روی 

بسیار شگفت او برای  د کار می کنند جالب است.یگرتاردی
جدید را در اطراف آپارتمان  ۀکه یک گوناین انگیز بود از

  هاییدیگرداو گفت که تارست. کرده اپیدا 

tardigradeآزمایشی  تواند در محیطِه میکه او پیدا کرد
که برای این موجودات بسیار  مثل کند زنده بماند و تولیدِ

 .نادر است

 گرِیدیخمِ تاردت

گرید دیمعمولی خلفی از یک تار چرم آن ظاهر. رسدمی میکرومتر 503میکرومتر تا 329به طول  ۀ تاردیگرِیدگونیک 
تواند در جلبک میگونه گوید: این می Arakawa است. است و دهان او به شکل سه ردیف دندان نمایان زده شده

خواران هستند که حتی حیوانات گوشت Macrobiotus ر در جنسزندگی کند، که عجیب است، زیرا گونه های دیگ
 های خمیدهها کروی با منحنیها است. تخمآن تخمِ، ترین بخشخورند. شاید عجیبمیرا  rotifers کوچکتر به نام

  .هستند که هر کدام از آنها یک حلقه ای از رشته های ظریف مانند است

 خانوادۀ تاردیگرِیدها

شناخته شده به نام گروه  tardigrade بخشی از مجموعه ای از گونه هایتاردیگرِید کشف شده  این گونه تازه
فوریه( در  19تیم او امروز ) مطالعاتو Arakawa باشدها دارای ظاهر کیک مانند مینهوفالندی است که همه آ

دی بود که در یه تاردیگرگزارش شده است. ماکروبیوتوس هوفالندی اولین گون  PLOS One مجله دسترسی آزاد
کشف شد. این گونه در ابتدا در ایتالیا و آلمان یافت شد، اما خویشاوندان آن در سراسر جهان یافت شده  2930سال 
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او  .ای با سه ردیف دندان است، دارای دهان دایرهMacrobiotus shonaicusتازه کشف،   Tardigradeاین. است
 ."ه جدید در این مجموعه از شرق آسیا استاین اولین گزارش از یک گون"گفت: 

Arakawa  گفت، همچنین هیجان انگیز است که M. shonaicus این "او گفت:  .تواند در آزمایشگاه رشد کندمی
 .است tardigrades دستگاه های تولید مثل جنسی و رفتارهای ۀآل برای مطالعیک مدل ایده

ید همراه با یک ، هزاران تاردیگر2111ِدر سال  برابر با گزارشی دیگرمه دارد. چنان ادادربارۀ این ریزموجود تحقیقات هم

سفینه فضایی به فضای خارج از جو کره زمین فرستاده شدند. در فضای خارج از اتمسفر، نه تنها هوایی برای تنفس 

وانات زنده به زمین آوری هم از تمام جهات در حرکت هستند. بسیاری از این حیوجود ندارد، بلکه پرتوهای مرگ

هایی سالم هم داشتند. در یک پژوهش دیگر مشخص شد که های ماده آن بعدها بچهبازگشتند و حتی برخی از گونه

 . ها بدون آب و غذا زنده بمانندتوانند سالاین جانواران می

☘ ☘ ☘ 

 

 

گونه که برخی پرندگان را کس که دوستش دارند. عشق همانعشق در سینۀ آن کس ی است که دوست دارد، نه آن
  رویاند.تر است، برمیچه را که در ایشان شریفکاران هم آنآراید، از جاِن درستها میبه زیباترین رنگ

 )رومن روالن(

 

 بازگشت به فهرست

 

https://bigbangpage.com/science-content/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://bigbangpage.com/science-content/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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 جمعیتنهاییِ دسته
 گویا و تصویری کتابِ مجموعۀ شعرِ

 ...بکتاش آبتین، زندانیِ دربند

  
  .جدید ایتجربه ،متفاوت کتابی .است یخاصّ کتابِ ،کتاب این

 ما کنارِ ،بند هایمیله شتِپُ از شاعر تصویرِ و صدا هایواژه با زمانهم خواستیم ،ما میانِ نویسنده حضورِ فقدانِ در

 .باشد

 عکاسی دوربینِ با است افیک .دید خواهید Q.R.CODE دکُ.ر.آکیو یک گاهی ،اشعار زیرِ ،کتاب این صفحاتِ در 

  !خواند می برایتان را شعرش خودش شاعر .بگیرید نشانه را دکُ رکیو آ این هوشمندتان تلفنِ

  ...ما همه برای و شاعران برای آزادی روز رسیدنِ راه از میدِاُ به

 گویا کتابِ شعر مجموعۀ /ناکجا نشرِ :ناشر /یاوری مریم :نظر زیر /آبتین بکتاش :نویسنده :کتاب صاتِمشخّ

 صفحه 112 /اول چاپ /2121 انتشار تاریخ /فارسی ادبیات تصویری و

 

 بازگشت به فهرست
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 آوای تبعید
 شد منتشر 1011، زمستان"تبعید آوای"نامۀ فصل شمارۀ چهارمین و بیست

 
 خویش هویّتِ و فرهنگ زبان، از تواندمی تبعیدی .باشد شده تارانده خویش زادبومِ از که نیست کسآن فقط تبعیدی»
 نیز باشد، نداشته نشر و چاپ امکانِ خودی کشورِ در اشاندیشه و فکر هنر، داستان، شعر، که کسآن. گردد تبعید نیز

 آن، کالسیکِ تعریفِ و جغرافیایی مرزهای به نه را تبعید. باشد تبعیدیان زبانِ تا کوشدمی نشریه این. است تبعیدی
 «شناسدمی معاصر جهانِ با انطباق در کهبل

 خود به شماره این در را داستان ویژه بخش که است عنوانی «داستان در شدهگم مکان وجویجست دردر این شماره: 
 زحمت. خوانیدمی را آثارشان که است بوده نویسندگانی کار دستمایه موضوع همین بخش این در. است داده اختصاص
 به و نوشته بیشتر مورد این در فصل این آغاز در خود که است بوده فرسایی فهیمه همکارمان با بخش این ردنآو فراهم
 شهعر  از آورد فهراهم  ایمجموعهه  تها  اسهت  کوشهیده  بابازاده افشین همکارمان ،شعر بخش در .اندپرداخته موضوع ابعاد

 در .داشهت  پهاس  بایهد  را باهم حضور این و نشستن هم کنارِ این ارزش خودش قول به. کشور از خارج و داخل شاعران
 بهه  رابطهه  این در نوشته دو که دوامی خسرو اثر «لیدیز انجل» رمان به داریم نگاهی «رمان یک و نویسنده یک» بخش
 یهد تبع ادبیهات  از ایگوشهه  کهبل اثر، این شناخت در تنها نه است آورده فراهم موقعیتی اثر نویسنده با وگوگفت همراه
 جمله از اثر، پانزده با که دارد اختصاص سعدالدین مسعود عزیزمان دوست آثار به شماره این در نقاشی نمایشگاه .ایران
 و ادبیهات  از» بخهش  در .کنهد مهی  آشهنا  گرامی هنرمند این زیبای کارهای با را تماشاگر نشریه، جلد پشت و رو تصویر
 انسهان  هستی از دیگر هاییگوشه تا آمده عمل به کوشش «ایدخوانده روزها این خوبی کتاب چه» چنینهم و «فرهنگ
 .شوند گذاشته میان در خواننده با فرهنگ و ادبیات در ایرانی

 لینکِ دانلودِ رایگان

https://disk.yandex.com/i/x6NRLi-ZG_aEtQ 

 بازگشت به فهرست

 

https://disk.yandex.com/i/x6NRLi-ZG_aEtQ
https://disk.yandex.com/i/x6NRLi-ZG_aEtQ
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 دانش و اُمید 
 منتشر شد 1011دی  ،9شمارۀ سالِ دوّم، فرهنگی؛  و اقتصادی اجتماعی، نامۀماه دو

  
 :بارۀ در مقاالتی با "دانش و امید"شمارۀ جدید 

 

 با) بیاتاد و هنر صفحات جنگل، جنبش داشتگرامی کار، کودکان کارگری، اعتصابات کنونی، لحظۀ در ایران اوضاع
 امپریالیسم خشم گیریاوج بررسی چین، بارۀ در هاروی نقد  کتاب، معرفی ،(کوتاه داستان یادبودها، اشعار، مضمون

 دفاع جهان، در امپریالیسم هایتبهکاری بر مردم هایپیروزی بارۀ در مطلب چند چین، سوسیالیستی گیریسمت از
 ...و رفته، دست از بزرگان یادبود داری،سرمایه بند در خواهانِترقی از

 

 :وگوگل درایو در تلگرام دانلود رایگان فایل پی.دی.افهای لینک
 

https://t.me/DaneshvaMardom/924 
  

https://t.me/honariadabiparnian/11111 

https://drive.google.com/file/d/1wfuiWDwIwoMtAQ-
QZpfRImnemaYHWUMs/view 

 در ادامه... 1011دی  9نویسندگان دانش و اُمید، شمارۀ نامِ مطالب و عنوان نمایۀ 

 

https://t.me/DaneshvaMardom/429
https://t.me/honariadabiparnian/15131
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 1011دی  9، شمارۀ اُمیدنمایۀ مطالب و نویسندگان دانش و 

 

 گفتارهایی درباره ایران ✍

 طاهری سیامک          ینده خواهد بود؟هه گذشته چراغ راه آ2

 باقری خسرو                            هه در آستانه1

 دادخواه طاهره دکتر              هه فاجعه فرونشست زمین در اصفهان3

 آغاجری ناصر              ای و اعتصاباتهه کارگران پروژه0

 حسنی قاسم           هه حمایت از کودکان، مبارزه با کار کودک2

 پوراسماعیل اکبرعلی             هه تقالیی برای ماندن6

 کامران() پورصفر علی           هه صدمین سالروز قتل میرزا کوچک خان5

 هنر و ادبیات ✍

 باقری خسرو             هه مردی که با ترجمه فریاد کشید9

 دارابی ابراهیم            هه آن روز خونبار1

 اعتصامی پروین             زد و قاضیهه د21

 شاهرودی اسماعیل             هه مناجات22

 پورکریم هاشم               «دیدار»و  «منظر»هه 21

 دادگستر شهنام             هه برای باغبان فرهنگ، عبداهلل سیار23

 مایاکوفسکی و یکدکن شفیعی           «ها رابه لرزه درآورید میدان»و « وگوگفت»هه 20

 یزدانی علی               هه مناظره22

 معرفی کتاب ✍

 طاهری سیامک    «کوچ در پی کار و نان»هه 26

 چند بحث نظری ✍

 حسنی شبگیر  هه چین در آینه کژتاب آرای دیوید هاروی25

 محسنی مرتضی  گام با امپریالیسموانهاده ... هم« چپ»هه 29
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 امیدی مسعود    ی ملیهه انقالب کوبا و بورژواز21

   دلشاد محسن: برگردان   ستهه مسأله کردستان، مسأله برابری11

 بررسی برخی واقعیات پیرامون جمهوری خلق چین ✍

 فرتیموری کورش   هه دولت پنهان، رویاروی قدرت عیان12

 واحدیان فرشید و حسنی طلیعه   هه جمهوری خلق چین، تایوان و آمریکا11

 فرتیموری کورش     «ن چینیقر»هه کتاب 13

 حسنی طلیعه/  لئودمک آلن  هه پول تایوانی در خدمت جنگ علیه چین10

 کالرک گرگوری   من افتادآنهه واقعاً چه اتفاق در تین12

 فرتیموری کورش     باد مقابلههه زنده16

 امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان ✍

 سعادتمند حمدم    هاهه چرایی پیروزی ساندنیست15

 لیجلی داوود/  اسمیت اشلی   داری و وظایف چپهه بحران سرمایه19

 سعادتمند محمد   هواییوهه واقعیات کنفرانس تغییرات آب11

 فرخ حمید   هه اتحادیه اروپا، از دیدگاهی دیگر31

 انوشه هوشمند   هه سندیکاهای کارگری در آلمان32

 واحدیان فرشید  ه جنوبیهه از زندگی و مبارزه کارگران کر31

 حسنی طلیعه    ها؟هه سود یا سالمت انسان33

 عدالت و حقوق بشر در قاموس امپریالیسم ✍

 هه جان آسانژ در خطر است30

 هه دستگیر غیرقانونی الکس ساب32

 هه کارزار جهانی حمایت از ساب36

 هه انحصارات علیه بشریت35

 انداز جهانچشم ✍

 پارسا بهرام    رش انقالبهه کودتا در سودان، غ39

 گرایان در هندوراسهه شکست راست31

 هه درباره روز فلسطین01

 هه پیروزی مردم شیلی در انتخابات02

 یادمان ✍

 صفایی ناهید    هه مادر زمین در آغوش زمین01

 ...هه باران کارآمد، سندیکالیست برجسته از میان ما رفت03

 فهرست بازگشت به
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 راه... راه راه هر سوی راه
 اسماعیل شاهرودی

 
 نیما ۀبا مقدم« آخرین نبرد»، نخستین مجموعه اشعارش را به نام 2331در سال  )با تخلصِّ آینده( اسماعیل شاهرودی

ی منتشر کرد. شعر شاهرودی شعر« آینده»با عنوان  2336انتشار داد. او دومین مجموعه اشعارش را در سال  یوشیج
 .است اجتماعی که دارای زیبایی و قدرت القای بسیاری است

شاعر، تحت  گیرد که زبانِدوره نخست اشعاری را دربر می :توان به دو دوره زمانی تقسیم کرداشعار شاهرودی را می
د و همچنین گزینتوان این تأثیرپذیری را به وضوح در کلماتی که شاعر برمینیما یوشیج قرار دارد و می تأثیر زبانِ

فراوان است. اما « آینده»و کتاب « آخرین نبرد»کند، ردیابی کرد. از این گونه اشعار، در کتاب اوزانی که انتخاب می
 شود. شاعر در عین حفظ هویتِها ظاهر مییابد و پختگی خاصی در آندوم، زبانی مخصوص به خود می ۀدور اشعارِ

 ه و زبانِعامّ مردمِ ای است از زبانِآورد که آمیزه، زبانی ویژه به دست میبینی و فضای مخصوص به خودشعری و جهان
هر سوی راه، راه، راه، »، «در سام و می»های بعدی خود یعنی، است. او در کتابکالسیک برآمده فاخری که از ادبیاتِ

توان هایش نیز میتی در نام کتابهای زبانی خاص او را حیابد و بازیبه این زبان دست می« نشینآی میقات»و « راه
  .یافت

سروده شده  1231تا  1203است که در سالهای  شعرقطعه  22شامل « هر سوی راه، راه، راه، راه» کتاب
 ای از متن آن در لینک زیر قابل دانلود است:و نسخه است

 

https://s2.picofile.com/d/3/9913293922d39b98f-83f3-2d93-b8f1-
db9693dcdff3/Har_Soy_Rah_Rah_Rah.rar 

 
 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.bookmaker.ir/cat/48/poem/
http://www.bookmaker.ir/cat/48/poem/
https://s2.picofile.com/d/7693274622/3d46b80f-04f2-4d64-b0f9-db1564dcdff3/Har_Soy_Rah_Rah_Rah.rar
https://s2.picofile.com/d/7693274622/3d46b80f-04f2-4d64-b0f9-db1564dcdff3/Har_Soy_Rah_Rah_Rah.rar
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 آینه و چراغ با 136

 

 با چراغ و آینه
 های تحوّلِ شعرِ معاصرِ ایراندر جستجوی ریشه

 دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی 

 
 بازتابِ» ی تحلیلِای در زمینه، این کتاب را مجموعه«چراغ و آینهبا »ی کتاب کدکنی، در مقدمهشفیعی دکتر  گ:نژرا

قطعاً بهترین توصیف برای کتاب نیز همین یک جمله کنند و توصیف می« فارسی نوِ مغرب زمین در شعرِ ادبیات و شعرِ

به یاد ایرج افشار، فرزانۀ فروتنِ »و مولف آنرا بوده  انتشارات سخن حمت تنظیم و نشر این کتاب، بر عهدهز .است

های تحول شعر معاصر در ایران از فصل به فصل ما را با ریشهاین کتاب  .استبه دست چاپ سپرده  «مدارِ ماایران

او در این اثر نشان می دهد که چگونه در آغاز این قرن، ایرج و بهار و  .کندهای زبانی، هنری و موسیقایی آشنا میبهجن

تن فرانسوی و کریلف روسی الهام گرفتند و در نسل بعد، نیما یوشیج با تاثیرپذیری از شاعران پروین از شعرهای الفون

. در بخش مقاالت بنیادی در بافت، فضا و موسیقی شعر معاصر ایران شد رمانتیک اروپایی و نمادگرایان، عامل تحول

های برگردان سُروده»را گنجانده ایم که از جمله به  یبررسی ارزشمند ،از این کتابو همین شمارۀ ارژنگ در

پرداخته  «احمد شاملو سلوبی شیوا و تاثیرگذاری آن بر شعرِمایاکوفسکی توسط احسان طبری به فارسیِ برجسته و اُ

 است. 

 لینک دانلود کتاب با چراغ و آینه

 صفحه 168، در 1292انتشارات سخن، چاپ چهارم، سال 

https://s7.picofile.com/d/1-41127117/9211479119bcd-9be4-4fe1-
a19bda7661d6/%D%9A%9D%9A7_%DA%96%D%9B%1D%9A%7D%9BA.pdf 

 بازگشت به فهرست

 

https://s7.picofile.com/d/8250978518/91127037-1bcd-4be9-9fe3-a54bda7665d6/%D8%A8%D8%A7_%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA.pdf
https://s7.picofile.com/d/8250978518/91127037-1bcd-4be9-9fe3-a54bda7665d6/%D8%A8%D8%A7_%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA.pdf
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 شهر یک داستان 137

 

 شهر یک داستان
 محمود احمد

 
ته نوش "هاهمسایه"کتاب  ۀکه در ادام)محمودِ اعطاء( احمد محمود  یادزنده رمانی است به قلم "داستان یک شهر"

ا از نظر داستانی، شود. امّاصلی است و داستان از زبان او گفته می در این رمان نیز شخصیتِ "خالد"شده است. 
هم نیستند. در این کتاب ماجراهایی که بعد از سربازی  ۀها به هم ارتباطی ندارند و دنبالیک شهر و همسایه داستانِ
 19شود. او بعد از کودتای میدانشکدۀ افسری و پاکسازی از ارتش تا ورود به اند روایت مدهآپیش   "خالد" رفتنِ
 فِوصییک شهر روایت و ت شود. داستانِبه بندرلنگه تبعید میایران به جرم عضویت در حزب توده  2331مرداد 
 کند مسائل و حوادثِلنگه است. احمد محمود سعی میرحاکم بر بند کنونی و وضعیتِ گذشته و شرایطِ حوادثِ
اب دارد و مخاطب را با خود اصلی درنظربگیرد، کتاب نثر ساده و جذّ داستان و نه موضوعِ اسی را به عنوان بافتِسی

تا  جوان از مراحل دستگیری افسرِ مردم در بندرلنگه و از سوی دیگر خاطراتِ همراه می کند. از یک سو زندگی و فقرِ
 ارتش افسری ۀابتدایی و متوسطه در زادگاهش، به دانشکد احمد محمود پس از سپری کردن دوران تحصیالت تبعید.

بخش آزاد بازداشت و سپس، بخش کودتا از پس که بود افسری ۀراه یافت؛ اما ازجمله تعداد زیاد دانشجویان دانشکد
که نه احمد اعطا، یکی از این دانشجویان بود  نفر از آنان در زندان باقی ماندند. 23تنها . عده زیای اعدام و شدند
سر کودتا تن داد. به همین دلیل، مدت زیادی را در زندان به کاری با رژیمِگونه همای امضا کرد و نه به هیبنامهتوبه

 .استبرد که گویا مشکل ریوی او که درنهایت به مرگش منجر شد، یادگار همان دوران بوده

 دانلود کتاب داستان یک شهر

 2361 بیرامیرک اول چاپ نسخه از تمیز اسکن

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/dastane-yek-shahr/ 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/dastane-yek-shahr/
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 اصفهانی زرگر دیوان 138

 

 دیوان زرگر اصفهانی
 به کوشش احمد کرمی

 

 هجری قمری(،2151)وفات سال  ،"زرگر اصفهانی"اصفهانی معروف به  یا محمد حسن محمد حسین اصفهانی
از غزلسرایان دوره قاجاریه که در اصفهان دیده به جهان گشود. زرگر اصفهانی در بازار اصفهان  مشاعر سده سیزده

. گزیدو به واسطۀ شغلش تخلص زرگر را برای خود بر ات فراغت به سرودن غزل می پرداختکرد و در اوقزرگری می
ذوقش خوب و طبعش روان بود و در شیوه غزلسرائی و آوردن مضامین لطیف مهارت داشت. زرگر مردی بسیار خوش 

که در همه صحبت و گشاده روی بود و شعرای اصفهان به مجالست او رغبتی تمام داشتند. زرگر اصفهانی با وجود این
از شاعران معروف به شمار می  یاتطافت و اشتهار این غزلولی به جهت ل ،روده استقطعه غزل نسُ 59عمرش بیشتر از 

غزل  59کتاب حاضر مجموعه   سعدی بوده و به زیبایی به استقبال غزلیات وی رفته است روشِ وی در شعر پیروِرود. 
توسط نشر انتشارات ما و  2361نسخه به سال  3111کوشش احمد کرمی در چاپ اول آن به  به جا مانده از اوست که

 .است اپ پارت نشر یافتهچ

که دیوان شعرای فراوانی از جمله  بود "انتشارات ما"از شعرای معاصر، مصحح و مؤسس نیز  2313-2311 احمد کرمی
است که اوقاتش  یکرمی یکی از محققین و پژوهشگران .شر کرده استدیوان همای شیرازی و عطار نیشابوری را منت

مصروف تدوین و تصحیح دواوین شعر بزرگان شعر و ادب ایران شده است. وی با تأسیس انتشارات ما، تاکنون موفق 
و  شده است بیش از پنجاه دیوان شعر شاعران متقدم و متأخر را طبع و نشر کند و از این رهگذر، خدمتی شایسته

  .درخور تحسین، ارائه دهد

 توانید از لینک زیر دانلود فرماییددیوان غزلیات زرگر اصفهانی را میکتاب 

http://up.bookmaker.ir/download/9699968/zargar-esfahani.PDF.pdf 

 بازگشت به فهرست

 

https://wikinoor.ir/%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://up.bookmaker.ir/download/1566150/zargar-esfahani.PDF.pdf
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 ئوسپرومتِ کیفرِ
 ش.م: آزاد برگردان/ چاپک کارل: نویسنده

 
2671Prométhée enchaîné (Prometheus bound). Marble, reception piece for the French Royal Academy,  

 

 از یکی یونانی، هایاسطوره در (Prometheusانگلیسی به Προμηθεύς یونانی به) پرومتئوس یا پرومته گ:نژرا
 "انسان به آن دهندۀهدیه و خدایان از آتش ربایندۀ" یا "آتش خدای" به که است( انسان نیمه-خدا نیمه) هاتیتان
 رنج و ناراحتی توانستنمی و ورزیدمی عشق هاانسان به پرومته. شد سختی مجازات جرم همین به که است معروف
 انسان به و اشتگذ نِی در را آتش( خدایان خدای) زئوس چشم از دور به و کرد عِصیان علت همین به ببیند؛ را هاآن
 و آمدمی عقابی روز هر که بست سنگی تخته بر و بُرد( قفقاز در) قاف قلّه سر بر را او رسید، زئوس به خبر وقتی. داد
ςὺΠρομηθε : یونانی باستانپرومته در زنجیر داستانِ تراژیکِ پدیا آمده است: در ویکی .خوردمی را او جگر

Δεσμώτηςپرومته ،tēsṓDesm)  نسبت داده شده و  آیسخولوساست که نگارش آن به  تراژدی یونان باستانیک
که با  تایتان، یک پرومتئوسشود. این تراژدی بر اساس اسطوره س زده میقبل از میالد حد 051نگارش آن در سال 
م بخشد، که به خاطر آن مورد خشکند و آتش میاست، و از بشریت محافظت میکند، ساخته شدهزئوس مخالفت می

 ،افسانۀ مذکور براساسِ( ایشینم -تئاتری هایجنبه با) زیرتراژیکِ  داستان. امّا دوشزئوس قرار گرفته و مجازات می
 و کشیده تصویر به زیباییبه را پرومته محاکمۀ درحاضر  فرمایشی منصفۀهیات و قضات مذاکراتِ دادگاه، جلسۀ صحنۀ
ی در علم واقعیتِ یک بیان کهن، داستانِ این در تامل قابل نکته خوانیم.است که در ادامه می شده برگردانده فارسی به

 علوم دستاوردهای اساس بر. "خوردمی را او جگر و آمدمی عقابی روز هر" گویدمی که جاآن ،است پزشکی دانش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87#/media/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Prometheus_Adam_Louvre_MR1745_edit.jpg
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87#/media/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Prometheus_Adam_Louvre_MR1745_edit.jpg
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B3%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B3%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86)
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 از ایعمده بخش برداشتنِ صورت در که است بدن ِ مهمّ عضو تنها (Liver) کبد یا جگر انسانی، اندام بین از پزشکی
 تواندمی هرکسی بدن، اعضای پیوندِ ثبح در حاضر درحال. است آن دمجدّو جایزگینی  بازسازی به قادر بدن آن،

 و طبیعت عالمِ هایشگفتی از ،تمزیّ این و کند اهداء داده دست از را کبدش تمامِ که بیماری به را خود کبد از قسمتی
 . شودمی محسوب انسانیتکامل یافتۀ  بیولوژی

☘ ☘ ☘ 

 اینک و بود کشیده طول العادهفوق تجدیدنظرِ دادگاهِ

 برای کنانصافسینه و زناننفسنفس آن محترمِ اعضای

 گرد زیتون مقدّسِ هایدرخت سایه زیر شُور آخرین

 .آمدندمی

 با العادهفوق تجدیدنظرِ دادگاهِ رئیسِ هیپومتئوس،

 :گفت ایجانانه درّهدهن

 کالفه را ما بدجوری کذایی محاکمه این! آقایان خوب"

 الزم پرسیباز جریانِ خالصه تذکرِ که کنممی فکر. کرد

 بله، ،...قانونی صورتِ بودنکامل برای باالخره امّا نباشد،

 والیتیِهم پرومتئوس، نام به متّهمی که کنم عرض

 و شده جلب دادستانی به آتش کشفِ اتّهام به خودمان،

 خودِ و نموده رفتار جاریه قوانینِ خالفِ بر ترتیب،بدین

 قادر و کرده کشف را آتش واقعا: اوالً که کرده اقرار متّهم

 اصطالحبه عملِ با بخواهد اشدل وقت هر که است

 عبارتِ به یا و را راز این: ثانیاً. کند ایجاد آتش "سایِش"

 فقط نه است، شده ما همه رسوایی مایه که کشفی دیگر

 کهبل نداده، اطالع ذیصالح مقاماتِ به و نکرده مخفی

 غیرِمجاز فرادِا اختیار در و ساخته آشکار را آن خودسرانه

 همه انکارقابلِ غیرِ جرایم این. است گذشته غیرِمسئول و

 هاآن از اکنون هم که شدگانیبازداشت اظهاراتِ از

. است رسیده تحقّق و اثبات به آمد، عمل به بازرسی

 فوتِ بدونِ توانیممی و است کافی بحث دیگر من نظرِبه

  " .مبگیری رای مجازات و بِزِه نوعِ درباره وقت

 اعتراض با دادرسی هیئتِ اعضای از یکی اپومتئوس،

 :گفت

 اهمّیتِ به نظر اینجانب نظر به امّا رئیس، آقای ببخشید"

 صدورِ ازقبل که باشد آن ترصحیح شاید محاکمه این

 عرض خواهممی... کنیم بررسی دقیقاً را موضوع حکم،

 بحث خودمان بینِباریک نظرِ با را قضیه جوانبِ همه کنم

 ".کنیم حلّاجی و

 :گفت کارانهسازش هیپومتئوس،

 امّا است، روشن که قضیه. است آقایان مبارکِ میلِ میل،"

  ."بفرماید بدهد، تذکراتی خواهدمی آقایان از کسی اگر

 کهاین از بعد داشت، رای ِحقّ که قضّاتی از آمتئوس،

 :درآمد سخن به کرد، صاف مفصاّل را خود سینه

 بنده عقیده به که شوممی متذکّر احترام مالِک با بنده"

 آقایانِ. شود تاکید اخصّ طورِبه موضوع جنبه یک بایستی

 توجّه درست. است آن مذهبیِ جنبه بنده منظورِ! محترم

 سایش از که ایجرقّه آن چیست؟ آتش این! بفرمایید

 اقرار پرومتئوس خودِ که طورهمان چیست؟ جهدمی

 کسی بر کهچنان برق و نیست برق جز چیزی است، کرده

 "افکنبرق" االربابِربّ خاصّه قدرتِ تجلّی نیست، پوشیده

 فرماییدمی روشن را موضوع این چگونه. است زئوس

 به بالمقدّمه پرومتئوس اسمِبه موجودی کجا از آقایان؟

 و کرده رام آنرا حقّی چه به یابد؟می دست خدایی آتشِ

 دزدیده؟ کجا از را آن اصالً است؟ آورده در اختیار در

 راآن که بقبوالند ما به خواهدمی ساده خیلی پرومتئوس

 و بازیمارمولک هااین امّا کرده، کشف طوریهمین

 قدرهااین قضیه اگر. نیست بیش ایاحمقانه دستاویزهای

 را آتش ماها از یکی مثالً چرا بود، وغشغلّبی و ساده
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! آقایان کندهپوست و صاف بنده اعتقادِ به نکرد؟ کشف

 دزدیده ما خدایانِ از را آتش این بروبرگردبی پرومتئوس

 من. کندنمی گیج را ما او هایبازیزبان و انکارها. است

 گناهِ یکی و عادی، دزدیل یکی را او شرعِ خالفِ عملِ

 بنابراین. شُمارممی مقدّسات سرقتِ و کفر قبیلِ از کبیره

 با را زَندیق جسورِ مردِ این که مهستی عقیده این بر ما

 خدایانِ مقدّسِ ودیعه و پاداش، شدیدتر هرچه مجازاتِ

 1911-جین دلویله پرومته اثر

 . بداریم محفو  ناکسی و هرکس بُردِدست از را خود ملّی

 ".کنم عرض خواستم می را همین

 گوشه در غلیظی و شدید فینِ و نشست گرفت آمتئوس

 .کرد خالی رِدایش

 :گفت ناطق اظهاراتِ تصدیقِ در پومتئوسهی

 "ندارد؟ تذکری کسی دیگر! صحیح بسیار بسیار"

 :گرفت دستبه را سخن رشتۀ طمانینه با آپومتئوس 

 همکارِ استنتاجاتِ با توانمنمی من. بخشیدمی البته"

 آتش نامبرده پرومتئوسِ این کهوقتی. کنم موافقت گرامی

 بینِ حاال آقایان و کردم، دقّت درست کرد، می سُرخ

 ایالعادهفوق کارِ هیب کنم،می عرض واقعاً خودمون

 هم صمدی ننه گاوچرانِ و تنبل هر را آتش. کندنمی

 کشفِ صرافتِ به حالبه تا ما اگر. کند کشف توانستمی

 که محترمی آدمِ هیب که استآن برای نیفتادیم، آن

 کهاین کرِف حتّی خاطرش به اصالً بیارزد، اشتن به سرش

 کند، بازی آن با و بمالد سنگی روی را سنگی و بنشیند

 آمتئوس ارجمند قطارِهم و همکار به. کندنمی خطور

 طبیعی عادّیِ نیروی یک موضوع این که دهممی اطمینان

 انسانِ هیب برازنده آن به اشتغال که گیریم حاال. است

 این من عقیده به. خدایان به رسد چه نیست، معقولی

 انحاء از نحوی به مقدّسین با که است آن از ناچیزتر آتش

 باید که دارد هم دیگری جنبه موضوع اما. شود مربوط

 نظر به چنین. کنم جلب آن به را محترم همکارانِ توجه

 مخرّب کهبل خطرناک، عنصری فقط نه آتش که رسدمی

 دادگاه سمعِ به متعدّد شهودِ االن همین. هست هم

 کشفِ گناهبی مردمِ کهوقتی چگونه که دندرسانی محترم

 هایسوختگی به کردند،می تکرار را پرومتئوس گانهبچه

 شاندارایی به حتی مواردی در و شدند دچار شدید

 به آن گناهِ که آتش، اگر! آقایان. شد وارد فراوان خسارتِ

 دیگر متاسفانه که کند پیدا شیوع است، پرومتئوس گردنِ

 ماال نه و جانا ما از یکهیب و گرفت شودنمی را آن جلوی

 باید صورت این در! محترم آقایانِ. بود نخواهد امان در

 کافی احتیاطیبی ترینکم. خواند را تمدّنی هرگونه فاتحه

 ابقاء ما چیزِ هیب به خطرناک و قراربی عنصرِ این که است

 پرومتئوس توبیخِ قابلِ و سرانهسبُک عملِ! آقایان. نکند

 کرده معرّفی همه به را مخرّبی عنصرِ چنین که است ینا
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 و نفس قتلِ و کبیره جنایتِ معادلِ را او گناهِ من. است

 بِزِه، اهمّیتِ به نظر لذا و. شُمارممی عمومی امنیّتِ تهدیدِ

 برای سنگی بسترِ و زنجیر و غلّ با ابد حبسِ پیشنهادِ

 ".ندارم عرضی دیگر! رئیس آقای. نمایممی متّهم

 :گفت دماغی تو هیپومتئوس

 در خواستم فقط. شماست با کامال حق! عزیز همکارِ"

 آتش این اصوالً: بگویم محترم همکارِ فرمایشاتِ تاییدِ

 آتش مگر ما اجدادِ و پدران خورَد؟می ما دردِ چهبه

 و احترامیبی چیزی چنین یک قبولِ کردند؟می استعمال

 این. ماست موروثی مقدّسِ روشِ و سُنَن به نسبت ناخَلَفی

 دیگر حاال. است ملی ِضدّ و خرابکارانه عملِ یک عمل،

 درست. درآمد هم آن که بود مانده کم بازیآتش فقط

 کنارِ مردم: کِشدمی کجا به هااین بکنید، را فکرش آقایان

 و. شوندمی نارنجینازک حدّ از زیاده و دهندمی لَم آتش

 و بجنگند کهاین جای به الًمث که،این جای به وقتآن

 از. شوندمی پرورتن و کنندمی خوش جا آتش کنارِ غیره،

 اصالً و اخالقی انحطاطِ و سستی جز زندگی شیوه این

 چه. آیدنمی در چیزی غیره، و انضباطیبی و نظمیبی

 این مقابلِ در باید کاری یک آقایان، بدهم دردسر

 وخیم خیلی ما دورانِ وضع. کرد غیرِسالم هایپدیده

 ".بدهم تذکر را همین خواستم فقط. است

 :گفت نتراشیده نخراشیده صدای با متئوسآنتی

 با یقینا همه ما. است صحیح کامال فرمودید، خوب چه"

 پرومتئوس آتشِ که موافقیم مانمحترم رئیسِ آقای

 آقایان،. بیاورَد بار به ناگواری و نامطلوب نتایجِ تواندمی

 مهمّی بسیار موضوعِ این که نماند مخفی نخودما بینِ

 و جدید امکاناتِ چه باشد، ما قدرتِ یدِ در آتش اگر. است

- مثال بابِمن. شد خواهد پدید ما زندگی افقِ در وسیعی

 زدنِآتش و محصول سوزاندنِ ،-نیست مناقشه که مثل در

 ما به آتش! آقایان. غیره و غیره و دشمنان زیتونِ هایباغ

 آتش بر سلطه با. دهدمی جدیدی اسلحه و جدید قدرتِ

 ".شویممی خدایان پایهم تقریباً ما

 و بود آورده پایین را صدایش که متئوسآنتی جااین در

 :ترکید توپ مثل ناگهان کرد،می نجوا تقریباً

 و خدایی عنصرِ این که کنممی محکوم را پرومتئوس من"

 و هرکس و انغالم و هاچوپان دستِ به را شکنقدرت

 محکوم را او من. داد آمد که دیگری سروپای بی و ناکس

 افرادِ و مربوطه امورِ مصادرِ دستِبه را آن که کنممی

 ملّی ودیعه و گنجینه مثابهبه راآن که نسپُرد صالحیتذی

 را پرومتئوس من. کنند حکومت آن با و نمایند حفظ خود

 در داد، روزب آشکارا را آتش کشفِ که کنممی محکوم

 ".ماندمی باقی کشوری اسرارِ جزوِ بایست می کهحالی

 :کشید عربده هیجان و شور با متئوسآنتی

 بیگانگان به حتی که کنممی محکوم را پرومتئوس من"

 در بخشش و بذل این با. داد یاد را کردندرست آتش هم

 از را آتش اصالً پرومتئوس که گفت توانمی بخشیآتش

 متّهم عُظما خیانتِ به را پرومتئوس من. است دزدیده ما

 ".کنممی متّهم جامعه ِضدّ بر توطئه به را او من. کنممی

 بود افتاده سُرفه به بود کشیده داد بس از که متئوسآنتی

 :کشید نعره پایان در

 ".کنممی اعدام مجازاتِ پیشنهادِ من"

 .نشست گرفت و کرد صادر خود از را حکم این

 :گرفت دستبه را سخن رشته وسهیپومتئ

 خواهد؟نمی صحبت اجازه کسی دیگر! آقایان خوب"

 داده تشخیص مجرم را مزبور متّهمِ دادگاه قرار بدین

 از و مقدّسات سرقتِ و ضالّه کفرِ ایجنبه از او گناهِ. است

 مِلکِ امحاء و بدنی آزارِ و جراحات ساختنِوارد ایجنبه

 خیانتِ ایجنبه از نیز و مومی،ع امنیّتِ تهدیدِ و غیر
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 که کنممی پیشنهاد! آقایان. است گردیده محسوب عُظما

 یا و سنگی بسترِ و زنجیر و باغلّ ابد حبسِ یا را او کیفر

 ".بکنیم تعیین اعدام

 :برید را اشحرف بود، تفکّر بحرِ در غرق که آمتئوس

 ".یمباش داده اثر ترتیبِ پیشنهاد دو هر به تا دو، هر یا و"

 :کرد سوال جلسه رئیسِ

 "دو؟ هر چطوری"

 :گفت کنانمِنمِن لبی زیر آمتئوس

 مثال. کنممی فکر نکته همین به راجع درست دارم"

 به ابد برای را پرومتئوس که شودمی طوریهمین

 خدانشناس جگرِ ابد تا هاکرکس بگذار... ببندیم ایصخره

 توجه ندهب منظورِبه درست. بیاورند در و بدرند را

 "فرمودید؟

 :گفت و کشید راحتی نفسِ هیپومتئوس

 این برای عبرتی درسِ یک این! آقایان شودمی این چرا"

. بود خواهد مجنونانه و خودسرانه گناهانِ و جنایات قبیل

 ".شد تمام ما کارِ خوب، ندارد؟ مخالفتی کسی بله؟

 پدرش از هیپومتئوس پسرِ متئوس،اپی شام، سرِ در

 :پرسید

 "کردید؟ محکوم اعدام به را پرومتئوس این چرا بابا"

 نیش به را گوسفند استخوانِ کهحالی در هیپومتئوس

  :اشحرف توی دوید کشید،می

 

 گوسفندِ ِران. فهمینمی را هاحرف این هنوز تو! پسرجان"

 عجب، چه. است ترخوشمزه خام گوشتِ از کرده سُرخ

 دالیل آن. خورد دردی یک به اقال آتش این باالخره

 روز هر کسی اگر فهمیدی؟ بود، عمومی منافعِ به مربوط

 در هم مجازاتی و بیاورد مهمّی و نوظهور چیزِ یک بخواهد

 این کشید؟ خواهد کجا به ما روزگارِ و روز نباشد، بین

 ".فهمیدم ها، دارد، کم چیزی یک گوشت

 .درخشید خوشحالی از هیپومتئوس هایچشم

. خورد سیر با و زد نمک باید را کرده سُرخ گوسفندِ رانِ"

 گویندمی این به! جان پسر! حسابی شود می وقتآن

 به دیگر اشعقل حتما پرومتئوس بینی،می! کشف

 ".رسیدنمی جاهااین

 ...دنیا مجلۀ:  سرچشمه

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 کـه  کـنم می محکوم را پرومتئوس من

 بـه  را شـکن قدرت و خدایی عنصرِ این

 و هـرکس  و غالمـان  و هاچوپان دستِ

 .داد آمد که دیگری سروپای بی و ناکس
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 ایّرَثُ
 شهرزاد زیبا -آزاده حضرت 

 
 هایِ هرات فرار کنم!  ها از کوچه پس کوچه سفرم رو ببندم و دُزدکی مثل غریبه ار نبود دوباره بُقچۀقر 

 ها در به در شوم!  ای رو که با عشق و زحمت ساختم رها کنم و مثل کوچی قرار نبود دوباره آشیانه 

دویه و روسری هایِ رنگارنگ و گالبتون دوزی دار هرات و بوی ا های پَغمان کابل، بازار طاق قرار نبود دوباره خاطرات باغ

 شده را در ذهنم بقچه کنم و ترک دیار کنم!

 مان برگرده و عطر قابلی پولو، منتو و بوالنی دوباره تو خونه بپیچه!  قرار بود شویَم برای همیشه به والیت 

آنها بشینم  ایم گوش کنم، پایِ گهوارهه ام بشینم  و به هیاهوی نوه ای باشم و در خونه قرار بود زن شصت و اندی ساله

 و الالئی سر بدم!

قرار بود عصر روزهایِ پاییزی رو به آفتاب بشینم و از صدای مهوش و موسیقی قوالی حظ ببرم، تا خستگیِ خانه بدوشی 

 این چند سال را  از تن به در کنم!

 هام جدا! ی کافی در غربت  بودم  و از ریشه من به اندازه

 م گور غریب شوم!خواست نمی

 !…خواستم نمی
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درب آهنی بزرگ خانه بسته شد. صدای حکمت، ثریا را به خود آورد: زن زود باش! اینقد ایسته نکن! شتاب کن دگر! 

 اتوبوس کابل یک ساعت دیگر حرکت مِکُند. 

 اش را روی صورتش کشید. مقصد او ناکجا آباد! ثریا ساک در دست به راه افتاد. بُرقع آبی

ها را تحمل کرده  ه را در ذهنش مرور کرد: هشت سال به تنهائی در این شهر سر کرده بود. هشت سال، سختیگذشت

بود، به امید روزی که بتواند با حکمت راحت و بدون دغدغه  در خانه هرات زندگی کند. با همان سواد اندکی که داشت، 

ریا آرزویش را داشت تحصیل کردند و به درجات عالی اش  بود، آنها همانطور که ث تحصیالت فرزندانش مشغله فکری

توانستند در امنیت  ماندند، آیا می رسیدند. اما کدامشان توانستند در این دیار، دیارِ ریشه هایشان بمانند؟ یا اگر هم می

 و سالمت بِسَر بَرَند و زندگی کنند؟

های مشبک برقع، یک  را از پشت روزنه  یگر کوچهتر برداشت، دوست داشت بایستد و یکبار د هایش را آهسته ثریا قدم

ای که  هرات، خانه  توانست از خانه ای که خانه امیدش را در آنجا ساخته بود. او به راحتی نمی نگاه کند. کوچه  دلِ سیر

ثریا    ها که این خانه در دل خود جای داده بود! ها با دسترنج خود و شویَش ساخته بود دل بکند و برود! چه قصه سال

آهی کشید و زیر لب نجوا کرد: یکبار در جوانی این کار را کردم و طفلکان خُردم را به دندان کشیدم و به ایران بُردم!  اما 

 ام فرار...  این بار دِگر دوست ندارم برای نجات جان خودم از دیارم از کاشانه

 کنی! زود باش دگر، اتوبوس حرکت کرد! نمی حکمت باز هم با صدای بلند ثریا را صدا زد: ثریا جانم چرا شتاب

 2121اگوست  22بعدازظهر مصادف با  2سُنبله ساعت  0شنبه  کابل  پنج

توان رفتن نداشتند، به سختی از کرختی در آمدند. از زمانی که با اتوبوس، هرات را به مقصد کابل ترک کرده  پاهایِ ثریا

رخت شده بودند، بلند شدن از صندلی اتوبوس برایش بسیار دشوار گذشت. پاهایش خشک و کِ بودند، شانزده ساعت می

رفت و ثریا از پس او. مرد گاهی اوقات به  بود. از اتوبوس به مقصد میدان هوائی کابل پیاده شدند. حکمت از پیش می

 گفت: ثریا جانم زود باش! دیرَست دگر، شتاب کن!    گشت و می عقب برمی

 تانم! ثریا سی سال پیش نیستم با یه بچه تویِ شکم و یکی تو بغلم، پا به پای تو بیایم، نمیتانم حکمت جانم، دیگر  نمی

ش را در دست داشت و  ای رنگ، همراهِ همیشگی او در سفرهای چند سال اخیر حکمت ساک سنگینِ فرسوده قهوه

شان در کابل بود، خبری نبود!  محلهدر حال رفتن بود. دیگر از آن جوانِ قد بلندی که قهرمان گُدی پرانِ   ریزان عرق

های پهن و قدرتمند نداشت. دیگر از   مردی میانسال، با پشتی خمیده که اصال شباهتی به آن جوان باریک اندام با شانه

 برد، نشانی نمانده بود!   که دلِ  دختران محله را می  های مشکی آن کاکل

گی  شان درست در همسایه همراه خانواده به کابل آمدند. خانه ثریا سه ساله بود که پدرش به کابل منتقل شد و به

های محله کوته سنگی، دوران کودکیشان با هم گذشت. باهم از  خانواده حکمت بود. ثریا، حکمت، شمس و ضیاگُل بچه

بقات بُزکشی کردند و با هم در اولین روزهای بهار به همراه پدرانشان به مسا رفتند، با هم تاب بازی می درخت باال می
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رفتند، چه شوری داشت این مسابقات! آغازِ بلوغ، زمان فاصله گرفتن ثریا و ضیاگُل از پسرها بود! هنوز آنها از  می

های دوران کودکی سیراب نشده بودند که دخترها حجاب  به سر کردند، بر رویاهایشان سرپوش گذاشتند و  شیطنت

آنها نشان مرد شدن نشاند و فاصله ثریا و   و شمس هم بر چهره کم ریش نورسته حکمت آنها را حبس کردند. کم

توانستند پسرها را ببیند.  ضیاگُل با آنها بیشتر شد. مسابقات بادبادک پرانی در زمستان تنها زمانی بود که دخترها می

بادبادکی رقص هایشان مانند  های الوان در زمینه آسمان خاکستری زمستان اوج گرفته و شادی  زمانی که بادبادک

 …کهآمد. تا این کنان به پرواز در می

های نه ساله میان مجاهدین ، با خود فالکت و جنگ به همراه آورد و آغازی شد برای جنگ2159انقالب هفت ثور 

ول ها،  مرگ و  معل ها، بمباران، نابودی، آوارگی زنان و بچه ها، متالشی شدن خانواده افغانستان و شوروی: ویرانی خانه

شدن جوانان در جبهه جنگ با روسیه، گُم شدن، انفجارِ مین و قطع شدن دست و پا، خبر مرگ و سرانجام هجوم به 

 مرزها برای فرار، فرار از خانه، فرار از افغانستان... 

 اش را از دست داد و برادرش و شمس هم در جنگ کشته شد.  ثریا هم یکی از قربانیان این جنگ شوم بود. خانواده

حکمتِ در پیش رویِ او، شوهر و پدری شکیبا، محکم و استوار بود. جنگ و آوارگی این چند سال او را از پای  در  

 اش تمام قد ایستاده بود. ها در کنار خانوادهنیاورده بود و تمام این سال

ه در شکمش به سمت دو ماه  گل و بچه های داخلیِ افغانستان ثریا به همراه حکمت، شیریندر بحبوحه آغاز جنگ

ایران ترک دیار کردند. چند روزی در پاکستان آواره بودند و روزهای سختی را تحمل کردند تا توانستند ردِ مرز کنند و 

وارد ایران شوند.  پسرش سمیر در مشهد به دنیا آمد. بعد از چند ماه که نوزاد شیرخوارش جانی گرفت به سمت تهران 

ر باردار شد و فرهاد در تهران به دنیا آمد. فرهاد از روزی که به دنیا آمد ضعیف بود و حرکت کردند. برای سومین با

توانست از پس مشکالتش و بیماری  بیمار! چقدر دوران سختی بود. اگر کمک های لیال، دوست و یارِ او نبود، هرگز نمی

رخ داده. اولی ازدواج با حکمت و دومی آشنائی با اش دو معجزه  فرهاد بر بیاید. ثریا بر این باور بود که در دوران آوارگی

 لیال!

لیال را انجمن خیریه پیچک مهر به آنها معرفی کرده بود. لیال فرشته  نجاتِ او در تهران بود. به یاد روزهای سختی که  

ستی با وجود در تهران داشت افتاد. اگر لیال نبود هرگز امکان نداشت از پس حل مشکالتشان برآیند. هنوز هم این دو

 ها از یکدیگر ادامه داشت.دوری آن

 ثریا جان، کمی شتاب کن! زودتر خودمان را به میدان هوائی برسانیم! شتاب کن دگر! حکمت دوباره با اعتراض گفت: 

ام بسی شتاب کردم حکمت داشت زیرلب گفت: شتاب!؟ در جوانی هایش را بلندتر و تندتر برمیکه قدمثریا در حالی 

، اکنون دِگر جانی برایم نمانده!  افکارش مانند بادبادک از این سو به آن سو در پرواز بود. به چندسال پیش فکر جانم

های نهضت هم کرد و حتی در کالس کرد: رخشان را که باردار شد، دو یا سه شیفت در کارخانه جوراب بافی کار می

کرد: دوختنِ پیرجامه، چادر نماز، ملحفه و  هر  خیاطی میخواند. در خانه در ازای دستمزدی ناچیز  شبانه درس می
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ها در حالی که مشغول دوخت و دوز بود به یکباره کمرش درد گرفت. به آمد. شبی از  شب چه که از دستش برمیآن

زایمان  اش بود و با دردگمانش درد زایمان نبود. تازه هفت ماهش تمام شده بود. اولین بارش که نبود. چهارمین بارداری

اش   شد، تا اینکه صدای ناله کرد و فاصله دردها کمتر می گرفت و رها می آشنا. اما کمر درد رهایش نکرد. درد می

شان رساند. فشار، ضعف و خستگی  حکمت را از خواب بیدار کرد. حکمت سراسیمه او را  به بیمارستان نزدیک خانه

ها طول کشید تا نوزاد جان بگیرد و بزرگ شود.  ماهه به دنیا بیاید. هفتهناشی از کار کردنِ زیاد باعث شد که نوزاد هفت 

نوزاد زیبا بود و مثل خورشید درخشان. ثریا نام مادرش را بر او نهاد، رخشان. دوران نقاهت زایمان باالخره به پایان رسید 

کرده و  انداز  که داشتند، ذره ذره پسکردند و از درآمد ناچیزی  و کار او دوباره شروع شد. حکمت و ثریا هر دو کار می

برای خرید قطعه زمینی به افغانستان  فرستادند.  امید  بازگشت به سرزمین مادری  تنها چیزی بود که به او جانی 

داد.خواسته یا ناخواسته پنجمین فرزندش را هم باردار شد. اما جثه ضعیف او دیگر توان بارداری را نداشت. با  دوباره می

ترین وضع زندگی او  به دنیا آمد، ثریا  ای از بدن او جدا می شد. مَسرُور، آخرین فرزندش در بحرانی ر بارداری تکههر با

ای که لیال در آن داوطلبانه  کارش را از دست داده بود. از خانه بیرونش کرده بودند. باز هم به کمک لیال و انجمن خیریه

ند.حتی غذایشان را از همان بیمارستان نزدیک خانه که دوبار در آنجا زایمان تری اجاره کردکرد اتاق کوچک فعالیت می

هایش به سختی  خوابید باز هم ثریا و بچه ها در محل کارش می که حکمت شبکردند. با وجود این کرده بود تامین می

وچک، قصه گفتنِ ثریا بود. شان در آن اتاق ک شان بخوابند و زندگی کنند. تفریح و شادیتوانستند در اتاق  کوچک می

ای چون رستم و کاوه... ثریا های افسانههای بودا در رامیان، از قهرمان ترین مجسمههائی از خانه هرات، از بزرگ داستان

 قصه گفتن را از مادرش یاد گرفته بود. 

ت داشتند عکس هائی داشتند. همگی دوسکردند و هر کدام خواسته ها سوال می گفت و بچه گل قصه می مامان

یادگاری دسته جمعی با خاله لیال در پارک ملت را روی طاقچه خانه هرات بگذارند. شیرین گل و فرهاد و رخشان 

های رنگارنگ فراوان در باغچه دوست داشتند کتابخانه داشته باشند! سمیر دوست داشت چند تا درخت میوه با گل

های تلخ های خود را بنویسد. داستانداشته باشد و در تنهائی  داستانبکارد! اما مَسرور، او دوست داشت اتاق  دنجی 

 های شیرین خانه هرات!؟کودکان مهاجر و شاید هم قصه

داد و با نگاهش اتوبوس تهران به سمت مرز افغانستان را حکمت در ترمینال جنوب تنها ایستاده بود و دست تکان می

بار بدون حکمت  رد و کالن با کوله باری از تجربه و سوادِ خواندن و نوشتن، اینکرد. ثریا به همراه پنج بچه خُ دنبال می

ای که خشت خشت آن را با آرزویِ  کشید. خانه در اتوبوس نشسته بودند. همگی شاد بودند. خانه هرات انتظارشان را می

 بازگشت به افغانستان رویِ هم گذاشته بودند.

کرد: جوانی دوران غریبی است؟ االن حتی جان ندارم  پا به  ن با خود فکر میرفت و همچنا ثریا به دنبال حکمت می 

دانست، او در جوانی پیر شده و دیگر توانی برای رفتن و فرار کردن ندارد! کاش  پای حکمت راه بروم! یعنی حکمت نمی

گذاشت. آخ که چقدر  ار میماندند و ماستاوه و کوفته ب کرد و در خانه هرات می حکمت فکر رفتن را از سر به در می

 هوس شوربای سبزی کرده بود امروز!
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المللی حامد کرزی کابل به راه افتادند. رادیو روشن بود و سخنرانی  حکمت تاکسی گرفت و به سمتِ میدان هوائی بین

 شد:اهلل مجاهد سخنگوی طالبان از رادیو پخش می ذبیح

که در کابل کسی کشته شده باشد. از این پس بری نداریم از اینالحمدهلل امنیت کامل به شهر برگشته و هیب خ»...

 ...«برد  گردد و کابل در امنیت کامل به سر خواهد  آرامش کامل به شهر بازمی

هایِ یک فاتح و پیروز میدان اطمینان کرد و به آن  ارزشی گذاشت؟ افغانستان توان به قول و حرفثریا فکر کرد: مگر می

زنه.  مردم از ترس و به ناچار از یکدیگر دور خواهند  فته و دیگه زندگی به رویِ کسی لبخند نمیرا خون و ظلمت گر

ها و چراهای زیادی در ذهنِ ثریا بود: چرا ما در این نقطه ها و خاطرات خوش قدیم صدایی نشنوند. سوالشد تا جز نقش

به حساب   یار، خندیدن از ته دل، شاد بودن گناه کبیرهاز دنیا باید در آشوب و تالطم باشیم؟ چرا زندگی کردن در این د

های این چند سال باید یک شبه دود شود و به آسمان برود؟ عاقبتِ این سرزمین ها و آوارگی آید؟ چرا زحمت می

 مادری به کجا خواهد کشید؟

. مسرور چند سالی برای از میدان هوائی کابل به خیر رفتند اش همین دیروز آخرین فرزند شان، به همراه خانواده

ها وظیفه داشت و اسنادش کامل بود و به همین دلیل به راحتی توانست افغانستان را ترک کند. تاکسی از  خارجی

که  جلوی شفاخانه ابوعلی سینای کابل گذشت. ورودی بیمارستان بسیار شلوغ بود. به یاد دخترش رخشان افتاد، زمانی

ند. رخشان همان دخترَکِش که هفت ماهه به دنیا آمده بود حاال دگر طبیب بود.  خوا در این بیمارستان درس طب می

ترین شفاخانه کرد؛ شفاخانه عامه، قدیمیچند ماهی هم قبل از ترک افغانستان همزمان در دو شفاخانه در هرات کار می

یاهو و بلوا بود، موج جمعیت هرات و شفاخانه حوزوی یا  چهار صد بستری. ثریا نگاهی به اطرافش انداخت. بیرون ه

آور انداخته بودند. صدای شلیک  ها قرمز! همین نیم ساعت پیش برای پراکنده شدن جمعیت گاز اشکوحشتناک، چشم

ها هائی که وحشت در دل شد. سربازان مجاهد طالبان با ریش انبوه، تفنگ به دست و چهره هوائی قطع نمی

ها در اکثر محالت کابل جوالن هر سو همه چیز را تحت کنترل داشتند. وانت زدند و از انداخت، همه جا پرسه می می

های تویوتا مردان مسلح ریشو با دستارهای سیاه کف ماشین …دادند؛ تایمانی، وزیر اکبرخان، شهرنو، کارته پروان و می

د سنگسار استادیوم قاضی شد. به یا خراش  پخش می ای با صدایِ گوشنشسته بودند. از بلندگویِ هر وانت اطالعیه

های دلخراش تکرار خواهند شد؟ ثریا زیر لب گفت: هراس همه جا را گرفته! برای ماندن در افتاد.  آیا باز هم این صحنه

با چشم و گوش بسته تا در امان بمانی، چهره دیگر تنها برای خودت! فکر  جا باید دو چهره داشته باشی! یک چهرهاین

 جا بازگردند.ایم بتانند دگر به اینه کنم جگر گوشه نمی

ها گفت برگردند و فردا صبح بیایند. حکمت به راننده گفت نزدیک میدان هوائی بودند. راه مسدود بود. سربازی به آن

 ها ببرد. ها را به هتلی در همین نزدیکیآن

و شاید هم برای همیشه ماندن در  ثریا با شنیدن این حرف خوشحال شد. تاخیر در رفتن برای او معنیِ  بیشتر ماندن

کرد. زیر افغانستان را داشت! چشمانش را بست و در رویاهای خود غرق شد. دلخوش بود و پنهانی در دلش شادی می

لب گفت: هنوز امیدی برای ماندن هست. دوست داشت به دور از هیاهو در رویاهای طالئی خود غرق شود. رویاهایی که 
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توانست مثل یک زن، بدون برقع، بدون همراهی مرد، در کابل زمان. تنها در این رویاها بود که مینه تاریخ داشتند و نه 

هایش قدم بزند، خودش را در هیبت یک دختر نوجوان ببیند با سر و پایِ برهنه، موهای بلند و رها و کوچه پس کوچه

ابل بدود و دزدکی از درخت همسایه سیبی های کفرش خیابانهایِ الک زده، روی سنگهایش و ناخنشده روی شانه

جا فرار کند و برای پرسه زدن در شهر به هر سو که دوست داشت آمیز سر دهد،  از آن های بلند و شیطنتبکند و خنده

شان بشیند و بگذارد شمس، پسرِ همسایه حتی بر رویِ تاب پارک نزدیک خانه …برود، سینما پارک، دریاچه غرقه و

ارشان او را تاب دهد و ضیا گل، به او حسودی کند. راستی، بعد از کشته شدن شمس چه بر سر ضیا گل دیوار به دیو

 آمد؟

ای چشمانش  را باز کرد، همه جا تیره و تار بود، صدای برخورد شیئی  صدای مهیبِ انفجاری به گوش رسید، ثریا لحظه

شیشه و گرد و غبار شد. دردی به یکباره تمام وجودش را به شیشه ماشین او را به خود آورد، در یک لحظه هوا مملو از 

زد و حتی به  تر در پیچک رویای خود پرسه می بار راحت هایش را بست. این فرا گرفت، قلبش سوخت و باز هم چشم

ن پرواز در آمد.  به راحتی به باغ وحش کابل رسید و مجسمه برنجی مرجان شیر، نماد زجر و ستم روا شده بر مردم افغا

خوردند. از فرازِ قصر  خندیدند و خوشحال پشمک می شان می ها را سوار مجسمه کرده بود همهِ را دید. حکمت بچه

داراالمان و مس عینک گذشت، حتی از دره پنجشیر از روی مقبره احمد شاه مسعود گذشت. احمد شاه مسعود با 

داد. دشت پُر از شقایق بود. شتاب  کان میاش برای جمعیت دست ت وری همیشگی ابروهای گره کرده و پکول یک

داشت به سمنگان به شهر ایبک، زادگاهش برسد. از فراز مرغزارهای سرسبز سمنگان گذشت و به تخت رستم رفت. 

سرخ. همه شان به تخت رستم رفته بودند. فصل بهار بود و جشن گلِ مادرش و پدرش به همراه دخترکان و پسرک

دند! جشن بود، جشن عروسیِ رستم و تهمینه دختر سلطان سمنگان. به والیت بامیان رفت، هایِ عید پوشیده بولباس

رسید، کاوه سرانجام پتکش را بر سر ضحاکِ مار به دوش فرود آورد و قلعه ضحاک  صدای پُتگ کاوه آهنگر به گوش می

های بودا، کوه بامیان و مجسمه کشید، رفت تاباره قرمز شد. سبک شده بود و به هر جا که دوست داشت پر می به یک

صلصال و شهمامه را دید. شهمامه از او پرسید: آیا صلصال بودا هنوز پابرجاست و انفجار به او آسیبی نرسانده؟  ثریا 

اند ولی لبخندی زورکی از رویِ رضایت زد و گفت: هنوز روی  صلصال را دید که تنها پاهای او از انفجار سالم مانده

هایِ کوه، شاگردان بودا هنوز مشغول دعا خواندن بودند. باد دعاهای آنان را به کجا  ه است! در نقارهپاهایش ایستاد

کنند! چون نه دعاهای او، نه  رساند؟ حتما به آن قسمت از این کره خاکی که همه در صلح و آرامش زندگی می می

 دعاهای علما و نه دعاهای بودائیان، برایِ افغانستان سودی نداشت!

در ظهر تابستان روزی از روزهایِ ماه سنبله در شهرِ هراتِ افغانستان، خاک ثریا را در آغوش گرفت و برقع از خورشید 

 هایش! خواب ابدی زیر آسمان شهرش! او به آرزوی دیرینه خود رسید! ماندن در سرزمین ریشه 11رویش دور شد.

 1011شهریور  2                                                                                                               

 بازگشت به فهرست

                                                           
 عطار   29
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 خالکوبی...
 نسرین میر

 
 .مان، خودش را پهن کرده. نیمه دیگرش سایه است و خنکآفتابِ تابستان تا نیمه اتاق باران، بعد از دو هفته بارشِ

 .هایش ریختهره نشسته. آفتاب روی شانهپنج زیرِ« ن»

انی که با بلندگوی خراش جوهیاهو و صدای بچه ها و صدای گوش طرف پنجره هم زندگی در کوچه جاریست. آن
  :زنددستی فریاد می

اَرزونش  بیا... بدوقند و عسل دارم، بدو ... دار... ، آی خونهبیا جاقو ببر... بدو به شرطِهندوونه...... هندوونه بدو بیا ...»
 «.کردم...آتیش به مالم زدم

 گویم: می .زنمکوتاه عرقگیرش را باال می بالفاصله آستینرم، وبمیبا شیطنت دستم را از روی شانه بطرف بازویِ چپش 
  «به نظرم قشنگه...» 

  .های مرد آب می ریزدحمام بر شانه و زنی که با تاسِ، خالکوبی مرد

 :می گوید دنکمی با تعجب نگاهم 
 .«مواال چی بگم اینو وقتی که جوون بودم مرتکب شد »

  :می پرسم
  «باشدبوده سختی باید  خودت به تنهایی؟ کارِ ؟چطور» 

  :گویدخندد و میغش میغش
- رحم که درد رو طاقت بیاره، بی آدم فقط یه آینه الزم داره و دوستی که نقاشی بلد باشه. یه سوزن، یه دلِ ...نه بابا»

  .ریزی روش. یه لحظه شوق و ذوق و یه عمر پشیمانیبعد جوهر رو می -کندبه خودش می اشاره

  :مویگکشم. میدستم را روی خالکوبی اش می
 «.!من دوستشون دارم. غریبه که نیستن...، دیگه پنهونشون نکن، باشه »

 بازگشت به فهرست
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 ا چراغون نمیشه!هآسمون مثلِ قدیم، شب
 بهروز مطلب زاده

 
دوران  یروزها وشب هها یادش بخیر. چقدرآن لحظه های 

زودگهذر، کهه    وکوتاه بود. آنقدرکوتاه وزودگذری ما، کودک

حتی فرصت نمی کهردیم آنهها را درذههن کودکانهه مهان      

منظم کنیم وبه نخ بکشیم ودر تتمه عمربهاقی مانهده، بهه    

تها شهاید    ،مهان بیهاویزیم  دیوار بی لک و پیس خاطره های

 مانند خطی به یادگاربمانند و ماندگارشوند. 

گاهی، فاصله این لحظه ها، به کوتاهی یک دم وبازدم بود. 

مثل یک آهِ کوتاه. شاید حتی کوتاه ترازیک آه، آهِ کوتاهی 

که مانند حبابی هنوزاوج نگرفته مهی ترکیهد وآنقهدردوام    

را درسال ههای   نمی آورد تا حسرت جای خالی پروازشان

 پیر کودکی، دردل حس کنیم. 

با ایهن همهه، حهالوت وشهیرینی آن لحظهه ههای آه وارۀ       

یز، هیب وقت، حتی تا دَمدَمه ههای مهرگ نیهز،    خاطره انگ

 ازدیوارذهن مان زدوده نمی شود.

که ههوا گهرم    ،تابستانروزهای بلند  ،درآن دوران کودکی

 نِینگهه اننههدم ان،سههرم یبههاالرنههگ نیلههی آسههمانِ بههود و

فتاب آمی شد و سیلک وپ یب ،بابا بزرگ انگشترِ یالجورد

با رنگ و روئی پریده، به آرامی خودش را بهه پشهت کهوه    

کند وبرای طلوعی دوبهاره  غروب می کشید و می رفت تا 

بزرگ ترها، ما بچهه ههای خسهته و کوفتهه از     ، آماده شود

بازی و شیطنت را مثل مرغ کیش مهی دادنهد تها کوچهه     

را به تاریکی و خلوت غروب بسپاریم و بهه خانهه    وخیابان

 برویم.

ما بچه ها، رضا و نا رضا سالنه سهالنه خهود را از کوچهه     و

پس کوچه ها و خیابان ها، به سوی خانه می کشدیم، تها  

یا با هرآنچهه   به نیش کشیدن تکه ای نان خالی و پس از

بهرای دیهدن    که قاتُق نانش می خواندنهد، آرام بگیهریم و  

 ب های طالئی آماده شویم.خوا

هنوز، به نیش کشیدن آخرین تکهه ههای نهان بهه پایهان      

از خهالی، بلنهد    رسرسفرۀِ پُ نرسیده، ما بچه ها، یواشکی از
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می جنبید، ماننهد مورچهه    با دهانی که هنوز می شدیم و

های باران خورده، ازنردبام چوبی کنار دیوارحیاط باال می 

قبال آن  ام، که بزرگ ترهاکشیدیم تا خودمان را به پشت ب

رخت خواب ها را پههن کهرده بودنهد    و  هکرد آب وجارورا 

 برسانیم. 

به مح  اینکه پایمان به پشت بام می رسید، سرمست از 

بوی کاهکلِ آب و جارو شده، و نسیم مالیم بادی که روح 

خسته مان را نوازش می کرد، ابتدا کمی شلنگ تخته می 

نقره ای رنگ ماه، که همه جا را انداختیم و سپس، زیرنور 

سینه کهش آسهمان    روشن می کرد و ستاره هائی که، در

چشمک میزدند، با تن هائی خسهته و کوفتهه ازشهیطنت    

بهه   خهواب روزانه، در جاهای خود ولو می شدیم تها کِهی،   

سراغ مان بیاید و ما را با خهود بهه دیاررویاههای شهیرین     

خواب های طالئی کودکی مان ببرد ودراینجا بود که قصه 

ما آغاز می شد. حکایت آرزوهای زالل و کودکانه ما وشهنا  

 در آسمان پرازستاره درخشان ... 

من درآن شب های رویائی، که آسمان غرق سهتاره ههای   

ریز و درشت بود، ، به مح  اینکه درجای خهود درازمهی   

کشیدم، با اولین نگاه به اقیانوس پرازستاره آسمان، خودم 

می بردم وهمه چیهز فراموشهم مهی شهد،  چهون      را از یاد 

روحی سرگردان، درالبالی ستاره های ریز ودرشت آسمانِ 

بههاالی سههرم غههرق مههی شههدم ودرحههالی کههه هنوزدسههت 

مخملین خواب، پرده بردیده گانم نکشیده بهود، درخهواب   

وبیداری دست دراز می کردم تا بزرگ تهرین وپرنهورترین   

بغل سهتاره بچیهنم.    ستاره را بچینم. دلم می خواست یک

دلم می خواست با به نخ کشیدن ستاره ههای درخشهانی   

کههه ازمزرعههه پرسههتاره آسههمان مههی چیههدم، زیبههاترین   

 ودرخشان ترین گردنبند را برای مادرم درست کنم. 

خواست  بر خستگی خواب و شب، اکسیرِ اما دریغ، که هر

من پیشی می گرفت و انگشتان پرنیانی  و آرزوی کودکانۀ

 من می کشید.  و خستۀ چشمانِ خمار ، پرده برخواب

 
 

 
 بازگشت به فهرست
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 ن اثریآخر

 علی مجتهد جابری/ داستان کوتاه

 
به تازگی با هزینۀ بسیار زیاد، چند دندانِ پوسیده را تعمیر کرده بود. روی چندتا از آنها هـم روکـش بـه     "ز"آقای 

می زد. تمیزکاری با نخ دندان، دست کم سه بار مسواک زدن روزانه عمیق بی درنگ پس از  رنگ سپید بارفتنی برق

 .هر نوبت غذا، و ماساژ تقریبا دایمی لثّه ها به تنها کار مفیدی بدل شد که شب و روز او را پر می کرد

ده سبزی غذا باشد، بزدایـد.  اما اکنون در آیینه دست شویی دید که مسواک نتوانست لکّه ای تیره را، که باید بازمان
پس از چند بار مالیدن مسواک روی دندان در جهت های گوناگون، با نگرانی و شگفتی دید که لکّه همچون گذشـته  
بر سر جایش باقی مانده است. دندان عقب بود، در کنار دندان عقلی که قبال کشیده شـده بـود، و در آیینـه خـوب     

همراهش از جهات گوناگون و در نورهای مختلف یازده عکس گرفت تا سر انجام دیده نمی شد. ناچار با گوشی تلفن 
دریافت که روکش دندانش شکسته، افتاده و بی گمان در البالی لقمه ای از غذا رهسپار معده اش شده اسـت. حـال   

داستان میمون عجیبی به او دست داد . به جای این که نگران و ناراحت بشود، خنده اش گرفت. زیرا پیش از هرچیز 
 و هسته هلو به یادش آمد.

 *** 

سالم، روزتان به خیر. می بخشید که متوجه نشدم شما زنگ زدید ... بله ... چشم ... کار زیادی بهاقی نمانهده ... تنهها      -
 .یک بازبینی آخر ... باشد ... روز خوش

بود. این نخستین کتاب او از مجموعه  "ز"ناشر بیش از یک هفته بود که منتظر تحویل آخرین تصحیحات کتاب آقای 

ای بیست جلدی از شعر)پانزده جلد(، داستان )سه جلد(، و مقاله )دو جلد( بود که سر انجام پس از بیش از پنجاه سال 

 .تصمیم به نشر آنها گرفته بود. اکنون پس از صبحانه و مسواک زدن وقت کار بود

*** 
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کنون او فرصت بیشتری داشت تا پس از سال هها کارههایش را جمهع و    پس از فوت همسرش در یک تصادف اتومبیل، ا

جورکند. البته همسرش هیب مانعی بر سر راه کار او نبود، مشکل با تلویزیون بود. دو ماه بود که تلویزیون را فروخته بود 

در زمان حضور  تا مغلوب اعتیادش به تماشای آن در حالی که حواسش همیشه جای دیگری بود نشود. فروش تلویزیون

همسرش ابدا اخالقی نبود؛ زیرا در حالی که شوهری مانند یک شهید زنده )چیزی بدتر از روح با ملحفهه ای سهپید بهر    

سر( در خانه راه می رود تنها می توان به تلویزیون پناه برد، حتی اگر برنامه هایش چندان هم به درد بخور نباشد. آقای 

همسرش پیش از لحظه تصادف احتماال از دست شوهرش دقّ کرده باشد. اما واقعیهت  گاه چنین تصور می کرد که  "ز"

این است که احساسات مقتول هرگز جزو اسناد صحنه جرم فهرست نمی شود؛ به این دلیل ساده که غیر قابل دستیابی 

 .اند، که اگر هم چنین بود در هر حال و از سوی هرکسی غیر قابل درک و فهم

شنیدن موسیقی، آن هم بدون تمرکز کافی، می شد کارههای دیگهر ازجملهه نوشهتن را انجهام داد؛ امها       اکنون همراه با 

 تلویزیون بسیار شبیه به کَنِه بود و شاید هم خودِ کَنِه.

*** 

پشت میز نشست. لپ تاپ، یک مونیتور بزرگ اضافی و مقداری کاغذ یادداشت روی میز بزرگ چیده شهده   "ز"آقای 

 .دت صفحه کلید را فوت کرد تا گرد و خاک از رویش زدوده شودبود. بنا بر عا

*** 

 .گفتاری بنویسداش بود، پیشاین پیشنهادِ خودش بود که در آغاز اولین جلد از اشعارش که شامل اشعار دورۀ نوجوانی

*** 

 آخرین اثر

ا خهود صهادق نباشهم و پهس آز آن     برگرداندم. زیرا اگر ههم به   "آخرین اثر" اش بهگفتار را پس از نوشتننام این پیش

چیزی بنویسم، به هر روی اکنون آخرین اثر من است. تاریخی هم که در پایانش گذاشته ام نشان می دههد کهه در آن   

کسی از روز بیست وهفتم خبهر نهدارد. شهاید     .روز بیست وششم تیرماه آخرین سال قرن، آخرین نوشته من بوده است

 .چیزی دیگر بنویسم و یا بمیرم

پیش از این برای نخستین جلد از مجموعه اشعارم پیشگفتاری نوشته بودم که نشان می داد از دوران کودکی تا کنهون  

 .چه چیزهایی باعث شد تا نگاه من به جهان و زندگی شکل گیرد
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ر این جا مهی  امّا امروز با این احساس که بیهوده همه عمرم را تلف کرده ام، به جای آن پیشگفتار گفتگویی درونی را د

آورم. گفتگویی که بیش از چند دقیقه طول نکشید و شاید هم کمتر از یک دقیقه. امّا به روشنی نشان داد که دست کم 

یک بار می توانم با خود صادق باشم؛ البته نه لزوما با صدای بلنهد کهه دیگهری بشهنود. در چنهین مرحلهه ای معمهوال        

ثارشان را می سوزانند. سوزاندن آثار مربوط به زمانی بود کهه همهه چیهز    هنرمندان خودکشی می کنند و پیش از آن آ

تنها روی کاغذ که قابل اشتعال است نوشته می شد . اما اکنون کار بسیار راحت تر شده اسهت. ظهرف چنهد ثانیهه ههر      

س از حذف شهدن  تعداد فایل را که بخواهید می توانید حذف کنید. البته برخی از فایل ها را ممکن است بتوان حتی پ

از روی هارد کامپیوتر بازیابی کرد. اما یک نویسنده اگر از کمی هوش برخوردار باشد، ابتدا متن را پاک می کند و دست 

باال به جای آن چند حرف بی ربط یا واژه بی معنا تایپ می کند و سپس فایل را ذخیره و بعد حهذف مهی کنهد، تها در     

یاید. این کار زمان بیشتری می برد، اما بی گمان مطمئن تهر اسهت. بهه ههر روی     بازیابی احتمالی هم چیزی به دست ن

هنرمند ناگزیر است دست کم یک بار در پیش روی تنبلی معمول خود شرمنده شود. پاک کردن فایهل بهه ایهن شهیوه     

ک بهه صهفر.   ریسک قطعیت بازیابی احتمالی بعدی را برای عالقمندان به صفر می رساند. نمهی دانهم، شهاید ههم نزدیه     

 دردِ عالقمندان نخواهد خورد.بماند بهاست باقیچه ممکنهرروی آنبه

حوصله کنید، حتی اگر در پایان خواندن این نوشته ابتکاری ترین دشنام های تند خود را روانه مهن کنیهد. آن چهه تها     

 .کنون نوشتم کامال ضروری بود و امیدوارم بقیه نیز چنین باشد

تکلیفم را با بخشی از نوشته هایم روشن کنم. مقاالت آن دو جلهد کتهاب کهه تعدادشهان بهیش از      پیش از هرچیز باید 

دویست و هفتاد است و حدود هزار و ششصد صفحه چاپی، جز یکی دو تا که بود و نبودشهان بهر چیهزی اثهری نهدارد،      

ن ها هم که روشن است. زیهرا در  درباره هنر هستند؛ همه هنرها و همه موضوع های مرتبط با هنر. تکلیف شعر و داستا

 بهترین حالت چیزی جز آثار هنری نیستند.

در هنگام آغاز به کار نوشتن این پیشگفتار جدید داستان افتادن روکش دندانم ذهن مرا به سمت این پرسش برد که آیا 

ر نگهران چنهین   بهتر نبود همه دندان هایم را می کشیدم و یک دست دندان مصنوعی بر جایش می گذاشهتم تها دیگه   

 سوانحی نباشم؟

مغز انسان کارکرد شگفت آوری دارد. مثال خود من هنگامی که در آشپزخانه مشغول شستن ظرفها و یا چیدن شان در 

ماشین ظرف شویی هستم، بدون استثناء سه مکان معین با سه گروه اشخاص معین مرتبط با آن ها به ذهنم می آیهد.  

رسم که چرا این تداعی به این شکل یکسان هر بار انجام مهی شهود. امها در جلهوی     شاید روزی از یک متخصص مغز بپ

آیینه دستشویی ظرف نمی شستم. بنا بر این روکش شکسته و فرو بلعیده شده دندان برایم چیزی دیگر را تداعی کرد. 

 چیزی که هرگز نتوانستم از آن رها شوم: ضرورت هنر!
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*** 

ر مداوم در انواع حیطه های هنر، از نقاشی و گرافیک تا شعر و داستان نویسی و پس از حدود شصت سال کا "ز"آقای 

همچنین مقاالت گوناگون، با این واقعیت روبرو شد که باید بابت همه گذشته کار خود پوزش بخواهد. این پوزش همراه 

 مفیدتری انجام دهد؟با اندوهی بود از این که آیا نمی توانست در این همه زمان و نیروی تلف شده کارهای 

دقایقی و شاید ساعاتی به این پرسش اندیشید، اما هیب پاسخ روشنی نیافت. اگر هم می یافت جز این نبهود   "ز"آقای 

 .که بر شدت حسرت روزهای از دست رفته زندگی اش افزوده شود

ایهن همهه رایهج اسهت؛      "حقیقت تلهخ "در همین روز بیست وششم تیرماه به خوبی دریافت که چرا عبارت  "ز"آقای 

 .چنان که دیگر نه یک عبارت دو واژه ای که یک واژه و مفهوم واحد و ناگسستنی را نشان می دهد

این تلخی هم بر دیگر تلخی های انباشته در روان او افزوده شد. آن روز شنبه بود، امّا ایهن تصهور ههم موجهب آرامهش      

روبرو نمهی شهد.    "حقیقت تلخ"شعله ای را نمی افروخت، شاید با خاطر او نشد که اگر یهودی بود و در این روز چنین 

کهه   "ز"خوشبختانه پس از مرگ همه حقایق چه تلخ و چه شیرین دور از دسترس ما هستند و به تعبیر ذهنی آقهای  

 .این هم برایش تازه بود، دیگر کمترین تفاوتی بین دو واژه تلخ و شیرین وجود ندارد

*** 

ستم بخوابم. به ناگزیر صبح بسیار زود دوباره به نوشتن پرداختم. یک کار اداری ضهروری و مههم   در آن شنبه شب نتوان

داشتم، امّا حوصله ای برای انجامش باقی نمانده بود. انگار دیواری شکسته و فرو ریختهه باشهد. دیهواری پهر از نقهش و      

 .نگارهای زیبا امّا غیر واقعی که در پس آن جز تیرگی و ترس چیزی نبود

آه، نه! این جمالت زیاد اغراق آمیزند و مرا به یاد دفترچه های خاطرات پرنقش و نگار با صفحات صورتی رنگ دخترکان 

دوازده سیزده ساله می اندازند. آن هم نه در این دوران که در دوران کودکی ما و پیش از آن. این روزها بچه هها حتهی   

رگترها پی می برند و مودبانه و گاه غیر مودبانه می خندند. به ههر روی از  در سن کمتر از این هم به توهمّات بیجای بز

نظر من خنده چیز خوبی است؛ حتی از سر دشمنی . امّا واقعیت این بود که آن نقش و نگار های خوشهایند و دروغهین   

 انی نداشتند.دیگر در کار نبود، و اگر هم بازمانده های پراکنده اش پیدا می شدند دیگر جانی برای جان ست

بود که دریافتم موضوع تنها در عدمِ ضرورتِ هنر نیست، بلکه حتی وجود آن داد اینتری که بامداد روزِ بعد رخنکتۀ مهم

 می تواند موجب اختالل جدی در زندگی شود.

رد. بنا بر این بسیاری از خوانندگان در همین نقطه مطلب را با صدایی از سر تمسخر و تنفّر نسبت به من رها خواهند ک

دیگر ضرورتی هم برای ادامه اش وجود ندارد، تا بگویم چرا و چطور هنر نه تنهها ضهرورت نهدارد، کهه حتهی وجهودش       
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خطرناک است. واژه خطرناک را که همیشه کنجکاوی برانگیز است و عموم مردم به جایی که روی دیوارش تابلوی اعالم 

ند چرا خطرناک است، و آیا واقعا خطرناک است یا نه، وقتی در این جا آورده خطر را ببینند حتما وارد می شوند تا بدان

ام که آن خوانندگانِ نیمه راه رفته اند و در نتیجه نسبت به این واژه کنجکاوی نخواهند کرد. امّا همیشه بین ما کسانی 

ط و نامربوطی سر دربیاورند. اینان هستند و کم شمار هم نیستند که فارغ از موضوع کنجکاوند و مایلند از هر چیز مربو

همواره پای سخنرانی دانشمندان و دیوانه ها هردو می نشینند و همه جان گوش می شوند. این به نظر من چیزی شبیه 

به گونه ای از ناهنجاری روانی است. امّا برای اجازه اطالق این عنوان من هیب کاغذ مههر و امضهاء شهده ای در اختیهار     

جه ادامه گفتگو درباره آن را به متخصصان روانشناسی، روانکاوی، روانپزشکی، روان درمانی و شهاید رشهته   ندارم. در نتی

 .هنوز تاسیس نشده دام روان پزشکی می سپارم

امّا داستان ادعّای من دربارۀ عدمِ ضرورتِ هنر بسیار کوتاه و ساده و روشن است. پرسش این است که آیها انسهان ههای    

کدام بیمهاری جسهمی و یها روانهی      نخستین به سبب

تصور کردند که باید نقشی از جانورانی را که در جدال 

با آنها بودند بر دیوارهای کامال تاریهک غارهها نقاشهی    

کنند؟ مهن جهرات نهدارم فکهر خهودم را بیهان کهنم .        

در  "ف"درنتیجه به دروغ به شما می گویم که آقهای  

هها همهه   این باره بر این بهاور اسهت کهه ایهن نقاشهی      

جعلیّات باستان شناسانی هستند کهه خواسهته انهد از    

این دروغ بافی ها احتماال پول خوبی به جیب بزنند و زده اند. در به جیب زدن پول تردید نیست اما این که از دید آنان، 

قابهل  شهاید بهرای دیگهران بهه آسهانی       .که معموال بسیارطمّاع هم هستند، خوب چقدر پول است من چیزی نمی دانم

محاسبه باشد، اما ظاهرا بنیان روان من در دوره مبادله کاالیی و پیش از اختراع پول در دوران حکمرانهی هخامنشهیان   

شکل گرفته و هیب درکی از مفهوم و ارزش و نقش پول ندارم. اما این را می دانم که باستان شناسی کاری است شهبیه  

ال آسوده ساعت ها دنبال توپ کوچک در چمنزاری وسیع قدم بزنی و یها  بازی گلف، و باید چنان پولدار باشی که با خی

 .با قلم مویی بسیار کوچکی زمین را بکنی

شما اگر تصور می کنید شوخی می کنم، خواهش می کنم به من بگویید که بهر اسهاس کهدام دلیهل عقلهی و منطقهی       

سو دویده، و به جنگ گاومیش های عظیم الجثّه انسانی که با چوب و سنگ و گاه دست خالی تمام روز را این سو و آن 

و دیگر جانوران که همه از او تنومند تر و توانمندتر بوده اند رفته ، گاه شکارشان کرده و گاه خود شکارشان بهوده، و در  

ر بیشتراوقات شکمش با شاخ آنها دریده شده یا زیر سم های شان له شده است، با فراغ بال در تهاریکی روی دیهوار غها   

نقاشی می کند، و با چنین نقش ها و رنگ هایی تصویر آنان را بر دیوارهای غاری تاریک که اصال جای مناسهبی بهرای   
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یک آتلیه نقاشی نیست می کشد؟ تازه به جای خراشیدن سنگ دیوار غار با سنگی سخت تر، مهی رود و رنهگ درسهت    

ماند. این را اگر به بچه ای نه چندان با ههوش کهه مهی     می کند آن هم رنگی که صدها هزار سال بر دیوار غار باقی می

توان با وعده خرید بستنی دقایقی فریبش داد بگویید، دست کم به شما خواهد خندید. انسان های نخستین دیگر ایهن  

جا نیستند تا از آن ها بازجویی کنیم. اما خیلی نزدیک تر به ما موجودات ابلهی بودند که بهه مکتهب هنهری خهود نهام      

را دادند، که خالصه اش انکار هرگونه معناجویی در انبانی پر از واژه های تصادفی در کنار هم بود. اما  "دادائیسم"ابلهانه 

این بیچاره ها که شروع و ختم شان در خودشان بود، موجوداتی اگر نه بهی آزار ) چهون شهما ممکهن اسهت سهختگیر       

ان نمی گرفت. امّا خیل عظیم هنرمندانی بوده اند کهه بنها بهر نظهر     باشید( که بی گمان کم آزار بودند و کسی جدّی ش

آنان چیزهایی بی ربط و بی معنا را کنار هم می چینند، اما بر خالف آن مردمان شریف ادعا کرده و می کنند کهه ایهن   

 .اجزاء خیلی هم به هم ربط دارند و واجد معنا هستند. و مشکل اصلی هم در همین جاست

چالشی هولناک با این مشکل پس از مشاهده شکسته شدن روکش دندانم دقیقا در همین نقطهه آغهاز    گرفتاری من در

، اما این طبیعت معمّا اسهت کهه در نگهاه اول ارتبهاط     ویسم در مجموع گسیخته به نظر آیدشاید آن چه می ن .می شود

 .اجزایش با هم تشخیص داده نشود، که اگر جز این بود دیگر معمّا نبود

که هنرها چگونه و چرا به وجود آمدند، همه مبتنی بر حدس و گمان است و متّکی بر نشهانه ههایی کهه بهه شهیوه      این 

علمی بررسی شده و خواهند شد. به همین سبب می توان امیدوار بود که در آینده ای نه چندان دور دانش این معمّا را 

ش به این نوشته که سپس با آن زیهاد سهرو کهار خهواهیم     حل کند. اما در این جا دو نکته هست. نخست ورود واژه دان

داشت و اگر هم زیاد نباشد مهم و اساسی خواهد بود؛ و دوم این نکته مهم تر که دانش تا کنون گرچه پاسخ ههایی بهه   

ا چرا و چگونه داده است، اما هنوز نتوانسته است ضرورت هنر را اثبات کند. چنین به نظر می رسد که همه وجود هنر ر

ضروری دانسته و نیازمند بحث نشمارده اند. این گرفتاری بزرگ ما است که هرچه را کهه وجهود دارد، تنهها بهه سهبب      

 موجودیتش، ضروری هم برمی شماریم. این منطق نادرست اما ظاهرالصالح باعث کندی تحوالت تاریخی شده است. 

یسم برای ما مردمانی که حتی تحمهل حهدود دویسهت    تجسم بیش از چهار هزار سال برده داری و دو هزار سال فئودال

سال دوران سرمایه داری را نداریم، نشان می دهد که سبب کندی گردش چرخ تاریخ در کجاست. از تغییر گریهزانیم ،  

زیرا در هر وضع موجود با همه کژی ها و کاستی هایش احساس امنیت می کنیم. از آینده ای می ترسهیم کهه ممکهن    

چنین است که( بدتر از حال باشد. علت نصب روکش روی دندان مهن ههم جهز ایهن نبهود. شهاید مهن         است )و معموال

نخستین کسی باشم که ضرورت هنر را نه تنها به دایره استفهام می برم که شاید حتی سرانجام انکارش کنم. دست کم 

نده آنان ههم بهه ایهن نکتهه پهی ببرنهد.       برای خودم به چنین نتیجه ای رسیده ام. و درباره دیگران ... ممکن است در آی

ناگفته نماند که این ادعای قبول عام یافته که گویا نوابغ متفرعنانه از زمان خهود پهیش هسهتند واقعیهت نهدارد . ایهن       

 .دیگران هستند که از خود همواره عقب ترند
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 :ه به من بگویدالبته ممکن است خواننده مهربان و دلرحم این سطور با لحنی گالیه آمیز اما دوستان

چه کارش داری؟ هنر جانوری بی آزار است و در گوشه ای می پلکد. کاری به کسی ندارد و به ندرت کسانی بـه آن  "

 ."کار دارند، آن هم در کنار زندگی واقعی شان

 .این گفتگو همین است اسِحسّ بله، زندگی واقعی. نقطۀ

بر روند آن ندارد. این اصال حرف تازه ای نیست. مهثال در تهورات   هنر جدا از زندگی واقعی است و بود و نبودش تاثیری 

  .هنر به دلیل گونه ای از تمایل به شرک مجاز شناخته نشده است

اگرهم در انکاری کافرانه به مجسمه های زیبای یونان و روم نظر کنیم به روشنی مشهود است که این آثهار یها زیبهایی    

زیبایی خدایانی خود ساخته را که ابزار دست این فرمانروایان بوده اند. در تمام آثهار   فرمانروایان را نشان می دهند، و یا

این هنر چند هزار ساله چیزی جز این دیده نمی شود. اما به قول معروف این مجسمه ها برای هیب برده و یها کشهاورز   

 .تهیدست یونانی و رومی و مستعمراتی شان نان و آب نشد

ه هنر )مهم ترین دلیل عدم ضرورت وجود آن( در این نهفته است کهه هرگهز هنهر را از آن خهود     بی اعتنایی توده ها ب

ندانسته اند. می دانم که در این جا برخی از خوانندگان امروزی به من اعتراض خواهند کرد که از مطلبی تاریخی و امها  

 .بسیار بدیهی سخن می رانم که نمی تواند نافی ضرورت کار در هنر باشد

ین گروه از خوانندگان شامل دو دسته اند. گروه نخست که پیش از این هم ذکری از شیوه اندیشه شان آمد می گویند ا

که هنر به سبب زیبایی هایش موجب التذاذ روح می شود و آزاری هم به کسی نمی رساند. خوب، من خواهم گفت چرا 

ناقص آن زیبایی هایی صرف کنیم ) و به نظر من ههدر دههیم(   باید این همه منابع مادی و انسانی را برای ایجاد عموما 

اکسیژن و ازت و هیدروژن در هوا وجهود دارد و ههیب انسهان عهاقلی      .که در طبیعت به بهترین وجه ممکن وجود دارد

کارخانه ای برای تولید این سه عنصر و رها کردنش در آسمان احداث نمی کند. طبیعت هم خود به حد کفایت و بیش 

 .هر میزان نیاز به التذاذ ضروری لبریز از زیبایی است از

اقناع گروه نخست چندان دشوار نیست. اما می توانم با کمی کاهش خودخواهی پنهان در اعمهاق وجهودم ، کهه در آن    

اعماق قطعا کوچک هم نیست، و از این جهت شبیه کره زمین و هسته جوشان مرکزی اش هستم، به آنان اجازه دههم  

را در حد تزیین وتفریح، یعنی همانی که طی هزاره ها بوده است، به کار گیرند. این تفاهم به ههر حهال میسّهر     که هنر

 .است

اما کار با گروه دوم به هیب روی آسان نیست. چنان که خواهم گفت هیب ذره ای از مصالحه هم امکان پذیر نخواهد بود. 

رکان اندیشه این گروه است. بنا بر این در این نبرد خهونین کهامال بهی    این نه به دلیل تسامح ناپذیری من بلکه ماهیت ا
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گناهم. گروه دوم کامال تازه نفس )عمرش به دویست سال هم نمی رسد( به عرصه پیکار با مهن وارد مهی شهود. خطهر     

ه بهه ایهن   بزرگ این گروه در تجهیز کامل شان به دانش پیشرفته است. دانشی که همراه با انقالب صهنعتی بهود. همهرا   

معنی که هم موجد آن بود و هم آن انقالب باعث شتاب باورناپذیرش در رشد بود. این حریفان قَدَر مجهز به و متّکی بر 

 .دانشی هستند که دیگر در حد ریاضیات، شیمی، فیزیک و ستاره شناسی پیش از آن، تنها محدود به طبیعت نیست

 

این در احتجاجات عقلی و نقلی فالسهفه و علمهای ادیهان و در چهارچوب     در تمام حیطه های علوم انسانی، که پیش از 

های معینی از قرارهای اخالقی خالصه می شد و وجدان فرد را مبنای تشخیص و عمل به نیک و بد بر می شمارد و جز 

  .جود نداشتاین به هیب قاعده و قانونی باور نداشت، اساسا جایی برای دانش که حوزه عملش محدود به طبیعت بود، و

اما بعدا شیر پاک خورده هایی پیدا شدند که این آرامش چندین قرنی متجلّی در موسیقی آرام بخش باروک را با سر و 

صدایی گوشخراش، و برای حافظان نظم کهن جگر خراش، و گاه زخم هایی شبیه زخهم ماشهین ریهش تهراش، نهه بهر       

نهان در پشت پوست، بر هم زدند. البته آن اشهخاص معهین   پوست صاف که بر برجستگی جوش های ناشی از عفونت پ

  .در این مصیبت مقصر نبودند . اگر آن ها چنین نمی کردند کسانی دیگر با نام هایی متفاوت جای شان را می گرفتند

نهر بهه   از قضای روزگار هم اینان با اتکاء بر دستاوردهای انقالب صنعتی توانستند تعاریف روشنی از فلسفه، شناخت و ه

دست دهند. این هرسه علمی شدند و قوانین حاکم بر خود را باز شناختند. کار کسانی چون من در گذشهته آسهان تهر    

بود. زیرا می توانستم همچون یک متکلّم وارد بحث و جدل شده و در نهایت فتوا صادر کنم که نظر من حجّت اسهت و  

لوکس و مودب جدید فئهودال زادگهان بهه ایهن جملهه تبهدیل        بس. که البته این جمله زمخت فئودالی بعدا در محافل

 .ظاهری و نه هرگز ماهوی پیدا کرد که عقیده هرکس محترم است

ش به جامعه باز شد و چیزی به نام علوم انسانی خواب راحهت بسهیاری را گرفهت، بسهیاری از     اما هنگامی که دانش پایَ

)در حالی که ماشین بیچاره در ایجاد و اعمال قوانین حاکم بهر   "ماشینیسم"معتادان کهن به تعبّد ذهنی رم کرده از 

طبیعت و جامعه کوچکترین نقش و گناهی نداشت( آرزو کردند که ای کاش به گذشته بر مهی گشهتند. انکهار واقعیهت     

 .جدید میسر نبود و نیست مگر با دست آویزی به عقل گریزی مطلق

 

ن چشمم به زمینی خالی در آن سوی پنجره می افتد که انواع گیاهان اکنون که در حال نوشتن این سطور هستم ناگها

خودرو در آن روییده اند. تداعی نعمت بزرگی است، زیرا در لحظات دشوار ناگهان به یاری می شتابد؛ و کشتی گهرفتن  

ت. ایهن  یک تنه من نحیف العقل با همه اصحاب اندیشه اخیر و معاصر سرانجامی جز له شدن چون پشه نخواههد داشه  

منظره مرا به یاد دوران فئودالی انداخت که کشت دیم هم وجود داشت و بسیار گسترده بود. بی گمان به همین سهبب  

اصحاب نظر فئودالی با عقل گریزی و اتکّاء بر قضا و قدر سرنوشت جامعه و انسان ها را همچون کشهت دیهم فاقهد ههر     

گاهی برای توده ها آرامش بخش هم بود، زیرا دیگر قرار نبود دلواپس قانون و مرهون بخت و اقبال می دانستند. این ناآ
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رسهید. بگذاریهد اعتهراف کهوچکی      "اوبلوموفیسـم "یه به یش مبارزه کنند. نقطۀ اوج این قضچیزی باشند و احیانا برا

 .بکنم، باز هم در پی تداعی. این روزها کامال بیکارم و بنا بر این به درک اوبلوموف بسیار نزدیکم

 

خوب، کجا بودیم؟ از موضوع دور نشویم. بله، در دوران فئودالی همه چیز دیمی بود، اما پس از انقالب صنعتی هیب چیز 

  .دیمی وجود ندارد. امروزه در کویر ها هم گل و میوه می کارند. البته اگر بخواهند

ییاتش روشن نیست و یا اگر هم هست باید ناگفته نماند که عده ای می کوشند که این قوانین را با ذکر این نکته که جز

شود، انکار کنند. اما مبانی این قوانین چنان استوارند که نمی شود نادیده شان گرفت. در نتیجه ایهن گهروه دوم    "نو"

البد نه تنها با این سخنان من مخالفتی ندارند که حتی با لبخندی دوستانه از آن استقبال هم می کنند. در نتیجه برای 

 .کردن تیر خالص به مغز ضرورت هنر از همین گروه یاری می جویم رها
 

*** 

پرکننده دنهدان و اخهتالل نسهبی در جویهدن غهذا بهه        "آمالگام"پس از نوشتن سطور باال به سبب ریختن  "ز"آقای 

خصص سرعت خود را به دندانپزشک رساند تا در ضمن پانسمان موقت روکش جدیدی برای او قالب گیری کند و به مت

  .پروتز سفارش دهد

به نحو کامال منطقی به این واقعیت توجه داشت که در طول این مدت که به او گفته شده بود بیش از یهک   "ز"آقای 

یا دو هفته و شاید هم بیشتر خواهد بود )زیرا پروتزیست جماعت معموال جوان است، کهار آزاد دارد و در نتیجهه هرگهز    

اضافی خودداری کند. یک لحظه از ذهنش  "چیز"خواب برنمی خیزد(، باید از خوردن هر زودتر از ساعت یازده صبح از 

گذشت که نسبت به این توصیه اهانت بار اعتراض کند، اما آنا متوجه شد که در این صهورت بهه او خواهنهد گفهت ههر      

 در نتیجه سکوت کرد. !ی که دلت می خواهد بخور"چیز"

رسد که این نوشته کوتاه در واقع وصیت نامه او بود. چرا که دو روز بعد و در حالی که با اندوه فراوان به آگاهی همه می 

هزینۀ قالب گیری و روکش را تمام و کمال پرداخته بود، اما هنوز پرداخت قبوض برق و تلفن و گاز معوق مانده بود، در 

 ر اثر اصابت سر به دیوار سنگی مُرد.تاریکی شب پایش به چاله ای فرو رفت که مقابل در خانه اش کنده بودند و ب

*** 

که چندی پس از فوت او در یک ماهی تابه که در آن نیمرو درست کـرده   "ز"یاد آقای متن یادداشتِ مکشوفه زنده

 بودند، آلوده به نوعی ناشناخته از کپک، تصادفا پیدا شد و به نظر می رسد که به متن حاضر مربوط باشد:

 

انا[ ... اما اگر با این توضیح کوتاه بپذیریم که کار هنر بازتاباندن واقعیت است ، به گونهه ای کهه بها    ]چند واژه ناخو ... "

گذر از صافی وجدان هنرمند می کوشد تا ذهن مخاطب را روشن سازد و او را برانگیزاند، با این تناق  بزرگ روبرو می 
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ا کاربرد واژه های معین و به دقت تعریف شده بیهان شهود،   شویم که واقعیاتی که می تواند در قالب مقاله ای علمی و ب

چرا باید بی هیب الزام منطقی آلوده به تخیالتی گردد، لبریز از ایهام و حتی ابههام، کهه خهود اگهر منحهرف از واقعیهت       

بهه   نباشند، بی گمان مخاطب را با مخاطره ای بس بزرگ روبرو می سازند که عبارت است از خطر برداشتی انحرافهی و 

دور از واقعیت. این خطر حتی در متون غیر هنری گاه گریبان گیر می شود )که البته دلیل روشنش این است که خود 

نویسنده مطلب را درست نفهمیده( چه رسد به متون هنری که در آن در دیزی کامال باز است و در بیشتر اوقات دیزی 

 .اساسا در ندارد

تهرین  احمقانهه  "برداشتِ شخصیِ من این اسهت کهه ...  "اری کنم که این جمله رایج نمی توانم از گفتن این نکته خودد

جمله ای است که نوع انسان تا کنون اختراع کرده است، تا خودخواهانه حرفش را به کرسی بنشاند و طرف مقابل را از 

ریح زنگ در خانهه ای را مهی   هرگونه محاجّه ای با خود ناتوان سازد. این کار شبیه شیطنت بچه هایی است که برای تف

به هیب روی برای ساکن آن خانه زیان بهار   "برداشت شخصی من"زنند و فرار می کنند. البته آن شیطنت برخالف این 

نیست، زیرا کمی تحرک برای کسی که زنگ در خانه اش به صدا در آمده است از نظر سالمتی او بی گمان مفید است. 

در نهایتِ رذالت و حتی سبعیّت حرفش را مهی زنهد بهی آن کهه بهه       "شخصی من برداشت"حال آن که شخصِ دارای 

 .شنونده اجازه گفتگو بدهد

هم تصور کنید که من اکنون عصبانی شده ام . ولی انصاف بدهید اگر نتیجه بگیرم که انسان اساسا جانور رذلی نمی خوا

 ".این مطالب را در جای مناسب وارد کنم است، چندان هم نامستند حرف نزده ام... ]چند سطر ناخوانا[... و

26/10/1011 
 

 بازگشت به فهرست

 

 سیاسی، صنفی و عقیدتی باشیم! زندانیانِ به یادِ
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 ضار
 بهروز حسن زاده

 

استخوانی با  رضا قد و قواره کوچولویی داشت. صورتِ
د، اما چهره و نسبتاً کوتاه، کالس هفتم بوِ اندامی الغر و قدّ

اندامش بیشتر به بچه های دبستانی می خورد. ساکت و 
آرام و محجوب بود. سر کالس به خاطر قد کوتاهش ردیف 

نشستی ، اصالً نشست، اما وقتی پشت میز معلم میجلو می
آمد. همیشه سرش پایین بود، کمتر در بحث به چشم نمی

پرسیدی ، سخنی کرد و تا ازش نمیها شرکت می
گفت. انگار خودش هم باورش شده بود که کسی ینم

  .دادنیست، برای همین جرأت عرض اندام به خودش نمی

کرد. ز میای از حیاط مدرسه کِزنگ تفریح در گوشه
ی بچه ها نبود که زنگ دوست صمیمی نداشت و مثل بقیه

ی مدرسه صف بکشد و یا انبوهی از تفریح جلوی بوفه
ای داشته باشد. گاهی لقمه ها را داخل کیفشخوراکی

آورد و دور از چشم بقیه گاز خانگی را از کیفش در می
 .زدمی

پدر رضا دریکی از کارخانه های بزرگ تولید کفش در 
کرد. اوایل سال تحصیلی با جاده ی قدیم کرج کار می

کمک او و با هماهنگی با مدیرکارخانه و پس از اخذ 
برای بازدید به کارخانه های مدرسه را مجوزهای الزم، بچه

ای بسیار وسیع با ی بزرگ در محوطهبردیم. پنج سوله
فاصله کنار هم قرار داشت. فضا سازی داخل کارخانه ، 

ها ی های ورزشی، درختها ، محوطه و زمینخیابان
ی گل در کنار آسفالت پر از چاله های پژمردهتنومند و بوته
وی بد و نامطبوع و ی آب ، بهای پراکندهچوله و گودال

های تکیده که با بی حوصلگی و اکراه با کارگرانی با صورت
کردند، نشانگر وضعیت نامطلوب کارخانه ها صحبت میبچه

ها چند ماه بود حقوق نگرفته بودند . بازدید را به بود. آن
ی سرعت فیصله دادند و ما را راهی کردند، در راه راننده

ه به یکی از مدیران شهری اتوبوس از واگذاری کارخان
کرد اسمش را که برد شناختمش، شب گذشته صحبت می

در تلویزیون بحث مبسوطی داشت پیرامون صدقه در اسالم 
کند و مرگ راحتی را به که هفتاد نوع بال را دفع می

آورد. همان موقع با خودم گفتم که این مدیر ارمغان می
گفت ارزش شهری است یا روضه خوان مسجد؟ راننده می

 .زمین کارخانه صدها برابر مجموع تولیدات کنونی آن است
در زمان بازدید برای اولین بار طراوت و نشاط را در صورت 

ها رفت و برای بچهرضا دیدم وقتی که کنار پدرش راه می
داد، احساس غرور های مختلف تولید را توضیح میقسمت
که این بازدید  با خودم گفتم بالید.کرد ، به پدرش میمی
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ی مثبتی داشت ، همین رضایت و خرسندی و اگر نکته
 .لبخند رضا بود

امتحانات خرداد که تمام شد ، دیگر رضا را ندیدم. امیدوار 
بودم با شروع سال جدید دوباره او را در نیمکت جلوی 
کالس ببینم. زنگ شروع مدرسه را که زدند، خبری از رضا 

ه فتند که رضا را کنار خیابان دیدها پرسیدم، گنبود. از بچه
کرده، از همکاران جویا شدم، ند که دستفروشی میا

فهمیدم که کارخانه واگذار شده و پدر رضا همراه بسیاری 
از همکارانش از کار اخراج شده اند. آدرسش را از معاون 

ی ، کوچهکردممدرسه گرفتم، به سختی خانه اش را پیدا 
اشینم را در چند کوچه بن بستی در حصارک باال، م

تر کنار مسجد پارک کردم. اذان مغرب بود، جنب و پایین
جوش و هیاهویی پیرامون مسجد بود. پرسیدم چه خبره؟ 
گفتندکه جمعی از خیرین چند هزار پرس غذای گرم را 

ند که بین نیازمندان تقسیم کنند. داخل ه اتهیه کرد
و کوچک  های بزرگ برنج جماعتی بزرگمسجد دور قابلمه

رش قیمه ایستاده بودند، در میان هیاهوی مردم و بوی خو
ای صورت همان ، برای لحظهو برنج و سروصدای فراوان

مدیر شهری را دیدم که کارخانه کفش را به او واگذار کرده 
 .بودند

، زنی چادری با ی رضا رسیدم. زنگ در را زدمخانه به درِ
ی درهم و رد، چهرهقامتی متوسط و اندکی چاق در را باز ک

ی زن برام آشنا بود، وقتی مرا شناخت و سالم کرد شکسته
و فهمیدم که مادر رضاست، شگفت زده شدم، مگر یک 

تواند پیرشود؟ احوال رضا را سال، چقدر میانسان در یک
که چرا امسال مدرسه نیامده؟ سرش را پایین پرسیدم و این

ورد ، گفت که انداخت خیلی سعی کرد که بغضش را فرو خ
توانستند که مدرسه بفرستندش، ای نداشتند و نمیچاره

کند، با التماس از من خواست همراه پدرش دستفروشی می
. دلش ریزدکه سراغش را نگیرم، چون بدجوری به هم می

ها تنگ شده، اما رضا حاال دیگر یکی از برای مدرسه و بچه
از کار او چشم  توانندهای نان آور خانواده است. نمیستون

، اشکش فرو ریخت و بدون را که گفتپوشی کنند. این
 .خداحافظی در را بست و به داخل خانه رفت

عجیبی داشتم، شانه هایم سنگین شده بود.آهسته، ِ حسّ
د و درهم شکسته قدم برداشتم از کوچه که بیرون مردّ

های غذای آماده داخل رفتم، دو جوان را دیدم که با بسته
 .شدندکوچه 

ی به خانه که رسیدم روی مبل رها شدم، در همه
های بدنم احساس خستگی، درماندگی و استیصال سلول
کردم. تلویزیون روشن بود. تصویرهایی را از ظروف می

بزرگ غذا، خانم های چادری، مردانی با محاسن و 
های پیراهن تا آخر بسته شده که همگی در پس دکمه
که داشتند اش در حالیپردازی بشّهای از نور با چهرزمینه

کردند که مهربان و صمیمی به نظر تمام تالش خود را می
بردند. بعد های غذا را به در خانه نیازمندان میآیند، بسته

کلمات زیر برروی صفحه تلویزیون با صدای گرم گوینده 
 : ای نقش بست

 .«زندگی خالی نیست، مهربانی هست، ایمان هست»

بدنم به لرزه افتاده بود، دگمه تلویزیون را  کهدر حالی
تپید. صورتم بر چنان با فشار فشردم که فرورفت. قلبم می

ره رضا جلو چشمانم افروخته شده بود، آن شب تا صبح چه
 "ایمان"و  "مهربانی"،  "خالی"،  "زندگی"بود و کلمات 

 . در ذهنم می چرخید

 

 

 رستبازگشت به فه
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 ولهالدّبُمَهدِ عُلیا و حاجِ

 راشدان علی اصغر

 

 

العماره های پرطول وتفصیل، ازتهران وشمسها و نگهبانخدمه و محافظ و درازِگروه دور  مهدعلیا با پرطمطراقِ کاروانِ

واران محافظ های خاصش، جلودارکاروان بود. سی مخصوص مهدعلیا و ندیمهعازم شهرری وشاه عبدالعظیم بود. کالسکه

 .کردندهادردوطرف کالسکه وکاروان خدمه حرکت و ازکالسکه وکاروان محافظت میونگهبان

کاروان باسالم وصلوات، ازمیدان شوش گذشت وجاده ی خاکی شهرری رادر پیش گرفت. دوطرف جاده رادارودرخت 

 .ه هارسیدندوباغهادرخودگرفته بودند. نیمساعت ازراه راکه گذشتندبه منطقه ی کوره پزخان

ی کرد. چند ندیمهی کالسکه گذاشته بود و سیر آفاق وانفس میمهدعلیا فارغ ازدنیا و مافیها، سرش راکنارپنجره

ی خاص وسرپرست شاه بودند. ندیمهی دربار ناصرالدینی خدمت به بانوی بزرگ و همه کارهمخصوص، کمربسته

داشت. هرازگاه، سیب ناگون، اوقات بانوی بزرگ خود را بشاش نگاه میهای گوها و تعریف داستانمزگیها، باخوشندیمه

های کرد و جلوی دستگذاشت، دستش را میز بانو میمرغی چینی میکند، روی میوه خوری گلیاخیاری پوست می

 .زدآمد و لبخند میعشوه می داشت،بانوی بزرگش ثابت نگاه می

زد و مناظر بیرون ازکالسکه راسیروسیاحت ، بدون توجه به ندیمه، گازمیداشتمهدعلیا، هرازگاه خیاریاسیبی برمی

ی خوش بر و ی گل آلودهبیست ساله -ها نگذشته، ناغافل جوان حول وحوش هجده ی کوره پزخانهکرد. ازمنطقهمی

ب شد و ران مشت کوبید. کالسکه درلحظه و درجا میخکوروی خوش قامتی نظرش راگرفت. به اطاقک وطرف کالسکه

 ازحرکت بازماند، تمامی کاروان متوقف شد و معطل ماند.

های تنبانش را تا باالی زانو باالزده، ازهمه جا و همه چیزبریده وششدانگ مشغول خشت مالی بود. قالب جوان پاچه

کوبید،  ها را با هردودست مشت کرد و توی گودی قالب خشت مالیهای عمل آورده گذاشت، گلچوبی راکنارگلوله گِل
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های توی قالب راصاف و میزان کرد، قالب را دودستی تاروی شکم و زیرسینه باالآورد، ده ها، روی گِلبا بروکف دست

های خام قبلی، روی زمین کوبید، قالب راازگِل وخشت واگرفت، باپشت قالب، کرد، قالب راکنارخشتبیست قدم طی

ی گِل ید و صافش کرد، راه آمده را برگشت، قالب راکنارگلولهروی خشت تازه روی زمین گذاشته شده، آهسته کوب

آلود، عرق پیشانی را پاک کرد، کنارقالب وگلوله گِل چمباتمه نشست ودوستی گذاشت، قد راست کرد، باپشت دست گِل

جا به روی گل چنگ زدکه دوباره قالب راپرکند، چنگی نیرومند پسِ پیراهن وگردنش راچسبید و سرپا بلندش کرد، در

 :طرف کالسکه چرخاندش وگفت

افتی، جائیت به کالسکه بخورد وگِلیش کنی، پدرپدرسوخته تانزدیک کالسکه بدو، نرسیده به کالسکه، روزانوت می »

 « ..!تودرمیارم، وایستاده وماتش برده، بدو

 « ...!آقا، به خدا، من غیرازخشت مالی، هیب خطائی نکرده م »

 « ...!کالسکه زانو بزن، تاپدرپدرسوخته تودرنیاورده م، پرچانگی موقوفی بدوبرو، نزدیک پنجره »

 .جوان خشتمال یک نفس دوید، نزدیک پنجره به زانودرآمد، سرش راپائین گرفت، زمین رانگاه کرد و منتظرماند

 :مهدعلیا سرش را ازپنجره بیرون داد، باتفرعن، اماخریدارانه، سراپاش رابررسی کرد و پرسید

  «الته، چه کاره واهل کجائی، پسر؟چند س »

  « .من یک خشت مال زحمت کش و ساده م، کارخالفی نکرده م وهیب تقصیری ندارم »

 «فضولی موقوف! هرچه پرسیدم جواب بده !  »

کنم، شبام باخشت ماالی دیگر، زیربیست ساله و از اهالی مراغه هستم، کس وکاری ندارم، تمام روزخشت مالی می»

 «گذرانم. ره پزخونه میتوهمین کو

 :مهدعلیا مهلت ندادتاحرف خشتمال تمام شود. به نگهبان تفنگ سرنیزه زده نهیب زد

 « باسرعت ببریدش جائی، بگوئیدبشورند و لباس تمیزتنش کنند و بگذارندش درواگن خدمه وراه بیفتین... »

* 

دعلیااجازه خواست ودرقصراختصاصی، جوان را به ی خاص از مهی درباررهابود و پروارشد. ندیمهدو سه ماه بین خدمه

  :ی نگاهش گذراند وگفتحضورش برد. مهدعلیا سراپای جوان را خریدارانه اززیرمته

 « بیاجلو ترتاخوب ببینمت. .کند، باهمان نگاه اول کشفش کردموقت خطانمیچشم من هیب »

ی دربار قجری وول خورده بود ی خدمهو بین گله ی دیگربه مذاقش ساختهجوان که سفره چرب وچیل و مزایای عدیده

ها، قواعد و آداب تعظیم وچگونگی زمین ادب ودست بوسی راآموخته بود، دست ی خاص وکارکشتهی ندیمهو بوسیله

  :به سینه نزدیک شد، جلوی مهدعلیابه زانودرآمد وگفت
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 «.نعمتم امرودستوربفرمایندغالم حلقه به گوشم، ولی » 

تورا برای زمین ودست بوسی کشف و شکارنکرده م، بلندشو، صاف و راست قامت بایست » زخندزد وگفت مهدعلیاپو

 .«تاخوب بروم توبحرهمه جایت 

  :جوان بلندشد، دست به سینه، صاف ایستاد. مهدعلیاگفت

ت هادرقصرخصوصی ودرحضورم، الزم نیست هیچکدام ازاین مراسم رعایت شوند، بایدخودمانی باشی، دست »

  « رابیاورپائین، راحت وآزادباش

 »هرچه امربفرمایند، بانوی من.»

هات حسابی گلگون و باب مذاق منِ ها وگونهعجب زود استخوان ترکاندی! آب و رنگی زیرپوستت خزیده، لپ »

  «نظربازشدی.

  :ی خاص رامخاطب قرارداد وگفتمهدعلیاندیمه

  « ه؟ها، چراشرفیاب حضورشدین؟ مسئله ای پیش آمد »

  :ندیمه خاص تاکمرخم برداشت وصاف ایستادوگفت

اندکاری به خواستم به شرف حضوربرسانم که چندمرتبه دالک مخصوص خواسته ببردش، گفته ام ملکه دستورداده»

ی عالم گزارش کنند، خدمت رسیدیم تا دالک خاص را احضار و کاراین یکی نداشته باشید. ترسیدم حضور قبله

ی دربار باالگرفته و های عدیده وخدمهی معاندین ملکه درمیان زنن جوان راصادرفرمایند، زمزمهدستورخواجه کرد

  « .ی عالم برسانندممکن است به گوش قبله

گورپدرمعاندین، ازهمین الساعه این جوان مقیم قصرمن و مستخدم خاص من و ازچشم و زیرِنگاه جواسیس عدیده «

 »ماند.دورمی

های آزگار فرمایند، پشت لب وریش جوان کلکش درآمده، این امرخالف رسم ورسومات سالیملکه مالحظه م « 

اندرونی دربارپدران وفرزند برومندملکه است، ورود مردان ریش وسبیل داراکیدن ممنوع اعالم گردیده، غالمان، قبل 

  « .ی قوانین اجدادی، اول بایدخواجه شوندازدخول به اندرونی، برپایه

  « خواهی خواجه شوی؟پرسم، میازخودت می» خندید وگفت مهدعلیا

  « .دهد، بانوی مهرباننعمتم بفرمایندخواجه شدن یعنی چه؟ فهم وسوادمختصرمن به این امورقد نمیولی« 

اندازدت کند، ازمردی وریش وسبیل میات میکشد و اختههایت رامیآید وخایهخواجه شدن، یعنی دالک خاص می «

  »ی اندرونی دربارجماع کنی.های عدیدههاشوی ونتوانی بازننتاشکل ز

 :جوان خود را باخت ودستپاچه شد، به تته پته افتاد، خم برداشت و راست شد و ملتمسانه عجزوالبه کرد
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 »نعمت بزرگوار، عنایت بفرمایندبنده را مرخص کنند و از اندرونی ودرباربیرون اندازند.ولی«

  »کنی.کشدکه اصالو ابدا، هیب دردی حس نمیات را میمام عمراین کاره بوده، طوری خایهمترس، دالک خاص ت « 

  «هانیست.نعمتا، مسئله این حقیرترس و این حرفولی «

  » خوری زیردلت زده وفیلت هوای هندوستان کرده!همه خوشی وخوبپس درد و مرضت چیست؟ نکنداین «

حرمان وفالکت گذشته، فلحال هم تمام ثروت ودارائی این حقیر، همین یک سرورم عفوبفرمایند، تمام عمرمن در» 

مالی جفت خایه است وحاضرنیستم به هیب بهائی ازدست بدهم. اجازه بفرمایند مرخصم کنند، برگردم و به همان خشت

  .« خودمشغول شوم

ووخایه هات تنهاجواهراتیندکه نزد خرم. تخیلی خب، خواستم مزاح کنم، من هم تویِ بدون خایه رایک پول سیاه نمی»

  «من جواهرنایابند.

  :مهدعلیادوباره خندید، رو به ندیمه خاص کرد وگفت

فی الفور بنداندازخاص وکارکشته را به حضوربیاور، درهمین قصراختصاصیم، صورت این خدمتکارخاصم رابند  »

د. باید طوری صورتش را بنداندازی کنندکه بیندازید، صورت زیبایش، باید با صورت خودت و زنان اندرونی مونزن

ی عالم اصال و ابدا بونبرندکه این خدمتکار خاص، ریش وسبیل هم داشته ودارد. جواسیس، معاندین وخودِ قبله

آورم. احدالناسی نباید به ی خدمه را در میی توی لکاته و همهچه غیراز این باشد وکسی بوببرد، پدرپدرسوختهچنان

دهم زبانت را از دهانت بیرون بکشند و بیندازندپیشِ سگان هار. ازهمین ه مُهر واقف شود، وگرنه میاین راز سرب

که این خدمتکارمخصوص من، از بدو تولد خواجه حاضر، شخص تو، باید تودربار و اندرونی، چوبندازی و تبلیغ کنیحال

 «.ن، پدرجدآل قجربودهخواهی نبرده و نداشته ومثل آغامحمدخابوده و بوئی ازمردی و زن

  « فرمایند؟ی مرخصی میی بزرگوارمطاع است، اجازهامرملکه »

باشد. توهم مثل هایمان میماند و مسئول اطاق خواب وتختخواباین خدمتکارخاص من ازهمین الساعه درقصرم می »

 «بادبنداندازخاص رابه حضورمان شرفیاب کن. مرخصی...

* 

قصرخصوصی مهدعلیا ماند. باترفند بنداندازان خاص، هفته ای دوبارتمام سطح جوان دوسال سه خدمتکارخاص 

که هیب شباهتی به مردها نداشته باشد و از چشم جواسیس معاندین مخفی شد، به منظور اینصورتش بنداندازی می

الیدند. بعداز نوره مهای جمعه، تمام سطح صورتش را نوره میشاه نرسانند، هرازگاه، شببماند و به گوش ناصرالدین

  .شدمالی، مهدعلیا محوجمال دالرای جوان می

یک آخرشب جمعه شب، دراطاق خواب، قبل ازبه رختخواب رفتن، جوان رالخت مادرزادکرد، راست قامت، جلوی 

  :تختخواب وایستاندش، مهدعلیا، مات و مبهوت نگاهش کرد، سرتکان داد وگفت
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ام بایست، تکان مخور، تا درتماشای جمال دالویز و همه جا  و ، سینه به سینهطور راست قامت، دورِخود بچرخهمان»

  «همه چیزت، باتمام وجودغرقه شوم.

  :جوان که یال ازکوپال درآورده وهمه چیزش با مهدعلیا یکی شده بود، باعشوه خندید، نازآمد وگفت

  «شود،سرورم.ه میقدرهاهم تعریف ندارم، امربرخودم هم مشتبفرمایند، آنبانوغلومی»

ذره ئی نقص و ایراد ندارد. یوسف ام که تاریخ به خودندیده! هیب جایت گویم، جواهری پیداکردهاصال و ابدا اغراق نمی »

  «زمانه هستی، شب و روزِ مهدعلیا را نورباران کرده ئی.

  «هم نداشت.انهایم راعیان بفرمایندکه یوسف کنعدیگر از حسنخواهدیکیبانووسرورم، دلم می» 

کنی مستقیم و باشدکه چراغ کورسوی مهدعلیا را روشنابخشیده ودایم سعی میمنظورت همان حسنت می »

 «غیرمستقیم به رخ بکشی وچپ و راست امتیازبگیری؟

خواهد از زبان شیرین بانویم بشنوم وپیراهن پیراهن گوشت به تنم کدام است آن حسن، بانوی مهربانِ من، دلم می»

  «افه شود.اض

 همان که دست راسپوتین درباروحرمسرای تزارها را ازپشت بسته،  »

خواب به بیرون درزکرده است، این رازبین مهد علیاوتو، بایدهمیشه سربه مُهربماند، اگربوببرم ازاین تختخواب واطاق

آل قجروزنان اندرونی، ی دربارشوم که وصفش راهمهگذارم، همان مکارجالدی میتمام محبت ومالحظات راکنارمی

ای هستی که من کشفت کرده ام و فقط و فقط بایدازآن شخص خودم باپوست وگوشت لمس وحس کرده اند. تولقمه

  «هایت را باز وششدانگ حواست راجمع کن، بعدپشیمانی سودی نخواهدداشت...باشی و بس، گوش

 «تواندگولم بزند وعقلم رابدزدد.شند، احدالناسی نمینعمتم هستند، کامالآسوده خاطربابانوی بزرگوارم تا ابد ولی»

خوابش، دیگرهیب راز پنهانی نمانده، دانم بازالتماس دعای تازه ای داری، بین مهد علیا وخدمتکارخاص قصرواطاقمی» 

بی مالحظه خواهی؟ قجر واقفی، چیزی نمانده که ندانی، حاالچه میالساعه بیشتراز من به راز و رمزدربار و اندرونی آل

قجرقدرتی باالترازقدرت مهدعلیانیست، مکرهای بیکران من، تمام بزرگان، اعم ازمرد و زن کنم، تو دربار آلبگو، تاعملی

  «خواهی بگو.قجر شده ام، هرچه میگیرراسپوتین اندرونی آلرابه زانودرآورده، حاالهم زمین

  « نعمتم؟شود، ولیفرمایندکی عملی میخواهم، قول حاجب الدولگی داده بودید، بچیززیادی نمی

ی عالم فرمایند، لقب ومقام حاجب الدولگی رابرایت از قبلهی عالم به قصرمن نزول اجالل میی آتی، قبلههمین هفته»

  «...گویندگیرم، فرزنددلبندم، هرگزروی حرف من نه نمیمی

 « .شناسانه گردانمهای حقی پا، غرق بوسهسرتاپاشنه نعمتم را ازفرقاگراجازه بفرمایند، تمام اندام بلورین ولی»
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قجرکردی. حاجب الدولگی ها را نصیب مادرآلترین لذتقجرمحافظت وحاجب الدولگی کن که بزرگازناموس آل»

زیبد، شب حمعه است، بیا روی تختخواب ودمار از روزگارم بدرآر، راسپوتین خوش اندام ست که تنها به تن تو میقبائی

  «...!قجردرونی آلان

  ** * 

ها و ها و پذیرائیی مادرنزول اجالل فرموند. مراسم وقربان صدقه رفتنی عالم به کاخ ملکهی بعدقبلههفته

ی عالم رابه خلوت اطاق خواب کشاند. میز عیش ونوش تازه ای راه انداخت، ی مادر، قبلههاخاتمه یافت. ملکهمیخوارگی

ی خدمتکارخاص هابه عهدهها، میزچینی وپذیرائیندش راحسابی گرم کرد. تمام خوش خدمتیی عالم وپسربرومسرقبله

  انجام گرفت.

  :ی عالم درعالم مستی، سرکنارگوش مهدعلیا برد وپچپچه کردقبله

روی  تر است، گویا از ابد واآلباد موئیها براقی جواهری به خدمت گرفتی؟ چهره اش ازخیلی ازآقادائیعجب غالم بچه»

  «...!ی جهانی الماس را، ملکهکردی، این غالم بچهصورتش نروئیده! ازکجاکشف

ها تجسس کردم ودرمراغه کشفش ی تمامی عالم، مختصرا بگویم که مدتفرزندبرومندم و قبلهجریانش مفصل است، »

  «کردم. غالمی باب مذاق است وخاطرجمع، خدماتش نقص ندارد

  «بینم ازدخترهاهم دخترتراست، پدرسوخته.ده اند؟ اصال و ابدا موئی برچهره اش نمیاش کرهای خاص اختهدالک»

ساله ست، مادرزاد، مخنث وخواجه و فاقدمردانگی بوده خیر، فرزندبرومندم، این غالم بچه که حاالحول وحوش سی»

ی باشد، خیال پسربرومندم، ی عالم نمی اندرونی قبلهمتوجه هیب کدام از زنان عدیده است. هیب زیانی ازطرفش،

 «.قاجار، راحت وآسوده باشدی اندرونی آلازجهت نوامیس عدیده

طوراست، فلحال به مقام حاجب الدولگی ملقبش فرمائیم وحکمش رابنویسیم، نظرصائب ملکه جهان حال که این»

  « پاکدامنی چیست؟

راعوض نکرده اند، همین الساعه دستور فرمایند  نظرمن هم برهمین روال است، پسربرومندم، تامعاندین رای مبارک» 

ترین خدمتکاریست که به ترین وخواجهدیوانیان خاص حکمش رابنویسند و ابالغ فرمایند، این خدمتکارخاص،مخنث

  «.یاددارم

  «شود؟کشی، مخنث وخواجه میشودکه غالم، بدون دالک وخایهمادرسراپا تقدس، بفرمایندچگونه می» 

  « .ها افراد خاصی هستند، اجناسیند بین پسرودختر، نه اینند و نه آن، مخنثندبه سالمت، این ی عالمقبله»

 «هاچه نام واسم ورسمی دارند؟ی مادرنجیب، بفرماینداینملکه»

هم که این همه پیراهن پاره کرده وتجربه کسب ، من«تراجنسی » گوینددروالیات فرنگستان، به این جنم افراد می»

  « .، به معنیش واقف نیستم، فرزندبرومندمکرده ام
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ی سی ساله رابه لقب حاجب الدولگی اندرونی ی مادر، این غالم بچهازهمین الساعه وبه توصیه ملکه» 

اش راحواله کنند. الساعه به دیوان باشی خاص فرمائیم مستمری ماهیانهفرمائیم. میقاجارملقب میدربارآل

را بنویسد و صادرکند. ازهمین امشب بایدسرپرستی اندرونی و زنان دربارقاجاررا  فرمائیم دستخطشدستورصادرمی

  «...قاجارخدمات مفیده والزم ارائه بکنددار شود و به آلعهده

 ** * 

باهمان سرعت که باکمک وترفندمهدعلیابه مقام حاجب الدولگی رسید و لقب حاجب الدوله همیشه رویش ماند، باهمان 

هم به مقام فراش باشی رسید و شدرئیس فراشخانه. چندسال دردستگاه آمیرکبیرریاست فراشخانه رابه سرعت وترفندها 

  کرد.عهده داشت. طبق عادت وخصلتی که دردوران پیشخدمتی مهدعلیاآموخته بود، خودراخدمتکارامیرکبیروانمودمی

  شد. شاه واقع و به کاشان تبعید و زندانیامیرکبیرمغضوب دربار و ناصرالدین

  :ی شرف حضورحاجب الدوله درقصراختصاصی راخواست. مهدعلیاگفتی خاص، اجازهندیمه

  « .هرچه زودترشرفیاب شود»

 :حاجب الدوله داخل وبه سبک قدیم، جلوی پای مهدعلیابه زانودرآمد، پشت دستش رابوسیدوگفت

ی آب دردست دارم، بگذارم که چنانچه کاسهنعمت این خدمتکارحقیرند. احضاریه رادریافتم بانوی بزرگ، تاابد ولی»

  « .نعمتم هستم، امرودستوربفرمایندزمین وخدمت برسم. سراپادرخدمت ولی

 «همه خرمن ریش وپشم شده ای، حاجب الدوله؟چه شده که اخیرا صاحب این»

های آزگار روی صورتم نعمتم، سالهمه بنداندازی ونوره مالی هاست که به دستور ولیهمه ریش وپشم، حاصل آناین»

  « .انجام شده

ی مهدعلیا فضای اطاق وقصررادرخودگرفت. باسرعت خودراجمع وجورکرد، حالتی جدی به خودگرفت صدای قهقه

  :ونهیب زد وگفت

کنی، غافل شناسیم. دربرابرصاحب قدرتان و ما خاکساری میکم چاپلوسی کن! ماخشت وگِل یکدیگرراخوب می»

نامه ی نگاه دارند، صدها شکایتهای مهدعلیاتمام اعمال فراشباشی را موبه مو زیرمتهکه چشم وگوشازاین

  « .ازصغیروکبیرمردم به دستم رسیده

  « .کند، سرورمدرحق مردم هم، حقیربه وظایف خودعمل می»

ن راتصاحب کنی وتا قران آخرثروتشاگیرشده، برای قلدرها وثروتمندان پاپوش درست میهات عالمکشیوصف ضعیف»

کنی ونان شب زن وصغیروکبیرشان را کشی، استخوان ضعفا را زیرچوب وچماق چماقدارهات خرد میکنی و باالمیمی

مالی به دست آورده ای؟ ات رااز خشتی حاجب الدولهکشی، هزاران تومان هزینه تیمچهشان بیرون میاز گلوی

ده ای، گفتیم حاجب الدوله دردگرسنگی کشیده و به خبرمان کرده اندکه خون صغیروکبیرمردم رادرشیشه کر
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های گذشته اش راازصیغروکبیر ضعفا ها وگرسنگی کشیدنکه انتقام دربه دریدردگرسنگان واقف است، غافل ازاین

  « .کندمداران خاک بوسی میگیرد ودربرابرقدرتمی

رمان نگیرد گاو و خر. این حقیرطبق دستورفرزندِ فرمایندتا نباشدچوبِ تر، فی عالم مینعمتم مستحضرندکه قلبهولی»

چه کوتاهی کنم، همین گشنه گداهای پابرهنه، خدای ناکرده خاک کنم، چنانبرومندِ سرورم وبزرگان قوم عمل می

  «کشند، سرورم.قصرو دربار را به توبره می

  «آوری.ایم سرمیی عالم دردست من است، گفته اندکاله بیاور، تودها و قبلهافساربیشتراین» 

ها، خالفی کرده باشم، جواسیس معاندین ومغرضان، خالف به نعمتآورم جائی خالف امرودستورولیبه خاطرنمی»

  « .عرضتان رسانده اند، سرورم

ی هستی ونیستی رعایای ما،که قرار بودگردنش زده شود، چراباج ی قاتالن وسرگردنه گیر و چاپندهازآن سردسته »

  « ی بیگناه رابه جایش گذاشتی وگردنش زده شد؟، آزادش کردی ویک پابرهنهکالن گرفتی

 :حاجب الدوله دوباره به زانودرآمد، سرش تاروی زمین خم برداشت، پشت پای مهدعلیا را بوسید و عجزوالبه کرد

نعمت مرگ، حقگزار ولیی نعمتش دارد وتالحظهنعمتم هستند، حقیرهرچه دارد، ازپشتیبانی ولیسرورم تاابداآلباد ولی»

  « .باشد. عفوبفرمایندخود می

هایت ی سمتای بزنیم. یا همهاین بارعفوی درکارنیست، حاجب الدوله، احضارت کرده ام که باهم دست به معامله»

  «ی خاص.روی دنبال ماموریت محولهشوی، یاهمین الساعه میدهی وراهی زندان میراازدست می

  « .کنمهمه نیکی رانادیده انگارم وکوتاهیزاده باشم اگرآنگویند بمیر، حرامسرورم به این حقیرب»

ی عالم واقع شده و در بادمجان دورقاب چینی مکن، وقت تنگ است، خود واقف هستی که میرزاتقی مغضوب قبله»

ی م که معاندین قبلهی عالم این اواخردمدمی مزاج شده اند، خبردارشده ایزندان کاشان است، و باز مطلعی که قبله

  « .عالم راوسوسه کرده اند و دستخط ودستورعفواش راگرفته اند، قراراست فردا، پس فردا ابالغ و آزادشود

  « آید؟بله، حقیرهم به این اخبارواقف است، سرورم امربفرمایند، ازاین حقیرسراپا تقصیرچه خدمتی برمی» 

بری، همین الساعه ات را همراه مییاست، دونفرازعوامل کارکشتهاسب و چاپارِ تندرو درمحوطه قصرآماده و مه»

ی عالم، بایدخودرا برسانی، تازی، قبل ازابالغ دستوربخشش قبلهکنی، شبانه تاطلوع آفتاب میباچاپارتندروحرکت می

رعت زنی. کارش راتمام که کردی، باهمان سبری به حمام فین ورگ هردودستش رامیبالفاصله میرزاتقی رامی

  .«..گردی. بگیر، این هم دستخط، دستور و مجوز مربوطه که کسی مانع کارت نشودبرمی

حاجب الدوله دوباره به زانودرآمد، دستخط و مجوزراگرفت، بوسید و روی چشم گذاشت، ازقصر بیرون زد و راه کاشان 

 «...رادرپیش گرفت

 بازگشت به فهرست
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 است! بیکاری از سوءِاستفاده مجلس طرحِ
 کنند؟ آباد را روستاها خواهندمی حقوق کردنِنصف با آیا

 

 ایجاد دنبال به بخواهند اینکه از بیشتر ،حقوق کردنتوافقی طرح تصویب با مجلس نمایندگان: گفت کارگری فعال یک

 .بکشند استثمار به حقوق کمترین با را کارگران و نندک سوءاستفاده بیکاری وضعیتِ از خواهندمی باشند، اشتغال

 روستاها در دستمزد کردنِ توافقی برای مجلس تصمیم خصوص در( قزوین کارگر خانه اجرایی دبیر) کریمی عیدعلی 

 که گیرندنمی نجومی حقوق کارگران! گیرند؟می را تصمیمات این تومان میلیون 0 برای مجلس نمایندگان آیا: گفت

 از ترپایین چقدر باید روستائیان دستمزد. کنند محروم هم حقوق حداقل همین از را هاآن خواهندمی ندگاننمای

 ؟شود ایجاد اشتغال مجلس نمایندگان قول به تا باشد حقوق حداقل

 و نجومی هایحقوق از هستند کشور اقتصاد نگران اگر که است این نمایندگان به من پیشنهاد: داد ادامه کریمی

 .دهند کاهش را خودشان حقوق هم همه از اول و کنند شروع بگیرهااکثریت

 اینکه از بیشتر هاآن واقع در. شاگردی استاد دوران به گردانندبرمی را ما هاآن کار این با: کرد بیان کارگری فعال این

 حقوق کمترین با را کارگران و کنند استفاده سوء بیکاری وضعیتِ از خواهندمی باشند، اشتغال ایجاد دنبال به بخواهند

 .بکشند استثمار به

 نه است( ع)حسین امام اشتغال و نذر یخیریه یموسسه نیز آن پیشگام که عوامانه هایطرح این: کرد تصریح کریمی

 باعث کندنمی تامین هم را او زندگی هایحداقل کارگر مزد چون بلکه کندنمی کمک اشتغال و تولید رشد به تنها

 از مهاجرت طرح این اجرای با اینکه امکان طوریکه به. شودمی روستا در کار از هاآن ناامیدی و کارگران سرکوب

 مسکن مشکل. کند فکر هم روستائیان مهاجرتِ عواقب به باید مجلس. است بسیار کند، پیدا افزایش شهرها به روستاها

  کنند؟ رفع خواهندمی چگونه را نشینیحاشیه و
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 در زندگی هزینه» آمده طرح این از هاییبخش در: گفت کار قانون 02 ماه به تبصره یک الحاق طرح به اشاره با یکریم

 اینگونه مجلس نمایندگان هایطرح تمام اگر واقعا ؛«باشدمی شهر در زندگی یهزینه از کمتر بسیار مراتب به روستا

 نه و شهر در اساسی هایهزینه تامین کفاف نه حقوق تومان لیونمی چهار! بخوانیم را گذاریقانون یفاتحه باید است

 نهایی قیمت در نیز روستاها به کاال حمل یهزینه که آنجا از کاالها از برخی مورد در اتفاقا. دهدمی را روستا هایهزینه

 نان اینکه برای فرد و ندارد وجود هم نانوایی حتی روستاها از برخی در. شودمی هم بیشتر هاقیمت شود،می محاسبه

 حقوق توجیه این با تواننمی وجه هیب به کنیم حساب اگر هم را نقل و حمل این یهزینه و شهر بیاید باید بخرد

 .گرفت نظر در حقوق حداقل از کمتر را روستاها کارگران

 عنوان به ما. اندازیممی اعتبار از را کار قانون 02 ماده عمال ما تبصره این اجرای با: گفت قزوین کارگر خانه اجرایی دبیر

 .رویمنمی هاییاصالحیه چنین بار زیر کارگری فعاالن

 انجام اشتغال و تولید رشد برای اساسی اقدامات و کند حل را تورم مشکل اینکه جای به مجلس: کرد تاکید کریمی

 از را روستاها دارهاسرمایه و شد خواهد هسکن از خالی ما روستاهای طرح این اجرای با. گیردمی عوامانه تصمیمات دهد،

 حقوق کردن نصف با آیا زدند،می روستاها کردنِ آباد از حرف انتخابات از قبل مجلس نمایندگانِ. کنندمی خود آنِ

 در شانتصمیمات شود، تشویق روستا در زندگی تا کنند کاری اینکه جای به هاآن کنند؟ آباد را روستاها خواهندمی

 .روستاهاست بردنِ بین از جهت

  کانال تلگرامی اتحادِ سراسری بازنشستگان برگرفته از:

 

☘ ☘ ☘ 

 

 جسم! به نه ،کشید توان بَال همّت به

ِش او رفتم و گفتم: کرد. پس به زندان بردند. من پیزدند و او صبر میقُوت و ضعیف که به تازیانه میپیری دیدم بی

نه به  ،ال توان کشیدقُوت چگونه صبر کردی بر آن تازیانه؟ گفت: "ای فرزند! به هّمت ب  تو چنین ضعیف و بی

ال آمدن همجسم." گفتم: پیِش تو صبر چیست؟ گفت: "آن ال بیرونکه در ب  د که از ب   شدن." چنان ُبو 

ار نیشابوری )تذکره
ّ
 کر ابوالحسین نوری قدس هللا روحه العزیز(ذ -الاولیاء/ فریدالدین عط

 

 بازگشت به فهرست
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 دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف خطاب به رئیسی:

 لعید!مطّ 98آبانافتاده درراه حتما از جوی خونِ
مردم  نی بر تجربه و کارآمد ارائه ندهید، از جانبِی عقالنی، مبتحلّ ی کنونی، راهِزدهاگر برای رهایی از وضعیت بحران

 .ا حتما انقالبی و قاطع استامّ ،پاسخی دریافت خواهید کرد که شاید نه سریع و نه حتی فوری باشد

 

محمدحسین بیات، دبیر انجمن اسالمی دانشجویان آذر، روزِ دانشجوی امسال،  16در مراسم بزرگداشت روز گ: نژرا
شود. متن زیر سخنان با اهمیّتی را بر زبان آورد که به رویدادهای چندسالۀ اخیر کشورمان مربوط می در، دانشگاه شریف

به منظور آشنایی خوانندگان خود با فضای سیاسی جاری در میهن، متن کامل آنرا بدون هرگونه اظهارنظری در این 
 شماره منتشر می نماییم.

☘ ☘ ☘ 

دانم به عنوان مقدمه نکته ای را خدمت جنابعالی عرض ان خود شوم، الزم میی اصلی سخنپیش از آنکه وارد بدنه»
کنم. ما اکنون با شما نه به عنوان رییس جمهوری برآمده از آرای مردم و در بستر انتخاباتی آزاد، بلکه به عنوان 

 .گوییمی حاکمیت سخن مینماینده

سال گذشته نه تنها مسیری رو به رشد برای مردم  01ر حاکمیتی که علیرغم آرمان های انقالبی آزادی و عدالت د
های مختلف غرق کرده و جز در ها و ابربحرانایجاد نکرده، نه تنها ایران و جامعه ایرانی که حتی خود را در انواع بحران

 .های کوتاهی در طول این دوران رنگ ثبات و آرامش را ندیدهبرهه

ز جانب مردم سخن بگویید یا سیاستی را به آنان تحمیل کنید به یاد بیاورید که خواهیم که هرگاه خواستید ااز شما می
 .ایدترین میزان مشارکت بودهترین انتخابات طول تاریخ جمهوری اسالمی با پایینشما حاصل غیررقابتی

امکان تغییر در انتخاباتی که خود محصول ساختارهای معیوب و ناکارامدی بوده که مردم را به ناامیدی از هر گونه 
خواهی سیاسی و سرکوب هرگونه شورای نگهبان به عنوان پاسدار تمامیت .گذاری در ایران کشانده استسازکار سیاست

ها، کشور را به جایی کشانده که باید برای توجیه مشارکت پایین انتخاب و خواست دموکراتیک مردم در این سال
ود تا علۀالعلل مشکالت را بپوشاند. شورای نگهبان تنها ساختار معیوب سیاسی آنان دست به دامن انواع توجیهات ش

 .موجود نیست
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ی حکمرانی کشور بنا شده و روز به روز ناکارامدی را تولید ساختارهایی که سوار بر سیاستی غیر دموکراتیک بر عرصه
 .کرده تا بحرانی را با بحرانی دیگر فراموش کنیم

ه؛ امروز دیگر دولت هم دست شما است و هر بخشی از آن را به نماینده یکی از امروز دیگر حاکمیت یک دست شد
 باندهای فاسد یا ناکارآمد قدرت و ثروت بذل و بخشش کرده اید؛

امروز دیگر از محسن رضایی گرفته تا قاضی زاده هاشمی و رستم قاسمی و سردار وحیدی، همگی سهم شان را از 
 .قدرت گرفته اند

یتی ترین کابینه جمهوری اسالمی را با انتصاب سرداران سپاه در تک تک مناصب دولتی تشکیل داده امروز دیگر امن
ست، آن فسادستیزی ای که وعده می دادید کو؟ آن رفع اید. حاال سوال اینجا است که در این حاکمیت سرتاپا یکد

مین حداقل معیشت مردم، کو؟ آن آزادی و آن فاصله طبقاتی و مبارزه با بی عدالتی ای که می گفتید، کو؟ آن رفاه و تأ
تان چه شد؟ آن عزتی که وعده می دادید، هایتضمین حقوق همه مردم و زنان و دختران، کو؟ آن وعده رفع تحریم

 کجا است؟

لطفا به دوستان هم گوشزد کنید، در نرخ رشد صفر درصدی، در انزوای سیاسی، در نبود شفافیت و هر آن چیزی که 
 .ای گزاف بر ملت ایران تحمیل میکند هیب عزت و احترامی نیستههزینه

های رانتی، فساد سیستماتیک، سازیسیاسی در قالب خصوصی-بذل و بخشش اموال ملت به الیگارشی فاسد نظامی
های آور طبقاتی، از هم گسیختگی اجتماعی، تحریمگری افسارگسیخته، فقر شدید اقتصادی، شکاف سرسامنظامی
ها را بر گرده مردم جان به لب رسیده تحمیل محیطی بیش از گذشته هزینهمشکالت زیستمللی، مسائل و کالنالبین
و معترضند، پاسخی جز شعارهای توخالی  تدبیری به ستوه امدهکند و مردمی که از رانت و فساد و ناکارآمدی و بیمی

پردازی های پوچ درباره بهبود وضعیت یا خیالایجاد یک میلیون شغل و ساخت یک میلیون مسکن در طول سال 
 اقتصادی کشور نمی شنوند؛

آور و گلوله جنگی و وگرنه که در این سالها پاسخ رسمی و معمول، چیزی جز سرکوب و بازداشت و باتوم و اشک
خواهید نمونه از این ساچمه نبوده است. مسائل امروز ما حاصل یک روز و یک سال و هشت سال نیست، می

 ها را برای شما مثال بزنم؟گذاریسیاست

اساس بر مبنای تولید گسترده واکسن تا موعدی مقرر با جان مردم های پوچ و بیمعاون اول جنابعالی با دادن وعده
گویی جهت چنین جنایتی به فرماندهی اقتصادی کسب منافع مالی کرده. ایشان به جای محاکمه در دادگاه و پاسخ

 .هکابینه منصوب شد

های متعدد در در شرایطی که جامعه مدنی با سرکوب شدید مواجه بوده و فعاالن مدنی، سیاسی و اجتماعی به بهانه
توان انتظار های قوه قضاییه هستند، همان جایی که تا چند ماه پیش بر مصدر آن تکیه زده بودید، چگونه میداالن

ی شوم یید در چنین شرایطی جز در افتادن در ورطهداشت سخن مردم به گوش حاکمیت برسد، شما به ما بگو
 خشونت چه راهی پیش پای مردم مانده؟
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 های گره کرده بشنویم؟ایم، پیام ملت را جز با مشتهای تنفس را بر جامعه بستهچطور انتظار داریم زمانی که تمام راه

ی خوزستان و اصفهان مطلعید. ب مردم تشنهمطلعید، همانگونه که از سرکو 19حتما از جوی خون راه افتاده در آبان 
شما به ما بگویید سرکوب شدید این اعتراضات جز به این 

وگو با مردم را از معنا است که حاکمیت نه تنها توانایی گفت
دست داده بلکه اساسا پذیرفته که باید به ضرب گلوله خود را 

 حفظ کند؟

نونی مایید، شما که نگران عزت مایید، شما که نگران حقوق قا
شما که دغدغه فرار نخبگان را دارید، شما که شعار استفاده از 

ها و نیروی متخصص می دهید، آیا از احضارها و بازداشت
 ها برای دانشجویان و دانشگاهیان خبر دارید؟سازیپرونده

دانشگاهی آیا می دانید که که بیش از دو سال است که دو هم
 برند؟رادی، همچنان در حبس به سر میما، علی یونسی و امیرحسین م

ی شفاف و علنی و برخورد سریع، قاطع آیا می دانید که دادگاه ها در دوران ریاست شما بر قوه قضاییه، به جای محاکمه
و صریح با عوامل اصلی جنایت اسقاط هواپیمای اوکراینی با موشک نظامی، برای دانشجویان معترض به این جنایت، 

 کردند؟پرونده سازی 

آیا می دانید بسیاری از دانشجویان همچنان درگیر پرونده هایی هستند که به بهانه فعالیت قانونی دانشجویی در قالب 
برایشان تشکیل شد؟ از  19و آبان  16نهادهای مجوزدار دانشجویی و یا به بهانه اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویی دی 

و پژوهشگران کشور خبر دارید؟ آیا از رشد روزافزون فرار نخبگان در همین  پرونده سازی های بی اساس برای استادان
 چندماهه اخیر مطلعید؟

دانیم که این هشدار را دانیم و الزم میی حاکمیت میو اما کالم آخر، همانطور که در ابتدا هم گفتیم، ما شما را نماینده
ونی، راه حلی عقالنی، مبتنی بر تجربه و کارآمد ارائه ندهید، از ی کنزدهبه شما بدهیم! اگر برای رهایی از وضعیت بحران

 .جانب مردم پاسخی دریافت خواهید کرد که شاید نه سریع و نه حتی فوری باشد اما حتما انقالبی و قاطع است

   سایت روزاروز سرچشمه:

 بازگشت به فهرست

 

 

https://roozarooz.com/posts/716/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://roozarooz.com/posts/716/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF
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 بارانِ مزار مختاری و پویندهگُل
ایران به همراه جمعی از اعضا بر  ینویسندگان هیئت دبیران کانونِ ،1011آذر  19 روزظهر ها: داشتِ نشانهپاس

 .باران کردندلی کانون حاضر شدند و مزارشان را گُرسیدهقتلمزار دو یار به

 

 آمده بود:  پوینده محمدجعفر و مختاری محمد قتل سالگرد سومین و بیست مناسبت به نونکا بیانیۀ از بخشیدر 

 را عزیزشان یاد آزادی، رهروانِ پوینده، جعفر محمد و مختاری محمد تبهکارانۀ قتلِ سالگرد سومین و بیست در"

 بارانگل را مزارشان ازظهر، عدب 3 ساعت آذر، 21 جمعه روز بهداشتی، هایالعملدستور رعایت با و داریممی گرامی

 ".کنیممی

 عنوان گزارش این بزرگداشت در سال جاری است که در کانال کانون منتشرشده است: ،"هاداشتِ نشانهپاس"

هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به همراه جمعی از اعضا بر مزار دو یار  2011آذر  21ظهر امروز، 

 .دند و مزارشان را گلباران کردندی کانون حاضر شرسیدهقتلبه

داران محمد مختاری و محمدجعفر پوینده ها، اعضای کانون نویسندگان ایران و جمعی از دوستاز سال امروز پس

توانستند وارد گورستان امامزاده طاهر شوند و دقایق محدودی را بر مزار این دو یار دیرین کانون سپری کنند. در این 

اعضای هیئت دبیران از حاضران خواست در گلباران مزار مختاری و پوینده با اعضای کانون همراه  مجال اندک یکی از

ای های سیاسی زنجیرهو سومین سالگرد قتلی کانون به مناسبت بیستشوند، سپس عضو دیگر هیئت دبیران بیانیه

شعری را آغاز کرد که بالفاصله نیروهای  را خواند. دقایقی پس از خوانده شدن بیانیه، یکی از اعضای کانون خواندن

ها را وادار به خروج از گورستان کنند. ناصر زرافشان، عضو کانون نویسندگان امنیتی به حاضران نزدیک شدند تا آن
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ای، با سخنرانی کوتاهی پایان مراسم کانون نویسندگان ایران را اعالم های سیاسی زنجیرهی قتلایران و وکیل پرونده

ناصر زرافشان در این سخنرانی بر این نکته تاکید کرد که قدرت ما در تعداد ما نیست، بلکه در حقیقتی است کرد. 

  .که با ماست

پس از آن و در حالی که حاضران در حال ترک گورستان بودند، مأموران یکی از اعضای هیئت دبیران، میالد جنت، را 

های ضبط شده از مراسم را پاک کردند. هیئت ها و فیلمف و عکسبه کناری کشیدند و موبایل او را دقایقی توقی

 .دبیران و دیگر حاضران تا رها شدن میالد جنت گورستان را ترک نکردند

ای پاسداشت نام و یاد دو های سیاسی زنجیرهکشتگان قتلحضور مردم و اعضای کانون نویسندگان ایران بر مزار ستم

 .ونشان را بر زمین ریخته استتن از بسیارانی است که حکومت خ

 !شان ماندگاریادشان گرامی و میراث

 کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایرانسرچشمه: 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://telegra.ph/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-12-10
https://telegra.ph/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-12-10
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 یکتور خاراو
 برگردان: مهدخت هاشمی

 امتقدیم به پدرم، مشعل فروزان زندگی

 
 

( به شدت بر فرهنگ و موسـیقی  1232شهریور  23 – 1211مهر  1، 1912سپتامبر 16-1922سپتامبر  22) ویکتور خارا

شور شیلی اسـت؛ دورانـی کـه او در آن بـا بـاور خـویش       شیلی تاثیر گذاشت. زندگی او بازتابی از دوران پرآشوب ک

ی کوچکی در شیلی آغاز کـرد؛ او اسـتعداد فراوانـی در موسـیقی و     زیست. ویکتور خارا زندگی خود را در دهکدهمی

 دانان آمریکای التین شد.عشقی عمیق به مردم شیلی داشت و بدین سان او یکی از تاثیرگذارترین موسیقی

، شهرکی نزدیکی سانتیاگو، به دنیا آمد. پدر و مادرش کشاورز بودند؛ پدرش مانوئل دهقان  31نکوئنویکتورخارا در ال

داد. پهدر ویکتهور خهارا میخهواره بهود و      ای بود و مادرش، آماندا برای پول درآوردن، کارهای مختلفی انجام مهی ساده

زد. پهس از  شد؛ مادرش آماندا را کتهک مهی  یشد. زیرا پدرش وقتی مست می آنها دیده نمیمعموالً آرامشی در خانه

ی شهر رفت و مهادرش بهه تنههایی ویکتهور و خواهرهها و      سالها ناخشنودی، پدر ویکتور برای کار کشاورزی به حومه

ی او به زندگی، به بینانهکوش بود و به بیان ویکتور خارا، نگاه خوشبرادرهایش را بزرگ کرد. مادرش به نهایت سخت

خوانهد و گیتهار   داد. مهادرش آواز مهی  داد. در واقع او بخش مهمی از زندگی ویکتور را تشهکیل مهی  ت میخانواده قدر

نواخت و نواختن گیتار را به ویکتور آموخت. وی همچنین بسیاری از آوازهای فولکلوریک شیلی را به ویکتهور یهاد   می

 یقی او گذاشت.گذراند تاثیری شگرف بر سبک موسداد. ساعتهایی که او با مادرش می

ی ابتدایی و دبیرستان، ویکتهور بهه آمهوختن حسهابداری     آماندا اعتقادی عمیق به قدرت آموزش داشت. با پایان دوره

ی ساله بود؛ مادرش را از دست داد. او آموزش حسابداری را رها کرد و به مدرسه 22روی آورد. متاسفانه هنگامی که 

ر غمگین بود، و معتقد بود که شغل کشیشی مهمترین شغل در دنیاسهت.  علوم دینی رفت. پس از مرگ مادرش بسیا
                                                           
31 Lonquen 
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اما پس از دو سال، از شیفتگی به مذهب بیرون آمد و چند سالی به ارتش پیوست. پس از آن به النکوئن بازگشت؛ اما 

ن دوران ی موسیقی ملی مردم شیلی پرداخهت. در ایه  ای نداشت. پس با گروهی از دوستانش به مطالعهشغل و آینده

ی او به تئاتر افزایش پیدا کرد و در دانشگاه شیلی به تحصیل تئاتر پرداخت. در آنجا به کارگردانی عالقمند شد عالقه

ها و نیز پهس از آن، ویکتهور خهارا در    ی هنرپیشگی، شروع به کارگردانی کرد. در طی این سالو پس از تکمیل دوره

را دید؛ هم خواندن موسیقی را شروع   32قتی که برای اولین بار ویولتا پاراشماری همکاری کرد. واجرای تئاترهای بی

ی بااسهتعدادی بهود. او   کرد. ویولتا به راستی خواننده و هنرپیشهکرده بود و هم روی موسیقی ملی شیلی مطالعه می

 ای کوچک داشت؛ عاشق موسیقی و سازهای موسیقیایی ملی شیلی بود.که در سانتیاگو کافه

کرد و طولی نکشید که بیش و بیشتر به آواز خواندن پرداخت. در این ایام بود کهه بهه   تور در کافه به او کمک میویک

بیهرون داد. در سهالهای   « ویکتور خهارا »خوانی خود را با نام ، اولین نوار تک2166مسائل سیاسی روی آورد. در سال 

 2151در خواندن و فعالیتهای سیاسی گذراند؛ و باالخره در سال  بعد، کارگردانی تئاتر را دنبال کرد و بیشتر اوقات را

فعالیتهای تئاتری خود را به نفع فعالیتهای خلقی و خواندن سرودهای ملی ترک کرد. آوازهای ویکتور خارا سرشار از 

ی شیلی است. او عشق عمیقهی  اندیشه و احساس نسبت به مردم ساده

ی کشهورش داشهت و در   هها هها و دهکهده  کوش شههرک به مردم سخت

ههای سیاسهی   عدالتی در جامعه و رسواییهایش به بیبسیاری از سروده

تاخته است. ویکتور خهارا بخشهی اساسهی از جنهبش بهزرگ موسهیقی       

هههای سههروده»آمریکههای التههین را بههر عهههده داشههت؛ جنبشههی کههه    

 نامیده شده است.  31«نو

امی هنرمنهدان  این جنبش همگام با فعالیتهای انقالبی دیگر بهود و تمه  

 کردند.، افکار و اهداف مشترکی را دنبال می«های نوسروده»جنبش 

شد. او بهه کمونیسهم بهاور داشهت. او نیهز      هایش را شامل میی سرودهباالخره، افکار سیاسی ویکتور خارا بخش عمده

 یاد کرده بود. مانند دیگر خوانندگان مترقی آمریکای التین برای بهتر ساختن زندگی مردمان فقیر سوگند

دریغ او را از ریاست جمهوری سالوادور آلنده توان حمایت بیاش میبرای اثبات صداقت ویکتور خارا به عقاید سیاسی

ههای متحهد حهزب کمونیسهت     )از سهازمان   33یادآوری کرد. آلنده از طرفداران حزب اتحاد مردمهی  2153در سال 

ههای سیاسهی   نندگان شیلی کنسرتهای فراوانی در حمایهت از برنامهه  بود و ویکتور خارا به همراه دیگر خوا 30شیلی(

ورزیهد. حهزب اتحهاد مردمهی،     آلنده برگزار کرد. آلنده نامزد مترقی ریاست جمهوری بود که به مردم شیلی عشق می

ی سازی و مراقبتهای پزشهکی عمهومی را در برنامهه   افزایش خدمات آموزشی و پشتیبانی و ایجاد تسهیالت برای خانه

خود قرار داده بود. یکی از این کنسرتها، در حمایت از آلنده با حضور بسیاری از هنرمندان سیاسی در استادیوم شیلی 
                                                           
31 Violeta Para 
32 “Nueva Cancion” or “New Song” 
33 popular Unity party 

34 Communist party of chile 

های ویکتـور خـارا را   آنها دست

توانست او دیگر نمی، شکستند 

پس از آن با تمسخر   گیتار بزند؛

گفتند، حاال! گیتارت را به او می

 بزن و آواز بخوان.
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های برگزار شد. در پایان این مبارزات، آلنده موفق شد و به ریاست جمهوری شیلی برگزیده شد. با این حال، مخالفت

وجود داشت و بهرای سهرنگونی او کودتهای نظهامی انجهام گرفهت. در        زیادی با انتخاب آلنده به عنوان رئیس جمهور

ی کودتا، آلنده کشته شد و ارتش، ارکان دولت را به دست گرفت. در روزی که این تراژدی به وقهوع پیوسهت؛   نتیجه

ا مشغول تدریس بود، دانشگاه توسط ارتش به محاصهره درآمهد، آنهها ویکتهور خهارا ر      32ویکتور خارا در دانشگاه فنی

دستگیر و به مدت پنج روز، در شرایط دهشتبار زندانی کردند. در این روزها او را در محلی کثیف و نمور بهدون آب و  

بند بودند، حتی در این شرایط سخت نیز او نگران غذای مناسب نگه داشتند. اما به گواهی دیگر زندانیانی که با او هم

 آسایش دیگر زندانیان بود.

ویکتور خارا و دیگر زندانیان سیاسی را به استادیوم شیلی برد، همانجا کهه کنسهرتی در حمایهت از     در پایان؛ ارتش، 

آلنده برگزار شده بود. در آنجا نیروهای ارتش بسیاری از مردم را شکنجه داده و کشتند. آنها دستهای ویکتور خهارا را  

در  "جوآن خارا"یکتور خارا را بریدند، اما در کتاب ها اینگونه ذکر شده، که دستهای وشکستند )در بسیاری از روایت

مورد ویکتور گفته شده که وقتی جسد ویکتور را دید دستهایش شکسته بود و در این مقاله به این کتاب استناد شده 

 است.(

حتی در ایهن   گفتند، حاال! گیتارت را بزن و آواز بخوان.توانست گیتار بزند؛ پس از آن با تمسخر به او میاو دیگر نمی

کرد. بعد از آن ضربات شدیدی بر بدن او « حزب اتحاد مردمی»آور، او شروع به خواندن بخشی از سرود شرایط عذاب

جمعی دفهن کردنهد. پهس از مهرگ     فرود آوردند و بعد از آنکه بطور وحشیانه او را با گلوله کشتند ؛ در گورهای دسته

ای برای او برگزار کرد. جسد او را دیده بود، مراسم خاکسپاری شایسته ، همسر ویکتور که"جوآن خارا"دهشتناک او، 

مخفیانه شیلی را به همراه نوارهای موسیقی ویکتور، ترک کهرد. امهروزه، نیهز،     "جوآن خارا"بخاطر پیامدهای کودتا، 

« ههای نهو  سروده»های ی ویکتور خارا در سر تا سر دنیا مورد احترام است و آرماندوستانههای سیاسی و انسانسروده

خوانی هوشمند، صادق و پرشور است ای زیبا از آوازهعمیقاً در اذهان مردم باقی مانده است. زندگی ویکتور خارا نمونه

های ویکتهور خهارا تصهویری روشهن و مثبهت از      هایش جاری ساخته است. در نتیجه، سرودهکه آرمانش را در سروده

 زندگی اوست.

 سپاس بر تو ای کارگر

ههای سیاسهی ویکتهور خهارا اسهت. ایهن سهرود بهه علهت شهباهتش بهه شهعر             ی خهوبی از سهروده  این شهعر نمونهه  

بخاطر اینکه سرودی برای مردم شیلی بود؛ « های نوسروده»بسیار جالب است. این سرود در اولین جشن  36«پدرما»

ن به ارزش انسان معتقد بود. باوری کهه  ی جایزه شد. ویکتور خارا این سبک را برای شعر خود انتخاب کرد؛ چوبرنده

های کمونیستی و مترقی نیز مهم اسهت. افکهار   در انجیل نیز بر آن تاکید شده است. این شعر بخاطر پافشاری بر ایده

 :شانشود، همچنین تاکید او بر مردم شیلی و آیندهسیاسی او به روشنی در این شعر دیده می

 برخیز، به کوهها بنگر

                                                           
35 State Technical University 
36 Our father 
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 باد، خورشید و آب یبه سرچشمه

 کنیتو، ای آنکه مسیر رودها را دگرگونه می

 بریای آنکه با پاشیدن بذر، روحت را به پرواز می

 برخیز، بر دستهایت بنگر

 دستانت را در دست برادرت بگذار، تا آنگاه بالیدن گیرید

 توان رفت، متحد در خونهامانبا هم می

 امروز، همان روز است

 را بسازیم توانیم آیندهما می

 برای نجات از بند اربابان

 خواهندآنان که ما را در نکبت و تهیدستی می

 اما زمان عدالت و برابری خواهد رسید

 فریاد برکش، چون باد

 گذردبادی که از گلهای وحشی بر فراز کوهها درمی

 ی تفنگ مرا پاک کنبه سان آتش، لوله

 در فرجام، آنهایند که بر زمین خواهند افتاد

 شهامت و شجاعت نبرد را به ما هدیه کن

 فریاد برکش، چون باد

 گذردبادی که از گلهای وحشی بر فراز کوهها درمی

 ی تفنگ مرا پاک کنبه سان آتش، لوله

 برخیز، بر دستهایت بنگر

 دستانت را در دست برادرت بگذار، تا آنگاه بالیدن گیرید

 توان رفت، متحد در خونهامانبا هم می

 تا زمان مرگ. اکنون و

 آورم آمانداتو را به یاد می

شد، این شعر را به یاد عشهق او و مهادرش    "آماندا"هنگامی که ویکتور خارا اولین بار متوجه بیماری دیابت دخترش 

دهد. اش نشان میهای اوست که احساس او را نسبت به خانوادهترین سروده، سرود. این شعر یکی از عاشقانه"آماندا"
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ی کشهد )همچهون سهروده   ین سروده، او عشق بین مادرش آماندا و پدرش مانوئل را در خیال خود به تصویر مهی در ا

کنهد کهه   ویکتور خارا زندگی خانوادگی خود با پدر و مادرش را تشریح مهی « مهتاب همیشه زیباست»دیگرش مانند 

دهد و مادرش آماندا را که برای دیهدن  نشان میچندان زیبا نبود(. به هر حال این شعر، تصور ویکتور خارا را از عشق 

ورزد. در پایهان ایهن سهروده پیونهدی ژرف بهین آمانهدا مهادرش و        زند زیرا که به او عشق میپدرش در باران قدم می

 :گذارد که نشان از باور ویکتور خارا به پیوستگی زندگی استدخترش آماندا را به نمایش می

 داآوردم، آمانتو را به یاد می

 آنگاه که خیابان را باران زده بود

 دویدیبه سوی کارخانه می

 کرد،آنجا که مانوئل کار می

 ای گشادهبا چهره

 باران در موهایت

 چیز دیگری مهم نبود

 رفتی تا او را ببینی.می

 تنها پنج دقیقه

 تمامی زندگی تو

 در پنج دقیقه

       ¯¯  

 سوت کارخانه

 زمان بازگشت به کار

 رویونه که میگو همان

 آیدهمه چیز به پرواز درمی

 آن پنج دقیقه

 تو را به گلی بدل ساخته است.

              ¯¯ 

 آورم آمانداتو را به یاد می

 آنگاه که خیابان را باران زده بود

 دویدیبه سوی کارخانه می

 کردآنجا که مانوئل کار می

 ای گشادهبا چهره

 باران در موهایت

 نبودچیز دیگری مهم 

 رفتی تا او را ببینی.می

 رفتو او برای نبرد به کوهها می

 و در پنج دقیقه

 همه چیز خرد و خسته شد

 سوت کارخانه

 زمان بازگشت به کار

 بسیاری برنخواهند گشت

 یکی از آنها مانوئل است.

              ¯¯ 

 آورم آماندا،تو را به یاد می

 آنگاه که خیابان را باران زده بود

 دویدیوی کارخانه میبه س

 کرد.آنجا که مانوئل کار می

 در راه کار
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، یکی از دوستان کارگرش در حزب اتحاد مردمی در یکی از 35ویکتور خارا زمانی این شعر را سرود که روبرتو آهومادا

کرد تا این شعر  تظاهرات، کشته شد. ویکتور خارا به خوبی با زندگی روبرتو و آنچه بر او گذشته بود؛ آشنا بود و تالش

 عاشقانه را از نگاه او بسراید.

ی انهدوهباری کهه در   ی اندوه مردم و در نهایت آینهده کوشد تا افکار خویش را دربارهدر این سروده، ویکتور خارا می

 اش است، به تصویر بکشد.انتظار او و خانواده

 اندیشمبه تو می

  در گذر از خیابانهای شهر

 اندیشم.به تو می

 نگرمها میامی که به چهرههنگ

 آلود،های مهاز میان پنجره

 کننددانم که کیستند و چه مینمی

 اندیشم.به تو می

 اندیشمعشق من، به تو می

 همراه زندگی من

 اکنون و در آینده،

 ساعتهای تلخ و شیرینِ

 زنده بودن را.

 کار کردن از آغاز یک داستان

 دانستن پایان آن.بی

 رسد،روزهای کار در میآنگاه که پایان 

 رسدو صبح فرا می

 گردندها گداخته میسایه

 بر فراز بامهایی که ساخته بودیم.

 گردیم،دوباره از کار بازمی

 مانبحث در میان

 کشیمدالیل را بیرون می

                                                           
37 Roberto Ahumada 
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 از زمان اکنون و آینده

 اندیشمبه تو می

 اندیشمعشق من، به تو می

 همراه زندگی من

 اکنون و در آینده،

 ساعتهای تلخ و شیرینِ

 زنده بودن را،

 کار کردن از آغاز یک داستان

 دانستن پایان آن.بی

 آیم،وقتی به خانه می

 تو آنجایی

 بافیم.و ما رؤیاهامان را با هم می

 کار کردن از آغاز یک داستان

 دانستن پایان آن.بی

 Victor: An Unfinished“ برگرفتــه از:  

Song,” translated by Joon Jara 
2119/Bloomsburg Press, London 

 
 بازگشت به فهرست
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 11 -ها خاطره -های بهارآفتابیبرگ
 نویسنده علی توده / بهروز مطلب زاده

 
 «حیرت زده نگاه های»

                       ی هست     «رباب»

  پا.    صیان کند بهعِ شکَنَد وُبِکه سکوت 

 ی هست                          «رباب»

 «فکند زپااظلم را بیِ ژیانِ ضدّ که شیرِ

 

صبح زود، قبل ازاینکه تمرین ها شروع شوند، اصغر 

بعد  دیبائیان به من زنگ زد و گفت حوالی ساعت دو

ازظهر، سنگ بنای یادبودی درمحل جدید ساختمان 

اشته ایم که دانشگاه تبریزکارگذاشته خواهد شد. قرارگذ

نغمه های پرشکوه سرود ملی آذربایجان دراین مراسم 

توهم میخواهیم که به همراه  از باشکوه طنین انداز شود،

 تعدادی ازهنرمندان ونوازندگان برگزیده فیالرمونی

 شکوه شرکت کنی.با دراین مراسم

 هوا بسیارعالی بود، آفتاب بر فرازآسمان می درخشید و 

خندید. درچشمان همه آنهائی  یدرپائین، چهره شهرم

که درمحل  قراردادن سنگ های بنای یاد بود دانشگاه 
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شادی و رضایت  موج  جمع شده بودند، تبسمی حاکی از

 میزد. 

ختمان را خود سید جعفر پیشه ااولین سنگ بنای س

وری گذاشت. گروه ارکستر ملی آذربایجان که ازاین 

لی حکومت مراسم پرشکوه به وجد آمده بود، سرود م

آذربایجان را اجرا کرد. پنداری، طنین پرشکوه نغمه های 

پر خروش سرود ملی، ابتدا برفراز قله های سهند وُ 

سپس درآغوش بزرگ وبُزگؤش وُ سبالن منعکس گشت، 

به صورت  سرانجام کرد ومی وبی انتهای مغان سرریز

شد وُ می امواج پیاپی درآب های خروشان ارس جاری 

 پیوست ... میریای خزربه موج های د

تازه به اطاق کارم برگشته بودم که، خدمتکار، داخل 

می  مناطاق شد و گفت، درحیاط یک نفر دارد به دنبال 

خودش مسلح نیست، اما عده ای گفت که آن آدم گردد. 

 نه به فدائی ها شبیاو  مسلح او را همراهی می کنند.

 و نه به سربازها. است 

این آدم چه  زخودم پرسیدم،امن خیلی متعجب شدم، 

ست؟، آدم هاتی که او را همراهی می کنند چه اکاره 

کسانی هستند؟. این آدم ها در اینجا چکاری می توانند 

تا داشته باشند؟. ازجا بلند شدم و داخل حیاط شدم. 

 رد غیرمسلح را شناختم.مآن ، بالفاصله نگاه کردم

شناختیم. در او قلی خیامی بود. ازاردبیل همدیگر را می 

دریک تشکیالت کارکرده بودیم. قلی خیامی  یک شهرو

به نام ها شاهسون بود و به یکی ازطوایف شاهسون 

به قلی خیامی  هنوزمن ئیگلی تعلق داشت. بسرخان 

نزدیک نشده فهمیدم که همراهانش هم شاهسون 

هستند. البته درک این مسئله چندان دشوارنبود، زیرا 

پوشیده، کاله  یچکمه های بلندهمه این شاهسون ها، 

وتفنگ به بسته بخارائی برسرگذاشته، قطار فشنگ برکمر

دست داشتند... قلی خیامی مرا به کناری کشید و 

این های بیگ های شاهسون »درگوشم زمزمه کرد که 

با من به تبریز آمده اند. با سید جعفر پیشه « هستند

برای  وری دیدارخواهند داشت. میخواهم امشب آنها را

 بیاورم. به اینجا کنسرتدیدن 

من شاهسون ها را خوب می شناختم. چه دراردبیل و 

غان، درمیان آنها زیاد بسر برده بودم. ازاین چه درمُ

گذشته، روستای زادگاهم چاناق بوالق، در دامنه های 

سبالن وبرسرِ راه ایل بزرگ شاهسون بنا شده بود. وقتی 

ان به طرف سبالن که شاهسون ها می خواستند ازمغ

بروند، ازاین را  حرکت کنند و یا ازسبالن به مغان 

 عبورمی کردند. 

هنگام کوچ شاهسون ها وگذشتن رمه های گوسفندان 

شان ازاین راه، گرد وخاک حاصله ازعبورگله های بی 

، ابری ازگرد وخاک، آسمان روستای ما را آنهاپایان 

چایخانه  ،کوچ شاهسون ها به هنگامدرحود می پیچید. 

 کرد. های روستا، شب و روزکار می

شاهسون ها، با اهالی روستا، رابطه دوستی ورفاقت 

به پائیز که فصل  هنگاموحتی فامیلی ایجاد می کردند. 

وهم  همسایهبا آنها  ،دمن سبالن میرفتیم، دردشت و

همدیگر را یاری می  ،میشدیم ودرشادی وغم اجاق

  .یمرا می گرفت دیگرکردیم و دست یک
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جانی » ،«پلنگلی»احشام وحیوانات ما، درسراسر منطقه 

به آرامی « شومشورخانه»و« مهدی خانلی»، «یارالی

 درکنارهم میچریدند. 

، «برزنده»، در«مغان»درفصل پائیز، هنگام رفتن ما به

مورد تکریم « اصالندوز»و « خوروزلی»، «عمارتلی»

یان واحترام بسیار شاهسون ها قرارمی گرفتیم و درم

کومه هائی  ازنمد که تا کناره های رود ارس گسترده 

 بود، به هیچوجه احساس غریبی نمی کردیم. 

مردان شاهسون، عموما آدم های جوانمرد وُکاردان وُ 

خَیِّری بودند، آدم هائی دست وُدل بازو بخشنده. آنها به 

زنان و همسران دیگران، حتی اگرزیباترین زنان جهان 

نگاه کج نمی کردند.  آزادگی، هم میبودند، یک 

راستگوئی ودرستکاری، از خصیصه های پسندیده آنها 

 بود.

زنان آنها نیز، درعین حال که حرکات وُگفتار، 

رفتاروُکردار وُ شخصیت شان، نشان ازآزادگی، تحمل و 

بردباری داشت، درعین حال زنانی جسور، مقاوم وبامتانت 

به روی غریبه ها  و باوقاربودند. دریچه دل این زن ها،

بسته بود وآن ها، عشق، وفاداری و راستی و صداقت را 

 همچون مردمک چشمان شان پاس می داشتند.

مردان و زنان آنها، دلسوزی، فداکاری، محبت ومهربانی 

خود را با حکایت های رنگارنگ والوان خود رنگین ترمی 

 ساختند.

به وقتِ شروعِ کنسرت، فقط ده دقیقه مانده بود. 

سرتاسرسالن پرازآدم بود. من جلو اطاق کارم که درش 

به سالن بازمی شد ایستاده بودم و آنها را نگاه می کردم. 

درمیان جمعیت حاضردرسالن، همه رقم آدم بود، کارگر 

 وُ دهقان و روشنفکر. همه درانتظارشروع کنسرت بودند.

دراین موقع، ناگهان ازدرِ رو به حیات سالن، یهک دسهته   

خل سالن شدند. با دقت نگهاه شهان کهردم. همهه،     آدم دا

ازخان ها و بیگ های شاهسون بودند، پیشاپیش آنها نیز 

قلی خیامی در حرکت بود و پشت سرش بیهگ هها مهی    

آمدند. قلی خیامی، کاله و پهالتواش را درآورده بهود امها    

بقیه بیگ ها همچنهان ملهبس بهه پهالتو و کهاله بودنهد،       

د تفنگ بهه همهرا داشهتند.    قطارفشنگ برخود بسته بودن

دقیقا با همان شکل وشمایلی که من پیش ازاین آنهها را  

 درروزروشن، درحیاط  فیالرمونی دیده بودم.

  

این بیگ های شاهسون، پنداری، نه به یهک مرکزهنهری   

مورد احترام مردم، که به یکی ازمراکز دزدان و قلدرهای 

شهده   مُغان، و برای پس گرفتن گله گوسفندان دزدیهده 

خههود داخههل شههده انههد. درایههن وقههت، ناگهههان ازمیههان  

تماشاچیانی که با تمسخرناظر این صحنه بودند، صهدای  

بیگ هها، بهه   « بی نزاکتی»مهیبی برخاست. راستش این 

خودِ من هم برخورد. بسیارعصبی شدم. قلی خیامی را به 

کناری کشیدم و ازاین کهار بیهگ هها شهکایت کهردم. او      

یقی مرا آرم کند. چه خوب شهد کهه   تالش کرد تا به طر

 برای این بیگ ها جای جداگانه ای درنظرگرفته بودیم. 
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مهمان ها، همه درجاهای خود نشستند. کنسرت شروع 

شد. ترانه ای اصیل و دلنواز، درصحنه برزبان ها برزبان 

 :ها جاری شد. خواننده آوازسرداد

ن گِئدین دِئین خان چوبانا،     )بروید به خان چوپا

 بگوئید(

امسال به ایل مُغان ) گَلمَه سین بو ایل مُغانا،     

 نیاید(

مُغان باتدی قیزیل قانا،      )مُغان غرق درخون سرخ 

 شد(   

 آپاردی سِئللر سارانی،      )سیل سارا را با خود برد(

 یک فرزند سیه چشم را...()      بیرآال گؤزلی باالنی...

د بند ملودی های آن درسالن همراه با طنین ترانه، که بن

جاری بود، من نیزنگاهم را به چشمان متعجب وازحیرت 

بازماندۀ بیگ ها دوخته بودم. بیگ ها، با چشمانی گشاده 

از حیرت، انگاری با شنیدن این ترانه، تازه ازخواب پریده 

و آتش به جانشان افتاده بود. خواننده، با صدای سوزناکی 

 می خواند :

رودِ آرپا خروشید و داشدی،     ) –دی آرپا چایی آش

 طغیان کرد(

آب سارا را ربود و )      سو سارانی آلدی قاچدی...

 برد ...(

پس از آن که خواننده آوازش را خواند و کارش به پایان 

رسید، دختران رقصنده به صحنه آمدند. این دختران 

رقصنده که درلباس های محلی وملی خود، چون 

به نظرمی آمدند، درصحنه می پرندگان دریائی 

 خرامیدند.  

مگر نه این است که همه مادران وُ مادربزرگ ها وُ 

خواهران وُهمسران و دخترانِ بیگ ها، با همین لباس ها 

می زیسته اند وهنوزهم ازهمین لباس ها به عنوان 

پوشش استفاده می کنند. بنابراین، این ترانه ها، رقص ها 

ی ماندگاری است که از پدران و لباس ها،همه نشانه ها

 ومادران وازنیاکان آنها به یادگار مانده است. 

من خیره به چهره بیگ ها می نگریستم ونمی توانستم 

 ازآنها چشم بردارم.

شاهسون ها، برای اینکه مزاحمتی برای کسانی که 

درحول وحوش آنها نشسته بودند ایجاد نکنند، گاه با 

شاره، چیزهائی به یکدگر می پچپچه و گاه نیز با ایما وا

گفتند. دراین وقت، سرکرده بیگ ها، یکی ازخدمتکاران 

را نزد خود خواند، چیزی به او گفت، سپس همگی به پا 

خاستند و به دنبال خدمتکار به سمت اطاق پشت صحنه 

 رفتند.
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تماشاچی ها، همگی با شگفت شده بودند. من نیزکامال 

نسرت کماکان ادامه هیجان زده بودم. با این وجود ک

داشت. هنوز ده دقیقه نگذشته بود که خدمتکار و به 

دنبال او، بیگ ها به سالن برگشته، همه سرِ جاهای خود 

 نشستند.

شاهسون ها، قطارهای فشنگ و تفنگ هائی که محکم 

دردست های خود می فشردند حاضر نمی شدند از آنها 

ردانگی جدا شوند، وهم چنین کاله هائی که به نشانه م

برسر میگذاشتند، همه را در اطاق پشت صحنه گذاشته 

 و بازگشته بودند...

☘ ☘ ☘ 

 بختِ پرچم دار!

 ای هست،   رودهسُ

 است.  یک شاعر صارۀ اندیشۀکه عُ

 ای هست،رودهسُ

 خلق است. همۀ مکتوبِ که ثروتِ

گفته اند که شبِ شاعربی شعرنمی گذرد. من نیز هرشب 

می کردم. امشب نیز، علی پشت میزمی نشستم و کار

رغم سردی هوا، پنجره اطاق را طاقبازگذاشته، مشغول 

را می « پرچم دار»نوشتن شعر بودم.  سرودن شعر 

 نوشتم. 

نسیم عطرآگین شب های پائیزی ازپنجره، داخل اطاق  

می شد و موهای مرا نوازش می کرد، و به همراه آن، دل 

د کاغذ نقش من نیز، سطرها منظم شعر را برسینه سپی

می زد.  من این شعر خود را به سید جعفر پیشه وری 

 اهداء کرده بودم. 

راستش، من قصدم این بود تا شبی ازشب های زندگی 

پرجوش وخروش پرچمدارراستین جنبش ملی مان را در 

شعر به تصویر بکشم و آن را زنده کنم. شعر را تمام 

ر وگوش کردم. چند آن باردیگرآن خواندم و دستی به س

 آن کشیدم. 

فردای آن روز پس ازپایان ساعت کار، از محل کارم 

بیرون آمدم و یک راست به محل سردبیری روزنامه 

آذربایجان رفتم. فتح علی خشکنابی، نویسنده و روزنامه 

نگار، سردبیر روزنامه آذربایجان بود. شعر را برایش 

خواندم. ازآن خوشش آمد. گفت، حتمن آن را درشماره 

ینده روزنامه منتشرخواهم کرد. و وقعا درست گفته بود، آ

منتشر  2312آبان ماه سال   22زیرا آن شعردر شماره 

 شد. 

من ازتعجب یخ زدم ودرحالی 

که ازیاد برده بودم که گوشی 

تلفن را به گوشـم چسـبانده   

ام، ازخــودم پرســیدم : چــرا 

ــدگ   ــه خوانن ــعری ک ان و ش

ــم ، ازآن    ــم قل ــتان ه دوس

خوششان آمده، نباید مـورد  

 پسند خود قهرمان باشد؟.
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من به فتحی خشکنابی زنگ زدم تا ازاو تشکر بکنم. 

 درپاسخ به من گفت : 

رفته بودم نزد سید جعفر پیشه وری، او تا می توانست » 

 «مرا مورد سرزنش قرارداد

 از فتحی پرسیدم :  من بالفاصله

 «آخه چرا؟» 

 فتحی با تأنی توضیح داد که : 

او گفت، مگرمن چکار کرده ام که شما چنین » 

شعرهائی در باره من منتشر کنید؟ فرض کنیم که 

شاعری به ذوق آمده و شعری سروده، تو چرا آن را چاپ 

کرده ای؟. آیا مردم با دیدن این چیزها چه خواهند 

خودشان از خودشان "گفت که  گفت؟ آیا نخواهند

 ؟. "تعریف می کنند

مگرهمین مردمی که درمقابل چشمان خود بدبختی ها 

و فالکت های بی شماری را مشاهده می کنند، نمی 

بینند که ما چه کرده ایم وچه کارهائی باید برایشان 

 «. انجام دهیم؟

من ازتعجب یخ زدم ودرحالی که ازیاد برده بودم که 

به گوشم چسبانده ام، ازخودم پرسیدم :  گوشی تلفن را

چرا شعری که خوانندگان و دوستان هم قلم ، ازآن 

خوششان آمده، نباید مورد پسند خود قهرمان باشد؟. آیا 

براستی انسانی که زندگی و آرزوهایش شایسته نوشته 

شدن درکتاب های داستان است، چگونه میتواند 

گفتم، کاش همه  اینقدرمتواضع و فروتن باشد. وبه خودم

 ما تالش می کردیم تا شبیه او باشیم.

سپس به یاد یکی ازدیداری هایمان با صدر فرقه 

درفیالرمونی افتادم. سید جفعر پیشه وری با اینکه 

همیشه سرش شلوغ بود و انبوهی کاربرسرش ریخته 

بود، با این وجود گاه گداری، درالبالی کارها، فرصتی 

ن بعضی کنسرت ها.سری به بدست می آورد و برای دید

فیالرمونی میزد. البته شرکت او در کنسرت ها فقط به 

  قصد تماشا و استراحت و لذت بردن نبود. 

آنچه که توجه و عالقه ویژه سید جعفر پیشه وری را به 

خود جلب می کرد، مضمون اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی کنسرت های فیالرمونی بود. اومایل بود و می 

چشمان خود ببیند و با گوش های خود  خواست با

بشنود که تماشاچی ها ازکدام رقص وُ کدام آواز وُ کدام 

برنامه خوششان می آید و چگونه از آنها استقبال می 

 کنند.

 

 بازگشت به فهرست
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 یادبود آرتور میلر
 ی شیرین میرزانژادترجمه- نسونیچمی لیف

 
نقدی نوشته و با یکی از نویسندگان آن مصاحبه کرده است؛ « یادبود آرتور میلر»ی بر کتاب تازه 1فیل میچینسون

نویس آمریکایی، در مقاطع گوناگون همکاری کرده و که با میلر، این نمایشنامه 2کارگردان سرشناس دیوید تکر
کارتیسم ی میلر در برابر مکگیری جسورانهموضع. لندن بوده است 2کارگردان هنری تئاتر مشهور یانگ ویک

شهرت دارد، اما شاید آنچه عموماً کمتر مورد توجه قرار گرفته، اهمیت نقشی است که سیاست در مجموع در 
 . هایش بازی کردزندگی و نوشته

*** 

آرتور میلر شاید بیش از همه به خاطر ازدواجش با مریلین 
از  ایاین موضوع چنان درجه. مونرو شناخته شده باشد

شهرت را برای او به همراه آورد که در عصر ما برای یک 
البته حیف بود اگر این . نویس متداول نیستنمایشنامه
ای او در عوض باید به عنوان نویسنده. شدی او مییادواره
به یادها  -شاید حتی به عنوان شکسپیر آمریکایی-بزرگ 

 . شدسپرده می

ود که میلر فردی بخش اساسی آن نویسندگی عالی این ب
ی ی خود را دربارهآی پروندهبیاف. بسیار سیاسی بود
آشکارترین عمل . باز کرده بود 2139میلر از همان سال 

های داخلی ی فعالیتسیاسی او حضورش در مقابل کمیته
کارتی بود که در آن قاطعانه غیرآمریکایی سناتور جو مک

خودی خود در این به . از نام بردن افراد خودداری کرد
به عنوان  0دورانی که حتی ژنرال جورج مارشال

. کمونیست محکوم شد عملی بسیار شجاعانه بود
میلر . های بسیاری ویران، و حتی برخی نابود شدزندگی

. افشاء کرد »بوته آزمایش«ی این موضوع را در نمایشنامه
ترین وجوه رویای آمریکایی نور افکند؛ او بر تاریک
های گوناگون به آن نگاه در آثار او از زاویهموضوعی که 
 .شده است

کارتی و در واقع میان حضور میلر در محاکمات مک
به یاد دارد  2ریچارد ایر. ازدواج مشهورش ارتباطی هست

دانستم که به چه دلیل مرا من به خوبی می« گفتکه می
احضار کرده بودند، به این دلیل بود که من با مریلین 
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که به عنوان شوهر احتمالی او همین. مزد بودممونرو نا
وقتی به . مشهور شدم، این امکانی عالی برای تبلیغات بود

وکیلم پیامی از رئیس دریافت کرد که  …واشینگتن رسیدم
شد ترتیبی داد که او بتواند عکسی با گفت اگر میمی

خفه . کردی استماع را لغو میمریلین بگیرد، کل جلسه
 « .کننده بود

: دیوید تکر یکی از نویسندگان کتاب برایم توضیح داد
توان به عنوان های سیاسی آرتور میلر را میاندیشه

تر از همه مهم. بهترین عناصر سوسیالیسم درک کرد
که به یک میزان هم از سوی  »ی آزادی رااندیشه

های استبدادهای استالینیستی و هم دیکتاتوری

ه پنهان پشت ظاهر داری چه آشکار و چسرمایه
این به معنای مبارزه با سرکوب . دموکراسی انکار شده بود

کتاب زمانی را که او در ]به طور کلی و به طور مشخص 
سکوت برای افراد تحت حمله مبارزه کرده را ثبت کرده 

برای آزادی فکر و عقیده؛ آزادی به دست گرفتن [ است
 « .کنترل زندگی خود بود

آنها . ی میلر به شدت سیاسی هستندهاتمام نمایشنامه
عتاب نیستند؛ سیاست و ایدئولوژی به گلوی آدم چپانده 

ی انسانیت و آنها سیاسی هستند زیرا دغدغه. شودنمی
، یکی دیگر از نویسندگان 6روی هترزلی. جامعه را دارند

های میلر این کتاب، زمانی نوشت که تاچر باید نمایشنامه
گفتند که تاچر و همکارانش میدر آن زمان . را ببیند

وجود ندارد و این امر باعث  «هچیزی به نام جامع»

 2191تحریک اخالقیات فردگرایانه و خودخواهانه دهه 
، در 5چنان که ویراستار کتاب، کریستوفر بیگزبی. شد

دهد، این برای مردی مانند میلر که اش توضیح میمقدمه
عنوان تا خود را بهآورد برایش تئاتر مردم را گرد هم می

افراد و موجودات اجتماعی بهتر درک کنند، مثل ناسزا 
 .بود

. ی میلر، تعامل دیالکتیکی بین افراد و جامعه بوددغدغه
ستم زنجیرها یا رویاها و -هم تأثیر جامعه بر زندگی افراد 

تواند بر کل و هم تأثیری که اعمال یک فرد می -توهمات
امل به این معنی است که باید این تع. جامعه داشته باشد

ممکن باشد که مردم خود و همچنین دنیای اطراف خود 
 .ای ذاتاً انقالبی استچنین خوشبینی. را تغییر بدهند

توانایی افراد برای تغییر چیزها موضوع مهمی در بسیاری 
خورند، آنها اغلب شکست می. میلر است هایاز نمایشنامه

نند، اما این وظیفه ماست که کیا چنان که باید تالش نمی
این هدف تئاتر . توانیم موفق شویمما می. تالش کنیم
فکر کردن، حرکت کردن، تغییر جهان به سوی : میلر است

 .بهتر

الگویی، آمریکایی بود، با این حال میلر از لحا  کهن
های او در سطح جهانی قابل تشخیص هستند، شخصیت

های طبقه که شخصیتویژه چون میلر اولین کسی بود به
های اجرای نمایشنامه. کارگر را در جلوی صحنه قرار داد

 مرگِ». او همیشه در جایی از دنیا در جریان است
ترین پرداخت او به رویای ، که شاید قوی« ندهفروش

 .ای داشتآمریکایی بود، حتی در چین نیز موفقیت عمده

یاالت های او در خارج از ابه مدتی طوالنی نمایشنامه
به عنوان مثال، تئاتر . تر بود تا در خانهمتحده محبوب

ها ویک در لندن، بسیاری از آثار او را در طول سالیانگ
روی صحنه برد، تا جایی که به قول مدیر هنری سابق 

 .تبدیل شد« نویس مقیمنمایشنامه»دیوید تکر، او به 

های میلر به شدت سیاسی تمام نمایشنامه

آنهها عتهاب نیسهتند؛ سیاسهت و     . هستند

. شهود ایدئولوژی به گلوی آدم چپانده نمی

ی آنههها سیاسههی هسههتند زیههرا دغدغههه   

 .انسانیت و جامعه را دارند
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نویس ویک و نمایشنامهدیوید ارتباط نزدیک بین یانگ
 :آمریکایی را برای من توضیح داد

بخشی از علت وجودی یانگ ویک اجرا برای کسانی بود 
که به تئاتر عادت نداشتند، کسانی که ممکن بود آن را 

به عنوان مثال جوانان و مردم . خصمانه یا بیگانه بدانند
تئاتر »اند که طبقه کارگر که به این باور رسانیده شده

کننده و غیر این صورت خستهیا در   «برای آنها نیست
 .کندکننده است و با زندگی آنها ارتباط برقرار نمیکسل

ای های میلر به خوبی اجرا شوند، به اندازهاگر نمایشنامه»
ها غلبه قدرتمند هستند که بر این تعصبات و سوءبرداشت

 .کنند و مخاطبان زیادی را جذب کنند

اوالً، . نهفته استها در سه عامل کلیدی قدرت نمایشنامه»
ها سروکار دارند، از نظر آنها مبتنی بر زبان هستند، با ایده

در عین حال . فکری محرک و چالش برانگیز هستند
دقت میلر در نوشتن باعث شد ) .جمالت شعرگونه هستند

از نویسندگان کتاب، سخنان  ، یکی دیگر9داستین هافمن
 .(توصیف کند  آریا»هایش را به عنوان شخصیت

ثانیاً آنها سیاسی هستند، آنها به ارتباطات متقابل بین 
ها، تأثیر اعمال یک فرد بر جامعه و بالعکس انسان
پردازند، و این تعامل دیالکتیکی به این معنی است که می

ما قدرت تغییر خود، روابط خود، جامعه و کل جهان را 
بینی، پتانسیل انسانیت، پتانسیل این خوش. داریم
شود که ان معمولی، منجر به این تصور میکارگر

مسئولیت ماست که این تغییرات را به انجام برسانیم، 
 .توان از آن شانه خالی کردای که نمیوظیفه

مخاطب فقط . ثالثاً آنها از نظر عاطفی قدرتمند هستند
خندد و گریه کند، میکند، بلکه احساس میفکر نمی

انگیزند که در برمیآنها نوعی حس همدلی را . کندمی
توان می. تمایل به ایجاد تغییر سیاسی نقشی اساسی دارد

 توان شخصیت را شناخت و داستان راهمدلی کرد زیرا می

اگر ماجرا را به »: آرتور یک بار به من گفت. دنبال کرد
 «.فهمدکسی در قطار بگویی، او آن را می

او را کسانی که . درگذشت 1112فوریه  21آرتور میلر در 
شناختند، به خاطر چیزهایی بیشتر از ازدواج با می

 .آورندمریلین، او را به یاد می

های یادبود آرتور میلر نگاه بسیار جالبی به زندگی و ایده
به طور . نویس آمریکایی استترین نمایشنامهمسلماً بزرگ

ی روابط متقابل میان هایی دربارهمناسبی شامل حکایت
های افتتاحیه و های مربوط به شبانداست. مردم است

های مربوط به کاشت درخت و ساخت ها با داستانتمرین
او -گو عنوان قصهمهارت او به. آمیزندمبلمان درهم می

با توانایی او در  -سرا بودبیش از هر چیز یک داستان
کرد ترکیب شده آرامش دادن به کسانی که با آنها کار می

های سیاسی و ذرا از ایدهما تصویرهایی گ. است
بیش از همه آنچه . بینیمهای ادبی او را میمهارت
 .بینیم انسانیت اوستمی

قبل از خواندن یادبود آرتور میلر، برای گفتگو با کارگردان 
از دیوید، که چندین بار با میلر . دیوید تکر مالقات کردم

ی اولین همکاری نزدیک داشت، خواستم تا کمی درباره
شان و اینکه چطور شروع به همکاری با هم کردند اتمالق
 .بگوید

اولین باری که آرتور میلر را مالقات کردم و با او کار »
. را بسازم «دشمن مردم»خواستم کردم زمانی بود که می
-ی ایبسن بود، اما به دست آرتور این در ابتدا نمایشنامه

 شکارتی، پیش از نگارکه نسخه خود را در دوران مک
. به طور کامل بازسازی شده بود -بوته آزمایش نوشته بود

در نمایشنامه ایبسن، یک پزشک در یک شهر کوچک 
ی آبگرم معروفش که گردشگران نروژی وابسته به چشمه
کند، متوجه می شود که آب در واقع را به خود جذب می

او بر این باور است که همه از کشف او تقدیر . سمی است
در . و او را به خاطر آن ستایش خواهند کردخواهند کرد 

آیند تا حقایق عوض، صاحبان منافع در شهر گرد هم می
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شهردار شهر . تواند باور کنددکتر نمی. را سرکوب کنند
برادرش است؛ مطبوعات همیشه کامال رادیکال به نظر 

به »گیرند که رسیدند؛ اما میان خود همه تصمیم میمی
اجازه دهند این داستان منتشر  نیست که  «نفع جامعه

دشمن »بنابراین دکتر . پاشدشود، زیرا اقتصادشان فرو می
کند و یک سخنرانی او ماجرا را علنی می. شودمی  «مردم

دهد در واقع، انجام می «راستش را بگو»عالی با موضوع 
نسخه ایبسن ارتجاعی است، فلسفه آن انجام آن را 

اما . ای استعی ابرمرد نیچهدکتر به نو. کندغیرممکن می
ی ایبسن، در نسخه. دهدمیلر دیدگاه را به کلی تغییر می

، در «هرگز حق با اکثریت نیست »زند دکتر فریاد می
هرگز حق با اکثریت »شود به ی میلر این تبدیل مینسخه
این به  «.رساندتا زمانی که حق را به انجام می ، «نیست

ی یک قرن نویس به فاصلهتوافق رسیدن دو نمایشنامه
کند که هیب میلر نمایشنامه را به چیزی تبدیل می. بود

 .توانستند بنویسندکدام نمی

. حاال این نمایشنامه قبالً در انگلستان اجرا نشده بود»
اش نگران بود تا اینکه متوجه شد تام میلر در مورد آینده

قرار است نقش اصلی را بازی کند، سپس  1ویلکینسون
 .وافقت کرد که ما این کار را انجام دهیمم

ی اجرای چندین مشکل در اجرا وجود داشت، اول ایده»
نمایش در انگلیس، اما قرار دادن داستان در نروژ در حالی 

. کردندکه شخصیت ها با لهجه آمریکایی صحبت می
موضوع فقط لهجه نبود، بلکه . رسیددرست به نظر نمی

با آرتور تماس گرفتم و در حالی من تلفنی . خود زبان بود
که او ابتدا از این ایده که مشکلی در زبان وجود دارد 
متعجب بود، پیشنهاد کرد تغییراتی را که الزم 

دانستیم انجام دهیم و اگر با مشکلی روبرو شدیم به او می
 .اطالع دهیم

ما متن نمایشنامه میلر و نسخه ایبسن را گرفتیم و آن دو 
به این نتیجه رسیدیم که برخی از . سه کردیمرا با هم مقای

ایجاد کرده بود، ممکن است اشتباه بوده  تغییراتی که میلر

خواستیم یک سخنرانی از به طور مشخص، ما می. باشد
ایبسن را که در نمایشنامه میلر حذف شده بود، دوباره 

اش صحبت کردیم، دوباره تلفنی درباره. معرفی کنیم
ما از این . «خب، امتحانش کنید»ه پاسخ او این بود ک

برای مثال او در . ای ساختیم، از طریق تلفنطریق رابطه
اند ما نمایش را به وست. انتخاب بازیگر کمک بزرگی بود

 .ای داشتبردیم که موفقیت عمده

ی دو طرفه را درخواست بعد از آن حق اجرای آینه»
که قرار  باز هم آرتور نگران کیفیت بازیگرانی بود. کردم

 -او، یا نماینده اش، درباره آنها . بود در آن شرکت کنند
شنیده بود، بنابراین به ما  - 22و باب پک 21هلن میرن
 .اجازه داد

آرتور در هفته دوم تمرین، در حالی که دشمن مردم در »
این تولید قبالً . کنارش در تئاتر نشستم. جریان بود، آمد

لی در مورد آن در روی هترز. شهرت پیدا کرده بود
. کنم امروز خوب می شودمن فکر می. گاردین نوشته بود

بسیار مناسب خواهد بود، ما  »راستش را بگو«سخنرانی 
البته در آن زمان، . ایمبسیار به دروغ گفتن عادت کرده

آب مسموم فقط یک استعاره نبود؛ مردم به طور فزاینده 
وقت د، آنشدنای در مورد وضعیت تامین آب نگران می

 .بود که مردم شروع به نوشیدن آب بطری کردند

 

: در یک نقطه از نمایش، آرتور رو به من کرد و گفت »
مارگو -او در مورد همسر من  ».آن زن فوق العاده است«

این طبیعتاً او را برای من عزیز . کردصحبت می -21لستر
کرد و در عین حال از این که او از اجرای ما از 

او . اش خوشش آمده بود، خیالم راحت شدمهنمایشنا
ای که بعد از آن صحنه. خواست با بازیگران آشنا شودمی

اتفاق افتاد مانند تصویر چخوف با بازیگران مرغ دریایی 
این در تئاتر . بود که همه زیر پای او نشسته بودند

آرتور مردی بسیار کاریزماتیک . اند بودهاوس در وستپلی
توانست از او می. او نوعی مغناطیس داشتو سکسی بود؛ 
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نمای اخالقی من شد، او قطب. هر چیزی صحبت کند
گرفتم تا در مورد بوش یا هر چیز کسی که با او تماس می
 .گذرد صحبت کنمدیگری که در دنیا می

. تواند به تمرینات بیاید یا نهخواست بداند که میاو می
ی تور آمد و گوشهآر. قرار بود طبق معمول ادامه بدهم

در آن مرحله ما درگیر . او را به جلو آوردم. سالن نشست
تمرینی برای تسلط بر زیرمتن بودیم، یعنی جایی که 
بازیگران آنچه را که هنگام بیان دیالوگ خود فکر 

این برایش جذاب بود و . گویندکنند با صدای بلند میمی
هاد دادم که من به او پیشن. چهار یا پنج روز دیگر هم آمد

صادقانه بگویم، گاهی اوقات وسط . در پایان پروسه برگردد
او در هفته . ای بسیار خسته کننده استها مرحلهتمرین

 .پایانی دوباره آمد

پس از آن من قیمت را کارگردانی کردم، یک نمایش 
چهارشخصیتی که از زمان نگارش آن در دهه شصت 

میلر دوباره نگران بود که بنابراین، طبیعتاً  .انجام نشده بود
بنابراین او به هفته آخر . کار چگونه پیش خواهد رفت

یک دور . تمرین آمد که تا حدودی بازیگران را ترساند
نمایش در یک اتاق زیر شیروانی اتفاق . تمرین کردیم

افتد، با مبلمان در سرتاسر آن که برادران نمایش آن را می
ورشکسته شده  2111فروشند زیرا پدرشان در سال می
ای بر روی میلر رکود اقتصادی ناگزیر تاثیر عمده. بود

اش از اوضاع خوب مالی به از دست داشت که خانواده
وقتی اتاقی را که ما در آن . چیز رسیده بودنددادن همه
این دقیقاً مانند اتاق زیر : کردیم دید، گفتتمرین می

 ».شیروانی است

در ( نون متأسفانه فوت کردهاک)آرتور و همسرش اینگه »
مثل همیشه . سازی ما همراه بودندتمام مراحل آماده

در این مقطع دیگر با . نشستمتواضع، در ردیف اول نمی
من نمایش را به . کردیمنام کوچک همدیگر را صدا می

ای تقسیم کرده بودم و از او خواستم واحدهای پنج دقیقه
انگیزترین پس شگفتس. که وارد شود و نظراتش را بگوید

کردیم و او از نزدیک با هم کار می. سه روز آغاز شد
نویسانی بود که ی مقابل نمایشنامهاو نقطه. بخش بودالهام
میلر تماماً در کار . توان آنها را رمزآلود تعریف کردمی

خواهد چه سازی بود، او دقیقاً می دانست که میشفاف
های همیشه جواببگوید و منظورش چیست، بنابراین 

. های او برایش افراد زنده بودندشخصیت. دادسرراست می
سرراست صحبت کردن او محدود به نمایشنامه و 
کارگردانی آن نبود، بلکه در مورد بازیگران و بازیگری نیز 

ترین مردی بود که تا به حال دیده او صریح. کردصدق می
این به . دکراو احترام زیادی را به خود جلب می. بودم

بازیگران ناگزیر . ویژه سیاست اودالیل گوناگونی بود، به

گیرند و به سمت آنها کشیده ها قرار میتحت تأثیر ایده
کارتی ایستاده اینجا مردی بود که در مقابل مک. شوندمی

ی او شایسته. نهایتی بودبود و این در خور تحسین بی
 .گذاشتنداحترامی بود که به او می

او مردی . ضربان قلب او مملو از نیکی و صداقت بودهر »
قهرمانان اغلب . صحبت بودبسیار بامزه، شوخ و خوش

ممکن است در واقعیت نسبتاً ناامیدکننده باشند، فکر 
اما . ها داریمکنم همه ما تمایل به رمانتیزه کردن آدممی

برای . توانست دشوار هم باشداو می. میلر ناامیدکننده نبود
شد که برای پاسخگویی به ال، او باید متقاعد میمث

مشکل این بود که او . مکاتباتش، منشی استخدام کند
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اهمیت و احترام باالیی را که برایش قائل بودند درک نمی 
 .کرد

هنگامی که او . او کامال رک بود، اما نه به شکل مخرب
ساله بود، توضیح داد که این به این دلیل است  52دیگر 
با دیدن باب پک در حال . «ندگی بسیار کوتاه بودز»که 

شود تمرین یک نقش، فکر کرد که این بازی باعث می
به او . گر به نظر برسد، که منظور او این نبودکاراکتر حیله

این همیشه مرا به یاد « .از متن معنادارتر نباش»: گفت
 :اندازدآن سطور هملت می

با عمل؛ با این مراعات عمل را با کالم وفق بده، کالم را »
زیرا اغراق در هر : خاص، اعتدال طبیعت را زیر پا مگذار

چیزی دور از مقصود نمایش است که هدفش، هم در ابتدا 
ای را و هم اکنون، این بوده و هست، تا به نوعی آینه

اش را نشان روبروی طبیعت نگه دارد؛ به فضیلت ویژگی
وسال زمان، و سندهد، به حقارت تصویرش را، و به جسم 

 «.ظاهر و بار سنگینش را

برای میلر، تئاتر صرفاً برای سرگرم کردن جمع جین و 
باید . هدفی بیش از این داشت. تونیک نوش وجود نداشت

مردم را به فکر کردن، احساس کردن و عمل کردن وادارد 
 « .شان تغییر ایجاد کندتا در زندگی، روابط و جامعه

 2113یادبودی از دسامبر 

 tsixram.motبرگرفته از وبسایت 

2-Phil Mitchinson  

1-David Thacker  

3-Young Vic  

0-General George Marshall  

2-Richard Eyre  

6-Roy Hattersley  

5-Christopher Bigsby 

9-Dustin Hoffman  

1-Tom Wilkinson  

21-Bob Peck  

22-Helen Mirren  

21-Margo Leicester  

 1011، پاییز  2، گروه تئاتر اگزیت، سال اول، شماره «تئاتر امروز»فصلنامه  رفته از:برگ

  https.trm//:ly/YadbudArthurMiller  :نسخه پی دی اف مقاله  

 https://bit.ly/TheatreTodayNo2Exittheatre  :نسخه پیدیاف فصلنامه    
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 شوروی مردم   قهرمان   فرزند   زویا، 212

 

 شوروی مردمِ قهرمانِ فرزندِ زویا،
 شد! جاودانه "زویا" روزی چنین در پیش سال 81

 

به  سر را پارتیزانش رفقای رازِ و نگشود لب و آورد تاب را های هیتلریفاشیست هایشکنجه ساله 29 پارتیزان دختر
 قهرمانانه جنگ هایجبهه در زویا از بعد اندی و سال 3 الدیمی2102 سال در نیز وی رد. برادربُ به خاک خود با مُهر

 ..."گورَش سَرِ بر بِنَهَد گُل جهان امروز"سپرد و  جان

  

 "زویا" یادبودِ صفحۀ از / برگرفته Kukrynikses اثر /"زویا" اعدامِ حنۀص نقاشیتصویر سمت راست: 

 تصویر سمت چپ: زویا/ اثر دیمیتری موچالسکی

 بازگشت به فهرست
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 شو! پروانه شو، پروانه! وارتوده جامعۀ
 احسانی وحید

 
 در. است گرفته قرار توجه مورد ایفزاینده صورتبه جامعه وضعیتِ در آن اهمّیت و «مدنی جامعۀ» مفهومِ خوشبختانه،

 .گیرندمی قرار «وارتوده یا شدهایتوده جامعۀ» و «وارهذرّ یا شدهیاذرّه جامعۀ» مفاهیم ،«مدنی جامعۀ» مفهوم مقابلِ

 جامعۀ در. شوندنمی پیگیری جمعی منافع و اهداف و است گرم خودش کار به صرفاً کسی هر سر وار،ذرّه جامعۀ در
 و گفتگو انتقادی، تفکّر فردیّت، چون مفاهیمی و شوندمی قهرمان یک مقلّد و رودنباله یکدست صورتبه عموم وار،توده
 .دهندمی دست از را خود موضوعیت غیره

 ایتوده حالت شرایط، تناسب به مدنی جامعۀ فاقد هایجمعیت هستند؛ سکّه یک روی دو «وارگیذرّه» و «وارگیتوده»
 خودمداری رامونپی در» کتاب به. ک. ر) شوندمی «وارگیذرّه-وارگیتوده چرخۀ» دچار و گرفته خود به ایذرّه یا

 (.مرادی قاضی حسن اثر «ایرانیان

 شامل) قدرتمندان و قدرت مراکز باال،بهازپایین و مدنی صورتبه تواندمی که است این مدنی جامعۀ اصلی ویژگی
 یتوانای این( توسعه مباحث سرشناس اندیشمند) نورث. بگذارد تأثیر آنها هایگیریتصمیم بر و کرده کنترل را( نظامیان

 هاملّت چرا» کتاب بر میدری احمد مقدمۀ به. ک. ر) داندمی جوامع سرنوشت و وضعیت تعیین در عامل تریناصلی را
 («خورندمی شکست

 وارذرّه-ایتوده جوامع برای آن به یابیدست امّا است، ساده نظر و حرف مقامِ در «قدرت مدنیِ کنترلِ» از گفتنسخن
 .ماندمی افسانه و رؤیا به

 را توانایی این فاقد جوامع ،«پرواز توانایی» به توانمی را «مدنی صورتبه قدرت کنترل توانایی» مقایسه، و مثال مقام در
 «وارذره-ایتوده جوامع» میان فاصلۀ و نسبت ترتیب، همینبه. کرد تشبیه «پروانه» به را آن دارای جوامع و «کِرم» به
 .«پرواز» با است «کِرم» فاصلۀ و نسبت مانند «قدرت مدنی کنترل» با
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 !شو پروانه شو، پروانه! وارتوده جامعۀ 215

 

 یا بدود تواندنمی که کرمی. شود تبدیل پروانه به که است این کند، پرواز بتواند اینکه برای کِرم روی پیش راه تنها
 آن، از ترساده بسا چه و خزیدمی این از پیش که راحتی همان به درست پروانه، به شدنتبدیل مح به برود، راه حتّی
 .کرد واهدخ پرواز

 نماد) «پروانه» به تواندمی چگونه( وارتوده-ایذرّه جامعۀ نماد) «کِرم» که است این اصلی پرسش بنابراین،
 شود؟ تبدیل( مدنی جامعۀ

 برگردیم، پیشین مقایسۀ و مثال به اگر. است «بال» رسد،می ذهن و چشم به که چیزی اوّلین پرسش، این به پاسخ در
 شکلیبه را اکثریت مطالبات شدن افزاهم و راستاهم هماهنگ، امکان که است چیزهایی آن مثابهبه جامعه در «بال»

 ورشعله را آن و کرده متمرکز خاص نقطۀ یک در را خورشید نور که بینیذره مانند آورند،می فراهم موثّر و خردمندانه
 .کندمی

 امّا غیردولتی، هایرسانه و نهادمردم هایسازمان ها،اتّحادیه ،احزاب مانند است چیزهایی نمادِ «جامعه برای بال» مفهوم
 .نیست کافی( بال کردنجعل) «بال داشتن» که باشیم متوجه باید

 تالش صبر، نیازمند و وپیوستهآهسته بر،زمان تدریجی، فرایند یک پروانه، به آن شدنتبدیل و پیله از کِرم خروج فرایند
 پروانه کامل، ظرافت و دقّت با و کرده ساده را کرم کار بخواهد( انسان یک مثال) خارجی روینی یک اگر. است پشتکار و
 .میردمی سریع خیلی و کند پرواز تواندنمی هرگز دارد، بال که باوجودی پروانه این بیاورد، بیرون پیله از را

 در فشار با خون و شوند تقویت تشعضال شودمی باعث پیله از شدنخارج برای پروانه مدّتطوالنی و سخت تالش
 .گردد مندبهره کارآمد و دارریشه بال دو از نهایتاً تا شود پمپاژ هایشبال

 و بیاورند ارمغان به ما برای را پرواز نعمت توانندمی که است «نهادینه و دارریشه طبیعی،» هایبال فقط بنابراین،
 ایجاد( پایینبهازباال و عجوالنه) غیرطبیعی صورتبه که ایارتباطی هایشبکه و مدنی هایتشکّل ترتیب، همینبه

 .بود خواهند ناکارآمد باشندشده

 مسیر در جامعه بطن همراهی و مدنی فعاالن تالش مانند پیله، از خروج برای کِرم تالش بازگردیم، خود مثال به اگر
 .است «مدنی گریمطالبه»

. کنیم تقویت و آغاز را مدنی گریمطالبه برای خردمندانه و صبورانه جمعی، الشت باید ندارد، وجود دیگری راه هیب
 .کرد خواهد تبدیل خوشبخت ایپروانه به را ما نهایتاً که است مسیر این در حرکت

 

 ایران سایت عصربرگرفته از: 
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 فرانسه مجلس در" هوگو ویکتور"تاریخی سخنرانی 216

 

 فرانسه مجلس در "هوگو ویکتور"تاریخی سخنرانی
 الدین شفااعبرگردان: شج

 
 ادبیات گستره در شاعر بزرگترین شاید و فرانسه نوزدهم سده شاعر ترینبزرگ هوگو ویکتور نشدنی فراموش سخنرانیمتن 

 .ماند خواهد یادها در همواره اخیر قرن دو های سخنرانی گذارترین تاثیر از یکی بعنوان که فرانسه مجلس در فرانسه
 

 وقتیکه و باشد، نداشته شدن قاتل حق عادی قاتل یک از بیشتر حکومت آن در که مبکوشی ای جامعه ریزی پی برای
 .شود عمل درنده حیوانی با چون نیز خودش با کند، حمله درنده حیوانی بصورت

 خودش، کار مراکز در دولت جای و باشد خودش کلیسای در کشیش جای آن در که بکوشیم ای جامعه ریزی پی برای
 .باشد داشته کاری دولت سیاست و بودجه به مذهب نه و کند دخالت کشیشان مذهبی هموعظ در حکومت نه

 حاضر قرن بود، مردان حقوق تساوی اعالم قرن ما گذشته قرن همچنانکه آن، در که بکوشیم ای جامعه ریزی پی برای
 .باشد مردان با زنان حقوقی کامل برابری اعالم قرن ما

 را راه جا همه کلژدوفرانس، تا گرفته دبستان از رایگان، و عمومی آموزش آن در که بکوشیم ای جامعه ریزی پی برای
 باشد، دبستان بی روستایی یک نه. باشد نیز کتابی باشد فکری که هرجا. بگشاید ها آمادگی و استعدادها بر یکسان به
 بالی آن در که بکوشیم ای جامعه ریزی پی برای و دبیرستان، بی شهرستان یک نه دبیرستان، بی شهر یک نه

 : که بشنوید من از قانونگزاران، شما. باشد نداشته جایی گرسنگی بنام ویرانگری

 .است اجتماع یک ویرانی نیست، فقیر یک رنج فقر رنج. است جامعه همه بالی نیست، طبقه یک آفت فقر

 .است قانون و نظم دشمن بدترین فقر .میاورد دنبال به را توانگر حاد مرگ که است فقیر طوالنی احتضار

 .باشد داشته پی در بامدادی ای سپیده میباید الزاما که است تاریک شبی جهل، همانند نیز، فقر

 بازگشت به فهرست
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 .کندمی بهتر را شما آگاهی   داستان خواندن   علمی، هایداده براساس  ! دارد حقیقت 217

 

 کند. های علمی، خواندنِ داستان آگاهیِ شما را بهتر میحقیقت دارد! براساسِ داده

 د جلیلی برگردان: داو -والکر کاپالن

 

دانید که گذرانید، میها در باره مزایای مطالعه هنوز ادامه دارند. اگر شما به اندازه کافی آنالین وقت میتیترهای روزنامه
سازد. مطالعه ظاهرا شخص می "ترانسان "تر، کمتر مضطرب ، و مطالعه به صورت معنا داری شما را توانمندتر، خوشحال

کند، ها و درون انسان را آشکار میشود که داستان حقایق فعل و انفعالکند: تصورمیم ماهرترمیرا در روابط اجتماعی ه
 برند. خاطرجمع!کنند و در زندگی خود به کار میها آن حقایق را درونی میو خواننده

در شب چقدر مرا  خواندن سفر طوالنی روز "مثل -اگرچه بسیاری از اینها رابطه هایی صرفا  نقلی )از اشخاص( هستند
های علمی بسیاری بین خواندن داستان و توان درک افراد دیگرارتباط برقرار اما پژوهش -و غیره "سازدپدر بهتری می

دهد که خواندن چندین صفحه از داستان ادبی توانایی بالفصل شرکت نشان می 1123کرده اند. پژوهشی در سال 
بخشد، واین شرکت ها بهبود میهای آنها و صورتیق تصاویر چشمکنندگان را درتشخیص احساسات افراد ازطر

کنندگان زمانی که در یک آزمون تئوری ذهن شرکت کردند که باید از اشارات زبانی و بصری برای تعیین چیزی که 
ه نشان داد ک 1126کردند بهترظاهر شدند. پژوهشی در سال کرد استفاده میکرد یا نمیکسی درباره آن فکر می

 دهند.دانند آگاهی اجتماعی بیشتری نشان میهای بیشتری را میخوانندگانی که اسامی رمان نویس
هاونه سبب علت تنها همبستگی بین آن 1116هابحث وجود داشته است. پژوهش سال اما برسرمشروعیت این پژوهش

نتقاد واقع شده بود. پژوهشگران داوید درزمان انتشار مورد ا 1123کند، روش پژوهش سال ها را ثابت میومعلولی آن
ها تحقیق همه کنند. آنفدر و دیانا آ.تامیر تصمیم گرفتند امکان درستی پژوهش موجود درباره موضوع را بررسی-دودل
ای را روی چهارده پژوهش انجام دادند تا بررسی کنند که خواندن داستان چگونه معرفت اجتماعی را به صورت جانبه

و دریافتند که خواندن داستان روی نمایش درک اجتماعی تاثیری کوچک، اما از لحا   -بخشدی بهبود میعلت و معلول
 .سازدتر میعبارت دیگر، خواندن داستان شخص را اندکی بهتر از لحا  اجتماعی آگاهآماری قابل توجه دارد. به

ها آگاهی اجتماعی هنوز کامال روشن نیست، آنکنند که ماهیت ارتباط بین داستان و فدر و تامیر یاداوری می-دودل
کنند که پژوهش آینده تاثیر داستان بر جهان واقعی و کارکردهای روز به روز اجتماعی را مورد بررسی قرار پیشنهادمی

دهند. بیائید )با آن صحبت مختصر ادامه میدهد. اما دراین ضمن، به خواندن داستان ادبی و محکم کردن ارتباط
های  کننده نمایشوالکر کاپالن ، بازیگر، نویسنده، ویراستار و تخصصی حلقه بازخورد را ایجاد کنیم.(آنمطالعه

 کمدی)خنده دار( در توسعه کارهای جدید است.
 لیت هابسرچشمه : 

 بازگشت به فهرست
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 گیریشکل درحال   واقعّیتی و گوگل 218

 

 گیریگوگل و واقعیّتی درحالِ شکل
 !دارد را پیتزا سفارشِ قصدِ که فرد یک و گوگل بین ایمکالمه

 

 هست؟ پیتزا گوردان اونجا سالم، :کاربر

 .هست گوگل پیتزا اینجا آقا، نه :گوگل

 گرفتم؟ رو اشتباهی شمارۀ یعنی :کاربر

 .خریده گوگل رو فروشی پیتزا این نه، :گوگل

 .بدم سفارش پیتزا یه خواممی آها، :کاربر

 خواید؟می همیشگی از :گوگل

 دم؟می سفارش چی همیشه من دونیدمی شما همیشگی؟ :کاربر

 .دادید سفارش دوبل پنیر با بزرگ پیتزای قبلیتون ارشسف 22 در شما شمارتون، به توجه با :گوگل

 .باشه همیشه مثل هم بار این! درسته بله، :کاربر

 بدید؟ سفارش سبزیجات متوسطِ پیتزای یک دفعه این نیست بهتر :گوگل

 .متنفرم سبزیجات از من نه :کاربر

 !نیست خوب اصالً شما کلسترول وضعیت اما :گوگل

 ؟دونیدمی کجا از :کاربر

 .داریم رو گذشته سال 5 برای شما خونِ آزمایش نتیجۀ ما :گوگل
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 استفاده دارو باال کلسترولِ برای من. خوامنمی رو دادید پیشنهاد که پیتزایی اون من اامّ ،باشه اینطور شاید :کاربر

 .کردم

 از تایی 31 قرص بسته یک بار یه تنها گذشته ماه چهار توی. کنیدنمی مصرف منظم رو داروهاتون شما اما :گوگل

 .خریدید کلسترول تنظیمِ برای... داروخانه

 .خریدم دیگه داروخانه یه از رو هاقرص بقیۀ :کاربر

 .شهنمی دیده چیزی همچین شما اعتباری کارتِ هایتراکنش از اما :گوگل

 .کردم حساب نقدی :کاربر

 .نکردید هزینه رو پولی همچین تون،بانکی حساب به توجه با اما :گوگل

 !دارم دیگه بانکی حسابِ یه :کاربر

 .نشده ذکر دیگه حسابِ درباره چیزی شما مالیاتِ لیستِ توی :گوگل

 که جایی اینترنت، بدون جزیره یه به برم خواممی. متنفرم... و آپ واتس و توییتر فیسبوک، گوگل، از من...  :کاربر

 ...نهبک منو جاسوسی که نباشه موبایلی خط و اینترنت هیب

 ...شده منقضی پیش هفته 2 چون کنید تمدید رو پاسپورتتون باید اما فهمیدم، :گوگل

 

 بازگشت به فهرست

 

 
 "استکس که از هنر عاری باِی اطلِس آنجو نخرند/ قنقاش ی خط با موضوع شعر حافظ : "قلندراِن حقیقت به نیم

ِب سنتی و صنعتی و گواش(بر روی کاغذ روکش 2931)کاری از عبدالرضا اثنی عشری، 
ّ
 دار ضّد آب با ترکیب مرک

 

https://www.pinterest.com/pin/770608186237559531/
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