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تسلیت به «سایه»

در آخرین ساعاتی که ارژنگ با چند روز تااخرر و حااوی پراام تبریا

 ۶اسافند ،زادروز

امررهوشنگِ ابتهاج (سایه) عزیز آمادۀ انتشار می شد ،با تاسف و اندوهِ فراوان مطلع شادی
که بانو "آلما مایکیال" همسرِ وفادارِ "سایه" چش بر جهاان فارو بسا تاا رازِ هرسااۀۀ
"آمدن بهار""،با عزای دلِ ما" ه چنان "ناگشوده" باقی بماند و ساایه و دوساتداران

را

در آستانۀ آغازِ سال نوی شمسی به سوگ بنشرنند.
شورای دبرران و تحریریۀ ارژنگ این ضایعۀ سنگرن را به شاعرِ گرانسانگ ،امررهوشانگ
ابتهاج (سایه) ،فرزندان ،بستگان و کلرۀ اهاۀی فرهناگ و هنار صامرمانه تسالر گفتاه و
برایشان صبر و شکربایی آرزو میکند.
شورای دبیران و تحریریۀ ارژنگ
بازگشت به فهرست

تسلیت به «سایه»
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سرسخن
اين سالِ نو /ای همميهن /،از آنِ توست /آفريدۀ توست؛ /بيش از آنکه زاييدۀ زمان باشد/.
و تو ،در اين سالِ نو /،بهترين را بَرگُزين از زندگی /،و آن را به نَبَرد هديه کُن.
(پابلو نِرودا)

سال نوی مرالدی هنوز از همه گرری مرگبارِ ویروس کرونا با  ۶مرلرون قربانی و  051مرلراون مباتال نفا تاازه
نکرده اس که مَرغوای شومِ جنگ نف ها را در سرنهها حب میکند! وقوعِ جنگی در شرقِ اروپا ،بارن دو ملا
ه تبار و برادر با تاریخی به درازای هزار سال .دو ملتی که باا للاوعِ خورشاردِ اکتبارِ کبرار ،در کماالِ احتارام و
دوستی به ساختنِ اُمرد برای بشری دس اندرکار بودند :روسره و اوکراین.
سرسِرون ( )Ciceroفرلسوف ،شاعر ،خطرب و سراستمدارِ رومِ باستان در سدۀ پر از مرالد راس میگف کاه:
"صلحِ ناعاالنه بهتر از جنگِ عادالنه اس " .جنگ ،نه تنها بارِ نکب و خون و پَلَشتیِ خود را بر سر زحم کشاان و
خلقهای جهان آوار میکند ،بلکه نکب ِ عظر و ضدّ ِ انسانی سرمایه را نرز افشا میکند :تبعار ،،ناداد پرساتی،
ملیگرایی ،بشر دوستیِ ریا کارانه و اوۀوی ِ سود بر هر خواستهی شریفِ انسانی.
***
به قول کمال اوکویان ،دبررکل حزب کمونرس ترکره« :امروز بشری برن کسانی که منتظرند تا "ناتوی متمدّن"
رهایی از "بربریّ ِ روسی" را تحویل دهد و کسانی که امردوارند روسرۀ تح رهبری پوترن "شجاع و باهوش" باه

تجاوزِ امریکا و ناتو پایان دهد ،تقسر شده اس و این مشکلی بزرگتر از آن اس که تصاوّر مایشاود ».از قلا ِ
ب
"مکزی " تا چش ِ "تایپه" همه بر همرن دو خط می رانند .اعالمرهها از چپ و راس صادر میشود با رناگهاای
تندِ "محکوم" میکنر " ،توقفِ جنگ" را خواستاری " ،ناتو" را نابود و منحل للب میکنر  ،اما کمتر کسی به این
میپردازد که در روزگارِ تهاج ِ مغزشویانۀ "رسانه" ،جایی برای "مجریانِ" این خواستهها ،یعنای "ماردم" نماناده
اس  .هرچک جدّی نمیگررد که مرلرونها مردم اوکراین بازیچۀ دس نرروهای نئوفاشرستی قرارگرفته اناد کاه
نوکِ پرکانِ سرمایۀ بزرگِ جهانی و بوروکراسی دوۀتی اس  ،کسی به این نمیپردازد که تا تودههای عظر ِ مردم در
تعررنِ سرنوش ِ خود به نرروی تعررنکننده تبدیل نشوند ،تقدیرها را مرلراردرهای دو سوی صف رق خواهند زد و
سرسخن
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کارخانههای سازندۀ جنگ افزارها ،ۀقمهبهخون در سواحلِ آرام قدم خواهند زد ،و هرچ ی از این خواستههاای
شریف جامۀ تحقق نخواهد پوشرد .جنگی که آرام ِ نسبی اروپای "متمدّن" را بار آشافته اسا و باا توجاه باه
تبلرغاتِ بیوقفه و ک سابقۀ رسانهها و سخن هر ساعته در افکار عمومی از" احتمالِ جنگِ هستهای" ،باید دسا
به دعا برداش که چه خوب "یمان" و "عاراق" و "افغانساتان" و عربساتان ساعودی از ایان یا قلا "سِاالحِ
هستهای" محرومند!
جنگ افشاگرِ شَناع ِ بیبدیلِ سرمایه و سرمایهداری اس که برای حفا سالطه ،انباشا و کساب ساودِ هرچاه
بر تر ،و رفع بحرانهای مزمن خود به قرم آوارگی ،کشتار و زخ تودههای ماردم ،ویرانای زیار سااخ هاای
حراتی کشورها ،و توسّل به نرروی ویرانگرِ فاشرس  ،ۀحظهای دس از تهاج بر نمیدارد .باید برای مهارِ این غاولِ
رَنج آفرین چارهای اندیشرد .چارۀ سربرآوردن فاشرس در جهان ،کوبردن سرِ این اژدهای خفته به سنگ و مقابلاۀ
همهجانبه با آن ،تنها با حضور نررومند و سازمان یافتۀ تودههای مردم و در راسِ آن جنب ِ کارگری مرسّر اس .
***
اسفند ،ماهِ توۀد و درگذش ِ هنرمندان بسراری اس از جمله آقا بزرگ علوی ،امررحسرن آریانپور و ...که با ضارق
وق نتوانستر نسب به همه ادایِ دین کنر  .یادِ عزیز همۀ آنها را گرامی میداری  .در این ضمن با خبر شادی
که کروان باژن نویسنده ،شاعر و عضوِ کانونِ نویسندگانِ ایران ه به مرخصیِ وصل به آزادی آمده اسا  .بارای او
سالم و برای خانواده محترماش شادی آرزو و این آزادی را به کانونِ نویسندگانِ ایران شادباش عرض میکنر .
***
از سوی دیگر به سالنوی شمسی  0010نزدی میشوی که للوعِ آن ،به قرنی در تاریخ ما پایان میدهد و ماا را
وارد قرن پانزده شمسی خواهد کرد .ساۀی که نکب ِ فقر و تنگدستی و استرصاالِ ماردم و تاداوم پرگارد و قتال
سازمانیافتۀ نویسندگان و هنرمندانِ آزادهای چون مهدی کاظمی(با نام ادبی بکتاش آبترن) با تکنرکی "ناوین" از
ی سو ،اُمرد و رزم و تالش برای ساختنِ فردایی بهتر را از سوی دیگر در دامانِ خوی به ارمغاان خواهاد آورد و
در این تردیدی نرس ! پ آرزو میکنر سالِ پر ِ رو ،ساۀی ک آزارتر و شادتری بارای همولناان ،و ساالِ رَزمِ
پایدار و پرتوان تری برای دسترابی به آزادی و عداۀ اجتماعی باشد و ایدون باد!
شورای دبیران ارژنگ

بازگشت به فهرست
سرسخن

7
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مقاالت
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فرهنگِ هنری  -مجموعِ اشکالِ هنری
نویسنده :آونر زی  /برگردان :ک.م.پروند
(بخشِ چهارم و آخر از فصلّ سوّمِ کتاب "پایههای هنرشناسی علمی")

پرروان برداش ِ اول بَرآناند که هنر ازاینرو به اشکالِ
هنری مجزّا تقسر میشود که خودِ موضوعِ هنر از
رویّههای متعدّد برخوردار اس
هنری متفاوتی ه
علمای استهتر

و ناگزیر به ابزارِ برانِ

نرازمند اس  .وۀی آن عده از
که از نظرِ دوم حمای

میکنند

معتقدند که چون غاۀباً پدیدههای واحدی در شعر ،در
موسرقی ،و در نقاشی انعکاس مییابند ،دۀرلی وجود
ندارد که وجودِ اشکالِ متفاوتِ هنری را به موضوعِ
انعکاس مربوط بدانر  .آنان در دنباۀۀ این استدالل
نترجه میگررند که دۀرلِ وجود اشکالِ گوناگون هنری
را باید در خصرصههای ذهنیِ ادراکِ آدمی یا در
اعضای حسّیِ گوناگونِ انسان جستجو کرد .بدینسان

مجسّمۀ مادر .ساختهشده از گرانیت .در سال 0941
مجسّمهساز :گدیمیناس یاکوبونیس ()0922 -2114

مطابقِ این استدالل ،بینا بودنِ انسان ،ظهور و رشدِ

تقسر ِ هنر به اشکالِ هنریِ گوناگون امری کامالً

نقاشی را تبررن میکند و شنوا بودنِ او موسرقی را

لبرعی اس  .برای این امر زمرنۀ مهمّی وجود دارد که

پدید میآورد و ق علرهذا.

بررسیِ آن ،کارِ عمدۀ عُلَمای استهتر

را تشکرل

نادرس

خواهدبود اگر باورکنر که قبول عواملِ عرنی

میدهد)0(.

یا ذهنی به عنوان پایۀ وجود اشکالِ گوناگون هنری با

علیرغ ِ گستردگی لرفِ پاسخهایی که در برابر این

حلّ ِِماتریاۀرستی یا ایدهآۀرستی این مسئله مترادف

سوال داده میشود که چرا هنر به اشکالِ گوناگونِ

اس  .کافی اس

یادآوری کنر که هرکدام از مفاهر ِ

آفرین ِ هنری تقسر بندی میشود ،میتوان قاعدتاً

مذکور در فوق ،موردحمای ِ لرفِ گستردهای از

همه آنها را در دو گروه جای داد :یکی از این دو گروه

علمایِ استهتر

یا ایدهآۀرس -

علمای استهتر  ،وجودِ هنرهای گوناگون را با استناد

واقع شده اس  .وجود پایۀ عینی برای تقسر بندی

به دالیلِ عرنی تبررن میکنند ،و گروه دیگر با استناد

هنر به اشکالِ هنری ،ه

مورد تایرد لِسینگ

به دالیلِ ذهنی.

) (Lessingبود که در مورد استِهتر
اشکال هنری
مجموع
فرهنگِ هنری -
ِ
ِ

-اع از ماتریاۀرس

برداشتی
9
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ماتریاۀرستی داش  ،و ه مورد قبولِ هگل که با آن

در نقطه مقابل این نظر ،نظرِ هگل قرار دارد که اساسا

ایدهآۀرستی برخورد مینمود .از سوی دیگر پایۀ

ایدهآۀرستی اس  ،گرچه او ه ماهرّ ِ خاصّ ِاشکالِ

ذهنی این تقسر بندی ،ه در استهتر ِ ماتریاۀرستیِ

گوناگون هنری را ناشی از خصائصِ موضوعِ انعکاس

لئوناردو داوینچی پذیرفته بود ،و ه در استهتر ِ

میدانس  .هگل برخالفِ ۀِسرنگ ،تبررنِ اشکالِ

ایدهآۀرستیِ ذهنیِ کانت.

گوناگونِ هنری را نه در تنوّعِ غنیِ دنرای مادّی ،بلکه
عنوان الئوکون

لِسینگ در اثر خود تح

) ،(Laokoonمقایسۀ شعر و نقاشی را (در اینجا
نقاشی نمایندۀ همۀ هنرهای بصری ،و شعر نماینده
که "در تقلرد

همۀ دیگر اشکالِ هنری اس

تواناترند") ،از این نکته شروع میکند که میتوان از
حرثِ افزارِ متفاوتی که هنرها برای تصویرِ واقعر

به

کار میگررند ،مرزِ قالعی برن آنها رس کرد .عالوه بر
این ،ۀِسرنگ بر آن بود که افزارِ تخرّلِ مورداستفاده
درهر شکلِ هنری مستقرماً با جنبههایی از زندگی که
این افزار قصدِ انعکاس آن را دارند بستگی دارد.
نقاشی مقرّد بهاین اس

که پدیدههای فرزیکی،

مکانی و ملموس را به تصویر درآورد ،درحاۀیکه شعر
با بازآفرینیِ عملها سر و کار دارد .ۀرکن ۀِسرنگ این
تفاوت برن اشکالِ هنری را مطلق نمیکرد .او توجه
داش

که نقاشی میتواند به وسرله تصویرِ اشرا ،

اعمال را ه تصویر کند و شعر ه ضمن اینکه عمل
را بازآفرینی میکند ،میتواند تا حدودِ زیادی اشرا ِ
مادِّی جهان را روشن بسازد.
عالوه بر این ،نقاشی با تکره بر تخرّلِ برننده به پویاییِ
غررمستقر میرسد ،و شعر با تکره بر تخرّلِ خواننده
به کرفر ِ تصویری غررمستقر دس

مییابد .برداش ِ

ۀِرسرنگ برداشتی ماتریاۀرستی اس زیرا که ربط دادن
تقسر ِ هنر به موضوعِ انعکاس ،اشکالِ گوناگونِ هنری
را جنبههای گوناگونِ واقعر ِ عرنی معرفی میکند.

در دینامر ِ رشدِ اندیشۀ مطلق میدانس
تقلّاس

که در

تا از پوستۀ مادّی خود رهایی یابد .به نظرِ

هگل ،معماری با مجسّمهسازی و مجسمهسازی با
شعر ،در درجۀ نخس

که

ازاینرو متفاوت اس

هرکدام از آن اشکالِ هنری ،انعکاسدهندۀ مرحلۀ
خاصّی از رشدِ اندیشۀ مطلق و نمای گرِ کاه ِ
روزافزون پروندِ آن با شکلِ مادّی آن (در پرشرف ِ
تاریخ هنر) اس  .هگل با تکره به پروندهای برنِ
اندیشه و مادّه و مرزانِ وابستگی متقابلِ آنها ،و نراز به
برداش های متفاوت در پدوه ِ این پروندهاس

که

وجودِ اینیاآن شکلِ مخصوصِ هنری را تعررن میکند.
چنانکه قبالً یاد کردی  ،لئوناردو داوینچی از
صاحبنظرانی اس

که معتقدند مجهّزبودنِ انسان به

اعضای حسّیِ گوناگون ،اشکالِ گوناگونِ هنری را
تعررن میکند .برداش ِ خصل ِ ماتریاۀرستی داش ،
زیراکه هنر را "تقلردِ" زندگی میدانس  .از لرفِ
دیگر ،کانت که عواملِ ذهنی را منشا ِ اشکالِ گوناگونِ
هنری می دانس  ،به مکتبِ استهتر ِ ایدهآۀرستی
تعلّق داش

زیرا که احساسهای انسان را به اصولِ

اوّۀرهای میانگاش

که به وسرله هنرمند بر روی

موضوعِ موردِ تصویر "تحمرل" میشوند.
کانت با قبولِ اینکه انسان دارای استعدادهای ذهنیِ
مقدّم بر تجربه ) (a prioriنظررِ تفکّر ،تامّل و احساس
اس  ،برآن بود که دقرقا همرنها ایجادکننده اشکالِ

اشکال هنری
مجموع
فرهنگِ هنری -
ِ
ِ
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گوناگونِ هنری هستند :تفکّر شعر را موجب میشود،

از اشکالِ هنری یاری میدهند .اشکالِ هنری از این

تامّل هنرِ تجسّمی را ،و احساس موسرقی را .برای

حرث نرز با ی دیگر متفاوتاند که آنها پدیدههای

کان  ،هر کدام از اشکالِ گوناگونِ هنری ،تجلّیگاهِ

متفاوتی را منعک

میکنند و مطابق با لبرع ادراکِ

یکی از استعدادهای خاصّ ِذهنِ آدمی اس .

انسانی از ابزارِ وصفی متفاوتی استفاده میکنند .ۀرکن

 -ۀنرنرستی وقتی که

اساسِ واقعی تنوّع اشکالِ هنری را بدونِ تردید باید در

عُلَمای استهتر ِ مارکسرس

دالیل وجود اشکالِ گوناگونِ هنری را وارسی میکنند،

نف ِ موضوع هنر ،در تنوّع دنرای عرنی با رویههای

به خالر تقسر ِ هنر ،پایه عرنی و عاملِ ذهنی را که

گوناگونی که هرچ هنری به تنهایی قادر به نمای ِ

جنبههای مشخصکننده ادراکِ انسانی هستند ،از ه

همۀ آنها نرس  ،جستجو کرد.

تفکر

نمیکنند ،بلکه هر دوی آنها را در ارتباطِ

دیاۀکترکی با ی دیگر میبرنند .اینان در عرنِ اینکه
نق ِ تعررنکننده را عاملِ عرنی نسب

حال بهجاست بهیکی از نکاتی برگردیم که فوقا
متذکر شدیم:

میدهند،

چه بسا اتفاق میافتد که دستۀ واحدی از پدیدههای

اهمر ِ عاملِ ذهنی را ه در تقسر ِ هنر به اشکالِ

ماخوذ از زندگی به اشکالِ گوناگونِ هنری بازآفرینی

هنری متعدّد نفی نمیکنند" .زبان" ،خط ،رنگ ،و

میشوند .اِگمُنت )[ (Egmontعنوانِ نمایشنامه

صوت و نظایر آنها که مورد استفاده هنرند ،به این

(درامِ) تاریخی اثر گوته و نام موسرقی متن -با اورتورِ

به وجود نرامده که رنگ و خط و صوت در دنرای

گوته در

علّ

واقعی وجود دارد ،بلکه این زبان از اینرو توانس

به

وجود آید که رنگ و صوت و شکل و نظایر آن را در
زندگیِ انسان اهمّر

کسب کرد و توانس

برانگرِ

معانی باشد .پاسخی که چش و گوشِ انسان به رنگ و
صوت میدهد ،با پاسخی که چش و گوشِ حروانات
میدهند متفاوت اس .
مارکس حواسّ ِپنجگانه انسان را ثمره مجموع جریانِ
تاریخِ جهان میداند .این سخن بدین معناس
خصل

که

و وجوهِ مشخّصه ادراکِ انسانی از رهگذرِ

پراتر ِ اجتماعی -تاریخی و به مثابهِ پاسخی به
نرازهای همان پراتر

شکل گرفته اس .

این خصایصِ ادراکِ انسانی ،تاثررِ عظرمی بر اشکال
انعکاسِ واقعر

در ذهنِ انسان به جا می گذارد و

بنابراین تا حدود معرّنی به تعررن لبرع ِ خاصّ بعضی

بسرار مشهوری -که بتهوون به درخواس
سال  0101برای آن مرالدی نوش
ی

اثرِ ادبی نرس  ،بلکه ی

 -ارژنگ] ،تنها

ترکربِ موسرقایی نرز

هس  .فائوست ،کارمن و دُنِ آرام آثارِ ادبی هستند
وۀی درعرنحال سرچشمۀ اۀهامِ فرل ها و اُپراها و
نمایشنامههایی به همان نامها نرز واقع شدهاند .دیو
تنها نام یکی از اشعار لِرمانتوف (Lermontov,
)Demon

نرس ،

بلکه

نامِ

اُپرای

روبینشتاین ) (Rubinsteinو یکی از تابلوهای
وروبل )(Vrubelنرز هس  .پارتیزان زویا اثرِ بزرگِ
کوسمود مرانسکایا (Kosmodemyanskaya,
) ،Partisan Zoyaه در شعر و ه در نمایشنامه،
ه در موسرقی و مجسّمه ،وه در سرنما و تئاتر آثارِ
جاودانی آفریده اس  .انبوهِ مثالهای دیگری نرز در
تاریخِ هنر به ظهور رسردهاند.

اشکال هنری
مجموع
فرهنگِ هنری -
ِ
ِ
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مورکوناس) ، (Morkunas, Pirciupisهمه به
حوادثِ واقعی واحدی مربوط میشوند:

که اشکالِ متفاوتِ هنری

در ژوئن سال0۴00روستای لیتوانیایی پرچوپیس

میتوانند دستۀ واحدی از پدیدههای یگانه و ی سانِ

از آن روستای

به همان سرنوشتی مبتال شد که پر

زندگی را تصویر کنند .درعرنحال ،هر شکلی از هنر،

چکسلواکرایی ۀیدی

توجهِ خاصّ ِخود را به جنبههایی از پدیدۀ موردِنظر

هنوز شهرک فرانسوی اورادور ) (Oradoureانتظارِ

که در سایر اشکالِ هنری به آن

کشردند و

معطوف خواهدساخ

)(Lidiceرا فرا گرفته بود و

آنرا میکشرد  -نازیها دهکده را به آت

درجه از کمال قابلِ بیان نمیباشند .اۀبته میتوان

همه ساکنان آنرا اع ّ از مرد و زن و کودک نابود

مابرن اشکالِ هنری پروند برقرارکرد ،وۀی اهمّر ِ

کردند .خاکسترهای پرچوپر

مانند خاکسترهای

تشخرص وتمایزِ آنها ک تراز برقراری اینپروند نرس .

آشوویتس و بوخنوالد بر قلبِ انسانها نشس

آلکساندر سِروف ) (Alexander Serovبهحق

واقع این هر سه اثر به روشنیِ تمام ،انعکاسِ همان درد

میگف

و در

که اگر در دنرا همه چرز را می توانستر با

کلمات بران کنر  ،دیگر نرازی به موسرقی پدید

کماا ِ متقاباال اشااکالِ گوناااگونِ
هنری باه غنای کاردن یا دیگار
می تواند ثمربخ واقع شاود و در
واقع در اغلبِ موارد ثمربخ ها
واقع می شود ،وۀی دامنّ عملِ ایان
کم ِ متقابل باا محادودی هاایی
همراه اس .

نمیآمد.
والتر فِلزِناشتاین ) (Walter Felsensteinرهبرِ
هنری معروف اپرای کُمیش اُپِر (Komische
) Operبرۀرن ،عقردهای مشابه همرن را اعالم میکند
وقتی که میگوید آوازهخوان به این علّ نمیخواند که
صدای خوبی دارد یا خواندن را آموخته اس  ،بلکه
ازاینرو میخواند که در موقعر ِ دراماترکی که قرار
گرفته ،ناگزیر اس
اس

بخواند .به عبارت دیگر او ناچار

مردم را به واسطه عوالفِ خود قانع کند که

وسرلهای بهجز آواز برای برانِ خوی

ندارد.

اس  .ۀرکن هر کدام بر روی جنبههای متفاوتی از
تراژدی آن دهکدۀ ۀرتوانرایی تاکرد میکنند.
یوکوبونیس در اثر فوقاۀعادۀ خوی  ،به زبان

مجسُمۀ مادر پرچوپیس اثر یوکو بونیس

مجسّمهسازی ،برانی از عمقِ فاجعه و شهام

) ،(Jokubonis, Mother of Pirciupisشعر

عرضه میکند .خود وی توضرح می دهد که این

خون و خاکستر اثر مارسین کهویچوس

مجسّمه مادر" ،نمادی اس

) ،(MarcinkeviCius, Blood and Ashesو

ما در مرگِ پسران و دختران از دس رفتهاش".

شیشهنگاری ) ،(Stain-glassپرچوپیس اثر

برای ما

از عزای سراسر سرزمرنِ

یوکوبونیس اثرِ واقعا عظرمی آفریده اس

(عظر نه

بهۀحاظِ ویدگیهای خارجی آن و نه بهۀحاظِ نوع
اشکال هنری
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عمقِ اندیشه و

میدهد که ماوَرای عرصه کارِ مجسّمهساز یا شرشهکار

احساسی که بران می کند) که پرامآور دردِ

)(Glazierاس :

تسکرنناپذیر ،شَرَفِ روح انسان ،نفرت از ظل  ،و حاوی

مثالً نمای ِ تصویرِ گستردهای از زندگی مردم ،و

که هرگز اجازه ندهر که فاجعه

بههمان ترترب پدوه ِ هنری ریشههای شروه زندگی

اخطاری به ما اس
پرچوپر

آنان؛ جریان و آثارِ آن در ی

تکرار شود.

دورانِ دراماتر ِ تاریخ،

تراژدیِ این دهکده در شیشهنگاری پرچوپیس اثر

وصفِ جنبههای گوناگون روابطِ انسانی ،تصویرِ

مورکانوس با روشنی خاصّی بران شده اس  .در

شخصر های متعارض -یعنی مردان و زنانی که از

مجسّمه سر و

شهام ِ بیکران برخوردارند و در مبارزه با دشمن چون

کار داری  ،گرچه هر دوی این انواعِ هنری ،عرصۀ

دژی استوار ایستادهاند ،و انسانهای فاقدِ آن روحِ

سَمبوۀرس و تعمر و ایجازند .هنرمند توجهِ ما را به

دِۀررانه که "برآن شدند که در اندیشه بر زمان چرره

این نکته جلب میکند که مردان و زنان در ۀحظاتِ

شوند" و در صدد برآمدند که از خونریزیها دوری

بُحرانی یا تعررنکننده حراتِ خود ،از چه راههایی

گزینند ،و دیگرانی که به سادگی به سرزمرنِ مادریِ

خصوصرّاتِ خود را نشان میدهند .اینجا نرز همان

خود خیانت ورزیدند؛ اینهمه بهلرزی عاۀی در این

اینجا ما با چرزی بسرار متفاوت با ی

که میگوید

اندیشه در تار و پودِ اثر درآمرخته اس

بشر نمیتواند با ضدّ ِبشر آشتی کند ،و تا زمانیکه
همه وارثانِ روحی قصّابانِ پرچوپر

حساب پَ

اثرِ ادبی تجسّ یافته اس .
بدینترترب نترجه میشود که هر شکلِ هنری میتواند
انعکاس پدیدههای معرّنی از زندگی و یا جنبههای

ندادهاند ،نباید آرام گررد.

معرّنی از آن پدیدهها را بر عهده گررد و در واقع نرز

در شعرِ حماسیِ مارسرنِ کهویچوس نرز همان

چنرن میکند .در نترجه ،هر شکلِ هنری از افزارِ

و مورکوناس.

تصویر و برانِخاصّ ِخود استفاده میکنند و این سَرنَخِ

شاعر مینویسد "خون و خاکستر -مسئله عمده قرنِ

مه ترین تمایزهای برن انواعِ گوناگونِ آفرین ِ هنری

گررایی را مییابر که در آثارِ یوکوبونر
ماس  .روی این سرّاره هرچک

نرس

و نمیتواند ه

را به دس میدهند.

باشد که بتواند پنبه در گوش کند و به اخطارِ بوخنواۀد

ۀرکن هر اندازه ه که افزارِ تصویر و برانِ این یا آن

از آنچه اتفاق

شکلِ هنری اختصاصی باشد ،برن آنها پروندِ معرّنی

افتاده و گذشته اس  ،بلکه داستانِ جاری روزگارِ

وجود دارد .این نکته را میتوان نهتنها از این امر

برگردانِ

که همه افزارِ تصویر و بران مشمولِ کارکرد

ناشنوا بماند ..این تنها تحلرلی نرس

ماس " .ۀرکن خون و خاکستر تنها ی

دریاف

ادبی از مفاهر ِ این موضوع که در سایر اشکالِ هنری

قانونهای عامّ ِمعرّنی هستند ،بلکه از این امر نرز بر

به واسطه ابزارِ دیگری تجسّ یافتهاند نرس  .شعرِ

میآید که برخی از اشکالِ هنری ممکن اس

در

مارسرن کهویچوس جنبههایی از زندگی را انعکاس

شرایط خاصّی از ابزارِ تصویر اشکالِ هنری دیگر بهره
جویند .مثال ابزارِ خاصّ ِهنرمندِ گرافر  ،خط اس ،
وۀی او گاه از رنگ -ابزاری که از نقاشی به وام می

اشکال هنری
مجموع
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ستاند -نرز بهره می جوید .این امر گاه به غِنای اثر

اۀهامِ سودمند برای او واقع شود ،امکان دارد منبع اۀهامِ

میبخشد.

زیانمند نرز قرار گررند .این هشدار بسرار خردمندانه

یا کورئوگرافی [ Choregraphyهنرِ لرّاحی و

اس  ،بهویده برای هنرمندانی که در زمرنه هنرهای

کارگردانیِ رقص -ارژنگ] ،هنرِ حرک ِ تجسّمی

ترکربی ) (Syntheticکار میکنند.

میانجامد و عرصه توانِ وَصفی آن را وسع

چنرن نرس

که اقتباسِ زبانِ سایر اشکالِ هنری

همرشه موجّه باشد .در سالهای اخرر ،تئاتر ،غاۀب

هر شکلِ هنری می تواند انعکاس

عناصرِ سرنمایی را در خود جذب کرده اس  .اسالیدها

پدیده های معرّنی از زندگی و یاا

به صحنه راه یافتهاند" ،مونوۀوگ های درونی" که از

جنبه های معرّنی از آن پدیده هاا

پُش ِ سِن شنرده میشوند بهکار گرفته شدهاند ،تغرررِ

را بر عهده گرارد و در واقاع نراز

سریعِ صحنه ،و ریت های سرنمایی و نظایر آنها مورد

چنرن میکند

استفاده واقع شدهاند .این اسباب گاه با توفرق قرین
بوده ،وۀی در غاۀبِ موارد چنرن نبوده اس  .آنچه در
فرل موفق به نظر میرسد ،به کَرّات در نمای های

(پالستر ) ،گاه از ابزارِ تجسّمی مجسّمهساز بهره

روی صحنه بیحاصلبودنِ خود را نشان داده اس .

میجوید .بدینسان روشن میشود که چرا هنرمند

که عملِ

عالوه بر افزارِ وصفی شکلِ هنری خاصّ ِخود ،به افزارِ
وصفی سایر اشکالِ هنری نرز عالقهمند اس .

مثالً به هرچ روی همرشه مناسب نرس
نمای

را برای نشاندادنِ اسالیدها قطع کنر  .قابلر ِ

قبولِ آنها در سرنما محرز اس  ،وۀی در اغلبِ موارد

کونِنکوف ) (Konenkovبه همکارانِ مجسّمهساز

تماشاچیِ تئاتر را از تمرکزِ حواسّ و بهکار گرفتنِ

خود توصره میکرد که نهتنها چگونگی پروندِ

در جه ِ اندیشه مستقلّ دچارِ

استخوانهای اسکل

را یاد بگررند ،بلکه تپ های

تخرّل و توانایی خوی
اشکال میسازد.

قلبِ انسان را نرز به همان اندازه که نویسنده نراز به

عصرِ ما عصری اس

که روندِ عمومی آن به سوی

تصوّرِ تجسّمیِ جهان دارد فراگررند.

ترکرب (سنتز) حرک

میکند .ترکربهای توفرقآمرزِ

کم ِ متقابل اشکالِ گوناگونِ هنری به غنی کردن

انواع (ژانرها) و اشکالِ گوناگونِ هنری را میتوان به

واقع شود و در واقع در

اثرِ واحدِ هنری یاف  :این بیمعنی

ی دیگر میتواند ثمربخ
اغلبِ موارد ثمربخ

لور مکرّر در ی

ه واقع میشود ،وۀی دامنّ عملِ

اس که خطوطِ ممرّزه قالعی ترسر کنر و بر اساس

این کم ِ متقابل با محدودی هایی همراه اس  .گوته

آنها هنرمند را ناچار سازی که خلوصِ اشکال و انواعِ

از ذکر این نکته که نقاشی ،هنرِ تجسّمی ،و

کند .وۀی وسع ِ دامنه برداش ِ

پ
نمای

با ی دیگر قراب

دارند ،هشدار میدهد که

هنری را رعای

ترکربی بهاین معنی نرس

که مجاز باشر خطوطِ

هنرمند همواره باید توجه داشته باشد که هر کدام از

ممرّزه برنِ اشکالِ گوناگونِ هنری را به ابهام بکشانر .

دیگر اشکالِ هنری ضمن اینکه ممکن اس سرچشمۀ

این خطوط با گذش ِ زمان تغرررِ محلّ داده و نوسان

اشکال هنری
مجموع
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کرده اند و بااینحال ،خصایصِ ویده هر کدام از اشکالِ

برخوردار بود ،یا هنرهای زیبا ) (Fine Artبه

ابزارِ تصویرِ خاصّ ِ سایر

امکاناتِ نویسنده دسترسی داش  ،درآنصورت

اشکالِ هنری ،چون محتوای آنها ،میتواند و باید که

همانلوری که گفته شد به لرفی از اشکالِ هنری

به عاریه گرفته شود ،به این شرط که خصایصِ ویده

جداگانه و آشکارا متمایز نرازی نبود.

شکلِ هنری عاریهگر به حدّی محفوظ بماند که مانع

بااینحال ،علیرغ ِ مزایایی که هرکدام از اشکالِ هنری

شکلِ هنری به وسرله دیگری باشد.

از آنها برخوردارند ،هرچکدام از حرثِ نفوذ در عمقِ

هنری از برن نرفتهاند .پ

جانشرنشدنِ ی

جمع بندی کنیم:

پدیدههایی که بنا به لبرع ِ خود درصددِ انعکاس و

وجود اشکالِ گوناگونِ هنری ضرور اس

زیرا هرچ

کشفِ جوهر آنهاس  ،از هرچ مزیّ ِ ذاتی اساسی

شکلِ هنری واحدی با تکره به ابزارِ برانی خوی

برخوردار نرستند .ازاینروس

نمیتواند تصویرِ هنری به حدّ ِکافی کاملی از جهان به

رویاروی قراردادنِ یک شکلِ هنری با دیگری

دس

دهد .ی

چنرن تصویری را تنها بهوسرله همۀ

که کوشش به

بیثمر و مطلقا خطاست.

اشکالِ هنری به لور ی جا ،یعنی بهوسرلۀ کلّ ِ هنر

در نوشتارهای جدیدِ علمی اینگونه رویاروییها به

میتوان تهره کرد.

چش میخورد .میگویند شاید هنرِ نقاشیِ رئاۀرستی

هر کدام از اشکالِ هنری از حرثِ تصویرکردن

پرر شده اس  ،زیرا که هنرِ عکاسی در حالِ شکوفایی

به دیگر اشکالِ

اس ...؟ شاید نقاشیِ سهپایهای در آستانه پدمردگی

هنری مزیّ هایی دارند .مثالً هرچ شکلِ هنری دیگری

اس  ،یا شاید ه جای خود را به نقاشیِ یادمانی

را با چنان تاثررِ هنری

خواهد سپرد...؟ شاید هنرِ تئاتر قدیمی شده و

شِگَرفی که از نقاشی برمیآید نشان دهد .ۀرکن،

بهزودی جای خود را به سرنما خواهد داد که دیگر

نقاشی علیرغ قدرتِ عالفیاش ،ک تر از موسیقی

قدرتِ رقاب

با آنرا ندارد؟ اینگونه تصوّرات را پایانی

برای برانِ مستقر ِ عوالف و احساساتِ انسانی آمادگی

نرس  .بااینحال چنرن استدالۀی بهدالیلِ متعدّد خطا

دارد .ادبرات ،علیرغ توانِ باۀقوّه عظر ِ خود در تجسّ

بهنظر میرسند .مثالً سینما نمیتواند جای تئاتر را

تصاویرِ بصریِ حوادثی که نشان میدهد کارایی

بگررد ،همانلور که تئاتر نمیتواند جای فرل را بگررد

هنرهای گرافیک را ندارد .هنر تکلّم ،واقعا توانمند

این دو علررغ تعدّدِ وجوهِ مشترکی که دارند ،دو نوع

وجود دارد

نمای ِ متفاوت را تشکرل میدهند؛ این دو اشکاۀی از

و گاه انسانی که بر صحنه اس  ،خود را

هنرند که میتوانند یکدیگر را غنیتر کنند ،وۀی

از انتقالِ مطاۀبی که برانِشان در حرطه هنرِ عروسکی

هدفهای هنریِ متفاوتی دارند .ه چنرن بیآنکه

ناتوان مییابد .اگر شعر امکاناتِ موسرقی را در

قراسِ مستقرمی برن سرنما و عکاسی بهعمل آورده

اخترار داش  ،اگر کورئوگرافی [Choregraphy

بههمانگونه که سرنما

جنبههای معرّنی از زندگی نسب
نمیتواند زیباییِ متنوّع لبرع

اس  ،وۀی از امکاناتِ معرّنی که در حرک
بی بهره اس
اس

باشر  ،میتوان گف

درس

هنر لراحی و کارگردانی رقص] از مَجالهای نقاشی
اشکال هنری
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جای تئاتر را نمیتواند بگررد ،عکاسیِ هنری ه جای

در هر دورانِ تاریخی ،ی

نقاشی را نمیتواند بگررد.

که کاملترین بران از نرازهای هنریِ زمان را عرضه

یکی از اصولِ استهتیکِ مارکسیستی این است

کرده و بر دیگر اشکالِ هنری تاثررِ تعررنکننده اعمال

که رشدِ هنر* راهِ ناهمواری را طی میکند.

میکند .همرن امر بود که منتقدِ برجسته روسی

مارکس مینویسد که این ناهمواری در این واقعر

و.استاسوف ) (V.Stasovرا بر آن داش

تجلّی پردا میکند که رشدِ هنر همرشه با رشدِ جامعه،

وصفِ نقاشی مکتبِ پردویژنیکی( )8و موسیقی

و از جمله با رشدِ عرصه اقتصاد بهلورِ مستقر تطبرق

پنج شخصیّتِ بزرگ( )0بگوید که راهِ آینده

نمی کند .گنجرنه های هنری بینظرری که در ازمنه

موسرقیدانان و نقاشان را ادبرّاتِ رئاۀرستی روسره

آفریده شدهاند ،در قراس با

هموار ساخته بود .آرمانهای واالی تعهّدِ اجتماعی و

آثارِ هنری مدرن بسرار گرانبهاترند ،گرچه نه در ازمنۀ

به مردم و اصولِ رئاۀرس و تصویرِ شروه زندگی

قدی و یا در لولِ رُنسان
قدی و نه عصر رنسان

از حرثِ سطح روابطِ اقتصادی

خدم

شکلِ هنری فائق وجود دارد

که در

و آرزوهای مردم که ادبرّاتِ قرنِ نوزده روسره از

و اجتماعی ،با مراحلِ بعدی رشدِ اجتماعی قابل
مقایسه نرستند)2( .

مااابرن اشااکالِ گوناااگونِ هنااری

*[احسان طبری نرز بدون اشارۀ مستقر وۀی در

قراس های معرّنی جایز اس  .ایان

توضرح این کشفِ علمی داهرانۀ مارک  ،دربارۀ

قراس ها پایاۀ لبقاه بنادی هنار را

"قوانینِ ویژۀ رشد هنر" میگوید..." :گاه بهترین

فراه می آورند .ماع اۀوصاف ،هماه

شاعران ،نقاشان ،رماننویسان ،آهنگسازان و معماران

لبقهبندیها حاۀ ِ نسبی دارند

در کشورهایی پدید میشوند که ابداً در باالترین سطحِ
رشدِ نرروهای موۀّده نرستند .روسرۀ تزاری نویسندگان
قدرتِ اوّلِ جهانرا عرضه داش
سخ

و خود اقتصادی

عقب مانده داش  .در یونانِ دورانِ بردگی،

هنرمندانِ کبرری پدید شدند .در ایرانِ فئوداۀیِ ما
نرز -"...ارژنگ]
میشود که اشکالِ گوناگونِ هنری در مراحلِ

معرّن به مرزانهای

آندوره به صورت اۀگو درآورده بود.
فرهنگِ هنری جامعه جدید ،ه اشکالِ سنّتی ،و
ه اشکالِ نسبتاً نوِ هنری را در بر میگررد؛ ما با
هنرهای ظریفه از زمانهای اوّۀره آشنا بودهای در

ناهمواری رشدِ هنری ه چنرن دراین واقعر
منعک

آنها برخاسته بود ،آنرا برای همه اشکالِ هنریِ

متفاوتی

برستمی اس  .سپ

در دوران بعد از جنگ ،اشکالِ

کردهاند:

جدیدِ هنری نظرر تلویزیون و عکاسیِ هنری پا بهعرصه

پرشرفتهترین اشکالِ هنری در یونانِ باستان معماری و

وجود نهادهاند .به موازاتِ پرشرف ِ جامعه ،فرهنگ و

نقاشی ،و در قرنِ

تکنوۀوژی ،امکان دارد اشکالِ هنری جدیدی ه به

مجسّمهسازی ،در عصرِ رُنسان

رشد

صورتی که سرنما از هر ۀحاظ ی

محصولِ قرنِ

نوزده ادبرّات بود .از این نمونهها چنرن برمیآید که

ظهور برسد.

اشکال هنری
مجموع
فرهنگِ هنری -
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مابرن اشکالِ گوناگونِ هنری قراسهای معرّنی جایز

این تقسر بندی ه چنرن بر این واقعر

اس  .این قراسها پایۀ لبقهبندی هنر را فراه

که برای بعضی از این اشکالِ هنری ،همۀ حوادثِ

میآورند .معاۀوصف ،همه لبقهبندیها حاۀ ِ نسبی

تصویرشده در زمان سِرر میکنند ،درحاۀیکه برای

دارند ،چه ،معموالً بعضی از روابط و جنبههای ممرّزۀ

بعضی دیگر این حوادث ،گویی ،ایستا مطرح میشوند.

اشکالِ هنری در این لبقهبندیها مالک قرار میگررند

در اینجا بهکاربُردنِ واژه "گویی" به قصدِ احتراط

و روابط و جنبههای دیگر موردِ اغماض واقع میشوند.

ضروری اس  ،زیرا که همه اشکالِ هنری ،ه در مکان

که هرچ لبقهبندی هنری که مورد قبولِ

وجود دارند ،و ه در زمان وۀرکن مسئله مه در

ازاینروس

استوار اس

عامّ باشد وجود ندارد.

سَمبوۀرس (قراردادی بودن) و اصاۀ ِ ابزارِ هنری اس

حال برگردیم به برخی از اصول که در طبقهبندی

که به اشکالِ مکانی یا زمانی بران میشوند.

اشکالِ هنری ،یا بهعبارت دیگر در تقسیمبندی

معهذا این لبقهبندی هنر ،سایر جنبههای مه ّ ِهنر از

اشکالِ هنری به گروهها مورد استفاده واقع

قبرل بازآفرینیِ مستقر

نمودِ مشخص (کنکرت)

میشوند:

جنبههایی از دنرای واقعی را که انسان به مددِ همۀ

رایجترین طبقهبندی اشکالِ هنری سه گروه را

حواسّ ِخود درمییابد شامل نمیشود .بعضی از اشکالِ

دربرمیگیرد :هنرهای مکانی یا ایستا(استاتیک)،
هنرهای زمانی یا پویا (دینامیک) ،و هنرهای
مکانی – زمانی.
گروهِ اوّل شامل همه هنرهای زیبا و معماری اس .
گروهِ دوّم شاملِ ادبرّات و موسرقی ،و گروهِ سوّم
شامل باۀه ،اُپِرا ،سرنما ،سررک و واریته اس  .گروهِ
نخس

با چش قابل دریاف

و گروهِ سوّم با چش

اس  ،گروهِ دوّم با گوش،
و گوش بهلور تواَم .این

تقسر بندی بر پایه صحرحی استوار اس
که هنر به واسطۀ چش

بدینمعنی

و گوش ،که بهحق

حواسّ ِ"فکری" نامرده شدهاند دریاف

میشود .همه

حواسّ ِآدمی در شناخ ِ او از جهان تا حدودِ معرّنی
دخاۀ

دارند ،وۀی درکِ هنری انسان از جهان با

حواسّ ِ المسه ،بویایی و چشایی که خصل ِ مستقر و
فایدهللبانه دارند مربوط نمیشود.

هنری هستند که بهۀحاظِ لبرع ِ خود ما را با تصویرِ
بیواسطه موضوع آشنا میسازند ،نظرر نقاشی و
مجسّمهسازی .وۀی در بعضی دیگر از اشکالِ هنری از
بازآفرینی مستقر ِ نمودِ مادّی پدیدههای موردِ تصویر
خبری نرس  ،نظرر موسرقی یا ادبرات)5(.
اگر نقطه عزیم

این نکته باشد ،هنر را میتوان به

هنرِ تصویری ) (Representationalو غیر
تصویری ) (Non-representationalیا بیانی
)(Expressiveتقسر بندی کرد.
دو مفهومِ تصویری و بیانی مفاهر ِ کِ داری هستند.
به برانِ دقرق ،هنرِ تصویری به معنی مادّیکردن یا
عرنیکردنِ سِرِش ِ تفکّرِ هنری اس  .از این ۀحاظ
لبرعی اس که تقسر بندی اشکالِ هنری به تصویری
و برانی چندان منطقی نرس  .با وجود این وقتیکه
اشکالِ هنری بدینترترب لبقهبندی میشوند ،مفاهر ِ
تصویری و برانی معانیِ متفاوتی بهخود میگررند -

اشکال هنری
مجموع
فرهنگِ هنری -
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اشکالِ هنری را میتوان به بَصَری و غررِبصری ،ساده و
ترکربی ،به آنچه که کارکردِ مفرد دارد یا ندارد و

یافتهتری که دریاف ِ آنها مستلزمِ تداعی احساسات،

نظایر آنها تقسر بندی کرد .همه این تقسر بندیها

عوالف ،و اندیشهها و تصاویرِ خودِ زندگی و نظایر

محدودیّ ِ خاصّ ِخود را دارند .محدودیّ ِ آنها

میسازد .اۀبته این لبقهبندی نرز

که تنها بعضی و نه همه جنبههای

آنهاس  ،منعک

جنبه نسبی دارد زیرا نمیتوان از ی
سخن گف

که از حرثِ ماهر

شکلِ هنری

صددرصد تصویری یا

ازاینحرث اس

هنر را در نظر نمیگررند ،بلکه ازاینحرث نرز هس
که در ضمن محصورساختنِ عرصه اشکالِ هنری ،از

غررِتصویری باشد.

بارز ساختن قوانرنِ عامّی که بهمرزانِ مساوی در

در همۀ اشکالِ هنری این خصرصههای بازآفرینیِ

کلّ ِفرهنگِ هنری ،و درهمۀ جلوههای آن مُستَترند،

میشود و هرچ هنری

ناتوان میماند .با وجودِ این ،لبقهبندی اشکالِ هنری

وجود ندارد که بتوان آن را بدونِ چونوچرا به یکی از

سودمند و ضرور اس

میکند که

این دو گروه مُنتسب دانس  .قاعدتاً افزارِ تصویری و

جنبههای خاصّ ِهرکدام از اشکالِ هنری را برجسته

برانی تا حدودی در همه اشکالِ هنری وجود دارند .با

سازی  .ه چنرن نظامهای لبقهبندی ،برقرارشدنِ

عل به اینها اگر ما باز اشکالِ هنری را به تصویری و

پروندهای نزدی تری را برن انواع گوناگون اشکالِ

برانی تقسر بندی میکنر  ،به علّ ِ تَفَوّقِ یکی از این

هنری تسهرلکرده و روشهای ممکنِ ترکربِ آنها را

عناصر -و نه نق ِ انحصاری آن -در عرصۀ آفرین ِ

که به موازاتِ پرشرف ها امکانپذیر میگردند ،روشن

هنری معرّن اس .

میسازند.

هنری به صورتی آمرخته یاف

چون کم

طبقهبندی اشکالِ هنری را براساس عواملِ
دیگری هم میتوان بنا نهاد:

پانوشتها:
 -0اهمر ِ عرنی تقسر ِ هنر به اشکالِ گوناگون از لرف بعضی از مکاتب استهی

ایدهآۀرستی بدونِ تامّل ردّ

میشود .به ویده در آثار ب.کروچه و پرروان او و ازآنجمله اسپرنگارن) ، (J.E.Spingarnنفیِ مقوالتی نظرر ترپ،
شکل یا نوع (ژانر) ،با نفیِ تلخرص و لبقهبندی پدیدههای کُنکِرتِ هنری بستگی مییابد که در اساس مترادف
اس با اعالمِ نوعی نامگراییِ (نومرناۀرس ) استهتر که در آثار ا.گرامشی و ا.بانتی و سایرِ مارکسرس ها موردِ
انتقاد واقع شدهاند( .مولّف)
 -2نابرابری برن سطوحِ ترقّی اجتماعی و هنری گاهی به عنوان پایه نفیِ اندیشه ترقّی مطرح میشود .غاۀباً در
اینگونه موارد استدالل میشود که شاهکارها ارزشِ هنری خود را در شکلِ اصلی و بیهمتای آن حف می کنند
و اعتقاد بهاینکه آثارِ خلقشده در زمانهای بعدی مترقّیتر از آثارِ قدی اند نادرس اس " .کمدی اۀهی" دانته
ک تر از "کمدی انسانی" باۀزاک مترقّی نرس  .همه اینها درس اس  ،وۀی اگر با برن ِ وسرعتری بنگری معلوم
اشکال هنری
مجموع
فرهنگِ هنری -
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خواهد شد که گذار از ی روندِ هنری به روندِ هنری دیگر -مثالً از رمانترسرس به رئاۀرس  -به گستردهترشدنِ
عظر ِ عرصه برن ِ هنری ،به گشودهشدنِ الیههای جدیدی از زندگی در هنر ،به غنیترشدنِ امکاناتِ تصویر و
بران هنر ،به تکاملِ زبانِ آن و مه تر از همه به ارتقای کارکردِ اجتماعی آن انجامردهاس  .ازاینرو ،با آنکه ترقّی
هنری بههرچوجه همرشه با ترقّیِ کلّیِ اجتماعی تطبرق نکرده اس  ،ۀرکن در تحلرلِ نهایی بهواسطه آن شکل
گرفته اس ( .مولّف)
 - 8مکتبِ روسیِ نقاشی رئاۀرستی در نرمه دوم قرن نوزده ( .ویراستار)
 -0مکتبِ روسیِ موسرقی در نرمه دوم قرن نوزده به نمایندگی موسور گسکی ( ،)Mousscrgskyبوررودین
( ،)Borodinباالکررف ( ،)Balakirevریمسکی کورساکوف ( )Rimsky-Korsakovو کوبی (.)Cui
(ویراستار)
 -5دربارۀ قطعۀ اوورتورِ اگمون اثر بتهوون و ۀرن

اجرای آن :کُنت اِگمونت" ( )Conte Egmontنامِ یکی از

مرهنپرستانِ هلندی بود که در قرن 0۶مرالدی هنگام تسلّطِ اسپانراییها بر هلند میزیس  .با آنکه اِگمون از
لرف دوۀ اسپانرا به مقام بزرگی رسرد و در کشور هلند مقام عاۀی یاف  ،اما وقتی دوک آۀوا ،حاک ِ اسپانرایی او
را به جنگ فالماندها که از مردمان هلند بودند فرستاد ،اگمون سر از الاع پرچرد و نتوانس برای تحمرل
تسلّطِ اسپانرا با همولنان خود بجنگد .دوک آۀوا با وجود مقاوم ِ اگمون  ،عاقب او را دستگرر و به جرم خران
محکوم به اعدام کرد .اِگمونت عنوانِ نمایشنامه (درامِ) تاریخی اثر گوته و اورتورِ اگمونت (اُپوس  )80نام قطعه
موسرقی متن نمایشنامه اثر بتهوون به درخواس گوته در سال  0101برای آن مرالدی نوش  .اورتورِ اگمونت
فاجعۀ زندگانی او را با نوای محزونی آغاز میکند ،زجر و شکنجههای او ،عشق و ناکامی ،و تصوّرِ مرگ در این
قطعه خالصه شده اس " .سایه" در خوان ِ شعرِ "برای روزنبرگها" با آغاز کوبندۀ "خبر کوتاه بود ،اعدامشان
کردند ،"...از این قطعۀ موسرقی جاودانۀ بتهوون استفاده کرده اس ( .ویراستار)
☘☘☘
تصحیح و پوزش
در صف ف شۀ شناسفففنامۀ شفففمارۀ پیشفففین ارژنف ف
(شففمارۀ )12کففه نخسففتین شففماره از سففا ِ سففومِ
انتشار آن بود ،اشتباها "سا ِ دوم" قید شده بفود
که ضمن درخواست تصشیح ،از خوانندگان پوزش

اجرای اگمون بتهوون به رهبری کریسترن ترلمن

می طلبیم.

اجرای اگمون بتهوون به رهبری ۀنارد برنستاین

تحریریۀ ارژنگ

اجرای اگمون بتهوون به رهبری کلودیو آبادو
بازگشت به فهرست
اشکال هنری
مجموع
فرهنگِ هنری -
ِ
ِ
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سخنی چند دربارۀ اُسلوبِ تفکّر و مُبارزه
احسان لبری
آموختن از گذشتِ روزگار؛ ایناس وظرفۀ هر انسانِ خردمند
و هر جریانی که بر تعقّل و تعمّق استوار باشد .مدنرّ ِ امروزی
ما ،مجموعهای از تجاربِ نراکان ماس  .تنها لریقۀ دریاف ِ
حقرق  ،مشاهدۀ دقرقِ نمودها و وقایع ،تجزیه و تحلرلِ صحرح و
نترجهگرری منظّ از این نمودها و وقایع اس  .همانلور که مَردِ
عاقل از ی حادثه ،استنتاجاتِ گرانبها میکند و اشتباهی را
برای بار دیگر تکرار نمینماید ،همانلور ی جریانِ با شعورِ
اجتماعی ،با تحلرلِ منطقیِ کارِ گذشتۀ خود ،کارِ آینده را بر
مَبادی مُحک تری مستقر میگرداند.
اَبلَهان ی خطا را صد بار مکرّر می سازند ،زیرا قدرتِ تحلرل
ندارند و از عل یابی و نترجهگرری عاجزند .عملِ آنها مبتنی بر
احساسات و غرایزِ کور و واکن های بیخردانۀ تَن و روان اس ،
وۀی عملِ خِرَدمَندان با عقل و تمرز ،با مشاهدۀ دقرقِ نمودها و
وقایع ،با عل یابیِ صحرح و استنتاجِ درس انجام می پذیرد.
فرقی که برن انسانِ با شعور و آگاه از قوانرن تکاملِ لبرع و اجتماع ،و انسان بیشعور و بیخبر از این قوانرن
وجود دارد ،ایناس که برای اوِۀی حتی تجاربِ دیگران کافرس  ،وۀی برای دوِمی حتی تجاربِ خودِ او بینترجه
اس  .آگاهی از قوانرن حرک ِ لبرع و اجتماع ،دیدگان ما را ترزبرن ،و تمرز و درای ِ ما را نررومند میگرداند،
ۀذا چنرن آگاهی برای هر جریانِ اجتماعی و برای هر فردِ مبارز در درجۀ اولِ ۀزوم اس .
این یکی از نواقصِ ماس که هنوز از مرحلۀ تفکّرِ احساساتی و غریزی ،واکن های بیخودانه و حساب نشده،
روشِ سطحی و مبتذل به مرحلۀ تفکرِ علمی ،واکن های از روی شعور و حساب ،روشِ عمقی و خردمندانه وارد
نشدهاند .غاۀبِ ما در قضاوت و تصمر  ،شدیدا تابع سوابقِ ذهنی ،عوالفِ درونی ،خواه های نف  ،تاثرراتِ
محرطِ محدود زندگی شخصی ،احساساتِ آنی قرار داری و کمتر با ی دق ِ علمی و خونسردی و بیلرفی
میتوانر از عهدۀ ی قضاوتِ درس و ی تصمر ِ علمی و صحرح برآئر .
محرطهای خانوادگی و اجتماعی غاۀبا ما را به لرزِ زندگی و تفکرِ خودخواهانهای معتاد ساخته اس  .در جامعۀ ما
هر کسی باید کالهِ خود را نگه دارد ،نفع خود را مواظب کند واۀّا دستبردِ بیرحمانهای به او زده خواهد شد .در
جامعۀ ما ،تربرتی که مبتنی بر ه پُشتی ،ه بستگی ،مِهرورزی ،ه کاری و غررخواهی باشد ،وجود ندارد .مردم
کشور ما غاۀبا شکنجه دیده و آسرب دیدهاند ،ۀذا پ از چند فریبِ اوۀره ،نوعی بدبرنی و کرنهجوئی بر همه ک
غلبه می کند و شدیدا تفکّر و قضاوت را تح ِ تاثرر خود قرار میدهد .این بدبرنی و خودخواهی ،همچون خود
خفقانی ،پرکرِ ما را در مقابل تررهای کرن و فریب که از هر سو می بارد حف می کند ،پَ  ،امری عادیس اگر
فردِ ایرانی از احساساتِ نامالیمی انباشته باشد ،احساساتی که او را از هرگونه تفکّرِ درس  ،عرنی ،خونسردانه و
ب تفکّر و مُبارزه
سخنی چند دربارۀ اُسلو ِ
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منطقی بازدارد .قضاوت و تصمرماتِ ما شدیدا از خودخواهی ،کرن ،بدبرنی و بدگمانی ما متاثر اس
لریقۀ معوّجِ نامطلوبی سرر میکند.

و ۀذا غاۀبا در

افکندنِ رَدای خودخواهی از دوش و برداشتن عرن ِ سراهِ بدبرنی از مقابلِ چش کارِ آسانی نرس  ،زیرا حک ِ
زندگی روزانۀ ما چنرن اس  ،مگر آنکه شخص پ از مطاۀعۀ دقرق احوالِ نف و نوامر ِ اجتماعی و دریاف ِ
علل و موجبات این تفکر و قضاوتِ معوّج بکوشد تا بر آنها غلبه کند و خود را تجدیدِ تربرتی نماید .چنانکه
معلوم اس  ،یکی از لرقِ آزاد شدن از جبرِ قوانرن و نوامر  ،آگاه شدن از کرفر ِ این قوانرن و نوامر اس .
اُسلوبِ یک تفکرِ صحیح آناس که نخس شخص بکوشد تا قضاوت خود را از هرگونه احساساتِ شخصی و
سوابق ذهنی مُبَرّی کند و بقول "رنه دکارت" با ی شَکّ ِدستوری وارد موضوع شود و درکلرۀ داوریهای
گذشتۀ خود تَردید نماید.
اگر واقع را بخواهر  ،چون تا امروز قضاوتهای ما دربارۀ افراد ،قضایای اجتماعی ،استنتاجاتِ کلی غاۀبا مطابق
اسلوبِ تفکرِ بیلرفانه و خونسردانۀ علمی نبوده ،باید به ی خانهتکانی عمومی مغز دس زد و همۀ مقوالتِ فکر
را در مرزان سنج ِ علمی و نقدِ منطقی قرار داد و علّ و سَمرن را از ه جدا کرد و صحرح و سَقر را از یکدیگر
بازشناخ  .در این بررسی عمومی ،باید دانس که هرچ استنتاجی صحرح نرس  ،مگر آنکه مبتنی بر نمودها و
وقایع عرنی و خارجی باشد نه ذهنی و درونی ،یعنی آنکه مبتنی بر چرزهائی باشد که در واقع وجود داشته و
رخداده ،نه آنکه مفروض و مخلوقِ احساسات و توهّمات و خواه های دل و رَش و کرن و بدبرنی و بدگمانیِ
"من" بوده اس  ،و نرز باید دانس که هرچ چرزی در لبرع  ،مطلق و جامد نرس  ،بلکه فضا با الراف و جوانب
گوناگون دارد .خوب و بد و نف و کمال دارد و بر ی نَهج نمی ماند و دائما در تغررر اس  .ی قاعده و ی
روش ،تا زمانی درس اس که شرایطِ محرطِ لبرعی یا اجتماعی آن را بطلبد و با آن تطبرق کند .قواعد و قوانرن،
نتایج و قضاوتها که انتزاعِ ذهنِ ما از حوادثِ خارجی اس  ،نمیتواند همرشه بدون تغررر بماند زیرا حوادثِ
خارجی در تغررر اس و ۀذا منتزعاتِ ذهنِ ما ناچار باید تغررر کند .آن معرفتی صحرح اس که با حرک ِ
محتویات خود که عبارت باشد از واقعراتِ خارجی حرک کند و با آن تطبرق نماید.
معرفتِ انسانی خواه از نوع مطاۀعه و مشاهدۀ صِرف باشد یا از نوع قضاوت و استنتاج ،نباید هرگز به صورت
شرب ِ الیزاۀی ( )Dogmeتلقی گردد .ۀذا جمودِ فکری یکی از بلرّاتِ عظر برای معرف ِ انسانی اس .
قضایای اجتماعی چند لرفه و مرکّب اس نه ی جهته و بَسرط .مطاۀعۀ سررِ ی حادثۀ اجتماعی در مراحلِ آتی
بسرار دشواراس  ،زیرا باید تاۀیها را با دقّ سنجرد و آن را در حرک ِ همه جانبه و بغرنجاش بررسی کرد .چنرن
سنجشی فقط برای کسی ممکن اس که:
اوال) قوانرنِ حرک ِ لبرع و اجتماع را به درستی بشناسد ،یعنی دارای جهانبرنیِ علمیِ دقرقی باشد.
ثانیا) بتواند معرف ِ فلسفی خود را بر واقعراتِ خارجی تطبرق کند ،یعنی استعدادِ بهکار بردن عل ِ خود را داشته
باشد.
ثالثا) از اغراضِ خودپسندانۀ شخصی عاری باشد و با شرفتگی علمی خاصی در قضایا دق
سودجوئی انفرادی.

کند ،نه با ی

نظرِ

برای شناخ ِ لبرع و اجتماع "فراگرفتن" الزم اس  .چگونه میتوان با فقدانِ معلومات ،یا آشنائی ساده به
چند مطلبِ محدود ،بدون آنکه آن آشنائی تکمرل شود و دائما در تَزایُد باشد ،حقیقت را فهمرد؟
ب تفکّر و مُبارزه
سخنی چند دربارۀ اُسلو ِ
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حقیقت ،آن غزالِ گزیزندۀ چابکی اس که باید از هر سو هزاران کمند افکند تا سرِ سرک ِ او به چرزی
گرفتارشود .حقیقت ،برخالفِ اشراقرون و لرفدارانِ مکاشفه ،در آستانۀ اندیشۀ هرچ کسی عریان ظهور نمی کند،
باید آن را با رنج و تَعَب یاف و به دام آورد .حقیقت فقط در اثر دق و مطاۀعه و بررسی و مشاهدۀ دقرق به
چنگ می آید ،یعنی تنها در اثر اُسلوبِ علمی.
اۀبته نه فقط در جامعه ایران بلکه در مترقی ترین جامعه ها ،نرز همه افراد نمیتوانند پَردهنِشرن حقرق را با همه
مَستوری و مَهجوری آسان بدام آورند .این کار فقط از عهدۀ دانشمندان ،که در این کار ورزش کرده اند ،بر می
آید .ما نمیتوانر و نباید توقع داشته باشر که همۀ افرادِ ایرانی به اسلوبِ علمیِ تفکّر آشنا باشند ،چنرن آرمانی
فقط در دنرای خُرم و درخشان آینده جامۀ عمل به خود خواهد پوشرد ،وۀی میتوانر و باید توقع داشته باشر
که در جریان اجتماعی ما ،بطور نسبی ،مغزهای متفکری موجود باشد که بتواند تمام جریان مطابق اسلوبِ تفکّرِ
صحیح اداره کند .مغزی باشد که درس براندیشد تا قوای فعال اجتماعی آن اندیشه درس را به معرض اجرا
بگذارند.
بهمنظور ایجاد این مغزِ متفکّر ،تهرۀ ی هستۀ قوی از افرا ِد با مطاۀعه ،ورزیده ،با تجربه ،دقرق و بیغرض الزم
اس و الزمۀ اینکار نرز سه چرز اس  :کوشش ،تجربه ،زمان!
با تطبیقِ اُسلوبِ کلّی فوق ،به بعضی از روشهای تفکّری که در دِماغِ غالبِ ما وجود دارد برمیخوریم.
اجازه بدهید نمونههائی ذکر کنم:
افرادی هستند که به معنای صحرحِ انقالبیبودن توجه نکردهاند و در نترجۀ داشتن ی تصورِ غلط ،منشا ِ بروز
اعمالِ غلط شده اند .نباید انقالبی بودن را با شدت عمل داشتن ،خش ناکانه رفتارکردن ،تعصّب و جمود فروختن،
و ابرازِ احساساتِ بی بند و بار نمودن ،اشتباه کرد.
فردِ انقالبی یعنی آن کسی که جه ِ تحوّلِ جامعه را می داند و برای خود در آن جه  ،سه ِ فعاۀی قائل اس .
تحوّلِ نرروهای اجتماعی در جه ِ معرن ،باید بهوسرلۀ ارادۀ انسانهای با شعور و آگاه و مبارز ،تحری و تسریع
شود .در عاۀ ِ نباتات و حروانات ،تحوالت و تطوّراتِ بیخودانه ،بیشعورانه ،کند و غررِ ارادی انجام می گررد ،وۀی
در عاۀ ِ انسانی چنرن نرس  .مغزها و دس ها ،چرخِ تاریخ را که پروسته به جلو می غلطد ،سریعتر می غلطانند.
اگر حرکتی که مغزها و دس ها به چرخِ غلطنده و پویندۀ تاریخ می دهند ،موافقِ حرک ِ خودِ او و به لریقی باشد
که در تسریعِ آن موثر شود ،لبرعتا این چرخ به مرحلۀ بعدی زودتر میرسد و اگر بهلریقی باشد که نه تنها
حرکت را تسریع نکند ،بلکه متوقف سازد ویا به عقب اندازد ،لبرعتا در سررِ تکاملی وقفه و تعویق بروز میکند.
ای چه بسا جریاناتِ اجتماعی و افرادِ انقالبی که درعرنِ داشتن نرّ ِ صحرح و شوقِ وافر برای ترقی و تکامل ،در
اثر عدمِ درک قوانرن حرک ِ تاریخ و نداشتن نقشۀ صحرح کار و روشِ درس  ،حتی از تکاملِ عادی جامعه
جلوگرری کرده و ارتقا را به ارتجاع مبدل ساخته اند.
کم به تحوّلِ تاریخ نباید بطور بیشعور ،بدونِ نقشه ،بدون توجه به شرایطِ محرط انجام گررد .در ی نقشۀ
صحرح ،سازش و سترزه ،نرمی و سختی ،تندی و کندی ،آرام و شورش ،خش و مهر ،دشنام و ستای هر ی
جائی دارند .جائی اس که سازش و نرمی انقالبی اس  ،یعنی کم به هدفِ تکامل می کند و سترزه و سختی
ضدّ انقالبی اس  .یعنی هدفِ تکامل را به عقب می اندازد .جائی اس که آرام و خاموشی انقالبی اس و
شورش و هراهو ضدّ انقالبی اس  .جائی ه برعک .
ب تفکّر و مُبارزه
سخنی چند دربارۀ اُسلو ِ
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ستیزه و سختی به خودیِ خود مطلوب نیست ،مگر آنکه شرایطِ کارِ درست آن را بطلبد.
یکی از معایب برخی از افرادِ با حُسنِنرّ وۀی ک توجهِ ما ،که ناشی از جمودِ فکر ( )Dogmatismeو تبعر از
ی سراس ِ احساساتی ( )Sentimentalismeبود ،عبارت بود از داشتن ی روشِ شدید و قطعی در همه جا،
همه کار ،همه زمان .چرا؟ زیرا این افراد بطور خرلی ساده تصور می کردند که انقالبی بودن یعنی قطعی و
شدیداۀعمل بودن.
اگر ما شنردهای که نباید با "وضعِ حاضر" ( )Status Quoسازش کرد ،یعنی آن که نباید آن را الیزال ،ابدی،
بدونِ نقص دانس ؛ نباید آن را پذیرف و بدان تابع شد؛ باید دانس که آیندۀ بهتری ممکن اس و باید به سوی
آن آیندۀ بهتر رف ؛ هرگز منظور این نرس که در نقشۀ مبارزه نباید تند و کند ،سخ و آرام شد ،به جلو و عقب
رف  ،هرگز منظور این نرس که نباید اُسلوبی داش  ،سراستی داش  .حتی باید دانس که در جریان ی نبردِ
تکاملیِ اجتماعی ،روشِ مالی و آرام ترجرح دارد ،مگر آنکه پر گرفتن روشِ سخ و قطعی تنها راه چاره باشد.
سازشکار کسی اس
به قرم ِ شکس .
ماجراجو کسی اس
به قرم ِ شکس .

که در موقع ۀزومِ ی
که در موقع ۀزوم ی

روشِ قطعی از آن میگریزد و میگوید همرشه نرمی و مالیم  ،وۀو
نرمی و مالیم

فرارمی کند و می گوید همرشه سختی و شدت ،وۀو

انقالبی کسیاس که برای هدف خود ،ه به سختی آشناس و ه به نرمی ،زیرا بهپرروزی عالقمند اس .
سازشکار و ماجراجو هر دو خطرناکاند .سازشکار به هدف خران میکند .ماجراجو عوارضی بوجود میآورد که
هدف را به عقب میاندازد .یکی از سختی میترسد ،یکی نرمی را با کرن و خش ِ خود سازگار نمییابد .هر دو
هستند .ما در گذشته از ماجراجوئیهای غلط آسرب دیدی  ،از صدمۀ
دسته خطرناک و زیان بخ
سازشکاریهای بیجا نرز مصون نماندی .
در عملِ مبارزه باید حتیاۀمقدور راهی را دنبال کرد که با کمترین عوارض به نترجۀ مطلوب برسد .اگر میتوانرد
قفل در را با کلرد باز کرده داخل الاق بشوید ،آن را نشکنرد ،زیرا اگر بشکنرد ،ممکن اس وضعی پر آید که
اصال از سکون در آن الاق محروم بمانرد .اگر می توانرد به نترجهای از راهی برسرد که بی دردسرتر اس  ،از راهِ
خطرناک نروید ،زیرا بر ِ به نترجه نرسردن در مران اس .
پ این نقصِ بزرگ بود که برخی از افراد به معنای عامرانۀ "انقالبی بودن" توجه داشتند و بعضی از آنها در
برخی از امور شدّتِ عملِ بیجائی درپر گرفتند که بر اثر عوارضِ گوناگون ،آن جریان را دچار وقفه و تعوّق
ساختند .درآینده باید روشِ ما از این حاۀ ِ احساساتی و حساب نشده مُبَرّی باشد .نرمی بهجای خود ،سختی
بهجای خود و جائی که نَرمی سودبخ اس  ،از سختیِ بیجا احتراز باید نمود.

نمونه دیگری ذکر کنیم:
ی جریانِ اجتماعی زمانی به مُراد می رسد که فکرِ واحد داشته باشد؛ فکرِ عملی که از واقع برنی ()Realisme
و تفکّرِ علمی ناشی شده باشد ،نه جمود و احساسات .تشتّ در ارکانِ فکری و عملیِ ی جریان ،تصادمِ انرژیها و
انحرافاتِ گوناگونی بهوجود می آورد ،موجبِ هرج و مرج در داخلِ جریان ،موجبِ وقفه و عقب نشرنی و باالخره
شکس می گردد.

ب تفکّر و مُبارزه
سخنی چند دربارۀ اُسلو ِ
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برای آنکه وحدتِ تصمیم و عمل در یک جریان حکمفرما گردد ،الزم است نقشه و تمرکز ،جای
خودبهخودی و تَشَتّت را بگیرد:
ی جریان اجتماعی باید بداند به کجا می رود ،از چه راه و با نقشه به جای خود به خودی می رود .این مسئله را
نه فقط برای زمان های دور ،بلکه برای زمان های کوتاه ،سال ،ماه ،و حتی روز بداند .نقشۀ کار تنها برای فعاۀر ِ
عمومی نرس  ،بلکه برای فعاۀر ِ جزئی و حتی شخصی نرز الزم اس  .زیرا نقشه یعنی خالصه ای از بررسی و
پر برنی ،یعنی ه آهنگی در اجزا ِ کار .چه میخواهر و برای چه میخواهر  ،چه باید بکنر و برای چه باید
بکنر ؟ اینس سئواالتی که در ضمنِ لرحِ ی نقشه پر می آید.
یک نقشۀ صحیح نقشهای است که از دو جزء تشکیل شود:
 - 0هدفِ روشن و دقرق ،هدفی که رسردن به آن ممکن باشد.
 - 2لریقۀ وصول به هدف ،بهلور روشن و دقرق ،لریقهای که لی آن ممکن باشد.
"مُمکن" یعنی آن چرزی که وسائل و مقدماتِ کار ،محرطِ اجتماعی برای تامرن آن از روی هر حسابی که بشود،
مساعد و آماده اس  .ممکن یعنی چرزی که بر واقعرات مبتنی شود نه بر اوهام و خراالت و احساسات .در لرحِ
نقشه ،نباید برای تصورات جائی قائل شد .خونسردی و واقع برنی ،اساسِ لرحِ ی نقشۀ قابل اجراس  .تردیدی
نرس که ارادۀ آدمی موانع را از سر راه بر می دارد ،وۀی اۀبته باید برن موانع و اراده ای که می خواهد آن ها را از
مران بردارد ،تناسبِ الزم موجود باشد.
حزبی که دارای مغزِ خوب ،الالعاتِ کافی نباشد ،نمی تواند نقشۀ درستی لرح کند .مغزِ خوب و الالعاتِ کافی،
در نترجۀ نظ ِ تشکرالتی ،تجربه ،سنّ ِ حزبی ،کادرِ قابل و امثال آنها بهوجود می آید .بخشی از این مقدمات،
فقط در لولِ زمان تهره میشود .برای این کار ه زمان الزم اس  .وۀی بدون ش  ،با آنچه که امروز داری ،
بهمراتب بهتر می توانر کارکنر تا با آنچه که پنج سال پر داشته ای .
این باید گف که تنها نقشۀ خوب کشردن کافی نرس ؛ تمرکز بجای تشتّ باید آن نقشه بطور ه آهنگ و با
پش کار اجرا شود .برای اینکار الزم اس که دستگاهِ وسرعِ حزبی متمرکز باشد .یعنی بهوسرلۀ قدرتِ با شعور،
متفکر ،واقع برن و مبارزی اداره شود .این مرکز بمنزۀۀ مغزِ حزب اس وۀی بهلوری که ی مدیرِ زِبَردس
ارکستر ،با حرکاتِ چوبِ خود ،از آهنگهای گوناگون و آالتِ جور واجور ی سمفونیِ نشاطانگرزِ پرهرجان بهوجود
می آورد ،این مرکز با دستورهای دقرق خود از استعدادها ،ارادهها ،احساسات ،هرجانات ،افکار و تصمرماتِ مختلف
در ازمنۀ گوناگون و در لی حوادث جور واجور ،ی حرک ِ منظ ِ خوشآهنگی بهسوی کمال ایجاد می نماید.
همانلور که ،عالوه بر ی مدیر زبردس ِ ارکستر ،آهنگِ ساختهشده و منظمی الزم اس تا ه مدیر و ه
نوازنده موافقِ آن رفتار کنند ،برای فعاۀر ِ عمومی حزبی نرز ،اصول و استراتدی و تاکتر و نقشه الزم اس .
(ا.ط)
سرچشمه :مجلۀ دنرا ،بهمن 0225
بازگشت به فهرست

ب تفکّر و مُبارزه
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تحلیلِ اجتماعی روزِ زن در ایرانِ باستان
بهروز حسن زاده
اسفند روز از ماه اسفند (پنجم اسفند)
"اسفند" در اسالرر زردشتی یکی از امشاسپندان
(بیمرگانِ مقدّس) اس که از نخسترن آفریدگان
اهورامزدا اس  .نام اصلی " سفند" در اوستا به
صورت  Spanta Armaitiآمده اس Spanta .
به معنای "مقدّس" اس و  Armaitiبه معانی
"فداکاری"" ،بردباری"" ،اخالص" و "فروتنی" به
کار رفته و مجموعا ً به معنی "فروتنی مقدس"،
"بردباری مقدس" و "فداکاری مقدس" اس  .در
گاهان اوستا که سُرودههای خود زردش اس ،
هجده بار از او یاد شده اس  .به عنوان پرورش
دهنده آفریدگان ،مردم از لریق اوس که تقدس
مییابند ،او دختر اهورامزداس  .اهورامزدا وی را
میآفریند تا به رمهها چراگاه بخشد( .یَسنای  20 ، 50 ، 05 ،0۶و )04
در دیگر بخ های اوستا  Spanta Armaitiاغلب مترادفِ زمرن دانسته شده اس  .در"وداها" (کتاب مقدس
هندیان باستان) نرز آنرا با زمرن یکی دانستهاند .برخی از دانشمندان نام  Armaitiرا در اصل به معنای "مادر
زمرن" دانستهاند.
زنده یاد مهرداد بهار  Spanta Armaitiیا همان "سِپَندارمَذ" که بعدها به صورت "اسفند" در آمده اس را
با "الهۀ زمین" در اسالررِ هندی یکی دانسته اس  .اۀههای که کوهها را بر خویشتن بُردبارانه تحمل میکند و
درختان و برشهها را در خاکهای خود نگه میدارد .اۀههای که عظر  ،محک و درخشان اس  .از او چون مادری
مهربان یاد میشود که پذیرای فرزندانِ خوی به هنگامی اس که جان میسپارند.
"اسفند" اۀهۀ زمرن اس  .زمرن در اسالرر همۀ مللِ جهان مونث اس  .زیرا که بارور اس
همه بارها را تحمل میکند و همه را بر دوشِ خود تاب میآورد.

و بُردباراس  ،چرا که

تحلرلِ اجتماعی اسطورۀ اۀهۀ زمرن و ارتباط آن با مفاهرمی چون "بُردباری" " ،شکربایی" و "فروتنی" مو یدِ
این واقعر اس که نق ِ اجتماعی مادر و زن در جامعهای که این اسطوره را آفریده اس  ،با مفاهر "بُردباری"،
"شکربایی" و"فروتنی" پروند خورده اس در واقع ه چنانکه زنان ه چون زمرن در ی جامعۀ مردساالر بارها را
به دوش میکشند ،شکربایند و فروتن ،نمادِ آسمانی زنان نرز همرن گونه اس و نمونهی بردباری و شکربایی
اس .
بنابراین اگر روز اسفند از ماه اسفند را "روزِ زنان" بدانر  ،ما با ی زنِ عاشقپرشه و رمانتر همانند آنچه که
در "والنتاین" دیده میشود ،رو به رو نرستر  ،بلکه با زنی سرو کار داری که ه چون زمرن ،نمادِ باروری،
ایران باستان
روز زن در
تحلیل اجتماعی
ِ
ِ
ِ
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فداکاری ،فروتنی و شکربایی اس  ،زنی که ه چون زمرن بارها را به دوش میکشد و دم فرو نمیآورد و این
سرنوش ِ محتومِ زنان در جامعۀ به شدّت مرد ساالرِ ایران باستان اس  .خوی کاری [وظرفۀ] اصلی او "باروری"
اس  .ه چنانکه خوی کاری اصلی زمرن نرز باروری و توۀردِ گراهان اس .
بر این اساس "جشنِ اسفندگان" ه مرتبط اس با اۀهۀ زمرن و خوی کاری او که همانا "باروری" اس  .و
تفاوتهای جدی با واۀنتاین و جشنهایی از این دس دارد.
صاحب برهان قالع میگوید..." :در این روز جشن سازند و عرد نمایند .نر
در این روز ".

اس رخ پوشردن و درخ نشاندن

ابوریحان بررونی در اۀتفهر مینویسد" :پارسران او را {روز اسفند از ماه اسفند را} "مرد گرران" خوانند .زیراک
زنان به شوهران اقتراح کردندی (یعنی آرزو میخواستند) و آرزوها خواستندی از مردان".
"گردیزی" در زین االخبار مینویسد..." :این عرد خاصه مر زنان را بودی ،و این روز را مردگرران گفتندی ،که به
مرادِ خوی مرد گرفتندی "....
بهنظر میرسد که در این روز ه چنانکه اۀهۀ "زمرن" مردم را تشویق به بذرافشانی و باروری زمرن
میکند ،زنان نرز به تبعر از اۀهۀ زمرن آمادۀ باروری میشوند و جز معدود روزهایی اس در سال که حقّ ِ
انتخابِ مرد خود را دارند و آرزوهای خود را با او در مران میگذارند و از او بخش میپذیرند.
ابوریحان بررونی در آثار اۀباقره مینویسد...« :این روز عردِ زنان بوده و در این روز مردان به زنان بخش
مینمودند {هدیه می دادند} و هنوز این رس در اصفهان و ری و دیگر بلدان پهله باقی مانده و به فارسی
"مردگرران" میگویند».

دیوارنوشتهای در هندوستان:
"اگر تو نخواهی واردِ سیاست شوی ،سیاست به آرامی در زندگی تو وارد خواهد شد"( .ایلیچ)

بازگشت به فهرست

ایران باستان
روز زن در
تحلیل اجتماعی
ِ
ِ
ِ
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بیانیۀ کانونِ نویسندگانِ ایران بهمناسبتِ  8مارس
شص و هف سال لول کشرد تا روزی که
زنان برای گرامرداش مبارزات خود برگزیده
بودند ،به عنوان روزی جهانی به تقوی ها راه
یابد .جنب زنان که با خواس ِ حق رأی و
حقوق برابر با مردان آغاز شده بود ،علیرغ
سرکوبها ،دامنهی مبارزات و مطاۀبات خود
را گسترش داد .تاریخ جنب  ،سرشار از نام
و یاد زنانی اس که جان و هستی خود را بر
سر اثبات ضرورت برابری و احقاق حقوق
نرمی از جامعه گذاشتهاند.
 1مارس که هوی خود را از مبارزات
سازمانیافتهی زنان برابریخواه گرفته،
همچون جنب های دیگر همواره از سوی
سرمایهداری مردساالر در خطر مصادره بوده
اس  .رسانههای جریان اصلی و حاک بارها
کوشردهاند از وجه معترض این روز بکاهند و آن را به یادبود واقعهای تاریخی یا روزی برای شادباشگویی تقلرل
دهند؛ زنان مبارز را چون جزیرههایی دور از ه تصویر کنند و ضرورت به ه پروستن آنان را نادیده بگررند1 .
مارس گرچه پروند ناگسستنی خود را با مفهوم مبارزه حف کرده اس  ،اما دیگر ۀزوماً موصوف به صف
سازمانیافتگی نرس .
در ایران نرز که هر چرخشی به سم سازمان یافتن با سرکوبی آشکار روبهرو میشود ،تشکلیابی زنان به مراتب
دشوارتر بوده اس  .اگر در بسراری کشورها برابری زنان و مردان به شکل صوری و قانونی پذیرفته شده اس  ،در
قوانرن ایران زن شهروند درجه دو ،نصف مرد و نرازمند قر اس  .حکوم هر اقدام قانونی و فراقانونی ممکن را
در سرکوب و به حاشره راندن زنان به کار میبندد .هر جا که قانون از چنگاندازی به حقوق زنان باز میماند،
دس سرکوب از آسترن عرف و سن بررون میآید .عرفی که به مدد سلطهی حکوم بر آموزش و رسانه
پروسته بازتوۀرد میشود و به سن های مرده ،جس ِ زنده میبخشد .این سلطه تا آنجا پر میرود که اخبار
قتلهای «ناموسی» و خشون علره زنان به مسئلهای تلخ اما خارج از اوۀوی بدل میشود .قتل مونا حردری،
کودکهمسر قربانی قتل «ناموسی» و قوانرن زنسترز ،افکار عمومی را جریحهدار میکند اما عرصه را بر قاتالن و
قانونسازان تنگ نمیکند .آنچه که زنان مبارز را ساۀرانِ سال از افشای شکنجههای جنسی و تجاوز در زندانها
باز داش  /باز میدارد ،اکنون زنان آزاردیده در خانه و خرابان و محل کار را به سم سکوت میراند .نام و روای
مقاوم زنان زندانی چون زینب جالۀران و مری اکبری منفرد که بدون حتی ی روز مرخصی و بدون هرچ
چش اندازی از آزادی ،روزهای حب را تاب میآوردند ،جز هنگام برماری و رنجوری جس شان به متن اخبار راه
نمییابد .قل ها و رسانههای مستقل نرز که میکوشند تجربهی زنان ،رنج تبعر ،و روای سرکوب آنان را به
نحوی ثب کنند ،از ی سو گرفتار سانسور مضاعف میشوند و از سوی دیگر در جامعهی مردساالر هرگز در
ت  8مارس
کانون
بیانیۀ
نویسندگان ایران بهمناسب ِ
ِ
ِ
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مرکز توجه قرار نمیگررند .این همان ساز و کاری اس که آثار نویسندگان و هنرمندان زن را که خواسته یا
ناخواسته حاوی رگههایی از انکار وضعر موجودند ،در بهترین حاۀ در روند پخ و توزیع و ارائه به حاشره
میراند.
سوی دیگر سرکوب و انکار صداهای معترض اما ،هراس حکوم اس از اینکه ست و حذف سرستماتر  ،زنان را
به یکدیگر نزدی کند یا حول مطاۀبهای گرد آورد .زیرا تاریخ جنب زنان نشان داده اس که تنها مبارزات
سازمانیافته و آگاهیبخ  ،رخنههای غررقابل ترمر در پرکر به ظاهر استوار نظام مردساالر ایجاد میکنند .نرز
نشان داده اس که زنان از پ ِ هر سرکوبی قالعانهتر به مردان باز میگردند و هر مصادرهای ،به ظهور جریانی
پرشروتر میانجامد.
از این رو کانون نویسندگان ایران در آستانهی  1مارس ،بر دو حق مغفول ماندهی زنان ،حق تشکلیابی و حق
نشر آزادانهی آرا و آثارشان تأکرد میکند و حمای خود را از مطاۀبات برابریخواهانه و احقاق حقوق آنان اعالم
میدارد .کانون نویسندگان ایران همچنرن خواستار آزادی همهی زندانران سراسی از جمله زنان شجاع در بند
اس .
گرامی باد  1مارس! گرامی باد مبارزات زنان!
کانون نویسندگان ایران
 04اسفند 0011

بازگشت به فهرست

ت  8مارس
کانون
بیانیۀ
نویسندگان ایران بهمناسب ِ
ِ
ِ
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اُمید ،خوشبینی نیست
نویسندگان :فلدمن و کورن /برگرداننده :داود جلرلی

شرک
مالنی ،شری ِ  04ساۀۀ ی
مهندسی ساختمانی برجسته در بوستون،
نمیتوانس این واقعر را بپذیرد ،که در
بنشرند و به
اتاقِ انتظارِ ی پزش
هنرهای ناخوشآیندِ آنجا خرره شود.
درآنجا ،او بر از همه به مشاورش در
دانشگاه میاندیشرد ،که به او هشدار داده
بود که "موفقر در محرطِ تح ِ سلطۀ
مردان نمیتواند آسان باشد" .اما او ی
مبارز بود و نمیخواس دلسرد شود .سرپرستان روحره او را خوب شناخته بودند ،و برای تحری او پروسته با
واگذاری مسئوۀر های برشتر به او پاداش می دادند .در واقع ،زندگی شخصی و حرفه ای او توضرح چگونگی
استفاده از قوۀ ابتکار و پشتکار برای غلبه بر مشکالت و موانع دشوار بود .اما این بار قضره بکلی فرق میکرد .این
جس او بود که به او خران میکرد .او باید با کاه وزن اضافی و رنگِ زردی که رنگِ چشمان او را تغررر داده
بود کنار می آمد .اما بعد درد پدیدار شد .دردی عمرق ،کشنده و لاق فرسا .شدّتِ درد ،او را واداش تا به
پزش مراجعه کند ،و در لی ی هفته ،به تدریج معلوم شد .که سرلانِ ۀوزاۀمعده دارد.
دکتر تامرکا ،درحال بررسی اسکن( PETعک تموگرافی) در دفترِ کارش بود ،او در اندیشۀ چرزی بود که باید به
مالنی میگف  .به نظر او چنرن میرسرد که ،بعد از  21سال کار و تجربه ،چنرن گفتگویی چقدر دشوارتر شده
بود .قطعا آدمی به باهوشی مالنی ،با جستجو در گوگل ،درباره سرلانِ ۀوزاۀمعده و همرنلور با صف های(
مرگبار ،زیانبار) و احساساتی که با این نحوس ِ ویده همراه اس (غده ای که شهرت خود را به غده شناسی
میدهد) آشنا شده بود .او بیتردید از قبل ،این حقرق  ،را که تنها درصد کوچکی از چنرن برمارانی میتوانند
مدتِ لوالنی زنده بمانند را میدانس  .دکتر تامرکا دۀ میخواس به مالنی امرد بدهد .اما ،تح این شرایط،
آیا صحب کردن دربارۀ امرد نمیتوانس ناصادقانه باشد؟ شاید ،دکتر تامرکا فکر کرد ،به جای دادن امرد ،باید
درباره اهدافی که او در لی زمان از دس داده بود سخن بگوید ،او را برای سناریوی احتماۀی که ممکن بود
چندماه لول بکشد آماده کند .این کار احساس بهتری ایجاد میکرد ،اما آیا نمیتوانس امرد مالنی را نابودکند؟
اندیشۀ دکتر تامرکا چرزی را که ما "اُمردِ دوگانه" میخوانر دربرمیگررد .غده شناسان و پزشکانی که از برمارانِ
به شدّت بدحاۀی مانند مالنی مراقب میکنند ،اغلب خودشان را گرفتار چنرن مخمصه ای مییابند .از ی
لرف ،آنها نگران آن هستند که درمران گذاشتن تمامِ حقرق درباره وضعر درمانی با برمار ،میتواند امرد
برمارانشان را از برن ببرد ،که در چنرن حاۀتی کار به یاس خت میشود .اما آنها نسب به راهبرد مقابل ه
اُمید ،خوشبینی نیست
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نگران هستند :زیرا عدم ارائۀ درس تمامِ الالعات درمانی مربوله یا سرپوش گذاشتن روی آن الالعات ،میتواند
برمار را به راهِ امردِ کاذبی هدای کند که برماران درآن راه زمان و فضا را برای آمادگی احساسی خود و خانواده
شان برای آنچه منتظرش هستند نادیده بگررند.
پزشکان ،گرفتار دراین دوگانگی ،وسوسه میشوند تا دس از کار بکشند و نترجه بگررند که شغل آنها نشان
دادن امرد نرس  .اما این ه نترجهگرری قابل دفاعی نرس  .انکار نراز افراد به امرد سبب از برن رفتن آن
نمیشود .این وضع دشوار نترجه نگاهی کامال تنگ نظرانه اس  -نظری که به صورت عادی در دنرای پزشکی
حف میشود -که "امرد" را با "عالج" برابر میداند.
اگر ما در این برابری دقرق شوی  ،معنی آن پذیرش این نکته اس که امرد برای برمارانی که عالج آنها
غررممکن اس به سادگی دس یافتنی نرس  ،مگر این که ،آنها حقرق ِ درمانی (دادنِ الالعات به برمار و
خانواده او) را انکار کنند.
اما آیا برای پزشکانی که مایلند سازمان جدیدی از پدوه را در روانشناسی دنبال کنند و درک گسترده تری از
"امرد" دارند ،درکی که به ورود حقایق دشوار اجازه میدهد را میپذیرند ،این آبهای آۀوده قابلِ کشتررانی
اس ؟ .و چون واقعر های ناخوش آیند خارج از قلمرو برماری در زندگی ما نفوذ میکنند ،این درک جدید نرز
صرف نظر از آنکه با چه مشکالتی مواجه هستر و چه تاوانهایی دارد ،امکان پذیراس .
امرد ،اندیشۀ آرزومندان ،خوشبرنی ،یا "قدرتِ اندیشۀ مثب " نرس  .اۀبته با خوشبرن بودن ،مشکلی وجود
ندارد .پدوه نشان میدهد که خوشبرنی با نتایج مفرد بسراری
پروند دارد .اما بهمعنی آن نرس که خوشبرنی همانندِ امرد اس  .وقتی مردم امردوارند ،هدفهای
فرهنگنامۀ آکسفورد خوشبرنی را "احساسی که احتماال در
آنها احتمالِ تحقّقِ بر تری دارند
آینده باید چرزهای خوب ،برشتر از چرزهای بد اتفاق برافتد"
تعریف میکند .روان شناسان برجسته ای چون چارۀز کاروِر و
مرشل شِرر ،که حرفۀ مطاۀعهی خوشبرنی را ایجاد کرده بودند ،خوشبرنی را گرایشی به باور آنکه پیآمدهای
زندگی عموما مثب  ،مطلوب یا خواستنی خواهد بود توصرف میکنند .به عبارت دیگر ،خوشبرنها ،به سادگی
باور دارند که کارها روبه بهترشدن خواهند داش  .آینده مشرف به خوب بودن اس  .به این خالر ،اغلب گفته
میشود خوشبرنها عرن ِ سرخ رنگ به چش میزنند یا نرمۀ پُرِ ۀروان را می برنند.
اما امرد مانند دیدن نرمهی پرِۀروان نرس  .امرد حتی زمانیکه ۀروان ،تنها ی سوم یا اصال آبی ندارد قابل اجرا
اس  .به دۀرل آنکه امرد واقعی ،به زندگی در دنرای فانتزی ربطی ندارد ،امرد مربوط به پویائی در این زندگی
(واقعی) اس  .مثال ،امرد رنج و درد را انکار نمیکند.
کتاب اَبَرتغررریافتگان(  -)2100اثرمشترک داوید بی فلدمن ،دانرل کراوِتز ،مشخصات  0۶تن نجات یافتگان از
آسرب و تراژدی را که وارد انجام کارهایی شدند که دنرا را جای بهتری میسازد نشان میدهد .خط مشترک
داستانهای آنها چرزی اس که "امردِ واقعی" خوانده میشود .اگرچه همهی این تغررریافتگان ،روحی امردوار و
آینده نگر را نمونهسازی میکنند ،اما به شدت در واقعر های وضعر آنها نرز ریشه دارد .وقتی که جرمز
کامرون ،تنها نجات یافته ازی ۀرنچ (کشتن بدون محاکمه) جمعی ،اوۀرن شعبه انجمن ملی برای پرشرف ِ
رنگرن پوستان را در آندرسون ،ایندیانا تاسر کرد ،برای (جلوگرری از) تفکر مسکن در مرلواکی ،ویسکانسرن
تالش کرد ،و سرانجام موزه هوۀوکاس سراهان امریکا را بناکرد ،دچار این توه نبود که دنرا جای شگف انگرزی
اُمید ،خوشبینی نیست
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اس که کارها به راحتی پر خواهند رف  .برعک  ،او میدانس که ممکن اس با مقاوم متناوبی رو در رو
شود ،اما باور داش که با این حال قدرت تالشهای او میتواند به ساختن دنرای بهتری برای امریکاییهای سراه
پوس کم کند .همان لور که او در زندگی نامه خود زمان ترور( )0۴12نوش " :من با ایمان و دعای
همرشگی بر ۀب ،مصم بودم دستان را روی فرمان و چشمان را روی ریلها حف کن ".
وقتی مردم امردوارند ،هدفهای آنها احتمالِ تحقّقِ برشتری دارند
افرادی مانند کامرون که برای هدفهای مهمی مبارزه میکنند ،اۀزاما چون دنرا را با عرن رنگی میبرنند
چنرن نمیکنند .ه چنرن دانشمندانی که دالورانه برای پایان دادن به همهگرری کووید 0۴-مبارزه میکنند ،یا
برماران سرلانی که تحمل درمان را با اثرات جانبی دردناک آن انتخاب میکنند میدانند مسرر دشواری خواهند
داش  ،اما بهپر میروند چون اهداف ارزشمندی را یافته اند که "دس آنها را روی ماشه" حف میکنند.
این امر منبع امرد آنها اس .
امرد ،درجوهرِ خود ،ی احساس اس  .اما ،برخالف اکثر احساسها ،این ح امکان خلقِ واقعر را دارد.
بسراری از اوقات ،ما به واقعر  ،ه چون خاۀقِ احساساتِ خود فکر میکنر  .اکنون به الراف خود نگاه کنرد و به
اشرای الراف خود توجه کنرد .آنها قبل ازآنکه آنها را درک کنرد در واقعر وجود دارند .اما امرد ،نوع ویده
ای از درک اس  :امرد ،درک از چرزی اس که هنوز وجود ندارد .درکی از آن چرزی اس که میتواند امکان
پذیر شود.
و پدوه نشان میدهد که ،وقتی مردم امردوارند ،اهداف آنها با احتمال برشتری به واقعر تبدیل میشود.
فلدمن و همکاران او در سال  ،211۴در پدوهشی در نشریه روانشناسی اجتماعی و جنایی از دانشجویان دانشکده
خواستند تا هف هدفی را که میخواهند در ماههای آینده انجام دهند ۀرس کنند .بعد برای هری از این
هدفها به دانشجویان آزمون روانشناسی مختصری را که به مقراس امرد به تحقق هدف معروف اس دادند .سه
ماه بعد ،از آنها خواسته شد به ۀرس اهداف گذشتۀ خود نگاه کنند وپرشرفتی را که درهری ازهدفها داشته
اند ارزیابی کنند .نترجه سرراس بود :کسانی که در آغاز مطاۀعه ،امرد برشتری برای رسردن به ی هدف
داشتند ،در پایان مطاۀعه ،احتمال برشتری برای گزارش تحقق آن هدف داشتند.
این به خالر آن نرس که امرد قدرتی جادویی دارد .به خالرآن اس که وقتی مردم اعتقاد داشته باشند که
دس یابی به هدفی که دۀواپ آن هستند امکان پذیر اس  ،احتمال اینکه برای تحقق آن گام های برشتری
بردارند هس .
این نوع امرد در برابر زبان زدی که احتماال پر از این شنرده اید ،یعنی «امرد ی راهبرد نرس » قرار میگررد.
اۀبته ،حقرق دارد که صرفِ "احساس" ،امرد ی راهبرد(استراتدی) نرس  :اگرچه احساس میتواند ما را زمانی
که دۀتنگر سرپا نگهدارد.
اما امرد بر از ی احساس اس  .امرد شروه ای از تفکر اس که ما را به اقدامِ عملی وا میدارد .جرن فوندای
هنرپرشه وقتی که گف "،امرد عملگرایی اس " قطعا این چش انداز را بران میکرد.
تایرد او به خوبی با مدل وسرعا پدوه شده از امرد در ادبرات روانشناسانه ،که درحقرق به نظریه امرد معروف
اس مطابق دارد .این مدل اگرچه به « نظریه» معروف اس  ،اما از زمان مطرح شدن اوۀره آن در سال0۴1۴
توسط سی.آر.سرندر روانشناس ،با صدها پدوه مورد پشتربانی قرار گرفته اس .
اُمید ،خوشبینی نیست
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سرندر رویکردی ریشهای را برگزید .او در لی ی سال کار جدا از شغل خود در دانشگاه کانزاس ،به رهبران
جوامع ،از جمله سراس مداران ،روحانران ،آموزگاران و مدیران مراکز کسب و کار نزدی شد ،و از آنها
درخواس کرد تا با استفاده از هر تعریفی که از امرد دارند ،امردوارترین فردی را که میشناسند نام ببرند .بعد ،تا
جایی که میتوانس با افرادی که درۀرس آنها بود مصاحبه کرد .آنچه او کشف کرد به صورت شگف انگرزی
ساده بود ،باز ه نظر قدرتمندی امرد.
یعنی ،او دریاف که افراد امردوار سه چرز را به اشتراک میگذارند -اهداف ،مسررها و فعاۀر  .اگرچه سرندراین
سه را" اجزا " امرد خواند ،اما فکرکردن به آنها ه چون سه شرط برای کامرابی امرد ممکن اس مفردترباشد.
در قرنِ گذشته ،انسان پرواز را فراگرف  ،روی کره ماه فرودآمد ،جهان را شبکه کرد و بسراری از برماریها را
ریشهکن کرد.
اول ،مصاحبه شوندههای امردوار او ،احساس روشنی ازهدف هایشان داشتند ،و به آن اهداف احساس تعهد
میکردند .به عبارت دیگر ،آنها چرزی داشتند که برای آن امردواربودند .آگرچه کلمه"هدف" به نشان دادن
منظورهای قراردادی مانند ترفرع یا فراغ ازمدرسه گرای داش  ،اما سرندر دریاف که اهداف آن افراد اغلب
دربسراری ازعرصههای زندگی ،از پیآمدهای مربوط به امورشغلی گرفته تا اموراجتماعی یا حتی اشتراقهای
روحی توزیع میشوند .درحقرق  ،اهداف اۀهام گرفته ازارزشهای گرانبهای شخصی ما به باال بردن انگرزه و
رضای برشتر گرای دارد.
دوم ،مصاحبه شوندههای امردوار سرندر اعتقاد داشتند مسررهایی -به صورت محاورهای معروف به لرحها یا
راهبردها – وجود دارند که به آنها اجازه دس یابی به اهدافشان را می دهد .به عبارت دیگر ،آنها اعتقاد
داشتند حداقل ،چرزی وجود دارد که آنها باید برای حرک به سوی دس یابی به هدفهایی که پذیرفته اند
انجام دهند .براساس امرد درمانی ،وقتی افرادعمل نمیکنند ،اغلب به خالر آن اس که اعتقادی به آنکه راهی
برای رسردن به هدف هایشان وجود دارد ندارند ،یا اگر راهی وجود دارد ،بهنظرشان خرلی لوالنی یا دشوار
میرسد .اما افراد امردوار تمایل دارند مجموعه یا راه دشوار را به صفی از گامهای کوچ تری که میتواند در ی
زمان ازمران برداشته شود تقسر کنند .اما ،آنها دچار هرج توهمی که تمام مسررهای حرک آنها جواب
خواهد داد نرستند .آنها درک میکنند که چرزهای بدی میتواند رخ دهد و اغلب ه رخ میدهد .از این رو،
درمییابند که قسمتی از برنامههای آنها میتواند به بن بس بخورد ،اما آنها تمایل دارند مسررهای مختلف
متنوعی را آزمای کنند.
سرانجام ،مصاحبه شوندههای سرندر اعتقادِ خللناپرری به تواناییهای خود داشتند ،چرزی که او آن را "فعاۀر "
نامرد .اگرچه آنها قبول داشتند که تالش به سوی آهدافشان میتواند دشوارباشد ،اما بازه – به صورت واقعی-
اعتقاد داشتند که میتوانند با حف تالش ،اهدافشان را تحقق ببخشند .همانلور که در کتاب محبوب کودکان
مهندس کوچکی که میتواند واتی پرپر( ،)0۴21چنرن اعتقاد دارد که " فکرمیکن میتوان " امرد آنها
رابرآورده کن و برای عمل به آنها انگرزه بده .
به عبارت دیگر ،امرد بسرار دوراز مثب اندیشی ساده ،ی واقعگرایی اس  ،درعرنحال رشتهای از باورهای روبه
آینده اس که تالشهای ما را برای ساختن آیندهای بهتربهپر میبرد .همانلور که باراک اوباما در عنوان
کتاب خود جسارت امرد( )211۶توضرح میدهد ،امرد جسارت اس  .امرد نگاهی سرد و سخ را به واقعر
درگرر میکند ،اما با اینحال به اندازه کافی برجسته اس تا باور کنر که آینده بهتری امکان پذیراس  .برخی
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ممکن اس آنرا بی پروایی( معادۀی برای جسارت) بنامند ،اما اهداف بسراری که مردم زمانی باور داشتند که
غررممکن اس  ،اکنون ممکن گشته اس  .در قرن گذشته ،بشر پرواز را آموخ  ،در کره ماه فرودآمد ،جهان را
شبکه کرد ،وبرماریهایی مانند فلج الفال و آبله را که زمانی همهگرر بودند ،ریشهکن کرد یا به صورت مهرجی
آنرا کاه داد.
از اوایل دهۀ  ،0۴۴1صدها پدوه نشان داده اس که این شکل از امرد قویاٌ به سالم روانی و جسمی (افراد)
وابسته اس .
برای پدوهشگران ،آزمای ارتباط برن امردواری و سالم روانی نسبتاً آسان اس  .پدوه های نوعیِ دس
اندرکار مدیری پر برنیهای تندرستی برای نمونههای زیادی از مردم  ،با یکی ازآزمونهای امرد زرادخانه
کوچ روانی -اغلب آزمونی 02نکته ای از مسررها و فعاۀر درواقع معروف به مقراس امرد -همراه هستند .شاید
تعجب آورنباشد که ،چنرن پدوه هایی درمییابند که امرد بر تر با سطح ک تری از افسردگی و اضطراب
پروند دارد .امرد به شروههای بسراری ،وارونه چنرن احساساتی اس  .نظربه اینکه افسردگی آغلب مردم را به
این باور میرساند که چرزی که بتوانند برای بهبود زندگرشان انجام دهند وجود ندارد ،زمانی که افراد امرد را
تجربه میکنند ،درس به باور مخاۀف آن تمایل دارند .با همان مشخصه ،اگر اضطراب بتواند سخن بگوید ،ممکن
اس چرزی شبره به این بگوید :کارهای بد راه را میبندند و راهی برای متوقف کردن آنها وجود ندارد.
از سوی دیگر ،امرد ممکن اس پاسخ دهد :اگر اتفاقات بدی رخ میدهد ،از عهده آنها برخواهرد آمد و بازه
دسترسی به اهدافی که برشترین اهمر را برای شما دارند امکان پذیر اس .
تعداد فزایندهای از پدوه ها امرد را با سالم جسمی بهتر نرز پروند میزنند .افراد با امرد باال نسب به همتایان
کمتر امردوارخود برشتراحتمال دارد که سرگاری نباشند ،منظ ورزش کنند و رژی غذایی ساۀ تری داشته
باشند .آنها به دنبال آسرب های جدی ،احتمال برشتری دارد که پ از آن تعهد کاملی به بهبودی و دس
یابی به عمل برشترنشان دهند.
امرد به بهتر کنارآمدن فرد با شرایط درمانی دردناک ،ازجمله دردهای فلج کننده ناشی از آسرب ستون فقرات و
درد نوجوانانی که از سوختگیهای جدی نجات یافته اند نرز وابسته اس  .پدوهشگران دری نمونه پدوه
توضرحی ارتباطِ امرد -درد ،از افراد خواستند تا آزمون مقراس امرد را پرکنند و بعد چاۀ به اصطالح"فشار
سرد" را تحمل کنند یعنی دس غرربرتر( معموال دس چپ) خود را در ی تش آب زیرآب یخ ببرند و تاجایی
که امکان دارد زیرآب نگه دارند .افراد با امرد برشتر دردوره ای با مرانگرن کال  2دقرقه ،دس هایشان را تقریبا
21ثانره لوالنیتراز همتایان با امرد کمترخود ،زیر آب نگه داشتند .با توجه به آنکه دس تنها پ از 0-2دقرقه
مرل به کرختی میکند و آسرب نسج دس میتواند رخ دهد این زمانی لوالنی اس .
کسانی که امردشان باالتر رتبهبندی میشود بر از کسانی که امرد آنها پایرنتر رتبه بندی میشود به زنده
ماندن لوالنیتر تمایل دارند.
این تحمل برشتر درد ،ممکن اس حداقل تا اندازهای از سطح پایرنترفاجعه سازی درد ،از سطح پایرن تمایل به
نشخواراحساسات درد ناشی شود .این جورنرس که افراد با امرد باالتر به درد توجه نمیکنند .آنها ه به درد
توجه میکنند .این امر صرفا به این خالراس که آنها مایلند روی اهدافی که برای انجام آن تالش میکنند
حتی تمرکز برشتری داشته باشند .با معلوم بودن آنچه که ما روی آن تمرکزمیکنر ازۀحاظ ادراکی به رشد
قوی ترگرای دارد( وآنچه ما روی آن تمرکز نمیکنر ازۀحاظ ادراکی به رشد ضعرف تر تبدیل میشود) ،این
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امر ممکن اس به احساس درد خفرفی منجرشود .این معادل روانی نگاه به دوردرهنگامی اس که ما به کشردن
ماشه در اسلحه نزدی میشوی .
عالوه براین یافتهها ،حتی شواهد فزایندهای وجود دارد که امرد در افراد سرلانی لول عمر برشتری را پر
برنی میکند .ما به اتفاق همکاران خود ماریه باکرتاس ،جی هال و مارک او رورکه ،اخررا دادههای بر از 511
برمار دارای سرلان پرشرفته را که مسکن درمانی دریاف میکردند از نو تحلرل کردی  .ما نمونهها را به دو گروه
بزرگ – کسانی با امرد برشتر و کسانی با امردواری کمتر-
تقسر کردی و این امررا که آیا برمارانی که پدوه با امرد
در قرنِ گذشته ،انساان پارواز را
برشترخواندن آن ها آغازشد لوالنیترزنده ماندند بررسی کردی .
فراگرف  ،روی کره ماه فرودآمد،
قادر به استفاده از
گفتن این امرمه اس که ما دراین پدوه
مقراس امرد معموۀی  02فقره ای(که درباال ذکرشد) نبودی ،
جهان را شبکه کرد و بسراری از
چون ما به بررسی دوباره دادههایی محدود بودی که از قبل
برماریها را ریشهکن کرد.
جمعآوری شده بودند .درعوض ،ما تصمر گرفتر افرادی را که
امرد باالیی داشتند ازلریق پاسخ آنها به سه پرس بیپردهای
که ازآنها پرسرده شده بود رتبه بندی کنر که آنها چقدر با
اظهاراتی مانند" من احساس امردواری میکن " موافقند .در کمال تعجب ما ،کسانی که امرد خود را باال ارزیابی
میکردند برشتر از کسانی که امرد آنها پایرن تر بود به زنده ماندن گرای داشتند.
به خالر داشته باشرد که افراد شرک کننده در این پدوه بهشدت برمار بودند .همه آنها سرلانهای
پرشرفتهای داشتند که پزشکان پر برنی کرده بودند احتماال لی یکی دوسال جان آنها را خواهد گرف .
احتماال بسراری از آنها می دانستند که درمانی دردس نرس  .و اما ،امرد زنده ماندن برشتر را پر برنی
میکردند .پ  ،آنها به چه چرزی امرد داشتند؟
اگر تصورکنر که "امرد" و"عالج" ی چرز هستند این پرس ممکن اس مزخرف بهنظر برسد .اما تعریف
سرندر از امرد نشان میدهد چرا این تصورضرورتا موردی ندارد .امرد هرزمانی که افراد هدفی دارند که نگران
تحقق آن هستند میتواند وجود داشته باشد ،به وجود مسررهایی که میتواند به تحقق آن هدف منجرشوند باور
دارند ،و با فعاۀر شخصی احساس قدرتمندی میکنند.
اۀبته ،امرد ممکن اس روی هدف درمان سرمایهگذاری شود .با معلوم بودن پرشرف های اخرر در درمانهای
غده شناسی ،امردِ درمان برای افراد بسراری بهصورت روشنی میدرخشد .بهعالوه ،افراد گاهی قطعا لوالنیتر از
انتظارپزشکان زندگی میکنند .اما ،زمانی که درمان ،با وجود برشترین تالش پزشکان ،برماران و خانوادهها مرسر
واقع نمیشود ،به معنای آن نرس که امرد ه دیگرامکان پذیرنرس .
چندسال پر  ،فلدمن و دستراران پدوه او از خانههای دهها نفرمبتال به برماری سرلان غررقابل درمان که
برای مراقب آسایشگاهی انتخاب شده بودند بازدید کردند .چون برخورداری ازمراقب آسایشگاهی به معنی پایان
تالشهای درمانی اس ؛ آنها درباره اینکه آیا این برماران هنوز احساس امردواری میکنند کنجکاو بودند .از
اینرو ،آنها مقراس امرد را اجرا کردند و دریافتند که ،در واقع سطح امرد این افراد باالتر از افرادی بود که به
دریاف عالج درمانی ادامه میدادند ،اگرچه تنها ی سوم ازآنها گفتند که هدفشان درمان شدن بود .پ ،
آنها به چهچرزی امرد بسته بودند؟ آنها درباره امردهایی صحب کردند که مختلف و زیبا بودند ،از جمله "
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ازسرگرفتن عکاسی دیجرتال"" ،راندن هلی کوپتر" " ،نوشتن چرزهایی درباره زندگی خودم"" ،وق گذرانی با
نوههام"" ،گذشتن ازآنچه که دردنرا دارم" ،و"ۀذت از روزهای باقیماندهام" .برای این برماران ،امرد ،حتی
دروضعرتی که افراد دیگرممکن اس نومردی تلقی کنند کامرابی بود.
ی برمار ،به اس نِد ،امرد را در این مفهوم به بهترین شکل توضرح میدهد .مردی با ح عظر شوخ لبعی،
که تمام عمر خود را صرف جمعآوری شوخیها(جوک) کرد .در واقع ،نِد ،بر از  0111جوک میدانس  .اواغلب
با نر خند میگف " وتازه این تعداد شوخیهای مستهجن را شامل نمیشود ".او درسن  10ساۀگی ،زمانی که
ناتوانی قلبی که سالهای زیادی با آن زندگی کرده بود به سرع پر رف تا جائی که او درخانه توان مراقب
از خود رانداش  ،در آسایشگاهی بستری شد .ی روز آخرشب ،یکی از کارکنان او را درحاۀیکه دراتاق به
آرامی گریه میکرد پردا کرد .وقتی که او با احترام از نِد پرسرد چه چرزی در ذهن دارد ،او پاسخ داد ":تمام
شوخیهای من ،با من خواهند مرد .نوههای من هرگز موفق به شنردن آنها نخواهند شد".
کارمند آسایشگاه به او پرشنهاد کرد که ند نوشتن آنها را آغازکند ،و دفترچه و قلمی به او قرض داد .او با ۀذت
و اشتراق تمام صفحات دفترچه را با نوشتن شوخیها پرکرد .بعدا دفترچه دومی به او داده شد ،اما او برای
نوشتن بسرار ضعرف شده بود .از این رو ،کارمند آسایشگاه صندۀر را کنار تخ او گذاش وگفتههای او را
نوش  .سپ  ،تقریبا ی هفته بعد ،نِد درخواس غررمعموۀی کرد .او گف  "،من میخواه ی نمای کمدی
اجرا کن  ".تر مراقب با اشتراق موافق کرد .روحره او اساسا درعرض چند روزی که او آماده میشد باال رف .
 42ساع بعد ۀحظه بزرگ فرا رسرد .تقریبا تمام کارکنان همراه با برماران دیگر برای شنردن نمای نِد گرد
آمدند .او از تخ خود ،که به کریدور برده شده بود ،نمای مهرجی را اجرا کرد .شنوندگان او بیاخترار
میخندیدند ،و درصورت اوۀذت موج میزد .درهمان ۀحظه و روزهای منتهی به آن ،او تمام شرایط را برای
کامرابی داش  :هدفی که حقرقتا برای او پرمعنا بود ،راهی برای رسردن به هدف ،وعاملی برای عملی ساختن آن.
اگرچه ند تنها ی هفته بعد درگذش  ،اما میدانس که بهترین هدیه پرمعنایی را که می توان تصور کرد به
شنوندگان -و به خودش -تقدی کرده بود.
امردِ فعال ،ی موتورِ روانی اس که تالش برای رسردن به اهدافِ مه را به پر میراند.
بسراری از ما به سختی میتوانر آنچه را که باید برای ند و دیگر برماران العالج دوس داشتنی باشد درک
کنر  .اما این واقعر که آنها میتوانند امرد را تجربه کنند به ما نشان میدهد که بن بس دوسویهای که ما
درآغازاین نوشتار به آن اشاره کردی ی بن بس کاذب اس  .دانستن حقرق  ،حتی زمانی که ترسناک اس ،
مانع تجربه امرد نمیشود .امرد حتی تح شرایط ترسناک امکان پذیراس .
این شاید اکنون بصررتی مه تر ازهمرشه اس  .تردیدی وجود ندارد که دوسال گذشته ،در خالره افراد بسراری
درراس آسرب زا ترین سالها بوده اس  .کووید0۴-در 00مارس سال  2121از سوی سازمان بهداش جهانی
ی برماری همهگرراعالم شد .پ ازآن ،مرلرونها نفرلعمه این برماری وحشتناک شدند .در برابراین صحنه،
دنرای ما ه در راس مصرب های بسرار ،از بیعداۀتی ندادی جاری ،ناآرامی سراسی و مصرب های لبرعی
سرگرجه گرفته اس  .افراد اندکی میتوانند از کلمه"امرد" برای توصرف زمانی که ما ،درآن زندگی میکنر
استفاده کنند .درعوض کلماتی مانند" تراژی " و " اندوه زا " به ذهن میآیند .مردم ترسرده ،غمگرن ،عصبانی و
دچاراندوه هستند.
اُمید ،خوشبینی نیست
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صریح باشر  ،امرد به صورت جادویی نمیتواند به ندادپرستی خاتمه دهد ،کووید 0۴-را از برن ببرد ،سرلان را
درمان کند ،یا فورا به هرهدف مهمی تحقق ببخشد .اما امرد فعال ،اغلب ی موتور روانی اس که تالشهای
افراد را برای عملی کردن (اهداف) به پر میراند .همانلور که ربکا سول نر مقاۀه نوی و لرفدارعمل در
سال  210۶در گاردین نوش :
مخاۀفان شما ممکن اس دوس داشته باشند شما باورکنرد که او نومرد اس  ،که شما قدرتی ندارید ،که هرچ
دۀرلی برای عمل وجود ندارد ،که نمیتوانرد پرروزشوید .اما ،امرد هدیهای اس که نباید ازآن صرف نظرکنرد،
قدرتی اس که نباید آنرا دور برندازید.
مه نرس که مخاۀفان شما در زندگی چه کسانی هستند و چرستند ،امرد چرزی اس که شما باید هرگزاز
دس ندهرد .جایی که احساس امرد میکنرد ،ازخودتان بپرسرد برای تغررر شرایط ،برای امرد در زندگی خود و
در جهان پررامون خود چه میتوانرد بکنرد .چه اهدافی برای شما معنادارهستند؟ چه مسررهایی را میتوانرد
نشان دهرد -حتی مسررهای کوچ  -تا به سوی آن اهداف حرک کنرد؟ و ،چه چرزی اۀهام بخ فعاۀر شما
اس ؟  ،آیا میخواهرد حتی زمانی که اموربه صورت غررقابل تصوری دشوارهستند به رفتن ادامه دهرد؟
زمانی که مِالنی وارد دفتر دکترتامرکا شد ،روی پای خود بند نبود .گامهای نا استوار او هرچ شباهتی به خرام
بی پروای همرشگی او نداش  .دکتر تامرکا ،که نمونهای از پزشکانی اس که صرفا نه برای ارتباط با برماران،
بلکه برای ه رازی با آنها وارد پزشکی میشوند ،روی ترس مالنی
امردِ فعال ،ی موتورِ روانی اس
سوارشد .اما ،او فکرکرد حتی در ترس ممکن اس فرصتی برای
که تالش برای رسردن به اهدافِ
امرد وجود داشته باشد.
مه را به پر میراند.
دکتر تامرکا گف  "،من میدان که ترسرده اید ،و من شما را
بهخالر آن سرزن نمیکن  .آنچه شما با آن رو در رو میشوید
یکی ازدشوارترین سرلانهایی اس که من میشناس  .اما ما
تصمر داری هرتالشی را برای کوبردن سرِ سرلان انجام دهر  .و شاید موفق شوی  .اما ،مه نرس چه اتفاقی
میافتد ،من هرگز ترا ترک نمیکن  .آنچه که ه اکنون برای زندگی خودت میخواهی چرس ؟
کلمات دکتر تامرکا تنها المرنان بخ نبودند ،آنها دقرقا همان چرزی بودند که مِالنی به آنها نرازداش
بشنود.
او به دکترتامرکا گف  "،شما نمیدانرد ،شنردن آنچه که شما گفترد چقدر برای من مه اس  .من میخواه
هر کاری را که بتواند سرلان را ازبرن ببرد انجام ده  ،اما میخواه مطمئن بشوم که درد ه کنترل میشود
واینکه آیا هر درمانی که انتخاب میکنر بازه برای بررسی جعبههای ۀرس ذخررۀ من ،جای خاۀی کافی باقی
میگذارد یا نه؟".
درآن ۀحظه ،مالنی امرد داش  .این امرد بر پایۀ دیدن جهانِ الراف از عرن ِ رنگی ،یا تصورآنکه هرچرزی
میتواند به صورت جادویی درس شود نبود .او میدانس درمان میتواند فرصتی لوالنی باشد .اما امرد او در
چرزی استوارترازمثب اندیشی صرف ریشه داش  :اهداف ارزشمندی برای کوشردن وجود داش و کسی که باید
برای کم (به تحقق آن اهداف) در آن جا باشد .در بالتکلرفیهای زندگی ،برخی اوقات این بهترین چرزی اس
که هری ازما میتوانر درخواس کنر .
اُمید ،خوشبینی نیست
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نکاتی در زیباشناسیِ افسانههای ایرانی
علی مجتهد جابری

 -0درآمد:
مروری کلّی بر تاریخ شعرِ پارسی نشان می دهد که گرایش به تصویر و زیباییهای تصویری و مفهومی،
حتی صرفا در حدّ ِ آوایی ،هماره در شعرِ پارسی وجود داشته است .اما در دورههایی که با اسامی
سبکشناسانۀ عراقی ،هندی و شعرِ نو شناخته شدهاند ،این گرایش وجهِ غالب را داشتهاست .بررسی
تفصیلی این موضوع نیاز به پژوهشِ گستردۀ تحلیلی دارد که در طولِ تاریخ چامهسُرایی بهآن بیشوکم و
در درجاتِ گوناگون پرداخته شده است و می شود ،امّا هنوز جای کار ِزیادی باقی است.
دراینجا به بران این نکته اکتفا میکن که این گرای در دوره های گوناگون علل و زمرنه های متفاوتی داشته
اس  .مثال در شروه موسوم به هندی رازگونگی اثر به مثابه مه ترین شاخص این سب برشتر مطرح بوده اس
تا وجوه دیگر ،و در شعرنو بران تصویری به شروه هنرهای تجسمی .در مثال نخس حتی شاعری مانند صائب
تبریزی برای پوشرده داشتن اندیشه های فلسفی و اجتماعی اش که قاعدتا در پسند حاکمان نبوده در پ پرده
نشانه و تمثرل به رازگونگی گاه بسرار پرچرده چامه های خود مردان داده اس  ،تا از ترغ سانسور در امان بماند.
این ها نکات ارزنده و فراوانی هستند که هنوز جای پدوه تحلرلی دارند .اما از آن جا که گفتار حاضر به افسانه
های کهن ایرانی می پردازد ،در این در آمد به همرن چند نکته بسنده می شود.
اما چرا در این درآمد پر از ورود به قلمروی افسانه ها از شعر پارسی یاد شد؟ زیرا واقعر تاریخی این اس که
نقطه اوج صنایع ۀفظی و دان بدیع در شعر پارسی قرار دارد ،و در این قلمرو رشد و نُضج یافته اس  .از این رو
بی تناسب نخواهد بود اگر پر از بحث در باره وجوه زیباشناسی افسانه های کهن به دستاوردهای دان بدیع
در چامه پارسی نگاه شود.
داستان سرایی به شروه های امروزی ،یعنی دو قرن اخرر و برشتر در پرتوی فرهنگ اروپایی ،در قاۀب های
داستان کوتاه ،بلند و رمان از اروپا گرفته شده اند .اما این بدان معنا نرس که تاریخ داستان سرایی در ایران فاقد
زیباشناسی افسانههای ایرانی
نکاتی در
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همه این ظرفر ها بوده اس  .مثال مجموعه داستان های هزار و ی شب از جهاتی می تواند واجد نشانه اصلی
رمان (بران هدفی واحد در قاۀب مجموعه ای از داستان های به ه پروسته و ممزوج) باشد ،و حتی بر از آن.
بر از آن زیرا در روند داستان سرایی ایرانی شروه هایی مانند داستان های فرعی بسرار به کار گرفته شده اند ،و
به گونه ای هوشمندانه با استفاده از این "مثال" ها خط اصلی داستان را پر برده و توان بخشرده اند .جا دارد
که داستان نویسان ایرانی در کنار درس گرفتن از تجارب دیگران به این گنجرنه های دراخترار ،اما هنوز
ناگشوده ،نگاهی داشته باشند .شوربختانه باید گف این گنجای تا کنون کمتر در دید نویسندگان پدیده ای
ارزشمند و "جدّی" تلقی شده اس  ،که شاید ناشی از نگاه از باال به افسانه ها باشد ،که آن ها را داستان های
"سرگرم کنند" و "کودکانه" دیده اند.
اما ،نگاه دقرق و تحلرلی به این افسانه ها می تواند نشان دهد که بسراری از اندیشه های ژرف و ارزشمند در آن
ها ارایه شده اس  ،و از سویی ساختار فنی آن ها می تواند در داستان سرایی امروزین نرز گنجای های فراوانی
را در اخترار نهد.
این همه نراز به پدوه های گسترده دارد که شوربختانه تا کنون کمتر از حد ضرور به آن ها پرداخته شده و به
آیندگان سپرده شده اس  .از آن جا که موضوع گفتار حاضر محدود به ظرایف شکلی (گونه هایی از هنرهای
بدیعی) در افسانه ها اس  ،به ناگزیر منطقی خواهد بود اگر از بخ مدوّن این موضوع که در هنر چامه سرایی
به کار گرفته شده اس  ،برای بررسی زیبا شناسی داستان ها وام گرفته شود.

 -2صنایع بدیعی در شعر پارسی و افسانه ها:
صنایع بدیعی در شعر پارسی چنان گسترده و ژرف شده اند که از آن به عنوان عل بدیع یاد می شود ،و در
لول تاریخ نویسندگان پر شماری کتاب هایی درباره اش نوشته اندکه به نظر من جامع ترین و دقرق ترین آن
ها ،به ویده به سبب شروه علمی کار ،کتاب "نگاهی تازه به بدیع" (اثر دکتر سرروس شمرسا – انتشارات
فردوس -چاپ دوم-02۶1 -تهران) اس که مطاۀعه آن توصره می شود .امتراز ویده این کتاب بر آثار پرشرن دید
انتقادی و شاۀوده ساختاری علمی آن ،با توجه به روش شناسی (متدوۀوژی) و زبان شناسی ،اس به موضوع
بدیع اع از ۀفظی و معنوی.
در گفت ار حاضر به برخی از تمهردات زیبا شناسانه در افسانه های پارسی توجه می شود که در آن ها می توان
بسراری از صنایع بدیعی را یاف  .گرچه دان بدیع تخصرص به هنر شاعری دارد ،اما نمی توان چنرن نترجه
گرف که داستان سرایان این فنون را از حرطه شعر کسب کرده باشند .شاید بتوان گف این صنایع نه در شکل
سامان یافته نهایی خود ،بلکه تدریجا با ح و درک گنجای های زیبایی شناختی در سخن ،در ذهن انسان
آفرینشگر زاده و پرورده شده و بازتاب ه در داستان ها باقی مانده و ه به قلمروی شعر راه پردا کرده اس .
تعریفی که شمرسا در این کتاب از بدیع به دس می دهد چنرن اس :
" بدیع چنان که قدما گفته اند علمی اس که از وجوه تحسرن کالم بحث می کند و از نظر ما بدیع مجموعه
شگردهایی (یا بحث از فنونی) اس که کالم عادی را ک و بر تبدیل به کالم ادبی ) (Literaryمی کند و یا
کالم ادبی را به سطح واالتری (از ادبی بودن یا سب ادبی داشتن) تعاۀی می بخشد(".صفحه .)00
صنایع بدیعی در شعر سراسر جهان بر و ک وجود دارد .اما در شعر پارسی از جایگاه ویده ای برخوردار اس و
نق اساسی تری را ایفا می کند.
این که رشد صنایع بدیعی در شعر پارسی چه عللی داشته و چه مسرری را لی کرده اس نرازمند پدوه های
مستقلی اس که می توانند روشن سازند کدام عوامل و زمرنه ها بر این رشد قابل توجه نسبی موثر بوده اند.
زیباشناسی افسانههای ایرانی
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صنایع بدیعی ۀفظی ماهر آوایی ) (Phonologicalدارند و حاصل از رابطه آهنگرن برن واک ها (حروف بی
صدا و با صدا) و هجاها هستند .این ویدگی برشتر در شعر ،آن ه به سبب برخی از قواعد عروضی و افزون بر آن
زیبایی موسرقایی ناشی از تکرار ی آوا و یا همنشرنی آواهایی متجان و گوش پسند ،رایج اس ؛ اما در نثر نرز
با همان منظور گهگاه به کار می آید.
در کتاب نامبرده (صفحه  )08روش های افزونی موسیقی لفظ مبتنی بر سه روش بیان شده است:
 هماهنگ سازی یا تسجیع
 همجنس سازی یا تجنیس
 تکرار

صنایع ۀفظی در داستان ها گهگاه به صورت عبارتی همه جانشرن و یا چامه وار به کار می رود ،که از جمله
رایج ترین آن ها می توان دو جمله متواۀی "باال رفتر ماس بود ،قصه ما راس بود" و "پایرن رفتر دوغ بود،
قصه ما دروغ بود" اشاره کرد؛ یا جمالتی آهنگرن که در بسراری از افسانه ها می آیند مانند" :جایی که نه آب
بود و نه آبادانی ،نه گلبانگ مسلمانی" .یا در داستان بلبل سرگشته این عبارت "من  ،من بلبل سرگشته ،از کوه
و کمر برگشته" و ادامه اش ،یا در افسانه نمک که این جمله می آید" :نمک نمنمک  ،چل در را بستی
نمک  ،ی در را نبستی نمک ".
در این جا خالی از لطف و دور از مقصود نیست که به نقل از صبحی قصه گوی بزرگ .بخشی از افسانه
موسوم به نمکی را در این جا بیاورم:
" ...نصفه های شب که شد ،پرره زنه از صدای خُرّ و نَفَ بردار شد .گف " :کره این وق شب آمده خانه ما ،که
این لور مثل غول صدای نفس می آید؟" پا شد و نگاه کرد دید ی دیو نخراشرده و نتراشرده از در هفت وارد
خانه شده .بند دۀ پاره شد .گف  " :دیدی این جزّ به جگر نشسته ،نمکی در را نبس ! این مهمان ناخوانده
آمد توی خانه ما " توی این ک و قوس ها بود که صدای نرّه دیو بلند شد" :هی بر شما ،هو بر شما ،کف
دریده بر شما ،مهمان رسرده بر شما ،جایی ندارد در شما؟" مادر نمکی گف " :گر ات را ببُرّند نمکی ،خون
را بریزند نمکی ،به تخ نمانی نمکی ،به بخ بسوزی نمکی ،ش در را بستی نمکی ،ی در را نبستی نمکی،
یاۀّا برو درِ اتاق پنج دری را برای دیوه واکن "...در بخ های دیگر داستان ،گفتگوی دیو و پررزن با همرن شکل
و اما مضامرن دیگر تکرار می شود .که جمله آخر دومرن درخواس دیو این اس  ... " :مهمان رسرده بر شما ،
نانی ندارد بر شما؟" پررزن رو به نمکی همان جمالت را تکرار می کند با این خاتمه... " :زود باش پاشو شام
شبی برای دیو درس کن!" و سرانجام در گفتگوی سوم دیو می گوید ..." :همخواب ندارد در شما؟" و پررزن
پ از تکرار جمالت پرشرن به دختر می گوید ... " :پاشو دندت نرم بشود ،همخوابه مهمان شو ".در این داستان
گرچه دیو موجودی خراۀی اس اما نماد واقعرتی اس که قرن ها در این سرزمرن حاک بوده و تح عنوان
رسمی" نزوۀه " اربابان و سپاهران شان برای اقام لوالنی چند ماهه همراه با زندگی در خانه های به ناگزیر
خاۀی شده روستایران و خورد و خوراک و شهوترانی به حساب آنان به روستاهای خوش آب و هوا می رفتند.
این گونه از صنایع ۀفظی به اشکال گوناگون در بسراری از آثار از جمله و به ویده زیباترین وجه آن در حکایات
گلستان سعدی به کار آمده اس .
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صنایع بدیعی معنوی (یا به ترجرح من معنایی) تمهرداتی را در ساماندهی و برقراری ارتباط برن معانی واژه ها و
گاه عبارات برقرار می سازد که ممکن اس آهنگرن نرز باشند.
این گونه از صنایع در چامه پارسی عبارت بوده اند از :تشبره ،تناسب ،ایهام ،ترترب کالم ،تعلرل و توجره.
هر ی از این صنایع و اجزای آن در ادبرات منثور و از جمله افسانه ها نرز حاضر بوده اند ،و همان گونه که مثال
در غزۀی در ستای معشوق عمالً همگی محتوای غزل را تشکرل می دهند ،در داستان سرایی نرز بسرار رایج
بوده اند .تنها تفاوت شکلی را شاید بتوان ناشی از این دانس که در چامه خط داستانی و توضرح صحنه ها و
رویدادها معموال وجود ندارد ،اما در افسانه ها این عنصر کامال ضروری برن اجزای دارای ظرایف بدیعی فاصله می
اندازد و از سه آن ها در مجموعه می کاهد.
این نکته را نرز نمی توان ناگفته گذاش که در بسراری از افسانه ها به سبب مجاز شناخته شدن انواع جادو و
معجزه و مانند آن ،اساس ساختمان داستان بر آن ها قرار می گررد و حتی بسرار آزادانه تر از آنچه در حرطه
تخرّل در چامه سرایی و تغزّل مشهود اس پدیدار می شود.
برخی از اهمّ صنایع بدیعی در افسانه ها عبارتند از :اغراق ،تمثیل و تخیّل ،تخیّالت اساساً دور از
واقع ،تبدیالت و داستان در داستان ،که در این جا به نکاتی درباره آن ها اشاره می شود.

اغراق:
اغراق به معنای بران خصوصراتی اس که در واقعر وجود دارند ،اما نسب حضورشان در بران تشدید می
گردد .این تشدید از حدّ اقلی به منظور شاخص ساختن خصوصرتی آغاز می شود و تا جایی ادامه می یابد که
اساساً چنرن خصوصرتی وجود خارجی ندارد .در متون علمی اع ّ از علوم لبرعی یا اجتماعی اغراق جایی ندارد
و هر بران اغراق آمرز بالفاصله فارغ از شدت و درجه اغراق به معنای نقصان جدّی در تحلرل و استدالل
شناخته می شود .اما در حرطه هنر به نحو اع ّ و به ویده در داستان سرایی و بر از آن چامه سرایی اغراق نه
تنها مجاز اس که حتّی یکی از ابزارهای مه در بران هنری اس .
این جایز شمارده شدن حد و مرزهایی متفاوت دارد .مثال در ادبرات واقع گرا حد و مرز پویایی ذهن خالق
مشروط به عدم خروج از دو قلمروی واقعر و حقرق اس  .یا در مکاتب مدرنرس و پس مدرنرس  ،که اوۀی
واقعر و حقرق را تنها در درون ذهن هنرمند می پذیرد ،و دومی اساساً وجود حقرق مبتنی بر شناخ
واقعر را انکار می کند ،مرزهای دیگری ترسر می شوند .حتی در شروۀ رئاۀرس ِ جادویی که مدّعی واقعگرایی
همراه باآزادی تخرّلِ برشتراس  ،پسوندِجادویی مجوّزی برای جابجاییهای دۀخواه وآزادانۀ واقعر وحقرق اس .
گذشته از مکتب ها و باورهای ایدئوۀوژی شان ،آن چه در عمل رخ داده این بوده که از نظر فنی نرز مرزان
اغراق مجاز وضعرّات متفاوتی داشته اس  .مثال در شروه واقعگرا اغراق در داستان (اع ّ از کوتاه ،بلند و رمان)
ناگزیر اس که باور پذیر باشد تا با تجارب عرنی روزمره و تحلرل درس آن ها تناق ،پردا نکرده باشد ،حال آن
که در افسانه ها و به ویده شعرهایی که آن ها نرز واقعگرا هستند اغراق می تواند تا حدی کامال غرر واقعی و
تخرّلی پر برود که معموال نرز چنرن اس  .این مرزان از اغراق نه تنها مذموم نرس بلکه افزون بر پرشبرد خط
داستان در مسرر دۀخواه بر جذابرّ اثر می افزاید و در عرن حال به مخالب یاری می رساند تا ه با باور
برشتری با داستان همراه شود و ه اندیشه و تخرل به جوالن در آید.

تمثیل و تخیّل:
در افسانه ها و نرز بسراری از چامه ها ،گاه اشرا و کن های معمول لبرعی شکلی تمثرلی آمرخته با دگرگونی
های حاصل از تخرّل به خود می گررند .مثال در داستان معروف خاۀه سوسکه و آقا موشه هنگامی که خاۀه
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سوسکه به جوی آبی می افتد ،آقا موشه هویجی را با دندان می تراشد و چرزی شبره ی پلکان از آن درس
می کند و در کنار جوی می گذارد تا خاۀه سوسکه نجات یابد .با این که این رویداد با همه اجزائ نه تنها غرر
واقعی که حتی از نظر منطقی ناممکن اس (مثال به این دۀرل ساده که تا هویج به پلکان تبدیل شود و در جایی
قرار گررد خاۀه سوسکه غرق شده اس !) اما نشانگر تخرلی زیبا و آفرینشگر اس از ترکرب دو عنصرعرنی
مشخص یعنی پلکان و هویج قابل دندان زدن و تبدیل به شکلی مانند آن.

تبدیالت:
تبدیالت در افسانه ها سه بسرار بزرگی دارند ،مانند  :سخن گفتن ،باخبر بودن از تقریبا همه جا و همه چرز و
خردمند بودن و مهربان بودن بسراری از حروانات (به ویده پرندگان و برشتر کبوتران) .شاید این تبدیالت اساساً با
هدف حل مسائل ناگشودنی داستان ابداع شده باشند ،شاید ناشی از نگاهی باشند که یگانگی انسان را با لبرع
بازتاب می دهد ،و شاید ه نا امردی از خِرَد و مهر در نزد انسان ها .ناگفته نماند که در تقریباً همه افسانه ها
جانوران ه می اندیشند و ه سخن می گویند و اگر در جایی چنرن نباشد بنا بر غریزه درس و هوشرارانه
عمل می کنند.
از دیگر تبدیالت رایج و مه تبدیل موجودات اع ّ از انسان و حروان و حتی جماد اس به یکدیگر .این تبدیل
معموال در شکل ظاهری اس که شکل نا زیبایی با للس و جادو نصرب کشی شده اس و معموال در نقطه اوج
داستان این للس شکسته می شود .گونه ای دیگر از این تبدیالتِ بسرار زیبا و شاعرانه و معموال اندوه بار عبارت
اس از کشته شدن کسی و رویردن درخ و گل از خاک فراز او.
این تبدیالت برمرز افزون بر اهداف محتملی که گفته شد سبب می گردد که قوّه تخرّل مخالب تحری شود و
در نترجه داستان برای شررین و پر کش جلوه کند.
یکی از زیباترین نمونه ها داستان بلبل سرگشته اس  .این داستان از صفحه  22۴تا  200در چند روای از جمله
روایات پدوهشگران اروپایی در کتاب افسانه های کهن ایرانی بر اساس نقل فضل اهلل مهتدی (صبحی) در رادیو
ایران و نرز مجله سخن آمده اس  ،که خواندن این کتاب به ویده به نویسندگان جوانی که مایل باشند از گنجرنه
پر گهر داستان سرایی ایرانی برای کارهای نو بهره گررند توصره می شود.
در این داستان پسری به تحری نامادری به دس پدرش کشته می شود و زن پدر سر او را می پزد .خواهرش
که متوجه می شود استخوان های او را کنار درختی چال می کند .در این جا تبدیل ویده ای رخ می دهد که
چگونگی اش در داستان روشن نرس  .پ از مدتی ازمران درخ پرندهای به پرواز درمیآید و چنرن می خواند:
"منم ،منم بلبل سرگشته
از کوه و کمر برگشته
پدر نامرد مرا کشته
زن پدر نابکار مرا خورده
خواهر دلسوز مرا با آب و گالب شسته
و پای درخت گل چال کرده"

داستان در داستان:
یکی از شروه های بسرار مرسوم که در تقریبا همه داستان های کهن ایرانی مشاهده می شود عبارت اس از بران
داستان هایی متعدد در دل یکدیگر و همه در درون داستان اصلی .این که جز ایران در دیگر کشورها چنرن
شروه ای وجود داشته من از آن بی خبرم اما در ادبرات و افسانه های اروپایی چنرن فنی وجود نداشته اس  .در
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داستان نویسی نوین دو قرن گذشته اروپا نرز ت داستان بودن وجه رایج بوده اس  .اۀبته در برخی از رمان ها
داستان های فرعی و جانبی وجود داشته اند که برشتر به کم خط اصلی داستان آمده اند و به همرن ۀحاظ
نسب به آن فرعی و کمرنگ هستند .اما در داستان سرایی کهن ایرانی این داستان های الیه دوم و حتی گاه
سوم نه تنها داستان هایی مستقل اند که تمام و کمال از اهمرتی برابر با داستان اصلی و حتی گاه بر از آن
برخوردارند .اتصال این داستان ها با داستان اصلی ی اتصال معنایی و محتوایی قوی اس که اگر قرار بود نه در
قاۀب ی داستان مستقل  ،بلکه توصرفات و توضرحات داستان اصلی بران می گردید در بهترین حاۀ به نوعی
موعظه فلسفی و نامتجان با باف ادبی داستان خت می شد .برجسته ترین نمونه این شروه داستانسرایی
مجموعه داستان های هزار و ی شب اس  .افزون بر این گاه در افسانه ها داستان فرعی با تفاوت مختصری (که
مثال مربوط به تفاوت رویداد برن چند برادر و یا چند خواستگار دختر پادشاه اس ) در ساختاری واحد با کمی
تفاوت تکرار می شود که همرن تکرار و تفاوت ها و تاثرر آن بر سرنوش نهایی داستان بر جذّابرّ اثر می
افزایند.

تخیّالتِ غیر واقعی:
شاید چنرن به نظر رسد که دیگرتمهردات پر گفته غرر واقعی هستند و بنا بر این نرازی به بران عنوان
تخرالت غرر واقعی در این جمع نرس  .اما رویکرد به امر ناواقع هماره ناشی از مرل به تنوع زیباشناسانه و یا رها
کردن توسن تخرل نرس  .گاه زندگی واقعی و عرنی انسان ها را در چنان شرایطی قرار می دهد که دس و پا
بسته و نا امرد جز آرزوی محال در عاۀ خرال چرزی در کف شان نمی ماند.
از آن جا که زندگی همواره با دشواری هایی بدون راه حل روبرو بوده اس  ،مرزهای تخرّل در افسانه ها چنان
گسترش یافته که از هر منطقی دور شده اس  .اما این تخرّلِ ناشی از ناتوانی برای تسلّی خالر و تلطرف تحمل
دشواری ها چنان زیبا آفریده شده و در باف داستان جا خوش می کند که تلخی های واقعی نزد مخالب به
شررینی های خراۀی جا می سپارند .مه ترین موضوع زندگی بشر موضوع ثروت اس  .در جایی که کسانی از
پرخوری می مررند ( نقرس مرض شازده هاس !) بسراری دیگر از گرسنگی .این روند تقریبا در تمام افسانه ها
حاضر اس .
بنا بر این یکی از شاۀوده های مه افسانه ها بی مرز بودن آرزوهای ناشدنی اس  .در این جا داستان سرایان که
نه از علل واقعی ناداری آگاهند و نه راه چاره ای برای می شناسند ،با آزادی کامل تخرّل به راه حل هایی می
رسند که گاه از زیبایی تصویری برخوردار اس .
در افسانه ای دختر ی خانواده فقرر هرگاه که می خندد از ۀب و دهان گل خندان می ریزد و هرگاه می گرید
از چشمان مروارید غلتان؛ هر شب که می خوابد ی کرسه اشرفی زیر سرش اس  ،و هرگامی که برمی دارد
زیر پای راست ی خش لال و زیر پای چپ ی خش نقره پدیدار می شود .این تصویر زیبا و تخرلی که
مانند آن در بسراری از داستان ها وجود دارد ،نشان می دهد که اوۀّاً پول حلّال مشکالت اس  ،و ثانراً هرچ "امرد
معقوۀی" برای به دس آوردن آن وجود ندارد.
در داستان دیگری با همرن نگاه پررزنی دختر زش خوی خود را نفرین می کند تا هرگاه بخندد از دهان مار
درآید و هرگاه بگرید عقرب از چشمان بریزد.
در جهان داستان سرایی این پدیده چنان عادی شده اس که مثال در داستانی خری با خوانده شدن وردی سکه
لال بر رون می ریزد .شاید در بطن این شکل دسترابی به ثروت لنزی نهفته باشد که نظام لبقاتی را با مقعد خر
مرتبط می کند.
زیباشناسی افسانههای ایرانی
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در بسراری از داستان ها بی نترجه بودن کار و کوش در راه کسب ثروت نمای داده شده اس  .مثال پدری
سه پسر خود را به شهرهای دیگر می فرستد تا حرفه ای براموزند و ماۀی براندوزند ،اما در نهای همه آنان جز از
قبل بخ و اقبال به چرزی دس نمی یابند .این تصویری تلخ از تاریخ دراز ی جامعه اس که با تمهردات زیبا
شناسانه و رخدادهای تخرّلی ترسر شده اس .

معمّا پردازی:
در برخی از افسانه ها معما پردازی هایی صورت می گررد که عموما از زیبایی ویده برخوردارند .در این جا به
نمونه ای جذاب ازداستان اۀراس (افسانه های آذربایجان-احمد آذر افشار-ابجد-0241 -تهران) نگاهی می
اندازی  .در این داستان سه معما لرح می شود.
در معمای نخس بنا بر پرمان دو برادر قرار می شود که دختر و پسر آن ها که بسرار ه دیگر را دوس دارند
ازدواج کنند.با مرگ پدر پسر ،عمو عهد می شکند و دختر را به بازرگان ثروتمندی شوهر می دهد .اما در حجله
گاه داماد که اندوه عروس را می برند پ از دانستن موضوع می گوید با تو کاری ندارم و با همرن ۀباس عروسی
به خانه پسر عموی برو .دختر ،پسر عموی و داماد که پشرمان شده وبه دنبال عروس به کوچه آمده اس
هرسه گرفتار داروغه می شوند .و صبح همه خود را صاحب اخترار دختر می دانند؛ داروغه به دۀرل نگهداری
دختر تا صبح ،داماد به دۀرل عقد جاری شده و هزینه هنگف جشن عروسی و پسر به دۀرل نامزدی توافق شده
در کودکی و عشق شان به ه  .در پاسخ به این که دختر به که می رسد شاه بر اساس قوانرن خش حکومتی
داروغه را محقّ می شمارد .وزیر به عقد رسمی اشاره می کند .اما دختر پادشاه چنرن می گوید" :دستور واۀی
شهر دستگرری افرادی اس که مظنون و مشکوک اند .داروغه می تواند افراد مشکوک را بازداش کند ،اما حق
ندارد مزاح کسی شود .داماد متحمل مخارجی شده اس و می تواند مخارج را للب کند .دل را با زور و پول
نمی توان خرید .دختر به احمد (همان پسر عمو) می رسد".
اۀراس از پادشاه می خواهد حاال که زبان دخترش باز شده بنا بر عهد خود با ازدواج آنان موافق کند که شاه
لبق معمول این داستان ها بهانه می آورد که ی بار دیگر اۀراس براید و دختر را وادار به سخن گفتن کند .در
نترجه دو معمای زیر مطرح می شوند.
در معمای دوم نجار ،خراط و کرمراگری همسفر می شوند .شب که به نوب برای پاسداری برداربودند هری
خود را به کاری مشغول می دارند .نجار برای این که خواب نبرد از تکه چوبی در برشه مجسمه زن زیبایی را
می سازد .خراط در نوب بعدی پاسداری برای مجسمه ۀباس زیبایی می دوزد و به آن می پوشاند .کرمراگر نرز
دارویی می سازد که به مجسمه جان می بخشد .در پاسخ به این معما که دختر به که می رسد ،شاه می گوید
هرکسی را که خودش خواس  .وزیر می گوید نجار که او را ساخته اس  .دختر پادشاه می گوید دختر دیروز
انسان بود اما دختر امروزی به دس انسان ساخته شده بود .نجار و خراط می توانند باب زحمتی که کشرده اند
دستمزد دریاف کنند و چون کار اصلی یعنی جان بخشردن به دختر را کرمراگر انجام داده ،دختر به او می
رسد .پادشاه باز بهانه می آورد و معمای سومی را برای روز دیگر للب می کند .دراین معما که در قاۀب داستان
نسبتا ً مفصلی بران می شود ،سه برادر خواهان دختری هستند و هری به شهری دور رفته و ماجراها داشته
اند .وقتی به ه می رسند اوۀی رمل می اندازد و آشکار می شود که دختر برمار اس  .دومی که پزشکی آموخته
و حکر شده اس می گوید ای کاش اکنون آن جا بودم و درمان می کردم .سومی که قاۀرچه ای پرنده به
دس آورده آنان را بر قاۀرچه می نشاند و به شهر دختر می روند .دختر با دریاف دارو درمان می شود و بر سر
این که به کدام شان می رسد برادران به سترز با ه در می آیند .شاه حق را به حکر می دهد ،وزیر رمال را
محقّ می شمارد که بی رمل انداختن او از برماری دختر آگاه نمی شدند .دختر پادشاه می گوید" :پدر مهربان!
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این حکر مانند کرمراگر دیروز عمل نکرده اس  .بلکه به او داروی حاضر و آماده داده اس  .دختر با سه برادر
پرمان بسته بود که هرکدام برشتر از همه مال و ثروت براورند با او ازدواج کند .برادری که سفره و قاۀرچه و تاج
آورده دارایی اش از همه برشتر اس  .بنا بر این دختر باید با او ازدواج کند".
سه معمای این داستان افزون بر زیبایی ویده دربردارنده گونه ای از آموزش دیدگاه های منطقی و تحلرلی
هستند.

در پایان باید به سه نکته اشاره کنم:
یک -در داستان های کهن ایرانی ظرایف زیبا شناختی برشتری وجود دارد که می توان با بررسی همه داستان
ها آن ها را کشف کرد و باز نمود .آن چه در این جا آمد تنها نمونه هایی محدود بود.
دو -گرچه گفتار حاضر به جنبه های فنی زیباشناسانه در داستان ها تخصرص داش اما هرگز جای ی تحلرل
جامع علمی را نمی گررد و این کاری اس که پدوهشگران باید انجام دهند .هدف اصلی این گفتار همان گونه که
در متن نرز آمده اس توجه دادن داستان سرایان به ظرفر های ساختاری و زیباشناسانه در تجربه تاریخی
داستان سرایی ایرانی بوده اس .
سه – نمونه هایی پر شمار از بررسی های پدوهشگران اروپایی قرون اخرر در قاۀب مقاۀه و کتاب وجود دارد که
قطعا به شروه های علمی به همه جوانب افسانه های ایرانی پرداخته اند .اما شوربختانه به پارسی برگردانده نشده
اند .این نقصان به ویده در آثاری به زبان های به جز انگلرسی و تا حدی فرانسه و کمتر از آن آۀمانی مشهود
اس .
دربارۀ افسانه های ایرانی با توجه به یگانگی فرهنگی لوالنی ایران کنونی با بخ های مهمی از هند ،افغانستان،
آسرای مرانه  ،قفقاز ،آسرای صغرر و عراق قطعا در این منالق پدوه های فراوانی رخداده اس که ما از آن ها
برکنار مانده ای  .به ویده در آسرای مرانه و قفقاز که با توجه ویده به فرهنگ مردمی در دوران شوروی ،قطعا
حج بسرار بزرگی از کار پدوهشی به زبان های آن منالق و نرز زبان روسی نشر یافته که ما در ایران به دۀرل
تفاوت زبان به کلی از آن بی خبر مانده ای  .تفاوت زبان ها ی مانع بزرگ بر سر راه تبادل فرهنگی و حتی
آگاهی های اوۀرّه اس که امردوارم روزی همه مردم جهان به ی زبان سخن گویند.
0011/19/21
بازگشت به فهرست

☘☘☘
گ تارِ شاعر در نظم و قافیه فُرو ماند ،گرفتاری عاشقان دیگر است و گ تارِ شاعران دیگر.
حد ِ ایشان بیش از نظم و قافیه نیست و حد ِ عاشقان جان دادن است...
سوانح ،اثر احمد غزالی
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نقدی بر قصّۀ شاه و کنیزک مثنوی معنوی
ع.جعفری (ساوی)

در نخس

باید یادآور شود ،موالنا شخصرتی چندجانبه و چندسویه اس  ،حاصل کارش از کردار ،رفتار و

آثارش آنچنان سترگ و بیمانند اس
فارسی در جهان بهدس

آورده اس

که مرز زمان و مکان را پرموده و جایگاهی بزرگ برای فرهنگ و ادب
که هر گونه برخورد ی

جانبه و ی

سویه را بهسادهانگاری و خاماندیشی

بدل میکند.
مولوی اندیشمندی اس

که لبری ،فرلسوفِ برجستهی معاصر او را با "هگل" متفکر قرن هردده اروپا

مقایسه کرده و مقام و مرتبهی او را در جایگاهی ویده قرار داده اس .

0

در پهنهی ادبِ مترنّ ِ فارسی چه شاعران و سخنوران بسراری بیآنکه به قدِ قام ِ بلند او در فجرِ شعر و
شاعری برسند ،پای در جای پای او نهادهاند.
اندیشههای عارفانهی او خارج از جریانات صوفیگری و دروی

مسلکی نهضتی پرمایه و مستحک جه

رسردن بهآرمان انسانگرایی بهتاریخ پر رنج سرزمرنهای شرق مرانه عرضه کرده اس .

 -1احسان طبری تعلق این کتاب را به خود تکذیب کرده اس  .اگرچه متاسفانه هنوز اذهان بسراری کتاب را نوشته او
میشناسند .دکتر ایرج افشار دراین باره می نویسد «:ضمنا گفته شود که چون درقسم

معرفی کتابهای تازه سال 02۶1

مجلۀ آینده کتاب «مولوی هگلِ شرق» به نام او معرفی شده بود ،ا حسان لبری چنرن توضرحی را در بارۀ آن به من نوش :
« اتفاقا این بدبختی تجدید شد که موۀوی ،هگلِ شرق که همان عنوان
اینجانب نشر دادند ،درمجلۀ معتبرِ شما نرز بهنام من ثب

سراپا غلط اس

و در ایامِ انقالب کاسبکاران به نام

شده اس ! این کتاب را مرحوم امامی(نورو) برادرِ ظهرراالسالم و امام

جمعۀ تهران در زمان پهلوی نوشته و مطاۀب آن در سطحِ نازۀی اس  - »...ارژنگ
نقدی بر قصّۀ شاه و کنیزک مثنوی معنوی
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با این همه برخوردی نقدانه بهکار عظر و گرانقدر او "مثنوی معنوی" چنان که باید و شاید صورت
نگرفته اس  .از آنجایی که قصهنویسی و داستان سرایی در لول تاریخ ما بهقصد و منظور هدای

و راهگشایی

مردم جایگاهی ویده دارد ،بهخود جسارت داده برخوردی هرچند کوتاه و مختصر و شاید نه کامل بهقصههای
مثنوی داشته باش .
امروزه با توجه بهاشعار مثنوی کوشرده میشود ،از موالنا چهرهای دروغرن ،بهصورت تابلوهای بیچهرهی
قدیسرن و امامان و حضرات دس
را داده که تعلرمات نادرس

و پا شود .در این مران ترجمههای تازه بهمردم بیعار و درد جهان این امکان
و دریوزهگران را در بوغ و کرنا کرده ،گوشه نشرنی و چرس و بنگ را تنها

دراوی

راه نجات از جهان دژخو و دشمنکام معاصر بنمایند.
شاهی بود ماۀ

دنرا و دین.

بود شاهی در زمانی پر
مُل

دنرا بودش و ه مُل

ه راه نزدیکان
ی

ازین
دین

برای شکار بررون میرود .در راه چشم

بهزنی میافتد.

کنرزک دید شه بر شاهراه

شد غالم آن کنرزک جان شاه
نه ی  ،بلکه صد دل عاشق او میشود.کسانی فرستاد و زن را میخرد .زن پ

از کامجویی شاه ،برمار

میشود و روز بهروز ناتوانتر و رو بهمرگ میرود.
چون خرید او را برخوردار شد
آن کنرزک از قضا برمار شد
شاه تمام پزشکان را برای درمان او حاضر میکند.
شه لبربان جمع کرد از چپ و راس
گف جان هر دو در دس شماس
پزشکان آنچه در سعی و قدرت داشتند بهکار برندند.
جمله گفتند جانبازی کنر
فه گردآری و انبازی کنر
اما کوش

آنها آب در هاون کوبردن بود ،چون کار لباب را با نام خدا آغاز نکرده بودند.

گر خدا خواهد نگفتند از بتر
پ

خدا بنمودشان عجز بشر

زن برمار بهآستانهی مرگ میرسد .شاه درمانده و ناتوان بهمسجد پناه میبرد.
شاه چون عجز لبربان را بدید
پا برهنه جانب مسجد دوید
نقدی بر قصّۀ شاه و کنیزک مثنوی معنوی
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با اۀتماس و زاری بهدرگاه خدا نوحهسرایی میکند.
رف در مسجد سوی محراب شد
سجدهگاه از اش
در مران اش

شه پر آب شد
میبرد ،در عاۀ خواب و رویا پررمردی فرهرخته و نورانی میبرند که او را به-

و آه خواب

صبر و برآورده شدن للب

وعده میدهد.

گف ای شه مدده حاجات رواس
گر غریبی آیدت فردا ز ماس
شاه بهقصر بازگشته و در ایوان بهانتظار مینشرند.
بود اندر منظره شه منتظر
تا ببرند آنچه بنمودند بهسر
از دور همان پرر خواب دیده را میبرند که بهسوی او روان اس .
دید شخصی فاضلی پرمایهای
آفتابی در مران سایهای
شاه سر از پا نشناخته بهلرف مرد دویده ،او را در آغوش میکشد.
شه بهجای حاجبان فا پر
پر

رف
رف

آن مهمان غرب خوی

بعد از احترام و روبوسی و احوال پرسی.
قصهی رنجور و رنجوری بخواند
بعد از آن در پر
پزش

رنجورش نشاند

اۀهی خانه را خلوت کرده ،حتی بهشاه اجازه حضور نمیدهد.

گف ای شه خلوتی کن حانه را
و ه برگانه را

دور کن ه خوی

کنار زن برمار نشس و نب ،او را در دس گرف .
خانه خاۀی ماند و ی

دیار نی

جز لبرب و جز همان برمار نی
رنگ رخسارش را با دق مطاۀعه میکند.
دس بر نبض

نهاد و ی

بهی

باز میپرسرد از جور فل
در ضمن از احوال او پرس و جو میکند.
نرم نرم

گف شهر تو کجاس
نقدی بر قصّۀ شاه و کنیزک مثنوی معنوی
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که عالج اهل هر شهری جداس
زن از شهرها ،مکانها و جایهای گوناگون که بهاسارت رفته بود ،نام میبرد .اما هرچ تغررری در وضع و
حال و حرک او پدید نمیآید.
شهر شهر و خانه خانه قصه کرد
نی رگ

جنبرد و نی رخ گش زرد

تا بهشهر سمرقند رسرد و نب ،بهحرکتی تند پریدن گرف .
نب ،او بر حال خود بُد بیگزند
تا بپرسرد از سمرقند چو قند
لبرب از شهر و کوچه و خرابانها ،بازار و مساجد میپرسد ،تا در بازار بهدکان زرگری نزدی

میشود .از زرگر و

حال و هوای او میپرسد .نب ،ضربان تندی میآغازد .پزشگ متوجه میشود که زن دلباختهی زرگری در شهر
سمرقند و نام و خانواده مرد چنرن و چنان اس .
لبرب با شادی اینکه مشکل را یافته ،شاه را با خبر میکند .او شاه را وادار میکند ،مرد زرگر را با
فریب و نررنگ بهپایتخ

بکشد .غالمان شاه با زر و جواهر بهسوی سمرقند رفته لالفروش را بهامرد لالسازی

خاص شاه بهقصر میکشند .لبرب بهشاه پر نهاد ازدواج زن و مرد زرگر را میدهد ،تا زن از درد بیدرمان
عشق رهایی یابد.
عشقهایی کز این سرس و آن سرس
عاقب ما را بدان سر رهبر س .
وقتی زن با نزدیکی معشوق سالم

خود را بازمییابد .لبرب اۀهی با نوشاند زهر مرد را بهحال مرگ

میآورد
بعد از آن از بهر او شرب بساخ
تا بخورد و پر

دختر میگداخ

تا مرگ روی زرد ،مهر و محب را از دل زن پاک کند.
در اینجا استاد بلند مرتبه مثل ه قطاران روضهخوان

نعل وارونه زده و عشق زن بیچاره را نادرس و

ناالیق شمرده میفرماید:
عشقهایی کز پی رنگی بود
عشق نبود عاقب ننگی بود
او در پی ارادتی که بهشاه بهعنوان فرمانروای دنرا و سایه خدا در زمرن دارد ،عشق زن به زرگر را در پی
رنگ و ۀعاب زیبایی روی مرد توصرف کرده و فراموش میکند ،شاه نرز در پی شکار حروانی بهشکار زنی رسرده
اس  .البد عشق شاهانه از جن

دیگری اس  .باز استاد فراموش میکند ،زن پ
نقدی بر قصّۀ شاه و کنیزک مثنوی معنوی

از ه خوابی شاه برمار گشته و
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رو بهمرگ رفته اس  .مرد با آه و ناۀه و فغان جان میدهد .چون محب

مردگان پایدار نرس  ،پ

زن از عشق

او خالص میشود.
اشخاصِ داستان :شاه  -زن  -پزشک الهی

 -زرگر

 =0شاه :موالنا بهشاهان ارادتی خاۀصانه دارد و گاه ایشان را تا مقام شامخ پرر و مرشد و قطب و شرخ
زمان باال میبرد ،اما از این سلطان هرچ نشان و صف
قصههای عامرانه ،مردی بندتنبانی که دۀ
مردم معموۀی بههنگام گرفتاری و مصرب

خاصی بهدس

در مران پای

نمیدهد .او را مثل همه مردم معموۀی در

آویزان اس  ،معرفی میکند .ه چنرن مثل همه

بهدرگاه خدا ،تسبرح و سجاده پناه برده ،آه و ناۀه و زاری میکند تا

نشان خداپرستی و خدا ترسی او باشد
تصویر این سلطان با برداش

موالنا از شاه چندان مناسب و درخور نرس  ،چنانکه در قصه ایاز و محمود

یا خوارزم شاه گفته شده اس  .اما چرزی که در مورد شخصر

این شاه باید گفته شود ،هنگامی اس که شاه با

لبرب اۀهی مواجه گشته و میگوید:
هر دو بحری آشنا آموخته
هر دو جان بی دوختن بردوخته
گف معشوق تو بودستی نه آن
ۀر

کار از کار خرزد در جهان

بهاین معنی که شاه از ابتدا خواهان دیدار لبرب اۀهی بود و او را در وجود کنرزک جس جو میکرده
اس  .اما از کشتن جوان سمرقندی دل نمیکند.
 =2زن :هر چند قصه اساسن زمان و مکان ندارد و شخصر های آن هرچگونه تشخصی ندارند ،اماموالنا
از ابتدا قصه که هنوز هرچ آشنایی نسب
اسالم خرید و فروش

بهزن نداده اس  ،او را "کنرز" یعنی زنی که بهاسارت برده شده و در

از شرر مادر ه حاللتر اس  ،مینامد .چون خرید زن شوهردار و مسلمان درخور بران

ایشان و قانون اسالم ناب محمدی نرس " .کاش حضرت

تا زمان شاه سلطان حسرن صفوی زنده میماند و

میدید ،لبق فتوای مالباقر مجلسی ،زنان اصفهان از شوهر لالق گرفته ،ی شبه بهعقد سلطان درآمده و با
جهرزهی فراوان بهشوهر خود رجوع میکردند .زن در نظر موالنا در حد کودک ،عجزه ،ضعرف و ناقص اۀعقل
اس  ،در این داستان فقط آبریزگاه سلطان و زرگر اس  .استاد لبق معمول قصهگویی ،هرچ تصویر دقرقی از
زنی که دل شاه را برده و دس او و لبرب اۀهر

را بهخون انسانی بیگناه آۀوده اس  ،نمیدهد.

 =8پزشک الهی :شاید ه خضر ،زندهی جاوید .چون از لرف خدا آمده اس و بهدستور و بخش -
های بزرگوارانهی خداوندی ،صاحب قدرتی ماورالبرعی اس  ،محق و مختار اس  ،دس

بههر کاری ،هرچند

نابخردانه بزند .او حتی فکر نمیکند ،خدا ه حق ندارد ،خارج از قانونی که خودش وضع کرده ،عمل کند .چنان-
که اگر از کسی که بهمزخرفات معجزه و خرقعادت اعتقاد دارد ،پرسرده شود :آیا خدا قادر اس  ،سنگی بزرگتر
نقدی بر قصّۀ شاه و کنیزک مثنوی معنوی
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از خودش خلق کرده و محک بهسر خود بزند؟ جوابی نمیتواند داد .لبرب ارساۀی خدا برای دل شاه مرد زرگر را
میکشد ،تا زن بیچاره از برماری عشق رهایی یابد.
 =0زرگر :در این قصه نه سر پراز اس

و نه ته آن .او خلق شده اس  ،برآید و کشته شود ،تا زنی بی-

چاره از کمند عشق او رهایی یابد .او هرچند فریب جواهر و لال و زرق و برق دربار سلطنتی را میخورد ،دس
آخر بههنگام مرگ بهجرم و جنای شاه و نماینده خدا اعتراض کرده و کرفر آنرا بهآیندهای مبه حواۀه میدهد.
آنکه کشتهست پی مادون من
مینداند که نخسبد خون من
بر منس امروز و فردا بر ویس
خون چون من ک

چنرن ضایع کیس

موالنا که خود از نوادگان دختری خوارزمشاه اس  ،لرفدار و حامی عالاۀدین کرقباد سلجوقی حاک روم
اس

و از او در مقابل خالف شریع مدار و متعصب بغداد که در سرحدات برزان

کشتار میکرد ،دفاع میکند .این جانبداری نه از آن جه

اس

برای پر برد اسالم کش

و

که پادشاهان خواهان جدایی دین از سراس

بودهاند ،که اۀبته در مران حاک و شاهان ایران بودهاند ،کسانی که دس

بهاصالحاتی زده و دس

شریع مداران

را از کارها کوتاه کردهاند ،اما اغلب حاکمان بهپش گرمی تزویر و ساۀوس همان دینداران بهقدرت رسرده و در
قدرت ماندهاند .موالنا خود از موسسرن یا یکی از بزرگان فرقهای اس
شاهانه دارند .الاع

که مرشد ،قطب و پرر شخصر

و مقامی

و فرمانبرداری از بزرگان فرقه واجب و فریضه اس .چنانکه چند قرن بعد جوان شانزده

ساۀهای از همان نحله با عنوان مرشد اعظ تاریخ را دگرگون کرد.
موالنا قصههای مثنوی را بهمنظور افزودن بهسرمایهی ادبی زبان نرافریده ،بلکه مقصود و هدف او تعلر و
تعل رئوس مکتب عرفانر

بوده اس  .در این داستان ،در مقدمهی بینظرر و هنرمندانه که از زبان نی بران

کرده و در متن قصهها ،سخن از عشق میراند .اما درس

ه مانند کتاب مقدس

قرآن که خدا و روح و جان را

تعریف و تشریح نمیکند؛ بی آنکه عشق را تعریف کرده باشد ،میخواهد از تقلرد و رعای ظاهر دس کشرده و
از لریق عشق بهسرمنزل مقصود نایل شوند .او در خالل قصهها بهلریق استقرا مواردی را که عشق نمیدانسته،
رد کرده تا سخن را بهزمرنهی اصلی اعتقاد خود یعنی عشق بهخدا که تنها از راه فنا فی اهلل حاصل میشود،
بکشاند .در بعضی از قصهها شاه اضافه بر مقام اصلی ،تمثرل و نشانهی خدا ه شده اس .
تو مگو ما را بر آن شه بار نرس
با کریمان کارها دشوار نرس .
به روشنی معلوم اس  ،خود استاد ه بههنگام سرودن قصه ،کشتن زرگر سمرقندی را قتل عمد تلقی
کرده اس  .چنانکه در تبرئه خود فرماید:
کشتن این مرد بر دس حکر
نقدی بر قصّۀ شاه و کنیزک مثنوی معنوی
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نی پی امرد بود و نی ز بر
او نکش از برای لبع شاه
و چون میبرند ،حرف

سندی

ندارد و دل خودش ه بهآن راضی نرس  ،بهداستان خضر که نهای

دانایی و پرامبری جاودانه اس  ،اشاره میکند:
پاک بود از شهوت و حرص و هوا
نر

کرد او ۀر

نر

بد نما

گر خضر در بحر کشتی را شکس
صد درستی در شکس خضر هس
خضر پرامبر جهود کشتی بیچارهای را در دریا سوراخ کرده و غرق میکند ،چون شنرده اس  ،حاک
بصره کشتی بازرگانان را مصادره میکند .همو ،یعنی همرن عقل کل جهود ،دیوار شکستهای را تعمرر میکند،
چون در زیر آن گنجی متعلق بهبچههای یترمی اس

که هنوز بهسن بلوغ نرسردهاند .این پرامبر خدا جوانی را

میکشد ،چون میداند او در وقتی مرتکب قتلی خواهد شد.

نقش -مینیاتوری بر اساس قصه شاه و کنیزک مولوی
بازگشت به فهرست

نقدی بر قصّۀ شاه و کنیزک مثنوی معنوی
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شعرِ جعفر کوشآبادی
مهدی عالف راد
(انتشار به بهانه  2بهمن ،سالروز درگذشت شاعر)

شعر زندهیاد "جعفر کوش آبادی" برخالف
تصور نادرستی که دربارهی آن وجود دارد،
نه شعر سالح است ،نه شعر چریکی و نه
شعر

خشونت،

بلکه

شعر

مبارزهی

مسالمتآمیز جمعی است ،بر مبنای
گفتوگو و روشنگری .در واقع سالح او
برای مبارزه در راه آزادی ،عدالت،
پیشرفت ،رفاه و انسانیت ،بحث است و
گفتار و استدالل و اقناع.

خودِ کوشآبادی در شعرِ "شهر این متفکّر
ی چریکی و مبارزهی مسلّحانهی جدا از مردم را نفی کرده ،و در این باره
شده اس " ،آشکارا و به روشنی مش ِ
سُروده اس :
لیک روی سخن من با تست
ای که عمری از دور
چهرهی مردم را در دل آیینهی شهر
خواب آلوده تماشا کردی
و سخن گفتی از بمب و نارنج و کوه
آن سخنها چه سرانجامی را بار آورد؟
جز که در باغ فراموش شدی
و سر ِ آخر در باغچهی تنهایی خشکیدی؟
نه ،برادر! قدمی پیش گذار
و تو هم با خلق راهی همراهی کن.

و در پایان همرن شعر گفته اس :
موقع مغتنمیست
شعر جعفر کوشآبادی
ِ
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گر که امروز نجنبی از جا
و نیامیزی با مردم خویش
و برادرها را رهبر نشوی
دیگری قلب برادرها را خواهد برد
و تو با دشنهی دشمن تنها خواهی ماند.

در شعر "گف وگو" از پروستن به دستان کارآمد مل و روشنگری و کثرتگرایی سخن گفته ،و از ایمان
راهی که خوشبختی را به زمرن میآورد:

به هر

باید امروز به دستان کارآمد پیوست
و به آنها فهماند
که نباید هرگز
در دگرگونی امروزین لنگر انداخت.
.....

به خیابانهای شهر بیا
جای پرواز من و تو خالیست
نور از هر روزن
که بتابد نور است
من به هر راه که خوشبختی را
به زمین آرد ایمان دارم
هرکسی با هر اندیشه در زورق ما
میتواند امروز
تا به دریای آزادی همراه شود.

در شعر "از گُل نازکتر" به گف وگو با روشنفکر کافهنشرنی پرداخته که خود بهتنهایی میخواهد جنگل باشد،
و کوشرده تا با استدالل تمثرلی او را قانع کند که هرچک بهتنهایی نمیتواند جنگل باشد:
تو به تنهایی میخواهی جنگل باشی؟
جنگل ای دوست به یک افرا یا تبریزی جنگل نیست
یخ فروش بغل کوچهی ما
با دو فرزند و زنش گلبانو
و برادرهایش
شعر جعفر کوشآبادی
ِ
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همگی با هم فامیل سلیمانی را میسازند
و تو با فانوسی دودزده
چه فضایی را میخواهی روشن بکنی؟

و در انتهای شعر چنرن نترجه گرفته اس :
صحبت ِ از گل نازکتر با هم نکنیم
تا مبادا به کسی بربخورد
رونق سفره ز نان و سبزی
رونق آدمی از دوستی است
دوستیهامان را
بارور گردانیم.

در شعر "نفسی تازه کنر " با روشنفکری که به مبارزهی گستردهی همگانی اعتقادی ندارد و ت روس  ،وارد
بحث شده و او را از بیراه رفتن منع و به پروستن به جمع دعوت کرده اس :
غافل از زمزمهی دعوت رود
که ز ما دورترک میگذرد
همچنان ماهی بر خاک به خود میتابیم
نفسم تنگ آمد
نفسی تازه کنیم
رودها با هم میپیوندند
تا که دریایی گسترده شود.
.....

قلب من گسترشی میخواهد
من نمیخواهم گلدان گلی دستآموز
سر ایوان بلندی باشم
دل من میخواهد
در میان مردم گل بکنم
دل توفانی من
در خیابانهاییست
شعر جعفر کوشآبادی
ِ
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که به کندوی پر از همهمهی زنبوران میماند.
با من از یکرنگی حرف بزن
که کلید در باغ
جمع دلهای پراکندهی ماست.
.....

به خیابان برویم
که فراز سر ما تنهایی
اژدهاییست که چنبر زده است
در هوای خنک میدانها
نفسی تازه کنیم
به صداهای بلند کوچه
فصلِ پیوستهاست.

در شعر "باید به کوچه برایر " از زبان ه صحبتی که از نردبان فکر بر بام آمده ،روشنفکران ت رو و جدا از جمع
مردم را چنرن نقد کرده اس :
میگفت:
ما جماعت پرهایوهوی روشنفکر
اذهانمان مغازهی سمساریست
با نازهای کهنهی لیلی
با قلبِ پاره پارهی مجنون
با خردهریز فلسفههای پریدهرنگ.
در هیأت عقاب
پرواز میکنیم
حال آنکه جملگی
در سینههایمان دل گنجشک میتپد.
.....

گلدانهای اگر
در کوچهها بروی
گل کن هزار برگ
شعر جعفر کوشآبادی
ِ
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عطر مشام کوی و گذر باش.
.....

نسخهنویسی کم و کیف زمانه را
بر عهده داشتیم
خلق خدا همیشه ولی زودتر ز ما
نبض زمانه را گرفته و احساس کردهاند
باید چه کار کرد؟
خانه تکانی خودمان گام اول است
آن خردهریز فلسفهها را
باید که دور بریزیم
آن خانههای شهرت بیاعتبار را
باید که ترک بگوییم
باید به کوچه بیاییم
باید به کوچه بیاییم.

برگرفته از :کانال تلگرامی ادبی هنری پرنران

☘☘☘

پیری دیدم بیقوت و ضعیف که به تازیانه میزدند و او صبر میکرد .پس به زندان
بُردند .من پیشِ او رفتم و گ تم :تو چنین ضعیف و بیقوت ،چگونه صبر کردی بر آن
تازیانه؟ گ ت :ای فرزند! به همت ،بَال توان کشید ،نه به جسم .گ تم :پیشِ تو صبر
چیست؟ گ ت :آنکه در بَال آمدن همچنان بُوَد که از بَال بیرون شدن.
تذکرهاالولیاء /فریدالدین عطّار نیشابوری /ذکر ابوالحسین نوری قدساهلل روحه العزیز
بازگشت به فهرست

شعر جعفر کوشآبادی
ِ
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نیمنگاهی به سیمای عاشقِ گُلِ سُرخ در آینۀ زندگی
مقدمۀ کتاب قصّههای کوتاه از سالهای دور" اثر زندهیاد مجید فلّاحزاده

بهروز مطلب زاده

«زندگی زیباست ای زیبا پسند،
زنده اندیشان به زیبائی رسند،
آنچنان زیباست این بی بازگشت،
کز برایش میتوان ازجاان گذشات»
(سایه)

"زنااادگی" گاااذرِ ۀحظاااههاسا ا .
ۀحظههائی که حکای گرغ و شاادی،
و شکس ا و پرااروزی آدمرااان در آن
متبلوراس  .آدمرانی که هستی ،وجاود اجتمااعی ،و
اعمال وکردار نر و بدشان میتواند نام آنهاا را در
رخسارۀ "این آینه" زیبای دوس

داشتنی ،پرشکوه

و غرورانگرز ،یا ترره و تار و زنگارآۀود به ثب برساند.
بسراری از ما با نام «مجید فلّاحزاده» آشنا هستر ،
و چه بسا ،با او آشنائی دیرینهای داری  .این نام ،ناام
دیرآشنائی اس .آنهائی که با نابترین بخ صحنۀ
زندگی ،یعنی هنر "نمای وتئااتر" از نزدیا آشانا
هستند ،نمی توانند با ایان ناام عاشاقِ ماردم برگاناه
باشند .اما دراین مران ،تعداد آن هائی که مجرد فالح
زاده را درسرمای یا داساتان ناوی مایشناساند
شاید از تعداد انگشتان ی دس برشتر نباشد.
کتابیکه اکنون دردست دارید ،مجموعهای ازچند
داستان کوتاه اس با عناوان "قصّههاای کوتااه از
سالهای دور" که ،نزدی

به نر قرن پار

توساط

مجرد فاالح زاده ،اساتاد دانشاکده هنرهاای زیباای
دانشگاه تهران ،نویسنده ،پدوهشگر ،نمایشنامه نوی

و کارگردان سرشناس تئااتر و بنرانگاذار « فساتروال
تئاتر ایران در آۀمان» نوشته شده اس .
یعنی درعنفوان جوانی جان شرفتهای ،که رنج و غا
و درد دیگااران شااعله برجااان ماایافکنااد ودۀاا
میخواس تا همه زشاتیهاا و زیباائیهاای پنهاان
جهان پررامون را برمال کند.
این داستانها ،تصاویرهای نوشاتاری زیباا ،پرشاور و
مملو از ح انسانی جاوان برسا و انادی سااۀهای
اس  ،که باه هماراه سارل خروشاان زنادگی ،چناد
صباحی گذرش به ده کورههای کوهستانی گوشاهای
از ولن افتاده بود.
او درایاان داسااتانهااا ،بااا زبااانی شااروا و دۀنشاارن و
بیپررایه و با نگاهی به غای انساانی ،آیناهدار غا و
رنج مردم میشود وانگش بارزخ هاای ناساوری
میگذارد که نشانههای بزرگ بیعداۀتی ،زورگاوئی و
فقر و ست  ،در جامعۀ آن روزی مرهن ما بود.

عاشق ُگ ِل سُرخ در آینۀ زندگی
نیمنگاهی به سیمای
ِ
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شاید این تکه از داستان کوتااه «پرناده و مااهی»
و در

وصفِ حال خاود او باشاد کاه خاود پرشااپر
سالهای نوجوانی به روی کاغذ آورده بود:
« ...پرندۀ کوچ و غمگرنی که عاشقِ گلِ سرخ بود،
بال زنان و مستانه در آسمان کوچ و آبای نقارهای
باالی حوض ظاهر مایشاد و پا ازمادتی مساتانه
چاارخ زدن ،روی شاااخه خ ا شااده – گاال ساارخ-
مینشسا و شاروع مایکارد باه خوانادن وآنقادر
میخواند و میخواند تا ازخود بیخود میشد ...
ی روز مااهی کوچوۀاو از پرناده پرسارد" :دوسا
ناشناس من برای چه کسی میخوانی؟"
و پرنده گف " :برای گُلِ سُرخ" و بعاد پار کشارد و
رف ...
مجرد فالح زاده ،نویسنده این داستانها اکنون دیگر
در مران ما نرس  ،او آنچناان زیسا و پرکشارد و
رف که خود می خواس  .او در تمام لاول زنادگی،
ازعشق سخن گف  .ازآزادگای سارود و گااه از فارط
جانکاهی دس نرافتن به آنچه میخواس تلخ بود.
تلخ ،با آمرزهای از لع شررین عسل.
او دیگر نرس  .اما رنگ و بو و عطر اندیشههاای او را
ما هر روزه و با للوع هر آفتاب استنشاق میکنر .
***

برگهائی از زندگی:
مجرااد فااالحزاده بااه سااال  0225در خااانوادهای
زحم ک چش بر جهان گشود .اوۀارن درسهاای
زندگر را در مران خانواده زحم ک و کارگری
فراگرفاا  .خااانوادهای کااه ماننااد هاازاران خااانواده
زحمتک دیگر با فقر و تنگدستی روزگار میگذراند.
مجرد فالح زاده که پدرش از اعضا حزب توده ایاران
باااود ،برشاااترین دوساااتان را کساااانی تشاااکرل
میدادندکه مانند خود او پدرانشان بهدۀرال عضاوی
در حزب توده ایران و فعاۀر های سراسی باه زنادان
افتاده بودند.

دیپل اش را در رشته لبرعای گرفا و باه ساربازی
رف  .دوره دوساۀه سربازی که تماام شاد ،خاود را
آماده میکرد تا در رشته لب درس بخواند ،اما سر از
دانشکده «هنرهای دراماتر » درآورد.
در آن سااالهااا ،فضااای پرجنااب و جااوش دانشااکده
هنرهای دراماتر با حضاور اساتادان بزرگای چاون
رکن اۀدین خسروی و چند تن دیگر ،مکان دلپساند
و شورانگرزی بود برای جوانان پرشوری چون مجراد
که شرفته هنر تئاتر بودند.
او در سال  020۴بهعناوان شااگرد ممتااز دانشاکده
«هنرهااای دراماتراا » ،یاا بورسااره تحصاارلی از
دانشگاه منچستر انگلستان دریاف کرد.
درسال  0250به انگلستان رفا تاا رسااۀه دکتارای
خود را که عنواناش «چگونگی نفوذ تئاتر پاوچی در
کشورهای جهان سوم» بود به پایان برساند.
اما یکای دو سااۀی از آغااز تحصارل در انگلساتان
نگذشته بود که با شعله ورتار شادن آتا انقاالب ،
باایآنکااه دکتاارای را بااه پایااان برساااند بااه ماارهن
بازگش و تا یورش سراسری حاکمان تازه به قادرت
رسرده به احزاب و سازمانهای مترقی و دگرانادی ،
به کار و فعای در مران مردم ادامه داد.
با آغاز یورش سراسری گزمههای جمهاوری اساالمی
به حزب توده ایران و دستگرری و شکنجه هزاران تن
از هواداران ،کادرها و اعضا رهباری حازب ،او نرزباه
همراه همسر ،رفرق ،یار وهمکار هنرمند خاود بهارخ
حسرن بابایی مخفرانه راهی افغانستان شد.
با استقرار مجرد و اعضا خانوادهاش در کابل پایتخ
افغانسااتان ،و آغاااز دوران تلااخ مهاااجرت و دوری از
مرهن ،اوۀحظهای از پای ننشس .
مجرد فالحزاده در چند ساۀی که در افغانستان ساکن
بود ،جدا از پرداختن به کاار تئااتر و ترجماه آثاار و
متون مختلف ،و همکاری با نشریات مختلفی کاه در
کابل به نشر مایرساردند ،باه تادری در دانشاکده
هنرهای زیبای کابل نرز میپرداخ و در حاد تاوان

مقدمۀ کتاب قصّههای کوتاه از سالهای دور" اثر زندهیاد مجید ّ
فّلحزاده
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خوی به رشد و باۀندگی هرچه برشتر هنر تئاتر در
آن کشور یاری میرساند.
شاااید هنااوز ه ا بسااراری از مااردم زحم ا ک ا و
صاالحللااب افغانسااتان از یاااد نباارده باشااند ،آن
بزرگ ترین صحنه نمای تئاتر در تاریخ افغانستان را
که با تاالش خساتگی ناپاذیر و شابانه روزی مجراد
فالح زاده و با اۀهام از سراس «آشاتی ملای» اعاالم
شده ازسوی ،شهرد دکتار نجراب اهلل رئار جمهاور
وق افغانستان ،کارگردانی و به روی صحنه برده شد.
نمای ِ تئاتر ا کارنوال بینظرری که در مردان بزرگ
ورزشی شهر کابل ،با بر از دوهزار بازیگر حرفاهای
و آماتور ،که از مران نرروهای مسالح و ماردم عاادی
کوچه و بازار انتخااب شاده بودناد باه اجارا درآماد
ودرهمان زمان درسرتاسر افغانستان به عنوان «تئااتر
عظر آشتی ملی» ( )0معروف گش .
سرانجام کبوتر صلح و آشتی در افغانستان به قربانگاه
رف و در پی تغررر و تحوالت برناۀمللی و حاوادثی
کااه موجااب شکس ا سراس ا صاالحللبانااه دوۀ ا
افغانسااتان ،و یااورش ساابعانه نرروهااای ارتجاااعی و
بنرادگرای اسالمی به کابل و سقوط حاکمر حازب
دمکراتر خلق افغانساتان ،دیگار امکاان زنادگی و
پاارداختن بااه کااار هنااری باارای مجرااد فااالحزاده و
خانوادهاش وجود نداش .
و چنرن بود که مجرد و خانوادهاش به اجبار ،ی باار
دیگر به مهااجرتی ناخواساته تان دادناد .و ایان باار
مهاجرت به اتحاد جمااهرر شاوروی ساابق و انادکی
پ از آن به جمهوری فدرال آۀمان.
مجرد فالح زاده به مح ،ورود باه جمهاوری فادرال
آۀمان ،با تشکرل گروه تئاتر «سکوت» در شاهر بُان
که محل زندگی او نراز باود ،باا همراهای همسارش
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بهرخ حسرن بابائی و تنی چناد از دوساتداران هنار
تئاتر ،فعاۀر های هنری خاود را آغااز کارد و کوتااه
زمانی پ از آن ،با ارادهای خدشه ناپذیر آسترن باال
زد و با کم و همراری همسرش بهرخ و تنی چناد
ازدوستان« ،فستروال تئاتر ایرانی در کلان» را بنراان
گذاش که امسال ( )2101برسا وپنجمارن دوره
آن بدون حضور او برگذار خواهد شد.
مجرد فالحزاده بهعنوان نمایشنامهنوی و کارگردانی
پرکار و جستجوگر ،آثار تئاتری بایشاماری ،ترجماه
کرد و نوشا  .او همچنارن کاارگردانی بار از 51
نمایشنامه را به عهده داش که بهلور نمونه میتوان
از نمایشاانامههااای «نظاااماۀملا »« ،اوپاارت جشاان
آهاان»« ،رویاهااای شااررین ،کااابوسهااای ۀرلاای»،
«تراژدی خوشبرنانه»« ،مرستری بوف»« ،پرومتاه»،
«مهااره ساارخ»« ،سااالم و خااداحاف »« ،رساات و
سهراب» « ،حسن کچل به روایتی دیگر»« ،مشادی
عباد» و غرره را نام برد.
از مجید فلّاحزاده آثار نوشتاری بسیاری به جاا
مانده است که به عناوان نموناه مای تاوان باه
کتابهای زیر نیز اشاره کرد:
0ا ریشه های تاریخی ا فلسافی تئااتر برومکانرا ،
کالسرس چرس ؟
2ا تاریخ اجتماعی ا سراسی تئاتر در ایران
2ا رابطه زیبایی و انقالب
0ا نمایشنامهنویسی در اتحاد شوروی
5ا چرا حاف جاودانه اس ؟
۶ا پنج نمایشنامه
4ا زمرنههای نمایشی ا اسالرری شعر حاف
 1ا دوران لالئی تئاتر.

لینک دانلود کتاب قصّههای کوتاه از سالهای دور" اثر زندهیاد مجید فلّاحزاده
https://drive.google.com/file/d/8HT4w18KaYtE5QOqpzam9zYHXw-XqS811/view?usp=sharing

بازگشت به فهرست
مقدمۀ کتاب قصّههای کوتاه از سالهای دور" اثر زندهیاد مجید ّ
فّلحزاده
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بتهوون ،کسرایی و قصیدۀ شادی
همدیگر را در آغوش بگیرید ای میلیونها موجود! این بوسه نثارِ سراسرِ جهان باد!"
به بهانۀ  09بهمن24 ،مین سالروز درگذشت زندهیاد سیاوش کسرایی

اُمرد

وقتی سمفونی باشکوهِ شمارۀ  ۴بتهوون بر پایۀ چَکامۀ شادی شیللر با استعدادِ ترانهسرایی سیاوش کسرایی
دره میآمرزد ،سرودِ زیبای انترناسروناۀرستی با مطلع "ای انسانها در زندگی باشرد با ه مهربان "...خلق
میشود و در سرنۀ تاریخ رزم و رنجِ تودههای زحم ک و صلحللب ایران و فارسیزبانانِ هنردوس ماندگار
میشود که موضوع این یادداش اس .
پایۀ ملودی این سُرود ،موومانِ چهارم سمفونی ۴بتهوون اس که به سمفونیِ صلح یا کورال نرز شهرتیافته و
انگل دربارۀ آن گفتهبود“ :روزیکه بشر سمفونیِ نه را آیرن رفتاریِ خود قرار دهد آن روز بتهوون جایگاه
حقرقی خود را یافتهاس  ”.نخس وزیرِ زیمبابوه آن را به عنوان سرود ملی کشورش انتخاب کرد و باالخره در
سال  0۴15سرودِ شادی  Ode to Joyقسم ِ چهارم این سمفونی ،به عنوان سُرودِ رسمی اتّحادیۀ اروپا
انتخاب شد.
"چَکامۀ شادی" سُرودۀ مشهور فردریش شیللر که به گمان نامِ دقرقِ آن "قصردهای در ستای ِ شادی"
باشد ،از اشعار بینظرری اس که محورِ آن تالش همگانی برای صلح و سعادت و شادی نوع بشر بر روی کرۀ
خاکی اس و در فرازی میگوید:
"همدیگر را در آغوش بگررید ای مرلرونها موجود! این بوسه نثارِ سراسرِ جهان باد!"
ای دوستان برایرد این آهنگها را رها کنر و آوازِ شاد خود را بخوانر تا دلشاد شوی
هرک که سعادت یافته و یاری دارد و آن ک که محبوبِ دلخواه نصربش شده در این شادمانی شرک
میکند
امّا بگذار آن ک که تنها وجودِ خوی را روی زمرن میبرند و کسی که در پی سعادت نرس  ،بررون از این
حلقۀ مقدّس ،ناالن وُ گریان بماند"...
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احسان طبری در صفحۀ  042از کتاب "در آستانِ اطلسینِ سحر" حاوی مجموعه اشعار پراکنده و منتشر
نشدۀ خود که در همرن شمارۀ ارژنگ به معرفی آن پرداختهای  ،دو بر از منظومۀ معروف "شادی" سُروده
شرللر ،شاعر نامدار آۀمان را به فارسی ترجمه کرده و آنرا با توضرح زیر از خود به یادگار گذاشته اس :
فردری

شرللر ( ،)Johann Christoph Friedrich von Schillerشاعرِ کالسر ِ آۀمان (-0115

 ،)045۴در منظومه معروف خود "سُرودِ شادی" ) (An die Freudeکه بتهوون برای آن موسرقی با
عظمتی [سمفونی شماره  *]۴نوشته ،از "غرورِ انسانی در برابر تخ ِ پادشاهان" (Männerstolze vor
) Königsthronenسخن میگوید و در این منظومه ابراتی دارد که نگارنده آن را چنرن ترجمه کرده اس :
پیشِ تَختِ ظالمان مَغروُر باش
وَر بَهایَش زندگی گردد بباد
مَرگْ بر خُدّامِ پَستِ جور وُ ظُلم!
بر رَفیقانِ عَدالت فَخر باد!
و امّا در سالهای پر

از انقالب  54در ایران ،برپایۀ ملودی موومان آخر سمفونی شمارۀ  ۴بتهوون و اۀهام از

چَکامۀ شرللر ،سُرودِ کودکانه و معروفِ "ای انسانها "...با شعر زیبای زندهیاد سیاوش کسرایی خلق و
منتشرشده اس که کمتر دربارۀ آن سخن گفته شده و یا آشنایی با آن وجود دارد .این سُرودِ زیبای همهبشری
در اوائل دهه  51شمسی توسط "کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان" اجرا و منتشر شد و از جمله در
کتابخانۀ مرکزی کانون واقع در پارک الۀه (پارک فرح سابق) در کالسهای موسرقی کانون در ساۀن کتابخانه با
ملودیکا نواخته و همراه با شعر به کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه آموزش داده میشد...
یادآور میشوی از این سُرود دو اجرای نسبتا متفاوت در فضای مجازی وجود دارد و به نظر میرسد اجرایی که
در ۀرن زیر می شنوید ،اجرای اصلی باشد.
متن شعر سیاوش کسرایی برگرفته بدین شرح است:
"ای انسانها در زندگی باشید با هم مهربان
کنید با هم برابری در هر کیش وُ هر زبان
ای انسانها گردِ هم آئید ،نغمه سرائید در برِ هم
با دستِ یگانگی بیفکنید دیوِ غم
با نیروی عزم و اراده باشید آماده در یک کالم
سُرودِ زندگانی را خوانید همه یک صدا".
آهنگ :ۀودوی وان بتهوون
شعر :سراوش کسرایی
منبع متن شعر سیاوش کسرایی :کتاب "دنیای شادی" ،تنظیم و گردآوری :ناصر نظر
http://www.azonace.blogfa.com/post/99/%D%1A%7DB1%C-%D%1A%7D%18%9D%1B%9D%1A%7D18%9%D%17%9D%1A7-%D%1AF%D%1B8-%D%1B%2D%18%9D%1AF%DA%AF%DB1%C%D%1A%1D%1A%7D%1B%4DB1%C%D%1AF-%D%1A%1D%1A7-%D%17%9D15%9%D%15%9D%17%9D%1B%8D%1A%1D%1A%7D18%9
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لینکهای شنیدن و دانلود سُرودِ ای انسانها
http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azonace.persiangig.com/audio/Ey21%Ensan-ha.mp9

لینک مشاهده و دانلود کلیپ سُرودِ ای انسانها
https://www.aparat.com/v/Crdba/%D%1A%7DB1%C_%D%1A%7D%18%9D%1B%9D%1A%7D%18%9D
%17%9D%1A7_%D%1AF%D%1B8_%D%1B%2D%18%9D%1AF%DA%AF%DB1%C_%D%1A%1D%1A%7
D%1B%4DB1%C%D%1AF_%D%1A%1D%1A7_%D%17%9D15%9_%D%15%9D%17%9D%1B%8D%1A%1
D%1A%7D18%9

در ادامه تصویر نُت آموزشی ملودی سُرودِ "ای انسانها" برای پیانو که از طریق یکی از خوانندگان گرامی -
خانم شکوفه مویّد -در اختیار ارژنگ قرار گرفته ،تقدیم عالقمندان میشود.

☆☆☆

آهنگ :لودویک وان بتهوون
شعر :زندهیاد سیاوش کسرایی
تصویر نُتِ آموزشی ملودی
سُرود "ای انسانها" برای پیانو

در سایتِ پرند در لینک زیر می توان یادمان های با ارزشی از سیاوش کسرایی از جمله فایل های
صوتی خوانش اشعار به صدای شاعر را در این آدرس یافت:
https://parand.se/?p=77233
بازگشت به فهرست
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جیمز جویسِ شاعر و آخرین شعرش
پررایه یغمایی
نام جیمز جویس همواره در تاریخ ادبرات جهان
به عنوان ی
کسی اس

نویسنده به ثبا رسارده و کمتار
که او را به نام شاعر بشناسد .اما نثار

آهنگرن او نشان می دهد که جوی

زبان و بران

شاعرانه دارد و زندگی نامه ی او ه گواه بر این
اس

که جوی

آفرین

های ادبای خاود را باا

شعر آغاز نموده [اس ].
نخسترن مجموعه ی اشعار جوی «موسرقی
مجلسی» ( )Music) (0 Chamberنام دارد .این مجموعه شامل سی و ش
گویشی تغزۀی احساسات گوناگونی را که از ی
گوناگونی که از لریق عبور لبرع

شعر به ه پروسته اس

که با

عشق آرمانی بی فرجام برمی خرزد ،بران می کند .احساسات

از قبرل دگرگونی فصل ها ،گذر روز و شب ،حضور نافرجام ماه ،پرواز ی

خفاش ،تصویرپردازی آب و پرندگان ،آمرزش رنگ ،صدا ،زمان ،مکان حاصل می شود و با نمادگرایی های
برانگرخته پر شاخ و برگ می آمرزد و با فضای معلقی که جوی

در آن آهنگ خلق می کند ،همراه می گردد.

اشعار موسرقی مجلسی بعدها ریشه ی بسراری از کارهای جوی

می شود و زمرنه های موضوعی از قبرل

وسوسه ها و سرخوردگی های عاشقانه ،تلخکامی ها و جدایی های حاصل از خران  ،احساسات برانگرخته شده
حاصل از لرد شدگی ها و تنهایی ها و سرزن

های اجتماعی را توأم با کارکرد پرچرده ی هنر در کار های

او پی می ریزد.
این اشعار درونمایه ی احساسی خود را از رویدادهایی می گررند که برن سال های  0۴10تا  0۴10موجب شکل
گرری روحره ی جوی

شده اند ،اما چاپ آنها در سال  0۴14اتفاق افتاده اس .

از محتوای نامه هایی که از جوی
بخ

به دس آمده ،چنرن بر می آید که جوی

بر آن بوده که این اشعار را در دو

– ظهور و سقوط عشق -ارائه دهد و نرز امردوار بوده که به روی این اشعار ،موسرقی مجلسی گذاشته شود

و حتا در همان سال ها ه آهنگسازی به نام «جی.ام.پاۀمر ( »)G.M.Palmerنامه ای به جوی
از او اجازه می خواهد تا برای تعدادی از اشعارش آهنگ بسازد .جوی
در سال  0۴1۴نسخه هایی از آهنگ هایی را که ساخته ،برای جوی

می نویسد و

با اشتراق پرشنهاد او را می پذیرد و پاۀمر
می فرستد و جوی

نرز در پاسخ ،در

ژویره ی همان سال نامه ای به پاۀمر می نویسد و ضمن اصرار به او برای ادامه ی کار اضافه می کند که:
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«امردوارم که بتوانی برای همه ی این شعرها آهنگ بسازی .من خودم در زمان نوشتن این شعرها ،به جدّ می
سلسله آهنگ اس و اگر خودم موسرقردان بودم ،آنها را به موسرقی در می

اندیشردم که این کتاب در اصل ی

آوردم .قطعه ی مرکزی آنها ه شعر شماره ی  00اس ».
که روی این اشعار آهنگ می گذارد ،برای نخسترن بار وقتی که

وۀی با وجود اینکه پاۀمر اوۀرن کسی اس

«آدوۀف مان  »Adolf Mannدر سال  0۴01به روی قطعه ی شماره ی « 20دانی کارنی » Donnycarney
موسرقی می گذارد ،شنوندگان عمومی می یابد.
اما به نظر می رسد که بهترین قطعه ی مجموعه ی« موسرقی مجلسی» ،شعر شماره ی  2۶باشد که «من
سپاهی را می شنوم  »Hear an Army Iنام دارد .)2( .این شعر در سال  0۴00به نام «ایماژگران» در جُنگ
انتخابی «ازرا پاوند» و به وسرله ی وی دوباره به چاپ رسرد و لنرن شگف
کرد و همرن باعث آشنایی عمرق جوی
تالش پاوند در مورد آثار جوی

انگرزش آن را از سایر شعر ها جدا

و پاوند گردید تا در دهه های بعد موجب تبلرغ ها و شناساندن های پر

بویده جوی

ِ «دوبلرنی ها» و «چهره ی هنرمند درجوانی» باشد.

مجموعه ی دیگر اشعار جوی « »penyeachنام دارد( )2که شامل سرزده شعر مستقل اس

و با اینکه این

شعرها در زمان های متفاوت سروده شده .مثال ً شعر «ترلی  »Tillyتاریخ 0۴12را دارد و شعر «نرایشگر A
 »Prayerدر بهار  0۴20و در پاری
یعنی زمانی اس

که جوی

سروده شده ،اما برشترشان مربوط به سال های  0۴02تا  0۴05اس ،

در تریس

زندگی می کرده و درگررو دار به پایان بردن کتاب «چهره ی هنرمند

درجوانی» بوده و باقی آنها مربوط به سال های  0۴05تا  0۴0۴در «زوریخ» اس .
این مجموعه که درسال  0۴2۶به چاپ می رسد و شعرهای آن برشتر بر پایه ی احساسات شخصی و نرز بازتاب
رویداد های ویده ای اس

که در زمان های ویده در زندگی شخصی و هنری جوی

به دخترم=  » A Flower Given to My Daughterاشاره کرد که

نمونه می توان به شعر «گلی پرشک
تصویر زنی جوان در آن مصور اس

اتفاق افتاده اس  .برای

که به ۀوچرا -دختر جوی  -مهربانی نموده .یا مثال ً شعر « او بر راهون می

گرید=  ،»Rahoon She Weeps overکه توصرف جوان عاشقی اس
ی «نورا بارنکل» ،همسر جرمزجوی  -بوده اس

به نام «مایکل» که دیوانه وار دۀباخته

( . )0و همچنرن شعر « بر ساحل فونتانا= On the Beach

 » at Fontanaکه احساس پدری را در حاۀ آب تنی با پسرش نشان می دهد.
قابل توجه اینجاس

که مغایرت شعر های مجموعه ی  penyeachو نثر «برداری فرنرگان» که در آن دوره

همزمان با ه در نشریات به چاپ می رسرد ،برن
خواننده به وسع

خالقر او بر

از پر

ارزشمندی از آگاهی هنری جوی

پی می برد زیرا در می یاف که جوی

به خواننده می بخشرد و
در حاۀی که می تواند اساس

سنتی رمان نویسی را دگرگون کند ،در همان حال ه می تواند شعری بسراید که شکلی کامال ً سنتی دارد و
این دو هرچکدام شان ه به یکدیگر آسرب نزنند و یکدیگر را بی اعتبار و نابود نکنند.

جویس شاعر و آخرین شعرش
جیمز
ِ

65

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

ارژنگ دوماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

اینک پسر! «! )0(» Ecce Puerآخرین شعرِ جویس
در مجموعهی اشعار «جرمزجوی » (که این مجموعه « Works of James Joyce Theنام دارد و در سال
 0۴۴5به چاپ رسرده)(،)۶در پایان کتاب ،به شعری به نام« »Ecce Puerبرمیخوری که از نظر زمانی با
شعرهای دیگر جوی
آخرین شعرجرمز جوی
این شعر پرچرده اس

فاصله ای بسرار دارد و تاریخ  0۴22را بر پرشانی خود دارد و چنان که به نظر می رسد
اس .
و درک آن دشوار به نظر می رسد ،مگر آنکه حقایقی در مورد عل

و چگونگی سرودن

دانسته شود.
آنچه از مضمون و نرز تاریخ شعر بر می آید ،این اس

این شعر را در پنجاه ساۀگی و هنگامی

که جرمز جوی

سروده که بادو احساس متفاوت اندوه و شادی دس به گریبان بوده اس :
احساس اندوه از مرگ پدر که در  2۴دسامبر  0۴20اتفاق می افتد و احساس شادمانی بسرار از توۀد نخسترن
نوهی خود (پسر جورجو) که چند ماه بعد از مرگ پدر ،یعنی  05فوریه  0۴22حادث می شود.
نام این شعر جمله ای به الترن اس و « اِ چه پو اِر» تلف می شود و «بنگر پسر را» یا«این
دهد و این نامگذاری گو اینکه توجه خاص جوی

پسر!» معنی می

را به موضوعی نشان می دهد ،اما بگونه ای نامریی به جمله

ی معروف «=Ecce Homoبنگر انسان را» یا «این

انسان!» اشاره دارد که این جمله در شرح آالم مسرح و

هنگام کشاندن مسرح به نزد یهودیان ،توسط فرمانده رومی گفته شده اس )4(.
باید گف

که شعر«  »Ecce Puerه مانند کارهای دیگر جوی

از نکات مبه تلخ و شررین پرچرده شده .چنان که حتا خود جوی

دارای اشاره های رازآمرز اس و در هاۀه ای
ه گفته اس

در این شعر گنجانرده شده ،باعث خواهد شد که استادان و معلمان برای دریاف
سرگرم بحث و گفتگو شوند و به باور جوی

که ابهامات و معماهائی که
منظور او ،قرن های متمادی

این تنها راهی اس که جاودانگی شاعر را تضمرن می کند)1(.

ساختار بررونی شعر «  »Ecce Puerبسرار ساده و به صورت چهارپاره موزون و مقفاس

که از چهار بند بوجود

آمده و در هر بند مصراع های دوم و چهارم با ه ه قافره اند :در بند اول کلمات(  bornو ،) tornدر بند دوم
کلمات(  liesو ،) eyesدر بند سوم کلمات( glassو  ) passو در بندچهارم کلمات( goneو .) son
اما درونمایۀ شعر متفاوت عمل میکند ،چنانکه دو بند اول با اینکه نویددهندهی توۀد کودکی اس
لبع باید دارای فضایی شادمانه باشد ،نه تنها این فضا را ایجاد نمی کند ،بلکه سرشار از اندوهی اس
شعر پنهان اس

و به

که پش

و این اندوه حضور خود را از همان خط نخسترن شعر با عبارت « از گذشته ی تاری » اعالم

می کند .چرا که روح شفاف کودک که متعلق به آینده ای روشن اس  ،از همان آغاز کار به گذشته ای تاری
گره می خورد« :از گذشته ی تاری

کودکی زاده شد ».و مسلما ً اشاره ی جوی

زمان -آینده و گذشته -چه در نوشته ها و چه در شعر های

در باره ی استحاۀه ی دو

– بی هدف و بی نشانه نرس  .شاید او از همان دو
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خط اول می خواهد فلسفه ی خود را در مورد«زمان» ،با ایما و اشاره با خواننده در مران بگذارد و از این روس
که سعی دارد خواننده را در همان جمله ی اول وادار به درنگ و اندیشه کند.
بر جمله ی قبلی .زیرا اگرچه توۀد ی

جمله ای که بعد از آن می آید ،تأکردی اس

کودک که ی

هستی تازه

اس  ،شادی آور اس  ،اما از لرفی باعث شده که خلوص اندوه شاعر بر ه بریزد و در احساس او دو گانگی
ایجاد کند ،زیرا اکنون قلب شاعر نه به تمامی به اندوه تعلق دارد و نه به شادی و در حقرق

احساس شاعر دو

شقه شده و این دوگانگی در روح شعر ه شکافتگی ایجاد کرده و شعر را مران دو قطب اندوه و شادی سرگردان
نموده اس و بی گمان خواننده را ه که همراه شعر از این قطب به آن قطب می رود ،سرگردان می کند و این
یکی از شگرد های جوی

که شعر آسان نباشد و احساس شاعر ه در دسترس نباشد و خواننده را زود به

اس

مقصد نرساند.
بند دوم حاۀ ِ نرای

دارد ،اما این نرای

با واژگان« »mayو «  »uncloseحاۀ

قالعانه ی خود را را از

دس می دهد و هر چند ه که شاعر می خواهد این امردواری را به خواننده اۀقا کند که«:که چشمان

به روی

عشق و گذش باز شود» ،اما خواننده در پش این معنی چهره ی دیگری را در می یابد که بدین قالعر نرس
و آن این اس « :مگر اینکه عشق و گذش
نرای

چشمان بسته اش را بگشاید ».و بدیهی اس

که حاۀ

مردد این

هر چند ه که خفرف باشد ،بر ذهن خواننده اثر می گذارد و واژه ( = livingزنده ) که تأکردی اس

برای آن که در گهواره دراز کشرده زنده اس و نه ی
بوجود می آورد که گویی جوی

مُرده  ،این تردید را محک تر می کند و این ش

را در او

و از این روس

که می

آن دو تن( یعنی پدر و نوه اش) را یگانه دیده اس

خواهد با واژگانی ازایندس حتا به خودش ه تأکرد کند که آنکه در گهواره خوابرده زنده اس و نوهی اوس .
کلمه ی کلردی بند سوم ،کلمه ی « »glassاس که در اینجا در حُک « »hourglassبه کار رفته و به معنای
«ساع

شنی» اس  .ساع

شنی که در فارسی به آن «ساع

ماسه» ای ه می گویند ،ابزاری اس

که در

قدی با آن «وق » را اندازه می گرفتند و آن عبارت از دو شرشه ی گالبی شکل(=مخرولی) چسبرده به ه بود
که مران آن دو راه باریکی وجود داش  .دریکی از شرشه ها ریگ یا ماسه می ریختند که در مدت زمان معرنی
ریگ ها ازشرشه ی باالیی به شرشه ی پایرنی می ریخ
دوباره عمل تکرار می گردید .این ساع

و خاۀی می شد .آنگاه شرشه را وارونه می کردند و

در قرون وسطی در یونان و رم قدی بسرار معمول بود و گاهی از آن

برای تعررن زمان سخنرانی نالقان استفاده می کردند)۴(.
در این بند جرمز جوی

کُل زمان را در قاۀب بسرار کوچکی آورده و این قاۀب همان ی

ساعتی اس که شن از

مخروط باالیی به مخروط پایرنی سرازیر می شود .در این تصویر شنی که در پایرن قرار می گررد نمودار زمان
«گذشته» و شنی که در باالی ساع
قرار دارد ،نمودار پدر اوس

اس

 ،نمودار زمان «آینده» اس  .یا به عبارت دیگر شنی که در پایرن

که در گذشته اس

و شنی که در مخروط باالیی اس  ،نمودار نوه ی اوس
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و این دو اگر چه جدا از ه زندگی می کنند اما زندگی شان به یکدیگر متصل اس

و «زمان» ،

وجودشان را در ه مستحرل می کند.
بدیهی اس
ساع
اس

وقتی که ساع وارونه می شود ،شن ِ درون آن عوض نمی شود ،شن همان شن اس فقط موقعر

تغررر می کند و این بدان معناس

که زمان همرشه همان زمان اس  ،آنچه ه که در زمان اس  ،همان

که بوده ،فقط تغررر کرده و به صورتی دیگر خود را عرضه می کند .در اینجا یادآوری این نکته بسرار

ضروری اس

که جرمز جوی

زمانی در اندیشه های فلسفی «جوردانو برونو Giordano Bruno0۶11- /

)01( »0501فرلسوف و اندیشمند ایتاۀرایی غرق بوده و این اندیشه اول بار توسط «جوردانو برونو» لرح شده.
چنانکه او (جوردانو برونو) در جایی می گوید:
«زمان هر چرزی رامی گررد و باز پ

می دهد .همه چرز تغررر می کند ،اما هرچ چرز از برن نمی رود».

changes, nothing is destroyed Time takes and gives back all things, everything
بند پایانی شعر« ،آه پدر ،رها کن ،پسرت را ببخ !» ( )00انعکاس بخشی از آخرین کلماتی اس که مسرح بر
روی صلرب ادا کرده و ارتباط شعر را با کتاب مقدس تأکرد می کند .و نرز به روایتی گفته شده که جوی
آخرین ماه هایی که پدرش زنده بوده ،به او بی اعتنایی بسرار کرده و حتا خواه

در

پدرش را مبنی بر اینکه به

دیدارش برود ،نادیده گرفته اس ( .)02بنابراین در این حاۀ هرجان زدگی ،به خالرشادمانی از توۀد نوه اش که
در عرن حال همزمان و مترادف با غ مرگ پدرش نرز هس  ،بی توجهی های قبلی و ک گرفتن خواه
عالفی پدرش را به یادش می آورد و بدین صورت از پدر خود للب بخش

های

می کند.

پانویسها:
– 0

درکتاب موسرقی ایران از آغاز تا امروز در باره ی موسرقی مجلسی آمده اس

که «اما نوع دیگری از

موسرقی بنام مجلسی نرز در آن روزگار مرسوم بوده اس  .موسرقی مجلسی یا همان بزمی از دیر باز در تمدن
ایران وجود داشته اس  .آوازهای فراغ  ،سرودهای شادی و سرور ،در جلسات بزم به کار می رف

و سازهای

ویده و شروه اجرای خاص خود را داش  .گزنوفون و هرودوت هر دو از این نوع موسرقی نام برده اند و دیگر مورخ
یونانی «آتنه»در این باره نوشته اس

که «در جشن مهرگان که در حضور شاهنشاه هخامنشی برگزار می شد،

نوازندگان و خوانندگان با اجرای برنامه هایی در مجل

شرک

می کردند و خوانندگان و نوازندگان در آن

جشنها سه اساسی داشتند( ».موسرقی ایران از آغاز تا امروز – جلد اول  ،غالمرضا جوادی) برگرفته از
سای

گفتگوی هارمونر /موسرقی در دوران هخامنشی پنجشنبه /اول دیماه )0210

–2
I hear an Army
I hear an army charging upon the land,
جویس شاعر و آخرین شعرش
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And the thunder of horses plunging; foam about their knees:
Arrogant, in black armour,behind them stand,
Disdaining the reins, with fluttering whips, the Charioteers.
They cry into the night their battle name:
I moan in sleep when I hear afar their whirling laughter.
They cleave the gloom of dreams, a blinding flame,
Clanging, clanging upon the heart as upon an anvil.
They come shaking in triumph their long grey hair:
They come out of the sea and run shouting by the shore.
?My heart, have you no wisdom thus to despair
? My love, my love, my love, why have you left me alone

8

– این کلمه به معنی شعر های ی

پنی یایکی ی

پوۀی یا شعرهای یکی ی

شاهی اس  .باید توجه داش

که  penyeachاز دو کلمه ی  penyو  eachبوجود آمده که بخالر شررینکاری های جوی

بی فاصله به ه

چسبرده اس  .این مجموعه در نرمه های سال  0۴24توسط  ، Sylvia Beachانتشارات Shakespeare
 and Companyبه چاپ رسرد.

– 0

ردّ ِپای «مایکل  » Michael Bodkinرا با وضوح برشتر می توان در داستانِ مردگان در مجموعۀ

«دوبلرنی ها» یاف .

5

– «»EccePuerکه در الترن «اِچه پو اِر» تلف می شود می تواند به صورت های« :ببرن پسر را!»« ،بنگر

پسر را!» ،یا به زبان فاخرتر «این

پسر!» معنی شود« .اِچه» در الترن اصال ًمعنای «بفرما» و تلویحا ًبه معنای

«ببرن!»« ،توجه کن!» یا «نگاه کن!» اس  .در مورد نامگذاری این شعر دو نظریه داده شده.عده ای براین باورند
که این نام از روی انجرل برداشته شده و اشاره به جمله ی معروف « = Ecce Homoببرنرد ،انسان اس !/
این

انسان!» دارد و اشاره به آالم مسرح توسط فرمانده رومی و به هنگام کشاندن او به نزد یهودیان دارد.
پرالل

چنانکه درانجرل یوحنا باب نوزده آمده :پ

عرسی را گرفته تازیانه زد/و ۀشکریان تاجی از خار بافته

بر سرش گذاردند و جامه ی ارغوانی بدو پوشاندند/و می گفتندسالم ای پادشاه یهود و تپانچه بدو می
زدند/پرالل

بررون آمده به ایشان گف

این

او را نزد شما بررون آوردم تا بدانرد که در او هرچ عربی

نرافت /آنگاه عرسی با تاجی از خار و ۀباس ارغوانی بررون آمد /پرالل
اما عده ای دیگر این جمله را به معجزه ی اۀراس پرامبر نسب

بدیشان گف  :اینک پسرِ انسان!

می دهند که کودک مرده ای را زنده گردانرد و

آنگاه به مادر لفل گف = Ecce Pue «:ببرن پسر را!».
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بنا به روایتی جمله ی  Ecce puerدر کتاب انجرل قدی (= )Old Testament Theکتاب دوم پادشاهان
(= ) Kings 2فصل چهارم بخ

، 22 – 25اشاره به یکی از معجزات اۀراس ( ) Elisha / Eliseusدارد .در

این داستان بر اثر معجزه ی اۀراس زن نازایی از اهاۀی سون یا شون ( ) sunem/shunemباردار می شود
وبعداز چندی چون کودک می مررد ،اۀراس او را از مرگ باز می گرداند.
داستان بطور خالصه از این قرار اس

که اۀراس – پرامبر مقرر بر آب ها – هرگاه که از دهکده ی سون می

گذشته ،زنی به رس مهمان نوازی و مهربانی به او لعام می داده ،بطوریکه هرگاه اۀراس را اتفاق می افتاده که در
سون اقام

کند ،به خانه ی این زن وارد می شده اس  .چون چندی می گذرد زن ،همسرش را بر آن می دارد

که اتاقکی برای اۀراس در گوشه ای از خانه بنا کند .اۀراس برای سپاسگزاری از زن ،از او خواه
حاجتی بخواهد تا آرزوی

را بر آورد .زن که نازا بوده ،للب فرزند می کند .پ

زن به نرای

می کندکه

اۀراس بارور می

گردد و فرزند پسری می آورد که بعد از چند ساۀی می مررد .زن گریه کنان در جستجوی اۀراس بر می آید و او
را به ب اۀرن فرزند مرده می خواند .در آن دم که اۀراس بر باۀرن کودک مرده می رسد روی به مادر کرده و می
گوید :بنگر نوباوه را! Ecce puer .
آنگاه دهان بر دهان  ،چش بر چش و دس بر دس او می گذارد و با نف

گرم خود در او می دمد پ

کودک

مرده از جای بر می خرزد .الزم به ذکر اس که آخرین کار روسو مداردو (  ) Medardo Rossoمجسمه ساز و
نقاش ایتاۀرایی ،مجسمه ای اس

به نام  = Ecce puer (Behold the childبنگر نوباوه را ) که بر اساس

همرن داستان ساخته شده( .با استفاده از ترجمه ی جمرله وام بخ /سای اینترنتی واژه)

– 4

مجموعه ی شعرهای جرمز جوی «/»Joyce The Works of Jamesبا مقدمه ی Patrick

 /Gillespieانتشارات  Wordsworth/سال 0۴۴5

–2
“I’ve put in so many enigmas and puzzles that it will keep the professors busy for
centuries arguing over what I meant, and that’s the only way of insuring one’s
immortality”.

–8
Diictionary Of symbols jack Tresiddersays:
Hourglass: Mortality and the relentless passing of time The hourglass often appears
in devotional still lifes to illustrate the brevity of human life, and is an attribute of
Father Time and some times of Death.It can also borrow the symbolism of two
triangles, one inverted, symbolizing the cycles of creation and destruction ( the
(shape of Shiva’s drum in Indian art.
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های

ترکربِ «ساع ِ شرشهای» به صورت نمادین در شعر و ادب فارسی ه راه یافته که برای می توان به بر
زیر استناد کرد:
کاین جهان همچو شرشه ی ساع
ساعتی زیر و ساعتی زبر اس (تذکره ی گلشن صبح/ص)5۶
مشتی ز خاک پای تو یابند اگر دو چش
به ه چو شرشه ی ساع به ه دهند (یحری کاشی)

 -01جوردانو برونو در  0501در شهر «نوال  »Nolaدر نزدیکی ناپل ایتاۀرا زاده شد .وی که یکی از نمایندگان
بزرگ نواندیشی اس  ،از همان جوانی اندیشه ای بی باک داش
دشمنی کشرشان قرار می گرف

چنانکه به هر جاکه می رف

و از این رو همواره هدف انتقاد و سرزن
،پ

و

از چندی به اۀحاد مته می شد از این رو

این«فرلسوف سرگردان» – نامی که بر او نهاده بودند -تقریباً همه ی زندگانی خود را به دربه دری گذرانرد.سر
انجام کلرسا که نمی توانس

نواندیشی های او را دوام براورد ،وی را به مرگ محکوم کرد و بدینسان روز 0۴

فوریه  0۶11او را که هرگزاز عقایدش توبه نکرد ،زنده زنده در آت
نخسترن کسی دانس

که به قانون نسبر

سوزاندند  .به گونه ای می توان برونو را

اشاره کرده اس ( .با استفاده از مقاۀه ی سارا کرمی/دانشگاه آزاد

اسالمی/واحد پرشوا)

-00
Father Why have you forsaken me? Father, forgive them because they don’t know
what they do.

-02
He was guilt ridden for not having responded to his father’s request for him to
)visit Ireland before the old man died. (The poems of James Joyce – IRISHOP.com
با سپاس از رهنمود های معلم  Heatherو از مهسا تاجتخ

برای پانوی

شماره ی 02

مأخذ:
موسرقی ناآشنا،نگاهی گذرا به اشعار جرمز جوی ،روزنامه ی همشهری/شماره /02جمعه  5اردیبهش 0212
The Wordsworth ,The Works of Jams Joyce with an Introduction and Bibliography
Poetry Library,0۴۴5
April 2۴, 2110, ,CMS Teams at James Joyce at New England 01K Championships
by Gary Bridgman

جویس شاعر و آخرین شعرش
جیمز
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متنِ شعرِ اینک کودک! ( )Ecce Puerبه زبان انگلیسی و برگردان فارسی آن در ادامه:

اینک کودک!

Ecce Puer

(سرودۀ جیمز جویس)
از افق های رفته ی تاری

Of the dark past
;A child is born
With joy and grief
My heart is torn.

کودکی زاده می شود این دم
قلب از شادمانی و اندوه
می شود پاره  ،می دَرَد از ه

Calm in his cradle
The living lies.

در دل گاهواره اش آرام
کودک  ،آن جان زنده  ،خوابرده

May love and mercy
!Unclose his eyes

مگر عشق و محب و ایثار
بگشاید به روی او دیده
در نف

Young life is breathed
;On the glass
The world that was not
Comes to pass.

های تازه و زنده

شرشه ی عمر او پدید شود
او نبوده س و آه … اکنون هس
تا زمانی که ناپدید شود

A child is sleeping:

پدری پرر رفته از دنرا

An old man gone.

کودکی نو غنوده بر جای

O, father forsaken,
!Forgive your son

ای پدر آخرین سخن این اس :
شادی ام را به من ببخ

… ببخ .

سرچشمه :سای ناسور (آرشرو مقاۀههای فارسی)
☆☆☆

«اشتباه هراس انگیز نیست .آنچه هراس انگیز است؛ اصرار در اشتباه ،حاشا و تصشیح
نکردن آن از روی شرم و خجالت است»...
و .ای.لنین
بازگشت به فهرست
جویس شاعر و آخرین شعرش
جیمز
ِ
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جُنبشهای دهقانی گیالن در عصرِ پهلوی
هوشنگ عبّاسی
دربارۀ نویسنده :هوشانگ عبّاسای؛ معلا  ،نویسانده ،شااعر،
پدوهشگر و گرالنشناس ،روز  02آبان  0222در رش دیده باه
جهان گشود و در رشتۀ ادبرات و علوم انساانی فاارغ اۀتحصارل
شد .وی عالوه براین که سااۀها در کساوتِ معلمای باه آماوزش
خاناه

فرزندان این سرزمرن پرداخ  ،عضوی در هرات موسا

ی فرهنااگ گاارالن ،سرپرسااتی گااروه مفاااخر سااازمان مرااراث
فرهنگی گردشگری و صنایع دساتی گارالن ،سرپرساتی گاروه
مردم شناسی گرالن ،عضوی
ثب

در هرات ثب

آثار معناوی بارای

آثاار ملای و ساردبرری ماهناماۀ گرلاهوا و رهآوردِ گرال را

درکارنامۀ خود دارد .عباسی تاکنون بر از  21اثر و افزون بر 211مقاۀه منتشر یا درهمای های علمی پدوهشی
ارائه نموده اس .
از جمله آثار وی :بازتابِ نهض ِ جنگل در هنر و ادبرات ،یادبودهای انقالب جنگل ،شاعران گرل

و شعر

گرلکی ،آوازهای سرزمرنِ پدری(گزیدۀ شعر شاعران ۀَش نِشا) ،آوازی به زالۀیِ باران(نگاهی به زندگی و آثار
فریدون پوررضا) ،استاد ابراهر پورداود و ایرانشناسی ،ترانههای سرزمرنِ باران گرالن(گزیدهای از بهترین ترانهها
و تصنرفهای گرلکی) ،درآمدی بر ادبراتِ گرلکی ،رش

در نوشتههای جهانگردی و شعرِ شاعران ،یادنامۀ استاد

مصطفی فرضپور ماچرانی ،شناخ نامۀ دکتر محمدعلی فائق ،گرالن در سفرنامههای سرّاحانِ ایران ،آیرنهای
سنتی نوروز در گرالن ،بازیهای محلی گرالن ،سرزمرنِ گرالن نگرنِ سبزِ ایران ،گزیدۀ شعرِ نوِ شمال(کوش
مشترک با اسداهلل عمادی) ،عاشقانههای پایرزی و مجموعه شعر گرلکی تیتی و غرره ....هوشنگ عباسی رتبۀ
نخس

پدوه های گرالن شناسی در جشنواره شعرِ گرلکی ،0211رتبۀ اول پدوه

تاریخ و جغرافرا در

جشنواره دکتر معرن ،0212محقق نمونۀ استان سال ،0212محقق برگزیده در جشنواره تجلرل از هنرمندان و
نویسندگان سال ،021۴دریاف

تندی

و ۀوح افتخار جشنوارۀ انتخاب اۀگوهای برتر بخ های تابعه ی

شهرستان رش  0211را تا سال  02۴4کسب کرده اس .
در 02مرن ساۀگرد انقالبِ عظر ِ ضدّ ِسلطنتی و ضدّ ِامپریاۀرستی مردم ایران در سال 0254که به سقوطِ نظامِ
سلطنتی انجامرد ،بررسی جُنب های دهقانی استان گرالن در دورانِ سراهِ پهلوی را به قل ِ توانای هوشنگ
عبّاسی میخوانر .
عصر پهلوی
جُنبشهای دهقانی گیّلن در
ِ
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جُنبشهای دهقانی گیالن در عصرِ پهلوی
هوشنگ عبّاسی
ماهِ نو با روی پُر خون شَفَق را کُن نِگاه
کان ز داس و دستِ دهقانان حکایت میکند
فرخی یزدی

اوضاعِ اجتماعی -سیاسیِ ایران
توجهی نداش  ،امّا مخفرانه موقعر ِ خود را در مران
صاحبمنصبانِ ارت

میکرد و

و سربازان تثبر

«هرچه تفنگ پردا میکرد به دوشِ سربازان خود
میانداخ 2».
رضاخان پ

از ایجاد حکوم ِ بورژوا – فئودال ،به

سرکوب نهض های انقالبی در سرتاسر ایران دس
زد .به همرن منظور قرام جنگل در گرالن -خرابانی
در آذربایجان -پسران در خراسان به کم
تصویری قدیمی از لَشتِ نِشآکه تاریخچه درازی از
مبارزه دارد

محافل

امپریاۀرستی به شدیدترین وجه سرکوب و در ه
شکسته شد .برای تثبر

کودتای سوم حوت (اسفند)  02۴۴خورشردی،

بخشردن به سراس

رضاخان را در رأس امور کشور قرار داد .این کودتا «به

از خوانرن و سران عشایر ،به سرکوب آنان اقدام شد

قداره بندانی که از پشتربانی محافلِ فئودال و

که در این مران امررمقتدر در شمال ،سمرتقو در غرب

دس

بورژوازی برخوردار بودند انجام شد .اما سازماندهندۀ

سالهای  02۴۴تا  0210از نظر سراسی عصر بسرار
پرچردهای برای آرای ِ نرروهای اجتماعی و احزابِ
سراسی بود ،به همرن سبب به صفآرایی و مبارزه
برن اشرافر ِ مرتجع و احزابِ دمکراتر

سپری شد.

رضاخان ظاهراً در این سالها به مسئلۀ سراسی

و علره تجزیهللبی عدهای

و شرخ خزعل در جنوب سرکوب شدند .دوۀ در پ
سراس

کودتا انگلرسیها بودند0».

دوۀ

حاکمر

و مرکزی

تمرکز برای نظام سرمایهداری وابسته ،به

شبکههای وسرع از جادهها ،توسعۀ صنایع ،ایجاد
ادارات تازه و تأسر

ارت

جدید دس

زد .اما

بورژوازی وابستۀ ایران بهخالر بنرۀ ضعرف از ادارۀ
اقتصاد کشور ناتوان بود .دوۀ
سرمایهداری و انباش

به

برای کم

سرمایه ،خود منابع درآمد

عمومی را در اخترار گرف  .در پی این سراس

عصر پهلوی
جُنبشهای دهقانی گیّلن در
ِ
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ملی در مقطعی از سالهای  20 – 22در

انحصارات دوۀتی پدید آمد .مقامات عاۀیرتبۀ نظامی

خصل

در رأس این نهادها قرار گرفتند.

رأس امور دوۀ

اشرافر
نف

با رشد این لبقۀ نو رسرده ضعرف شده و از

افتاد .اراضی این لبقه به تصرف و مصادره بورژوا

بوروکراتها درآمد .با همه دگرگونی و تحول سطحی
که حکوم

رضاخان درصدد انجام آن بود ،حکوم

بهبودی در وضع زندگی لبقات زحم ک
نراورد .حکوم

او از نظر سرست

او

بهوجود
فرتوت با

حکوم های قبلی آنچنان فرقی نداش  .تودههای
زحم ک

دهقانان و کارگران در شرایط بسرار

قرار گرف  ،اما کودتای امریکایی 21

مرداد  22سبب سقوط دوۀ

او را فراه نمود .با

سقوط حکوم ملی ،دوۀ سرسپرده امپریاۀرس روی
کار آمد.
بحران جهانِ سرمایهداری و شکس
امپریاۀرس

سراس ِ

در جهان حدود سالهای  21تا 00

انعکاس شدیدی در اقتصاد ایران داش  .صنایع داخلی
ایران ورشکس

و فقر و گرسنگی در کشور افزای

یاف  .اعتصاب کارگران معادن و کارخانجات و

نامساعدی زندگی میکردند.

کارمندان دوۀ

نرروهای متفقرن در سوم شهریورماه 0221

بورژوازی وابسته با فئوداۀرزم رشد چش گرر یاف .

خورشردی وارد ایران شدند .رضاخان از کشور

امپریاۀرس امریکا خواهان حلّ این تضادّ به صورت

گریخ  .فرار دیکتاتور آن شرایطی را که خلق در

مساۀم آمرز بود .رفرم ارضی شش بهمن  00ضربۀ

انتظارش بود بهوجود آورد .زندانران سراسی آزاد

نهایی را بر پرکر فرتوتِ فئوداۀرزم وارد ساخ .

و افشاگری

محمدرضا شاه این اصالحات را اَهرُمی برای بقای

پرداختندو افشای جنایات  21ساۀه بهوسرلۀ زندانران

سلطن

و

سراسی در مطبوعات انعکاس یاف  .جنب های

حمای

مردمی در سرتاسر ایران اوج گرف  .نفوذ امریکا

عظرمی علره رژی به وقوع پروس  .با اجرای رفُرمِ

ه زمان در ایران گسترش یاف  .فقر و بدبختی،

ارضی دهقانان به اقشار مختلف تقسر شدند .شروۀ

ژاندارمری و ایجاد

توۀرد و ساختار اجتماعی در روستاها متحول شد.

رعب بهوسرلۀ باندهای ترور ،فشار و رشوه در ادارات،

دهقانان مرفّه اهرمهای ادارۀ روستا را در دس

گرفته

حرف و مرل اموال دوۀتی به نحو فزایندهای رشد نمود.

و در رأس نهادهایی چون شرک های تعاونی -خانۀ

فقر و گرسنگی روستائران موجب مهاجرت آنان به

اصناف -انجمنهای ده قرار گرفتند .دهقانانِ متوسط

شهرها گش  .گرالن در این سالها پرشتاز مبارزۀ

اکثری ِ خردهماۀکان روستا را تشکرل دادند.

دهقانی علره فئودالها بود.

روستائران فقرر که اغلب از خوشنشرنان روستایی

بورژوازی با احتکار موادِ غذایی و تأمرن نرازهای ارت

بودند به کارگران کشاورزی تبدیل شدند و یا به

شدند .مطبوعات در جوی آزاد به تنف

استثمار شدید ،تودهها ،خشون

خارجی دس

به اندوخ

و افزای

سرتاسر کشور را فرا گرف  .تضادّ

خود قرار داد .آمریکا از هرچگونه کم
از رژی

دریغ نکرد 05 .خرداد  02قرام

سرمایه زد.

شهرها مهاجرت کرده به کارهای ساختمانی روی

امپرساۀرس امریکا و انگلر

برای غارت هرچه برشتر

آوردند و یا در کارخانجات استخدام شدند .با اجرای

منابع کشور با ه به رقاب

پرداختند .دکتر مصدق با

اصالحات ارضی مناسبات بورژوایی در روستاها

عصر پهلوی
جُنبشهای دهقانی گیّلن در
ِ
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گسترش یاف و به مبادۀۀ کاالها شدت بخشرد .با این

در شمال ایران و گرالن برای ایجاد شهرکهای

اصالحات اغلب ماۀکان سابق اراضی خود را فروخته و

ساحلی ،فروش ویالها سود سرشاری نصرب صاحبان

به سرمایهداری در بخ های مختلف تجاری یا صنایع

آن میساخ  .گاه به بهانۀ ایجاد اراضی مکانرزه

مونتاژ روی آوردند .اصالحات ارضی دس

وامهای بالعوض نصرب آنان میشد .دس اندازی و

زمرنخواران را از اراضی دهقانان کوتاه نکرد ،بلکه

غصب و تصاحب اراضی روستائران موجب خش و

لبقۀ جدیدی از زمرنخواران پردا شدند .این گروه از

لوفان مردم را فراه مینمود .این جنب های اغلب

خانوادۀ دربار ،رؤسای ساواک ،مقامات بلندپایۀ ارت ،

پراکنده و بدون سازماندهی بودند .برشتر این

فرمایشی بودند.

جنب های به نحو شدید سرکوب شده و رهبران و

 0202از  2/210دِه تنها 41

فعاۀرن دهقانی زندانی و مورد شکنجه قرار میگرفتند.

دِه ش دانگی و  241دِه کمتر از ش دانگ خریداری

آنچه در ذیل به عنوان جنب های دهقانی میآید

شد 2».بقره به بهانۀ وجود نظام اجارهای مشمول اصل

مشتی از خروار اس  .در حاۀی که دهها نوع دیگر را

«شادرو» در

میتوان جس  .برشتر افراد و آحاد این

استانداران و نمایندگان مجل
«درگرالن تا اردیبهش

خریداری نگردید .امتراز کش

و صنع

در این والی

الراف سفردرود در زمرنی به مساح  5111هکتار با

اینسری قرامها برزگران و روستائران برنجکاری بودهاند

سرمایهدار تبعۀ

که تمامی هستی و وجودشان ریشه در زمرن و مزرعۀ

دانمارک داده شد« .وزارت آب و برق» و «وزارت

برنج داشته اس  .چون مجال پرداخ

به همه آنها

جنگ» از شرکا بودند.

در این مختصر نمیگنجد ،تنها به نمونههایی چند از

برای ایجاد کشاورزی مکانرزه به شروۀ سرمایهداری

آن اشاره میکنر .

شرک های سهامی زراعی در  0۴بهمن 020۶

قیامِ مسلّحانۀ روستائیان در اشکور

سرمایۀ هشتصد مرلرون ریال به ی

تأسر

شدند .شرک

سهامی زراعی رودپر

گرالن روی زمرنی به مساح

 42۴هکتار با 0۶2

سهامدار و تعداد  1۶05سهام شروع به فعاۀر
و شعباتی در دیگر منالق تأسر

در
نموده

کرد .دهقانان در

حاۀی که در اراضی متعلق به خود از بریدن حتی ی
درخ

برای ساختن خانه و لویله مورد مؤاخذه و

بازداش

قرار میگرفتند ،هزارها هکتار از اراضی مرتع

و جنگلی با وامهای بالعوض در اخترار وابستگان به
رژی

قرار میگرف  .گاهی اراضی دهقانان به زور

خریداری یا غصب میشد و دهقانان از اراضی خود
رانده میشدند .این اراضی به انحا مختلف مورد
استفاده قرار میگرف .

جُنب های مسلّحانۀ دهقانی در اواخر دورۀ قاجار
علره نظام فئوداۀی و حاک مستبد در گرالن شکل
همهگرر یاف  .قرام سه روستایی به نامهای قدرت،
مل

و چراغعلی از جُنب های معروف این دوره اس .

این سه روستایی در جنگلهای الراف جواهردش

و

روستاهای اشکور قرام کردند و علره مظاۀ ارباب و
حکام ست گر به مبارزۀ مسلحانه پرداختند .این قرام
شدیداً مورد حمای

و پشتربانی روستائران قرار

گرف  .گروه سه تن به حمله علره فئودالها و پناه در
جنگلها اقدام میورزیدند .بسرج نرروهای فئوداۀی و
قواب دوۀتی علره آنان سبب ضعف گروه گردید و

عصر پهلوی
جُنبشهای دهقانی گیّلن در
ِ

76

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

ارژنگ دوماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

سرانجام جنگ و گریز این سه تن علره خوانرن با
شکس

گرفته باشد .هرب

را میتوان ه ردیف زنانی چون

مواجه گردید و رهبران قرام مسلحانه قدرت،

قرۀاۀعرن قرار داد .اگر چه از نظر عنصر آگاهی و

خوانرن به قتل رسردند و

سازماندهی از او به مراتب پایرنتر اس  ،وۀی از نظر

خونِ سُرخ آنان به جُنب ِ دهقانی رنگ تازهای بخشرد

خصل

و فداکاری در ردیف زنانی چون

و موجب گسترش قرام دهقانی شد.

اوس  .هرب

این درگرری به مدت پنج سال به درازا کشرد .خوانرن

آنچه سبب گردید این زن روستایی کش

مل

و چراغعلی بهدس

شجاع

زنی بلند قام  ،زیبا و با شهام

بود.
و کار،

چون در مقابله با روستائران خود را عاجز و ناتوان

دوشردن دام ،بچهداری و پخ

یافتند ،به روستاها حمله کرده ،خانههای روستائران را

بگذارد و اسلحه بر دوش ،رهبری عدهای از دهقانان را

کشرده و اموال آنان را به غارت بردند.

برعهده بگررد و علره دیکتاتور و خوانرن نابکار به

به آت

روستائران ه به حمالت تالفیجویانه دس

زدند.

دامنۀ جُنب  ،روستاهای الراف را دربرگرف  .اهمر ِ
قرام وشته و نق

و پز خانه را کنار

سترز برخرزد ،ظل و اجحاف فئودالها و ست حکت
محلی بود .هرب

از بستگان حردر و قرهخان بود.

تودههای روستائی در دفاع از حقوق

اینان دو برادر روستایی بودند که علره ماۀکان سر به

و منافع خود و نوع برخورد ویده با خوانرن اۀگوی

شورش برداشته بودند .شورش آنان مقارن با رشد

بسرار جاۀبی در قرام دهقانان اس .

نهض

«زد و خورد خونرن وشته منجر به ی
و بیاسبقه گردید ،روستائران پ

تصمر عجرب

همکاری کرده وۀی از آنجا که افرادی ت رو بودند و

از دستگرری یکی

به نظ و انضباط تشکرالتی پایبند نبودند ،همکاری

از زورمندانی که در منطقه موجب قتل و ویرانی
گردیده بود ،در ی
آرا و در ی

آنان با نهض جنگل چندان دوام نراف .

لویله زندانی مینمایند ،به اتفاق

حردر و قرهخان در منطقۀ شرق گرالن نفوذ

محاکمۀ سریع و کوتاهی او را به نام

چش گرری بهه زدند .نفوذ آنان به دو عل

بود .اول

محکوم به اعدام

بهخالر تمایلی بود که تودههای زحم ک

دهقانی

(محمودخان) با یکی از ه دستان
نموده و حک

جنگل بود .این دو تن مدتی با نهض

جنگل

را بالفاصله در همان لویله اجرا

علره ماۀکان داشتند و آنان را به سوی حرک های

ماجرای پنج ساۀه

ضدفئوداۀی جلب میکرد .دوم مبارزۀ گروه حردر

مینمایند و بدین ترترب به ی
خاتمه داده میشود0».

سم

جُنبشهای دهقانی در دیلَمان و

نفوذ و محبوبر

سیاهکل

و سوی ضدفئوداۀی داش  .این موضوع سبب
آنان در مران روستائران بود.

«سرانجام قرهخان در آسرابر به وسرلۀ گروههای
شجاعاۀمل

به قتل میرسد ،حردر انتقام خون برادر

جُنب ِ مسلّحانۀ دهقانی در منطقۀ شرقِ گرالن به

خانههای خوانرن را در دیلمان و سراهکل به آت

در مران انبوه قرامهای روستایی

میکشد 5».وۀی اندکی بعد خود حردر به سرنوش

رهبری هرب

ک نظرر یا بینظرر اس  .اهمر

آن به ویده هنگامی

آشکار میشود که زنی روستایی در رأس آن قرار

برادر دچار میشود .حردر و گروه او سرکوب شده و
حردر پ

عصر پهلوی
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قبل از شورش حردر ،کوش های پراکنده و نافرجام
دیگری صورت گرفته بود .از جمله آنان قرام مررزا
احمد روحانی بود .وی برای مقابله با ماۀکان عدهای از

جُنبشهای انقالبی روستائیان پساز
شکستِ جنگل

روستائران را مسلح نموده ،برای مقابله با ماۀکان

پ

دیلمان به آنجا حمله برد ،وۀی در برابر نرروهای

کامالً خاموش نشد ،بلکه چون جرقّهای در دلِ

خورده و

جنگلهای گرالن درخشرد و کاخ بردادگران را به ۀرزه

سپاهران روستایی او متفرق و پراکنده شدند .سرانجام

بار دیگر اسلحه بر دوش

متحد ماۀکان و حکام دوۀتی شکس
هرب

گروهی از دهقانان را دور خود جمع کرده به

قرام مسلحانه علره حکوم

زد .قزاقان دوۀتی برای دستگرری هرب  ،روستائران را
تح

انداخ  .بقایای این نهض

گرفته ،در مران دهقانان شروع به فعاۀر نمودند .قرام
کربالیی ابراهر و سردجالل چمنی از معروفترین

رضاخان و ماۀکان دس

فشار قرار داده و به آنان ظل

از شکس ِ نهض ِ جنگل شعلههای نر سوز آن

و اجحاف

آنها میباشد .این دو قرام در دهۀ آغازین حکوم
رضاخان به وقوع پروس  .رضاخان برای سرکوب و
دره شکستن آنها از خوانرن استفاده نمود .کربالیی

میکردند .روستائران بهلور وسرع از این قرام حمای
شبرخون زدن به قوای

ابراهر (معروف به کبری خان) از جنگلیهای سابق

دشمن و پناه گرفتن در دل جنگلها و کوهها بود .این

جنگل عدهای از

مینمودند .شروۀ مبارزۀ هرب

بود .وی پ

از شکس

نهض

ضدفئوداۀی _ استبدادی داش  .توسعه و

روستائران را دور خود جمع نمود و در منالق فومن

فئودالها و حکام دوۀتی

علره خوانرن و قوای دوۀتی به مبارزه پرداخ .

را فراه نمود .رضاخان قوای بسراری از قزاقان را برای

دهقانان و پرشهوران از این جنب

کرده و در

سرکوب قرام به سراهکل و دیلمان گسرل داش .

تهره سالح و آذوقه به انقالبرون یاری میرساندند.

و دسته او ،روستا به

رضاخان نرروهای زیادی از قزاقان را برای دستگرری

روستا و خانه به خانه را در منطقه زیر پا گذاشتند.

کربالیی ابراهر به گرالن و جنگلهای فومن فرستاد.

روستائران خود را از

محاصرۀ قوای قزاقان درآمد.

قرام خصل

گسترش قرام موجب وحش

قزاقان برای پردا کردن هرب
هرب

با جنگ و گریز در حمای

و در پناه محالت و

خوانرن منطقه نرروهای خود را در اخترار رضاخان

خود ادامه میداد .باالخره قزاقان

قرار داده و عوامل آنان به عنوان بلد و راهنما با قزاقان

محاصره قرار

رضاخان با محاصرۀ

دید دشمن پنهان میداش
روستاها به مقاوم
به کم

عوامل محلی ،هرب

داده و دستگرر کردند .هرب

را تح

و یاران او پ

از

دستگرری شدیداً مورد شنکجه قرار گرفتند و مقاوم
دۀررانه از خود نشان دادند .قرام هرب

در ذهنر

تودههای ست کشردۀ دهقانان شرق گرالن بازتاب
فراوان داشته و در ادبراتِ فوۀکلورِ محلّی اثر گذاشته
اس .

تمام منالق الراف تح

حمای

همکاری میکردند .ارت

جنگلها ،روستائران را زیر فشار گذاش  .قرام دره
شکسته شد و عدۀ بسراری ازدهقانان دستگرر شدند و
«رهبرِ آن کربالییابراهر در رش تررباران شد۶».
سردجالل چمنی یکی دیگر از مبارزان نهش
بود که جَستهگریخته با نهض
دویس

جنگل

همکاری میکرد و

مجاهد را زیر فرماندهی خود داش  .پ

عصر پهلوی
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جنگل ،سردجالل علره حکوم

سردجالل و برادرش سرد نازآقا و همراهان فریب

رضاخان سر به شورش برداش و با قوای دوۀتی به زد

سوگند خان را خورده به سوی اراضی امررمقتدر

و آشنایی سردجالل به

برای

و خورد پرداخ  .شناخ

حرک

کردند .امررمقتدر در روزهای نخس

راههای پر پرچ و خ جنگل سبب گردید مدتها

جلب اعتماد سرد و همراهان از آنان پذیرایی گرم به

نماید .او عدۀ

از آن به سرد و همراهان پرشنهاد شد

بتواند در مقابل قوای قزاقان مقاوم

بسراری از افراد قزاق و افسرانشان را به خاک و خون
کشرد« .او تاکتر

به منظور نظاف

به حمام پونل (قصر یرالقی

بدوی جنگلیها را بهکار میبس ،

امررمقدر) بروند .زمانی که سرد و  00تن از همراهان

شب و یا روز

در حمّام مشغول استحمام بودند به دستور

مثالً در نقطۀ معرنی میجنگرد و سپ

بعد در محل دیگری که از جبهۀ جنگ مساف
داش

عمل آورد .پ

بسرار

حمله میبرد .این تحرک جنگی به ضمرمۀ

شدت عمل وی ،رعب عجربی به دلها افکند .به
لوری که از برخاستن هر صدائی در قرارگاه به توه

او ۀُخ

خان لاۀ

سواران جوزیخان فوالدۀو حمام را

محاصره کرده ،سرد و همراهان

را ۀُخ

دستگرر و با

کَ های بسته تحویل مقامات نظامی دادند .همراهان
سردجالل همگی به رش

اعزام و تح

محاکمه قرار

تن به نام محمدآقا معروف به

حملۀ سردجالل ،انتظامات و سکون و آرام

بهه

گرفتند و جز ی

میخورد ،دلها میتپرد و نظامران به حاۀ

آماده

عموجنگلی گوراب زرمخی که به اشارۀ امررمقتدر آزاد

درمیآمدند4».

شد ،بقره ترربازان شدند« .سردجالل در موقعی که

رضاخان برای سرکوبی این قرام ،قوای قزاق را با

تررباران میشد فریاد میزد :زنده باد سردجالل1».

اسلحۀ مجهز به منطقه گُسرل داش  .حلقۀ محاصرۀ

جُنب

جنگلیها روز به روز تنگتر میشد .نرروی بدنی

استبدادی _ فئوداۀی داش  .به همرن منظور خوانرن

جنگ و گریز مدوام ،به تحلرل رفته

و جبهۀ مشترکی از

مبارزان به عل

سردجالل و گروه او خصل آزادیخواهانۀ ضد

را به وحش

و هراس انداخ

بود .با این همه قوای قزاقان با شدت عمل فراوان از

نرروهای خوانرن و قوی دوۀتی را علره او بسرج نمود.

دستگرری آنان عاجز بودند .رضاخان برای پایان دادن

روستائران محروم و فقرر

به کار قرام دس

به نررنگ تازهای زد .فرجاهلل بهرامی

(دبرر اعظ ) را پر

امرر مقتدر (ضرغاماۀسلطنه) از

خوانرن بزرگ لاۀ

تا زمرنۀ

فرستاد و از او خواس

دستگرری گروه سردجالل را فراه نماید .یعقوببر
یکی از خوانرن ماسال به دستور خان لاۀ

در پی

این سراس  ،ترترب مالقات با سردجالل را فراه
نمود و به او المرنان داد اگر به لاۀ
حمای

امررمقتدر قرار خواهد گرف

برود مورد

و قرآنی ممهور

این جنب

مورد حمای

بود ،چرا که سردجالل و همراهان او بدون حمای
دهقانان از مقاوم
بودند .پ

لوالنی در برابر قزاقان ناتوان

از دستگرری و قتل سردجالل ،قصر

یرالقی ضرغاماۀسلطنه ،خان لاۀ

دچار آت سوزی

شد و به لور کلی ویران گردید .بعدها خان لاۀ
دس

رضاخان به هالک

به

رسرد .قرام سردجالل با

اینکه توانسته بود جرقۀ امردی در دل روستائران
بهوجود آورد ،اما عمر آن چندان به درازا نکشرد.

به مهر امررمقتدر به او هدیه نمود.
عصر پهلوی
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متعاقب سرکوب این جنب  ،اعتراضات گستردۀ

گردید .قنبر پ

دیگری در مران روستائران به وقوع پروس « .در

شد.

نواحی جنگلی فومن ،در استان گرالن از سربازان

قیامِ روستائیانِ رودبُنه الهیجان

فراری که مورد پشتربانی پرشهوران و دهقانان بود،
دستههای پارترزانی بهوجود آمد و این دستجات علره
ماۀکان و حکام شاه مبارزه میکردند ۴».ه زمان با
مسلحانه در گرالن ،دهقانان خراسان،

جنب

آذربایجان و گرگان علره فئودالها به مبارزه پرداخته،
خواهان ۀغو مناسبات فئوداۀی بودند .این قرامها به
شدیدترین شروه ،به وسرلۀ خشنترین سربازان
سرکوب و دره شکسته میشدند.

از مدتی دستگرر و در رش تررباران

قواماۀسلطنه ،دشمن نهض های ملی ،نخس

وزیر

دورههای سراه ،سرکوبگر آزادیخواهان و انقالبرون،
نوکر جررهخوار برگانه از بزرگترین ماۀکان گرالن بود
که باغات چای الهرجان رودبنه تح

ماۀکر

او قرار

داش  .قوام به وسرلۀ ایادی و مباشران خود نهای
سخ گرری و اجحاف را بر روستائران تحمرل میکرد.
او با سو استفاده از مقام دوۀتی و با ایجاد گروههای
اشرار زمزمههای اعتراض را در دهقانان خاموش

طُغیانِ قَنبَرشاه

میساخ  .دهقانان رودبنه در سال  0225خورشردی

اعتراض علره مناسبات ارباب _ رعرتی در گرالن بار

علره عوامل ماۀ

دیگر در سالهای  0211 _ 0214اوج گرف  .حدود

بودند سر به شورش برداشتند و خواهان اۀغای

این سالها دهقانی به نام قنبر در روستاهای الراف

مناسبات فئوداۀی شدند .اعتراض دهقانان به زد و

رضاخان و

خورد شدیدی برن آنان و عوامل ارباب منجر شد.

به مبارزۀ مسلحانه زد .او خود را پررو

روستائران عوامل ارباب را از روستا بررون کرده و

و معتقد بود

آنان سرپرچردند و از پرداخ عوارض ماۀکانه

کوچصفهان _ خش برجار علره حکوم
خوانرن دس

راه مررزاکوچ خان جنگلی میدانس

ازالاع

و دهبان محل که از گماشتگان او

که از مریدان مررزاکوچ خان جنگلی میباشد.

خودداری کردند .عوامل ارباب از استاندار وق

لرفداران و پرروان او ،وی را به نام قنبرشاه

عبداۀحسرن مسعود انصاری که از ایادی قوام در

میشناسند .قنبر به منازل اعران و خوانرن دستبرد

گرالن بود یاری خواستند 01».استاندار به ژاندارمری

زده و اموال آنان را به غارت میبرد .ه رزمان

مأموری

داد به این کار خاتمه دهد .غالمحسرن

مررزاکوچ خان جنگلی هرگونه پروند قنبر را با

دیلمی (این شخص بعداً به سناتوری انتخاب شد) به

جنگب انکار میکنند .مبارزۀ مسلحانۀ قنبر در

اتفاق عدهای ژاندارم برای استقرار دهبان که اهاۀی از او

نهض

زمان تثبر

حاکمر

رضاخان هرچند حرکتی فردی

بود اما ،بازتاب اعتراض جامعۀ دهقانی علرۀ مناسبات
فئوداۀی بود .قنبر مورد حمای
و محروم قرار داش

روستائران رنجکشرده

وۀی ،از آنجا که ی

فردگرایانه بود خرلی زود منجر به شکس

گرالن

نارضایتی داشتند به لرف روستای رودبنه حرک
کرد .ژاندارمها پ

از ورود به روستا در محاصرۀ

دهقانان قرارگرفتند .برن دهقانان و ژاندارمها زدوخورد

کوش

ودرگرری پر آمد .ژاندارمها بهسوی دهقانان

و نابودی

ترراندازی نمودند ،یکیاز دهقانان دراین ماجرا

عصر پهلوی
جُنبشهای دهقانی گیّلن در
ِ

81

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

ارژنگ دوماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

بهقتلرسرده و عدهای از دهقانان مجروح شدند.

مبلغ مورد نظر آزاد گردید .در حاۀی که دهقانان با

مقامات استان

فروش آذوقۀ ساالنه سبب آزادی خان را فراه نموده

نهض

وقرامِ دهقانانِ رودبنه با دخاۀ

بودند.

و هجوم قوای مسلح سرکوب و خاموش شد.

پ

قیامِ دهقانانِ لَشتنِشاء
خاندان امرنی از بزرگترین ماۀکان گرالن ،اراضی
حاصلخرز ۀَش نِشا را در اخترار داشتند .این اراضی
برک خرز به عنوان گنج بادآورده برای این خانواده
محسوب میشد .این خاندان به وسرلۀ مباشران و
بهرهکشی از دهقانان را به عمل

کدخدایان نهای

میآوردند و در عمران و آبادانی این قصبه هرچ
کوچ ترین اقدامی نمیکردند .ناصراۀدین شاه اراضی
این منطقه را به عنوان ترول به مررزا علیخان
امرناۀدوۀه از رجال بلندپایۀ قاجار سپرده بود .سپ
محسنخان

به عنوان جهرزیۀ فخراۀدوۀه در ماۀکر

امرناۀدوۀه پسرش درآمد .محسنخان امرناۀدوۀه در
دورۀ نهض

جنگل با کم

سرکوب نهض
اشرار

را

عدهای از ماۀکان درصدد

جنگل برآمد ،به این منظور عدهای از
مسلح نمود،

وۀی با پر دستی

مررزاکوچ خان جنگلی مواجه گردید .محسنخان
امرناۀدوۀه به وسرلۀ رهبران نهض

دس گرر و به

کَسما برده شد .باالخره با تصمر سران جنگل قرار بر
این شد با پرداخ
مباشران ماۀ

هفتاد هزار تومان آزاد گردد.

برای تهرۀ این پول دهقانان را تح

فشار قرار داده و هر دهقانی موظف بود مبلغی عوارض
به نام عوارض آرادی ماۀ

به مباشران پرداخ

نماید.

این اقدام دو هدف به دنبال داش  .اوالً دهقانان با
پرداخ

پول در ازای آزادی ارباب نسب

به نهض

بدبرن میشدند؛ ثانراً ایجاد ترس و رعب در مران
دهقانان بود .پ

از مدتی محسنخان با پرداخ

از محسنخان امرناۀدوۀه اراضی منطقۀ ۀش نشا

در ماۀکر

پسران او درآمد .دهقانان ۀش نشا در

سالهای  0222 – 22بهلور ی پارچه علره مناسبات
و نظام پوسردۀ ارباب رعرتی سر به شورش برداشته و
عوامل ارباب و مباشران ر از روستاها بررون کرده و از
دادن بهرۀ ماۀکانه سر باز زدند .سرنگونی دیکتاتوری
رضاخان و جو نسبتاً دمکراترکی که در کشور حاک
شده بود شرایط بسرار مساعدی برای مبارزۀ دهقانان
بهوجود آورده بود .دهقانان در سال  0222شمسی
علره ارباب و مباشران او سر به شورش برداشتند و از
دادن بهره ماۀکانه سر باز زدند .یکی از مباشرزادگان
به وسرلۀ دهقانان ترور شد .ارباب از ژاندارمری کم
خواس  ،دهقانان روستای نوده _ بلوچ _ ۀرچاه _
چونچنان و چند روستای دیگر به مرکز بخ

آمده و

در مقابل ساختمان اربابی تجمع کردند .پرشهوران و
خردهفروشان و کارگران از دهقانان حمای

نمودند.

رهبران دهقانان در اجتماع عظرمی علره مفاسد ارباب
و مباشران به سخنرانی و افشاگری پرداختند و
دهقانان را علره نظام ارباب  -رعرتی تهررج کردند.
ژاندارمری در این کار دخاۀ

کرده ،در پی

متفرقکردن دهقانان برآمد.
دهقانان به ساختمان اربابی حملهور شدند مأموران
ژاندارمری به سوی دهقانان ترراندازی نمودند .چند
تن از دهقانان به قتل رسرده و عدهای مجروح شدند.
مأموران در مقابل ایستادگی دهقانان ناچار به
عقبنشرنی شدند .عوامل ارباب ناچار از منطقه فرار
کردند.
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به تشکرل

منالق حرک

میکرد .نقطۀ اوج جنب

دهقانی

گروههای دهقانی در هر روستا زدند .دهقانان آگاه در

گرالن در برخوردهای خونرن در «ۀش نشا » بود که

قرار داشتند.

آمده و در آنجا

هر ده بر رأس این هستههای مقاوم
هستههای مقاوم

دهقانان بهلور دستهجمعی به رش

برای دهقانان فقرر بذر تهره

با نرروهای مسلح برخورد کردند 00».عدۀ زیادی از

را در اخترار آنان میگذاش .

این دهقانان در این درگرری زخمی شدند و تعداد

میکرد و وسایل کش

مجموع این هستهها در مرکزیتی ادغام میشدند.

بسراری از آنان دس گرر و زندانی شدند .زندان رش

دهقانان ۀش نشا به رهبری شخصی به نام ترهو در

از انبوده زندانرانی تشکرل یافته بود که در مبارزه علره

اجتماع عظرمی برای ایجاد پروند با دهقانان

کرده بودند .دهقانان در

ی

خش برجار به ی

راهپرمایی عمومی دس

مناسبات فئوداۀی شرک

زدند.

زندان ه خاموش ننشسته ،بلکه به مبارزۀ گسترده

هزاران نفر از روستائران در مرترنگی با شعارهای

در داخل زندان بهسوی

ضدفئوداۀی به سوی خش برجار حرک

کردند.

عوامل ارباب به وسرله اشرار در امر راهپرمایی اخالل

دس

زدند .نرروهای پلر

دهقانان ترراندازی کردند .چندتن از دهقانان
بهقتلرسرده و عدهای از زندانران مجروح شدند.

میکردند .باالخره سازماندهی راهپرمایی از دس

مبارزۀ دهقانان ه چنان ادامه یاف

رهبران خارج شد .با تولئۀ فئودالها شهر

از دهقانان» در مبارزه دهقانان علره ماۀکان از آنان

کشرده شد .اموال کسبه و

میکرد و فریاد اعتراض دهقانان را در

خش برجار به آت

حمای

«انجمن حمای

اصناف به وسرلۀ اشرار و عوامل کارشکن به تاراج

مطبوعات انعکاس میداد .دهقانان در مبارزۀ خود

رف  .عدهای از مردم زخمی و مجروح شدند .خسارات

علره ارباب و مباشران برای کسب حقوق اجتماعی و

زیادی به اهاۀی وارد شد .با این تولئه ،تفرقه در

آزادی از دوۀ

و پشتربانی میکردند.

صفوف دهقانان بهوجود آمد و اینکار سرکوب دهقانان

رهبران قرام روستائی که به وسرلۀ عوامل ارباب و

دهقانی و عدهای از

مباشران شناسایی شده بودند ،در جریان کودتای 21

دهقانی

مرداد  0222شمسی مورد شورش اشرار و قوای مسلح

را تسریع نمود .رهبران جنب

روستائران دس گرر و زندانی شدند .جنب
به مدت محدودی فروک

نمود.

مصدق حمای

قرارگرفتند .سران ورهبرانِ جنب

به وسرلۀ قوای

دهقانان ۀش نشا در سال  0225خورشردی بار دیگر

مسلح دس گرر و شدیداً تح شکنجه قرار گرفتند.

علره عوامل ارباب و مناسبات فئوداۀی سر به شورش

قیامِ دهقانانِ نَخجیرکال و دیوشل

برداشتند .اینبار نرز قرام به وسرلۀ نرروهای مسلح
سرکوب گردید .اتحادیههای روستائی که در اوج

الهیجان

مبارزه دهقانان شکل یافته بود بهبسرج دهقانان علره

جُنب ِ دهقانان دو روستای نخجررکال و دیوشل از

ماۀکان اقدام مینمود .جنب های دهقانی در این

گروه زیادی از دهقانان برخوردار

سالها بار دیگر در سرتاسر ایران اوج گرف
گسترش یاف « .اینبار نرز گرالن در پرشاپر

و
سایر

آنجا که از حمای
بودند دارای اهمر
مقاوم

ویده اس  .روستائران برای

در برابر استثمار و یورش خوانرن خود را
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گروهی و

رژی از ماۀکان ،به وسرلۀ قوای مسلح سرکوب

حمای

مسلحانه زدند .ماۀکان از روستاها گریخته و دهقانان

گردید.

به مدت کوتاهی از فشار و ست خان آسوده و راح

قیامِ دهقانانِ چونچنان

زیستند« .مبارزۀ مسلّحانۀ مردم نخجررکال در سال
 0222شمسی پ

از ی بار ترور یکی از قدرتمندان

محلی که بینترجه ماند ،با ماجرای خونرن روبهرو
میگردد و عدهای کشته بههمراه داش  02».خوانرن
فراری برای زهرچش

گرفتن از روستائران عدهای

مزدور مسلح استخدام نموده شبانه به دهکدۀ
روستائران شبرخون زده ،خانههای آنان را به آت
کشرده و اموالشان را به غارت برده و عدهای از آنان
را کشته یا زخمی کردند .دهقانان در برابر این تولئه
و جنای ماۀکان خاموش ننشستند ،بلکه درصدد عمل
تالفیجویانه برآمدند .خان قدرتمند و صاحب نفوذ و
عامل تولئه باالخره به عداۀ
خش دهقانان دامن او را گرف

دهقانی سپرده شدو
و «به دس

سه

روستائی در یکی از خرابانهای الهرجان به قتل
میرسد 02».دهقانان روستای دیوشل به قرام
نخجررکال میپروندند و علره خوانرن دس

به مبارزۀ

مسلحانه میزنند و عوامل خان را از روستا بررون
کرده و خود قدرت را در روستا بهدس
روستائران برای حفاظ

میگررند.

از روستا و جلوگرری از غارت

و وحشیگری خوانرن برای حف خانه و کاشانۀ خود
برای اینکه چون روستای نخجررکال در مقابل
حمالت غارتگرانه غافلگرر نشوند« ،شبها را به
نوب در منالق و راههای حساس بر دهکده میماندند
و به زنان نرز در این پاسداری سهمی داده شده بود و
چه بسرار شبها جوانان را میدیدند که برای دفاع از
حری ِ زندگی در فواصلِ معرن تا صبح بردار و مراقب
میماندند 00».قرام دهقانان نخجررکال و دیوشل با

مهدیخان امرنی پسر ابواۀقاس خان امرنی ماۀ ِ
ۀَش نِشا پ

در مماۀ

از سالها اقام

غربی به

سال  0221خورشردی به کشور بازگش  .ارباب
نورسرده در خرال خوی

سودای روزگار گذشته را در

سر میپروراند .روزگاری که ماۀ
و ناموس رعر

صاحب جان و مال

بود و در مل

خود پادشاهی

مطلقاۀعنان بود .اما دوران خرلی تغررر کرده بود.
روستائران پ

از سالها مبارزه چون فوالد آبدیده

شده بودند و بسی به آگاهی آنان افزوده شده بود.
مهدیخان فردی مستبد و هرج و مرجللب بود .او
پ

از ورود به گرالن در مل

پدری خود به تاخ

تاز و چپاول و زورگویی پرداخ

و

و درصدد برآمد برای
در

خود دم و دستگاهی روبهراه سازد و حکوم

حکومتی بهوجود آورد .به همرن منظور با استفاده از
اوباش و اراذل به ایجاد باندای ترور در منطقه دس
زد و از این باندها برای سرکوب دهقانان بهره جس .
او برای دهقانان خالی محکمه تشکرل میداد و در
مورد آنان حک صادر میکرد .دهقانان خالی در
سراهچالها انداخته میشدند و به دس

سگهای

وحشی او سپرده میشدند .بدین وسرله عدۀ بسراری
از دهقانان به دس

او مورد شکنجه و آزار قرار

گرفتند .با این اقدامات اجحاف و ست را بر روستائران
به حدّ ِنهای رسانرد.
فشار و ست این خان نورسرده موجب لغران دهقانان
را در منطقه فراه نمود .نخس

عدهای از دهقانان

چونچنان در روی پل بندر علیآباد (زیباکنار فعلی)
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جلوی اتومبرل ارباب را گرفتند تا اعتراض خود را

مسئوالن در مقابل کار انجام شده قرار گرفته بودند.

برسانند .ارباب که از

اصل موضوع را به مرکز گزارش دادند .این امر موجب

عمل دهقانان خشمگرن شده بود درصدد برآمد با

آبروریزی خان و دار و دستۀ او گردید و تمسخر

شالق دهقانان معترض را گوشماۀی دهد .این عمل

روستائران را برانگرخ  .دهقانان منطقه شکایتی علره

ارباب دهقانان را برشتر متشنج ساخ  ،دهقانان شالق

اعمال خالف ارباب تنظر و خواهان محاکمۀ او شدند.

گرفتند .ارباب برای متفرق کردن

مسئوالن به عل

هراس از لغران عمومی دهقانان

ظاهراً به شکای

روستائران ترترب اثر داده ،خان را از

علره عوامل ارباب به گوش

ارباب را از دست

روستائران به فکر افتاد از تفنگ استفاده نماید.
دهقانان تفنگ را از دس

ارباب ربوده ،شرشههای

منطقه تبعرد کردند .این تجربه به دهقانان آموخ که

ماشرن ارباب را شکستند و تصمر گرفتند ارباب را از

با مبارزه و اتحاد میتوان به حقوق از برن رفته دس

باالی پل به داخل رودخانۀ «اشم » سرنگون سازند.

یاف  .مهدیخان آخرین فرد از خانوادۀ امرنی بود که

عدهای از ری سفردان روستایی که در صحنه حضور

در منطقه حضور یافته بود .با تبعرد او ،امالک امرنیها

آنان

آنان برای همرشه از

داشتند اینکار را صالح نداستند و به وسال
ارباب آزاد گریدد .ارباب که از دس

دهقانان چون

گرگ تررخورده رها شده بود ،پرکی به پاسگاه
ژاندارمری فرستاد و خواهان اعزام نررو برای سرکوب
دهقانان شد و از سوی دیگر عدهای اراذل را مسلح
کرده ،با ی
چونچنان حرک

دستگاه بوۀدوزر به لرف روستای
کرد و درصدد برآمد روستا را غارت

کرده ،خانههای روستائران را به آت

کشرده ،ویران

نماید.

منطقه کوتاه گردید.

جُنبشِ دهقانان در حسنکیاده الهیجان
سپهبد نصرری (رئر

ساواک) صدها هکتار از اراضی

بایر و موات جنگلی کناره سفردرود را تح
خود درآورد .با این سراس

تصرف

مقدار زیادی از اراضی

متعلق به دهقانان روستاهای حسنکراده (کراشهر
فعلی) ،محسنآباد ،ۀرچاه و چاۀک

را که ادارۀ

جنگلبانی از منالق ممنوعه به حساب آورده بود

روستائران چونچنان در ده خود سنگربندی کرده
آمادۀ مقابله با اوباش ارباب شدند .دهقانان روستی
علیآباد و روستاهای الراف به آنان پروستند .در این
هنگام تعدادی خودرو پر از قوای مسلح برای سرکوب
دهقانان به سوی منطقه روانه شدند .قوای مسلح در
برن راه به عدهای افراد چماقدار برخوردند .مأموران
به هوای اینکه اینان از گروه دهقانان شورشی
میباشند ،همۀ آنان را دس گرر کرده برای بازجویی
به رش

به اجارۀ دهقانان درآمد ،و دس

فرستادند.پ

از دس گرری و بازجویی این

ضمرمۀ اراضی خود کرد .این امر سبب اعتراض و
شورش دهقانان را فراه نمود .اعتراض دهقانان در
سال  0252خورشردی موجبات لغران را در روستای
حسنکراده به همراه داش  .روستائران در حاۀی که
در اراضی تح
بریدن ی

درخ

تصرف خود حتی جرأت و اجازۀ
برای ساختن خانه و احداث لویله

نداشتند و بریدن ی

درخ

منجر به جریمه و

درگرری با ادارۀ جنگلبانی و گارد جنگل میشد،
نصرری در اراضی تح

تصرف درختان را میبرید و

عده معلوم گردید که اینان از هواداران خان میباشند.
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میکشرد و ترترب ایجاد اراضی

بودند ،مدتها در مقابل عناصر صاحبنفوذ دربار

و در این اراضی به پرورش

چارهای جز سکوت در خود نمیدیدند .این کار عامل

میزد و با فروش آن جربهای

تشدید فشار به حقوق آنان را دربر داش و روز به روز

خود را از پول انباشته میکرد .دهقانان که از این

اراضی برشتری ضمرمۀ زمرنهای آنان میشد .اعضای

تصرف نصرری

دربار در غصب اراضی دهقانان چون اژدها سرری

حمله کرده ،تررهای آهن نصب شده دور زمرن را

ناپذیر مینمودند .دهقانان جه

اعتراض لوماری

شکسته و سر های خاردار الراف آنرا پاره کردند.

جمع کردند و علره تصرف اراضی متعلق به خود

نصرری برای زیر فشار گذاردن روستائران با عدهای از

شکوائرهای تسلر

دستگاههای دوۀتی و مقامات

افراد مسلح به منطقه سفر کرد .دهقانان روستای

ذیصالح کردند .این کار نترجهای عایدشان نساخ .

حسنکراده برای ابراز اعتراض جلوی ماشرن نصرری

دهقانان وکرلی گرفته و در دادگستری دادخواس

را گرفتند و قصد حمله به او را داشتند .محافظرن

خود را پرگرری نمودند .این کوش ها نرز ثمری

نصرری با استفاده از مسلسل و ترراندازی توانستند

نبخشرد.

مکانرزه را مهرا میساخ
گلهای متنوع دس

مسئله ناراضی بودند به اراضی تح

از آن موج حمله و

دهقانان روستای خش اسطلخ در اوخر سال 0252

دهقانان را متفرق سازند .پ

و ژاندارمری آغاز

خورشردی علره اقدامات شاهپور غالمرضا در منطقه

شد 04 .تن از دهقانان که در مبارزه علره نصرری

سر به لغران برداشتند .دامنۀ شورش به روستاهای

فعال بودند دس گرر و زندانی شدند .دهقانان مدتها

الراف کشرده شد .دهقانان به اراضی شاهپور غالمرضا

کشردند.

حمله نموده تررهای آهنی الراف زمرن را شکسته و

دس گرری دهقانان توسط پلر

در زندان به جرم اخاللگری محکومر
سپ

با سپردن وثرقه به ترترب آزاد شدند.

سر های خاردار را پاره کردند .عوامل شاهپور غالمرضا
از ژاندارمری ۀش نشا کم

قیامِ دهقانانِ روستاهای ساحلی
شاهپور غالمرضا (برادر شاه) و قطبی (دایی شهبانو
فرح) اراضی حاصلخرز کناره دریای کاسپرن شامل
زمرنهای موات ،استخرها و جنگلها را تح

تصرف

خود درآوردند و محولۀ الراف را با تررآهن و سر
خاردار محدود ساختند .این اراضی برای ایجاد
شهرکهای و فروش ویالها درآمد قابل توجهی نصرب
آنان میساخ  .این اراضی متعلق به دهقانان
روستاهای

ساحلی

باغ

امررکنده،

امرنآباد،

خش اسطلخ ،چونچنان و زیباکنار بود .دهقانان که از
تجاوز آشکار اعضای دربار به حقوق خود ناراضی

خواستند .ژاندارمری

ۀش نشا برای متفرق کردن دهقانان دخاۀ

نمود.

کار به زد و خورد کشرد .ژاندارمری در مقابل
ایستادگی دهقانان ناچار به عقبنشرنی شد و از هنگ
ژاندارمری رش

یاری خواس  .هنگ ژاندارمری صدها

نفر از قوای مسلح را برای سرکوب روستائران به
منطقه اعزام نمود .قوای مسلح با سرنرزه و قنداق
تفنگ به سوی دهقانان هجوم بردند .دهقانان در
مقابل یورش قوای مسلح به مقاوم

پرداختند.

نرروهای مسلح به سوی دهقانان بیدفاع ترراندازی
کردند .یکی از دهقانان به قتل رسرد و تعدادی از آنان
مجروح و زخمی شدند .دهقانان با داس و چماق از
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خود دفاع کرده ،عدهای از قوای مسلح را زخمی

باقی ماندند .سپ

کردند .دهقانان جسد مقتول را برداشته با شرون و

آزاد گردیدند .قرام دهقانان که در این سالها همهگرر

کردند .دهقانان

شده بود سطح منطقه را فرا گرف  .روستائران

روستای چونچنان ،امرنآباد و امررکنده به آنان

ماهیگرر روستای ۀرچاه علره مأموران مسلح گارد

فریاد بهسوی شهر رش

حرک

با سپردن تعهد و گذاشتن وثرقه

پروستند.

ساحلی سفردرود دس

مبارزۀ دهقانان به لور وسرع در منطقه انعکاس یاف .

دهقانان صراد در برخورد با گارد ساحلی جان خود را

منطقه به سوی آنان جلب

باختند .قرامهای روستایی در منالق مختلف گرالن از

گردید .کارگرانی که در شرک های ساختمانی وابسته

جمله در هشتپر و رضوانشهر علره زمرنخواران اوج

به رژی یا در شرک های خصوصی شهرکسازی کار

گرف  .این قرامها با سرکوب دهقانان خاموش گردید.

افکار تودههای زحم ک

میکردند و ساختمانهای رادیو شرک
دس

به اعتصاب زدند .دهقانان معترض پ

ورزیدند و
از ورود

به شهر رش زیر مجسمۀ شاه به تحصن نشستند .این
حادثه مقارن با سفر هویدا نخس وزیر وق

به گرالن

بود .دهقانان درصدد برآمدند بهلور دستهجمعی
جلوی اتومبرل هویدا را گرفته و صدای اعتراض خود
را به گوش او برسانند .این امر موجب یورش و هجوم
پلر

به سوی دهقانان را دربر داش  .صدها نفر از

دهقانان در یورش پلر

و ژاندارمری دس گرر و

زندانی شدند .روستای خش اسطلخ و روستاهای
مجاور شدیداً در محاصرۀ پلر

و ژاندارمری و

نرروهای امنرتی درآمد .عبور و مرور در سطح منطقه
تح

کنترل مأموران قرار گرف  .افراد ناشناس که از

آنجا میگذشتند مورد بازجویی قرار گرفته و حکوم
نظامی در منطقه برقرار گردید.
قوای مسلح با هر دهقانی که برخورد میکردند با
ضرب و شت پاسخ میدادند .زنان و کودکان و مردانی
که از دس

پلر

جان به در برده بودند خانههای

خود را رها کرده به استخرهای باتالقی و جنگلها پناه
برده و پنهان و متواری شدند .سرکوب جنب

دهقانی

تا مدتی ادامه یاف  .عدهای از دهقانان مدتی در زندان

به مقاوم

زدند .دو تن از

جُنبشِ دهقانانِ روُدسَر
دهقانان روستاهای روُدسَر در مرداد  0250علره
مظاۀ خان و حکام دوۀتی دس
زدند .دامنۀ اعتراض به پایتخ

به اعتراض وسرع
کشرده شد .ماجرا از

لرف یکی از ماۀکان و سرمایهداران بزرگ امل

که از

لایفۀ صوفی بود دامن زده شد .خان صوفی اراضی
بسراری از باغات چای و کارخانههای منطقه را در
اخترار خود داش  .این لایفه از نرروهای مرتجع
منطقه بوده و پروسته در سرکوب آزادیخواهان و
دهقانان نق

داشتهاند ،در کتاب «تاریخ سی ساۀۀ

ایران» آمده که در سالهای  0222 _ 25حزبی به
نام «حزب جنگل» با سو استفاده از نام جنب
ضد امپریاۀرستی نهض

ملی و

جنگل از ماۀکان بزرگ و

نظامران مرتجع مثل بهارمس

_ حسرنخان زال _

جعفرخان رشوند و صوفی و  ...تشکرل شد .مرکز ان
در چاۀوس بود .افراد اوباش و وابستگان ارباب اعضای
آن بودند .ژاندارمری از این دار و دسته حمای
میکردند .این دسته سرطرۀ خود را بر شرق گرالن
کشاند .خانههای دهقانان به یغما و غارت و تجاوز و به
آت

کشرده شد 05».این گروه با خوشخدمتی به
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رژی پهلوی حتی بعد از اجرای رفرم ارضی نب،
اقتصاد منطقه را در دس خوی

داشتهاند.

کم

و پاسبانان به سوی دهقانان

خواس  .پلر

هجوم برده با باتوم شروع به زدن دهقانان نمودند.

خان صوفی املشی درصدد برآمد جلوی آبی را که از

دهقانان خشمگرن شده با سنگ و چماق به سوی

«پلرود» سرازیر شده و روستاهای چرنیجان،

فرمانداری حمله کردند و به داخل ساختمان

چافجرر ،ۀرسه ،گواسرا ،کلکاسرا و چند روستای دیگر

فرمانداری راه یافتند .فرماندار به همراه شهردار از

ببندد و تمام آب را به مزارع

رودسر فرار کردند .شهربانی برای متفرق کردن

خودش سرازیر کند .او با دادن رشوه به فرماندار و

دهقانان از ژاندارمری کم

خواس  .عدهای از

مقامات اداری به این منظور رسرد .مزرع برنج دهقانان

زحم کشان شهر رودسر به حمای

از بیآبی پدمرد و شروع به سوختن نمود .دهقانان که

برخواستند .شهربانی و ژاندارمری در مقابل انبوه

مبلغ زیادی به نزولخواران و شرک های تعاونی و

ایستادگی از کف دادند و عقبنشرنی کردند.

را مشروب میساخ

بان

کشاورزی بدهکار بودند و خطر گرسنگی و فقر

آنان را تهدید میکرد ،ابتدا گروهی از آنان دور ه
جمع شده با مرراب و رئر

جمعر

روستائران تا ساع

از دهقانان

چهار بعدازظهر شهر را در اخترار

خود داشتند .مقامات منطقه که از دامنۀ جنب

دچار

خانۀ انصاف مذاکره

هراس شده بودند برای جلوگرری از گسترش قرام به

از آن

خواس های دهقانان شدند و

نمودند .اینکار نترجهای عایدشان نساخ  .پ

منالق دیگر تسلر

برای مبارزه با فئودال صاحبنفوذ وکرل گرفتند .این

فرماندار را برکنار کردند .فرماندار جدید به دهقانان

عمل آنان ه سودی نبخشرد .دهقانان که از همه جا

المرنان داد که مدافع حقوق آنان باشد .دهقانان به

ناامرد شده بودند سرانجام تصمر گرفتند با فشار و

روستاهای خود بازگشتند و آب به سوی اراضی آنان

آورند« .صبح روز سهشنبه

سرازیر شد .گرچه برشر اراضی سوخته و محصوالت

زور حق خود را بهدس

هفت مردادماه  0250دستهدسته اهاۀی روستاهای

نابود شده بود.

کلکاسرا ،ۀرسه و چافجرر به لرف رودسر حرک

متعاقب آن عدهای از دهقانان که در جنب

شرک

کردند .چون مسرر دهقانان از چرنیجان میگذش ،

فعال داشتند به وسرلۀ پلر

در چرنیجان ه اهاۀی این روستاها به آنان پروسته و

شکنجه قرار گرفتند .دهقانان را شالق میزدند و در

همگی به سوی شهر رودسر حرک کردند.
ساع

هش

صبح عدۀ زیادی از دهقانان جلوی

لول شبانهروز ۀخ
میکردند .پ

دس گرر و مورد

در آب سرد نگه داشته ،شکنجه

از سرکوب شدید دهقانان از آنان
آنان را آزاد کردند .اثرات

فرمانداری اجتماع کردند  .از فرمانداری خواستند که

تعهدی گرفته شد .سپ

آب مزارعشان را به آنها بازگرداند .آنها میگفتند که

شکنجه سبب گردید عدهای از دهقانان پ

از

مزارع ما تمام سوخته اس  .فرماندار سعی میکرد با

خالصی از زندان به عل

وعده و وعرد دهقانان را آرام سازد 0۶».دهقانان فریب

را از دس بدهند.

حرفهای فرماندار را نخوردند .اعتراض آنان گستردهتر

روستائران گرالن در سال  0254ه گام با دیگر اقشار

شهربانی برای سرکوب دهقانان

مبارزه را

شد .فرماندار از رئر

زحم ک

عصر پهلوی
جُنبشهای دهقانی گیّلن در
ِ

نققص عضو توان کار کردن

علره کاخ برداد پرچ
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یکسان برن دهقانان فقرر و خوشنشرنان تقسر
گردید.

منابع و مآخذ:
_ 0ا .س .ملرکف .استقرارِ دیکتاتوری رضاخان درایران ترجمۀ سرروس ایزدی (تهران -امررکبرر )0251ص.02
_ 2مل اۀشعرا بهار _ تاریخ مختصر احزاب سراسی ایران (تهران -امررکبرر  )0202جلد دوم ص .2۴
_ 2باقر مؤمنی _ مسئلۀ ارضی و جنگ لبقاتی در ایران (تهران -پروند  )025۴ص .201
_ 0سردمحمدتقی مررابواۀقاسمی _ سرزمرن و مردم گرل و دیل (رش  -لاعتی) ص .202
_ 5سردمحمدتقی مررابواۀقاسمی _ نهض های روستایی در ایران ص .۴۴
_ ۶م .س .ایوانف _ تاریخ نوین ایران ترجمۀ هوشنگ ترزابی _ حسن قائ پناه ص .52
_ 4ابراهر فخرائی _ سردار جنگل مررزاکوچ خان (تهران -جاویدان  )0254ص .004
_ 1همان منبع ص .00۴
_ ۴تاریخ نوین ایران ص .12
_ 01رضا رضازاده ۀنگرودی -یادگارنامۀ فخرائی (تهران -نشر نو  )02۶2ص .0۶۴
_ 00ب .ج .تاریخ سیساۀۀ ایران ،جلد اول ص .۶0
_ 02سرزمرن و مردم گرل و دیل ص .202
 02و  _ 00همان منبع ص .202
_ 05تاریخ سیساۀۀ ایران ،جلد اول ص .51
_ 0۶نبرد خلق شماره  _ 4خرداد .0254

برگرفته شده از :وبالگ شبخون shabkhooon.blog.ir
بازگشت به فهرست

عصر پهلوی
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منشاءِ "کَلیلِه" مازندران است ،نه شبه قارۀ هند!

هنوز در کشور ما ایران که سرچشمۀ کَلیلِه است ،به دانش آموزان چنین می آموزند که "کَلیلِه و دِمنه"
برآمده از کتابی موسوم به پنچه تنتره در کشور هندوستان است...

دروی علی کوالیران
اثباتِ تعلّقِ کتابِ "کَلیلِه و دِمنه" به مازندران و
شمال ایران این روزها حامیانی جدّی دارد و هم
اکنون اساتیدی برجسته صحّتِ این ادّعا را
پذیرفتهاند و از آن پشتیبانی میکنند .پیشاز این
نیز ،استادانی چون شادروان دکتر ابراهیم باستانی
پاریزی و شادروان دکتر منوچهر ستوده نگاهی
موافقتآمیز به تالش اینجانب از خود نشان داده
اند .این روزها شرایطِ بر پایی یک کنفرانس یا یک
همایش دشوار شده است ،اما سعیِ ما است چنین
فرصت و موقعیتی فراهم شود تا ندایی و صدایی
نیرومند درانداخته شود و پرده از روی اشتباهی
بزرگ کنار برود .تا رسیدن به آن فرصتِ
نویدبخش ،دست از طلب برنمی داریم و دالئلِ
تعلّقِ کَلیلِه به مازندران را –بهویژه برای آنانکه تا کنون ورودی به مساله نکردهاند ،-فقط به اختصار
برمیشماریم.

نامِ "هندوستان"  -انتسابِ کتاب کَلیلِه به هندوستان؛ جایی در حوزه نفوذ امپراتوری ایران ،اول بار نه از
سوی مردم کشور هند ،بلکه توسط ایرانران و به قل کاتبان عصر ساسانی و در نوشته های مربوط به آنان نقل
شد که اۀبته درس و قرین به صح بوده اس  ،اما کاتبان دوران اسالمی تعبررشان از اصطالح "هندوستان" در
مکتوبات عصر ساسانی متوجه جایی و مکانی دیگر گردید و این تعبررشان از هند و هندوستان سو تفاهمی
بزرگ را برانگرخ .
همه میدانند که در قرون آغازین ظهور اسالم کشوری در شبه قاره هند موسوم به هندوستان بوده اس  .اعراب
و ایرانران مسلمان نرز ،لی آن دوران بخ های قابل توجهی از همرن کشور را به تصرف خود درآوردند.
نکته اینجاس که پر از آن و حداقل تا چند قرن پ از مرالد  ،نام این کشورهندوستان نبوده اس  .واژه
هندوستان ی اصطالح فارسی اس و قرنها پر از این و در عصر ساسانران نرز ،خطه یی در شمال ایران در
محدوده مازندران امروز به هندوستان موسوم بوده اس .
در عصر پایانی سلسله ساسانران و با آمدن اسالم به ایران رفته رفته نام هندوستان برای مازندران به دالئل
سراسی و مذهبی رخ برمی بندد و برای همرشه به فراموشی سپرده مرشود اما کاتبان دوران اسالمی تعبررشان
از هندوستان عصر ساسانی  ،ناحرتی می شود در شبه قاره هند یعنی جایی در مشرق ایران  ،که این همان تعبرر
منشا ِء " َکلیلِه" مازندران است ،نه شبه قارۀ هند!
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نادرس بوده اس و سبب شد تا شاهنامه پدوهان عصر ما نرز بخ مهمی از روایات شاهنامه مربوط به تاریخ
ساسانران که در آن نام هندوستان آمده اس را به دۀرل ناهمخوانی با تاریخ کشورهند ناصحرح بدانند.
استثنایی اگر قائل شدند ،آمدن کَلیلِه و دِمنه به دربار انوشرروان از هندوستان اس که باۀطبع چنرن برداش و
چنرن گمانی برای مردم هند ناخوشایند نبود ،سهل اس که آن ها کلرله را با اس پنچه تنتره بر تارک آثار
فرهنگی کشور خود نرز جای داده اند  .بدین خالر اس که هندی ها مخاۀفتی در مورد آن ابراز نکرده اند  ،اگر
چه اذعان می کنند سندی دال بر وجود کتابی موسوم به کلرله و اهدای آن به شاه ایران از سوی حاک
هندوستان را ،در تاریخ خود نمی یابند  .از قول بعضی هاشان فقط نقل می شود که گفته اند این زبان فارسی بود
که گمشده ای را به آغوش فرهنگ کشورشان یعنی هندوستان باز گردانده اس !
چرایی اطالق نام هندوستان به خطهای از مازندران  -مازندران اقلر جنگل بود و آغازگران تمدن در این
ناحره مهاجرانی از شمال هند بوده اند .آنها در عصر و زمانه سلوکران و اشکانران به شمال ایران آمدند و بر لبق
مستندات تاریخی تا ارمنستان باستانی که حد شرقی آن به کرانه های غرب دریای مازندران می رسرد نرز
کوچانده می شوند .آنهایی که به مازندران آمدند متشکل از مردم برهمن و دیگر لرف ها از مردم هندو بوده اند.
کشاورزان و برنجکاران و دامداران و بازرگانان (راه ابریش ) عمدۀ این مردم بوده اند  .این مردم بر اساس یافته
های ما ،آغازگران تمدّن برنج در شمال ایران محسوب می شوند  .اصطالح دیو در شاهنامه فردوسی آنجا که
مازندران مطرح اس بر می گردد به نام بزرگان این مردم که اصطالح احترام آمرز دیو یا دِوّ خطاب به آنان بود و
ادای احترام مردم به آنان بوده اس به ویده ۀقب مردم برهمن دیو بود و برهمنان نوشتن و خواندن را مطابق ی
سن دیرپا همرشه در انحصار خود داشتند.
از دیر باز و از عصر ساسانران ،ایرانران در نام بردن از مولن و محل سکون اقوام پررامون خود پسوند "ستان"
رابه نام همان قوم می افزودند .مانند نام های امروزین بلوچستان و ۀرستان و کردستان ...همانطور که گفته آمد
نام هندوستان تا اواسط عصر ساسانی نام و شهرت ناحره یی در شمال ایران بود.
ناحرهای که مردم هندو ،زبان شان نرز به هندی شهرت داش  .بعدها تپورستان جایگزین نام هندوستان می
شود که آن برای نامردن همان خطه در شمال ایران به کار می رف  .به هنگام سلطن قباد ساسانی  ،مازندران
غربی به شمول شهر تاریخی آمل به تبرستان موسوم بوده اس .
نام هندی برای زبان مردم مازندران واضح ترین سند اثبات نام هندی برای زبان کهن مازندرانران  ،در مقدمه
تاریخ تبرستان ابن اسفندیار آمده اس  .ابن اسفندیار در جریان تالش خود برای تاۀرف تاریخ تبرستان از رساۀه
یی عربی نام می برد که آن خود ترجمه یی بود از زبان هندی و تاریخ ترجمه  0۴4هجری و  102مرالدی بوده
اس  .چون این رساۀه حول تاریخ تبرستان بوده اس پرداس زبان رساۀه که ترجمه به عربی از روی آن صورت
گرف اشاره به زبان کهن مردم تبرستان یا همان مازندران اس  .اگر اصطالح هندی را برای زبان رساۀه فقط
زبان رسمی مردم کشور هندوستان تصور کنر به نظر امری ناممکن می نماید چرا که ی رساۀه تاریخی به زبان
هندی که تاریخ خطه یی محدود درعمق خاک ایران را روای کند برای هندی زبانان و مردم آن روز شبه قاره
چه توجرهی می توانس داشته باشد؟
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پذیرفتن این فرض نادرس که کلرله در بدو امر به زبان مردم هندوستان و توسط فرد و یا افرادی متعلق به شبه
قاره هند نوشته شد ،بسراری از شرق شناسان را به سردرگمی کشاند .تا آنجا که مدعی شدند نسخۀ سُریانی
کلرله که اخرراً پردا شد ،تاریخ برگردان آن از هندی به سریانی ،به تاریخ برگردان کتاب به زبان پهلوی نزدی
اس  .پ برخالفِ ادعای مترج  ،نه از زبان هندی ،بلکه از نسخۀ پهلوی به سُریانی برگردان شده اس ! یعنی
به اعتقاد اکثری شرق شناسان ،ادعای مترج که کتاب را از هندی به سریانی برگرداند ،نادرس اس و او
نسخۀ پهلوی کتاب را به سریانی برگردان نموده اس .
بر عک  ،گاهی ه از مران شرق شناسان ،یکی مانند سر دنر راس مدعی می شود که ،ماجرای برزویه و رفتن
او به هند و آوردن کلرله برای پادشاه ایران ،ساخته و پرداختۀ ذهنِ ابن مقفّع اس .
او مدعی میشود و میگوید ابن مقفّع کلرله را نه از پهلوی ،بلکه از روی ترجمۀ سُریانی به عربی درآورده اس !
امروز برای مان روشن اس که نسخه پهلوی کتاب و نرز نسخه معروف به سریانی آن  ،هر کدام جداگانه برگردان
نسخه ای از کتاب کلرله به زبان کهن مردم مازندران اس  .پر تر نرز گفتهای که بر اساس شواهد ،زبان
مازندرانران در گذشته دور ،به هندی موسوم بوده اس  .از سویی دیگر با مطاۀعه زبان مازندرانی ،سنسکری
کالسر یا زبانی نزدی به آن ،به مثابه "ریشه" زبان مازندرانی برایمان آشکار مرشود .واژههای سنسکری در
زبان مازندرانی فراوان یاف می شود.
اصطالحاتِ متعدد و مشترکاتِ دستوری و گرامر به ارث رسرده از سنسکری ِ کالسر در زبان مازندرانی به
روشنی قابل مشاهده اس  .نگارنده مطابق کامل و بسرار نزدی ششصد واژه و اصطالح مازندرانی را با واژه ها و
اصطالحات سنسکری کالسر در نوشته های منتشر شده اش آورده اس .
یافتن واژه هایی مشترک با زبان سنسکری در این یا آن زبان ایرانی اۀبته امری استثنایی نرس اما واژه های
مشترک بسرار و مطابق گروهی و دسته جمعی آنها با واژگان سنسکری کالسر مکرر در زبان مازندرانی به
چش می خورد مثالَ در مورد کش و کار سنتی برنج و یا دامداری سنتی و یا ۀوازم خانه و آشپز خانه و یا چگونه
نامردن درختان جنگل با اسامی بومی و نام دش ها و کوه ها و نهر ها حتی نام علف های هرز از همه واضح تر
نام بعضی لوایف و نام بسراری از اماکن کهن و روستا های قدی در حوزه تجن و یا بسراری نشانه های دیگر.
آوازه کتاب کلیله در غرب  -کلرله اول بار به فارسی مرانه برگردانده شد و ترجمه به عربی کتاب از روی
نسخه فارسی مرانه یعنی پهلوی صورت گرف  .اوۀرن ترجمه به عربی به قل ابنِ مقفّع ،نابغۀ ایرانی بوده اس .
کار او اساس ترجمه های پی در پی کتاب کلرله از زبانی به زبان دیگر شد ازجمله به زبان های اروپایی و غرر
اروپایی.
استقبال ک نظرر از این کتاب در اروپا شرق شناسان معروفی را واداش
اۀظاهر ایرانران از آن یاد می کنند یعنی کشور هندوستان پردا کنند.

تا منشا ِ کتاب را در کشوری که حسب

ماجرای کتابی موسوم به پنچه تنتره  -در شبه قاره هند کتابی که نظر شرق شناسان را به خود جلب نمود
اثری موسوم به پنچه تنتره بود .این کتاب  ،ک حج تر از کلرله اس و قصّه از زبان حروانات .قصه های آن
بخشی از قصه های کلرله نرز هس  .پرداس که یافته یی چنرن ،رضای شرق شناسان را چندان فراه نمی
کند زیرا تاریخ تاۀرفِ آن ،قرن ها کوتاه تر از تاریخ پردای ِ کلرله به زبان پهلوی اس .
منشا ِء " َکلیلِه" مازندران است ،نه شبه قارۀ هند!
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آن ها با فرضراتی که خود اخترار می کنند جستجوی بی فرجامی را تا کنون دنبال نموده اند .ایشان کتاب
کوچ پنچه تنتره را به آثاری فرضی در ادبرات هند که دیگر وجود خارجی ندارند مرتبط می سازند و بر مبنای
آن گمانه هایی را برای خود برمی شمارند.
حقرق این اس که به قول شادروان دکتر نبی بخ خان بلوچ ،دانشمندِ شناخته شدۀ کشورهمسایه ما
پاکستان ،نسب کلرله به پنچه تنتره نسب کُلّ به جز اس نه وارونۀ آن .دکتر بلوچ به درستی کلرله را مقدم
بر پنچه تنتره می شمارد.
صدای دکتر بلوچ به مدت پنجاه سال ناشنرده ماند ،امّا اخرراَ ترجمه به فارسی رساۀۀ او خوشبختانه از سوی دائره
اۀمعارف بزرگ اسالمی باز نشر گردید .هنوز در کشور ما ایران که سرچشمۀ کلرله اس به دان آموزان چنرن
می آموزند که کلرله و دمنه برآمده از کتابی موسوم به پنچه تنتره در کشورهندوستان اس .
گاهی ه در معرفی کلرله به جای نام کلرله فقط "ترجمه برزویه از پنچه تنتره!" را به قل میآورند .خالرنشان
می کنر مرزبان نامه که تنها کتاب مشابه کلرله در ادبراتِ فارسی و در ادبراتِ منطقه اس  ،این کتاب نرز اصاۀتاً
مازندرانی و تاریخ تاۀرف آن بر پنچه تنتره مقدّم اس .
در پایان خواهشمند اس درصورتِ نراز به توضرحات برشتر به آثار منتشر شده به قل نگارنده و آخرین آن
"برآمدن کلرله و دمنه شاهکار فرهنگی مازندران باستان" از انتشارات گرلکان – سال 0011مراجعه فرمایرد.
سرچشمه :سای مازندنومه
☘☘☘
شما به رخشندگی و صیقلِ سِالحتان غَرّهاید
جن

افزارهای من اما بی جلوه و کدر است،
آیا میدانید رازِ این ت اوت را؟
در میدانِ جن

،

در گرد و غبار ِ مهلکهها بوده اند این ها
آثارِ ضربههای سخت بر قامتشان پیداست.

متن یک شعرِ کهنِ اسپانیائی؛ از مقدمۀ زندهیاد رحمان هاتفی بر کتاب " اسناد و دیدگاهها"

بازگشت به فهرست

منشا ِء " َکلیلِه" مازندران است ،نه شبه قارۀ هند!

92

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

ارژنگ دوماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

شعر و شاعران
شعر و شاعران
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بهارِ غمانگیز (مثنوی)
امررهوشنگ ابتهاج (سایه) /دزاشرب ،فروردین 0222
(بهاریۀ سایه؛ هشت ماه پس از کودتای امپریالیستی  28مرداد ) 0882

بهار آمد گل وُ نسرین نراورد

چرا بنشسته قمری چون غریبان؟

نسرمی بوی فروردین نراورد

چرا پروانگان را پر شکسته اس ؟

پرستو آمد وُ از گل خبر نرس

چرا هر گوشه گرد غ نشسته اس ؟

چرا گل با پرستو همسفر نرس

چرا مطرب نمیخواند سرودی؟

چه افتاد این گلستان را ،چه افتاد

چرا ساقی نمیگوید درودی؟

که آیرن بهاران رفت

چه آف راه این هامون گرفتس ؟

از یاد؟

چرا میناۀد ابرِ برق در چش ؟

چه دش اس این که خاک

چه میگرید چنرن زار از سر خش ؟

چرا خورشرد فروردین فرو خف ؟

چرا خون میچکد از شاخۀ گل؟

بهار آمد؟ گل نوروز نشکف

چه پر

مگر خورشرد و گل را ک

آمد؟ کجا شد بانگِ بلبل؟

خون گرفتس ؟

چه گفتس ؟

چه دردس این؟ چه دردس این؟ چه دردس ؟

که این ۀب بسته و آن رخ نهفتس ؟

که در گُلزارِ ما این فتنه کرده اس ؟

مگر دارد بهارِ نورسرده

چرا در هر نسرمی بوی خون اس ؟

دل و جانی چو ما ،در خون کشرده

چرا زۀفِ بنفشه سرنگون اس ؟

مگر گل نوعروس شوی مُرده اس ؟

چرا سَر بُرده نرگ

که روی از سوگ وُ غ در پرده بُرده اس ؟

در گریبان؟
بهار غمانگیز (مثنوی)
ِ
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مگر خورشرد را پاسِ زمرن اس ؟

مرا با عشق او شرر وُ شکر کن

که از خونِ شهردان شرمگرن اس ؟

گهی چون جویبارم نغمه آموز

بهارا تلخ مَنشرن! خرز وُ پر

گهی چون آذرخش رخ برافروز

آی

گره وا کن ز ابرو ،چهره بگشای
بهارا خرز و زان ابرُ سَبُ

مرا چون رعد و لوفان خشمگرن کن
جهان از بانگِ خشم پُر لنرن کن

رُو

بزن آبی به روی سبزۀ نو

بهارا زنده مانی زندگی بخ

سرو رویی به سرو وُ یاسمن بخ

به فروردینِ ما فرخندگی بخ

نوایی نو به مرغانِ چمن بخ

هنوز اینجا جوانی دلنشرن اس

بر آر از آسترن دس گل افشان

هنوز اینجا نف ها آتشرن اس

گلی بر دامنِ این سبزه بنشان

مبرن کاین شاخه بشکسته ،خش

گریبان چاک شد از ناشکربان

چو فردا بنگری پر بردمش

اس

برون آور گل از چاکِ گریبان

مگو کاین سرزمرنی شوره زار اس

نسر ِ صبحدم گو نرم برخرز

چو فردا در رسد ،رش

گل از خوابِ زمستانی برانگرز

بهارا باش کاین خون گل آۀود

بهار اس

بهارا ،بنگر این دش ِ مُشَوّش

برآرد سرخ گل چون آت

که میبارد بر آن بارانِ آت

برآید سرخ گل خواهی نخواهی

بهارا ،بنگر این خاکِ بَالخرز

وگرنه خود صد خزان آرد تباهی

که شد هر خاربن چون دشنه خونریز

بهارا  ،شاد بنشرن  ،شاد بخرام

بهارا ،بنگر این صحرای غ ناک

بده کام گل و بستان ز گل کام

که هر سو کشته ای افتاده بَرخاک

اگر خود عمر باشد ،سر برآری

بهارا ،بنگر این کوه وُ در وُ دش

دل وُ جان در هوای ه گماری

از دود

که از خونِ جوانان الۀه گون گش

مران خون و آت

بهارا  ،دامن افشان کن ز گلبن

ازین موج و ازین لوفان برآیر

مزار کشتگان را غرق گل کن

دگربارت چو برن  ،شاد برن

بهارا از گُل وُ مِی آتشی ساز

سرت سبز وُ دۀ آباد برن

پالسِ درد وُ غ در آت

انداز

اس

ره گشایر

به نوروز دگر ،هنگام دیدار
به آیرن دگر آیی پدیدار.

بهارا شور شررین برانگرز
شرار عشق دیرین برانگرز

دزاشیب /فروردین 0888

بهارا شور عشق برشتر کن

بازگشت به فهرست

بهار غمانگیز (مثنوی)
ِ
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صلح
یانر

ریتسوس برگردان :باب

رویای هر کودک صلح اس

چاۀهی بمبهای خورده بر تن
بکاری ،

رویای هر مادر صلح اس

را درخ

آن هنگام که اوۀرن شکوفه های امرد

کالم عشقی که بر زیر درختان می تراود

بر قلب های سوخته در حریق

صلح اس .

جوانه زند،

پدری که در غبار

آن هنگام که مرده ها

با تبسمی در چش های

بر پهلوهای خوی

با سبدی مروه در دس های

بغلتند

و بی هرچ گالیه ای به خواب روند

با قطرات عرق بر جبرن
که چون ترمه ای بر لاقچه خش

زمانی

و آسوده خالر باشند که

مرشود

خونشان برهوده ریخته نشده،

باز گردد

آن هنگام،

صلح اس .

درس  ،آن هنگام

آن هنگام که زخ ها

صلح اس .

بر چهره ی جهان اۀترام یابد،

صلح

آن هنگام که

بوی غذای عصرگاهی س
صلح
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نشانی از سرور باشند.

صلح یعنی
هنگامی که اتومبرلی در کوچه می ایستد
معنای

هنگامی که مرخ

ترس نباشد.

یعنی آن ک

غروب

ه بوی شاعر دهد و ه کارگر.
آری ،صلح این اس .

که در را می زند

دوس باشد

صلح

یعنی باز کردن پنجره

مش های گره کرده ی مردمان اس .

معنی اش آسمان باشد.

صلح

صلح یعنی سور چش ها

نانِ داغ بر مرزِ جهان اس .

با زنگوۀه های رنگ.

ۀبخند مادر اس

آری .صلح این اس .

تنها همرن

صلح

نه چرزی جز این.

ۀروانِ شررِ گرم اس و کتاب

آن ک

که زمرن

به باۀرن کودکی که بردار می شود از خواب.

تنها ی

نام را بر تنِ خاک ح

صلح یعنی

صلح ،نه چرزی دیگر ،تنها صلح.

هنگام که خوشه ی گندم

بر قافره ی فقرات

به خوشه ی دیگر مررسد

قطاری به سوی آینده رهسپار اس

بگوید نور ،بگوید روشنی.

با سوغات گندم و رز.

صلح یعنی

آری .صلح همرن اس .

تاج افق ،نور باشد.

ای برادران من!

آری ،صلح این اس .

تمام عاۀ و امراۀ

صلح یعنی

تنها در صلح نفسی عمرق مرکشد.

مرگ جز اتاقی کوچ

مرکند：

دستانتان را به ما دهرد ،برادران.

از قلب را

نتواند تسخرر کند.
یعنی دودک

را خر

مرکشد

آری ،صلح همرن اس .

خانه ها

برگرفته از :سای کانون فرهنگی چوک
بازگشت به فهرست

صلح
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مرثیۀ درخت
محمدرضا شفرعی کدکنی
به بهانۀ 00اسفند ،سالروز درگذشت درختِ تناور ،دکتر محمّد مصدّق
محمدرضا شفرعیکدکنی خالرۀ خود را در مورد روزِ مرگِ مصدق
اینگونه روای میکند :کرهان در گوشه صفحه اول خبر مرگ
مصدق را چاپ کرده بود .مدتی به روزنامه خرره شدم و خطاب به
مصدق عباراتی گفت  ،که خب ،پررمرد باالخره ...ی باره زدم زیر
گریه؛ از آن گریههای عجربوغریب که کمتر در عمرم بر من
مسلط شده اس  .رضا سردحسرنی دس مرا گرفته بود و
میکشرد که بیصدا ،االن میآیند و ما را میگررند و من همانلور
نعره میزدم .باالخره از او جدا شدم و خودم را رساندم به خانهمان.
منزۀی بود در خرابان شرخ هادی ...با یکی از ه کالسیهای ه شهریام اجاره کرده بودم .گریهکنان رفت به خانه
و در آنجا شعر «مرثره درخ » را سرودم:
دیگر کدام روزنه ،دیگر کدام صبح

بر نخلهای تشنۀ صحرا ،یمن ،عدن...

خوابِ بلند وُ تررۀ دریا را

یا آبهای ساحلی نرل از بخش ِ کدام سپردهس

آشفته وُ عَبوس تعبرر میکند؟

امّا ،من از نگاهِ آینه

من میشنردم از ۀبِ بَرگ

هرچند ترره ،تار

این زبانِ سبز

شرمندهام که :آه

در خوابِ نر شب که سُرودش را

در سکوت ای درخ ِ تناور،

در آبِ جویبار ،بدین گونه شسته بود:

ای آی ِ خُجستۀ در خوی

در سوگ ای درخ تناور!

باۀردن وُ شکفتن،

ای آی ِ خُجستۀ در خوی

در خوی

زیستن!

زیستن،

بارورشدن از خوی ،
ریشهدواندن

ما را ،حتّی امانِ گریه ندادند...

در خاکِ خوی

گررم ،بررون ازین حصار کسی نرس

ما را

گررم در آن کرانه نگویند

حتّی امانِ گریه ندادند.

کاین موجِ روشناییِ مَشرِق

( 05اسفند )0805
بازگشت به فهرست

مرثیۀ درخت
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در رِثای لنین
برتوۀ برِش
[به بهانۀ  22ژانویه ،زادروز آموزگار کبیرِ کارگران و زحمتکشان جهان]

میدارد.

وقتی والدیمرر ایلرچ ۀنرن مُرد،

این نِگهَ

سربازِ مراقب جسد به رفرقاش گف :

چه چرزی میتوانس ۀنرن را نِگهدارد؟

من نمیخواست باور کن .

آن سرباز فکر میکرد

رفت جلو

اگر او بشنود که استثمارگران میآیند

آنجائی که او خوابرده بود

حتّی اگر برمار بود برخواهد خواس

در گوشِ او فریاد زدم:

شاید با چوبِ زیر بغل خواهد آمد

ایلرچ! استثمارگران آمدند!

شاید روی بازوانِ کسی

تکان نخورد.

امّا به هر حال برخواهد خواس

و من باور کردم که مرده اس .

و خواهد آمد

وقتی ی مَردِ خوب میخواهد ترکمان کند

تا علره استثمارگران مبارزه کند.

چگونه میتوان بازَش داش ؟

سرباز این را میدانس که ۀنرن

به او بگوئرد وجودش چرا الزم اس

سرتاسرِ عمرش را با استثمارگران مبارزه کرده بود.
در ِرثای لنین
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تودهها از بَند رَسته بودند ،امّا

این سرباز هنگامیکه به فتح کاخِ زمستانی کم
کرده بود

راه هنوز در تاریکی بود.

میخواس به خانه برگردد

وقتی ۀنرن مُرد،

زیرا که دیگر

سربازان روی سکّوها نشستند و گریستند

زمرنهای اربابان تقسر شده بودند

و کارگران از پای ماشرنها دویدند

اما ۀنرن به او گفته بود :کجا می روی؟ بمان!

و مش هایشان را تکان دادند.

هنوز استثمارگرانِ دیگری هستند

وقتی ۀنرن رف

و مادام که استثمار وجود دارد

مثلِ این بودکه درخ به برگهای
منرفت !

باید با آن مبارزه کرد
مادام که استثمار برای هس

ۀنرن در قلبِ بزرگِ پروۀتاریا نق

باید با آن جنگرد!

او آموزگارِ ما بود

زمانی که ۀنرن مُرد و دیگر غایب بود

او به همراهِ ما مبارزه کرده اس .

پرروزی به دس آمده بود

او در قلبِ بزرگِ لبقۀ کارگر نق

بگوید:
بسته اس .

بسته اس ...

اما کشور هنوز ویران بود

☆☆☆

ّ
ّ
هنر
ندگی سیاس ی ،زنجیرهای بیانتها متشکل از
"کُ ّل ِ ز ِ ُ
ِ
تعداد نامحدودی حلقه است .کُل ِ ِ
گرفتن حلقهای نهفته است که کمتر از همه امکان دارد
سیاست در یافتن و محکم به دست
ِ
مهمتر است و بیشتر از هر
دست ما جدا شود .حلقهای که در لحظۀ مفروض از همه ُّ
که از ِ
حلقۀ دیگر در اختیار داشتن ّ
کل ِ زنجیر را برای ما تضمین می کند"ُ .
ِ

کرد  -برنامهای برای یک روزنامۀ سیاس ی برای کشور روسیه سال ُ )۱۰۹۱
(لنین ،مقالۀ چه باید ُ
بازگشت به فهرست

در ِرثای لنین
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لنین گِرداگردِ جهان میپوید
ۀنگستن هروز

ۀنرن گِرداگردِ جهان میپوید
مرزها قادر به ممنوعکردنِ او نرستند
سربازخانهها و سنگرها او را باز نمیدارند
سر های خاردار او را زخمی نمیکنند
ۀنرن گِرداگردِ جهان میپوید
سراه ،سُرخ ،سفرد از او پذیرایی میکنند
زبان ،هرچ حصاری نرس
عجربترین زبانها او را باور میکنند
ۀنرن گِرداگردِ جهان میپوید
آفتاب همانندِ زخمی غروب میکند
مرانِ تررگی و سِپردهدم
ستارۀ سُرخی للوع میکند!
برگرفته از :کانال هنرهای اعتراضی
بازگشت به فهرست

لنین گِرداگر ِد جهان میپوید
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ما
بکتاش آبترن
پ

جدایمان کردند

تعدادی از ما در انفرادی
و تعدادی دیگر نرز
در انفرادی بودی
اما همچنان نقاط مشترک فراوانی داشتر
ما اهاۀی رنج بودی

و هر کدام از ما

و در کارخانه

در شبکه ای تلویزیونی

با پرراهن هایی پرشور

برعلره خودمان اعتراف می کردی !

عرق می ریختر

ما دیگری بودی

ما

اما هنوز نقاط مشترک فراوانی داشتر

نقاط مشترک فراوانی داشتر

آن ها اما

و فقر

دور از چش تلویزیون ها

در سفره های باری

زیر پرراهن های پرشور ما

مان

پهن بود

نقاشی شالق را

اما راز برن اعداد و کلمات را می شناختر

پنهان کرده بودند

بازگشت به فهرست

ما
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به خیابان برویم!
جعفر کوشآبادی

به خرابانهای شهر برا،

کوچهها از ظلم میترسند.

که هراهوی دگرگونیها

به چه میاندیشی؟

آبِ پاکی را بر دستان خواهد ریخ !

روز خواهد آمد ،میدان ؛

من به تسلر نمیاندیش ؛

حاۀرا کبریتی روشن کن،

به هوای تازه

پای مرگ و هستی در کار اس .

باز باید نقبی دیگر زد
و بدونِ پروا،

در دلِ یخبندان،

به صداهای بلندِ کوچه

حاف ِ آت ِ نارنگی باش

و دگرگونی باید پروس .

که به زردآۀو وُ سرب وُ گرالس،
تا به تابستان ،راهس هنوز،

زندگی پرواز اس

و همرن اس اگر میبرنی،

جای پروازِ من وُ تو خاۀیس .

مثلِ بلبل که بهار گلها،

شهر را بنگر در مَلمَلِ صُبح،

شور میبخشد آوازش را،

چش ِ افسوساش را بَرجایِ خاۀیمان دوختهاس .

با دۀی عاشق ،ابرها را مینگرم،

به خیابان برویم!
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و دگرگونی مردم در شهر،

خسته افتاده به زیر قدم رنجبران،

پردهای باالتر میبرد آوازم را.

که در آن پررزنی تارش را،
گوشماۀی میداد،

به خرابانهای شهر برا

و چه عاشق میخواند:

و درختی بنشان با من و صدها چون من،

"مُدده ای دِل که مَسرحا نَفَسی میآید"

و به دستان و دل خوی

نگهبان

باش.

چش بر ه زنی خواهی دید،

به خرابان بروی

که درختانِ برافراشتهمان،

که فرازِ سرمانِ تنهایی،

آشرانِ ماه و خورشرد اس .

اژدهایی اس که چَنبَر زده اس .

و در آن مرغ به آزادی میخوانَد آوازش را.

در هوای خُنُ ِ مردانها،
نفسی تازه کنر ؛

من به تسلر نمی اندیش !

با صداهای بلندِ کوچه،

من و آن کوچهی تنگ،

فصلِ پروستنِ ماس .

من و آن کوچهی خاکآۀوده،

عکسی از اعتراضات مردم تایلند در سال 2121
بازگشت به فهرست

به خیابان برویم!
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حرص
شعرِ نویافتهای از چارۀی چاپلرن -برگردان :د.جلرلی

حرص،

هوشمندیِ ما،

روح انسانها را مسموم،

سخ وُ بیعالفه اس .

جهان را با نفرت انباشته

زیاد فکر می کنر و

و

خرلی ک احساس.

ما را به رژه در نکب
اس .

وُ خونریزی کشانده

ما بر
به انسانرّ

ما سرع را زیاد

بر

امّا،
خودمان را حَب

از ماشرن آالت

از هوشمندی،

به مهربانی و نجاب نرازمندی
کردهای

بدونِ این صف ها

ماشرن آالت ،که فراوانی میبخشد،

زندگی سخ خواهد بود

ما را در ناداری رها کرده اس .

و

داناییِ ما،

همه خواهر باخ .

ما را بدبرن کرده اس ،
https://socialistvoice.ie/2122218/greed-a-found-poem
/بازگشت به فهرست

حرص
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دو سُرودۀ کوتاه از هوشنگ عبّاسی

خواهد آمد.

0

***

درختان
ایستاده در باد

2

میرقصند

اگر با من،

برگها

میآمدی

حادثه را

تا بینهای ِ کهکشانها

پرام میدهند.

هر شب
ستاره

جادّهها

ی

خرابانها

به زۀفات میآویخت

آبستنِ لوفاناند

للوع میشدی

خانهها را

ای نرامده

جارو کنرد

غرب غرب غرب

انتظار لوالنی شد.

چه تنها ماندهام

آفتاب،

در ازدحامِ سایهها.
بازگشت به فهرست

دو سُرودۀ کوتاه از هوشنگ عبّاسی
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زاری
علی جعفری (ساوی)
که نای نَوای
نِیهای استخوانی را
بهچرق چرق شکستن
نهاده اس .
پایی اس
با سنگِ سنگرنِ راه
بر شانههای ناتوانی
زاری گریه نرس
تا پ

از لوفانِ اش

نشستهاش.
و آه

رنگرن کمان فراقتی شود

زاری

الالیی راحتی.

فشارِ شَرمسارانۀ دس ِ خاۀی مردیس
بر شصتیِ زنگ خانهاش.

زاری سگ مصرب اس
با دهانی آغشته بهخون
بخار وَح
گرگِ درون

را بردار کرده اس .

بازگشت به فهرست

زاری دستی س

زاری
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اعتراض
علی جعفری (ساوی)
خارزارِ یا س
بهآت

گرهکرده بازوان

کشرده شد

با سپرکرده سرنهی این الۀههای سرخ

زنجرروار

در مقابلِ درندهخویی توفان.

مش کرده دس ها
پت وار

ساقههای نارکِ بیجان

میرود

در آفتابسوز ظهرِ مُردادی

آب را از سرچشمه

آبدیده

سوی شهر

پُر توان

سوی کش و کار

سِتَبر وُ تَناور

در جوی کوچهها

پا فشُرده

کوی و برزنها

در برابرِ ترغهی تبر

کند روان.

انفجارِ گلوۀه وُ چماق وُ زبانهی چاقو.

بازگشت به فهرست

اعتراض
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ایلغار
حاف موسوی

از آن سوی آبها نرامده بودند

سراهه ای در جرب داشتند

از آن سوی صحراها نرز.

خنجری در مُش .
به خانههای ما ریختند

بر اسبهای عربی سوار نبودند،

و نامِ ی ی ِ ما را پرسردند.

ۀهجۀ مغوۀی نداشتند
از الی کتابهای ارسطالاۀر

ه درنرامده بودند.

دهانهایشان
مثلِ بندِ پوترن هایشان ،باز بود،

بر سرنۀ ۀباسهای نافرم شان

وقتی که صندۀیها را خرد می کردند

نامی نبود

و جامهها و کتابها را

نامی نداشتند

از جامهدانها و قفسهها بررون می ریختند.

خود را وۀی برادران ما میپنداشتند.

جامهها و بعضی کتابها ماندند

میگفتند از آسمان آمدهاند

صندۀیهای شکسته وُ پررترین هامان ماندی

دروغ می گفتند؛

زیباترین و جوانترین ها را

از جعبه ی پاندورا در آمده بودند.

بُردند.

سرچشمه :صفحۀ فر بوک شاعر
بازگشت به فهرست

ایلغار
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فکر کن فردا چه روزِ روشنی است
هاتف رحمانی

***

مغزت را خسته مکن
این پازلِ دره ِ خالرهها را

پنجره را بازکن،

یارای چردنات نرس !

شتابِ ابری را که میگذرد

***

در سوسوی مهتاب

تکّهای را سالهای سال پر تر

تماشا کن

در قهوهخانهی جوانی جا گذاشتهای،

ۀروانی آبِ خُنَ

قطعهای را در دیوارِ سرمانیِ سلّول ،

و شاید فنجانی چایِ داغ

تکّهای را مادر با خویشتن بُرد

و مویههای غریبِ شَبانه را فریاد کن!

قطعهای دیگر را

***

در تپّههای برداد اعدام کردند!

همرن قطعهها را که یافتهای

نه ،مغزت را برهوده خسته مکن

در آۀبومِ خالرهات بِچرن

این پازلِ دره ِ خالرهها را

و فکر کن فردا چه روزِ روشنی اس !

بنوش

هرچگاه یارای چردنات نرس !
 2:21بامداد 90/02/02
بازگشت به فهرست

روز روشنی است
فکر کن فردا چه
ِ
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ساعت هشت همیشه
هاتف رحمانی
ساع ِ هش ِ همرشه اس !
جمعه ها را شستهاند
وخرابان
زیر گامِ تنبل خورشردِ اسفند پهن اس !
زیبایی ۀبخند زنان
در آغوش زنی جوان
از پراده رو میگذرد.

بوی اسفند میآید
دستفروشی خود را میسوزد
و خرابانِ تهی،
زیر هنگِ ۀشگر برکار
ک میآید!
این پاهای تاول رنجور
درهیِ تمام ِ ماهها را
برای رونق سفره
ی ریز دویدهاند
و اکنون
در ساع هش همرشه
نف تازه میکنند
امّا،
انگار  ،بوی عرد را،
در دور ها،
به زندان کشردهاند!

کارخانه

راننده عبوس سروی
بوی وحش میدهد
عقربههای سرخوش تغررر
ۀحظهها را بیوقفه
به کشتار میکشد!

چرخ های شهرک صنع
در خواب فراموشی اس
کارتخوان حضور وغراب
در خلوتی خمود خمرازه میکشد
رانندهیِ رخ گرفتهی سروی ،
سرگاری میگرراند در پارک
و درختانِ ۀخ
از تلخی هوا سرفه میکنند.

جمعه ها را شستهاند،
پهن اس اسفند
زیر گام تنبل خورشرد!
و،
زیبایی  ،ۀبخند زنان
از پراده رو ها میگذرد!

ساع هش ِ همرشه اس !

0890/02/09
بازگشت به فهرست

ساعت هشت همیشه
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قتلِ بکتاش آبتین کافی نیست؟
پویان مقدسی
[به بهانه قتل عامدانۀ بکتاش آبتین و موج تازۀ سانسور هنرمندان در جشنوارۀ دولتی فیلمِ فجر]

چش های خورشرد خونرن اس
چند صبح برشتر از کشتنِ شاعری نگذشته
هنوز شعرهای مقتول از دهان نرافتاده
و هنوز آخرین امضای او
بر سنگِ سِپردِ گورش خر

اس ،

اما کارمندانِ خَدومِ ادارهی خفقان
در مرانِ دفترهای برگبرگ
در مرانِ کلمههای قرچی شده
و در برنِ سکان های فرل های مجوّزدار،
در جستجوی دستگرری رویایند
و در این تکاپوی مقدّس
باز ه برای لنابِ دارشان دنبالِ نویسنده میگردند...
برگرفته از :صفحه فر بوک شاعر (عنوان شعر از ارژنگ اس )
بازگشت به فهرست
قتل بکتاش آبتین کافی نیست؟
ِ
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سه سُرودۀ کوتاه از محمود مهرآور
که به وق ِ خندهی تو

رباعی

هنگامۀ رقص و شادی باه اس

دِالرامی نمیبرن به ظاهر

که خنده ،شرشۀ عُمرِ ماتَ اس .

که آرام آوَرَد بر دش ِ خالر
دِلام خون وُ دِلام خون وُ دِلام خون

 25بهمن 0011

چرا مردم اسررِ سِحرِ ساحِر.

شبان گفت :آمین!

22بهمن 0011

ندا آمد :ذاتی ناآرام دارند گوسپندان
و شبان مأمورِ هدای شان به آغل!
تا رام کند هر سَر به هوا را
نجوید هر مَس راهی جدا را
و به هوای علوفهای در دستانِ تو
ببویند و از پیِ تو راه بجویند.
و شبان گف « :آمرن...آمرن«!
آنگاه با دستانی گشاده به گوسپندان گف :

بلندتر بخند!

«من درِ شما و درِ این سِجن هست .

بلندتر بخند!

الاع کنرد مرا«

چنان بلند،

گوسپندان هرچ نگفتند.

که قام های مَهربِ غ فرو ریزند

و شبان گف « :نُشخوار کنرد و شُکر«

بلندتر بخند!

گوسپندان هرچ نگفتند.

چنان بلند،

و از این مران یکی مَس و بی قرار

که دیوارهای سُکوت بلرزند

دید از سوراخِ سِجن

و برج وُ باروهای فاصله

مَسلَخ وُ یار

و حلقومهای نَهی

پوس کنده ،آویزه به دار...

در آت ِ ذوقِ تو بسوزند

دهم مرداد 0895

مرهن  ،آی شررینیِ دهن
بلندتر بخند!

بازگشت به فهرست
سه سُرودۀ کوتاه از محمود مهرآور
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عُشّاقِ مَذاهِب
قباد حردر

برای عُشّاقِ مَذاهِب
سرّارهای خواه ساخ و
خورشردی مُنجمد
که بروند و
هر ی بر خدای خود
جوشَنی بپوشد
تا از قعرِ آسمان
خونِ خدایان ببارد
و انسان
آسوده خرال
با عشق گفتگو کند
روزی که فریب از فرهنگهای ۀغ
و دروغ
از قلبها زدوده شود
آنگاه که پردای
به معنای ژَرفِ خود رسرده باشد
و از زمرن به آسمان
ترانه ببارد.
پاییز 0011
بازگشت به فهرست

اق مَذاهِب
ُع ّش ِ
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چرا این همه پلیس در خیابان هست مادر؟
رحر رسوۀی

چرا این همه پلیس در خیابان هست مادر؟می خواهند ما را بشمارند عزیزم
آن ها که دست های شان پیدا نیست مادر!با تفنگ هایشان می شمارند عزیزم
ما که در خانۀ خودمان هستیم مادر!آن ها می دانند ،ما برای بردن چند نان تازه به خانه
و چند شاخه گُلِ سُرخ برای یکدیگر
دوباره به خرابان خواهر آمد عزیزم
من دوست ندارم مرا بشمارند مادر !عروسک را بغل کن عزیزم
وقتی ما یکدیگر را در آغوش بگرری ،
آنها نمیدانند ما چند نفری
 تا کی در خیابان می مانند مادر؟بهزودی خسته میشوند و میروند عزیزم
هرچ تفنگی نمیتواند
هشتاد و چهار مرلرون بار شلّر

کند.

برگرفته از صفحۀ فر بوک شاعر
بازگشت به فهرست

چرا این همه پلیس در خیابان هست مادر؟
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نقد و معرّفی
نقد و معرّفی
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«سایههای گذشته» در روشنائیِ اکنون
نقد احسان لبری بر رُمان -خالرۀ رحر نامور
بازنویسی :بهروز مطلّبزاده

0

آقای «رحیم نامور» ،نویسندهی «سایههای گذشته» ،مترجم ،روزنامه نگار ،داستانسرا ،تحلیلگر ،اکنون

بیش از نیم سده است که در گسترۀ مطبوعاتِ
ایران فعّال و شناخته شده است .هنگامیکه هنوز
در آغاز جوانی بود ،با انتشار ترجمهی کتابِ
«اختناقِ هندوستان» ،یکیاز نخستین گامهای
خود را در راه شناخت و نبرد علیه استعمار
برداشت؛ و دیرتر ،در دوران حکومت ملی دکتر
محمد مصدق ،در ستونهای روزنامهی «شهباز»،
که تحت مدیریت و سردبیری او و زبان «جمعیت
ملی مبارزه با استعمار» ،این پیکار دشوار را پی
گرفت .فعالیت مطبوعاتی و سیاسی رحیم نامور،
که تا امروز با وجود گذشت سالیانی بی رحم و دشوار ادامه دارد ،کینِ شدیدِ امپریالیسم و ارتجاعِ دست
نشانده اش را به سوی وی جلب کرد .رحیم نامور در ایّامِ دیکتاتوری محمد رضا پهلوی ناگزیر به جالی وطن
شد.

کتابی که در دس دارید ثمرهی روزها و سالهای فراموش نشدنی مهاجرتِ لوالنی اس  ،هنگامی که شخص ،از
رصدگاه ی محرط تازه ،می کوشد ادوارِ گوناگون زندگی خود و مرهنِ خود را مورد نوعی بازدید و ارزیابی قرار
دهد ،تا به شناخ ِ بر تری دس یابد .با این حال ،همانلور که مؤۀف خود در آغاز نوشته اش تصریح می کند،
این اثر ،ی «خودزیست نِگاری» نرس  ،بلکه خالرهگوئیها و زیس نگاریها ،تنها بهانه ای اس برای سفر
در گذشته های دور زمانی ،و توصرف جامعه ایران در اوان مشرولر (اوایل قرن برست ) در یکی از شهرهای
والیتی .احمد ،کودکِ سِرتِق و کوشندهای که جادۀ پرچاپرچ زندگی را در این کتاب می پرماید ،محوری اس که
بَر گِردَش ،گردبادِ ی زندگیِ پُرماجرا و شورانگرز میگردد.
در سالهای اخرر دو نوع سند در زمرنهی خاطره نویسی (مه موآر) و توصرف جامعهی سنّتی ایران در سده
های  0۴و  21مرالدی ( 02و  00هجری) به وجود آمده اس  :نوع اول خالره نویسی به معنای اخصّ و
سرراس ِ کلمه اس  .این خالره ها ،برحسب آنکه مؤۀفِ آن ها تا چه حد قریحهی روای گری دقرق و دلنشرن
و سودمند داشته ،تا چه حدّ حوادثِ انبار شده در گنج حافظهاش نظرگرر و جاۀب بوده و تا چه اندازه اخبار و
الالعاتی را که همهدان و پر ِپا افتاده باشد ،به مران نکشرده ،بلکه بر نکات و رموزی واقف بوده اس  ،می
تواند گررا و آموزنده ،یا عادی و ماللآور و بیثمر باشد.
روشنائی اکنون
«سایههای گذشته» در
ِ
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تعداد این نوع خالرهنویسیها ،که در سال های اخرر نشر یافته ،ک نرس  ،به ویده آنکه رجالِ دوران پهلوی ،به
تشویق ناشران ،سخ در این زمرنه فعال شده بودند .ازجمله کتبی که از این نوع زیستنگاریها قابل ذکر
اس :
دو جلد اثر سرد احمد کسروی اس به نام های «زندگیِ من» و «ده سال در عدۀره» و نرز «تاریخ اداری
قاجاریه» اثر مستوفی و «خالرات و خطرات» اثر مخبراۀسلطنهی هدای و همچنرن خالرات دوستعلی
معرراۀمماۀ و حاج سراح و عظام اۀوازره و روزنامۀ جاۀب اعتماداۀسلطنه و بسراری اسناد دیگر که در سالهای
اخرر غاۀبأ با چاپ نفر به وسرلۀ خود مؤۀفان یا وارثانشان نشر یافته و به هر جه متضمّنِ فوایدی اس .
اما نوع دوم که کتابِ حاضر (و شاید ه «دهۀ نخستین» و «انگیزه» و نظایرش) را بتوان از آن زُمره شمُرد،
رساندن این نوع خالره نویسی ها تا سطح تعمر و ترپ سازی هنری و ایجادِ رُمان-خاطره اس  .لبرعی اس
که رمان-خالرهها ه  ،مانند اسناد نوع اول ،وصّاف شروه هس و بود مردم در ایام گذشته اس  ،منتهی مدعی
دادن گواهی های تاریخی مستند و اصرل نرس  ،بلکه می خواهد با توسّل به حربهی توصرف هنری ،بر ژرفا،
تأثرر و زنده بودن خالرهگوئیها برفزاید و نسل معاصر را در رنج و شادی گذشتگان شری کند تا او را به عبرت
و نترجه گرری و عمل سودمند وادارد.
نگارنده چنرن می پندارد که کودک در اکنون زندگی می کند ،جوان در آینده و ساۀمند در گذشته و ۀذا
خالرات کودکی در ذهنِ کودک بهتر نق می بندد تا در جوانی یا پرری که ذهن انسان زمان خود را رها می
کند و به آینده یا گذشته می رود .ساۀمند که خالره ی گذشته را دوس دارد ،در جستجوی خود از این
خالرات ،یادهای کودکی را از همه زنده تر می یابد.
ۀذا بسراری از نویسندگان به این دیارِ افسانهگون سفر کرده اند.
در ادبرات جهان چنرن رمان-خالره هائی دربارۀ دوران کودکی نمونه ی فراوان دارد و از آن جمله می توان از
آثار معروف ۀئون توۀستوی ،ماکسر گورکی ،آناتول فران  ،مارسل پروس و دیگران در این زمرنه نام برد .به
عالوه نویسندگان نامبرداری مانند چارۀز دیکنز و ماک توین انبوهی از خالرات کودکی خود را در چهره های
مختلف کودکانی که در قصه ها و رمان های متعدد توصرف کرده اند ،گنجانده اند .احساسِ عشق و دریغ بر ایّامِ
خرالآمرزِ کودکی ی احساسِ همه بشری اس  .به قول شاعرِ ایرانی ابولاهر خُسروانی:
جوانی! ( من از کودکی یاد دارم):
دریغا جوانی! دریغا جوانی!
در ادبرات معاصر ایران ،این ژانرِ جاۀبِ رمان-خالره می توانس به آسانی و فراوانی زایرده شود ،اگر قرد و بند
لوالنی خاندان پهلوی ،جلوِ سرالنِ آزادی تفکر تاریخی و تخرّلِ هنری را نمیگرف  .بدینسان امکان داش ی
سلسله اسناد هنری ،دارای وثوق تاریخی و شبه تاریخی ،در توصرف گوشه و کنار جامعهی سنتیِ زمان قاجار و
اوایل پهلوی ،به وجود آید که برای مورخ ،کارگردان ،نمایشنامه نوی  ،نقاش ،موسرقی دان ،جامعه شناس و
بسراری زمره های دیگرِ عل و هنر می توانس منبعی اۀهام بخ باشد.
نویسندگانِ این رمان-خالره ها باید از ی خطر پرهرز کنند و آن خطر آنکه زندگیِ همگونِ ایرانیِ ما را به
شکلی مکرّر و ی نواخ به کاغذ آورند .باید در هر رمان-خالرهای نکته و یا نکاتی ویدهی آن برجسته شود واال
روشنائی اکنون
«سایههای گذشته» در
ِ
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همه جا مسجد و قهوه خانه و دروی و خان و مادر بزرگ و استاد و شرخ و غرره وجود داشته ،وۀی آنچه که
یگانه اس  ،آن زندگیِ خودبودهای اس که از درونِ این نهاد ها گذشته اس .
روشن اس که برای نوشتن رمان-خالره ،گزین کردن سنجردهی وقایع و ترپ ها ،دادن توصرف رسائی از چهره
ها و منظر زندگی و لبرع  ،نقل دقرق گفتگوها (با رعای زبان دوران) و تصنرف همهی این اجزا  ،در درون ی
داستان که ه واقعگرا باشد و ه دۀک  ،ه متضمّنِ پِرکاویهای روانی باشد و ه آراسته به بررسی های
مشخص اجتماعی ،و به ویده پرامی با خود داشته باشد ،ضرور اس .
برای آنکه این کار به شکلی انجام گررد که در آن ،بنا به ضرب اۀمثل معروفِ الترن «سودمند و دۀپسند با
یکدیگر همراه شود» ،قریحه الزم اس و هر خالره نویسی که از رویدادهای دوران کودکی اش ،از پدر و مادر و
عمه و خاۀه اش حکای کند ،از عهدۀ این کار بر نمی آید .الالع نگارنده ناقص اس وۀی اگر در واقع «سایه های
گذشته» و «دهۀ نخسترن» و «انگرزه»* و یکیدو کتابِ دیگر ،گام های نخس ِ این آزمون در ادبِ فارسی باشد،
درآن صورت باید گف که کمالِ اینکار هنوز نرازمندِ تمرینهای بسراراس تا بتواند بهترین نمونه های چنرن
رمان-خالرههائی را به وجود آورد.
هر آغازی دشوار اس و هنرِ محصولِ نخسترنی ،نارَس .گمان میکن وکاۀتأ از جانب نویسندهی محترم این
کتاب آقای نامور و اصاۀتأ از سوی خود ،از زبان یوهانس [روبرت] بشر ،شاعر انقالبی آۀمان [ Johannes R.
 Becherزاده  22مه  00 - 01۴0اکتبر  ]0۴51میتوانر بگوئر :
«در آرزوی کمال ،در جادهی تکامل گام هِشتیم
و اگرچه دست من به قُبّهی آن نرسید
ولی رسالتِ مقدّسِ اثرِ من در آن بود
که در خدمتِ کمالِ آتی انسانیّت باشد» ()0

* «انگرزه» عنوان کتاب خالرات سرگرد غالمحسرن بقرعی (نشر رسا ،چاپ اول ،سال  ،0242تعداد صفحات
 )00۴اس که در بخ «نقد و معرفی» همرن شماره به معرفی آن پرداخته ای ( .ارژنگ)
☆☆☆

2
موضوع توصرفِ این رمان-خاطره که نویسندهاش آن را «سایه های گذشته» نامرده ،جامعهی سنّتی قرون
وسطائیِ ایران در سحرگاه سدهی برست اس  .این جامعه هنوز مُهر و نشانهای فراوانِ پارینه را با خود دارد و
جامعهای اس در قراس با سطح تمدّنِ روز ،به شدّت عقب مانده ،واپَ گرا ،فقرر ،برمار ،جاهل ،پایمالِ ست های
استعماری و مالکی و پدرساالری و استبدادی ،با افرادی تررهروز که نه تنها دارای جسمی دردمند ،بلکه روحی
پر عقده و بی تعادل هستند.
به دوران های تاریخی باید از فاصله نگریس و تنها در روشنائی اکنون ،یعنی زمانی که معرارهای مقایسه و
افزارهای شناخ اجتماعی و خودشناسی پدید شده ،می توان این سایه های گذشته را بررسی کرد و این
روشنائی اکنون
«سایههای گذشته» در
ِ
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دوران رنج و خف را که ۀهرده ی تاریخی شوم ،سرشار از مهاجمه ها ،نا امنی ها ،جور شاهان ،قحطی ها و
امراض واگرر ،و دوام ذۀّه کننده ی رژی ِ رعرتی-عشررتیِ دیرپا و سِتَروَن اس  ،به درستی ارزیابی نمود.
اینکه سرنوش انسانی در این قاۀبِ ی نواخ تنها ثقلِ حقرری از ی انسانِ سرکوفته تحویل میداد ،عجبی
نرس  .زندگی در این چارچوب هنوز از زندگی کوچ و غریزی جانورانه ،زندگی فشرده در قبضه لبرع ،
زندگی در زنجرر جبر ،بررون نرامده و در آن خرد و عالفه رشد یافته و آزاد انسانی به نضج و تجلّی نرسرده اس .
بااینحال ،جنگِ فَضیلت و رَذیلت برن انسان ها و در درون انسان ها و حتی نبردِ فضرل های متضاد که کار
تصمر گرری را دشوار می کند ،در همرن سطح نازل فرهنگی و روحی نرز با شدت جریان دارد.
با یادآوری این دوران ،میتوان دوران های بعدی را بهتر شناخ و دید که چرا و چگونه ،به برک استعمار،
دستگاه دوزخی سلطن استبدادی دس نشانده و فئوداۀرس و مقررات پدر ساالری با سر سختی حف می
شود و مبارزاتِ مکرّرِ مردم علره آن ها با بیرحمی سرکوب میگردد و توفانهای نیرومندِ تحوّالتِ بنیادی
اجتماعی ،علمی ،فنی که در جهان در وَزِش بود ،تنها توانس به کُندیِ بسرار ،ذرّه ذرّه از این نهاده های
فَرتوت را برکند و هنوز که هنوز اس  ،بقایای فراوان آن مُردهریگِ شوم در همه جا  :شهر و ده ،خانه و کوچه،
فضای دوۀ و محرط مردم ،بر فرهنگِ ما سنگرنی میکند ،آنچه که «عقب ماندگی» نام دارد و نکبتی شومتر
از فقر اس  ،و این دو ،دس در دس ِ ه  ،غوالنِ ژندهپوشی هستند که از پَ ِ دیوانِ اسارتگر و غارتگر گام
برمیدارند.
مشروطیت تالشی مَردانه وۀی ک ثمر بهکار برد تا این صخرهی سراه را خُرد سازد .مؤۀف در جائی میگوید ،در
شهر زادبومی او ،سال ها از مشرولر میگذش وۀی در چکاکاکِ سِالحِ خصوم خرزِ ایالتِ سگوند و سوری ،که
امن و ناموس مردم را میربود ،سخنی از مشرولر درمران نبود .همرن بیخبری و «پَرت بودنِ» جامعهی
کوچ والیتی را (مرکز ه به از آن نبود) در مورد جنگِ اول و دربارهی انقالبِ روسیه مشاهده می کنر .
«ی کالغ چل کالغ» و شایعه های افسانه آمرز و کودکانه جای «الالعِ سراسی» را میگرف  .اۀبته مشرولر ،
مانند ترزابی نهان و کُندکار ،بهتدریج در دهه های بعد بسراری از نظاماتِ کهنه را از پا درآورد و انقالبِ اخررِ
مردمِ ایران ،فرزند و مکمّلِ آن اس  .جامعه از جامعهای «درخود» به جامعه ای «برای خود» مبدل می شود.
در رویدادهائی مانند داستان عاۀره خان  ،زن پاشابرگ فراشباشی ،برخوردِ احمد (کودک روایتگر) با «آقا زاده»،
داستان شرخ محسن و ۀطرفه ،داستان مخاصمه ی پاشا برگ با پدر احمد و مرگ این ی  ،داستان مال باجی،
داستان نایب فرخ و یداۀه بگ ،داستان استاد آهنگر و خانواده اش ،داستان های وحشتناک دوران قحطی و
سنگسار عمه بزرگه به عنوان «بچه خوره» ،داستان حسن غراب ،داستان غنائی و اندوهبار احمد با غزال و غرره،
ما با ی سلسله داستان های بلند و دارای پروس درونی روبرو هستر که فضای قصه ای ایجاد می کند و در آن
تافته ی محاوره ها نرز با عرض و لول بافته شده اس  .شاید بتوان فراش باشی پاشا برگ نماینده خشن
دیوانخانه ی استبداد و خان بزرگ را در خانواده ی مرنا خان مظاهرِ نظامِ مَلّاکی-خانی شمرد و از سوی دیگر
شرخ محسن نرکوکار و مالی و آهو خان مهربان را نماینده ی مردمی که فضایل انسانی خود را در آن محرط
حف کرده اند ،دانس و در همه جا این دو ترپ ،دو قطب اساسی مثب و منفی کتابند که نظایر متعددی
دارند.
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در داستان مالباجی ،مؤۀف کتاب از زبانِ کودکِ روای گر(احمد) بر از همه جا ،آن جسارتی را به خرج می
دهد که ژان ژاک روسو آن را «اعتراف» نامرده اس  .صفحات این بخ شخص را به یاد داستان «راهره» La
Nonneاثر دنی دیده رو (فرلسوف و رمان نوی فرانسوی در قرن  ) 01می اندازد ،اۀبته در مقطع دیگر و
داستانی متفاوت .تا چه حدّ گزین کردن این نوع حوادث ،که میتوان آن ها را «تیپیک» نشمرد ،باید به
نویسنده ای توصره شود ،خود موضوعی اس که در الراف آن بحثهای پُرشوری انجام می گررد ،بحث هائی که
نمیتوان آن ها را لی شده و حل و فصل شده دانس  .شاید بتوان سرنوش مُلّاباجی را در کنار سرنوش عاۀره
خان  ،عمه بزرگه ،مادر احمد ،ۀطرفه ،رعنا ،باال خان  ،غزال و غرره ،بهحساب توصرفِ سرنوش ِ زن در جامعۀ
قرون وسطائی گذاش و از این ۀحاظ برای آن ی چارچوب جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی پدید آورد و
نمونه ای از«واپ زدگی» غرایز را نشان داد که فاجعه می آفریند و موجب زخ های روحی عمرق و با دوام می
شود .نظرر این «اعتراف» در وقایع دیگر و از آن جمله در دزدی نان و گوش دیده می شود .احمد – که در
سراسر کتاب «سایه های گذشته»  -چهره ی مرکزی اس  ،خود را از خواننده نمی پوشاند و این مسلمأ روای را
دل انگرزتر می کند و در کنجکاوی خواننده مؤثر اس .
تیپ های متعددی درکتاب مانند :مکتب دار ،خراط ،تارزن ،ایلخان ،دهاتی ،شرخ ،روضه خوان ،کدبانو ،فراش،
خان حاک  ،تفنگچی عشایری ،گزمه ،داروغه ،سرباز ،نقال ،دروی  ،جن گرر ،و غرره انسان های مشخص عصر را
مجس می کنند و نویسنده با پرداختن به مسائل زندگی روزمره ی آن ها مانند :آب کشردن از چاه ،رخ شوئی،
برف روبی ،آهن کوبی ،تدارک خاک ذغال زمستانی ،دوک ریسی ،کشردن تریاک ،بازی های کودکانه ،الالئی ها،
خواندن شاهنامه ،خرمن کوبی ،نقل های کودکانه ،رفتار با حروانات خانگی ،روغن کشی و عصّاری ،تدارک پره
سوز ،جنگ و دعوا و غرره ،یا توصرف مراس از قبرل :مراس عرد نوروز ،مراس برگزاری عروسی ،مراس مهمانی،
مراس برگزاری عزاداری (دستهوتعزیه) ،مراس نقاۀی ،اوضاع داخلی مکتب خانه ،جریان زراع و مل داری وغرره
میکوشد اثرِخود را بهنوعی جامعهشناسی ملموسِ عصر بدل کند و صحنه های مجسّمی از زندگی روزمرّه به
دس دهد.
فراسوی همه اینها ۶22 ،صفحه «سایه های گذشته» سرنوش انسان هاس که در نقاط مختلف زمان و
مکان ،رنگهای یگانه و تکرارناپذیر بهخود میگررد و در پَ ِ این پردهی ملوّن و گونهگون ،نوعی همانندی اس
که برن دو دیوارهی زایش و مرگ قرار گرفته و «زندگی» نام دارد :سَرّاۀهای شِگِف  ،تلخ و شررین ،دوس
داشتنی و نفرت انگرز ،تسلّابخ و وحش آور .نویسنده این روند را چنانکه یادکردی  ،جائی در آغاز سدهی
حاضر در مرکز ایران ،هنگامی که هنوز شبِ درازِ فئودالیسم شرقی و استعمار غربی پایان نرافته ،در بازتاب
در وجود خود و جانِ آزرده ی خود وصف می کند و خود از بازگوی آن همه رویدادهای دردناک بارها به خود می
ۀرزد و می زارد و با تمام نررو می کوشد تا عوالف خود را به خواننده انتقال دهد .اۀحق که در بسی موارد بدین
کار توفرق می یابد و تولستوی می گوید« :هنر ،یعنی انتقالِ عوالف».
سرانجام در این کتاب ،مانند قصهی تاریخیِ «دِۀررانِ تنگستانی» (نوشتۀ رکنزاده آدمرّ ) ،منتهی در مقطعی
دیگر ،مسئلۀ مهمّ ِعشایر در جامعهی ما مطرح می شود .در قصهی تاریخیِ یادشده ،سخن از برخورد عشایر
تنگستان با مهاجمان استعماری انگلر اس  ،وۀی در این( ،در بخ های اول کتاب) ،برخوردِ درونی عشایرِ
سگوند و سوری با ه  ،برخورد آن ها با اهاۀی بی پناه شهر ،تضاد آن ها با خان حاک به عنوان نماینده شاه در
محل ،لرح شده اس  .هزارها گوشه و کنار در زندگی غنی و سنتی ماس که باید لرح شود و یکی از آن ها
روشنائی اکنون
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مسئله بغرنج عشایر اس که منتظر پرداخ وسرع ادبی به مقراسی اس که در خورد آن اس و برخی از رمان
های معاصر (مانند «سووشون») تا حدّی به سراغ آن رفته اند .مسائلِ اجتماعی دیگر نرز ک نرس .
امرد اس برای مؤۀف این فرص دس دهد که در جریان چاپهای بعدی در آراستنِ بازه بر تر اثرِ گررا و
دۀنشرنِ خود ،برای افزای ِ سودمندی اجتماعی-تاریخی و اعتال ِ بازه بر تر سطحِ هنری آن ،مَساعی
جَمرلتری به کار برد.

پانوشت:
 -0این شعر بر سنگ قبر یوهان  .ر .بشر در گورستان «دوروته ئن ئشته ترشه فرید هوف ،نقر شده و متن آۀمانی
آن ،تا آنجا که در خالرم مانده اس  ،چنرن اس :
"Vollendung träumend habe ich Vollendet
wenn auch mein Werk nicht Vollendet
Das war meinen Werken heiliger Sendung:
"Im Dienst der Menschen Künftiger Vollendung

سودمند اس یادآوری کنر که گورستانِ یاد شده در برۀرن واقع اس
بسراری از گورهای آن به سدهی هجده تعلّق دارد.

و ویدۀ گویندگان و شاعران اس

تهران – تیرماه  – 0859احسان طبری

اگر هیچ عدالتی برای مردم وجود ندارد ،پس بگذار هیچ آرامش ی هم برای حکومتها وجود نداشته باشد.
(امرلرانو زاپاتا ساالزار؛ از رهبران برجستۀ انقالب مکزی )
بازگشت به فهرست
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نگاهی به فیلمِ "گزارش" عباس کیارستمی
زندگی آنها در نتیجۀ دیدنِ ما آسانتر میشود...

فریبرز مسعودی
واژۀ "گزارش" در فرهنگ معین
به معنی شرح و تفصیل کاری که
انجام

یافته

آمده

و

در

فرهنگهای دیگر نیز عموماً به
شرح و تفسیر معنی شده است.
وقتی هنرمند نام فیلم را
"گزارش"

میگذارد ،عمالً به

بیننده مجوز میدهد که اثرِ
هنری را با تجربۀ زیستۀ خود
مقایسه و آن را داوری کند .زیرا
هنرمند با این عنوان قصد دارد خود را در جایگاهِ یک راویِ بیطرف بگذارد" .گزارش" نام یک فیلمِ
بلند از "زندهیاد عباس کیارستمی" ،کارگردانِ نامیِ ایران است که در سال  54در ایران نمایش داده شد.
فیلمی با ظاهری مستندگونه که در آن همه چیز ،از بازی هنرپیشهها تا فیلمبرداری و لوکیشنها و
طراحی صحنه (بهویژه خانه مسکونی زوج فیلم) انتخاب محله و صدابرداریِ سَرِ صحنه ،...همه نشان از
این هدفِ هنرمند دارد که او قصد بازآفرینی یک داستانِ مستند یا واقعی را دارد.

نقل اس

که جرمز جوی

درباره رمان اوۀر

(یوۀسرز) گفته اس

این رمان تا صد سال دیگر منتقدان را به

خود مشغول خواهد کرد .به نظر یکی از قطعیترین کارکردهای هنر از ادبرات گرفته تا سرنما و مجسمهسازی
سرگرم کردن و درگرر کردن مخالب با اثر اس  .برخی از این آثار صدها سال اس

مخالب را به دنبال خود

کشرده و در هر عصری چرزی برای عرضه به مخالب در آن کشف شده و مانند شعرهای حاف  ،خرام یا ادیسه
هومر ،آثار رامبراند و پرکاسو و دهها اثر هنری دیگر .برخی دیگر علررغ ذوق هنری و آفرین

زیبا چون جرقهای

عمری کوتاه یافته و بهسرع فراموش شدهاند.
اما هنر کارکرد دیگری ه دارد؛ آنجا که در کتاب کوری در قسمتی که زن برنای رمان با عدهای کور بالن در
کلرسا جمع شدهاند چشم

به مجسمهها و شمایل کلرسا میافتد که مردی روی چش آنها چش بند کشرده
فیلم "گزارش" عباس کیارستمی
نگاهی به ِ
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زیرا که از منظر عداۀ

هنرمند چه نق
زوال یا صادق چوب

خداوند استحقاق دیدن ندارد .این ه روی دیگر هنر اس  .اما میتوان پرسرد

و وظرفهای دارد؟ وظرفه هنرمند بازتاب صرف واقعر هاس ؟ مانند آنچه در رمانهای امرل
میخوانر ؟ هنرمند باید پر تر و جلوتر از اجتماع باشد؟ هنرمند اگر منتقد جامعه باشد

میشود دشمن مردم؟ یا هنرمند ی
یاف
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راوی بیلرف اس ؟ نمیتوان هرچ پاسخ سرراستی برای این پرس ها

وۀی حکمی که در هر دوره و عصری ثاب

اس

آزادی هنرمند در کن های شخصی و عرضه آثار خود

اس  .از جانب هنرمند سخن گفتن و برای او راه و روش تعررن کردن یا به کالمی دیگر سانسور هنرمند بستن
چش بر روی واقعر هاس  .واقعر هایی که دنرا را تلختر از اینکه هس
آسانتر میکند ،اما بدون هنر زندگی ناعادالنهتر از اینکه هس

میکند .هنر زندگی را فقط اندکی

میشود .با این اوصاف چگونه میتوان اثر هنری

را داوری کرد؟
بی تردید هنر در سرش

خود تغرررپذیر اس

و از شکلی به شکل دیگر فرا میروید ،از اینرو هنر زیا و زایا و

پایاس  .همانگونه که جامعه بشری با ورود نرروهای اجتماعی جدید دچار دگردیسی میشود ،زیباییشناسی
هنر نرز دائ در حال دگردیسی اس  .آنچه تا دیروز نو بود رنگ و بوی کهنهگی میگررد ،نو آمده بر شانههای
گذشتگان نمو میکند و خودی مینمایاند .در جهانی که همهچرز مرراس

کشتی هنرمندی در مسرر تاریخ گام

به دنرای جاودانگی مینهد که با شاخ های حساس و چشمان روشنبرن و توانا بادبان خود را بر دریای متالل
تاریخ بهسوی آینده تابناک بشری برمیافراخته اس !

سانسور و منتقدانِ هنر
کار برخی از منتقدان برای نقد و بررسی ی

اثر هنری گنجاندن آن اثر در ی

دسته یا سب

یا ژانر هنری اس

و به این وسرله با سادهسازی اثر هنری مخالب را از ۀذت کشف پرچ ها و رازهای اثر محروم کرده و در ی
کالم آن را از جنبههای زیباییشناسی تهی کرده و بر این پایه بر برخی از آثار انگ بیارزشی میخورند و برعک
برخی دیگر از آثار بیارزش ارزشمند قلمداد میشوند .اگرچه این هراهوها در گذر تاریخ رنگ میبازد و آنچه
بشری آفریده شدهاند.

برجای میماند آثار اصرلی اس که در جه رهایی و آرام

این مقدمهچرنی به بهانه این بود که یادی بکن از فرل "گزارش" ساخته کرارستمی .نمای

این فرل اتفاقاً

ه زمان شد با شبهای شعر گوته که به روایتی آتشی بود که در انبار استبداد افتاد .تنها سرنماگری که بهعنوان
نویسنده در یکی از این شبهای شعر سخنرانی کرد بهرام برضایی بود که نه از روی متنی که از پر

آماده

کرده بود بلکه آزادانه به مقوۀه سانسور در هنر و ادبرات ایران پرداخ  .روی سخن او در این سخنرانی فقط
نگهبانان سراهی و دژخرمان تاریکی حکوم

نبود بلکه برخی از روشنفکران که برای هنرمندان تعررن تکلرف

میکردند نرز مخالب وی بودند .اما زمانی که شخصر
روشنفکری که عمالً خود را در چارچوب ی

ی

هنرمند با ی

روشنفکر در میآمرزد ،هنرمند

منتقد سهلانگار محبوس میکند سزاوار بیرحمانهترین انتقادها

فیلم "گزارش" عباس کیارستمی
نگاهی به ِ

024

ارژنگ دوماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

نرس ؟ فرلمی تلخ که در زمان نمای

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

خود به شدت ه از سوی تماشاچران و ه از سوی منتقدان تحسرن شد

و مورد پذیرش قرار گرف عمری بسرار کوتاهتر از آن داش که تصور میشد!
تیزبینیِ هنرمند در به تصویر کشیدن خانواده جوانی در یک شهرِ شلوغِ آبستنِ انقالب در یک بازۀ زمانی
خاصّ سوای ارزشهایی که داشت ،آن را صاحب یک ارزشِ تاریخی نیز میکند.

امروز دانستن اینکه دالرهای نفتی و اوهام ی

دیکتاتور دیوانه در کشوری نف خرز چگونه مردمی را در آستانه

دروازههای تمدن دچار فروپاشی اجتماعی میکند معمایی حل شده اس ! اما چگونه روند این فروپاشی با وقوع
انقالب شورانگرز و دراماتر

بهمن  54پایان نگرفته بلکه ادامه یافته و همه ارکان و الیهها و لبقات جامعه را با

شدت و حدتی شگفتیآور درگرر کرده! فرل ساز با زیرکی عوامل اجتماعی این فروپاشی را از دیدگاه ی

هنرمند

ترزبرن در بستر روابط اجتماعی شهرنشرنیِ نشات گرفته از توسعه سرمایه ساالری جهانسومی میبرند .عواملی
اجتماعی برپایه آن در جامعههای کانونی و پررامونی جهان شکل گرفته

که تاکنون دهها و بلکه صدها جنب
اس .

فرل پُر از نمادها و سمبلهای زندگی شهری آنه شهری بزرگ با تناق،ها و پرچردگیهایی چند الیهای اس
که در روابط زن و شوهر ریشه دوانده و آن را در چنبرهای از مشکالت و درگرریهای بیپایان تحمرلی گرر
انداخته .مشکالتی که عمدتاً ریشه بررونی دارند و این زوج توانایی حل آن را ندارند ،و نباید ه داشته باشند .در
این فرل مسکن و روابط اجتماعی شهری نقشی تعررنکننده دارند .خانواده در خانهای استرجاری در محلهای
(شهرآرا) کارمند نشرن در تهران ساکن هستند .شغل و روابط فرهنگی این خانواده آنها را در این محله ساکن
کرده اس  .اما مسکن که بایستی کانون گرم خانواده و محل امنی برای زن و شوهر و فرزند آنها باشد به مکانی
پر از بیعداۀتی و ست جنسرتی و لبقاتی بدل میشود و شهر نرز هروالیی بی شاخ و دم اس

که خانواده را در

البالی چرخ دهندههای روابط معروب و سرکوبکننده خود ۀه میکند .شهر و مسکن در هر دورهای معنی و
کارکرد ویدهای دارند .شهر در ایران همواره مرکز قدرت و تحمرل اراده حاک بر رعر
شهرهای ایران بر

ازهر چرز به مرکزی

قدرت حاک که در ی

بوده اس  .ساختار

ارگ در پناه دیوارهای پادگانها سکنی داشته

و در کنار آن بازار و مسجد و محلههایی وابسته به لبقات اجتماعی ساختهشده بوده که همگی در پناه برجها و
باروها از گزند صحرانشرنان و اقوام مهاج قرار گرفته اس  .چنرن شهرهایی به بازتوۀرد آن روابط اجتماعی
اختصاص داش

و رشد و گسترش روابط سرمایهداری برجها و

که ویده عصر فئوداۀرس ایرانی بود .با پردای

باروهای گرد شهرها ویران شدند و شهرها به عاملی برای بازتوۀرد قدرت سرمایهداری بدل شدند .بررون از باروها
کارخانهها سر برافراشتند و خندقها به گودهایی برای سکون
رانده شده بودند تبدیل شدند .از ی

بردگان جدید که از روستاها و شهرهای کوچ

سو روستاها و شهرهای کوچ

مورد تهدید شهرهای بزرگ قرار گرفتند و

از سوی دیگر ساکنان و شهرنشرنان با بازتعریف ساختار قدرت و نظ اجتماعی جدید و سازمان جامعه دارای
روابط جدیدی شدند که بررونی و تحمرلی و ساختگی بود .اما شهر پتانسرل و ظرفر
جدید اجتماعی را نرز به همراه داش  .مسکن در این عصر از ی
فیلم "گزارش" عباس کیارستمی
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تبدیل شد که کنترل آن نه تنها کنترل شروه ارتباط فرد با دیگران را فراه کرد بلکه ارتباط فرد را با گروههای
اجتماعی شکل داده و بر روابط شهروندی تأثررگذار شد .مسکن هوی ساز اس  ،همانگونه که در انقالب  54و
جنب های اجتماعی چون جنب

اصالحات ،جنب

سبز و قرامهای دیماه  ۴۶و آبان  ۴1دیدی بر کرفر

سازمان دادن روابط شهروندی و ه بستگیهای اجتماعی و سراسی بسرار مؤثر گردید .درحاۀیکه خانه برای
ساکنان آن محل بازتوۀرد اجتماعی و وسع
برای حکوم ی

بخشردن به تن اس  ،در عصر سرمایهداری ابزاری برای سرکوب و

وسرله کنترۀی و برای سوداگران کاالیی پرسود شد.
از ی

سالهای  55و  5۶ژرفنای سراه استرصال اقتصادی خانوارهای ایرانی پ

دوره شکوفایی درامدهای نفتی

بود .درآمدهایی که به رشد و توسعه اقتصادی مدنظر نهادهای سرمایهداری جهانی منجر شد .شهرهایی با نرخ
رشد دیوانهوار که روز به روز بر لول و عرض آن افزوده میشد و خرابانهایی پر ماشرن و مهاجرانی که در کمرن
و مدرنرته دس وپا

شهرنشرنان همهجا حضور داشتند .تعارضهای دم افزونی در جامعهای که در هاویه سن

میزد و آن را به نقطهجوش میرساند .خانواده اعظ و محمد در تمام لول فرل زیر بخت

شهر دس وپا

میزنند و نمیتوانند خود را از آن خالص کنند .در تمام فرل شهر حضور تهدید کننده خود را نشان میدهد .با
رشد درآمدهای نفتی و گسترش شهرنشرنی مردم نه تنها در این شهرهای جدید احساس خوشبختی و رضای
نمیکنند بلکه همواره از سوی آن در فشار هستند .خانه به عنوان ی
میشود که روزگار را بر کام آنان تلخ کرده ،زیرا دوره افزای
و مقالعهکارانی از جن

سرپناه برای ی

کارمند به معضلی بدل

درآمدهای نفتی مصادف بود با پردای

خرم! دورهای که به شهر و اسکان بهعنوان ی

شهرخواری

کاال با قدرت نقد شوندگی باال نگاه

میشد .اجارهنشرنی و رشد حاشرهها و زاغهها و گودها در این دوره اوج (در دوره پرشا انقالب) میگرف .
ت بعر ،،فقر و آواره شدن امری عمومی شده بود .شهر نه محرطی امن برای زندگی و باۀردن و رشد کردن بلکه
به کابوس زنان و اۀبته خانواده به معنای عام آن بدل شده بود .در زمانی که شهرهای کوچ
مبارزه میکردند تهران هروالوار روز بهروز وسع

مییاف

و روستاها برای بقا

و فضاهای شهر کاال شده قدرت تهدیدآمرز و رعبآور

خود را به رخ ساکنان بی پناه و گرج و منگ میکشرد .شهر و خانه بهعنوان کاالیی قابل معامله بخت وار روی
رابطه زن و مرد افتاده و آنها را زیر فشار ۀه کرده به فروپاشی میکشاند .در این سازواره مردساالرانه حاک بر
روابط اجتماعی شهر هروالیی اس که زن را در بررون از خانه خرد میکند ،تحقرر میکند ،لرد میکند و دس
آخر به درون ماشرن به عنوان ی
اجتماعی میراند .برهوده نرس
سرطره پلر

اس

نماد شهری زش و تحمرل شونده و ی
که بخ

بازیگر جدید تعررن کننده در روابط

مهمی از فرل در ماشرن به عنوان خانه دوم که آنه به شدت زیر

میگذرد .روابط شهری ناهنجاری که در حرک

ماشرنها در خرابان و حضور آنها تقریباً در

همه فرل دیده میشود ،تهدید زن در بررون از ماشرن توسط رهگذرانی که دیده نمیشوند ،گفتگوهای پرتن
داخل ماشرن و تنها گذاشتن کودک در ماشرن و دعوای زن و شوهر که در اثر نبودن جای پارک اوج میگررد و
به درون خانه کشرده میشود .خانه بهجای آنکه محرطی امن برای رشد خالقر های فردی و همبستگی و رشد
عالفی باشد محلی برای سرکوب و بیعداۀتی اس  .مردِ خانه که در برابر روابط کاالیی آسربدیده و مستأصل
فیلم "گزارش" عباس کیارستمی
نگاهی به ِ

026

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

ارژنگ دوماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

شده با انتقال منفعالنه روابط مردساالرانه مخلوط شده با عریانترین شکل سرمایهداری تجاری به درون ،خانه را
به جهنمی برای زن تبدیل میکند و زن در برابر تهدید ،تحقرر و کت
راهی که گویی تنها حربه زنان شهر اس  ،چه پزش

راه منفعالنه خودکشی را برمیگزیند.

با خونسردی از کنار آن میگذرد و کار را به پرستار

میسپارد.
داستان پایانی ندارد ،شاید هنرمند راهی برای گذر از این مغاک ترره و تار نمیبرند .هنرمند در جایی گفته که
من ی بار در ی
ظاهراً این ی

کن

سراسی (انقالب بهمن  )54شرک

کردم و این برای آخرین بار بود (نقل به مضمون).

بار را نرز خارج از اراده و مرل خود در این بزرگترین رخداد دراماتر

تاریخ معاصر ایران شرک

کرده بوده .هنگامیکه هنرمند نام "گزارش" را بر فرل بلند داستانی خود میگذارد وۀی در فاصله کوتاهی از
ساخ

این "گزارش" جمعر های بیشماری در شهرهای ایران بهویده تهران چون رودهای عظرمی در

خرابانهای شهر جاری میشوند و خرابان را تن واره انقالب میکنند بایستی در بیلرفانه بودن این "گزارش"

درنگ کرد .خرده گرفتن بر هنرمند برای ساختن چنرن فرلمی نه بستن دس

و پای او یا سانسور هنرمند بلکه

نشان دادن معروب بودن ساختار ذهنی آن اس  .فراموش کردن این فرل آنه پ

از آنهمه تجلرل و دس

زدنها نشان میدهد که آن اثری پایدار و در حافظه تاریخ میماند که قادر به دیدن الیههای زیرین اجتماع ،در
زیر گندابی که در جریان اس باشد.
در رمانِ "کوری" زنِ برنای رمان به شوهرش میگوید" :فکر نمیکن ما کور شدی  ،ما کور هستر  ،کور اما
برنا ،کورهایی که میتوانند ببرنند اما نمیبرنند" .همه مردم ی
میرسد عجاۀتاً مه ترین و باالترین رساۀ

ی

بار به دنرا میآیند و زندگی میکنند .به نظر

هنرمند "بازکردنِ چش هایی اس

که خود را به کوری زدهاند".

زیرا "زندگی آنها (کورها) در نترجه دیدن ما آسانتر میشود".

لینک مشاهده فیلم گزارش /سال /0854اثر زندهیاد عباس کیارستمی
https://www.aparat.com/v/y0REe/%D%78%9DB7%C%D%78%9D78%9_%D%7B%7DB7%C%D
%78%9D%78%9D%7A%3DB7%C%DB7%C_%DA%AF%D%7B%2D%7A%3D%7B%8D%7B8_%D
%7A%3D%7AB%D%7B%8D%7B%9D%7A%7D%7A%3D%7B7_%DA%A%9DB7%C%D%7A%3D
%7B%8D%7B%7D%7AA%D%78%9DB7%C_8788_%E%98%2B8_7%8A7%89A23

بازگشت به فهرست

فیلم "گزارش" عباس کیارستمی
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نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
اثر هوشنگ گلشیری -علی اردالن
گلشااارری نراااز از جملاااه نویساااندههاااا و
هنرمندانی س

که به تاریخ ایران توجه ویده

داشته اس  .این را دریافته بود که اگرگذشته
بااه درسااتی شااناخته نشااود ،درک وضااعر
موجود نرز مشکل و حتی ناممکن میگردد.
از ایاانروسا کااه ساااختار روایاای داسااتان،
جریان سیال ذهن و تکنیک های مربوط
به آن س و جمالت دائا مراان گذشاته و
حال در رف

و آمدناد و گااه چناان باهها

متصل میشوند که انگار چرزی در این فاصله تغررر نکرده و زمان هرچ حقرقتی را آشکار نمیکند.
هرگاه ازحامد و رفقای

حرف میزند از افعال ماضی استفاده میکند .کنجکاوی ازسرنوش حامد که اکنون جزئی

از گذشته شده و اصرار راوی( همسر حامد) که ح

می کند او هنوز زنده اس  ،تا آخرداستان ی

راز سربساته

باقی می ماند .این ابهام در سرنوش حامد در فرم روایی داستان شکل مشخصی پردا نمیکند .نشانه دقرقی وجاود
ندارد که او علیرغ المرنان همسرش که فکر میکند زنده اس  ،تواب ،شکنجهگر ،آدم فاروش و یاا تکاه تکاه و
دیوانه شده باشد .گویا میخواهد تمام این سرنوش های نامعلوم را در وجود حامد ی جا جمع کند .و بعد حامد را
به عنوان ی

شخصر

کلر

یافته ،در سرنوش مشخص و تاریخی افراد واقعی تکثرر نماید .یعنی حتی مجرد ه

میتواند جزیی از این تقدیر نامعلوم حامد باشد منتهی فقط از این باب که معلوم نرس قبل از اعادام چاه بالیای
سرش آمده اس .
بهنظر من "نافهمی" تاریخی و عدم درک شرایط  ،بهواسطه ناتوانی و یا رشد نیآفتگی حسی و عقلای،
محتوی اصلی این داستان است .منتهی تحلیل تکنیکی فرم و شکل اثار در ماورد نویساندهای مثال
گلشیری کاربسیار سخت و سنگینی ست.
روای داستان اول شخص مفرد اس که خودش در آن حضاور دارد اماا داساتان را بارای فارد مشخصای تعریاف
نمیکند .نوعی ت گویی ذهنی س که مخالب

خواننده داستان اس .

نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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نویسنده تکههای مختلفی ازوقایع ،شنردهها و گفتگوها را مثل تعدادی عک

ناتورآۀرستی و گاه رتوش شده بهه

میچسباند .این تکهها در برخی قسم ها بهوسرله نشانههای خاصی بهه مرتبط میشوند و ی

فرم و سااختار

روایی بوجود میآورند .ارجاعات درون متنی ،بهه رسردن شروع و پایان داستان و نوع زبان بهکاررفته ،به اثرجنبه
فرماۀرستی میبخشد .گرچه محتوای این اثرمه اس وۀی تکرار دائ برخی کلمهها مثل نافهمی و انتساب آن باه
تمام پرسوناژهای داستان (بهجز بچهها) شخصر ها را خارج از موقعر داستانی و درونرات آنها قضاوت میکناد.
بهعبارتی گلشرری با تکرار برخی کلمات و تعمر آنها میخواهد محتوای داستان
بر

را شکل بدهد .ایان وابساتگی

از حد داستان به برخی واژهها فرمی را شکل میدهد که بهخوبی محتوای اثر را بازگو نمیکند .شاید رعایا
از حد ،به واژه ها و زبان وابسته شده و پرداخ وقایع ،توصرفات و افکاار درونای

ایجاز ،باعث شده که داستان بر
سایر پرسوناژها مغفول بماند.

اۀبته با وجود فرماۀرستی بودن داستان ،گلشرری به شدت تمایل بهرساندن پرامهای اساسای و تااریخی دارد .کاه
این پرامها در درجه اول محتوا را پ

میزنند .چون با صراح حقیقت و ذات انسان عام را نامکشوف میداند و

فقط برای پدیدهها و نمودها اصاۀ قائل میشود .این حقرق فقط بهلور شهودی و درونی دریاف میشاود وۀای
قابل انتقال نرس  .تنها میتوان آنرا در قاۀب هنر و ادبرات ثب کرد که بهواسطه پرچردگی فرم آنها ،برای کمتر
کسی قابل درک اس  .فقط وقتی که فرم هنری بی نقص و کامل باشاد امکاان انتقاال حسای یا

معناا ممکان

میگردد .آنه نه برای همگان بلکه ابده ای که در بطن ماجرا باشد .سوژه یا فاعل شناخ همان اثاری سا کاه
کسی آنرا درک نمیکند .یعنی به ۀحاظ آنکه انسان ایرانی اسرر تقادیر و یاا عادم شاناخ باوده ،هارچگااه باه
سوژهگی و عاملر نرسرده و دائ شکس خورده و کشته شده اس  .ۀب کالم اینکاه در ایان داساتان آگااهی و
شناخ ی

امر دس نرافتنی س .

گلشرری از زبان و نوع محاوره و بهخصوص ت

گوییها ،برای ثقرل کردن داستان استفاده میکند و این عمال را

بدون توجه به محتوای داستان در اکثر آثارش بهکار برده اس  .در حاۀیکه زبان داستان باید متناسب با محتاوای
آن شکل بگررد .مثال این رف و برگش متصل گذشته و حال ،و براان جماالت نااقص و آشافته برشاتر مطاۀعاه
داستان را دچار سکته و پرچردگی مصنوعی میکند تا آنکه به فه محتوی داستان کم

کند .ممکن اس هدف

گلشرری از این نوع زبان ،نشان دادن پری شان حااۀی راوی باشاد کاه خاودش در مرکاز داساتان قارار دارد .راوی
مشخصات عرنی خاصی ندارد و فقط میدانر مادر باربد و رعنا و همسر حامد اس .
یکی از ایرادها که شاید اشتباه ه باشد ،این اس که راوی با المرنان میگوید حامد نمرده و زنده اس وۀای در
ساختار روایی داستان همرشه در زمان گذشته حضور دارد .در این ساختار بایاد باهدانار چارا افارادی کاه دیگار
نمی آیند ،به گذشته تعلق دارند؟ وۀی پدر راوی ،که نمیآید حتی نوهاش را ببرند ،در زمان حال حضاور دارد؟ آیاا
این گافی که داده ،عمدی س

و حامل مفهوم خاصی مثل پدرساالری س ؟ یا تالشی فرماۀرستی برای گنجاندن
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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افراد مشخصی از حکوم جدید در روای داستان اس ؟ حضور دکتر را میشود در زمان حال توضرح داد چون به
گرانرگاه داستان یعنی باربد نزدی

میشود تا در پایان نامعلومِ داستان مشارک داشته باشد.

تا جاییکه ت گویی درونی ،گذشته را مرور میکند ،همه از درک وقایع و حقایق عاجزند باهجاز راوی .وۀای گویاا
زمانِ حال را "دانایکل" از زبان راوی تعریف میکند که فه و دان

خود او را ه بهعنوان یکی از افراد باقرمانده

از گذشته زیر سئوال ببرد .نوع سخن گفتن و ادبرات این راوی میتواند پریشانی و سرگشتگی او را نشان دهاد تاا
دانایی او را.
گویا او پرشاپر

از وقوع این حوادث دهشتناک الالع داشته اما در آن ۀحظه کاه بایاد تامال مایکارد و چرازی

نمیگف  ،درخواس عاجزانه و سخرفانهای از جالدان و آدمخواران میکند .اینجاا گلشارری یا

تلنگار باه ماا

میزند که گاه انسان با الاالع از عواقاب خط رنااک و گااه غرار اخالقای تصامرمات و کارهاای خاودش ،راهای را
برمیگزیند که ح

میکند و یا حتی میداند اشتباه اس  ،وۀی گویا ی

دس نامریی و یا عامل قدرتمند و ناپردا

او را به آن سم هل میدهد.
یعنی نیروی تقدیر را تا حدی به رسمیت میشناسد اما با تقدیرگرایی مخالف است .تمام راز و یا سئوال
تاریخی ما در این است که چطور باید با این تقدیر جنگید و یا آنرا شناخت.
حتی اگر فرض کنر که در "فرماۀرس " تکنر

و زبان و درکل شکل داستان ی

هوی

مستقل از محتوی پرادا

میکند و یا محتوا را به نازلترین سطح آن میرساند ،باز برای جلوگرری از مکانرکی شادن اثار ،بایاد یا

رابطاه

دیاۀکترکی برن این دو وجود داشته باشد .از نظار برخای منتقادین ها فرماۀرسا و ها زباان گلشارری دراکثار
کارهای

مکانرکی و غرردیاۀکترکی س .

متن زیر از مقاۀه "گلشرری از شازده احتجاب تا جن نامه" اثرمجتبا هشرار محبوب بر گرفته از ساای هنارآنالین
اس :
اما نکته ی مهمی که در تحلرل ما ازآثار گلشرری نقطه ی ثقل به حساب میآید نحوهی به کارگرری ابزارهای قصه
نویسی و کارکرد فرم در جه گسترش محتوای اثر اس  .گلشرری اصوال در نحوهی استفاده از شاگردهای مادرن
در رمانها و داستانهای بلندش ت

بعدی عمل کرده و از ابزار قصه نویسی تنها به مثابهی ابزار قصه نویسی بهره

برده اس  .جریان سرال ذهن درآثار گلشرری صرفن جریان سرال ذهن اس و نه ناوعی براان منادی متنااظر باا
درون مایه اثر .بههمرن دۀرل پرچردگی و دشوارخوانی در آثار گلشرری پدیدهای تصنعی اس کاه مطلقاا ذائقاهی
مدرن نویسنده ایجاب کرده اس و نه محتوای متن .شاید بهترین مثال" ،شازده احتجاب" باشد.
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"شازده احتجاب" در عرنحاال کاه از مها تارین و پرشاروترین آثاار گلشارری اسا دچاار چنارن پاارادوک
ماهویس  .در "شازده احتجاب" ما با انواع شگردهای داستان نویسی مدرن ،از عدم رعای خطی زمان گرفتاه تاا
ت

گویی درونی و جریان سرال ذهن رو به رو هستر که هر کدام در نوع خود به شکل موفقی اعمال شادند ،اماا

صرفن کارکرد دالهای بدون مدۀول در متن را دارند .نکتهی مه در این اس که جریان سرال ذهان در "شاازده
احتجاب" هرگز ما به ازای فحوایی نداشته اس  .به عبارت دیگر ،موضوع سادهی تباهی سلسله قجار و قصاهی ناه
چندان تفکر برانگرز "شازده احتجاب" با فرم پرچرده و شکل بغرنج آن تناسبی ندارد .از سوی دیگر گلشرری هرگز
به اهمر

زبان در آثار داستانی واقف نبود و اگر بود ،هرگز به زبانی شایستهی اثر داستانی نائل نشد .او بر

چرز مفتون ساخ و نحو گفتاری کالم و به همرن تناسب پ

و پر

از هر

کردن ارکان جمله ،استفاده از عامل تکرار،

ایجاد وقفه و آهنگ در مجموعه ای از جمالت ،در رویکردی فلوبری به زبان بود .فرم زبانی آثار گلشرری پروسته در
سطح متن باقی میماند و کانون تمرکز آن بر شکل ظاهری جمالت اس  .از این جه زبان آثار گلشرری اصوال در
گرفتن کارکردهای هستی شناختی عقر و در معنایی الکانی در سطح امار نماادین بااقی مایماناد .باا ایان کاه
گلشرری تاکرد میکند" :واهلل من از همان جوانی دیاۀکتر
دارد و اصوال در رمانهای

را فهمردم "...اما نگرش ی

سویه ای به ماهر رمان

از زبانی همسان با آثار دیگرش بهره میگررد .اۀبته نمیتوان این گزاره را به همۀ آثاار

گلشرری تسری داد .برای نمونه وقتی کریسترن در رمان "کریسترن و کرد" به عنوان انگلرسیزبانی که فارسای را
به خوبی نمیتواند ادا کند و در عرن حال در وضعر نامناسبی به ۀحاظ روحی قرار گرفته اس  ،میگویاد" :حااال
چه کار کن ؟ همرشه چهکار کن ؟" این دیاۀکتر

زبانی صورت گرفته اس  .این ظراف را در بخ های دیگاری

از آثار گلشرری نرز میبرنر  ،اما در کلر آثار او با ساختار زبانی مشابهی رو به رو هستر .
درآثار گلشرری استفاده مکرر از ته جمله و سر جملهها یا عبارت وصفی و گزارههاای مشاابه در چنادین داساتان
مختلف به وفور مشاهده میشود .گلشرری به این سب

از نوشتار وابسته اس و اصوال در آثارش به همرن شکل از

بران مندی بسنده کرده اس  ،به گونهای که در درجهی اول ساخ و نحو جمالت و در وهله بعدی باف نوشتاری
متن در داستانهای

با ه توفرری نمیکند .او جمله به جمله و حتی در استفادهی وقفهها از فرآیند کالمی گفتار

پرروی می کند که این اۀبته به خودی خودی نه ایجابیس

و نه مصداق وضعرتی سلبی در قصاه" :دو انگشات را

زیرش گرفته بودم .دید ،مطمئن ( ".داستان نمازخانه  ...ص )02یا "خاالِکناار ۀاب

را بعادها دیادم ،مطمئان "

(داستان معصوم سوم ص )015و به همرن دۀرل ،بسامد گزارههای مشابه در روای  ،استفاده ازکلمات و متم هایی
مثل "بعد"" ،انگار"" ،حتی" و  ...که در ساخ جمالت گفتاری استفاده میشوند ،در آخر آوردن قرد ،اساتفاده از
ساخ و نحو مشابه در جمالت و پ

و پر

کردن ارکان جمله از مختصات نوشتاری گلشرری بهحساب میآیاد.

(پایان نقل قول)
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در کل داستان با "ویدگی های فردی" و پرداختن به "مشخص" ها شکل میگررد .یعنی داساتان نااگزیر بایاد از
جز شروع کند تا به کل برسد .راهی بهجز ورود به زندگی افراد ندارد .اما در واقعر افاراد در لبقاات و اقشااری
زندگی میکنند که به آنها ویدگیهایی مشترک میدهد که فردعام یا تیپ را در داستان بوجود میآورد .در ی
داستان ممکن اس ه با فردخاص روبرو شوی و ه با فردعام .داستانهایی ه وجود دارد که در آن شخصر ها
یا کامال فردی دارند و یا تماما ترپر

اند.

روال کلی این داستان رئال و واقعی س وۀی وقتی سرنوش ی
مشاهده و مالقاتی وابسته میگردد که هرچک

فرد از اول تا آخر داستان نامعلوم میماند و یا به

قادربه بازگویی و رمزگشائی آن نرس  ،داستان وجه سوررئال نرز

پردا میکند.
خود راوی ه هرچ مشخصه عرنی و هرچ نامی ندارد .یعنی در گفتگوهایی که با حامد و دیگران دارد هرگزبه اسا
او اشاره نمیشود .ی جا زنی س که در جلسات برای حاضرین چای میآورد و گاه در گفتگوهاای

باا حاماد یاا

پدرش در سطحی ظاهر میشود که انگاراین زن دارد بهجای نویسنده داستان حرف میزند .این نکته را شاید بتوان
از ضعفهای مه داستان برشمرد.
از لرفی چون این راوی ،دانایکل نرس تا از همه وقایع و گفتگوهایی که در آنها حضاور نداشاته خبار داشاته
باشد ،ۀذا به امر واقع نزدی تراس  .اما چون گاهی از موقعر اجتماعی و تاریخی خود منف
آن مزیتی که بر رئاۀرس کالسر

میشود ،فرم داستان

دارد ،از دس میدهد .این راوی همه اشخاص داستان حتی حامد و رفقای

را

محاکمه میکند .در حاۀیکه در موقعرتی نرس که بتواند آنها را زیر سئوال ببرد .فقط در نزد دکتر روانپزش

به

ناتوانی خود از درک بالیی که بر سر باربد آمده اذعان میکند .که آنه ی
بلکه به "عدم قطعر " و "عدم شناخ

"ی

صورت کلی و انتزاعی مایبخشاد .بااالخره خاودش ها اعتاراف

میکند که نمی فهمد .منتهی این عجز و ناتوانی از جان
ایدئوۀوژی
ی

خطای ایدئوۀوژی

محسوب نمیشود

دیگاری سا  .دیگاران نمای فهمردناد چاون اندیشاه

داشتند .از لرفی این راوی در قد و قامتی نرس که در آن زمان بتواند غرر ایدئوۀوژی

بدیل فکری ارائه دهد .پ

فکار کناد یاا

تبدیل میشود به گلشرری منتقدی که گذشته را نقد میکند .گلشرری که خودش

تحول فکری کرده اس .
رازوارگی و کناررفتن روابط علی و عدم توانایی در شناخت موضاوع  ،انساان هاای واقعای را هام از
سوژهگی دور میکند و هم آنها را اسیر تقدیری میسازد که حاصلش قربانی شدن و نافهمی ست.
"دوربالل تاریخی" در ساختار تکنرکی داستان اینگونه بازتاب مییآبد که اول و آخر داستان به ی

چراز واحاد

یعنی رمزآلودگی سکوت میرسد  .با آنکه داستان با روای کوتاهی از گذشته شروع میشود ،که باه نظار مان
میتوانس درآنجا آورده نشود ،وۀی بعد ازسه جمله کوتاه به وضعر کنونی متصل مایشاود و پایاان آن نراز در
زمان حال میگذرد .در واقع زمان حال و وضعر موجود اس که میتواند به جه تکمرل پروسه شاناخ حاائز
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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اهمر باشد (گرچه بار اصلی داستان روی گذشته افتاده اس ) .گذشته مبه باقی میماند و تبدیل به زمان حاال
می شود .زندگی ادامه دارد وۀی حقرقتی که از گذشته باقی مانده هنوز نامکشوف و در ۀفافاه سا  .بهمارن دۀرال
گذشته روی تمام ۀحظههای زندگی باربد سنگرنی میکند.
در اول داستان راوی میگوید :همهاش میآمدند و میرفتند  ،اینجا شده بود مسافرخانه و من ه دس تنها .حاال
فقط من ام و باربد ،باربد و رعنا.
اینجا باربد در مران آنها قرار میگررد .تا نقش

از همان اول برجسته شود .اگر نفهمای در تماام افاراد داساتان

مشترک باشد ،تنها باربد اس که در نقطه مقابل آنها قرار میگررد .در پایان قصه باز نق

باربد برجسته میشاود.

بهعنوان تنها کسی که به قول راوی :میداند اینجا چه میگذرد و بر ما چه میگذرد.
باربد تاریخی ه مثل باربد این داستان هنرمند اس  .با نواختن بربط حتی میتوانسته جان انسانها را نجات دهد.
زیرا موسرقی اگر به کمال برسد می تواند در ۀحظاتی از زندگی جای زبان را بگررد و ذات برگانه شده را به جایگااه
اصلر

باز گرداند.

باربد تاریخی با شقاوت و بررحمی پادشاهی لرف بود که بهواسطه خودشرفتگی و ساتمگریاش ،سارانجام کشاته
شد .این پایان احتماال برای باربد که در لول زندگر

ساکن و یا اسرر دربار بوده نرز هوۀناک اس  .زیرا او شااهد

جاودانگی " بررحمی و ستمگری" بوده س .
این بررحمی و شهوت کشتن و تکه تکه کردن ها نه تنها روش پادشاهان ما بلکه روش فاتحان و اشاغاۀگران ایاران
ه بوده و همرشه ست با ست جا به جا میشده و قدرت جز با خشون نمیتوانسته دوام برآورد.
در این رابطه به دو بخ

از داستان توجه کنرد .توضرح داخل پرانتزها از من اس :

"خودش ه نمیفهمرد (منظور حامد اس که همسر راوی س ) .من میگوی ما تازه داری خورده میشوی  .تکه
تکه میشوی  .کمرته چیها که ریختند توی خانه و کتابها را بردند همرن را گفات  .وقتای داشاتند تشا هاا را
میشکافتند ،رویهی پشتیها را میشکافتند ،گفت  .حتای شاک عروسا هاای کهناهی رعناا را دریدناد .گفات :
"میبخشرد ،این کارهاتان اسالمی س یا نه ،نمیدان  .اما این اتاق من ،خانهی من شبره وقتی س که مغاولهاا
حمله کردند .عربها حمله کردند ،همرن".
یا در پایان داستان اینلور مینوسد:
حامد میگف  " :شبدیز ،اسب خسرو ،که میمررد هرچک
بود هر ک

جرات نمیکند برود خدم خسرو بگوید .خسرو گفته

خبر مرگ شبدیز را برآورد میکشم  .باربد میرود و مینشرند و مینوازد ،آنقادر غمگارن ،آنقادر

پرسوز که خسرو میگوید" :شبدیز مرد؟ خودش میگوید شبدیز مرد".
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»

033

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

ارژنگ دوماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

در جمله بعدی از زبان راوی میشنوی که من ه دۀ نمیخواس اس پسرمان باربد بشود .همهاش به دو زانوی
ادب نشستن باربد جلو خسرو یادم میآمد .بدم می آمد .این ی

تداعی معانی و یاا ارجااع درون متنای از دو زاناو

نشستن باربد داستان در این جمله س :
"باربد فقط نگاه کرد .دس های

را روی دو کاسهی زنواهاش گذاشته بود و نشسته بود".

این توصرف زمانی س که دکتر روانپزش

می خواهد باربد را ارزیابی کناد .یعنای زماانی کاه دیگار بارباد حارف

نمیزند و فقط گوش میکند .تنها راه بران حقایق و دیدههای

این دو زانو نشساتن هار

همان نقاشیهاس  .پ

دو باربد احتماال میتواند بدۀرل ترسی باشد که از مشاهده قساوتها بوجود آمده .احترامی آکنده از ترس یا ترسی
که با خود ادب و احترام میآورد .همرن عمل یکی از سن های دیرینه ما ایرانیهاسا  .نماادیسا از ناوکری و
رعر وارگی و حتی پدرساالری .اینرا ه توجه داشته باشر که این نوکری ،از نوع خاصی از رابطه عالفی ،مثال
سندروم استکهل نشات می گرفته و جنبه وفاداری و حتی عاشقانه نرز داشته اسا  .زیارا پادشااه هماان خداوناد
قهاری س که پرکرمند و عرنی شده و بههمرن خالر باید جلوی
برای رعرت

همرن نق

سجده کرد و یا دست

را داشته و چنانچه به وفاداری و عالقه نوکران

سختی آنها را تنبره مینمود .پ

را بوسارد .اربااب نراز

کوچ ترین تردیدی پردا میکرد ،باه

عشق با نفرت و ترس ی جا جمع شده بود و ی

ملغماه پرچراده از تفکارات

مذهبی و زمرنی را بهه گره میزد .انسانی میساخ که ناگزیر حق نظر دادن و بحث کردن نداش  .اگر شاعری
میسرود ،یا باید مداحه میبود و یا کلی شگردهای تمثرلی و دو پهلو بکار میبرد ،تا واقعر های دهشتناک موجود
را به عشقی انسانیتر مبدل سازد.
نمیدان از تشابه این دو جمله می توان به اندوه و ترس باربد پنچ ساۀه پی برد و یا نه؟ آیا میتوان گفا کاه ایان
کودک با حرف نزدن

دارد جان پدرش را نجات میدهد؟ یا باربد ه مثل باربد تاریخی ازهنر و ادبرات برای بران

حقایق ناگفتنی استفاده میکند؟
شاید حرف نزدن راه نجات دیگران نباشد ،بلکه رسردن به لریقه پرچردهتری از ح

هنری س  ،که حقرقا را

در خود پنهان می دارد .این پرچردگی و نامکشوفی حقرق  ،به عظم و ابعاد گسترده ترس و وحش نرز وابساته
اس  .سکوت با رمزآۀودگی و بران استعاری یکی میشود ،تا حقرق کامال از برن نرود و یا فراموش نشود .بااالخره
عل و دان

بشر به آن حد از پرشرف خواهد رسرد که روزی بتواند به راز "خط خطی"های باربد پی ببرد.

داستان از زمان حال و در غراب حامد و رفقای

شروع میشود .اۀبته با ی

اشاره کوتاه از شلوغی زندگی آن دوره

که اکنون به گذشته پروسته .آن شلوغی علیرغ بحث و گفتگوهای بی پایان  ،سرزنده بود و درآن واژه بر خاط
برتری داش  .زمان-مکانی که دیگر سکوت نمیتوانس بر آن فرمانروایی کند .اما زمان حاۀی که توصرف میکناد
اینگونه اس :

نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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"حاال فقط من ام و باربد ،باربد و رعنا .رعنا که مدرسه میرود .باربد ه مینشرند یا
میکند .نگاه

گوشاهای ،سااک و نگااه

نمیکن  .نمیتوان  .میچرخ  ،میروم و میآی و از پنجره بررون را نگاه میکن  .نمیآیند ،دیگار

نمیآید".

هرچک

از پنجره نگاه کردن ی

عمل از روی ترس بوده که برای او عادت شده و وقتی میگوید دیگر هرچک

نمایآیاد،

منظورش دشمن و شکارچیهای انسانها ه هس  .این "چرخردن" سمبل همان تقدیر و یا پوچی زندگی اسا .
همان دورباللی س که به ۀحاظ تاریخی مانع بهبود اوضاع و رسردن آدمها به آرام

شده اس .

درس اس که گلشرری خرلی سرد و زمخ حاالت درونی انسانها و مابه ازای تاریخی آنها را توصرف میکناد،
اما این سردی و دۀمردگی بران هنرمندانه ی
راوی ی

وضعر غ بار و تهی شده اس .

مادر -همسراس که به دۀرل زن بودن

حامد میفهمرد و نه دوستان

دائ تفسررهای ایدئوۀوژی

را زیر سوال میبرد .از نظر او ناه

چون نمیتوانستند واقعر را همانلور که رخ میدهد ببرنند و یاا درباورهایشاان

نوعی دستگاه تحلرلی وجود داش که ناآگاهانه خرلی چرزها را نمیدید و یا حذف میکرد.
ترپ اس که خصوصرات روشنفکران و فعاۀرن سراسی چاپ دهاۀ چهال و پنجااه را دارد .یعنای

اکبر ،معرف ی

عملگراس  .بهجای بازیهای سراسی و سراس بازی برشتر به مبارزه لبقاتی و رفتن به مران تودههای زحماتک
تمایل دارد .او ی

تمایزی نسب به صادق و یا حامد ه دارد .با وجود فرعی دانستن رفتاار حکوما اساالمی باا

زنان و برخورد سرکوبگرانه اش با آزادیها و بهخصوص موضوع اجباری شدن حجاب ،هنوز مبارزه مسلحانه دهاۀ
پنجاه برای

روشی ساده و متکی بر پراتر

بود .معتقد بود که باالخره کار را باید از ی

جایی شروع میکردی و

در مورد وضعر لبقۀکارگر دربعد از انقالب و یا در مورد ساخ لبقاتی جامعه انقالبی دیدگاه تاحدودی درستی
ارائه میدهد .او حتی برای کم

در امر تشکلیابی کارگران ،خودش ه رفته کارگر شده اسا  .در واقاع مباارزه

اصلی را مبارزه لبقاتی میداند و دشمن واقعی او سرست سرمایهداری س .
اما "صادق" کال از گذشته بریده و ی

محافظهکار و سراس بازی س که فقط ی بار در داستان از او ناام بارده

میشود .او اصرار دارد که بحث به گذشته کشرده نشود .در حاۀیکه گلشرری از زبان راوی به حامد مایگویاد کاه
چرا کشرده نشود .اتفاقا باید بحث را به گذشتههای دورترکشاند نه فقط از مشروله بهبعد .اینجا کنایه میزند کاه
چپ شناخ عمرقی از فرهنگ و سن های جامعه نداشته و تنها میخواسته با لارح برخای تاکترا هاا در اماور
سراسی روز دخاۀ کند.
{بخشی از آن چپ که بعدا همراه رژی شد ،قصد داش با خط دادن به آن جناح به ظاهرانقالبی ،در امورسراسای
دخاۀ

کند .قطعا درمران تودههای زحمتک

نرز فعاۀر میکردند وۀی عمده کارشان در ارتباط با سراس مدارها

و کارکردن با آنها بود .که همرن موضوع تبعات سنگرنی برایشان داش  .ه آنها را از اخالق انقالبی دور کارد و
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ه خودشان را لعمه هروالها ساخ  .آنقدر به آنها نزدی

شدند که خودشان ه بعضا خصال هراوالیی پرادا

کردند}.
در مورد وضعر کارگران ،راوی داستان اینگونه نظر میدهد:
حامد نمیفهمرد .میگفت  :تو بچه داری .اینها نخودسراه اس  .کارگر ما همرن اکبر اس یا آن دهاتیهاای از ده
آمده .کارگر صنعتی اش ه توی دستگاه شرک نف اس  ،یا ذوب آهن .آبادان

را که عراقایهاا داغاان کردناد.

کارگرهاش حاال شدهاند دستفروش ،یا نصفه حقوق بگرر ،یا بازنشسته .میماند چند تا و نصفی کارخانه که اگر مواد
خام

را وارد نکنند میخوابد .آنوق شما میخواهرد اینها را متشکل کنرد؟

در اینجا می توان گف که گلشرری با توجه به شرایط آن مقطع ،بهلور واقع برنانهای به موضوع نگاه کرده اسا .
نمیشد با هر مرزان فعاۀرتی ی
سراسی نق

تاثررگذار چپ و کارگری راه اناداخ  .جنبشای کاه بتواناد در معاادالت

جنب

تعررن کننده بازی کند .زود بود .هنوز برای عروج لبقه کارگر کمی زود بود.

{ تاریخا باید دیسکورس ۀربرال مآبانه بورژوازی که به گفتمان لبقه متوسط دهۀ هفتاد مبدل شده باود ،در دهاۀ
هشتاد به شکس میانجامرد .جنب
خود را از دس

دوم خرداد در همان سال  41و با سارکوب دانشاجویان انساجام و حقانرا

داد .دچارشکاف شد و در نهای

به ی

جریان حکومتی مبدل گردید .منتهی همان جناح اصاالح

للب دوۀتی ه در سال  11شکس خورد و نتوانس جمهاوری اساالمی را باه غارب وصال کارده و یا

شابه

دموکراسی نر بند را برقرار سازد}.
در جمع آنها فقط "رقره" اس

که در مرز برن زنانگی و باورهای ایدئوۀوژی

قرار گرفته و حقاایقی از سارکوب

زنان و کودکان را عنوان میکند .در جلسه ۀباس پوشرده بر تن دارد و فقط روسری

روی گردن

افتااده .یعنای

خواه ناخواه همه به نوعی انسان زمانه خودند .ناچاراند که با هنجارهای اجتماعی موجود هماهنگ شوند حتی اگار
روشنفکری باشند که منتقد مناسبات سنتی جامعه س .
در این داستان مردساالری در برن فعاۀرن چپ وجود ندارد .همه بهعنوان انسان با ه برابرند .حتی اکبر که بحاث
سرکوب زنان و موضوع حجاب اجباری را فرعی میداند ،ابدا رفتار مردساالرانه ندارد .خرلی متواضعانه از راوی یعنی
همسر حامد باب

مزاحم هایی که برای

بهوجود میآورند عذرخواهی میکناد .حتای هنگاام ورود باا او دسا

میدهد .این روابط واقعر داش  .چپها در مران خودشان خرلی جلوتر از جامعه بودند .مادرنتار از تماام افاراد
معموۀی و حتی تحصرل کردگان جامعه محسوب میشدند .منتهی بخ
زن آشنایی نداش  .هنوز زمانی از جنب

عمده چپ ما با جنب

فمنرستی و حق

دهه شص اروپا نگذشته بود .ۀذا نمیتوان توقع داش که خاوان هاا و

جنب های نوپا در آنزمان حتما بدون تاخرر به چپ ایران برسد .آن ه چپی کاه شادیدا سارکوب شاده باود و
باقرماندهاش در زندان بسر میبرد.
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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تعداد اندکی دانشجوی چپ که دراوایل دهۀ هفتاد مرالدی دراروپا تحصرل مایکردناد ،تاا حادودی باا ایان

اندیشهها آشنا شده بودند وۀی خودشان ه نمیتوانستند به عمق قضایا پی ببرند .یعنی نگاهشان هنوزسطحی بود.
نراز به ی

تحول بزرگ انقالبی بود که چپ ما روی به تئوری و خوان هاای متفااوت از مارکسرسا براآورد .ۀاذا

انقالب با وجود تمام تلخیهایی که بعدا ببار آورد ،فرص مهمی درعرصه مطاۀعات نظری و کارهای عملی در مران
توده های زحمتک

و بخصوص لبقه کارگر ایران بوجود آورد.

برای روشن شدن فضای داستان باید به این بخ

ه توجه کرد:

باربد نگاه میکند .حرف نمیزند ،هرچ ،الم تا کام .آنها همهاش مینشستند و حرف میزدند":ساخ جامعهی ماا
سرمایهداری س  ".اکبر میگف ":در این حرفی نرس  ،اما بحران داغان
قرام پایههای
بان های سویر

را سس کرده .سردمداران

کرده اس  ،زۀزۀهی انقاالب یاا بگاویر

فرار کردند .پولها را برداشتند و در رفتند .یاا اصاال هماان جاا تاوی

و آمریکا داشتند .حاال ه آنجا دارند کارشان را میکنند .کارگرها ه ک ک به حقوقشان آگاه

شدند ،شوراها یکی از نشانههاش بود .و حاال هر چه پر

میآید ،هر کاری میشود ،برای اساتقرار مجادد هماان

ساخ سرمایهداری س ".
رقره گف ":حتی حجاب ،یا کوکتل انداختن توی کتابفروشیها؟ آخر قطع ید آن آفتابه دزدها یا قطاع یکدسا و
ی

پای محارب ،آن ه باۀعک  ،چه ربطی به سرمایهداری دارد؟"

اسماعرل یا یکی دیگر گف  ":اینها سرپوش اس  ،برای انحراف اس  ،بهانه اس که سرکوبشان را توجره کنند".
رقره گف ":اۀبته ،اما"...
اۀبته ،اۀبته .عق مینشس  .میگفت ":حامدجان ،اینها کیاند؟ ب
در نقد کلی این داستان برخی اوقات فکر میکن ی

نرس ؟"

زنی که فعاۀر تشکرالتی نداشته ،مطاۀعه تئوری

و تاریخی

آنچنانی نداشته ،چطور همه را نفه میدانسته؟ نهای دانشی که این زن-راوی از خاود نشاان مایدهاد درایان
جمالت خالصه میشود:
میگفت ":آخر این سرمایهداری پدرسوخته که دیگر با کتابهای تو کار ندارد ،با عشقی ،با ایرج ،با فرخزاد ،یا حتی
فردوسی ،خرام .سرمایهداری که دیگر توی صندوقخانهات سر نمیکند ،یا توی مغزت".
مشخصا این نظرات نویسنده اس که دارد از دهان راوی خارج میشود .این یکی از ضعفهای داستان اسا  .یا
راوی مشخص که خودش داخل داستان اس باید افکارش متناسب با شرایط زندگی و گفتمان زمانه خودش باشد.
یا گلشرری با آوردن این جمله خواسته کاستیهای تئوری

را درهر دوسم  ،یعنی آنهایی که سرکوب آزادیها و

زنان را مه میدانستند از ی سو و آنهایی که برشتر به سازماندهی و مبارزه لبقاتی اهمرا مایدادناد ،نشاان
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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بدهد و فقدان اندیشه دیاۀکترکی آنها را به رخ بکشد و یا اینکه خاودش ها در چااه متافرزیا

افتااده و فکار

میکرده که سرمایهداری با توی مغز آدمها کاری ندارد.
به نظر من این اشاراتی که گلشرری ،سرکوب زنان و آت

زدن کتاب فروشیها و سایر سرکوبهای فاشرساتی را

دائ در کنارتحلرلهای لبقاتی میگذارد ،به نوعی قصد تمسخر و یا پرت بودن چپ آن دوران را دارد .مثال یکی از
کارهای این چپ الیه الیه کردن لبقه متوسط و خرده بورژوازی مثل پراز بوده و اصال مشکل

همرن لبقه باوده

اس .
راوی ضمن انتقادهای مثال تئوریک

در پایان گفتگو با حامد قصه زنی را تعریف میکند که ی

موتوری باا قماه

دس برهنهاش را قطع کرده و میرود .اینجا حامد اینلوری جواب میدهد:
"خوب ،همرن خودش دۀرل حرف ماس  ،زد که تو پرراهن آسترن بلند بپوشی و آن دوس روبروییات (منظورش
مرد همسایه اس

که قصد تورکردن راوی را دارد) خانه نشرن بشود .بعد که خرابان را قرق کردند ،سرکوچهها راه

بند گذاشتند ،جرب و بغل هر رهگذری را گشتند ،همرنها با قمه هاشان یا حتی ژ 2و ترربار مایروناد روباه روی
کارگرانی که بخواهند"...
آینده نشان داد این حرف های حامد ،برخالف نظر راوی و یا گلشرری ،درس ازآب درآمد .آخرش آنکه به تررباار
بسته شد کارگران و فر ودستان جامعه بودند و نه آن لبقۀ متوسط و یا مردم معماوۀی کاه باه قاول راوی باا هار
سرستمی کنار میآیند.
هراشتباه و یا کار غرر اخالقی و وجدانی ،وقتی اتفاق افتاد دیگر نمیتوان آن را جبران کرد .دیدگاههاای هار دوره
برای خودش ی

حرات و ساح تاریخی دارد که قابل مسخره کردن و یا نقد سلبی نرس  .این نکوه

دائا یاا

تمسخر کاراکترهای اصلی داستان توسط نویسنده یا راوی ،نمیتواند جلوی واقعه را بگررد .نمیتواند ماانع خرانا
در زمان حال شود .وقتی می داند سوژه خطاکار تاوان تصمرمی را که در ۀحظه گرفته با جان
بیلرفانهتر و رئالتر حکایت

پرداخته ،باید کمی

را تعریف میکرد.

وقتی که فرودستان به جایی میرسند ،برای حف آن موقعر دس بههرکاری میزنند .این زشتی تواما از شارئی
وارگی و از سن ها و باورهای تاریخی نشات میگررد .آن روشنفکری ه که در تحلرل و مواضع

اشتباه کرده ،در

همرن جامعه زیسته و با همرن روابط شکل گرفته ،منتها به باورهای جدیدی رسارده کاه او را از شاناخ دقراق
جامعه در حال دگرگونی باز میدارد .این چپی که در داستان توصرف میشاود تاا حادودی سانتی سا و در آن
مقطع کوتاه بر جنب

چپ غلبه دارد .خودش ه میداند که ازدرک تحوالتی که رخ میدهد عاجز اس  .بههمرن

دۀرل دائ بحث و مطاۀعه میکند تا شاید به دیدگاه و شناخ

منسج تری برسد .گلشرری موضاوع خرانا را در

هاۀه ای از ابهام پوشانده و برشتر برنفهمی افراد تکره دارد .شاید فکر میکرده که آن خرانا هاا نراز از کدفهمای و
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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تحلرل نادرس اوضاع نشات گرفته تا ذات افراد و گروهها .باه همارن دۀرال بحاث ذات و فطارت را ها باه مراان
میکشد:
« فقط خط خطی کرده بود ،رنگ به رنگ ،مثل ی

جور ابر سراه و سرخ ،مثل ی

جور خاک سراه ،یا مثل ماوج

موج دریا ،اما خاکستری .نمیدان دیگر چی .آن وق پدر میگوید :شماها گناهکارید .باید تقاص

را پ

بدهراد.

هی جلو بچه حتما بحث کردید ،مثل رعنا ،فطرت آدم ،هر آدم ،حدیث داری  ،پاک اس  ،اۀهای سا  ،اماا شاماها
میآیرد خراب

میکنرد.

میگوی :حاال یعنی باربد برگشته به فطرت  ،هان؟
میساازد .یکای تاوی آفریقاا در

حامد می گف  :چه فطرتی ،چه ذاتی؟ انسان را شرایط محرط میسازد ،فرهنگ
شرایط عشررهای زایرده میشود ،یکی اینجا.
پدر میگفت :اما همهاشان ،همه به یک چیزی معتقدند) ».پایان نقل قول)
بخ

عمده چپ تا پر

از قرام برشتر عملگرا بود .ۀاذا در تئاوری کاساتی داشا  .در واقاع اگار ایان چاپ وارد

بازیهای سراسی نمیشد و فقط وظایف انتقادی و انقالبی خود را انجام مایداد ،چاه بساا ساربلند از آن آزماون
خارج میشد .قربانی کردن چپ حتی چپهای اسالمی عمدتا از ی

باورفاشرساتی و دینای نشاات مایگرفا .

اینکه کشتن دگراندیشان ،ه گناهانشان را پاک میکند ،و ه کاری میکند که کل جامعه به ی

عقراده واحاد

برسد .اینلوری س که افراد باقی مانده به فطرتاشان باز میگردند و جامعه از گناه یا غضب اۀهی دورمیماند.
قطعا نرات سراسی و لبقاتی مهمی نرز در حذف و سرکوب گروهها نق
انگش

داشته وۀی اینجا گلشارری روی نکتاهای

میگذارد که ریشه تاریخی دارد .زیرا پدیده قدرت بهطور سنتی متکی باه خشاونت باوده و ایان

خشونت دائم به روز شده و حتی به باورهای شبه انقالبی و شبه فاشیستی نیز درآمیخته است .اما نکته
مهم این است که هیچگاه فلسفه بدوی و متافیزیکی خود را کنار نگذاشته است.
{این را باید قبول کنر که هجوم فاشرس مذهبی بهقدری گسترده بود که با هرچ مرزانی از دان
مداخلهگری نمی شد جلوی

را گرف  .چون روز به روز پایگاه تودهای

سراسای و یاا

برشتر مایشاد .اجبااری کاردن حجااب،

سرکوب شوراها و چپ ها در ترکمن صحرا و کردستان ،تسخرر سفارت آمریکا ،جنگ با عراق و ترورهاای بازرگ و
کوچ

مجاهدین ،مسرر انقالب را به سم خشون مح ،و شکلگرری ی

ایدئوۀوژی افرالی راس بنام اساالم

سراسی هدای نمود.
این رژی از ائتالف چهارگروه ملیها ،ملی -مذهبیها ،بازاریها و آخوندها شکل گرف  .که لرف مرانه رو و راسا
جنب

اسالمی محسوب میشدند .بخ

چپ این جنب

یعنی مجاهدین از همان اول بایکوت شده بود .چپها و

کمونرس ها با اندیشه اقتصادی اجتماعی این لرف راس افرالی و راس مرانه رو کامال تضاد داشتند .باههمارن
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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دۀرل از همان روز اول لعمه این حکوم شدند .بهغرراز خلخاۀی و چند آخوند دیگر شاکله اصلی دادستانی و قاوه
قضایی و اساسا دستگاه سرکوب و مصادره ها از موتلفهای ها و بازاریها تشکرل شده بود .تا سال  ۶2آنهاا باازوی
اجرایی خمرنی بودند .بنابراین تقدس ماۀکر

و در نهای شاکل دادن باه ناوعی سارمایهداری ۀجاام گسارخته و

غارتگرانه ،از خصل سوداگرانهی موئتلفهای ها و نرز سهامداری تاریخی آخوندها درقدرت که با اداره ی موقوفات و
کسب پولهای کالنی که بهعنوان خم

و زکات از کسبه و سایر مردم گرفته میشد ،نشات گرف }.

این توضرحات را به این جه افزودم تا بگوی عالوه بر آنکه یکی از علال اساسای انقاالب  54واکان
بخ

سنتی جامعه نسب

به تغرررات آمرانه و توسعه ناموزون پانزده سال آخررژی شاه بود ،ی

سوداگرانه ه از اول در درون
پ

ارتجااعی

رویکرد اقتصادی

وجود داش که به مرور توسعه یاف تا به شکل فاجعه بار امروزی رسرد.

حرفهای فرمول وار و تحلرلهای لبقاتی اکبر و یا حامد چندان برراه نبوده اس  .در این داستان واضح اس

که گلشرری از ایدئوۀوژی گسس کرده یا حداقل دارد با چپ آن دوره تسویه حساب میکند.
در آنزمان آگاه بودن و یا نفهمی آدمها و گروهها نمیتوانس جلوی پرشروی ارتجاع را بگرارد .بار
باید دانس

که انسانها اسرر گفتمان زمانه خودند .اگرعماده گاروههاای چاپ در آن زماان واکان

عملگرایانه ای از خودش نشان نداند ،نمیتوان آنها را در اجباری شدن حجاب شاری
مران روشنفکران ی
اس  .این دیاۀکتر

از هرچراز
جادی و یاا

دانسا  .آگااهی حتای در

خط سرر را لی کرده که همرشه با شرایط مادی و پرشارف هاای تااریخی هماهناگ باوده
تاریخ اس  .که فقط با آگاهی لبقاتی حاصل از پراتر

روزمره و یا انقالبای پروۀتاریاا شاکل

میگررد .مگر همان زمان گروههای سه چهار نفرهای که از اروپاا برگشاته بودناد وجاود نداشا ؟ آنهاا باه قاول
خودشان از گفتمان رایج عبور کرده بودند .توانستند کاری کنند؟ در همرن زمان کاه اینترنا و مااهواره هسا ،
آگاهی کاذب خرلی سریعتر و وسرعتر منتشر میشود تا آگاهی لبقاتی .عمال تودههای مردم به آگاهی کاذب و به
ابتذال و سطحی نگری برشتر گرای

دارند تا ی

درک کلی و تاریخی از روند مبارزه لبقاتی.

در مصاحبهای از جورج ۀوکاچ پرسرده میشود که آیا به عقرده شما نویسنده وظرفهای اجتماعی دارد؟
اینچنرن پاسخ میدهد:
اگزیستانسراۀرس ها مسئله را غلط مطرح میکرده اند (منظور ۀوکااچ آزادی انتخااب و داشاتن مسائوۀر در هار
شرایطی س ) ،انتخاب محل و تاریخ توۀد ممکن نرس  .ما در برابر واقعرتی که به رغ ما وجاود دارد آری یاا ناه
میگوئر  .بشر موجودی "پاسخگو" س  .آری و نه گفتن به بشر بستگی دارد ،اما آری و نه گفتن در برابر واقعر ،
آن چنان که هس  ،به او وابسته نرس  .این واقعر  ،واقعر امروز اس  .وابساته باه اراده مان و شاما نرسا کاه
اتوموبرل در خرابان اس  .یا این که شما همسرتان را دوس دارید و نه دوس مادربزرگتان را .تنها آزادی انتخاابی
که شما دارید عبور نکردن از خرابان یا دوس نداشتن همسرتان اس .
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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رابطه میان آزادی درونی و ضرورت خارجی بسیار پیچیده است .مارکس آزادی انتخاب را انکار نکرده
است .انتخاب با کار آغاز میشود:
بنا سنگی را انتخاب میکند .و این انتخاب بدان معنی ست که کار او خوب است یاا نیسات .روال کاار
چنان است که وی هیچ گاه آزادی ندارد جز در انتخاب میان دو سنگ .نه در انتخاب یک سنگ و یاک
قطعه برنز .مسئله آزادی انتخاب و ضرورت اجتماعی درافق تحاول تااریخی قابال طارح اسات .ایان
مسالهای دیالکتیکی ست .طرح مسئله در زمینهی انتزاعی به نتیجه نادرستی منجر میشود).پایان نقل
قول)

گلشرری در این داستان سه نسل را دری

خانواده به تصویر کشرده .نسل دوم که دگراندی

اس باه سرنوشاتی

خوفناک و نامعلوم گرفتار شد و نسل اول که نمایندۀ جامعه سنتی و مذهبی اس  ،بعد ازانقالب باه یا

موجاود

آدمخوار بی عالفه مبدل گردید .چرا؟
} به این دۀرل که اسالم سنتی به سایرادیان و اندیشهها تا حدودی آسان میگرف  .پارادای اسالم سنتی در دهۀ
چهل مغلوب فضا و گفتمان رهایی بخ

آن روزهای جهان شد و جای

را به ی

ملغمۀ ترسناک و خنده دار باه

نام اسالم انقالبی داد .دیسکورس جدید تا جایی که به کارش میآمد از ادبرات و پراتر
وۀی تمام استراتدیاش رسردن به قدرت و سپ
شباه های زیادی با جنب

انقالبی استفاده میکرد

حف آن بههرقرم بود .یعنی ه عملگرا بود و ه ماکراوۀرس .

فاشرستی داش  .مثل کشتار و نسل کشی دگراندیشان .منتهی برای

اهمرتی نداش  .خلوص ندادی و ژنتر

تفاوت نادادی

در باورهای آن روزهایشان جاایی نادارد .هماه افاراد باا درجاه ایمانشاان

سنجرده میشدند .در دهۀ اول تا حدودی روابط شبه سوسراۀرستی و قبرلهای صدر اسالم رعایا مایشاد .یعنای
هنوز جامعه انقالبی به صاحب منصبان جدید اجازه اشرافیگری نمیداد .حتی در مران بخشی از آنها گرای
اندیشه های چپ وجود داش

باه

که کپی ارتجاعی سازمان مجاهدین بودند و نام خودشان را گذاشته بودند مجاهدین

انقالب اسالمی.
این حضرات در سرکوبها نق

مهمی داشتند و در تقسر بندی داخل حکوم به جنااح چاپ معاروف شادند(

اۀبته همراه با ی عده آخوند و کسانی دیگر) .اما در مجموع محور اصلی ایدئولوژی تمام اسالمی ها از دهاۀ
بیست بهبعد مبارزه با کمونیستها بود .حتی ملیها و ملی -مذهبیها نیز باهشادت ضاد کمونیسات
بودند .فقط در میان آنها مجاهدین خلق بهعنوان یک استثناء اندیشههای التقاطی داشتند .که االن به
یک نیروی مرتجع ضد کمونیست طرفدار غرب مبدل شادهاناد .یعنای در واقاع موسساین ساازمان
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مجاهدین یک استثناء در جنبش اسالمی بودند و زمان ثابت کرد که گروههای اسالمی با هار گرایشای
باالخره به سمت بورژوازی و امپریالیستها کشانده میشوند}.
در داستان تنها وجه اشتراک پدر بزرگ با پدرخانواده لرز فکر ایدئوۀوژی
مذهبی لرفدار حکوم اس  ،جن

آنها اس  .پدربزرگ که ی

نفهمیاش با بقره فرق دارد .در پاسخهای

متعصاب

هرچ ناوع اساتدالل یاا تردیادی

دیده نمی شود .اما به باور من خرلی سعی دارد که دخترش را قانع کند و در دوجا که به فطرت رعنا و حرف نزدن
باربد میرسد ،به اهمر سکوت و یا نشنردن و حتی خطرناک بودن گفتگو و بحث در نزد بچهها اشاره میکند.
در باور مذهبی اوۀرن گناه همان خوردن مروه ممنوعه و رسردن به آگاهی س  .حاال این آگاهی میخواهد سکسی
باشد و یا عقلی فرقی ندارد .آنچه ثبات عقرده را بهه بزند باید از برن برود.
از این روی زنان ،هم به خاطر بدنشان و نیز اولین گناه که باعث رانده شدن نسل آدم ازبهشت شد ،قبل
از همه باید سرکوب میشدند .این سرکوب ریشه تاریخی هم داشت یعنی واکنشی بود به کشف حجاب
رضا شاهی که می خواست با زور جامعه را متجدد کند .خود زور و خشونت یک ابزارسنتی حکومتهاا
در ایران بوده است .چطور میشود از طرق سنتی جامعه را مدرن کرد؟
به همرن خالراس

که راوی زن داستان فاقد مشخصه ظاهری میشود .به ی

زنانگی و برشتر مادرانه تبدیل شده اس  .که ورای موقعرت

کلر تاریخی باا مشخصاات عاام

درک باالیی از شرایط و آدمهاا دارد .اماا آنچاه کاه

راوی را ناامرد میکند عدم شناخ و درک او از نسل سوم اس  .نسل سوم یعنی بچهها (رعنا و باربد) هرچکدام در
لااول داسااتان حاارف نماایزننااد ،تنهااا کسااانی کااه سااعی در تحلراال اوضاااع داشااتند و نماینااده روشاانفکری و
کتابخوانهای جامعه محسوب میشدند ،یا اعدام شدند و یا زندانی و دربدر.
راوی می گوید مردم عادی مثل همسایه روبرویی با هر سرستمی سازگار میشوند .اینها اکثری جامعه را تشکرل
میدهند که زندگی اشان برغرایزشان استوار اس تا آگاهی اشان .اما حامد میگوید که آنها نرز روزی میفهمناد.
حتی در جایی دیگر روی به همسرش در مورد مواضع خودشان در قبال رژی جدید میگویاد کاه "تناد مایروی
عزیزم ،ما تازه شروع کردهای  ،تازه داری وارد تاریخ جهان میشوی  .بگذاراینها اول درسهاشان را دوره کنند ،بعد
باالخره میفهمند".
راوی یعنی زن حامد میگوید :خودش ه نمیفهمرد.
این لرز فکر که تودههای مردم و حکوم گران باالخره خودشان میفهمند ،تقدیرگرایی مارکسرس های عامراناه
را نشان میدهد که شناختی از فلسفه پراکسر

و اهمر آگاهی لبقاتی نداشتند.
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منتها همان لور که گفت گلشرری انواع نظرات افرالی و محافظهکارانه چپ را دراین محفل نشان میدهد تا تمام
آنها را زیر سوال ببرد .بدون آنکه توجه داشته باشد آن بخ

عملگرا که اکبر نماینده آن بود برشترین نزدیکی را

با روح مارکسرس داشته ،منتهی به احتمال زیاد این تفکر محافظهکارانه امثال صادقها و یاا تقدیرگرایاناه امثاال
حامدها برشترین ضربه را به این گروه میزند .اۀبته فرقی نمیکند آنزمان کل جنب
تئوری

و سراسی بوده اس  .اما واقعر این اس

چپ گرفتار کدفهمایهاای

که فرص للبی و سراس بازی (که تح نام رئال پلتر

بسته

بندی میشد) برخی اوقات کار را به خران و آدم فروشی میکشاند.
این را ه در نظر داشته باشر که درآن دوره ،گفتمان رایج گفتمان انقالبی بوده ،وۀی با این وجود انقالبرون واقعی
نتوانستند در مقابل هجوم آن هروالی دوسر ،که از تمام عناصر سنتی و مدرن در ایدئوۀوژی دوۀتی اساتفاده کارد،
ایستادگی کنند .جمهوری اسالمی درس

اس

که اسالمی بود وۀی دیگر نمیتوانس آن خالف صدر اسالم و یا

حکوم صفویه و قاجارباشد .همانلورکه از پرشرفتهترین وسائل سرکوب استفاده کرد ،بههماان مرازان در حاوزه
فکری و عملی ازامکانات جدید بسراری برای بقای خود استفاده نمود.
{مسلما اسالمی ها از مریخ نرآمدند .ی

جریان اجتماعی و سراسی پانصد ساۀۀ قوی و متمرکز بودند که با انقاالب

مشروله و بهخصوص در حکوم رضا شاه تا حدودی از قدرت رانده و از نفوذ اجتماعی و سراسیاشان کاسته شده
بود .دار زدن شرخ فضل اهلل ،قضره کشف حجاب ،قتل مدرس ،کشتار در مسجد گوهرشاد ،انقالب سفرد( که ه به
زنان حق رای داد و ه به نفوذ اقتصادی اجتماعی آخوندها ۀطمه زد) ،قرام پانزده خرداد چهل و دو و از برن رفتن
تابوی تن و سک
کم

و توسعه سرنماها و کابارهها و خرلی چرزهای دیگر باعث واکن

نرروهای ارتجاعی شد .آنها با

برخی محافل خارجی و همراهی نرروهای حکومتی شاه ،سازماندهی شدند .از نظر شاه و سااواک ایان نرارو

فقط جنبه ضد کمونرستی داش و هرچ خطری برای رژی حسااب نمایشاد .یعنای اصاال شااه آنهاا را انقالبای
نمیدانس  .چون آخوندها در کودتای انگلرسی آمریکایی برس هش مرداد بههمراه التها و ۀمپنهاای باازار باا
شاه همکاری کرده بودند .ی جور کدفهمی از قدرت اجتماعی خمرنی و موتلفهای ها شکل گرف که اۀبته بخا
زیادی از آن بهواسطه مشاوره نرروهای خارجی بوده که قصدشان به قدرت رساندن ائتالف نرروهای ارتجاعی بود.
در ده سال ابتدایی انقالب ،نظام جدید روز به روزدر مران حاشره نشران ،پایرن شهریها ،روساتاییهاا و سااکنرن
شهرهای کوچ

برای خودش لرفدار و یا افراد مطرع جمع آوری کرد}.

در داستان ،بدنه جامعه نرز به سه بخ
سراسی و روشنفکران دگراندی

مردم عادی ،لرفداران متعصب و آدم فروش حکوم و در نهای فعااۀرن

تقسر میشود.

یعنی اگر دقت شود ،خود گلشیری هم از لحاظ تکنیکی در کار الیه الیه کردن اجازاء داساتانی باوده
است .سه نسل در یک خانواده ،سه نوع آدم در جامعه و سه طرز فکر درجلسات.

نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»

043

ارژنگ دوماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

روشنفکر چپ با وجود مدرن بودن

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

و این که اهل مطاۀعه و بحث بوده و صداق و پاکی در رفتارش موج مایزده،

از نظر راوی و بهتر اس بگوئر از نظر نویسنده مثال بقراه آدمهاا گرفتاار نفهمای سا  .لارز فکار متکای بار
تقدیرگرایی و اسطوره سازی ی

گرفتاری تاریخی س که باید برای شناخت

به خرلی قبالترهاا حتای قبال از

مشرولر رف .
در جایی از داستان می گوید ،من به حامد گفتم :برویم به خیلی گذشتههاای دور ،ناه فقاط از هماین
مشروطه به این طرف.
پس شناخت چپ محدود بوده .وقتی حرف از گذشتههای دور زده میشود ،اول باید پرسید که حتی از
زمان خسرو پرویز تا به امروز ،پدیدارشناسی قدرت به کشف ماهیت آن منجر شده یا نه؟ گویا نه تنهاا
ذات قدرت بلکه هستی اجتماعی ما نیز وابسته به یک نیروی فرا دست مادی -ماورایی بوده است.
خردستیزی و روحیه وحشت زده از خشونت که همیشه به راز ناگشوده ای بهناام تقادیرمنجر شاده،
اینجا به مرکز داستان مبدل می شود .ذات واقعی استبداد و ارتجاع با شرح حوادث و گفتگوهاا بارمال
نمیشود .فقط حس میکنیم که زشت و مخفی ست .میتواند به درون همۀ انسانها حلول کند .حتای
آنهاییکه آزادیخواه و آرمانگرایند.
راز ماندگاریش بهطور همزمان به عوامل اجتماعی اقتصادی و به باورهای دینی و فرهنگای وابساتگی
دارد .عامل استعمار و امپریالیسم نیز در تداوم آن نقش به سزایی داشته است.
سرآخر راوی به نفهمی خودش و دکترها نرز اعتراف میکند ،چون فعال راهای بارای کشاف آن حقرقا تااریخی
موجود نرس  .تنها دریاف ما از داستان این اس که ی

مشاهدهای ثب شده و دان

فعلی ما اجازه رمزگشاایی

آنرا نمیدهد .خط خطیهای باربد "در خود" رازی را پنهان کرده که شاید روزی گشوده شود .اما چراز عجربای
که وجود دارد ،این اس که باربد با وجود آنکه حرف نمیزند و فقط نگاه میکند ،کودکی لبرعی س  .نه کابوس
میبرند و نه دندان قروچه میکند .با وجود آنکه حرف نمیزند اما با دق به حرفها گوش مایکناد .حاال ایان
وضعر

متناق ،چطور قابل تفسرر اس  .چرزی نرس که بتوان آنرا رئال دانس  .این حکای گاه رئاال اسا و

گاه سوررئال.
چرا مادر نمیخواهد که باربد روانشناسی شود و فقط از دکتر میخواهد که او حرف بزند .تا بتواند جریان مالقات
با حامد را روای کند .آیا پدرش ری

داشته؟ ی

دست

قطع بوده؟

این خواستۀ مادر نشان میدهد که باربد هر قدر برشتر نقاشی و خط خطی کرده ،حاۀ

بهتر شده .منتها نقاشیها

واضح نرستند و باربد ه قدرت تکل ندارد.
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چرزی که بهنظر خود من میرسد این اس که در بحثهایی که برن حامد و رفقای

و حامد و همسارش رخ

میداده ،گاه جریانات دهشتناک داخل و بررون زندان در حضور بچهها مطرح میشاده و ایان موضاوع روی آنهاا
تاثررات پرچردهای داشته اس  .همانلور که پدر "حزب اۀلهی" راوی میگوید ،این تقصارر شماسا کاه جلاوی
بچهها بحث میکردید .دراینجا گلشرری دانسته و ندانسته بخشی از حقرق را از دهان دشمن بران کرده.
داستان به ی سری شنردهها و روای ها گره خورده که کسی از واقعی بودن برخی از آنها المرنان نادارد .ماثال
خوردن گوش زندانیها توسط یکی از بازجوها ،خودش میتوانسته عامل سکوت باربد باشد ،چون بچاه پانج سااۀه
به لورناخودآگاه به این نترجه رسرده که دیگرگوشی برای شنردن باقی نمانده اس  .این یکی از احتمااالت اسا .
خرلی فرضرات به ذهن ما میرسد که هرچکدام نمیتواند بهلور حت آن واقعرتی باشد که رخ داده.
تاریخ ما ه همرنلور بوده .زیرا ما در ثب تاریخمان کوتاهی کردهای  .و هرچه نوشتر در آنها اغراق و کدفهمی
وجود دارد .بخ
از لرفی ثب

قابل توجهی از آن شفاهی س که یا از برن رفته و یا قابل اتکا نرس .
ادبی و هنری وقایع زندگی و درونرات آدمی ،باعث خرساندی و انگرازه آنهاا بارای اداماه زنادگی

میشود .آنها را تا حدودی مداوا میکند .درک آنها از حقایق را باال میبرد .این راه حلی س که به نظر گلشرری
رسرده .زیرا مطمئن شده ما خِرد و حافظه جمعی نداری .
در رمان جن نامه نرز حسرن وقایع گذشته و زندگی روزانهاش را ثب میکند .به کتب ادعره و رمزی دراویا

و

علوم غربی روی می آورد تا به جادو و سحری که باعث جن زدگی سه نسل از خانوادهاش شده پی ببارد و درماانی
برای آن برآبد .آنجا ه جن زدگی یک درد ازلی و ابدی ست .گویا از نظر گلشرری فقط از راه نوشاتن و خلاق
اثر هنری میتوان بر پوچی و وحش های زندگی غلبه و یا از جادوی آنها کاس  .راوی داستان جن ناماه مخااۀف
تغررراس  .زیرا این تغرررات زندگی را آشفته و انسانها را سرگردان و پریشان میساازد .حسارن باه ایان نترجاه
رسرده که ثب
عقرده درس

کردن زمان و سرگذش

انسانها ،سکون و آرام

را در آنها درونی و ماندگار خواهد ساخ  .این

مشابه همان عقرده سنتی و مذهبی پدر بزرگ و اسالمی هاس  .منتهی از درگاهی دیگر و زاویاهای

متفاوت مطرح میشود .در جن زدگی عوامل ناشناخته و خرافی بر هستی آدمها تسلط دارند وۀی در نزد مذهبیها
بندگی خدا و تبعر از نمایندگان آن بر روی زمرن اس که معمای زندگی را حل میکند و به آن معنا میبخشد.

چگونه میتوان جلوی "باز تولید استبداد" را پس ازهر نا آرامی و یا ورشکستگی اقتصادی اجتمااعی
گرفت؟ تاریخ ما مثل همان خط خطی های باربد نا مفهوم است .یا شاید عالئمی از خود بروز میدهد که
مثل خش خش مضحک مرتجعین در زندان چندان جدی گرفته نمیشود.

نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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محاوره ای مجرد اینگونه میگوید" :ما اینها را به چش میدیدی و باور نمیکردی  .مایدانای ،یا

روز توی زندان دوتا سنگ

دوآتشه برایشان آورده بودن .آقایان توی سلول پهلویی بودند .خرجشان را جادا کارده

بودند .من تازه وارد بودم .گفت خوب پررتر از ما هستند .احترامشان واجب اس  .سنگ ها را بردم دم سلوۀشان و
به یکیاشان دادم .چپ چپ نگاه کرد .نان را با دو انگش گرف  ،مثل اینکه دم دو توۀه ساگ مارده را بگررناد.
برد گوشه ی حراط انداخ توی سطل خاکروبه .بعد ه دست

را توی حوض آب کشارد ،ساه باار .سانگ هاای

خشخاشی دوآتشه انگار هنوز گرمای تنور را داشتند .یکی از مریدهایشان آورده باود .من نمیدانستم .همهماان
نمی فهمیدیم .ما نجس بودیم .ساواکیها نجس نبودند .شاه هام نباود .رخا هایشاان را روی بناد پهان
نمیکردند .همرشه ی خدا عبا و رداشان را روی تنها درخ بند میانداختند .بهار حتی شاکوفههاای
یکیشان شورت

را روی سرش خش

را ندیادی .

میکرد ،از صبح تا ظهر توی حراط راه میرف  .شورت به سر .هر روز صبح

تا ظهر کارش همرن بود .راه میرف  .شورت به سر.
مجرد میخندید و میزد به جلوی سرش که لاس بود و میگف  :چقدر خر بودیم! میدیدیم و نمیفهمیدیم.
میگف  :باور کنرد دوتاشان توی حراط پالستیک به کفشهاشان میپیچیدند و راه میرفتند! خش خش.
میخندید ،بله :صبح و عصر ،خش خش ! با همدیگر بحثی نداشتند .برای اینکه همه چرز برایشان روشن باود .از
پر

روشن اس  .فقط باید کتاب

باشد تا باز کنی و روایت

را ببرنی .خ  ،خ ! مجادله اشان هام اغلاب

سر شکم بود و نقل شبهاشان شوخیهای رکیک جنسی ،لواط و جماع ،همین .باور کنید.
توی گوش حامد چرزهایی گف و با ه خندیدند .من رفت توی آشپزخانه صدای خنده اشان میآماد .حاماد باه
بهانهای آمد و برای گف  .واقعا که! خنده نداش  .گفتم :شما هم مثال آنهاییاد ،دو روی یاک ساکهایاد.
وگرنه...
اخم میکرد و میگفت :دوباره شروع نکن! ما خودمان کردیم  ،خودمان هم باید پایش بایستیم.
...مجرد را کشتند .اعدام

کردند .میشناختندش .همرشه ریر

جلسه بود".

تا اینجا گلشرری به دو چرز اشاره میکند .یکی ماهر عقب مانده و ارتجاعی دادستانها و شاکنجهگرهاای دوره
بعد از انقالب اس که روزگاری با چپها در ی

بند بودند.

و دیگر اینکاه از زبان حامد میگوید خودمان کردیم و خودمان هم پایش میایستیم .این حارف خیلای
اغراق آمیز است .یعنی چه که خودمان کردیم؟ یعنی ما چپها آنها را به قدرت رساندیم؟ یا ایانکاه
مثل همه تا پیش از قیام با تمام مردم برای سرنگونی شاه فقط همراه بودیم .ایان همراهای باا انقاالب
دموکراتیک مردم چه دخلی به جمله "خودمان کردیم" دارد؟
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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اصال کل نرروهای چپ در صحنه سراس یعنی در مذاکراتی که برن شورای انقالب با ساران رژیا شااه از جملاه
سران ارت  ،ساواک و دوۀ

بخترار صورت گرف

هرچ نقشی نداشتند .حتی از ماذاکرات پشا پارده ای کاه باا

آمریکاییها توسط آن دو گروه ملی و ملی -مذهبیها از ی لرف و آخوندها و موتلفهای ها از لرف دیگر صاورت
گرف

چرزی نمی دانستند .گویا بعدها خبر این اسناد و مذاکرات به مجاهدین و فداییها رسرد .چون کلی پروناده

از این مذاکرات در سفارت آمریکا وجود داش  ،که بعد از اشغال ناموفق و نر بند سفارت توسط فاداییهاا ،رژیا
جدید از وحش این که این اسناد مبادا به دس گروه ها برافتد و ماهر ضدانقالبی اشان افشاا شاود ،خودشاان
سفارت را گرفتند و اسناد را خرد کردند .کلی از آنها را نرز جا به جا کردند.
پ

چپها مثل همه مردم رفتند جلوی گلوۀه .بعد از انقالب ه که بالفاصله سرکوبشان کردند.

فرض بگرری که ماهر این عده بازاری و آخوند داخل زندان ه افشا میشد .با افشای اینها چه اتفاقی میافتاد.
یا با افشای خود خمرنی و نوشتههای ؟ وقتی فکل کراواتیهای مصدقی افتادند دنبال خمرنی ،عمال تائرد غربیها
و سازش ارت

و ساواک را ممکن ساختند.

در شکل گرری کاریزمای خمینی رسانههای غربی و مصدقیها که با حضورشان در کنار آخونادهای کودتااچی،
زش خویی و خران بازاریها و آخوندها را درکودتای برس هش مرداد پنهان میکرد ،نق
نمودند .در اصل این مرانهروهای پروغرب شبه ۀربرال ملی یا ملی  -مذهبی ،بر
آخوندها و بازاری ها به مل ایران نق

خرلی مهمی ایفاا

از هر جریاانی در حقناه کاردن

داشتند و آنها هستند که باید پایش بایستند و پاسخگوی تاریخ باشند.

تنها کاری که چپ انقالبی کرد ،با حضور در صف مردم ،با ذهنیت مبارزه مسلحانه فدایی کاه در شاکل
گیری قیام بهمن نقش داشت همراهی کرد .چه فدایی در صحنه بود و یاا نباود ،آن ذهنیات باهطاور
تاریخی در نسل جوان و انقالبی ما از قبل شکل گرفته بود و کار خودش را در یک شرایط خاص هیجانی
انجام می داد .چه آن تعداد اندک فدایی بودند و یا نه ،سوبژکتیو قیام بهمن از مبارزه مسلحانه فدایی و
مجاهد در دهه پنچاه نشات می گرفت .لذا آنچه چپ در مقطع انقالب و قیام انجاام داد یاک پراتیاک
انقالبی بود و نه سیاستبازی و خیانت.
مگر ک بودند مارکسرس ها و یا چپ هایی که همان روزهای اول انقالب ماهر خمرنای را افشاا کردناد؟ مثال
شاملو یا ایرج اسکندری و خرلیهای دیگر .منتهی افراد و حتی گروههاا نمایتوانساتند جلاوی آن ماوج تاوده وار
پوپوۀرستی را بگررند .خمرنی در پاری

مدعی بود که به دموکراسی اعتقاد دارد .قول داد که نه خودش و نه سایر

آخوندها در مناصب حکومتی قرار نگررند .میگف روحانر فقط نظارت خواهد کرد .به احتمال زیاد این حرفهاا
در آن مقطع ،برخالف ادعای خمرنی ،خدعه نبوده اس  .زیرا نرروهای سراسی با توجه به شرایط و تناسب قوا دائ
در حال تغرررموضع بودند و این تحوالت و رخدادها بود که منجر به تغررر سراسا هاا مایشاد .ۀاذا اگار شارایط
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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دوفاکتو و بالتکلرفی اوضاع ،در حضور دوۀ بخترار و دوۀ بازرگان ،لاوالنیتار مایشاد ممکان باود تاوازن قاوا
تغرررکند .حتی عناصرزندانی رژی شاه نرز توسط دوۀ موق بهکار گرفته شوند .منتهی ایان تاوده هاا و جواناان
انقالبی بودند که علررغ خواس

شورای انقالب و حتی بدون هماهنگی با گروههای انقالبی قرام بهمن را آفریدند.

مسلح شدن تودهها روحره انقالبی و رزمنده جامعه را چندان برابر کرد .اوضاع بهه ریخ باهلاوریکاه خمرنای
مجبور شد سریعا دادگاه انقالبی برای سران ارتشی و دوۀتی رژی پهلوی که بهدستور خود شاه زندانی شده بودناد،
تشکرل دهد تا بتواند جامعه را خلع سالح کند .فرصتی یاف تا درهرجانات آن روزها ،وعدههای دماوکراترکی کاه
قبال در پاری

داده یود ی جا کنار بگذارد و با اعدام هویدا و سران ارت  ،خودش را به ی

رهبر انقالبای مبادل

سازد.
پ

میبرنر که این رخدادها و شرایط تاریخی س که روند تحوالت و شکلگرری ایدئوۀوژیها را باعث میشود و

نه نقشههای دقرق از پر

تعررن شده .سراس و مبارزه انقالبی در کل قابل پر

برنی نرس  .بار آن دیاۀکترا

حاک اس نه باورهای مکانرکی و تقدیرگرایانه.
معهذا مشکل کلی از ماهر انقالبات تودهای س که در آنها صف بنادی لبقااتی و بحاثهاای ایجاابی شاکل
نمیگررد و بهجای

شعارهای سلبی مطرح میشود .االن ه عده ای از احزاب روی همرن پالتفرم شکس خورده

برنامه ریزی کردهاند که اول رژی اسالمی را با ی

انقالب همگانی براندازی تا بعد ببرنر چه میشود.

به داستان باز میگردی  .راوی داستان فاقد نام و تصویرمشخص اس  .حتی سان و ساال او مشاخص نرسا  .او را
میتوان مفهاوم عاام زن -ماادر و شااید ولنای دانسا کاه در جساتجوی حقرقا  ،تااریخ را فقاط در محادوده
"مشخص"ها میتواند بازگو کند.
زیباشناسی داستان در اشکال مختلف به نافهمی و گسس هاایی گاره مایخاورد کاه در پروساه شاناخ شاکل
می گررد .از نظر راوی یا نویسنده همه شخصر ها ،بهجز باربد و رعنا ،در خلق این فاجعه سهرمند حتی آنها کاه
قربانی این شرایط شدند.
اۀبته رعنا که به سن نه ساۀگی رسرده به روای رژی اسالمی در مرز قربانی شدن و گناهکاری قرار دارد و باربد نرز
ازهمان روزیکه به مالقات حامد رف و با حقرق مواجه گردید قربانی شد.
راوی به عنوان ی

همسر در چند جا ح

خوبی از حامد را به ما منتقل نمیکند .با زدن سابرل و تغررار چهاره،

حامد را به مخنثها و خواجهها تشبره کرده و سفردی روی ۀب

را چندش آور توصرف میکند .ایان سافردی باا

سفردی دیوار پش قفسههای خاۀی تداعی میشود .دراینجا به سرکوب اندیشه و تارس تااریخی ناوعی مادیات
میبخشد .یعنی کتابهایی که دور ریخته شده و دیواری که به سفردی و ماتی میزند ،به تهی شادگی و تارس از
دیده شدن دانشی که به ثب رسرده و یا محوشدن همان مرزان از آگاهی که خودش سترون بود اشاره دارد .برای
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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اسالمی ها داشتن هر کتابی بغرر از کتب اسالمی جرم محسوب میشد .آنها معتقد بودند کاه هماه آگااهی هاا و
احکام در درون قرآن جمع شده ،پ

نرازی به کتوب دیگر وجود ندارد.

این جا خواجگی و مخنث بودن ما به ازای تاریخی دارد .مردانگی آنها را میگرفتند تا از آنها نوکرانی بسازند کاه
حتی توان خران کردن ه نداشته باشند .هوی آنها را تغررر میدادند تا سترون شوند و نتوانند ماهر فسااد و
استبداد را افشا و به دیگران منتقل کنند .چون خواجه ها در اندرونی بوده و زیادی به قدرت نزدی

بودند و بر

از دیگران امکان شناخ آن روابط دهشتناک و ناساۀ را داشتند.
یا یکی دوجا از باربد میپرسد که بابا ری

داش ؟ یعنی برای راوی هنوز تواب شدن حامد ی

اۀبته در پایان داستان در مورد داشتن دس

یا چش حامد ه سئوال میکند ،وۀی این ح

شکل می گررد :چرا همسر حامد که مطمئن اس

امکان واقعی س .
متناق ،در خواننده

او هنوز زنده اس  ،در موردش چنرن فکری میکند؟ آیاا تاواب

شده؟ دارد بازجویی و شکنجه می کند؟ آیا حامد همان آدمی س که گوش زنادانیهاا را مایخاورد؟ جریاان آن
شررینی که دس باربد بود و یا خنده پاسدار چه میتواند باشد؟ آیا آن چش های سرخ داخل نقاشیها چش هاای
حامد را تداعی میکند؟ چرا راوی به دکتر میگوید که هدف

روانشناسی باربد نرس  ،بلکه فقط میخواهد بداناد

آنجا چه دیده اس ؟
چرا سرنوش مجرد در زندان برای

هراات

مه اس  .راوی از پدرش میپرسد کاه چارا اجاازه نمایدهراد یا

خارجی جنازه او را بررسی کنند تا ببرند که چه بالیی بر سر او آمده .اینرا مایدانار کاه مجراد قبال از حاماد
دستگرر شد .درس در همان هفتهای که در خانه حامد مخفی شده بود .شبها مجبور بوده سر قرار و یا جلسات
دیگر برود که در یکی از همرن رف و آمدها گرر میکند .این خودش سئوال برانگرز اس  .آیا در زندان ایاندو باا
ه بودند؟ واقعا تا قبل از اعدام مجرد چه بالیی سر او آمده؟
مجرد ک حرف بوده و در ضمن جلسات را اداره میکرده ،او تنها کسی س که باا عمال نوشاتن ،تااریخ را ثبا
میکرد .در جلسات فقط حرف نمیزد .کار ه میکرد .مینوش  .وقتی فراری باود و یا
مخفی شد ،صبح تا شب ی

هفتاه در خاناه حاماد

گوشه مینشس و اعالمره تکثرر میکرد .کوهی از اعالمره .اینجا نراز گلشارری باه

اهمر ثب کردن و نوشتن اشاره میکند .پ

مجرد برشترین شباه را به باربد داشته اس  .بخصوص آنکه ک

حرف ه بوده و برشتر مینوشته اس .
داستان پر از وقایع ،شنردهها و حدسرات هوۀناک اس  .مثال راوی در بحث با پدرش میگوید":پدر ،خوب ،اما ایان
معتقدان تو باید بقره را ،آنهایی را که به چرز دیگری معتقدند یا نرستند بخورند ،هان؟،زنده زنده بخورند؟"
میگویند ،یکی هس که گوش آدمها را میخورد ،برای تبرک و ترمن میخاورد .تاوی صاف مالقااتیهاا گفتناد
دخترکی از مالقات پدر و مادرش برگشته پرسرده اند که خب ،چه خبر؟ گفتاه :باباا ریا

داشا  .ماماان دسا

نداش .
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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پدر میگوید :دروغ اس  .شایعه اس .
میگوی  :تازه مگر نباید ما را به چهار مرخ کشرد ،مگر نباید حد زد ،مگر نباید دس و ی

پایمان را برید؟

می گوید :خوب اگر حک این باشد ،باید برید .مگر با عضو فاسد چه کار مایکنناد؟ لبراب مایگویاد بایاد بریاد،
میبرند.
این گفتهها و یا شنردهها با منطق درونی داستان که حول نافهمی و یا عجز انسانها و نسلهاا در انتقاال آگااهی
میچرخد ،بهلورکامل منطبق نرس .
گرچه نقل شده که آدم خواری و تکه تکه کاردن هاا و  ...باه شاکل ناوعی آئارن دربااری در دوره شااه عبااس و
خرلیهای دیگر وجود داشته ،وۀی از لرفی در این دیاۀوگها تا حدی و بهلور دو پهلاو نشاان مایدهاد کاه ایان
خشون های تاریخی و احکام اسالمی به مرور زمان قدری تغررر یافته و امروزی تر شده اس  .یعنی به شانردههاا
نمیتوان اتکا کرد .آن چه ثاب شده و یا به ثب تاریخی رسرده کابل زدن و سایر شکنجهها و اعدام زندانران باوده
اس  .سرنوش خرلیها هنوز نامعلوم اس  .اجساد تلنبار شدند و حتی گورهای دستهجمعی در حال تخریبند.
با این وجود گلشرری خواسته ی

اتصال و پروستگی ما برن دوره های مختلف تااریخی را نشاان دهاد .انگاار کاه

تاریخ ما دائ در حال تکرار فجایع و مضحکه توۀرد خ

خ

هاس .

ما از درک وقایع و تحوالت عاجزی  .از ثب و انتقال آنها به نسلهای بعد ناتوانر  .بخ

قابل توجهی از تاریخ ماا

فاقد آثار نوشتاری س  .یا این آثار اصال وجود نداشتند و یا نابود شدهاند .بههمرن دۀرل تحلرل و ارزیاابی علمای و
منطقی در برن ما شکل نگرفته اس .
استبداد و خشونتی که همزاد آن است ،تاریخ ما را تباه کرده است .ترس و وحشت ،مردم ما را جن زده
کرده .برای درمان این بیماری ،ما ناگزیر باید به هنر و ادبیات پناه ببریم .یعنی پیش از ورود به مقوالت
و بحثهای فلسفی ،انسان ایرانی نیاز به شناخت حسی و عینیتری دارد که متاسفانه همیشاه توساط
سانسور و خودسانسوری به شکلی سمبلیک و رازآلود درآمده و نتوانسته بهطور ماهوی روی فرهنگ و
اخالق اجتماعی ما تاثیر موثری داشته باشد .هیچ گاه زمینه ساز تحوالت تاریخی نبوده بلکاه خاودش
تحت تاثیر تحوالت ابژکتیو تغییر شکل داده است.
تا چیزی خلق نشود ،نقد پا نمیگیرد .نقد و جنبش انتقادی ست که تاریخ ما را دگرگون خواهد کارد.
البته قصدم این نیست که حوزه نقد را به هنر و ادبیات محدود کنم ولی مطمئنم که در کشور ما اولاین
مرحله انتقاد و انتقادپذیری ،ازهنر و ادبیات آغاز میشود .نقد در هر زمینهای که باشد ،آگاهی واقعی را

نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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جایگزین آگاهی کاذب و وارونه میکند .ترس و وحشت را پس میزند .لذا باید بنویسیم و خلق کنایم.
تنها از این راه است که نه تنها طبقه بلکه فرد هم به خودآگاهی میرسد.
از نگاه گلشیری ،برای هنر ،بیشتر دریافت و کشف حقیقت وجاودی فارد مطارح اسات .آن حقیقات
شهودی که مکتوم و ناشناخته مانده و برای دیگران قابل درک و دریافت نیست.
درس

اس

که خرلی از کاراکترها در اصل ترپ اند ،اما گلشرری در این داستان فردیا ومباارزه جمعای را در

کنار ه لرح کرده تا برای هر کدام ی
حکای
خ

هوی مستقل و گاه نامعلوم بسازد .زندگی این افراد "در کل" تاریخ ما را

میکند .این تاریخ خطی خطی س  .نامفهوم اس  .برخی اوقات آن قدرمضح
آن شنرده میشود .حتی قر دادن و رقصردن

اس

که فقط صدای خ

به اشکال دهشتناک ومسخرهای توصرف میشود .هراوالوار و

متعلق به جهان مردگان اس .
تقی شاگرد پدرزن حامد س  .راوی درموردش اینلورمیگوید:
"شاگردش بود .همرشهی خدا ی
میانداخ

جوش چرک کرده ی

بود ،روی چانه ،یا نوک برنی .چش های

جایر

را زیر

و سالم می کرد .سر به راه بود ،امرن ه بود ،نمازخوان .میگفت  :حامد ،چرا نمایفهمای؟ شاماها کاه

دارید الیه الیه میکنی ،جایی ه برای این تقی پردا کنرد .اینها توی کدام لبقه اند؟ از توی کدام قولی شاماها
درآمده اند؟ ی

دفعه ژ 2به دس گرف و رخ پاسداری پوشرد و حاال ه حتما به شاکار شاماها مایرود .مان

میدان  ، .توی چشمهاش نگاه کردهام ،همان وق ها که دختر بودم .همرن که موهای سرم پردا میشد ،سرش
را زیر میانداخ و میرف  .اما توی چشمهاش بود که همان وقت اگر میتوانست ،یک بافهی موی سرم را
غلفتی از پوست سرم میکند".
این کریه اۀمنظری ،همان اندیشه عرنر یافته مذهبی س  ،که درآن دوره بخصوص مخاۀف شدید زیبایی و روابط
عالفی و انسانی بوده .حجب و حرا و امرن بودن

مانع نمیشود ،که بهخالرآنها و موقعر برتری که انقالب به

او داده ،دس به شکار آدمها و حتی آشناترین افراد نزند .مذهب جدید بهلور باۀقوه او را به ی

جنایتکاار مبادل

کرده بود حتی زمانی که هنوزرخ پاسداری به تن نداش .
"نه نمیدانست چرس  .فقط فکر میکردم غرایز سرکوفته اس  .حاال ه نمیدان  ،مثل همرن خوابهام ،دیشب و
هر شب به کی میتوان بگوی ؟ مثال دس و پای ی
دس راست

آدم را بریده باشند ،ی

را بریده بودند .خواب میبرن که دارد روی ی

پای

محاارب را ،یا

پاای چاپ و یا

میرقصد .از کتف راست

و باالی ران چپ

خون فواره میزد ،اما میرقصرد و میآمد به لرف من .دیشب من توی برابان بودم .خوابرده بودم ،به پشا و روی
خاک .میآمد و میرقصرد ،روی ی
میشد ،بزرگتر می شد .دست

پا ،کمرش را قر میداد ،و دست

توی هوا چرخ میخورد .مایآماد و بازرگ

انگار توی آسمان بود ،توی ابرهایی که نبود و پای
نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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میزد :خ  ،خ ! و سایهاش

بکوبند توی خاک فرو میرف و بررون میآمد و روی سنگها کشرده میشد ،خ

افتاده بود روی من  ،روی من و باربد و رعنا ،روی من و باربد و رعنا و حامد و مجرد و حتی اکبر ،حتی پدر ،حتی
تقی و صدای خ

خ

پای پرچرده در پالسترک

مثل هزار لبل پاره...نمیدان  .میآمد ،میآمد .به دکتار ها

نگفت  .گفت دوباره از ناخودآگاه میگوید ،دس آخرفکر میکند حتما دارد ی
پرش  .گفت  :دکتر پ

چرزی میشود ،باربد را برده بودم

چی شد؟ من این بچه را چه کارش کن ؟"
گررترین بخ های داستان اس که در آن رویا با واقعر دره میآمرزد.

این یکی از بلندترین پاراگرافها و نف

پر ازاستعاره و اشاره و ارجاعات درون متنی س  .همرن دس و پای بریده و بافهی کند شده در پارگرافی در اوایل
داستان در توصرف روزمرگی و ابتذال همسایه روبرویاشان آورده مای شاود .انگاار ایان حا
بریدنها ی

تکاه تکاه کاردن و

عمل انتقام جویانه ساده در ناخودآگاه تاریخی ما اس که بهتدریج عرنر مییآبد و به ساختار قدرت

مبدل میشود .حامد خوشبرنی خاص کمونرس های آن دوره را داش  .بخصوص در مورد مردم عادی.
"میگف  :میفهمند ،باالخره میفهمند.
اما راوی میگوید :نمیفهمرد ،خودش نمیفهمرد .مرد همسایه میآید جلو پنجره .سارک مایکشاد تاوی کوچاه.
دیدی میزند .سرگار نمیکشد .همهاش توی کوچه را نگاه میکند ،گِل و گردن میآید .مثال دارم زمرن را کهنهی
خر

میکش  ،اشاره میکند به خودش و ادای زمرن شستن مرا در میآورد .چه حوصالهای دارد! ادا در مایآورد

که برآی کم ؟ و بعد دس میبرد زیر لره ی موی
اس  .روی سرنهی پر پشم
بگوی ؟ دۀ می خواهد ی

و میاندازد پش سرش  .ی

چرزی ه به گردن

آویخته

تکان تکان میخورد .اۀلهی چرزی اس  .اشاره میکند به من .چاه مایتاوان بها
چرزی پرت کن توی صورت

توی پنجره اشان .شاید ی

بافه گر

 .شاید ه آخرش ی

دسا بریاده جسات و اناداخت

بافته برندازم .میاندازم .میبرنرد که میاندازم .ی

ریشه درآورده باشندش ،که هنوز خون پوس غلفتی کنده شده روی

بافهی سراه سراه کاه از

باشد"...

این جمالت با افعال مضارع نوشته شده و زمان حال را نشان میدهد .یعنی حامد و مجرد و دیگران نرستند چاون
آنها به گذشته تعلق دارند.
اما بافه سراه سراه میتواند اشاره ای به یال شبدیز باشد که با وجود زیبایی اسطورهای اش از ریشاه کناده شاده و
همرشه معلق اس و یا دستی که قرار بود آنرا بجوید و به سوی همسایه پرتاب کند ،ی

دس قطع شده تاریخی

س که میتواند وحش روشنفکر سرکوب شده را به سوی توده ناآگاه و بیخرال پرتاب کند.
در جمالت زیربرخی کلمات به فه ساختار و محتوی داستان کم

میکند .آنجایی که میگوید کاش الل شاده

بودم و نمی گفت  .اشاره به خاموشی و الل شدن باربد دارد .یعنی حرف زدن عقوب دارد .ه میتواند باعث کشته
شدن آدم شود و ه باعث الل شدن  .ضمن اینکه آنها مالقات کننده باۀغ را راه ندادند حتی دختر بچه نه ساۀه
را که از نظر شرعی باۀغ به حساب میآید و میتواند شهادت بدهد .پ

پسر بچه پنج ساۀه را میبرناد وۀای هرگاز

نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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نمیفهمر که اوچه دیده که دیگر نمیتواند حرف بزند .اگر چرزی که دیده ،آنقدر هوۀناک باود ،حتماا از ۀحااظ
روانی بهه میریخ  .و اگرچرز مهمی ندیده پ

چرا خاموش شده و حرف نمایزناد .ایان پاارادوک

و تنااق،

داستان اس  .با عقل جور در نمیآید وۀی واقعر دارد .شاید این "سکوت" کاری به وقایع درونی داستان نادارد و
فقط ی
واقع بر

شگرد زیبایی شناختی س  .ترفندی س که ه زمان ما را به محتوی داستان نزدی
از پر

مایکناد وۀای در

ما را در تعلرق و بالتکلرفی نگاه میدارد.

"رعنا روسری داش  .فرم مدرسه اش را پوشرده بود .نگذاشتندش .گفت اقال این یکی را بگذارید ،بیتابی میکناد،
باباش را میخواهد.
کاش الل شده بودم و نمیگفت  .بچهام رف  ،با آن دوپای کوچک
تو .ی

رف  .دست

ساع  ،دوساع  .بعد آمد .همان لور دس توی دسا هماان پاسادار .یا

توی دس ی

پاسدار بود .رف

شاررینی ها دسات

باود.

نمیخورد .پاسدار میخندید .باربد نه .نمیخندید .فقط نگاه میکرد .گفت  :بابات چطور بود مادر؟
حرف نزد .گفت  :دیدی ؟
حرف نزد .گفت "...
در نقل قول زیر بر تردیدها افزوده می شود بخصوص در تفسیر نقاشیها .چون آن چشمان سرخ داخل
نقاشی چشمان بدون عینک حامد را که قبال توسط راوی توصیف شده تداعی میکند .هزارپا یا اژدهاا
می تواند همان ناخودآگاهی باشد که درگیر ترس و وحشت است چون در مورد بچه پنج ساله نمیتوان
از ضمیرآگاه وعقل خودبنیاد حرف زد .شاید سمبلی ست از رشد نیآفتگی .اما همانطورکه قبال گفاتم.
انزوا و خاموشی و در نهایت نگاه کردن و گوش دادن هوشمندانه باربد ،هم نشان از ترس و وحشت ست
و هم به عدم رشد خودآگاهی و آفرینش هنری در او اشاره دارد .او در پروسه این رشد قرار گرفته ولی
احتماال در این مرحله به چیزی که فهمیده آگاهی ندارد .نمیتواند آنرا تبیین کند یا آنرا به درساتی
به تصویر بکشد .البته در جایی حرف از بهبودی و یا عدم مشکالتی نظیار دنادان قروچاه و از خاواب
پریدن او زده میشود .پس مشکل چیزی نیست که دانش کنونی قادربه درک و یا درمان آن باشد .گویا
هرکسی باید خودش خودش را درمان و یا به راز وجودیاش پی ببرد:
گفت « :دکتر ،من به ناخودآگاه چه کار دارم؟ من که نمیخواه این بچه روانکاوی بشود .میخاواه حارف بزناد،
میخواه بدان آنجا چی دیده؟»
نقاشیها را نشان داد .مران آن همه خط کج و کوج ،رنگ به رنگ ،ی

چرزی ه شکل اژدها بود ،یا نمیدان ی

جایی دو تا چش بود ،دو تا چش درش با مردم های سرخ و رگهای سراه توی سفردی چش  .دکتر میگفا
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خط شکسته را میگف هزارپاس  ،آخرهاش دیگار کاغاذ پااره

شده بود .میگف « :میبرنرد؟ باز ه هس ».
گفت  « :آخر آن تو که جانور ندیده ،به باغ وح

که نرفتاه باود .آن تاو زنادانی هسا و زنادانبان .شاکنجه ها

میکنند ،حد ه میزنند .جلو جمع زندانیها به داره میکشند .بگرری باربد ها مثال آن دختارک دیاده کاه
باباش دس ندارد .اینها چه ربطی به دیو شاخدار دارد ،یا اژدهای هف سر؟»
میگف « :من نمیدان  .همرنهاس  .من فقط همرن چرزها را میفهم  .این پسر حرف نمی زند ،اگر حرف میزد
میشد فهمرد .حتی اشاره ه نمیکند».
باربد حرف نمیزند ،هرچ .الم تا کام .وقتی الو میکن ۀباسها را یکی یکی به من مایدهاد .وقتای ها خراالی
میکن  ،میآید مینشرند کنار دست  .میگوی « :باربد ،میشنوی؟ ببرن ،با سرت اشاره کن .بابا ری

داش ؟»

نگاه میکند .میگوی و اشاره میکن به دست « :بابا دس نداش ؟ چش بابا کور شده بود؟»
در پایان الزم است بگویم آنچه من از این داستان "فهم کردم" این است که دراین متن ،تنها جایی که
آگاهی منتقل میشود ،توسط باربد تاریخی و آنهم به زبان موسیقی ست.
دیگر اینکه داستان بر ما چه رفته است باربد؟ بیش

یکی از مهمترین داستانهای کوتاه ماس  .نکات و ریازه

کاریهای تکنرکی و محتوایی زیادی دارد که نراز به کنکاش و مطاۀعه برشتری دارند.
علی اردالن
هشت اسفند 0011

ارژنگ برای خواندن داستان «بر ما چه رفته است باربد؟» به اینجا مراجعه کنید.

بازگشت به فهرست

نقد و بررسی داستان «برما چه رفته است باربد؟»
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نگاهی به قصّۀ «آهو و پرندهها» اثر نیما یوشیج
عبداۀرضا قنبری

از همه چیز صداهایی به گوشام میرسد؛
صداهایی که با یکدیگر گفتگویی منطقی
دارند( .باخترن)
در اوایل قرن سرزده  ،ادبراتِ فارسی وارد مرحلهی
نوینی شد که به ادبراتِ معاصر نام بُردار گشته اس .
در این دوره ادبِ فارسی ،اع ّ از شعر و نثر ،با
رمزگذاری عناصرِ زیباییشناسانهی پرشرن ،بر پایهی
مضامرنِ نوین دربارهی تاریخ و هوی  ،فعاۀر خود را
آغاز نموده اس

و اۀبته با تاثرری که از مفاهر ِ

برآمده از پارادای های آن سوی مرزهای جغرافرایی
خود داشته ،به پاسخگویی تغرررِ شرایطِ سراسی و
اجتماعی از خاللِ نمادها و تمثرلها و استعارهها
پرداخته اس  .ادبراتِ معاصر از ابتدا با پارادای های
ایدئوۀوژی

گوناگون،

همچون

مارکسرس  ،اسالمگرایی و فمرنرس
داشته و این پارادای

ناسروناۀرس ،
خویشاوندی

ها بر فرم و زبانِ متداول

تاثررگذار بوده اس  .دراین دوره رویکردِ خاصّی را در

اند ،برای آثاری به کار می رف

که به دفاع از

اعتقاداتِ خاص برای تغررر شرایط اجتماعی می
پرداخ  .پر فرضهای آن نرز پ

از کناره گرری

رضا شاه در سال  0221ه زمان با فضای باز سراسی
کوتاه مدت ،شروع به آشکار شدن شد .ادبراتِ متعهد
در دهۀ سی ،پ

از بازگش

محمد رضا شاه بعد از

 21مرداد  0222مسلط شد.
نویسندگان و شاعران ،در کاربرد واژه ها ،نماد ها و

آثارِ ادبی مشاهده می کنر که ژان پل سارتر در

استعاره ها و به کار بردن گونه ادبی،به خالقر دس

کتابِ «ادبرات چرس ؟» این رویکرد به فعاۀر ِ ادبی

زدند .واز آنجائیکه اندیشههای بر آمده از ایدئوۀوژی،

را ادبیاتِ انگاژه یا درگیر مینامد که در فارسی به

آزادانه بران شود ،آرام آرام در آثار ادبی

"ادبراتِ متعهّد" ترجمه شده اس .
ادبراتِ متعهّد که نویسندگانِ مارکسرس

نمی توانس

استعاره اهمرتی فراتر از ی
و چپ،

نخسترن فعاالنِ آن بودند ،به دۀرل احساسِ تعهد و

ابزارِ صِرف در آفرین ِ

ادبی یاف  .با استفاده از نماد ،نویسنده و شاعر ،نشانه
هایی را به جای نشانه های دیگر می نشاند.

عالقه ای که به وضعر ِ جامعه و تغررر اوضاع داشته
نگاهی به قصّۀ «آهو و پرندهها» اثر نیما یوشیج
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استعاره ها و سمبل ها ،نه تنها به ایدئوۀوژی

خاصّ محصور نمیشود .به عبارت دیگر ،رمز تا آن جا

نویسندگان شکل می دهد ،بلکه بر خوانندگان و

که بر معنایی غرر از معنای ظاهری دالۀ

میکند –

مخالبان تاثرر می گذارد .نویسنده برای مخالب

یعنی معنی مجازی دارد – به عنوان یکی از صور

می سازد .خواننده و مخالب نوشته نرز

خرال در ردیف «استعاره» قرار میگررد و چون عالوه

خود ذهنر

این پرام را در می یابد که در آن استعاره و سمبل ها،

بر معنی مجازی اراده معنی حقرقی و وضعی آن ه

پرام نویسنده در مورد نابسامانی های اجتماعی

امکانپذیر اس  ،باز به عنوان نوعی از صور خرال

نشان

عدمِ

انعکاس دارد .در این مران مخالب نرز واکن

نوعی «کنایه» اس  ،اما از آنجا که به عل

می دهد و در خالل آن نویسنده به تعهد خوی

قرینه ،معنی مجازی آن در ی

عمل کرده و خوانندگان وفاداری به وجود می آورد،

تجربههای ذهنی و عرنی انسان محدود نمیشود از

خوانندگانی که دیگر نماد ها را می فهمند و نرز به

دیگر صور خرال جدا میشود و از نظر ابهام از

دریاف خوی

می رسند.

بعد و ی

سطح از

استعاره و کنایه درمیگذرد و در حدی باالتر از آنها

بین سَمبُل و رَمز با استعاره ،مَرزِ باریکی وجود

قرار میگررد.

دارد.

نمادها نرز به دو شکل در آثارِ ادبی وجود دارند-0 :

یونگ میگوید” :آنچه ما سمبل مینامر عبارت

نماد های قراردادی یا عمومی ،که به سبب تکرار به

نام یا حتی تصویری که

صورت عادی در آمده اس .مانند کبوتر نماد صلح

نماینده چرز مانوسی در زندگی روزانه

،آب نماد نور وروشنی،سرو نماد جاودانگی ،وزمستان

باشد و با این حال عالوه بر معنی آشکار و معمول

نماد مرگ و…-2نماد های خصوصی وشخصی ،که

خود معانی تلویحی بخصوص نرز داشته باشد .سمبل،

فه آن دشوار وبرای خواننده یا شنونده دیریاب اس

معرف چرزی مه  ،ناشناخته یا پنهان از ماس …

و زمان می خواهد تا اندک اندک در ذهن مردم جای

شکل وقتی رمزی و نمادین

بگررد وبرشتر حاصل تخرل شاعر ونویسنده اس .

از معنی آشکار و

تبریزی و خدا

اس

از ی

ممکن اس

بنابراین ی

اصطالح ،ی

کلمه یا ی

تلقی میشود که به چرزی بر
مستقر

خود دالۀ

کند .سمبول دارای جنبه

«ناخودآگاه» وسرعتری اس

که هرگز به لور کامل

توضرح نگردیده اس  … .ذهنِ آدمی در کندوکاوِ

مثال موالنا خورشید را سمبلِ شم
قرار داده بود یا صادق هدای

زنبورِ طالیی را در

بوف کور سمبل عاشق.
داستان نمادین از نویسنده حرک

نمیکند ،بلکه

سمبل به تصوّراتی میرسد که خارج از محدودۀ

حرک

استداللُ معموۀی اس ( ”.کارل گوستاو یونگ ،انسان

را پردا می کند .بنابر این نوع مخالب در آثار رمزی

از سوی خواننده اس  .خواننده معنای نمادها

و سمبولهای )

بسرار مه اس  .برای شناخ ِ رمزِ ی

رمز به عنوان یکی از صُوَرِ خرال ،استعارهگونهای اس

نویسنده و آثارش را بررسی کردتا رمز گشایی شود.

بدون قرینه که در آن دالۀ

«مُشبهبِه» بر مُشبه

اثر باید

برشتر آثارِ رمزی در جهانِ سوم سراسی اس .

نگاهی به قصّۀ «آهو و پرندهها» اثر نیما یوشیج
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خواننده به دنبال مفاهر ِ فلسفی واجتماعی اثر نمی

نق ِ نرما را در شاعران و پرروان وی به وضوع می

گردد.

برنر .

نیما یوشیج در ادبیّاتِ ما با نام پدرِ شعرِ نو

فروغ فرخ زاد می گوید”:من که خواننده بودم ح

نامبُردار گشته و کمتر به آثارِ نَثرِ وی توجه شده

کردم که با ی

مش

است.

احساسات سطحی و حرف های مبتذلِ روزانه… نرما

در ادبراتِ نوینِ فارسی ،نق ِ بیبدیلِ نیما یوشیج

چش ِ مرا باز کرد و گف ببرن .اما دیدن را خودم یاد

آدم لرف هست ،نه ی

(علی اسفندیاری) انکارناپذیر اس ”.اندیشۀ نرما در

گرفت …(نرمای فروغ.پروند)54.

آستانهی سی ساۀگی شکوفا می شود( .نوگرایی نرما

در اشعار نرما  ،شب ،تاریکی ،و ساحل غاۀبا نماد

و

یوشرج )20.نرما فرزندِ جُنبشِ مشروطه اس

توجه دارد که باید جنب ِ اجتماعی را به زمرنهی
هنری برد(”.پروند )022.نرما یوشرج ،این جوانِ
ساک

و بیادعای مازندرانی”،زادۀ دورانِ انگیزه

اس  ،دورانی که اگر ادبرات نقشی بر مفهومِ اجتماعی
و بردارکردن مل

میباید ایفا میکرد ،نخس

شعر

بدین وظرفه میباید تجهرز میگردید ،شعری که در
مبارزاتِ مردم در لی مدتی ،در برانگیختن حسّ و
رفتارِ توده ها تجربه اندوخته بود ”(.نوگرایی نرما
یوشرج)0۴.
شعر نو در آثارِ نیما ( )021۶-022۴نظام یاف

و

به اوج خود رسرد .او مسائل ِاجتماعی را جایگزین
مفاهر و مضامرنِ کهنه و عموما پر

پا افتاده کرد.

او در جایی بران می کند” :من به رودخانه شبره
هست که از هر کجای آن الزم باشد بدون سروصدا
می توان آب برداش ”.
به گفته استاد شفیعی کدکنی« :این رودخانه
آبشخوری نرس

که از آمد و شدِ نرازمندان و

تشنهکامان آسوده شود و نظاف

خود را از دس

دهد(».پروند )00.در تاریخ ادبراتِ معاصر ،تاثرر و

وضعر

نامطلوب و روز و روشنایی و دریا نشانهی

پر رف

و شرایط مطلوب اس  .قهرمانان او گاه ی

مرد ،گاه ی

که در شرایط نامطلوب

پرنده اس

گرفتار می شوند و رنج می برند .زبانِ او
نشاندهندهی جهان برنی خاصّ وی و نگاهِ ترزبرن و
کنجکاوش به حوادث و جریاناتِ دور برش می باشد.
نرما از نمادگرایی فرانسوی به ویده از آثارِ ماالرمه
که در آن زمان بر بخ

گسترده ای از ادبرات اروپا

سایه افکنده بود ،اۀهام گرفته بود .به هر حال نرما
دریچه ای به سوی شعر گشود که تا به امروز شعاع
آن گسترده تر از گذشته به سوی معانی وسرع و
مفاهر بدیع در ادبرات ،پر

می رود .همانگونه که

در آغاز بران داشته ام ،استعاره و به کار بردنِ نمادها
در اشعار و نوشته های نرما بازتاب بی قراری و رنج او
و روزگارِ خفقانآورِ شاعر اس

و چنان بهجا و درس

به کار گرفته شده اند که تا به امروز تازگی خود را
حف

کرده اند .رمز و رازهایی که هرچگاه از نظر

خواننده پنهان نمانده و نمی ماند.
نمادگرایی در نثرِ نیما نرز خودنمایی می کند .نرما
خود را داستان نوی

نگاهی به قصّۀ «آهو و پرندهها» اثر نیما یوشیج
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و چند اثر دیگر که تنها

نامشان را در نامه ها و نوشته های نرما می توان دید.

از این رو قابل اهمر

اند) ،از چنان ح ّ و

زیباییهای لبرع مدارانهای برخوردارند که خواننده
پ

از خواندن احساس غبن نکند( ”.آیدین مختاری.

نیما در «حرفهای همسایه» درباره کار

چراغ .سال سوم شماره سی و چهار)

داستاننویسیاش میگوید« :این یکی برای من تفنّن

داستان آهو و پرنده ها داستانی نمادین و تمثرلی

و وسرلهای که گریبانِ خود را از دس ِ فکرهای

.آب نمادِ حرات اس  .اما بدرستی نمی توان

اس

اس

موذی بررون بکش  ».او در جای دیگر بران میکند

گف که این داستان با توجه به نشانه هایی که دارد ،

که نرروی خود را در جای دیگر (شعر) که الزم می

از نوع عرفانِ نظریِ عطار نرشابوری در منطقاۀطرر

داند صرف کرده اس .
نرما اغلبِ داستانهای
درستی دریاف

اس
را پاره کرده اس  .او به

یا از نوع نمادِ اجتماعی ،با توجه به جریاناتِ

سراسی واجتماعی عصرِنویسنده .با یادآوری این

که باید در شعرِ فارسی نررو بگذارد.

مطلب که روزگارِ نرما روزگارِ آرمانخواهی بود و

در داستان هایی ه که از وی به ما رسرده اس ،

آثاریکه منتشر می گردید برشتر جانبدارانه و مرامی

نمادها و استعاره ها همان نمادها و نشانه های

بود نه توجه به وادی خلسه و صوفی مآبانه.

متداول در شعر اوس .

نویسنده سعی دارد در پ

گفتگوهای ظاهری

نیما در جایی دیگر تاکرد کرده« :من وق

ندارم

شخصر

داستانهایی را که نوشتهام پاکنوی

کن .

نرما در واقع از انسانهایی سخن می گوید که می

زیاد نوشتهام و خرلی زیاد از

خواهند در این سرزمرن (آبگیر) به درستی زندگی

زمانهای قدی و بسراری را شخصا سوزاندهام و به

کنند .همه از داشته های آن برابر استفاده کنند و از

کارهای دیگر که در نظر من برای مردم الزمتر اس

سهمی برابر بهره مند شوند.

داستانهای کوچ

مشغوۀ ».

های داستان ،نظرات خود را مستتر کند.

او می خواهد روی مردم اثر بگذارد ،چه با شعر و چه

”وی قاۀب های موجود و ساختارهای قصه و افسانه

با داستان .اما خود پی میبرد که در شعر موفقتر

را ،برای بران دردها و آالمِ اجتماعی کافی میداند.

به کار می شود و در شعر

بنابراین در نوشتن داستان های

از تمثرل و نماد و

افسانه استفاده می کند .اگر که تمثرل و رویکردهای
نمادگرایانه از داستان های نرما برداشته شود ،آنچه
می ماند از ۀحاظ استخوان بندی و ساختار ،و نه از
حرثِ شکلِ روای

اس  ،بنابراین دس

لرحی نو در می اندازد .با این حال مضامرن شعری او
همان اس

که در نثر مورد نظرش بوده اس «.غ

این خفتهی چند ،خواب در چش ِ تَرَش می شکند».
او داستان را به ظاهر برای کودکان می نویسد ،امّا بارِ

و نوعِ نثر ،قابل توجه نخواهد بود.

معنی آن متوجه بزرگساالن اس  .زبانِ داستان و

داستان های نرما که ه به فرمِ افسانه های اجتماعی

شکلِ جریانِ آن متعلق به دنرای کودکان اس  ،اما

نوشته شده اند و ه به قل ِ کسی که به

های تلخ و درد آور و

و سمبلر

تِ ِ آن متعلق به جهانِ واقعر

تغررر در اساسِ شکلِ برانِ هنری اعتقاد دارد (و ه
نگاهی به قصّۀ «آهو و پرندهها» اثر نیما یوشیج
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سرسخ ِ بزرگساالن اجتماع و محرطِ دور و بر

بیراهه رفته ،می تواند به خود آیَد و بازگردد و

اوس  .ما نباید با مالک های ادبرات کودکان و

مسرری درس را انتخاب نماید .ه چنان که جانورانِ

نوجوانان به این داستان نگاه کنر  .نرما خود اعتراف

داستان به برراهه رفتند و بازگشتند.

کرده اس

که قصدِ داستان نویسی نداشته اس  ،امّا

از حق نگذری چندان ه ناموفق ه نبوده اس .
نویسنده سعی کرده اس

بران کند که می توان به

بازاندیشیِ افکار خود پرداخ

و اگر زمانی آدمی به

اما آنچه که در پایانِ داستان حلّ نشده اس ،
"چگونگی راه ندادنِ فرلها به آبگرر" اس

که باید

در ذهنِ خوانندۀ کودک و نوجوان ،و حتی بزرگسال،
تحلرل شود.

منابع:
 پروند ،ویده نامه نرما یوشرج.شماره شش  .اکتبر 0۴42 انسان و سمبل های .کارل گوستاو یونگ ،ترجمه ابولاۀب صارمی .تهران ،کتاب پایا ،چاپ دوم. چراغ ،سال سوم ،شماره سی وچهارم. آهو و پرنده ها .از قصههای شری ،کتاب برای بچه ها .0220 .کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان. نوگرایی نرما یوشرج .خسرو تهرانی .انتشارات آذربایجان .چاپ اول2524 ، ادبرات چرس  .ژان پل سارتر.سرچشمه :سای ادبی  -هنری حضور

زنانِ کُشتهشده از اندوه ،فراوانتر از مَردانِ کُشتهشده در جن

اند...

(چارلی چاپلین) ُ
بازگشت به فهرست

نگاهی به قصّۀ «آهو و پرندهها» اثر نیما یوشیج
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یادداشتی بر رُمانِ"از زن تا زمین"
نویسنده :نرگس مقدسیان /ناشر :روشنگران ومطالعات زنان

فریبا منتظرظهور
رمان "از زن تا زمین" متعلق به
ادبراتِ متعهّد اس ؛ به این معنا که
ادبرات باید در خدم آگاهی افراد
جامعه و دفاع از آزادی و حقرق
باشد و شاید بهلور دقرقتر ،رمان
پروۀتاریایی یا کارگری س .
خان مقدسران در این کتاب به
موضوعات دشواری مانند حقوق
زنان ،آزار جنسی ،محرط زیس و
آۀودگی منابع لبرعی نرز پرداخته
اس .
مکانِ داستان گرالن اس و سه راوی داستان را پر میبرند؛ که هر یکی دو صفحه ی بار راوی و مکان
تغررر میکند و برای سردرگ نشدن مخالب نام راوی و مکان ابتدا ذکر میشود .که این تغررر راویِ پیدرپی
مجال غرق شدن در متن و فضا را میکاهد.
نامهای استفاده شده درداستان نمادین اس  :ایران ،کاوه ،اسماعرل ،خزر ،سحر،آوا ،روشن  ،باب .
شخصر پایهای و جذاب داستان ،ایران خان پنجاه ساۀه اس  ،که هرچ وق برکار نمیماند و به قول شوهرش
کاوه« :ایران برکار نمینشرند .هر کاری از دست بر براید میکند ،از کار در شاۀرزار و آژان گرفته تا
دستفروشی توی بازارها ،تا کار در کارگاه کاج که روشن راه انداخته .اما باز نُهمان گرو هشتمان اس  ».ص 00
ایران خان که در شاۀرزار کار میکند ۀهجهی شررین گرالنی دارد و جا به جا اصطالحات بومی به کار میبرد .او
ه چنرن با دوچرخه به مشتریهای سفارشهای سبزیجات سرخ شده و  ...را میرساند.
از نقاط قوت کتاب ،فضاسازی و توصرفات زیبا و تازه از فضای کار و زندگی لبقۀ کارگر گرالن اس .
زبان داستان حتی در دیاۀوگها ساۀ اس .
راویِ دیگر کاوه  ۶1ساۀه اس  ،کارگر اخراجی معدن که حاال در کارخانه محصوالت بهداشتی و زیبایی نگهبان
اس و شب و روز در تنهایی سرش توی گوشی و فضای مجازی وکانالهای تلگرام .
ُمان"از زن تا زمین"
یادداشتی بر ر ِ
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اۀبته سوتفاه نشود! او فقط متنهای سراسی ،فایل کتابهای سراسی ،یا گزارشهای محرط زیستی و حقوق
زنان که روشن برای میفرستد میخواند .حتی در ذهن ه مدام یاد ایران خان میچرخد و فقط به او یا
کار و بیپوۀی و بدبختیهای فکرمیکند .حاال خرلی دۀتان برای غنج نزند چون آقا کاوهی چش پاک و خوب
ما ،انباردار دس پاکی نرس ...
»فردا که اینجا دوربرن مداربسته بگذارند باید جل و پالس را جمع کن و بروم تازه اگر شان براورم و تا آن
موقع بمان و قسر در بروم .محصوالت گرشه را باید به قرم آبشان کنر وگرنه چرخ زندگیمان نمیچرخد .به
زنهای دورهمی روشن  ،زنهای خانه کاج ،زنهای آژانسی که ایران نرمه وق در آن کار میکند ،همسایه و
فامرل «...ص 52
و زن و شوهر این را حق خود میدانند چونکه صاحب کارخانه دندش نرم و چشم
کارگرها را به موقع بدهد!
ورود به ذهن کاوه و روشن

کور میخواس

حقوق

جا داش همراه با شرطن برشتری باشد.

از زن تا زمرن ما را یاد رمانهای دههی چهل و پنجاه میاندازد .فضا و موضوعاتی که گرچه مد روز نرس اما
ضرورت پرداختن به آن بعد از نر قرن با افزای اعتراضات کارگری و فشار اقتصادی روی کارگران دوباره
احساس شده.
روشن راوی دیگرداستان ،سردبرر مجلهی از زن تا زمرن ،نماد روشنفکریس که برشتر به حقوق زنان و
محرط زیس میپردازد و بعد از حرفهای شررینِ ایران خان  ،گاهی ه میرسر به مقاۀههای روشن :
»روشن گف  :به نظرم عل اصلی جرائمی مثل تجاوز ،عوامل اقتصادی -اجتماعی اس  .در ی جامعه
لبقاتی و نابرابر ،به خالر عدم تامرن جنسی ،این رویاهای ویرانگرانه واعمال خشون آمرز و تجاوز توۀرد
میشوند .عوامل اصلی خشون بر زنان ،نظام لبقاتی اس  .نظام لبقاتی عامل اصلی بازتوۀرد نابرابری اس  .و
هرن نظام لبقاتی و سرمایهداری اس که عل اصلی خشون علره زنهاس  «...ص 005
داستان ،داستانِ موقعر اس  ،موقعر انسان بهخصوص لبقهکارگر در جهان امروزکه دغدغه نان دارد.
رمان دارای اوج و فرودهای شدید نرس و نوعی همراه شدن در زندگی اس .
برای نویسنده اثر خان نرگ

مقدسران عزیز آرزوی موفقر فراوان دارم.

مشخصات کتاب :چاپ اول  -0011انتشارات روشنگران -قطع رقعی 015 -صفحه
قرم  15111تومان
بازگشت به فهرست

ُمان"از زن تا زمین"
یادداشتی بر ر ِ
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نگاهی به کتاب "لَه و عَلَیهِ ویرایِش"

مهدی نوری
نگارندهی این سطور ،پ از قریب به پانزده سال
کار ویرای و سروکلهزدن با هزاران صفحه متن
ادبی و تاریخی و نظری ،شهادت میده
ویراستاری شغلی اس لاق فرسا ،بیاجر و
همگان در باب
چهبسا مزخرف .ک وبر
اهمر اش دادِ سخن دادهاند ،اما ک تر کسی
میتواند تعریف درستی از آن ارائه دهد .ویرای
متن تأۀرفی چه تفاوتی با ویرای ترجمه دارد؟
دس ویراستار تا چه حد باز اس ؟ اگر پای اثری
تأۀرفی در مران باشد ،آیا ویراستار میتواند در
محتوا و چارچوب متن ه دس ببرد یا وظرفهاش
صرفاً ویرگولگذاری و غلطگرری و تغررر چند کلمهی
بیبو و خاصر اس ؟ ویرای ترجمه چه حکمی
دارد؟ آیا اگر مترجمی در کتابی صدصفحهای به لور
متوسط در هر صفحه ی غلط داشته باشد ،میتوان
غلطهای را تصحرح کرد و نثر او را تغررر نداد؟ اگر
دان ی ویراستار در حدی باشد که بتواند خطاهای
مترج را بگررد ،چرا مجاز نباشد گاهی ه سلرقهی
خود را اِعمال نماید؟ اصالً فرض کنر مترج خطای
چندانی ه نداشته باشد ،آیا نظرش در انشای فارسی
ه صائب اس ؟ آیا میتوان چارچوب دقرقی را
تعررن کرد و گف ویراستار در داخل این چارچوب
کم حال مؤۀف یا مترج اس و خارج از آن مُخلّ
کار او؟ و از همهی اینها مه تر ،ویراستار از چه
لریقی میتواند به مخالب نشان دهد که سهم در
کرفر اثر چقدر بوده اس ؟ آیا سپاسگزاری مؤۀف یا
مترج در مقدمهی کتاب تصویری از کار ویراستار در
ذهن مخالب پدید میآورد؟ بهتجربه میگوی خرر.
آیا ویراستار مجاز اس نمونهای از کار خود را در
معرض قضاوت عموم بگذارد؟ روی کاغذ بله ،اما
آنوق دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود و از

همرنروس که ویراستار معموالً پ از اختالف با
مؤۀف یا مترج به سراغ این راه میرود تا بهاصطالح
خودی نشان دهد.
بنا به تعریف ،ویراستار باید فردی باشد دقرق و عاۀ و
زباندان .اما کسی با چنرن خصوصراتی چطور حاضر
میشود به سراغ شغلی برود که هرچک کوچ ترین
تصوری از آن ندارد و معموالً آن را با نمونهخوانی و
نسخهپردازی اشتباه میگررند؟ آیا جز عرفای تذکره
االوۀرا  ،کسی حاضر اس اینگونه زندگی کند؟
سادهترین راهحل این اس که چنرن ویراستاری به
سراغ کار خودش برود و قرد این حرفه را بزند.
بدینترترب مؤۀف یا مترج حاصل کارش را به بنگاه
انتشاراتی میسپرد و ناشر ه پ از یکی دوبار
نمونهخوانی یا حتی بدون نمونهخوانی آن را منتشر
میکند .اۀبته همرن حاال ه بر تر ناشران همرن
رویه را در پر گرفتهاند و کرفر فضاح بار اغلب
آثاری که منتشر میشود شاهدی اس بر این مدعا.
اما آیا راهحل دیگری ه وجود دارد؟ آیا میتوان
تعریف درستی از ویرای به دس داد و شأن و
جایگاه درخوری برای در نظر گرف و زمرنهای
فراه آورد تا افراد شایسته و کاربلد جذب آن شوند؟

نوستالژی ،سانتیمانتالیسم ،سرگردانی
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بنده ،بهرغ آنکه امرد چندانی به تحقق این هدف
ندارم ،تصمر گرفتهام در چند یادداش به وجوهی از
مسئلهی ویرای در زمانهی خودمان بپردازم ،به این
امرد که فتح بابی شود و نوستاۀدیها و کلرشههای
قدیمی را کنار بگذاری و به این قضره از منظر تازهای
بنگری  .در این راستا ،میکوش ابتدا به آسربشناسی
مسئله بپردازم و در حد بضاعت نشان ده که چه
شد به این نقطه رسردی  .از آنجا که پای
آسربشناسی در مران اس  ،لبعاً چارهای نداری جز
آنکه از کلرات بگذری و به سراغ جزئرات و مصادیق
بروی .
***
چنانکه پر تر گفتر  ،مشکل اصلی و بنرادین این
اس که ما تعریف دقرقی از ویرای و کار ویراستار
در دس نداری  .همه خود را متخصص ویرای
میدانند و دربارهی آن اظهارنظر میکنند .هرکسی را
که ببرنرد ،دس ک ی بار در اوقات فراغ یا ایام
بیپوۀی دس بهقل شده و کتابی را ویرای کرده
اس  .پای مسائلی چون «هکسره» و «میباشد» که
وسط میآید ،همه متخصص ویرای میشوند ،غافل
از اینکه همان چند سطر نوشتهشان در تقبرح این
خطاهای رایج ماالمال از خطاهایی اس که خود
تصوری از آنها ندارند .هرکسی دس ک ی بار
شرک در دورههای ویرای فالن استاد را در کارنامه
دارد و لرفه آنکه ،همگام با دشوارترشدن شرایط
اقتصادی ،هر روز بر تعداد این اساترد اضافه میشود.
حقرقتاً چهکاری آسانتر از برگزاری ی دوره آموزش
ویراستاری و تحویلدادن مشتی بدیهرات به تعدادی
عالقهمند شوریدهبخ یا جوانانی جویای کار؟
شگف آنکه همرن شغل بیارج و قرب نرز اصطالحاً
سلبریتیهایی دارد و بنده تصمر گرفتهام در قدم
اول آسربشناسیام به سراغ یکی از همرن
سلبریتیها بروم ،یعنی خان سایه اقتصادینرا.
همرنجا الزم اس متذکر شوم که بنده نه خان
اقتصادینرا را از نزدی میشناس و نه دشمنی
خاصی با او دارم و فقط ی بار ایشان را در جلسهای
دیدهام .بههرروی ،سایه اقتصادینرا ه ویراستار
اس  ،ه در مجالت مختلف دربارهی ویرای مطلب
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مینویسد ،ه مدرس ویراستاری اس و ه کتابی
درباب ویرای دارد .نوشتههای سرشار از نوستاۀدی
اس و سانتیمانتاۀرس در نثرش برداد میکند.
بوده اس و از
شاگرد استادان قدی ویرای
هرکدامشان دهها و بلکه صدها خالرهی عبرتآموز
دارد .با این وصف ،به نظر میرسد گزینهی مناسبی را
برای بررسی وضعر امروز ویرای در ایران انتخاب
کردهای  .خوشبختانه خان اقتصادینرا دو سال پر
نوشتههای درباب جنبههای مختلف کار ویرای را
جمعآوری کرد و آنها را در مجلدی به چاپ رساند.
درنترجه ،ما ه پراکندهگویی را وامینهر و یکراس
به سراغ این کتاب میروی .
کتاب شاملِ سه بخش است« :لَه و عَلَیهِ
ویرایِش»« ،نُکتهها» و «پُرترِهها».
بخش اول با مطلبی تح عنوان «ویرایش و
روشنفکری» آغاز میشود و نویسنده بهزع خودش
پرسشی صدامترازی پر میکشد و میپرسد آیا
میتوان ویراستار را روشنفکر دانس یا خرر .بعد ه
برای پاسخ به این پرس تاریخچهی ویرای در
ایران را مینویسد و مشتی اس دهانپرکن را پش
ه ردیف میکند و درنهای ه رشتهی کالم از
دست خارج میشود و این مطلب بیسروته به پایان
میرسد .حال پرس اینجاس که اصالً چه اهمرتی
دارد ویراستار را روشنفکر بدانر یا نه .وظرفهی
ویراستار معلوم اس و یا کارش را خوب انجام
میدهد یا خرر .این نکته که ویراستار ،خارج از
حوزهی ویرای  ،چه عقایدی دارد و چه ژس هایی
میگررد به خودش مربوط میشود و حلقهی
الرافران  .اتفاقاً اگر امروز بخواهر از ی ویراستار
نام ببری که بر تر به حواشی میپردازد و نظریات
آنچنانی صادر میکند ،این شخص کسی نرس جز
خود خان اقتصادینرا .اساساً اگر چند پرشکسوت
را استثنا کنر  ،چهکسی
حرفهی ویرای
ویراستارجماع را میشناسد که پرگرر اخبار و
حواشیاش باشد؟ اتفاقاً آن نامهای مشهوری ه که
خان اقتصادینرا در این بخ با آبوتاب از آنها یاد
میکند ،بهسببِ کاری جُز ویرای به شهرت رسردند
و بعدها ویراستاری نرز در جملهی فضایلِشان درآمد.
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بنده چون قصد دارم در مطلبی دیگر بهتفصرل به
کارنامهی انتشارات فرانکلرن در مبحث ویرای
بپردازم ،از این مطلب میگذرم و به سراغ باقی کتاب
میروم.
مطلب دومِ بخش اول «ویرایش و مفهومِ نثار» نام
دارد و ۀُبّ ِکالم این اس که ویراستار باید
ازخودگذشتگی داشته باشد و فداکاری کند ،نمونهاش
ه ابواۀحسن نجفی و احمد سمرعی گرالنی .خان
اقتصادینرا میگوید« :در عمل ه روبهروی کسانی
را میدیدم ،مثل احمد سمرعی (گرالنی) و ابواۀحسن
نجفی ،که دریای دان بودند و در فارسی و فرانسه
زبده؛ و میتوانستند وق خود را بهتمامی صرف
نوشتن مقاالت ادبی یا ترجمهی آثار ادبی درجهی
کنند اما باز قل ویرای دس میگرفتند و تمام
مهارت و ذوق و دان و وق خود را بر سر ویرای
متونی صرف میکردند که ،اگر بنا بود خود آن را
بنویسند ،بسی درس تر و گویاتر ،و ه زیباتر
مینوشتند ».از سجاوندی افتضاح و آن «ه »
بیمعنی در پایان جمله که بگذری  ،بعرد اس
فیاۀمثل آقای سمرعی ادعا کند که اگر میخواس از
صبا تا نرما را خودش بنویسد« ،درس تر» از مرحوم
آرینپور مینوش .
این همان مشکل «نوستاۀدی» اس که مثل بسراری
دیگر گریبان خان اقتصادینرا را ه گرفته اس  .بر
لبق این نوستاۀدی ،روزی روزگاری تعدادی نادرهی
دوران در انتشارات فرانکلرن جمع شدهاند و رنسانسی
در کتاب و ترجمه و ویرای بهپا کردهاند و بعد ه
برهوت شده اس و مشتی بیسواد پرمدعای دچار
عقدهی حقارت و اختگی جای آنها را گرفتهاند.
اشتباه نکنرد ،این «عقدهی حقارت و اختگی» را از
خودم درنراوردهام ،بلکه تعبرری اس از خود خان
اقتصادینرا در مطلبی با عنوان «ویرای  ،عقدهی
اختگی و عقدهی حقارت» .این مطلب چهارصفحهای
از سادهانگاری و
آینهی تمامنمایی اس
سانتیمانتاۀرس خان اقتصادینرا و تلقی غلط او از
حرفهی ویرای  .ایشان در ابتدای مطلبشان
مینویسند« :ویراستار آثار ادبی ،در لول عمر کاری
خود ،همواره در انتظار دریاف سفارش از نویسندهای
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بزرگ و نامآور اس  .همهی کارهای خردهریز را
میپذیرد اا بعضی را به لمع نان چربتر و بعضی را
به سبب پر کردن رزومهی خود و… اما چشم
همواره در پی دس هایی اس که ،در بنگاههای
انتشاراتی معتبر ،قراردادهای مه را با نویسندگان
جاافتاده و اس ورس دار امضا میکنند و حسرتمندانه
آرزو میکند یکی از امضاهای پای قرارداد از آن او
باشد .همهی تجربراتی که از اینجا و آنجا اندوخته،
تمام ذوق ادبی و دان زبانیاش ،سرانجام باید این
روز را برای ویراستار رق بزنند :روزی که ،مغرور و
سربلند ،با دردس داشتن نمونهی پر ازچاپ اثر
نویسندهای برجسته به خانه بازآید».
این تصاویر و اوهام فانتزی و موهن فقط ممکن اس
در ذهن خود خان اقتصادینرا شکل بگررد .اما
ادامهی مطلب از این ه موهنتر اس  .ویراستار
مذکور به خانه میآید و متن را مقابل پهن میکند
و میبرند ای دل غافل ،نویسنده پر تر همهی کارها
را بهکمال انجام داده اس « :پ برای ویراستار چه
مانده اس ؟ چه را بسازد؟ چه را تغررر دهد؟ او به
منظرهی پ از باران قدم گذاشته اس  :بَرگها
شستهشده و برّاقاند ،زمرن ن ناک و معطّر ،و آسمان
درخشان و صاف .کجا را بشوید؟ چه چرزی را رنگ
بزند؟ کدام ۀکّه را بزداید؟ میتواند ابلهانه خود را
سرگرم کند :کلمهای را خط بزند ،سطری را باال و
پایرن کند و بهزحم ویرگوۀی را برن دو ۀغ بنشاند.
اما ه خود و ه صاحباثر میدانند این اعمال تا چه
حد مذبوحانهاند ».برگهای شستهشده و براق ،زمرن
نمناک و معطر ،آسمان درخشان و صاف… گمان
نمیکن حتی محمد حجازی و مهدی حمردی
شررازی ه حاضر میبودند به این حد از
سانتیمانتاۀرس تن بدهند.
و ادامهی مطلب« :در مواجههی ویراستار با متن ادبی،
از آنکه خود بهفراس دریاف
و بالفاصله پ
حقرقتاً هرچکاره اس  ،دو عقدهی نهادی متبلور
میشود :یکی عقدهی اختگی و دیگری عقدهی
حقارت ».و نترجهگرری مطلب« :مه نرس آنچه
[ویراستار] میآفریند ،نوشتهای متوسط یا حتی
بیارزش باشد :اگر از بسراری از ویراستاران بپرسرد،
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ترجرح میدهند نویسندهای درجهی دو یا سه باشند
تا ویراستاری درجهی ی  ».حاال که خان اقتصادینرا
تا این حدّ به فروید متوسل شدهاند ،اجازه دهرد ما
ه باب روانکاوی را بگشایر و این متن را حدیث
نف خود خان اقتصادینرا بدانر  .بله ،ایشان ترجرح
میدهند نویسندهای درجهسه باشند تا ویراستاری
درجهی  ،اۀبته در درجهسه بودن و چهبسا درجهچهار
بودن خان اقتصادینرا در هنرِ نویسندگی تردیدی
نرس  ،اما بنده در ویراستار درجهی بودن ایشان
تردید جدی دارم .باقی مطاۀب بخ اول کتاب نرز
مُهمَالتی از همرن دس اس و بنده ،ضمن ابراز
شرمندگی باب پُرچانگیام ،ترجرح میده از آنها
بگذرم و به بخ دوم برس .
امردوارم خوانندگان این نوشته با همرن مثالها
دریافته باشند که خان اقتصادینرا چه تصویر عجرب
و متناقضی از حرفهی ویرای در ذهن دارند .اۀبته
جای تعجب ه نرس  ،وقتی کسی خود را ویراستار
مینامد ،اما شَأناش را اجل از کار ویرای میداند،
وقتی تعریفی از حرفهی ویرای به دس نمیدهد،
وقتی نمیگوید ویرای تأۀرف با ویرای ترجمه چه
تفاوتی دارد ،وقتی تصور میکند مملک پُر اس از
نویسندگانی با نَثری چنان پخته که ویراستار را دچار
عقدهی اختگی و حقارت میکنند ،باید ه دچار این
مُهمَلگوییها شود.
حال از این فلسفهبافیها بگذری و برسر به بخش
دوم ،یعنی «نُکتهها».
لبرعتاً در این بخ عَیارِ علمی بر تر معلوم
نظر
میشود .اوۀرن یادداشتی که در این بخ
نگارنده را جلب کرد نکتهای بود درباب لغتِ
«شوربختانه» .خان اقتصادینرا نوشتهاند اینروزها
استفاده از تعبررِ «شوربختانه» به جای «متأسفانه»
متذکر شدهاند که
بسرار رایج شده و سپ
«شوربختانه» از «متأسفانه» و «بدبختانه» بسرار
غلر تر و سنگرنتر اس و نباید به جای آنها به کار
رود .تا اینجای بحث قبول ،اما شاهدِ مثالها و
مقایسهشان با ه حقرقتاً شاهکار اس  .ایشان برای
کاربردِ «شوربختانه» در ادبِ کهن ،از فردوسی و
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نظامی شاهد آوردهاند ،اما در ادبِ معاصر به سراغ چه
رفتهاند؟ «سپاس از وبالگ خوب و لرحهای زیبا و
هنرمندانهتون ،ی سؤال داشت  :الکهای بِلموندا که
چند رنگاش رو شناسایی کردین ،بسرار شر
هستند .شوربختانه در هرچ فروشگاهی در دسترس
نرستند!» لبعاً ایشان باید جس وجو میکردند و
شواهدی از نویسندگان معاصر میآوردند تا سطحِ
بحث معلوم شود .اما اساساً ،چنانکه در ادامه نرز
خواهر دید ،مشخص نرس خان اقتصادینرا به
دنبال آسربشناسی زبانِ فارسی در مران کدام لبقه
و سطح از جامعه هستند .اگر نویسندگان و مترجمان
و ویراستارانِ معاصر از ۀغ ِ «شوربختانه» در معنای
نادقرق استفاده میکنند ،باید از همانها مثال آورد و
اگرنه ،چه نرازی به مقایسهی فردوسی و نظامی با
خریدارِ محترمِ الک!
همرن نکته در یادداشتی با عنوان «مهمانِ
ناخوانده» ه به چش میخورد ،آن ه با این
مقدمه« :هرچه بازار کتاب بر تر در تسخررِ
کتابهای ترجمه فُرومیرود ،انواع و اقسام
گَرتهبرداریهای رنگارنگ بر تر به دید میآید و
متعاقب آن نرم و پذیرشِ اجباری اصلِ زبان نسب
به آنها بر تر میشود ».آنوق مثالها چرس ؟
«باهاش خوشحاۀ » به جای «از آن راضیام» و «روی
خرابان هفت قرار مالقات داشتر » به جای «در
خرابان هفت قرار مالقات داشتر  .».بنده ه موافق
که گَرتهبرداری از اصطالحاتِ فرنگی در مران
نویسندگان و مترجمان ما زیاد شده ،اما انصافاً کدام
مترجمی ،با چه سطحی از مهارت ،مینویسد «روی
خرابان هفت قرار مالقات گذاشتر »؟ اساساً چرا خان
اقتصادینرا ذکر نمیکنند که این اصطالحات را در
کدام کتابها دیدهاند؟ نکند پای نوشتههای
اینستاگرامی در مران باشد؟ همرن مسئله را در
یادداش «آیا خراالتی شدهام؟!» نرز میبرنر  ،اینبار
در نمونههایی از داستان فارسی و اۀبته باز ه بدون
ذکر مأخذ« :این را به علی گف  ،وقتی سعی می کرد
او را به سبب چند روز ناپدیدشدن مالم کند».؛
«درخش به چشمان سارا بازگش وقتی سختی نان
را زیر دندانهای ح میکرد».
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مؤۀف محترم در یادداش «خود را یا کسی را
خودکشی کردن» به سراغ آسربشناسی اشتباهاتِ
رایج در زبان کودکان و نوآموزان زبانِ فارسی میروند
و میفرمایند آنها از تعبرر غلط «خودش را
خودکشی کرد» استفاده میکنند ،آن ه به این عل
که قادر به تفکر کلمهی «خود» از بدنهی مصدر
«خودکشیکردن» نرستند و چون آن «خود» را ،که
در واقع مفهومِ مفعوۀی دارد ،در جایگاهِ مفعول
میبرنند ،برای جملۀ مفعول اضافه میآورند .بنده که
به عمرم نشنردهام کودک یا نوآموزی از چنرن
تعبرری استفاده کند .معموالً اصطالح کنایی «فالنی
را خودکشی کردند» کامالً آگاهانه و با اهدافِ سراسی
به کار میرود .با اینهمه ،به فرض ه که کودکی
چنرن جملهای بگوید ،بر تر باید نگران چرزی
باشر که در سَرَش میگذرد تا جملهای که بر
زباناش جاری میشود.
در یادداش «سؤالپرسیدن» ،مؤۀف گفتهاند رواج
«سؤالپرسردن» در زبان فارسی میتواند به دۀرل
احتراز از بهکاربردن همکرد «کردن» برای بهگویی یا
تکلرف
حُسنِ تعبرر باشد .بسرار ه عاۀی ،پ
«مطرحکردن» و «کارکردن» و غرره که بسرار ه
رایج هستند چه میشود؟ آیا «کردن» فقط در مصدرِ
«سؤالکردن» بارِ جنسی میگررد؟
خان اقتصادینرا در یادداش «فرمانِ نَحو در
نامگذاری یک فیلم :جدایی نادر از سیمین»
دس به کشفی فمرنرستی زده و چنرن مینویسند:
«این یادداش دربارهی نام ی فرل اس  :جدایی
نادر از سرمرن ،ساختهی پرافتخار اصغر فرهادی.
میکوش از لریق تحلرل نحوی این عبارت نشان
ده که فرلمساز ،آگاه یا نراگاه ،قضاوت را در عنوان
فرل عرضه داشته اس و ،بهخالف آنچه برنندگان
فرض میکنند ،پای خوی را از مردان داستان کنار
از مقدمهچرنیهای
نکشرده اس  ».ایشان ،پ
مضاف مضافاۀرهی ،نترجه میگررند که آقای فرهادی
در عنوان فرل فاعلر را به نادر داده و از دایرهی
میفرمایند
بیلرفی خارج شده اس  .سپ
کارگردان میتوانس نام فرل را بگذارد «جدایی نادر
و سرمرن» که نه سرخ بسوزد نه کباب .در پایان ه ،
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با اشاره به عنوان انگلرسی فرل که در آن از نادر و
سرمرن خبری نرس  ،کامِمان را با یکیدوتا از آن
جملههای هش ریشتریشان شررین میکنند« :از
این منظر ،اۀبته تصمر درستی اس اما با این حذف،
قضاوت فرلمساز ،که در نحو ترتر فارسی مستتر بود،
حذف شده اس  .مخالب غربی فقط با ی جدایی
روبهروس  ،اما مخالب فارسیزبان با خواس جدایی
ی مرد از همسرش :عاملرتی که نهتنها زن ایرانی آن
را خوب میفهمد ،فرلمساز خوب ایرانی ه آن را
خوب میفهمد ،هرچند با ۀب خاموش سخن
میگوید ».بنده حدس میزن عنوان فرل آگاهانه
انتخاب شده ،اما نه به آن معنایی که خان
اقتصادینرا میگویند .اوۀرن دیاۀوگ فرل را به یاد
براورید .قاضی به سرمرن میگوید« :چرزایی که
میفرمایرن دۀرل کافی برای لالق نرس  ».لبق
قانون ایران ،حق لالق با مرد اس  ،در نترجه سرمرن
نمیتواند از نادر لالق بگررد و فقط نادر به ۀحاظ
قانونی میتواند سرمرن را لالق بدهد .بنابراین چهبسا
لعنهای در این عنوان باشد .اما پرشنهاد خان
اقتصادینرا برای عنوان فرل ابداً چنگی به دل
نمیزند« .جدایی» غاۀباً با حرف اضافهی «از» میآید
و بدون آن انگار چِف و بَس ندارد .خان اقتصادینرا
دس ک میتوانستند اندکی خالقر به خرج داده و
مثالً چنرن عنوانی را پرشنهاد دهند« :نادر و سرمرن:
داستان ی جدایی».
یادداش «مشکالت زبانی در سریالِ شهرزاد» از
معدود یادداش های این بخ اس که نکتهی قابل
تأملی دارد ،یعنی استفاده از اصطالحاتِ عامرانهی
غلط و نامتناسب با دورهای که داستانِ سریال در آن
میگذرد .ظاهراً خود خان اقتصادینرا ه فهمردهاند
که باالخره به نکتهی درستی اشاره کردهاند ،چون
هرجانزده شده و در پاراگراف آخر یادداش شان
جملهی بینمکی آورده و همرن یادداش را ه از
چش انداختهاند« :کالمِ آخر ،این یادداش ِ کوتاه را به
نام بزرگ بهرام برضایی مزین میکن  :او که بَسی
بر از آنکه بنویسد ،خواند .او که در تاریخ مو سِپرد
میکند تا از تاریخ بنویسد .تاریخِ ما را بنویسد ».کاش
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خان که هرچکدام از این ویدگیها را ندارند .ایشان در
ادامه میگویند« :ویرای نه نام دارد و نه نان؛ و کسی
که سودای این دو را در سر دارد ه از آغاز باید بداند
که ماهی این دریا نرس  ».بنده نمیتوان این حرف
را قبول کن  ،چون خان اقتصادینرا ثاب کردهاند که
میشود ه نام داش و ه نان و ماهی که چه عرض
کن  ،نهنگِ این دریا بود.
***
آنچه آمد نگاهی گذرا بود به کتاب "لَه و عَلَیهِ
ویرایِش" .چنانکه چندباری ه اشاره کردی ،
مشکل اصلی کتاب این اس که نمیتوان فهمرد
مخالباش کرس  .اگر خان اقتصادینرا میپذیرف
که ابداً در حد و اندازهی اساتردی که مدام از آنها
یاد میکند نرس و به فرض داشتن ایثار و
ازخودگذشتگی ه نمیتواند آثاری در تراز کارنامهی
آنها پدید آورد ،بخ زیادی از مشکل حل میشد.
آنوق ایشان میتوانستند همّ خود را بر این
بگمارند که سطح دان ِ عمومی در بابِ زبانِ فارسی
را اندکی باالتر ببرند و بهواسطهی حضور فعال در
فضای مجازی از خطاهای رایج درگفتار ونوشتار
عمومی اندکی بکاهند .اما خب ،ایشان ابداً چنرن
فروتنیای ندارند و نترجه همان چرزی میشود که
بخشی از آن را در این مطلب شرح دادی  .سرکار
خان  ،هرچک با حمله به آن احمد (احمد شاملو) و
ذکر مناقب این احمد (احمد سمرعی گرالنی) بزرگ
نمیشود .تا اینجا که نشان دادهاید نه نویسندهی
خوبی هسترد ،نه منتقد برجستهای و نه ویراستار
چررهدستی ،ببرنر بعد از این چه میکنرد.
برگرفته از :سای کاغذ ،رسانۀ کتاب

خودِ برضایی ه این جمالت را ببرند و از این بازیِ
زبانی مَعرکه با کلمهی «تاریخ» ۀذّت ببرد.
باقی یادداش های این بخ نرز مشکالتِ سابق را
دارند .مثالً در یادداش های «خطّ ِمورّب» و «االمان
از سهنقطه!» به استفادهی اشتباه از خطّ ِمورّب و
سهنقطه اشاره شده ،اما از آنجا که یکی دو مثال
ذکرشده مأخذی ندارند ،معلوم نرس چه سطحی از
فارسیزبانان و در کجا مُرتکب این خطاها شدهاند.
ضمن آنکه استداللهای نویسنده دربارهی سهنقطه
جای بحث دارد.
بخش سوم کتاب« ،پرترهها» ،یادداش هایی اس
دربارهی ابواۀحسن نجفی ،احمد سمرعی گرالنی و
علی صلحجو .به نظر میرسد خان اقتصادینرا جز
حضور در کالسهای مرحوم نجفی در مرکز نشر
دانشگاهی ،خالرهی شخصی خاصی از ایشان نداشته
باشند ،وگرنه با توجه به ویدگیهای شخصرتیشان
حتماً به آن اشاره میکردند .درباب خلقوخو و
ویدگیهای علمی و گرای های سراسی مرحوم نجفی
ه بهتر اس خوانندگان محترم به مصاحبههای خود
آقای نجفی در جشننامهی ایشان رجوع کنند ،چون
اغلب نکاتی که خان اقتصادینرا میگویند در آنجا
بهتفصرل آمده اس  .بدینترترب امکانی فراه میآید
برای سنج دق و صح و سق مطاۀب خان
اقتصادینرا .بنده درباب حرفهای ایشان دربارهی
آقای سمرعی گرالنی نظری نمیده  ،چون اغلبشان
از جن دلنوشتهاند .فقط میتوان بگوی به نظر
نمیرسد خان اقتصادینرا چه در فن ویرای و چه
در اخالق مرراثبر استاد بوده باشند .در بخ مربوط
به آقای صلحجو نرز میخوانر « :ویرای شکربایی،
فروتنی ،آرام و حوصله میخواهد و شاید ه حدی
از انزواللبی ،گوشهگرری و کنارهجویی ».خود سرکار
☘☘☘

پرسیدند چگونهای؟ گفت :چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر
َ
حال من هم چنین است!
تخته ای بمانند؟ گفتند :صعب باشد! گفتِ :
فریدالدّین عطّار نیشابوری
بازگشت به فهرست
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دانش و اُمید
دو ماهنامۀ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی؛ سالِ دوّم ،شمارۀ  ،01اسفند  0011منتشر شد

شمارۀ جدید "دانش و امید"
با صفحات ویژۀ تاریخ گذشته و حال مبارزات زنان در سراسر جهان ،بررسی بودجۀ  ،0010جُنبشِ معلّمان،
کودکانِ کار ،مواضعِ سلطنتطلبان ،و مطالبی پیرامون بحرانسازی برای روسیه ،تحوّالتِ امیدوار کننده در
آمریکای التین ،نقدِ دموکراسیِ بایدنی ،آشنایی با اتحادیۀ کارگری کرۀ جنوبی ،نقدِ مواضعِ «چپِ وانهاده»،
یادی از عاشورپور ،جُنبشِ محمد خیابانی ،صفحاتِ هنر و ادبیات ،و...

☘☘☘
لینکهای دانلود رایگان فایل پی.دی.اف در تلگرام وگوگل درایو:
https://t.me/DaneshvaMardom/883
https://t.me/honariadabiparnian/88878
نمایۀ عنوان مطالب و نامِ نویسندگان دانش و اُمید ،شمارۀ  9دی  0011در ادامه...

دانش و اُمید
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نمایۀ مطالب و نویسندگان دانش و اُمید ،شمارۀ  01اسفند 0011

✍ گفتارهایی دربارۀ ایران
0اا نوروز و پایداری /زندهیاد پرویز شهریاری
2اا بودجه دوۀ سرزده  ،بودجهای نه برای خروج از بحران /سرام لاهری
2اا سلطن للبی؛ مشرولر یا حکوم مطلقه فردی /شبگرر حسنی
0اا شرخ محمد خرابانی ،نماینده ترقیخواهی باۀنده جنب های دمکراتر ملی /علی پورصفر (کامران)
5اا جنب معلمان ایران /مری محبوب
۶اا مبارزه با کار کودک ،توسط چه کسانی و چگونه؟ /قاس حسنی
4اا بهیاد بکتاش آبترن /کورش ترموریفر
✍ هنر و ادبیّات
خسرو باقری
1اا من آن ققنوس زیبای ؛ بهمناسب  01بهمن ،زادروز احمد عاشورپور
۴اا گذری در جهان بازیگری؛ آخرین کشف استانرسالوسکی :روش تحلرلی جسمانی یا اعمال جسمانی
(بهمناسب  24مارس  4 /فروردین روز جهانی تئاتر /رکناۀدین خسروی)
01اا سوت /هانربال اۀخاص
00اا آنجا  ...زنان ( ...برای نرلوفر قادرینداد و نقاشیهای ) /مرمن مررصادقی
02اا دوشعر از م .ر .لاهریان (مانی کجاس ؟ فرهاد کو؟) و ژ .اصفهانی (هنری واالتر)
02اا دوشعر از شفرعیکدکنی(آن عاشقانِ شرزه؛ بهیاد جانباختگان سراهکل) و علی یزدانی(دست را به من بده)
✍ معرّفی کتاب
00اا زنان علره پوشال ۀربراۀی (کتاب تاریخسازان بریتانرا ،سرمای  1زن) /کورش ترموریفر
✍ چند بحثِ نظری
05اا درباره پردای سوسراۀرس ؛ از کتاب سوسراۀرس  :تخرلی و علمی ( ،)0111فریدری انگل  /برگردان:
اسماعرل صادقی
0۶اا سخنرانی کمال اوکویان ،دبررکل حزب کمونرس ترکره (در اجالس فوقاۀعاده احزاب کونرس و کارگری
در سال  /)2120برگردان :اسماعرل صادقی
04اا برخی ویدگیهای «چپِ وانهاده» /مرتضی حسنی
✍ از رَنج و رَزمِ زنان
01اا درآمدی بر مضمون مبارزات مساواتجویانه زنان /مسعود امردی
0۴اا نگاهی به دگرگونی احوال اجتماعی زنان ایران در قرون اخرر /علی پورصفر (کامران)
دانش و اُمید
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تا ساختن ی

جامعه نو /اریکا تاکئو ،روهان رای /

21اا مبارزات زنان در نرکاراگوئه :از مبارزات رهاییبخ
للرعه حسنی
20اا یادی از مادر بلور ،قهرمان لبقه کارگر آمریکا /تر ویلر ،کاروۀرن رمل
22اا فمرنرس و آگاهی لبقاتی(تأملی بر سالهای ابتدایی جنب های کمونرستی)/آرچانا پراساد /مسعود امردی
22اا پرروزی مادربزرگهای بومی کانادا /ۀرندسی جونز  /آزاده عسگری
✍ نه به جنگ با روسیه
20اا برانره مشترک رؤسای جمهور چرن و روسره
25اا ضرورت اقدام مشترک برای جلوگرری از تالش ایاالت متحده و ناتو برای جنگ با روسره /برگردان :فرشرد
واحدیان
2۶اا بحران اوکراین« :جعبه ابزار» آمریکا خاۀی اس  /اسکات ریتر  /دان و امرد
24اا مات کردن آمریکا در اوکراین /اسکات ریتر  /دان و امرد
21اا چگونگی نگاه به حوادث قزاقستان /علی پورصفر (کامران)
2۴اا فصل جدیدی برای قزاقستان؟ آمریکا بهدنبال منافع ژئوپلرتر  /آنتون التسو  /مسعود پورهاش
✍ امپریالیسم و ضدّ ِامپریالیسم در جهان
21اا کدام دمکراسی؟ نگاهی به «نشس دمکراسیِ» جو بایدن /محمد سعادتمند
20اا واکن های برخی رهبران آمریکای الترن دربرابر تجاوزات ایاالت متحده آمریکا /علی پورصفر(کامران)
22اا پاسخ نوه ساۀوادور آۀنده به گابریل بوری  ،رئر جمهور جدید شرلی :استاندارد دوگانه حقوق بشری و
چپگرایی «شر » /برگردان :للرعه حسنی
22اا تشکرل کابرنه رئر جمهور جدید شرلی با کدام احزاب؟ /محمد سعادتمند
20اا فرازهایی از برانره گروه برناۀمللی مانرفس  /برگردان :مسعود پورهاش
25اا کنفدراسرون اتحادیههای کارگری کره جنوبی /هوشمند انوشه
2۶اا شرخنشرنهای خلرج فارس ،نمایشگاه سرمایهداری نئوۀربرال و پایگاه ضدِانقالب جهانی (ۀذتجویی منحط،
بردهداری مدرن و پادویی امپریاۀرس ) /مرتضی محسنی
✍ چشماندازِ جهان
24اا  21تریلرون دالر ،هزینه نظامیگری از  00سپتامبر 2100
21اا سخنرانی ویجی پراشاد در سمرناری در حاشره کنفران تغرررات اقلرمی در گالسکو نوامبر ( 2120شعار
نگرانی درباره آینده ،ی شعار خردهبورژوایی غربی اس  .باید نگران اکنون بود!) /مری سرنایی
2۴اا سرامارو کاسترو اوۀرن رئر جمهور زن در هندوراس سوگند یاد کرد
01اا آدمأبایی قضایی جوۀران آساند /جان پرلجر  /ناهرد صفایی
00اا خصوصسازی ،جنای علره کشور اس
✍ یادمان
02اا فریدون شایان ،پرکارگر عرصه فرهنگ /شبگرر حسنی
بازگشت به فهرست
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بخارای بهاری منتشر شد
یکصد و چهل و نهمین شماره بخارا با تصویری از استاد محمد احصائی بر روی جلد در  422صفحه از صبح
دوشنبه دوم اسفندماه  0011در کتابفروشیها و دکههای روزنامهفروشی در دسترس است.

نویسندگان این شماره:
ژاۀه آموزگار ا محمدرضا شفرعی کدکنی ا حسن انوری ا
سردمصطفی محقاق دامااد اا ساجّاد آیادنلو اا نصاراهلل
پورجوادی ا مهدخ معرن ا مجرد سلرمانی ا بها اۀدین
خرمشاهی ا حسن مررعابدینی اا ابواۀفضال خطربای اا
عبداۀحسرن آذرنگ ا حسن ذواۀفقاری اا شافق ساعد اا
محماادکری اشااراق ااا سااایه اقتصااادینرااا ااا رسااول
رئر جعفری ا محمدمنصور لبالبائی ا محمود آموزگار
ا مسعود عرفانران ا هاش رجب زاده ا حسرن به روش اا
سعرد فرروزآبادی ا بررگر هوفماان اا بارت فراگنار اا
مسااعود مررشاااهی ااا مصااطفی حساارنی ااا مسااعود
حسرنی پور ا پریسا احدیان ا یاسمرن ثقفای اا مساعود
جعفری منجرلی ا جواد بشری ا نسر بنی اقبال ا مهساا
لهرانی ا علیاصغر تکلو ا شقایق دۀشاد ا رشرد احراری
جشننامه استاد محمد احصائی با نوشتههایی از:
هنگامه فوالدوند ا گلی امامی ا رز عرسی ا جواد مجابی ا هاشمینداد ا مجرد عباسی ا بهزاد حات ا علررضا
سمرعآذر ا علررضا مصطفیزاده ا صداق جباری ا قلرچخانی ا امراۀه فرهادی آردکپان

با هم مروری میکنیم بر مطالب این شمارۀ مجلۀ بخارا:
آسمان را بشویرد /تی .اس .اۀروت /محمدرضا شفرعی

نوروز
آئرنهای کهن آغاز سال نو در مرانرودان /ژاۀه

کدکنی

آموزگار

نقد شعر معاصر فارسی

آسمان را بشویید

روز زبان فارسی ا روز شهریار /حسن انوری
سعدیپژوهی
بخارای بهاری منتشر شد
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قرآن در سعدی (بخ

دوم) /سردمصطفی محقق

داماد

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

معمار واژهها /رز عرسی
چند و چونی در آثار محمد احصائی /جواد مجابی

شاهنامهپژوهی

از حجب تا شوریدگی /علررضا هاشمینداد

فردوسی نام «رست » را چگونه تلف میکرد؟ /سجّاد

درباره خوشنویسی ،تایپوگرافی ،دیزاین و لراحی

آیدنلو

گرافر

ایران باستان

ما خوشبختر  /بهزاد حات

ساالری و پترارۀ آن /نصراهلل پورجوادی

حقرق و زیبایی /علررضا سمرعآذر

حافظپژوهی

زمزمهی محب  /علررضا مصطفیزاده

(روبهرو با محمد احصائی) /مجرد عباسی

حکای پشمرنهپوش تنگخو /مهدخ معرن

تو بزرگی و در آیرنه کوچ

کاریز ( /)21مجرد سلرمانی

ابواۀهول هنر ایران /حمردرضا قلرچخانی

کوتهگویه ( /)01بها اۀدین خرمشاهی

ی

داستان داستاننویسی ( /)01حسن مررعابدینی

فرهادی آردکپان

یادداش های ادبی و تاریخی ( /)00ابواۀفضل خطربی

ایرانشناسی در چین

روز ویده از نزدی

ننمایی /صداق جباری

با محمد احصائی /امراۀه

یادداش هایی از شانگهای ( /)0حسن ذواۀفقاری
فرهنگ

تاریخ معاصر

در متن و حاشرۀ فرهنگ ( /)05عبداۀحسرن آذرنگ

اتحاد شوروی و اشغال ایران به دس متفقرن در

جشننامۀ استاد محمد احصائی

شهریور  /0221نرکالی کوژانوف /شفق سعد

چند نکته دربارۀ جشننامۀ استاد محمد احصائی /علی

تاریخ الهه

دهباشی

کشور گلهای الۀه و آسرابهای بادی (بخ

زندگی و آثار محمد احصائی

محمدکری اشراق

کشف و شهود نوگرای محمد احصائی در شکل و

سایهسار ( /)05سایه اقتصادینرا

محتوای خوشنویسی /

حکای های باستانی ( / )۴رسول رئر جعفری

هنگامه فوالدوند /گلی امامی

دوم)/

متون کهن
بخارای بهاری منتشر شد
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محترقاۀقلوب (بخ

دوم)  /محمدمنصور لبالبائی

در حواشی کتاب در ایران ( /)2۶محمود آموزگار
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سفر کردن و ترجمه کردن /سوزان باسن  /مصطفی
حسرنی
ورارود و یاران مهربان ( /)22مسعود حسرنیپور

تاجیکستان
کتابها و نشریاتی از تاجرکستان ( /)21مسعود
عرفانران

گزارش
گزارش نشس های فرهنگی و هنری مجله بخارا در

از چشمۀ خورشرد ( /)۶5هاش رجبزاده

سال  /0011پریسا احدیان
معرفی کتاب

دیدگاه

هخامنشران آناتوۀی /یاسمرن ثقفی

چند یادداش  /حسرن بهروش

سراهبازی شررازی /مسعود جعفری منجرلی

یادنامۀ پروفسور برت فراگنر
در سوگ ایرانشناس بزرگ معاصر ،برت فراگنر /سعرد

کاشانشناسی ایرج افشار /جواد بشری

فرروزآبادی

نرکوس کازانتزاکر  /نسر بنیاقبال

یادداشتی درباره زندگی پروفسور برت فراگنر /بررگر

هنرمندی با سه چهره /مهسا لهرانی

هوفمان /سعرد فرروزآبادی

نمای های ایرانی /علیاصغر تکلو

ایرانشناسی در اروپا ،دیروز ،امروز ،فردا /برت فراگنر/
سعرد فرروزآبادی
یاد یار مهربان ( /)0۶مسعود مررشاهی
ادبیات جهان

رماننوی

و استدالل اخالقی /شقایق دۀشاد

یاد و یادبود
به یاد اسرر هروی ،پدوهشگر واژهها و اصطالحات
هرات /رشرد احراری

بازگشت به فهرست

بخارای بهاری منتشر شد
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«سمرقند» هم به استقبالِ نوروز  0010رفت
دومین شماره فصلنامه «سمرقند» که باه ناوروز
اختصاص یافته است ،از صبح دوشنبه شاانزدهم
اسفندماه  0011در کتابفروشی ها عرضه می شاود.
این شماره با عکسای کاه افشاین شااهرودی از
مراسم نوروز در تاجیکستان گرفته است بار روی
جلد ،در  810صفحه تنظیم و تدوین شده است.

با هم مروری میکنیم بر مطالب این شمارۀ
مجلۀ سمرقند:

فلسفۀ نوروز
ایزدانی که با سال نو به زمرن بازمیگردند /دکتر
ژاۀه آموزگار
نوروز و مکاۀمه فرهنگی عرب و عج  /دکتر
نظاماۀدین زاهدی (سفرر تاجرکستان در تهران)
نوروز ،زمان مقدس /دکتر مهرداد بهار
نوروز و جشنهای ایرانران (گف وگوی منتشرنشده
با سردابواۀقاس انجوی شررازی)

شیرینیهای نوروزی
گز خوانسار یا گزانگبرن :شهد پارسی /دکتر بهرام
گرامی
نوروز در تاجیکستان (گزارش مصور) /افشرن
شاهرودی
نوروز در دیگر کشورها
نوروز در بخارا /صدراۀدین عرنی بخارایی

آئینهای نوروزی
مقدمات و سفرۀ عرد نوروز /عبداهلل مستوفی
آداب و رسوم سرزده فروردین در ایران/
سردابواۀقاس انجوی شررازی
میخندد و بهار میرسد (بزبز قندی کرس و چرا
حاجی فرروز میخواهد او را بخنداند؟) /آرزو
مختاریان

نوروز در افغانستان /دکتر احمد جاوید
خاطرات نوروزی
نوروز هزار و سرصد /مورخاۀدوۀه سپهر
نوروز در خارک /سردابواۀقاس انجوی شررازی
نوروز در زندان قصر /انور خامهای

استقبال نوروز  0۰10رفت
«سمرقند» هم به
ِ
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دیداری نوروزی با سردضرا اۀدین /ابراهر صفایی
استاد بهار در نوروز ۀِزن هنگام معاۀجه /محمد گلبن

نوروز در دربار ناصراۀدین.شاه /دکتر فووریه /عباس
اقبال
نوروز به روای نخسترن سفرر آمریکا در ایران /اس.
جی .دبلرو .بنجامرن /محمدحسرن کُردبچه

نوروز در عهد قاجار
نوروز /یاکوب ادوارد پوالک /کرکاووس جهانداری
مراس جشن نوروز به روای
قاضرها

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

ناصراۀدینشاه /فالمه

معرفی کتاب
پدوهشی سودمند در باب نوروز در منابع عربی /دکتر
مسعود جعفری جزی

اسباببازی فروش پنجاه سال پیش
(وَق وَق ساهاب ،جِغجِغِه ،مِرمونَ  ،مرخَ  ،فِرفِرِه ،بادبادک و لَب َل  ...نام این اسباب بازیها بود)

بازگشت به فهرست

استقبال نوروز  0۰10رفت
«سمرقند» هم به
ِ
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کَلیلِه و دِمْنه
ابواۀمعاۀی نصراهلل منشی /تصحرح :مجتبی مرنوی تهرانی

َ
لیله مازندران است ،نه شبه قارۀ هند!" به
[در پیوند با این اثر و در همین شمارۀ ارژنگ ،جستاری با عنوان "
ِ
منشاء ک ِ
قلم درویشعلی کوالییان درج شده است].

کَلیلِه و دِمْنه به انشای ابوالمعالی نصراهلل منشی و براساس
تصحیح مجتبی مینوی تهرانی و به اهتمام نیما مهدیکار به
چاپ رسیده است .کتاب کَلیلِه و دِمْنه از مجموعه هاى دانش و
حکمت است که مردمانِ خردمند قدیم گرد آوردند و «به
هرگونه زبان» نوشتند و از براى فرزندان خویش به یادگار
گذاشتند و در دورانهاى متمادى گرامى مىداشتند ،مىخواندند
و از آن حکمت عملى وآدابِ زندگى و زبان مىآموختند.

از کلیله و دمنه در لول سالها ترجمه هاى متفاوتى شده اس که
هر کدام از آنها معایب و محاسن خاص خود را دارد .اما از مران آنها
معروف ترین و پاکرزه ترین ترجمه ،مشهور به کلرله و دمنه بهرام
شاهى اس  .کلرله و دمنه از زبان سانسکری

هند به زبان پهلوى (زبان باستان ایران) ترجمه شد ،سپ

به وسرله

عبداهلل بن اۀمقفع به زبان عربى برگردانده شد .بعدها به دستور نصر بن احمد سامانى به نثر درى نوشته شد و رودکى
شاعر آغاز قرن چهارم آن را به شعر پارسى زیبا درآورد .در اوائل قرن شش ترجمه بلرغ و ادبى دیگرى از آن به
وسرله ابواۀمعاۀى نصراهلل منشى انجام گرف که همان مشهور به کلرله و دمنه بهرام شاهى اس .
در مورد اصلر ابواۀمعاۀى نصراهلل منشى دو روای متفاوت در تاریخ ادبرات ایران اس  :برخى او را از اهاۀى شرراز مى
دانند ،و گروهى دیگر از مردم غزنرن دانسته اند .از آغاز جوانى او الالع دقرقى در دس
جوانى با ادبا و فضالى غزنرن رف
کارهاى دیوانى او مشارک

نرس  ،فقط معلوم اس در

وآمد داشته و مورد تکری و احترام بهرامشاه غزنوى ( )552-500بوده و در

فعال داشته اس  .وى با آنکه هنوز جوان بود وۀى به سبب دان

زیاد به سم

دبررى

خسروشاه (جانشرن بهرامشاه) ارتقا یافته بود .اۀبته محمدبن عوفى در کتاب «جوامع اۀحکایات» ص  ،214نظر
دیگرى دارد« :چون در دبررى ممارس نکرده بود گاه به گاه بر قل او ۀفظى رفتى که از ادب دور بودى»
پ

از خسروشاه ،ابواۀمعاۀى نصراهلل منشى همچنان در دربار غزنویان به خدمات دیوانى خوی

پادشاهى خسرو مل

( )512-55۴به مقام وزارت رسرد .به اعتبار کسب همرن مقام اس
َکلیلِه و ِدمْنه

ادامه داد ،و در زمان
که محمد بن عوفى در
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کتاب پر
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گفته از او صدر اجل یاد کرده اس و در کتاب «ۀباب االۀباب» نرز اس او را در ردیف وزرا و صدور آورده

اس  .اما عل

حب

او در زمان خسرو مل

حاسدان ،مورد غضب شاه واقع شده .پ

زیاد روشن نرس  ،فقط مىتوان حدس زد که شاید به دۀرل سعای
او ،نصراهلل منشى این رباعى را سروده براى خسرو مل

از حب

فرستاده:

«اى شاه مکن آنچه بپرسند از تو روزى که تو دانى که نترسند از تو»
سرانجام شفاع

اهل فضل و ادب در رهایى او از حب

خسرو مل

مؤثر واقع نشد و بعد از سال  555و پر

از

و انقراض غزنویان درگذش .

 512یعنى تاریخ دوران زوال پادشاهى خسرو مل

تاریخ دقیق ترجمۀ کَلیله و دِمنه به وسیلۀ نصراهلل منشى زیاد مشخص نیست .وۀى چون این کتاب را بهنام
ابواۀمظفر بهرامشاه مسعود بن ابراهر نوشته ،میتوان حدس زد که تاریخ آن بعد از سال  500و پر

از سال 55۴

هجرى بوده اس  .از لرفى دیگر چون برخى از اشعار مسعود سعد را در ترجمه خود به عنوان شاهد و تمثرل آورده
اس  ،پ

کتاب پر

از حدود ( 505سال درگذش

مسعود سعد) یا اواخر زندگى آن شاعر ،ترجمه نشده اس .

بنابراین تاریخ انشاى کلرله و دمنه باید برن  552-505بوده باشد .لبق گفته مررزا عبداۀعظر قریب استاد محترم و
مرحوم دانشگاه در مقدمه کلرله و دمنه چاپ تهران 0200 ،شمسى ،این تأۀرف چند سال پ
( )520در تاریخ صد و هفتادمرن سال تأسر

از قتل اۀراشد باهلل

سلسله غزنویان (= حدود  )52۶انجام یافته اس  .بنابراین 52۶

نزدیکترین سال به تاریخ ترجمه کلرله و دمنه اس .
این ترجمه با نثرِ فاضالنه و شاهده و تمثرلهای
عوفى از منشران چرره دس

بهشدت موردتوجه فضال و ادبا قرار گرف  ،لورى که محمد بن

قرن شش و هفت در کمتر از صد سال پ

از ترجمه کلرله و دمنه بهرامشاهى درباره

نصراهلل منشى در کتاب «ۀباب االۀباب» ،صفحه  ،۴2چنرن گفته اس …« :تا دور آخر زمان و انقراض عاۀ هر ک
رساۀتى نویسد یا در کتاب
جمله کتّاب و اصحاب صنع

تنوّتى کند مقتب

فوائد او تواند بود ،چه ترجمه کلرله و دمنه که ساخته اس  ،دستمایه

و هرچک

و آن را فتح نکرده و از منشآت پارسران

اس

انگش

بر آن ننهاده اس

هرچ تأۀرف آن اقبال ندیده اس و آن قبول نرافته»...
نصراهلل منشى هرگز تح تأثرر صنایع ادبى قرار نگرفته و در هرچ موردى در کتاب خود فصاح و بالغ را از چش
دور نداشته اس  .به همرن دۀرل نوشته او از قرن شش به بعد مورد تقلرد و سرمشق تمام ادبا و فضالى بعدى ایران
واقع شده و نق

مؤثرى در این زمرنه ها داشته اس .

لینک دانلود کتاب کلیله و دمنه
نشرِ ثالث ،چاپ دوم ،سال  ،0892تعداد صفحات022 :
https://pdf.rouzegar.com/%D%1B%4D%1B%9D%1B8-%D11%9%D%1A%7D%1AF%D%1A%1DB1%C%D%1A%7D%1AA/%D%1AF%D%1A%7D%18%9D%14%9D%11%9D%1AF%DA%A%9D%1AA%D%1A%7D%1A1-%DA%A%9D%14%9DB1%C%D%14%9D17%9-%D11%9-%D%1AF%D%15%9D%18%9D17%9%D%1A%7D%1AB%D%1B8-%D%18%9D%1B%5D%1B%8D%1A%7D%14%9D%14%9D17%9-%D%15%9D218%9

بازگشت به فهرست

َکلیلِه و ِدمْنه
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اخالق و انسان از دیدگاهِ لنین
تاۀرف :اۀگانا تانونا کروتووا /برگردان :پرویز شهریاری
در مقدمۀ ناشر این کتاب آمده است:
کتابِ اۀگانا تانونا کروتووا  -عضوِ ارشد انسترتو فلسفۀ
فرهنگستان علومِ اتّحادِ شوروی -به تجزیه و تحلرل مسائلِ
اخالقی اختصاص دارد .موۀف ،تمامِ کوش خود را بهکار برده
اس تا به مه ترین مسئلههای مربوط به موازینِ اخالقی
پاسخ دهد :ویدگی اخالق به عنوان ی مفهومِ اجتماعی،
بستگیِ جنبههای لبقاتی و انسانی در آن ،خصوصراتِ گذار از
نظریۀ اخالقی به واقعر و عمل ،نق ِ اخالق در زندگی
اجتماعی و در فعاۀر افراد جداگانه و غرره.
کتاب ،به خصوص ،نظر بررسی انتقادی جامعه شناسی و
اخالقِ بورژوایی اهمر ِ بسرار دارد .در کتاب نشان داده
میشود که چگونه از ی لرف در جامعۀ سرمایه داری ،فسادِ
اخالق (دزدی ،فحشا دورویی و )....تجویز میشود ،و از لرف
دیگر ،نظریهپردازانِ سرمایهداری ،جامعۀ پُر فسادِ خود را نمونۀ
جامعهای قلمداد میکنند که از "آزادی" و "حقوق بشر" دفاع
میکند و در نترجه ،ذهنِ مردمِ ساده و زیرِ ست را از جنب ها و انقالب هایی که پرچ دارِ اخالقِ راسترن هستند،
دور نگه می دارد .در کتاب نشان داده میشود که تمامی تالشِ سرمایهداری جهانی در این اس تا از موازینِ اخالقیِ
مورد قبولِ توده های مردم برای در بردگی نگه داشتنِ آنها استفاده کند و از قرامِ آنها علره بیعداۀتی و فسادِ
حاک بر دنرای سرمایهداری جلوگرری کند.

لینک دانلود کتاب
نشر فردوس ،چاپ اول ،سال  ،0881تعداد صفحات802 :
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/akhlagh-va-ensan-az-didgahe-lenin2

بازگشت به فهرست

اخّلق و انسان از دیدگا ِه لنین
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رِآلپُلیتیکِ انقالبیِ لنین و پاسخ به پَسامارکسیسم
با نوشتارهایی از جرج لوکاچ ،پاول بالنکو کابررا ،جیمز پتراس ،استفان تامینو ،بایرون کالرک و ....

برگردان :مسعود امردی
ی صد [و پنج] سال از انقالب سوسراۀرستی اکتبر 0۴04
روسره می گذرد .انقالبی که به استنادِ پرامدها و تاثرراتِ
شِگَرفِ خود چه در بنای جامعه ای نو و مبتنی بر توسعهی
انسانی در قلمرو اتحاد جماهرر شوروی سوسراۀرستی ،چه در
شکس ِ فاشرس و رهایی بشر از چنگالِ خونرن آن  ،چه در
حمای ِ انترناسروناۀرستی از جنب های کارگران و
زحم کشان و جنب های رهاییبخ

و ضدّ استعماری و

ضدّ امپریاۀرستی در سراسر جهان ،چه در ایجاد توازن قوای
از یکه تازی ویرانگرانه ی

بازدارنده به نفع صلح و ممانع

امپریاۀرس در منالق مختلف جهان و ...بدونِ تردید انقالبی
دوران ساز و در واقع بزرگترین رویداد در حوزه تحوالت
قرن اخرر بود و چش انداز

اجتماعی و سراسی در تاریخ ی
واقعی تحوّالتِ چش گرر و امردبخ

را در برابر انسانِ گرفتار

در دوگانه ی "بربری یا سوسراۀرس " گشود .
دوۀ

کارگری و سوسراۀرستی برآمده از انقالبِ اکتبر از فردای پرروزی انقالب در معرض انواع تالش های

براندازانهی ارتجاع داخلی و سرمایه داری جهانی از جنگ داخلی گرفته تا مداخالت متعدد نظامی ،سراسی،
اقتصادی ،جنگ سرد و...قرار گرف  .هدف اصلی این مداخالت ،ممانع

از شکل گرری و تحکر بنران های

سوسراۀرستی اتحاد جماهرر شوروی بود که نظر کارگران و زحم کشان جهان را به خود جلب نموده بود.
مجموعهی این فشارها لی هف

دهه منجر به ایجاد شرایطی گردید که در سال  0۴۴0به نابودی کشور شوراها

انجامرد .
سرمایه داری جهانی که تمام تالش برنامه ریزی شده و لوالنی مدت خود را بر نابودی این کشور متمرکز کرده
بود ،از ی

سو با جشن و پایکوبی از آن استقبال نمود و از سوی دیگر کوشرد تا توسط نظریه پردازان خود و از

لریق رسانه های جریان اصلی که در اخترار دارد به جهانران آغاز عصر جدیدی را با عنوان "عصر پایان تاریخ" اۀقا
نماید که گویا با نابودی اتحاد شوروی در واقع این اندیشهی سوسراۀرس ِ علمی و مارکسرس -ۀنرنرس هس که به
تاریخ پروسته اس .
انقّلبی لنین و پاسخ به پَسامارکسیسم
ِرآلپُلیتیکِ
ِ
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دیری نپایرد که پرامدهای ویرانگر نئوۀربراۀرس که با خصوصی سازی ،ماۀی سازی ،مقررات زدایی  ،کاالیی سازی
خدمات اجتماعی و مجموعه ای از جه
صندوق برن اۀمللی پول ،بان
محرومر

گرری های اجتماعی و اقتصادی و از لریق نهادهای مقتدر ماۀی چون

جهانی و سازمان تجارت جهانی همراه بود ،نه تنها ویرانه هایی از فقر و برکاری،

و فاصله لبقاتی ،گسترش نابسامانی های اجتماعی چون فحشا و انواع جرائ و بزهکاری ها و ،...فساد و

اختالس بر ویرانه های به جا مانده از اتحاد شوروی در برابر چش همگان قرار گرف

بلکه منالق وسرعی از

کشورهای آسرا ،آفریقا و آمریکای الترن به نمایشگاه بزرگی از این پرامدهای ویرانگر نئوۀربراۀرس

تبدیل شدند.

این پرامدهای ضد انسانی به این منالق نرز محدود نماند و با تهاج به دستاوردهای مبارزاتی لبقه ی کارگر در
اروپا و آمریکا به نابودی بخ

عظرمی از آن در این منالق باصطالح توسعه یافته ی جهان و نابودی دوۀتهای رفاه

در اروپا ه منجر گردید .
امپریاۀرس در شرایط پ
باۀکان از ی

از نابودی اتحاد شوروی کوشرد تا با اقداماتی چون تجزیه یوگسالوی در منطقه ی

سو و از سوی دیگر با مداخالت نظامی در منطقه ی خاورمرانه و براندازی حاکمر

سراسی

کشورهایی چون عراق ،ۀربی و سوریه ،اقدام به تغررر جغرافرای سراسی جهان نماید .اقدامی که با ایجاد جریانات
ارتجاعی چون داع

همراه بوده و تا کنون ضمن نابودی و تخریب گسترده زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی این

منالق  ،مرلرونها آواره و کشته و بی خانمان نرز بر جای گذاشته اس  .این پرامدهای ویرانگر گسترده منجر به
شکل گرری جنب
از همرن روس
آن تح

های اعتراضی وسرع در جهان گردیده اس .
که سرمایه داری جهانی می کوشد تا با تخریب و پوشاۀی نمودن مارکسرس از جوهرهی انقالبی

عناوین مختلفی که با ژس

های آکادمر

و باصطالح "نو" نرز همراه اس  ،مانع توسعهی دوبارهی

اندیشهی انقالبی مارکسرس و بهویده ۀنرنرس در فعاالنِ اجتماعی و تودههای کار و زحم
نئوۀربراۀرس گردد تا شاید بتواند از کابوسِ شکلگرری دوبارهی حکوم

و معترضان به

های کارگری و سوسراۀرستی در منالق

مختلف خود را در امان نگه دارد.
آنها خوب می دانند که تا زمانی که سرست سرمایه داری با پرامد های فقر ،فاصله ی لبقاتی ،محرومر
خدمات اجتماعی چون آموزش ،بهداش

و درمان ،برکاری ،جنگ ،تخریب محرط زیس

از

و ...در جهان وجود دارد،

اندیشهی سوسراۀرستی و مارکسرس به عنوان تنها راه رهایی از این بربری نرز مطرح خواهد بود .
بنابراین یکی از راه های چاره را در تُهیکردن و تحریفِ مارکسرس از محتوی انقالبی آن در قاۀب انواع اندیشههای
پَسامارکسرستی چون"چپِ نو"" ،سوسراۀرس ِ قرنِ برس ویک "" ،مارکسرس ِ پُس مُدرن"" ،سوسراۀرس ِ
دموکراتر

" و ...می دانند.

ناشر :نشرِگُلآذین؛ مرکزی و فروش :خیابان انقالب ،خیابان ابوریحان ،خیابان لبافینژاد ،پالک ،004واحد 0شماره
تماس44921804 :
بازگشت به فهرست

انقّلبی لنین و پاسخ به پَسامارکسیسم
ِرآلپُلیتیکِ
ِ
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باید دوباره رویید
شهنام دادگستر
گزیدۀ سُروده های شهنام دادگستر با عنوان "باید دوباره رویید" توسط انتشارات میرماه منتشر و در اختیار
عالقمندان به شعر و ادبیات قرار گرفت.

ارژنگ :شهنام دادگستر ،شاعر ،نویسنده ،کارشناس زبان و ادبرّاتِ
فارسی ،مدرّس و موۀف دان نامههای آموزشی ،به تازگی و با
توصره دوستداران

دفتر گزیدۀ سُرودههای خود را با عنوان "باید

دوباره رویرد" نشر داده اس  .او شاعری اس توانا و مسلط به فنونِ
شعری و اوزانِ عروضی و نظ ِ نوی نرمایی با انبوهی سُرودههای
متنوع که اگر بخواهد همه آنها را به دس

چاپ بِسپُرَد ،باۀغ بر

چند جلد کتاب خواهد شد .در مران اشعارِ ایشان که پر ترها در
فضای مجازی انتشار یافته ،به باورِ ما غزلِ شورانگرزِ "راه" ،به
بیواسطه برای آشنایی با جهانبرنی ،سب

تنهایی پُلی اس

و

اندیشۀ هنری این شاعرِ گرانمایه بدین مضمون:

راه همان اس که ما رفتهای  /درد همان اس که ما گفتهای
گرچه به بازار ،خَزَف شد عزیز /ما گُهر از جان وُ خِرَد سُفتهای
گَردِ ست از رُخِ مامِ زمرن /ما به پَرَندى ز وفا رُفتهای
آن به دِل /کِى ز بداندی

حسرتِ آرام ِ ی

دَمى خُفتهای

هرچه بِکوبند به ره ماندگان" /راه همان اس "* که ما رفتهای
* اشاره اس

به جمله ای که زندهیاد رحمان هاتفی (حردر

مهرگان) روزنامهنگارِ انقالبی ،سردبرر روزنامه کرهان در دوران
انقالب و عضو هرئ

سراسی کمرته مرکزی حزب توده ایران ،در

روزهای شکنجه دژخرمان در تررماه  02۶2با خون سُرخ خود بر
دیوارِ سلّول زندان نوشته بود" :راه همان اس که من رفت "...

باید دوباره رویید
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ارژنگ انتشار دفترِ مزبور را به این شاعرِ گران مایه صمیمانه تبریک گفته و توضیحات زیر را درباره شاعر و اثر
منتشرشده ،تقدیم عالقمندان به شعر و ادبیات مینماید.

دربارۀ شاعر
دربارۀ زندگی و آثار شاعرِ گرانمایۀ مازندرانی ،شهنام دادگستر ،توضرح کوتاه زیر در فضای مجازی (وبالگ
اسداهلل مشرفزاده) آمده اس :
شهنام دادگستر در سال  022۶شمسی در آالش
را در زیرآب و قائ شهر به پایان برد و پ

سوادکوه چش به جهان گشود .تحصرالتِ ابتدایی و متوسطه

از موفقر در کنکورِ سراسری وارد دانشگاهِ فردوسی مشهد شد و در

رشتۀ زبان و ادب فارسی موفق به کسب مدرکِ کارشناسی گردید و پ
به تدری

از آن مدت ها در آموزشگاه های تهران

پرداخ  .دادگستر ،شاعری اس که ه به شروۀ نرمایی و ه در قاۀبِ کالسر

در نشریاتِ محلّی به چاپ میرسد .ضمناً آن شاعر پراحساس و خوش ذوق با هرئ

می سُراید و اشعارش

تحریریۀ خبرنامۀ بارفروش

(نشریۀ انجمن فرهنگی -ادبی بابلی های مقر تهران) همکاری داشته اس  .دو شعرِ زیر از او اس :
اردیبهشت:
باده افشان شد هوا تا مَس گردد عاۀمی

وۀوۀه افتاده هر جا از دمی یا از نمی

پرچ و تابِ تندِ تاکِ رُسته از اندوهِ خاک

میزداید شرشۀ دل از غبارِ ماتمی

گرم میگردد جهان از مَستیِ مَستانِ مَس

آب خواهد شد یخِ غ ها به سانِ شبنمی

اش

دارد آسمان از رَش ِ شررین بر زمرن

شور دارد آدمی سَرمَس از این بیغمی

نوش باد این ساغرِ ۀبریز از آوایِ خوش

بر هر آن ۀب کاو بخواند نَغمه بهرِ آدمی

میفُروزد پرتوِ صَهبا چراغِ مِهر را

آرمانی میشود گرتی به این برشی ،کمی

چرزی از مَستی نداند آن نَدَندِ ژِندِه رای

کاش همره می شد این

ه دۀی وُ ه دمی

سهمِ من:

باید دوباره رویید
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سه ِ من از زندگی /تنها قل  /سه ِ من در این محرط /پاره چوبی ،مَش ِ آب ،ی

بَلَ  /سه ِ من از زندگی/

مُشتی هوا /پوزه بندی ،مانعِ گَردِ بَال /با زبانی مانده خاموش از غَریو /با نگاهی خسته بر هر ناروا /مُش

وُ قل  /تا

زن بر چهرۀ دیوان وُ کوه /تا نه نقشی ز رنگِ خود به جا /سه ِ من از زندگی...
منابع -0 :مصاحبۀ دوس نازنرن آقای یوسف اۀهی با شاعر -2 /خبرنامه ی بارفروش ،شمارههای  ۶2و 44

در بخشی از پیشگفتار کتاب به قلمِ شاعر چنین میخوانیم:
"...هرگز خود را در بندِ سب
قاۀبِ خوی

و قاۀب گرفتار نکردم؛ زیرا باور دارم که هر شعر ،چون آفریدهای ذیشعور ،پرکره و

را ،بیآنکه شاعر بخواهد بَرمیگُزیند و خود را مینمایاند.

ک ک به این باور رسردم که تنها واژهها ،اندیشهها ،ایماژها و و زبانِ نو ،نشانه تازگی و نو بودنِ شعر هستند؛
ازاینرو غزلهای "سایه" همان اندازه نو هستند که "مُرغِ آمرنِ" نرما ،مُهره سُرخِ" کسرایی" ،خوانِ هشت ِ"
اخوان" ،پریای" شاملو" ،توۀّدی دیگرِ" فروغ ،و ...و همرنگونه اس

اندیشههای نو ،واژههای نو ،و ترکربهای نو

در اشعارِ رودکی ،خرّام ،فردوسی ،سعدی ،حاف  ،وحشی ،بردل ،صائب و...؛ از همرن اس

که در دفتری که

پر ِرو دارید ،از چهارگانی و مثنوی و غزل و قصرده میبرنرد تا انواع کوتاه و بلندِ شعرِ نو؛ فارغ از اینکه من -
سُراینده جوُششیِ این اشعار -چقدر توانایی در برانِ نهفتههای درون داشتهام و تا چه اندازه مُهرِ زبان و اندیشه و
وضعِ روزگار بر آنها آنان نشسته باشد"...
مؤلف :علی یزدینژاد  /ناشر :میرماه  /زبان :فارسی /ردهبندی دیویی / 8fa0642 :سال چاپ / 0011 :نوبت
چاپ / 0 :تیراژ 2111 :نسخه /تعداد صفحات / 024 :قطع و نوع جلد :وزیری(شومیز) /شابک  01رقمی:
 /4118880548شابک  08رقمی/9284118880540 :
متقاضیان خرید نسخه چاپی کتاب میتوانند به شمارهای تلفن دفتر فروش انتشارات میرماه در تهران تماس
گرفته تا کتاب برایشان ارسال گردد 22222910 :و  22222912و 22259218

بازگشت به فهرست

باید دوباره رویید
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انگیزه
خالرات سرگرد غالمحسرن بقرعی
نویسندۀ کتاب« ،سرگرد غالمحسرن بقرعی» در سال
 0211در مشهد ،در ی خانوادۀ مذهبی توۀد یاف .
تحصرالت اوۀره او از مکتبخانه شروع شد ،سپ با
اصرار مادر به مدرسه ابتدایی رف وۀی چون پدرش
کاسبیِ پسر را به مدرسه رفتن ترجرح میداد ،او را به
شاگردی در ی دکان «پاالندوزی» فرستاد .مدتی در
کارگاههای قاۀیبافی و کف دوزی کار کرد و شبها به
کالس اکابر رف  .در سال 0201در امتحانات متفرقه
شش ابتدایی در مشهد شرک کرد و قبول شد.
سپ به استخدام ارت درآمد و در ستاد ۀشکر
مشهد به کار پرداخ  .در تابستان  0221در امتحانات
ورودی آموزشگاه ستوانی قبول شد و به دانشگاه
افسری در تهران معرفی گردید .بقرعی در جریان
گذراندن دوره افسری به درس خواندن ادامه داد و
موفق به اخذ دیپل متوسطه گردید .در سال 0222
دوره دانشکده افسری را با درجه ستوان دومی پراده به
پایان رسانرد و مأمور خدم در ۀشکر خراسانشد .در
سال  0221به عضوی سازمان نظامی حزب تودۀ
ایران درآمد .پ از کشف شبکه نظامی در سال
 0222درحاۀیکه منتظر دریاف درجه سرگردی بود،
در مشهد دستگرر و برای محاکمه به تهران برده شد.
او در دادگاه نظامی ابتدا به مجازات اعدام و سپ به
زندان ابد محکوم گردید و پ از گذراندن  02سال در
زندانهای مشهد ،تهران و برازجان ،آزاد شد و به کار
نویسندگی پرداخ  .لی دو دهه پرآشوب پ از
شهریور  0221صدها جوان ایراندوس با «انگرزه»
مبارزه برای آزادی ایران به عضوی سازمان نظامی
حزب درآمدند .کتاب «انگرزه» عالوه بر آنکه
سرگذش عبرتانگرز یکی از فعاالن سازمان نظامی
افسران حزب تودۀ ایران و رمانی جذاب و
سرگرمکننده اس  ،خواننده را نرز با شرایط اقتصادی
و سراسی مردم در قرن گذشته آشنا میسازد و به
گونهای شروا و تحسرنبرانگرز ،کسبوکار ،زندگی
روزمره ،تلخیها و شررینیها ،گفتگوها و ۀودگیها و
انگیزه

حتی اعتقادات و خرافات رایج آن دوران را برای
خواننده و پدوهشگر امروز ،بران میکند .کتاب
«انگرزه» (نشر رسا ،چاپ اول ،سال  ،0242تعداد
صفحات  )00۴متاسفانه به دشواری قابلِ تهرّه اس و
نسخۀ اۀکترونر آن نرز در اینترن موجود نرس .
احسان لبری در نقدی که بر کتاب"سایههای
گذشته"(اثر رحر نامور) نوشته و درهمرن شماره
میخوانرد ،از آن کتاب و دو کتاب "انگرزه" (اثر
سرگرد غالمحسرن بقرعی)"دهۀ نخسترن"(اثر
خودش) به عنوان نوعی خودزیستنگاری و "رمان
– خاطره" نام برده اس ُ .
در بخشی از کتاب چنین می خوانیم:
" ...غرش رعدآسای چند لراره چرتمان را پاره
کرد ...بیاخترار از جا جست و برای تماشا به
وسط حراط شتافت  ...سه هواپرمای ی باۀه که
تا آن روز به چش هرچ ک نخورده بود با
سرع زیاد از فراز سنگلج گذش و چندین
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دسته کاغذ مانند کبوتران سفرد در دنبالشان به
پرواز درآمد ...بالدرنگ برای به دس آوردن ی
برگ از آن کاغذها بررون پریدم ،همراه هزاران
نفر دیگر از برن خرابهها چش به آسمان دوخت
و مدتی معطل شدم و از این سو به آن سو
دویدم ،وۀی از ب مردم کاغذها را از دس ه
میقاپردند و به ه فشار میآوردند و فح
میدادند ،موفق نشدم .فقط دهان به دهان
شنردم که دول انگلر و شوروی اعالم کردهاند
چون دوۀ ایران بر خالف اصول بیلرفی تح
نفوذ ستون پنج آۀمان قرار گرفته و منافع
متفقرن را به خطر انداخته و به تذکرات
خررخواهانه آنها وقعی نگذاشته  ...ناچار در
ساع چهار و سی دقرقه بامداد امروز نرروهای
زمرنی و هوایی و دریایی آنها از مرز گذشتند ،تا
دس عمال خطرناک آۀمان را از کشور باستانی
ایران کوتاه سازند...
"غروب هفت شهریور تعداد زیادی سرباز بدون
سردوشی و کاله و مُچپرچ ،دو به دو و سه به سه
سراسرمه از خرابان سپه میآیند ...ابتدا به تصور
این که خدم زیر پرچمشان خاتمه یافته و به
عل برقراری صلح و عدم احتراج به اولان خود
میروند ،جریان را عادی تلقی کردم .وۀی پ از
مدتی که دیدم سرباز از سرباز کنده نمیشود و
مردان توپخانه شبره سربازخانه شده ،پر رفت
و پرسردم .کجا میرین؟ ...یکیشان که تصادفاً
مسنتر بود پاسخ داد":خونهمون ...چطور؟
هرچی ...از پریروز میگفتن روسا میخوان بران
تهرون ...بعد از ظهر امروز یه دژبان
موتورسرکل سوار ضمن عبور از جلو واحدها داد
میزد ،اومدن...اومدن ....اومدن ...و بالفاصله
دستور رسرد ممکنه سربازخونه بمباران بشه...

مام به همرن شکلی که میبرنی جر شدی ...
دیگه تو باغشا کسی نرس  ...حتی اسب و
قالرای زبون بسته ه سر به برابون گذاشتن...
فقط اسلحهدار باقی مونده که یکی براد تحویل
بگرره ...میگن هرجا پای روسا رسرده ،قبل از هر
چرز افسرا و درجه دارا رو گرفتن و فرستادن به
روسره ...احتراط شرله ...شمام ۀباس شخصی
بپوشرن که تو مخمصه نرفترن"...
غالمحسین بقیعی در بخشی از کتاب
خاطراتش مینویسد:
"یکی از مسایل مه روز که پروسته در
میشد ،محاکمۀ پزش
مطبوعات منعک
روز روزنامهفروشها داد
احمدی بود .ی
میزدند :فوقاۀعاده! به دار زدن پزش احمدی!....
فردا در مردان توپخانه! ...فوقاۀعاده! ....اذان صبح
خود را به آنجا رساندم غوغای غریبی برپا بود.
ی ترر چوبی بسرار بلند با قرقره و لناب
مخصوص در ضلع غربی مردان به چش
میخورد .نماینده دادستان حکم را قرائ
نمود و قاضی عسکر گف :استغفار و توبه کند و
از مامورین تقاضا نمود که اجازه دهند محکوم دو
رکع نماز بخواند .پ از نماز روی چهارپایه زیر
چوبه دار ایستاد و فریاد زد :ای مردم من قاتل
نرست ! ...یگانه گناه اینه که دستور مافوق را
اجرا کردهام ...و حاال چون از همه ضعرفترم،
همه چرز به گردن من افتاده ...قاتل اصلی
سرترپ مختار و خود رضا شاهه .پاسبانها بر
از این مهل ندادند .حلقه لناب را به گردن
انداختند و به سرع باال کشردند".

بازگشت به فهرست
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تاریخ روسیۀ شوروی
انقالبِ بلشویکی 0902-0928
نویسنده :ای اچ کار /برگردان :نجف دریابندری

جلد اول
https://goo.gl/2LDqVs

جلد دوم
https://goo.gl/h4Nrre

جلد سوم
https://goo.gl/cQWv9w

جلد اول
https://yadi.sk/i/tydtc-MKfy9CM

جلد دوم

https://yadi.sk/i/-DNngaKZfy9Ed

جلد سوم

https://yadi.sk/i/WmUb9F8giwHEH
بازگشت به فهرست
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تاریخ روسیۀ شوروی
نویسندگان :د .پ .کالسیتوف ای .ای .اسمیرنوف آ .ای .کوپانف ن .آ .کازکوا ن .ی .لوسوف ر .ش .گانلین

برگردان :حشم اهلل کامرانی

شکل گرفتن اتحاد جماهرر شوروی سوسراۀرستی با آثار سراسی و اجتماعی و اقتصادی خود ،دارای اهمر بسرار
بود .در چهارچوب دوۀ شوروی ،خلقهای این کشور با اتحاد نزدی و برادرانه به عقب ماندگی اقتصادی و
فرهنگی خود که مرراث تزاریس بود ،پایان دادند و به پرشرفتهای عظر اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،نائل
آمدند .این کتاب برای خواننده عادی در نظر گرفته شده اس و شامل مه ترین ویدگیهای تاریخ خلقهای اتحاد
جماهرر شوروی سوسراۀرستی و توسعۀ اقتصاد ،نظام اجتماعی و سراسی ،مبارزۀ لبقاتی ،ایدئوۀوژی و فرهنگ آنها
اس .

سرفصلهای جلد اول کتاب عبارتند از:
فصل اول :تاریخ باستان
فصل دوم :دوۀ روسره باستان
فصل سوم :مبارزه برای استقالل ،پراکندگی فئوداۀی ،یکپارچگی زمرنهای روسی در قرون چهارده و پانزده
فصل چهارم :دوۀ متمرکز روس ،روسره در نرمه دوم قرن پانزده و در قرن شانزده
فصل پنج  :روسره فئوداۀی در سده هفده
تاریخ روسیۀ شوروی
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فصل شش  :آغاز سده هرجده پردای
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سلطن خودکامه

فصل هفت  :روسره فئوداۀی در اواخر سده هجده
فصل هشت  :زوال سرواژ
فصل نه  :روسره پ

از اصالحات دهقانی

فصل ده  :روسره در عصر امپریاۀرس
فصل یازده  :روسره در نخسترن جنگ جهانی اول ،انقالب بورژوا  -دموکراتر

فوریه

فصل دوازده  :انقالب سوسراۀرستی اکتبر ،آغاز دگرگونی انقالبی جهان
فصل سرزده  :مبارزه جمهوریهای شوروی با مداخالت برگانگان و ضد انقالب داخلی

سرفصلهای جلد دوم کتاب عبارتند از:
فصل چهارده  :احرا اقتصاد ،تشکرل و توسعه اتحاد جماهرر شوروی سوسراۀرستی
فصل پانزده  :ساختمان سوسراۀرس  ،تحکر و تکامل برشتر جامعه سوسراۀرستی
فصل شانزده  :دگرگونرهای عظر در زندگی فرهنگی زحمتکشان
فصل هفده  :جنگ کبرر مرهنی اتحاد شوروی
فصل هجده  :بازسازی و رشد برشتر اقتصاد ملی ،تکمرل ساختمان سوسراۀرس
فصل نوزده  :تحکر برشتر جامعه سوسراۀرستی و گذار تدریجی به سوی کمونرس
فصل برست  :تکامل فرهنگی سوسراۀرستی
اختتامره

لینک دانلود جلد اول
https://ketabnak.com/redirect.php?dlid=888992

لینک د انلود جلد دوم
https://ketabnak.com/redirect.php?dlid=888997

بازگشت به فهرست
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بادها خبر از تغییرِ فَصل میدهند
جمال مررصادقی
رمان "بادها خبر از تغییر فصل میدهند" ،ناخودآگاه خواننده را
به یاد کتاب همسایهها نوشته احمد محمود میاندازد .هردو داستان
دو نوجوان اس که اتفاقی مسرر زندگیشان را تغررر میدهد و
بهانهای میشود برای بران مسائل سراسی و اجتماعی .در مقام
مقایسۀ دو اثر ،به شباه ها و تفاوتهایی برمیخوری که به شناخ
برشتر اثر مررصادقی کم میکنند .و شاید یافتن پاسخی برای
اینکه چرا این رمان به اندازه همسایهها دیده و ماندگار نشد ،ما را با
بخ دیگری از ماجرای ادبرات معاصر آشنا کند.
خالصۀ داستان :قهرمان داستان "بادها خبر از تغییر فصل
میدهند" ،جوانی اس

که بر اثر تصادف پدر ،نانآور خانواده

میشود .او از گذرانی شاد و بیمسئوۀر  ،پا به عرصهی زندگی
اجتماعی مینهد و با جلوههای فساد اجتماعی آشنا میشود .مررصادقی میکوشد از نظرگاه راوی داستان به
دردهای کهنهی جامعه بپردازد .ماجرای رعنا ،پرستار برمارستان که فاحشه میشود ،و دنبال کردن آنچه بر سر او
میآید بهانهای اس برای توصرف فضای قلعه ،بازسازی ۀحن فواح و انگلهایی که از قبل آنها میزیند؛ آن گاه
ماجراهای زیر بازارچه ،معتادها ،باجگررها و زد و بندهاشان با ماموران قانون توصرف میشود .صحنههایی از زندگی
مردم سادهای که قربانی خشون ها ،بیعداۀتیها و جهاۀ ها میشوند به رواۀی خطی در پی ه میآیند و وجود
مشاهدهگر واحد آنها را به ه میپروندد .مررصادقی میکوشد تصویر همه جانبهای از مشغلههای ذهنی جوانان
دههی  0201بدهد که اقتدار پدران را تحمل نمیکنند و عصران کورشان جه مییابد .رمان سرر تحول نوجوانی
از بیخبری تا قرار گرفتن در کوران حوادث احتماۀی و سپ سراسی و متحول شدن و باالخره سرخوردگی او را
دنبال میکند؛ و با گرفتن نترجههای تمثرلی از تغرررات لبرعی ،پرام آموزشی خود را میرساند .باد و توفان آن
سالها ‘خبر از تغررر فصل’ اجتماعی میدادند.
لینک دانلود کتاب890 ،صفحه ،چاپ اول0880 ،
https://t.me/ketabxaneiranshenasi/85927

لینک شنیدن و دانلود کتاب صوتی
https://www.youtube.com/watch?v=RWFOMklQzgE

بازگشت به فهرست

تغییر َفصل میدهند
بادها خبر از
ِ
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در آستانِ اطلسینِ سَحَر
دفتر سُروههای پراکنده و منتشرنشدۀ احسان لبری

ارژنگ 09 :بهمن امسال مصادف با 015مین
زادروزِ فیلسوف ،شاعر و انساندوستِ بزرگ
احسان طبری ،شاهد انتشار ویراستِ نخستِ
کتاب "در آستانِ اطلسینِ سَحَر" حاوی 201
قطعه سُرودهها و ترجمههای پراکنده و
منتشرنشدۀ این دانشمند و شاعر فرزانه
بودیم؛ اثری بِشکوه ،حادثهای ادبی و
رویدادی فرخُنده که سخنِ گردآورندگان و
ویراستارِ مجموعه را در ادامه میخوانیم .برای
دانلود رایگان نسخۀ الکترونیک کتاب
میتوانید برروی تصویر جلد کلیک یا لمس
کنید و یا لینک آنرا در موتور جستجوی
خود وارد نمایید.
https://drive.google.com/file/d/8DXefQPg98O3DtW7EUN8ZfLJJAwhZQpCh/view

☘☘☘

سخنِ گردآورندگان

"آنِ"جاودان و جایگاهِ تاریخی احسان طبری
در این عُمرِ گُریزَنده که گویی جُز خیالی نیست
تو "آنِ" جاوْدان را در جَهانِ خود پَدیدآوَر
که هَر چیزی فَراموُش است و آن دَمْ را زَوالی نیست...

احسان طبری (0۴بهمن 02۴5ساری  ۴ -اردیبهش  ،02۶1درحَصرِخانگی ،تهران)؛ خوب ،بد ،زش
نزدی

یا زیبا،

به  42سال زندگی کرد و در وضعر ِ خاصّی از زندگی به سوی مَرگ رانده و جس اش فنا شد امّا ،احسان

لبری در عملِ تاریخی خود زنده اس  .هر عنوانی که بخواهد او را تعریف کند ،مانند :رزمندهی انقالبی،
نویسنده ،مترج  ،سراس مدار ،پدوه گر ،زبانشناس ،مورّخ ،روزنامهنگار ،شاعر ،فرلسوف ،دیاۀکترسرنِ نابغه و
غرره ،...تنها جنبهای از هستیِ او را توصرف میکند و همهی این عناوین درکنار ی دیگر ه قادر به تعریف و
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شناساندنِ کاملِ هستی او و زیس ِ  42ساۀهی او نرس  .احسان لبری ی

"انساندوس ِ بزرگ" بود که فضرل

و پارسایی از او رَنگ میگرف .
احسان طبری محصول دورانی غوُلآفرین اس  .عصری که با عصرِ متوسطهای این زمانی قابال مقایساه نرسا .
این در مورد همهی ه عصرانِ او مصداق دارد .چه در عرصه ی سراس  ،چه ادبرات و چه اندیشه و هنار و تفکار.
احسان لبری همهی عُمرِ خود را صرفِ آفریدن "آن"ی کرد که او را فراتر از عنوانهای معرفای کاه بَرشامُردی
قرار میدهد .این "آن" با جایگاهی در تاریخ پروند خورده اس که احسان لبری را غرر قابل انکار مایساازد .دو
حاکمر  ۶1سال از تالشِ بیوقفهی خود را صرفِ انکار و فرودآوردن او و اندیشهاش از آن جایگااهی کردناد کاه
گفته آمد .مخاۀفانِ او خواستند تا با تصاوّرِ خاامِ خاود باا "لِاه"کاردنِ او گاردناَفارازی کنناد .برخای منتقادان
"شاعر"نبودن او را در بوق دمردند ،درحاۀی که او ادّعای "شاعری" نداش  ،برخی "نویسانده"نباودن او را باه
ۀحاظِ ادبی پر کشردند ،برخی بر"فیلسوف"نبودن او انگشا

گذاشاتند ،برخای دیگار فعالیاتِ حزبایِ او را

"تباهکنندۀ" استعدادِ او ارزیابی کردند! ...و این همه درحاۀی بود که مدّعران و منتقدانِ او حتّی به اندازۀ آفارین ِ
ی ساۀهی او از ۀحاظِ کمّی و شاید ی ماههی او از بُعدِ کرفی دس آوردی ارائه نکردهاند.
آنچه مه ّ اس  ،زیست و آفرینشِ طبری اس که باید در بوتهی نقد و درکِ نَسلها پاالی
را برای ادامۀ آن "آن"ی که لبری در تالش برای آفرین

یابد و راه توشهای

و "چش بهراهِ زای ِ" آن بوده ،فراه آورد .گامِ اول در

این راه ،معرّفی همهسویه و درس ِ آثارِ گوناگون احسان لبری اس تا درحرنِ خواندهشدن نقاد شاوند و باا نقادِ
خود ،راههای نوینی را بر اساسِ منطق و روشِ اندیشگیِ لبری در پر ِ روی نَسلهای امروز و فردا قرار دهند.
در راستای این تالش ،گردآورندگان این مجموعه پدوه

و دنبالگرری و جمعآوری نف گرری را در مدت بار

از سهسال برای فراه آوردن همه آن چرزهایی که از احسان لبری به عنوانِ کلّی "شعر" در جاهاای مختلاف در
لی زمان بر

از  ۶1سال به شکلِ پراکنده منتشرشده و یا نشده بود ،صورت دادهاند .با وجاودِ محادودیّ هاا در

یافتن منابع ،با سِماج پای فشردی و زمان را هدیۀ جستجو و تالش جمعی خود کردی تا این دفتر در 015مرن
خُجَسته زادروزِ احسان لبری انتشار یابد.
انتشارِ نسخهای تا حدّ ِممکن بیخطا ،قابلِ اتکا  ،و آراسته باه سُارودههاای متناوّع احساان لباری راهِ لاوالنی و
پُرخطری را الزم داش  ،امّا بیپَروای همهی مشکالت ،با شاوری عاشاقانه در ایانراه گاام گذاشاتر و پاایِ کاار
ایستادی تا محصولِ کار به عنوان مرجعی مُستند و مُعتبر ،به دس ِ نَسلِ امروز و فردایی برسد که وظرفۀ سِاتُرگِ
شناخ و نقد و بررسی لبری و پدیدۀ ظهورِ "طباریهاا" در جامعاۀ ماا را باه عهاده دارناد .امرادواری افاراد
صاحبصالحرّ ِ دیگری به بررسی ابعادِ مختلف آثارِ احسان لبری بپردازند و فرهنگِ اندیشه و هنار ایان جامعاۀ
نَحرفگشته از زَمهَریرَ تاری اندیشی و برداد را سَرشارِ دانایی و توانایی سازند.
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همانلور که پر از این گفتر  ،لبری -خوب ،بد ،زش

یا زیبا -زمانِ تقویمیِ  42ساۀه را با فَرازونَشاربِ بسارار

زیس  ،با قل و قدمِ خود "حَماسۀ انسان" را سُرود و او نرز به رفتگان پروس  .امّا "آن"ی را که در شعاعِ هساتیِ
خود خلق کرد ،جایگاهی تاریخی اس .
این جایگاهِ تاریخی و تالش برای دس یابی به آن با عملِ تاریخی احسان لبری زنده اس و تا نَسلهاا اداماه
خواهد یاف  .یادِ عزیزش گرامی!
گردآورندگان 09 /بهمن 0011

☘☘☘
کالمی چند در بارۀ این دفتر
سخنِ ویراستار
دفتری که با عنوان "در آستانِ اطلسینِ سَحَر" در پیشِرو دارید ،حاوی  201قطعه از سُرودهها و ترجمههای
منظومی است که شاعر در قالب های گوناگون (از دوبیتی ،رباعی ،غزل ،قصیده ،مثنوی ،قطعه ،مُسَمَّط ،چارپاره
و شعرِ هجائی گرفته تا شعرِ نو و شعرِ سپید و نثرِ موزونِ شاعرانه )...در بازۀ زمانی چهلساله از حیاتِ حزب
طبقۀ کارگر طبع آزموده و آنها را سُروده است که برخی از آنها برای نخستینبار انتشار مییابند .با
طبقهبندی اینآثار بهترتیبِ زمانِ سُرایش و یا تاریخِ انتشارِ اوّلیۀ آنها در دو بخشِ "سُرودهها"
و"ترجمهها"دراین مجموعه ،گمان میرود این سخنِ طبری دربارۀ داستانهایش،در اینجا نیز مصداق یابد که
" در اثرِ دامنۀ طوالنی زمانِ آفرینشِ این قطعات ،ناچار در آنها اختالفِ سَبک وُ سطح برای خوانندۀ تیزبین
مشهود است".

دربارۀ این مجموعه ،توضیحاتِ زیرین ضروری است:
 )0در آستانِ اطلسینِ سَحَر دربرگررندۀ سُرودههای شاعر (044قطعه) و برگردانِ سُرودههایی از
شاعران ِکشورهای دیگر از زبانهای مختلف به فارسی(۶2قطعه) هستند که عموما در سالهای دور در بازۀ زمانی
 0221تا 02۶0تنها ی بار و به مناسبتی ،دریکی از کتب و نشریاتِ تئوری

وسراسی و اسنادِحزبی (اع از

مجلههای دنرا ،پرکار ،ماهنامۀ مردم ،و ارگانهای مرکزی مردم و نامۀ مردم )...ویا بعضا در نشریاتِ غررحزبی و
فضاهای مجازی با نامِ خودِ شاعر و یا با تخلّصها و امضاهای مستعارِ متعدّدی نظررِ "ا.ط"" ،ا.سپهر"" ،سپهر"،
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"س"" ،ا.استوار"" ،استوار"" ،ا.کوشرار"" ،کوشرار"" ،ا.ک"" ،ک"" ،ا.کارِن" ،)...و معدودی نرز بدون امضا منتشر
شدهاند.
سُرودههای این مجموعه (بهجز چند موردِ انگش شَمار) با مراجعۀ مستقر به منبع انتشارِ اوّۀره ،بازنویسی و
ویرای

شده وبا ذکرِ منبع در زیرِ هر سُروده گردآمدهاند که بهترترب بخ های اوّل (سُرودههای پَراکنده) و دوّم

(ترجمههای پَراکنده) را تشکرل میدهند .با اینحال بهدۀرلِ عدمِ دسترسی به منابع کافی و آرشروهای درحال
انتشار ،بیتردید هنوز اشعار و قطعاتی ازاین دس

وجود دارند تا در ویراس ِ بعدی بهاین برگِ زرّین از گنجرنۀ

غنی شعروادبِ فارسی افزوده شوند.
 )2دراین مجموعه دو شعرِ"شاعرِ مَأیوس" و"کَدوی پوُکْ" برگرفته از دفترِ "گزینۀ اشعار احسان لبری" به
کوش ِ شاعرِ بلندآوازۀ افغان ،زندهیاد "محمدباقر بررنگ کوهدامنی" اس  .کتاب مزبور درسال 02۶2دردورۀ
حاکمر

حزبِدمکراتر ِخلق درافغانستان با عنوانِ نامناسبِ "ازمرانِ ریگها واۀماسها" نَشر یاف

قابلِتوجّهی برای گردآوری سُرودههای پراکندۀ احسان لبری توسط ی

که کوش ِ

غررایرانی محسوب میشد .در کتاب

مزبور که به رغ ِ تشابه اسمی و بهجز چند شعر ،هرچ ارتبالی با دفتر "از مرانِ ریگها و اۀماسها-ترانههای
خوابگون" ندارد ،متنِ  5۶سُرودۀ احسان لبری بدونِ ذکرِ سرچشمه و با تایپی غررحرفهای وبدونِ ویرای
گردآوری و منتشر شدهاند.

 )8در آستانۀ انتشارِ مجموعۀ حاضر ،دو کتابِ زیر نرز بهدس ِ ما رسرد که هری

بهسه ِ خود ،در تکمرلِ

محتوای این مجموعه راهنما و تا حَدّ ِزیادی راهگُشا بودند:
کتابِاول با عنوانِ"مسافرِ شَبپرما" حاوی"سُرودهها و برگردانردههای احسان لبری" درحجمی باۀغ بر
405صفحه با نشری محدود که در نَف ِخود کوش ِ ارجمَندانهای در گردآوری سُرودهها و ترجمههای شاعر
محسوب میشود .این انجامِ ه زمانِ ی

کار یا خلقِ ی

ایده یا اثرِ با مضمون و موضوعی واحد توسط دو یا چند

نفر که ی دیگر را نمیشناسند ،مصداقِ "تَوارُد" یا "مُوارِدِه" اس که لبری ه در کارِ خود به آن برخورده بود و
اینجا و آنجا اشاراتی داشته اس  .ازسوییدیگر ،در ی

بررسی فشرده برروی محتوای کتابِ مزبور ،مشخّصشد

که در انتقالِ متنِ بسراری از سُرودههای پراکندۀ شاعر ،متاسفانه آن دقّ ِ مورد انتظار و اصلِ امان داری و وفاداری
نسب

به متنِ سُرودهها رعای

عنوان "وق

نشده اس  ،بهنحویکه حتّی یکیاز سُرودههای مشهور زندهیاد سراوش کسرایی با

اس " و با مطلعِ "ای توده ،نگارندۀ تاریخ شمایرد!" که بعداز پرروزی انقالب 54به عنوان سُرودی

انقالبی اجرا و ضبط و منتشرشده و بهنوعی شناسامۀ کسرایی محسوب میشود ،بهحسابِ احسان لبری واریز شده
بود .بنابراین اگر یقرنداشتر که با انتشارِ کتابِ "مسافرِ شَبپرما" وظرفۀ سِتُرگِ گردآوری سُرودههای پَراکندۀ
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احسان لبری در سطحِ بایسته و درخوری بهسامان رسرده ،لبعا دیگر نرازی به ادامۀ کارِ گردآورندگان وانتشارِ
مجموعۀ حاضر نمیبود.
کتابِدوّم با عنوان "احسان لبری -لرحی از زندگی و آثارِ او" /سال  0221( 0۴5۴شمسی)
اثرِپروفسور"شااسالم شاممدوف" ،نویسندۀ روس-اُزب

ودکترای علوم زبانشناسی به زبان روسی با درج  25قطعه

اشعارِ احسان لبری که با خط نستعلرق خوشنویسیشده و از قرار الالع مراحل برگردان به فارسی را میگذراند.
در کتاب مزبور جز دو شعر "اُمرد" و "دلتنگیِ پایرز"22 ،شعر منتشرنشده وجود دارد .عالوه بر آنها ،دو تَرانۀ
کودکانۀ "بهار" و "جادّهها" و دو سُرودۀ "غزل برای مادر" و "به همسرِ ارجمندم ،آذر" برگرفته از"صفحۀ
فر بوکِرسمی احسان لبری" ،و نرز سه شعر از منابع دیگر شامل" :نوب

نوب ِ ماس "" ،به رخشندگانِ شبِ

تاری "" ،به شاعرِ مَأیوس" و "دستور") ،جمعا  20سُرودۀ منتشرنشدۀ شاعر هستند که عنوانِ آنها در فهرس با
عالم ِ ستاره (*) مشخص شدهاند .اگرچه میتوانستر بخشی از این مجموعه را به "سُرودههای منتشرنشدۀ
احسان لبری" اختصاص دهر  ،امّا از آنجا که عمدۀ آنها فاقدِ تاریخ هستند ،ۀذا ترجرح دادی آنها را قبلاز
"سُرودهای حزبِ لبقۀ کارگر" دربخ ِ نخس ِ این مجموعه بگنجانر و چنرن نرز کردی .
 )0عنوانِ  80سُرودۀ منتشرنشدۀ احسان طبری که از منابع گوناگون گردآوری و در نمایه با عالم

*

مشخّص شدهاند ،به شرح و ترتربِ زیر اس :
*نوب  ،نوب ِ ماس !(نثرِ موزون) *سوگند(سوگند* )0درود به رخشندگانِ شبِ تاری

*به شاعرِ مَأیوس *دستور

*کدوُی پوُک *غزل برای 21ساۀگی درگذش ِ مادر *به همسرِ ارجمندم ،آذر *بهار(ترانۀ کودکانه با آهنگ)
*جادّهها(ترانۀ کودکانه با آهنگ) *آخرین دهقان *وُۀگا – دُن *خلقها از بهرِ حف ِ صُلح شورا میکنند *تُرعه از
نامِ ۀنرن زیوَر گرف *زِه به تو ای خلقِ ایران *در فَرحبَخ

کشورِ شورا *کنگرۀ صُلحوخلّاقر

لرّار نشست *سُرودِ پهلوانانِ خلق *مادری از کرمان(داستانِ واقعی) *مَعبَدِ دانِ
صُلح *میرسد پر

*بَر شَهپَرِ اندیشه

*میده رایِ خوی

بَر ۀَهِ

به"شاهی"خاموش *غزل (گرچه دیرآمدی ایدوس * )...غزل-به حاف ( -درمان دِه آالمِ

جان* )...غزل (چو سوُزی دردرون باشد* )...قطعه *مَردی (قطعه) *هُنر (قطعه) *راستی (قطعه) *فرزندانِ رَنج.
 )5با هدفِ آسانخوانی و درس خوانیِ سُرودهها ،متنِکلرۀ اشعار بارعای ِ اصلِامان داری و بدونِ دستکاری ،عرنا
از منابعِ مربوله مُنتقلشده و تا حدّ ِمقدور نرز رعای ِ جدانویسی ،عالم گذاری و اِعرابگذاری صورت گرفته
اس  .در پایان مجموعه ،در بخ ِ "واژهنامه" ،معانی نزدی ِ برخی واژههای مهجور ،منسوخ و یا دشوارِ بهکار
رفته در سُرودهها از فرهنگ ۀغاتِ معتبر برگرفته شده و پایانبخ ِ این مجموعه نرز آلبومِ تصاویر احسان لبری
اس .
☆☆☆
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و امّا در مسیرِ گردآوری اشعار و تدارکِ این مجموعه ،محدودیتهایی نیز بهشرحِ زیر وجود داشته و
دارند که در ارزیابی نهایی ،نمیتوان و یا نباید آنها را از نظر دور داشت:

الف) مانعِ نخست ،عدمِتمایلِ متواضعانۀ زندهیاد احسان لبری برای انتشار بخ ِ عمدهای از سُرودههای

که

خود گفتهاس " :با آنکه سَراسرِ عُمر و در لرفی فَراخ شعر سُرودهام ،با اینحال هرگز خود را شاعر نپنداشتهام"
از

(دیباچه با پچپچۀ پایرز) .بنابراین اگر آن اشتراق و پافشاری دوستان و یارانِ ه رَزماش در سالهای پر وپَ

انقالب ایران نبود ،شاید حتّی انتشار کاس ِ خوان ِ "گزیدۀ اشعار" ویا نشرِ دو دفترِ چاپی "از مران ریگ ها و
اۀماس ها" و "با پچپچۀ پایرز" مرسّر نمیشد .دۀرلِ دیگر ،ازجمله دس خطّی از لبری دریادداشتی ازدفتری
دس نوی  ،حاوی برخی سُرودهها از قبرل شعرهای مناسبتی در دوران جنگِ تحمرلی ایران و عراق اس

که

لبری متواضعانه روی دفتر مزبور نوشته اس " :بر خودِ سُراینده ،بیارزشی اکثری ِ مطلقِ قریب به تمامِ آنها
روشن اس

و ممکن اس

تنها برخی ابرات و جمالت بَدَک نباشند ،ۀذا با نهای ِ راحتی آنها را میتوان به شُعله

سپرد "...از قرارِ الالع ،اصلِ این دفتر بههمراه چند دفترِ خطّی و شخصی دیگر متعلّق به لبری ،حدود  21سال
پر

بهشکلی اتفاقی درایران یافتهشده و پ از چاپ کتاب مجموعه مقاالت "از دیدارِ خویشتن-یادنامۀ زندگی"

بههمّ ِ محمدعلی شهرستانی ،آشکار شد که مجموعۀ این اسناد توسط آقایان ناصر ملکی (پسرخاۀۀ احسان
لبری) و مرتضی زربخ

تحویلِ "سازمانِ اسنادِ ملّی ایران" شده اس

که امردواری این دفترها نرز روزی امکانِ

انتشار یابند تا پدوه گران و عالقهمندان به حف و نشرِ آثار احسان لبری از محتوای آنها بهرهمند شوند.

ب) مانعِ دوّم ،فراوانی و پراکندگی گستردۀ سُرودههای لبری از حرثِ انتشار در نشریاتِ متعدّدِ حزبی یا
غررحزبی و یا در جُنگهای ادبی و سراسی ایران و خارج از مرهن از ی سو که گاه با نام واقعی و یا با تخلّصهای
پر گفته و بعضا نرز بدون ذکر نام و امضا ...منتشر شدهاند ،و از سویی دیگر فقدان یا ناقصبودن آرشرو دورههای
اول تا پنج روزنامۀ مردم (0221تا )0200و عدمِ دسترسی به بسراری از آنها که به سه ِ خود بر دشواری
گردآوریِ همۀ سُرودهها میافزود.

ج) مانع سوم ،آسربها و آف های کار در فضاهای مجازی در کنارِ مَزیّ های فراوانِ آن در سالهای اخرر اس
که بسرار میبرنر شعر و یا عبارت و نقلِ قوۀی -وۀو بسراره ارزشمند -از دیگران به نامِ بزرگانی دیگر معرفی
میشود و فاجعهبار اینکه نشردهندگان و جاعالنِ اینگونه مطاۀب گاه خودرا عاشقانِ سرنهچاکِ آن هنرمند
وانمود میسازند .حررتِما زمانی بر تر میشود که میبرنر فایلِ صوتی و متنِ دو سُرود "رزمِ ما" (با مقطعِ
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"من به راهِ توده میروم") و "وقت است" (با مطلع "ای توده نگارندۀ تاریخ شمایرد") که از سُرودههای مشهور و
در واقع شناسنامۀ زندهیاد سیاوشکسرایی ملقّب به "شاعرِتودهها" محسوب میشوند ،در سای

حزب لبقۀ

کارگر ایران -بخ ِ سُرودهای حزبی به نامِ احسان لبری معرفیشدهاند و حتّی ویدیو کلرپِ آن نرز با امضای
 tudehpartyدر سای یوتروب با نام و تصاویری از زندهیاد لبری منتشر شده اس ...
بهنظر میرسد زدودنِ این زنگارها و گُسَس ِ چهلساۀه از سُنَنِ انتشاراتی با هدفِ حف و نشرِ آثارِ احسان لبری
ودیگر بزرگانِ مرهن ،کوش ِ همهجانبۀ جمعی با همّتی عاۀی را میللبد تا آثارِ گرانسنگِ وی ودیگر دانشمندان
وهنرمندانِ جانباخته با حف ِاصاۀ

و امان داریِ تواَم با وسواسِ منطقی ،بهلورِساۀ و نه مخدوش و دستکاری

شده ،بهدس ِ نسلهای بعدی رساندهشود.
☆☆☆
بهنظرِما ،فَراتر از مجموعۀ پر ِرو ،وظرفۀ گردآوریِ و انتشار"کلّراتِ آثارِ احسان لبری" ،و نرز زندگینامۀ این
دانشمندِ فرزانه ،همراه با نقد و بررسی به قل بزرگانِ عرصۀ شعر و ادب و تاریخ و فلسفه ،وظرفهای برزمرن مانده
اس

که اگر ارادۀ الزم برای آن شکلبگررد ،میتواند در آیندهای نزدی

جامۀ عمل بپوشد .در حالِ حاضر آنچه

از آثار زندهیاد احسان لبری در کتابخانههای معتبر ایران و جهان و یا در فضاهای مجازی و سای های اینترنتی
بهشکلی غررِمتمرکز (پراکنده) انتشاریافته و در دسترس اس  ،هنوز به ۀحاظِ کمّی و کرفی درخورِ بُلندای نام و
جایگاهِ احسان لبری نرس .
برپایۀ درکِ این ضرورتها بود که مصمّ شدی تا با هدف جبرانِ کاستیهای برشمُرده ،در راستای پاسداری از
اعتبار و اصاۀ ِ آثار احسان لبری و نرز غِنابخشردن به گنجرنۀ علمی ،ادبی ،هنری ،فرهنگی و تاریخِ پُربارِ حزبِ
لبقۀ کارگرِ ایران ،بهانجامِ این وظرفۀ سِتُرگ همّ

گُماری و ازاین لریق ،حاصلِ این تالشِجمعی را درمعرضِ

استفادۀ پدوه گران ،هنرجویان ،شاعرانِ جوان ،ناقدانِ محترم و دوستدارانِ شاعر قرار دهر زیرا بر این باوری که
لبری را باید خواند و از اقرانوسِ بیکرانِ آثارِ علمی ،تاریخی ،فلسفی ،سراسی وتئوری ِ ،تا مرراثِ ادبیوهنریِ او
آموخ و آنها را در زندگی و پرکارِ فردی و رزمِ جمعی بهکار بس .
مجموعۀ آثارِ منثور و منظومِ احسان لبری به مثابۀ آموزگارِ کبررِ چندنسل از ایرانران ،عموما بهدۀرلِ برخورداری از
مضامرنِ عمرقا انسانی و محتوای علمی ،سراسی ،اجتماعی ،هنری ،فرهنگی و فلسفی ،به مکانوزمان یا دورۀ
معرّنی از تاریخ مرهنِ ما محدود نبوده و نرس  ،و از این رو برای همۀ شاگردان لبری و نسلهای بعد ،حُک ِ
درسنامه و راهنمای عملِ انقالبی برای تغرررِ سرمایِ زندگی تودهها را دارا هستند .در مران انبوهۀ چامِهها و
چَکامهها و سُرودهها و ترجمههای این دفتر ،ه از حرثِ فرم و قاۀب ،و ه از ۀحاظِ محتوا ،چنانکه خواهر دید،
اشعاری بسرار بِکر ،پُرمضمون و شاخِصی وجود دارند .گرچه برخیاشعارِ دشوار نظررِ "چَکامه درستای ِ
زبانِلبری" دراین مجموعه بهگفتۀ شاعر "متضمّنِ ی

سلسله اشاراتِ تاریخی و ادبی و برخی ۀغات و تعابرر اس
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که توضرحِ آنها به حواشی نراز دارد" و این امور دس ِ اساتردِ محترم و صاحبنظر را میبوسد .دراین مجموعه دو
شعر "آناهرتا" و "درخ ِ آسوری " از اشعارِ اسطورهشناسانۀ شاعر نرز افزوده شده که پر تر در کتاب "سفرِ
جادو" چاپ شده بود و به منظور عرضۀ نمونۀ سُرودههایی ازایندس

دراین دفتر آمدهاس  .در کتابِ مزبور که به

نثر و نظ اس  ،افسانههای دیگری نظرر افسانه و شراب ،شادیِ فرزند ،دَۀقَ

و نرز کوُتوال ،به نظ درآورده

شدهاندُ .
☆☆☆
و سخنِپایانی اینکه ،دانشمندان ورهبرانِ جانباختهای نظرر احسان لبری ،نرازی به تعریف و تمجردِ امروزِ ما و
یا صِرفِ بازخوانی شعری و یا نقلِ کالمی از آثارشان در این یا آن نوشتار و محافلِ روشنفکری ندارند .ابرازِ ارادت
به این انسانهای فرزانه و رهبرانِ فکری جامعه ،تنها آنگاه واقعی و موثر خواهد بود که با اندیشردن به وظایفِ
انقالبیِ روز و ایثارِ تودهای در بطن و متنِ صحنههای نبردِ سراسی و لبقاتی همراه شود .باید اذعان کرد که
درلی 21سال گذشته ،گامهای عملی ارزشمندی در پاسداری از پرچ ِ رزم و للبِ این انسانهای واال برداشته
شده و افرادِ بسراری نرز زندگی و هستیِ خود را برای برافراشته نگاهداشتنِ این بررقِ خونرن بَر کفِ دس گرفته و
از حِرمانها نهراسردهاند.
در مجموعهای که در پر ِروُی دارید ،حتما ایرادات وکاستیهایی وجود دارد که سعی خواهدشد با یادآوری
دوستان و عالقمندانِ شاعر شناسایی و در ویراس ِ بعدی برلرف شوند.
شایانِ یادآوریاس

که "احسان لبری دهها شعر ،مقاۀه و خالره دربارۀ "دکتر تقی اِرانی"

[02شهریور0210تبریز00 -بهمن 0201تهران] سُروده و نوشته اس  .وی دکتر تقی اِرانی را استاد و معلّ ِ خود
میدانسته و این امر را با دس خطّ ِخود ،پش

یکیاز عک های اِرانی که نزدِخود حف

میکرده نوشته اس .

بیش ّ از جنبۀ علمی و فعاۀر ِ تئوری  ،لبری بهترین شاگردِ وفادارِ او بوده و قطعا بر ترین سه را لی
ساۀرانِ دراز ،در حف ِ یاد و خالرۀ دکتر تقی اِرانی داشته اس "( .مجلۀ دنرا)
این

در015مرن زادروزِ دانشمندِ فَرزانه و انساندوس ِ بزرگ ،احسان لبری ،دفترِ حاضر با مطلعِ منظومۀ

اتوبروگرافر ِ "تاریخِ ی

برداری" ،بهخالرۀ تابناکِ آموزگارِ کبرر و رهبرِ فقردِ کارگران و زحم کشانِ ایران،

شهرد "دکتر تقی اِرانی" تقدی میشود.

ویراستار 09 /بهمن 0011
بازگشت به فهرست
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زندگی بتهوون (مجموعۀ چهارجلدی)
اثر :رومن روالن /برگردان :دکتر محمّد مجلسی /ویراستار :مصطفی کمال پورتراب

"زندگی بتهوون" ،نخستین و مشهورترین اثر از سه زندگینامهای است که رومن روالن ،نویسنده فرانسوی برنده
جایزه نوبل ،نوشته است .زندگی بتهوون ،که در  0918منتشر شد ،به درستی مهیجترین اثر روالن تلقی میشود و شامل
داستان زندگی بتهوون و گزیدهای از نوشتهها و نامهها و اندیشههای اوست .در این اثر ،زندگی مردی بیان شده که
همواره رنج برده است ،مردی که بدون شک از نوابغ بی نظیر تاریخ بشریت است ،زندگی از کودکی فقیرانه تا از دست
دادن شنوایی و بیماری به سوی مرگ او .این زندگی گویی داستانی از آرزوی شادمانی است که سرنوشت آن را به
مبارزه طلبیده است.

رومن روالن ،نویسنده بنام فرانسوی ،با همسرش برای دیدار با «ماکسر گورکی» ،نویسنده ی نامدار روسی ،به
روسره سفر می کنند .هنگام خداحافظی ،در ایستگاه قطار ،گورکی به روالن می گوید« :رومن روالن عزیز!
خواه

می کن حتماً زندگانی بتهوون را بنویسرد .یقرن دارم که هرچ ک

بهتر از شما قادر به این کار

نرس » .کتاب زندگی بتهوون زوایای پنهان زندگی خصوصی نابغه موسرقی جهان اس  .هنرمندی که ناشنوا
بود و در این حال بزرگترین قطعات تاریخ موسرقی کالسر

و رمانتر

را آفرید .روابطِ کاری و عاشقانه،

شکس ها و پرروزیها و وصر نامۀ بتهوون بخ های جذاب کتاب این اس .
☘☘☘

خالصۀ کتاب
زندگانی بتهوون ،که در  0۴12منتشر شد ،به درستی مهرج ترین اثر روالن تلقی می شود و شامل داستان
زندگی بتهوون و گزیده ای از نوشته ها و نامه ها و اندیشه های اوس .در این اثر ،زندگی مردی بران شده که
همواره رنج برده اس  :از کودکی غ انگرز فقررانه اش تا برماری درازی که او را به پای مرگ کشاند.

زندگی بتهوون (مجموعۀ چهارجلدی)
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این زندگی گویی داستانی از آرزوی شادمانی اس که سرنوشتی متناق ،،سرسختانه بدان خران ورزیده اس ؛
سرنوشتی که با برماری های مداوم و بی رحمانه ،با آن ناشنوایی که در برس و پنج ساۀگی او را مبتال ساخ و تا
پایان عمر شکنجه اش داد ،روی نمایاند و آن هنگام که بتهوون زیباترین آثار خود را می ساخ به منتها درجه
رسرد و او را «محبوس در چهاردیوار درون خود» و تنها ،آن گونه که به ندرت برای کسی پر می آید،بی هرچ
عشقی ،و تا آخرین ۀحظه غوله ور در فقری شدید ،بر جای گذارد.

معرّفیِ نویسنده
رومن روالن ،زاده ی  2۶ژانویه  ،01۶۶درگذشته ی  21دسامبر  ،0۴00نویسنده ی فرانسوی بود .او در سال
 01۶۶در شهر کالمسی ،در ایاۀ بورگونی ،در خانواده ی بورژوآی مرفهی به دنرا آمد.در چهارده ساۀگی به همراه
خانواده اش برای تحصرل راهی پاری شد .در نوجوانی با افکار باروخ اسپرنوزا آشنا شد و ۀئو توۀستوی را کشف
کرد .در  011۴در رشته ی تاریخ ادامه تحصرل داد و در  01۴5به رم رف و در رشته ی هنر مدرک دکترا
گرف .او دوبار ازدواج کرد .بار اول در  01۴2با کلوترلد برئال که نه سال برشتر دوام نراورد و بارِدیگر پ از
سیواندی سال!

نقدِ کتابِ زندگیِ بتهوون
لودویک وان بتهوون برجسته ترین موسرقدان آۀمانی جهان می باشد که در دوران زندگی ارزشمند خود ۴
سمفونی و قطعات متعددی را برای سازهای مختلف آماده و حاضر نموده اس  .او که مدافع حقوق انسانی و آزادی
خواهی بود با آثار خود انقالبی بزرگ در عرصه موسرقی ایجاد و آغازگر دوره رمانتر

در موسیقی شد .او ه

زمان با هایدن و ناپلئون بناپارت بوده اس و در دوران خاصی از تاریخ حضور یافته اس .
بتهوون را به جرات می توان یکی از نابغه های دوران خوی خواند .او در ۀحظه ی تاریخی خاصی به دنرا آمد،
دروه ای که در آن زندگی و هنر جایگاه و مقام خود را باز می یاف و شکل می گرف  .در واقع شمار قابل توجهی
از آثاری جاودانی که از ذهن بتهوون نشأت گرف  ،هرچگاه به وسرله خود وی شنرده نشد .موسرقی بتهوون به
سبب ارزش ابدی و انسانی حاالت و تجربراتی که بران میکند ،همواره زنده خواهد ماند.
سرچشمه :سای شهر کتاب
لینکهای دانلود رایگان مجموعۀ چهار جلدی کتاب از سایت شهر کتاب
(نشر دنرای نو ،چاپ دوم ،تابستان )0245
کتاب اول :از اروئیکا تا آپاسیوناتا
https://dl.nbookcity.com/wp-content/uploads/1722128/Zendegi_Bethoven_Part_8_nbookcity.com.rar

کتاب دوم :آوای رستاخیز
https://dl.nbookcity.com/wp-content/uploads/1722128/Zendegi_Bethoven_Part_2_nbookcity.com.rar

کتاب سوم :سمفونی نهم
https://dl.nbookcity.com/wp-content/uploads/1722128/Zendegi_Bethoven_Part_9_nbookcity.com.rar

کتاب چهارم :عشق های بتهوون
https://dl.nbookcity.com/wp-content/uploads/1722128/Zendegi_Bethoven_Part_4_nbookcity.com.rar

در ادامه بخشهایی از جلد اول و جلد سوم این مجموعه را میخوانیم:

بخشهایی از جلد اول و جلد سوم زندگی بتهوون:
زندگی بتهوون (مجموعۀ چهارجلدی)
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سمفونی نهم
سمفونی نه با هش سمفونی دیگر این تفاوت را دارد که نگاهی به
گذشته اس  .گویی کسی در الراف قله چرخ میزند و به دامنهها و
دش ها نگاه میکند .مران سمفونی هشت و نه ده یازده سال فاصله
اس  .در این مدت منظرهها عوض شده اس و هنرمند میخواهد این
فاصله دور را ببرند و از آن حرف بزند .میخواهد از عمرگذشته حرف بزند.
و دراین هنگام با آن همه بال و ناامردی که به جان نشسته ،با آن همه
زخ که به قلب رسرده ،با آن همه تجربهای که کسب کرده میخواهد
گذشتهاش را بازنگری کند .دیگر آن وه و خرال دوران جوانی با او نرس .
همه چرز را ترره و تار میبرند ،اما تررگی را با روشنایی میپوشاند .امّا از
این فشرده کردن مجموعه زندگی و بازگش به سوی گذشته چه منظوری را دنبال میکند؟
خودِ او در باالی آواز گونه (رسرتاترف)های آخرین قسم نوشته اس " :نه! با این کار خالره نومردیهای گذشته
باز میآید .و به هر حال تجدید خالرهای از روزهای دشوار گذشته اس ".
از سال  0101این فکر را دنبال میکند که آواز را در گوشهای از سمفونی جای دهد و هنوز نمیداند که جای آن
کجا اس و برشتر به گمان جا دادن آن در آجادیو اس  .بیگمان فکر وارد کردن آواز در سمفونی و مشخص
کردن جای آن ،به لور تصادفی و ناگهانی به ذهن او نرامده بود .از سال  ،0111این فکر در مغز او جای گرف و
نشانههای در فانتزی برای پرانو ،آواز گروهی و ارکستر ،اپوس  11آشکار شد .بدینگونه اندیشه ای که از سال
 0111در ذهن او جا گرفته بود ،پانزده سال بعد در سال  0122در فرنال سمفونی نه شکل پردا کرد .پانزده سال
لول کشرد تا صلح و شادی چنانکه پر برنی کرده بود به پرروزی رسردند.
ناشنوایی بتهوون
صورت جلسه کاۀبد شکافی ،و نوشتهها و گفتههای او به دوستان و نزدیکان تنها پایههای محکمی هستند که
میتوان کشف حقایق را بر آنها استوار کرد و به اسرار برماری او پی برد .بسراری از پزشکان و موسرقیدانان در
آثار بیشمار خود سعی کرده اند پرده از این راز بردارند ،با این وصف هرچکدام موفق نشدهاند ،تمام گوشه های
تاری این قضره را روشن کنند .عقاید با ه متضاد اس و در این مران هرچک نتوانسته شرح بدهد که در کار
او چه معجزه ای بود که با وجود ضربه خوردن ح شنوایی ،در کمال و قدرت خالقر او در موسرقی نقصانی
نبود.
از نامه بتهوون به ولگر ( 29ژوئن :)0810
"در این سه سال ح شنواییام مرتب ضعرفتر میشود ،که شاید بیارتباط به وخام وضع معده و رودههای
نباشد .و از این ۀحاظ وضع روزبهروز بدتر میشود .اسهال دائمی پردا کرده ام و به لور عجربی ضعرف شدهام".
تا دو سال ( 04۴۴به بعد) از جمع میگریزد تا سنگرنی گوش خود را پنهان کند و در تاتر در ردیفهای جلو
مینشرند تا صدای هنرپرشگان را بشنود .در همرن نامه مینویسد:
"اگر کمی دور بنشرن صدای موسرقی و هنرپرشگان را نمیشنوم .وقتی آهسته حرف میزنند اصال نمیشنوم".
بازگشت به فهرست

زندگی بتهوون (مجموعۀ چهارجلدی)
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زادۀ اضطرابِ جهان
زندهیاد محمّد مختاری
برگردان  051شعر از  021شاعرِ اروپایی به فارسی
بخشی از در آمد کتاب
" ...شاعرانی که نمونه هایی از شعرشان در این دفتر آمده اس  ،همه از
نوآورانِ بنامِ سرزمرنهای خوی اند .در اروپا شهرهاند و چهرهای
متشخّصی درگونه هایی از شعر جهانند .شعرشان به زبانهای گوناگون
ترجمه شده اس  .بعضی برندۀ جایزۀ نوبل شده اند ،به بعضی نرز جایزه
های فرهنگی ملی و برن اۀمللی دیگری اهدا شده اس  .بااین همه
درکشور ما تنها بعضی از آنان ا آن ه تنها با چند شعرِ پراکنده ا در
نشریههایی معرفی شدهاند یا تنها نامی از آنان به مناسب هایی برده شده
اس  .اما مجموعۀ مستقلی از شعرشان تاکنون منتشر نشده اس  .اگرچه
گاه از بعضی شان داستانهای کوتاه یا حتی رمانهایی به فارسی درآمده
اس .
پرداس

که این امر ،مشکل آنان یا شعرشان نرس  .بلکه مشکل ماستکه

با بسراری از پدیده ها و عرصه های فرهنگ جهانی بی رابطه یا ک رابطه
ای  ،و گاه نرز "رابطه" را به خبرهایی دس

و پا شکسته یا الالعی ب

مختصر و سطحی تقلرل دادهای  .شاعران در هر کجا هستند "زادۀ
اضطرابِ جهانند" .اما شاعران این دفتر در موقعر ِ تراژی ِ ویده ای نرز
گرفتار بودهاند که دنرای معاصر را سخ در خود فروپرچرده اس "...
محمّد مختاری ( 0اردیبهش  02 – 0220آذر )0244؛ شاعر ،نویسنده،
مترج و از فعاالنِ برجستۀ کانون نویسندگان ایران بود که در جریان
رُبای

و قتل ناجوانمردانۀ نویسندگان و هنرمندان توسط ماموران

سراهدلِ نهادهای امنرّتی موسوم به "قتلهای زنجررهای" در پایرز سال
 0244به شهادت رسرد .یادش گرامی باد!

لینک دانلود کتاب
https://goo.gl/vY8n7f
بازگشت به فهرست

ب جهان
زادۀ اضطرا ِ
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هفتاد سال عاشقانه
گزیدۀ اشعار عاشقانۀ شاعران معاصر

محمد مختاری
به گزارش خبرنگار مهر ،کتاب «هفتاد
سال عاشقانه» لی سالهای گذشته،
توسط ناشران مختلف به چاپ رسرده و
حاال چاپ جدیدش توسط این ناشر وارد
کتابفروشیها شده اس .
اینکتاب دربرگررندۀ گزیدۀ اشعارِ
عاشقانهای اس که بهروش مثلثی انتخاب
شدهاند .اضالع اینمثلث عبارتاند از
حدّ ِعامّ ِقابلقبول ،قدرتِ نمایندگی شعر
از لرفِ شاعر و نظر شخصی گردآورنده.
او در گزین ِ خود از اشعار عاشقانۀ
شاعران دهههای اخرر ،در پی درکِ حضورِ دیگری بوده و تالش کرده همه گرای های شعرِ عاشقانۀ معاصر را در
اینکتاب منعک کند.
نگارنده و گردآورندۀ کتاب در ابتدا مقاۀهای با عنوان «ذهنر غنایی معاصر» آورده که در آن ،روشِ گزین خود
را تشریح کرده و مفهومِ عشق را در دو ساح ِ ادبراتِ کالسر و شعرِ معاصر کندوُکاو کرده اس  .او ه چنرن
تفاوتِ بنرادین هر دو مفهومِ موردنظر را در شعرِ فارسی از دو دیدگاه عشق و انسان بران کرده اس  .اینکتاب را
یکی از کاملترین آنتوۀوژیهای شعرِ عاشقانۀ معاصرِ فارسی میدانند.
کتاب «هفتاد سال عاشقانه» دو بخ اصلی دارد که بخش اول ،نوشتههای مختاری را در دو مطلب «روش
گزین » و «ذهنر غنایی معاصر» شامل میشود .بخش دوم ه «گزینۀ شعر» اس که گزیدۀ اشعارِ عاشقانۀ
این شاعران را در بر میگررد:
نیما یوشیج ،حبرب ساهر ،ژاۀه اصفهانی (سلطانی) ،منوچهر شربانی ،ه.ا.سایه (هوشنگ ابتهاج) ،شرن.پرتو
(علی شررازپور) ،سهراب سپهری ،احمد شاملو ،گلچرن گرالنی(مجداۀدین مررفخرایی) ،محمدعلی اسالمی
ندوشن ،سرمرن بهبهانی ،فریدون توۀلی ،مهدی اخوانثاۀث(م.امرد) ،هوشنگ ایرانی ،اسماعرل شاهرودی(آینده)،
غالمحسرن غریب ،فریدون کار ،نصرت رحمانی ،نادر نادرپور ،منوچهر نرستانی ،هوشنگ بادیهنشرن ،محمد
زُهَری ،فروغ فرخزاد ،محمود مشرف آزاد تهرانی(م.آزاد) ،فریدون مشرری ،ۀعب

واال (شربانی) ،فرخ تمرمی،

اسماعرل خویی ،پرویز داریوش ،اسماعرل رها ،محسن هشترودی ،سیاوس کسرایی ،یداهلل مفتون امرنی،
شرفالدین خراسانی (شرف) ،حسن هنرمندی ،فریدون رهنما ،منوچهر آتشی ،یداهلل رویایی ،محمود کرانوش،
احمدرضا احمدی ،رضا براهنی ،بردن جالۀی ،لاهره صفارزاده ،حمرد مصدق ،اسماعرل نوری عال  ،پرویز خائفی،
محمدعلی سپانلو ،تقی هنرور شجاعی ،پرویز ناتل خانلری ،داود رمزی ،فرهاد شربانی ،سرروس آتابای،
هفتاد سال عاشقانه
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محمدرضا اصالنی ،منصور اوجی ،محمدرضا شفرعی کدکنی (م.سرش ) ،علررضا لبایی ،جواد مجابی ،سراوش
مطهری ،مهدی اخوان ۀنگرودی ،بهمن صاۀحی ،صفورا نرری ،پرویز اسالمپور ،علی باباچاهی ،شهرام شاهرختاش،
شاهرخ صفایی ،سرروس مشفقی ،فروغ مرالنی ،علررضا نوریزاده ،سعید سلطانپور ،کامبرر صدیقی ،جعفر
کوشآبادی ،نعم مررزازاده (م.آزرم) ،مرمن مررصادقی (م.آزاده) ،امررحسرن افراسرابی ،منصور برمکی ،احمد
بهشتی ،حشم جزنی ،محمد حقوقی ،جعفر حمردی ،مرنا دستغرب ،علی قلرچخانی ،ۀرال کسری (افشار) ،علی
موسوی گرمارودی ،علی مقرمی ،هوتن نجات ،غالمحسرن نصرریپور ،مجرد نفرسی ،فاروق امرری ،شاپور بنراد،
ضرا اۀدین ترابی ،احمدرضا چه کنی ،مرنا اسدی ،مهستی بحرینی ،شهرن حنانه ،اورنگ خضرایی ،حمردرضا
رحرمی ،تورج رهنما ،کاظ سادات اشکوری ،محمود سجادی ،جالل سرافراز ،محمدرضا فشاهی ،عبداۀجواد
محبی ،حسرن منزوی ،محسن مرهندوس (م.دوس ) ،سرروس نررو ،احمد ابراهرمی ،حسن حاتمی ،ب.
خرمشاهی ،کبری سعردی (شهرزاد) ،بتول عزیزپور ،جعفر محدث ،پرتو نوری عال  ،اسماعرل یوردشاهران ،ژاۀه
مهدوی ،مررزا آقا عسگری ،روشن رامی ،محمدعلی شاکری یکتا ،محمود شجاعی ،حسرن صفاریدوس  ،عمران
صالحی ،عبداهلل کوثری ،پروانه مرالنی ،فرروز ناجی ،همایونتاج لبالبایی ،ضرا موحد ،احمد فریدمند (اۀف -
روز) ،محمدباقر کالهی اهری ،شم ۀنگرودی (محمد جواهری) ،مهرن خدیوی ،عظر خلرلی ،کامرار شاپور،
ناهرد کبرری ،محمد مختاری ،کرومرث منشیزاده ،محمد اسدیان ،پرویز اوصرا  ،علررضا پنجهای (گویا) ،حسن
حسام ،نسر خاکسار ،محمد خلیلی ،رضا دبرری جوان ،کرانوش شم

اسحاق ،کمال رفع

غریفی ،فریدون فریاد (رحرمی) ،فرروزه مرزانی ،رضا افضلی ،مندو پارسی ،کراندخ

صفایی ،عدنان

پرتوی ،فریده حسنزاده،

شهاب مقربرن ،قاس هاشمینداد ،آریا آریاپور ،محمدتقی خاوری ،م .ساغر ،عباس عارف ،محمود فلکی،
یارمحمد اسدپور ،کامران بزرگنرا ،مرتضی ثقفران ،فرامرز سلرمانی ،احسان طبری ،هرمز علیپور ،صمد
طاهری ،علیاکبر گودرزی لائمه ،یحری هاشمی ،سردعلی صاۀحی ،مرسده ۀسانی ،محمد وجدانی ،اکبر اکسرر،
عزیز ترسه ،حسن فدایی ،قرصر امرنپور ،سرروس شمرسا ،مهرداد فالح ،یوسفعلی مررشکاک ،سلمان هراتی،
کسری حاجی سردجوادی ،خالره حجازی ،ابواۀقاس فرقانی ،فریدون گرالنی ،ژیال مساعد ،ندا آبکاری ،مسعود
احمدی ،نوذر پرنگ ،فرشته ساری ،شرده تامی ،کامران جماۀی ،هادی آبرام ،گرتی خوشدل ،اسداهلل شعبانی،
احمدرضا قایخلو ،منوچهر کوهن ،حسرن محمودی ،نسرین جافری ،شاپور جورک  ،عبداۀعلی عظرمی ،فهرمه
غنینداد ،قدسی قاضینور ،غالمرضا مرادی ،نازنرن نظامشهردی ،رضا چایچی ،کسرا عنقایی ،کروان قدرخواه.
پ

از بخ

دوم کتاب ،بخ

فهرس ها میآید که  8فهرست را با اینعناوین شامل میشود :فهرس

منابع

دیباچه /فهرس شعر معاصر /فهرس اۀفبایی شاعران .اینکتاب در خردادماه  02۴۴با  101صفحه ،شمارگان
 441نسخه و قرم  020هزار تومان منتشر شده اس .
سرچشمه :سای کتاب نروز
بازگشت به فهرست

هفتاد سال عاشقانه
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نخستوزیرانِ ایران
از مشیرالدوله ،...سیدضیاء تا بختیار؛ 0285-0852

دکتر باقر عاقلی
معرّفی کتاب
نخس وزیران ایران عنوان کتابیاس در باب یکی از مه ترین ساختارهای سراسی ایران به قل دکتر باقر
عاقلی ،پدوهشگر تاریخی و نویسندهی معاصر ،که کارنامه ی غنی و
درخشان او اعتبار مطاۀب نوشته شده در این کتاب را دو چندان می
کند.
در این کتاب با تاریخ هفتاد و سه ساۀه ی این منصب سراسی اداری و
فراز و فرودهای صاحب منصبان در لول چند دهه ی گذشته آشنا
می شوی .تا پر از وقوع انقالب مشروله ،پس نخس وزیر در
دوره ی قاجاریه با نام صدراعظ شناخته می شد و نحوه انتصاب آن
به دس پادشاه وق بود .پر از آن ه در دوره ی صفویه چنرن
مقامی را با نام اعتماداۀدوۀه می شناختند .اما با امضای فرمان
مشرولر در سال هزار و دویس و هشتاد و پنج ،اوۀرن نخس وزیر
ایران به نام مشرراۀدوۀه به منصب نخس وزیری رسرد و تا سال هزار
و سرصد و پنجاه و هف که آخرین حکوم پادشاهی ایران بود ،این
کشور کهن هفتاد و پنج مرد سراس را در مقام جلوس بر صندۀی
نخس وزیری دید .نویسنده ی این کتاب در مقدمه ای که برای آن
به نگارش درآورده ،اهمر ایجاد این پس را تشریح می کند و آن را
واقعه ای پروسته با انقالب مشرولر می خواند .وی از چند و چون
ضرورت انقالب مشروله نرز در این کتاب سخن به مران آورده و
صدارت هر وزیر را با جزیراتی خواندنی تبررن می کند .این کتاب
ارزشمند که تاریخی هفتاد و دو ساۀه را به صورت مصور و در هزار و
سرصد و برس

هف

صفحه شرح می دهد ،توسط انتشارات

جاویدان به چاپ رسرده اس .

دربارۀ نویسنده:
دکتر باقر عاقلی (فروردین  0211خورشردی در قزوین 22 -فروردین  ،)02۴2نویسنده ،روزنامهنگار،
پدوهشگر و مورخ ایرانی اس  .وی که دارای مدرک دکترای علوم سراسی از دانشگاه تهران و دکترای تاریخ از

وزیران ایران
نخست
ِ
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دانشگاه مرشرگان در ایاالت متحده آمریکا میباشد ،تأۀرف صدها مقاۀه و تأۀرف  25جلد کتاب در حوزههای
تاریخی و سراسی را در کارنامۀ خود دارد.
پدرش ،حج االسالم حاج شرخ محمد فقره ،از مجتهدان برجسته قزوین بود که اداره مدرسه علمره اۀتفاتره
آن شهر را بر عهده داش  .عاقلی ،تحصرالت دوران ابتدائی و متوسطه خود را در قزوین گذراند و بعد برای
ادامه تحصرل متوسطه به تهران آمد و وارد مدرسه داراۀفنون شد و در سال  0224موفق به اخذ دیپل ادبی
از این مدرسه شد .او ،در سال  0224به دانشگاه تهران راه یاف و ۀرسان حقوق گرف  .در سال  0225در
رشته علوم اداری و اقتصادی فوق ۀرسان گرف  .وی ،دارای دانشنامه دکترای علوم سراسی از دانشگاه
تهران ( )0221و دکترای تاریخ از دانشگاه مرشرگان امریکا ( )0211بود .دکتر باقر عاقلی ،عالوه بر تحصرالت
جدید دانشگاهی ،در تحصرل علوم قدیمه نرز فعال بود .به لوری که نزد پدرش درس صرف و نحو و شرایع
را گذراند و در زمان تحصرل در رشتۀ قضائی ،در کالسهای درس آی اهلل باری برن ه حضور پردا میکرد.
از وی ،بر از  25کتاب و صدها مقاۀه به یادگار مانده اس  :از رؤیای پادشاهی تا زندان رضاشاهی ،تبلرغات
بازرگانی ،ترمورتاش در صحن ،سراس ایاران ،حقاوق اداری ،خاالرات حااج عزاۀمماۀا اردالن ،خاالرات
مسعود انصاری ،خاندانهای حکاومتگر ایاران ،داور و
عدۀراااه ،ذکا اۀملاا فروغااای ،رضاشااااه و قشاااون
متحداۀشکل ،مشاهرر و رجال ،نخس وزیران ایاران،
شرح حال رجال سراسی و نظامی ایران (ساه جلاد)،
مررزا احمادخان قاوام اۀسالطنه ،فروغای و شاهریور
 ،0221زندگرنامه ترمورتاش ،زندگرنامه نصرتاۀدوۀه
فرروز ،زنادگی و خاالرات محماد سااعد مراغاه ای،
زندگی و خالرات دکتر احمد مترن دفتری ،روزشمار
تاریخ معاصر ایران ،از مشروله تا انقالب اسالمی ،از مه ترین آثار تحقرقی عاقلی به شمار میرود.
از تخصص های عاقلی ،رجال شناسی،عک شناسی و سندشناسی بود .او همچنرن پ از تأسر کتابخانه
وزارت خارجه ،به آموزش نسخه شناسی کتابهای قدیمی در کتابخانه یادشده پرداخ  .وی ،سال ها مشاور
بخ تاریخ شفاهی مؤسسه مطاۀعات تاریخ معاصر بود و در شناسائی ،گردآوری و مصاحبه های شفاهی
کم شایانی کرد .همچنرن ،در زمرنۀ عک شناسی با این مؤسسه همکاری داش  .گروه تاریخ شفاهی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،در سال  0242لی  2جلسه ،به مصاحبه با ایشان پرداخ  .این
مصاحبه ،در تاالر الالع رسانی تاریخ شفاهی در دسترس پدوهشگران قرار دارد.
محمدابراهر باستانی پاریزی که خود از بزرگترین مورخرن ایرانی محسوب میشود ،عاقلی را آگاهترین و
مطلعترین مورخ معاصر در زمرنۀ شناخ رجال ایران دانسته اس  .باقر عاقلی نویسنده و تاریخنگار تاریخ
معاصر ایران پنجشنبه ( 22فروردینماه  )02۴2بر اثر ایس تنفسی و قلبی درگذش و پرکرش جمعه (22
فروردینماه) در قطعه نامداران بهش زهرا به خاک سپرده شد.
وزیران ایران
نخست
ِ
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بُریدهای از کتاب نخست وزیران ایران
"فروغی برای ترمر کابرنه و ارضای خالر نمایندگان از هرئ دوۀ خواس تا همگی استعفا دهند .وزیران
بالفاصله از سمتهای خود کناره گرری کردند .و دس نخس وزیر را برای دعوت افراد تازه باز گذاشتند.
فروغی پ از مطاۀعه ،وزیران جدید را به این شرح به مجل معرفی کرد :حسنعلی کمال هدای وزیر پس
و تلگراف ،باقر کاظمی وزیر کشور ،مجرد آهی وزیر کشاورزی ،اقتصاد و خواربار ،علی اصغر حکم وزیر
بهداری ،علی سهرلی وزیر امور خارجه ،عباسقلی گلشائران وزیر دادگستری ،سرۀشگر امان اهلل جهانبانی وزیر
راه ،مصطفی عدل وزیر فرهنگ ،یداهلل عضدی وزیر دارایی ،عبداۀحسرن هدیر وزیر بازرگانی و پرشه و هنر.
مسئوۀر وزارت جنگ را خود به عهده گرف  .پ از معرفی هرات وزیران به مجل شورای ملی ،از 002
نفر عده حاضر  ۶۶نفر به دوۀ رای اعتماد دادند .بالفاصله پ از چند جلسه مجل هرات دوۀ در
بهارستان تشکرل جلسه داد و باالخره تصمر گرفتند چون آرای مجل کافی برای ادامه خدم نرس به
صورت دسته جمعی استعفا دهند"...

☆☆☆

بگف آنجا به صنع در چه کوشَند؟
بگف اندوه خَرَند وُ جان فُروشَند.
بگفتا جانفروشی این اَدَب نرس !
بگف از پاکبازان این عَجَب نرس !
(نظامی ،پنج گنج یا "خمسه" ،خسرو و شیرین ،بخش  ،52مناظرۀ خسرو با فرهاد)

بازگشت به فهرست
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شبانِ بزرگ اُمید
بررسی زندگی و آثار سیاوش کسرایی

کامرار عابدی
به گزارش بهمن 02۴4خبرگزاری ایسنا ؛ کامرار عابدی که در
دیماه  02۴5توسط نشر ثاۀث ،ت نگاری «شبان بزرگ امرد»
را درباره زندگی و شعر این شاعر منتشر کرده بود ،با بازنگری
در این کتاب و بهرهیابی از منابع و مآخذ جدید و چاپنشده،
روای کاملتری از ت نگاری خود را برای بازنشر عرضه کرده
اس  .به گفتۀ او ،بر از نرمی از کتاب شامل مطاۀبِ جدید
اس  .او ه چنرن گف " :در بخش نخست عالوه بر الالعات
سخنرانی
زندگینامهای دقرق و تازه ،دو نامه و ی
منتشرنشده از کسرایی در نقد و تحلرل فعاۀر های خود و
همفکران  ،و سه نوشته چاپنشده از همسر و فرزندان آمده
که نوشتههای اخرر اختصاصا برای این کتاب به رشته تحریر
درآمده اس  .در بخش دوم عابدی در هف فصل به واکاوی و
بررسی شعر و در ی

فصل ،نثر کسرایی پرداخته و ابعاد آثار او

را نشان داده اس  .در بخش سوم چکرده آرای  00تن از معاصران درباره شعرهای این شاعر از منابع مختلف
گردآوری شده اس  :ه.ا .سایه ،مهدی اخوان ثاۀث ،م.ا .بهآذین ،رضا براهنی ،محمد حقوقی ،عبداۀعلی دستغرب،
یداهلل رویایی ،عبداۀحسرن زرینکوب ،محمدعلی سپانلو ،محمدرضا شفرعیکدکنی ،احسان لبری ،پرویز ناتل
خانلری ،نادر نادرپور و حردر مهرگان .کتاب با منتخب کوچکی از شعرهای کسرایی و فهرس منابع و مآخذ
( 0۴1کتاب و مقاۀه) به پایان میرسد.
ارژنگ :از سرنوش

انتشار نسخۀ بازنگری شده فوق از کتاب شبان بزرگ امرد (چاپ دوم اثر) متاسفانه الالعی

در دس نرس و آنچه در کتابفروشیهای حقرقی و مجازی عرضه میشود ،همان چاپ اول سال  02۴5ازکتاب
اس  .برابر متنی که در کانال تلگرامی مجلۀ هنری و ادبی پرنران انتشاریافته ،یکی از فرازهای کتاب ،قطعه شعری
اس

که کسرایی پ از اوۀرن دیدارش با احسان لبری در آبان 025۴برای او سُروده و پاسخِ مِهرآمرزِ لبری با

زبانِ شعر که کامرار عابدی در کتاب خود ،حکای آنرا بدون ذکر منبع به شرح زیر روای کرده اس :
 ...از دیگر دیدارهای سیاوش کسرایی با شاعران و ادیبان ،دیدار با احسان طبری است .از پسِ
سالهای دور و دیر .که در پی آن کسرایی ،در  81آبان  0859برایش شعرِ اخوانیه مینویسد:

شبان بزرگ اُمید
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"باال بلندِ من ،که سخن را گُل اس وُ بار
گو باز بشکفد که ازو بشکفد بهار
ک باشدم ز باغ ،اگر نو کند مُدام
شاخی هزار غُنچه به روزی هزار بار
این مروههای دان وُ آن عطرهای عشق
از دش های دامنِ او مانده یادگار
ای لاۀعِ خُجستهتر از روی آفتاب

ای از اُمرد بر سرِ یاران چو آبشار
شب را به قصّههای کهن کردهای سَحَر
امروز تازه کن به سخن روز وُ روزگار".
سیاوش کسرایی 81 /آبان 0859

و طبری هم با ذوقِ ادبی و شعری خود چنین می نویسد:
ل بزرگواری سُروده و به
"سراوشِ عزیزم ،در پاسخِ چَکامهی شروایی که تو با نرّ ِ مهر و تسلّا و و از روی کما ِ
دس ِ برادر ارجمندِ هر دویمان ،فریدون برای فرستادی ،نخس
فروغ از سراوشِ دیگری اس

این فکر به ذهنام گذش

که این چَکامهی پُر

که او نرز مانند سراوشِ افسانهای از دو آت ِ رنج وُ ست  ،پاک وُ بیغ

اس  .ۀذا نخسترن مصراع شعری که مرل داشت به عنوانِ پاسخ تقدی کن  ،در ی

گذشته

زِحافِ دشوار ،با قافرهای

ناهموار از ذهنام گذش  .همرن که این مصراع شکل گرف  ،مانندِ همهی شاعران تنگمایه که شعر بر آنها
سوار اس  ،نه آنها بر شعر؛ چارهای نداشت که علیرغ ِ لبعِ بد ۀِگام با تَعَبِ تمام ،آن را ادامه ده و اندیشه و
ارادتِ خود را به سُرایندهی نازنرنِ چَکامه به دنبالِ وزن و قافره بکشان  .پ

این قطعه قلمی شد با رَدّاۀصَدر

َعلَیاۀعَجز و تمام ناهمواریها و نارساییها:...،
"ای سراوشِ از آت

گذشته

کو پَرَندی چنرن لُرفه رِشتِه

با فُروغِ محبّ سِرِشته

گویم

از بهش ِ کالمِ تو روید

در مَصافی چنرن صَعب

من حریفی نرَ کار کُشته

ایزدِ شعر ،بَذری که کِشته

بر فلزّ ِحقررم ببخشای

ک تر از پاره دوزم که برداش

ای تو زرّ ِ از آت

گذشته".

مُش ِ چاۀ گرِ خود زِ مُشتِه
پر ِ شعرش چه کرباس بافَ
سرچشمه :کتاب "شبانِ بُزرگ اُمرد"؛ بررسی زندگی و آثار سراوش کسرایی ،اثر کامرار عابدی ،صص  2۶تا 21
بازگشت به فهرست
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شادکامانِ درّه قره سو
اثر :علیمحمد افغانی /نقد و معرفی از:
حمرد علرزاده
داستانی بهغای بلند که اگر فون ِ کوچ و سطورِ فشرده
و متراک با قطع وزیری کتاب نبود ،به راحتی به هزار و
دویس صفحه میرسرد .اگر خواننده ،کتاب «شوهر آهو
خان » به قل همرن نویسنده را خوانده باشد ،این رمان
برای او از جذابر ِ الزم برخوردار نرس  .اما اعتراف میکن
در مرانههای داستان چند بار گریست  .نفاس ِ قل ِ علی
محمد افغانی متحرّر کننده و قطعا امضای اوس  .لوری که
بی درجِ نام بر کتاب نرز ماۀکر ِ معنوی او بر داستان
پرداس  .روند و جزیراتِ روایی داستان همانند «شوهر آهو
خان » اس  .سرگذش ِ زندگی خانواده ای بهنام ساویز اس  ،معماری ساۀخورده س با همسری بنام خان کوچ و
فرزندانی متعدد که زندگی را در فقر در کرمانشاه مرگذرانند .فرزند بزرگ بهرام عاشق دختری بنام سروناز مرشود.
سروناز دختر ملّاک و خانزاده ایس از اعران کرمانشاه .پدر او نررم خان بدیع اۀمل صاحب چند پارچه ابادی در قره
سو اس  .فردی مکار ،خشن و بررح  .آنچه خواننده را کمی دۀسرد مرکند ژانر عاشقانهی نخ نما و کلرشهای آنس .
عاشقی فقرر و معشوقی ثروتمند .تضادی رنگ و ۀعاب رفته که توسط نویسندگان زیادی دستماۀی شده اس .
افغان به لرز حررتآوری در داستان با ذکر جزیرات مناسبات اقتصادی مران ارباب و رعر  ،خان و دهقان ،علل
عقب ماندگی و عدم رشد کشور توسعه نرافته ای چون ایران آنزمان را نشان مردهد .در این مناسبات مران لبقه
های مختلف اجتماعی انگار تمام سعادت ،ثروت ،ۀذائذ مربوط به قشر مشخصی از اجتماعس و دیگر اقشار هرچ حقی
برای زندگی متناسب با شأن انسانی خود را دارا نرستند .در روزگاری که خان قره سو در گونی پوۀهای خود را انبار
مرکند عده ای در مجاورت با وجود مطاۀبات از او در تنگدستی از فقر و گرسنگی متاثر از شرایط جنگ دوم جهانی
میمررند .درچنرن شرایطی انتظار پویندگی و حرک اجتماع بسوی بهبود امری برهوده بنظر مررسد .چرا که قشرِ
بزرگی از مردم خود را مسافری گذران در دش زندگی بی سرانجام میبرنند .آنها زندگی نمیکنند بلکه به امردِ
زندگی زنده ماندهاند.
نامِ کتاب کنایه و در تضاد با متنِ داستان اس  .در کل ایرادی که به قل افغانی در آثاری که از ایشان خوانده ام
مرتوان گرف اینس که شخصرتهای داستان را انسانهایی رئال درنظر میگررد که نسل اندر نسل با فقر و بدبختی
و استضعاف آمرخته بوده اند .برسوادی قاتقِ فکرشان اس  .اما دیاۀوگهای همرن اشخاص بهلرزِ اعجابآوری از
فرهرختگی و عرارِ باالیی حکای دارد .که این خود پارادوکسی بی پاسخ اس  .شخصر های عامی داستان در
محاورات خود از استعارههایی از اسطورههای فرهنگهای مختلف دنرا استفاده میکنند که خواننده احساس میکند
افغان برشتر سعی دارد ُوسعِ ادبی و گنجرنه ذهنی خود را به مخالب اۀقا کند بهجای آنکه به داستان چهرهای
واقعی بدهد.
بنظرم میرسد این کتاب متاثر از رمان ارجمند خوشههای خش اثر جان اشتاینب باشد .چرا که در جای جای آن و
بخصوص در انتهای آن مقارناتِ واضحی به ذهنِ مخالب متبادر میگردد.
برگرفته از :صفحۀ فر بوک حمرد علرزاده
بازگشت به فهرست
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چهرههای فُولکلوریک در قصّهها و مَثَلهای ایرانی
احسان لبری
ارژنگ :نوشتارِ زیر حاصل یکیاز
پژوهشهای مهمّ احسان طبری در زمینه
"فولکلور و فرهنگِ عامّه" است که توسط
یکیاز سارقانِ محترمِ ادبی(سایتِ والیت
مدار "تِبیان") به سرقت رفته و بدونِ
ذکرِ نامِ نویسنده و به صورت ناقص منتشر
شده است .چندسال پیش استاد "آریا
ادیب" متن زیر را به نام طبری در سایتِ
وزین خود منتشر کرد .امّا در مورد منبع
اولیه انتشارِ این اثر موفق به یافتن و
ذکرِآن نشدیم .پیشاپیش ازدوستانی که
منبعِ آنرا بیابندواعالمکنند ،سپاسمندیم.

☘☘☘
کار بر روی فرهنگ عوام (فوۀکلور) در ایران لی سال های اخرر نسبتا وسرع و خوب انجام گرفته اس  ،چرزی
که آن را باید مرهون تالش تحقرقات کسانی دانس که شاید اغلب از وسایل الزم برای این کار دشوار نرز محروم
بودهاند .دراین زمرنه هدای  ،صبحی ،انجوی ،شاملو ،جمالزاده ،امررقلی امرنی هری

در دورانِ خود و در

گسترهی معرن (مانند اصطالحات ،امثال ،قصهها ،ترانهها ،ۀغات و )...خواه متعلق به تهران ،خواه شهرستانها،
آثاری نشر دادهاند .کسانی که در همرن عرصهها شاید با دامنۀ محدودتری فعاۀر کردهاند نرز ک شمار نرستند و
گاه برخی ت نگاریهای بسرار باارزش ه درباره عادات و آداب تهران و شهرستانها منتشر شده اس  .از این
کوش های بزرگ و ضروری هنوز باید بهره برداری شود:
✔ نخست :بهرهبرداری علمی ،بدین معنی که قوانرنِ درونی این فرهنگ مورد بررسی قرار گررد .ما در زیر به
عنوان نمونه ،درباره ترانههای عامرانه مرسوم در تهران ،ی

بررسی تعمرمی ارایه میدهر که ابدا دعوی کمال

ندارد و فقط برای لرح مباحثِ نظرر اس .
✔ دوم :بهرهبرداری هنری ،یعنی باید این ثروتِ رنگرن و حررتانگرزِ فوۀکلوری
فارسی وارد و منعک

ساخ

و نقاشی و گرافر

را در ادبراتِ منظوم و منثورِ

و موسرقی و معماری خارجی و داخلی و پرکرتراشی و فرل و

رادیو و تلویزیون نرز از آن فر ،جویند.
در این باره نرز کوش هایی شده اس  .من میتوان مثال از منظومهی «َپریا» اثر شاملو و یا از سناریوی «شهرِ
قصّه» اثر بردن مفرد نام ببرم .در ادبراتِ کودکان ه کوش هایی شده اس
چهرههای فُولکلوریک در قصّهها و َم َثلهای ایرانی

و اکنون چهرههای سنتی قصّهها
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احرا میشود وۀی آنچهکه من دیدهام ،چندان چنگی به دل نمیزده اس

و در بسراری از آنها خامی و

سودورزی بازرگانی آشکارا دیده میشود.
وقتی شما فرهنگِ عوام را ،و ازآنجمله فوۀکلورِ تهران را که به عل ِ پایتختی بودنه

نوعی اعتبارِ «مرکزیّ »

برای خود دس وپا کرده اس  ،بررسی میکنرد ،میبرنرد از چنان چهرههای متنوع زن و مرد و کودک ،جانوران،
اشرا و محلها سرشار اس که میتواند به ادبراتِ ما ،خاصّه ادبراتِ کودکان ،رنگِ محلّیِ تکرارناپذیری بدهد.
ما در زیر بدون مراعاتِ انتظامِ علمی خاصّ و با یک نظرِ جَهَنده به عرض و طول قصّهها و مَثَلهای
ایرانی متداول در تهران ،چهرههایی را نام میبَریم تا خوانندهی این سطور از آن تصوّری به دست
آورد و به محتوای سخنِ ما توجه کند:
 - 0برخی چهرههای کودکان در قصُهها و امثال ایرانی:
فرن فرنی ،فلفلی ،فرنگرلی ،ۀوسی بابا ،شازده پسر ،نر وجبی (یا ی

وجبی) ،عزیز بیجه  ،تخ نابس اهلل،

جرتنغوز ،عاق واۀدین ،نخودی ،چپول خان  ،نمکی ،شَنگول و مَنگول و حّبۀ انگور ،پسر کاکل زری و دختر دندون
مُرواری (مروارید).
 - 2برخی چهرههای زنان در قصّهها و مثلهای ایرانی:
خجه اره ،دده بزم آرا ،هف

ۀنگه گر  ،ماه پرشونی ،گرسو گالبتون ،خورشرد کاله ،ماما خمرره ،مادرِ فوالدزره،

کلثوم ننه ،ترکمون خان  ،شلخته باجی ،شاباجی شله ،آبجی شلخته ،بیبی سهشنبه ،نجرب آبستن ،قِرِشمال
خان  ،ۀَکّاته ،کنرز مالباقر ،دخترِ شاهِ فرنگ ،پَریزاد ،دخترِ شاهِ پریان.
 - 8برخی چهرههای مردان در قصّهها و مثلهای ایرانی:
قبله عاۀ  ،قلندر برابانی ،وزیر دس راس  ،وزیر دس چپ ،گل موال ،غول ،شاه وِزوِزَک ،شاهِ پریان ،باتمان قدّاره،
حاجی بارک اهلل ،پهلوان پنبه ،پسر حاجی ،پرر خواجه ،چَلغوز مررزا ،اۀکی خوش ،حسن کچل ،حاجی خُرناس،
حاجی مقوا ،روضه خوان پشمه چال ،حاجی فرروز ،کاکاسرا.
 - 0برخی جانوران در قصّهها و مثلهای ایرانی:
کره دریایی ،گنجشک

اشیمشی ،موش سر قاۀب صابون ،آقاموشه ،عمّه گرگه ،سگ چارچش در جهن  ،سگ

حسن دۀه ،بزبز قندی ،بلبل سرگشته ،خاۀه سوسکه ،مرغ زرد پاکوتاه ،فندقی ،پرشی ،خاۀه قورباغه ،مموۀی ،توتو،
سرمرغ ،ماهی سقنقر.
 - 5برخی اشیاء افسانهای در قصّهها و مثلهای ایرانی:
چهرههای فُولکلوریک در قصّهها و َم َثلهای ایرانی
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قاۀرچه حضرتِ سلرمان ،شَبکاله غربی ،کدو قلقلهزن ،سنگِ صبور ،شرشه عُمر ،گوهرِ شبچراغ ،عصا آهنی و
آهنی ،آب زندگی ،گرز آتشی ،هنبونه.

کف

 - 4برخی موجودات افسانهای در قصهها و مثلهای ایرانی:
از مابهتران ،غول برابونی ،پری ،جن (جنّ ِ بوداده) ،بَختَ  ،آل ،ۀوۀو ،دیگ به سر ،شاه پریون ،دیو دو سر ،دو اۀپا،
ی

سر و دو گوش ،سلطان جمجمه ،اَجوج و مَجوج (یأجوج و مأجوج).

 - 2برخی مکانها و زمانهای افسانهای در قصّهها و مثلهای ایرانی:
عهدِ دَقرانوس ،عهد بوق ،عاۀ هَپَروت ،هف

پرگنه هند ،کوه قاف ،قلعه سنگباران ،سر گنبد کبود ،والی

خاجپرس ها ،جهنّ درّه ،امامزاده جلبذ ،پتلپرت ،سر پل خربگرری ،چاه ویل ،جابلقا و جابلسا ،ظلمات.
این فهرس

ناتمام و نارَس که نمونهوار ذکر شد ،گمان میکنر گویای غنای چهرههای افسانهها و مثلهای

فلسفی برای معرفی ترپها ،دادنِ نمادها یا سمبولهای پُرمعناس

که گاه با لنز و متل ِ خامِ فوۀکلوری

نرز

همراه اس .
این چهرهها هنوز در قصّههای کودکان ،افسانههای بزرگان ،اشعار  ،جای خود را باز نکرده و به آنها ابعادِ الزم
داده نشده اس  .اۀبته کارِ آکادمر

میللبد که با بررسی همهی قصّهها و همه مثلها فهرس

کاملی (که حتما

چندین برابر این فهرس ِ نمونهای ما خواهد بود) ترترب داده شود و در مقابل هر مورد مشخص موارد کاربرد و
مضمونِ فوۀکلوری

آن با حف ِ سندیّ

آورده شود وۀی این ابدا مانع از آن نرس

که هنرمندان ،این چهرهها را

بدون این گونه کارِ آکادمر  ،از دیدگاه و زاویه خود مطرح سازند.
از جه

تاریخی و جامعه شناسی ،همه ی این چهرهها نماینده ی جامعه ی قرون وسطایی فئوداۀی اس  .در

عصر امروزی رادیو و تلویزیون و ارتبالات سریع ،زای

چهرههای فوۀکلوری

به مراتب ک تر شده اس  .اکنون

آن فضای خاص که از درون هرجان ترسآۀود خرافی انسان ها این همه تخرالت دورپرواز را بررون میکشرد،
متصاعد شده و رفته اس  .وۀی همه ی چهرههای قرون وسطایی میتوانند در جهان پرسر و صدا و شلوغ ما،
لنرن و انعکاس نوی کسب کنند .مثلن چهرههایی مانند «ماه پرشانی»« ،کره دریایی»« ،پریزاد»،
«بلبلسرگشته»« ،سرمرغ»« ،شرشه ی عمر»« ،سنگ صبور»« ،آب زندگی»« ،هپروت»« ،جهنّ دره» میتواند
خود اۀهامبخ

اشعار و قطعات هنری با برد فلسفی شود .از سرایندگان نامی جهانی کسانی به همرن کار

پرداختند مثلن میتوان از قطعه ی معروف گُوته به نام «ارۀن کونرگ» و قطعه ی معروف هاینه به نام «ۀورل
الی» نام برد.
در سناریوی «شهرِ قصّه» کوش

شده اس

میدهد که از درونِ این کار میتوان ی

که از این نوع مقوالتِ فوۀکلوری

استفاده شود .این تجربه نشان

اثرِ اجتماعی و موردِپسندِ مردم بررون آورد ،وۀی به نظر میرسد که

چهرههای فُولکلوریک در قصّهها و َم َثلهای ایرانی
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هنوز باید -بهمنظور احتراز از کارهای زودساخته و ک اندیشرده -دراین عرصه ،تمرینِ هنری بر .تری به عمل
آید.
بنای کالسر ِ ادبِ قرون وسطایی ما به اندازهای فخر و شکوهمند اس

که ما را از فرهنگ عوام بینراز

میسازد .اگر خلقهای اروپایی بهدنبالِ آن رفتند ،برای آن بود که فرهنگِ کالسر ِ یونان و رُم را «ملّی»
که آغاز کردهای و

نمیدانستند و هنرِ ملّی را در هنرِ فوۀکلوری ِ سرزمرنِ خود میجستند ،وۀی ما ده قرن اس

فرهنگِ کالسر ِ ما ،مالِ خودِ ماس  .شاید این علّ ِ اصلی آن اس که عط ِ ویدهای نسب به فوۀکلور احساس
نمیکنر .
از این رو نگارنده بر روی سه نکته در مورد تکاملِ آتیِ هنرِ کشورمان اصرار دارد:
الف  -بررسی ،آموزش و فر،گرری از فرهنگِ غنی فوۀکلوری

همهی نقاط کشور.

ب  -غنی کردن زبان ادبی با واژهها و اصطالحات گزین از ۀف عوام مردم پایتخ .
ج  -بررسی گوی های ایاالت و والیات ایرانی و غنی کردن زبانِ فارسی با آن مصطلحاتی که فارسیِ ادبی (به
ویده در زمرنهی اسامیِ ذات یا مشخص) فاقد اس .
در هر سه عرصه ،کارهای کمی انجام نگرفته اس  ،وۀی هنوز کارهای زیادتری باید انجام گررد.

☘☘☘

بر سردرِ خانقاه شیخ ابوالحسن خَرَقانی نوشته بودند:

هرکس که در این سَرا درآید ،ناناش دهید .ناناش دهید و از ایماناش
مپرسید .چه ،آنکس که به درگاهِ باریتعالی به جان ارزد ،البتّه بر خوانِ
ابوالشسن به نان ارزد.
بازگشت به فهرست

چهرههای فُولکلوریک در قصّهها و َم َثلهای ایرانی
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آشنایی کوتاه
با خانم ترانه
واحید:
خااان ترانااه واحرااد متوۀااد سااال
 0۴40مرالدی در روستای مرشنی
منطقااااه الچاااارن درجمهااااوری
آذربایجااان اساا  .او دررشااته ی
روزنامااه نگاااری ازدانشااگاه دوۀتاای
باکو ،فارغ اۀتحصرل شده ،وهمزمان
با کار در رادیو و تلویزیاون دوۀتای
آذربایجان ،با تعدادی ازروزنامه های معتب رآن کشاور و همچنارن باا چناد کاناال رادیاو و تلویزیاون غرردوۀتای
آذربایجان همکاری کرده اس
ترانه واحرد ،عضو اتحادیه نویسندگان آذربایجان اس  ،او درحال حاضرمعاون سردبرر نشریه «اوۀدوز» ارگان ادبی
اتحادیه نویسندگان آذربایجان نرز هس .
تاکنون براساس تعدادی از داستان ها و نوشتههای خان تراناه واحراد ،از جملاه براسااس نوشاتههاائی مانناد :
«سرنوش »« ،خرمه حکم  -عمرخرام» « ،حق نان» و «شرروانشاههان» ،فرل های مستندی تهره شاده اسا .
همچناارن از آثاااراو فرلماای تلویزیااونی بنااام «قساام » ،تهرااه شااده و نوشااته او تحا عنااوان «زبااان پرنااده»
درتئاتر«  »YUĞبه نمای درآمده اس .
ازترانه واحرد نوشته های زیادی به صورت کتاب و مجموعاه داساتان چااپ شاده کاه بارای نموناه مایتاوان از
«باالترازبهش »« ،تقوی مورچه» و «نود امضا» نام برد .الزم به تاکرد اس که کتاب داستان «بااالتر از بهشا »
در سال  210۶در ترکره منتشر شده اس .
کتاب «تقوی مورچه» ی بار ازسوی انتشاراتی قانون درباکو و باردیگر درسال  2120از لرف بنراد ادبرات ترک
در استانبول منتشر شده اس
ترانه واحرد جایزه چهارمرن مساابقه بارناۀمللای داساتان نویسای «محماود کاشاغرۀی» ،و نراز جاایزه مساابقه
برناۀمللی روزنامهنگاری «توپ لال» که درسال  210۴درجمهوری باشقررستان برگزارشد ،را دریاف کرده اس .
او عضو اتحادیه روزنامه نگاران آذربایجان ،اتحادیه نویسندگان آذربایجان ،اتحادیه چهرههاای تئااتر آذربایجاان ،و
عضو افتخاری بنراد ادبرات ترکی اس .
بازگشت به فهرست

آشنایی کوتاه با خانم ترانه واحید:
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من دانهی غُبارم !*
ترانه واحرد  /بهروز مطلب زاده
درترانهی قدیمی غُبار ،گفته میشود:
صبح فرا خواهد رسرد،
آفتاب للوع خواهد کرد،
گلهی اسبهای سپرد،
درمرتعهای سرسبز خواهند چرید،
آبهای روان،
همچون هزارههای پرشرن،
راه خواهند گشود وه چنان پر

خواهند رف ،

ۀر ،
احساسهای تو،
همانی نخواهد بود،
که دیروز بود...
نمیدان  ،آیا هرچ وق پر
کردم که ای کاش ی

آمده که آرزویِ ی

دانهی غُبار شدن در دۀتان سبزشود یا نه .اما من ،یا

روزآرزو

دانه ی غُبار بودم .ازته دل ،ازجان وُ دل ،وبا همۀ وجاودم ،آرزو کاردم ،و ناگهاان باه یا

دانهی غُبار تبدیل شدم.
باید به شما بگوی که تبدیل شدن انسان به ی

دانه غُبار ،عجرب و درعرنحال ی

ح ِ خوشایندی اس  .ریاز

میشوی ،ریزتر و ریزتر ،ازتمامی پررایههای که جدا شدی ،خودت میمانی و خودت .وقتی ،ازاحساسهاائی کاه
تورا عذاب میدهند وموجب رنج تواند ،پاک وتهی میشوی ،تازه ح

میکنی که ،این توئی ،خاودتی .از زماانی

که چش بازمیکنی ،نمیتوانی ازبافهای که همچون تارعنکبوت ،خود را برمغزوُ روح آدمها تنراده اسا خاالص
شوی.
من دانهی ُغبارم*!
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من ،به ذرۀ غُبارکه تبدیل شدم ،بالفاصله ح ِ ترس را گ کردم .متنفارم ازایان حا ِ .حا ِ پُارچرن و شِاکنِ
ناخوشایندی که برشتر به ی

عالم سئوال شبره اس  .حسی کاه آدم را باه تناگ نظاری دچاار مایکناد و
را گ کردم ،ی

اززندگی میاندازد .من به مح ،این که این ح

نف ِ عمرق کشردم ،ازتاه دل نفا ِ عمرقای

کشردم.
پر

ازاین ،اصال نمیدانست که دانهی غُباره میتواند نف

بکشد ،اما میکشاد .مایدانا  ،باه چرزهاائی کاه

میگوی باورنخواهرد کرد .برای باورکردن به اینها ،باید خود ،به غُبار تبدیل شوید.
بعد از تبدیل شدن به دانهی غُبار ،رها ازهمهی ممنوعر ها ،قراد و بنادها ،سّادها و مرزهاا ،هرچقادر کاه دۀا
میخواس درهوا به پروازدرآمدم .تا به حال ،هرچوق  ،به دنرائی که درآن زیسته باودم ،ایانگوناه ،از بااال نگااه
نکرده بودم.
دنرائی که درآن زندگی کرده بودم را هرچوق  ،چنرن آشکارا ،مسکرن و پدمرده ندیده بودم.
نمی دان  ،شاید ه بعد ازتبدیل شدن من به غُباراس

که جهان ،اینلورازچش من افتاده وبه انادازۀ یا

غُبارشده اس  ،شاید عل دیگری دارد و شاید ه من پ

داناه

ازتبدیل شدن به غُبار ،تازه متوجه این نکته شاده ام،

جهانی که ما این همه به آن میباۀر و به آن افتخار میکنر  ،دنرائی که ما در وصف آن ،این همه شاعر و تراناه
میسازی  ،دراصل به اندازه ی

ذره غباراس .

وما ،دراین جهانِ به بزرگی ی

ذره غبار ،ی

دوز و کل

عمر حرفهای گنده گنده میزنر و بارای زنادگی درآن ،هازاران

سره میکنر و تازه خودمان را ه بربلندای قله کوه مینشانر  ،دل میبندی  ،دل میکَنر واش

میریزی  ،همهاش برای چرزهائی برهوده و پوچ ...
ما ،ابلهان خنده داری هستر که به سادگی ،خود را دراین جهانی که به انادازه یا

ذرهی غُباار اسا  ،دریا

چهارچوب محدود ساخته و به قوانرن فریبکارانه ای گردن نهاده ای  ،تا به خودمان بباورانر که ،پ

ازمرگ باه

فراموشی سپرده نخواهر شد...
من ،درحال پرواز ،به این چرزها میاندیش  ،و برای گرفتار نشدن درباتالق احساسات ،ه چنان به دورِ ترری کاه
خود رها کردهام میچرخ .
نمیدان  ،باد ی

باره ،ازکجا پردای

میشود ،کاکل مرا میگررد و مرا کشان کشان ازاین سوی شهرتا آن لارف

شهرمیبرد .من درحاۀیکه به تنه درخ های کهنسال وبی قوارهای که سربه آسمان میسایند ،و به پنجرههاای
کثرف کوبرده می شوم ،سرانجام درنقطۀ پایانی این پرواز ،به پنجره ی

زایشگاه گررمیکن  .دس هاای را ساایه

بانِ ابروها میسازم وبا چشمان ریزم از پش پردههای توری ،به درون الاق سرک میکش  .عجب اتفاقی؟ اینجاا
الاقِ زایمان اس  .ی

خان جوان ،برای مادرشدن آماده میشود.
من دانهی ُغبارم*!
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آیا همۀ آنهائی که به دنرا میآیند ،مادران خود را اینگونه عذاب میدهند؟ .زن ،فقط ی

آرزو دارد :آزاد شدن.

خدایا این آزادی چرس که همه درآرزوی آن بسر میبرند؟.
مادر ،میخواهد فرزندش ،تکه جان  ،آزاد شود ،رها شود .دراصل ،همۀ آدمها دراین جهان ،تا آخرین نفا  ،روز
آزادی را انتظار می کشند .انسان چون اکسردن ،به آزادی نرازمند اس  .لبرع  ،اکثرمردگان را تاا قطاع تانف
اکسردن مشایع می کند .اما من پ

ازتبدیل شدن به ذرۀ غبار ،یقرن پردا کردهام ،بسراری ازکسانی کاه ازایان

جهان رفتهاند ،عل اش نبودِ آزادی اس .
برخیها آزادیشان درخانواده ازبرن میرود ،کسانی درمحرط کارآزادی خود را ازدس میدهند ،و آزادی بسرارانی
دیگر نرزدرجامعه سلب میشود .و درکلر خود ،همۀ جهان ،ازنبود آزادی اس که درحال خفه شدن اس .
وجدان غباری ام ،به حرک

درآمده اس  ،چپ چپ نگاه

میکن  .یعنی تودیگه چه میخواهی؟ تو که شاان

آورد ی ،دانهی غبار شدن خودش همان آزاد شدن اس دیگر!.
ی

آن ،به خودم میآی  ،موضوع را پی میگبرم و دوباره نگاه میکن  .زن دارد رنج میبرد ،اما اگرهمۀ عاۀ ها

زیرو رو شود ،این خواهران قابلهیِ پزش  ،عرن خرالشان نرس  .زیرا میدانند که زن جراغ و داد خواهاد کارد،
فریاد خواهد زد ،برن زمرن وهوا تقال خواهد کرد ،و دس آخر سب تر خواهد شد  ...رها خواهد شد.
جاۀبترین ۀحظه را از دس میده  .زیرا باد ،نوازش کنان مارا ازآنجاا دورمایساازد .ازایان حرکا بااد آزرده
میشوم .راس اش اصال از باد خوش نمیآید ،به بزرگترهاا زورش نمایرساد ،درعاوض ریازه مرازههاا را جلاو
میاندازد و تا نف

دارند دنبالشان میکند .هی میگوید برو ،هی میگوید فرارکن ،هی میگوید بدو.

پدرسگ ،داشت مثل دسته گل نگاه میکردم ...باد ،گ برود به جهن .
وقتی دانۀ غُبارشدی ،دیگر شکای کردن وُ گله کردن ،بی معنا و پرت و پال گفتن اس  ،هار شدن اس  .من بعد
ازاین که دانۀ غُبار شدم ،تازه فهمردم که زندگی یعنی چه و خودم را غُبار ح کردم .برن خودمان بماند ،مان آن
وق ها که انسان بودم ،حتی ی

دفعه ه نشد که خودم را انسان احساس کن  .برای همارن باود کاه ازآدمهاا،

ازهمه و همه ک  ،روی گردان شده ،به ذره غبارمبدل شدم .االن ه جای راحا

اسا  .غُبارِهاای خوشابخ ِ

فراوانی مثل خودم هستند ،که در دور و الراف مان مایپرناد .انگاارآن ذرهی غبااری کاه باه زردی مایزناد را
میشناس  ...،شبره آقا بَدیرخان اس ...آره ،خودِ خودش اس  ،او دردانشگاه برای ما درباره مسائل مربوط به قرون
وسطا حرف میزد.
او چنان ازته دل و با شور واشتراق راجع به مسائل مربوط به قرون وساطا برایماان حارف مایزد کاه مان فکار
می کردم ،معل ما تا نوک دماغ اش برای قرون وسطا تنگ شده .این درس که او نتوانس به قرون وسطا بارود،
اما درنهای به آرزوی

رسرد ،او تبدیل به ذرۀ غبارشد .ای جان  ،استادِ با شخصر  ،عاقل وخجاۀتی من! ِ
من دانهی ُغبارم*!
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نمیدان  ،آیا نزدی

بشوم و حال واحواۀ
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را بپرس ؟ یا بگذارم ۀذت غُبار شدن را برشتربچشد؟ .نمیتوان خودم

را کنترل کن  ،معلم که به دانۀ غُبارمبدل شده اس را صدا میزن  .استاد بدیرخان ،مارا کاه مایبرناد ۀبخناد
می زند ،برای به غُبار تبدیل شدن  ،با کلمات اتوکشردهی باقیمانده از دوران اتحاد شوروی ازصامر دل باه مان
تبری

میگوید.

می گوی استاد خررباشد ،چه خوب که این لرفها آمدید؟ .می گوید ،همرن اواخرمتوجه شدم که بارای خاالص
شدن ازهمۀ دردسرها ،تنها راه زندگی کردن ،تبدیل شدن به دانۀ غُبار اس  .برای همرن ه کرفام را زدم زیار
بغل و بدون اتالف وق تبدیل به غبارشدم .باید ازخرلی وقا پار

ایان کاار را مایکاردم .حراف کاه خرلای

دیرکردم.
بدیرخان را دۀداری میده  .سرحال به نظر میرسد ،احساس می کن کاه غُبارشادن باه او سااخته اسا  .وداع
میکن و از او جدا میشوم .آخه ،دانههای غُبارکه مثل آدمها ه دیگررا جاان باه ۀاب نمایکنناد .راسا اش را
بخواهرد ،دانه های غُبارخرلی آبرومند هستند ،دردنرای غُبارها ،برای چرزهای نا مناسبی مانناد دردِ سرساازی ،وُ
خون کسی را سراه کردن وُ خود فروشی وُ خران

وُ خبرچرنی و دروغ و غرره جائی وجاود نادارد .آخی...عجاب

دنرائی! .وقتی بدیرخان غبارشده ،من دیگه کیام؟.
خدا میداند ،اینجا پراس ازدوس وآشنا ،وآدمهای اهل نوشتن وکتاب و قل .
این بار ،باد مرا روی بال خود مینشاند و حسابی میگرداند .نه سد و مانعی هسا  ،ناه خطاری وجاود دارد ،ناه
هزینه وسرله ایاب وذهابی الزم اس و نه قرم ارز تورا گرج میکند .پول یعنی چی؟ ،غُبارها اصال به پاول نرااز
ندارند ،حتی به ی

کوپ

ناقابل .وۀی واقعا چه راح شدم ازدس پول .زمانیکه من آدم بودم ،هر روز به پول

فکر می کردم .انگارکلهی آدمها صندوق پول بود ،همهاش پاول ...پاول ...پاول ...شاب و روز صادای جریناگ و
جرینگ پول بود که میآمد .صندوق کلهها!.
نه ،غُبارها عصبی نمیشوند ،من عرن خودِ سکوت ساک ام .شبها ،توی پارک ،روی شانهی ی

پررمارد الغاری

می نشرن  .وای خدایا ،افکاراین مرد چقدر دره و مغشوش اس  ،وقعا این آدم چقدر فشارروی دوش
همه زورم برخ گوش

اس  ،باا

هوارمیزن  ،که خانه خراب! ،برا غُبارشو وجانات را نجات بده تا ازایان فشاارهای برهاوده

خالص بشی .مَرد نمیشنود .یادم میافتد که صدای را ه مانند احساسِ ترس ،گ کردهام .نه اینکه وقتای کاه
آدم بودم ،کسی صدای را میشنرد!.
چقدر خوب اس که دانههای غُباره با یکدیگر حرف میزنند ،آنه باه یا

ف غُباراناه .باه گفتاه
زباان ظریا ِ

غُبارشناسها ،زبان غُبارها قدیمیترین و ماندگارترین زبان اس  .خوب این ه ازاین.

من دانهی ُغبارم*!
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پررمرد ازجای خود بلند میشود .مان
دوباره توی هوا هست  .دسا هاای را
مثل بال پرندههاا از ها بااز کارده و
درهوا آویزان مانادهام .همارنلورکاه
دارم درهااوا دورخااودم ماایچاارخ ،
فکرمیکن  .راستی مان از وقتای کاه
غُبارشدم ،چه فکرهای عجایب غرایبی
بااه عقاالام خطااور ماایکنااد .مااثال،
فکرمیکن که ،غُبار شادن ،از هارروز
خُاارد شاادن و ۀااه شاادن هزارمرتبااه
بهتراس  .قکر می کن که ،از شررشدن درسررک ،و ازشغال شدن در جنگل ،آبرومندانهتر اس  .فکر میکن کاه،
بالفاصله تُف انداختن به روی کسانی که حقات را میخورند شرف دارد به اینکه تحمل بکنی و بعادا بشاکنی.
بدون اینه از قدی االیام ه

همرنلوربوده  :بزرگترها کوچ ترها را تحقررمیکنند ،قویترها ضعرفترها را

میکوبند ،غرب شرق را میخورد ...این را ه بگوی که ،برای غُبارها محدودی زمانی وجود ندارد ،آنها با ساع
غُباری کارمیکنند ،آنها مانند انسانها ،زمان را به ثانره ،دقرقه ،سااع  ،روز ،هفتاه ،مااه ،ساال ،و قارن وغراره
تقسر نکرده ودرانتظاررسردن زمان مرگ نمیمانند.
درعاۀ ِ غُبارها ،هرچ بی قانونی وجود ندارد .قانون درجائی پدید میشود که جلدها و مجموعههای مختلف کتاابِ
قانون درآنجا نوشته میشود .من ،هنوز دارم درهوا میچرخ  ،اما چه حوادثی کاه درآن پاائرن روی نمایدهاد.
موجودات دو پا را می برن که سرشان را پائرن انداخته ،با عجله دارند میروند ،همادیگر را هُال مایدهناد ،باه
یکدیگر امان نمیدهند ،هرسّد وُ مانع وُ دیواری که درمقابلشان سبز مایشاود را کناارمیزنناد و مایگذرناد .از
هردیواری ه که نمیتوانند عبورکنند ،خودشان را باال میکشند و به آن لر میرسانند ،ازآبهای سرِراهشان شنا
کنان میگذرند.
چه کسی قادر اس جلو این آدم های ره گ کرده را بگررد؟ چه کسی میتواند مانع آنها شود؟ .باه هماراه بااد
برفرازسرِسرل جمعر

پرواز میکن  ،درهمه ی صحراها ،کشورها ،شهرها ،همه جا وضعر عرن ه اس  .آدمهاا

درحال دویدناند .آدمها میدوند و بهدنبال آنها ابرسراهی ازدود ودَم ،بلند میشود .یکی ازدانههای غبارمیگوید:
دردنرا ،شربرخرر پرشی گرف  ،تاریکی بر روشنائی غاۀب شد ،نظ جهان به ه خورد ،وعداۀ مُرد .درجهانی که
عداۀ مرده باشد ،آخرین شمع روشن ه خاموش خواهد شد .من با اینکه دانۀ غُبارهست  ،اما ،خاموشی آخرین
شمع و مرگ آخرین امرد در دل آدمها را نمای خاواه  .چاه خاوب اسا کاه درمراان جامعاهی غُبارهاا ،هماه
چرزعادالنه اس  ،ای کاش انسانها مرزان زیبائی این احساس را درک میکردند.
من دانهی ُغبارم*!
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این را ه باید بگوی که ،من درزندگی آنقدربا بیعداۀتی مواجه شدهام که ،گاهی باورم نمیشود که دانهی غُبار
شدهام .نمیدان انسانها ازچه زمانی این احساس را گ کردهاند ،شاید ه این ح
نکند وجود همچرن حسی را آقا کالغه درمران ماردم پخا

اصال مربوط به همه نرس .

کارده؟ نمایدانا  ،باه هرلریاق در بااره عاداۀ ،

درکتابها نوشته شده ،اما من خودم سالهای زیادی به دنبال آن گشت  ،آن را خرلی جساتجو کاردم ،اماا پرادا
نکردم ،به آن برنخوردم .بعد ازتبدیل شدن به دانهی غُباره  ،دیگراصال به دنباۀ
آرزوی

نگشت  .من درجائی هست که

را میکردم.

من ازروزی که به دانهی غُبارتبدیل شده ام( ،یادش به خرر ،چه روزخوبی بود) آدمها را بهتر میشناس  ،حاوادث
را بهترمیبرن  ،زندگی را خرلی خوب درک میکن  .میدانرد حق کُشی یعنی چه؟ میدانرد چقدرسخته؟ .حقات
خورده بشه ،درمقابل چشمان حقات را بخورند ،و توجرئ نکنی جر

بزنی .درونات آت

میگرره ،وۀی کاری

ازدس ات برنمیاد .صدات دربراد ،خودت را ه ۀ و پارمیکنند .درس اس که غُبارم ،با این حاال ناراحا و
متاثر میشوم .نه ،گریه نمیکن  ،غُبارها گریه نمیکنند ،غُبارها به یاد میآورند...
چطورشد که من به دانۀ غبار تبدیل شدم؟ ،ببرن ،این راز را هرچ وق به شما نخواه گف  .به این خالر نخواه
گف که ،برای غبارشدن ،زندگی باید تورا مثل گندم درزیر سنگ آسراب ۀه کرده باشد ،انسانها باید آگاهانه تاو
را خُرد کرده باشند ،باید حقات را خورده باشند ،کسی باید آنچه متعلق به تو بوده را به زورازچنگات درآورده
باشد ،نزدی ترین دوس ات باید توی چشمان
که ی

نگاه کرده و به تو خران کرده باشد ،و باالخره باید یااد بگراری

روز با همه نرروی فریاد بزنی « بابا دس ازسرم بردارید ،دس بکشرد ازمن ،هماانی کاه مایخواساترد

شد ،من مغلوب شدم ،من باخت  ،من کسی نرست  ،هرچ ک

نرست  ،من دانهی غُبارم!» .و من این را یاد گرفت .

اگر روزی خواستی غُبار بشوی ،به ندای دلات گوش بسپار .خواستی فریاد بزن ،خواستی نجوا کن ،اما به هرحال
ی

چرزی بگو...

* ترجمه متن از سایت اینترنتی اتحادیه نویسندگان آذربایجان( .آذربایجان یازیچیالر بیرلیی)

بازگشت به فهرست

من دانهی ُغبارم*!
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صحبت را از کجا شروع کنیم؟
 ازهمرن االن .گاهی ،آدمها با عاوض کاردن سام وسوی حرف ،یا ازگذشته مرگن و یا ازآینده .پا حااال
چاای؟ پ ا حااال حاضاارچی؟ ماان االن دارم زناادگی
می کن  .و دۀ مای خواهاد باا هماۀ وجاودم ،باا هماۀ
احساس به آن برخورد کان  .مان دۀا مایخواهاد باا
سرانگشتان  ،گذش زمان را ح کن و به ثانرههاائی
که از نوک عقربهها متوۀد میشوند خاوش آماد بگا و
فرصتی بدس براورم تاا زیرگاوشِ آب هاای جااری ،و
برگهایی که از شاخههاای درخا فارو مایافتناد ،و
همرنلور سنگالخ های راه و برراههی پوشارده ازعلاف
هرز پچ پچ کن .
اصال چرا پنهان کن  ،ۀحظههائی هسا کاه کلماات را
درکف دست میگررم و آنها را نوازش میکان  ،رناگ
آمراازی و حرکااات مااوزونشااان را تماشااا ماایکاان و
صدایشان را می شنوم .واقعا گاهی دۀا مایخواهاد از
الی دوسنگ ه که شده ،صندوقچه مرلراونهاا ساال
بسته مانده و به قفل نشساتهی ماادرِ زمارن را برارون
بکش و درِ آن را بگشای و رازهای بسراری را که از یاد
خرلی ها رفته و فراموش شده را ،برمال کن  .میخاواه
دلِ حقرق های گرد و خاک گرفته را به چنگ برااورم.
به نظرمن ،نقطه تالقی همۀ زمانها ،ه اکناون اسا .
گریااز مااا از اکنااون ،دراصاال گریااز از خودم اان اس ا
وفراموش کردن خودمان.
 نویسنده هائی که احسااس مای کنای از هماهبیشتر به تو نزدیک هستند ،کداماند؟
تاگور ،روح مرا جال میدهد ،چخوف ،مرا دچاار حرارت
ماایکنااد ،سااروانت بااه اندیشااردن وا ماایدارد،
داستایفسکی مارا باه هزارتاوی احساساات مایبارد ،و

انگارکه با خاۀق رُمانهای «خادایان جهاان»« ،عرسای
فرزند انسان» « ،ارواح سرگردان»« ،پرامبر» و بوِیده ،با
نویسنده پرکارو با تجربهای مانند جبران خلرل ،ناوعی
خویشاوندی دارم.
هوگاو ،مااارکِز ،فاااۀکنر ،نجراب محفااوظ ،عزیزنساارن و
چنگرز آیتماتوف ،اینها نویسندههائی هستند کاه مان
دوس شان دارم .اماا اگار از مان بپرسای کاه در ایان
سال های آخر ،برشتر از هماه تحا تااثرر کادام یا
ازآنها باودهام ،بایدرناگ و بادون تردیاد از نوسارندۀ
گُرجی «گودِرزی چوخِلی » نام میبرم .آفرین گری او،
معجزه ی دیگری اس  ،حرف که خرلی ک عمار کارد.
«نامههائی برای صنوبرها» را نوش و گذاش رف ...
هرنویسندهای که آثارش بتواند تو را تح تاثر قراردهد،
توانسااته باشااد دۀا را بلرزانااد و در یاااد و خالراتا ،
جای گرر شود ،بدان کاه او نویسانده تاو اسا  .ماارکِز
داستانی دارد با عنوان «روز فراموش نشدنی در زندگی
باۀتازار» که درکنار داساتانهاای دیگارش چنادان باه
چش نمی آید .من هروق که این داستان را میخوان ،
ۀذتی که از آن میبرم را نمیتوان باا کلماات توصارف
کاان  .یااا داسااتان «خااواب ماایآیااد» ازچخااوف ...ایاان
داستانها ،روح مارا باه تاللا درمایآورد .دیگاران را
کاری ندارم ،اما باید بگوی که درحاال حاضار ،دربارن
نویسندهها ه  ،نویسنده برمار پردا شده.کسانی کاه باه
بوۀگاکوف غبطه میخورند ،دوستداران محارط زیسا ،
و...و ...و ...هرک  ،ادعا می کند که فقط نویسنده ماورد
عالقه او نویسنده اس و بقره ...
من با چنرن اندیشههائی اصال نمیتوان سارِ ساازگاری
داشته باش  .درس اس  ،هرکدام این ها به جای خود،
از غولهای ادبراتاند ،اماا کادام یا ازآنهاا جایگااه
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«اول» را دارند؟ سئواۀی که حتی ارزش چانه زدن ه
ندارد.
ادبرااات یاا مساائله ذوقاای اساا  .اگاار بااه زبااان
سادهتربگوی  ،ادبرات مجموعهی ویتامرنهاس  .روح تو
بااه هرغااذائی کااه احتراااج داشااته باشااد ،آن را للااب
خواهدکرد .نکته اساسی همرن اس .
 وقتی صحبت از آزادی میشود ،اولین کلماهایکه به ذهنات خطور میکند چیست؟
خون ،آزادی بادون خاون وجاود نادارد .چاون آزادی،
بهبهای خون بدس میآید ،از خون نرزگرانبهاتراسا .
دربارۀ آزادی ،چه بسرار نوشته ،شاعر و قصارده وجاود
دارد .نمی دان چرا وقتی صحب از آزادی میشود ،من
یاد مصرعهاائی ازشاعرهایِ زناده یااد «ائلادارباخر »
شاعرمیافت که گفته بود:
«اۀهی ،به جای آزادی ناقص ،مرگی تمام ،عطای کن!».
ببرن آزادی یعنی این!.
 کدام مصرعهای دیگر ،درذهنات هست؟این اواخر ،اوۀرن سطر شعری از خورخه ۀوئر بورخ
که برشترین خواننده را داشته ،ذهن را بهخود مشغول
کرده « اگرمیتوانست زندگی را دوباره آغاز کن »...

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

اما خودم را گول نزن  ،اگر ی باردیگر ،به مان شاان
زندگی کردن داده میشد ،شاید ها کارهاای دیگاری
میکردم .کارهای تکراری را دوس ندارم.
 از مطلب دور نیفتیم ،فکرمی کنم مصارع هاایدیگری هم در ته ذهنات وول میخورند؟
آره ،کارهای ناظ حکم را خرلی دوس دارم .جدائی
و فراق ،ازموضوعاتِ ابدی ادبراات اسا  .جادائی نااظ
حکم  ،جدائی بکلی دیگری اس :
بعضیها تفاوت علفها را
بعضیها فرق ماهیها را میدانند،
و من فرق جدائیها را...
 آیا گاهی شده که برای کسی نامه بنویسی؟دری دورهای که دیگر ،نامه نوشتن از مُد افتااده باود،
من ی نامه نوشت و آن را در صندوق پس اناداخت .
سه چهار روز بعد ،درخانه را زدند .نامهای کاه بار روی
آن تمبر ه چسبانده شده بود را با عجله باز کردم .تاو
نگو ،نامهای که پس کرده بودم را برای خاودم نوشاته
بودم .و از همرنجا بود که نوشاتن « ناماههاائی بارای
خودم شروع شد .میخواهی یکای از ناماههاا را برایا
بخوان ؟.

 -بگااذارجوابات را بااه ساائوال تباادیل کناایم:

 -چی بگم ،همینطوریش هم خواهی خواند.

اگرمی توانستی زندگی را از نو آغازکنی ،چاهکاار

« سالم .آن روز خواب انار دیدم ،اناری سرخِ سرخ .ی
تاج خوشگل ه روی سرش بود .انار میخواس تاج
را به من بدهد .قس و آیه ،که تاج باید ماال تاو باشاد.
هرچ وق فکرش را ه نمیکاردم کاه یا روز ،یا
چرزی شابره تااج روی سارم بگاذارم .تااج ،اصاال باه
آدم های کوتاه قد نمی آید .دراینجا ،برای گذاشتن ی
شکل خنده ،دۀ غنج میرود.

میکردی؟
چه کارها که نمیکردم؟! به حرف دِۀَ گوش میکاردم.
دِل ،قطب نمای خوبی اس  ،راهی که او نشان می دهد،
بهترین انتخاب اس  .بعد ازآن ،زبانهای دنرا ،از جملاه
زبان های قدیمی الترن ،عبری ،یونانی و عربی را حتای
اگر به قرما ده هاا ساال صارف وقا ها باود ،یااد
می گرفت  .هر روزِ زندگر را لوری میزیست که انگار،
آخرین روز زندگیام اس .

خوب ،کجا بودی ؟ ،آره ،داشت این را میگفت که اناار
میخواس تاج خودش را به من بدهد .اۀبته بعدا ،مان
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درخواب ،ه انار و ه تاج اش را گ کردم .بعاد ،یا
دسته مورچه اسب سوار داخل خواب شادند .مایدانای
که مورچه های اساب ساوار باال ها دارناد .اماا فارق
مورچهها با انار این بود که ،مورچهها پَروُ بال وُ این جور
چرزها به من تعارف نکردند .آنها باا سارع ازخاواب
گذشتند و بررون رفتند.
راست  ،چند وق اس که ،زندگی حشرات ،برشاتر از
زندگی آدم ها ،توجه مارا باه خاودش جلاب مایکناد.
«بِرنارد وِربِر» نویسنده فرانسوی ی تریلوژی مورچه ها
دارد .او دراین اثر از جهان موازی :زندگی مورچاههاا و
تمدن انسانی بحث میکند .دو دنرای جادا از ها  .اماا
آنها قطعا ی روز باید با یکدیگررو در رو شوند.
عالقهمندها می توانند بخوانند .ۀُبِ حرف من اینجاس
که حروانات ،حشرات ،نباتاتِ دنرا ،مرلرونها سال اس
که تالش میکنند تا به ما انسانها تفهر کنند که دنرا
نه فقط مال آدم هانرس  ،بلکه ازآنِ همه اس  .وۀی ما
نمیخواهر بفهمر  .اماا دیریاا زود ،باه قاوانرن آنهاا
گردن خواهر گذاش  .اگر نه ،خودت میدانی که چاه
خواهد شد.
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بشود ،اگر این پروند گسسته بشود ،دیگرهرچ وسرله ای
برای امردواربودن ،باقی نخواهد ماند.
 در نوشته ی خودت «انساان بالادار» باه ایانموضوع پرداختی.
بله ،انسانهای باۀدارخرلی بهندرت به دنراا مایآیناد و
من یقرن دارم که هرچکدام ازاین آدمهائی کاه باال وُ
پردارند ،بهلورلبرعی نمیمررند .مانند حسرن جاوید و
مرکائرل مشفق.
آدم های بی بال ،زمان را دوس ندارند و هرچ وق ه
دوس نخواهناد داشا  .آخرزماان باه چاه کاارآنهاا
میآید؟.
انسانهای باۀدار ه چنان به دنراا خواهناد آماد ،بارای
افکندن پرتو نوری بر تاریکیها ،برای یااد آوری وجاود
روشنائی برآدمها.
 دقت کردهام ،که دراین جهاان ،هایچ شااعر ونویسنده ای نیست که درآثاار و نوشاته هاایش،
مسائل این دنیا مطرح نباشد .دنیا بارای تاو چاه
مفهومی دارد؟

 نمیترسی؟بعضی وق ها ،آدمها احساسات ه دیگار را جریحاهدار
میکنند .این مرا خرلی میترساند .این کار جایز نرس .
در دوران کودکی ،کتاب «تر تاۀِر و یا خندهی فروخته
شده» اثر جرمز کاروزین نویسانده آۀماانی را خواناده
بودم .ی کسی که نمیتوانس بخندد ،به اتکاا ماال و
ثروتی که داش  ،خنده ی پسرک یترمی بنام تر تااۀِر
را خرید .فاجعه واقعی زنادگی ایان پسارک یتار کاه
خنده خود را فروخته اسا  ،تاازه بعاد از آن باود کاه
آغازشد .االن ه که دارند به روح آدمهاا دسا درازی
میکنند .این رفتار بسرار ترسناکی اسا  .شافافتارین
پروند مران خدا و انسان ،روح اس  .اگر روح دستکاری

واژه ی دنرا ،درهر زبانی ی معنا دارد ،اما ،در«انجرل»،
کلماه دنراا مفهااوم بکلای دیگااری دارد و باه نظاارمن،
بهترین معنای جهان ه یعنی همرن.
در«انجرل» چنرن مینویسد:
« آن سرستمی کاه توساط انساانهاای لارد شاده و
عصرانکرده علره خدا ایجاد شده را ،دنرا مینامند».
من با این تعریف موافقام .ما راندهشدگانر  .باه زمارن
تبعرد شدهای  .ما دراینجا ،ی عمر برای جاائی کاه از
آن رانده شدهای دۀتنگی میکنر و اینکه چه وق به
آن سرزمرنی کاه از آن راناده شادهایا بااز خاواهر
گش ؟.
 -آدمها را بیشتر ازهمه ،درکجا میبینی؟
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درمترو .من هروق در مترو سوار پله برقای مایشاوم،
این احساس به من دسا مایدهاد کاه ازسانگرنی و
دره تنردگی انسان ها ،ازاغتشاش فکری آن ها ،گلاوی
مترو درد میگررد .و در این مران ،مان ها باه دنباال
قهرمان داستان میگردم .باه گماان  ،انساانهاا دارناد
تبس را از یاد میبرند .اصال دۀ نمایخواهاد منااظر و
صحنههای پنجاه سال بعد از این را تصورکن .
گاهی مح ،امتحان ه که شده ۀبخندی می زن  ،و با
نگاااههااای به ا زده آدمهااا روبااهرو ماایشااوم ،شاااید
فکرمیکنند که دیوانهام .اۀبته ازقدی االیام ،درمران ما،
آدمهائی که بخندند ،دیواناه باه حسااب مایآیناد .باه
هرحال ،اگربه دنبال سوژه جاۀبی می گردید ،زیرِ زمرن،
مناسبترین جا اس .
 میدانم که خجالت میکشی ،آخه تو با خاودتحرف میزنی ،اما راحت باش ،یک خااطره خناده
دار برایمان بگو.
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بله ،راست  ،اصال قصد تبرئه خودم را ندارم ،ایانرا باه
خودم ه نمیبخش .
 تابستان امساال را باا چاه چیازی باه خااطرسپردی؟.
تابسااتان امسااال ،تابسااتان عجرباای بااود .ازگاارمتاارین
تابستان سال های اخرر ،سه خالره برای من باقی ماند:
گرما ،سنگ ،و ۀندن .عل اش را اصال نپرس .باید مانند
ی

راز سربه مهر بماناد - .با فرا رسیدن هر صابح،

چه چیزی را انتظار میکشی؟
معجاازه .اگرکساای از فرارسااردن پگاااه ،انتظااارمعجزه
نداشته باشد ،باید گفا کاه آرزوهاا و رویاهاای او باه
پایان رسرده اس  .ازآرزوها و رویاها هارچ وقا نبایاد
نترساارد .مرزهااائی کااه باارایمااان غررقاباال عبورنااد و
جاهائی که نمیتوانر بروی را ،میتوانر با چش خرال
زیارت کنر .
 تبریک می گوئیم .در چهاارمین نشسات باینالمللی محمود قاشاقارلی ،کاه ازطارف اتحادیاه
نویسااندگان «اوراساایا» برگزارشااد ،در مسااابقه

دردوران کااودکی ،وقتاای کااالسهااای متوسااطه را
می گذراندم ،داستان زندگی پاابلو نارودا ،برناده جاایزه
نوبل را خوانده بودم ،ازآن نوشاته ،آنقدرخوشا آماده
بود که ی کمی ه عاشاق نویساندهاش شاده باودم.
عاشقِ پابلو نرودایِ پرر و سراه...
به نقشه که نگاه بکنی ی باریکهی زرد رنگی درغاربِ
آمریکای جنوبی اس .
شرلی را هرچ وقا ازیااد نمایبارم .یکای از آرزوهاای
دوران کودکیام ،دیدن زادگاه پابلو نرودا باود .هناوزه
باوردارم که ی روزی شرلی را خواه دید.
بعدها ،کتاب های زیادی خواندم .هنوز ه در این فکرم
که اگر خواننده ،از اثری که میخواناد خوشا برایاد،
حتما ،ی کمی ه ازنوسرنده اثرخوش میآید.
 -اینکه کم مینویسی علتاش چیست؟

داستان نویسی ،داستانِ «من دانه ی غبارم» تاو،
برنده اعالم شد .چه احساسی داشتی؟
حقرق اش را بگوی  ،من آخرین روز مهلتی کاه اعاالم
شده بود توانست داساتان را بارای شارک درمساابقه
ارائه بده  .هوا بسرار گرم بود ،به عالوه ،این ترتر را ه
بهسختی توانست پردا کن .
وسااط کااار ،خواساات از ارائااهی داسااتان بااه مسااابقه
خوداریکن  ،اما مثل همه قصاههاا ،یا پرارِ ناورانی،
برسرِ راه سبز شد و عنوانی که درجستجوی بودم را
از دور بِهِ نشان داد.
شاارک درچناارن مسااابقهای ،باارای هرنویسااندهای
غرورآفاارین و افتخاااربزرگی اسا  .محمااود قاشااقارۀی،
دربرن مل هایترک ،ی پال ارتباالی بسارار بازرگ
اس  .این پل ،همه مل های ترک زباان را باه یکادیگر
پروند میدهد و متحدشان مایکناد .از فاراز ایان پال،
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گذشته وآینده ی جهان ترک زبانان ،باه روشانی قابال
مشاهده اس .
اجااازه بااده ،تشااکر و سااپاس خااودم را بااه اتحادیااه
نویسااندگان «اوراساارا» و ه ا چناارن ازهرئ ا داورانِ
مسابقه اعالم کن .
درهمهی مسابقهها ،پرروزی و شکس وجود دارد .مان
اضطراب را به جان خریدم ،و با شکس خوردن آشاتی
کردم و پرروز شدم.
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 دردنیای ادبیات ،جایگاه تو کجاست؟ تاو کایهستی؟

دنرای ادبرات ،دنرای بای انتهاائی اسا  .درایان دنراا،
هرک  ،آسمانِ پرواز خود را دارد .در مردان این پرواز،
هرک  ،همانقدراوج میگررد که توان را دارد.
نویسندگان بسرارکمی بوده اند کاه توانساتهاناد تاا باه
آنجائی که آرزوی را داشتهاناد پارواز کنناد .و حاال
بگذار به سئواۀ جواب بده که ،من در دنرای ادبرات
کیام؟ .اگر بشود ،اگر بشود« ،من دانهی غبارم!».
* ترجمه از متن مندرج در سای اینترنتی  :ضرا اینفورماسرا مرکزی :

ZIm.Az

بازگشت به فهرست
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قدم
سعرده منتظری
ۀباس های را سریع پوشرد .باید
به خرید بارود .ساردرگ و گارج
دورخود میچرخرد .چند باار باه
اتاق مای رود و خاارج مایشاود.
گویی دنباال چرازی مای گاردد.
باایقااراری هرساااۀه بااه سااراغ
آمااده اسا  .خااودش اساام را
گذاشته بی قرای رسردن سالناو،
ماه اسفند که به نرماه مایرساد
بیقراری وجودش را پر میکند.
خوب که خانه را وارسی میکناد
و مطمئن میشود کاه چرازی را
فراموش نکرده اس به سم جا
کفشاای آینااهدار کنااار در ورودی
ساختمان می رود .اول سرتا پاای
خود را در آینه قدی جا کفشی ورانداز میکند .ظاهرش خوب بهنظر میرسد .درون اما غوغایی برپاس  ،تپ قلب
همرشگی اسفند ماه این بار نرز به خانه قلب به مهمانی آمده اس  .شال باافتنی قهاوه ای ساوخته اش را از آویاز
ۀباسهای باالی جا کفشی برمیدارد و روی سرش میاندازد  .موهای ک پش اما مرتب را همارن چناد روز قبال
رنگ لالیی کرده اس  .شال و موهای به ه می آیند .موهای را زیر شال نرمه پنهان میکند و دوباره باه آیناه
نگاه میکند.
ماه اسفند برای خرلی از خانواده های ایرانی یعنی خانه تکانی ،یعنی خرید عرد و آمااده شادن بارای ورود باه ساال
جدید ،با تشریفات فراوان ،اما برای او تمام این کارها و آمادگیها فقط مایه آشفتگی وعذاب بود .اینها همه به دوران
کودکر مربوط بود .زمانیکه مادرش ماه اسفند فرا میرسرد وسواسیتار ازهمرشاه مایشاد .ماادرش بارای هماه
چرزعجله داش  .خانه تکانی باید خرلی دقرق و سریع انجام میشد .هرچ جاایی را از قلا نمایانداختناد ،از داخال
کابرن های آشپزخانه گرفته تا زیرِمرزها ،مبلها ،پش ِ کمدها و حتی سوراخ سنبههایی که عقال جان ها باه آن
نمیرسرد ،باید تمرزمیشد .مادرش او و برادرش را نرز بهکار میگرف از همان کودکی از همان زماانیکاه دسات
توان کارکردن پردا کرده بود.
مادرش وقتی ازاو میخواس درتمرز کردن آشپزخانه به او کم کناد مایگفا  " ،خاوب دختار! تاو اماروز روی
کابرن ها را تمرز کن .هرچ ۀکهای نباید داشته باشد" .مدتی که میگذش مادر برای چ کاردن مایآماد .خاوب
قدم
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کابرن ها را وارسی میکرد .کمی اخ میکرد و با ۀحن آمرانهای به او میگف " دختراینجا که هنوز ۀکه اس این
ی کاره که خوب انجام ندادی اینکه کاری نداره " ،بعد خودش دستمال را میگرف و دوباره به جان کابرن هاا
میافتاد و تا جاییکه نفس به شماره نمیافتاد ادامه میداد .او و برادرش ه باید پا به پای مادرکارمیکردناد .درو
پرکرها ،پریزها ،اشرا دکوری که تعدادشان درخانه بسرار زیاد بود ،همه وهمه جا باید برق بزند ،همه جاا بایاد باوی
تمرزی بدهد .استراح تا اتمام کارها ممنوع بود ،حتی اگر ازخستگی ناا نداشاتند .او خساته مایشاد اماا ساکوت
میکرد .دست ازاستفاده زیاد از شویندهها میسوخ اما جرک در نمیآمد .باید حرف مادرها را گوش کرد!
آن وق ها اینلورنبود ،مانند این روزها که بچهها آزاد و بی پروا در مقابل مادر پدر خود میایستند و نه میگویناد.
به همه چرزهایی که آنها را آزاردهد خرلی قوی نه میگویند.
بعد ازخانه تکانی تازه عذاب ماه اسفند شروع میشد .هر جا که پا میگذاش صدای فریااد ماادرش را مایشانرد "
دیگه ریخ و پاش نکنردها! ،دس کثرف ه به کلرد پریز نزنرد!"
یا برسر برادرش وقتی بهخانه میآمد و آب میخواس
نزن خودم به آب میدم".

فریاد میکشرد " ،وایسا ،وایسا دس کثرف و به درِ یخچال

اۀبته کل سال باید از قوانرن تمرزی خانه پرروی میکردند ،اما ماه اسفند تا رسردن سالنو این قوانرن شدت برشتری
میگرف  .خانه باید تا سالنو از برق زدن چرزی ک نمیشد ،تا سالِ جدید ساۀی پُراز تمرازی باشاد و هار روزش
خوش یُمن باشد .این ه افکارمادرش بود.
بعد از تمرزکاری نوب خ رید بود .اۀبته این قسم کمای بهترباود .ماادرش بارای او و بارادرش ۀبااس و کفا ناو
میخرید ،هرچند که خرید ه برای سخ بود ،پرادهرویهای لوالنی بدون استراح  ،آنها بعاد از یا خاناه
تکانی مفصل وخستهکننده ،سر زدن به مغازههای مختلف ،گش زدن درخرابان باسرع وعجله نراز بارای خریاد
ۀباس و کف نو را از ح و حال میانداخ  ،زیرا به نظرش این همه خستگی و بدو بدو به نوشدن کف و ۀباس
نمیارزید.
حاال که بزرگ شده اس و خالرات ماههای اسفند کودکر را یدک میکشاد دۀهاره مایگرارد ،هرچناد او مانناد
مادرش نرس و کارهای خانه تکانی سف و سخ انجام نمیدهد و به بچهی خود که حاال دختری  02ساۀه اسا
سخ گرری ای را که مادرش داش ندارد ،اما چه کند که این دلشوره اسفندماه رهای نمیکند .اۀبتاه ایان تماام
ماجرا نرس .
خود را درآینه دوباره ورانداز میکند .حاال آماده رفتن اس  .کف های را از جاکفشی بر میدارد و درِ خاناه را بااز
میکند .کف های را میپوشد .درِخانه را میبندد و بعد آرام آرام از پلهها پایرن میرود .قلاب آرام نمایگرارد و
بهلور مدام باال و پایرن میرود آنه با سرعتی زیاد .خود را به راهروی خروجی میرساند ،از در راهارو وارد حرااط
میشود .کمی که جلو میرود دوباره میایستند به پاهای خود نگاه میکند .امروز این پاها باید اورا یااری دهناد ،تاا
قدمهای استواری بردارد برای خرید سالنو ،اۀبته او سالهای قبل که مجرد بود و تنها زندگی میکرد قرد و بند عرد
را از خانهاش زدوده بود اما دۀهرهاش در همان زمان ه رهای نمیکرد .اما ،اماروزاو بچاه داشا  ،بچاههاا عراد را
دوس دارند ،سفره هف سرن را دوس دارند .خرید و نو شدن را دوس دارند .بچهها درکل شادی را دوس دارند.
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ای کاش بزرگترها بهخالر سن ها ،کام کودکان را که شادترین موجودات روی زمرن باید باشند تلاخ نمایکردناد.
بهخالر دخترش بهخالر شاد شدن دخترش باید عذابِ خریدِ عرد را به جان میخرید .سریع تصمر گرف که پاها
را به فرمان خود درآورد و آنها را به حرک رو به جلو وادارد .به درِحراط که رسرد ناگهان کلرد در قفلِ درچرخرد و
دخترش که صورت آفتابی و پر نوری داشا از در وارد شاد .د ختارش بارای خریاد وساایل چهارشانبه ساوری باا
دوستان بررون رفته بود .حاال شاد از خریدش وارد خانه میشد .و قلب مضطرب مادر را کمی آرام بخشرد.
دختر آفتابر بعد از وارد شدن و قبل ازهر کاری و هر حرفی بهسرع ۀبان ساردش را کاه باادِ مااه اسافند آن را
درآغوش گرفته بود روی گونههای گرم و تب دار مادرش نهاد .قلب ازاین بوسه چنان گرم شد کاه مادتی از تاپ
ایستاد تا گرمای این عشق را خوب دربغل بفشرد .آبی برآت دۀ ریخته شد و قلب نرز آرام گرف
-

" مامان جون کجا با این عجله؟ مگر قرار نبود تا من نرام جایی نری"
" آره عزیزم اما تو دیر کردی گفت زود برم خرت و پرت سفره هف سرن رو بخرم و برگردم"
"ماما باز گفتی خرت و پرت قرارمون چی بود "
" آخ آخ ببخشرد یادم نبود ،چکارکن عادت کردم ،باید سعی کن این عادت رو ترک کن "
" مامان جون دوس داری باهات برام "
" نه عزیزم .تو تا حاال بررون بودی خستهای من ه میخوام سریع برم سریع برگردم خرلی اذی میشی "
" مامان جون سریع میرم سریع برمیگردم دیگه چره ! مگه گرگ دنباۀ کرده ؟!"

هر دو خندیدند .دخترش دست

را گرف و با ۀحنی دخترانه و شررین گف

 " مامان خرلی دوس دارم "دس گرم

را روی موهای دخترکشرد و با ۀبخند مادرانه گف ،

 " من ه تو رو خرلی دوس دارم تو عزیز دۀ هستی .حاال اگر دوس داری با من برایی راه برف بری " " نه مامان جون پشرمون شدم شما راس می گرن ،شما خرلی سریع راه میرین من خسته میشا مان هامیرم خونه کمی استراح کن "
صورت دخترش را بوسرد و از خانه خارج شد .در را پش سر خود بس  .و پاهای

را برای حرک آماده کرد.

قدم های را بلند و سریع برداش از خرابان محل سکون خود خارج شد .وارد خرابان اصلی شد .تا محلی که بایاد
خریدهای را انجام میداد راهی نبود .پراده خود را به آنجا خواهد رساند .شروع کرد به گاام برداشاتن .گاامهاایی
سریع مانند همرشه ،اما به ناگاه بهخود نهرب زد " ،چه خبره! شاید این آخرین اسفند ماهی باشه که تاو تاوی ایان
دنرا هستی ،پ آرام آرام راه برو و ازماه اسفند ۀذت ببر و این عذاب را تبدیل به خوشی کن "
شروع کرد به آرام قدم زدن .هوای مالی ماه اسفند صورت
خود را به دس فروشهای خرابان پش خرابان اصلی رساند.

را نوازش میکرد .خوش

آماد .و هماانلاورآرام آرام

ه همهای برپا بود .همه مشغول خرید بودند ،دس فروشها بساط خاود را در کناار خراباان ،جاایی کاه شاهرداری
برایشان معرن کرده بود پهن کرده بودند .همهجا رنگا رنگ بود .هرجا را که نگاه میکارد چشامان را رناگهاا پار
قدم
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میکردند .شمعهای رنگی ،تخ مرغهای سفاۀی رنگ شده ،ظروف مسی ،سفاۀی و چرنی ،سبزههاای سابز شاده در
کوزهها و ظرف های بزرگ و کوچ  .همه وهمه چرزرنگی بود .ۀبخند زد .شروع باه گشا زدن و دیاد زدن وساایل
سفره هف سرن کرد .در برن تمام آنچرزهای رنگی که در بساطها چشم میزدند .چشمان را چردمانی از سفره
هف سرن که ظروف سفاۀی الجوری براق اساس آن بود به خود جذب کرد.
هف ساۀگر را به یاد آورد .چقدراین سفره هف سرن شبه همان بود که ماادرش درهفا سااۀگی او چراده باود.
همان ظرفهای سفاۀی براق ،همان سفره ترمه دوز لالیی و همان گل سنبل داخل گلدان .همه وهمه اینهااو را باه
آن سالها برد.
آن سال سفره هف سرن را مادرش به کم برادرش چرد .مادرش نگذاش او به آنهاا کما
درکارهای خانه و خانه تکانی کم کرده بود.

کناد ،باا ایانکاه او

مادرش به او گفته بود " ،تو برو
به کارهای خوت بارس بارادرت
کم می کنه" اۀبته خرلی آرام
در گوش برادرش گف " ،بهتار
اسا کااه دختاار قباال از سااال
دس به وسایل سفره هف سرن
نزنه شگون نداره " حارف ماادر
را شااانرد .بااارادرش ۀبخناااد
شرطن آمرزی زد و با ماادرش
شروع به کار کردند.
به اتاق خودش رف  .با اینکه کمی غمگرن بود اما به کارهای خود رسردگی کرد.
ۀباسهای نو ،کف های نو را پوشردند .خرلی مرتب و آرام درکنار سفره هف سرن نشستند .هر ک در جایی کاه
قبال توسط مادرش مشخص شده بود و شمعی روبروی روشن میشد نشس  .همه ساک بودند ،دعا می خواندند و
منتظر تحویل سال و شلر توپ آن بودند .بعد ازاندی سال تحویل شد .همه بلند شدند به ها ساالناو را تبریا
گفتند ،روبوسی کردند .مادرش به همه شررینی تعارف کرد.
بعد از گرفتن عردی ها حاال مادرش ی کار مه داش  .مادرش از جا بلند شد به لرف گلادان گال سانبل کاه در
گوشهای از سفره هف سرن جا خوش کرده بود رف  .گل را برداش  .مادرش با صدایی مانند همرشه محکا گفا :
 " حاال قبل از اینکه کسی از فامرل یا دوستان و همسایهها برای عرد دیدنی برایند باید ی خوش قدم از درخارجبشه و دوباره براد تا سال خوبی داشته باشر "
به نظرش جاۀب بود وۀی تا به حال این رس را در خانه شان ندیده بود .از جا پرید و به مادرش گف
 " مامان جون من برم بررون برام تو؟ آخه مامان بزرگ میگف من چون صبح زود به دنرا اومدم خوش قدمهست "
قدم
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ۀبخند زد و گف  " ،نه عزیزم اینکارو باید دادش انجام بده ه بزرگتره ه پسره "

قلب شکس  .بغ ،گلوی را فشرد .جلوی اش های را گرف که مبادا ازخانه چشمان
دۀی شکسته به مامان ۀبخند زد " ،باشه هر لور که شما میگرن "
مادرش بهسرع گل را برداش به دس ی
سال پر برکتی بشه "

خود نمایی کنند .با

دانه پسرش داد .گف " حاال بروبررون و دوباره برا خونه تا امسال

برادرش ۀبخند زد .او نرز کودک بود .اما ازهمان کودکی برتری خود را نسب به خواهرش در نزد مادرش ح

کرد.

با گلی که مادر به دست داده بود از خانه خارج شد .بعد از مدتی زنگ زده شد و دوباره پسر خانواده با افتخار و
سری افراشته وارد خانه شد .انگار که ارباب و سلطان خانه وارد شده اس .
قدمهای را محک و استوار با غرور داخل خانه گذاش  .مادر پسر را در آغوش کشرد .از اینکه حتما ساۀی پر بار
خواهند داش چون پسرخوش قدم اوۀرن نفری بوده که بعد از تحویل سال وارده شده اس خوشحال بود.
بعد از سالها دوباره همان بغ ،گلوی را فشار داد اما این بار اش ها را رها کرد تا از خانه چشمان
سرازیرشوند .چش از سفره هف سرن با ظروف سفاۀی الجوری گرف .

به گونههای

قدمهای را به سم مسرر برگش هدای کرد و با خودش می گف  " ،خوش قدم ،بد قدم ،خوش قدم ،بد قدم و
همرنلور تکرارمیکرد .و دراین تکرارها تصمر گرف به خانه برگردد و خرید وسایل سفره هف سرن را به دختر
وهمسرش بسپارد.

بازگشت به فهرست
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آهو و پرندهها
نرما یوشرج /قصّه برای کودکان
صحرایی بود بزرگِ بزرگ ،پُر از پرنده و چرنده .در
وسطِ این صحرا ی

آبگررِ بزرگ بود که تمام پرنده

ها وچرنده ها دورِ آن جمع شده بودند .در این صحرا
جز پرنده و چرنده ،جانوری نبود .خوشحاۀی پرنده ها
و چرنده ها و زندگی آنها بسته بهاین آبگرر بود.
همرن که بهار میشد ،آب ه

زیاد میشد و

تاجخروسها و کوکنارها و جودانهها دور و بَرِ آبگرر را
پُر میکرد.
پرنده ها و چرنده ها ،این دانه ها و علف های جورواجور را میخوردند و تشنهشان که میشد به سراغِ آبگرر
میرفتند.
شب ،آسمان برق میزد و نزدیکیهای صبح باران میآمد و صحرا پُر از سبزی و تازگی میشد.
در این وق  ،پرنده هایی که می توانستند بخوانند ،می خواندند و صحرا پُر از آوازهای شادی آنها میشد .پرنده ها و
چرنده ها همه با ه دوس و همراه بودند.
اما ی

سال ،وقتی که هنوز خرلی مانده بود باران و برف براید و بعدش ه آبِ آبگرر باال براید ،ی

دسته فرل از

این صحرا گذش  .فرل ها به آبگررکه رسردند آب ها را با خرلومشان باال کشردند و خوردند و بُردند.
بعد از رفتنِ فرلها ،دیگر نه توی آبگرر ی
تن

قطره آب ماند و نه دور و بَرِ آن ی

بوته ی سبز که چهارتا گل و دانه

چسبرده باشد.

فقط کنگرها و خارشترها باقی ماندند .همه چرز خش

شد و سوخ

و از برن رف  .زندگی سخ

شد و تشنگی

جگر پرنده ها وچرنده ها را سوزاند و آنها را از ه دور و پراکنده کرد.
از مران همه ی پرنده ها و چرنده ها ،که از بَ

تشنهشان بود هر کدام به گوشهای رفته بودند ،مرغابی و کالغ و آهو

و قمری دورگودالِ آبگررِ خش  ،جمع شدند و گفتند :چه کنر  ،چه نکنر  .آخر سر گفتند بروی پر ِ خاۀه غازه که
از همهی ما پررتر و با تجربهتر اس  .بروی از او چارهی کار را بخواهر  .راه افتادند و آمدند پر ِ خاۀه غازه.
خاۀه غازه آنقدر خورده بود و خوابرده بود که نمیتوانس

بال های

را تکان دهد و پرواز کند .غمگرن ،در ی

گوشهی صحرا نشسته بود و همرن که مرغابی و کالغ و آهو و قمری را دید که از آن لرف می آیند ،با تنِ
سنگرناش آرام آرام جلو آمد.
مرغابی گف  :خاۀه غازه ،گردن درازه ،کجا راهِ آبی بازه؟
آهو و پرندهها
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کالغ گف  :شما از همهی ما بزرگترید ،همه جا را می برنرد ،کجا آب هس ؟
آهو گف  :خاۀه غازه ،این جا دیگر آب نرس  ،دیگر علف نرس  ،ما چکار کنر ؟
قمری گف  :دیگر چرنهدانِ ما از سنگ پُر شده ،چکار باید کرد؟
خاۀه غازه نگاهی به آنها کرد وسرش را تکان داد ،گف  :من میدان کجا آب هس  ،کجا دانه هس  .مرا با خودتان
ببرید که نشانتان بده  ،آنوق شما برایرد و بقره را ه خبر کنرد که دنبالمان برایند.
مرغابی گف  :خاۀه غازه ،گردن درازه ،ما ه برای همرن پر

شما آمده ای .

کالغ گف  :شما راهنمای ما باشرد ،بگویرد ما چکار کنر .
آهو گف  :اگر می دانرد راه به جایی می بری  ،ما پش ِ سرِ شما میآیر .
قمری گف  :زودتر بگویرد چکار باید کرد.
خاۀه غازه گردنِ درازش را باال گرف  ،بالهای سنگرناش را تکان داد و گف  :من می دان کجا آب هس  ،آن دورها
آب هس  ،دانه هس  ،همه چرز هس  .باید بروی سراغاش ،اما همه با ه  .من که نمی توان پرواز کن  ،باید راه
بروم ،اما با گردنِ درازم همه جا را میبرن  .هرچکدامتان نباید از من جلو بزنرد ،همه باید پش ِ سرِ من برایرد .کالغ
باید بال زدن را فراموش کند ،آهو باید دویدن را فراموش کند .همه پش ِ سرِ من باید راه برایرد .هر خوردنی ه که
گرر آوردید ،باید به من بدهرد ،تا من سرر و سرِ حال باش و راه را به شما نشان بده .
کالغ به مرغابی نگاه کرد ،مرغابی به آهو نگاه کرد ،آهو به قمری نگاه کرد ،همه ساک شدند .چارهای نبود .آنها که
راه را نمی شناختند .ناچار همه ی صدا گفتند :باشد ،شما راهنما باشرد ،ما پش ِ سرِ شما می آیر  .زودتر ،زودتر.
همه راه افتادند .خاۀه غازه ،گردن درازه ،پرشاپر ِ همه می رف

آنوق

و پش ِ سرش ،آهو آرام آرام قدم بر

میداش  .کالغ و مرغابی و قمری ه تند و تند می دویدند تا عقب نمانند.
روزها راه رفتند ،شب ها راه رفتند .همه چش شان را به غاز دوخته بودند ،همهی امردشان به غاز بود .گاهی امردوار
بودند.
مرغابی می گف  :من بوی آب را می شنوم.
آهو می گف  :این خاری که خوردم ،نَمور بود.
قمری می گف  :سَردی ِآب از دور به تن می خورَد.
کالغ می گف  :من همهاش چش ِ امردم به غازس .
چش ِ امرد همه به غاز بود ،هر ک

دانهای یا خارِ نَموری گرر می آورد ،به غاز می داد .خودشان گرسنگی

میکشردند تا راهنما سرر و سرِ حال باشد ،خودشان تشنگی میکشردند تا راهنما راح و خوشحال باشد .اما همرن
لور راه می رفتند ،روز و شب راه می رفتند ،آنقدر چش به غاز دوختند ،آنقدر راه رفتند ،آنقدرگرسنگی کشردند،
آنقدر تشنگی کشدند ،که آهو یادش رف
مرغابی بالهای
ی

چه خوب می توانس

بدود ،کالغ یادش رف

چه خوب میتوانس

بپرد،

یادش رف و قمری یادش رف چه تُند میتوانس پرواز کند.

روز آهو گف  :سُ های من از کار افتاد.
آهو و پرندهها
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شد.

قمری گف  :تمامِ تن پُر از سنگ شد.
کالغ گف  :دیگر ی

قدم ه نمیتوان بردارم.

همه ایستادند .خاۀه غازه گف  :چرا دیگر راه نمیآیرد؟ به جای اینکه این جور غمگرن بنشرنرد ،بلند شوید بگردید،
چرزی پردا کنرد براورید من بخورم.
پر

از اینکه آهو و پرنده ها حرفی بزنند ،دیدند سایهی پرندهی بزگی باالی سرشان اس .

آهو سرش را باال گرف و داد زد :غاز ،غازِ بزرگ ،غازِ وحشی ،از کجا میآیی؟ چه خوب پرواز می کنی!
غازِ وحشی تا اس ِ خودش را شنرد ،پایرن آمد و گف  :شمایرد! من همه وق

دنبالِ شما میگشت  ،چرا پَرهایتان

ریخته! این چه ریختی اس خودتان را درآوردهاید؟
خاۀه غازه گف  :حرفِ این پرنده را گوش نکنرد .من راهنمای شما هست  ،شما باید هر چه من میگوی گوش کنرد.
مرغابی گف  :هر چه تا حاال گوش کردی  ،بَسِمان اس .
کالغ گف  :من باید امتحان کن ببرن هنوز می توان پرواز کن  ،یا نه.
قمری گف  :من ه اگر سعی کن  ،می توان بپرم.
آهو گف  :حاال بگذارید ببرن غازِ وحشی چه میگوید.
غازِ وحشی گف  :شما که رفترد ،ما خرلی سختی کشردی  ،خرلی گرسنگی کشردی  ،تشنگی کشردی ! اما درجایی
که دوس داشتر ماندی  .بالخره ه تابستان گذش و باز باران آمد و صحرای ما حاال همان صحراس که بود .من
را فرستاده اند دنبال شما که ببرن دارید چکار می کنرد .من با این خاۀه غازه هرچ حرفی ندارم .فقط شما از او
بپرسرد ،پرنده که پرواز بلدس  ،چرا باید راه برود؟ آهو که می تواند ،چرا تُند نَدوَد؟
خاۀه غازه که این حرف را شنرد از خجاۀ

سرش را زیر انداخ

و تند و تند رف

و خودش را پش ِ سنگی قای

کرد.
مرغابی بالهای

را باز کرد ،کالغ باال پرید ،قمری پَر زد .هرچند اول سخ شان بود ،اما توانستند بال هایشان را کار

برندازند و به سوی آبگرر برگردند.
آهو ه سُ های

را به کار انداخ و هر چه می توانس تُندتر دوید تا از آنها عقب نماند.

آهو و پرندهها توی راه که برمیگشتند ،به این فکر بودند که وقتی به آبگرر رسردند و قصّهشان را به پرندهها و
چرندههای دیگر گفتند ،این ه بگویند که از این به بعد فکر کنند چطور باید فرلها را به آبگرر راه نداد.
سرچشمه :قصّههای شری ،سال 0220

لینک دانلود قصۀ آهو و پرندهها
نقاشی :بهمن دادخواه /چاپ اول :مرداد  /0809چاپ سوم :تیر  0852کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بازگشت به فهرست
آهو و پرندهها
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قاشقزنی با بُرقَع!
نسرین مرر

ی ساۀی می شد که ثریا و پروین به همراه خانوادۀ خود ،از شهر مرنس به کابل پایتخ افغانستان منتقل شده
بودند .درمدتی که آنها درکابل بسر میبردند ،این شهر ی روزه نتوانسته بود نف ِ راح بکشد و روی آرام
به خود ببرند .در ظاهر همه چرز آرام و امن بود .در چهرۀ مردم شهر ،ه زمان میتوانستی نور امراد باه زنادگی
وگردِ ترس از مرگ را ببرنی.
مجاهدین اسالمی مسلح تح حمای آمریکا و پاکستان و عربستان ،در هر فرصتی ،شهر را راک باران میکردند.
روزی نبود که از سم شرق کابل و از پش کوههای بلند شِکَردره ،شهر مورد اصاب راک های کاور مجاهادین
اسالمی قرار نگررد.
دکتر نجرب اهلل ،رئر جمهورِ فراموش نشدنی افغانستان ،به تازهگی سراسا مصااۀحۀ ملای را اعاالم کارده و در
تدارک برگزاری بزرگ ترین جلسۀ مشورتی بزرگان و ری سفردان مورد احترام مردمِ خسته و برزار از جناگ ،باا
عنوان«ۀوئی جرگه» بود ،جلسۀ بزرگی که قرار بود بزرگان و ری سفردان همه اقوام و قبایل ساکن افغانستان در
آن شرک کنند تا شاید بتوانند راهِ برون رفتی برای جنگ و سترز و برادرکشی برهوده برابند .در چنرن وضعرتی،
نرروهای ضدّ ِانقالبِ افغانستان برای بمبگذاری ،گروگانگرری و ترور و آدم ربائی سر از پا نمی شناخ  .زیرپوس
شهر متالل بود.
مرگ ،چهرۀ کریه خود را وق و بیوق به مردم نشان میداد .با این همه زندگی ادامه داش  .مردم وقتی از خانه
بررون میرفتند ،مطمئن نبودند که دوباره به خانه باز میگردند یا نه.
پروین و ثریا تصمر میگررند فردا را که شبِ چهارشنبه سوری اس  ،مثل همرشه جشن بگررند .به همرن خالر،
برای خرید آجرل به بازار آمدهاند.
قاشقزنی با بُر َقع!
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مغازههای خواربار فروشی در بررونِ دکّانِ خود ،بساطِ زوۀبرا و بامره و دیگر تنقّالت را با بی نظمی چردهاند.
ثریا و پروین* به چند مغازه سر میزنند و مقداری پسته و کشم و مغز گردو ،باادام و چلغاوز خریاده و داخال
کرسه نایلونی میریزند .هنگامِ بازگش به خانه صدای انفجارِ راک در قسم های مختلف شهر بگوش میرسد.
ثریا فکر میکند ،چند روز بر تر از اعالمِ نشس ِ "ۀویی جرگاه" نگذشاته ...حتماا ایان انفجارهاای پای در پای،
بیارتباط با شروع این گردهمایی نرس .
یاد آوری انفجار بمب درمقابل مغازه آیسکری  -بستنی فروشی -که روز پر  ،درمرکز شهر ،اتفاق افتاد ذهان
را آشفته میکند .با خودش فکر میکند که "دیروز همرن موقع جلوی یخچال شرشهای مغازه ایستاده بود ،و ساه
جور بستی سفارش داده بود .سه گلوۀه ،سه رناگ تناد ،مغاز پساته ای ،تاوت فرنگای و سافرد سااده .فروشانده
گلوۀههای قرمز ،سبز و سفرد را توی قرفی از جن ِ نان تپاند و دست داد .وقتی نگاه کرد ،با تعجاب دیاد هماه
رنگها قالی شدهاند .از مغازه بررون آمد .و راهی خانه شد .هنوز آیسکری به نرمه نرسرده بود .که صدای انفجاار
 ...صدای جرغ و ،...شکستن شرشههای خانهها ،و ..شوکهاش کرد .نرمه دیگر بستنی ازدسات رهاا شاد و جلاوی
پای بر زمرن افتاد ،به پش سرش که نگاه کرد ،مغازه ایسکری  ،دود شده و به هوا رفته بود.
مردم با وحش و هراس ،بی هدف در خرابان راهی برای فرار میجستند.
نرشگون پروین و سوزش بازوی چپ

او را بهخود آورد!

 کجایی ثریا -هپروت -؟پروین بی آنکه منتظرِ جوابی باشد! ثریا را کشانکشان به لرف خانهشان میبرد.
پروین زنگِ درِ خانه را میزند .سارا خان مادر پروین در را به روی شان باز میکناد .صاورتِ بشّااشِ نناه ساارا ،
گرمای آفتاب چشمان  ،بهترین خوشآمد گویی برای ثریاس  .وارد خانه که میشوند .فضای اتاق را بوی خاوش
شرر برنج پرکرده .ثریا و پروین کف ها را از پا درآورده و دس بهکار پهن کردن سفره بر روی زمارن مایشاوند.
همه دور تا دور سفره مینشرند .ضمن غذا خوردن در مورد حوادث چند روز اخرر ،سخنان دکتر نجرب ،برگازاری
ۀویی جرگه ...و انفجارهای پی در پی موش های مجاهدین ،که از راه دور شلر میشوند و مردم بایگنااه را باه
خاک و خون میکشد ...صحب میکنند.
***

آفتاب تازه غروب کرده اس که زنگ درخانه به صدا در میآید .ثریا ،در را که باز میکناد پاروین مثال همرشاه،
پرسرو صدا داخل خانه میشود و پ از سردادن قهقههای میگوید:
 ثریا جون ناسالمتی امشب شب چهارشنبه سوریه .پاشو بری قاشق زنی!.ثریا هاج و واج مانده ،میپرسد:
قاشقزنی با بُر َقع!
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 آخه در خونه کی بری ؟ اینها (مردم کابل) که رس ِ قاشق زنی ندارند! . خوب میری خونه رفرق نریمان!ثریا میگوید:
 اینجوری که نمیتونر بری  ،باید دو تا بُرقَع پردا کنر .پروین بازه قهقهه سرل آسای را در الاق رها می کند و از کرسۀ پالسترکی کاه در دسا دارد دو برقاعِ تراره
رنگ درمیآورد و به لرف ثریا پرتاب میکند و با خنده میگوید:
 بفرما خان این ه حجابِ افغانی...از خانه بررون میآیند ،با پوشردن برقعها ،شدهاند مثل دو تا کالغ سراه در حسرت ی
بهه نگاهی میکننند و ۀبخند زنان بهسوی شکار پرمیکشند.

قاۀبِ پنرر .از تاوری برقاع

خانۀ نریمان زیاد دور نرس  .پ از ده دقرقه به ساختمان پنج لبقه محل سکون ِ نریمان مایرساند .پلاههاا را
دوتا یکی باال میروند .پش در آپارتمان نریمان که میرسند ،پروین به ثریا اشاره میکند که بنشرنند .هردو پش
در بر زمرن مینشرنند و ه زمان شروع میکنند به قاشق زدن .چند دقرقهای میگذرد .پروین با قاشق ی بار
بردرچوبی آپارتمان نریمان میکوبد و باردیگر هردو شروع میکنند به قاشق زنی.
نریمان با احتراط و با گامهای آهسته پش ِ در قرارمیگررد .به آرامی میپرسد:
 کره ؟پروین و ثریا ،بیآنکه جواب بهدهند قاشقهایشان را بر روی کاسه میکوبند.
 تق تق تق تق تق تق...نریمان به در نزدی تر میشود و با صدائی بلندتر میپرسد:
 گفت کره؟پروین و ثریا بازه بیآنکه چرزی بگویند قاشقها را برکاسه میکوبند.
 تق تق تق تق تق تق...نریمان حسابی مشکوک شدهاس  .از در فاصله میگررد .به الاق نشرمن مایرود .مسلسالاش را برمایدارد و باا
گامهائی شمرده خودش را پش درمیرساند.
 کی هسترد؟قاشقزنی با بُر َقع!
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 تق تق تق تق تق تق... برید از اینجا... تق تق تق تق تق تق... میگ گورتون رو گ کنرد... تق تق تق تق تق تق...نریمان ،خرلی یواش الی در را به اندازه دوسانتیمتر میگشاید ،با تعجب و نگاهی ترس خورده چشم

به دو زن

برقعپوش میافتد و به گمان اینکه آن دو نقشهای در سر دارند با خش چند تا دشنام میدهد ودر حال کشردن
گلنگدن مسلسل و فریاد میزند:
 مگه نگفت برید گ شرد!...ثریا و پروین ،تا چشمشان به مسلسل دس نریمان میافتد ،از ترس جرغ میکشند و برقع را از سر میاندازند.
نریمان که از دیدن آن دوجا خورده بود ،نمیدانس چه کند .کمی مکث کارد و ساپ

باا خشامی فارو خاورده

برسرشان داد زد:
 این مسخره بازیا چره؟ یاال برید دنبال کار و زندگی تون ...یاال برید از اینجا...و در را محک پش سرش بس .
پروین و ثریا ،درحاۀیکه برقعها را از سر برداشته و در دس گرفته بودند ی

نف

تا خانه دویدند ،آنها

وقتی به خانه رسردند ،ساع ده شب بود ...شروع ساع حکوم نظامی .درخانه همه چرز آرام بود.
فردای آن روز ،همه از ماجرا با خبر شده بودند.
ثریا و پروین بهخالر شرارتِ شبِ قبل ،از لرف حزب توبرخ شدند....
*پروین نام مستعار زنده یاد شررین فامرلی بود.
☆☆☆
وظی ۀ هنر از بین بردنِ خشونت است و تنها هنر قادر به انجامِ چنین کاری است!

ۀئو توۀستوی
بازگشت به فهرست

قاشقزنی با بُر َقع!
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شیرهکش خانه
علیاصغر راشدان
ابول و رضا هف خط جوان های ه قد و ه قطار
بودند .پاتقشان قهوهخانهی کنار ترمچهی حاج
حج و اول بازاربود .باه دۀهدزدی و قمارمیکردند.
شبها تو تاریکی ،تو خرابهها و خندقهای پائرن
شهر و چهارشنبه بازار ،با نر گلر و قل تراش،
آدم ۀخ میکردند و تو تاریکی کوچه باغها گ
وگور میشدند.
آنشب هرچه داشتند تو داوِ قمار باختند ،کفگررشان
به ته دیگ خورد و پاک آس وپاس شدند.
آخرهای شب ،دخل پر و پرمان و موقع خاۀیکردن و
بستن تجارتخانه و رفتن حاج حج بود .رضا
هف خط رفتن آخرِ شب حاجی را با برنامهریزی
دقرق ،از گوشهی ترمچه و از نزدی  ،زیر نظرگرف .
رضا مدتها پادوئی فروشگاه حاجی را کرده بود،
میدانس حاجی پرستات دارد و قبل ازرفتن ،میرود
مستراحِ اختصاصی ته انباری پش دکان که تو راهِ
خانه ،شاش خفت را نگررد و دستپاچه نشود،
نکند و مجبورنشود دوباره
خودش را خر
وضوبگررد .دستپاچه بود و فشار شاش ،ازیادش
بردکه درِ دخل را قفل کند.
حاجی آفتابه به دس  ،تو انباری که غرب شد ،رضا
پابرهنه و عرنهو موش ،بی کوچ ترین صدا ،ازالی
درنرمه باز داخل شد و برقآسا ،تمام محتویات دخل
را توجربهای دولرف کت چپاند و تو تاریکی
ترمچه گ شد.
خود را به ابول رساند و کنارگوش پچپچ کرد:
«حرف اصال نباشه ،برا ،نصف پوالرو بچپون تو
جرب  ،اگه یکرمون گررافتاد ،الاقل نصفشو داشته
باشر  .تاسرخری یافت نشده ،بزن به چاک که
رفتر »...
شیرهکش خانه

باجربهای پر ،رفتندکافه و مرخانهی کنارفلکهی
خرام ،ی مرز در گوشهی تاری دنجی انتخاب
اسکناس پش قرمزکف دس
کردند ،رضای
گارسون گذاش وگف :
«خوب حواستو جمع کن و شرشدونگ درخدم یه
جف آقای مشد باش ،هر کدوم یه جف دنبالن
کباب شدهی سفارشی رو منقل ذغال ،میخوری  .بعد
ماس وخرار ،پستهی فرد اعالی دامغون ،بادوم
زمرنی ،عرق  55وکنراک مرکده سفارشی ،مثل یه
آقا ،بهچرن رومرزکه خرلی گشنه وتشنه ای »...
تانرمههای شب خوردند و نوشردند و قهقهه زدند .
مس و پاترل که شدند ،راهِ پاچراغ زن مالحاجی را
زیرِ قدم گرفتند .تلوتلو میخوردند ،بهه تنه
میزدند ،سرشان گرج میرف  ،سنگفرش کوچههای
خلوت و تاری ِ شبِ شهر را زیرپا داشتند و پرسه
میزدند .ابول غزل کوچه باغی میخواند و پر
میرفتند.
پش ِ درِ پاچراغ زن مالحاجی رسردند ،رضاهف خط
رو درچوبی موریانه خورده مش کوبرد ،زن
مالحاجی بااخ های توه وصدای مثل زهرمار،
ازپش درداد زد:
«چی مرگتونه تواین بوق سگ! کدوم سرخری محله
رو اینجور روسرش گرفته؟ پاچراغ خرلی وقته
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تعطرله ،گورتونو گ کنرن ،برین دنبال کارتون تا
آژان خبر نکردهام!»
رضاهف خط سرش راکنار شکاف درگذاش وپچپچ
کرد:
«مائر  ،آقارضا و ابول آقا ،به اندازه کفن و دفن وگور
وکفن و دنرا و آخرت پول توجربامون داری  .به
قاعدهی کاسبی تموم روزت اسکن تودامن
میریزی  ،توکه آقارضا رو خوب میشناسی ،پول که
داشته باشه ،سرش ازخودش نرس  ،ته و باالتو تو
پول غرق میکنه ،در و وازکن ،زِرِاضافر نزن
دیگه»...
زن مالحاجی چف درراکشرد و بازکرد وگف :
«توئی آقارضاگل؟ واسه چی اول ندا ندادی؟ فکرکردم
پاپترای آخرشبن .قدم رنجه بفرما ،خودت و دوست
آقاابول قدمتون روچش ».
داخل که شدند و چندقدم رفتند ،وسط داۀون دراز،
رضاهف خط ی مش اسکناس مچاۀه شده
تومش زن مالحاجی گذاش  ،سرش راکناگوش
برد وپچپچه کرد:
«رفرق آقاابول هوس کرده بعدازکشردن یه فصلِ
مفصل شررهی فرداعال ،باشرره چاق کن خوشگل
جوونت شب خوابی داشته باشه .تادۀ بخواد ،پول
داری امشب ،پتراره ».
«انگار صد نفر به گفتن امشب آقارضا با خودش
مهمون میآره ،خرلی وقته نق نق میکنه که بره ،با
هزار شروه نگاه داشت  ،تاتابردن خورشرد توالاق،
با تو و مهمون  ،ابول آقا بغل بغل میکنه ،مرد
میخواد نف و پرزیشو داشته باشه ،ازپ دهنفر
ورمراد ،ورپریده .فعالبری تو ،شررهی ناب دارم
واسهتون ،بکشرن تابعد .تایادم نرفته ،عرق و ماس
وخرار و بسال واسهتون آماده کن ؟ »
«الزم نکرده ،به قاعدهی ده شب خوردی و باال
انداختر  ،فقط ۀعبتتو واسهمون بسازش ،اگه مایه
ترلهی حسابی میخوای ،امشب واسه این رفرق ابول
آقا سنگِ تموم بگذار ،عفریته خانوم» ...
***
شیرهکش خانه

انفالب شد...ابول سوراخ دعا را پردا و خودرا ازدیگران
جداکرد ،راه و رس و شروۀ خاص خودرا پر گرف
و پر رف ...
ربع قرن واندی که گذش  ،حاج حج مرد و حاج
ابول ترمچه و تجارتخانه و نصف دهنهی بازار را
خرید .حاالدیگرکشتی مال اۀتجارهش درراه رف
وبرگش چرن و ماچرن بود.
زن مالحاجی پاچراغ دارمرد ،حاج ابول
شررهک خانه را خرید و شرره چاقکن را همه کاره
کرد و شررهک خانه را دست سپرد .
حاج ابول دیگر هرچ خدائی را بنده نبود و به
هرچک محل نمیگذاش  .من سر رضاهف خط
گذاشته وکرده بودش پادوی کارهای پر پاافتاده و
امور جزئی خود .
درگوشهی شررهک خانه ،الاقکی به رضاهف خط
کند و امربر
داده بودکه زندگی و نظاف
مشتریهاباشد .به تنهاکسی که هنوز بایاد و خالرات
شب خوابیهای شررینِگذشته ،گرم میگرف ،
پاچراغ دارجدید و دس نشاندهی خودش بود .شب
خواب چلچلی شده بود ،اما هنوزآب و رنگی داش
و به خرلی از جوانها فخرمیفروخ  ،حاج ابول
هرازگاه دستور میداد پاچراغ را قرق کنند و
احداۀناسی را راه ندهند .بعداز نصفههای شب و
درخفای کامل و دور از چش زن و بچههای خود،
ازتاریکی استفاده میکرد ،داخل شررهک خانه
میشد .تاخروسخوان شررهی عمل آوردهی ناب
میکشرد و با شبخواب عشقبازی میکرد .حول
وحوش للوع و قبل از زدن خورشرد ،میرف
مسجدمحل ،نمازصبح میخواند ،عبادت و
ذکرمیکرد .به خانه برمیگش  ،به زن میگف :
«شبِ قدرِعزیزی بود ،تاصبح عبادت کردم
وقدرنعمتای برکران روبهجاآوردم ،برای توه ورد
خوندم ودعاکردم»...
***
رضاهف خط دررا پش سرآخرین مشتری بس و
چف راانداخ  .داۀون و الاق ساۀن مانند را نظاف و
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تمرزکرد .خسته و از نف افتاده باشرره چاقکن و
همه کاره ی شررهک خانهی حاج ابول ،خلوت
کردندکه سه آخر شان را بکشند ،کله داغ کنند و
تا دمدمهای صبح ،ازهردری گپ بزنند و برنامهریزی
کنند .کلهی جف شان خوب داغ که شد ،شبخواب
حاج ابول گف :
دیشب در بارۀ رفاقتتون باحاج ابول پرسردم،
خوابمون برد و نگفتی چی شدکه دوست شد این
حاج ابول و تو همون آقائی که بودی ،موندی و
هنوزم نون سواره وتو پراده ای؟ امشب اصالخواب به
چشمام نمیآد ،قضره روواسهم تعریف کن ،اگه
مفصل وکامل تعریف نکنی ،تورختخواب رات نمیدم،
حواس باشه ».
رضا هف خط بعدازکشردن آخرین بس پرو پرمان،
ی جف چای پررنگ ریخ وسرگارش راآت زد،
چای سراه را پرصدا هورت کشرد ،پ های پرنف به
سرگارزد و آه کشرد و باحسرت گف :
«چن دفه باآتر سرگار ،پش این دس بینم رو
سوزوندهم .هرچ خدائی به اندازهی من به این حاج
ابول خوبی وخدم نکرده ،به کمرش بزنه ،هرچی
ثروت برشترمیشه ،چُ خورتر میشه ،بی پدرو
مادر .میبرنه جلوی چشم ازگشنگی نفله میش ،
نمیچکه .دست
یه قطره آب ازکونهی مشت
بخوابه ،تالفی تموم مادرقحبگیهاشو سرش
درمیآرم ،اگه بتون  ،بالئی سرش میآرم که سگابه
حاۀ گریه کنن»...
«باز چارتا بس کشردی و رفتی رومنبر موعظه؟
ایناروکه هرشب چُ ناۀه میزنی ،قرارشدبگی
چیجوری ابول دۀهدزد مثل خودت ،شد این حاج
ابول» .
«این قصه سری دراز داره ،میترس سرتو درد براره .
»
«عرن خراۀ نباشه ،این زهرماری رو امشب
زیادکشردی  ،پاک خواب ازسرم پرونده ،بروسراغ اصل
قضره ،شب درازه وکلهی جفتمون داغه و تا
شیرهکش خانه

خروسخون ازخواب خبری نرس  ،بنال برن  ،اماازخط
خارج نشو ».
«خرلی ساده ،بعد از انقالب ،ابول اون روز و حاج ابول
امروز ،خطشو از من جدا کرد .پرشونیشو با سنگ و
مهرداغ ،داغ و سراکرد .یه شبه شد سرنه چاک
آلعلی ،توخونه و تومحل و روبه روی خونهش ،هرات
عزاداری ودههی عاشورا و سرنه و زنجررزنی و
روضهخونی راه انداخ  .خاک وگل روسرش ریخ و
ماۀرد و گریه کرد .سهمره گرف  ،دیگ و دیگبرگ و
پلوخورش پخ و به خورد اهاۀی هرات و اهل محل
داد .کاروان حج و مکه و کربال راه انداخ و
سرپرس چندکاروان شد ،باهمهجا و همهک و
دستگاهها بندو بس برقرارکرد ،راه صدساۀه رو
برس ساۀه رف  ،بارشو بس  ،همه چی و همه جار و
چپوکرد و شدحاج ابول امروزی که میبرنی»...
«مردونی واسه چی اصرارداشت ایناروواسه م تعریف
کنی وهمه چی روبدون ؟ »
«مونده م که واسه چی اینهمه سال نمیخواستی
اینارو بدونی و چنوقتره سرمو بردی و اصرار داری
واسهت تعریف کن  ،علت وخودت بگو ».
«بعدازاینهمه سال بامن خوابردن و بهترین
عشقاروکردن ،چن وقتره افتاده بهجون که یه پری
واسهش پرداکن تا تجدیدفراش کنه ،میگه
خوابنماشده و باید حتمااین کاروبکنه تاصاحب یه
پسرمرراثخوربشه ،تاکردم کرده که قضره باید فقط
برن من وخودش بمونه ،به گوش بنی بشری برسه،
دمار از روزگارم درمیآره ،ازمن شبخواب میخواد
واسهش یه پری پرداکن  ،حرومزاده ».
«واسه چی ایناروبه من میگی؟ »
تو ،بالئی سرش براری که
«میخوام باکم
داستانشو توکتابا بنویسن .پرزیشو داری؟ یاتوام
مثل حاجی ،رفرق دۀهدزدیای قدیم  ،به روغن
سوزی افتادی و دیگه اون رضاهف خط معروف
نرستی؟ »
«اتفاقاباخودم یه چن وقتره یه همچرن پچپچه
هائی میکنه ،تاکردم کرده اگه جائی ۀب ترکن  ،با
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دَگن پرت میکنه بررون .ثروت بادآورده انگار یهک
مچل کرده ،تازگرا پرت وپال زیاد میگه ،بعضرام
زیرۀبی به ری وحرفاش پوزخند میزنن ».
«من تو خلوت و رختخواب ،خوب رفته م تونخ رفتارا
و حرفا وکاراش ،حاالکه آرداشو برخته واۀکاشوآویخته
و تورختخواب موش ازفالن بلغورمیکشه ،هوس
تجدیدفراش ،اون با یه پری کرده ،رفته تواین فکرکه
تا کامال از مردی نرفتاده ،یه وارث نر واسه اونهمه
دارائر پ بندازه ،اون ازشک یه پری! قرمساق
پاک به کلهش زده انگار ».
«میگ آ ،حاالکه جفتمون رو یهعمرنقرهداغ کرده و
ن پ نداده ،برا یهجورائی ،نقرهداغ کنر و
پدردیوثشو بگذاری کفدست ».
«من قبالیه مقدارکاراشوکرده م ،منتهی تنهائی
نمیشه ،واسه همرن قضره رو با تو در مرون گذاشت .
ا»
«من که عقل به جائی نمیرسه ،حاضرم هرکاری
بکن که حسابشو بگذارم کف دست  ،بعدش یه
مقدار از اون ثروت بیحسابی که با هزار دودوزه و
حقهبازی وکالورداری جمع کرده و پ نمیده که
گشنهش نشه ،که حق مام هس  ،با هرکل
وشگردی ،ازچنگ دربراری  .ازقدی گفتن شرطون
درمقابل مکر زنا عاجزه ،برنامهریزی هاش باتو،
عملراتی کردناش بامن .توفقط به بگوچرکارکن ».
کنر وکلی ثروتشو
«باید حسابی نقرهداغ
ازچنگ درآری  ،بعدکه جفتمون رو پرت میکنه
بررون ،ازثروت بارخودمونرو بسته باشر و دیگه
به احتراجی نداشته باشر و وۀ کنر بره
گورباباش ».
«من ده برس ساۀه تو فکر پرادهکردن همرن
برنامهم ،منتهی نه زورشو دارم ونه کلهی برنامه
ریزیشو ».
«گفت که ،من قبال خرلی کاراشو کردهم ،حاالبه
کم تو احتراج دارم .اون یارو پسرخوشگلهی برس
وسه چارساۀهی دوجنسی ایواخواهر ،رفرق
کجاس ؟ همون بچه خوشگل ترکهای باالبلند
شیرهکش خانه

سفردبرفی صورت گل انداختهی ابروکمونی که
همرشه نازوعشوه مرومد و دای میخندید؟ بی
پدرچش خرلی از دخترا رو از حسودی به
کورکرده بود .گاهی میآوردی ،
خوشگلر
چنتانگاری واسهش چاق میکردم ،بامن میالسرد،
میگفتی همرشهی خدا تو قهوهخونه پالسه و دنبال
مشتری میگرده ،مدتره نراوردی و پرداش نرس .
میتونی پرداشکنی و براری پرش ؟ اگه خالرجمع
باشه ،میکنر ش ستون اصلی برنامه مون؟ »
«عرنهو موم تو مشتمه ،هنوزم همرشه تو قهوهخونه
وۀه ،فرداآخرای شب مرارم  ،به میگ شب
اینجابمونه».
«حتما فرداشب برارش .مشتریاکه رفتن ،سهتائی
میشرنر و برنامه میریزی  ،بحث میکنر و رو
چندوچون باالکشردن ثروت بادآوردهی حاج ابول
بهکمرش زده برنامهریزی وپراده میکنر ».
«مارگزیده ازریسمون سرا -سفرد میترسه ،تو
زندگر  ،ازخرلرا نارو دیدهم ،ازلرف دوستاگزیده شده
وکارکشته شده م ،تاکل برنامهتو واسهم شرح ندی و
حالجی نکنی ،نمیآرم و دس ازپا خطا نمیکن .
اگه اشتباهی پر براد و برنامه عملی نشه و حاج
ابول پرت کنه بررون ،آخرعمری باید تو کوره
پزخونهها سقط ش  .اول ریزِ برنامههاتو واسهم بریز رو
سفره وحالجی کن ،دیدم صددرصد عملره ،پاپر
میگذارم ،وگرنه ،خودمو ازاین یهۀقمه نون خوردن
نمیاندازم ».
«زدی زیرش؟ ترسوی بزدل؟ من برخالف حاج ابول،
باکسی که یاعلی گفت  ،دیگه یاعمرنمیگ ،
بعداینهمه سال ،هنوزمنو نشناختهباشی ،واسه الی
جرزخوبی ،رضاهف خط» .
تا برنامهتو شرح ندی وکامالخالرجمع نش که
صددرصدپراده و عملی میشه ،پسرخوشگله رو
نمیآرم ».
«انگارتوام مثلِ حاج ابول خنگ شدی ،گلوم خش
شد ،یه جف چای تازه جوش یهرنگ سراه بریز،
بعدم یه سرگار واسه من ،یکر ازسرگارام واسه
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خودت آتر بزن ،سرگارمیکشر وهمه چی رو
واسهت میگ ».
«خرلی خب ،چای سرای مخصوص تریاکرارو
زدهی کاهدودی،
نوشردی  ،این سرگارآتر
حاالبک و بنال ،شرشدونگ گوشام باتوس ».
«این روزا حاجی عرنهو موم تو مش منه ،خودش
گفته درمقابل پرداکردن یه پری ،اگه الزم باشه،
تموم پول و ثروتمو به پاش میریزم وخرج
میکن  .رو این حساب ،هرچی بگ  ،همونه و
چندوچون نمیآره ،خودش گفته و به قوۀشوداده ».
«ایناکه مقدمه س  ،حاالبگو برنامهی عملر چره؟ »
زیردس
«پسرخوشگله رومراری  ،میسپاریم
یکی ازبهترین آرای گرای شهر و بهترین ۀباسای
عروسی زنانهرو واسهش میخری  ،بعد از هف قل
آرای  ،ۀباسای عروسی زنانه روتن میکنر و
میفرسترم توحجلهی عروسی حاج ابول».
«شب زفاف و تو حجله ،حاجی اونهمه بساط یارو
روکه ببرنه ،نمیپرسه این چهجورپریایه؟»
«نمیگذاری کار به اونجاها بکشه ،قضرهرو خرلی
ساده گرفتی ،این چارچوب برنامه س ».
«چهجوری نمیگذاری حاج ابول بفهمه و چه شکلی
از اون چُ خور پول و ثروت میکشی بررون؟ »
«گفت که ،حاجی پاک خل شده ،آدم عاقل که
دنبال تجدیدفراش با یه پری نمیافته .ازهمرن
استفاده میکنر وکلی ازثروتشو باال
مچلر
میکشر ».
«باچی شگردی برنامهتو عملی میکنی و پول و
ثروتشو باال میکشی؟ »
«تااالن باهمرن شگردا ،ده مرلرون ازش گرفته م
وگذاشته م توصندوقچه م  .حاالچن مرلرون باب
لالوجواهرات و اۀماس و خرج آرای پسرخوشگله و
ۀباس عروس و ریخ و پاشای مرلرونی مراس و
جشن و مهمونی بازیا ،ازش بررون میکشر ».
«خرلی خب ،گررماسه نفرچی میآد؟ کی میتونه
این پوالرو از اون چُ خوربگرره؟ »
شیرهکش خانه

«به گفت که ،حاجی پاک خِنگ وخرشده ،قول
دادن تموم اینا وهرپولِ دیگهایرو قبالازش گرفتهم».
«گررم تموم این برنامههات موبه موعملی بشه،
پسرخوشگلهی آسمون جُل رو که تو هف آسمون یه
ستاره نداره ،توکدوم خونه و حجله میبری؟ عقل
کل؟ »
«دندون رو جرگر بگذاری ،به اصل قضره که
همرنجاس  ،میرسر ».
«چیجوری میرسر ؟ »
«حاج ابول روقانع کردم که عروس پری ،بهترین
خونه رو میخواد ،باهزازحقه و ترفند ،کشوندم
توخرابون گلسنگ نراورون و یه خونهی قصرمانند رو
به عنوان مهریه و پر ک شب اول و حجلهی
عروس خریدی  .خودم تموم کاراشوکردهام ،فقط
میخواست یه بچه خوشگل پردا و ۀباس عروس
روتن کن که دۀ خن بشه ،روهمرن حساب تورو
قالی قضره کردم که بچه خوشگله رو تورکنی و
براری تا بکشر ش زیرۀباسعروس ».
«شب حجله و بساط بچه خوشگله رو چرکارش
میکنی ،ارقهی روزگار؟ »
«کلهمو بردی ،ازب چندوچون آوردی ،خسته شدم
دیگه ،بگذار خالصهی کلوم رو بگ و بکپر  ،خروسا
صداشون دراومد دیگه ».
«کلهی من نمیکشه ،فردا باز هزارتا در به دری
دیگه جلوپام میگذاره ،جاک ».
«عروس رو میندازی توحجله ،حاج ابول واردحجله
که میشه ،زن چوب به دس  ،ازپش پرده بررون
میپره و به جون میافته ،حاالنکوب ،کی بکوب.
عروس که پریه ،بادیدن زن حاجی وآدمای غریبه،
غرب میزنه»..
«تو این هول و وال ،زن حاجی ازکجاکشرده میشه
پش پردهی حجله؟ »
«این یکرش از وظایف رضاهف خطه ،مدتاس
کارای خونه و حاجره خانوم رو میکنی ،باهاش
آشنائی داری و خودمونی هستی ،جریان عروسی
پچپچه میکنی ،مخفرانه و
حاجی روتو گوش
243

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

ارژنگ دوماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

یواشکی ،میکشونر تو حجله و پش پرده قایم
میکنی و میزنی به چاک ».
«اول بیخود نگفت زن ،که یکرش توباشی ،شرطون
رو درس میده .حاالکم کن که برنامههات
کامالعملی بشه ،که فکرکن صددرصدعملر میشه،
کالورداریا رو چی شکلی تقسر میکنی؟ »
«خونهی خریده شدهی خرابون گلسنگ نراورون،
سندش به اس اصلی من که حاج ابول نمیدونه،
صادرشده ».
«پ ما ول معطلر و حمال مجانی ،خرال کردی
تو میرقص ؟
همرنجوری مفتکی رو انگش
کورخوندی ،پترارهی هف خط تر از من ».
«باز قاتی کردی ،یه دقرقه زبون به کام بگرر و
بقرهشو گوش کن ،آدم دستپاچه ».

«شر دونگ گوش باتوس ».
«گفت که ،تااالن چنمرلرون ازش گرفته م ،تموم
پوالئر که باب جشن و عروسی و ۀباس عروس و
جواهرات و اۀماسای چنمرلرونر که واسه عروس
خریده شده ،دربس مال تو ،یه کمش میدی بچه
خوشگله وتموم .بااین پوالمیتونی بقرهی عمرتو
راح و خوب زندگی کنی .نمیخوای  ،یکی دیگه از
مشتریا رو تور میکن  .روهرکدومشون انگش
بگذارم ،باسر میدوه ،گفت یه چرزی گرر
رضاهف خط براد».
«شرشدونگ کمربسته و درخدمت  ،آخرشب فردا،
بچه خوشگله رو میآرم که شب اینجا بخوابه و از
پ فردا برنامه را شروع کنر »...

يکی دو روزِ ديگر از پگاه /چو چشم باز می کنی /،زمانه زير و رو /زمينه پر نگار می شود /زمين،
شکاف می خورد /به دشت ،سبزه می زند /هر آن چه مانده بود ،زير خاک /هر آنچه خفته بود ،زير
برف /جوان و شسته رفته آشکار می شد.
زندهیاد سیاوش کسرایی
بازگشت به فهرست

شیرهکش خانه
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پرندهای به نام مترجم
مدده اۀف
همه میدانر که متارج بایاد باه
زبان مبدأ و مقصاد مسالط باشاد،
تاریخ ادبرات و آثار ادبای حاوزه ی
کارش را بشناسد و… این ها شرط
الزم اس  ،اما کافی نرسا  ،چاون
مترج در عرن حال باید حواسا
باشد که هارچ وقا دسا از دعاا
برندارد!
فاارض کنرااد ماان قصااد دارم آثااار
دوره ی خاصی از ادبراات ترکراه را
بررسی و ترجمه کن  .مثالً دورهی تنظرمات یا جمهوری  .یا تصمر گرفتهام آثار نویسندهی پر کساوتی را باه
فارسی برگردان که می دان نویسندگان معاصر ترکره از او تاثرر بسرار گرفته اند .بی ش

پر

از هر اقدامی بایاد

دعا کن نویسندگان آن آثار موقعر های ناجور خلق نکرده باشند و قهرمانان داستانها سنگرن و رنگرن باشند.
در حرن مطاۀعه تا به صحنهای میرس که زن و مردی در اتاقی تاری

یا حتی نرمهتاری

نشستهاند دعا میکن

فوراً یکی از راه برسد ،چراغ اتاق را روشن کند و حتی اگر کار مهمی ندارد خودش ه کنارشان بنشرند تاا خطار
ایجاد موقعر نامناسب ک تر شود .از تمام صحنههایی که آدمها در حاۀ افقی هستند وحش دارم (مگر اینکه
لرف جان به جان آفرین تسلر کرده باشد) و دعا می کن پسربچهی تُخسی سنگی بهلرف پنجرهی اتاق پرتااب
کند ،شرشه بشکند تا آدم های افقی فوراً از جا بپرند و عمودی شوند .چون وجود چنرن صاحنه ای در داساتان از
صحنهی حملهی گرگهای گرسنه ه ترسناکتر اس .
اما با تمام دعاهای خوب میدان بسرار بعرد اس که حرفی از عشق و روابط زن و مرد در کتابها نباشد و محال
اس همه ی شخصر های داستانی به عشق افاللونی بسنده کنند ،یا مثل بازیگران سریال های صداوسرما باا دو
فرسخ فاصله بایستند ،چش به گلهای قاۀی بدوزند و مثل عروس ِکوکی حرفهای بیبو و بیخاصر بزنند.
آخر گناه مترج چرس که کاراکترهای داستانی کشورهای دیگر گاهی ه چون انسانهای واقعی روابط آتشرنی
دارند که نام

گردهافشانی نرس ؟

پرندهای به نام مترجم
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گاهی نرمی از کتاب به خرر و خوشی می گذرد .اما درس وقتی نف

راحتی می کشا و فکار مای کان اوضااع

روبه راه اس و هرچ خطری اخالقرات را تهدید نمی کند سر و کله ی کاراکتری پردا می شود که تمام معاادالت را
به ه میریزد.
در مواقعی که فضاسازی و شخصر پردازی چندان مسئلهدار نرس دۀ را خوش میکن که اگر حکا مجاازات
آدمهای داستان صادر شود ،ناشر درحد توان

میکوشد برای قهرمانان داستان عفو یا تخفرف مجازات درخواس

کند تا بندگان خدا بتوانند به حراتشان ادامه دهند .اما اگر مطمئن باش بعد از دریاف حک ناچاار خاواه شاد
بخشی از زندگی آنهاا را قرچای کان و دور برنادازم ،چاارهای نادارم جاز پاایرنکشاردن فترلاهی احساساات
شخصر های بیمالحظه.
گاه پر

می آید جمله ای را جوری بنویس که ه باشد و ه نباشد! مثالً اگر نویسنده نوشته باشد« :دگمه هاای

ۀباس زن باز بود ».با خودم می گوی « :اگر به جای دگمه ها بنویس دگمه ،شاید به خرر بگذرد ».و بعاد خاودم را
دۀداری می ده که مخالب باهوش اس و با توجه به موقعر و اتفاقات بعدی حتماً می فهمد که «دگمه ها» باز
دگمه!«

بوده ،نه فقط «ی

گاهی ه ناچار می شوم دان

آناتومی را نادیده بگررم و برای نجات کاراکترها از قطع عضو ،جای اعضای بدنشان

را عوض کن  .مثالً اگر سری روی سرنهای گذاشته شده ،مینویس سر روی شانه بوده اس  .یا اگر ماردی حارن
گف وگو دست

را روی ران زن گذاشته باشد فکر میکن اشکاۀی ندارد اگر بنویسا دسا مارد روی پاای زن

بوده ،چون احتماالً همه با ی

تصویرسازی ساده می فهمند که آدم ها معموالً دستشان را روی سااق پاای کسای

نمی گذارند .وانگهی اساساً ۀزومی نداشته نویسنده این قدر آناتومی را جدی بگررد .اتاق تشریح دانشکده ی پزشکی
که نرس نویسندهی عزیز ،رمان اس !
اۀبته با تمام تعدیالت و تغرررات باز ه مراس دعاخوانی ام ادامه دارد ،چاون در پایاان کاار ها بایاد دعاا کان
ترجمه ام به دس کسی برفتد که ترغ ترزش را چون جراحان ماهر آرام پر

می برد نه کسی که بویی از ظراف

نبرده و ترغه های بُرنده ی قرچی اش را چنان تندتند باز و بسته می کند که گویی سروکارش باا گوسافند اسا و
دارد پش چرنی میکند!
اما حکای ترجمه ی کتاب از این ه پرچرده تر اس  .بارها ناچار شده ام اس شخصر های کتاب ،اسا شاهر یاا
محله ای را با افزودن یا کاستن «ی
پر

حرف» کمی تغررر ده  ،چون آن اس خاص در زبان فارسای قبارح اسا !

از بازکردن کتاب ها با تمام وجود دعا می کن نویسنده اسامی بی دردسری برای قهرمانان داستان

انتخااب

کرده باشد .بارها تصمر گرفته ام فهرستی از اسامی ناجور آماده کن و بفرست برای انجمن نویسندگان ترکراه و
بگوی شما را به خدا این نام های سخرف و حساسر برانگرز را روی شخصر های کتابتان نگذارید .چه خصومتی
با این نگون بختان دارید که ه عرض خود می برید و ه زحم ما می دارید؟ چه ضرورتی دارد قهرمان داساتان
را به فالن شهر یا بهمان منطقه ی استانبول بفرسترد که اس زیبایی ندارد؟ چرا بایاد در خراباانی بارای
بسازید که تلف نام

خاناه

شرم آور اس ؟ برایرد و بی خرال قهوه خانه ،کتابخانه ،چایخانه  ،داروخانه و مسافرخانه هاای
پرندهای به نام مترجم
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بعضی منالق شهر بشوید و ما ایرانران را گرفتار نکنرد( .هنوز فهرس نام ها کامل نشده اسا  .در آیناده ارساال
خواه کرد).
با تمام دعاها و تدابررم همرشه سایه ی سنگرن نگاهی را روی مانرتور ح
تایپ میکن میخواند و نچنچکنان سر تکان میدهد .راست

می کن  .نگاه ترز آدمی کاه هار چاه

گاهی حتی دستی غرر از دسا هاای خاودم روی

صفحهکلرد میبرن که میکوشد کلمات دۀخواه خودش را تایپ کند و اگر زیاد سماج کن کارمان به زدوخورد
میکشد.
این صحنه های غ انگرز که چرزی نرس  .درد واقعی من کتابخانه ای پُر از کتاب های قرمز اس  .یعنی آثاری کاه
می دان ترجمهشان هرچ شانسی برای چاپشدن نادارد .کتاابهاایی کاه گرچاه از نظار مخالباان ،منتقادان و
پدوهشگران ادبی ترکره ارزشمندند باید قردشان را بزن  .کتاب های کالسرکی که بارهاا موضاوع پایاان ناماه هاای
دانشجویان بودهاند ،اما کارشان از ردکردن خطوط قرمز گذشته و سراپا قرمزند.
نویسنده ای ماه ها بافته و شکافته تا اثری خوش نق
در اثرش باشد می توان به ترفندی از نظرها پنهان

ونگار خلق کند .اگر فقط چند نقطه یا فوق

کرد .اما چه باید کرد با بافته ای که تار و پودش قرمز اسا ؟

آخر مگر میشود کتابی را ترجمه کرد که پر اس از صحنههای اروتر
ی

فصل

چند رج قرمز

و شرح جزئرات ه آغوشی و حتی عنوان

«عشقبازی در دفتر کار» اس ؟!

احتماالً می گویرد اۀبته که نه! وۀی من با المرنان به شما جواب می ده این کتاب چاپ شده اس و مان ناه در
خواب ،که در برداری آن را پش ویترین یا داخل قفسه ی تمام کتابفروشی ها دیده ام .درس اس کاه ترجماه و
چاپ این کتاب کار آسانی نرس  ،اما اگر مترجم
آفتاب باالن

قهرمان پرش باشد می تواند با گام های بلناد (و چاه بساا باا

و مهتاب باالن ) از روی صحنه ها و فصل های قرمز بپرد .آیا مخالب به راحتی می فهمد که بخشای

از بافته ی نویسنده با خونسردی شکافته شده اس ؟ متاسفانه خرر! چون خرلی زود شاهد چاپ های بعدی چنرن
کتابهایی خواهر بود.
جاۀب اینکه گاهی میبرن شرر بییال و دُم و اشکمی که مترج آفریده مُهر پرافتخار کپیرای را ه بر پرشانی
دارد! نویسنده و ناشر خارجی که ظاهراً به حقوق مادی شان رسرده و با افتخار اعالم کرده اند که کتااب باه زباان
شررین فارسی ترجمه شده اس هرچ خبر ندارند که مترج حقوق معنوی شان را با ساالخی اثار پایماال کارده
اس و مخالب ایرانی ه نمیداند آنچه خوانده فقط خالصهای بوده از کتاب نویسنده ،به انتخاب مترج !
بله .مسئله این اس که مسئله یکی و دو تا نرس  .بسرار چرزها مسئله اس و هرچک

مسئول مسئلهها نرس !

سرچشمه :صفحۀ فر بوک کتابخانۀ بابل

بازگشت به فهرست
پرندهای به نام مترجم
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برگهای بهارِ آفتابی -خاطرهها 00 -
نویسنده علی توده /بهروز مطلب زاده
سفرهای پُر از تَرانه
آوازخوانی هست،
که بینشان از نغمههای زندگی است!
آوازخوانی هست
که نغمههایش ارمغانِ زندگی است!
در نترجه ی پار باردِ سراسا هاایِ شوونرساتیِ شااهان،
مداحان درباری میکوشردند تا آذربایجان را بگونهای کاامال
دگرگونه جلوه بدهند .سران حاکمرا  ،اگرچاه درسراسا
تبلرغاتی خود آذربایجان را «سارِ ایاران» ماینامردناد ،اماا
درخفا ،چنان زیر پای آنرا خاۀی میکردند که نتواند باه پاا
خرزد و حق خود را ازباالئیها للب کند.
در اثر خودی و غررخودی کردن آقایانِ محافظهکار ،حتی در یکی از روستاهای آذربایجان ،بهعنوان نمونه ه کاه
شده ،نشانه ای از روشنائی برق وجود نداش  .ه پرران و ه جوانان روستاها ،از وجود چرزی باه ناام بارق کاامال
بیالالع هستند .حتی درکالن شهرها نرز ،تنها درخانه کسانی روشنائی برق وجود داش که از امکاناتی بر خوردار
بودند ...برای همرن ه  ،یکی از مبرمترین مسائلی که پر

روی حکوما ملای آذربایجاان قرارداشا  ،اۀکتریازه

کردن سرتاسر آذربایجان بود...
حرفی نرس که ما اکثر کنسرتهای اجرا شده در فرالرمونی را ازلریق رادیو پخا

مایکاردی  ،اماا ،علایرغا

اینکه ،این کارخررخواهانه ما مورد تقدیرو قادردانی بسارارقرار مای گرفا  ،باا وجاود ایان ،ماا ازتعاداد و مرازان
شنوندگان این کنسرتها ازلرف اهاۀی شهرها و روستاها بی خبر بودی  ،زیرا رادیوها فقط با برق کار میکردناد ،و
همانلور که پر
ما پ

از این نرز اشاره کردم ،درآن زمان ،درآذربایجان ،وجود برق از نعم های کمراب بود.

از بررسی همه جانبهی این موضوع ،تصمر گرفتر تا دستهها و گروههای هنری متعددی را برای اجارای

برنامه به محالت مختلف بفرستر  .بههمرن منظوربه انتخاب و جلب افراد مناسب ازمران هنرمندان بارای شارک
دراین گروههای هنری پرداختر  .شرک کنندگان درگروههای مختلفی که از لرف فرالرمونی فرستاده شده بودند،

بهار آفتابی -خاطرهها 00 -
برگهای ِ
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توانستند ،با مهارت و شایستگی تمام ،درشهرهای مختلفی مانند زنجان ،مراغاه ،ساراب ،اردبرال ،آساتارا ،مرناد و
جُلفا ،برنامه اجرا کنند که خبرهای شادیآفرین به تبریز میرسرد.
هنرمندان با استعداد ما ،به خواندن نغمهها و ترانه هاائی درمراان کاارگران ،کشااورزان ،فادائران ،و نراز در مراان
ف ولان ،صالح ،آزادی و دوساتی بارن ماردم باود .در برابار
سربازان مستقر در پادگانها می پرداختندکه در وصا ِ
استقبال گرم ،پرشور و صمرمانه زحمتکشان منالق مختلف ،ما نرز تالش میکردی تا صامرمانه و باا شایساتگی
هرچه برشتربه آنها پاسخ بگوئر .
یکی از همکاران عضو گروه هنری که از سفر اردبرل بازگشته بود ،با شور وشوق تعریف کرد که «دخترِ ناو جاوانِ
خوش قد و قوارهای ،با چهره ای محجوب و ابروانی به ه پروسته به روی سِن آمد .گفتند کاه دختارِ ماال خلرال
اشراقی اس که در اردبرل زندگی می کند .او ابتدا ،مات و مبهوت وسط سِن ایستاد .انگار قله کوچ
در مران دریا .او هرچند که ظاهری آرام داش  ،اما در درون خوی

ساکتی باود

هرجان زده بود .جّوِ صحنه و سااۀن دختار را

گرفته بود ،اما به مح ،اینکه صدای موسرقی بلند شد ،آن دریای آرام خروشرد ،به موج افتاد و بعد صدای امواج
در آن قله منعک

گش و آن دختر شروع به خواندن نمود .و چه خواندنی ،ه چون هلهله صدای آبهای صاف و

نقرهگون سبالن ،و چون چهچه بلبالن لالئی رنگ اردبرل...
پ

از به پایان رسردن صدای آواز و چهچههی این دختر ،که به بلندای قلههای «قطارقایا» ،اوج گرف و همانناد

آبهای جاری چشمه «قررخ بوالق» روان و جاری شد .هلهله و تشویقهای بی پایان از او ،ه چون خروش رعد و
برق کوه سبالن و بارش بارانهای بهاری قطع نمیشد .ما با پدر آن دختر صحب کردی  .او آدم روشانی باود ،او
برای کار دخترش در فرالرمونی رضای

داد .ما تصمر گرفتر که به مح ،بازگش از سفر در ایان بااره باشاما

صحب کنر  .نام آن دختر ربابه اس  .اما انگار صدا وُ سرما وُ ترانه وُ خود او نرز رُباب اس !.
تصمر گرفتر که هرلور شده ،ربابه را به تبریز براوری  ،تا او باا آن صادای زیباا ،رُبااب هنا ِر رنگارن ماا را پار
رنگ ترکند .اما متاسفانه یورش غررمنتظره ارت

شاهنشاهی به آذربایجان ،و سرنرزههای خونرن آنها ،مانع از باه

وقوع پروستن این حقرق شد.
☘☘☘

بُلبُلِ گل
بلبلِ گُل گر سخن گوید /نغمهخوان گردد گُل /بلبلِ گل گر سکوت کند /چشمِ گُل نیز به اشک بنشیند.
نامِ گل پوران بود ،و نام بلبل عرسی .هر دو جوان بودند .فقط چهارده سالشان بود .هر دو با مهارت ساز میزدند و
با شوروشوق میخواندند .برای هردوی آنها سازی کوچ

و سب

و زیبا تهره کرده بودی .

نف ِگرم آن دو ،و شوریدگی و شردائی آنها به هنر ،نه تنها تارهایِ سر گونِ سازهایِ کوچ  ،که تارهای لالئی
دلهای بزرگ را نرز به اهتزاز در میآورد .حضورآن دو ،صحنه را به گلزاری بدل میکرد که یکی ازآن دو چاون
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گلی نورسته ،درحال شکفتن و دیگری بسان بلبل خاوشخاوانی کاه چهچاه زناان از شااخهای باه شااخه دیگار
مینشس .
آن دو را «سازدوقلو» مینامردند .درکنسرتها ،هردو با ه برنامه اجرا میکردند .روبهروی یکدیگر میایساتادند و
میخواندند« ،دِئرشمه»*« ،قرفرل بند»** و «گرایلی»*** اجرا میکردند.
این دو جوان که تازه به چشردن مزه هنر پرداخته بودند ،بههنگام اجرای برناماه ،بارقِ تبسامی روشان در چهاره
مهربانشان دیده میشد ،و این ستارههای چهارده ساۀه ی هنرِ تبریز ،در مران صحنه به قرصِ مااهِ شابِ چهاارده
شبره بودند.
پوران درۀباس و پوش

ملی و قدیمی زنان آذربایجان ،سمبل و اۀگاوی زناده دختاران شارافتمند ،باا اساتعداد و

شایسته آذزبایجان بود .او وارث شایستهی مادرانی بود که سرنۀ آنها دفتری مملو ازنغمه و ترانه بود .او باا شااۀی
سفرد برسر ،پرراهنی یقه کرپ و تنبانی چرندار برتن داش وکفشی گلمنگی به پا ،پنداری یادگاری بود گرامای
ازمادربزرگانمان.
عرسی اما ی
با کف

کاله سراهِ بُخارائی بر سر داش و چوخائی برازنده برتن کرده و خنجری ازنقره به کمر بسته بود .او

وِرنی براقی که به پا داش پوش

این جوانها ،بر

نراکان مغرور و سرفراز خود را به نمای

میگذاش  .اماا هرچاه باود،

ازهمه پرورده نهائی این جمع بودند.

نغمههای این «سازدوقلو» را همگان دوس داشتند و میپساندیدند و گرامایاش مایداشاتند .ایان دو خوانناده
و احترام ویدهای داشتند .این جوانها وقتی باه صاحنه

خردسال ،درمران شنوندگان و تماشاچران ،همواره حرم
میآمدند ،ساۀن به جوش و خروش میآمد.
هرکدام ازهنرمندان و خوانندههای سرشناس دیگر که پر

از«سازدوقلو» به صحنه میرفتند ،مه نبود کاه چاه

میخواندند و چه برنامهای اجرا میکردند و چقدر موفقر کساب مایکردناد ،هماۀ ایانهاا در برابار شاهرت و
معروفر و سرل تشویقهائی که از این «سازدوقلو»به عمل میآمد محو میشد و از برن میرف .
اینکه تماشاگران حرران و مبهوت این جوانها ،وهمرنلاور اجارای برناماههاای آنهاا بودناد ،کاامال باه چشا
می خورد .درچنرن مواقعی چشمان تماشاگران از شوق به اش

مینشس  .و اساسا فرقی نمیکرد که مهماناان از

تهران به تبریزآمدهاند و یا از خارج ،آنها به هنگام شنردن و تماشای کنسرتهاای فرالرماونی ،تاا مایتوانساتند
ازه نوائی این «سازدوقوۀو» تعریف و تمجرد میکردند .اگر چه آنها نه زبان آنها را میدانستند و نه متوجه معنی
کلماتشان میشدند ،با این وجود آنقدر تشویق میکردند و دس میزدند که حسابی خسته میشدند .حرارت و
افسوس در چش مرهمانها موج میزد وسپ

به تبسمی حاکی از رضای تبدیل میشد.

خانواده عرسی با این که از نظرمادی فقرر بودند ،اما از نظار معناوی خاانوادهی بسارار باا فرهنگای بودناد .آنهاا
درمحلهی خود بهعنوان خانوادهای زحمتک  ،پاکرزه و خررخواه شهرت داشتند.
حتی افسرانی که در ارت

خلقی خدم میکردند نرز ،به عرسی که از چنرن خانواده نمونهای برارون آماده باود

احترام میگذاشتند و خالر او را گرامی میداشتند .ی

خلبان جوان با این جوان هنرمند پروند دوستی بهه زده
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بود .اینرا ه من میدانست و ه خانواده عرسی میدانس  .آن خلبان جوان که ازما اجازه گرفته باود ،هرجمعاه
عرسی را با خود سوار هواپرما میکرد و برفرازآسمان تبریز به گردش میبرد...
دفعه در خانه را زدند ،درهمرن حرن یا

یکی ازروزهای جمعه ،داشت در خانه کار می کردم که ی

نفار بادون

اینکه اجازه بگررد درخانه را باز کرد و داخل شد .او یکی از مردان خدمتکار فرالرمونی بود .او وقتی وارد شد رنگ
به چهره نداش  .چشمان

ازحدقه بررون زده بود و ۀبهای

میۀرزید.

من ،مرد خدمتکار را دعوت به نشستن کردم .او به لریقی به من فهماند که لراره آن خلبان جوان و عرسی ،دچار
سانحه شده اس .
وحش سرای پای مرا دربرگرف  .با عجله ۀباس پوشردم .به کوچه رفت و جلو اوۀرن درشکهای که میگذشا را
گرفت  .سواردرشکه شدم و به درشکه چی گفت که مرا به قرارگاه مرکزی ارت

ببرد .اسبها چهارنعل میتاختند.

جرقههائی که از برخود نعل اسبها با سنگهای کف خرابان برمی خاس  ،انگار جرقه هائی بود که آتا
معلوم شد ،حادثهای که روی داده ی

دل مرا شعله ورتر میساخ  .درقرارگاه نظامی ارت

ساوزان

فاجعه اس .

عرسی در کنار خلبان جوان نشسته بود .تبریز شهری صاف و مسطح بود .ازآسمان کاه نگااه مایکاردی ،شاهربه
سرنی و لَبَق بزک کرده فوق اۀعاده بزرگی شبره بود .این خوانچه بزرگِ چنان اۀوان و رنگرن بود که هرچه برشتر
به آن مینگریستی ،زیبائیهای برشتر در مقابل چشمان نمایان میشد .باا پارواز هواپرماا برآسامان ایان هماه
زیبائی ،خلبان جوان مسحور از زیبائیهای شهر زادگاهی بر خود میباۀرد ،و عرسی نرزدر وصف این هماه زیباائی
نغمهسرائی میکرد .آن دو که به آیندهای سعادت بار باورداشتند و در آرزوی روزها و سالهای سرشار از شاادی و
خوشبختی بسراری بودند ،از کجا باید میدانستند که تا نر ساع دیگر ،درحادثاهای غررمترقباه و هالکا باار،
ناگهان هروالی مرگ آغوش خود را بهروی آنها خواهد گشود و آن دو در چنگ این هروال گرفتار خواهند شاد؟.
افسرخلبان جوان ،با اینکه احساس میکند که هواپرمای

وضع نامساعدی دارد ،با اینهماه خاود را نمایباازد و

براعصاب خود مسلط می شود .ترس را در چشمان ستاره پرفروغ صحنه که در کنار دست
وۀرکن دم بر نمیآورد و چرزی نمی گوید .انگار که زبان
جوان ،با خود میاندیشد که ،چه کند تا هواپرمای

نشسته اس میبرناد

بند آمده باشد .تنها تعقل اس که حک میراناد .افسار

درمرکزشهر سقوط نکند؟ .آخر او به نرکی مایداناد کاه اگار

چنرن شود این بدبختی ،میتواند فالک های دیگری با خود به بار آورد.
ناگهان این فکر به ذهناش خطور می کند ،که لراره را درمحوله حراط بزرگ ساختمانی که رادیو نرز درآن قارار
دارد فرود براورد .حراط این ساختمان بسرار وسرع و بزرگ اس  .خلبان همرن کار را ه میکند .هواپرما درمران
دیوارهای حراط سقوط میکند وآنجا به گورگاه آن دو جوان تبدیل میگردد...
درمراس بزرگداش خلبان به هالک رسرده ،بسراری ،با شور و هرجان صحب کردند ،و سپ
من دادند .بغ ،راه گلوی گرفته بود.گلوی خش

رشته سخن را به

شده بود .من با اینکه دربسراری ازمرترناگهاای پرجمعرا ،

مراس های مختلف و جلسات گوناگون شعرخوانی ،ی

نف

به اندازه ی

کتاب شعر خوانده بودم ،نمایتوانسات

حرف بزن  .حرف زدن برای آسان نبود.
بهار آفتابی -خاطرهها 00 -
برگهای ِ
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ما هنرمند جوانی که با مراقب  ،صبر و حوصله و زحما زیااد پارورش داده باودی را از دسا داده باودی  .باه
پرکارجوئی شباه داشت که ناگهان ،ضربهای نامنتظر براو وارد شده باشد .هرلورشده ،همه نرروی را جمع کردم
تا توانست به شکلی ،درباره هنرمندی که درعنفوان جوانی دل به دریای هنر سپرده بود ،حرفهای دۀ را بگاوی .
درپایان صحب های  ،شعری را که به یادِ آن هنرمندِ جوان و با استعداد سروده بودم خواندم .دراصال باه ساخنان
من نرازی نبود ،زیرا که زندگی هنری عرسی ،بسرار رنگرن بود و به ی

فارل کوتااه سارنمائی شاباه داشا ،

شروع این فرل  ،با صحنهی هنری پر شوری ازفرالرمونی آغاز می گش

و درسکوت سانگرن گورساتان باه پایاان

میرسرد .انسان های قدر شناس ه  ،این فارل را باا انادوه و درد وافساوس و ساوزدل باه تماشاا ماینشساتند.
سربازرزمنده و فدائی هنر ،در کنار یکدیگر به خاک سپرده شدند.

پانوشتها:
* دِئیشمه  :مشاعره ،مناظره ،بگو مگاو .یکای از اشاکال منااظره و مشااعره بارن آشارقهاای آذربایجاان .کاه
دیاۀوگهای آن غاۀبا فی اۀبداهه اس  .دئرشمه در مران آشرقهای آذربایجان چهار مرحله اس که عباارت اسا
از:
مرحله اول که میگوید  :اگرآشرق هستی به مردان برا!
مرحله دوم  :هردو آشرق شروع به رجزخوانی میکنند و پاسخ یکدیگر را مایدهناد کاه آن را « حرباهَ – زُرباا»
میگویند
مرحله سوم  :هر دو آشرق هنر شعری خود را به نمای

میگذارند .آشرق اول شعر را باا هرقافراهای کاه گفتاه،

آشرق دوم نرز باید با همان قافره پاسخ حریف را بدهد.
مرحله چهارم  :مرحله قرفرل بند اس که مرحله پایانی اس
** قیفیل بند :نوعی از شعرهای هنر«آشرق» های آذربایجان اس  .مرحله چهارم «دئرشمه» اس  .آشرقهای
آذربایجان درمناظرهها و مسابقهها و در شعر و سخنوری بهکار میبرند .در این صنع شعری ،آشرقها از امثاال و
حک و کنایه و چرستان و استعارههای گوناگون استفاده میکنند .اگر چنانچاه یکای از شارک کننادگان درآن
نتواند پاسخ لرف مقابل را بدهد بازنده به حساب میآید.
*** گرایلی  :گونه ای از شعر تغزۀی در ادبرات آذربایجانی که دارای چهار مصراع 2 ،و 5و 4بناد و هرمصاراع
دارای هش هجا اس  ،قافره بندی آن مانند «قوشما»اس  .دروصف موضوع هایی مانند عشق ،لبرع  ،دوستی و
زیبائی و جمال سروده میشود که انواع مختلفی دارد مانناد«:جرغااۀی گرایلای»« ،سااۀالما گرایلای» « ،نَقَراتلای
گرایلی» و نرز«دیل دؤنمئر»
بازگشت به فهرست
بهار آفتابی -خاطرهها 00 -
برگهای ِ
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دربارۀ جهان پهلوان تختی

نوشتۀ زیر عکس به خط ِِ دکتر محمد مصدق اهدایی به غالمرضا تختی" :برای پیروزی درخشانی که در مسابقههای
کشتی جهانی در ژاپن به دست آوردهاند امضا میشود .احمدآباد  ۶۲خرداد  ۰۳۳۱دکتر محمد مصدق"
ُ

هفده دیماه هر سال یادآور درگذش قهرمانِ ملی ایرانزمرن ،جهان پهلوان غالمرضا تختی ،و یادآورِ نمادِ
فرهنگِ پهلوانیِ بهپاخاسته از نَهض ِ ملّی ایران بهرهبری شادروان دکتر محمّد مصدّق اس  .ما یاد و خالره
پایداری و دالوریهای پهلوان تختی در قلمروِ اخالق ،اجتماع ،سراس و ورزش را گرامی میداری .
غالمرضا تختی ،زادۀ محله خانیآباد لهران در زمانی دوران کودکی را گذراند که از ی
نابرابری مردم و در روی دیگر با استبداد سراه رضاشاهی همراه بود.

روی آمرخته با فقر و

غالمرضا از همان زمان فقرِ ه ولناناش را که ناشی از استبداد و استعمار بود با چش خود دید و با جس و جان
خود ۀم کرد  .او مدتی در شرک نف در مسجد سلرمان مشغول به کار شد و دیدن مستقر سُلطه انگلستان
بر مخازن نفتی ،او را به دو عاملِ استبداد و استعمار حسّاس کرد .او در برس ساۀگی به تر کشتی پوالد
پروس  .ه زمان نهض ِ ملّی ایران به رهبری دکتر محمّد مصدّق در سال  0221آغاز شده بود .تختی مبارزاتِ
سراسی خود را با پروستن به حزبِ زحمتکشانِ ملّ ایران آغاز کرد  .چندی بعد به واسطۀ خران ِ مظفر بقائی ،او
با دیگر ه رزمان "نرروی سوم حزب زحمتکشان مل ایران" را بنران نهادند .در آستانه کودتای  21مرداد
 0222وقتی " نرروی سوم " نرز به دو حزب منشعب گردید ،او به حزب سوسراۀرس پروس و همراه حزب
خود به نهض مقاوم ملی و بعد از سال  022۴به جبهه ملی ایران وارد شد و مسئوۀر سازمان ورزشکاران
جبهه ملی ایران را پذیرف  .او در سال  0200به نمایندگی از لرف سازمان ورزشکاران ،در کنگرۀ جبهۀ ملّی
ایران شرک نمود و در آن کنگره بود که به عضوی در شورای مرکزی جبهۀ ملّی ایران انتخاب شد.
او پرورش یافتۀ نهض ِ ملی ایران بود و همواره خود را خاکِ پای ملّ  ،خدم گزار و در کنارِ مردم میدانس .
زیرا ملّ دوستی و ملّ گرایی یکی از اصول اعتقادی پرروان نَهضَ ملّی ایران اس  .تختی انسانی نوعدوس بود،
نوعدوستی و انساندوستی وی شهرت جهانی داش و همانا انساندوستی یکی از ارکانِ دموکراسی اس  .او
دربارۀ جهان پهلوان تختی
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ملّی و رهروی از مکتبِ مصدق ،این برن

و خرد را

تختی ضمن اینکه نهای عشق و عالقه را به مردم و ه ولناناش داش  ،در عرن حال برآمده از ی آیرن
پهلوانی بود زیرا در لول تاریخ پهلوانی ،عرّاران همواره در کنار مردم بودند .تختی تبلور «پهلوانِ مردمی» بود امّا
او تحوّۀی شگرف در تاریخ پهلوانی ایجاد کرد زیرا امتراز وی نسب به آن سن ِ پهلوانی ،زیس در دورۀ نهض ِ
ملّی ایران بود و همرن ویدگی موجب شد که او به «پهلوانی» بُعدی «ملّی» بدهد و «دکتر محمّد مصدّق» را به
عنوان مُرادِ فکری و رهبرِ سراسی خود برگزیند.
پهلوان تختی در پایان دوۀ ملی دکتر مصدق ،در کنار افتخارآفرینی در قلمرو ورزش ،در مقابل دسای ِ عواملِ
داخلی و خارجی ،نق بسزایی داش  .نق او و دیگر یاران در بیاثر کردن دسرسه  ۴اسفند  0220و کودتای
 25مرداد  0222در خالرهها مانده اس  .دریغا که با کودتای ننگرن  21مرداد ،امرد و آرمانِ تختی و ملّ ِ ایران،
به ناکامی گرایرد ،گرچه بنرادِ نهض ِ مقاوم ملّی از فردای کودتا با شعار «نَهضَ ادامه دارد »...بذرِ اُمرد را در
دلِ ملّ ِ ایران زنده کرد.
کودتای  21مرداد در روحرۀ تختی اثرگذار بود اما درخش ِ وی در مسابقاتِ برناۀمللی ،موجب بازیابی اُمرد و
آرمان در دل خود و ملّ اش شد .او در تمامی مسابقات سرافراز و سربلند بررون آمد.
تختی ورزش و سراس را نه صحنۀ نمای  ،که صحنۀ پرکار میدید .در مسابقات اۀمپر ملبورن در سال0۴5۶
یعنی دو سال پ از کودتا ،بغ ِ،فروخفتۀ شکس ِ ارادۀ ملّ و نَهضَ ملّی ایران را در سپهرِ مردانِ ملبورن در
پرکار با حریفانِ آمریکایی و انگلر میدید .او با شکس حریفان روسی ،انگلرسی و آمریکایی موجب به اهتزاز
درآمدن پرچ ِ ایرانزمرن بر صدرِ تمامی ملل ،یادِ حماسۀ قرام ملّ ایران در دوۀ ملّی دکتر مصدق و پرروزی
ایران بر سرطرۀ انگلستان را زنده کرد .اۀبته او در دوران نهض مقاوم ملّی با برخی از هموندان «حزبِ
سوسراۀرس » مانند حسن خرمشاهی ،روح اهلل جرره بندی ،حسرن سکاکی و ه چنرن دکتر حردر رقابی
همکاری نزدیکی داش  .نبرد و پرکار او در دهه  21یادآورِ فراز و فرود ،شکس و پرروزیهای نَهضَ ملّی ایران
در آن بُرهۀ تاریخی اس .
تختی که دل در گرو آزادیخواهان مملک داش چند سال با دکتر مصدق نامهنگاری میکرد و پ از قهرمانی
در ملبورن ،این نخس وزیر ملی ایران بود که در قاۀب کلمات و معانی ،اوضاع و شرایط آن روزهای ایران را در
نامهای خطاب به تختی شرح داد« :این مردم پاک الیق بهترین شادیها هستند و عموماً بدترین غصهها نصرب
شان میشود .گویی این تقدیر محتوم مل شریفمان اس  .تقدیر سراهی که اراده ملیمان را سس و ناامردی را
بر کشورمان مسلط کرده .مردم حاال لع آن شکس های ملی و اجتماعیشان را پ از آن کودتای شوم با لع
شررین پرروزیهای شما جبران میکنند».
توقفِ جبهۀ ملّی ایران در سال  0202و درگذش رهبر جبهه ملّی ایران دکتر محمد مصدق در سال  0205در
روحرۀ او اندوهی ژَرف ایجاد کرد ،اوج اندوه حضورِ غمگنانۀ او در آیرن چهل دکتر مصدق در فروردین 020۶
در احمدآباد بود .لوۀی نکشرد که پهلوانِ نهض ِ ملّی ایران ه از مران ما پرکشرد .گرچه بدرقۀ او فضای غ باری
را در مران مردم و ملت رق زد ،اما ستای ِ مردم ،برانگرِ عشق مرانِ تختی و مل اش و موجب جاوادنگی او در
تاریخ ایران و نهض ملّی شد.
بازگشت به فهرست
دربارۀ جهان پهلوان تختی

255

ارژنگ دوماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

گزارش 08مین سالگشتِ یادِ گلسرخی و دانشیان
ارژنگ :در چهل و هشتمین سالگرد تیربارانِ ناجوانمردانۀ دو قهرمانِ ملی در  29بهمن  0852به دست جلّادانِ
آریامهری ،مزارِ کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی گلباران شد .گزارشِ این گردهمآیی و تجدیدِ پیمان -برگرفته از
فضای مجازی -را با هم میخوانیم و یادشان را گرامی میداریم.

پررو اعالم قبلی خانواده و یاران کرام دانشران
و نرز الالعره دوستداران گلسرخی و دانشران،
آئرن بزرگداش 01مرن ساۀگش بهخونخُفتنِ
این دو گُردِ سرافراز مرهن ،از ساع  21/00روز
جمعه  2۴بهمن  0011با حضور جمعی از
یاران ،ه بندیان ،زندانران سراسی سابق و
خانواده محترم کرام در قطعه  22بهش
زهرای تهران با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد.
آئرنی که آخرین بار با حضور زندهیاد دکتر
فریبرر رئر دانا و ناصر زرافشان در بهمن
 02۴4برگزار شده بود و برگزاری آن در دو
سال گذشته به دۀرل همهگرری ویروس مرگبار کرونا امکانپذیر نبوده اس .
در ابتدا محمود مهرآور( ،فرلمنامه نوی و شوهرخواهر کرام ) با اشاره به آرمانهای واالی گلسرخی و دانشران،
به جمع حاضران خررمقدم گف و حضور یاران این دو قهرمان در آئرن بزرگداش امسال را در فضای کنونی
جامعه مه و معنادار و بسرار ارزشمند دانس  .سپ پدرام اکبری ،که از مهر سال  0204دوس صمرمی
کرام و زندانی سراسی سابق بوده ،به بران خالرههایی از زندگی ،اشتغال و تحصرل کرام در مدرسه عاۀی
تلویزیون ،ساخ فرل کوتاه ،دوران آموزگاری در روستا ،سالهای بازداش و زندان و شکنجه و شهادت وی
پرداخ  .ایشان در پروند با تاریخچه شعر ماندگار "بهاران خجسته باد" ،با اشاره به نام شاعرِ آن (زندهیاد دکتر
منوچهر بهزادی) ،درباره مراحل ساخ و ضبط و نحوه اوۀرن پخ تلویریونی آن بعداز پرروزی انقالب
توضرحاتی ارائه داد و از دوستداران این دو قهرمانِ ملی خواس که پرگرر اهدافِ آزادیخواهانه و عداۀ للبانه
آنان برای مردم باشند که کرام و خسرو به خالر سعادت آنها از جان خود گذشتند.
مضمونِ پرام سخنرانان آئرنِ بزرگداش امسال به حاضران ،ضرورتِ اندیشردن به وظایفِ انقالبی روز با اۀهام از
من ِ انسانی و شجاع ِ انقالبی کرام دانشران و خسرو گلسرخی برای حل مشکالت امروز جامعه و تامرن
سعادت کارگران و زحمتکشان بود که مورد تشویق و تایرد کلره حاضران قرار گرف .
پ از آن تعدادی از یاران حاضر ،خالرههایی در بارهی آشنایی خود با کرام یا خسرو در دوران پر از انقالب
بران و برخی نرز اشعاری از گلسرخی را برای جمع قرائ کردند.

ت یا ِد گلسرخی و دانشیان
گزارش ۰8مین سالگش ِ
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در خالل این بزرگداش  ،نرروهای کالنتری ،یگان ویده و ماموران ۀباس شخصی الالعات در جمع و یا الراف
جمعر حضور داشتند و جریان این بزرگداش را رصد میکردند .آنها مانع برگزاری این آیرن نشدند ،امّا
دوربرن گوشیهایشان در لولِ مراس بیوقفه گرم کار بود...
جمعر ِ حاضر در پایان آئرن امسال بهلور ی صدا ترانه انقالبی "سراومد زمستون" و سپ
خجسته باد" را خواندند و به رس یادبود عک گرفتند و پراکنده شدند.

سرود "بهاران

یادشان زمزمه نرمه شبِ مستان باد!
سرچشمه :سای عصر نو
☘☘☘
کلیپِ تازهای از دفاعیاتِ قهرمانانۀ کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی

https://www.youtube.com/watch?v=Gf8_7G2JBEE&feature=emb_imp_woyt

بازگشت به فهرست
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257

دورۀ اوّل /سالِ سوّم /شمارۀ  /22بهمن و اسفند0011

ارژنگ دوماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو

مزارِ فریبرز رئیسدانا گُلباران شد
در زمستانِ سُردی آمد و در زمستانِ سختی رفت...
 2۶اسفند  ،02۴1زنده یاد دکتر فریبرز رئر دانا ،نویسانده،
استاد دانشگاه و اقتصاددانِ منتقد نظام سرمایه داری اسالمی
حاک بر ایران و یاورِ محرومان در سن  45ساۀگی باه دۀرال
ابتال به ویروس کرونا چش بر جهان فروبس

و در روستای

زادگاه خود ابراهر آباد واقع در بوئرن زهرا به خااک ساپرده
شد .متاسفانه به دۀرل فضای بستۀ سراسی و محدودی هاای
کرونایی ،برگزاری تشررع جنازه و بزرگداشتی درخاوردِ ایان
دانشمندِ فرودستانِ ایران مرسّار نشاد ،امّاا خاانواده ،رفقاا و
یاران

هرساۀه بر سر مازار او گارده مایآیناد و یاادش را

گرامی میدارند .در مراس امسال و در دومرن ساۀگرد ضایعۀ
درگذش وی ،جمعی از یاران دکتر رئر دانا و اهاۀی قل و هنر ،از جمله دکتر ناصر زرافشان ،وکرل دادگساتری
در ابراهر آباد حضور یافتند و مزارش را گلباران کردند.

بازگشت به فهرست

مزار فریبرز رئیسدانا ُگلباران شد
ِ
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گوناگون
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بیانیۀ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان
معلمان درکجای شطرنج جامعه ایستاده اند و چه توانایی هایی دارند؟

بر هرچ انسان آگاهی پوشرده نرس  ،که نرروی انسانی ،بزرگترین سرمایه ی هر جامعه اس .نرروی انسانی اسا
که پدید آورنده ی بزرگترین سرمایه هاس  ،آموزش وپرورش نه تنهاسرمایه  ،بلکه سرمایه سازاس .
دراین راستا معلمان نق اصلی و تعررن کننده را دارند.
سرمایه گذاران برای باردهی سرمایه ی خود با سه دوره سرمایه گذاری از دید زمان (بلند مدت،کوتاه مدت ومران
مدت) روبرو هستند.
می توان گف آموزش درهرکشوری قابلر بهره برداری از هرسه روش سرمایه گذاری را داراس .اما کاربرد آنهاا
بستگی به هدفگذاری ،برنامه ریزی و شروه ی اجرای آن دارد.
معلمان بی بروبرگردازمجریان خط اول اینگونه سرمایه گذاریها هستند ،معلمان می توانندازهمه ی امکانات فراه
شده،فقط بر پایه ی خواس ،اراده،دان واهداف خود،در راستای آموزش بهره برداری کنند.
معلمان می توانندمعترض،منتقد ،اندیشمند ،نویسنده ،فرلسوف ،یا انسانهایی رام ،سر به زیر و مقلد پرورش دهند،
و این هشداری اس که باید برنامه ریزان حاک را به خود آورده و اهمر آموزش وپارورش تاا دانشاگاه رادرک
کنند.
اگرفریاد معلمان معترض درخرابان سرکوب شود،اگر بوسرله ی حراساتها تهدیاد و ارعااب شاوند ،اگرحقوقشاان
پایرن باشد،اگر توبرخ و انفصال ازخدم بگررند ،اگراز ادامه ی تحصرل بازداشته شاوند،اگراز پساتهای مادیریتی
محروم و یا به کم هر سراستی سرکوب شوند،این به معنای حال مشاکالت و بحرانهاای پار روی حاکماان
سراسی نخواهد بود .بلکه حاکمان سراسی باااین شاروه ی سارکوب،فقط شاکل فریاادزدن ودادخاواهی وشاکل
اعتراض را عوض خواهندکرد ،و هرگزنخواهند توانس فریادها راخاموش کنند.
معلمااان ابزارهااایی دردساا دارنااد کااه از همااه ی ایاان شااروه هااای اعتراضاای مااوثرتر و کارآمدتراساا .
آنان می توانند روی تفکردان آموزان چنان کار کنند،که ظرف چندسال جوانان را آنگونه تربر نمایند ،که خود
می خواهند.

بیانیۀ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان
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شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگران ایران،از  22شهریورتا 2اسفند  0011فراخوان  00تجمع گسترده را
انجام داد،که هربار باشکوهتر ازگذشته با استقبال گسترده ی فرهنگران کشور روبروشد ،که این همدۀی وهمراهی
جای سپاس فراوان دارد.
دراین دوران( از22شهریورتا  2اسفند « ) 0011نرروهای امنرتی ،سپاه پاسداران  ،وزارت الالعات ،پلر امنر ،
به کم حراس ادارات آموزش وپرورش » هزاران اس ام اس تهدیدآمرز،احضار و پرونده سازی ،بطور آرام وبای
صدابرای معلمان کشورفرستاد.
همچنرن نرروهای امنرتی بجزدر چند شاهر واساتان مانناد :مشاهد ،اۀبارز ،دۀفاان ،شارراز واهوازدرساایر نقااط
کشوربرخورد خشون آمرزی انجام ندادند  ،بی گمان مته ردیف اول این برخوردهای خشون آمرز حراساتها و
مدیر کل های استانها و روسای آموزش وپرورش شهرستانهای یاد شده می باشد.
اماشروه ی برخورد آرام وخشون پرهرز ازسوی نرروهای امنرتی  ،فقط با هدف شناسایی ونشان کردن مهره های
فعال صنفی فرهنگران بوده اس .
پ ازسوم اسفند  0011در دههاشهر ایران فعاالن صنفی فرهنگی بطور گسترده احضار ،تهدید ،توبرخ ،ماته و
برخی پرونده هاای چنادین ساال گذشاته ی آناان بااردیگر گشاوده و فعااالن صانفی تحا پرگردغررقاانونی
قرارگرفتند.
اینگونه برخوردهابرای فعاالن صنفی رفتاری تجربه شده اس  ،حاکمر مانند همرشه  ،پ از سکوتی معناا دار
به قصد آناۀرز کردن و شناسایی نرروها ی مصم و خط مقدم  ،با انجاام عملراات انتقامجویاناه باه قصاد از ها
پاشاندن شررازه ی جنب فرهنگران  ،با همه ی قوا ،به سرکوب بازداش  ،تهدیاد  ،تطمراع  ،پروناده ساازی و
ایجاد رعب و وحش دس زد ،برای هر صدای عداۀ خواهانه ای شمشرر خود را از نرام بررون کشرده و قلاع و
قمع را آغاز نمود .اما با ید به سردمداران المرناان داد،شاروه ی سارکوب در پاساخ باه خواسا ماردم  ،باویده
فرهنگران در هرچ دوره ای از تاریخ  ،مشکل گشا نبوده  ،بلکه همواره نترجه ی معکوس داده اسا  ،و آناان باه
این آسانی نخواهند توانس جنب فرهنگران را که ریشه در اراده ی آگاهانه و آمرخته به دۀرری ی مرلراون و
هشتصد وپنجاه هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته دارد را خاموش کنند.
به این وسرله به آگاهی فرهنگران  ،دان آموزان و اوۀرای محترم دان آموزان می رساند  ،جنب معلمان ایران
در قاۀب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگران ایران  ،به زودی بار دیگر خرابانها را فتح خواهد نمود ،و بی
اعتنایی حاکمر نسب به خواسته های انباشته شده ی فرهنگران(آزادی معلمان زندانی  ،قاانون رتباه بنادی ،
قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان  ،استخدام رسمی نرروهای موق  ،نهض سواد آموزی  ،مربراان پار
دبستانی  ،معلمان خرید خدمات آموزشی  ،خدمتگاذاران  ،پااداش پایاان خادم بازنشساتگان ) باویده اجارای
اصل 21قانون اساسی یعنی آموزش رایگان و با کرفر برای فرزندان ایران زمرن که مطاۀبه ی  11مرلرون ایرانی
اس  ،و ادامه ی سرکوبهای آرام یا خشون آمرز را محکوم نموده و حق خود می داند که ازفرهنگران ستمدیده
دفاع نموده وتا رسردن به خواسته های قانونی ولبرعی خود کنشهای الزم را به زودی از سر گررد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگران ایران
 08اسفند 0011
بازگشت به فهرست
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فَقر ،مانعِ آگاهی و آزادی
(کاریکاتور)

پاول

کوژینسکی ،کارتونرس ِ

مشهورِ ۀهستانی میگوید :انسانِ
گرسنه در درجۀ نخس

هدفی جز

سررکردن شک ندارد ،چون غ ِ نان
اجازه نمیدهد که انسان به تماشای
جهان بنشرند ،در زندگی عمرق شود،
کتاب بخواند ،یاد بگررد ،و آگاهیاش
را باال برده و به جهان الراف خود
براندیشند .آدمی در نترجۀ زندگیِ
فقررانه پا را فراتر از جهل نمیگذارد.
به همرن دۀرل اس

که گرسنه نگه

داشتن اکثری ِ ملتی ضامنِ بقای
لبقاتِ حاکمه اس  .چرزی که با فقر
در ی جا جمع نمیشود ،آگاهی
اس  .ی

شگردِ دیگر برای به بردگی

گرفتن مل

ها ،غمگرن کردن

آنهاس  .انسان وقتی غمگرن باشد قدرت اندیشردن و تصمر گرری منطقی ندارد .این اس

رازِ عزاداریها و

غ و اندوههای همرشگی ...کارل مارکس نرز در مقابلِ باکونین که میگف " :فقرِ فزاینده لبقۀ کارگر را به
بُشکۀ باروت تبدیل میکند" ،میگوید" :اگر فقر از سرحدّاتِ خود بگذرد ،تُهیدستان را نه تنها انقالبی نمیکند،
که موجبِ فساد و تباهیِ آنها میشود.

بازگشت به فهرست

مانع آگاهی و آزادی
َفقرِ ،
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به دستشوییرفتنِ مردم هم کار دارید؟
پرویز پرستویی
پرویز پرستویی (زادۀ  2تیر )0880؛ بازیگر سینما و
تلویزیون و صداپیشۀ ایرانی در صفحۀ اینستاگرامِ خود در
واکنش به ویدئوی منتشر شده از یک سخنرانی ،با انتقاد
از سخنان یک واعظ که گفته بود «کسانی که بیش از یک
وعده میخورند ،حَمّال و مُزدور هستند» ،از کسانی که
تریبون دارند ،خواست اگر جوابی برای وضعیتِ نابسامانِ
معیشتی مردم ندارند ،برای توجیه فقر و فالکت ،به
فحّاشی متوسل نشوند.

امروز ویدیویی دیدم که هنوز مات و مبهوت از صحب های مطرح شده در این سخنرانی… سخنران به مردم
توصره میکند :آنقدر ک بخورید تا به دستشویی رفتن نراز نداشته باشرد! و در ادامه موعظهاش میفرماید
کسانی که بر از ی وعده میخورند« ،حَمّال» و «مُزدور» هستند! باورم نمیشود! گویا عِنانِ کار از دس تان
در رفته! جوابی برای وضعر ِ نابسامان معرشتی مردم ندارید و برای توجره فقر و فالک  ،کارتان به فحاشی
کشرده؟ به غذا خوردن و دستشویی رفتن مردم ه کار دارید؟!!
به جای اینکه فکری به حال وضعر اسفناک اقتصادی و معرشتی مردم کنرد .به جای اینکه اقدامی برای مهار
تورم و گرانیهای کمرشکن انجام دهرد .به جای اینکه راه چارهای برای نجات مردم از گرسنگی ،فقر و
تنگدستی پردا کنرد ،به آنها میگویرد غذا نخورید! و دستشویی نروید! ی وعده غذا بخورید؟ (که اۀبته با
اینهمه گرانی ،آن ی وعده را ه شاید نتوانند مهرا کنند) .به مردمی که برشتر از ی وعده غذا بخورند،
فحاشی میکنرد و میگویرد «حَمّال»؟ این مردم چه گناهی کردهاند که ه باید سختی روزگار را تحمل کنند و
ه ناسزا بشنوند؟
هنوز چندروزی نگذشته از فُح های واع ِ دیگری که فرموده بود :آنهایی که فرزندآوری نمیکنند« ،هرزه»
هستند!!! نم به زخ مردم نپاشرد! به این مل بزرگ فحاشی نکنرد! نگذارید مل از اینکه هس  ،خستهتر و
ناامردتر شود! به جای این سخنان و رفتارها ،امردوارشان کنرد ،در جه بهبود وضعر زندگی این مردم
دردمند ،اقدام عملی کنرد از مردمی که چند شرف کار میکنند ،اما نمیتوانند شک خودشان را سرر کنند.
از مردمی که حتی نمیتوانند خانهای کرایه کنند و شبها باید در خرابان و پارک بخوابند ،یا گورخواب و اتوبوس
خواب شوند ،چه انتظاری دارید؟ توقع فرزندآوری دارید؟ و اگر بچه به دنرا نراوردند ،به آنها میگویرد :دوری از
فرزندآوری «هرزگی» اس ؟ آنها هرزه نرستند! آنها فقط پول ندارند .اگر اوضاع اقتصادی مردم بهتر شود ،حتما
ازدواج میکنند و فرزنددار ه خواهند شد… به جای سرزن و ناسزاگویی به این مل شریف ،به فکر درمان
دردهایشان باشرد ،به فکر عالج مشکالت بیشمارشان باشرد! (سرچشمه :بهارنروز)
بازگشت به فهرست

رفتن مردم هم کار دارید؟
به دستشویی ِ
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