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 سرسخن
 !ارژنگ دوساله شد

 بر روی تصویر زیر کلیک یا لمس کنید  گنژرا برای مشاهدۀ کلیپ کوتاه دوسالگی

 

 دفتر  در وُ است بُگشوده گنرَاگنرَ گِنژرا یکی
 )ا.ط( ...زَرِ  خطّ به را کامُلتَ نامیِ نامِ نوشته

 

دوسال پیش، با نیروئیی  «. که تمام کردآن ؟ه کردرا کِ کار»و یا « ردار نیستکِفته چون نیمدوصد گُ»اند قدیم گفته از
وجیه،  خود را آغاز کردیم. بیه هیی    م و حقیقت، کارردُمَراهِ ت خدشه به حقانیّای خارائین و با باوری بیاندک، اما اراده

 ادب دیرسالِ نگالخِ فرهنگ ورسَخود، در راهِ پُ خواستیم به سهمِرده را نداشتیم. فقط میکردن مُر و زندهمَالقَقصدِ شقّ
  کوچکی برافروزیم. شمعِدر نبرد با تاریکی،  ، در این یَلدای استبداد ومانمیهن

 ناشنوائی بود که دل به دریا زد و قیدم در  کوچکِ ۀقورباغآن  عملِمانند یان، به «گنژرا »گفته یکی ازدوستان، کارِ به
ود، وآن شی حبیی  ایین  شویق و تَعن و تَعن و لَفریادهای طَ که تسلیم و یا مقهورِشوار نهاد، و بی آنهمآوردی دُ میدانِ

  برساند.پایان  های راه، خود را به خطّ ِدشوارسختی کوشید تا با به جان خریدن همۀ

بگیاارد و   رسَی  شیتِ دوسیاله را پُ  هیا و نامالیمیا ِ ایین راه دشیوارِ    ربلندی، همه دشیواری توانست با سَ «گنژرا»نشریۀ 
  آن است. انتشارِ مِدوّ سالِ ه ازشمار نیآخر و 02شماره  دیدار روُشِیکه پ ی«گنژرا»

https://youtu.be/xzPw4DNMksc
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ه رّدوسیت گفیت غَی    چهآن نبود که بر دنیناشن یمان به معنابودنناشنوا . میاستادهیم ادوّ سالِ انِیپاِ خطّ اکنون درما 
 قیرار از  ،نثارمان کردند انیجو یعکه چه و برهرآن میستیت نگرمنّ ۀدید بهمنتقدان گفتند که چه هرآن و بر ،مینشد

زدند، و حتیی  رویی پَسبا تُرشگرفتند،  دهیدرازکرده بود ناد شانیبه سو «گنژرا» را که یدست ی،اریبس. میدست نداد
 !بگاارنداش مُشت کوشیدند تا آتش در

همیه   ، علییرغم . مشیکال  کیم نبودنید، امیا    میگیرفت  یپِی  میکیرد یمی احساس که  یافهیرا بنا به وظ یراه مشخصما، 
 . میماند یمیو صم قانهیرف ،میبود رفتهیپا خویش جان که بر دوشِ یعهد برهای موجود، دشواری

سخت  مانشتنیبرخو .نباشد یکس ۀآزارند ،«گنرَاگنرَ گِنژرا»تا  میردرا آزُ گریهمدستیم، خویش را خَ گاهی خویشتنِ
. میفیادار مانید  عهدی که بسته بیودیم و  و . اما درهمه حال به خودمیسر بگاران تر ازرا آسان رونیب یِکه سخت میگرفت
  ...«سَر بُلندیم که پیمان نشکستیم هنوز»و به قول شاعر:  میکه عرضه کرد میبود نیهم

 لیی را بهانیه تع   یو نیاتوان  گیهرب یب نیاما ا م،یبود رهبه یتربمدرن یهایاستفاده از فرم بند یبرا یباالتر ییاز توانا
 ،مجله را ارتقا دهند یمحتوا و امکانا  فن دیتوانند تولیکه م یاز عالقمندان ،. حاال هم درآغاز سال سوممینکرد فهیوظ

کیه   یهروانی ر یاری لیبر سب یاست. مدد یهتُ ایدن ۀفیج یبها که انبان از ،دل یفقط به بها ،. البتهمیدار یاریچشم 
  .ندیمایسنگالخ آرزو را بپ یاستوارتر یهابا گام لندیما

هیی    یداشتند ب یکه امکان انتشار یگرانقدر دوستانِ .بودیم «هاتن»و م ینبود «تنها»مدت  نیدرا ی،بار

 شیپرخواننده خیو  یهاتیرا در سا «گنژرا»و هر شماره از  ، یاریمان نمودندباورمان کردند ی،چشم داشت

 :مییبلند بگو یکه با صدا میدانیخود م یقلب ۀفیجا وظ نیهمدر و ؛کردند یمعرف

 و« !نوعصیر » ،«!شیبیه پی  »، «!اخبیارروز » ،«!رانیی ا ونیسی یاسناداپوز ویآرش» یهاتیمحترم ساو گردانندگان  رانیمد
 ! میمتشکرصمیمانه  «!گانیرا یکتاب هاخبرنامه »

 . میماندیم یباق یمحدود ۀبست ۀدرحلق دی، شااین یاران غِیدریب یاریاگر نبود و قدردان، زیرا 

 زیی و ن ،رسانندیم شانیارژنگ را به مقصد دوستان و رفقا ،شانیهالیمیبا پرواز ا میدانیکه م یدوستان از طور نیهم و
 یسپاسیگاار  مانهیصیم  ،و دارنید  ندتداشی  ییارژنگ سهم به سزا یکه در بازانتشار و معرفبسیاری  یتلگرام یهاکانال

 ای بهتر!با امید به آینده .دارندمَ غیدر خود «گِنژرا» رِسَ مهرشان را از دستِ که میدار دیو ام میکنیم

 لینیک های سال دوم را همراه با «گنژرا» شده درعنوان م ال  عرضه ای از، نَمایههراین شماصفحا  پایانی  در پ.ن:
 هیای پیشیین  تر به شیماره راحت، ها را ندارندایم تا عالقمندانی که احتماال همۀ شمارهمستقیم دریافت نشریه گااشته

 کنیم:تهیه شده و تقدیم خوانندگان گرامی می «گنژرا» دوسالگینیز کلیپ کوتاهی که به بهانۀ  دست یابند. و

 در سایت یوتیوب لینک مشاهدۀ کلیپ دوسالگی ارژنگ

https://www.youtube.com/watch?v=xzPw4DNMksc 

 شورای دبیران ارژنگ                                                 

  بازگشت به نمایه

https://iran-archive.com/fa
https://www.akhbar-rooz.com/
https://www.akhbar-rooz.com/
https://bepish.org/
http://www.asre-nou.net/
https://persianbooks2.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xzPw4DNMksc
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 شکل در هنر
 آونر زیس/ برگردان: ک.م.پیوند نویسنده:

 ("های هنرشناسی علمیپایه")بخش دوم از فصل سوم کتاب 

 
 مجسمۀ کارگر و زن دهقان )کالخوز( اثر ورا موخینا 

(Vera Mukhina, the Worker and Peasant Woman) 

های گوناگونِ گران حوزهو این هشدار در مورد همۀ آفرینش-به نویسندگانِ جوان هشدار می داد  لوناچارسکی
کرد که تواند از اهمّیتِ محتوا غفلت کند و توصیه میکه هی  استادِ حقیقی نمی -هنری به یک اندازه صادق است

گفت که اش میسپس در دنبالۀ سخن تری از آن نائل آیند. اوآنان باید از زندگی بیاموزند و به درکِ عمیق
هنرمند باید برای یافتن شکلِ خالص، روشن و غنی تالش کند و بداند که چنین شکلی تحت هی  شرای ی به "

 ."خود و به مثابهِ ثمره م العه شخص در زندگی به دامنِ او نخواهد افتادطورِ خودبه

کنند که: کافی است برای دانی از این نظر حمایت میترین اهمّیت است. حتی امروزه هنرمناین اصل حائزِ بیش
، پاسخِ روشنی داشته باشیم که -چه بگوییم و چگونه بگوییم-سوالِ اوّل از دو سوالی که برای هنرمند م رح است 
 شود!در آن صور ، پاسخ سوالِ دوّم به خودیِ خود پیدا می

تیک و عاطفی آن ارزشِ هنری آن و قدر  تاثیرِ استه در پیش تاکید کردیم که نقشِ عظیمِ هنر در زندگی جامعه،
شود. هایی که در بر دارد، تعیین میواس ۀ عمقِ اصالت، معنی و تناس ِ زمانی اندیشهها، بهبر مغزها و قلوبِ انسان

 گریهای یک اثرِ هنری دارای چنان اهمّیتی نیستند که نقشِ مهار  و صنعتحال، اندیشهبا این

(Craftsmanship) ها، بدون یک شکلِ زنده و هنرمندانه، هنری وجود ندارد.را بزُدایند. بدون این 

خراش باشند، های اصیل نیز اگر گوشحتّی اشعارِ حاوی معانیِ غنی و اندیشهکه دائر بر این (Boileau) بوالواندرزِ 

 یک قانونِ عمومی در هنرگر که بیان، تنها به هنرِ کالسیک مربوط نیست، بلتوانند ذهن را خرسند سازندنمی

https://www.delfi.lv/izklaide/skats/foto/izcili-skaistas-pilsetu-fotografijas-kuru-uznemsana-driz-klus-nelegala.d?id=45825647
https://www.delfi.lv/izklaide/skats/foto/izcili-skaistas-pilsetu-fotografijas-kuru-uznemsana-driz-klus-nelegala.d?id=45825647
https://www.delfi.lv/izklaide/skats/foto/izcili-skaistas-pilsetu-fotografijas-kuru-uznemsana-driz-klus-nelegala.d?id=45825647
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هوده بی گوتهترین جنبۀ فرآیندِ آفرینش است. است. آفرینشِ یک شکلِ هنری کامل، دشوارترین و غالباً دردناک
ل رویت است که با آن ِزندگی را ببیند، ]امّا[ محتوای آن تنها برای کسی قاب تواند موادّهرکسی میگفت که نمی

 .مانَدکه شکلِ آن برای اکثریتِ مردم، رازناک باقی میوجه مشترکی دارد، در حالی

تواند یاد بگیرد که چگونه گِل را قال  بگیرد، یا بومِ نقاشی را به رنگ تردیدی نیست که چنین است. هر کسی می
که دارا بودن گری، بلر شود، نه تنها اطالعِ کامل از صنعتکه اثر از تجسّمِ هنری الزم برخوردابیامیزد، امّا برای آن

کند که مابینِ تصوّرِ یک اثر و قریحۀ هنری نیز ضرور است. تاکرِ گوته که قبال نقل شد، به راهِ دشواری اشاره می
  .تحقّقِ آن موجود است

تواند بگوید که: می  (Rodin)ودنتنها یک میکل آنژ یا رتواند یاد بگیرد که مرمر را شکل دهد، امّا هر کسی می
 "تنها میکل آنژ". البته عبار ِ "چه را که زیادی است از آن بر خواهم گرفتمن این تکّه مرمر را برداشته و هر آن"
ای کمابیش در همۀ هنرمندان یافت اللّفظی آن گرفت. چنین قریحهرا نباید به معنای تحت "تنها رودن"یا 
 شود.می

 بیانید دروهلۀ نخست ماهیّتِ افزارِ وصف و کنیم باهنری را برجستهخاصّ شکلِهایهبکه جنآنبرای

(Descriptive and expressive means)   را در نظر آوریم. هنرمند به منظور آفرینش از مصالحی استفاده
نامیده  "رِ وصف و بیانافزا"جوید که های خود از افزار و موادّ ِمعینی سود میکند و برای متحقّق ساختن طرحمی

 می شوند. 

اند. امکان دارد ند که در سراسرِ تاریخِ هنر رشد یافته و به کمال گرائیدهزبانِ مخصوصِ هنرها سازندۀ مجموع این
های مختلف واقع شوند که نه تنها که افزارِ واحدِ بیان و تصویر به منظور خلقِ آثاری مورد استفاده هنرمندان دوران

قانونِ اند. مثالً توسّلِ نقاشان به که از لحاظِ شکل نیز سخت با هم متفاو های موردِ بیان، بلندیشهاز حیثِ ا

بار در جریانِ رنسانس کشف که نخستین (aerial and linear perspective) پِرسپِکتیوِ هوایی و خطی
 شود.های هنری عاملِ مهمّی شمرده میشد، حتّی امروز هم در آفرینش

اند، هر شکلِ هنری از نظام افزارِ بیانی خاصّی جا که مصالح مورد استفاده در اشکالِ مختلفِ هنری متفاو از آن
هایی که بین افزارِ بیانی خاصّ اشکالِ گوناگون هنر وجود دارد، رغمِ همه تفاو حال علیبرخوردار است. با این

 توجّه واقع شود.ها موجود است که باید مورد های مشترکی هم بین آنجنبه

خاصّی هستند. مثالً  قوانینِ مادّی و فیزیکیافزارِ بیانی اشکالِ گوناگون هنر، مشمول عملِ  :کهنخست این

آید که هاا. از این گفته چنین برمیعلیزبانِ رنگ به قوانینِ نور مقیّد است و زبانِ صو  و قوانینِ صو  و قس
های مربوط به شکلِ هنری خود را دارد، ناگزیر باید ماهیّتِ مادّی افزارِ وصف و هنرمندی که شورِ آموختنِ مهار 

 م العه کند و پروای قوانینِ فیزیکی شامل حالِ افزار را داشته باشد. بیانِ خاصّ آن شکلِ هنری را 

تواند از قوانینِ ساز نمیهمان ترتی  یک مجسّمهتواند از قوانینِ پِرسپِکتیو غفلت کند و بهمثالً یک نقاش نمی
تواند از قوانینِ خ ر افکندنِ خویش میآناتومی )علمِ تشریح( چشم بپوشد، و یک رقّاص باله تنها به بهای به

فیزیولوژی که زندگی بدنِ انسان را تنظیم می کنند چشم بپوشد. البته هنرمند با این منظور به م العۀ 
پردازد که ببیند جوهرِ هنر در کجاست؟ نه فیزیک، نه آناتومی و نه خواصّ ِمادی افزارِ وصف و بیانِ هنر خویش نمی

 رآیندِ آفرینش را روشن سازند.توانند ماهیّت فکدام نمیفیزیولوژی، هی 
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حتی پس از سازد، گر و محقّقِ روسی اواخرِ سدۀ پیش خاطر نشان می(، روشنphilipov) فیلیپوفکه چنان
که چگونگی عملِ کلیۀ تغییرا ِ فیزیولوژیکِ مغزِ اُتللّو را شرح داده باشیم، باز فهمِ این نکته ناممکن خواهد بود آن

شود که جاری و البته یک اثرِ هنری به این منظور آفریده نمیکند. که وی دقیقاً به کدام علّت دِزدِمونا را خفه می
شان دهد، برعکس، اندیشه کارکردِ این قوانین نباید در ذهنِ بیننده یا خواننده خ ور نافابودن قوانینِ طبیعت را ن

کند. ضمنا آگاهی از خواصّ ِفیزیکی افزارِ وصفی برای هنرمند از این رو از اهمّیتِ اساسی برخوردار است که او 
 های خود را به اشکالِ مادی درآورد.بتواند طرح

وصفی و بیانی که هنرمند در اختیار  از میان انبوهِ افزارِ ثانیاً:

چه را که به لحاظِ هنری گویاتر و به لحاظِ دارد، او همیشه آن
گزیند. در تر، و با نیّتِ اوّلیه او سازگارتر است برمیعاطفی قوی

در مسکو، نمایشگاه سراسری دستاوردهای اقتصادی مدخلِ 

 Vera) ورا موخینااثر  مجسّمه مشهور زنِ کارگر و دهقان

Mukhina, The Worker and Peasant Woman)   که

است نص  شده است. این  هنرِ شوروی های عالییکی از نمونه
. کیفیتِ سازداثر موخینا ما را با ایماژی از دنیای جدید آشنا می

ها به کار همتایی که درطراحی چهرهیافته، به طرزی عالی با دقّتِ بیاین ایماژِ تعمیم (Monumental) یادمانیِ
 آمیزد. رفته درهم می

ساز امکان داده است که به های فوالدِ ضدّ ِزنگی که دورِ قاب سفت شده، به مجسّمهپایری ورقهخاصیّتِ انع اف
نماد خیزشِ پا به مثابهِ ۵۷ای به ارتفاع مسائلِ فنی غلبه کرده و به هدفِ هنری خویش که خلقِ یک مجموعۀ پیکره

توانست از آن است، جامۀ عمل بپوشاند. این اثر با هی  موادّ دیگری نمیوی به سوی کمونیزم توانمندِ مردمِ شور
 شد.صالبتِ هنری برخوردار گردد و در واقع نیز به لحاظِ فنّی عملی نمی

خاصّ ِخود برخوردار  (Plasticity) پایریِرسد که هر نوعی از موادّ از خاصیتِ انع افاین ترتی  به نظر میبه
گیری شود، ها را بشناسد. اگر پیکرۀ واحدی از سنگ تراشیده شده یا از برُنز قال ساز ناگزیر باید آنست و مجسّمها

از حیثِ قدر ِ بیانِ هنری از درجا ِ متفاوتی بهره خواهد داشت. مرمر، برنز و چوب، هر کدام توانِ بیانی منحصر به 

را که زندگانی دهقانی و اساطیرِ اسالو  (Konenkov) کوننکوفی هاهاست. مجسّمهفردی دارند که ویژه خودِ آن
 توان کرد. دهند، با موادّ غیر از چوب تصوّر نمیرا نمایش می

الوصف این معنی نیست که موضوعا ِ برگزیدۀ هنرمند تنها به وسیلۀ چوب قابلِ بیان بوده است. معاین سخن به
آفرید، در آن صور  تصویرها که مثالً از سنگ میود را نه از چوب، بلاگر او آثار مربوط به موضوعا ِ برگزیده خ

توانست از برُنز استفاده توان گفت. او هم میهم می موخینابودند. این سخن را دربارۀ اثرِ که هستند نمیهمان
که بیش از همه با ی، بلشد. انتخابِ موادّ نه تنها با مالحظا ِ فنّصور  تصویرِ متفاوتی آفریده میکند، لیکن در آن

بار شود. مصالح را باید موافق نیّتِ هنرمند برگزید که ممکن است برای تحقّقِ خود یکمالحظا ِ هنری تعیین می
 هاا.علینیازمندِ برُنز، بار دیگر مستلزمِ مرمر، و بارِ سوّم خواهانِ چوب باشد و قس

یا لحنل  Gesture) ، و بازیگر در جستجوی حرکت"کامل"جستجوی کلمه همان شیوه، نویسنده همواره دربه
 گیرد:ترین تصویر را به کار میمایاکوفسکی برای بیان این وضعیت، زنده .کامل است (Intonation) بیانِ

تنها آن اشکال و انواع هنری از طرح 

برخوردارند کیه تضیادّهای زنیدگیِ    

های انسانی و برخوردِ بیین  شخصیت

 کنند.ها را تصویر میآن
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  کنیتو حَفر می

  به خاطرِ یک کلمۀ تنها

  هزارها تُن سنگِ کالم را
استفاده هنرمند واقع می شوند، تنها در صورتی به غنای اثر ِ اشکالِ ویژه هنری که مورد افزارِ بیانی مختصّ

 افزایند که قدر ِ بیانِ هنری کس  کنند و ایماژهای هنری بیافرینند.می

که تا چه حدّ بتواند با باید متاکّر شد که در همۀ اشکالِ هنری، هنرمند تکنیکِ خاصّ ِخود را بر اساس این ثالثا:

دهد. تکنیکِ عالی، جنبۀ مهمّی از مهار ِ هنری داده و گسترش میط بهره بگیرد، شکلاعتماد از افزارِ بیانی مربو
که صرفاً وسیله و ابزاری هم در نفسِ خود به معنی هنر نیست، بلترینِ آنحال، تکنیک، حتی کاملاست. با این

بودن ، و به شرطِ ثابت"ترنآسا"تر باشد، فرایندِ آفرینشِ او برای آفرینش است. هرچه تکنیکِ یک هنرمند کامل
 تر خواهد بود.سایرِ عوامل، دالیلِ اُمیدِ او برای کس ِ موفقیت بیش

را با هم اشتباه کنیم. تکنیکِ هنرمند  گری صِرفصنعتو  کنیکتبا این حال نادرست خواهد بود اگر 
گرِ گریِ صِرف که نمایشکه صنعتدهنده میزانِ تسلّطِ او بر افزارِ بیانی هنرِ خویش است در صورتینشان
شود که از هنرِ واقعی خبری نیست. تصوّرِ بالِرینی که صرفاً از حیثِ های فنّی هنرمند است، جایی یافت میمهار 

تر از باشد امکان پایر است، ولی برای ما معاصرانِ او، تصوّرِ رقصی کامل  (Ulanova) النوایودوشِ تکنیکی هم
تر از او در دنیای باله دشوار است. رازِ هنرِ یوالنوا در تکنیکِ او نیست، گرچه هنرِ رقصِ او، و یا تصوّرِ هنرمندی مُلهم

نشدنی را ی، یوالنوا ترکی ِ سِحرآمیزی از کیفیّا ِ بیاننقص است. به بیان یک منتقدِ آمریکایاو از این نظر هم بی
 کند.کند که در میان آن همه، مهار ِ رقص او مقامِ دوّم را کس  میبرای ما عرضه می

انجامِ کار برکنار بماند.  "سردِ"گری صِرف، از تواناییِ ِ ِخود را مباول دارد تا از صنعتهنرمندِ رئالیست باید تمام همّ

ِ عالی ( به این نتیجه رسید که از توانایی سُرودنِ شعر به حدAlexander Blokّ) الکساندر بلوکهنگامی که 
آیا نباید برای مدّتی از سُرودنِ شعر پرهیز کند؟ ترسِ او از این بود که صرافت افتاد که تدریج بهبرخوردار است، به

 کورنلیو باباصنعتِ ماهرانۀ او شاید به منزلۀ مرگِ شعرِ او باشد. اندیشۀ مشابهی برای هنرمندِ رومانیایی، 
(Corneliu Baba رخ نمود. به نظر او )ّو  "مهار "ی ِ اعالیکی از بدترین خ رها برای هنرمند، وصول به حد
های است که باید مهار گیرند. این مرحله همانها بر مغزها پیشی میجا دستای که بداناست. مرحله "عاد "

 هنری را همانند یک اس ِ سرکش مهار کرد.

دهد، تسلّطِ واقعی بر آن برای وصول به عُمق ضروری است. بودن میدر حالی که مهار  به هنر خصلتِ س حی
طوری که افزارِ بیان و تصویر در هنر را نباید با سان نیست، همانوجه با این تسلّطِ واقعی یک هی هگری بصنعت

 روند.شمار میافزارِ بیان و تصویرِ مورد استفادۀ هنرمند تنها اجزایِ شکل بهسان گرفت. شکلِ هنری یک

گرِ و بیانِ هنر است. شکلِ هنری بیانآمیزی افزارِ خارجی وصف آوری و درهمای برای جمعشکلِ هنری وسیله
رو به لحاظِ عاطفی قابلِ درک و به لحاظِ ساختارِ درونیِ محتوای هنری است. محتوای هنری، درست از این

شود. شکل چنان عُلقۀ نزدیکی با دار است که در شکلِ معیّنِ حسّی و مشخص)کنکر ( ظاهر میتیک معنیاسته

اگر می نویسد  مارکسناپایر است. گونه که محتوا از شکل جدایی هماناپایر است، بهنمحتوا دارد که از آن جدایی
شکل، محتوای خاصّی را دربرنگیرد، فاقدِ معنی است. وقتی محتوای یک اثر بتواند از شکلِ آن، و یا شکلِ یک اثر 

 ری از شکلِ هنری است.بتواند از محتوای آن جدا شود، قاعدتاً چنین اثری هم فاقدِ محتوای هنری و هم عا
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اند، هر شکلِ هنری نیز دیگر متفاوتاندازه که افزارِ وصف و بیان اشکالِ گوناگون هنری با یکهمان

ترین ِ شکل در نقاشی، رنگ و طراحی است و یکی از اساسیمثالً عناصرِ خاصّ حاوی عناصرِ مختلف است.
ِ ویژۀ یک شکلِ هنری خاصّ، . عالوه بر این خواصّعناصرِ شکل در نمایش، حرکت، و در موسیقی، ملودی است

 معیّنی هم برای شکلِ هنری کلیه هنرها وجود دارد.  های مشترکِجنبه

  نخستینِ این عناصرِ مشترک برای تمامی اشکالِ هنری ترکیب )کمپوزیسیون( است.

ِ آن گی عناصرِ گوناگون آن با کلّترکی  عبار  از ساختارِ یک اثر، روابطِ متقابل و سازمانِ اجزای آن، و هماهن
 است. ترکی  در هنر از قدر ِ یک قانونِ عینی برخوردار است. 

ترکی  چیست؟ در "دهد: دست میبا توجه به یک ایماژِ زنده، تعریف زیر را برای ترکی  به الکسی تولستوی
تِ مرکزی، و سپس جا دادن درجۀ اول تعیینِ مرکزی برای بینشِ هنرمند است... تعیینِ یک هدف، یک شخصیّ

گیرند. ترکی  در های دیگری که در پیرامون شخصیتِ اصلی در یک سلسله مرات ِ نزولی جای میهمه شخصیت
ای در نما، مقیاس و شکلِ هنر مانند معماریِ یک ساختمان است. هر ساختمانی از هدفی، نمایی، باالترین نق ه

 ."هنری به چارچوبِ معیّنی هم نیازمند است عالوه، یک اثرِمعیّنی برخوردار است. به

توان به رعایت این یا آن قاعده، یا به استفاده از این یا آن تکنیک برای ساختنِ اثر کار بر روی ترکی  را نمی
ِ ماخوذ از زندگی که در اختیارِ های صوری ترکی  در همۀ آثارِ اصیلِ هنری، از موادّمحدود دانست. همه تکنیک

اند. کارِ واقعی بر روی ناپایری با اندیشۀ اوّلیه او پیوند خوردهگیرند و به طرزِ تفکیکقرار دارد نشا  میهنرمند 
تیک ِ ایدئولوژیک و استهها و ابزاری است که در خدمت یک هدفِ خاصّترکی ، مستلزم جستجوی سنجیدۀ روش

 قرار گیرند.

انگیز شود. مثالً یکی از صفحا ِ غمآن معیّن می ترکیبِ دقّتِاز طرف دیگر، محتوای هنری یک اثر به وسیلۀ 

]استرلتس به – هادمِ اعدامِ استرلتسسپیدهبا عنوان  (V.Surikov) و.سوریکوفتاریخ روسیه در اثر بزرگ 
که به ، نه تنها به واس ۀ موضوع آن، بل-معنای تیرانداز؛ عنوان سربازان قدیم روسیه تا آغاز سل نت پ رِ اول[

کار بردن شود. در این تابلو با بهس ۀ مجموعه شگردهایی که در ترکی ِ آن به کار رفته است به بیننده ابالغ میوا
شود: همه این جزئیا  تری نشان داده میهای شفّاف و تیره، موقعیتِ طرفینِ مخالف با دقتِ بیشطیفی از رنگ

عی  و نقصی ه مانند همۀ آثاری که از ترکی ِ بیگر شود. در اثر سوریکوف بکند اندیشۀ اصلی جلوهکمک می
که کلّ را آشفته سازیم. همه جزئیا  برخوردارند، ممکن نیست که حتی یک جزءِ ناچیز را تغییر دهیم، بدونِ آن

 در خدمتِ برجسته ساختنِ اندیشه اصلی قرار دارند.

شۀ پشتِ اثر به ابهامِ بیش از حدّ دچار آمده انجامد که اندیبه عکس، فقدانِ یک ترکی ِ کامال روشن به وضعیتی می

این تغییر  مایاکوفسکیتواند به دگرگونی معنای اثر بیانجامد. و در اصل از پرورده شدن بازماند. تغییرِ ترکی  می

عمل آورد: در به (Tretyakov) ترِتیاکوفاثر  کشفِ قانونِ حمایت از کارگران به توسط فادئیرا در داستان 
که آن را به شرح زیر تغییر داد:  "ایِ کارگریاربابِ جدید با یک کالهِ پارچه"عبارتی به شرح زیر بود:  متنِ اصلی

که تغییری در ترکی  حاصل شد، عبار  معنای از آنجا پس. این"ایکارگری با یک کاله پارچه-اربابِ جدید "
 اوّلیه برطرف شد. تری به خود گرفت و ابهامِ احتمالی موجود در ترکی ِجدید و مشخص
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انجامد که تنها عناصری را در بر دارد که از لحاظ انتقالِ بودنِ ترکی  به بازآفرینی تصویری از زندگی میماهرانه
 اندیشه هنرمند جنبۀ اساسی دارند. 

، هر اگر فاصله هر پیکره با موضوعِ اصلی بر حس ِ معنی اندازه گرفته شود"نویسد: ( میDenis Diderot) دیدِرو
ای سهمی ای جای درستِ خود را خواهد یافت... اگر روشنایی و سایه بر حس ِ معنی توزیع شود و هر پیکرهپیکره

جا در این. "طورِ طبیعی روشن خواهد شداز روشنایی را که با اهمّیتِ آن تناس  دارد دریافت نماید، صحنه عمل به
ساختارِ ترکیبی در همۀ اشکالِ هنری سازگار است. درست به این  نوشت، ولی اندیشۀ او بادیدِرو دربارۀ نقاشی می

 ."با معنای آن وفق دهد"علت که ترکی ِ یک اثر باید 

 

  )Konenkov(های ساخت کوننکوفنمونه مجسمه

که هنرمند در وهلۀ نخست نباید در این اندیشه باشد که به اثر خود چه بیفزاید، بلبر آن بود که  لئو تولستوی
 که از پیامی که درصددِ ابالغ آن است منحرف شود.تر اثرش را بپیراید بدون آنباید بخواهد هر چه بیش

پایر نیست، با اده قرار می گیرد، قیاسچه در ادبیّا  یا نقاشی مورد استفشگردهای ترکی  در تئاتر به آسانی با آن

اگر تفنگی در پرده اول که به این چخوفجا نیز همان من ق باید رعایت شود. در واقع اشارۀ معروف حال، ایناین
، چیزی جز بیانِ تصویریِ )فیگوراتیو( همین اندیشه نیست که در صحنه دیده شد در پرده چهارم باید ناپدید شود

 .افتند ناشی شوده و هر جزءِ مجزّایی باید از ضرور ِ مبرمِ حوادثی که در روی صحنه اتفاق میهر صحنه، هر ق ع

اثرِ هنری مانند کشتی نیازمند یک ناظرِ یک بار متاکر شد که  (Konstantin Fedin) کنستانتین فدین 
عی  و نقص بَری باشد، ولی بارگیری است تا به توزیع متناس ِ بار مراقبت کند. ممکن است ساختمانِ کشتی از 

اگر بارِ آن بدونِ تناس  چیده شود کشتی چَپِه خواهد شد. ناظرِ بارگیری در هنر نیز باید همواره مراق  باشد که 
 ترکی ِ کار از توازنِ کامل برخوردار باشد.

صرفاً به با وجود این، طرح  کنند.را هم مطرح می (Plot) در تحلیلِ شکل، معمول است که بالفاصله طرح
دهد طرح همان اندازه به محتوا مربوط یابیم که نشان میِ اصلی اثر را در طرح میشکل مربوط نیست. ما تضادّ
های شکل برخورد کرد، خاطر سهولتِ تحلیل است که باید با طرح به مثابهِ یکی از جنبهاست که به شکل. صرفاً به

 ظر گرفت. های الزم را در نکار باید احتیاطولی در این

برخالفِ توان طرح را در مفهومِ عادّیِ کلمه وجود ندارد و از این رو نمی طرحدر بعضی از اشکالِ هنری، عالوه به

ِ همۀ اشکالِ هنری تلقّی کرد. معماری، بعضی انواع )ژانرهای( موسیقی و کورئوگرافی به مثابهِ عنصرِ عامّ ترکیب
 گونه طرحی نیست.حاوی هی 

https://499c.ru/fa/memorialnyi-muzei-masterskaya-s-t-konenkova-memorialnyi/
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ها را های انسانی و برخوردِ بین آنکال و انواع هنری از طرح برخوردارند که تضادّهای زندگیِ شخصیتتنها آن اش

ها و پیوندها، تضادّها، مِهرها و کینه"کند: طرح را چنین تعریف می (Maxim Gorky) گورکیکنند. تصویر می
 ".ابی این یا آن شخصیت یا تیپیدر یک کالم، داستانِ رشد و سازمان-روابطِ انسانی در حالتِ کلّی 

ساختمانِ ماهرانۀ یک طرح مستلزمِ توانایی پرورشِ حوادث درونِ یک اثر در یک سیرِ تحوّلیِ جال  و پویا است. 
ها و اجراهای نمایشی، پرورشِ نامهاین امر به ویژه در هنرِ نمایشی )دراماتیک( حائزِ اهمّیت است. در نمایش

مند باشند. یک طرح نباید تا پایانِ یک نیازمند این است که از پویایی، من ق و تجانس بهرهها ها و حادثهشخصیت
 اثر از رمق بیفتد و سیرِ سلسله حوادثِ صحنه باید به تدریج به اوجِ خود برسد.

 ِ کارِ خویش است. ِ ساختمان موثرِ طرح، شناختِ کامل هنرمند از موادّیکی از شرایط بسیار مهمّ
ای به نویسندۀ تازه کار بر اساسِ توصیهای با عنوان در خ ابه  (Alexader Fadeyev) الکساندر فادیف

گیری یک طرح زمانی در ذهنِ هنرمند شروع به شکلشود که ، متاکر میامتجاربی که پشتِ سر گذاشته
ها و سیرِ حوادث ی رفتارِ شخصیتکند که وی اندیشۀ کامال روشنی از موضوعِ خود دارد و حتّی بعضی از الگوهامی

ها و اعتقاداتی را که در دلِ اثر که چگونه اندیشهیعنی زمانی که باید شروع کنیم به تفکّر درباره این"اند. تبلور یافته
اند بیان و منتقل سازیم، برای این منظور از کدامین حوادث استفاده کنیم و ترتی ِ این حوادث چگونه نهفته
  ."باشد
بودن چیزِ کوچکی نیست و سخن کند و این عاملِ جال طرحِ جال  و پویا توجّهِ آدمی را به خود مع وف مییک 

یک طرحِ جمع و  گرفتن مفهومِعوضیهم تنها بر سرِ سرگرمی و تفنّن نیست. با وجودِ این در بعضی از موارد، 

طورِ کلّی طرح را نفی کرده و چیزی را که بهجا رسانده ، برخی هنرمندان را بدانجورِ جالب با سرگرمیِ توخالی
 که بیش از توالیِ تاریخیِ حوادث نیست به جای آن بگاارند. 

نامه را بر البتّه یک هنرمند، هم به لحاظِ عملی و هم از حیثِ تئوریک کامال حق دارد ساختارِ یک فیلم یا نمایش

طرحِ تواند جای هنری را بگیرد که از نمی نگاریهواقعاساس توالیِ تاریخیِ حوادث بنا کند، لیکن این گونه 
 .ای برخوردار استپیچیده و یا ماهرانه

. در بسا این نکته در هنر از اهمّیتِ بس مهمّی برخوردار است که موضوع با وضعیتِ معاصر متناسب باشد
ثالً هنرمندانِ رنسانس اند. مهای کهنه و آشنا مورد بررسی قرار گرفتهموارد، مسائلِ معاصر در چارچوب طرح

گرفتند، و هنرمندانِ دوره گرایانه خود به کار میهای انسانمضامینِ )تم( ماهبی را برای تایید و تحکیمِ اندیشه

که آن  (David, Oath of the Horatii) دیویداثر  سوگندِ هوراتیانقالبِ فرانسه از مضامینِ کالسیکی نظیر 

 جُستند. گرفتند بهره میمی دعوت به انقالبرا به معنی 
عمل ای بههای سنجیدۀ گستردههای قدیمی استفادهکه از طرحاند به اینهنرمندانِ امروزی هم شُهره شده

ها را بست، آنهای متهوّرانه جدیدی را در مورد مضامینِ کالسیک به کار میروش برتولت برشتآورند. مثالً می
کرد تا توجّهِ بخشید. برشت عمدا چنین میمی ها محتوایی متناس  با زمانا آنکرد و بدر شکلِ نوینی عرضه می

ها را ارتقاء سان قدر ِ مشاهده آنها جل  کرده و بدینکه به جریانِ آنتماشاگران را نه به سرانجامِ حوادث، بل
تماشاگر را درگیرِ مسئله کند و گیرد تا برشت فعّاالنه از کارِ خود فاصله میشان را تحریک کند. بخشیده و تخیّل
ّترین ِ زمانِ خود را برانگیزاند. و در حقیقت، این مهمها را برای تحلیلِ سیاسی و فلسفی مسائلِ حادّاستعدادِ انسان

 کارکردِ هنر است.

 The Lay) سُرودِ سپاهِ ایگورهنرمندِ معروفِ شوروی زمانی که بر روی تصاویر  (V.Favorsky) و.فاورسکی

of Igor's Host)  یاروسالوناکرد، به شخصیّتِ کار می (Yaroslavna) ولو سوگِ او بر دیوارهای پوتی 
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(Putivl) ای بخشیده است: کوششِ او بر این بوده که در این شخصیّت، زیباییِ روحی معنیِ امروزینِ قابلِ مالحظه
 گاشته و حال را پُر کند.* و تعالیِ اخالقی زنِ روسی را بیان کرده و از این راه فاصله بینِ

تواند جای مضامینِ نو را بگیرد. حال، این سخن بدین معنی نیست که ارائۀ مضامینِ قدیمی در شکلِ نو میبا این
تواند نیازِ مخاطبینِ امروزی را شود، نمیها تزریق میهای آشنا حتی زمانی هم که محتوای نو در آناستفاده از طرح

 ها از زندگیِ امروز گرفته شده است ارضاء کند.نبه آثاری که طرحِ آ

 بندی کنیم:جمع
توان این دو را از هم دهند. در یک اثرِ هنری نمیترین اجزای شکل را تشکیل میاساسی طرحو  ترکیب

جدا کرد. طرحِ ضعیف همیشه به ترکیب زیان خواهد زد و ترکیبِ نامتناسب هر طرحی را مخدوش 

تواند ای هماهنگ با طرحی دقیق درآمیزد، مییبِ بسیار موزونی که به شیوهخواهد ساخت. تنها ترک

 شکلِ هنریِ برخوردار از کیفیّتِ عالی را تامین کند.
 

شاهکار ادبیا  روسی کهن، که داستان هجوم ناکام  (The Song of Igor\'s Campaign) * سُرودِ سپاهِ ایگور
جا غرورِ کند. در ایناروپایی، بازگو میی ای آسیاییبر پولووْتْسی، اتحاد قبیلهایگورِ نووْگورود سِوِرِسکی را  شاهزاده

اش کشاند که احتمال موفقیتشانسون دو روالن، ایگور را به نبردی می قهرمانی، همانند حماسۀ بزرگ فرانسوی
اش گریزد و به نزد مردمیآید، از بند مخورد و به اسار  درمیکه شکست میرغم اینبسیار بعید است. ایگور به

دست آمده ای خ ی به، از طریق نسخه(00۱۵ی00۱۷ذکر نام مؤلف نوشته شده )گردد. این داستان که بیبازمی
سُرودِ  ناپدید شد. 0۱00منتشر شد، اما درخالل هجوم ناپلئون به روسیه در  0۱22کشف و در  0۵۷۷است که در 
فرد بودن نسخۀ آن سب  شده است تا ای خاص قرار داد. منحصربهر طبقهتوان درا به سهولت نمی سپاهِ ایگور

 جو(برگرفته از سایت ویکی –اش تردید کنند. )توضیح ارژنگ بعضی از دانشمندان در اصالت
 

 

 اثر سوریکوف "اجرای صبح"نقاشی 

Surikov / Streletskaya/Tsarevna Ksenia Godunov 

 

  بازگشت به نمایه

https://moscsp.ru/fa/surikov-v-utro-streleckoi-kazni-utro-streleckoi-kazni-kak-predchuvstvie-utro.html
https://moscsp.ru/fa/surikov-v-utro-streleckoi-kazni-utro-streleckoi-kazni-kak-predchuvstvie-utro.html
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 شعر در بارۀ سخنی
 احسان طبری

 

 ؟کیستجامۀ شَعر است شِعر و تا درونِ جامه 

  یا که حوری جامه زیب و یا که حوری جامه کَن!

 )مولوی(

 های هنر است.ترین رشتهشکّ یکی از مهمترین، بیشعر بخشی است از ادبیّا ، و ادبیّا ، اگر نه مهم

هنر، دختران زئوس )یا ژوپیتر( خدای خدایانند. به روایت دیگر،   گانۀهفتگانه یا های نُهدر اساطیرِ یونانی الهه

که یونانیان هنر را موهبتی الهی و اند. این رمزی است، حاکی از آنپیوند و زناشوئی زمین و آسمان  ها ثمرۀآن

 دانستند و برای آن مقامی واال قایل بودند.آسمانی بر زمین می

 "کالیوپ" الهۀ شعرِ غنائی و  (Erato) "اراتو"موزیک(،   جا واژۀ)از همین "وزهام"در میان این ایزدان یا 

(Calliopeالهۀ شعرِ حماسی بود و الهۀ شعرِ حماسی جای نخست را در میان خواهران خود احراز می ) .کرد

ها داشت دل های حماسی هرکول )هراکلس( و تزه و آشیل و ئولیس جای خاصّی درویژه بدین سب  که داستانبه

 شد.های منظوم هومر و هزیود، اوجِ هنرِ یونان شمرده میو حماسه

بحثِ فلسفی دربارۀ شعر دیرتر آغاز شد. در زمان افالطون و ارس و، م ل  به شکل مقولۀ من قی و فلسفی مورد 

شده. واژۀ ( که در عربی بوطیقا یا بوطیقیا ترجمه Poëticaبررسی قرار گرفت. ارس و کتابی دارد بنام )

شناسی است. کتاب ارس و را به پارسی نیز ِمباحث ادب ( امروز عنوان عامPoeticsّ )در انگلیسی "تیکپوئه"

 اند.برگردانده
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های نقدالشّعر و نقدالنّثر را در فرهنگ اسالمی به مسئله شعر پرداخته اند. ابوالفرج قدامه کات  بغدادی، کتاب

گااری کرده و به اص الح راب ۀ کالم و مقام، نویس، علومِ باَلغی را پایهرانیِ عربینگاشته و عبدالقاهر جرجانی ای

االعجاز و دالیل"راب ۀ سخن با زمان و مکانِ ادای آن سخن را مورد پژوهش قرار داده است. از جمله کت  او 

را به پارسی تالیف  "مالمعجم فی معائیر اشعار العج"معروف است. بعدها شمس قیس رازی کتاب  "اسرارالبالغه

 توان در فنون مختلف شعر نام برد.کرده که از کت  بنیادی ما ایرانیان است و از این قبیل باز هم می

  قُدَمای ما برای شعر چند خصیصه قایل بودند:

این را  بودن شعر است و "کالمِ مخیّل"ویژه روی . ولی تکیه به"انگیز بودنخیال"و  "مُقفّی بودن"، "موزون بودن"

گوید که قافیه و وزن برای شعر امور کند و میتصریح می "اساس االقتباس"خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب 

 اعتباری و فرعی است.

از همان ایامِ قدیم م رح بود. اگر سخن مقفّی و موزون بود ولی قوّ ِ خیالِ شاعرانه  "ظمن"و  "شعر"لاا فرق بین 

شد. در باختر نیز این بحث به قوّ  جریان ( در آن تجلّی نداشت، نظم خوانده می"قوۀ شاعره")به اص الح حافظ 

 "نگارنظم"و  "ناظم"به همین معنای  Versificateur و در فرانسه Rhymer داشت. مثال در زبان انگلیسی واژه

 کنم:را در این زمینه نقل می یک فاکتِ تاریخیاست. برای تنوع و تغییر ذائقه، 

هنگامی که طامس مر، صدراعظم هنری هشتم پادشاه انگلستان بود، روزی مردی که دعوی فضل و ادب  گویندمی

ل فا بروید و این نوشته را مقفّی »ای به نزد صدراعظم آورد. وی نظری به نوشته انداخت و گفت: داشت، نوشته

خوب حاال این شد »ین بار گفت: مر اآن شخص نوشتۀ خود را منظوم ساخت و باز آورد. طامس«. کنید و بیاورید

 («. !Neither rhyme, nor reasonای )ای دارد واِلّا در نسخۀ اوّل نه عقلی بود و نه قافیهحسابی! الاقل قافیه

 الشعراء بهار:قول ملکبه

 ای بسا شاعر که او در عُمرِ خود نظمی نبافت

 وی بسا ناظم که او در عُمرِ خود شعری نگفت

پدید شد؟ مسلّما ضرب و  شاعرای فرهنگی و ابداعی )آفرینگر( بنام و پیشه شعرچرا در تمدّنِ بشری هنری بنام 

به سخن و از آن جمله به عرایم و اوراد  0وزن )ریتم( در کار و رقص )که نوعی تدارک روحی کار و جنگ بود( 

( را موزون و مقفّی ساخت. با کس  این "منتر")ریشۀ کلمۀ فارسی  "منترا"مقدّس سرایت کرد و کالمِ مقدس یا 

اند. کرد و کاهنان و شمنان نوعی شاعران اولیهتری کس  میخصیصۀ موزونیت، سخنِ مقدس قدر ِ گیرایی بیش

 عرانه از حرفۀ کاهن فاصله گرفت.بعدها به تدریج پیشۀ شا

این  0پس از رواج مالکیتِ خصوصی قشرهای ممتاز بر افزارِ تولید، از همان ایّامِ بردگی، شاعری در زیر سرپرستی 

قشر ممتاز قرار گرفت و آنان کوشیدند تا شاعران را به زوایدِ مجالس سل انی و اشرافی بدل کنند. بعدها شاعر به 

تری یافت. بدین مساله باز های بیشصیت ویژه و خود بودۀ اجتماعی خویش، کامیابیتدریج برای کس  شخ

 خواهیم گشت.
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از آن جا که بین شعر و تفکّر، شعر و زبان، شعر و آفرینشِ خیال پیوندِ نزدیکی است، لاا شاعرِ بزرگ یا مبرّز بودن، 

رسیدن، و این نیز نصیبۀ هر کس نیست و به دانی و آفرنیشِ هنری به مقامِ واالهای فکر و سخنیعنی در گستره

نبوع و پویۀ حیاتی و پرورش و تالش فردی خاصّی نیاز دارد و به عبث نیست که شاعرانِ بزرگ و برجسته، مورد 

گر زا و رخنهآویز، شگفتیدهنده، دلرغم گاشتِ زمان، تکاناند. شعر چنین شاعرانی، علیاحترام و اعجاب جامعه

های بزرگِ کند و اگر در جنبشدر تربیتِ عاطفی ی عقلی جامعه و سمت دهی به آن نقش بازی می است. لاا شاعر

نماید، شکلِ زیبا و جااب و قصارمانند)آفوریستیک( خلقی و ملّی کس  میتاریخی ابرازِ شخصیت کند، چهرۀ همه

 کند.یرتر و یادپایرتر میپاآموز و شورانگیزند، دلکالمِ شاعرانه، آن را از اشکالِ دیگری که معرفت

در عصرِ ما یک روندِ ساده شدن و مردمی شدنِ تکنیکِ شعرسُرایی )دموکراتیزاسیون( و گسترشِ جهانی آثار 

ها و وظایفِ نوینی المللی و تشکّلِ جهانی شاعران در حالِ بسط و رشد است. به کلّی کیفیّتبین شعری و ارتباطِ

، تکنیکِ -شکّ در دنبالۀ سدۀ بیستم و سدۀ بعد ادامه خواهد یافت شود و انقالبِ علمی و فنی ی که بیزائیده می

فن و هنر همیشه در تاریخ بوده و در عصرِ ما  تیکِ بغرنجِدهد. این دیالکمعاصر را با هنر بیش از پیش پیوند می

 کند.ابعاد شگرفی کس  می

مان به چنین سفرهای دور و درازی در سرزمینِ حقّ باشیم در یک بررسی مسائلِ حادّ ِشعر میهنبدون آن که ذی

چه که برای آن ،چرنیشوسکیآینده برویم، باید بگوییم که آیا امروز چه محتوایی سزندۀ هنر است. البته، به قول 

. یا به تواند موضوعِ هنر قرار گیردانگیز است، میانسان جال  و رغبت

افزاید و ها میچه که بر تجربۀ عقلی و عاطفی انسانبیانِ دیگر، آن

چه را که سازد )یعنی آنآشناتر می "اشماهیتِ نوعی"انسان را به 

کند(، در تر مینام دارد، غنی "دریافت و ادراکِ هنری واقعیت"

به عنوان عضوِ جامعه،  شاعرشود. ولی طیف محتوای هنری وارد می

تواند به قول عضوِ فعّال و موثر در عرصۀ تاریخ دوران خود، نمی

که باید کار و دایۀ عواطفِ شخصی خود باشد. بل، تنها خدمتگورکی

ترین شورها، انِ صمیمی، حتّی در بیپژواکِ تاریخ و بانگِ جامعهبتواند 

 در بیانِ عشق و اندوه و دلهرۀ خود قرار گیرد.

پروران باید بنگرند و دریابند که در کنار فرهنگ گفت کهمی گورکی

کار و گرا، محافظهگشایند یا نیروهای واپسدر کنار نیروهایی که راه را به پیش می، اندکدام نیروی تاریخی ایستاده

ی هنرمند، که انسانی پروردۀ جامعه است، محلی برای القیدی نیست. هنرمند نباید ناتوانی، زیرا براترمزکننده؟ 

خود را با هنر خویش توجیه کند و آن را به یاری افزارِ شعر، به  "روان هنرمندانۀ"های ها و هوساشتباه یا سرکشی

صور  دچار نوعی بسازد، زیرا در این دیگری سرایت دهد. به جای اکسیرِ شفابخش، تریاقِ مخدّر یا زهرِ شهدآلود

 دخالتِ موثر دارند.  پروری اجتماعیکاری شده است، زیرا هنرمندان در روانتبه

انحرافِ  یعنی انسانی و دموکراتیک اندیشیدن. "اجتماعی اندیشیدنوسیاسی" 1توماس مان گفتۀ به

شعرِ پوچ، شعر عمیقا   گُریزی در هنرمند، برای تمدّن و فرهنگِ جامعه ویرانگر است. جستجوی شعرِ ناب،سیاست

نویس ، درامئوژن یونسکورود. گرا و خودمحور، تهی از مسایل تپندۀ اجتماعی، در جادۀ هنر به راهِ دوری نمیدرون

رابطۀ مابینِ مسلّم است کیه  

فرهنگ و سیاست، هنیر و  

اسییت  راب ییه ای سیاسییت

بغییرنج و بییا واسیی ه و آن را  

 توان و نباید ساده کرد.نمی
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ولی آسمان نباید انسان « ترساندآسمان، مرا می»گوید: می آترِ پوچیآورندۀ تمعاصر فرانسوی )از منشا رومانی( و 

پروا از خشمِ ژوپیتر به یاری فرهنگ برخاسته و است که بی ایرا بترساند. انسان به مانند حامی خود پرومته

 اعجازآور آن را افروخته است. "آتشِ"

است بغرنج و با واس ه و آن را   ه ایراب رابطۀ مابینِ فرهنگ و سیاست، هنر و سیاستمسلّم است که 

های مختلفِ ها و گسترهپیوندیِ عرصهتوان و نباید ساده کرد، ولی نفیِ این راب ه نیز در حکم نفیِ واقعیتِ همنمی

دو تیپِ ور و انقالبی ایتالیائی( )اندیشه گرامشیبه قول مدار هنرمند و سیاستعمل و خلّاقیتِ اجتماعی است. 

. تند، ولی در کنار این جدایی، باید وحد ِ هنرِ مردمی و انقالبی و سیاستِ مردمی و انقالبی را نیز دیدهمانند نیس

، که در عصر بزرگ چرخشِ انقالبی پدید شده )عصری که از سدۀ نوزدهم آغاز گردیده و ما اینک هنرمندِ ترازِ نو

ها و تشکّلِ جامعه کارش، اثرش، به یاری رسانهبریم(، هنرمند تراز نو که در بحبوحۀ جوش و خروش آن به سر می

گریز و گُریز و مردمتواند هنرمندی سیاستگاارد، نمیها مردم رنجدیدۀ روی صحنۀ عملِ تاریخی اثر میدر میلیون

های سیرِ خاموش و به در دوران "تجمّلِ هنری"پروردۀ در درون برجِ عاجِ شورها و تخیّال ِ خود باشد. اگر این 

توان بدان آمیزِ تاریخ ممکن بود، اکنون دیگر شدنی نیست. این خود مبحث بزرگی است که میمسالمت ظاهر

 جداگانه پرداخت.

 به مسالۀ دموکراتیزه شدنِ شعر و رهایی آن از قیودِ ادبیِ سنّتی آن بازگردیم:

ر و موکّد، نه تنها در کشورِ ما، آزاد شدن شعر از وزن و قافیه و حتّی زبانِ خاصّ ِادبی و موازین و قرارهای مستق

ای که به وجود که در مقیاس شعرِ جهان، مشکالتی نیز ایجاد کرده است. البته در کنار تسهیال  و مزایای عدیدهبل

 آورده است.

یابی وجود دارد. به ویژه در دوران نوجوانی و جوانی که زیبایی، نکته ها، تا حدّی جوشِ عاطفی، درکِدر همۀ انسان

حتی در   تواند حتی به صور  س وری نثروار در زیرِ هم یاگیری هیجانا ِ روح است. حال که شعر میدوران اوج

تواند، به عقیدۀ خویش، شعر بسراید. و یابیِ خود، میکنار هم نوشته شود، هر کس به اتکاءِ شور و زیبابینی و نکته

فروگسستن زنجیرهای وزن و قافیه، تنها به سود باالرفتن مضمونِ فکری و بیان استعاری ی تصویری حال آن که 

تر از شعرِ مقیّد باشد تا در تر، شعرِ رها از قیودِ سنّتی، باید شاعرانهتواند جبران شود. یعنی به زبان سادهقوی می

اند و نثری است که با مداد نوشته» محمدعلی افراشتهن آمیز شادرواآمیز و طیبتوالّا به قولِ طنزواقع شعر باشد؛ 

 «.اند!کن پاک کردهاش را با مدادپاکوسط

مند، درست و ناگزیر است، تعداد همکاران ما ِخود قانونخودیاین روندِ دموکراتیزه شدنِ شعر، یعنی روندی که به 

و نقد و جداسازی سَره از ناسَره، هنری از عادی را کند و لاا وظیفۀ پرورش را، به ویژه در نسل جوان چند برابر می

سازد. به همین جهت نقش انتقادِ شعر و ویرایش )رداکسیون، ادیت( در امرِ شعر حساسیت و اهمیت دشوارتر می

 کند.ای کس  میویژه

ه در آن سیر و که وزن و قافی "شعرِ آزاد"که از وزن و قافیه هر دو آزاد است و  "شعرِ سفید"در کشور ما مفاهیم 

های اروپائی هم این اختالط وجود دارد. در ادبیا  انگلیسی تنها ترکیبی آزادانه دارد، مخلوط شده است. در زبان
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( در ادبیا  T. S. Eliot) ت. س. الیوت( مرسوم است که به ویژه از زمان Free Verse) "شعر آزاد"اص الح 

 معاصر انگلیسی رایج گردیده است.

است. شعر نه تنها افزار بیان احساسا ِ غنایی و حماسی و  اما اهمّیتِ بزرگِ شعر در فرهنگ کشور ما روشن

که فلسفه و عرفان و دین و علومِ دیگر جها ِ معرفتی و فعّالۀ زندگی ما را ی ولو به صور  آمیز قرار گرفته، بلطنز

رِ شعر زیاد کالمِ منظوم ی در آغوش کشیده است. البته این خاصّ ِکشور ما نیست، ولی احتماال در ایران نقشِ فراگی

آمیزِ حافظ رسیده، که تر کشوری شاعری به مقامِ رمزای عمیق دارد. شاید در کماست و شعر در تمدّنِ ما رخنه

این که سرنوشتِ بسیار دشوار تاریخی مردمِ ایران، آنان را به  دیوان شعرش تا حد کتابی مقدّس اوج گرفته باشد.

 شاید یکی از عللِ این کیفیّت است.بخش شعر واداشته، گریز در سرزمینِ تسلّی

گیری رواج زبان پارسی پس از اسالم به یاری به هر صور  این مایۀ فخر شعرِ کالسیک فارسی است که کار شکل

مستقیم آن، بنیان و قوام گرفت. اگر شعرِ پارسی خواندن از سوی شاعران 

راهِ خود را و سپس قوّاالن در مجالس نبود، زبانِ واحدِ ادبی پارسیِ دَری، 

 گشود.چنین آسان به چارگوشۀ ما نمی

همچنین این مایۀ فخر شعرِ کالسیک فارسی است که این، به 

از سویی تا بنگاله و کاشغر و از سویی تا  "قندِ پارسی"اص الح ِحافظ، 

حل  رفته است و صیتِ  و دمشق و  آستانۀ خوندکاران عثمانی

ز این لحاظ شعرِ فارسی نشینانِ شعر از قاف تا قاف بود. اگوشه

حقّ ِعظیمی به گردن تبلور و اشاعۀ فرهنگ ما در دوران پس از آمدن 

اعراب و ایلغار مغوالن دارد و در حفظِ خودبودِگی و نیلِ کشور ما به 

تر فرهنگی، شعر تا شخصیّتِ مستقل خود موثر بوده است. شاید در کم

 ساز ایفا کرده است.گاین حدّ ِباال نقشِ سیاسی ی اجتماعی، نقشِ فرهن

ها و به عالوه شعرِ فارسی )شعرِ کالسیکِ ما( سرشار است از یافت

حدسیّا ِ داهیانه و شگرف دربارۀ زندگی و طبیعت که دارای ارزش باالی 

 معرفتی است.

از  ترین شعر ایرانی است. درباره ی شعر پیشای از کهنها نمونهشعر در کشور ما از دیر زمان بوده است. گا 

اسالم تحقیق پژوهندگان ما نکا  زیادی را از جهت شکل و مضمون و مقررا ِ شعری روشن ساخته است )رجوع 

 شود به مقالۀ برخی مسایل مربوط به تکاملِ ادبِ فارسی در دوران پس از اسالم(.

 شعر قبل از اسالم سه شکلِ اساسیکه  های غناییترانهو  های داستانیچامه، های خسروانیچَکامهکه چگونه این

ق عه، مثنوی و غیره جای   است در قال ِ عروضی و اشکالی مانند قصیده، غزل، مسمّط، مُستَزاد، رباعی، دوبیتی،

توان های اخیر میپردازی و نوپردازی سالگرفته و یک تحوّلِ عمیق را گارانده )که شاید نظیر آن را تنها بین کهن

 لجمله ذکر شده است.ادید(، در مقالۀ مورد اشاره فی

 

همچنین این مایۀ فخیر شیعرِ   

کالسیک فارسی است که این، 

قنییدِ "بییه اصیی الح ِحییافظ،  

از سویی تیا بنگالیه و    "پارسی

کاشغر و از سیویی تیا آسیتانۀ    

و دمشیق    خوندکاران عثمانی

حلیی  رفتییه اسییت و صیییتِ  و

نشینانِ شعر از قیاف تیا   گوشه

 قاف بود.
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به تناس ِ مقام، باید گفت که فرهنگِ دیرینه و دیرندۀ ما، هم به کاوش ]و[ هم به تحلیل نیازمند است و کارهایی 

در مقابل کارهایی که باید انجام گیرد، هنوز سهمِ  -ها که انجام گرفته ی با وجود ارزش و اهمّیتِ بِال اِنکارِ آن

در این روزها مقدمۀ آقای مهرداد بهار را بر تاریخ زورخانه در ایران و ربطِ آن به آیین  تری است. به عنوان مثالکم

خواندم و یا در زمینۀ به کلی دیگری تاریخِ کاشان تالیف سهیل کاشی را که به همت آقای مهرپرستی و عیّاری می

دیدم که برای ارایه، کنم( و میکردم )تعمدا دو نمونه دور از هم را م رح میایرج افشار چاپ شده م العه می

جانبه و عظیمی باید انجام از آمدن آریاها تا امروز، چه فعالیتِ همهتوضیح و تحلیلِ فرهنگِ گاشته از دوران پیش

های که پژوهش آنان دانهدادند و با آنگیرد. پژوهندگان قرون وس ایی ما این کار را به شیوۀ خودشان انجام می

کلّی کهنه است. در دوران اخیر از چند دهۀ پیش ل کم ندارد، ولی برخورد آنان برای عصر ما بهطالیی معرفتِ اصی

کسوتی محققِ بزرگ شادروان قزوینی، مکتبی گشوده شد که آن هم نمایندگان برجسته و به این سمت، با پیش

تر بگوییم، فصل نویی ی یا فروتنانهگزاریم. ولی باید عصرِ نویثمرا ِ فرهنگی ارجمند بسیاری داد. ما از آنان سپاس

تاریخی و اجتماعی و تحلیلِ را در امرِ پژوهشِ فرهنگِ گاشته گشود که متضمّنِ تحقیق منابع همراه با 

کار را کشور ما گسترش یابد. هم اکنون اینتحقیقِ های سودمند برای پراتیکِ معاصر باشد، در تاریخ گیرینتیجه

های آنان از برخی نظر جالءِ خاصّی دارد، به ویژه اگر مانند کار شروع کرده و بررسیسال و جوان ما نسلِ میانه

نگرانه و پُر وسواس باشد و در آن گرانه و ژرفوار، کاوشمحققان قرون وس ایی و دوران معاصر ما طلبه

 دانی و امثالِ آن بروز نکند.شناسی، عربیشناسی، نسخهمنبع "هایسوادیبی"

سالی مانند فرهنگ ایران، فرهنگی شدن در مورد فرهنگِ چند الیه و پُرشاخه و دیرین "پژوهندۀ"ه روشن است ک

ها، آشنایی با منابع، آموختن زبان کار بسیار بسیار بسیار دشواری است و به پرورش و تمرینِ تدارکی بزرگ از جهت

نیازمند. لاا در این کشور شاعر خوب  تنتاج(داشت، تحلیل، اسدانستن اسلوبِ تحقیق، تسلّط بر شیوۀ تالیف )عرضه

 و بسیار خوب شدن نیز به خودورزی و خودآموزی قوی و شدیدی نیاز دارد.

های سدۀ میانه است کنیم که محتوای هرهفتۀ آن مانند سال یا سالای زندگی میکه ما در عصرِ توفندهبه ویژه آن

)یعنی: انقالب اجتماعی در مناسبا  تولید و انقالب علمی و فنی در  دو روندِ بزرگ و بنیادی انقالبیو طی آن 

نوردد. لاا در چنین عصری، برای رسیدن به اوجِ الزم، باید سخت زحمت نیروهای مولّده( سراسر جهان را در می

به دانشِ  ادعا، جوینده و کنجکاو بود و به دانشِ سَماعی بسنده ننمود. اینکشید، زیاد تمرین کرد، فروتن و بی

آمیز و های درس دانشگاه، و برقراری راب ۀ تکلّفکردن، به شیوۀ کالسبسنده« نیوشه»سَماعی و به قول رودکی به 

)به این معنی که استاد گفت و شاگرد شنود و م ل  حل شد( در کشور ما رایج شده  "استاد ی شاگرد"تشریفاتی 

« گویداستاد می»گفتند: تر زمین بود که در مورد ارس و میقرون وس ایی باخ "سکوالستیکِ"است. این سبک در 

(Magister dixitو قاعده می ) بایست م ل  همان جا ق ع شود! این روش، محیطِ مکالمه یا دیالوگِ خالق و

سفیدی در کسوتی و ریشبرد و استقرارِ نوعی سیستمِ پیشمبتنی بر شکّ ِمن قی و جستجوی علمی را از میان می

علم و هنر است. روشن است که پژوهندگان و آفرینندگان مبرّز در رشتۀ علم و هنر و فن سزاوار نهایتِ مهر عرصۀ 

 اند، .ولی این امر ابدا نباید در مکالمۀ خلّاق نَکثی ایجاد کند.و احترام

ز خود شده( ای از معرفت و فضیلتِ خودآموخته، نیک سنجیده، پُرگوارده و جاب شده )اشاعرِ واقعی باید توشه

 اش شنودنی شود. به قول مولوی:داشته باشد، تا سخن

 گرچه هر عصری سخن آری بود
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 لیک گفتِ دیگران یاری بود

 یا به گفتۀ شاعرِ عرب:

 العلی محظورۀ االعلی»

 «من بنی فوق بناء سلف

  انگیزی بود.سرنوشتِ شاعران و از آن جمله شاعران بزرگ و عبقری در کشور ما سرنوشتِ غم

شاهِ خودکامه و مُستبد )دسپو (،  دربارِدر نظام فئودالی دیرپای این مملکت که قری  سه هزار سال دوام آورد، 

که شاه بر  "بردگیِ جمعی"کرد و لاا در هنر و از آن جمله در شعر این به اص الحِ مارکس هنر را سرپرستی می

سُرایی در چَکامه و غزلِ پارسی دَری کرد، مهر و نشان خود را باقی گااشت و از آن جمله مدیحهجامعه تحمیل می

تیکِ دلِ خود بسراید، آن را به خواست م البی موافق خواستِ استِهسُرا گاه میی مدیحهجا باز کرد و اگر شاعر

گنجانید. شاعرانِ با شخصیّت مانند ع ّار و در دورانی از عُمرِ سنایی و صور  تشبی  و تغزّل در مقدمۀ چکامه می

کردند. شاعرانی مانند ناصر خسرو در شاعر بزرگِ ما مولوی، در سایۀ بینش عرفانی حسابِ خود را از دربارها جدا 

سایۀ بینش تشیّعِ اسماعیلی از  دربار روگردان شدند. 

فرغانه )غیر از   سیف شاعرانی مانند ابن یمین و 

معروف به اسفرنگ( نیز اشکالی  الدین باخرزی اعرج سیف

به میان آوردند. البته این م ل   از شعرِ انتقادی و غیرِ درباری را 

رسد که آالیشِ سل نتِ می نظر د، ولی بهباید تحقیق شو

ترین حتّی بهترین و با شخصیت گیرِ شعرِ خودکامه زیاد دامن

حال، هم سعدی و هم حافظ و  شاعرانِ ما شده است. با این 

خودکامگیِ شاهان، گاه با تندی  بسیاری دیگر انتقادِ خود را از 

ویش به در آثار خ "دیپلماتیک" و تیزیِ آشکار و گاه با مهار ِ 

ناصر "و سنّتِ  "عنصری"گرا و دشمنِ ستم است و اگر از سنّتِ اند. در مجموع، فرهنگِ شعری ما، انسانمیان آورده

به عنوان دو سنّت در شعرِ ما )درباری و ضدّ درباری( بتوانیم سخن گفت، وزنۀ سنگین در جهت سنّتِ ضدّ  "خسرو

است. باید دید  "باقی"های کلّی همیشه جای سخن این نوع داوریقول یکی از دوستان، در درباری است. البته به

 برو و برگرد نیستم.دهد و اینجان  در هی  جا دنبال صدور احکامِ بیبررسیِ تجربی و آمپیریک چه نشان می

ها امری نزدیکی شاعرانِ ما به دربارها و حکّام و اشرافیت شمشیر و قلم، به علت سرپرست مالی آن

در پای خوکان « مَر این قیمتی دُرّ ِنظمِ دَری را»خواستند رغم میلِ آنان بود واال آنان نمییناچار و عل

آمد و شاعر در ساختِ روحی خود غالبا در صور  فقدانِ سرپرستی از پیشۀ شاعری چیزی در نمی بریزند.

مگر آن که یا بضاعتی داشته باشد و  ورزانه را با کارِ فکری مانند برخی از شعرای ما در آمیزد،تواند پیشۀ دستنمی

. عاملِ اقتصادی در زندگی "با زاویۀ سالمتِ خویش رَوَد"یا به کنج قناعتِ درویشانه بخزد و به اص الح غزالی 

 گوید:بودند، نقش ناگزیر خود را داشت. کمال الدین اسمعیل می "اسیرِ عیال"شاعران که پابندِ فرزند و 

 بَرَدوای آن کاندر هنر رنجی 

 .وای آن مسکین، حقیقت، وای او

سیاستِ ساواکی رژیمِ گاشته، ایجاد تقابلِ 

خصمانه بین فرهنگ و شیعرِ سینّتی و نیو    

بود و این کار طبق قاعیدۀ ابلیسیی ایجیاد    

بییین هنرمنییدان بییرای بهتییر     تفرقییه

 شد.کردن آنان عملی میاداره
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شاعران در قبالِ قدرتِ خودکامگان مثالی ازهزارها وهزارها  "ناچیزیِ"ای از برای تجسّمِ گوشه

 آوریم:می

کند که ابوالفتح بستی دبیر و شاعر ارژنگ[ نقل می -" تاریخِ بیهقی"بیهقی در تاریخِ مسعودی ]نامِ دیگرِ کتاب 

گونه و کهنه، مَشککی برگردن، از او علتِ این ای خلقسل ان مسعود دید. با جامه "ستورگاه"ذواللِسانین را در 

 کند.کِشی میاحوال را پرسید. معلوم شد که مغضوب است و بیست روزی است که در ستورگاه آب

سیاست نشان وابسته به دربارها و مراکز قدر  وقتی خیلی از خود استعداد حُسنِ مصاحبت و مراعا ِ   شاعران

شدند، والّا در حالتِ عادی در زمرۀ قوّاالن و مُ ربان و مسخرگان بودند و می "نُدَمای حضر "دادند، وارد گروه می

اذنِ دُخول دهد و آنان چکامۀ خود را بخوانند  "دارسیاه"نشستند تا حاج  یا ها در دهلیزِ سَرای سل انی میساعت

 و صِلَتی بستانند.

جا م رح است که برای او دار تا آنهنر برای سرمایه داری نیز سرنوشتِ شاعران بهبودی نیافت.سرمایهدر 

 -داری خبریهای گروهی و سرمایهترین شاعران، افزاری دردستِ رسانهساز باشد. حتی موفقسودآور و پول

این اواخر چنین مرسوم شده ابی هستند. م بوعاتی و ناشرانِ سودپرست و رِکالم بازی و مُدگرایی و سیاستِ بازاری

 "نابغه"که در آسمانِ هنر از ستارگانِ قدرِ سوّم باشد، ناگه به است که هر کس به سوسیالیسم پشت کند، اعمّ از آن

نامی و سرمایه با استفاده از قدر ِ خود، شاعرانِ آزاده و انقالبی را به گُم گیرد.شود و جایزۀ نوبل میبدل می

فرستادن است. هنوز هنرمندان برای رهایی و واالیی هنرِ  "ستورگاه"کند. این هم نوعی به محکوم می فراموشی

خود و شخصیّتِ ]خود[ باید تا دیری نبرد کنند. بدون رهایی جامعه، رهایی هنر و هنرمند شدنی نیست. مگر آن 

جستجو کند و برای نیل به ثرو ، از هی  که هنرمند اخالقیّا ِ اصیلِ انسانی را رها سازد و سعاد  را در ثرو  

چیز تن نزند، یعنی دُرّهای قیمتیِ سخن را در پای خوکانِ زر و زور بیافشاند. متاسفانه در میان همکاران ما از این 

نبرد در راهِ اند. لاا در عصرِ ما شاعر به نحوِ دیگری دچار افزارگونگی و از خودبیگانگی است، زمره در جهان فراوان

 صیتِ هنر و هنرمند هنوز نبردی است دشوار و دراز آهنگ!شخ

توان مقوالتِ گوناگونی را مطرح ساخت. مثال ارکانِ اساسی شعر را از جمله امّا در کالبدشکافیِ شعر می

 توان سه چیز دانست:می

 گیرد!شعری و زبانِ ادبی را در بر می یا تکنیک که قواعدِ فن (0

 آن از جهت ساختِ جسمی و روحی وجود داشته باشد. ( که باید شرایطTalentِیا استعدادِ شاعری ) قریحه (0

 "غیر اس وره ای"که به اص الح  0انگیز های بِکر و ژرف و تخیّلِ جااب و غری  و دلیعنی اندیشه مضمون (1

 است، یعنی خیال من بق با واقعیّت است، نه برکنده از واقعیّت.

روحی، نوعی موهبتِ اسرارآمیز و ماورایی نیست. وجود شور و -از داشتن شرایطِ جسمیمنظورِ من 

قریحۀ هنری، ناگزیر  "زیر بنای نفسانی"(، نیروی پندار، حافظه و غیره به عنوان (Emotionality حسّاسیّت

 «شودشود، ساخته نمیشاعر، شاعر زاییده می»حکمِ قرون وس اییِ است. نگارنده با 
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(Poeta nascitur, non fitموافق نیستم، زیرا آن ) چه که نیروهای بالقوۀ جسمی و روحی را به فعل در

تواند به انحاءِ مختلف و گاه متضادّی آورد، کس  و تربیت، محیطِ اجتماعی ی تاریخی است و استعدادِ واحد میمی

نقش عاملِ پرورش )در س وح  که در چه شرایطِ مشخّصِ اجتماعی قرار گیرد. لااتجلّی کند، بر حس  آن

 اش( نقش اساسی است.گوناگون

های دیگر خود م رح ساخته، در انواع هنر از مقوال ِ دیگری نیز سخن در میان است که چون اینجان  در نوشته

 جا تکرارِ مکرّر است.لاا ذکر آن در این

ان به سه جزءِ زیرین نیز تقسیم تورا میلذا آن "دریافتِ واقعیت"است از جمله شعر شکلیهنر و از آن

 کرد:

 بازتابِ واقعیتِ خارجی در اثرِ هنری. (0

 پرداخت و توصیفِ این واقعیت.( 0

بینی و عواطف و مشخّصا ِ فردی وی انجام بازسازی و بازآفرینی واقعیّت از سوی هنرمند که بر اساسِ جهان (1

 گیرد.می

گرایانه، رمانتیک، نمادگرایانه، ماورایی های واقعافتۀ نخستین، انواع سبکراب ۀ این واقعیتِ نوآفریده با واقعیتِ بازت

 آورد. را پدید می

دانم ولی رمانتیسم و سمبولیسم و اشکالِ گراییِ پویا و انقالبی را بهترین دیدگاه برای هنرمند میاینجان  واقع

ها یا کاربرد شیوه شمرم،های ثمربخش میاسلوبساز، در مواردی، شرط ارایۀ مضمونِ انسانی و انسانتجریدی را، به

و شگردهای مختلفِ فنّی در تالیف و در شکلِ هنر و تنوّع سبکِ زبان و نگارش را امری ناگزیر و حتّی سودمند 

 اساس، پیامِ هنرمند است که با کیست و بر کیست.دانم. می

کارِ جمع برخوردار بودن ولی از آن فارغ زیستن، سر بردن، از ما با القیدی نسبت به سرنوشتِ جامعه، در جمع به

و دایه و الالی عواطفِ خویش بودن  "هنرمندانه"تر؟ چه چیز از خودخواهیِ مخالفیم. چه چیز از این کار ناسپاس

ها و بروز آزادانۀ شخصیّتِ هنرمند از جهت نحوۀ آفرینش ها و سبکتر؟ در عین حال، ما با تنوع اسلوبزشت

نواختی خاکستری رنگ، از ایجاد محیطِ چیز از هموارسازی مکانیکی و مصنوعی، از ایجادِ یک موافقیم. چه

توان از وحد ِ سمتِ تاریخیِ هنر میتر؟ به همین جهت است که معنیای در عرصۀ فکر ذوق و سلیقه بیسربازخانه

 های آفرینش، از وحد  در کثر ، سخن گفت.در عینِ کثر ِ شیوه

موضوع عواطفِ خصوصی: عشق، اندوه،  "قدغن"داری هنر را به سودِ تکاملِ اجتماعی، به صور   این روشِ جان 

هستی و امثال آن نباید فهمید. خیّام در طرح این مسایل آن را تا حدّ ِفلسفی، تا حدّ ِژرف و فراخ  امید، رنج، دلهرۀ

دَرَد. همچنین حافظ یا عصرِ خود را می شکناندهد و پرده و یا سالوسِ کرامیان و خُمانسان تاریخی بسط می

حلّ  "با کیست و بر کیست"سعدی و هنرمندان بزرگ دیگر جهانی، همۀ این م ال  در گسترۀ مشخصِ 

 شود و نه به شکل مجرّد و انتزاعی.می
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از  های خراسانی، عراقی، آذربایجانی، هندی و سپسهایی را گارانده مانند سبکپس از اسالم، شعرِ فارسی سبک

اند که ده ی ها استادان بزرگِ شعر و هنرمندان واقعی بروز کردهاواخر صفویه سبکِ بازگشت، و در درون این سبک

و   پانزده نفر آنان در ستیغِ شعرِ جهانی قرار دارند مانند فردوسی، ناصر خسرو، خیام، مولوی، نظامی، سعدی، حافظ

 نام برد. تری از آنانچند تن دیگر که باید با سنجش بیش

ها، های مباها ِ فرهنگی ماست، اشعارِ فولکلوریکِ ایران که به صور  دوبیتیعالوه بر شعرِ کالسیک که از مایه

های کهن، اوسانه )به اص الحِ هدایت( اشعار کوچه باغی، بحرِ طویل، نوحه، اشعارِ های خلقی، حَرارهتصنیف

ده، باید موردِ توجه قرار گیرد. اینجان  در یک بررسی مقدماتی ای، شعارهای موزونِ سیاسی و غیره درآمزورخانه

 ]است[. ام و نظیر آن مسلما از طرف کنجکاوان دیگر شدهبرای شناختِ علمی این اشعار کوشش کرده

تواند های بسیار شاعرانه داریم که میرسمی ما از نثر و شعر و این فرهنگِ عامیانه پُل زد. ما قصّه باید بین ادبیا ِ

های خلقی نیز نگارنده بررسی اجمالی نگاشته های غنایی و حماسی خوبی قرار گیرند. دربارۀ چهرهموضوع منظومه

های هنرِ ما باید با تمامِ شعر و نثر و دیگر رشته تر سودمند است. ادبیا ِ رسمی ازکه در حدّ ِانگیزش به دقتِ بیش

جا گنجی است رنگین نیرو به سراغ فرهنگِ عامیانه بروند. برای نثر، شعر، نقاشی، موسیقی، تاتر، سینما و غیره این

 ها گرفته است.و نایافته و نکافته. هنرِ غرب از این گنج بهره

در کنار شعرِ سنّتی کالسیک و فولکلوریکِ ما، شعرِ نو یا نوپردازانه قرار دارد که هم ادامۀ شایستۀ تکاملِ شعرِ ایران 

از انقالبِ ادبی سخن در میان بود، ولی نیما شعر ایرانی و جهانی است. با آن که پیش از  "سنتزِ"و هم ترکی  و 

ین تحوّلی کیفی و عمیق در شعرِ ما از جهتِ وزن، قافیه، مضمون، ترین چهرۀ بَندگُسَل است. امسلما نیما مهم

تر ساخته و هم زبان، صرف و نحو و صور و استعارا ِ شعری است و اثربخشی و سرایتِ عاطفی شعرِ ما را قوی

 ای عرضه داشته است.اکنون نمایندگان برجسته

و شعرِ سنّتی و نو بود و این کار طبق قاعدۀ سیاستِ ساواکی رژیمِ گاشته، ایجاد تقابلِ خصمانه بین فرهنگ 

 یگانگیشد. ما دشمنِ تفرقه و آرزومندِ کردن آنان عملی میبین هنرمندان برای بهتر اداره تفرقهابلیسی ایجاد 

همۀ هنرمندان کشور در زیر پرچم شعارهای هنری و اجتماعی سالم و پیشرو هستیم و تقابل دو فرهنگ و دو شعر 

 دانیم .  ا میرا مصنوعی و خ

امید است شرایطِ مساعدِ سیاسی ی اجتماعی و هنری ی فکری این یگانگی در مقیاس تمام کشور، به تدریج و طی 

که اتّحادِ صمیمانه و خلّاق و نه مخاصمۀ ویرانگر فراهم شود. مقصودِ ما التقاطِ سالوسانه نیست، بل "دیالوگِ"

های سالم و رساند. یکی از شیوه نُضجِ الزمشرایطِ تحقّقِ آن را به کرد و  نبرد ارگانیک است که باید در راهش

شورای "ای دربارۀ هنر و ادبیا  باشد که در درجۀ اوّل برای اعضای خلّاق در این زمینه شاید تنظیم سندِ فشرده

رهنگ با دگر ساز مکالمۀ خلّاق و با فزبانِ مشترک ایجاد کند، و در درجۀ دوّم زمینه "نویسندگان و هنرمندان

 اندیشان باشد.

پردازی سنّتی و هم در جادۀ نوپردازی از جهتِ اُمید است شعرِ ایران، به ازای گاشتۀ پُرفَخرِ خود، هم در جادۀ کهن

فنّ، مضمون و آفرینشِ بدیعی به مقامی باالتر از گاشته و حال برسد و در پیدایشِ ایرانِ نوینِ انقالبی و نوسازی 

 مِ شایان خود را ایفاء کند.نظامِ اجتماعی سه
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 ها:پانوشت 

و   Warریشه با واژه انگلیسیبوده  )هم "جنگ"عالوه بر معنای معروف آن به معنای  "کار"در فارسی واژه   0

های دیگر باقی مانده است. در و واژه پیکار، کاروان، کارزار( اثرِ این معنی در  Guerr و فرانسه  Wehr آلمانی

 .فارسی هم ریشه است "ورز"با واژه  Werk و آلمانی Work های انگلیسیهای اروپایی واژهزبان

یعنی سرپرستیِ هنر از جان ِ اشراف، از نامِ شوالیه رومی مسن آمده که قرنی   Mecenatهای اروپاییدر زبان  0

 .اندژیل و هوراس و گویندگان دیگر از سرپرستیِ او برخوردار بودهزیسته و ویرپیش از میالد مسیح می

کند. نشر یافته، م رح می 0۷۹۷که در سال  "فرهنگ و سیاست"ای تحت عنوان م ل  را تماس مان در مقاله  1

 .این موقع اوجِ تسلّطِ هیتلر در آلمان و آغازِ جنگِ دوّم جهانی است

که متوجه است که در اصل معنی دیگری برد و حال آنبه حکمِ شیاع به کار میها را نگارنده بسیاری از واژه  0

رفته و کار میدر دورانِ سامانی و غزنوی زیاد به "انگیزسوارانِ دل"که در ترکی ِ  "انگیزدل"داشته و از آن جمله 

ت به معنای امروزی آن هر جهها سوارانِ داوطل  معنی کردند(، ولی بهمعنایش گرچه چندان روشن نیست )برخی

 نبوده است.

 

 های فلسفی و اجتماعی، جلد دوّمنوشته سرچشمه:

 

 

 

 

  بازگشت به نمایه
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 قدرتِ موسیقی و هنر
 : داود جلیلی/ برگردانکارل پالناک

 
دان بیه درسیتی   موسییقی عنیوان ییک   است که جامعه ارزشِ مرا بیه ترین ترسِ والدین من آنکنم عمیقگمان می

هیای خیوبی   نشناسد و ازمن قدردانی نکند. من در دبیرستان شاگرد بسیار خوبی بودم، در علیوم و ریاضییا  نمیره   
دان یا مهندس، ممکن است بیشیتر  گر، شیمیعنوان یک دکتر یا یک پژوهشکردند که بهها تصور میداشتم، و آن

دان. من هنوز گفتۀ مادرم را که وقتی اعالم کردم تصمیم گرفتیه  سیقیمورد قدردانی واقع شوم تا به عنوان یک مو
فکیر  «. کنیی های آزمیون را تلیف میی   تو داری نمره»آورم که گفت ام در مدرسه موسیقی ثبت نام کنم، به یاد می

هیا  امیا آن  ؟کنم والدینم خودشان، تا حدودی م مئن نبودند کیه ارزشِ موسییقی چیسیت، هیدفِ آن چیسیت     می
ها واقعا از کیارکردِ موسییقی اطیالع    کردند. آنداشتند، همیشه به موسیقی کالسیک گوش می دوستقی را موسی

 نداشتند. 

کنیم که موسیقی را در بخیش  چون در جامعه ای زندگی می ،اجازه دهید کمی بیشتر دراین باره صحبت کنم
فرزندان شما در شیرفِ درگییر شیدن بیا آن      دهند، امّا موسیقیِ جدی، نوعی کهروزنامه قرار می« هنر و سرگرمی»

کیه  هستند، م لقا رب ی به سرگرمی ندارد، و در حقیقت مخالفِ سرگرمی است. اجازه دهید در بارۀ موسیقی و این
کند کمی بیشتر صحبت کنیم. اولین ملتی که به صور  واقعی عملِ موسیقی را دریافتند یونانییانِ  چ ور عمل می

ها اعالم کردند که موسییقی و نجیوم دو روی ییک    شاید برای شما جال  توجه باشد که یونانیباستان بودند. و این 
شد و موسییقی راهیی بیرای پییدا     اند. نجوم به عنوان م العه روابط بین اشیای مرئی، پایدار، خارجی دیده میسکّه

کیه بیه شیکل دادن جایگیاه     کردن ق عا ِ متحرک بزرگ، غیر قابلِ رویت در داخلِ قل  و روح ما تلقی می شید،  
 کند. چیزها در داخل ما کمک می

هیای سیاخته شیده تیا     ترین موسییقی یکی ازعمیقهایی از چگونگی این کارکرد ارائه دهم: اجازه دهید مثال
کیه  اسیت. مسییا وقتیی    0۷02در سیال   اولیویر مسیادانِ فرانسوی اثر موسیقیکوارتت برای آخرِ زمان اکنون 

هیا دستگیرشید، و در   از سوی آلمانی 0۷02ساله بود. او در ژوئن سال  ۹0علیه آلمان نازی شد فرانسه وارد جنگ 
یک کامیون حملِ گلۀ حیوانا  به آلمان فرستاده شد و در بازداشتگاه زندانیانِ سیاسی زندانی شد. او خوش شانس 

دانِ تنِ موسییقی داد. سیه موسییقی   بود که با یک محافظِ زندانِ دلسوز آشنا شد که به او کاغا و جایی برای سیاخ 
دیگر هم در اردو بودند: یک نوازندۀ ویلن سل، یک نوازندۀ پیانو و ییک نوازنیدۀ کالرینیت، و میسیا در ذهینِ خیود       
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در اردوی زنیدانیان بیرای هیزاران     0۷00کوارتتِ خود را برای این نوازنده های خاصّ نوشیت. موسییقی در ژانوییه    
هیا  تیرین شیاهکارها در فهرسیتِ نمیایش    ه اجرا درآمد. امروز آن موسیقی یکی از معروفزندانی و محافظانِ زندان ب

 است.   

آموخته ایم، چرا باید آدمی با عقلِ سالم، وقیت و انیرژی    اردوی اسیرانچه ما از آن زمان دربارۀ با مسلّم بودنِ آن
خود را صرفِ ساختن یا نواختنِ موسیقی کند؟ وقتی که دریک روزِ خوب بیرای پییداکردن غیاا و آب، اجتنیاب از     

، چرا باید کسی با موسیقی خودش را -کتک خوردن، گرم ماندن، فرار از شکنجه به ندر  انرژی کافی وجود داشت
ها، شعر داریم، موسیقی داریم، هنرهای دیداری داریم، این تنها ما از داخل زندان -بیندازد؟ و با این حالبه زحمت 

 مسیای احساساتی نبود )که به موسیقی پرداخت(، افراد بسیار، بسیار زیادی هنر خلق کردند.  

هستند، نتیجۀ آشکار ایین اسیت    چرا؟ خوب، در جایی که افراد تنها روی زنده ماندن، روی نیازهای آشکار متمرکز
که هنر باید برای زندگی به نوعی حیاتی باشد. اردوها فاقدِ پول، بدونِ امید؛ فاقدِ داد وستد، بدونِ سرگرمی، بیدونِ  

ها( بودند، اما بدوِن هنر نبودند. هنیر بخشیی از بقیاء، بخشیی از روِح انسیان، توصییِف نیا        احترامِ بنیادی )به انسان 
ام، و زنیدگیِ مین   مین زنیده  »کنییم:  است که کیستیم؟ هنر یکی از راه هایی است که ما اعالم می محدودی از آن
 «معنایی دارد.

من ساکن منهتن بودم. آن روز صبح من به درکِ تیازه ای از هنیرم و راب یۀ آن بیا جهیان       0220سپتامبر  00در 
کیار را  مرین پشتِ پیانو نشستم، من ایین صبح برای ت 02رسیدم. آن روز صبح من طبق معمول هر روزه در ساعت 

هیای(  هیای پییانو را برداشیتم، و )نیت    دادم. من روکیشِ کالوییه  که به آن فکر کنم انجام میطبقِ عاد ، بدون آن
ام را روی کلیدها گااشتم و دستانِ من کلیدها را لمیس کیرد، و مین آن جیا     موسیقیِ خودم را باز کردم، و دستان

 ربط نیست؟ا این کار معنی دارد؟ آیا کال بینشستم و فکر کردم آی

که دیروز در این شهر چه اتفاقی افتاده؛ احمقانه، پوچ، نامربوط و نواختنِ پیانو درست همین االن، با معلوم بودن آن
دان به جا دارد؟ چه کسیی همیین   رسید. من چرا اینجایم؟ در این لحظه کدام محل یک موسیقیجا به نظر میبی

 نوازندۀ پیانو احتیاج دارد؟ من کامال گیج شده بودم. االن به 

چه اتفاق افتاده بود، به سیاحت پرداختیم. مین آن  و بعد، همراه با بقیۀ مردم نیویورک، تمام هفته را برای درکِ آن
و بعد بیه   خواهم دوباره پیانو بنوازم؟روز پیانو ننواختم، و در حقیقت، به طورِ خالصه فکر کردم که آیا من اصال می

 که آن روز را چگونه بگارانم پرداختم. مالحظه این

حداقل در محلۀ من، ما بسکتبال یا بازی با کلما  نداشتیم. برای وقت گارانی ورق بازی نکیردیم، تلویزییون نگیاه    
که من هم  نکردیم، خرید نرفتیم، ما ق عا به مرکز خرید نرفتیم. درآن روز اولین فعالیتِ سازمان یافته در نیویورک

شیده آواز  هیای بیه آتیش کشییده    درآن شرکت کردم، خواندنِ آواز بود. مردم آواز خواندند. میردم در اطیراف خانیه   
را خواندنید. ییادم    "آمریکیای زیبیا  "را خواندند. بسییاری از میردم آوازِ    "ما پیروز خواهیم شد"خواندند، مردم آوازِ 

تعزییۀ  ه در مرکزِ لینکلن ترتی  داده شده بیود، )ق عیه موسییقی(    آید اولین مراسمِ عمومی که در آخر آن هفتمی
 مترجم(  با ارکسترِ قیالرمونیک نیویورک بود.  -شودداشتِ مُردگان با آوازِ جمعی اجرا می)که در گرامیبرامس 

ن کنسیر   اولین تجلّیِ سازمان یافتۀ اندوهِ جمعی، اولین پاسخِ جمعی ما به آن حادثۀ تاریخی، یک کنسر  بود. آ
آغازِ احساسی بود که زندگی باید ادامه یابد. ارتشِ امریکا فضای هوایی را امن کرد، اما بهبودِ )روانی(، عینا در همان 

 ش  با هنر و به ویژه با موسیقی هدایت شد. 
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شیی  خواهد باورکنیم، بخ( روزنامه میهنر و سرگرمیطور که بخش )از این دو تجربه من دریافتم که موسیقی آن
کنیم، نیست. موسیقی تجمّلی نیست، چیز فراوانی نیست که از پس ماندۀ بودجۀ خود پیدا می "هنر و سرگرمی"از 

. موسییقی یکیی از   موسیقی یک نیازِ اساسیِ بقای انسیان اسیت  گارانی نیست. اسباب بازی یا یک سرگرمی یا وقت
کیه حرفیی بیرای    یی است که ما از طرییقِ آن، وقتیی  کنیم، یکی از راه هاهایی است که زندگیِ خود را حسّ میراه

مان درک کنیم، بیا  توانیم با عقلکه چیزهایی را که نمیکنیم، راهی برای آنخود را بیان میگفتن نداریم، احساسِ
 مان درک کنیم. احساس

دان امریکیایی  )موسیقیساموئل باربر 0برای سازهای زهی آداجیوانگیز برخی از شما ممکن است ق عۀ زیبای غم
مترجم( را بشناسید. اگر این ق عه را به این نام نمی شناسید، پس برخی از شما ممکن است آن را  -0۷02-0۷۱0

بود، که فیلمی دربیاره جنیگِ ویتنیام بیود،      اولیوراستونساخته  فیلم پالتونبه عنوان موسیقی متنی که همراه 
دانید که آن ق عه تواناییِ آن را دارد تا قل ِ شیما را  ناسید، میشبشناسید. اگر به هر شیوه ای شما آن ق عه را می

ای تواند به شیوهتواند شما را به خاطرِ غمی که از آن اطالع ندارید، بگریاند. موسیقی میمانندِ گردویی بشکافد، می
گیارد،  ا در درونِ ما میچه که واقعکند، واقعیتِ آگاهی ما را زیر و رو کند تا به آنگرِ خوب عمل میکه یک درمان

 دست یابیم.

بندم که شما هرگز در یک عروسی که در آن مطلقیا  شرط می
ممکین اسیت فقیط     موزیکی وجود نداشته، شرکت نکرده ایید. 

موسیقیِ کمی وجود داشته باشد، ممکن است جایی موسییقی واقعیا   
بییدی وجییود داشییته باشیید، امییا، شییرط مییی بنییدم نییوعی موسیییقی 
وجودداشته است. و در عروسی چیزی بسیار قابل پیش بینیی اتفیاق   

ای و بعید لحظیه   انیواع احساسیا ِ سیرکوب شیده،    مردم با  -افتدمی
شیود و کسیی   ( مراسمِ عروسی متوقف میموزیکال، )که درآن لحظه

نوازد یا یک چیزِ دیگر. حتی اگر موسییقی  خواند یا فلو  میآواز می
درصد از افرادی که برای فریاد  02یا ۹2ضعیف باشد، حتی اگر کیفیتِ آن خوب نباشد، به صور  قابل پیش بینی 

موسییقی  "گوینید:  میی  هیا یونانیکشند. چرا؟ زدن به عروسی آمده اند، چند لحظه بعد از آغاز موسیقی فریاد می
 . "درکِ راب ۀ بین اشیای نامرئیِ درونی است

دهد تا دراطیراف ق عیاِ  نیامرئی بیزرگ خیود حرکیت کنییم و دروِن خیود را بیه نیوعی           موسیقی به ما اجازه می
صحبت کنیم، بیان کنییم.  توانیم دربارۀ آن کنیم، حتی وقتی که نمیچه را احساس میکنیم که بتوانیم آنبازآرایی
 ، ساخته ریچارد دونر( ییا 0۷۵۱)سوپرمن (،0۷۱0)ساخته استیون اسپیلبرگ،ایندیانا جونرتوانید تماشای آیا می

، ساخته جرج لوکاس( رابا دییالوگ امیا بیدوِن موسییقی تصیورکنید؟ دربیارۀ اوج گیرفتِن        0۷۱۵)جنگ ستارگان
( چه چیزی وجود دارد که تمامِ شنوندگان دقیقا در همان 0۷۱0)اسپیلبرگ ای تیموسیقی در لحظه درست فیلم 

دهم اگر شما فیلم را بدونِ موسیقی تماشیا کنیید، چنیین    کنند؟ من به شما اطمینان میلحظه شروع به گریه می
 دهد. اتفاقی رخ نمی

باید به شما بگیویم مین در    ترین کنسرتِ عُمرِ من.حکایتِ مهم من نمونۀ دیگری به شما ارائه خواهم کرد،
کینم  ام تا کنون، در اندکی کمتر از هزار کنسر  نوازندگی کرده ام. من جاهایی نواخته ام که فکر میی طول زندگی

لیا  بیردم، خشینود کیردنِ      پیاریس را دوست دارم، من از نواختن در سالنِ کارنگی مهم بودند. من نواختن در 
کردم مهیمّ بودنید، منتقیدانِ    ی خوشحال کرد. من برای افرادی که فکر میمرا خیل  سن پترزبورگام در منتقدان

                                                           
 مراجعه کنید اینجابرای شنیدن موسیقی به  -1 

https://www.youtube.com/watch?v=izQsgE0L450
https://www.youtube.com/watch?v=izQsgE0L450
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سیال   0حدود مهم ترین کنسر ِ کلّ ِزندگی من موسیقی از روزنامه های بزرگ، سرانِ کشورهای خارجی نواختم. 
 پیش در خانه پرستاری در فاراگو در داکوتای شمالی برگزارشد.

نواختم. ما شروع به نواختن کردیم، برنامه را اغلی   نوازد میکه ویلون می من همراه با یکی از دوستان بسیار عزیزم
کنیم، که در زمان جنگِ جهانی مترجم( آغاز می-0۷۷2-0۷22دان امریکایی )موسیقی سونات آئورون کوپلندبا 

ما اکنیون   دوّم نوشته شده و به دوستِ جوانِ کوپلند تقدیم شده است، خلبانِ جوانی که در طی جنگ سقوط کرد.
شیود، بیا   هایی که برای برنامه تهیه میی تر از یادداشتها داریم، بیشاغل  دربارۀ ق عاتی که تصمیم به نواختن آن

کنیم. اما در این مورد، چون کنسر  را با این ق عه شروع کردیم، تصمیم گرفتیم دربارۀ مان صحبت میشنوندگان
 وی صحنه برویم و موسیقی را بنوازیم.ق عه بعدا صحبت کنیم و بدونِ هی  توضیحی ر

در میانۀ ق عه، مردِ مُسنّی نشسته بر یک ویلچر، نزدیک جلوی سالن کنسر  شروع به گریه کرد. این مرد، که من 
حتی در هفتاد سالگی، از موهای مدلِ کوتیاه، فیکّ ِمربیع، و     -بعدا با او دیدار کردم، معلوم بود که یک سرباز است

کردم ایین کیه   معلوم بود که بخش خوبی از زندگی خود را در ارتش گارانده است. من گمان میرفتارهای کلی او 
کسی در لحظۀ مشخصی از آن ق عۀ خاص به گریه بیفتد، کمی عجی  است، اما اولین بار نبیود کیه مین در ییک     

 د. کنسر  صدای گریه می شنیدم، با این حال ما به نواختن ادامه دادیم و ق عه به پایان رسی
 

وقتی که طبق برنامه برای نواختن ق عۀ بعدی به صحنه آمدیم، تصمیم گرفتیم دربیارۀ ق عیۀ اول و دوم صیحبت    
کنیم، شرای ی را که کوپلند درآن موسیقی را نوشته بود توضیح دادیم و تقیدیمِ آن بیه خلبیانِ سیرنگون شیده را      

میم گرفیت سیالن کنسیر  را تیرک کنید. مین       یادآوری کردیم. مردِ جلوی شنوندگان آن چنان آزرده شد که تص
محترمانه وانمود کردم که ما دوباره او را نخواهیم دید، اما او بعد از اتمامِ کنسر ، با چشمانِ اشیک بیار بیه پشیتِ     

 پرده آمد، تا خود را معرفی کند. آن چه او به ماگفت این بود: 
هوایی بودم که هواپیمای یک نفر از تییمِ مین ضیربه    در طی جنگ جهانی دوم، من خلبان بودم، ودر پایگاهِ نبردِ "

خورد. من به هواپیمای دوستم نگاه کردم، و دیدم چترِ نجا  او باز است، اما هواپیماهای ژاپنیی کیه میا را درگییر     
کرده بودند بازگشتند و چتر نجا  را به گلوله بستند طوری که چترِ نجا  از خلبان جداشد، و دوستم را دیدم کیه  

کیردم،  داد فکر نمیی های زیادی به این رخخل اقیانوس پرتاب شد، دریافتم که او از دست رفته است. من سالبه دا
اما در طی اولین ق عۀ موسیقی که شما نواختید، این خاطره به قدری روشن در من زنده شد که فکرکردم دوبیاره  

چرا االن، اما بعد وقتی کیه شیما روی صیحنه     دهد، ودانستم چرا این وضعیت رخ میکنم. من نمیآن را تجربه می
آمدید تا توضیح دهید که این ق عۀ موسیقی برای یادآوری یک خلبانِ گمشده نوشته شده است، چییزی فراتیر از   

دهد؟ موسیقی این احساسا  و این خیاطره هیا را چگونیه در    احساس من بود. موسیقی چگونه این کار را انجام می
 "؟من بیدار کرد

 
تیرین  . این کنسر  در فارگو مهم"موسیقی م العۀ روابطِ بینِ چیزهای درونی است" ها را به یاد بیاورید:ییونان

کاری بود که من تاکنون انجام داده ام. برای من نواختن برای این سربازِ پیر وکمک به او، در به نوعی ارتباط برقرار 
گیرفتن  ستانِ گمشده، کمک به او برای بیه ییادآوردن و میاتم   کردن با آئورن کوپلند، و ارتباط دادن خاطره ها و دو

 برای دوستش، این کارِ من است. به همین خاطر موسیقی مهمّ است. 

آمیدگویی  روز بعد )هنگام بازگشایی مدرسه(، من هنگامِ خوشآید بخشی از سخنی است که چندمیچه در ادامه آن
 گذارم این است:پسران شما میعهدۀ دختران ومن بهول خواهم گفت. مسئولیتی که به دانشجویان سال ا

اگر ما یک مدرسۀ پزشکی بودیم، و شما به عنوان یک دانشجوی پزشکی برای تمرینِ عملِ آپاندیس اینجا بودید، »
بامیداد کسیی در حیالِ     0ها در سیاعت  گرفتید، چون باید تصوّرکنید که برخی ش باید کارتان را خیلی جدّی می

 ها را نجا  دهید.قِ اورژانسِ شماست و شما باید زندگی آنوالس در اتا
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شود و سری را بیرای شیما   بعد از ظهرکسی وارد سالن کنسر  شما می ۱خوب، دوستان من، یک روزی در ساعت 
 آورد که آشفته است، قلبی را می آورد که  درهم شکسته است، روحی را می آورد که خسته است. این کیه آن می

وباره کامل از آن جا خارج شوند، تا حدّ ِزیادی به آن بستگی دارد که شیما چقیدر هنیرِ خیود را خیوب      )ق عه(ها د
 دهید. انجام می

اینجا نیستید، و نباید خودتان را بفروشید. واقعیت آن است که شما  "کنندهسرگرم"شما برای تبدیل شدن به یک 
هیای کیارکرده   یعِ یک محصول، مانند فیروختنِ شیورلت  دان شدن رب ی به توزچیزی برای فروش ندارید، موسیقی

ی مردم نیستم، من تا اندازه ای به یک همکارِ پزشکی، به یک آتیش نشیان، بیه ییک     ندارد. من یک سرگرم کننده
گرِ روحِ انسان تبدیل شوید، نسخۀ روحی یک ماساژ دهنده، ترم. شما اینجایید تا به نوعی درمانکارگرِ نجا  نزدیک

توانیم کند تا ببیند که آیا همه چیز مرت  است؟، تا ببیند که آیا میرِ جسمی، کسی که با درونِ ما کار میگدرمان
 با خودمان به همسازی برسیم و سالم و شاد و خوب باشیم؟

 کیه انتظیار دارم سییارۀ زمیین را    خانم ها و آقایان، من صریحا انتظار دارم شما نه تنها در موسیقی استاد شوید، بل
ای از خوبی، هماهنگی، صلح، پایان دادن به جنگ، درکِ متقابل، برابری، عدالت درایین  نجا  دهید. اگر موجِ آینده

سیاره وجود دارد، من انتظار ندارم از جان ِ یک دولت، یا نیروی نظامی یا یک شرکت تحقّق پایرد. من دیگر حتی 
تر از صیلح برایمیان   رسد بیشیا، که روی هم رفته به نظر میچشم انتظارِ آن نیستم که این امر از جان  مااه ِ دن

جنگ آورده اند تحقق یابد. اگر آینده ای صلح آمیز برای نوع بشر وجود دارد، اگر باید درک شود که این چیزهیای  
د غیر قابل رویتِ درونی چگونه باید با یک دیگر تناس  پیدا کنند؟، من انتظار دارم از سوی هنرمنیدان عملیی شیو   

دهییم. همیان طیور کیه در اردوی اسییراِن سیاسیی، و در شیامگاه        چون این همان کاری است کیه میا انجیام میی    
مان بتوانند به میا  سپنامبر )شاهد بودیم(، این هنرمندان هستند که ممکن است با زندگیِ درونیِ غیرِ قابلِ رویت00

 «کمک کنند.

ر بوستون بود و درحالِ حاضیر میدیریت مدرسیه    قبال مدیر بخش موسیقی در کنسرواتوا، کارل پالناک
  موسیقی کالج ایتاکا را به عهده دارد.

        پور  سایدسرچشمه:  

 

 !غربت در نابودی معنای به فرانسه در حسین محمد سودانی، ساز مجسمه از اثری

 بازگشت به نمایه                                                                                                               

https://portside.org/2021-09-23/power-music-and-art
https://portside.org/2021-09-23/power-music-and-art
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 سمفونی پتر و گرگ
 برگردان: مهران ماهور -جنی فارل 

 

، مدیرِ وقت تئاتر موزیکال ناتالیا ساتساست.  فیفوسرگئی پروکُ، یکی از مشهورترین آثار «تر و گرگپ»

 کودکانِ مسکو، این اثر را به منظور آشنا کردن کودکان با سازهای ارکستر و موسیقی کالسیک سفارش داده بود.

-برد، مالقا  کرده بود. او ظرف چند روز، پیشرا در هنگامی که پسرانش را به تئاترِ وی می ساتس، فیفوپروکُ

آوریل، اجرای آن، با روایتگری  00انو را نوشت و نُه روز بعد، ارکستراسیونِ آن را به پایان رساند،  در نویس برای پی

 مسکو با استقبال فراوانی روبرو شد.  پایونیر پاالسِ، در ساتس

د و در روسیۀ امروز تاکید زیادی بر روی آموزش موسیقی به کودکان وجود دار»بعدها بیان کرد که:  پروکُفیف

ای در این زمینه بود. کودکان تنها با شنیدنِ آن ق عۀ اجرا شده، با تر و گرگ[ تجربهکی از آثار اُرکسترال من] پی

 «.شدندچند ساز ارکستر آشنا می

های داستان را شد. در ابتدا، راوی شخصیتداستانش را نوشت که توسط یک گوینده روایت می فیفوپروکُخودِ 

دهد که چه اتفاقی در حال کند. در طول داستان، راوی شرح میشان معرفی میموسیقیاییهای به همراه موتیف

 گوید.گاه موسیقی خود سخن میرخ دادن است. اگر که بدانید کدام ساز متعلق به کدام یک از حیوانا  است، آن

 شوند:در داستان، تمام افراد و جانوران به وسیلۀ سازهای مختلف معرفی می

هستند.  پترشان، مُعَرفِ ها( با نواهای شیرین و شفافسلها، ویوالها و ویولونزهی) شامل ویولونسازهای  

 کنند.صداهای روشن و بلندشان، پتر را به عنوان یک پسر شاد و اجتماعی معرفی می

های و ضربه شوند، تیمپانیها معرفی میبا اعتماد به نفس و نیرومند، به وسیلۀ تیمپانی و ترومپت شکارچیانِ

 های تفنگ هستند.کنندۀ شلیکباس، تداعی

 شود: بال زدن و چهچۀ شادمانه.با فلو  مشخص میپرنده 

 کند.رفتن نامتعادل اردک را متبادر میصدا و راه (Oboe)صدای تودماغی  ابوا

 نوای گرم و مالیمِ کالرینت تداعی کنندۀ گربۀ زیبا، مخملی و مکّار است. 

 تر نیست.کُند، مناس  پدربزرگِ، برای (Bassoon)نیصدای پایین و غمناک قره هی  ابزاری از
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کند: شود. او خ رناک است و در جنگل زندگی میتصویر می (French horn)با سه شیپور فرانسوی گرگ

شیپور فرانسوی با صدای وسیع و عمیقش، به خوبی این موضوع 

 دهد.را نشان می

کند، زبان پتر که با پدربزرگش در حاشیۀ جنگل زندگی می

 فهمد. حیوانا  دوستان او هستند.گربه و پرنده و اردک را می

-یلقمه م کیو اردک را در  دیآیم رونیگرگ از جنگل ب یروز

  .کشدای میبرای گرفتن گرگ نقشه با کمک پرنده،  تربلعد. پ

-طور نگرانیشنویم و همینتر به حیوانا  میما دربارۀ عشق پ

 ایآ موضوع که نیابارۀ درمورد بحث پرندگان درهای پدربزرگ؛ 

 تعقی در گربه خصوص عدم موفقیت در  ؛پرواز ایشنا کنند  دیبا

چگونگی به دام   ،و سرانجامبدجنس؛ ورود گرگ  بارۀدر ؛پرنده

تر و پرنده و رژۀ پیروزمندانۀ همگی به افتادن گرگ توسط پ

 وحش.سوی باغ

شود. سازهای زهی که داستان از یک صبح آرام و آفتابی آغاز می

-نوازند؛ در ملودی، جهشای را میمُعَرفِ پترند، نغمۀ شادمانه

زند. ای وجود دارند، فلو )پرنده( چهچهه میرانهگیهای اوج

کنند، رفت و برگشت میان هنگامی که پرندگان مجادله می

آمیز سازهای گوناگون، حال و هوای موسیقی را بلند و مجادله

موسیقی   کند. با ظهور گرگ و تعقی  اردک و گرفتن وی،می

کند؛ ینیز حال و هوای هشدار دهنده و تهدیدآمیزی را منتقل م

گیرد و نزاع شود. گامِ ابوا)اردک( با دلهره اوج میریتمِ تندتر می

 یابد.با زنگ بلندی خاتمه می

کنند تا گرگ را به این حادثه، پتر و پرنده تالش می در پی

شود، با پایین آور میوسیلۀ کمند به دام بیندازند. فضا دلهره

ه ایجاد آمدن گامِ موسیقی، احساس حبس شدن نفس در سین

( با صدای brassپیش از آن که ساز بادی برنجی)  شود.می

 شود.بلند نواخته شود، نوای مالیم سازهای زهی متوقف می

برند. حال و هوا شاد وحش میشود، همه طی یک راهپیماییِ شادمانه، او را به باغهنگامی که گرگ گرفتار می

شنویم و حس ها را میهای کالرینت، سازهای زهی و فلو پیاپیِ نُتها و نواختن سریع و است، و ما صدای چهچه

 ای وجود دارد.وخیز شادمانهجست

است نه یک « انانجمعی از قهرم»دهندۀ ای از رئالیسمِ سوسیالیستی است. این نمایشاین افسانۀ موزیکال، نمونه

-ک موضع عمیقاً انسانی است: دشمن، تر و پرنده برای شکست گرگ محتاج یکدیگرند. این یقهرمان منفرد. پ

شود و برای اهداف آموزشی در دسترس شود، اما امکان انجام اقداما  خ رناک از وی سل  می، کشته نمی-گرگ

گیرد. در اینجا یک پایان خوشبینانه وجود دارد: نه فقط شکست دادن گرگِ شرور بدون خونریزی مُیسّر قرار می

ها بیان موسیقیایی که اردک نیز در شکم گرگ سالم باقی مانده است. و تمام این رسدشود، بلکه به نظر میمی

 
فیییف یکییی از مشییهورترین   وسییرگئی پروک

آوریییل  0۹آهنگسییازان روسیییه اسییت. او در  

در سونتسوکا روسیه )اوکراین امروزی(  0۱۷0

سیالگی نبیوغ خیود در    او از پینج  .به دنیا آمد

سالگی نخسیتین  نهموسیقی را نشان داد و در 

 !اپرای خود را نوشت

در کنسرواتوار  0۷00تا  0۷20های او در سال

وی پیس  .سنت پترزبورگ به تحصیل پرداخت

ها اقامت در لندن و پاریس و برگیزاری  از سال

به شیوروی   0۷۹۶پنج تور در آمریکا، در سال 

در این زمیان یکیی از مشیهور تیرین     .بازگشت

)برای کودکیان(  ” پتر و گرگ“آثار خود به نام 

را برای راوی و ارکستر ساخت که به موفقییت  

 .زیادی دست یافت

فیف آثار بسیاری درژانیر هیای مختلیف    وپروک

مانند اپرا، باله، سیمفونی، موسییقی مجلسیی،    

او درسیال  .اسیت  سیاخته  …موسیقی فیلم و 

 در روز درگاشت استالین درگاشت. 0۷۷۹
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نوازی تمامی سازها در زمان راهپیمایی به شود با همیابند: ایدۀ گروهِ قهرمان، در هنگامی که گرگ اسیر میمی

ک از درون شکم گرگ سوی باغِ وحش و نیز نشانۀ زنده بودن اردک از طریق صدای بسیار آهستۀ تِمِ مخصوص ارد

 در انتهای داستان.

 در واقع، جشنِ دوستی، شجاعت و همکاری در غلبه بر خ ر و پلیدی، پایانی خوش است.

گونه نیستند. در این داستانِ موزیکال، کلمه ها در نگاه اول ساده به نظر برسند، اما واقعاً اینممکن است که ملودی

-های استادانۀ لحن، به طور واضح و زیبا درهمبسیاری از تصویرسازیو نوا، حرکت و تغییرا  موسیقی، شامل 

 اند.آمیخته

شوند تا هنگامی که ها در ابتدا تکرار میتواند داستانِ خودش را روایت کند، تِمآموزندکه موسیقی میشنوندگان می

ها یابند. آنها گسترش میواریاسیونها به هایی هستند. در ادامه این تِمها مُعَرّف چه شخصیتمتوجه شوید که آن

 توانند با هم تعامل داشته باشند یا جدل کنند و یا هماهنگ شوند.می

العاده برای آموزشِ درکِ موسیقی کالسیک نبوده و فقط مختص کودکان هم نیست؛ ای فوقاین اثر، تنها مقدمه

 بخش است.انگیز و لا بلکه اثری کامالً خاطره

 

 socialistvoice/سرچشمه: 

 

 .بشنوند اینجا در عالقمندان می توانند سمفونی را

 

 

 

  بازگشت به نمایه

 

https://socialistvoice.ie/2021/04/peter-and-the-wolf-a-work-of-socialist-realism/
https://www.youtube.com/watch?v=JPWdaLfjXYQ
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 عشق در شعرِ نیما
 دکتر محمود فلکی

 [0187)تئوری و نقدِ شعر(، نشرِ ماه و خورشید،  "سُلوکِ شعر"]به مناسبت زادروز نیما برگرفته از کتاب 

ها، اعتراض به ستم، نشان دادن کند، با بیانِ نابسامانیدر شعرِ نیما، عشق به جامعه که در سوی رهایی از ستم میل می
 یابد.ی رستگاری بازتاب مید و همدردی با فرودستان، و سرانجام با تصویرِ زندگی آرمانی و لحظهفقر و در

 

نویس معاصر، پژوهشگر و عضو پیشین شورای نویسندگان و هنرمندان شاعر، رماندکتر محمود فلکی،  گ:نژرا
تر و به قلم ایشان، یادآوری که پیش ، مهمان این شمارۀ ماست، با این"عشق در شعرِ نیما"ایران با نوشتار تحلیلی

تقدیم خوانندگان کرده  0۹۷۱اسفند  0نامۀ ارژنگ شمارۀ ماهرا در  "دربارۀ استعدادِ هنری"رسالۀ ارزشمند 
 بودیم. 

کتر د"آمده است:  وبگاهِ شخصی نویسندهو پیشینۀ فعالیّتِ ادبی و هنری و پزوهشیوی، در  محمود فلکیدر بارۀ 
ی با چاپ شعر در مجله 0۹۷0را در  اشفعالیت ادبی ( رامسر،0۷۷0)0۹۹2متولد اول خرداد  محمود فلکی؛

های شیمی و کتابداری تحصیل کرد و ویراستار دانشگاه ایران، در رشتهآغاز کرد. در  "نگین"و سپس  "فردوسی"
های شعر، ( به آلمان مهاجر  کرد... فعالیتِ ادبی فلکی پهنه0۷۱۹)0۹۶0آزاد در تهران و کتابدار بود. در سال 

و داستان  کتاب از او منتشر شده است. چند مجموعه شعر 0۷گیرد، که تاکنون داستان و نقد و پژوهش را دربرمی
ترجمه و منتشر  ای از شعرهایش به انگلیسی، سوئدی و کردیهای کوتاه و رُمان های او به زبان آلمانی و پاره

در آلمان با استقبال خوبی مواجه شده و در مد  کوتاه چند ماهه به چاپ دوم  "هاسایه"ی رُمان اند. ترجمهشده
)گاهنامه ی نقد و تئوری ادبی و بررسی کتاب  "سنجش"یر سردب 0۹۵۱و  0۹۵۶رسیده است. فلکی بین سالهای 

خوانی و در آلمان( بوده است... و به دعو  نهادهای فرهنگی و ادبی، برنامه های مختلف شعرخوانی، داستان
سخنرانی در کشورهای مختلف اروپا و همچنین در آمریکا، کانادا و استرالیا داشته است. محمود فلکی اکنون زبان و 

شناسِ آلمانی، خانم دکتر کارین افشار، سه جلد کتابِ درسی فارسی نیز کند و با همکاری زبانا  تدریس میادبی
 ".ها تألیف کرده است..زبانبرای آلمانی

 خوانیم.به قلم دکتر محمود فلکی را در ادامه با هم می "عشق در شعرِ نیما"نوشتار 

https://drive.google.com/file/d/1gtDEHFqVFUWIZQy_bV05loF8m0d7BZKk/view
http://www.m-falaki.com/home/
http://www.m-falaki.com/home/
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 عشق در شعرِ نیما
 دکتر محمود فلکی

 دگرسان عشقِ  -0

دانند. اما مهمترین نوآوری نیما در چگونه نگریستن ها میمعموالً نوآوری نیما را در شکستن تساویِ طولیِ مصراع

ی شعر دست ای که نیما به اشیا و جهان پیرامون انداخت، توانست به دگرآفرینی در پهنهبود؛ یعنی با نگاه تازه

از  [1]توان با فراروی از بینشِ سنتی، دگرگونه به هستی نگریست.که می بیابد و به شاعران پس از خود بیاموزد

گی آغاز ی نو همیشه با در افتادن با سنت و کهنهآنجا که برای نوآوری ابتدا نیاز به نو شدن اندیشه است، و اندیشه

یابد، با سنت یا با نگرش کهن نمود می« افسانه»ی های آغازینِ نوگرایی که در منظومهتپششود، نیما در می

اند. عاشق «افسانه»و « عاشق»افتد؛ و برای همین است که دو سوی جدل در این منظومه، نسبت به عشق در می

که با دگرگشتِ اجتماعی در  ، عنصر مقاومتِ سنت است؛ چرا«افسانه»های تازه، و به نوعی بیانگر نگاه یا یافته

گیرد. و نیما با نوعی خردگرایی در برابر سوی مدرنیسم، خِردگرایی در مرکز بینشِ هستی شناختی قرار می

ی عشق سنتی، یعنی حافظ را ایستد. در این مقابله یا درگیری، برترین نمایندهی تقدیرگرا میخردگریزیِ جامعه

 نفوذبیشترین آن نمایندگان که سنتی  آن باباید شعر  برای نو یا دگر کردندانست که کند. نیما میانتخاب می

فریاد  «عاشق»نقشِ در خواند و میمقابله  به را «حافظ»پس  افتاد.در دارند،جامعه  در را معنوی  –شعری 

 آورد:میبر

 ستکید وُ دروغ چه اینحافظا! 

 ستساقی وُ جام وُ میزبانِ  کز

 نیستباورم  ابد، تا اَرنالی 

 ست!روندهکه  امعاشقآنبرمن 

 ونوشدن  و حرکت مانع و است« م لق»یا  ایستاو ثابت  یا« باقی»که  عشقی نوعآن با خواهد می نیمایعنی 

روندگی یا شدن، دگرو  شدن اساسزیرا  بیابد.دست  «رونده»و زمینی  آشکار،عشقی  به بیفتد تادر است، شدندگر

یا « خیال»نباشد، خاکی و  ملموسدیگر، زبان به و « حاصلو بی حظ »عشقی را که پس ایستایی. نه است، پویایی 

که رونده و « عشقی دگرسان»شود، به سوی داند و برای گریز از فریبی که به نام عشق نامیده میبیش نمیتوّهمی 

 شتابد:پویاست، می

 که تواند مرا دوست دارد

 وندر آن بهره خود نجوید؟

 هر کس از بهرِ خود در تکاپوست

 یند گلی که نبوید[2]کس ن 

 ست.حظّ و حاصل، خیالیعشقِ بی

 آنکه پشمینه پوشید دیری،

 نغمه ها زد همه جاودانه؛

https://m-falaki.com/home2/?p=4#_edn1
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 عاشقِ زندگانیِ خود بود

 بی خبر، در لباسِ فسانه

 خویشتن را فریبی همی داد.

 خنده زد عقلِ زیرک بر این حرف

 ست.کز پی این جهان هم جهانی

 آدمی، زادۀ خاکِ ناچیز،

 های نهانی ستبستۀ عشق

 ست این حرف.عشوۀ زندگانی

 بار رنجی بسر بار صد رنج،

 -ای بشنوی راستار نکتهخواهی -

 محو شد جسمِ رنجور زاری

 ماند از او زبانی که گویاست

 [3]تا دهد شرحِ عشقِ دگرسان.

 گشتِ اندیشگی در حوزه یبعضی ها که از دگربینیِ نیما در پهنۀ عشق درکِ درستی ندارند و یا ضرور ِ دگر

کنند که نیما در بینند، تصور میی عشق را تنها در اروتیسم مییابند یا تحوّل در نگرهمعرفت شناختی را در نمی

ی تغزل تحولی به وجود نیاورده است؛ ولی او با همین دگربینی نسبت به زندگی و به تبع آن، یکی از واالترین پهنه

های دیگری به خود کند و سپس شکلجلوه می« شقِ باقیع»تبلور زندگی، یعنی عشق، که در شکل مقابله با 

، در واقع، «عشق دگرسان»گیرد، به شاعران پس از خود آموخت که عشق را نیز دگرگونه ببینند. زیرا او با طرح می

از افسانه و پاکبازی نسبت به وجودی غای  و باقی، به عشقبازی یا عشقورزی در وجودی ملموس و زنده یا این 

یابد. یعنی بدین گونه، عشق مانند بسیاری از مسائل دیگر از آسمان به زمین یا به قول نیما ارتقا میجهانی 

یابد. و همین نگاه نسبت به عشق رسد و زندگی انسانی میآید، و به س ح روشن شعور میفرود می« خاکدان»

 دهد.است که شعر نیما را بتدریج در سوی عشقِ اجتماعی قرار می

ای است که با انقالب یش نوین به جامعه که با طرح عدالتخواهی و آزادی شکل می گیرد، تبلور اندیشهاین گرا

گیرد؛ یعنی این نوع عشق اجتماعی که بتدریج در مشروطیت در ذهنیت اندیشمند یا روشنفکر ایرانی شکل می

 ردی است.های اجتماعی و فِ خواستیابد، بازتاب دگرگشتاندیشه و شعر نیما قوام می

ها، اعتراض به ستم، نشان کند، با بیانِ نابسامانیدر شعرِ نیما، عشق به جامعه که در سوی رهایی از ستم میل می

یابد. اما ی رستگاری بازتاب میدادن فقر و درد و همدردی با فرودستان، و سرانجام با تصویر زندگی آرمانی و لحظه

های مختلف، ی همدردی با انسان حرکت دارد، در شعرهای دورهر سویهی این مسائل و پدیده ها که دبیان همه

ویژه شعرهای آغازین، جنبه شعاری و مبانی عقیدتی در آنها ای از شعرها، بههای متفاوتی دارد. در پارهشکل

ود، ولی شتر بیان میاش، اگر چه عشق به انسان، منسجمحضوری پررنگتر دارد، و در شعرهای پسین و تکامل یافته

و باور به نجا  دهنده در آنها قو  دارد. و این گرایش به قهرمان یا انسان یا موجودی برتر « قهرمان»هنوز عنصر 

ی نجا  جامعه شود، بقایای اندیشهبه شکل نمادین م رح می« پادشاه فتح»و « مرغ آمین»که در شعرهای نظیر 

گری یا کیش ی سنتی و تا حدودی انقالبیی مرادگرایانهههاست، که خود مولود اندیشهای اَبَرانساندر دست

https://m-falaki.com/home2/?p=4#_edn3
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ی خود حرکتی دلپایر شخصیت زمان مشروطیت است. در واقع باید گفت که اگر بخشی از نوگرایی در سامانه

کند، هنوز بافت مناس  خود را نیافته ی آغازین یا کودکی خود سیر میدارد، ولی از آنجا که این حرکت در مرحله

 کنند.های بینش کهنه اینجا و آنجا خودنمایی میوردهاست و خ

های نخستین آزادی خواهی و عالقه های اجتماعی به شعر مشروطیت، هستهبا راهیابی هیجانا  سیاسی و خواست

گیرد و با ی نیازهای سیاسی را دربر میشود. ولی این آزادی خواهی بیشتر پهنهبه رعایت حقوق دیگران م رح می

 ماند.بالد، و عمدتاً در س ح مناسبا  عام یا کلی باقی میی انسان با انسان یا فرد با فرد فرا نمییی، به راب هتام گرا

ها تعمق بیشتری شود تا راب ه انسانهر چند در شعر آزاد نیما، گرایش به دستیابی به حقوق فرودست باعث می

سخت نسبت به وجودی برتر، همچنان هنوز آن گرایشِ جان ای عاشقانه داشته باشد، ولیبیابد و به اص الح جلوه

گسترده سخن « بازتاب دموکراسی در شعر فارسی»ی این گزارش در جستار کند. از آنجا که دربارهعمل می

گارم: یکی از افتخارا  شعر نو یا آزاد معاصر، نگفتن مدحِ شاه و ستمگر وار از آن درمیام، در اینجا تنها اشارهگفته

و ستایش او جایگزین مدح و ستایش خدا و شاه و « قهرمان»به « عشق»ست )جز در مواردی استثنایی(؛ ولی ا

که برای رستگاری ظهور « ای از آتشبا تازیانه»گوید می« مردی»از « گل مهتاب»شود. نیما در شعر میهن می

یابد، و یا آلیستی میتجلی ایده« مرغ آمین»کند، که این حالت در می

« زمان اسار »و « زندگی با اوست»، “گوهر امید„همچون « پادشاه فتح»

بهار دلگشای روزهایی هست »یابد و مظهر با حضور او پایان می

 «دیگرگون.

بینیم که این حالت همچنان در شعر دیگران نیز در پس از نیما می

ام و یابد، که در جای دیگر از آن سخن گفتههای متفاو  ادامه میشکل

 گارم.رای جلوگیری از تکرار، از آن در میب

ای از معرفت روشنفکر ایرانی است که با وجود ی اینها نشانگر سویههمه

ی تقدیرگرایانه آغشته مندانه نسبت به آینده، هنوز به نوعی اندیشهاندیشد، ولی با نگرش یقیناینکه به تغییر می

به مراد یا اَبَرمرد، همچنان در اندیشه و روان روشنفکر ایرانی است. با چنین نگرشی است که وجود فراتر یا عشق 

ی مراد و مریدی در ساخت تفکر ایرانی کند و راب هی آحاد اجتماعی رشد میزید و کیش شخصیت در همهمی

د با یابد و مانع از خودیابی و رسیدن به فردیت و یا پیوند طبیعی و دموکراتیک بین انسان و انسان یا فرتداوم می

 شود.فرد می

 طبیعت به عشق -0

ام که در ام و نوشتهی شاعر با طبیعت سخن گفتهدر مورد راب ه« بازتاب دموکراسی در شعر فارسی»من در جستار 

ای است برای تشبیه کند، و طبیعت عمدتاً وسیلهشعر کالسیک ما شاعر به سوی یگانگی با طبیعت حرکت نمی

شود. و بعد از ذکر دتی یا اخالقی وارد شعر میای عقیاجزای معشوق یا تمجید ممدوح، و یا برای رسیدن به نتیجه

ام که در شعر عرفانی ما نیز، با ام. در آنجا نشان دادههایی از شعر کهن ما، گسترده به این مبحث پرداختهنمونه

شود، ولی هنوز طبیعت )حتی در بهترین حالت( ابزاری بیش نیست، و تر میوجود اینکه به راب ه با طبیعت نزدیک
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کند. در شعر مشروطیت نیز یا به خاطر حضور شدید مچون وجودی مستقل یا یگانه با شاعر عمل نمیخود ه

اجتماعی، جایی برای نگاه تازه به طبیعت وجود نداشت و یا اینکه نگرش به طبیعت هنوز با  –مسائل سیاسی 

 یافت.ذهنیت کهن و یا با بهره جویی از همان تصاویر پیشین موجودیت می

ی استقالل طبیعت در بیان شاعری از آنکه به شعر نیما بپردازم، با آوردن چند نمونه، به مسئله اما پیش

  اندازم، تا موضوع روشنتر شود:و یا یگانگی شاعر با طبیعت نگاهی می

ی اشیا یا اجزای طبیعت است، که بهترین پدیده از این حالت، شعر هایکو است. در شعر هایکو، نقش اصلی به عهده

گیرد، اشیا خود همچون وجود مستقل، نشأ  می«* نذِ»انسان نیز جزئی از آن است. در این نوع شعر، که از آیین 

نه مانند انسان، که برابر با انسان، و یا در یگانگی با انسان حرکت دارند؛ زیرا در این نگرش، انسان نیز چون هر 

ه سایر اجزای طبیعت ندارد؛ و در واقع، طبیعت و انسان از گونه برتری نسبت بیابد و هی شیئی دیگر موجودیت می

 یک گوهرند، از همین رو، در شعر هایکو، منیتِ شاعر راهی ندارد.

 هایکو؛ شعر در ِطبیعت مستقلّ حضور از هایی نمونه -الف

 خواهند سایه )بر آب( بیفکنند؛غازهای صحرایی نمی

 ی آن نیستآب هم در اندیشه

 در خود بگیرد. که تصویرِ آنان را

 یا:

 روز دراز!

 زورق را با ساحل

 گفت و گوهاست.

عملی یا سکو  خویش ، هر کدام همچون وجودی مستقل در عمل یا بی«آب»و « غاز»که درهایکوی نخست، 

مختارند. یعنی در اینجا عناصر طبیعت )غاز و آب( ابزاری برای تشبیه و چیزی انسانی نیستند، بلکه خود، حضوری 

کامالً مستقل، جدا از انسان دارند، و یا مانند 

اند. نشسته“ گووگفت„هایکوی دوم، با هم به 

بر « گووگفت»اما باید توجه داشت که این 

ها که در ای از شعرها یا منظومهخالف پاره

آنها گفتگوی دو موجود غیر انسانی )مثل دو 

حیوان یا گیاه( برای نمایش واقعیتی اجتماعی 

گرفت ای نتیجه گیری اخالقی صور  مییا بر

)عمدتاً در شکل تمثیل(، در اینجا هیچگونه 

هدف یا پیام اجتماعی یا اخالقی در پشت 

شعر نهفته نیست، بلکه در ذهنیت شاعری که این شعر را گفته، زورق و ساحل براستی با هم گفتگو داشته اند. 

 راستای درک وجود مستقل طبیعت حرکت دارد.یعنی در آن، همه چیز در نزدیک شدن به طبیعت و در 

چند در شعر آزاد نیما، گرایش به دستیابی به حقوق هر 
ها تعمق بیشتری شود تا رابطه انسانفرودست باعث می

ای عاشقانه داشته باشید، ولیی   بیابد و به اصطالح جلوه
سخت نسبت بیه وجیودی برتیر،    هنوز آن گرایشِ جان
 .کندهمچنان عمل می
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 طبیعت: با انسان یگانگی در هایکو شعر از ای نمونه -ب

 زیر یک بام

 روسپیان نیز خفته بودند؛

 [4]شبدرها و ماه.

قدر طبیعی است، که حضور خود ورشان هماندر اینجا روسپیان دیگر موجودا  منحط یا پستی نیستند، و حض

تابد. یعنی هی  تفاوتی بین روسپی وشاعر و شبدر و ماه وجود شاعر و شبدرها، و نیز ماه که بر همه یکسان می

 یابد.ندارد و انسان در یگانگی با طبیعت معنی می

ام تا ابتدا چگونگی استقالل و یگانگی با طبیعت را در شعر نشان دهم و سپس به شعر ها را از آن رو آوردهاین نمونه

 «نذِ»نیما برسم تا ببینم که در رسیدن به وجود مستقل طبیعت و یا یگانگی با طبیعت، لزوماً نباید شاعر به آیین 

آنکه پایبند رسد، بیه این همانی با طبیعت میبیعت به نوعی بگونه که نیما در عشق به طباورمند باشد؛ همان

 باشد. «نذِ» فلسفۀ

پیوند نیما با طبیعت که گاه در همدلی با طبیعت، گاه عشق به او و گاه در راستای عشق به انسان از درون طبیعت 

گونه ای دارد. همانویژه رسد، در شعرهای او تجلیطبیعت می –انسان  –ای از یگانگی شاعر گارد و در چرخهمی

داند، بر این باور است که: می« انسان را جزئی از طبیعت»ام، نیما ضمن اینکه که در جای دیگر نیز اشاره کرده

(. و این ۷۱2)نامه ها، ص « کنیم، اشیا نیز به نوبه خود در ما تصرف دارند.گونه که ما در اشیاء تصرف میهمان»

شود تا نیما گاه با طبیعت به گفتگو بنشیند. اما این گفتگو یکسویه طبیعت باعث میهمانی انسان و نگرشِ این

که دریا و شاعر با هم به گفتگو « در جوار سخت سر»گوید. مانند شعر نیست؛ طبیعت نیز با شاعر سخن می

، او حتی با شودنشینند. اما گفتگوی او تنها به اجزای درشت یا با عظمت طبیعت همچون دریا محدود نمیمی

 گوید:خُردترین و ناچیزترین اندامِ طبیعت مانند سوسک و ش  پره نیز سخن می

 گم کرده راهش در شب تاریک …چوک و چوک! 

 شب پره ی ساحل نزدیک

 کوبدم بر پشت شیشهدمبدم می

 شب پره ساحل نزدیک!

 در تالش چه مقصودی؟

 خواهی؟از اتاق من چه می

 گوید:)روی حرفش گنگ( میشب پره ساحل نزدیک با من 

 چه فراوان روشنایی در اتاق توست!»

 باز کن در بر من

 «آورده شب در من.  خستگی
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یابد. این ی همدردی با آن، همچنان که با انسان، نمود میافزون بر این، عشق نیما به عناصر طبیعت، در سویه

نشیند و یا به غمگساری برای تنهاییِ یک گاو مثل آنجا که شاعر در مرگ یک پرنده )کاکلی( به سوگ میحالت به

 یابد:گوید، تجلی می)کک کی( دردمندانه سخن می

 کشد از بیشه خموشدیری ست نعره می

 که مانده گم.« کک کی»

 ها نهفته پری واراز چشم

 زندان بر او شده است علفزار

 بر او که قرار ندارد

 هی  آشنا گذر ندارد.

آید؛ یعنی یک نوع پیوند یا همدلیِ متقابل است که طبیعت نیز گاه به یاری انسان می و در این همدلی با طبیعت

شتابد و نه تنها سوسمار و نیلوفر به سوی خانه می« مانلی»بین انسان و طبیعت وجود دارد؛ مانند آن دمی که 

کنند تا او به آسانی هموار میها و رودها، مسیرش را گشایند و کوهوحشی به فکر اویند، بلکه گیاهان، راهش را می

 به مقصد برسد:

 دُم علم کرده به سنگی چاالک

 سوسماری به تن سربی رنگش گفت:

 مرد دیر آمده از راه سفر، صبح رسید.»

 «بر تن سنگ هم از شبنم شب رنگ دمید، آب دوید.

 قدمی چند از آن سوتر، با روی کبود،

 دید نیلوفر را بر سر شمشاد که بود

 وحشی با او: گفت نیلوفر

 گوید آن حیوانکراست می»

 دهند از پس این پرده که هست،می

 پرده داران سحر،

 روشنی دست بدست

 زن تو چشم براه است هنوز

 «مانلی تند برو صبح شده است!
… 

 در تکاپوی و شتاب

 گشته هر پشته خاکش هامون

 کآسان گذرد [6]«لم»و  [5]«چماز»پل بیفکند 

 سنگ بر سنگ شکستند از هم

 کاو به منزلگهِ خود راه برد.
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« مهتاب»گیرد، در شعر طبیعت قرار می سازگاری باحضورِ مستقلِ طبیعت و یا یگانگی با طبیعت که در سوی هم

 یابد:نیز نمودی ویژه می

 نگران با من استاده سحر

 خواهد از منصبح می

 جان باخته را بلکه خبرکز مبارک دمِ او آورم این قومِ به

ر فرات« صور ِ ماه»یا « دستِ روزگار»کردن یا شخص گردانی اجزای طبیعت مانند در اینجا شعر از حدّ ِ انسانی

گیرد، بلکه خود مانند رود و طبیعت به عنوان ابزاری جهت ایجاد راب ه بین دو عنصر یا تشبیه قرار نمیمی

شاعر نگران است )نگران با من استاده سحر( و از شاعر، همچون موجودی برابر،  -موجودی مستقل همراه انسان

یکسان نگری یا این همانیِ انسان و طبیعت در  یخواهد از من(. و این نشانهکند )صبح میچیزی را م البه می

 شعر نیماست، که از عشق او به طبیعت نشان دارد.

 آرمانی عشقی و ابدی انتظارِ -1

کند. در اینگونه شعرها، دست ویژه شعرهای پسین، عاشق در انتظار ابدی سیر میای از شعرهای نیما، بهدر پاره

 یابد.ی باروری محال تجلی میگارد و در باوری در سویههجرانی در میهای نیافتن به معشوق از حد گالیه

یابد، بتدریج در هیئت های گارنده یا رمانتیک حضور میی نالهوار و گاه در پردهحسر  او، اگر در آغاز گالیه

در هماهنگی موید؛ گویی در آن لحظه، همه چیز در جان او، ها نمییابد که دیگر در س ح زخمهنگرشی قوام می

نشیند. از منشور چنین کند و همچون تبلور ناخشنودی دست آموز، به بار میجهان بیرون و درون، رسوب می

 یابد.بلوری است که رنگ و بیرنگی در قامت واژه بازتاب می

 داند هرگزاندیشد یا در انتظار معشوقی است که میو چنین است که حتی هنگام پیری همچنان به معشوقی می

شود. این انتظار به نوعی مایه مینخواهد آمد. گویی در این انتظار، رنج شیرینی نهفته است که زندگی بی آن، بی

ی گاارد. شاید عالقه نیما در به نظم کشیدن قصهی نیما به نمایش میهای شاعرانهحضور عشق را در همه لحظه

گردد، از چنین حس و گرایش او رود و هرگز بازنمی، چوپانی که در پی علفِ شفابخش برای معشوق می«الیکا»

چوپان و  الیکا نویسد،می« پی دارو چوپان»حکایت دارد. نیما این قصه را ابتدا به نثر و سپس به نظم به نام 

دهد. ولی وقتی به کمانداری زبردست است که یک روز هنگام غروب، حیوانی )شوکا( را هدف تیر خود قرار می

اش اصابت کرده یابد که تیر الیکا به سینهشود، با شگفتی زنی زخمی و ناالن را میه نزدیک میشکار تیر خورد

کشد و به آبادی خود خواهد که با علف شفابخشی او را درمان کند. الیکا، زن را به دوش میاست. زن از او می

بعد از آن دیگر »بیاورد. « علف دارو»جنگل  رود تا ازخواباند و خود میبندد و در بستر میبرد. او زخم زن را میمی

 [7]«کنند.کسی ندانست آن دو تن که بدین سان به هم رسیدند چه شدند و به کجا رفتند و چگونه زندگی می

ن است به الیکا. زن که الیکا هرگز او را ندیده و اما آنچه که در این قصه در راب ه با بحث ما اهمیت دارد، سخنان ز

آید. در یک جا صدای ما با هم صدای تو با من آشناست. گویی از دل من بیرون می» گوید:شناسد به او مینمی

 ایم. مانند دو کفۀ نارنج، ما با هم جور واند. اگرچه تو مرا ندیده باشی. گویی ما پیش از این با هم بودهزاییده شده

 «وقت زندگی ما آرامش دائمی خواهد گرفت.جفت خواهیم شد. آن
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 های زن را به شعر چنین بیان می کند:و نیما گفته

 آشیان من و تو بر سر یک جای قرار

 گفته اند این به من آن فال زنان

 طالع ما ز نخست

 داشت با هم پیوند

 تو ام آنگونه که من ترا بوده

 ای نیز مرابوده

 ی نارنج بریده به نهانش دستیکفههمچو دو 

 وین دَمش داده همان دست نهان پیوستی

 در تو من با دل دارم پیوند

 آشناییم از این ره به زبان دل هم.

 دانیتو زبان دل من می

 خوانی.وز زبانم دل من می

 

ی نارنج کفه»بیان این قصه نشانگر نیاز نیما به همان جفتی است که همچون 

آرامش »اش به شود یا به یگانگی برسد تا در زندگی« جفت و جور» با او« بریده

تواند وجود داشته باشد. دست یابد. و این خیال در نزد هر کسی می« دائمی

ی دهندهگردد که شاید نشانی خیالی خود مییعنی هر انسانی در پی گمشده

ی شیرین بدل ی عرفانی باشد؛ اما در نزد نیما این انتظار به رنجدوام اندیشه

 کند تا به نوعی رهایی دست یابد.شود؛ چرا که آن را دست آموز میمی

گویند او ]الیکا[ هنوز زنده است و می»نویسد:درهمین قصه، نیما از قولِ عوام می

کند. به این ها زخم را درمان نمیکدام از علفآورد، اما هی تا زنده است علف می

پروایی بینند، با همه غرور و بیپروا هر وقت هنگام غروب، شوکایی را در جنگل میهای مغرور و بی[8]جهت دیزنی

 «ترسند نازنین ]زن[ باشد و به زحمت نگهداری او دچار شوند.سازند؛ زیرا میخود او را هدف تیر نمی

کند عمر سپری می« شوکا»ای است که مدام هنگام غروب در انتظار جوان، شکارچیهای «دیزنی»اما نیما برخالف 

داند که و می« به زحمت نگهداری از آن نازنین دچار شود»)ترا من چشم در راهم شباهنگام(. او دوست دارد که 

ز دوام نیابد و هرگ« زخم سینه»نهفته است. او حتا دوست دارد که آن « زحمت»چه رنج شیرین و آرامشی در این 

گیرد؛ که البته به ، که زخم عشق است، جان می“زخم„باشد؛ چرا که او از همان نوع “ علف دارو„او مدام در پیِ 

 نوعی خودآزاری شباهت دارد که ادبیا  عاشقانه ما را شکل داده است.

نامش را می داند و نه او نام کند که دیگر نه اش(، از عشقی یاد مینیما در هنگامۀ پیری )دو سال پیش از مرگ

 آورد:شاعر را به یاد می

 اکنون که رنگ پیری بر سر کشیده ام

 های تلخست باز در سرم از عشقفکری
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 لیک او نه نام داند از من، نه من از او

 فرق است در میانه که در غره یا به سلخ.

 البته احتماالً این شعر پاسخی است به یک رباعی خیام که می گوید:

 چون عمر به سر رسد، چه بغداد و چه بلخ

 پیمانه چو پر شود، چه شیرین و چه تلخ

 می نوش که بعد از من و تو ماه بسی

 از سلخ به غره آید از غره به سلخ

 

یابد، عشقی ها بگوید. اما آنچه در شعر نیما نمود میخواهد از تفاو  زمان و مکان و عشقو نیما در واقع می

یا معشوق خاص، « نام»شود. در نزد او دیگر ست، بلکه عشق، در کلیت آن، در او بیدار میمشخص یا روشن نی

اش حضوری حضور ندارد، بلکه معشوقی همیشگی است که شاعر در آرزوی خود پرورانده است و یا در جان زنانه

انسانی  –نجی ابدی ابدی دارد؛ معشوقی که هرگز به او دست نیافته است. حسر  او، نه حسرتی گارا، همچون ر

است، بازتاب می یابد. حسرتی که ناشی از دست نیافتن شاعر به آن در وجود انسانی که عشق را درونی خود کرده 

دهد که ای است که شاعر در جهان خود آفریده بود. این حالت نشان میعشق حقیقی یا کامل یا آن وجود یگانه

کند، خود هنوز کامالً از آن اندیشه اعران گاشته مانند حافظ انتقاد مینیما با اینکه از نوع دیدار عشق از سوی ش

تواند در کمال کند. چرا که هی  چیز نمیاش با عشق خودنمایی میفاصله نگرفته و نوعی نگاه عرفانی در مواجهه

قیقتی را م لق تجلی یابد و به تعبیر نیچه، توّهم هرکس، حقیقت اوست. و شاید شاعر نیز با توّهم خود، ح

سازد؛ ولی رسیدن به آن مرحله از بلوغ که انتظار برای دستیابی به آن نیمه گمشده، همچون راز ناگشودنی در می

 است: [9]«فراسوی نیک و بد»های جوانانه را برتابد، نشانگر شدنی در جان ببالد، بی آنکه دیگر زنجموره

 ترا من چشم در راهم شباهنگام

 ، سایه ها رنگِ سیاهی[01]گیرند در شاخ تالجنکه می

 وزان دلخستگانم راست اندوهی فراهم؛

 ترا من چشم در راهم.

 خفتگانندماران ها چون مردهشباهنگام. در آندم که برجا، دره

 در آن نوبت که بندد

 دست نیلوفر به پای سروِ کوهی دام،

 کاهمگَرَم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی

 ترا من چشم در راهم.

 

وجهِ عشقِ »یا « شعورِ عاشقانۀ اجتماعی»کوشد در این شعر به در بررسی انسان در شعرِ نیما می مختاری محمد

 گوید:نهفته است، دست یابد. او در ارتباط با همین شعرِ نیما می« در تعبیرِ نمادها»که « اجتماعی
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ی عاشقی که چشم به راه است، با عاشقی که چشم به راهِ سعاد ِ بشری است...، هم با دلتنگی و شوقِ عاشقانه»

 [11].«فردی او همراه است، و هم با تنهایی و شورِ عاشقانۀ اجتماعی و مبارزه و استقامتِ او هماهنگ است

هر چند در شعر نیما، وجه عشق اجتماعی، نمودی مشخص دارد که گاه در تعبیر نمادها نهفته است، که در جای 

آن را توان یابد، نمیخود از آن سخن گفته ام، ولی شعرهایی از این دست که در آن معشوق در هیئت فرد نمود می

در وجه عشق اجتماعی گنجاند. علت این اشتباه در نزد برخی دیگر که تمایل به دیدار یا تحلیل جامعه شناسانه 

گردند، در عدم دریافت دارند و در هر اثری در پیِ مسائل اجتماعی می

چگونگی برخورد نیما با معشوق یا آن نیمه گمشده یا به طور کلی 

های عادی حیا ، در ناهشیاری حظهاست که با فراروی از ل« عشق»

شود. فضایی را که نیما در این شعر ایجاد کرده شاعر پیدا و ناپیدا می

)شباهنگام و در جنگل(، گویی خود، الیکایی است که در غروب جنگل، 

 چشم در راه معشوقی نشسته تا با او به یگانگی و آرامش ابدی برسد.

ی مشخص، همچون همهدر شعرهای آغازین نیما، عشق یا آن زن 

های جهان، پیکری روشن دارد و دیدار آن براحتی میسر است؛ معشوقه

ای در حضور عشق اگر چه دست نیافتنی باشد. و یا عشق در دوره

شود یا در هنگامه پرتاب شدن در اجتماعی و در دیدار جامعه، گم می

تاریخی، فراموش می شود. ولی در  –هیاهوی انفجارهای سیاسی 

های تلخ و شیرین اوست، ی تجربههای پسین او، که تبلور همهشعر

ی احساسی ساده را مجال میدانداری است های گارندهدیگر نه تراشه

ی درون او ی تالطم آرام شدهو نه هیاهوی واقعیت بیرونی، بازدارنده

تواند باشد، که در شکل حسر  یا بیان یادها در انتظار پایان ناپایر می

کند. و برای همین است که نیما برای رسیدن به آن عشق که جلوه می

 گوید:جوید. او در این باره میدر فراسوها ناپیداست، با بینشی آرمانگرایانه راه می

رسیم، به عشقی که شهوا  را بدل به احساسا  کرده است و در شاعر به عشقی که تحول پیدا کرده است می»

این عشق، مبهم است و راه به تاخت و تازهای دلهایی می دهد که رنج  …تواند به سنگ هم جان بدهد می

خواهم از شهر بیرون رفته او را پیدا می …برند؛ آن را که می جویند در همه جا هست و در هی  کجا نیست می

 [12]«های دنج و خلو  و خاموش نظر بیاندازید، باقی حرف مرا با شما خواهند گفت.کنم. به بیابان

برند، مخصوص هایی دارد که رنج میاست و تنها راه به دل« مبهم»جال  اینجاست که نیما این نوع عشق را که 

آن   ام، شاعر کسی است کهگفتهرا( )تحلیل شعر ری« ایصدای اس وره»داند. همانگونه که در جستار می« شاعر»

شناسد و در پی صید آن لحظه است. شاعر واقعی، مانند عاشق واقعی، لحظه ها را لحظه حضور وجود گمشده را می

داند. اما آگاهی از لحظه نوشی، به مفهوم پیدا کردن آن نیست؛ چرا که نیما را می« لحظه نوشی»شناسد و می

بیاید، که از یکسو نشانگر جفت جویی اوست در رسیدن به همان « خلو  و دنج هایبیابان»خواهد او را در می

به یگانگی برسد، و از دیگر سو، این عشق، همان عشقی « دو کفه نارنج بریده»یا زنی که با او همچون « نازنین»

با عشق حافظ،  ، در ارتباطهومن محمود رمانتیک است و یا همان عشقی است که -تواند باشد که بیشتر آرمانیمی

در شییعرهای آغییازین نیمییا،  

عشییق یییا آن زن مشییخ ،  

هیای  ی معشوقههمچون همه

جهان، پیکری روشین دارد و  

دیدار آن براحتی میسر است؛ 

اگر چه دست نیافتنی باشد. و 

ای در حضور یا عشق در دوره

عشق اجتمیاعی و در دییدار   

شیود ییا در   گیم میی   جامعه،

هنگامییه پرتییاب شییدن در   

 –هیاهوی انفجارهای سیاسی 

 تاریخی، فراموش می شود.
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یعنی عشقی که بیشتر زیبایی روان و جان در آن م رح است. اگر به بیت زیر از حافظ  نامد،می« افالطونی»آن را 

 شباهتِ فراوانی وجود دارد: –در ارتباط با عشق  –ی نیما و این بیت حافظ بینیم که بین آن گفتهتوجه کنیم، می

 ای است نهانی که عشق از آن خیزدلطیفه

 ستکه نامِ آن نه لبِ لعل وُ خطّ ِزنگاری

ل  لعل و »؛ حافظ این عشق را در حُسن ظاهری یا «عشق مبهم»گوید، و نیما از می« عشقِ نهانی»یعنی حافظ از 

 گویند.داند، که هر دو انگار از یک چیز سخن میبه دور می« شهوا »بیند؛ و نیما نیز آن را از نمی« خط زنگاری

کند، چرا خود گیرد: نیما که در آغاز برای نو شدن، از سنت عشق حافظ انتقاد میا این پرسش شکل میاما در اینج

ای از زندگی شعری خود به آن باورمند بوده است؟ اندیشد که حافظ در مرحلهدر پایان عمر به آن نوع عشقی می

ن همانند اخوان ثالث در پایان عمر بدان آیا این نوع بازگشت اندیشگی در نزد نیماست؟ همانگونه که برخی شاعرا

 اند.مبتال شده

ی ایستایی قرار دارد، به و ثابت است و در سویه« باقی»اما باید توجه داشت که نیما با آن نوع عشق حافظ که 

بینیم که در سوی پیوستن به اصل یا پردازد؛ ولی در این نوع عشق آرمانی، ما آن نوع عشقی را نمیمقابله می

گیرد که در عشق، وحدتی ای سرچشمه میکند، بلکه از همان اندیشه آرمانگرایانهد  وجود عرفانی میل میوح

آید که در ناهشیاری انسان جوید، و یا اینکه از آن نیاز به جفت جویی برمیانسانی یا وحد  در زیبایی جان را می

همه »است و « مبهم»گیرد که به قول خودش یزید. و شاید نیما از احساس یافت چنان جفتی جان مشاعر می –

 «:روی پوشیده است»داند که از او می« آفتابی»؛ عشقی که نیما آن را «جا هست و هی  کجا نیست

 آفتابِ من

 های دورست از من در میان آب روی پوشیده

 سُراید:و شاید به همین خاطر است که در انتظاری ابدی می

 کاهماز یادت نمیگَرَم یاد آوری یا نه، من 

 ترا من چشم در راهم.

 

 0170محمود فلکی/ هامبورگ/ آذر 

 

 :هاپانوشت

از نگارنده « نگاهی به شعر نیما»های گوناگون نوآوری نیما مراجعه کنید به کتاب . برای آگاهی بیشتر از جنبه0

 (0۹۵۹)تهران، مروارید، 

پردازد، ولی نیما به آن زندگیِ شعری خود به عشقِ خاکی نیز میای از . البته باید توجه داشت که حافظ در دوره0

 تازد.ی حافظ که عشقِ الهوتی را نمایندگی می کند، میبخش از اندیشه

( 0۹۶0؛ ترجمه احمد شاملو و ع. پاشایی )تهران، مازیار «هایکو، شعر ژاپنی„. نمونه های شعر هایکو از کتاب ۹

 برگرفته شده است.
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 . نام گیاهی مانند سرخس0[5]

 . نام گیاهی از گونه تمشک وحشی۷[6]

 .۹۱۵-۱(. صص 0۹۵0. نیما یوشیج؛ مجموعه کامل اشعار )تهران، نگاه ۶

 نام روستایی است در مازندران. دیزنی، ۵

* عنوان کتابی است از نیچه که داریوش آشوری آن را به فارسی Jenseits von Gut und Böseی* ۱

 (.0۹۶0برگردانده است )تهران، خوارزمی، 

 . نام درختی است جنگلی۷

 .02۷( ص 0۹۵0. محمد مختاری؛ انسان در شعر معاصر )تهران، توس، 02

 .00۷ – ۹(. صص 0۹۶۱نیما یوشیج؛ درباره شعر و شاعری )تهران، دفترهای زمانه، . از مجموعه آثار 00

 سایت دکتر محمود فلکی سرچشمه:

به  در هند و سپس چین و ژاپن، ای از بودیسم، شاخه chanبا ریشۀ چینی واژۀ (: Zenفلسفه یا آیینِ ذن )* 

. تفکری که تاکید فراوانی بر تفکر لحظه به لحظه و ژرف به ماهیت اشیاء "ورشدن استدر بحرِ تفکر غوطه"معنای 

. تحت تاثیر این اندیشه آثاری نیز  در زمینۀ نقاشی و شعر و معماری و به ویژه و جانداران به وسیلۀ تجربه دارد

 ( گنژرا) در ژاپن آفریده شده است. Zengaنقاشی 

 

 یاد هوشنگ گلشیریدکتر محمود فلکی در کنار زنده

 

 بازگشت به نمایه
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 آذین به زردشت اعتمادزادههای م.ا.بهنامه
 خسرو باقری

 

ان متفکری سرشناس، مترجمی نامدار، به عنو آذین( راو فرهیختگان، محمود اعتمادزاده )م.ا.به مردم آگاه ایران
ای توانا، روزنامه نگاری برجسته، از بنیان گذاران کانون نویسندگان ایران و شورای نویسندگان و نویسنده

اما او در عین حال همسر و اجتماعی حقوق کارگران و زحمتکشان می شناسند؛ -هنرمندان ایران و فعال سیاسی
ادامه تحصیل ایران را ترک به قصد  0101در سال  "زردشت"پسر هم بود. یکی از دو پسر او  پدر سه دختر و دو

از فرودگاه مهرآباد تهران با مشایعت پدر و مادر و خواهران و برادرم و  0101بهمن  00صبح روز  1ساعت "کرد. 
ایران را به سوی آلمان غربی ترک می گویم. هوا ابری و بارانی است و باران تنی چند از خویشان و دوستان، خاک 

اشک های مادر و خواهرانم نیز بدرقه راهم می شود. صدای لرزان به آذین موقع خداحافظی که فقط می گوید: 
ها زردشت اعتماد زاده  نامه هایی بعد ".در گوشم طنین می اندازد "مرد باش"

او نوشته بود در کتابی به  به 0117تا  0101ال های بین را که پدر در فاصله س
)از خواب تا بیداری، زردشت اعتمادزاده، چاپ منتشر کرد.  "از خواب تا بیداری"نام 
 ، انتشارا  نیل، تهران( 0۹۷۵، چاپ دوم0۹۷۶اول 

زردشت، پس از سال ها دوری از میهن، در گرما گرم پیروزی انقالب و شور و 
برانگیخت، به ایران آمد و چند ماهی بود و سپس به محل کار و شوقی که 

به بعد، کم و بیش  0110سال  تحصیل خود در فرانسه بازگشت. از نیمه دوم
هایی ه خانه تلفن می زد و گاه هم نامهبار، زردشت بای یکای دو هفتههفته

قطع کرد: ک دو توفانِ هولناشد. این نامه ها را و بدل می میان پدر و پسر ردّ
بامداد روز جمعه "به آذین و دیگری  0160تا  0160 یکی بازداشت سال های

، در تلفن خبر داده شد که پسرم زردشت، دکتر روانپزشک 0170دهم دیماه 
شب درگذشته است. خبری کوتاه و ناگهانی، حومه شهرلیل فرانسه، همان در

این بار نامه  "آن در همین چند کلمه سربسته بماند. که یادِ تبر. بگذریم، همان بهتر چینی، مانند ضربۀمقدمهبی
(  0170– 0110نامه هایی که من در این بیست سال ) "بود پدر به چاپ سپرد.  هایی را که پدر به پسرش نوشته

اعتمادزاده هایی به پسر، محمود )نامه ".خودم برایم پس فرستاده شد برای زردشت نوشته ام، چندی پیش به خواهشِ
 ، نشر و پژوهش دادار، تهران(0۹۱0، چاپ اول، بهار "آذین م.ا.به"
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بازتاب یافته است. من ها  آذین که در این نامههای م.ا.بهاندیشه رنگِوجویی است در دریای آبیستاین نوشته جُ
خوانندگان  صفحه در اختیارِ کر شمارهجز با ذگزاره های موُ تکمیلی در قالبِ ها را بدون هی  توضیحِاین اندیشه
 ها را به خواننده وا گذار می کنم.دهم و تحلیل وتفسیر این گزارهقرار می

 

 ☘☘ ☘ 

 آرمان:
. هدف خود  را در زندگی به روشنی معین کن و پیش چشم داشته باش و به هی  مانعی در سر راهش تسلیم نشو 0

بخواه. از هی  مشکلی نترس بلکه راست به پیشوازش برو. نیروی و از خود  همیشه بیش از آنچه تا کنون خواسته ای 

جسمی و روحی انسان خیلی بیش از آن است که خودش فکر می کند. خیلی خیلی بیش تر. خود  را به بیش تر 

 (00، ص  0خواستن و بیش تر طل  کردن از خود  عاد  بده...)ر. ک. 

چیز انسانی و باید انسان  . مسلما هی  انسانی فروشی نیست و تو پیش از هر0

باقی بمانی. و این رفتار تواست که باید بی سخن حتی توهم برخی خوش رقصی 

 (0۷، ص 0ها را از بین ببرد.)ر. ک. 

. این همه، وامی است که بر ذمه توست و باید روزی به وجه احسن با ۹

و خدمتگزاری در حق مردم و آب و خاکت بپردازی. مردم را با همه کوچکی ها 

بی چارگی هاشان دوست داشته باش، برای این که تو خود  هم یکی از آن 

هائی و هر چه داری از آن ها و با آن ها داری. به کسی فخر نفروش ولی انسان 

و انسان بودن را مایه فخر خود  بدان. یرای این که همین موجود گیج و گول و 

اجت و سماجت و با غلبه بر اشتباه کار و ناتوان، ذره ذره، قدم به قدم ، با لج

ترس و ناتوانی خودش و با به زنجیر کشیدن طبیعت حیوانی خودش تا به این 

جا که می بینیم آمده است و به جاهایی خواهد رفت که حتی تصورش امروزه 

برای مردم عامی و عادی مثل من ممکن نیست. منظورم این است که در عین فروتنی و خاکساری مغرور و سرافراز 

 (02، ص  0باش و از خود  همیشه بیش از آنچه کرده ای و بوده ای انتظار داشته باش...)ر. ک. 

. ملت ها همه خانواده هایی از واحد بزرگ بشریتند. همه آزاد، همه برابر، همه برادر. و از آن میان تو یکی از برادر 0

مانی. منظورم از تو ملت توست که باید با های ارشدی. سعی کن شایسته این مقام باشی و به تمام معنی ارشد ب

کوشش در راه دانش و پیشرفت صنعتی و فرهنگی و احترام به آزادی فرد و اندیشه پایگاه تاریخی خود را از نو اشغال 

 (۹0، ص  0کند.)ر. ک. 

ند و . بهترین انسان ها خواب بهشت می بینند و زندگی را در حد توانائی خودشان یک قدم کوچک جلو می بر۷

،  0آراسته اش می کنند. همین برداشتن یک قدم کوچک کلی کار است و نوید بهشت آینده را می دهد.)ر. ک. 

 (۷۹ص

. نگاه تان به قله های زندگی باشد. مبادا الی و لجن که ناچار پا در آن می گاارید، نگاه تان را از آسمان بدزدد...)ر. ۶

 (۵۹، ص  0ک. 

ه سعی کنی زندگیت را بر یک خط اعتدال راه ببری؟ شاید پیدا کردن چنین خط و . عزیزم، چه عیبی دارد ک۵

راستایی برایت دشوار باشد ولی سعی بکن. مراق  رفتار خود  و واکنش دیگران باش و بر همین اساس زیاده روی 



0022/ مهر و آبان 02دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا     

اعتمادزاده زردشت به آذینبه.ا.م هاینامه 49   

 

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

ناچیز هر روزه کمی فاصله بگیری، می بینی که اصال ارزش ندارد که خود  را در آن غرق کنی. تو پرواز  رو به اوج 

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

نهایت تالش و تکاپو شان بر س ح خاک است، برای یک دانه گندم یا یک ران ملخ مرده. میل دارم چشمت حجم 

 (. ۱0، ص  0زندگی، زیر و باالی زندگی را ببیند، نه همان س ح آن را.)ر. ک. 

می تواند مشترک باشد، آئین مردمی  –طور کلی هر جوان دیگری از فرزندان وطنم و به  –. آنچه میان من و تو ۱

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

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

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

آن که شخص به پاره ای تنگ نظری ها یا دشمنی ها نسبت به مردم دیگر کشیده شود. مردم دوستی بسیاری از 

ری می آموزد، در همان حال قدم های ما را در راه حقیقت تضاد های س حی را حل می کند، گاشت و بردبا

 0استحکام می بخشد و نیازی به گفتن نیست که در نظر من نه بردباری بی تفاوتی است و نه گاشت، تسلیم...)ر. ک. 

 (۱0، ص

هر دو در  . دستم به قلم نمی رود، از هر چه سخن و واژه و معنی و مفهوم ومعنی دلزده هستم، بس که واژه و معنی۷

این روزگار روسپی صفت اند. از حقیقت نشانی نیست. و دروغ و راست چنان در 

هم رفته اند و چنان زود رنگ عوض می کنند که چشم از دیدنش سیاهی می 

رود. هر چه هست این نصی  ما از زندگی است که خوشبختانه دیگر کفگیرش به 

نیستم. راه درست است و رهرو ته دیگ می خورد. با این همه باور کن هی  نومید 

بیدار. ولی پاها خسته است و سنگینی تن یک دم آسایش طل  می کند، چه 

مانعی دارد؟ دیگران هستند و خواهند رفت. از ما گاشت. تنها این دلخوشی برای 

ما هست که می بینیم دنیا در کار غل یدن از این پهلو به پهلوی دیگر است. و 

ه ای که از گوشه و کنار حس می کنیم خبر از یک تکان های کوچک و پراکند

زمین لرزه بزرگ می دهد، ولی چه درد ها و مصیبت ها که به همراه خواهد داشت ! اگر زنده ماندم خواهیم دید...)ر. 

 (۷۱، ص 0ک. 

ه از . ش  می رسد، پسر جان، و برای من و امثال من دیگر وقت خواب است. شما بیدار باشید. شعله روز را ک02

 (۷۷، ص0دست ما گرفته اید روشن نگهدارید و به وقت خودتان به آیندگان بسپارید...)ر. ک. 

. در هر شرای ی که بر ما تحمیل شود، ما کاری را که وظیفه خود می دانیم و یک عمر در آن راه رفته ایم ادامه 00

گی خاکی و به دست خودش، به رغم حق آدمی به ساختن سرنوشت خویش، از راه تجربه همین زند–خواهیم داد. 

 (0۶،  ص  0همه اشتباها  و سردرگمی ها، با آموختن از همین اشتباها  و همین سردرگمی ها...)ر. ک. 

. راه تو و وظیفه توست که از این گرفتاری ها بیرون بیایی،هر چند که ببینی گرفتاری های نو به نو و گره های 00

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

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

 (۹۷، ص  0شدن جان های فردی. همین است و جای گله نیست. )ر. ک. 

، افزار تولید انبوه برای کس  سود و انباشت ثرو  و انحصار قدر  بوده است. در همین روند . ماشین، از همان آغاز0۹

فراگیر، ماشین افزار اسار  مردم بوده، طبیعت را به بیماری و ویرانی کشیده است. آدمی باید به خود آید و تکلیفش 
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بسیار کوچک بانکداران و صاحبان جهانی  را با ماشین یکسره کند. ماشین باید مهار شود و به آن جز با مهار گروه

صنایع ماشینی که قدر  جهانی را در دست دارند و دولت های جهان کارکزار آنند ممکن نیست. در برابر آنان 

 (00۹، ص 0جنبش جهانی باید شکل بگیرد قاطعانه عمل کند.)ر. ک. 

 فلسفۀ زندگی: 
دوستش داشت و پرستش کرد. و در این دوست داشتن و . زیبایی معجزه زندگی است. باید قدرش را دانست و 00

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

 (۷۱، ص 0آفتابی که از شرق طلوع می کند. نورش به ما هم خواهد رسید، دیر یا زود...)ر. ک. 

 (۷0، ص  0و در موارد استثنائی مانند گریه، غاای جان های نیرومند و بارور است. )ر. ک. . تعج ، مانند خنده 0۷

علمی که با نگرش و بررسی آزمون های مکرر و  --. من و تو هر دوپایه فکری مان معتبر دانستن علم است، 0۶

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

بودن ندارد،  "حقیقت  "یعنی در هی  حال در جا نمی زند، دقیق تر و ژرف تر و گسترده تر می شود و هرگز دعوی 

بلکه می کوشد تا جایی که خ ا های ناگزیر مشاهده و نارسایی حواس اجازه می دهد به حقیقت نزدیک شود و تازه 

خاکی ما، یعنی به ناچار یکسویه و آدمی است بر کره  "حقیقت  "این 

 (۷0،  ص  0ناقص...)ر. ک. 

. انگاره کلی فلسفی خودم را که تجربه زندگی بدان شکل داده است به 0۵

و ناچار هم از  –اختصار بیان می کنم. باید بگویم که دریافت من از خودم 

با این رباعی خیام م ابقت دارد: یک ق ره آب بود و با دریا شد/  –دیگران 

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

 مگسی پدید و ناپیدا شد.

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

ی که در ماست و ما را به چشم خودمان اعتباری می بخشد. این آگاهی جایی برای فخر فروختن نمی بودن نیروی

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

یک ترازند و به هم پیوسته اند، نه تنها می توان خودخواهی داشت، بی گاشت بود، کینه و دشمنی ورزید؟ همه در 

آدمیان، بلکه جانوران، حتی آنچه به حواس خشن ما بیجان می نمایند: سنگ گیاه، زمین و ماه و ستاره و سراسر 

هستی که در گونه گونی و شمار بی انتهای خود یکی است و این یک بیکران در همه سوی بی سویی زنده است، در 

ت، اندیشه دارد و خواست دارد، خود است و خود می ماند. خواست هستی و دانش کنش و جنبش و گردش اس

هستی در هر چه هست روان است. همیشه. و آن چه به ما می رسد ضرور  نام دارد، قانون عام هستی. و ضرور  

، در حی ه ستون اصلی بنای بینش من است. همه چیز در من و در هر کس به ضرور  است، بدانیم یا ندانیم. و این

دانش آدمی، در قانون ها و فرمول های ریاضی که راب ه میان کمیت های سنجیدنی را بیان می کنند تبلور می یابد. 

و آن جا که سنجش به میان آید، محدودیت را با خود می آورد. هر چیز و هر کس، همین که شخصیت داشت، بر 

در آدمی و  –استعدادی معنوی، مانند انرژی، نیرو، هوش  جسم باشد یا–محصور بودنش میان حد ها گواهی می دهد 

خیلی دورتر و دامنه دارتر از آنی است که معموال تصور می کنیم.  "حد  "توان تصرفش در خود و جهان پیرامونش ، 

ما  بنابراین، در همان محدوده ضرور  ها، می توانیم پیوسته بیشتر و بیشتر از خودمان بخواهیم و این جا خواست در

هم معمایی است. کیست که می خواهد و دستکش "خواستن  "در هیئت یک ضرور  عمل می کند. اما این داستان 
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می گویم و به آن می  "هستی  "به آن داد و از او جدا ماند. من  "خدا  "را به حرکت در می آورد. می توان نام 

نم. ولی، به هر نامی که بخوانیمش، ضرور  خواست پیوندم. یا درست بگویم، بر پیوند آلی خود با آن تاکید می ک

آنیم که او خواسته است؛ به ضرور  اوست که در  –هر چه هست  –اوست که ما را به خواستن فرمان می دهد. ما 

 جنبش و گردش و کنشیم...

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

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

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

را محاکمه می کند و به دریغ و افسوس و پشیمانی می رسد، خود را کیفر می ندانسته، بر مبنای داوری اجتماع خود 

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

له، در س ح زندگی ضرورتی اجتماعی ضرور  ) اصلی ( عمل فرد را می پوشاند. آیا درست است و بر حق است؟ ب

مشترک افراد در اجتماع، هر دو درست است و برحق است. اما در س حی باالتر از فرد و اجتماع، در اندیشه، در کل 

هستی جایی برای بازخواست و داوری نیست. آن چه واقع می شود، در هر مقیاسی که باشد، نمی تواند واقع نشود. 

هستی در آن شریک است. اما بیکرانگی هستی را، به قیاس اندیشه و  اگر جرمی است، همه هستی مجرم است، همه

عمل و نیاز بی نهایت کوچکی که آدمی باشد، سنجیدن سخت خنده آور است ...)ر. 

 (00۶،  ص 0ک. 

 ایران:
. امیدوارم با توشه واقعی از علم و مردمی و مردانگی بیایی. نمی گویم وطن به 0۱

است. ولی وطن خانه تواست، آغوش مادر تو است.  انتظار تواست. حرف خیلی قلمبه

این هوا و این آفتاب و این کوه و دشت لخت و جاهای سبزش که روحی خاص و 

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

 (00، ص 0)ر. ک.  تو زمزمه خواهد کرد. تو برای ایرانی و بدان جای تو این جاست.

. تو باید بیایی، جای تو این جاست، ایران، وطنت، جای آشنایی ها و جای جان 0۷

 (۷۷، ص  0های آشنا. ولی با دست پر، سربلند و فیروز، نه در هم شکسته و مفت باخته.)ر. ک.

هر که باشم  . من از این جا به کجا بروم؟ چه کسی مرا الزم دارد؟ و خود من چه را و که را آن ورها الزم دارم؟ من02

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

شود. با همه ناتوانائی ها و جدایی ها و تنگ چشمی ها و حسابگری های نزدیک بینانه، با همه زور و دروغ و حرص و 

از همه طرف ما را در میان گرفته و با همه این که یک نفس هوای آزاد از ما دریغ  بی ایمانی، با هزار درد و کثافتی که

است، باز با یقین کامل می گویم که تجربه بزرگی پیش چشم ما در جریان است. کوره سرنوشت این ملت را بار دیگر 

رنای دروغ و فری  رسمی بگاار تافته اند. ما در آستانه زایش تازه ای از میان خاکستر و الی و لجن هستیم. بوق و ک

در مدیحه سرایی حنجره بدراند و گوش ها را کر کند. مردم بردبار و خموش در کارند و چهره فردای ایران را می 

آرایند و من همه امید قلبم و انتظار چشمم پیش آن هاست. پس کجا بروم و برای چه بروم؟ البته گاه خستگی و بی 

و در دلم آرزوی افق های دیگر سر می کشد، ولی ریشه دار نیست، لکه ابری است در تابی در من به سخن می آید 

 (۱۹، ص0آسمان آبی که می گارد...)ر. ک. 

 زن:
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. بی آن که خواسته باشم تو را نسبت به دختر ها حریص یا بدبین و گریزان کنم، باید بگویم که در معاشر  آنان 00

ار داری و به تناس  نیروی جسمی خود  معین کنی، لا  و شادی و اگر حدی فراخور وقت فراغتی که در اختی

سبک باری خواهی داشت و در وجود خود  نوعی کمال و سرشاری حس خواهی کرد که در زمینه های دیگر فعالیت 

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

مادیان ها بزنی و تصور کنی که در وجود  سیالبی است که دنیایی را سیراب می کند، خیلی زود در می  به خیل

مانی و آنچه در مرد بهتر از همه است یعنی آن تعادل لا  بخش تن و جان را از دست خواهی داد و در حقیقت 

، ص  0ل زشت و وهن آور است.)ر. ک. خود  را از دست خواهی داد و بنده و اسیر زن خواهی شد و بندگی به هر حا

0۷) 

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

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

انه و شادی بخش زن و مرد نیست، گناه در پستی ها و آلودگی های دروغ و فری  است، در آنجا که گناه در پیوند آزاد

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

 (0۶، ص  0سوداهای دماغی می دهد... )ر. ک. 

که تو البته فراموش نمی کنی مادر و خواهر و همسر –. راب ه ا  را با زن ها 0۹

بر پایه دوستی و احترام به تن و جانشان بنا کن و از  –آینده ا  از این شمارند 

مهربانی شان و گاشتشان که به راستی بزرگ است و از عشقشان که چون به 

و سرچشمه غریزه نزدیک تر است همواره تازگی و اصالت بیشتری دارد برخوردار ش

و سپاسدارشان باش. در این صور  است که بی تکلف خوشبختی. می توانی به 

خود  احترام بگااری و بدانی که به چیزی می ارزی... مراق  باش، به حیوانی که 

در هر کدام از ما حتی آن که از همه بهتر است به کمین نشسته مجال تاخت و تاز 

اشی نه شکارچی زن. در احساسا  به نده. انتظارم از تو این است که دوستدار زن ب

زن ها درست و بی غل و غش باش. لا  جسم اگر تنها رفع نوعی خارشک 

بیمارگونه نباشد، می دانم زیباست و ارزش دارد. ولی این هنوز عشق نیست. عشق مثل زیبایی، مثل نبوغ زیباست و 

زندگی به عشق برسی گرامیش بدار، مبتال نصی  هر کس نمی شود. اگر تو این خوشبختی را داشتی که یک بار در 

 (۶۱، ص  0و آلوده اش نکن، که در آن صور  ابتاال و آلودگی در تو خواهد بود نه در عشق...)ر. ک. 

. در محبت شکیبا و پر گاشت باش. این را بدان که تماس های عادی زندگی، اگر آگاه و گوش به زنگ نباشی، 00

رسوده اش کند، رنگ ابتاال به آن بدهد. محبوب را در همان چیز هایی که مبتال زود می تواند محبت را بساید و ف

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

ی دیگر که فقط کج خلقی و بلهوسی اش، در خودخواهی زمان تندرستی یا بیماریش، و باز چه می دانم چه چیز ها

برخوردهای زندگی به تو خواهد آموخت. زیبایی جسم و جان هی  کدام م لق نیست. همیشه مثل شراب درد دارد. 

 (۱2، ص 0کم تر یا بیش تر. ولی آن کس که دوست دارد، محبوب را در تمامی وجود او دوست دارد...)ر. ک. 

تی چیز ظریفی است، شکننده است. با انگشتان نرم و در عین . بارها برایت نوشته ام که قدر دوستی را بدان. دوس0۷

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

 دل خود  داده باشی. این یک توجه درونی الزم دارد، چشم دلت باید مراق  گفته ها و کرده هایت باشد در حق

دوست. آن هم دوستی که از او چاره نداری، نمی توانی رهایش کنی و طاقت نداری که رهایت کند... اگر هم دوستش 
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داری بحدی که نبودنش در کنار تو دنیا را از معنی تهی کرده باشد، باز بر خود  مسلط باش، به هی  حال خود  را 

بخشید و اگر عشق از آن طرف خشکیده و مرده باشد، کوچک نکن و به خاک نیفت. هی  زنی همچو کسی را نخواهد 

کار به تحقیر و نفر  خواهد کشید و هی  البه و زاری فایده نخواهد کرد، اما با کمی فشار بر خود و رعایت شخصیت 

محبتی و عشقی داشته باشد، بی شک نزد تو بر می  –یا به طور کلی طرف دیگر  –و غرور خود، اگر هنوز زن 

 (۱0، ص 0 گردد.)ر. ک.

 دوستی: 
 (0۹، ص  0. بارها به ا  گفته ام دوست گل کم یابی است و کنار هر باغچه و هر جویباری پیدا نمی شود. )ر. ک. 0۶

. دامنه توقع را اگر از دیگران کوتاه بگیریم و به همان حدودی که معموال برآوردن آن از هر آدمیزاد ساده ای بر 0۵

 (00، ص 0گله گزاری از کسی پیدا نمی کنیم. )ر. ک. می آید بسازیم هی  وقت مجال 

. همین قدر بشناسشان و از هر کس بهترین چیزی را که در وجودش هست انتخاب کن و برای روز مبادا بگاار. با 0۱

کسی هم که نمی توانی بسازی خود  را مجبور ندان. زمین خدا وسیع است و جا برای زندگی همه پیدا می شود. نه 

تحمیل شو نه بگاار کسی خودش را به هر عنوان به تو تحمیل کند. آزاد، آزاد، آزاد باش. خواه در دوستی و  بر کسی

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

است که انسان بر دوش خود می گاارد. ولی تنها در این صور  است که آدمی بودن 

 (0۹، ص 0مایه سرفرازی است...)ر. ک.  لا  بخش و

. پسرم محبت گل کمیابی است. همه جا نمی توان انتظارش را داشت. اما اگر 0۷

یافتیش قدرش را بدان. تازه محبت داریم و محبت. یک محبت سراسر ناز و نوازش 

مادر است به کودک خود یا زن است به همسر و محبوب خود. یک محبت هم خاص 

 ( ۹0، ص  0می خشن و خویشتن دار ولی عمیق و م مئن.)ر. ک. مردان است. ک

 رنج: 
. تا زندگی بود و هست سختی و رنج هست. و من این را سعادتی برای مرد می ۹2

دانم که سختی ها  را از پیش پای خود بردارد. نمی دانی به راه رفته چشم انداختن و خود را پس از خار و سنگالخ 

 (0۱، ص 0ن چه لاتی دارد.)ر. ک. در میان گل و سبزه دید

. نمی گویم رنج نبر. بی رنج شادی زندگی یکسر بی رنگ است. ولی در رنج نمان. گله گزاری نکن. مبادا که طنین ۹0

ناله ا  به گوشت خوشایند گردد و از طعم شور اشک خود  لا  ببری. مردانه قدم روی رنج بگاار و شادی 

 (0۱، ص  0بیافرین.)ر. ک. 

 خویشتن: آفرینشِ 
. زبان های دیگر، انگلیسی و آلمانی هم، چه بهتر که رویش کار کنی و کم کم بر آن ها مسلط بشوی. هر کدام از ۹0

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

نه ای از آفریده های فکر آدمی فراهم بیاری. فرصت را از دست نده . توانی از هر جا خوشه چینی کنی و کم کم گنجی

 (0۷، ص 0بخوان، ببین، تجربه کن و نتیجه بگیر.)ر. ک. 

. مرد باش. خود  را بساز. در زندگی سیلی ها خواهی خورد. ولی هر یک از آن ها مثل ضربه چکش پیکر تراش بر ۹۹

 (0۱، ص  0آمد. مردانه تاب بیار و از بی شکلی بیرون بیا.)ر. ک. سنگی است که از آن نقش دلخواه بیرون خواهد 
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. می گویم سیگار اگر خواستی بکش، مشروب بخور، لا  را بجوی و بخواه، معاشر  بکن و بحث بکن و شعر ۹0

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

 –حتی عاد  به دلسوزی و محبت مادر که در فرزندان دیده می شود  –است عاد  به کار است. باقی هر چه باشد 

 (۹۷، ص  0بندی است بر دست و پای تو و هی  طبیعت آزاد و آزادی دوست نمی تواند به آن تن بدهد.)ر. ک. 

و نامالیم در زندگی بسیار است و برای کسی که به . باید شاد باشی و شادی را در خود  بپرورانی. غم و دشواری ۹۷

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

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

 (۷۵، ص 0ی را در خود پروراندن، کوشش است برای نیرو گرفتن و نیرومند بودن.)ر. ک. شاد

. انسان برای رسیدن به مقام انسانیت ناچار بوده مدام پیروز و موفق باشد. و این قاعده کلی زندگی فرهنگی و ۹۶

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

خود  به آن گردن بگااری و تسلیمش بشوی مراحلی تو را پایین می کشاند. اما شکست اگر درس پیروزی باشد 

 (۷۵، ص 0دیگر شکست نیست...)ر. ک. 

نایاب باید در خود  پرورش  . تندرستی و شادی را مثل یک گل ۹۵

بدهی و با افسردگی و مالل تیره واقعا  (۵۷، ص 0ک.  بجنگی.)ر.

دشواری ها و ناکامی ها و  . علی رغم همه چیز، علی رغم ۹۱

بخند. مثل بچه های معصوم  سختی ها، شادباش و بخند. مثل بچه ها 

نکرده است. معصوم آن کسی  باش. معصوم آن کسی نیست که گناه 

در  –بدانی و از هر نظر گاه  هر چه را تو گناه  –است که در گناه 

به قول گفتنی در گل نمی ماند و خرش  (۵۷، ص  0نمی نشیند.)ر. ک. 

 ما نه من:
از دستت برآمده یا روزی برآید  . منظور آن که اگر در زندگی کارکی ۹۷

کیست؟ و چه غل ی  "من  " همه را به حساب من نباید نوشت. و اصال 

با دیگران همه کس  می کند؟ این جا من و تو و او در یک ردیف است. هی  کس به تنهایی کسی نیست. هر کس

است. مثال در همین یک مورد که اگر در زندگی من مادر  نبود، فکر بکن. تعارف نیست. به هی  وجه. او، زن ساده و 

در محبت بی اختیار و رویهم خوش باور و کم جربزه. ولی این روی کار است. درونش حتی بی آن که خودش بداند به 

است و همین بزرگ ترین تکیه گاه من در زندگی بوده. این حرف ها برای آن است اندازه کوه دماوند استقامت و نیرو 

بدانی که هر چه بگوید و بکند درست  "تافته جدا بافته ای  "که مبادا در زندگی به خود  غره شوی و خود  را 

به دست خود   است و به هر کاری مجاز... تو انسان این روزگاری که دست کم یکی دو خشت بنای آینده را باید

 (۵0، ص 0بگااری...)ر. ک.

 سیاسی اجتماعی:
. در باره مسائل سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی فعال خیلی فکر کن و یاد بگیر و تا می توانی کم تر حرف بزن. 02

 تا شناسائی نسبتا عمیق این مسائل، از هی  طرف جانبداری نکن وآزادی فکر و آزادی عمل خود  را از دست نده.

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

 (0۵، ص 0فری  می خورند...)ر. ک.  گوشت باز باشد، در هر سن و سالی و به خصوص در جوانی مردم آسان

 اتحاد شوروی:
. آقا جان من، آن جا که تو هستی کارهای بزرگی شده است و می شود. اگر در نق ه ای از این جهان پهناور آدمی 00

توانسته است بزرگ و وسیع آرزو کند و آرزو را کم و بیش زندگی بدهد و تجسم ببخشد آن جاست که تو هستی. )ر. 

 (۷۹ص ،  0ک. 

 ترجمه:

. واژه در ترکی  جمله ای که در آن به کار رفته است، با توجه به مفهوم جمله و حتی آنچه پیش از آن آمده 00 

است، باید معادلی برایش پیدا کنند. این معادل بسا که در فرهنگ ها ضبط نشده باشد. بر مترجم است که م ل  را 

ست در ترجمه خود چنان بگنجاند که برای خواننده طبیعی و به جا و درک کند و واژه یا اص الحی را که در خور ا

بی دست انداز بماند و مفهوم گردد. پرسیده بودی که آیا می توان در ترجمه جمله های دراز آن ها را چند تکه کرد، 

ترجمه، همیشه  چرا نتوان، به شرط آن که چیزی از مفهوم جمله و راب ه ای که میان این تکه هاست از بین نرود. در

باید خود را به جای خواننده گااشت و م ل  را چنان بیان کرد که او از واژه ها و جمله هایی که در برابر خود دارد به 

به مفهوم مورد نظر نویسنده اصلی برسد و وجود مترجم را در میانه حس  –هر چند با دقتی در خور  –نحو طبیعی 

 (00۹، ص  0نکند. )ر. ک. 

 پایان:

. دیش  می گفتی که من باید صدایم شنیده شود. البته نفس کشیدنم شنیده خواهد شد. امروز نباشد، فردا یا 00

 (0۹2، ص  0فرداهای دیگر...)ر. ک. 

 ها:سرچشمه

 ، انتشارا  نیل، تهران 0۹۷۵، چاپ دوم0۹۷۶. از خواب تا بیداری، زردشت اعتمادزاده، چاپ اول 0 

 ، نشر و پژوهش دادار، تهران 0۹۱0، چاپ اول بهار  "م. ا. به آذین  "محمود اعتماد زاده . نامه هایی به پسر، 0

 

 کلیک کنید. اینجا "هایی به پسرنامه"برای خواندن و دریافتِ کتاب  گ:نژرا

 

 بازگشت به نمایه

 

https://files.pdftarikhema.com/pdf/adab/namih_Tarikhema_org.pdf
https://files.pdftarikhema.com/pdf/adab/namih_Tarikhema_org.pdf
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 محمدرضا باطنی و مسائلِ زبانِ فارسی
 ریزیمیانِ تقدّسِ کاربرد و ضرورتِ برنامه

 جویا آروین 
 پردازد.می "زبانِ معیار"شناسی درگذشت. این مقاله به نگاهِ او به محمدرضا باطنی، استاد تأثیرگذار زبان 0022اردیبهشت  00

 

ترین اثرِ ابوالحسن نجفی، ، پرآوازه«غلط ننویسم»محمدرضا باطنی را بسیاری از ما با نقدهایش بر کتابِ اشاره: 

برند و ی نقدهای او بر این کتاب این دیدگاه است که زبان همان است که مردمان به کار میمایهشناسیم. بُنمی

ی مُراد کرده است، وجهی ندارد. با این حال اما سان که نجفبرای همین سخن از درست و غلط درمورد زبان، بدان

کند. در این نوشتار ریزی زبانی و اصالحات زبانی دفاع میهایش از برنامهجالب است که باطنی در دیگر نوشته

در یک سو تقدّسِ کاربرد، یعنی این دیدگاه که زبان  کوشم دیدگاه باطنی را در میان این دو موضع بیابم:می

کردِ یافته برای بههای سازمانریزیِ زبانی، یعنی کوششبرند، و در دیگر سو برنامهه مردم به کار میهمان است ک

که خواهم گفت، باطنی به نوعی کارکردگرایی باور دارد، یعنی آنچه زبان. در میان این دو دیدگاه متضاد، چنان

 گذشته یا سنّتِ زبانی.ی زبان است و نه درست و غلط بر بنیادِ مهم است کارکردِ بهینه

 زبان و کاربرد
توان یکی را می «غلط ننویسیم»کتاب ابوالحسن نجفی 

ی ویرایش و از تأثیرگاارترین آثار در زمینه
نویسی در ایران دانست. هنوز هم بسیاری از درست

ویراستاران و نویسندگان و مترجمان این کتاب را به 
کنند و ایرادهای ویرایشی را بار دیگران پیشنهاد می
ند. محمدرضا باطنی اما نقدی گیرارجاع به این اثر می

اجازه »ی سخت بر این کتاب اقامه کرد. باطنی در مقاله
روش نجفی را نادرست و « بدهید غلط بنویسیم

شناسی ناسازگار داند و آن را با دانشِ زبانغیرعلمی می
به بانگ بلند بگویم  …خواهم می»گوید شمارد. میمی

[ او 0«.]نیستشناختی که این کتاب یک اثر زبان
آورد تا مدعای می «غلط ننویسم»هایی از کتاب نمونه

 .شناس نیست اثبا  کندخود را که نجفی زبان
برای درست و « غلط نویسم»معیارهایی که نجفی در 

غلط دارد عبارتند از زبان کهن، زبان گفتار امروز، و زبان 
رسد آنچه در این کتاب برای نوشتار امروز. به نظر می

فی اهمیت دارد زبان نوشتارِ امروزین است. اصلی که نج
آید به زبان ساده برمی« غلط ننویسیم»ی از مقدمه

رود باید یا چنین است: آنچه در زبان نوشتار به کار می
در زبان کهن به کار رفته باشد یا در زبان گفتار امروز به 
کار رود یا هردوی این شرایط، که اگر جز این باشد غلط 
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توان دید، در که در نقد باطنی هم می[ اما، چنان0.]است
بسیاری موارد نجفی آنچه را در زبان گفتار امروز هم به 

توان گفت که نجفی رود غلط دانسته است. میکار می
نتوانسته است معیار دقیقی برای درست و غلط به دست 

توان پایرفت که هرچه در زبان دهد. برای مثال، می
)یا زبان گفتار و زبان نوشتار امروز هردو( به گفتار امروز 

کار رود یا حتا رایج باشد درست است. یعنی رایج شدن 
ها در زبان گفتار ممکن است باعث شود از برخی غلط

توان به این ها را نمیپوشی کنیم، اما برخی غلطچشم
ها در زبان آب پاک کرد. همچنین، روشن است که غلط

است به زبان گفتار راه پیدا کند و  مرور ممکننوشتار به
رسد ها گاشته اما به نظر میآنجا هم رایج شود. از این

تنها در نه —نجفی در بسیاری از موارد به سنت زبان 
کند و رجوع می —زبان فارسی بلکه نیز در زبان عربی 

گیریم ی عربی که ما به کار میگوید فالن واژهمثالً می
رود رود یا جور دیگر به کار مینمی در زبان عربی به کار

 .پس غلط است
باطنی اما این جور برخورد خشک با زبان را نادرست و 

توان هنجارگرایی داند. در مقابلِ آنچه میغیرعلمی می
در دیدگاه نجفی خواند، باطنی بر سیر طبیعی زبان 

ی مایهتأکید دارد. به زبان ساده اگر بخواهیم بگوییم، بن
ی بر کتاب نجفی این است که زبان همانی است نقد باطن

که بر زبان مردمان است. یعنی زبان چیزی است که به 
ی زبان رو سخن از درست و غلط دربارهرود و زینکار می

پایرد که زبان با چندان وجهی ندارد. باطنی نمی
تغییراتی که کسی چون نجفی ممکن است غلط بداند 

نظر او این تغییرا  نشان از  شود بلکه بهتباه و فاسد می
خوب »شناسان گوید زبانفرگشتِ زبان است. می

خاطر برخی از افراد  ٴدغدغه ٴدانند که آنچه مایهمی
شود درست همان راهی است که زبان باید طی کند می

را درست و « هاغلط»آنان اکثراً این  …و خواهد کرد. 
ین، به نظر [ افزون بر ا۹«]دانند.در جهت تحول زبان می

گیرند باطنی روشی که کسانی چون نجفی در پیش می
هوده و عبث است. او این نکته را با گفتاوردی از بی

 .دهدروشنی نشان میرابر  هال به
اصرار بر اینکه زبان ثابت بماند، شکوه از اینکه چرا »

اطاعت « دورانِ خوشِ گاشته»مردم دیگر از قوانین 

اد خیالی زبان، همه به کار شاه کنند، اعتراض به فسنمی
 —ماند که به امواج دستور داد عق  بنشینند کانو  می

دانست که دستورهای با این تفاو  که کانو  خوب می
 «دانند.او بیهوده و عبث است ولی اینان نمی

من بدون اینکه قصد اسائه ادب داشته باشم تصور 
نه ذکر کنم آنچه رابر  هال در اینجا به عنوان نمومی
آقای ابوالحسن نجفی و جنگی که با  ٴکند دربارهمی

مو اند موبهانگیز غلط ننویسم فراهم آوردهعنوان رع 
 [0«]کند.صدق می

ای با عنوان باطنی در دومین بخش از نقد خود در مقاله
نیز باز در همین راستا تغییر « هیاهوی بسیار برای هی »

توان گفت کلی میطور داند. بهرا جزو ذا  زبان می
گرایی باطنی ترس از تغییر در زبان فارسی را نوعی جزم

 .داند که محکوم به شکست استگرایانه میسنت
تغییر جزو ذا  زبان است و تالش برای متوقف کردن »

آن جز نومیدی حاصلی نخواهد داشت. از راه همین 
تغییرا  بوده که فارسی میانه از فارسی باستان و فارسی 

ی از فارسی میانه جدا شده است. این روند تغییر کنون
 [۷]«…همچنان ادامه دارد

آید که او زبان را همانی از نقدهای باطنی چنین برمی
ای رو وقتی زبان به شیوهرود؛ زینداند که به کار میمی

توان گفت که آن شیوه رود دیگر نمیخاص به کار می
ته در تغییر است غلط است. و کاربردِ زبان هم البته پیوس

توان گاشته را معیارِ درست ی زبان نمیطوری که درباره
و غلط گرفت. معیار در نظر او همین کاربردهای کنونی 

توان گفت ی زبان نمیو امروزیِ زبان است و درباره
 .گاشته چراغ راهِ حال و آینده است

 زبانی ریزیِبرنامه
با آنچه او در تأکیدی که باطنی بر کاربردِ زبان دارد 

گوید ریزیِ زبانی میی برنامههایش در زمینهدیگر نوشته
ریزیِ زبانی درواقع نوعی دخالت همخوانی ندارد. برنامه

طور فراگیر و شده است که بهریزییافته و برنامهسازمان
شود و در این کار ممکن است در نه موردی انجام می

 .ان باشدمقابلِ کاربرد عمومی و سیر طبیعیِ زب

پس از برشمردنِ  «فارسی زبانی عقیم؟»ی او در مقاله
مشکالتی که البته در سیرِ  —مشکالتی در زبان فارسی 
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پیشنهادهایی برای  —طبیعی این زبان پدید آمده 
دهد و معتقد دخالت در زبان فارسی و اصالح آن می

تواند زبان علم هایی زبان فارسی میاست با چنین اصالح
کند و سازی دفاع میرای نمونه، او از واژهگردد. ب

های کند که در این کار باید مشکل واژهپیشنهاد می
حل کرد. به نظر او « ایطور خانوادهیکجا و به»علمی را 
سازی ما باید کار را با ساختنِ مصدرهای جعلی برای واژه

آغاز کنیم، فعلی بسازیم و سپس از آن فعل مشتقا  
کند که از یم. همچنین، او پیشنهاد میبسیار را دربیار

های زبان فارسی بهره بگیریم ها و توانشی ظرفیتهمه
شود ی مشتقاتی را که میو برای مثال از هر فعلی همه

درآورد دربیاوریم، خواه گاشتگان چنین کرده باشند یا 
 گوید:نه. می

باید از این فرض نادرست دست برداریم که کاربرد واژه »
و نه قیاسی. زبانی که قدما به کار « سماعی»است امری 
ما بوده است. ما  ٴاند جوابگوی نیازهای آن روز جامعهبرده
اند ای را که آنها برای ما گااردهتوانیم و باید اندوختهمی

توانیم تنها به آن اکتفا مایه قرار دهیم. ولی نمیدست
بان کنیم. باید کند و زنجیری را که ندانسته به پای ز

ایم باز کنیم و بگااریم همگام با نیازها و فارسی زده
 [۶]«امروز آزادانه پیش برود. ٴتحوال  شگرف جامعه

ریزیِ زبانی باطنی ی برنامهکه پیداست، در زمینهچنان
دیگر بر سیر طبیعی زبان و کاربردِ امروزین تأکید ندارد 

گیر طور فراهم بههای بسیار در زبان، آنبردنبلکه دست
گوید این کند. البته او مییافته، را پیشنهاد میو سازمان
ی زبانِ علم و دانش است و زبان ریزی دربارهگونه برنامه

علم از زبان مردم کوچه و خیابان جداست. با این حال 
توان دید که او از این های باطنی میاما در دیگر نوشته

های پهنه رود و اصالحا  را برایاندازه هم فراتر می
ی کند. برای مثال، در مقالهدیگر هم پیشنهاد می

تقویت و گسترش زبان  ٴپیشنهادهایی درباره»
[ او چندین پیشنهاد به فرهنگستان زبان ۵«]فارسی

رود که دهد. او تا جایی پیش میفارسی ارائه می
جا از فارسی های عربی را یککند حرفپیشنهاد می

ش یکسانی را رواج دهیم بیرون بریزیم و خط و نگار
بنویسیم(. « مستفا»را « مص فی»)برای مثال 

ماند و پیشنهادهای او به خط و نگارش هم محدود نمی

 ٴمسئله»گوید شود. او میها هم مربوط میبه واژه
تری که فرهنگستان باید بآن پاسخ گوید اصوال اساسی

و خود در این  [۱«]وجود کلما  عربی در فارسی است
کند. به نظر او باید روانه را پیشنهاد میراهی میانه باره
های ساده عربی در فارسی حفظ شود ولی صور »

[. ۷«]های صرف شده از زبان فارسی خارج گرددصور 
در پیشنهاد کردنِ این گونه اصالحا  باطنی دیگر به 

دهد بلکه واقعیت زبان و کاربرد واقعیِ زبان اهمیتی نمی
 .دهدن رأی میبرعکس به تغییر آ

 برآیند
ی درست و غلط ابوالحسن نجفی معیارهای خود درباره

ی زبان متکی ی زیادی بر گاشتهدر زبان را تا اندازه
ی ها و بر سرچمشهها و عبار ی واژهکند، بر گاشتهمی

رسد در دیدگاه او کاربرد امروزین باید آنها. به نظر می
 بیق دهد. برای خود را با کاربرد پیشین و آغازین ت

ها را و نیز برخی برداریهمین است که او برخی گرته
های عربی را که در عربی نیست یا جور دیگر است واژه

 .داندغلط می
ی ی دلنگرانی دربارهروش نجفی تا جایی که بر پایه

جا و شلخته یا غیردقیق یا نافهمیدنی شدنِ زبان باشد به
ه صرفاً حکایت از قابل درک است، ولی نه جاهایی ک

گرا دارد. در نگاهی خشک و هنجاراندیش و گاشته
گرا نیست بلکه برعکس به حال مقابل اما باطنی گاشته

ی زبان نظر دارد. برای همین است که او کاربرد و آینده
گیرد و تغییرا  زبانی را امری کنونی زبان را اصل می

طور ، بهشمارد. با این حال اما در جاهای دیگرطبیعی می
ریزیِ زبانی، او دیگر به سیر ی برنامهمشخص در زمینه

دهد بلکه به تغییرا  فراگیر و طبیعی زبان اهمیتی می
 .دهدیافته رأی میسازمان

رسد باطنی بیش از هرچیز در پیِ در مجموع به نظر می
درستی ایفا این است که زبان کارکرد یا نقش خود را به

ی ریزیِ زبانی دربارهاو برنامهکند. از همین روست که 
ها، را الزم واژهی خط و وامزبان علم و دانش، و نیز درباره

 .شماردمی
وار بیفزایم که مسائل مهمی در دیدگاه در پایان اشاره

تر از همه به مانند. مهمباطنی ناگفته یا ناروشن باقی می



0022/ مهر و آبان 02دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا     

فارسی زبان   مسائل   و باطنی محمدرضا 59   

 

ای که نظر من این پرسش است: در چنین زمانه
توانند ای میبرکت ابزارهای رسانهال  بههای غزبان
های مغلوب بگاارند، سرعت تأثیراتی گسترده بر زبانبه

دیگر سخن گفتن از سیر طبیعی زبان فارسی که زبان 
مغلوبی است چه اندازه موجه است. این پرسش از این رو 

دهد تأکید بر سیر طبیعی ممکن مهم است که نشان می

بسیار گسترده در زبان فارسی باز است راه را بر تغییرا  
انگلیسی( و چنان  ویژه در اثرِ ارتباط با زبانکند )به

زبانان تغییراتی ممکن است باعث شود در آینده فارسی
های فراگیر برای اصالحا  زبانی ریزیباز ناگزیر به برنامه

 .شوند
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 تأثیرِ انقالبِ اکتبر بر شعر و ادبیّاتِ ایران
 حافظ موسوی

است که در « صد سال پس از انقالب اکتبر»شدۀ حافظ موسوی در همایش مکتوباین متن، بخشی از سخنرانی  گ:نژرا
مین سالگرد پیروزی انقالب و 020در موسسۀ پرسش برگزار شده و اینک به مناسبت  0186وهفتم مهرماه سال روز بیست

  .شوداستقرار نظامِ سوسیالیستی و تاسیس کشور شوراها بارنشر می

 

 بخشِ تاریخدرسِ جان

ضرر ایران بوده ای پیچیده و غالبا پرتنش و بهامروز راب ههجدهم میالدی تا به ب ۀ دو کشور ایران و روسیه از قرنرا
های مشهور گلستان و ترکمان چای که روسیه تزاری در اوایل قرن نوزدهم بر ایران تحمیل کرد است. عهدنامه

های دولت 0۷2۵در اذهان ایرانیان ثبت شده است. عهدنامه  ها با ایرانعنوان نمادی از تجاوزگری و دشمنی روسبه
نفوذ روس و انگلیس هم از آن مواردی است که به تلخی در روس و انگلیس در مورد تقسیم ایران به دو من قه تحت

که  طوررسد که روابط مردم دو کشور هرگز به این تیرگی نبوده است. آننظر میحال بهها مانده است. بااینخاطره
اند، در زمان دولت تزاری ساالنه بین سیصد تا پانصدهزار ایرانی برای کار به روسیه برخی از مورخین نوشته

رفتند. همسایگی ایران با قفقاز و پیوندهای تاریخی ایرانیان با مردم قفقاز در گسترش روابط دو ملت ایران و می
ای در انقالب مالحظههای قفقاز تأثیر قابلدموکرا یالروس نقش بسزایی داشت. راب ه انقالبیون ایران با سوس

مشروطه داشت. یکی از نکا  مهم در مورد روابط انقالبیون ایران و روسیه این است که در اواخر قرن نوزدهم و 
اندازی تاریخی بودند. همزمان با جنبش اوایل قرن بیستم هر دو کشور در وضعیت انقالبی و در حال پوست

کردن قدر  تزار و استقرار اهی در ایران، در روسیه نیز جنبش مشابهی جریان داشت که هدفش محدودخومشروطه
حکومت قانون در آن کشور بود. لنین در چندین مقاله درباره اهمیت انقالب مشروطیت در ایران سخن گفته و از 

ند. مردم روسیه اگرچه در انقالب انقالبیون روس درخواست کرده است که با تمام قوا از این انقالب حمایت کن
های به پیروزی کامل دست نیافتند، اما موفق شدند که دولت تزاری را وادار به پایرش بخشی از خواسته 0۷2۷

روسیه بود. این اتفاق در  0۷2۷ترین دستاوردهای انقالب خود کنند؛ تصوی  قانون اساسی و تشکیل دوما از مهم
شاه مصلحت را در آن دید که فرمان مشروطیت را امضاء همان سالی که مظفرالدین رخ داد، یعنی دقیقا 0۷2۶سال 
 کند.
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اگرچه تعدادی از روشنفکران سرشناس ایرانی که در انقالب مشروطیت و 
ایجاد تحول ادبی در ایران نقش داشتند، با انقالبیون قفقاز و 

ه از نظر های روسیه ارتباط داشتند، اما انقالب مشروطدموکرا سوسیال
فکری متاثر از متفکران عصر روشنگری اروپای غربی بود. میرزا فتحعلی 

ای که ازجمله العابدین مراغهآخوندزاده، عبدالرحیم طالبوف و زین
ها زندگی در قفقاز و خاطر سالپردازان تجدد ادبی در ایران بودند، بهنظریه
شنایی با ادبیا  وآمد به روسیه و فراگیری زبان روسی، عالوه بر آرفت

ها و های هجدهم و نوزدهم میالدی آشنا شدند و آموختهروسیه با ادبیا  اروپای غربی و تحوال  عظیم اروپا در قرن
 صور  مقاله، رمان، نمایشنامه و نقد ادبی وارد ادبیا  فارسی کردند.تجربیا  خود را به

طور که انقالب اکتبر تاریخ روسیه را به دو بخشِ قبل و بعد از خودش تقسیم کرد، تأثیر روسیه بر ادبیا  همان
تر طور که پیشایران را نیز باید در دو بخش جداگانه قبل و بعد از انقالب اکتبر بررسی کرد. در بخش اول، همان

کردند د. در این دوره گروهی از روشنفکران ایران تالش میاشاره شد، قفقاز و روسیه نقش میانجی را برعهده داشتن
ها فراهم بود به سرچشمه اصلی تحوال  غرب در اروپای غربی با استفاده از فرصتی که در قفقاز و روسیه برای آن

بر هاست. طالبوف عالوه جا مانده است نمونه روشنی از این نوع تالشدسترسی پیدا کنند. آثاری که از طالبوف به
ترجمه چند اثر علمی و آموزشی از دانشمندان و متفکران غربی، )البته از زبان 

الحیا  های سفینه طالبی )کتاب احمد( و مسائلروسی به زبان فارسی(، کتاب
ژاک روسو و جان استوار   را از آثار نویسندگان و متفکران اروپای غربی )ژان

شنفکران ایران در این دوره که میل( الگوبرداری کرده است. نویسندگان و رو
خورشیدی آغاز و به انقالب 0000تقری  از تأسیس دارالفنون در سال به

در ایران « تجدد»راهی برای شود، درصدد تنظیم نقشهمشروطه ختم می
ها از تجدّد همان چیزی بود که در غرب اتفاق افتاده طبیعتا درکِ آنبودند. 

کرانِ غربی و با الهام از پیشرفت جوامع غربی ِِتأثیر متفرو تحتبود. از این
نصیب نمانده بودند، مفاهیمِ جدیدی وارد که روسیه و قفقاز هم از آن بی

 :ها عبارت است ازترینِ آنادبیّاتِ فارسی شد که مهمّ

 قانون -0
مالکیت، دادوستد و مردم ایران اگرچه با قانون ناآشنا نبودند و در تنظیم امور جاری خود، همچون ازدواج، ارث، 

گفتند، خواهان از آن سخن میکردند، اما قانونی که مشروطهغیره از قوانین شرع در قال  احکام فقهی تبعیت می

خواهان خواستار چیزی متفاو  بود. اهداف اصلی انقالب مشروطه اساسا با مفهوم قانون گره خورده است. مشروطه

جای حکومت عبار  دیگر خواستار استقرار حکومت قانون بهو بهکردن قدر  پادشاه و حکام محلی، محدود

رو یکی از مفاهیم پربسامد در شعر دوره مشروطه، مفهوم قانون است. اغل  شاعران دوره استبدادی بودند. از این

 گوید:یزدی میکردند؛ چنانکه فرخیمشروطه در دوره اعتالی این جنبش، از نفس قانون دفاع می

 زادی ما قانون استچون موجد آ»

 شویم تا قانون استما محو نمی

 محکوم زوال کی شود آن ملت

 «در مملکتی که حکم با قانون است

  وطن و ملّیت -0
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دلیل پیشینه تاریخی خود و نیز به برکت وجود شاهنامه فردوسی، از احساس تا پیش از مشروطه، ایرانیان اگرچه به

شهر، روستا  -ها جایی بود برای آن« وطن»ایران برخوردار بودند، با این حال  نامداشتن به سرزمینی بهملی و تعلق

اگر من هی  خدمتی دیگر به »نویسد: قزوینی در خاطرا  خود میکه در آن زاده شده بودند. عارف  -ایکورهیا ده

دانست وطن یک نفرش نمیهزار ام که ایرانی از دهموسیقی و ادبیا  ایران نکرده باشم، وقتی تصنیف وطنی ساخته

)دیوان عارف قزوینی، « کردند وطن شهر یا دهی است که انسان در آنجا زاده شده باشد.یعنی چه. تصور می

 (۹۹۱، ص 0۹۹۵گردآوری دکتر رضازاده شفق ، چاپ سوم 

انقالب مشروطه درک جدیدی از مفهوم وطن و ملیت را وارد ادبیا  فارسی و فرهنگ عمومی مردم کرد. 

ناسیونالیسم ایرانی که چندی بعد به یکی از ارکان ایدئولوژی حکومت پهلوی تبدیل شد، براساس این درک جدید 

پرستی اختصاص یافته دوستی و میهنای از شعر شاعران مشروطه به ستایش از وطن، وطنشکل گرفت. بخش عمده

یاد رسی پیش از انقالب هم آمده بود بههای داست. همه ما احتماال مضمون شعر معروف دهخدا را که در کتاب

 گفت:داریم که می

 خاطر در استهنوزم زخردی به»

 که در النه ماکیان برده دست

 سختی گزیدسان بهبه منقارم آن

 که اشکم چو خون از رگ آن دم جهید

 «داری آموز از ماکیانام زد که هان / وطنپدر خنده بر گریه

های یزدی نمونه بیاورم سخن به درازا خواهد کشید. کافی است دیوان، عشقی و فرخیاگر بخواهم از شعر بهار، عارف

ها مالحظه ها را در ستایش از مام میهن در بیشترینه اشعار آناین شاعران را بگشاییم و تبلور احساسا  پرشور آن

 کنیم.

 . آزادی1 
ها برای ترین انسانترین و فرهیختهاست و شریف هایی که در فرهنگ سیاسی امروز ما بسیار رایجیکی دیگر از واژه

زمان که بنهادم سر به پای آزادی/ دست  آن»گوید: یزدی میکه فرخیاست. چنان« آزادی»کنند فشانی میآن جان

خواهان، یکی از مضامین اصلی خواهی و آزادینهادن به آزادیدفاع از آزادی و ارج«. خود زجان شستم از برای آزادی

خواند/ آه اگر آزادی سرودی می»خوانیم: مشترک شعر دوره مشروطه است. امروز وقتی که ما در شعر شاملو میو 

درنگ مفهوم سیاسی آزادی به بی« ماندکجا دیواری فروریخته برجای نمیای/ هی کوچک/ همچون گلوگاه پرنده

یابیم. ادگی و آزادی در شعر کالسیک فارسی درمیهایی چون آزاد، آزشود و تفاو  آن را با واژهذهن ما متبادر می

در شعر کالسیک فارسی و اساسا در زبان فارسی پیش از دوره مشروطیت، آزادی در تقابل با بندگی، اسار  و زندان 

گوید: ، یا آنجاکه حافظ می«من از آن روز که در بند توام آزادم»گوید: معنا داشت. مثال در شعر سعدی آنجاکه می

بودن و بنده ، آزادی در تقابل با دربند «مشکین تو روزی که ز ما یاد کند/ ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند کلک»

و « آزادی»زبانان درک تفاو  بین این ها و فارسی)غالم، برده(بودن قرار گرفته و فاقد مفهوم سیاسی است. ما ایرانی

حال باید در نظر داشته باشیم که روشنفکران و یم. بااینرا مدیون انقالب مشروطه و ادبیا  آن« آزادی»آن 

خان، طالبوف و میرزاآقاخان کرمانی، وقتی از پردازان اولیه انقالب مشروطه، یعنی کسانی چون میرزاملکمنظریه

گفتند به مفهوم لیبرالیستی آن نظر داشتند. در شعر دوره مشروطه نیز غالبا با همین برداشت از آزادی سخن می

 شویم.رو میآزادی روبه
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یاد بیاوریم، اما من تنها به یک مورد که توانیم بههای فراونی را در ستایش از آزادی میاز شعر دوره مشروطه، نمونه

الشعرای بهار است: از ملک« مرغ سحر»کنم و آن بخشی از تصنیف تقریبا همه ایرانیان آن را از بر دارند بسنده می

تر کن/ ز آه شرربار، این قفس را/ برشکن و زیروزبر کن/ بلبل پربسته زکنج ن/ داغ مرا تازهمرغ سحر ناله سر ک»

 «قفس درآ / نغمه آزادی نوع بشر سرا/ وز نفسی عرصه این خاک تیره را/ پر شرر کن.

 عدالت اجتماعی -0 
است، مفهوم عدالت  از دیگر مفاهیمی که از طریق انقالب مشروطه و ادبیا  آن وارد زبان و فرهنگ ما شده

که فردوسی در وداد بسیار سخن گفته شده است. چناناجتماعی است. در فرهنگ ایرانی و ادبیا  فارسی از عدل

فریدون فرخ فرشته نبود/ ز مشک و ز عنبر سرشته »گوید: شاهنامه، فرهی فریدون را به دادودهش نسبت داده و می

چنین مضامینی در آثار اغل  شاعران کالسیک «. هش کن، فریدون تویینبود/ به دادودهش یافت او فرهی/ تو دادود

توانست با تصوری که ما امروز داریم یکسان باشد. برای ما ها از عدالت نمیحال تصور آنخورد. بااینچشم میما به

بیعی و بدیهی ها را امری طها نابرابری حقوق انسانکه آنهاست. در حالیمعنای برابری حقوق انسانعدالت به

ها تفاو  حقوق پادشاه با رعایا و اصوال تفاو  حقوق طبقا  مختلف اجتماعی با یکدیگر، دانستند. در نگرش آنمی

شده های اجتماعی از حقوق تعیینداد که هریک از گروهآمد؛ عدول از عدالت زمانی رخ میشمار نمیناقض عدالت به

ها نسبت به یکدیگر حقوق و ، ارباب، ارباب است و رعیت، رعیت. آنکردند. در چنان دیدگاهیخویش تجاوز می

ها آن نابرابری را امری طبیعی و دانیم، اما آنوظایفی دارند که اگرچه برابر نیست و ما امروز آن را ناعادالنه می

ی با مدعی عنوان مثال در حکایت معروف جدال سعددانستند. بهرعایت حقوق و وظایف طرفین را عین عدالت می

کدام به نفس وجود توانگر و درویش، یا در بیان توانگری و درویشی، نه سعدی، نه طرف دعوای او و نه قاضی، هی 

یزدی که کنند. برخالف فرخیفقیر و غنی، اعتراض ندارند. دعوا بر سر این است که چرا اغنیا رعایت حال فقرا را نمی

، سعدی با جنگ و «باید نمود/ کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمودتوده را با جنگ صنفی آشنا »معتقد بود: 

که در حکایت اول از کرد؛ چنانجای آن، اغنیا را به انصاف و فقرا را به قناعت دعو  میکشمکش موافق نبود و به

ا را گفت: ای خداوندان نعمت، اگر شمخواهنده مغربی در صف بزازان حل  می»گوید: می« گلستان»باب سوم 

 «.انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سئوال از جهان برخاستی

عنوان عدالت اجتماعی با تعابیر سوسیالیستی، و خواه با تعابیر باری، تعریفی که ما امروز از عدالت داریم، خواه به

خته و به ما اجتماعی قرن نوزدهم غرب آمو لیبرالی، تعریفی است که روشنفکران و ادیبان دوره مشروطه از علوم

سب  مراوداتی که با انقالبیون قفقاز و اند. نسل اول روشنفکران دوره مشروطه اگرچه بهمنتقل کرده

های روسیه داشتند، با سوسیالیسم آشنا بودند و از منافع طبقا  فرودست با عناوینی چون رعیت، دموکرا سوسیال

حال معتقد به انقالب سوسیالیستی نبودند و ردند، بااینکدهقان، رنجبر، زحمتکش، فعله، کارگر و فقرا دفاع می

ها و حاکمان کردن قدر  پادشاه، اشراف، فئودالها بیشتر مع وف به اصالح امور کشور از طریق محدودتوجه آن

روشنی بیان این موضوع را به« مکتوبا »محلی و استقرار حکومت قانون بود. میرزافتحعلی آخوندزاده در مقدمه 

گانه را بر مسئله مساوا  حقوقیه که حقیقتش فیمابین حکما جمیع م ال  این مکتوبا  سه»نویسد: و می کرده

ها بر مسئله مساوا  مالیه که حقیقتش توان کرد. اما ت بیق آنمجمع علیه است در کمال سهولت ت بیق می

ساوا  مالیه برای ما معاصرین فیه است هرگز ممکن نیست. فهم و ادراک مسئله مفیمابین حکما هنوز مختلف

ای دالیل بعد از چند قرن غایت دشوار است. اگرچه بعضی از حکمای فرنگستان مساوا  مالیه را نیز بر طبق پارهبه

ذهن این الظاهر متبادربهشمارند و علیپندارند لکن دیگران نیز از حکما به رد اقوال ایشان دالیل میالوقوع میممکن



0022/ مهر و آبان 02دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا     

ایران ادبّیات   و شعر بر اکتبر انقالب   تأثیر   64   

 

مالیه در این دنیا با وجود همین اوضاع و تراکی  ملل و با وجود همین اخالق و طبایع مردم که است که مساوا  

 «آدم خلقت و طبیعت دیگر پیدا کند.پایر نیست؛ مگر اینکه این دنیا تغییر دیگر بیابد و بنیشود، امکانمشاهده می

مبارزه با جهل و خرافا ، ایجاد نظام  عالوه بر چهار مورد باال، مفاهیم و موضوعا  دیگری چون حقوق زنان،

های انقالب مشروطه بود و تقریبا تمام شاعران دوره مشروطه از آموزشی جدید و مسائلی از این قبیل ازجمله آماج

اند. اما من بحثم را برمبنای همان چهار مورد باال که ها پرداختهالدین گیالنی به آنمیرزا گرفته تا سید اشرفایرج

کوشم نشان دهم که انقالب اکتبر چه تاثیری بر برداشت گیرم و میتر هستند پی میکنندهتر و تعیینعمده نظرمبه

 شاعران و روشنفکران ایران از مفاهیم چهارگانه یادشده بر جای گااشته است.

ن در اوج وقوع پیوست که ایراسال پس از صدور فرمان مشروطیت و در شرای ی بهانقالب اکتبر تقریبا یازده

ومرج بود و کشور عمال به اشغال روس و انگلیس درآمده بود. این انقالب در کشوری رخ داد که دشمن هرج

شاه مخلوع را به ایران سرسخت انقالب مشروطیت ایران بود، مجلس اول مشروطه را به توپ بسته بود، محمدعلی

ایران را از »و « از دید ایرانیان چیزی کمتر از معجزه نبود» قول همایون کاتوزیانبازگردانده بود و... انقالب اکتبر به

« دنبال پیروزی اتفاق مثلث نجا  داد.سل ه امپریالیسم روس و تقسیم احتمالی کشور میان روس و انگلیس، به

 (00۵و  000)ایرانیان، همایون کاتوزیان، ترجمه حسین شهیدی، نشر مرکز، صص 

دسامبر همان سال  00، لنین در 0۷0۵ر ها در اکتبپس از پیروزی بلشویک

انگلستان و روسیه را دایر بر تقسیم ایران به دو من قه  0۷2۵عهدنامه او  

طرف، لغو کرد و دستور داد که نیروهای روسیه از ایران نفوذ و یک من قه بی

ها چنان تاثیر مثبتی در بین خارج شوند. این اقدام لنین و بلشویک

خواه ایران داشت که اغل  شاعران سرشناس و ترقیدوست روشنفکران میهن

ها پرداختند. میرزاده عشقی در عصر مشروطیت به ستایش لنین و بلشویک

آل او را چنین بیان آل )سه تابلو( از زبان پیرمرد دهگان، ایدهنمایشنامه ایده

مراست مدنظر، مقصدی که مستورش/ مدام دارم و سازم بر تو »کرده است: 

همین که خواست بگوید که چیست منظورش/ بگشت منقل  ماکورش/ 

 «های لنین.سان دو چشم پرنورش/ که انقالب نماید چو چشمآن

یزدی و الهوتی نیز در اشعار خود بارها به انقالب بلشویکی دیگر شاعران انقالبی عصر مشروطه همچون بهار، فرخی

، ۹0مرداد  0۱کم تا کودتای رویکرد در شعر نو فارسی، دستاند. این در روسیه و دستاوردهای مثبت آن اشاره کرده

طور گرای پس از او اگرچه کمتر بهالبته با شیوه بیانی متفاو  تداوم داشته است. نیما و شاعران متعهد و جامعه

 ها کامال آشکار است. های لنینیستی در اشعار آناند، اما تاثیر ایدهمستقیم از انقالب اکتبر سخن گفته

☘ ☘ ☘ 
لنینیسم در میان بخشِ -خواهیم ببینیم پس از پیروزی انقالبِ اکتبر و شیوع مارکسیسماکنون می

مهمّی از روشنفکرانِ ایرانی، چه تغییری در برداشتِ روشنفکرانِ ایران از هریک از چهار مفهومِ موردِ 

 بحث رخ داده و انعکاسِ آن در شعر فارسی چگونه بوده است:

 قانون -0 
طلبانه کلیدواژه اصلی انقالب مشروطه بود. جنبش مشروطه با ایده اصالح« قانون»که در بخش قبلی گفته شد، چنان

طلبانه و پیروزی مشی انقالبی در خواهان در تحقق م البا  اصالحو پارلمانتاریستی شروع شد. ناکامی مشروطه

کردن پینهه رساند که تنها راه نجا  از استبداد، نه وصلهروسیه، گروه پرشماری از روشنفکران ایران را به این نتیج
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جستن به مشی انقالبی است. در شعر فارسی نیز هرچه از صدر مشروطه فاصله نظام استبدادی، بلکه توسل

 گوید:شود. عشقی میآید و بیشتر بر ضرور  انقالب تاکید میمیان میگیریم، سخن از قانون و پارلمان کمتر بهمی

 خواهد و بساین ملک یک انقالب می» 

 خواهد و بسحساب میریزی بیخون

 امروز دگر درخت آزادی ما 

 «خواهد و بساز خون من و تو آب می

 (000)کلیا  مصور عشقی، ص 

عشقی در سلسله مقاالتی که درباره ضرور  انقالب قهرآمیز نوشته است به انقالب روسیه )اکتبر( اشاره کرده و 

، 0۹۷۵اکبر مشیر سلیمی، چاپ هفتم، ها نظر داشته است. )کلیا  مصور عشقی، علیبه تجربه بلشویک پیداست که

 (0۷0ص 

بودن فعالیت دیپلماتیک و ضرور  نتیجهعشقی از بیثالث نیز همچون میرزادهتقریبا سه دهه بعد، مهدی اخوان

 انقالب سخن گفته است:

 شودانقالب مشکل ما حل نمیبی»

 شودمجاهده منزل نمیبیوین وحی 

 هشدار، مشکال  تو در مجمع ملل

 «شودای دوست، طرح اگر بشود، حل نمی

خاطر داشت ای که هنوز به حزب توده ایران تعلق، یعنی در دوره0۹0۵ناگفته نماند که اخوان این شعر را در سال 

 سروده است.

 وطن و ملّیت -0 
رانی که یکی از ارکان ایدئولوژی انقالب مشروطه بود بالفاصله تحت مفهوم وطن و ملیت یا همان ناسیونالیسم ای

عنوان مثال شاعری چون ابوالقاسم تاثیر انقالب اکتبر و اندیشه انترناسیونالیستی مارکسیسم لنینیسم قرار نگرفت. به

وروی سروده است، ای از اشعار خود که در زمان اقامت در اتحاد شالهوتی که یک مارکسیست لنینیست بود، در پاره

تدریج از مقبولیت یکباره، بلکه بهپرست و ناسیونالیست است. پس از انقالب اکتبر، نه بهشد  میهنهنوز به

های ناسیونالیستی در بین روشنفکران چپگرای ایران کاسته شد. البته باید متاکر شد که کاهش تدریجی اندیشه

توان تنها به نفوذ مارکسیسم لنینیسم نسبت شنفکران ایران را نمیهای ناسیونالیستی در بین رومقبولیت اندیشه

ساله شاهنشاهی  0۷22های داد. تاکید حکومت پهلوی بر ناسیونالیسم ایرانی که نق ه اوج آن را در برگزاری جشن

الیسم بود. و تغییر تقویم ایران از هجری به شاهنشاهی شاهد بودیم، یکی از دالیل رویگردانی روشنفکران از ناسیون

عنوان مثال صادق هدایت که در آثار اولیه خود )پروین دختر ساسان، مازیار، زند و هومن یسن، کارنامه اردشیر به

تدریج از چنان طرز پاپکان( به تاریخ ایران باستان و ناسیونالیسم ایرانی تمایل داشت، با تشدید استبداد رضاخانی به

را از نیما تا پیش از انقالب اسالمی، براساس توالی تاریخی مرور کنیم  تفکری مایوس شد. اگر شعر نو فارسی

چه که بیانگر احساسا  ناسیونالیستی باشد خواهیم دید که در این دوره از بسامد واژگانی چون وطن، ملیت، و هرآن

م که ناسیونالیسم بینیفروغ فرخزاد( می« ای مرز پرگهرِ»شد  کاسته شده است. حتا در مواردی )مثال در شعر به

 سخره گرفته شده است.ایرانی به

 آزادی -1 
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که گفته شد، آزادی با معنا و مفهومِ سیاسی که الزمۀ دموکراسی است از دورۀ مشروطه وارد شعر فارسی شد. چنان

اند به مفهوم غربی و لیبرال آن نظر تقریبا در تمام مواردی که شاعران دورۀ صدرِ مشروطیت از آزادی سخن گفته

لنینیسم )که دیکتاتوری پرولتاریا یکی از ارکان -اکتبر و نفوذ اندیشه مارکسیسماند. اما پس از پیروزی انقالب داشته

تدریج مفهوم طبقاتی آزادی و دموکراسی در شعر فارسی ای از روشنفکران ایران، بهآن بود( در بین طیفِ گسترده

نا سخن گفته است. او یزدی احتماال نخستین شاعر دوره مشروطه است که از آزادی به این معتر شد. فرخیپررنگ

داد و شاه وی را به رعایت آزادی فکر و قلم اندرز میالشعرای بهار که در آغاز سل نت محمدرضابرخالف ملک

به روزگار قیامت »دانست: ، تحقق آزادی را در گرو قیام رنجبران می«فکر را ز آزادی فکر و قلم قو  فزای»گفت: می

 «چون قیام آزادیپا شود آن روز/ کنند رنجبران به

آمدن رضاشاه و تجدیدحیا  استبداد در کنار مدرنیزاسیون کاروتاب انقالب مشروطه و رویپس از فروخفتن ت 

نظری که در بین روشنفکران خورد. در این دوره اتفاقچشم میکشور، در شعر فارسی، بحث از آزادی کمتر به

رود. الهوتی پس از اقدام به یک کودتای ت از بین میترین اهداف مشروطیت وجود داشمشروطه بر سر عمده

پیوندند، تنها الشعرای بهار و عارف قزوینی به صف مدافعان رضاشاه میشود، ملکنافرجام به شوروی پناهنده می

دهند و از تداوم انقالب تا تحقق آزادی سخن چنان به مخالفت با استبداد ادامه میعشقی همیزدی و میرزادهفرخی

دست عوامل استبداد رضاخانی به قتل گویند و هر دو بهیم

شود. ترتی  پرونده شعر دوره مشروطه بسته میرسند و بدینمی

ای دیگر نیما وارد مرحله« افسانه»از این پس شعر فارسی با 

که به مارکسیسم گرایش داشت و در تبیین شود. نیما با آنمی

گفت، دی سخن میصراحت از دیدگاه ماآرای ادبی خود به

حال به استقالل نسبی ادبیا  از سیاست نیز باور داشت. اینبا

ها را داشت، نیمایی که در جوانی قصد پیوستن به قیام جنگلی

پس از ناپدیدشدن برادرش، الدبن که به قفقاز گریخته بود، نسبت 

شد  بدبین شده بود. از به اهل سیاست )و نه خود سیاست( به

عصر خویش به حزب الف بسیاری از روشنفکران همرو او برخاین

دنبال آن بودند، در عرصه فرهنگ و توده ایران نپیوست. او درعوض، همان انقالبی را که دیگران در عرصه سیاست به

کردن به طور که خود گفته است، هدف او تغییر نگاه مردم و یا فراتر از آن، آموزش نگاهادبیا  مدنظر داشت و همان

ریزی کرد که شاعران عصر شناسی نوینی را در ادبیا  فارسی پایهبار نظام زیباییترتی  او نخستینم بود. بدینمرد

طور مستقیم از آزادی سخن نگفته مشروطه به ایجاد آن نایل نشده بودند. نیما برخالف شاعران عصر مشروطه به

ای نداشت. یزدی، عارف و عشقی برای نیما جاذبهیشیوه شاعرانی چون فرخگفتن از آزدی و عدالت، بهاست. سخن

گفتن درباره آزادی و جای سخنرو نیما بهدادن بود. از ایننبود، بلکه نشان« گفتن»در بوطیقای او، وظیفه شاعر 

و در « ام ابری استخانه»و « هست ش »کشید. او در شعرهایی همچون تصویر میعدالتی را بهعدالت، استبداد و بی

ترین وجه پیش چشم خواننده ل  شعرهایی که ش  را تصویر کرده است، خفقان سیاسی روزگار خود را به عالیاغ

« زمستانِ»شود که کم دیده میومجسم کرده است. این شیوه بیان غیرمستقیم، در شعر شاگردان نیما هم بیش

توان کرد که شاعران نوپرداز بگاریم، انکار نمی های آن است. اما از جنبه بوطیقایی کهترین نمونهاخوان یکی از عالی

از سر  ۹0مرداد  0۱فارسی، از نیما تا منوچهر آتشی، یعنی شاعرانی که دوران پهلوی را از دوره رضاشاه تا کودتای 

جویی و هم از طریق مبارزهآن« عدالت اجتماعی»کمتر بها داده و بیشتر بر « آزادی»گاراندند، در اشعار خود به 

پس از پیروزی انقالب اکتبر و نفوذ 

لنینیسم )کیه  -اندیشه مارکسیسم

دیکتاتوری پرولتاریا یکی از ارکان 

ای از آن بود( در بین طیفِ گسترده

تدریج مفهوم روشنفکران ایران، به

طبقییاتی آزادی و دموکراسییی در  

 تر شد.پررنگشعر فارسی 
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ترین دالیل این رویکرد را باید در گسترش نفوذ کنم یکی از عمدهاند. من گمان میقالب قهرآمیز تاکید کردهان

لنینیسم در بین روشنفکران ایران جستجو کرد. با پیروزی انقالب اکتبر، مفهوم بورژوایی آزادی یا همان -مارکسیسم

رد تردید قرار گرفت. در بین شاعران نسل اول شاگردان طریق اولی در کشور ما، مولیبرالیسم، در س ح جهان و به

اند. نخست احمد شاملو و سپس سیاوش کسرایی. شاملو از نظر سخن گفته« آزادی»نیما دو شاعر بیش از بقیه از 

های گرا بود، اما اهل تحزب و گوش به دستورالعملچون نیما عمیقا سیاسی و جامعهفکری به نیما نزدیک بود. او هم

خواند/کوچک...(، وی دادن نبود. در شعری که پیش از این از او نقل کردیم: )آه اگر آزادی سرودی میبیحز

صراحت آزادی را مقدم بر عدالت اجتماعی فرض کرده است. شاملو اگرچه تظاهر جوامع غربی به دموکراسی و به

( اما 02۷وشنود ناصر حریری با شاملو، ص گفت دانست )درباره هنر و ادبیا ،آزادی بیان را فریبکارانه و دروغین می

آزادی از نظر »گوید: وشنود میعنوان یک مفهوم بشری اعتقاد داشت. او در همان گفتحال به نفس آزادی بهدرعین

( این تعریف اگرچه چندان 00۹)همان، ص « من یعنی قبل از هر چیز عروج انسان از طریق رهاشدن از خرافا .

گمان من از دیدگاه اومانیستی باشد. به« فرد»دهنده توجه شاملو به آزادی تواند نشانست اما میدقیق و جامع نی

های رایج داد که با ایدئولوژیشاملو به این دلیل از چنین نگرشی درباره آزادی برخوردار بود که به خودش جرئت می

واقع اعتقاد قلبی خود را مبنی بر برخوردی انتقادی و مستقل داشته باشد. شاملو در اظهارنظرهایش در

 کند.بودن عدالت اجتماعی و آزادی بیان میوملزومالزم

باری، چنانکه گفته شد سیاوش کسرایی نیز شاعری است که 

واژه آزادی در شعر او از بسامد باالیی برخوردار است. تا 

که ام او با آنکه من دیوان این شاعر را مرور کردهجایی

های دهه سی سروده است، ش را در سالنخستین شعرهای

بار در اوایل دهه پنجاه مستقیما از آزادی سخن گفته نخستین

همه  همه خ ا/ با این ای واژه خجسته آزادی/ با این»است: 

« شکست که ما راست/ آیا به عمر من تو تولد خواهی یافت؟

 ( 00۶، ص ، انتشارا  نگاه0۹۷0اشعار سیاوش کسرایی، چاپ چهارم، )مجموعه

« آزادی»شعر منتشر کرد که ، سیاوش کسرایی سه مجموعه۶2تا سال  ۷۵از زمان وقوع انقالب اسالمی در سال 

لنینیست از آزادی نه در معنای طبقاتی آن و -ها بود. در این شعرها کسراییِ مارکسیستیکی از مضامین اصلی آن

گونی حکومت شاهنشاهی را با تحقق آزادی برابر پنداشته و گوید. او نفسِ سرننه در معنای لیبرالی آن سخن نمی

خواند. کسرایی نمونۀ کاملِ یک شاعرِ حزبی است. او برخالف افشانی فرامیدالنه همگان را به شادی و دستنیک

نگریست. برای او حقیقت همان چیزی بود که ایدئولوژی شاملو و نیما دنیا را از دریچۀ چشم حزب متبوع خویش می

گااشت. من کاری به این ندارم که ایدئولوژی حزب چقدر لنینی و وفادار به تجربۀ انقالبِ زب بر آن صحّه میح

 اکتبر بود یا نبود.

 عدالتِ اجتماعی -0 
تبع آن در بخش قبل گفتیم که مفهوم جدید عدالت و عدالت اجتماعی از دوره مشروطه وارد فرهنگ ما ایرانیان و به

دست به فرهنگ و ادبیا  سیاسی   فارسی شد. در مورد علت و چگونگی ورود مفاهیمی از اینوارد شعر و ادبیا

توان اشاره کرد. نخست عامل اجتماعی، به این معنا که در اواخر دوره قاجار اوضاع مشروطیت به دو عامل مهم می

و فاقه عامه مردم، ارضایتی و فقر بر ناقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در چنان بحرانی گرفتار شده بود که عالوه

ای اصالحا  هایی از خود حکومت هم به این نتیجه رسیده بود که وضع موجود قابل دوام نیست و برای پارهبخش
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های های کشورهای اروپایی و افکار و اندیشهکار شده بودند. عامل دوم، آشنایی روشنفکران ایران با پیشرفتبهدست

توان های روسیه و قفقاز از سوی دیگر بود. به یک عبار  میدموکرا راوده با انقالبیون و سوسیالسو و مها از یکآن

ها ویژه پس از انقالب اکتبر برای آنبخش یک انقالب سیاسی و روسیه و قفقاز، بهها الهامگفت اروپای غربی برای آن

هرحال مفاهیم و اص الحا  مربوط به آن در به بخش یک انقالب اجتماعی بود، که البته تحقق نیافت، اماالهام

های ادبی شعر های ادبی این نفوذ را در تغییر چشمگیر آرایهترین جلوهفرهنگ و ادبیا  ما نفوذ کرد. یکی از ابتدایی

وبلبل، خواه دوره مشروطه برخالف پیشینیان خود که از گلتوان مشاهده کرد. شاعران عدالتمشروطه می

خاطر خود به دادن تعلقکردند، برای نشانعنوان استعاره استفاده می،کمان ابرو، سیل اشک و... بهوپروانهشمع

دار، فعله، رنجبر، توده و... در مقام استعاره و هایی چون کارگر، سرمایهفرودستان، گاهی در اشعار تغزلی خود از واژه

خدنگ غمزه کاریت با دلم آن کرد/ که »گوید: نی میکردند. مثال عارف قزویهای ادبی استفاده میانواع آرایه

ها چه»گوید: دست فراوان است. در غزلی دیگر میهایی از ایندر شعر عارف نمونه« وقت توانگر به کارگر نکندهی 

از این قبیل اشعار اگرچه در روزگار ما، نه «. گارددار میدانی/ به کارگر چه ز سرمایهگاشت ز زلفت به دل، چه می

شناسی و نه از نظر تاثیر اجتماعی واجد اهمیت نیستند، اما در آن روزگار نقش مهمی در خودآگاهی نظر زیبایی

تاثیر پیروزی انقالب که بگاریم بخش مهمی از شعر مشروطه تحتکارگران و زحمتکشان ایران داشتند. اما از این

های دهقانان، کارگران و سایر بیان مستقیم رنج، بهاکتبر و نفوذ مارکسیسم لنینیسم در بین روشنفکران ایران

ها اختصاص یافته است. مضمون اغل  این نوع اشعار، دعو  کارگران و سایر زحمتکشان و طرح م البا  آن

زحمتکشان به مبارزه طبقاتی است. از ابوالقاسم الهوتی که بیشتر عمر خود را در شوروی گاراند که بگاریم، 

کرا  از مبارزه طبقاتی و انقالب سوسیالیستی سخن گفته رین شاعری است که آگاهانه و بهتیزدی شاخصفرخی

 هاست:ترین شعرهای او در این زمینه هنوز هم بر سر زباناست. یکی از معروف

 توده را با جنگِ صنفی آشنا باید نمود»

 کشمکش را بر سرِ فقر وُ غنا باید نمود

 جای در صفِ حزبِ فقیران اغنیا کردند

 این دو صف را کامال از هم جدا باید نمود

 این بنای کهنۀ پوسیده ویران گشته است

 جای آن با طرحِ نو از نو بنا باید نمود

 تا مگر عدل وُ تساوی در بشر مُجری شود

 «پا باید نمودانقالبی سخت در دنیا به

کردن بنیان رغم زیروروادامه یافت. نیمایوشیج بهشناسی در س حی واالتر این نگرش در شعر نو، البته از نظر زیبایی

، «خانواده سرباز»شعر کالسیک فارسی، به وجه اجتماعی و سیاسی شعر مشروطه وفادار ماند و در اشعاری چون 

، زندگی فرودستان جامعه را «پاکار ش »ویژه در شعر درخشان و به« شهید گمنام»، «مادری و پسری»، «خارکن»

ها به تصویر کشید. شاگردان نیما نیز به این سنت وفادار ماندند. در بین آنشناسی مدرن خود بهیباییبا معیارهای ز

کردند شعر را از انحصار نخبگان خارج کنند توان اشاره کرد که تالش میمنوچهر شیبانی و اسماعیل شاهرودی می

یی، زهری، و اغل  شاعران سرشناس این دوره تداوم میان کارگران ببرند. در اشعار شاملو، اخوان، کسرایی، رویاو به

 توان مشاهده کرد.رویکرد اجتماعی و سیاسی شعر نیمایی را می

ها ها در برابر قانون بود. آنمعنای برابری حقوق انسانبرای روشنفکران صدر مشروطه عدالت اجتماعی عمدتا به

توانستند داشته باشند. عبدالرحیم طالبوف ن شرای ی نمیداری نداشتند و طبیعتا در چنامخالفتی با نظام سرمایه
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نویسد: ترین متفکران عصر مشروطه است در جلد دوم کتاب احمد درباره تاسیس یک کارخانه میکه یکی از مهم

پزی که تازه از غیرتمندان صادق آمد خبر داد که آقامص فی وکیل کومپانیه جدید کارخانه تیزابکشی و صابون»

خواهد مرا ببیند. از او پایرایی نمودم. اند، آمده و میعضویت شرکت انتخاب نمودهل یافته و مرا بهوطن تشکی

ها و کتابچه شرکت را آورده بود، خواندم. الحق در ترتی  و تنظیم و نکا  باریک متعلق به حقوق شرکا و وارث آن

 یدوفروش مال فروگااری نشده.وظیفه موسسین شرکت و امورا  داخله و اداره و انتخاب رئیس و خر

معلوم است که فصول این شرکت نافعه، م رح مااکره جمعی بوده و نتیجه خیال چند نفر اشخاص عاقل و با اطالع 

بینیم در کتابچه این که می( چنان020)کتاب احمد، با مقدمه و حواشی باقر مومنی، انتشارا  شبگیر، ص « است.

بوف بوده، حقوق شرکا و حتا وارث آنها مشخص شده اما هی  صحبتی از حقوق شرکت که احتماال حاصل تخیل طال

-قولی که از مکتوبا  آخوندزاده آوردم دیدیم که او نیز به امر مساوا  مالیه میان نیامده است. در نقلکارگران به

که هر دو در قفقاز  دو روشنفکر تاثیرگاار صدر مشروطهنگریسته است. این دیده تردید میبه -یعنی سوسیالیسم

هایی که در روسیه و قفقاز زیستند پیش از انقالب اکتبر از دنیا رفته بودند. با پیروزی انقالب اکتبر و پیشرفتمی

پایر، تنها امکانخواه ایران به این نتیجه رسیدند که سوسیالیسم نهایجاد شد، گروه پرشماری از روشنفکران عدالت

، 0۹0۹الشعرای بهار پس از سفر به باکو )در سال حقق عدالت اجتماعی است. ملکبلکه تنها راه پیشرفت و ت

هدیه »های جمهوری آذربایجان، در قصیده وششمین سالگرد انقالب اکتبر( و مشاهده پیشرفتهمزمان با بیست

هایی از ده است. بخشاجتماعی را ستوها از رفاه و تامینویژه برخورداری آندستاوردهای مردم آذربایجان و به« باکو

 آن قصیده به شرح زیر است:

 کارگر کار کند روز و، چو خور چهره نهفت/ به نمایش رود و جامه کند نو در بر»

 نه گدا دیدم آنجای و نه درویش و نه دزد

 نه فریبنده دختر، نه رباینده زر

 دری نیست نشاناندر آن مملکت از دربه

 اندر آن ناحیت از گرسنگی نیست خبر

 مزد بخشند به میزان توانایی و زور

 وان که بیمار و ضعیف است، پزشکش یاور

 اندازه و نظم آید پیشچون رود کار به

 نز حسد یابی آثار و نه از بخل خبر

 حسد و بخل و نفاق و غرض و دزدی و مکر

 ز اختالف طبقا  است و نظام ابتر

 عدل باید، که ستمکار شود مانده زکار

 ورز شود رانده ز در نظم باید، که طمع

 چنین قاعده و نظم، من اندر باکواین

 «دیدم و یافتم از گمشده خویش اثر

ابراز شیفتگی بهار نسبت به نظام اشتراکی جمهوری آذربایجان ممکن است دلیل محکمی برای تاثیر انقالب اکتبر بر 

که از اعضای موثر شاخه خراسان حزب نظر نرسد؛ زیرا او این قصیده را زمانی سروده است روشنفکران ایران به

دموکرا  چپگرا بوده است. اما واقعیت این است که در اشعار اغل  شاعران مشروطه، اظهار عالقه نسبت به نظام 

خواه ناسیونالیست بود و نه یک خورد. مثال عارف قزوینی که بیشتر یک آزادیچشم میسوسیالیستی به
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عارف اگر کهنه شد ترانه »گوید: در دفاع از جمهوریت سروده است می هایش کهسوسیالیست، در یکی از غزل

و در غزلی دیگر باز هم از مزدک که نماد ایرانی مرام اشتراکی است « ای از نو عالوه کن تو به تنبورمزدک/ نغمه

 «بماند از پی سی قرن، عدل مزدک، لیک/ به غیر ظلم ز نوشیروان نخواهد ماند»کند: چنین یاد می

مرداد در اشعار اغل  شاعران نامدار ما  0۱کم تا پیش از کودتای گرش مثبت نسبت به نظام سوسیالیستی دستن

باوری نسبت به امیدِ رستگاری انسان، آنگونه که پیش از درغلتیدن به نومیدی م لق و بی م. امیدخورد. چشم میبه

)آخر شاهنامه، « وگوگفت»ه سوسیالیستی در شعر پنداشتن جامعبیان کرده است، با توهم کتیبهدر شعر معروف 

کنیم، ایمان به پیروزی ق عی سوسیالیسم را هایی از آن را نقل میکه بیت «درسِ تاریخ»(، در غزل 00۷ص 

 گونه بیان کرده است:این

 عاقبت حال جهان طور دگر خواهد شد»

 زبر و زیر یقین زیر و زبر خواهد شد

 جانبخشی داددرس تاریخ به من مژده 

 در خواهد شدزور از بازوی سرمایه به

 گوید امید، سر از باده پیروزی گرم:

 (۹0)ارغنون، ص « رنجبر مظهر آمال بشر خواهد شد

هم فروغ فرخزاد آبادی که بگاریم، چون سیاوش کسرایی و جعفر کوشاز شاعرانِ منسوب به حزب تودۀ ایران، هم

گوید که به خواب دیده است و از یک ستارۀ قرمز سخن می« نیست کسکسی که مثل هی »در شعر معروف 

کند/ و باغ کند/ و پپسی را قسمت میاندازد/ و نان را قسمت میو سفره را می»آید: م مئن است که او به زودی می

ریضخانه کند/ و نمره منویسی را قسمت میکند/ و روز اسمسرفه را قسمت میکند/ و شربت سیاهملی را قسمت می

کند/ و هرچه را که های دختر سیدجواد را قسمت میکند/ و رختکند/ و سینمای فردین را قسمت میرا قسمت می

توان از سوسیالیسم دفاع کرد. فروغ به از این بهتر نمی« دهد.کند/ و سهم ما را هم میباد کرده باشد قسمت می

ترین اقشار جامعه، که تقسیمِ بلکه دقیقا از دریچۀ چشم محرومسوسیالیسم، نه از دریچه چشم یک روشنفکر بورژوا، 

خانه، سینمای نویسی در مدرسه، نمرۀ مریضسرفه، روزِ اسمعادالنۀ نان، پپسی، گردش در باغ ملی، شربتِ سیاه

دنِ کرکند. البته در س رِ ماقبلِ آخر برای شیرفهمخواهند، نگاه میهای دختر سید جواد را میفردین، و رخت

 چیزهایی است که باد کرده است.کردن همۀ آنگوید منظورش تقسیمروشنفکرجماعت می

های فراوان از شعرِ شاعران مستند کنم. در عرصۀ خواهم سخنم را با نمونهکه سخن به درازا نکشد، نمیبرای آن

یاد بیاوریم باشد. کافی است بهتر از آن است که نیاز به بحث و استداللِ درازدامن داشته سیاسی نیز موضوع روشن

عنوان الگویی خواهِ غیرمارکسیست نیز، سوسیالیسم را به، اغل ِ نیروهای ترقی۷۵که از انقالبِ مشروطه تا انقالب 

 ئال برای تحقّقِ عدالتِ اجتماعی پایرفتند.ایده

☘ ☘ ☘ 

افتخار افراشته و به آسمان اید و آن را با این شادمانى و را به جلوى صحنه آورده« گیوتین»اگر شما 

در سر، « اندیشه»، از همه کار آسان تر است و پروردن "بُریدنِ سر"اید، فقط براى این است که رسانده

 !"ناتوانى"اى بیش نیست؛ نمادِ از همه کار دشوارتر. شما تنبلید! پرچمِ شما کهنه پارچه
 داستایوفسکی(/ اثر فیودور "تسخیر شدگان")برگرفته از رمانِ 

 

  بازگشت به نمایه
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 آشنایی مختصری با گئورک لوکاچ

 

های فلسفی، ادبی وسیاسی قرن بیستم است. زنیدگی فکیری،   گئورگ لوکاچ از تاثیرگذارترین شخصیت: گنژرا

از لوکاچ منتشیر نشیده   نامه منسجمی ادبی،  هنری و سیاسی او رمانی است هیجان انگیز، اما هنوز هی  زیست

زندگی نامه مختصری از او را منتشر کرده و پاتریم ایدن از بنییاد تحقیقیاتی هیایزنبرگ آلمیان      بریتانیکا است.

ه ای که لوکاچ همیشه میان رمیان و  نامۀ لوکاچ را نه چون رمان، اما با حفظ آن رابطزندگی"وعده کرده است که 

 ."کرد خواهم نوشتزندگی دنبال می

 بودند و آسیمیله یهودی ای بانکدار و موفق متولد شد. والدین اودر خانواده بوداپست در 0۱۱۷آوریل  0۹لوکاچ در 

دریافت کرد،  بارون لق  0۱۷2به مجاریِ لوکاچ تغییر داد. پدر لوکاچ در  از لووینگر 0۱۷2پدرش نام خانوادگی را در

لوکاچ به مدرسه  .رفتندشمار مییان بهها از طبقه اعکه قابل ارث دادن به فرزندان بود و بدین ترتی  آن

در علوم  0۷2۶خود را در  دیاچپی او .به ایمان لوتری تغییر دین داد 0۷2۵رفت و رسماً در سال  لوتریان کلیسای

 0۷2۷به دانشگاه در سال  "درام تاریخ مدرن"هایش در هایی از نوشتهو پس از ارائه بخش کُلُژوار سیاسی از دانشگاه

 دریافت کرد.  دکترا اه بوداپست نیزاز دانشگ

  کار و مشارکت داشت. هایدلبرگ و فلورانس برلین، بوداپست، وی در محافل روشنفکری

ترین نویسندگان قرن بیستمی است، که اقبال برگردانده شدن بسیاری از آثارش را داشته و لوکاچ در ایران از موفق

 از سوی پویشگران وکتاب خوانان ایرانی هم مورد استقبال بوده است. 

از م بیگی اکبرمعصوبا ترجمه ی نوزدهم نویسندگان رئالیست آلمان در سدهکه به تازگی کتاب ضمن یادآوری آن

 های منتشرشده لوکاچ به فارسی را در ادامه خواهید یافت:لیستی از کتاب، سوی نشرنگان منتشرشده است

 0۹0۷انتشارا  نیل، چاپ نخست:  فریبرز سعاد ، معنای رئالیسم معاصر، ترجمه

، 0۹۵0، چاپ نخست: نشر مرکز ،محسن حکیمی: ی دیالکتیک و اقتصاد، ترجمههگل جوان: پژوهشی در راب ه

 0۹۱۶چاپ سوم: 

 اینجابرای دریافت کتاب )0۹۵۵محمدجعفر پوینده، نشر تجربه، چاپ نخست: : یتاریخ و آگاهی طبقاتی، ترجمه

 کلیک کنید(

https://www.britannica.com/biography/Gyorgy-Lukacs
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_(%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_(%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
http://www.marxists.info/farsi/archive/lukacs/works/1923/tarikh-agahi.pdf
http://www.marxists.info/farsi/archive/lukacs/works/1923/tarikh-agahi.pdf
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رضا امیرقاسمی، نشر و پژوهش دادار، چاپ نخست: آوری، علی: حسن شمسی لنین، ترجمهتأملی در وحد  اندیشه

 کلیک کنید( اینجا برای دریافت کتاب)0۹۱0

برای دریافت )0۹۵۹ی: اکبر افسری، انتشارا  علمی و فرهنگی، چاپ نخست: پژوهشی در رئالیسم اروپایی، ترجمه

 کلیک کنید( اینجاکتاب 

جامعه شناسی رمان،ترجمه محمد جعفر پوینده، 

 اینجا نشرماهی)عالقمندان می توانند مروری براین کتاب را در

 م العه کنند(

نشر ثالث، چاپ نخست:  امید مهرگان، :یرمان تاریخی، ترجمه

 کلیک کنید( اینجابرای دریافت کتاب )0۹۱۱

انتشارا  اختران، تهران،  ی: شاپور بهیان،رمان تاریخی، ترجمه

0۹۱۱ 

امید  :مترجم(0۷0۷–0۷0۷تزهای بلوم )گزیده مقاال  سیاسی 

 0۹۷۹نشر ثالث،  مهرگان،

نشر ثالث،  امید مهرگان، :یی فاوست، ترجمهم العاتی درباره

 0۹۱۱چاپ نخست: 

اکبر علی :ینویسنده، نقد و فرهنگ، ترجمه

 0۹۷۷انتشارا  نگاه،  بیگی،معصوم

 0۹۷۵انتشارا  نگاه،  بیگی،اکبر معصومعلی :یی توماس مان، ترجمهجستارهایی درباره

 0۹۷0ی: محمد جعفر پوینده و رضا خاکیانی، نشر ماهی، شناسی رمان، ترجمهجامعه

 کلیک کنید( اینجایرای دریافت کتاب )0۹۷۵رضا رضایی، نشر ماهی، : یجان و صور ، ترجمه

 0۹۷۵: زیبا جبلی، نشر شفیعی، شناسی وجود اجتماعی، ترجمهی هستیدرباره

 0۹۷۶ی: زیبا جبلی، نشر شفیعی، ویرانی عقل، ترجمه

 0۹۷۹گفتگوهایی با لوکاچ، ترجمه امید مهرگان، نشرثالث،

 0۹۷۵نظریه رمان،ترجمه حسن مرتضوی، نشرآشیان،

 ما احتماال به آن ها دسترسی نیافتیم... و کتاب ها و مقاال  دیگری که

 

  بازگشت به نمایه

 

 

 

http://www.marxists.info/farsi/archive/lukacs/works/1971/lenin.pdf
https://server1.rouzegar.com/books/adabiat/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://server1.rouzegar.com/books/adabiat/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://www.avangard.ir/blog/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84/
http://www.marxists.info/farsi/archive/lukacs/works/1947/romane-tarikhi.pdf
http://www.marxists.info/farsi/archive/lukacs/works/1947/romane-tarikhi.pdf
https://server1.rouzegar.com/books/adabiat/%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA.pdf
https://server1.rouzegar.com/books/adabiat/%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA.pdf
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 آشناای نامآشنائی بیشتر، با چهره
 برگردان: نسرین میر –مصاحبه اکسپریمنتا با م. ح. عمرانی 

کارهای ادبی آشنایند، آقای میرحمید ویژه آنانی که با به، قلم خارج از کشوربسیاری از مهاجران و ایرانیانِ اهل
فکر ایرانی قلم و خوشعمرانی، نویسنده و مترجم خوش

 شناسند. ساکن آلمان را می

ادعا، فروتن و او از نویسندگان و مترجمان بی
سروصدائی است که با وجود وزش دیرپای تندباد بی

وتابِ غربت، همواره چون رویدادهای زندگی پرت 
پای درخت سبز و پرشکوه زندگی  جویباری آرام در

 جاری است. 

هاست که به عمرانی، این انسان افتاده و شریف، سال
برد و علیرغم ناخواست خود دور از میهن به سر می

گاه تن به بیکارگی و خمودگی نداده و در خاک، هی وهای زندگی دورافتادگان از آبوخیزها و ناهمواریی افتهمه
همواره کوشیده است تا به سهم خود، بار امید، دانش، آگاهی و ستایش از زندگی و سربلندی ها تمامی این سال
 ها بنشاند. انسان را در دل

هایی از او را به خود داستان 0200های سپتامبر و اکتبر سال در برلین، در شماره« اکسپریمنتا»ی ادبی ماهنامه
 ای درج کرده است. همراه مصاحبه

نگاری و کارهای نمایشی پرداخت، ولی دیری در شهرری است، از جوانی به روزنامه 0۷۷0ی سال دهعمرانی که زا
های سیاسی از سوی ساواک بازداشت شد و سه سال در زندان به سر برد. او چند سال نگاشت که به دلیل فعالیت
ر گرفت. از این رو، به ناگزیر از از سوی جمهوری اسالمی ایران نیز تحت پیگرد قرا 0۹۷۵پس از انقالب بهمن سال 
نگاری خود به برلین شرقی در جمهوری دموکراتیک آلمان رفت و کماکان کار روزنامه 0۷۱0میهن کوچید، در سال 
 زبان پی گرفت. های فارسیرا در یکی از روزنامه

برای گاران زندگی، با فروریزی دیوار برلین و یکی شدن دو آلمان، او به تحصیل در رشته معماری پرداخت و 
 ناگزیر تاکسی راند.  هایی نیز به سال

های او به فارسی نیز زبان، شماری از ترجمههای او در نشریا  مختلف آلمانیی آلمانی داستانجدا از چاپ ترجمه
یدریش فر»، «ولفگانگ بُرشر »های نویسندگانی مانند توان از کاردر ایران به چاپ رسیده است. برای نمونه، می

 نام برد. « والنتین راسپوتین»و « آراتا اوسادا»، «فرناندو آررابال»، «دورِنما 

ی که به آلمانی در « زخمِ باز»کوتاهِ او ی  ها را به داستانبرای آشنایی بیشتر خوانندگان با آقای عمرانی، توجه آن
« زخم باز»ی اکتبر همان نشریه زیر نام شماره با او در به چاپ رسیده، و نیز مصاحبه« ااکسپریمنت»ی ادبی ماهنامه
 کنیم. جل  می

که در  عمرانی را برگردانده است قدمِ نشریۀ ارژنگ، مصاحبۀنسرین میر، همکار ثابتکنیم که خانم یادآوری می

 ادامه از نظر می گذرانید.
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 ی نسرین میرترجمه« / رودیگر هانس»گر مصاحبه

 

در چه شرایط خانوادگی بزرگ   اید.شما در نزدیکی تهران به دنیا آمدهاکسپریمنتا: آقای عمرانی، 

 شدید؟

ای فقیرنشین سپری ام در محلهکودکی .ای کارگری در جنوب تهرانِ بزرگ شدممن در خانواده م. ح. عمرانی :

آرزویش آزادی و عدالت بود  .ی کتاب بود و فعال سیاسیاو شیفته .شد. پدرم ابتدا نجار و بعدها نقاش ساختمان بود

 کرد.ها مبارزه میو برای دستیابی به آن

 

 اکسپریمنتا : آیا برای از دست دادن مادرتان خیلی رنج بردید؟

ترین مادری، یکی از بزرگخیلی کوچک بودم که مادرم به خاطر مرد دیگری از پیش ما رفت. بی م. ح. عمرانی:

یک بنگاه ادبی مناس  یا به زبان کوشم ام و فعال میاش نوشتهام بوده و من داستان بلندی در بارههای زندگیرنج

روزها و  نخستین« مامان، پر!»من در کتاب  دیگر، یک انتشاراتی برایش پیدا کنم.

برای خودم، برادر را های پس از جدائی پدرومادرم و پیامدهای رفتن ناگهانی مادرم هفته

اندازه امان برای من بیگسست راب ه .شکافمی بزرگم میی خانوادهترم و همهکوچک

که باید به آلمان دهد. اینپاسخ هنوز هم آزارم میدردناک بود و هزاران سؤال بی

تر تر و نومیدکنندهتوانستم به وطنم بازگردم، همه چیز را سختیگر نمیگریختم و دمی

ساخت. من همین دو سال پیش از مرگ مادرم باخبر شدم. بدین ترتی ، دیگر هرگز می

ترین آرزوهای ی رویدادها آگاه شوم و یکی از بزرگهای او در بارهتوانم از دیدگاهنمی

مادری، تأثیر ماندگاری بر رنج بی .برآورده شود تواندمن که دیدن او بود، دیگر نمی

 شخصیت من گااشته است.  

 

 سالگی دستگیر شدید؟اتان در ایران چه گونه بود و چرا در بیستاکسپریمنتا : جوانی

های دیگر دو چهره داشت:  یکی آشکار و دیگری پنهان. زندگی عادی من این جوانی من و بسیاری م. ح. عمرانی :

 :گونه بود

دادم. با یک دانشجو بودم و دوستدار هنر، ادبیا ، تئاتر، سینما و عکاسی و در کنار آن، در یک مدرسه درس می

اهل سفر بودم و هی   .برد همکاری داشتمهای اجتماعی به صحنه میمایههایی با درونگروه تئاتر که نمایش

  دادم.گردی با دوستان را از دست نمیفرصتی برای ایران

ی سیاسی علیه رژیم اندیش یک گروه مخفی به پا کردیم. ما به مبارزههمان زمان با چند تن از دوستان هم در

ها و ادبیا  اجتماعی، سیاسی و کردیم کتابما تالش می .امان گرایش چپی داشتکُش شاه پرداختیم. گروهآزادی
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امان لو رفت و چهار تن از اعضاء گروه، از وهروزی گر .پایر کنیمممنوعه را برای عالقمندان دسترس "تئوریک"

 جمله خود من، دستگیر و زندانی شدیم. 

 

 ی شرایط بازداشت خودتان بگویید؟  توانید کمی دربارهمی اکسپریمنتا :

 .ای برخوردار نبودندیافتهها فرمانروا نبود و زندانیان از هی  حق رسمیتهی  قانونی بر زندان :م. ح. عمرانی 

هایی دوباره به زیر بازجویی اص الح جرمها برای بهگاهی آن .شدندای شکنجه می"نافرمانی"نیان به خاطر هر زندا

زندانی، دو بار در هفته و هر بار پانزده دقیقه مالقا  داشت و  .شدای برایشان باز میی تازهشدند و پروندهبرده می

کار گروهی ممنوع  .شدند بخوانیمها را که البته سانسور میکتاب ها وتوانستیم برخی روزنامهگااشتند، میاگر می

 رفت. مراقبت و درمان پزشکی هم بسیار ناکافی بود. بود و یک عمل کمونیستی به شمار می

 

ی دیگرِ به شیوه "زخمِ باز"اتان اکسپریمنتا : شما در داستان

د از این پردازید. چه برداشتی بایهای ایران هم میشکنجه در زندان

 داشت؟ 

های ایران برای گرفتن اعتراف و اطالعا  و در زندان :م. ح. عمرانی  

های مختلفی از شالق زدن، آویزان شکستن روح و شخصیت زندانیان، شیوه

به کار برده شده و همچنان  "ی سفیدشکنجه"کردن، شوک الکتریکی تا 

شوند، اما های جسمی با گار زمان خوب میهای شکنجهشود. زخممی

زمانی که قربانی شکنجه  .مانندتا پایان عمر با آدم میها تأثیرا  روانی آن

انده شده و همه دکند به اتاق شکنجه باز گرگیرد، احساس میبعد از آزادی در معرض شکلی از خشونت قرار می

 پردازد.درست به این موضوع می« زخمِ باز»شود. داستان کوتاه هایش دوباره زنده میرنج

 

 د از سه سال زندان برایتان چه گونه بود؟آزادی بع اکسپریمنتا :  

کردم که تنها سلول ام را باور کنم. اوایل احساس میخیلی طول کشید تا توانستم آزادیِ بازیافته :م. ح. عمرانی 

کند. البته این پاید و دنبال میکردم کسی مرا میام. دائم فکر میتری عوض کردهتنگ زندان را با اتاق بزرگ

ها گاشت تا باورم شد که دیگر در گااشت. سالآخر رژیم زندانیان پیشین را آرام نمی .پایه هم نبوداحساس بی

 .زندان نیستم
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خصوص که وضع کشور اکسپریمنتا :  به نظر شما آیا انقالب راه درستی برای ایجاد تغییر در ایران بود؟ به

 پس از آن بدتر هم شده؟

ها، من آزادی، صلح، عدالت و پیشرفت اجتماعیِ پایدار را از راه خونین آن سالهای بعد از تجربه :م. ح. عمرانی 

 خواهم، نه از راه انقالب.گام میبههای گامدگرگونی

 کی و برای چه تصمیم گرفتید ایران را ترک کنید؟ اکسپریمنتا : 

اگر مانده بودم،  .فی نداشتمآن زمان دیگر امکان زندگی مخ .میهنم را ترک کردم 0۷۱0در سال  :م. ح. عمرانی 

چند ماه بعد به آلمان  احتماال دستگیر و کشته شده بودم. شبانه از مرز گاشتم و ابتدا به آذربایجان شوروی رفتم.

 ام ادامه دادم. نگاریشرقی رفتم و در تبعید به کار روزنامه

 

 اید؟اکسپریمنتا : چه تجربیاتی در آلمان داشته

جا درهای جدیدی به روی من باز شد، برای نمونه،  این :م. ح. عمرانی 

ی آشنایی زندگی در آلمان برایم سرچشمه .توانستم در برلین معماری بخوانم

با فرهنگ، زبان و ادبیا  و نیز با نویسندگان و متفکران  ی مدرن بود.با جامعه

از « هرکول و آغل اوگیاس»بزرگ آلمانی آشنا شدم. آثاری هم، از جمله 

از ولفگانگ بُرشر ، از آلمانی به « بیرون، پشت در »فردریش دورنما ، 

 اند.ها در ایران درآمدهاین نمایشنامه  ام.فارسی برگردانده

 

 بینید؟اکسپریمنتا : وضع کنونی ایران را چه گونه می

جامعه در حال گاار از سنت به مدرنیته است. اکثر مردم   :م. ح. عمرانی 

های گوناگون این را اختار اجتماعی کنونی ندارند و به شیوهدلِ خوشی از س

ی با وجود همه .دهند و خواهان یک جمهوری سکوالرندنشان می

رژیم حاکم، پایداری زنان، دانشجویان، کارگران و جامعه مدنی رو به افزایش است. متأسفانه در  هایمجازا 

 .بینمکنم خوشمن به آینده ایران که فکر می دهند.یران نشان نمیای از مردم ابینانههای غربی تصویر واقعرسانه

 بینید؟ای برای خود پیش چشم میآینده اکسپریمنتا : چه

دار شوم و بتوانم دوست دارم زندگی بازنشستگی آرامی در کنار دخترانم داشته باشم. آرزو دارم نوه :م. ح. عمرانی 

امیدوارم روزی با دخترانم به ایران مسافر  کنم و زادگاه  .چاپ رسانمهمچنان آثارم را در آلمان و ایران به 

 ها نشان بدهم.پدرومادرشان را به آن

 

  .اکسپریمنتا :  برای مصاحبه از شما متشکرم

 

 : دراین شماره داستانی از م.ح.عمرانی خواهید خواند.گنژرا

 

 بازگشت به نمایه
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 گروتِسک در بارۀ واژۀ
 ناصر غیاثی

سوپاپِ اطمینانی است برای »از نظر باختین کارکردِ گروتِسک در خدمتِ پابرجاییِ نظام است، چرا که کارنوالِ رسمی 
 «استحکام بخشیدن به نظم در فرهنگ.

 

 تبارشناسیِ واژه
آید، می« مُغاک»به معنی   grottesca ی التینِو واژه grottesco ی ایتالیاییِاز واژه (grotesk) ی گروتسکواژه

 .دهییدسییاختند، ارجییاع مییی هییایی کییه قیصییرهای روم مییی ای از تزیینییا ِ داخییل مغییاک چییون بییه نییوع ویییژه 

ای و حییوان و گیاهیان و موجیودا  افسیانه     -ای از انسانسال پیش، آمیزه ۹0222 های دیواریاین تزیینا  نقاشی
واژه ابتدا در اواخر قرِن پیانزدهم، در عصیِر رنسیانس، در تیاریِخ هنیر پیا بیه        گااشتند. این دوجنسه را به نمایش می

 .هیییییای میییییاکور باشییییید  گیییییاارد تیییییا نیییییامی بیییییرای نقاشیییییی    ی وجیییییود میییییی عرصیییییه

هیای  گرفت و خیلی بعد به دیگیر عرصیه  بینیم که گروتِسک ابتدا در نقاشی مورد استفاده قرار میبه این ترتی  می
 .هیییای فرانسیییه، انگلیسیییی، آلمیییانی و فارسیییی شییید   وارد زبیییان هنیییری راه یافیییت و بیییا همیییین تلفیییظ  

دار، مضیحک، غریی ، خنیده    های خارجی به فارسی این برابر نهادهیا موجودنید:  های زبانواژه در فرهنگ
انگیز، ناآشنا، ناساز، ناموزون، نیاجور،  نگاری، صُوَرِ عجای ، خیالی، شگفتآور، ناهنجار، ناجور، عجای مسخره، شگفت

 تییییوان تعریفییییی از آن بییییه دسییییت داد یییییا نییییه!خنیییید. حییییاال ببییییینم، آیییییا میییییآور، گریییییهخنییییده

 تالشی برای تعریف
اش، از این مفهوم، بنا به ماهییت  قبل از هرگونه تالش برای دست یافتن به یک تعریفِ معیّن از گروتِسک، باید گفت

هیای دیگیر را   وجه آن، وجهتاکید بر یک زند، چرا که مفهومی چندوجهی است و گنجیدن در هر تعریفی سرباز می
 .کندرنگ میرنگ و یا بیکم

توان ناهنجاری، آمیزند. در گروتِسک میها در آن در هم میای کم و بیش موهوم است، چرا که بسیاری مقولهمقوله
تسک، گروتسک دار، وحشت و بیش از همه عنصرِ خیال را یافت. چه بسا خودِ مفهوم گروعجی  و عَبَث بودن، خنده

 .باشد

 هاویژگی
اندازد تا محتوای آن را هیوالگونه ساخته، به آن گروتِسک، ناهنجار است، زیرا حقیقت را تحریف کرده و از شکل می

چه گیرکننده از مرز آنای غافلبگاارد. در جوهرش، عجی  و غری  است چون به گونه برجستگی داده و به نمایش
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 .آفییییرین اسییییت  داربییییودن، وحشییییت و در عییییین خنییییده گییییارد کییییه عییییادی اسییییت، درمییییی   

شیود و همیین فیرم تیازه احساسیا ِ      چیزی که پیش از این آشنا بوده، توسط گروتسک چنیدمعنا و چندشیقّه میی   
های منفی مثل نفر ، شود. افکتانگیزاند که در تصاویر گروتسک متجلّی میمتناقضی مثل شادی و وحشت را برمی

بیر آنیان    هایی هستند که گروتسکاز یک سو، و طنز و خنده و تمسخر از سوی دیگر ستوناشمئزاز و اِکراه و ترس 
 .ایستدمی

دهد. در گروتسیک عناصیری بیا هیم تصیادم      به گروتسک بُعدِ منفی می شناسیزییاییی این عوامل از نظر مجموعه
شود که تاثیری غرابت و تمسخر می و برهمی از زمختی و ی درهماش مجموعهیابند که حاصلکنند یا امتزاج میمی

معنیا باشید. مفیاهیمی چیون     ای و یا حتا بیی تواند طنزگونه، کنایهگاارد. گروتسک اما میانگیز باقی میغری  و غم
 .تیییون در گروتسیییک یافیییت  انگییییز را میییی گونیییه و نفیییر  آسیییایی، ناخودآگیییاه، خییییال  زشیییتی، غیییول 

خواهد کند چون میمی نشیند و تحریفچون به تحریف حقیقت میسازی نیز هست، سازی و بیگانهگروتسک، وارونه
ها و معیارها را از استحکام بینیدازد و بیه ایین ترتیی  دسیت بیه آفیرینش هییوالیی غریی  و          ها، نرممرات  سلسله
 .ی توکا نیستانی نگاه کنیدزند که درعین حال مسخره است. به عنوان نمونه به این خودکشانهآور میوحشت

 ایطِ تاریخی گروتِسکشر
شیان  کوشیدند با مخالفتها میآورد. برای مثال رمانتیکهای تحوال  ِ عمیق سربیرون میگروتسک معموالً در دوره

دیدند و چنیین بیود   ها گروتسک را در زبانِ اصیلِ خیال میبا هنر تقلیدی، به گروتسک مفهومی مثبت ببخشند. آن
کافکیا، بهتیرین   « مسخ»داستان  .نگریستن به جهان از منظریِ زشت و شی انی به بار نشست:« رمانتیکِ سیاه» که

 نمونه برای نشان دادن گروتسک در ادبیا  است.

 گروتِسک در ادبیّات
دار سازی است که از طریق آن توسط اغراق از یک سو و خنیده یا وارونه ی گروتسک در ادبیا ، بیگانهوجه مشخصه

 .شودیان میبودن از سوی دیگر جوهرش ع
در  -امیا نبایید    -توانید  چه که در ادبیا  هیوالوار و مخیوف و در عیین حیال مسیخره و زمخیت باشید، میی       هر آن

آمییز بیودن، گروتسیک را بیه طنیز و      دار بیودن و اغیراق  ی این مفهوم قرار بگیرد. این دو ویژگیِ خنیده زیرمجموعه
 .نیییاقض و عیییدمِ امکیییان را نهفتیییه داردکنییید، چیییرا کیییه طنیییز در ب ییینِ خیییود ت کاریکیییاتور نزدییییک میییی

که طنز و کاریکاتور با قصد نقد سمت و سویی نرم دارند، گروتسک جهیانی را بیه نمیایش    در عین حال اما در حالی
 .شیود چیه کیه طبیعیی بیود، نامیانوس میی      گاارد کیه در حیال ازهیم پاشییدن اسیت. در جهیان گروتسیک آن       می

ید گروتسیک اسیت. دو دبسیتاِن سورئالیسیم و دادایسیم نییز بیه فراوانیی از         تردیکی از مشخصا ِ ادبیّا ِ مدرن، بی
هایی گاه مسخره، گاه ترسناک ربط را در کنار هم بنشانند. موجودا  یا وضعیتاند تا چیزهای بیبرده گروتسک بهره

 .های گروتسک را در خود دارندیا هم مسخره و هم ترسناک در ادبیا  نشانه
گییرد کیه انگیار    ای منظم مثل زمان، فضا، علت و معلول و من ق چنان رفتاری در پییش میی  گروتسک با ساختاره

پایرند. او در برابر ساختار نظام من قی ِکالسیک )یا این یا آن( من قی سه ارزشیی  ای دیگر نیز امکانها به گونهاین
ن حال نه این و نه آن است، قیابلیتی  هم آن و در عی -ارزش سوم او، قابلیت تصمیم گرفتن برای هم این  .گااردمی

 .و آشفته گانهنهایت گسترده است، ارزشی است سهاش تا بیبار دیگر تنها محدود به دو وجه نیست و درازنایکه این

گروتسک با حس عدم ت ابق، عبث بودن، عدم اطمینان و قرارگرفتن در مرکز تناقضا  و مایوس شدن از انتظیارا   
اورد و عدم اطمینان کل نظیام را میورد تردیید    آوردن شدن انتظار، عدم اطمینان را به همراه میهمراه است. عدم بر

شود به هیم ریخیتن نظیم    افتد و سمت و سوی گروتسک میکم ساختار نظام از استحکام میدهد و یا دستقرار می
 .زایانید وین را میی موجود و حاکم. به این ترتیی  ب یور طبیعیی بیه دنبیال خیود تیالش بیرای سیاختن نظمیی نی           

قیدر  گرگور زازمیای کافکیا، همیان    .کافکا، بهترین نمونه برای نشان دادن گروتسک در ادبیا  است« مسخ»داستان 
حال هم سوسک است و هیم  برانگیز است که دهشتانک، تجسّمِ آدمی که نه سوسک است و نه آدم و در عینترحّم 
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ی بکیت. و سیرانجام در دوران متیاخر بسییاری از     «انتظیار گیودو  در»طیور  خند است. همینآدم، صور  ِعینی گریه
 توان دید.های گروتسک را در آثارِ گرافیتی نیز میویژگی

 آید.داند که در نتیجۀ به نمایش گااشتنِ جهانی بیگانه از خود به وجود میکایزر زمینۀ گروتسک را وحشتی می

 پردازانِ گروتِسکنظریه
پردازانیی  ممکن نیست چرا که این دو نظرییه ولفگانگ کایزر و میخایل باختین شاره به پرداختن به گروتسک بدون ا

هیای گروتسیک را   بودند که گروتِسک را موضوع پژوهِش خود قیرار دادنید و هیر ییک از منظیری متفیاو  ویژگیی       
 .برشمردند

ی رمانتییک و  بیه ادبییا  دوره   دهد و از این زاوییه اش را نقاشیِ تزیینی ِ دوران رنسانس قرارمیکایزر بنای پژوهش
ی گروتسیک را  شود و در مجموع، زمینهگونه و طنزِ رادیکال تفاو  قایل میپردازد. او بین گروتِسکِ خیالمدرن می

 .آیدی به نمایش گااشتنِ جهانی بیگانه از خود به وجود میداند که در نتیجهدلهره و وحشتی می
او گروتسک را ایین   «الشی است برای احضار هیوالها و سپس تبعید به جهان.گشتالت، گروتِسکِ ت»گوید: کایزر می

 «گیری نیستیم.جهانی بیگانه از خود که در آن قادر به جهت»کند: چنین تعریف می
بخیش  ، از سویی رابله، شاعر عصر رنسانس و از سویی دیگر خنده و تاثیر رهایی«اشرابله و جهان» باختین در کتاب

 .دهداش قرار میر م العا آن را محو
دهد: در امتزاجی از حرکا  انسان و حیوان از نظر او، تن انسان، محی ی است که در آن گروتسک خود را نشان می

شود که در برابر جهیان  در کارنوال، جهانی ممکن می گویدو تاکید بسیار بر تک تک اعضای بدن. از سویی دیگر می
 .رسمی قرار گرفته است

پردازد. او گروتسک را بخش آن میی رهایین به وجه مخرب کارنوال، فرهنگ مردم در دوران رنسانس و خندهباختی
 پژوهد. ی پایانیِ قرون وس ا و ورود به دوران رنسانس میدر مرحله

ت سیوپاپ اطمینیانی اسی   »است چرا که کارنوال رسیمی  کارکردِ گروتِسک در خدمتِ پابرجاییِ نظام از نظر باختین 
 «برای استحکام بخشیدن به نظم در فرهنگ.

 دانستنی های ادبیا . گروتسک ،وبالگ معاصران سرچشمه: 

 

 
 داریم!را گرامی می 0۹۷۱خیزش اعتراضی آبان  جان باخگانیاد 

  بازگشت به نمایه
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 بارۀ واژۀ تاسیانجُستاری در 

 
دهد اگر در هر امری دقیق تر از پندارم و در حد یک مقاله بود. این نشان میاش گستردهو مشتقا « تاسیان»واژۀ 

درپی به منابع و مآخاِ های پیشویم و منابع گوناگون را بررسی کنیم، راه بر ما آشکارتر خواهد شد. من از ارجاع
 دهم. خوان تحویلِ شما میکنم و یادداشتی سرراست و سادهپوشی میمختلف، چشم

ها مانند سُغدی، خوارزمی، فارسیِ ها و لهجهها و گویشدر آغاز باید بگویم که مشتقا ِ تاسیان در بسیاری از زبان
و معناهای بسیاری چون اض راب و ترس  شودیهودی، ارمنی، بختیاری، کردی، گورانی، اصفهانی و فارسی دیده می

قراری و تأسف و فشردن گلو و پژمردگی و ویار و بند آمدن نفس بچه و درد و تنهایی و بیو اندوه و مالمت و خفگی 
آید. دکتر معین می« تاس»است. از « تاسیدن»درپی دارند. مصدر این واژه های پیهقِ شدید با سرفههنگام هق
کوفته شدن، درماندن را ناک گشتن و عالمه دهخدا معنای خسته شدن، گیر شدن، اندوهناک شدن، دلمعنای غم

 .آوردبرای تاس می
معنای خسته شدن. است به« تاس»ی از ریشه« تاسا»ی مضارع این فعل مشتق است از ایرانیِ باستان است. ماده

معنای تنها و تک و منفرد است. در است که بهساخته شده« تا»ی به ریشه« س»خودِ تاس احتماالْ با افزوده شدنِ 
معنای در فارسی میانه، تگ به«. تا و تک، هردو تنها بُوَد»کند: گونه معنا میرا این« تا»ی توسی اسدلغت فُرس، 

معنای خسته و بهدر زبان سُغدی کیا(. ی طبری صادقنامهاست )واژهمعنای تنها آمدهتنها و تک و در طبری به
« ن»وند دانند. در سُغدی با میانمرتبط می« ترسیدن»و مانده و تاسیده داریم که برخی منابع آن را با  سرگشته

در معنای خسته شدن و درمانده شدن داریم. نیز بهزبان خوارزمی است. در معنای اندوه و غم و تأسف آمدهبه
تم تاسه»در کُردی معنای خسته شدن و درمانده شدن. پارتاسیل داریم بهدر ارمنی گویند. تاسه به ویار میاصفهانی 
یعنی « از دلی مین تاسیه»یا « مەکە  ئەتاس»یا « مکهی ئهفره تاسه»و یا « استدلم تنگ شده»عنی ی« کردگه

 «شوم.تنگت میدل»یا « شوماش میتنگخیلی دل»
قراری و را در معنای اندوه و مالمت و اض راب و بی« واسهتاسه»و « تلواسه»و « تلواس»و « تاسه»و « تاسا»

 دارد:( ۶ی ی سده)سرایندهسوزنی سمرقندی داریم. دلواپسی و نگرانی هم 

 دل چو سرابدر این جهان که سرای غم است و تاسه و تاب/ چو تاسه بر سرِ آبیم و تیره
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گرم و تَف و درد و تپش و اندوه و تالواسه و تاسه همه »داریم:  ۶ی یزدی از نویسندگان سدهی جمالی فرّخنامهدر 
پس چون چهل روز برآمد، پشه »است: آمده ۷ی از سدهابواسحق نیشابوری األنبیاءِ صیا در قص«. یک معنی ]دارد[

 «تر شد.ی نمرود بیشتر شد و تاسهبزرگ
معنای به« تاسانیدن»تاسانیدن. ←تاسان←ب+تاسان )بتاسان(←است. تاسیدن« تاسان»، «تاسیدن»بن مضارعِ 

در ( ۱ی )سده افالکیاست. های قدیم و جدید آمده، در متن«خفه کردنِ او»و « فشردنِ گلوی کسی»
، 0ی از پزشکِ سده«. کردتاسانیدند، فریاد میزهِ کمان در گردنش کردند، در آن حالت می»العارفین دارد: مناق 

که منظور از « را ت  آمد... تشنگی بسیار و تاسه گیرد و دَم زدن عظیم گرددچون کسی »داریم: اخوَیْنی بُخاری 
موج ِ اض راب »را در معنای « گیرتاسه» مولویتاسه گیرد یعنی احساس خفگی و ناراحتی به او دست دهد است. 

 است:آورده« و اندوه

 گیرها باشد مجازی تاسهپذیر/ وعدهها باشد حقیقی دلوعده
« خفه شدن یا براثر خفگی مردن»را در معنای « تاسیدن»زاده، پدر داستان کوتاه فارسی، محمدعلی جمال

 مولوی نیز دارد:«. گاه افسردن و پژمردن و تاسیدنبه چشم خویش اول جوانه زدن... و شکفتن و آن»است: آورده

 تو هم ز یوسفانی، در چاهِ تن فتاده/ اینک رسن، برون آ، تا در زمین نتاسی
«. استصدای سرگرد، تاسیده»است: آورده« زحمت شنیده شدنِ آنخفه شدنِ صدا و به»در معنای  محمود احمد
روز، »است: هم آمده« نفس افتادنِ انسان یا چهارپا براثر خستگی یا گرمای شدیدنفسبه»در معنای تاریخ بیهقی در 

تیره و کدر و »معنای را به« تاسیده» هدایت «.سخت گرم شد و ریگ بتَفت و لشکر و ستوران از تشنگی بتاسیدند
با صدای تاسیده فریاد «. بودچی... با رنگِ تاسیده... دستش را روی دلش گااشتهشاگردِ قهوه»است: آورده« حالتبی

تیره و کدر شدن؛ سیاه »را در معنای « تاسیده شدن» هدایتکشیدن یعنی با صدای گرفته و خفه فریاد زدن. 
 «اش تابید و رنگش تاسیده شد.آفتاب تو کله»ست: اآورده« شدن

هایی که برای بازیفرد برای زبان گیلکی نیست و تمام این لوسای منحصربهواژه« تاسیان»که سرانجامِ سخن این
خود است. اینان حتی اگر دهند، بیمعنا جلوه میآورند و آن را در فارسی، غیرقابلِاین واژه در فضای مجازی درمی

خواندند، شاهد گستردگی و کاربرد این واژه در فارسیِ پور را میزاده و محمود و یحیی آرینثار هدایت و جمالآ
که مشتقا  این واژه در گاشته از خوارزم تا سمرقند و هرا  و خراسان بودند. کمااینکنونی، با معناهای متفاو  می

 .استو فارس و اصفهان و قونیه کاربرد داشته
 

 https://t.me/REsearchersفته از کانال تلگرامی: برگر
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 شعر و شاعران
 

 مین سالروز میالد پدرِ شعرِ نوی فارسی621داشت با گرامی
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پاییز َدم   83   

 

 دَمِ پاییز
 ای پاییزی از نیما یوشیجسُروده

 
 های دورادور،مانده از ش 

 بر مسیرِ خامُشِ جنگل،

 چینی، از اجاقی خُرد،سنگ

 .اندرو خاکسترِ سَردی

 انگیز،های من ماللچنان کاندر غبار اندودۀ اندیشههم

 طرحِ تصویری، در آن هر چیز،

 .اش دردیداستانی حاصل

 ام که با من آتشی داشت،روزِ شیرین

 رنگ گردیده،نقشِ ناهم

 سَرد گشته، سنگ گردیده،

 .با دَمِ پاییز عمرِ من، کنایت از بهار روی زردی

 های دورادور،چنان که مانده از ش هم

 بر مسیرِ خامُشِ جنگل،

 چینی از اجاقی خُرد،سنگ

 .اندرو خاکسترِ سَردی

 
  بازگشت به نمایه    
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هرگان   84 نو م    

 

 مِهرگانِ نو
 )سایه(امیرهوشنگ ابتهاج 

 
 

 بگشاییم کفتران را بال

 بفروزیم شُعله بر سر ِکوه

 بسُراییم شادمانه سُرود

 وین چنین با هزارگونه شُکوُه

 .مِهرگان را به پیشباز رویم
 

 رقصِ خوش پی  وُ تابِ پرچم ها

 زیرِ پروازِ کفترانِ سپید

 شادیِ آرمیده گامِ سپهر

 ی خورشیدخندۀ نوشکفته

 .گویندمِهرگان را درود می
 

 گرمِ هر کار، مستِ هر پندار

 همرهِ هر پیام، هر سوگند

 در دلِ هر نگاه، هر آواز

 توی هر بوسه، روی هر لبخند

 بِسُراییم:

 .مهرگان خوش باد
 

 0112مهر  02رشت، 

 

 

 بازگشت به نمایه
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 سادات اشکوریدو شعر از کاظم 

 
 

 خیزد...موجی دوباره برمی

 خیزدبرمیموجی دوباره 
 با گردبادِ شن،
 ای رهروانِ فردا

 های روشن وُ هموارتا کوچه
 راهی دراز درپیش است

 وقتی که باد
 روبندِ حریرِ بیابان را

 داردبرمی
 هااز روی تپّه

 . در جستجوی دیده بیدار است
 ای دوست،
 های بازبا چشم

 سفر باید کرد
 هرچند

 موجی دوباره
 برخیزد

 با گردبادِ شن.

 دریا

 گیردل وُ خاطرپریشان

 باد در گیسوان فشانده

 ابرها، کاروانِ پناهِ در نشسته
 دریا
 پاییز ش ِ
 رفته هایسال هایکوچه پسِ در
 راند می
 دل
 غم از
 سُرایدمی
 دیده
 دریا. از

 کلبه کنارِ
 باد وُ بید
 خوانند.می

  
 باغچه در
 تو نگاهِ

 است خوابیده
 تابستان کوچکِ هایستاره روی
 را هاآن مُشتمُشت که
 باد زدوده ش  یک
 باال. نیلی هایبام از

 

 بازگشت به نمایه
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 این نیز بگذرد!
 الدین محمّد فَرغانیسیف

ه.ق(، شاعر و عارفِ متاثر از سبکِ خراسانی و معاصر با ۶۷0-۷۱۷)الدین محمّد فَرغانیسیفهای در سُروده: گنژرا
طرزی آشکار های طبقۀ حاکم و فاسدِ جامعه بهها و پلیدیهای اجتماعی و برشمردن زشتیسعدی(، بیانِ نقیصه

شود. نقدهای صریح و جدّی سیف فَرغانی دیده می
توان است و او را می ایبهخالی از هزل و م 

ترین شاعرِ منتقدِ اجتماعی اواخر قرن هفتم و بزرگ
های انتقادِ سیاسی و هشتم دانست. گرچه زمینه

رسد، اجتماعی در شعر فارسی به پیش از عهد او می
اما به راستی هی  شاعری به اندازۀ او با صراحتِ لهجه 

خویش  های اجتماعی دورۀو حدّ  و شدّ ، نابسامانی
چنان که سخنانِ تند و را آشکار نکرده است؛ آن

اش وجه مشخصۀ شعرِ اوست. وی برخالف انتقادی
اش زبان، درطولِ زندگیاکثریت م لقِ شاعرانِ فارسی

از حمایت دربار پادشاهان برخوردار نبود و مدح 
ای در مدحِ هم با قصیدهبار و آنگفت مگر یکنمی

غول که مسلمان شده بود و ، ایلخانِ م"خانغازان"
دینِ اسالم را در قلمروِ ایلخانی گسترش داده بود. او 

سیف "گویی پرهیز کنند و قناعت پیشه کنند. خوانندۀ دیوان کند که از مدیحهبه شاعران دیگر نیز سفارش می
تواند ببیند. ، میزیسته استناکِ اجتماعی بسیار آشفته روزگاری را که شاعر در آن میاوضاع اَسَف "فَرغانی

گی و ریاکاری و تعدّی طبقۀ حاکم این شاعرِ متفکّرِ حسّاس را سخت آزرده و او را متعهّد نموده است تا خودکامه
است که پیشگان فریاد برآورد. اشعارِ انتقادی سیف تفکّربرانگیز و انقالبی است؛ اشعاریدر برابر ظلم و جور این ستم

ره و زمانی که استبدادگران و حاکمانِ زورگو بر مسندِ حکومت تکیه زنند، تعمیم داد. ها را به هر دوتوان آنمی
های اجتماعی اوست ترین واکنش( بیت، یکی از معروف0۷در نوزده )"دادِ ظالمانبی"یا  "این نیز بگارد"قصیدۀ 

 است.که خ اب به سپاهیانِ مغول سُروده شده

 

 شما نیز بگارد هم مرگ بر جهانِ

 هم رونقِ زمانِ شما نیز بگارد

 وین بومِ محنت از پی آن تا کند خراب

 بر دولتِ آشیانِ شما نیز بگارد

 بادِ خزانِ نکبتِ ایّام ناگهان

 بر باغ وُ بوستان شما نیز بگارد

 آبِ اجل که هست گلوگیرِ خاصّ وُ عام

 بر حلق وُ بر دهانِ شما نیز بگارد

 بر ستم دراز تان چو نیزهای تیغ

 این نیزۀ سنانِ شما نیز بگارد

 چون دادِ عادالن بر جهان بقا نکرد

 دادِ ظالمانِ شما نیز بگاردبی

 آن کس که اس  داشت، غبارش فرو نشست

 گَردِ سُمِ خرانِ شما نیز بگارد

 در مملکت چو غرّشِ شیران گاشت وُ رفت

 این عوعوی سگانِ شما نیز بگارد
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بگذرد نیز این 87 !  

 

 ها بکُشتشمع بادی که در زمانه بسی

 دانِ شما نیز بگاردهم بر چراغ

 سَرای، بسی کاروان گاشتزین کاروان

 ناچار کاروانِ شما نیز بگارد

 ای مفتخر به طالعِ مسعودِ خویشتن

 تأثیرِ اخترانِ شما نیز بگارد

 این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید

 نوبت ز ناکسانِ شما نیز بگارد

 آنِ دگر کسانبیش از دو روز بُوَد از 

 بعد از دو روز از آنِ شما نیز بگارد

 بر تیرِ جورتان ز تحمّل سپر کنیم

 تا سختیِ کمانِ شما نیز بگارد

 در باغِ دولتِ دگران بود مدّتی

 این گل، ز گلستانِ شما نیز بگارد

 ست ایستاده در این خانه مال وُ جاهآبی

 این آبِ ناروانِ شما نیز بگارد

 طبعه به چوپانِ گرگای تو رَمِه سپُرد

 این گرگیِ شبانِ شما نیز بگارد

 پیلِ فنا که شاهِ بقا ما ِ حکم اوست

 هم بر پیادگانِ شما نیز بگارد

 "سیف"ای دوستان، خواهم که به نیکی دعای 

 یک روز بر زبانِ شما نیز بگارد.

 

 

 

 اندوزشعر با صدای ماندگار فریدون فرحاین خوانشِ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y8Di-92j-Z4 

 

 

 

  بازگشت به نمایه

 

https://www.youtube.com/watch?v=y8Di-29j-Z4
https://www.youtube.com/watch?v=y8Di-29j-Z4
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عّباسی هوشنگ از کوتاه ُسرودۀ چهار 88   

 

 چهار سُرودۀ کوتاه از هوشنگ عبّاسی

 
0 

 امخَموش نشسته
 در این سَرای درد

 به یادِ تو
 امای سُرودهترانه
 ام فِسُردهدل
 ام سِپُردهتن

 اگر آفتابِ من نباشی
 شبی

 بر تاریکی خواهم تاخت
 تو را باز خواهم یافت

  جااین
 عشق محکوم به مرگ است

 های سُرخ پژمرده اندگُل
  دیوارها

 اپآواز می دهند
 جز عشق، 
 خواهی بخواههرچه می
 باید بتازم

 به این عنکبو ِ سیاهی.
 

 

0 
 ایفرشته
 امدر دل

 خانه کرده
 مهربان

 با لبخندهای بهاری
 سی ، انار، لیمو

 گندم
 غنچه در غنچه

 راهِ درازی در پیش داریم
 سفر

 تا عمقِ اقیانوسِ عشق
 .باید به هم اعتماد کنیم

 
 

1 
 گُلِ سُرخی

 به درختِ سرو گفت
 باال بلند!
 اندامِ تو

 نامِ اوّلِ باغ است
 امّا

 نامِ من
 استتکرارِ عشق 

 و عشق
  راست بگو

 کدام زیباتریم؟
 

0 
 امهای دلغرّشِ موج

 کِی فرو خواهد نشست
 سانِ کوهی خاموشبه

 دریا
 آرام می گیرد

 پشتِ هر توفان.
 
 
 
بازگشت به نمایه

  



0022/ مهر و آبان 02دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا     

  ...اندوه 89

 

 اندوه...
 خسرو باقرپور

 
 های این درخت؛میانِ شاخهروُیَم می

 بینم.زمستان را در خوابِ باغ می
 مُرده؛تنَم در تنِ این پرندۀ جفتمی

 بینم.بُهت را از چشمِ او می
 گاارم؛سَر بر سَریرِ سنگ می

 فهممسرما را در سکو ِ کوه می
 گیرم،دستِ شتابانِ باد را می

 روم،و بر روانِ آبیِ این روُد می
 دانمو نمی

 کجاستتا 
 نهایتِ اندوهِ من.

 
 

 نقّاشِ جوانِ آلمانی )انتخاب شاعر(  Alex Zerr تصویر همراه متن: کاری از*
  بوکِ شاعرصفحۀ فیسبرگرفته از: 

  بازگشت به نمایه

https://www.facebook.com/612084405/posts/10159968915914406/
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بهار ای 91   

 

 ای بهار
 جالل سرفراز

 

 روزهای سرد

 روزهای زرد

 روزهای درد

 روزهای هرکه هرچه بُرد

 روزهای هر که هر چه کرد

 یک نفر نشست

 یک نفر شکست

 یک نفر صداش در صدای دوست نُ فه بست

 الخ وُ سوز وُ برف وُ مِهاز میانِ سنگ

 رَویمسوی قلّه میما به

 بِشکُف ای ستارۀ سحر

 گرفته بازگرد.ش ای بهارِ سرزمینِ 

 

 0161آذر  07

 

 بازگشت به نمایه
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مشیری فریدون 91   

 

 فریدون مشیری
در تهیران بیدنیا آمید. در     0۹2۷در سی ام شیهریور میاه    فریدون مشیری

دوران خردسالی به شعر عالقه داشیت و در دوران دبیرسیتان و سیال اول    

 دانشگاه دفتری از غزل و مثنوی ترتی  داد. آشنایی با شعر نو و قال  های

آثار او را از ادامه شیوه کهین بیاز داشیت. امیا راهیی میانیه را برگزیید.         آن

د، نه محجوب نوپردازان افراطی. مشیری، نه اسیر تعصبا  سنت گرایان ش

 .راهی را که او برگزید همان حالت نمایان بنیانگااران شعر نوین ایران بود

، «گناه دریا» :های فریدون مشیری در زمینه شعرعنوان برخی کتاب

مروارید »، «پرواز با خورشید»، «بهار را باور کن»، «ابر و کوچه»، «نایافته»

تا صبح تابنیاک  »، «آواز آن پرنده غمگین»، «دفترسه »، «آه باران»، «مهر

بیرد و در بامیداد   ها از بیماری رنج میو... هستند. مشیری سال «از دریچه ماه»، «نوایی هماهنگ باران»، «اهورایی

 در تهران درگاشت. شعری از او در گرامی داشت یادش. 0۹۵۷آبان  ۹  روز جمعه

 جام تهی

 :سندپرهمه می

 چیست در زمزمه مبهم آب؟

 چیست در همهمه دلکش برگ؟

 چیست در بازی آن ابر سپید

 روی این آبی آرام بلند

 برد این گونه به ژرفای خیالکه تو را می

 چیست که در خلو  خاموش کبوترها؟

 چیست در کوشش بی حاصل موج؟

 چیست در خنده جام؟

 که تو چندین ساعت

 نگری؟ما  ومبهو  به آن می

 نه به ابر، نه به آب، نه به برگ

 نه به این آبی آرام بلند

 نه به این خلو  خاموش کبوترها

 اندیشم!من به این جمله نمی

 اندیشم!به تو می

 ای سراپا همه خوبی

 اندیشمتک وتنها به تو می

 همه وقت

 همه جا

 اندیشممن به هر حال که باشم به تو می

 تو بدان این را

 تنها تو بدان

 بیاتو 

 تنها تو بمان! تو بمان با من،

 ها تو بتابجای مهتاب به تاریکی ش 

 ها تو بخندمن فدای تو به جای همه گل

 تو بمان با من، تنها تو بمان!

 در دل ساغر هستی تو بجوش

 من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است

 آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش!
  بازگشت به نمایه
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منزوی حسین 92   

 

 حسین منزوی
خورشیدی در زنجان متولد  0۹0۷روز از پاییز  حسین منزوی در نخستین

اش به شعر شناسی را رها کرد. عالقهادبیا  و پس از آن جامعه شد. رشته

و غزل باعث شد از همان جوانی به شعر گفتن بپردازد. نخستین دفتر 

سالگی به چاپ رساند  0۷در  «زخمی تغزل حنجره» عنوانشعرش را با 

 .را دریافت کرد فروغ فرخزاد که جایزه

سرود. به اعتقاد هایی است که میترین شهر  منزوی به خاطر غزلعمده

اش، منزوی توانست تحول جدیدی در دورهبسیاری از شاعران هم

 .سرایی معاصر به وجود بیاوردغزل

های آن هم درآمیخته بود. در طول فعالیتش روح منزوی با موسیقی و نت

محمد نوری، شهرام ناظری،  .ترانه سرود 0۷2در تلویزیون نزدیک به 

اند. ترانه و موسیقی همکاری داشته از افرادی هستند که با منزوی در زمینه کوروش یغمایی و علیرضا افتخاری

های دیگر این شاعر هم از فعالیت «امید زنجان» و «سروش»، «رودکی» ادبی همکاری با نشریاتی مانند مجله

 .بود

با عشق در » محمدحسین شهریار را به صور  شعر نیمایی ترجمه کرد «حیدر بابایه سالم» منزوی منظومه

شامل شعرهای سپید  «آورمبا عشق تاب می»، «زخمی تغزل حنجره»، «شوکران و شکر»، «حوالی فاجعه

او  از آثار منتشرشده «با سیاوش از آتش»و « هاها و فراموشیاز خاموشی»، «به همین سادگی»و آزاد 

 نویدنو غزلی از او را تقدیم می کند. .هستند

 نازنینم رنجش از دیوانگی هایم خطاست

 خ است هایم دیوانگی از رنجش نازنینم

 هاست پیوند دیوانگی با همواره را عشق

 عشق دستور با ماست امتحان اینها شاید

 نخواست عاشق را معشوق رنجش هرگز ورنه

 ؟ دل به داری ها شکوه من از  که گویی می چند

 ماجراست  چندان تو با هم  مرا بگشایم که ل 

 مسنج دردی بی معیار با یار ای را عشق

 جداست ها علت ز ، من طبی  عاشق علت

 آفتاب راز است معشوق راه غبار با

 توتیاست عاشق چشمان در دوست پای خاک

 

 کس هی  نتابد بر او با و است عشق از جابه

 آهنرباست بیشتر او دلی آهن تو چه هر

 خرد خط کسی خواند نمی خانه این در خود

 راست عشق شهریاری آری شهریم این در تا

 بکن ، کن رنگین سجاده می به گوید اگر عشق

 راست عشق شهریاری آری ، شهریم این در تا

 سنگ ز سازی و تیشه از ای زخمه یعنی عشق

 صداست غرق بیستون همیشه تا طنینش کز

  بازگشت به نمایه
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آتشی منوچهر 93   

 

 منوچهر آتشی
اسیتان   شهرسیتان دشتسیتان   دهیرود  ،0۹02مهیر   0) منوچهر آتشیی 

معاصیر   متیرجم  و نگیار روزنامیه  شیاعر، ( تهران ،0۹۱0 آبان  0۷ – بوشهر

دییدار در فلیق،   -0۹0۵آواز خیاک،  -0۹۹۷آهنیگ دیگیر،   ، برخی اثار:ایرانی

گنیدم  -0۹۵2وصف گل سوری، -0۹۶۷گزینه اشعار،  -برانتهای آغاز-0۹0۱

های دلفینجزیره  -(فانتامارا، اثر اینیاتسیو سیلونه )ترجمه-0۹۵2و گیالس، 

(، ارژنگ درگرامی داشت دالله )ترجمه-(مهاجران )ترجمه-(رنگ )ترجمهآبی

یاداین شاعر در ماه های تولد و درگاشتش شعری از او به ارمغان تقدیم می 

 کند.

 

 اسب سفید وحشی

 

 

 اس  سفید وحشی

 سر بر آخور ایستاده گران

 سینه مفلوک دشتهاستاندیشناک 

 ستاندوهناک قلعه خورشید سوخته 

 با سر غرورش امّا دل با دریغ ریش

  

 ع ر قصیل تازه نمی گیردش به خویش

 ها اس  سفید وحشی ی سیالب دره

 وار که غل یده بر نشی  بسیار صخره

 رم داده پر شکوه گوزنان

 وار ، که بگسسته از فراز بسیار صخره

 لنگانتازانده پر غرور پ

 

 گوناس  سفید وحشی ، با نعل نقره

 هاها نوشته به طومار جادهبس قصّه

 هابس دختران ربوده زِ درگاه غرفه

 خورشید بارها به گارگاه گرم خویش

 از اوج قلّه بر کفل او غروب کرد
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آتشی منوچهر 94   

 

 

 ها مهتاب بارها به سراشی  جلگه

 بر گردن ستبرش پیچید شال زرد

 نسیمکهسار بارها به سحرگاه پر 

 بیدار شد زِ هلهله سم او زِ خواب

 

 اس  سفید وحشی اینک گسسته یال

 بر آخور ایستاده غضبناک

 زند به خاک سم می

 گنجشکهای گرسنه از پیش پای او

 کنندپرواز می

 

 یاد عنان گسیختگیهاش

 کنندهای سوخته ره باز می در قلعه

 اس  سفید سرکش

 بر راک  نشسته گشوده است یال خشم

 جویای عزم گمشده اوست

 

 های گرم پرسدش زِ ولوله صحنه می

 سوزدش به طعنه خورشیدهای شرم می

 دل امّا نمانده هی  با راک  شکسته

 نه ترکش و نه خفتان ، شمشیر مرده است

 خنجر شکسته در تن دیوار

 : عزم سترگ مرد بیابان فسرده است

 ! کن مرا چنیناس  سفید وحشی ! مش »

 بر من مگیر خنجر خونین چشم خویش

 آتش مزن به ریشه خشم سیاه من

 بگاار تا بخوابد در خواب سرخ خویش

 ... « گرگ غرور گرسنه من

  

 ! اس  سفید وحشی »

 شمشیر مرده است

 

 ست سنگر زینهای آهنینشدهخالی 

 هر مرد کاو فشارد دست مرا زِ مهر

 ... « آستینمار فری  دارد پنهان در 

  

  !اس  سفید وحشی »

 زار چشمم جویای چیستی ؟در بیشه

 آنجا غبار نیست ، گلی رسته در سراب

 آنجا پلنگ نیست ، زنی خفته در سرشک

 آنجا حصار نیست ، غمی بسته راه خواب

 

  بازگشت به نمایه
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شکوفه هزار شکوفه، یک 95   

 

 شکوفهیک شکوفه، هزار 
 ناصرداوران/ برگردان: نوررامیز تای

 

 هایم نداشته باشیدکاری به کتاب

 .شان را ببندمهایباید زخم

 خواندممیجا درسمن دیروز این

 ام را دزدیدکسی مدرسهچه

 !آقا! خانم

 بودید؟ ام را دیدهشما مدرسه

 کردندمیاش بازی  دختران جوان در حیاط

 آورید؟به یاد می

 داند؟ست؟ کسی میاشک چشمان افغانستان کجایی

 ام،من شکوفه

 کاریدهائی که میبا مین

 !ام نکنیدهزارپاره

 .باهایم چشم انتظارندالف

 

 متن ترکی این سُروده در ادامه...

 کردیدانفجارهائی که هدیه

 باغهای قرهدیروز به گهواره

 شهید غزه،و امروز به عروسکان 

 اندهائیخویشاوند بم 

 .ام را برباد دادندکه مدرسه

 یکی به این راهزنان بگوید

 ستداشتنیوصله دوستنامم بی

 گی بسیار به من بدهکار استو زنده

 !درازی نکنیدام دستبه بشقاب

 

 بازگشت به نمایه
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شکوفه هزار شکوفه، یک 96   

 

 چیچک، مین چیچک بیر
 ناصر داوران

 
 

  وراناناصرد                                             رامیز تای نور       

  

 یین منیم کیتابالریمایمهده

 .یاراالرین باغالمالییام اونالرین

 من دونن بوردا درس اوخویوردوم

 کیم اوغورالیی  مکتبیمی؟

 !خانیمآقا! 

 سیز او مکتبی گؤرموشدونوز؟

 حی ینده قیزالر اوینایاردی

 یادینیزدامی؟

 دیر گؤره سن؟افغانستانین گؤز یاشی هارالی

 یممن چیچه

 یین منیمهمینا دوزوب مین چیچک ائله

 .لریمین گؤزو یولدادیرالف بئی

 دونن قاراباغین بئشییینه

 لرینهنین شهید گلینجیکبوگون غزه

 الردییینیز پارتالییشبخش ائله

 .دیرمکتبیمی سوووران بومباالرین سویداشی

 لره دئسین کیبیر نفر بو یول کسن

 دیرلیآدیم یاماقسیزلیغیندا سئومه

 حیاتین دا بورجو چوخدور منه

 .ال اوزاتمایین بوشقابیما

  بازگشت به نمایه
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پاییز رنگستان   در 98   

 

 در رنگستانِ پاییز
 گرِ تاریخیاد رضا بابایی/ پژوهشزنده

 

هاست؛ صندوقِ خاطرا ِ تلخ و شیرینِ ماست؛ از ها و آوازِ برگهای خسته است؛ جشنوارۀ رنگپاییز همدمِ جان
 خورده است.های زمینعُمر. پاییز فصلِ عشقکودکی تا آخرین پاییزِ 

ریزند. یک بر زمینِ نامُرادی میکنند و یکهای زرد و خشک که شاخۀ امید را رها میچون برگایم؛ همما خسته
 های ما در بَرَهو ِ تنهایی است.پاییز صدای قدم

های سرد و خلو ِ سردرگریبان در کوچه گارد؛ بگو چند پاییز را تنها واز من نپرس که چند بهار از عُمرِ تو می
های زرد و تر از بازی با برگای. بگو خوشهای رنگینِ پاییزی گُم شدهباغشهر قدم زدی. بپرس چند بار در کوچه

  ای در سینه داری؟نارنجی، خاطره
 مغزِ زمین است. اما پاییز، پایانِ ما نیست!پاییز خستگیِ زمان از هیاهوی بی

های روشن و امیدوارمان آموزِ دلدوزیم و خورشید را دستدرچشمِ آسمان میخیزیم و چشمبرمیما دوباره 
 کنیم.می

آمیزی ذوقِ شهر را با خونِ دل رنگهای بیشاخۀ اُمید، آشیانۀ ماست. اگر چند روزی به دعو ِ پاییز، کوچه
. امروز روزگار ما نیست. چه باک! فردا ما دوباره افرازیمکنیم، فردا دوباره دست بر گردنِ سرو وُ صَنوبر سر میمی
 روبیم.روییم و زمین را از هر چه پتیاره وُ اهریمن است، میمی

های تیزشان را نشان دهند؛ بگاار آرزوهای ما را به کویرِ ناکامی تبعید بگاار امروز امیری کنند؛ بگاار همۀ دندان
 کنند. غم مخور؛ فردا روزگاری دیگر است.

ریزد، تو ها دارد. نه! پاییز جز یک سخن ندارد: هر برگی که بر زمین مین برخیز که رنگستانِ پاییز با تو سخناکنو
 خواند.را به عاشقی فرامی

0/7/0180 
                        بوک برگرفته از: فیس

 بازگشت به نمایه                                                                                                                              
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کوتاه داستان) کوهزاد 99 )  

 

 کوهزاد )داستان کوتاه(
 احسان طبری

 

 .نام گرفت "کوهزاد"اند، گوزنی از مادر بزاد و دیگر را در آغوش گرفتهجا که کوهسارِ کبود و بیشۀ انبوه یکآن

گستر بود. از همان دَم، از ع رِ زندگی بو، در زیرِ افرائی سایههای خوشنخستین جهانِ او پناهگاهی در میانۀ بوته

 .لاّ  بُرد

جا بر آمد. در آنتک و پایان میچون اندکی نیرو گرفت، مادر او را به فراخنائی کشید که در نظرِ کوهزاد دنیای بی

تر را کشف کرد و کارمایۀ تالشی که در او بود، یدن آموخت. اینک عالمی شگرففرشِ زمرّدینِ علف، جهیدن و دو

 .در آن عالمِ شگرف میدانِ بروز می یافت

پنداشت دید. چنان میدوید و در کَنَفِ حمایتِ او جهان را امن و زیبا میگاه به دنبال و گاه از پیشاپیشِ مادر می

 .مکدّر نخواهد کرد که این هستی ابدی است و ماللی زالل آن را

داد: در جهیدن از شکافِ ژرفی در ای مخوف رویآن هنگام که دیگر بالیده و نوجوان شده بود، روزی سانحه

 .کوهسار، او به آسانی گاشت ولی مادر در شی ِ شنی فرو غلتید

شکست و را می های آویختۀ انجیرهای کوهیهای پیچان، بوتهکوهزاد دید که چگونه آن پیکرِ زیبا با آن شاخ

 .آلودِ رودی در تگِ درّه افتادکه در امواجِ سبز و کفرفت تا آندَم به سوی فرود میبهدَم

 .هم پیچید و با خود بردکوهزاد دید که چگونه آن امواج مادرش را به

 .لرزاندای مبهو  ایستاد. بیمی و غمی نابودکننده او را میلحظه

آوری شنید. درنگ را روا ندید و ظنخِشِ سوءِدید. خِشیاور میناآشنا تنها و بی اینک خود را در جهانی پهناور و

ها لرزیدند و که سنگهای آتشین گاشتند و انفجاری مهی  در هوا ترکید، چنانجَستن کرد. از پسِ گوشِ او گلوله

 .ها شکافتند. تیرِ صیّاد به خ ا رفته بودصخره

 .د و از عرصه گریختهای تیز تک زکوهزاد هِی بر گام

ای که تر کرد. از جویِ نوازندهها را آرامزاری یافت. گامهنگامی که پیرامون، ایمن و خاموش شد، خود را در چمن

 .ای چند گوارا آشامیدغلتید، جرعهجا بر علف میدر آن

 .گفت و حال پرسیدآزار است. درود رفت، گوسفندی را در چرا دید. دانست که از جانورانِ بیکمی که پیش
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کوتاه داستان) کوهزاد 111 )  

 

 ."جا آمدماش بگریزم، لاا به اینام. خواستم از نهی ِ او و پارسِ سگاناز رَمِۀ فالن شبان"گوسفند گفت: 

 ."مادرم. اگر خواستی همراهِ من شومن نیز تنها مانده و بی"کوهزاد گفت: 

دهم که در این ابد. ترجیح میتام همراهیِ تیزتکی چون تو را برنمیافسوس که پاهای ناتوان"گوسفند گفت: 

 "! مرغزار به فراغِ دل بچرم. تو به راهِ خود رو

 .جَستن کرد( 0سوی گریوه)کوهزاد او را بدرود گفت و به

فام از بیشه بیرون جَسته و بر گوسفند ناگاه از پسِ خود نالۀ گوسفند را شنید. برگشت و نگریست: گرگِ خاکستری

زدن خود را به آن دو رساند و ضربتی بُرد. کوهزاد نهی  برگام زد و در یک چشم برهممیکِشان تاخته و او را کِشان

 .با شاخ بر پهلوی گرگ کوفت

اش زد که خون آلود شد. گرگ تاب گرگ گوسفند را رها کرد و با کوهزاد درآویخت. کوهزاد شاخی دیگر بر پوزه

 .نیاورد و به جنگل گریخت

 .ها لرزان ایستاده بوددندانِ گرگ در بوته از( 0گوسفند با گلویِ خَسته)

 .. گوسفند مجاب بود"همان بِه که از دندانِ این راهزن به عصایِ شبان و پارسِ سگان پناه ببری"کوهزاد گفت: 

 .کوهزاد چابک بر تلّی پرید و گِرداگِرد نظر افکند. رَمِه را در جائی خفته یافت

 .. چنین کرد و خود به راهِ خویش رفت"بیا تا تو را بدان برسانم رَمِه چندان دور نیست."گوسفند را گفت: 

 .افشاندخفت و ش ، تیرگی میپوش میهای جنگلاینک خورشیدِ ارغوانی در پسِ کوه

 .تر و دشوارتر بودروزه جهانی را در درونِ خود طی کرد که از جهانِ برونی شِگَرفکوهزاد یک

گون، چون برقِ جهنده، در آن وادی ها تاختن گرفت. خود دمیدنِ سپیدۀ سیم سر آورد و بهش  را در پناهگاهی به

 .دیدرا بر پاها استوار می

 .رو آمددر راه با شغالی روبه

آیم. خوب است ام ولی من از پسِ این هیوال نمیوصفِ لاّ ِ گوشتِ گوزنان را بسیار شنیده"شغال نزدِ خود گفت: 

. لاا چاپلوسانه "ماندۀ پلنگ، من نیز نصیبی برگیرمگ بکِشم و بکُشم و سپس از پسکه به فری  او را به کنامِ پلن

ساری است هائی پیچان داری! در این نزدیکی چشمهای گوزنِ زیبا که چشمانی شهال و شاخه"نزدیک شد و گفت: 

ظیرند. من از باشندگانِ این نهای اطرافِ آن در ع ر و مزّه بییابد. علفکه هرکس از آبِ آن بنوشد، عُمرِ جاوید می

 ."ام. بیا تا تو را راهنمایی کنمسرزمین

گوئیِ شغال در مزاجِ کوهزاد سخت لایا آمد. با آن که او را جانوری یافت کریه و بدبو، نزدِ خود گفت ای چه خوش

 .های نیک نهفته است. به دنبالِ او رفتهای زشت، سیر بسا در پسِ صور 

ای خزیده و منتظر پایانِ پلنگ را از پس شنید و شغال را دید که با رضایتی آشکار به گوشهناگاه غرّشِ خصمانۀ 

گاشت، پلنگ با جَستی چارگی و ترس اندامِ او را سُست کرد. اگر دمی میکار است. دانست که فری  خورده. بی

ها خود آمد و با قوّ  سوی قلّهناک مهرۀ پشتِ او را خُرد کرده بود. ولی گوزن ناگاه به ای سهمچاالک و پنجه

 .تاخت

های دوندۀ کوهزاد مدد رساند و هنگامی که از فرسودگی ناک دیری او را دنبال کرد، ولی گامپلنگ، غُرّان و خشم

 .کارکار و نه زوزۀ شغالِ فری دیگر در آستانۀ اوفتادن بود، خود را در جایِ ایمن یافت. نه غرّشِ پلنگِ نابه

های سارهای ناب، سپیدهبُرد که جهان تنها چسمهساخت. پی میتر میکارنامۀ زندگی، تجاربِ او را غنیسان بدین

ناک شد. که مرگ و خدعه در هر سویِ آن دام گسترده است. بدگمان و بیمنیست، بل( ۹های مُ َرّا)، علفخنک

 .جلوه گردیدها بیرنگ و زیبائیها کملاّ 



0022/ مهر و آبان 02دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا     

کوتاه داستان) کوهزاد 111 )  

 

رفت، بر فرازِ باالترین صخره کوهسار، گوزنی را دید که پاهای پیشین را بر پژمرده می حال که غمین ودر این

های پیچان را در الژوردِ آسمان افراخته و با نگاهی پیر و تیره به مناظرِ اطراف خیره ای استوار ساخته و شاخهپُشته

 .است

های های برّاقِ آب و وصلهدار با رگهطلسی چینجا، پیرامون، چون اترین قلّۀ آن کوهسار بود. از آنجا شامخآن

دوید و خورشیدِ پُرکرامتی، زرّ ِنابِ خود را در آسمانِ جا میجا و آنفامی اینشد. مِهِ پنبهها دیده میزمرّدینِ جنگل

 .کردژرف پخش می

 .کوهزاد با احترام درود گفت

 "ما هستی! آهنگِ کجا داری؟ بینم که از قبیلۀمی"گوزنِ پیر نگاهی به او کرد و گفت: 

ام، ولی در همین مدّ ِ کوتاهِ تنهایی، چنان حوادثِ ام که تازه مادرِ خود را از دست دادهگوزنی جوان"کوهزاد گفت: 

 ."ام تلخ شده استام که آرزوی مرگ دارم و طعمِ زندگی در کامآور دیدهترس

های خود را به کسانی عرضه ها و لاّ ی تو است، زیباییطبیعتِ شگرفی که در زیر پا"گوزنِ پیر خندید و گفت: 

ها با خرد و تالش، به سودِ گسترش و بالشِ خود بهره رَمَند و از آندارد که دالور و نیرومندند و از قوانینِ او نمیمی

 .هاستگیرند. زیستن یعنی نبرد، و چنین زیستنی است که سرشار از افتخارها و و زیباییمی

اش شِگِفت و بدیع بود. او زیستن را یک هماهنگیِ بهشتی و خاموش و یک سیرِ ا آن سخنان در گوشکوهزاد ر

یافت که گوزنِ پیر، دید، ولی اینک در میپنداشت و نبرد و تالش را در آن نوائی ناساز میدردِسر میآسوده و بی

 .سخنِ راستین را به او گفته است

دید. تا گرداند. سایۀ باشکوهِ گوزنِ پیر را بر صخره میرسید، سر بر مییوه که میاز آن فراز سرازیر شد و به هر گر

 .جا که خورشید فرو خفت و ماه پُرنور شد. کوهزاد به هامون رسیده بودآن

 .های آهو و گوزن را در شعاعِ سپیدرنگِ ماه، دونده یافت. به آنان پیوستجا گلّهآن

کرد. بیم در او زائل شد. ارادۀ زیستن و رزمیدن در او قوّ  گرفته، احساس مینشاطی و باوری و نیروئی در خود 

دید که در گِرداگِردش بود و گردش و چرخشِ وی آیینی خود را فرزندِ شایسته و دلیرِ طبیعتِ پُرتوان و کریمی می

 .تراویدداشت که از آن زیبایی و واالیی و نیرو می

 .های دور و آبشخورهای زالل روانه شدند، به سوی افقها در مُشکِ ع رآگینِ شامگاهگلّه

***  
 ."ا.کوشیار"با نام مستعار  0۹۷2، خرداد و تیر 0سرچشمه: مجله دانشجویی پیکار، سال اول، شماره 

 

  گریوه: تَلّ، پُشته، قلّه تپه یا کوه -0

 خَسته: مجروح، آزرده، ناتوان )از مصدر خَستَن( -0

 و آبدار.مُ َرّا: تر و تازه  -۹

 

 

  بازگشت به نمایه
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نشست فرو خورشید که وقتی 112   

 

 وقتی که خورشید فرو نشست
 های زندان()داستانی بر اساس تجربه

 ا.البرز

 

 در این زمان که رخنۀ بسیار چشم را
 پُر کرده است قیر 
 ما در درونِ چشم 

 خورشیدِ زندگانیِ خود را
 ایم.پنهان نموده 
 که هست پس از ما در این دیاربگذار آن 

 ایم!داند که بوده
 (0۹0۶، سال "آینده"از مجموعه شعر  "مناجا ")اسماعیل شاهرودی، س رهایی از شعر 

 

اش سرازیر شد. با سنگینی نفس هاش جمع شده بود، از دو طرفِ صور هاش را باز کرد. خونی که پشتِ پلکچشم

اش را بلند شکافت، چشم دوخت. دستخورشید که از پنجره زیرِ سقف، تاریکی را میهای موئینِ کشید و به نیزه

ش احساسِ اش جمع شده بود پاک کرد. روی پیشانیهاش باال آورد و خونی را که تو صور کرد، تا جلوی چشم

های خورد و نیزه اش دوید. طاق دورِ سرش چرخکُشی توی سینه. دردِ تواندرد کرد. خواست برخیزد، ولی نتوانست

اش وِل کرد و باز به پنجره زیرِ سقف هاش را دو طرفِ بدنمیرد. دستجا شدند. حس کرد میموئینِ خورشید جابه

 ریخت خیره شد.که نورِ خورشید را به اتاق می

 خواست بیاندیشد چه کسی او را لو داده است، ولی نتوانست. فکر کرد:
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کرد. شاید کسی ام میشدم. شاید کسی آن اطراف کمکطوری سوارِ ماشین مینکردم. نباید همیباید مقاومت می"

  "...اند؟ ش  بود که مرا گرفتند، حاال آفتاب پهن شدهشناخت. آیا تا حاال فهمیدهمرا می

 کشد. یادِ او افتاد.اش را فرو بُرد. مادرش را دید که جلوی در انتظار میهاش را بست. دردِ توی سینهچشم

  ".ید دیگر هرگز مرا نبیند. بیچاره پایِ ما پیر شدشا"

 گوید:سردیِ همیشگی خود به او میپدرش را دید که با خون

  ".دیر نکرده، خواهد آمد"

بُری توی گلوش احساس کرد. خواست فریاد بزند، ولی صداش تو سرش پیچید. سربازی که کنارِ در گیِ نفسخفه

 حیر  به او نگاه کرد. هر دو به هم چشم دوختند. سرباز پرسید: ایستاده بود جلو آمد، خم شد و با

  ای؟زنده -

 اش باز نشد. سرباز با ترس عق  رفت و در تاریکی گم شد. فکر کرد:خواست جواب بدهد، ولی دهان

  ".خواستتوانست جواب دهد، از او آب میاگر می

پا های بلند بهنمود و چکمهبود با فرِنج و دیگری الغر میدر باز شد و دو سیاهی در میانِ آن ظاهر شدند. یک کوتاه 

 های بلند داشت با رضایت گفت:که چکمهها را شناخت. آنکه جلو آمدند، هر دوی آنداشت. وقتی

 هایش را باال انداخت.میرند! دیگری شانهها آسان نمینگفتم زنده است. این

 بیرون کشید.اش ولی مردنی است. فقط باید چیزی از دهن  -

کرد های بلند داشت، آمد جلوی در و به سربازی که از میانِ تاریکی با وحشت به داخل اتاق نگاه میکه چکمهآن

 گفت:

 یک س ل آب بیار بریز روش. یک ذرّه هم پنبه با مرکورکروم بزار رو شکافِ سرش!  -

ای را د کرد و مانند کسی که بخواهد لکّهای بعد با یک س ل آب بازگشت. س ل را بلنسرباز بیرون رفت و لحظه

 بشوید، آبِ سرد را روی او خالی کرد.

تر هاش بیشاش اثر کرد. سوزش زخمجا شدند. سردیِ آزاردهنده آب تا مغزِ استخوانهای موئینِ خورشید جابهنیزه

ه دیوار تکیه داد و ای را جلو کشید و روی آن نشست. دیگری بهای بلند داشت، چهارپایهشد. مردی که چکمه

 منتظر ماند. مرد صداش رو توی گلوش انداخت:

های من ای نیستی که تو دستدانیم! تو اولین تودهکنی. ما همه چیز را میخود مقاومت میگوش کن، بی  -

 میری!می

 اش را آرام کرد:بعد لحن

  نه کجاست؟کنی؟ ما که با تو کاری نداریم، فقط بگو چاپخاچرا خود  را اذیّت می -

ای دوا پیداش شد. پنبه را ل ِ شیشه گااشت و آن را قرمز کرد و با احتیاط روی سرباز با کمی پنبه و شیشه

 .های او نشستپیشانی زندانی گااشت. مرکورکروم با آب و خون داخل شد بر روی گونه

 مرد ادامه داد:
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ها  هم حاال خوب میشه، حتی جاش هم ایم. اینکها زخمما دشمنِ تو که نیستیم، پدرِ هم را که نکشته  -

 کنی؟خود  رحم نمیجا هستند؟ چرا بهها اونمونه. فقط حرف بزن! بگو چاپخانه کجاست، کینمی

کرد. ذرّا ِ هوا در شطّ ِ نور گاه میباز افتاده بود و به آن نریخت. او طاقخورشید نورش را از پنجره زیرِ سقف تو می

 کردند.بازی می

برند. فقط یک کمی دیگر. بعد هر جا میهای چاپ را از آناگر بتوانم فقط یک کمی دیگر مقاومت کنم، ماشین"

  ".ها را بُرده باشندچه شد، شد! صادق این کار را خواهد کرد. شاید هم تا حاال ماشین

 هاش نگاه کرد. صدای او دو رگه و خشن بود.بود جلو آمد، خم شد و به چشمکه به دیوار تکیه داده آن

خانه. اگر قبال جا با ماشینِ خودم ببرمت مریضگوش کن، اگر بگی چاپخانه کجاست قولِ شرف میدم از همین  -

  هم گفته بودی، ما که مرض نداشتم تو را بزنیم. فقط بگو چاپخانه کجاست؟

 با خودش گفت:

  ".کشندها مرا میباید بگم. باید وقت بگارانم وگرنه این یک چیزی"

 مرد فریاد زد:

 کن! حرف بزن، به جوانیت رحم  -

 او نالید.

  چی بگم؟ -

  چاپخانه! بگو چاپخانه کجاست؟  -

 دست کرد توی جیبش، یک دسته روزنامه درآورد و تکان داد.

  کنند؟ها را کجا چاپ میبگو این  -

 هاش بیرون زد.نگاه نکرد. سرش را برگرداند. خون از میان ل ها به روزنامه

 اش فشرد.ها را تو دستمرد روزنامه

 کنند؟ حرف بزن!ها را کجا چاپ میاین  -

 تو چاپخانه. -

 ین چاپخانه کجاست؟ بگو، حرف بزن!  -

 تو تهران.  -

 مرد از جاش جهید. چهارپایه را جلوتر کشید.

 کجای تهران، کدام خیابان؟ اسمش را بگو!  -

 اش را... یادم نیست.اسم  -

  چ ور یاد  نیست، وسطِ شهره، بیرونِ شهره، کجاست؟  -

 دانم!نمی  -

  :که ایستاده بود با ناراحتی گفتهم نگاه کردند. آنهر دو به

 هر طوری که هست باید حرف بزنه. قبل از این که جونش باال بیاد باید یک چیزی ازش فهمید.  -

 جا کرد و غرّید!مرد چهارپایه را جابه

 جاست. اگر فیل بود تا حاال مُرده بود!کارش کنم. ده ساعته اینچه  -

 باید یک کاری کرد.  -

  کارش کنم؟میگی چه  -
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.......... 
 ره!میاگر بزنمش می

  اش ناراحت نشو، باید فهمید چاپخانه کجاست؟واسه مرگ  -

های در ایستاد. مردی که به دیوار سرباز با یک س لِ دیگر آب پیداش شد. س ل را زمین گااشت و در میان لنگه

  .گین با دست اشاره کرد آب را بیرون ببرد. سرباز س ل را از زمین کند و با خود بُردتکیه داده بود، خشم

 مرد بلند شد، چهارپایه را بلند کرد و با عصبانیت به زمین کوبید.

 میری!آخر حرف بزن، می  -

جانِ زندانی نزدیک شد. چهره در باز شد و افسرِ کشیک آمد تو. هر دو راست ایستادند. تازه وارد به جسمِ نیمه

 میلی پرسید:پُرخونِ او را که دید، جبین در هم کشید و با بی

  د؟حرف ز  -

 هایشان را باال انداختند. هو از جا در رفت.هر دو شانه

حال وقت این چاپخانه را کشف کنید؟ آنها تابهکنید؟ منتظرید یک جاپخانه دیگر بسازند، آنکار میپس چه -

  زند؟اند. چرا حرف نمیهای چاپ را هم از محل بردهماشین

 های بلند داشت گفت:که چکمهآن

 اش خوب نیست احتمال دارد بمیرد!کردیم، کردیم. وضعری که باید میدانم. هر کانمی

ریخت هاش باز را باز کرد و باز به پنجره زیر سقف که نور را داخل اتاق میاش پیچید. چشمصدای مرگ تو گوش

 .نگاه کرد

درم از غصّه خواهد ها خواهند ترکید! فقط... فقط مامهم نیست. مرگِ من مهم نیست. اگر چاپخانه کار کند این"

ام. چرا باید اند؟ چرا؟ من که حرفی نزدهاند؟ آیا جای چاپخانه را عوض کردهاند که مرا گرفتهمرد. آیا تا حاال فهمیده

  "چاپخانه را عوض کنند؟

 افسرِ کشیک سرباز را صدا کرد.

 جا.برو آن منقلِ آتش را بردار بیار این  -

 مجسمه ایستاده بودند. بعد رو کرد به آن دو نفر که مثل 

  اش کردید؟داغ  -

 آره، ولی حرف نزد.  -

 انتظار این حرف را نداشت.

  کجاش را داغ کردید؟  -

 اش را، کفِ پاهاش را...اش را، سینهپشت  -

 شان را بُرید.حرف 

 باید محلّ ِ چاپخانه را فهمید. اگر چاپخانه را پیدا نکنیم...  -

 منقل را گرفت و روی زمین گااشت.سرباز آمد تو. کوتاهه 
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 افسرِ کشیک گفت:

اش را جا آورد. این هوش کشم. باید اول حالزند. من خودم ازش حرف میباالخره آهن که نیست، حرف می  -

 زند!نیست. شما پدرِ این بدبخت را درآوردید. مُرده که حرف نمی

هاش را ببندند. آمد کنارش نشست و آرام شروع د تا زخمسرباز را صدا کرد او را از روی زمین بلند کند. دستور دا

 کرد:

 تمام شد، شکنجه تمام شد. من پدرشون را در میارم!  -

 به آن دو نفر چشمک زد.

 کوتاهه گفت:

 اش را هم نگفت!اسم

.......... 

 اش را خورد.دو نگاهِ سرد با هم ردّ و بدل شد. افسرِ کشیک خشم

زنی؟ دو کلمه بگو خود  را راحت کن. مادر  بیرون منتظرِ توست. ما همه چیز را میام، چرا حرف نپسرم، جان  -

 دانیم.می

  :اش ظاهر شدهای خونیننامِ مادر او را به خود آورد. با اندوه نفس کشید. اشکی روی گونه

  "جاست؟آیا در واقع مادرم این"

  .رس چاپخانه را بگو، ما دیگر با تو کاری نداریمدانم تو تقصیر نداری. آدچرا خود  را زحمت میدی؟ من می -

  .سرش را برگرداند

 دانم کجاست.من چاپخانه را نمی  -

 کنی!جا کار میدانی؟ تو آنطور نمیچه  -

 .دانم کجاستمن، نه... من چاپخانه را نمی  -

  لرزیداش را باز کرد. از عصبانیّت میهای فرنجافسرِ کشیک بلند شد. دکمه 

 .من حاال تو را به حرف میارم  -

 دست کرد و با خشم پیراهنِ خیسِ زندانی را جرّ داد.
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 کشمت!حرف بزن! می  -

 .دانم کجاستدانم، من چاپخانه را نمینمی  -

رفت به طرفِ منقل، دو طرفِ آن را گرفت و تمامِ آتش را روی بدن او خالی کرد. بوی گوشتِ سوخته فضا را 

 وار فریاد زد:خالی را پر  کرد و دیوانهانباشت. منقلِ 

 میری!حرف بزن، می  -

.......... 

 ای شنیده نشد.این بار حتّی ناله

 یکی از آن دو نفر گفت:

 ای ندارد!که دیگر فایدهمثل این

 افسرِ سرکشیک برگشت و با خشم به او نگاه کرد.

 سمان رنگ باخت.های موئینِ خورشید شکست. آفتاب از پشتِ پنجره رفت. آنیزه

لرزید، با همان س ل آب ریخت تا هاش میهاشان خونین بود. سرباز که دستهر سه نفر بیرون آمدند. دست

 .های خون را بشویند. خوناب لغزید و پای یک بوته گُل فرو رفتلکّه

است. افسرِ کشیک با گاه از دور برخکدام به او آن نگاه نکردند. تاریکی روی زمین افتاد. صدای شیپورِ شامهی 

 غیض توی باغچه تف کرد.

 آخر حرف نزد!  -

 های خود را باال انداختند.آن دو فقط با حیر  شانه

 

 

  بازگشت به نمایه
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 رها...
 نسرین میر

 
دانم خواب بودم. سر و صدای اطرافم مرا بیدار کرد. نمی

بامِ خانه درآورم. چشیم بیه   دفعه سر از پشتِچ ور یک 

هیای  هر طرف دوختم، جز جن  و جوشِ شیبح وارِ آدم 

صور  چیزی ندیدم. به آسمان نگاه کیردم، آسیمان   بی

ی سیاهِ ماتی بود که هیزاران سیتاره بیرآن    مانند پارچه

دوخته بودند. مثل لباسِ سیاه مامانم ،که  یک ش  تیا  

ه مریم با عجلیه پولیک   صبح  نشست برای عروسیِ خال

دوزی کرد. عروسی خاله سر نگرفت وُ مامان هم لبیاس  

 .پولکی اش را هرگز نپوشید

لرزییدم. زدم  خیلی ترسیده بودم، سردم شده بود و میی 

 زیر گریه.

در تاریکی، از میان اشباح، دستِ بزرگی مرا  چیون پیرِ   

بیام را گاشیت و از   کاهی از زمین بلند کرد. چند پشتِ

بامِ آخرین خانه به خیابیان رسیاند. بعید میرا      راه پشت

داخل مینی بوسی که کنار خیابان پارک شده بود، روی 

صندلی ردیف جلو انداخت. خودش هم نشسیت پشیتِ   

 ای گفت:فرمان و با لحنِ آمرانه

همه سرها تون رو پایین بیارید...تا نگفتم، همین ور » - 

 « سرتون پایین باشه!

مینی بوس چنید   .جا کنده شدبعد ماشین با سرعت از 

کوچه فرعی را رد کرد به طرف بلیوار کشیاورز پیچیید.    

 مقابل ساختمان بلندی نگه داشت.

های تیره با عجلیه سیوار مینیی بیوس     چند نفر با لباس

 شدند.

*** 

های عصر بود. زن، دستِ رها را گرفته بیود. رهیا،   طرف

 زد، گفت: اش را لیس میطور که بستنی قیفیهمین

مامان دفهِ دیگه برام یخی شیو بگییر... از اینیا کیه     »  -

 «دسته چوبی داره...خوب!. 

 .زن، لبخندی زد و سرش را به عالمت تایید تکیان داد 

با دست اشاره کرد به ساختمان بلنید سیفید آن طیرف    

 بولوار:

ببییین رهییا جییان تییو، تییوی اون بیمارسییتان بییدنیا »  -

 «.آمدی

امانا دارن بچیه میی   همه چراغاش روشنه، هنوزم م»  -

 «.زان؟
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اش را لییس  که منتظر جواب باشد، بسیتنی و بدون این

 زد.

*** 

اش بود. وقتی دردِ زایمان به های آخر حاملگیزن ماه  

در فرصیت بیین    .سراغش آمد، هیچکس در خانه نبیود 

دردها با عجله از خانیه بییرون آمید. تاکسیی گرفیت و      

اد. هنوز مسافتی آدرس بیمارستان را به راننده تاکسی د

  ای جوان جلوی تاکسی را گرفتند:نرفته بودند که عده

اس، فرعی هیم، راهِ در رو  آقا نمیشه، همه جا بسته » -

  «.نیست. بزن کنار

راننده که متوجه حال و وضع زن نبود، او را از تاکسیی  

چاره ای نداشیت. فاصیلۀ دردهیا بیه هشیت       پیاده کرد.

هایش جیویی از میایعی   راندقیقه رسیده  بود. از میان 

اش پر از آب بود. با های کتانیلزج روان شده بود. کفش

شتاب به اولین کوچه فرعی پیچید. راهی نمانیده بیود.   

رسییاند. باییید بییا عجلییه خییودش را بییه بیمارسییتان مییی

 هایش را از پا درآورد  و به کناری انداخت...کتانی

*** 

راننیده   .دبوس پشتِ سرشان بسته شی درِ کشویی مینی

به آن چند نفر تاکر داد، که باید سرهایشیان را پیایین   

 بیاورند!

ماشین چند بار در جایی توقیف کیرد و تعیدادی سیوار     

 شدند.

ماشین از شهر خارج شد. هنوز مسیافتی نرفتیه بودنید    

که، رها، زانو زد و روی صیندلی رو بیه عقی  برگشیت،     

نفییس داخییل ماشییین تاریییک بییود. جییز  صییدای نفییس

ای منق ع و صدای قار و قور موتور، دیگیر هیی    هزدن

 آمد.صدایی از کسی در نمی

 ناگهان راننده داد زد:

 ..«. بشین بچه. بشین با توام ها»  -

رها ترس خورده کِز کرد و دوباره نشسیت. از خسیتگی   

خوابش بُرد. چند بار خوابیید وُ بییدار شید. در خیواب،     

نیوازش   مادرش کنیارش بیود، بیا دسیتانِ گیرمش او را     

بخشِ روح و روان او بود. کرد و نگاهِ مهربانش گرمیمی

 .آمدامّا در بیداری همان صدای هی  بود که می

نزدیکای صبح،  هنوز هوا گرگ و میش بود که دوبیاره  

سیر هنیوز   هیای بیی  پشت سرش را نگاه کیرد، صیندلی  

 .زدند... هوای داخلِ ماشین دَم کرده بودنفس مینفس

بیرون را نگاه کرد. اطرافِ جیاده کیویر   از شیشۀ ماشین 

 گریخت!بود. کویرِ برهو ...که  با سرعت از آنها می

  تر شد.ناگاه ماشین سرعتش بیش

هیای رهیا کییپ    کرد. گوشراننده مدام به آینه نگاه می

کییرد. بییا کییفِ دو دسییت روی   شییده بییود، درد مییی  

هایش را پوشاند. دیگر صدایی نمی شینید و تنهیا   گوش

 دای سُو  ممتد... صدای درونش بود.صدا، ص

هیا سیبقت گرفیت، راننیده      کمی بعد یک ماشین از آن 

 نفس راحتی کشید. زیر ل  با خود زمزمه کرد:

آخیش ما رو رد کرد، نصفه جونم کردی، الماه ، »  -

 «کند!فکر کردم تعقی  مان می

 بعد برگشت و از سر دلسوزی نگاهی هم به او کرد.

کنند. از چه کسی؟ از که دارند فرار میرها، تازه فهمید 

 دانست.چه چیزی؟. از کی و چی؟ هی  نمی

مینی بوس افتاد تو جاده خاکی، سیرعتش کیم شید. از    

روی دسیت انیدازهای جییاده تلوتلیو خیوران رد شیید. و     

ناگهان ترمز کرد. همیه سیاکت بودنید. ایین بیار حتیی       

رسید. راننده مینی صدای نفس کشیدن هم بگوش نمی

هایش را تیز کرد. از دور سرش را جلو آورد. گوش بوس

ها صدای منق ع رگبار مسلسل و تک تیر بگیوش  دست

 رسید.می



0022/ مهر و آبان 02دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا     

  ...رها 111

 

رمق بر روی جاده خاکی ولو شده جان و بیآفتابِ نیمه

 سر ایستاده مرده بودند.هایِ بیبود. اطراف جاده، نخل

از روبرو، یک ماشین جیی  در مییان گیرد وُ خیاک بیا      

 آمد.ها میآنشتاب بسوی 

بییوس داد زد، برادرهییا و خواهرهییا آمییاده راننییده مینییی

هیا بیا صیدای    شلیک... باشید. صدای نفیس نفیس زدن  

خشکی ...از ترق و تروق گلنگدن همراه شید. تیرس در   

 ماشین دَم کرده بود...  رها، خیسِ عرق بود.

چند ثانیه ای گاشت. ماشین جییپ ارتشیی دمیاغ بیه     

 ترمز کرد. یک نفر زمزمه کرد:  هادماغِ مینی بوس آن

   «.بچه ها تموم شدیم. دیگه راهِ فراری نداریم»-

درهای جیپ با شتاب و همزمان باز شد. چهیار نظیامی   

های فرم پییاده شیدند. راننیده مینیی بیوس از      با لباس

 خوشحالی با صدای بلند خندید و گفت: 

 « نترسید، خودی نیستند! ما نجا  پیدا کردیم! » -

ها دارنید از خیودی هیا    این بار م مئن شد که آن رها،

 کنند. راننده مینی بوس فرمان داد: فرار می

 « همگی بیائید پایین!»  -

تیک از  رها، زودتر از همه بیرون پریید، بعید بقییه تیک    

 ماشین پیاده شده، به صف شدند.

ها که از همه بیشتر ستاره و نشان بیر  یک نفر از ارتشی

 گفت:  ها آمد،داشت، به طرف آنشانه چپ و راست 

 « اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ!»-

راننده مینی بوس دستش را محکم بروی قلبش کوبیید  

 و در جواب گفت:

 «...صَبَاح اَلْخَیْر» -

سپس همه را با عجله سوار یک کامیون ارتشی که تازه 

از راه رسیده  بود کردند. چشیم هیای همیه را بسیتند.     

 کامیون حرکت کرد.

زی دیگری شروع شده بود. حاال همه بدون خسیتگی  با

زدند. صدای مرد و زن با هم قاطی شده بیود.  حرف می

رها، حدس زد که تعداد شان خیلی زییاد اسیت. تمیام    

حواسش را متمرکیز کیرد، تیا شیاید در مییان صیداها،       

صدای مامانش را تشخیص بدهد. هی  صیدایی بیرایش   

نهیا. زد زییرِ گرییه...    آشنا نبود، و او تنها بود...تنهیای ت 

صداها همه به طرف او هجوم آوردند. در میان همهمیۀ  

شینید، احمید تیویی ..    ها، نام های بسییاری را میی  آدم

 ...مهدی...محسن و

 .از آن میان هیچکس نام او را... نام رَها را صدا نکرد

*** 

های یک شکل با عالمت صلی  سرخ، ق اری از اتوبوس

فرعی، پیچیدند به یک خیابیان  بعد از طی چند خیابان 

های کلیسیایی  اصلی. ده اتوبوس کنار هم، در مقابلِ پله

بزرگ با برج و باروی سر بیه آسیمان فیرو بیرده پیارک      

هیای ظرییف   های اتوبوس، مُشتکردند. از پشت شیشه

دار، چند سرِ کوچیکِ  کودکانه، کاله های بافتنی منگوله

انِ فرییاد،  های رنگیی، دویسیت دهی   کودکانه با رو سری

جفیت چشیمانِ کنجکیاو و جسیتجوگر بییرون را      جفت

 کردند.نظاره می

*** 

ترین پلۀ کلیسا ایسیتاده بیود.   زنی ریز نقش روی پایین

کرد: رَها... رهَا... بچیه هیا   که زیر ل  زمزمه میدر حالی

 .ها پیاده شدندیکی از اتوبوسیکی

 .نفره مرت  کردند 0۷چند نفر بچه ها را به هشت صف 

 زن چشم گرداند، رها را در میان بچه ها نیافت.

هیا را بیه سیالن بیزرگ راه آهین مرکیزی بردنید.        بچه 

ها خالی بازگشتند. زن روی آخرین پلیۀ کلیسیا   اتوبوس

 آسا!نشست، آسمانِ ابری چشمانش بارانی شد، سیل
  بازگشت به نمایه
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 مسجد
  سعیده منتظری 

 
مامان مامانم یعنی همون مادر بزرگ من همیشه اذان ظهر که می شد ، تو شهر خودشون ، سجاده ترمه اش رو که 

خودش با ظرافت دور دوزی کرده بود رو داخل کیف پارچه ای که ان رو هم خودش دوخته بیود و روی اون رو بیا   

یراهن سرمیه ای دور چین شو میی پوشیید . شیلوارش و تیو     گل های بته جقه گل دوزی کرده بود می گااشت . پ

جوراب بلندهایی که همیشه مال بیرون رفتن بود می انداخت .  فیتیله چراغ سه فیتله ای آبی شو که غاا روی اون 

آروم آروم می پخت کم می کرد . می رفت چادر مشکی کن کن شو  بر می داشت رو سرش می انداخت و پیش به 

ه می رفت . زنهای محله که مسجد می رفتن بیشترشون از زنهیای قیدیمی محلیه بودنید . همیه      سوی مسجد محل

زنهای مسجدی خانم سادا  یعنی همون مامان بزرگ منو می شناختد و هر روز منتظرش بودن . مسیجد تیو اون   

. تیوی اون  زمان و تو شهر کوچیکی که مامان بزرگم زنگی می کرد یک جورایی حکم خبرگزاری محله رو داشیت  

شهر کوچیک بیشتر مردم یا با هم فامیله نسبی بودن یا سببی و یا اگر هم فامییل نبیودن حتمیا همیدیگر رو میی      

شناختن . قبل از نماز همه که جمع می شدن اولین کار این بود که اخبار روز رد وبدل بشه . مثال قرار شی  پیس   

م قصاب ، یا اینکه دختر  سکینه خانم زن حسین آقا خیاط کربالیی حسین نونوا بره خواستگاریه دختر مش  ابراهی

محله سادا  ها امروز وضع حمل کرده ، یا عروس خورشید خانم لبنیاتی امروز توی لبنیاتی بیا میادر شیوهرش در    

مورد رفتن به خونه دیگه و جدا شدن از مادر شوهرش با خورشید خانم بگو مگو کرده ، و از این دست اخبار یعنی 

ز نماز همه سعی می کردن تا جای ممکن از اخبار محله و شهر اطالعا  کس  کنند . البته هدف اونها فقیط  قبل ا

کس  اطالعا  نبود .بلکه اون زمان مثل حاال نبود که هرکس سرش تو الک خودش باشه و حتی همسایه خودش 

صوص توی شهر های کوچیک ، رو هم نشناسه و هرکس فقط در خودش رو دوا کنه بلکه مردم هم دل تر بودن بخ

زنهای محله می خواستند بدون اگر کسی مشکلی داره با کمک هم راه چاره ای پیدا کنند و دست بیه دسیت هیم    
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مشکل رو حل کن . مثال یک بار زن اوسا حمومی که چند سال پیش شوهرش رو از دست داده بود و حال خودش 

قتی داشت حموم عمومی رو تمیز می کرده می خیورد زمیین و   به تنهایی حموم عمومی محله رو اداره می کرد ، و

دستش آسی  می بینه . وقتی زنهای مسجدی این رو می فهمند دست به دست هم کمکش میی کینن. چنیدتا از    

خانم ها مامور می شن که نوبتی حموم رو تا خوب شدن زن اوسا اداره کنند و چند تا از زنها هم مامور می شن که 

تاری کنن تا خوب بشه . یا اگر کسی بی ضاعت بود می خواست دختر شوهر بده ییا پسیر زن بیده    از زن اوسا پرس

زنها تو مسجد برای اونا کمک جمع می کردند یا اگر کسی می میرد توی پخت و پز و پایرایی از مهمونا کمک می 

ایی مثل غیبت کیردن و  کردن .خالصه که مسجد محله غیر از عباد  محل کارهای خیر هم بود . البته شی نت ه

 پ  پ  کردن پشت سر این و اون هم رواج داشت .

مامان بزرگم بد جوری به مسجد رفتن عاد  داشت . یک جورایی انگار یه نوع تفریح هم بیه حسیاب میی یومید .     

همش نمیشه که ما بیاییم پیش تو خوب تو هم بییا تهیران پییش میا      "طوری بود  وقتی مامانم بهش می گفت  : 

  "نه نه  پس مسجد رو چکار کنم  "، می گفت : "حال و هوا  عوض بشه  کمی

خوب مامیان بیزرگ اینجیا هیم      "من هم به مامان بزرگم اصرار می کردم که اون هم بیاد پیش ما بهش می گفتم 

  "مسجد داره بیا اینجا مسجد برو 

 انقدر به اون اصرار کردیم تا باالخره راضی شد که به تهران بیاد. 

ایل که تهران اومده بود دم اذان آماده می شد می رفت مسجد بعد می دیدم که خیلی زود برمی گشت به مامان او

 "مامان بزرگ چرا انقدر دیر می ری و زود بر می گردی  "بزرگم می گفتم : 

تازشیم  خوب نه نه من اینجا کسی رو نمی شناسم ، اینجا شهر مین کیه نیسیت ،     "اونهم می خندید و می گفت : 

 "اینجا خیلی بزرگه مسجد هم خیلی شلوغ میشه فکر نکنم مثل شهر خودمون کسی کسی رو بشناسه 

با تمام اینها مامان بزرگم مسجد رفتن رو خیلی دوست داشت ، نمی دونم شاید هم عاد  کرده بود . هر سال کیه  

خالصه اینکه چون دائم به مسجد می به تهران می یومد کارش همین بود که ظهرها یا عصر ها حتما به مسجد بره 

 رفت ، کم کم اونجا هم با خیلی ها آشنا شده بود .

مامان بزرگ چی شد اینجا هم  "یک بار که مامان بزرگم از زنان مسجدی محله برامون تعریف می کرد ، پرسیدم : 

 "این همه شما رو می شناسند و خانم سادا  صدا  می کنند 

نه نه من اوایل که می رفتم همون وسط مس ا یک جا پیدا می کیردم میی شسیتم ،    خوب  "مامان بزرگم گفت : 

چون کسی رو هم نمی شناختم زود می رفتم نمازمو می خوندم نماز که تموم می شد سریع برمی گشتم اما ییک  

ود من روز که دم دمای ظهر دلم گرفته بود ، سریع چادرور چاقچوق کردم و رفتم مسجد ، هیچیکی هنوز نیومده ب

هم رفتم کنار پرده ) منظورش پرده ای بود که خانم و آقایون رو از هم جدا می کرد ( وسایلم رو گااشتم سیجادم  
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رو پهن کردم . چادر نمازم رو سرم کردم مشغول دعا بودم که چنتا خیانم وارد مسیجد شیدن رفیتن جلیو مسیجد       

به حرف زدن . من هم از یک طرف دعا می کردم  نشستند . اونها هم وسایلش ون رو آماده کردند بعد شروع کردن

از یک طرف هم حواسم به خانم ها بود یک کمی که گاشت دیدم یکی از خانم ها برگشته داره مین رو نگیاه میی    

کنه  بعدش با هم شروع کردن پ  پ  من هم حواسم بهشون بود . یه چند لحظه بعد یکی از خانم ها بلند شد اومد 

پرسی کرد . گفت تا به حال شما رو این طرفها ندیدم من هم تعریف کردم کیه از شهرسیتان   طرفم وسالم و احوال 

اومدم خونه دخترم و هر وقت میام مسجد هم سر می زنم البته همیشه زود میام و زود میرم برای همین هم هست 

تعرییف کیردم و   که من رو ندیدین خانم نشست کنارم و شروع کردیم به صحبت من هم از مسجد محله خودمون 

اون هم از خودشون تعریف کرد این طور شد که با خانم ها دوست شدم و از اون به بعد هر وقت می رم مسجد اون 

خانم ها به من خانم سادا  می گن و جای من هم شد صف اول نماز گزارها خدایشیی خیلیی خیانم هیای خیوبی      

 هستن من رو  خیلی احترام می کنند .

مامان بزرگ من میشه خانم سادا  مسجد محله ما و از اون به بعد  هر وقت تهران می یومد  بله این طور میشه که

 دیگه زود می رفت مسجد و دیر هم میومد .

یک از روزها ی تابستون که مامان بزرگم غروب عظم رفتن به مسجد رو داشت به من گفت دختیرم میی خیواهی    

یف شدی باید کم کم نماز خوندن رو یاد بگییری ، مین هیم خیلیی     امروز تو هم با من به مسجد بیایی، تو االن تکل

خوشحال شدم چون تا به حال با مامان بزرگم مسجد نرفته بودم . و آنقدر مامان بیزرگم میومید از خیانم هیا بیرام      

تعریف می کرد و از مسجد می گفت می خواستم ببینم مسجد چ ور جایی ، پیش خودم فکیر میی کیردم حتمیا     

مادر بزرگ من رو دوست دارن و به اون احترام می گاارند من رو هیم دوسیت دارن و بیه مین هیم      خانم ها چون 

احترام می گاارند و من هم صف اول میشینم بعد می رم به دوسیتام پیز میی دم کیه صیف اول نمیاز تیو مسیجد         

روسیری گیل دارم    نشستم .خالصه با عقل بچگی و با ذوق و شوق قبول کردم .اون روز بهترین لباسم رو پوشیدم .

که مامان بزرگم برام خریده بود رو سرم کردم . سجاده ای که مامان بزرگم برام دوختیه بیود و ییک چیادر گلیدار      

داخلش گااشته بود رو برداشتم داخل ساک مادر بزرگ گااشتن . به مامان بزرگ گفتم من آماده ام بیریم .مامیان   

هی مسجد شدیم . دم دمای غروب بود . چون طیول کشییده   بزرگ هم آماده شد و دست تو دست با خوشحالی را

بود من آماده بشم در به مسجد رسیدیم . مامان بزرگم بدو بدو رفت صف اول و شروع بیه سیالم و احیوال پرسیی     

کردن یکی از خانم ها از مامان بزرگ پرسید چقدر دیر اومدی ، اما اشکال نداره بعد  از خانم ها خواست کمی جابه 

برای خانم سادا  جا باز کنن خانم ها هم همین کار رو کردن و باالخره برای مامان بزرگم جیا وا شید و    جا بشن و

نشست . اما جایی برای من باز نشد . هی  کس انگار من رو نمی دید . کمی این پا و اون پا کردم اما کسی به مین  

ر من رو فرامیوش کیرد .گیرم صیحبت بیا هیم       تعارف نکرد که بشینم . مامان بزرگم هم وقتی دوستاش رو دید انگا

مسجدیهاش شد ه بود . من که دیدم به من توجه نمی کنه همون کنار مادربزرگم که کنار پرده بود خودم رو ییک  

جوری جا دادم . کم کم نماز داشت شروع می شد که دیدم یکی داره میزنه به پشتم ،برگشتم یک خانم مسن بود 

 "چکارمی کنی  دختر جون اینجا "بهم گفت : 
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 "نشستم کنار مادر بزرگم  "گفتم : 

 اما خانمه انگار حرف من رو نشنید یا شنید و اصال بهش اعتنا نکرد . 

 "دختر جون پاشو پاشو صف اول که جای بچه ها نیست  برو صف های آخر  "دوباره گفت : 

اشو پاشو برو اینجا نماز میارو خیراب   آره پ "تا اومدم چیزی بگم خانمی که بغل دست اون خانم نشسته بود گفت :

 "می کنی 

حاج و واج  خانم ها رو نگاه می کردم فکر کردم به جای اینکه خوشحال بشن من یک دختر کوچییک بیرای نمیاز    

خوندن به مسجد اومدم نگران نماز خودشون هستند که خراب نشه مادر بزرگم هم که بد جوری با دوستاش گیرم  

های دیگه هم اعتراض کردن .بغض گلوم رو فشار می داد خیلی ناراحت شده بودم . چیی  گرفته بود . کم کم خانم 

فکر می کردیم چی شد . وقتی دیدم مادر بزرگ هم به من توجه نمی کنه ، من هم زدم رو شونه مامیان بیزرگم و   

گرم بود که اصیال  مامان بزرگ من می رم ته مسجد اینجا جا تنگه حالم بد شده مامان بزرگم هم انقدر سر"گفت : 

نفهمیده بود چه اتفاقی افتاده ، من هم از البه الی جمعیت سریع رفتم ته مسجد کمی خیانم هیا رو کیه در صیف     

نشسته بودن و آماده نماز خوندن می شدم ورانداز کردم وبعد هم از خوندن نماز پشیمون شیدم. از مسیجد بییرون    

رگم همونجا وایستادم و به ماجرا فکر کردم . از اتفاقهیای اون رو  زدن و تا تموم شدن نماز و بیرون اومدن مامان بز

به هیچی هیچی نگفتم . اما برای من دیگه مسجد جایی نبود که مامان بزرگم تعریف می کرد . و هی  وقت دیگیه  

 با مامان بزرگم و حتی تنها هم به مسجد نرفتم . 

 بازگشت به نمایه 
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 دریا
 شهاب موسوی زاده

داستان کوتاه دریا که میخوانید پایه ای واقعی دارد که در قلب ودر ذهن من تعالی هنری یافته و انگاشته و 

پس نگاشته شده است...کسیکه اصل واقعیت  را از سرو جان گذرانده و آنرا برای مین بیازگو کیرده اسیت     

نو  جوانی خود پیک معتبر انقالبی کبیر اییران حییدر    _سالهای پیشین از جهان رفته است....او در کودکی 

افشار شهره به حیدر عم اوغلی  با  میرزا کوچک خان جنگلی بوده است....او نیز باور داشت که حیدر افشار 

 بقتل رسیده است..... بفرمان آن میرزا

 *** 

چکش در زیر ابروان زرد و سفید و وقتی از دریا حرف می زد، حتی وقتی اسم از دریا می آورد ناگهان چشمان کو

قهوه ای، بزرگ دیده می شد، برقی از آن ها می جهید که دورو برش را روشن 

می کرد. چشمانش سبز و زرد بود و یک مردمک تیره با رنگ شگفت آوری آنها 

 را تیز می کرد

ی دریا در سیاهی ش  می غرید...تقال می کردتا تن خود را از ش  بکند...من 

یک تل ماسه چشم به راه بودم...به حفره ی سیاه ش  چشم دوخته  روی    

 بودم مگر کور سوئی...شاید کورسوئی....ستاره ای هم در آسمان نبود...

از همان باالی سفره که نشسته بود، چشمانش طوری به انتهای ش  در دور 

 دست  دوخته بود 

 ت...که دمی خیال برم داشت که دریا در پسِ سرِ من گسترده اس

ی دیگه می بایستی کم کم پیداش می شد...می بایستی کبریت می کشیدم و 

 بغدادی را می افروختم...

ل  های نازکش را که زیر سبیل پرپشتی به رنگ ابروان پنهان بود به جلو جمع کرد. نگاه پر حسرتش در زیر 

گفت...نگاه اندوهگینش آرام به  ابروان به دوردست خیره بود. چنین بود که گمان بردم او دیگر سخن نخواهد

 چشمان من تابید...پشت، راست تر نشست...

ی دریا)چشمانش درخشید( ناگهان خاموش شد. من پشت راست کردم وتیز تر به تاریکی نگران شدم...نه... چیزی 

.یک هُرمی دراون نبود...بارها سکو  ناگهانی دریا را شنیده بودم...مخوف بود  مخوف...این بار اما طور دیگری بود..

نهفته بود...ترسناک نبود...عظیم بود...پر هیبت بود...پر هیبت بود...مرموز بود...بیشتر از وقتی که می غرید 

 بود...دریا...

سرش تکانی خورد، گردن بباال کشید، چشمانش بزرگ شد و تیز به من افروخت، در نگاهش دوردست های انتظار 

 رد به جلو جمع شد...را احساس می کردم...ل  هایش گِ

 ی اوه... سوئی در قعر ش  شعله کشید...سه بار آتش به سینه ی ش  پرتاب شد...حیدر بود...حیدر بود...
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اشک که پر از برق چراغ می درخشید دو چشم کوچک و گشاده ی اورا پرکرد...من حیران بودم...اندام او...چهره ی 

ل  های پیش آمده اش ش  بود و دریا بودوانتظار بود وروز بود او...چشم و نگاه او...حتی سبیل برتابیده و 

 وخورشید بود و...شگفتا عشق بود... او دیگر سخن نمی گفت...شعر می سرود...

ی بود که غفلت کنم و چخماق نگیرانم...بغدادی را می افروختم که باز نور سوئی ش  را روشن کرد...ش  را 

 برافروخت...به ش  آتش کشید...

 پنهان کرد...ل  بر کشید و بر اندام تاب برداشت... چشم 

ی برخاستم...بغدادی را باال گرفتم و روی هوا به اینور و آنور گرداندم... جیوری کیه میی خواسیتم شی  را از جهیان       

تیر شید و مین     بپراکنم...باز نورِ دور...این بار سه بار تابید...سه بار تابید و باز تابید و باز تابید...نزدیکتر شید...نزدیک 

 دیگر ش  را که آن طور سمج به آسمان و دریا چسبیده بود نمی دیدم...

صدای طپشِ قلبش را می شنیدم...قلبش محکم به قفسه یِ سینه اش می کوبید...چشمانش باز شید...اندام راسیت   

 تر کرد و گردن افراشت...خون به چهره اش ریخته بود...سرخ...سرخ...

 موغلی...ی حیدر بود...حیدر ع  

 عموغلی را به گویشِ آذریان ادا کرد.

 ی حیدر...حیدر عموغلی...  

دو دست بزرگش را گشود...گاشت به ذهنم که او می خواهد مرا به آغوش کشد...می خواهد مرا و اطاق و جهان را 

 به آغوش کشد...

 نه...هیبت...هیبت...حیدر عموغلی...ی هیبت کشتی حیدر را احساس می کردم...ترس برم داشته بود...نه ترس 

 این بارعموغلو به گویش تهرانیان.

ی کشتی حیدر نزدیک می شد...ودریا)چشمانش بیش از هربار گشود و برقی از آن جهید( و در یا بازآغیازکرد...نمی  

 انگیز...دریا مویه می کرد... غرید...زمزمه می کرد...مویه می کرد...آرام... اندوهگین... مرموز... وهم زا...وهم آلود...وهم 

سر بزیر برد...دست هایش را با یک دیگر نوازش کرد و آنها را گه با این و گه با دیگری در هم فشرد...اندام بیزرگش  

کمی کوچک تر شد...درهم شد...ومن سکو   دریا را شنیدم...من در آن اطاق کوچک...سیکو  درییا را شینیدم...و    

 ش  می زدود.... هیبت روزرا دیدم که سیاهی

 ی حیدر...  

 باز اندام برافراشت و چشمان درزیرابروان بر افروخت... 

 ...بارها از او شنیدم...جنون شجاعان را بستائیم...ی جنون شجاعان را بستائیم  

 چشمانش از اشک انباشت که به گونه اش فرو غل ید و در میان موهای زمخت ولی رام سبیلش گم شد...

 و ...باز سکو ...ش  سیاه...ی باز سک  

 چشمانش را نمی دیدم...لیکن نگاهش به گوشه ای از اطاق، به دور دست های دریامی کشید...

ی ناگهان آب تن به ساحل کوبید...موج پسِ موج...نشان بود که کشتی به ساحل نزدیک می شد...بی صیدا...چراغ را  

ش کرده بود...در دوردسیت... امیا در صیدای آرام بخیش هیر      به آسمان کشیدم وگرداندم....کشتی موتورش را خامو

موجی پیش آمدن کشتی را می شنیدم... نور ناگهان نزدیک تابید...صدای لنگر آمدکه به آب افتاد...نور چند لحظیه  

ای درخشید و پس به نرمی در تاریکی محو شد...اگر نمی دانستم که او میی آیید نمیی توانسیتم در هیرم سییاهی       

                                                           
 از شعري سروده ي ماكسيم گوُركي 
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دریا صدای نرم و گنگ موتور کشتی را که چون بمِ  غرش ببری نگران در نهفت جنگل بود بشینوم...اما  هیبت زای 

 دیگر کشتی موتورش را خاموش کرده بود...

پیر مرد دست راستش را چون پشت گربه ای را نوازش کند به هوا کشید وآرام بر زانو نهاد...نگیاه آتشیین بیه مین     

این که من می بایستی چون خودش درآتشِ التهاب دیدار حیدر عموغلی بسیوزم...و  دوخت که در آن ها نهفته بود 

من از اینکه در برابر چنین مردی قرار داشتم  می سوختم...من سال ها اورا می شناختم...سال ها لییکن از درون او  

 ه بود....بی خبر بودم...گاه شده بود که در چشمانش آتشی مرموز شعله  کشیده بود و مرا آشفته کرد

ی صدای چند نفر که تقال می کردند وگفتگویشان بگوشم می رسید...به آب نزدیک شدم...ل  پر هیای نیرم آب بیه    

روی ماسه ها می خوابیدو دریا را با زمین یکی می کرد...در چندصد متری کشتی را می دیدم که چون ببری سیاه 

 ید....بر مرز شکارگاه به کمین نشسته بود...قلبم محکم تر طپ

 سربزیرافکند ودست هارا درهم کرد و گاه آن هارا به هم می پیچاند...گویا دردی جانکاه اورا می آزرد

 به دست ها یش خیره شد...آرام و حسر  زده گفت:

 ی حیدر عموغلی آمد...حیدر افشار...رفیقِ لنین...  

گاشیت و سیکوتی چنیان ژرف کیه مین       دست ها را بیشتر به هم فشرد و سر بیشتر فروآورد...لحظه ای در سکو 

احساس کردم ناگهان در خالء غوطه ورم و نیز دریافتم که او می گرید...هی  جنبشیی نداشیت، هی ...مینهم نمیی     

 توانستم جنبشی داشته باشم...نمی توانستم هم چیزی بگویم...

 ناگهان سر بر افراشت... پشت راست کرد...نگاه، آرام به من سوکرد...

سان نو بود...یک انسان نو...از آن ها که لنین می ستود...رزم، زندگی او بود...هر لحظه ی زندگی بیرای او  ی او یک ان

 رزم بود...

نگاه به تکه نان در سفره برد...بدان خیره ماند...من دریافته بودم او از احساسی سرشار بود که نمی توانست آن را به 

باز می ماند...و من تکان نمی خوردم...باز نگاهی بسوی من گرداند...آن ور که  بیان بیاورد...این بود که هردم از گفتار

 می سنجید آیا من سخن اورا...نه...احساس او را درمی یابم...

 ی رزم...رزم بر ضد هر چیز کهنه...برضد هرچیز کهنه و درمانده...بر ضد آنچه سد راه آینده بود...

 وفت و هم زمان خودراسرزنش می کرد...ناگه محکم با کف دست به زانوی خویش ک

 ی و من اینجا نشسته ام...ومن اینجا نشسته ام...  

او تن به هم کشید و در هم کوفته فرو رفت...کوچک و درمانده شد...اگر این او نمی بود پروا نداشتم از این کیه دل  

ت، مبیاد او خیاموش بماند...لحظیه هیا     بر او بسوزانم و او را دلداری دهم...سر به زیرکشیدم و دل، هراس بیرم داشی  

 سنگین بود...نمی دانم چه می بایست می کردم...

ی او پیک توفان گورکی را به روسی برای من خواند و بعد به فارسی ترجمه کرد...او میی گفیت در ادبییا  چییزی     

 همسنگ پیک توفان بوجود نیامده...

ی گویا، سر به این سیو و آن سیو گیردا نید و دسیت بیزرگ       او باز بیشتر در هم و کوچک تر شد... پشیمانی از گنه

وسپیدش را که رگ های برجسته وآبی برای من شگفت انگیزبود به پیش  آوردودانه ای انگورشرابیِ تابستان ازجام 

 که درمیان بود برگرفت و دربین انگشتانش با بند های کلفت نگه داشت...

اشت...موج، سر به ساحل می کوفت و خود را به سرعت بیه خیاک میی    ی بغدادی را باال گرفتم...آب گویا شتاب برد

کشید و هنوز آرام نگرفته موج دیگری سر می رسید و شتاب بر می داشت...در نفسگاهی ش  دریا میی شینیدم از   
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ئین دور، پارو بر آب می خورد و آب را به پس می کشید...بغدادی را به سمت ساحل بر گرداندم...سه بار آن را باال پا

کردم...کمی صبر...دوباره آن را سه بار باال پائین کردم...یاران دیگر بایید از آسیتارا میی رسییده باشیند...دوباره نیور       

 گرداندم...تا این که از ال بالی بوته های دور دست بغدادی آنها نور سوئی افشاند...سه بار باال پائین...

دور دست های زندگی، مرا زیر سینگینی خیود میی فشیرد...قلبم      مکث کرد...نگاه درد آلودش در پی باز اندیشه به

بسته می شد و می خواست از طپیدن باز ماند...می خواستم برخیزم وشاید فریادی بکشم...تکانی نمی خوردم...نمی 

 توانستم...

چیز عادی بود  ی در آن هنگام همه چیز گویا باید همان طور می بود که اتفاق می افتاد...همه چیز عادی بود...همه

و در سکو ...همه چیز باید در سکو  انداممان و در غوغای ذهنمیان همیان طیور کیه اتفیاق افتیاد میی بود...امیا         

انقالب...حاال که از دور می نگرم...آی...هردمِِ زندگی سرنوشت ساز بود...هردمِ زندگی در آن لحظا  ارزش همیه ی  

 تاریخ داشت...انقالب در راه بود...

پشت راست کرد...چشمانش یک نور فسفری برداشت...چهره بر افروخته بود...او می درخشید...هاله ی بیگانیه  او باز 

ای در برابر من بر می افروخت...همه ی اتاق را بر می گرفت...اتاق گویا بزرگ می شد...بزرگ...بزرگ...جهان بیزرگ  

 می شد...

اریکی بدرآمد...پیکرکشییده ی حییدر از ظلمیا ِ شی ِ سییاه      ی من که سرگرم رفقای آستارا بودم...ناگهان حیدرازت

 به در آمد... 

چشمان او هنوز می درخشید...وقتی از حیدر حرف می زد، حتیی وقتیی اسیم از حییدرمی آورد ناگهیان چشیمان       

کوچکش در زیر ابروان زرد و سفید و قهوه ای، بزرگ دیده می شد...برقی از آن هیا میی جهیید کیه دورو بیرش را      

 ن می کرد...روش

 چشمان او می درخشید...چون فسفر در ظلما ...

 ی حیدر...رفیق لنین...رفیق مردم... رفیق من...  

 به هنگام، اندوهِ سنگین...یک اندوه تاریک...یک اندوهِ زنده و رنج زا، چهره ی پراز شکنج اورا فراگرفت... 

طپشِ قابل لمس به قفسه ی سیینه ام میی کوبیید و    سکو  دردناکش، سیال، فضایِ بین مارا انباشت...قل  من به 

هرلحظه را ازهمه ی آنچه او می سرود، سرشار، به درازا می برد...اگر او می گریست من آرام می شدم، امیا او نمیی   

 گریست...

 او به جائی در پیش خود می نگریست که وجود نداشت...

 چشمانش نه بسته باشد، بی نور بود.

 لنین...حیدر عموغلی...ی رفیقِ   

 صدای او از دور دست ها بگوش می رسید...یک طنینی داشت که بیگانه بود و شگفت انگیز...
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 ی من اورا نمی شناختم...  

 به صدای شکسته ی نفسی سخن گفت...به سختی نفس می کشید...

رش دریا را می شناختم...در آن ش  ی دریا سیاه بود و آرام...آرام می غرید...در آن ش  طور دیگری می غرید...من غ

 طور دیگری می غرید...اندوه زده بود....

 دست های بسیار بزرگش را دوباره باز کرد...

 ی حیدر دست هایش را گشود و مرا در آغوش، به ستبر سینه اش فشرد...  

 چهره بدست هایش پوشاند و ناگهان گریه سر داد...

 تهران 0۹۷0اردیبشت  0۷                                                                      

 گارد(صدمین روز شهاد  حیدر خان عموغلی است ) درست صدسال می 0022پنجم  آبان 

من این داستان را ب ور اتفاق برای ...خواندم که ناگهان پی بردیم به آنکه صدمین سالگرد شهاد  حیدر عموغلی 

 است....

 بازگشت به نمایه
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 زخمِ باز
 میرحمید عمرانی

 
رو، با چشمان آبی، نگاه آرام و لبخندی رسید. روانشناس منتظرش بود: مردی خوش "مرکز قربانیان شکنجه"به 

 استقبال کرد.رویی از مهاجر داد. او مثل همیشه با خوشهمیشه بر ل  که به دیدارگر احساس اعتماد و باور می

ای راحت و یک کاناپه در اتاق کار روانشناس، کوچک بود. جز میز کار کوچکی در کنار دَرِ ورودی، دو صندلی گهواره

گرفتند. کسی که روی صندلی روی هم بودند و میز کوچکی را در میان میروبهها خورد. صندلیآن به چشم می

 دید.ی آسمان را در قاب آن مییه و پهنهنشست، کاکل ساختمان همساروی پنجره میروبه

روی صندلی راحتی نشست، ولی تکیه نداد. کیفش را کنارش گااشت، سرش را پایین  مهاجر در جای همیشگی

 هایش شروع به بازی کرد. دکتر رو به مرد کرد و گفت:انداخت و با دست

. سر  رو هم بگااری رویش. فشار کمتری به تونی تکیه بدیتر باشی؟ میراحت کنی روی این کاناپهی گمون نمی

 آد.گردن و شانه و پشتت می

جایی به او داد و مرد را از جا کند. برخاست، روی صندلی آمیز او بود، فرمان جابهی برخورد محبتنیرویی که زاییده

پایان سردی بیجا کرده بود، در برابر پنجره نشست. روانشناس با آرامش و خونای که او برایش جابهراحتی

 واگیرداری که آشکارا در سرشتش بود، گفت: 

 ی روز ؟

 کننده. ی خسته

 ی چرا؟

 م. ی تمام روز کارگری کرده

 ی هفته؟
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 کنم...ی پر از کابوس. پر از درد. سخت احساس خستگی و فرسودگی می

   کمتر شده؟ی احساس امنیت چی؟ ترس و دلهره

 کنه...خوابم میها هم بیبعضی ش  دم. خورهی نه، مثل خوره از تو می

ازاین با هم حرف زدیم، باید سعی کنی این رو برای خود  جا بندازی که دیگه ایران نیستی. ی همان طور که پیش

ها دیگه ن، دوری. اون  کردهآلمانی. این جا از شکنجه خبری نیست. امنیت داری. از دسترس کسانی که شکنجه

ها و دردها ، باید بتونی با خود  ن. هفته پیش برا  توضیح دادم که برای درمونِ زخمتونن گزندی بهت بزننمی

های ترست رو پیدا کنی و بشناسی تا از سر خود  بازشون کنی. گفته بودم سعی کنی برای خلو  کنی. ریشه

و خود . تونستی؟ ها رو ببندی و بری توپا کنی، کمی یکه و تنها در آرامش بنشینی و چشمخود  خلوتگاهی دست

 کردی؟

 بره...ها تو ق ار خوابم میکنه که خیلی وقتم میی نه، هی . نشد. کارهای روزانه چنان خسته

ها را مانند بودائیان در حال رازونیاز در برابر سینه و هایش را به هم چسبانده بود، آنروانشناس که کف دست

خواهد چیزی را با آن به مرد گری که گویی میفروبرده و نگاه رخنه برد، با سر در گردنسیمای خود باال و پایین می

 گیرد، شروع به صحبت کرد:منتقل کند و با لحنی که پدرومادرها بیشتر برای خواب کردن بچه به کار می

وپا کنی. باید کمی با ا ، باید هر جور شده خلوتگاهی برای خود  دستی ولی به خاطر دردهای جسمی و روحی

کنه، فکر کنی. از ضرور  دونی و خشنود  میداشتنی می  خلو  کنی. باید به چیزهایی که زیبا و دوستخود

شه. خ ، حاال چرا از همین تونه به زندگی ادامه بده و نابود میسپر دفاعی برا  گفتم. آدم بدون سپر دفاعی نمی

 فرصت کوتاه که داریم بهره نگیریم؟!   

 تر شد و گفت:وانی نزدیک و نزدیکبعد شیوه بیانش به وردخ

ی صندلی، راحت به ها  رو ول کن روی دستهها  رو رو هم بگاار، پاها  رو دراز کن، دستی خ ، حاال چشم

پشتی تکیه بده و سر  رو رها کن! خود  رو توی خود  در جای دلخواهت ببین! تمام حواست رو اول روی گردن 

ها احتیاج به کنن. اوندونم این جاها در اثر آویزان شدن از سقف هنوز درد میمیو شانه و کتف و کمر متمرکز کن! 

ها و دردها باید از وجود  برن بیرون... بگاار امواج آرامش در تنت به حرکت دربیان. با استراحت دارن. خستگی

های دیگه هم راه مش به اندامها رو سرشار از آرامش کن. بگاار آراهای خسته و دردمند، اونتمرکز حواس روی اندام

ها و بعد به گردن و سر منتقل کن! باز اون رو به پاها روانه کن! پاهای پیدا کنه. اون رو به شکم، قل ، جگر و کلیه

ن و ازشون خون رفته. پاها رو با طعم آرامش و سالمت ن، زخم برداشتهگم. پاهایی که شالق خوردهدردمند  رو می

  بره و بهکنه، رنج میش رو ببر به سراسر تنت! به هر جا که خسته است، به هر جا که کار میآشنا کن! این آرام

ای و به صورتت که مشت و هایی که روزی ازشون آویزون شدهها ؛ به دستکنه. آرامش رو ببر به دستخدمت می

شون ش رو به جاهایی ببر که بهنشون. آرامهایی از تنت که با آتش سیگار سوزوندهن. به اون گلهسیلی خورده

 بینی...ن، به اونجا که نیاز میحرمتی کردهبی

 داد.    های دکتر تبدیل به دستی مخملین شده بود که روحش را نوازش میحرف
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ها  به پرواز دربیار! به جایی بیرون از این اتاق، بیرون از ی ... این آرامش رو ببر به مغز  و از اونجا با اندیشه

 ود ، شاید به بیکرانگی! با این آرامش برای خود  خلوتگاهی بساز!...وج

 آهنگی پرعاطفه گفت:بعد با لحن و ضرب

ترین حالت ممکن قرار بده! پاها  رو خوب دراز ها  رو روی دسته صندلی در راحتی بهتره خوب لم بدی! دست

ای درد گردن، شانه و کمر باید روی صندلیکن! جوری که هی  فشاری حس نکنی! سر  رو تکیه بده! تو به خاطر 

 اش سفت باشه! بشینی که پشتی

 های بارهای پیشین پرداخت و گفت:بندی گفتگویبعد به جمع

ها از آزادی تو کنی. هرچند سالهای زندان و دردهای شکنجه زندگی میدونم که تو هنوز با کابوسی ... من حاال می

 ای...  هنوزه آرامش خود  رو به دست نیاورده گاره، ولی هنوز کهاز زندان می

* 

انش به بند کشیده گدید یند مترچاهش در گه نگرچصندلی ق ار، سخت در خود فرو رفته بود.  یآقای مهاجر، رو

اه گاه روشن و آشنا و گ هایی خود، آشکارا به افقشمانِ ریزکردهچکرد. با ها سیر میدر دوردست یشد، ولمی

 یافت. درون خویش می یدر دریا یون غریقچای او را اه هر بینندهگنگریست. نآشنا میآلود و نامه

نظم و حمایت از جان "ورود دو مأمور  ،ه خودگانازک و لرزان ن یپردهس پمهاجر در  یها، آقااز ایستگاه یدر یک 

رمن خود در برابر او ظاهر شدند. هر گ ژبزر گها را دید که با سوفاشیستئی اوباش و ندر مقابل حمله "شهروندان

و  گیا داشتند. ورزیدپبه  یوتین سربازپای به تن، کاله سرخ بر سر و دو بلندباال و تنومند بودند و اونیفورم سرمه

نفس موج گرشان جسار  و اعتمادبهاه رخنهگهای سبک و نبارید و در جنبشاز حرکاتشان می یو رزمجوی یاالکچ

کشیده  پیاه، آن یک که قالده را در دست داشت، در گبه مسافران افکندند. آنی سرسر نگاهیباال از  هازد. آنمی

عاد  و وظیفه  یاز روگ شد. س گی سردنِ برافراشتهگاه سرکش و مغرور و گشدن آن به خود آمد و متوجه ن

 یهر کار یخود را برا گیسان آمادنبدیی ویگکرد و ایین، به مسافران میپدار خود، ولی از ه قالدهگاهمانند ن یهگان

های است و تواناییگ نفس خود را مدیون ساز جسار  و اتکابه یداد. دشوار نبود دریافت که مأمور، بخشنشان می

را ی نین واقعیتچحاضر باشد پیش چشم دیگران  شد دید که اونمیی داند، ولهای خود میتوانایی یحیوان را ادامه

را نه تنها در برابر مسافران، بلکه در درون قش سگ خواست ننمود که مینان میچبشناسد.  بپایرد و به رسمیت

 او را به نشستن فراخواند: درنگرا ندارد، بیگ ه سگاتاب نی تگفرو، رد. ازاینگیخود نیز نادیده 

 ی  بشین سرِ جا !

 بلندتر فرمان خود را تکرار کرد:  یماند. مأمور با صدای یاعتنا به فرمان بر جابیسگ 

 ی  بشین سرِ جا !

 وش مهاجر را تیز کرد. گشم و چای از خشونت در خود داشت، بلند و نافا او که رگه یصدا 

درنگ آن را از دهان بیرون ریخت و بیسگ فرو برد.  گاز جی  خود درآورد و در دهان س ییزچمأمور اینک  

برایش غیرمنتظره بود، بعد از ردوبدل کردن گ کرد و جن  نخورد. مأمور که رفتار س اعتنا به مأمور نگاهنان بیچهم
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آمیخته به تحکم بیشتر تکرار کرد و در همان حال  یفرمان خود را با خونسردگر نگاهی با همکار خویش، بار دی

یرد، از نشستن گه از او برگاآن که ن یب گبه حرکت درآورد. سگ شمان سچوله کرده خود را در مقابل گلمشت 

درهم که  یبه خود دید، با سیمای یرا توهینی سگ اعتنایبیگفتی  ماند. مأمور که ایاند و استوار بر جچیپسر

نواخت و او را به نشستن گ س یهلوپند ضربه بر چاارد، با کفِ دست گرا به نمایش ب اشگیبایستی برافروختمی

شد دید که احساس درد و آزردگی خاطر نان محکم بودند که مهاجر را سخت تکان دادند و میچها خواند. ضربه

 وجودش را انباشت. 

اه و گن یجویجو به مأمور افکند. ستیزهرنجیده و ستیزه یهگابه هم ریخته بود، ن که درد صورتش را کمیگ س 

شمان چد بار تهدیدکنان در برابر چنهایش را تاب کرد. او دستمأمور را برافروخت و بیگ دن سگی گربرافراشت

ی االکچبا گ را بر دهانش نشاند، اما س بندپوزهاو زد و  هایگونهبر  یند سیلچبه حرکت درآورد، گ بار سشعله

خود را به  یازپیش جامأمور بیشی پروا در انتظار واکنش مأمور ماند. خونسردس زد و بیپرا با  دست خود  بندپوزه

بست و فرمان خود را این بار همراه با گ را به دهان س  بندپوزهر گدوید. او بار دی اشچهرهو خون به  خشم داد

نداشت،  یهای صورتش حالت عادشمان و ماهیچهچر گکه دیگ ه او تکرار کرد. سگاهلو و تهیپند مشت بر چحواله 

 وپاها ایستاد. ردنکش روی دستگرا برداشت و استوار و  بندی پوزهبا خیز

 سوخت. وتاب این کشاکش میدر این میان، سراپای مهاجر در ت  

زد و  گس یپوزهسومین بار به  یرا برا بندپوزههای لرزان فته بود، با دستگروپر ر خشم در او بالگمأمور که دی 

شت پاو جمع کرد و او را به کنج میان دیوار سر  یبدهد، قالده را باال گبه س ریاز آن که مجال کا بدوندرنگ، بی

 گیتپخ، با ییخشم نشاند. از سو یرا به جا یباره خونسردی ق ار کشاند. اینک، او یکصندلی مسافران و در بسته

 گیزودی احساس خففشار آورد. بهگ سی یکر روپ، با همه وزن گرها باال کشید و از سوی دیقالده را با دست یخاص

زدند و یش بیرون هاچشمهای صورتش سخت منقبض شدند، نقش بست: ماهیچه گسی هرهچآشکارا در 

 اش سخت به تپش درآمد. هایش، آویزان در هوا، به لرزه افتادند و سینهخواستند از حدقه بیایند.، دستمی

هایش را را تغییر داده بود. شانه اشچهرهنگریست. رنج، خورده میلرزید و خاموش و ترسبه خود میگر مهاجر دی 

 ردن خود بسازد.  گسر و  یبرا یخواست حفاظره زده بود. انگار میگسینه به هم  یهایش را روباال برده بود و دست

هنوز  گایین آورد و او را به خود گااشت. سپرا به همین حال نگاه داشت، بعد قالده را آهسته  گسی مأمور لحظات

ای خفه و دردآلود شبیه بود. س زد و نفس عمیقی کشید که بیشتر به زوزهپرا  بندپوزهآسا به زمین نرسیده، برق

شود، با خشونت بیشتری باال رفت. سگ هنوز دست از  ینفسش عادگ به خود آید و آهن گیش از آن که سپقالده 

را گ س یهلوپهمکارش شتافت و شکم و ی ر نیز به یارگدی خورد. اینک مأموروبش را میچبرنداشته بود و ی نافرمان

هایش یش نبود: ل پدقایق  گِس گر، دیگرفت. نبرد نابرابر به فرجام رسید: سگهای درشت خود زیر باران مشت

 هایرگهدرآیند. خانه چشمخواستند از شمانش میچخورد. تکان میلرزید و زبانش در دهان بازش تکانسخت می

محکم را اهایش پهای صور  و شکمش ملته  بودند. سگ دوید. ماهیچهها میآنی ه بیشتر در سفیدچخون هر 

و  گیاهش ناگهان یک دم از نزع، درماندگکرد و نبر او غلبه می گیکوبید. خفمیی گاه صندلی تکیهبه دیواره
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حال بیگ در او نبود. س ینشان و مقاومت ی، دندان خشم نشان دادن، سرکشیجویر از ستیزهگالتماس درخشید. دی

 شد. می

لو باال برده بود، ی گاه تا روگهایش را ناخودآبه عرق نشسته بود و دست اشپیشانیمهاجر که  یای بعد، آقادقیقه 

یش از آن که مأمور بار دیگر او پ، سگهای ایین رفت. دستگ پی سقالدهخود دید که  یزدهاهِ آشفته و هراسگبا ن

گی هن شد. سرش با درماندپرمقی به جلو ُسریدند و او روی شکم بر کف ق ار را به نشستن فراخواند، با بی

طول  یرفت. دقایقایین میپوقفه باال و زد. زبانش آویزان بود. شکمش بیله میاهایش آرمید. لهی پانگیزی رورقت

شد. همه چیز از یک زخم در حرکاتش دیده می ایگونهبیماری لَختک درآمد. اینی دکشید تا نفس سگ به حالت عا

مهاجر که سخت منقل  به نظر  یشدند. آقاتر میه نمناکچشمانش هر چداد. خبر می یدرون گیو فروریخت

شت اشک های درچشمان سگ دانهی گوشهزده و ناباور خود دید که از ران، شگفتگاه نگهان با نگرسید، نامی

مهاجر  یآقا هایگونه، آرام و خاموش. حال گریستگ میگردد: سمیی هنه صورتش جارپآرامی بر جوشد و بهمی

 نشست.شد و وجودش بیشتر به لرزه میتر مینیز هر دم خیس

خرده ، سپرسید. سرمست به نظر می ییروزپرا به زانو درآورده بود، از غرور و لا   گمأمور که سرانجام س 

را از دهان  یخوراک گشنوایی را به او بچشاند. ساداش حرفپاشت تا گ گااز جی  بیرون آورد و در دهان س یغاای

بر  یدست یرا بر دهان او نشاند و سرسر بندی پوزهو خونسرد آرامی، با گتوجه به واکنش سبیرون ریخت. مأمور بی

بر ل ،  ی پرمعنا. بعد با لبخندباشدجویی و در همان حال آشتی یاز جوانمرد یبایست نمایشسرش کشید که می

دوردست در  یاش به جایه سرگشتهگاخورد. ولو بود و نر جن  نمیگدی گبا همکار خود ردوبدل کرد. س یهگان

 ی مهاجر نیز به او.اه سرگشتهگدرونش دوخته شده بود و ن

وار جر دیگر تاب نشستن نداشت. منگ بود. مست. مهااه به درازا کشیده بودگندین ایستچاین کشاکش  

رفت. بر پیشانی پرچروکش عرق نشسته تلوتلوخوران برخاست و در ایستگاه بعد پیاده شد. چون خوابگردها راه می

رسید که از زور سرگیجه و حالت تهوع نمود. به نظر میلرزید و زمین زیر پایش سست میبود. او همچنان می

ها را وپاسی نشست و چشمدیگر روی زمین ولو شود. روی اولین نیمکتِ سکو کنارِ مرد آسرفت که در گام می

ی چیزی با دستش، ریخت. چیزی نگاشت که در پی برخورد چندبارههایش میها اشک روی گونهبست. از الی پلک

مهر، در حالی که شیشه وپاس با لبخندی پرسوی خود دراز دید. پیرمرد آسچشمش را باز کرد: شیشه شرابی را به

 سوی او دراز کرد و گفت: داد، آن را به طرف ل  خود برد و قلپی نوشید و آن را بهرا در هوا تکان می

 شی!  سالمتی. بگیر برو باال! خوب میی به

 
  بازگشت به نمایه
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 های روی دیوارلکّه
 علی مجتهد جابری

 
 سن؟

 بیست و یک سال-

 حواسم پر  شد ... کدام شان؟-

 علی -

 فرزند؟-

 عقبان-

 نام خانوادگی؟-

 محمودی-

 اَه ... یک فرم ساده را ناقص پر می کنند! ... خوب، آدرس؟ -

 ....خرمشهر، نهر دوم، روبروی  -

 الزم نیست ...این یکی هست ... علت مرگ؟ -

 .با چهار ... نه، پنج ضربه تیزبر ... تیغ موکت بریبریده شدن گردن -

 خوب ... عالی! ... بقیه کامل است-

افسر پلیس باالی سر جنازه دیگر رفت و کاغای را که با گیره روی یک تکه فیبر کهنه و کثیف و ل  شکسته وصل 

 .شده بود گااشت زیر برگ دوم

 خوب، پس این هم جابر است؟ ...درست است؟ -

 بله-

 فقط نوشته است تیزبر و تعداد ... تعداد ضربه ؟ ...ب، این یکی اطالعاتش کامل است خو-

 .دوتا روی گردن ... یکی روی دست راست-
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 !ممنون ... عالی-

* * * 

 .ممنون ... عالی! دستت درد نکند داداش-

 .بود، هم رنگ شرابعبدالرضای هفده ساله برای دو برادرش که از جبهه به مرخصی آمده بودند چای درست کرده 

 .قابل شما داداش های گلم را ندارد-

 .جابر نگاهی به علی انداخت و خندید

ببین علی تمام این چند ماه که نیامدیم مرخصی منتظر همین چای بودیم )بعد رو کرد به عبدالرضا( چای از دست -

 .تو خوردن دارد

ساعتی بعد علی و جابر اُوِرکت شان را زدند زیر بغل و کاله شان را در دست گرفتند و در نیور تنیدی کیه از در بیه     

 .ق می ریخت محو شدند. خیزران ها در باد می رقصیدندداخل اتا

* * * 

خیزران ها در باد می رقصیدند و مادر کنار پنجره می گریست. صدای ناله های علی و جابر از اتاق پشتی میی آمید.   

که عقبان با چهره ای خونین و موهای نقره ای پریشان مبهو  پشت به دیوار نشسته بود. صدای ملتمسانه عبدالرضا 

می کوشید دو برادرش را آرام کند چون زمزمه ای گسیخته جاری بود. این بر درد میادر میی افیزود. پهلیوی زن از     

لگدهای جابر درد داشت ... اما دلش .... عقبیان کیه هرگیز در    

عمرش باالتر از گل به همسرش نگفته بود، نمی دانسیت چیه   

ا خودش کند. بیشتر دلش برای علی و جابر به درد آمده بود ت

و همسرش که کتک خورده بودند. دوشیاخ شمشیادش ... بیه    

قول مادرشان. اما خیزران ها در باد می رقصیدند. بیی آن کیه   

 .به او پاسخی دهند

* * * 

رقص خسته و اجباری سیایه   ...در پاسخ به رقص خیزران ها 

محو و نرم برگ نخل ها روی شیشه، گریزان از شبی غبارآلود 

بیاد از الی درز پنجیره و صیدای جوشیش      و بی سیتاره. زوزه 

سماور برنجی زنگار زده، و بازی گربه کوچک سیاهی، با گوشه 

 .حصیر در هم شکسته و کهنه

این همه ش  ها بود برای سیال هیا. پیس از آن کیه آخیرین      

 .صدای فرور یختن بم  ها و موشک ها شنیده شد. با صدای زوزه باد که پایانی نداشت

* * * 
 

 .پایان باد بود و سکوتی که پدر شکستزوزه بی 

 بازهم؟-

 !بله، به سختی خواباندم شان ... هم علی و هم جابر را ... نه بی کمک عبدالرضا ... به زور ...خدایا-

زن سرش را در بازوانش پنهان کرد. مرد از درگاه اتاق پس کشید تا در گریه زن از واماندگی خود احسیاس حقیار    

محو و نرم برگ نخل ها روی شیشه نگاه کرد تا شاید بتواند همه چیز را فراموش کند. ای مرگ نکند. به رقص سایه 

 کی می رسی تا جانم رها شود؟

لکه های زرد رنگ روی دیوار اتاق 

زییر بغیل   و کناره هیای سیقف و   

روپوش کهنه دکتر که سیر ییک   

آرنجش فرسوده و نخ نمیا شیده   

بود، با بیوی خفیه لجین و میواد     

ضییدعفونی کننییده بیمارسییتانی 

چشم و بینیی عبدالرضیا را میی    

 .سوزاند
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 .عبدالرضا در مهتابی با گربه سیاه کوچک بازی می کرد. هفده سالگی و ماجراهایش

* * * 

 هفده سال-

 چرا دو برادر  را کشتی؟-

ا ...وقتی حال شان بد می شد و دارو دیگر اثر نداشت ... پدر و مادر مان را کتیک  هر روز و هر ش  پدر و مادرمان ر-

 ... می زدند

 همیشه؟-

 .اما در این ماه تقریبا هر روز ...قرص و دوا دیگر بر آن ها اثر نداشت...تا یک ماه پیش کمتر ... گاهی -

 .ی زرد رطوبتافسر نگهبان مشغول نوشتن شد. دیوار پشت سرش سپید بود، با لکّه ها

* * * 

خبرنگار روزنامه جمهوری اسالمی در حالی که به لکه های زرد رطوبت دیوار اتاق خیره شده بود، آغاز بیه خوانیدن   

خبری کرد که برای چاپ در شماره سی ام بهمن ماه سال یک هزار و سیصد و هفتاد و دو بیه نقیل از شیبکه خبیر     

همه خبرهای مهم کسی در دفتر روزنامیه شیاید بیه ایین خبیر شیبکه خبیر        فرستاده بود. حق با او بود. در بین این 

تلویزیون توجه نمی کرد و جایی در تاریخ ثبت نمی شد. خبرنگار فکر کرد ثبت در آرشییوها آن هیم روی نیوار بیی     

ل  فایده است، خبر باید روی کاغا باشد تا شاید کسی در هنگام پاک کردن شیشه با کاغا روزنامه نظرش به آن ج

 .شود

 نوجوان هفده ساله دو برادر خود را در خرمشهر به قتل رساند"

یک نوجوان هفده ساله دوبرادر بزرگتر از خود را در خرمشهر به قتل رسانید. به گزارش واحد مرکزی خبر عبدالرضا 

ک سیاله و جیابر   محمودی فرزند عقبان در هفته جاری با استفاده از تیزبر دو برادر خود به نام های علی بیست و یی 

بیست و شش ساله را به قتل رسانید. قاتل در اظهارا  اوّلیه خود در مورد علت این قتل گفت چیون ایین دو بیرادر    

مقتول موجی بوده و به پدر و مادرم آزار می رساندند با پدرم و دیگر بیرادرانم مشیور  کیرده و آن هیا را بیه قتیل       

 ".رساندم

 :ه بوددر زیر این خبر یک خبر دیگر آمد

 یک پناهنده ایرانی در آلمان خودکشی کرد"

یک ایرانی پناهنده مقیم در شهر آخن در آلمان به علت بدهی کالن خود را از طبقیه هفیدهم سیاختمانی بیه زییر      

 "... انداخت

و  نوجوان هفده ساله ... طبقه هفدهم. چشم از روزنامه برداشت. سیگار نیمه روشن با خاکستر درازش را بر ل  نهیاد 

به دیوار روبرو خیره شد. لکّه های زرد روشن و تیره که در یکی دو جا به سرخی می زدند از نگاهش محوشد. دیوار 

 .سرخ شده بود

* * * 
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سقف سپید و پنجره های چوبی کهنه با رنگ سپید برآمده و پوسیده در خیلی جاها، و رنگ سیپید پیر از پرییدگی    

ه کنار تخت معاینه، با دیوارها که گاه در میان شان لکه هیای زرد روشین   لعاب تخت ومیز، و سپیدی چرکمرده پرد

 .وتیره، اما کدر و کهنه، در یکی دو جا به سرخی می زدند

یقه روپوش سپید دکتر سیه چرده با ته ریشی بلند و نقره ای که چهل تا چهل و پنج ساله می نمود، به زردی میی  

 .ارها خیس و خشک شده بود، زردتر بودزد. چند لکه بزرگ در زیر بغل هایش که ب

  ... پدرجان، می بینی که حتی در راهروها هم تخت گااشته اند ... بیمارستان ما-

گفتند شاید بیمارسیتان هیای دولتیی     ...آقای دکتر! تو را به سر جدّ  قسم ... ما اول آن جا رفتیم ... جا نداشتند -

 !نمی توانیم در خانه نگهشان داریم. ببینید دیگر قبول کنند ... گفتم که خدمت تان دیگر

پدر آستینش را باال زد و کبودی هایی را که برخی از آن ها دیگر به زردی می زدند و کهنه بودند نشیان دکتیر داد.   

 .عبدالرضا سرش را پایین انداخته بود. دستانش را در هم می فشرد و زانوانش می لرزیدند

ما بی خبر نیستی ... وقتی بیمارستان های مخصوص جانبازان جا ندارنید و نیاگزیر   خوب، پدر جان! ... پس از وضع -

شما را به این جا حواله می  ...کنند، باید بدانی که اوضاع 

دیوار گرفته بود، خم شده بود و بیا   زنی در راهرو دستش را بیه  

 .صدای بلند عُق می زد

 ... آخر-

تنها راهش ...بشوم ... آخر بی آخر  پیییدرم ... فیییدای سیییر  -

این است که در خانه مواظ  شا ن باشید ... از برادرها و دیگران کمک بگیرید ...همسایه هاتان ... مردم آن قدر سیر 

نشده اند که کمک به هم را فراموش کنند ... عموجان شما بر گردن من و خانواده ام خیلیی حیق داری ... امیا مین     

  .نیست ... خدا خودش رحم کندشرمنده شما هستم ... کاری از من ساخته 

هنوز زن در راهرو کمی بیشتر خم شده بود و عُق می زد. در خیابان عقبان و عبدالرضا زیر آفتیاب داغ میی رفتنید.    

  .مفهوم رحم خدا کامال آشکار بود. آرزوی بر زبان نیامده مرگ برای علی و جابر ... این شاخ شمشادهای مادر

* * * 

کناره پنجره که شمشادهای زرد شده در آن سویش زیر آفتاب از تشنگی له له می زدنید گرفتیه   مادر دستش را به 

بود. خم شده بود و عُق می زد. بوی استفراغ همه شهر را پوشانده بود. عبدالرضا نمی دانست کیه دکتیر چیرا چنید     

ساختمان دو طبقه سفیدی در دقیقه از آرزوهای تباه شده جوانی خودش گفته بود. تع یلی دانشگاه جندی شاپور، 

کنار شط که قرار بود در آنجا م   شیکی داشته باشد، و سه روز در هفتیه رایگیان ویزییت کنید و ... و ... و هرگیز      

چنین نشد. و بوی استفراغ زن خم شده در راهروی بیمارستان در گرمای نزدیک به پنجیاه درجیه خرمشیهر خیاک     

 .گرفته

* * * 
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پشت دستش خاک را از روی برگ خیزران پهن و بلندی زدود. برگ را رها کرد. قایق کمی  عبدالرضای چهار ساله با

جلوتر رفت. اکنون به آب های ساکت جزیره مینو رسیده بودند. درختان سبز بصره از دور می درخشیدند. و این سو 

ری بر س ح آب. آب بی سایه خنک نخل های زیبای مینو. گاهی صدای شادمانه پرنده ای از دور و نسیمی خنک جا

کران. علی دو هفته پیش در اینجا شنا به او آموخته بود و اکنون با جابر می رفتند تیا میاهیگیری بییاموزد. مرغیان     

  ... دریایی زیبا هنوز جای شان در آسمان را به بم  افکن ها نداده بودند ...اما چه زود

  .زاده ها و دو برادر مادرشان به بصره می رفتندآن روز داشتند با قایق برای دیدن عموهای پدرش و عمو

رضا جان ...هنوز نی ماهیگیری برای دست تو سنگین است. اما بد نیست تا برسیم بصره من چند ماهی بگیرم و به -

  .تو هم چیزهایی یاد بدهم )خندید( نگران نشو ... خیلی زودتر از آن که فکرکنی بزرگ می شوی ...حتی پیر

 !هی نقره ایماهی ... ما-

چوب پنبه با حرکت آب تکان می خورد ... چپ و راست اما در سر جایش ... وقتی ماهی به  !ببین ، خوب دقت کن-

قالب بیفتد اول به یک سمت کشیده می شود و بعد به پایین ... بعد باال می آید و دوباره ... بایید پییش از ایین کیه     

ود، آن را باال بکشی و بیاندازی کف قایق... این طوری! ... نه آن انیدازه  ماهی فرصت کند با دهان پاره از قالب جدا ش

شُل که ماهی دوباره توی آب بیفتد و نه آن قدر شدید که جایی دورتر تا گمش کنی ...سیخت نیسیت یکیی دوبیار     

  .تمرین کنی یاد می گیری

ند. خورشید بزرگ مسی رنگ از بیین  جابر ماهی را بر کف قایق انداخت، با پولک های نقره ای اش که می درخشید

خیزران ها نفس نفس می زد. ماهی ها سوغاتی بودند برای خویشاوندانی که عبدالرضا قرار بود برای بار اول آنیان را  

ببیند. خانمی پیر که مادر بزرگ عادله چشم آبی بود تکه ای ماهی در دهان عبدالرضا گااشت و دسیت نیوازش بیر    

زده از گوشه چشم به عادله که می خندید نگاهی کرد و لقمه را به دشواری فروداد. مادر سرش کشید. عبدالرضا شرم

 .بزرگ با صدایی بلند خندید و پیشانی اش را بوسید. خنده ای به رنگ نقره ای فلس ماهی ها

* * * 

نیدن داروهیای   عبدالرضا با پشت کارد فلس نقره ای ماهی را تراشید، شست و در آب کشی چید تا مادر پس از خورا

 .علی و جابر سرخ شان کند

پدر رادیو را به گوشش چسبانده بود. اما جز صدای خرخر دایمی که گهگیاه بیا صیدای بیوق ماننیدی کیه ناشیی از        

 .کوشش پدر برای تنظیم موج بود، چیزی به گوش عبدالرضا نمی رسید

جیپیی انداختنید و بیه پاسیگاهش بردنید.       فریاد بود یا ناله؟ هرگز ندانست. حتی وقتی دستبند به دستش زدند، در

صدای خرخر رادیو و پارازیتها با صدای ناله های خشم آگین علی و جابر درهم شده بود. دیگیر ییک صیدای واحید     

 .بودند و پدر هنوز رادیو را به گوشش چسبانده بود. دستش در یقه اش بود و گردنش را می مالید

* * * 

د. به شوخی گردنش را گرفت و کمی فشار داد. بعد دستش را نوازش کنیان روی  علی اول یقه عبدالرضا را مرت  کر

 .شانه او گااشت



0022/ مهر و آبان 02دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا     

دیوار روی هایلکّه 131   

 

دیگه برادرم نیستی! )سپس سر او را بوسید( نترس، شوخی کردم ... توهمیشه ...ببین، اگر کمتر از سه تا گل بزنی -

 برادرم هستی ...مگر می شود؟

* * * 

و مادر. آن ها هرگز ندیده بودند که پدر حتی صدایش را بیر روی میادر   مگرمی شود؟ دست بلند کردن بر روی پدر 

 .بلند کند

 .ببین، کسی که به زنش احترام نگاارد ... فاطمه زهرا از او راضی نیست-

 . برادر بزرگ ترشان سرش را پایین انداخت

 ... آخر-

 مئن باش تقصیر خود  اسیت ... تنهیا بایید    آخر ندارد ... پسر اگر زنت بد خلقی می کند ... حتما دلیل دارد ... م -

  .ببینی چه شده و چرا؟ ... ببین، برو ازش معار  خواهی کن ... دیگر هم حرفش را نزن اینجا

* * * 

جابر جانم ... مادر فدایت ... حرفش را هم نزن ... میدانم -

تقصیر خود  نیست ... اما به حیق پینج تین خیوب میی      

ود. جانم را می دهم تا تیو  شوی ... خوبِ خوب ... خیلی ز

و علی خوب بشوید. قرص های تان را بخورید. نار کیرده  

ام برای تان. حتما خوب می شوید.) در حالی کیه چشیم   

های جابر به آرامی بسته می شد و صدای ناله های علیی  

فروکش کرده بود زیر ل  زمزمه کرد( خیدا لعنیت شیان    

 .کند! ... لعنتی ها

* * * 

 :ی از هردو طرف می آمدند. توی رودخانه بم  می ریختند. عبدالرضا با خود گفتهواپیماهای لعنت

این لعنتی ها ... هردو شان با خانواده های ما که بخشی این سو و بخشی آن سوی میرز هسیتند دشیمنی دارنید.      -

 .مادر بزرگش ... عادله ... عادله ...عادله 

  .تلفنی شان با خانواده های آن سوی آب ق ع شده بود یک هفته پیش، همان روز حمله به خرمشهر، ارتباط

دو برادر بزرگ ترشان را احضار کردند. جابر و علی هم رفتند داوطل  بشوند اما علیی را چیون کوچیک بیود قبیول      

نکردند. علی دلش می خواست جنگ آن اندازه دراز شود که نوبت او هم برسد. این را یک بار به عبدالرضا گفت. امیا  

دامه داد که جنگ خیلی بد است ... هی  شعور ندارد. داری در خیابان راه می روی و ییا در خانیه خوابییده ای    زود ا

ناگهان تو را می کشد. جنگ شعور ندارد. هردو با صدای بلند به این جمله علی خندیدند. بعد علی عبدالرضا را بغیل  

 .کرد
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د. اگر جیرا  دارد بیه تیو چیپ نگیاه کنید. درسیته میی         داداش، من مواظبتم . نترس نمی گاارم جنگ تو را بکش-

  .خورمش

بعد دوتایی خنده کنان و فریاد زنان بین خیزران ها می دویدند. از دور صدای توپ و گلوله می آمد. خیلی هیا فیرار   

کرده بودند. آن ها به خرمشهر خیلی نزدیک شده بودند. در چند روستا به دسیتور شییخ پیرچم عیراق را بیاال بیرده       

بودند. این رسمی بسیار قدیمی در همه جای این سرزمین همیشه در جنگ بود. اما عبدالرضا و علی، با همه نگرانی 

ها و دلتنگی برای سه برادری که به جبهه رفته بودند، بین خیزران ها می دویدند و با صدای بلند می خندیدند. در 

 .لحظه وحشت و بالتکلیفی خیلی ها بی اختیار می خندند

* * * 

جابر آن سوی قایق نشسته بود و می خندید. معلوم نبود به چه. عبدالرضا از خنده جابر خنده اش گرفت. اما با تکان 

نخ به چوب پنبه نگاه کرد. کشیده می شد. ماهی را بر کف قایق انداخت. لبخند رضایتی زد. ماهی درشت بیود و بیا   

وشرنگی می زد. شاید بازتاب آسمان بود و یا رویاهای او. دلش فلس های نقره ای درخشان که در جاهایی به آبی خ

  .می خواست ماهی را سر دست بلند کند و به سمت روستای عادله بگیرد تا شاید او با چشمان آبی اش آن را ببیند

گییرم.   میی  "پورانیوم "جایزه داری. این بار که بروم آبادان براییت اودوکلین   ...آفرین رضا جان ... خوب یاد گرفتی -

را بیشیتر دوسیت داری ... بگیو ... خجالیت      "ییاردلی "همان که دوستش داری.اگیر بتیوانم شیشیه بیزرگ ... نکنید      

 .نکش ...اصال هردو را می گیرم یک روز از این بزن و یک روز از آن یکی

کننیده آن   مغازه های بازار کویتی های آبادان در ش  می درخشیدند. شیشه های ادکلن رنگارنگ و ع ر های گیج

ها. رنگ و ع ر و رویاها. لبخندهای شرمآگین عادله. دریایی از رنگ و ع ر. برادرش برایش یک تی شر  الکوست با 

 .نشانه سوسمار خرید. خیلی گران بود اما زرد قشنگی بود

* * * 

ش فرسیوده و  لکه های زرد رنگ روی دیوار اتاق و کناره های سقف و زیر بغل روپوش کهنه دکتر که سر یک آرنجی 

نخ نما شده بود، با بوی خفه لجن و مواد ضدعفونی کننده بیمارستانی چشم و بینی عبدالرضیا را میی سیوزاند. او و    

پدرش می دانستند که بیهوده دوباره آمده اند، چرا که روز به روز و سال به سال وضع بدتر می شد. اما راه دیگیری  

 .نداشتند

 .تیری در تاریکی می اندازیم-

 .این را عقبان در خیابان گفته و دستی به شانه عبدالرضا زده بود. اما هوا تاریک نبود. آفتاب همه جا را می سوزاند

 شما باز که آمدید ... همان موضوع قبلی است یا خدای ناکرده ...؟-

به دست شان می رسد می آخر آقا دکتر! ... دیگر نمی توانیم در خانه نگه شان داریم. دایم فریاد می زنند ... هرچه -

شکنند و به سمت ما پرتاب می کنند ... ساعت ها گریه می کنند ... اگر ببینید دل تان ریش می شود ... ش  و روز 

فریاد می زنند ... همسایه ها به جان آمده اند ... احترام ما را نگه می دارند و چیزی نمی گویند ... امیا مین پیرمیرد    

  ... میزاد هم حدی داردخجالت می کشم ... صبر آد
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ببین پدرجان! می دانم چه می گویی ...جایی می رسد که دوا هم دیگر اثر نمی کند ...این کم پیش نمی آید ...امیا  -

می بینی که، اآلن حتی تخت هم نداریم توی راهرو بگااریم ... پتو روی زمین انداخته ایم ... آن هم بیرای بیمیاران   

 .اورژانس

ادهایی از راهرو به گوش می رسید. دکتر که از سر و صدا کالفه شده بود برخاست و در را بست. اما صدای ناله و فری

چند لحظه بعد پرستاری داخل اتاق شد، با عجلیه چییزی را برداشیت و رفیت، بیی آن کیه در را ببنیدد. عبدالرضیا         

 .برخاست و در را بست. اما صداها هنوز آزارش می داد

* * * 

و به سمت مهتابی رفت. در نیمه راه برگشت و به سمت اتیاق پشیتی رفیت و در را بسیت. امیا از       عبدالرضا برخاست

 .شد  صدای ناله ها و فریادهای علی و جابر کاسته نشد

چهره مادر خونی بود. با یک دست کمرش و با دست دیگر شکمش، جای مشت و لگدهای علی و جابر، را گرفته بود 

عبدالرضا در میان اتاق ایستاده بود و از درد و خشم لگیدی بیر زمیین کوفیت. اشیکش      و از درد به خود می پیچید. 

 .سرازیر شد

* * * 

 .علی چند لگدی روی خاک پیرامون بوته تازه کاشته کوبید و دور و برش را فشرده کرد. آب پاش را به عبدالرضا داد

مواظ  باش روی برگ ها آب نپاشی ... با  ... دهباید خوب غرقابش کنی ... تا ریشه اش هوا نگیرد. تازه جا به جا ش-

آفتاب برگ ها خواهند سوخت ... می دانی چرا؟ )یک برگ جیدا شیده از بوتیه را از روی زمیین برداشیت، بیا نیوک        

انگشتش ق ره ای آب بر روی آن چکاند( ببین، این ق ره را ... درست مثل یک ذره بین عمل می کند ... نور آفتاب 

ند، زیرش داغ می شود و وقتی خشک شد می بینی که روی برگ لکه ای هسیت بیرگ سیوخته ...    را متمرکز می ک

 !)می خندد و برگ را می اندازد( در واقع پخته و شده خورشت سبزی

 می سوزاند؟ ... برگ خیس را؟ -

  .بله، آتش در زیر آب-

بود و با حقوقی بییش از مهندسیان   آتش در زیر آب. کار عموی کوچک شان که دوره جوشکاری زیر آب را گارانده 

استخدام شده بود، در عبدالرضا شوقی را ایجاد کرده بود که برخالف همه پسیربچه هیا کیه میی خواسیتند خلبیان       

بشوند، جز سعید که می خواست پاسبان بشود، آن هم به خاطر زدن باتوم بر فرق کسانی که در مدرسه آزارش می 

  .زیر آب بشود و همراه عمویش کار کند، در زیر آب های دریای بی انتهادادند، آرزویش این بود که جوشکار 

عبدالرضا مشغول آب دادن پای بوته ها شد. در جایی ع سه کرد و این سب  شد که آب پاش تکان بخورد و ق یره  

د کیه بیا   ای آب روی برگی بچکد. عبدالرضا با دستش چکه آب را از روی برگ زدود. به یاد ق ره های جیوه ای افتا

کاغا قلعی دور آدامس به کمک ته یک مداد کپسولی درست می کرد، جیوه را داخلش میی ریخیت و درش را میی    

  .بست و ساعت ها با غلتاندن آن بر کف دستش به وجد در می آمد و سرگرم می شد
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ای زیر افتاب بر علی از سوی دیگر باغچه از پشت بوته های پرگلِ گل کاغای به سمتش آمد. رنگ ارغوانی گل کاغ

  .چهره علی بازتاب یافته بود

  .خوب ... کافی است ... فردا غروب هم این بوته ها را آب بده ... بعد هم یک روز در میان -

* * * 

قرص ها تغییر نکرده بودند. اما حاال باید به جای یک روز در میان هیر روز و گیاهی روزی دو بیار بیه علیی و جیابر       

خوراندن قرص ها به آن دو کار بسیار دشواری بود و نهایتا مادر با اشک و التماس موفق می شد. خورانده می شدند. 

عبدالرضا فکر می کرد که اگر مادر نبود هی  کس نمی توانست آن دو را به خوردن قرص وادار کند. حاال دیگیر بیه   

ه هوشیار در کناری افتاده بودند. جابجیا  دلیل تعداد بیشر قرص ها علی و جابر تقریبا تمام روز و ش  را لَخت و نیم

 .کردن هیکل سنگین شان حتی با کمک پدر و مادر دشوار بود. نه، دشوار نبود، بدبختی بود

* * * 

 :عقبان گفت

کنید ...  بدبختی ما تمامی ندارد ... امروز رفتم بیمارستان که دکتر داروی قوی تری بدهد که چند ساعت بیشتر اثر -

تر نداریم و اگر هم بیشتر بدهید ممکین اسیت    گفت از این قوی

 !بمیرند

 :پس از شام صدای ناله و فریاد خفه مادر از اتاق پشتی بلند شد

مادر! ... بمیرم برایت ... باشد، مرا بزن! ... مرا بکش! ...هر بالیی  -

 !خواستی سر مادر  بیاور

 عبدالرضا و پدر به اتاق پشتی دویدند و مادر را که مجروح شیده 

 .بود از زیر دست و پای علی بیرون کشیدند. در تاریکی پشت شیشه ها خیزران ها تاب می خوردند

 .پدر به آشپزخانه رفت

* * * 

پدر به آشپزخانه رفت. بعد از ناهار خانه ساکت بود. مادر در حیاط رخت می شست. دختر سه ساله برادر بزرگشیان  

بازی می کرد. برادر دومی شان با سر فروافکنیده کنیارش بیه دییوار      روی زانوی پدر نشسته بود و با موهای ریش او

تکیه زده بود. دست هایش را به هم قالب کرده بود و دو انگشت شستش را دور هم می گرداند. پدر پیغام داده بیود  

. ییک تییغ   که از شادگان و اهواز بیایند تا ببینند چه باید بکنند. در آشپزخانه پدر دستش را از کشو بییرون کشیید  

موکت بری نو و تیز قرمز رنگ در دستش بود. به اتاق برگشت و کنار عبدالرضا نشست. عبدالرضا با چشمان ما  به 

دیوار روبرو می نگریست. دو برادر سرشان را پایین انداخته بودند و دخترک هنوز با ریش پدرش بیازی میی کیرد و    

 .لبخند می زدگاهی پنجه یک پایش را به زانوی عمویش می کوفت و 
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عقبان تیزبر را جلوی عبدالرضا گااشت. پس از لحظه ای از جا برخاست و به سمت پنجره رفت. بوتیه گیل کاغیای    

 .پشت پنجره میدرخشید

* * * 

بوته گل کاغای پست پنجره می درخشید. عبدالرضا به آن خیره شده بود. فشاری بر مچیش احسیاس کیرد و بعید     

 .ش رسید. هردو جسد را پوشانده و از اتاق بیرون می بردندصدای بسته شدن دستبند به گوش

ماهی نقره ای رنگ زیبا با چشمان خیره و گردش در کف قایق افتاده بود. دیگر تکان نمیی خیورد. تنهیا گیاهی آب     

 .شش هایش کمی باز و بسته می شد و رنگ صورتی زیرش را اشکار می ساخت

07/6/0022 

 

 بازگشت به نمایه
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 نوشت از بهروز حسن زادهدو کوته

 
 معلّم

 هان ، کجاست؟ 

 آیینِ قرنآزَرم وُ بیپایتختِ این بی 

 ای مهلتگونهکاندران بی 

 هر شکوفۀ تازه رو بازیچۀ باد است 

 چنان که حرمتِ پیران میوۀ خویش بخشیدههم 

 ) م. امید( داد است.عرصۀ انکار وُ وهن وُ غَدر و بی 

 

پشت میز کارم نشسته بودم. غرق فکر بودم و کاغا سیاه می کردم . اندیشه های مختلف به ذهنم می آمدند و می 

رفتند و نمی توانستم شروع به نوشتن کنم . آنقدر م ل  برای نوشتن و گفتن داشتم که نمی دانستم از کجا شروع 

از ذهنم می پرید، خیل دیگری از اندیشه ها به سراغم می آمد. کنم . تا یکی دو جمله می نوشتم انگار همه چیز 

هر چه می "چه حالی داشته است آنجا که می نویسد:  "درویشِ شوریدۀ همدانی"تازه داشتم می فهمیدم که 

نویسم پنداری دلم خوش نیست، و بیشتر آنچه در این روزها نبشتم، همه آن است که یقین ندانم که نبشتنش بهتر 

است که می روم، یا « سعاد »نانبشتنش... حقا، و به حرمتِ دوستی، که نمی دانم که این که می نویسم راهِ  است از

  ؟"شقاو "راه 

در همین افکار بودم که صدای پایش را شنیدم. سر برداشتم و قامت بلند و البته تکیده و اندکی خمیده اش را دیدم 

روزگاری که او را واداشته بود که به جای تکیه بر پاهایش، بر چوبی بی ارزش که عصایش می  و چه بی رحم است

 نامند، تکیه کند. 
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 "شرّ"از دیدنش بسیار خوشحال شدم، نه فقط به سب  خاطرا ِ خوبِ گاشته، که بیش از آن به دلیل آن که مرا از 

 .نم دور می کردخودم رها می کرد و همۀ افکار سرگردان و پراکنده را از ذه

در آمده بود و  "وامِ ضروری"بر روی صندلی رو به روی من نشست. بسیار خوشحال بود از این که اسمش برای 

تو که همۀ عمر در پی وام گرفتن و پس دادن آن بودی؟ این "امروز موفق به گرفتن وام شده بود. به خنده گفتم: 

  "که باید پول را پس بدهی؟ آخر عمری وام به چه کار  می آید و مگر نه آنست

چند ماهی است که فکرم را مشغول کرده بود؛ دو سه بار رفتم و قیمت ها را بررسی کردم، پولش "خندید و گفت : 

را نداشتم. این وام به دادم رسید و به محض آن که وام را گرفتم، رفتم و قرارداد را نوشتم و همه پولش را پرداخت 

 ".کردم

می خواسته، راستش تنم لرزید. تصورش را  "قبر"جواب دیگر متوجه شدم که وام را برای خرید  پس از چند سوال و

پس از نزدیک به چهل سال کار کردن و سر و کله زدن با بچه ها و گرد و خاک گ  و تخته را خوردن، باید  بکنید

را به دست آورد و دیگر  "روامِ ضروری برای خریدِ قب"کرد که موفق شده که  "خدا را شکر"بود و  "خوشحال"

 اش روی زمین نمی ماند.جنازه

شسته رُفته و آماده، پیراهن و شلوار اتو کرده و سرحال پای تخته با   یاد روزهایی افتادم که از راهرو که می گاشتم،

ن را جای پارچه محوِ سخنانِ دلنشین او بود. آن بچه هایی که در آرزویشان، خودشاصالبت ایستاده بود و کالس یک

  او تجسم می کردند؛ می توانند تصویرِ امروزش را در خیال خود به یاد آورند؟

ام صد چندان افزود. در آن آشفتگی این بغضم را فرو خوردم، به همان آرامی که آمده بود، رفت و بر اندیشۀ آشفته

 بیتِ سایه را با خود می خواندم:

 یا رب چقدر فاصلۀ دست و زبان است؟                    از داد و وداد بسیار گفتند و نکردند

 حافظ و شجریان

 هردو چکیده و عصاره ی فرهنگ و تمدن ایران اند.  قامت شجریان به بلندای حافظ بود.

حافظ برای همه لحظه های زندگی شعر سروده است. به گونه ای سخن گفته و چنان احساسش را بیان کرده که 

داند. به همین دلیل است که مردم بر دیوان اشعارش تفأل هرکس در هر جا و هر زمان خود را با حس او شریک می

داند کجا ی ما آواز خوانده است. انگار میکنند. شجریان نیز چنان است .برای همه حاال  روحزنند و نیت میمی

باید بگریاندمان و کجا باید اشک شوق بر چشمانمان بنشاند . به ریزه کاری هنر حافظ که بنگری مملو است از 

ی انگشتری نشانده های ریز و زیبای قیمتی بر دانهصناعا  ادبی و آرایه های کم نظیری که همه را همچون سنگ

مانند اصوا  را با معانی گره زده و از حروف ، نغمه ای ین کرده است، با ظرافتی بیاست. شجریان هم چن
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با حس و معنی درهم آمیخته که خاص و عام را مجاوب خود کرده است. حافظ دراوج تعصبا    و چنان  پرداخته

ردم را خ اب قرار ایستد. منامد و تمام قد در برابرش میماهبی و خرافه وجهل، حاکم زمانه اش را محتس  می

،  "کنندچون به خلو  می روند آن کار دیگر می"،  "کنندکین جلوه در محراب و منبر می  واعظان"  دهد کهمی

پنهان خورید باده که "دهد که درِ میخانه را می بندند و درِ خانه ی تزویر و ریا را می گشایند. به مردم هشدار می

 ".منع جوان و سرزنشِ پیر می کنند"،  "برندناموس عشق و رونق عشاق می". فریاد می زند که "کنندتعزیر می

و  "حرام کردن نظر"گفت از  "اشزمانه  بیدادِ"، از   شجریان هم آزاده بود سر به پیشگاه صاحبان قدر  خم نکرد

را پاسخ گویند ، ، از ظلم ظالم ، از جور صیاد ، از زمستان گفت که نخواستند سالمت  "حالل کردن خونِ خلق"از 

 "؟ چرا باید تو بستانی"گفت و فریاد زد که  "جان مردم"از 

حافظ عاشق و واله و شیدا بود ، از سخن عشق خوشتر ندیده بود یادگاری که در این گنبد دوار بماند. از راه عشق 

 .هی  کناره ای نمی دید و سر به عشق سپرده بود.او دلش به عشق زنده شد و هرگز نمرد

شجریان نیز شیفته و شیدا بود ، او به انسان عشق می ورزید و آدمی را در عالم خاکی نمی یافت. او عالم دیگری را 

می طلبید و از نو آدمی. هر دو درد عشقی را چشیده بودند که مپرس و در ره عشق به مقامی رسیده بودند که 

  .مپرس

انند. سالها پس از حافظ بود که اشعارش را گرد آوردند و سالیان درازی سپری شد تا حافظ را بشناسند و بشناس

 دیوانش کردند و سالیانی بیشترزمان برد که مردم دیوان اشعارش را دریابند و خانه شان را با آن متبرک کنند.

 شاید هنوز روزگاری باید بگارد تا مردم دریابند که شجریان گوهری بود به درخشندگی حافظ . طنین آوایش را باید

هم صدای کالم مقدسشان بشنوند و به فرزندانشان یاد دهند که این صدایی است مقدس ، نوای فرهنگ این ملت 

 است و نوای عشق و تمدن و تاریخ.

تردیدی ندارم که روزی خواهد رسید که بر مزار 

شجریان ، یادمانی همانند حافظ و فردوسی 

برافراشته خواهد شد و مردمان دست کودکانشان 

واهند گرفت و به توس خواهند را خ

که   فردوسی بزرگ را نشانشان خواهند داد  برد.

که   ایران را با پارسی اش زنده کرد و شجریان را

با نوای موسیقی اش جانی تازه در کالبد این 

 سرزمین خسته دمید.

 

  بازگشت به نمایه
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 عُبیدِ ذاکانی!ابوالفضلِ اردوخانی، فرزندخواندۀ 

 بهروز م ل  زاده نویسنده: 

در ایران و بسیاری از کشورهای اروپائی، هرجاکه کتابخوان فارسی زبان هست، شک نداشته باشید که از 
هر پنج نفر ، حداقل دو نفر و نیم، با نام ابوافضل اردوخانی 
آشنا هستند. نه، از اینکه می نویسیم دو نفر و نییم زییاد   

در اصل میخواستم بنویسیم سیه نفیر، امیا     تعجب نکنید 
محض احتیاط هم که شده، آن نیم را برای این نوشتم کیه  
محکم کاری کرده باشم، زیرا ممکن است از هر پینج نفیر   
ایرانی اهل کتاب خارج از کشور،نیم نفر هم پیدا شود کیه  
فکر کند نام ابوالفضل اردوخانی را شنیده است، اما کجا و 

 کی نمیداند!.
نوشته های ابوالفضیل اردوخیانی را دوسیت دارم. او    من 

نویسنده ای پرکار، جسور، با صداقت و بی پیرایه ای است 
که که اگر حرفی برای گفتن دارد، آن را زییر لیب زمزمیه    
نمی کند بلکه با صراحت و صداقت و صافی یک آینه بیی  
خش آن درونش را باز می تاباند و اسرار درونش را بییرون  

ن هروقیت نوشیته هیای او را میخیوانم، هیم      میریزد. می 
میخندم، هم گریه ام می گیرد، هم خشمگین می شوم و هم مثل کودک خردسالی که پس از میدت هیا   
پابرهنه دویدن یک جفت کفش قشنگ قرمز رنگ گیرش آده باشد، قند توی دلم آب می شود. او بیرای  

رسید چرا؟ راستش توضیح آن برایم دشوار است. من جلد دو  اما فرزندخواندۀ عُبیدِ ذاکانی است. اگر بپ
 او خود را در جائی چنین معرفی می کند:

من انسانی آزاد شده از یک فرهنگ ارباب رعیتی و استبدادی هستم . برای به دست آوردن این آزادی »
کسیی  با خودم جنگیده ام و هنوز می جنگم . من دیگر خودم را بنده و غالم و چاکر و نوکر و خاک پای 

معرفی نمی کنم . کسی را هم جناب عالی نمی خوانم ، به عرض کسی نمی رسانم . برای مین پزشیک در   
مطب یا بیمارستان آقا یا خانم دکتر است، استاد در دانشگاه، خارج از آن جا خانم یا آقای ...هسیتند. در  

خود و قبول سرنوشت کیه   پرستی، عدمِ اعتماد بهکُشی، مُردهنبرد با چاپلوسی، دروغ، حسادت، ضعیف
همگی زاده فرهنگ ارباب رعیتی و استبدادی است، پیروز شده ام. و میدانم لحظه ای غفلت؛ آنها بر من 
 .چیره می شوند. از شما خواهش می کنم مرا در نبرد  با این فرهنگ پوسیده چندهزار ساله یاری دهیید 

 «ابوالفضل اردوخانی
 کوتاه او را بر گزیده ایم. با هم بخوانیم.در زیر چند نمونه از نوشته های 

 اگر من نبودم؟

شباهت من و نیروگاه اتمی بوشهر. بارها از خودم پرسیده ام: راستی اگر من نبودم دنیا چه چیز کیم داشیت، و چیه    
 چیز زیاد؟
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آمیدم، و  دنیا نمیاگر من به  .داستان کوتا و بلند، طنز و هجو )شعرخیرسرم( و چند رمان نوشته ام  0۷22بیش از  
 نمی نوشتم آیا دنیا کمبود شاعر و نویسنده داشت؟

شخصی به دیدار دوستش برای عرض تسلیت رفت و گفت: کورش مُرد، دارییوش مُیرد، سیعدی مُیرد، موالنیا مُیرد،       
 .شد مُردادیسون مُرد، مارکس مُرد، و صدها از مردان بزرگ مُردند. پدر تو هم که پشم تخم آنها نمی

آمدنید. دنییا چیه چییز کیم      حکایت من است، اگر هر یک از چند هزار مردان بزرگ تاریخ هر گز به دنیا نمیاکنون 
 .شوم، جای خود داردداشت! من که پشم تخم آنها نمی

دهد. واگر شود را ببرم بقالی، یک مشت خرما هم به من نمیصفحه می 0022هایم که شاید بیش از اگرتمام داستان
 .ه بودید، بدون شک چیزی کم نداشتیدشما هم نخواند

 .شییاید بگویییید: اگییر فییالن عییارف، فییالن فیلسییوف، فییالن مختییرع نبییود، مییا بسیییاری چیزهییا کییم داشییتیم      

 .کنییم تا شخصی یا چیزی وجود نداشته باشید، و ییا میا از وجیودش آگیاه نباشییم، احسیاس کمبیود آنهیا را نمیی          

 د داشت؟اگر هرگز زاییده نشده بودم، چه چیز دنیا زیا

ساله، مقدار زیادی قند، نان، برنج ، گوشت، نخود، لوبیا، عدس، باقالی مییوه سیبزی، مقیدار زییادی      ۱2در این عمر 
)حاصلش! پر کردن مستراح، رهیا کیردن    .خوردنی های دیگر نوش جان فرمودم، و چند هزار لیتر نوشیدنی نوشیدم

کفش و جوراب، گاز بود.( عالوه بر آن چندین دست لباس، چندین جفت 
مقدار زیادی دارو، و بقییه. اگیر    چند هزار سیگار، چند هزار لیتر بنزین، 

هیا را دنییا زییادی داشیت. و تظیاهرنمی      من نبودم، بدون شک همه این
کیردم و  گفتم و اظهار فضله نمینمی ها حرف مفت ودروغکردم و ساعت
 .آزردمشما را نمی

نیروگیاه اتمیی بوشیهر، کیه     چه شباهت شگفت انگیزی است، بین من و 
مصرف نیرویش بیشتر از تولید برقش اسیت. عیالوه بیر آن هزینیه چنید      
 میلیاردی، که با آن می توانستند هزارها نیروگاه آفتابی و بادی بسازند.

 کاری که مراکش بدون درآمد نفت کرد( ) 
 یی اردوخانی یی بلژیک( 0200اکتبر  ۷یی  0022مهر  0۹)

 

 گفتگوی دو زن!

  سنگی باشم. کنم؛ اگر دوباره به دنیا آمدم،غمگین گفت: آرزو می زن،
 کوبند.نه ! ترا بر سر زنی می

 می خواهم درختی باشم. 
 زنند.! شاخه ا  را بر دست و پای کودکی می نه 

  بد نیست رودخانه باشم؟!  بروم بروم ، تا به دریا بریزم.  
 کنی.مینه ! اگر طغیان کنی همه را خانه خراب 

  شوم؟!  بر گل و گیا بوزم.   چه خوب است نسیم 
 کنی.نه ! اگر طوفان شوی ویران می

 چ ور است آتش باشم؟! گرمی بخشم. 
 کشی. نه ! دنیا را به آتش می

 پس چه بهتر که اصال نباشم؟  
 . را بپرانی ، با دختر  لی لی بازی کنی  نه ، نه ! باید باشی. زن باشی، با سنگ کالغ ها

 میوه درختان را بچینی. در آب رودخانه آب تنی کنی . 
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 ها لا  بری ، بوی گل مست ا  کند. از وزش نسیم بر گل
 در آتش عشقی بسوزی و بسوزانی !

 کنم؛ اگر دوباره به دنیا آمدم! زن باشم. آزاد باشم.زن شاد و خندان گفت: پس، آرزو می 
 

 خاکسترِ پدر و مادر!

کرد، پدرم از کمر کرد،  مادرم دستمال به سرش می بست. مادرم کمرش درد میمهرگان گفت: پدرم سرش درد می
آمد. )گالب به رویتان( مادرم دل درد کرد و از دماغش آب میپدرم سرما می خورد، مادرم ع سه می درد می نالید. 

زنی نگاه نکرد. )سایر اعضای بیدن شیان را نمیی     گوزید. پدرم هرگز در تمام عمرش به صور  هی داشت، پدرم می
دانم ؟(. به گفته دوست و دشمن پدرم مرد نجیبی بود. مادرم در نجابت شهره عالم بود. مادرم و پیدرم، تمیام عمیر    

 .کنار هم می خوابیدند. از هم جدا نشدنی بودند. تمام کارهایشان با هم بود. گویی یک روح اند در دو بدن
روان همه مردگان شما را بیامرزد، مادرم یک هفتیه پیس از    ادامه داد: خدا

پدرم در گاشت. من پدرم را سیوزاندم، و مقیداری از خاکسیتر آن را درون    
کردم این دو تمام عمر از هم جدا نشدنی کوزه چینی ریختم. چون فکر می

خواهند با هم باشند، خاکستر میادرم را هیم روی   بودند، در آن دنیا هم می
 پدرم ریختم. پس از چند روز خواب پدر و مادرم را دیدم. خاکستر 

پدرم گفت: پسر نره خر االغ نفهم بی شعور من در دنییای زمینیی همیشیه    
که امکانش را داشیتم، دزدی نکیردم، پیا    با وجودی»جلوی خودم را گرفتم، 

روی حق نگااشتم، به مادرتان خیانت نکردم، به زن و دختیر میردم هرگیز    
کیه بیه   ، به امیید ایین  »و همچنین خیلی کارهای خالف دیگر نگاه نکردم، 

بهشت بیایم و اینجا صاح  هفتاد تا قصر بشوم، در هر کدام هفتاد تا سالن، 
در هر سالن هفتاد نوع غاا، با هفتاد تا حوری. حاال تو میادر  رو انیداختی   

 های پرتوانم تکان بخورم. این حوریروی من که با آن هیکل گنده اش نمی
گیویم، دارم لیه و لیورده    کنند. هرچی هم به میادر  میی  شوند و مرا مسخره میرو هم لخت و پتی از جلویم رد می

زنمت کیه نتیوانی از جاییت    می گوید؛ نه. اگر به این دنیا بیایی، آنقدرشوم. یک کمی جایمان را عوض کنیم، میمی
 بلندشوی. 

تمام عمر وبال گردنت گردد، الهی آن چند تا مو هم که داری برییزد  مادرم دادش بلند شد و گفت: الهی مادر زنت »
و کچلِ کچل بشوی، الهی شلوار  جلوی همکارهایت جر بخورد. الهی مثل همیشه، جلوی همکارانیت ییاد  بیرود    

یک عمرگوز و خور یی خور بابا  رو تحویل گرفتم، خیواهر و میادرش را تحمیل کیردم،     »زیپ شلوار  را باال بکشی 
ها دمخور باشم. حاال من را انداختی روی بابا . اگیر بییای   که در بهشت با غلماناز پا خ ا نکردم، به امید این دست

 «گیرم که هی  وقت یاد  نرودهای مصنوعی ام گاز  میاینجا چنان با همین دندان
کوزه بریزنید، پیس از آن    من و همسرم به فرزندانمان سفارش کرده ایم، اگر مُردیم، نخست خاکستر مادرشان را در

 .خاکسییتر میین و هییر چنیید وقییت بییه چنیید وقییت هییم، کییوزه را سییر و تییه کننیید و گییاهی روی پهلییوی بخواباننیید

 یی اردوخانی یی بروکسل( 00۶آوریل  0۵ییی  0۹۷۷فروردین   0۷)
 

 ها!سخنِ سایه

به دخترک گفتم، گنجشکه اومد ل  جوب آب بخوره، افتاد تو حوض. )انگشت کوچکش را کف دستش خواباندم، به 
ترتی  بقیه( این گرفتش ) انگشت انگشتر( این پختش، ) انگشت میانه( این خوردش، )انگشت اشاره( ایین گفیتش،   
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. با سایه انگشتانم زیر بغیل دختیرک را   قسمت منِ کله گنده کو؟ )انگشت شست( بقیه گفتن، زیر سبده، زسر سبده
با سایه انگشتانش عروسکش را قلقلک داد، هر سیه قهقهیه    قلقلک دادم. دخترک از خنده غش و ریسه رفت. او هم 

 .سر دادیم

ها را دوست دارم. سایه چشمانی در انتظار. آغوشی باز، لبی خندان، لپی گلگون، سایه صدای پای دوسیتی،  من سایه
گویند. من سیخن  شعری عاشقانه، نگاهی پر مهر، دستی در دستی، لبی بر لبی. سایه ها با هم سخن میدلی عاشق، 

 .سایه ها را دوست دارم

 یی بلژیک یی اردوخانی( 00۶آوریل  ۶یی  0۹۷۷فروردین  0۱)

 

 فرهنگ ایرانی یا چاله میدانی؟

کیردم و بیا   نوجوانی و جوانی که در ایران بودم. وقتی با کسی رفیق می شدم و به خانه اش رفت و آمید میی    دوران
کردم. در فرهنگ من، خواهر رفیق ام ناموس او خوردم ، هی  وقت به خواهر او نگاه نمیها سر یک سفره غاا میآن

های دوستانم به من بیشتر از مادران و مادر بزرگبود و برای من مقدس. حق نداشتم به رفیقم خیانت کنم. خیلی از 
بستگان ام مهر می ورزیدند.  به یاد دارم وقتی یک بار زیر کرسی پایم به پای خیواهر یکیی از دوسیتانم خیورد، تیا      

 کشیدم به او نگاه کنم. این را هم در یکی از داستان هایم نوشته ام.ها خجالت میمد 

ناموس اوست، ومن حق ندارم نگاه بد به مال و ناموس دوستم داشیته باشیم، و ایین    با این فرهنگ که خواهر رفیقم 
  دانستم ، به بلژیک آمدم.کار را خیانت می

خواستم بیه خانیه   کردند. هر وقت میمن محبت می و خانواده اش آشنا شدم . آنها بی دریغ به « فلیپ»در اینجا با 
کردند. من هم یکی از اعضای آن خانواده بودم، و هنیوز  ن کمک میشان می رفتم، هر زمان که مشکلی داشتم به م

   هم هستم.
رفتم، با هم به گردش و سینما کرد. من مرت  پیش او میفلیپ خواهر زیبایی داشت که در بروکسل تنها زندگی می

ه بیودم همانجیا روی   گشتم. بعضی وقت ها که خسترساندم، و به خانه ام باز میرفتیم. ش  او را به خانه اش میمی
  کردم و قر می زدم.خوابیدم. اغل  هم به او دعوا میزمین می

ها گاشت و او شوهر کرد. یک روز که من با او و همسرش در خانه پدر و مادرش دور هم نشسته بودیم، گفیت:  سال
کردم، ولی او اصال او میدادم و خیلی کارها را به خاطر من این را )اشاره به من( دوست داشتم ، به حرفش گوش می

گفتم: نمی توانستم به خانواده تو که این همه بیه مین محبیت     کرد. کرد. و مرت  بامن دعوا میتوجهی به من نمی
کنند خیانت کنم. این یک فرهنگ ایرانی است. خندید و گفت: خیانت چیه؟ تو را با فرهنیگ ایرانیی   کردند و میمی

رانی هستی. بلند شد و آمد سر مرا بغل کرد و بوسید و گفت : حاال کیه گاشیته،   ا  دوست داشتم .تو یک دیوانه ای
دانستی؟ آیا تیو هیم میرا دوسیت داشیتی و      که نمیدانستی و خود  را به نادانی می زدی، یا اینراستش را بگو، می
  !…دانستم، من هم، ولیدادم، و در دل گفتم می  آوردی؟ با لبخندی پاسخبروی خود  نمی

 دانم این یک فرهنگ ایرانی است یا تنها چاله میدانی؟نمی

 

 انسان خدای من است!

 .انسان در سرشت، خوب و پاک است. نیک پندار، نیک گفتار و نیک کردار . اندیشمند و راستگو
 .از ریا و دروغ به دور. خردمند و با هوش، با گاشت و فداکار است

روزی از کنج غاری در آمده، امروز آسمان و ستارگان جوالنگاه اوست. دانش پژوه و کوشاست. به آنچه هست، انسان 
کند. و خود نیز از آلودگی و پلیدی و حیوان وگیاه عشق می ورزد و ارجمندش می دارد. از آلودگی هستی پرهیز می

ان خدایی که از هزاران سال پیش تا کنون هیج تغییر به دور است. آنچه نیکی در خدای خیالی است، در اوست. هم
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و تحولی در او ایجاد نشده است. خدای اس وره ای پیر و در مانده شده، که تنهیا بیه دسیت شییادان بیه زور نفیس       
 !آفرین بر تو خدایم، آفرین .کشد. این انسان خدای من است. من این خدا را دوست دارممی

گوییم. ز دیدار هم شاد، زحال لبخندی در چشمان یکدیگر می نگریم، به هم درود میخدایی که هر روز می بینم. با 
هم با خبر می شویم.  به هم عشق می ورزیم، در غم و شادی یکدیگر شریک هستیم. در خدمت یکدیگریم. خیدایی  

ندارم. او ییار وفیادار   آید. من از این خدا ترسی گارد و باز میکه مهر می ورزد و مشتاق مهر است. خدایی که در می
 !آفرین بر تو خدایم، آفرین .من است. این انسان خدای من است. من این خدا را دوست دارم

کند، نقیش زمیان   آورد. نقاشی میدر می رقصد و به رقص سازد، میخدایی هنرمند که آهنگ و شعر و مجسمه می
پوید. از کلبیه تیا قصیر میی     کاود، میاست، میکشد. تاریخ گاشتگان و زمان خویش می نویسد. کنجکاو خویش می

زیبا خواه است و زیبیایی   .کند. دریا می نوردد. می آموزد و آموزگار است. آفریننده و آزاده استسازد. راه هموار می
نمی ترسد و نمی ترساند. وعده به فردای واهیی نمیی دهید.     کند. در بند به بند کشیدن کسی نیست.را ستایش می

 .خدای من است. من این خدا را دوست دارم این انسان

  !آفرین بر تو خدایم، آفرین
خواهد، و به دنیای بهتری پس کند. جز بردگی انسان نمینه خدایی که در آسمان هفتم نشسته، بر جهان ن اره می

از این دنیا وعده واهی می دهد، از آتش جهنم می ترسیاند، و بیه پرسیتش    
 .انسان نیاز دارد

 یی بروکسل یی اردوخانی( 0202آوریل  0یی  0۹۱۱فروردین  00)

 

 سپید و سیاه!
کیرد. تولیه   مردی سپپید پوست، با توله سگ سیاهش در جنگل گردش می

کشید، گاهی جلو می رفیت، گیاهی عقی  میی مانید و      سگ زمین را بو می
کرد. در این حال به سر دو راهیی رسییدند و بیه    گاهی با صاحبش بازی می

سیاه پوست با توله سگی سیپید برخوردنید. تولیه سیگ هیا بیه هیم        مردی 
رفتند، رسیدند. آغاز به بازی با یکدیگر کردند، از سر و کول همدیگر باال می

گرفتنید. مردهیا در   گرفتند، با هم کشیتی میی  همدیگر را به شوخی گاز می
ها همچنان بیی خییال بیا هیم     ند. سگکردند، به طرف راهی که آمده بودند برگشتکه سگ هایشان را صدا میحالی

 کردند.بازی می

 بروکسل( 022۱سپتامبر  0۹یی  0۹۱۵شهریور  0۹)

 

 اشگیر و میمونیک دردِ دِل؛ معرکه 

 جرج بوش و سرگوزی

این چند روز یک فکر تو مخم مرا رنج می دهد و تا ننویسم راحتم نمیی گیاارد ونمیی تیوانم بیه موضیوع دیگیری        
 بیاندیشم .

دو تا و  از زمانی که نیکال سر گوزی رییس جمهور فرانسه شده، و بعنوان اولین کار به دست بوسی مرشدش، جرج  
بوش رفته، و از آن سوی پایرائی شاهانه ای از معمر قاافی کرده است. یاد دوران کودکی، فیلم تارزان و میمون اش 

 م .و همچنین یاد معرکه گیران با میمون شان در تهران افتاد
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نزدیک میدان شوش و سینما دماوند بود. این سینما فیلم تیارزان و بیا ارتیسیت     خانه ما کوچه دردار ، خیابان ری  
این دسیت تیان     داد.صاعقه ، ساموسون دلیله، لورل و هادری را اغل  نشان می معروفش جانی ویس مولر ، و فیلم 

 باشد!

خورد، شمشیر در گلویش فرو می برد، و با میار و میمیونش   آتش میشد. معرکه گیری پیدا می ها گاهی در میدان 
از میمون می پرسید جای دوست کجاست؟ حیوان سرش را نشان می داد. جای دشمن؟ ماتحت اش   کرد.بازی می

را . هر کس سکه ای در کاله معرکه گیر می انداخت . او از میمون می پرسید ، جای این آقا کجاست؟ حیوان سرش 
ان می داد. یادش به خیر رفیقم مملی ،او همیشه یک مشت ماش در جیی  داشیت ، بیا چنید ورق کاغیا بیه       را نش

گااشت در دهانش و از لوله کاغا درست بیه هیدفی کیه در نظیر     کرد، چند تا ماش میسرعت برق کاغا را لوله می
مون پرسید جای این آقا کجاست. داشت می زد. مردی یک دو ریالی در کاله معرکه گیر انداخت . معرکه گیر از می

در همین لحظه ماش مملی بدون اینکه کسی بفهمد به بیضه میمون خورد. میمون هم دست به بیضه اش که ییک  
 کمی درد گرفته بود، می برد. بقیه ماجرا ، فحش و فحش کاری و دعوا و مرافعه را خودتان می توانید تجسم کنید.

برای اراذل اوباش بود. در بین فیلم هر نوع پارازیت و شیشکی ، ببخشید، بیاد   سینما دماوند که یک مرکز فرهنگی  
معده با صدای بلند ، به ویژه در مواقع حساس و رمانتیک و دراماتیک فیلم آزاد بود. ایین سیینما صیندلی نداشیت،     

 .هم می توانستیم برویمنیمکت بود.اگر اشتباه نکنم قیمت بلیط پنج تا ده ریال بود. ما بچه ها با یک یا دو ریال 

کرد. فیلم ها اغل  دوبله صدای شکستن تخمه هم مانند صدای مسلسل از دور همیشه آهنگ و فیلم را همراهی می 
  …کرد. بگاریمخیلی بد بود ، یا با زیر نویس و کسی که سواد داشت در گوش رفیق بی سوادش زمزمه می

میردی خیلیی خیکیی بیا کیال ه       .. این فیلم خیلی دراماتییک بیود  یک روز فیلم سامسون دلیله را نشان می دادند  
ها خوب فیلم را ببینند. یکیی  گااشت آنمخملی بر سر روی نیمکت ، جلوی چند تا جاهل لوطی نشسته بود. و نمی

خورنید. میرد کالهیش را    از این جاهل ها زد روی شانه مرد و گفت: آقا کالهت وردار ببینییم اینیا چیه شیکری میی     
جاهیل دومیی دسیت کیرد جیی  اش و ییک        .زد. یکباره سر کچلی مانند آینه هویدا گشت که چشم را میبرداشت

و گفت: آقا این نور سر  میزنه تو چش آدم ، نمیااره فیلم رو ببینیم. ایین   دستمال ابریشمی در آورد و داد به مرد 
د گرفت و مانند چهارقد سرش کرد و زییر  دستمال رو باار روی سر . مرد دستمال را بدون اینکه رویش را بر گردان

هایش را مانند کسی که بابا کرم برقصد به باال برد و گفت : اگه امری فرمایشیی  گلویش گره زد. بعد بلند شد، دست
 .دیگه ای ندارین، بیشینم به فیلم تماشا کردن

ز ، گوش تا گوش. دهان فنیدقی ،  چشمتون روز خوب ببیند! ما صورتی دیدیم گرد و گنده ، با ابروهائی مثل پاچه ب 
دماغی مانند بادمجان دلمه . لپ ها مثل دو گوجه فرنگی باد کرده تا زیر چشم، سبیل قی انی آویزان از دو طیرف .  
روسری کوچک هم دور این صیورتی کیه توضیح اش را دادم، ببندیید! درد سیرتان نیدهم ، دراماتییک و رمانتییک         

 ای تو سینما راه افتاد، که نمی توانید تصور کنید. جای شما خالی.به کمیک خنده شد، چه خنده  تبدیل 

هیا گفیت: بیر پیدر خیود  لعنیت ،دارییم حیال         یک نفر از آن عق  داد زد: بر پدر مردم آزار لعنت. یکی از جاهل  
  .کنیممی

خیکیی خواسیت   نزدیک بود دعوا بشود که با پا در میانی چند نفر به خیوبی و خوشیی گاشیت. بعید از فییلم میرد       
 .دستمال را پس بدهد که جاهله گفت : قابل نداره اینم ناز شستت. طرف را با خودشان به عرق خوری بردند

      روان آن مرد خیکی شاد ، با معرفتی کرد و برای ما تا آخر عمر یک خاطره فرح انگیز به یادگار گااشت. 
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زند ، راه می رود و می خندد. بش جرج بوش است. حرف میحاال برویم سراغ نیکال سر گوزی که رفتارش مانند اربا
که پوشد . بی خبر به افغانستان می رود. هرچه هم ارباب بگوید بدون اینکند. مانند او جلیقه ضد گلوله میاخم می

اعیراب  کند. در مورد انرژی اتمی اییران بیه   کند. در ضمن با آمریکا رقابت میبیاندیشد، برای خود شیرینی تکرار می
کند. پیشنهاد ساختن راکتور گوید: ایران در نظر دارد بم  اتمی بسازد. پیشنهاد فروش اسلحه ساخت فرانسه میمی

باره مشور    اتمی به لیبی و مراکش و مصر و سایر کشورهای عرب می دهد. در ضمن با دولت اسرائیل هم در این
نچه خ ری از جان  کشورهای عرب، اسرائیل را تهدید کند نماید نظرشان را جل  کند. تا چناکند و کوشش میمی

با همکاری یکدیگر ) مانند مراکز اتمی عراق ( باچند تا بم  این مراکز را نابود کنند. در این بین میلیاردها دالر بیه  
هزار رود. اگر هم چند صد هزار نفر هم در این کشورها کشته شدند، در عوض چند جی  سرمایه داران فرانسوی می

مانند. جرج بوش مانند معرکه گیر جای دوست دشمن را به او خوب یاد داده اسیت. دشیمن   نفر فرانسوی بیکار نمی
ایران، و دوست کشورهای عرب هستند. ولی ممکن است )مملی خاطره ما( یعنیی اسیرائیل کیار را خیراب کنید . و      

 میمون جای دوست و دشمن را عوضی بگیرد.

دانم . تو میمیون تیارزان ییک    رزان و میمونش چه نقشی در این میان داشت؟ خودم هم نمیشاید بپرسید ، پس تا 
شامپانزه بود که با تارزان دوست بود. میمون معرکه گیر یک عنتر زنجیر به گیردن. همیشیه کیه نبایید بیه شیقیقه       

 مربوط باشد.

چند غمگینم ، ولی با این وجود احسیاس   حاال که به اینجا رسیدیم ، به یک تصادف دیگر که با به یاد آوردنش هر  
 .کنمکنم ، اشاره میرضایت می

در بروکسل برای یک عمیل جراحیی   « مولیر»میالدی بود. من در بیمارستان  0۷۵۹یا  0۷۵0اگر اشتباه نکنم سال 
ودند، و کوچک در اتاقی با سه بیمار دیگر بستری بودم. کنار تخت من مردی مسن بود که یک پای او را ق ع کرده ب

کرد. یک روز ظهر که من روی تختم نشسته بودم و داشیتم سیوپ   با وجود تزریق زیاد مرفین، مرت  از درد ناله می
خوردم ، سرش را به طرف من برگرداند. در این لحظه من مشغول فشردن یک نیمه از لیمو در سیوپ ام بیودم .   می

لبخند بر .ریزی . سر برگرداند و چشمانش را بستوپ ا  میمرد با خنده ای گفت: *هه ، هه ، هه. تو آب لیمو تو س
 .لبش ماند

سته سب  خنده انسانی، ساعاتی پیش از اساعت شش بعد از ظهر همان روز این مرد به دیار ابدی پیوست. من ناخو 
دیگیران خیود   مرگ او شدم. این حادثه چنان روی من تاثیر گااشت که از آن به بعد ،از هی  کاری برای خندانیدن  

 .داری نکردم. برای من بزرگترین هنر ، شادی آفریدن و خنداندن است

را نوشتم که بعیدا در اییران توسیط انتشیارا  ع یائی      « کلونتچه دیوانه بلژیکی « شاید تحت تاثیر این حادثه رمان 
این کتاب الهیام گرفتیه از   « کلونتچه دلقک بلژیکی « دوباره چاپ شد. و در آلمان با همان نام ، و در فرانسه به نام 

یک م لبیی میرا قلقلیک      که برای امش  مخم را خالی کردم. ولی باز گوشه سرممن ق ال یر ع ار است . مثل این
 .نویسم . شاد و خندان تندرست باشیددهد بعدا میمی

 شود. * ریختن آب لیمو در غاا در اروپا کار غیر عادی است، که اغل  سب  شگفتی مردم می  

 اردوخانی    0220ژانویه  00یی  0106دی  00بروکسل 

  بازگشت به نمایه
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 تحلیل فیلم اتوپیا
 0۷۱۹ساخته سهراب شهید ثالث محصول 

 علی اردالن

 
ی بیدنام اتفیاق   که داستان در یک خانیه اساسی ست. با این موضوع این فیلم برای من دارای یک اهمیتِ"

هایی ست که درغرب در یک سیستم خاص افتد، موضوع فیلم پورنوگرافی نیست، نمایش مستقیم انسانمی

که امکان انتخاب دیگری هم داشته اند. در کنند. این سیستم نیز انتخاب خودشان است در حالیزندگی می

آیید.  نتخاب خودشان هستند. در خالل فیلم یک جامعیه خیاص بیه نمیایش در میی     ها قربانی احقیقت آن

. از ایین روسیت کیه اتوپییا     توان در آن همه چیز را خریید و همیه چییز را مصیرف کیرد     سیستمی که می

 ".ترین فیلم من استرادیکال

 (0۹۵0لک سال کِ )مصاحبه سهراب شهید ثالث با مجلۀ

 

شوند. های خود مییک سیستم خاص و در مقاطع مشخصی از تاریخ قربانی انتخابها در این واقعیتی ست که انسان

ها را بصور  یک چرخه تکیرار شیونده   یک مقوله هستی شناختی ست، که در پایان، زندگی انسان انتخابدراینجا 

 آورد.   درمی

ازرخداد پایانی، داستان فییلم بیه    توان وارد محتوای اثرشد. تا پیشفیلم یوتوپیا پایانی دارد که فقط بواس ه آن می

گیردد و ییک   کند و با این پایان است که فیلم دوباره به آغاز داسیتانی خیود بیازمی   ظاهر یک روند عادی را طی می

زنید و نقیاب از چهیره    آورد. یعنی پایان بنیدی فییلم روال عیادی داسیتان را بیرهم میی      سیکل معیوب را بوجود می

کنید. کیل   ما را وادار به بازنگری اثر و تالش برای رمزگشایی از محتوای پنهانی آن میی  دارد.پرسوناژهای فیلم برمی
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های فلسفی، اجتماعی و روانشناسیانه داخیل   زیبایی شناسی فیلم برپایان بندی آن استواراست و سایراشارا  و نشانه

 فیلم، به آن وابسته است.

های مختلف و گاه متضیاد دارد،  اهیم و اعمال انسانی، جنبهمثل اکثر مف "انتخاب کردن"اگر قبول داشته باشیم که 

که سرمایه داری توان ادعا کرد که در این مصاحبه شهید ثالث از یک لحاظ دچاراشتباه شده است. با آنبنابراین می

ر از توانید در شیکل جمعیی، فراتی    دهد، ولی این آزادی نمیی آزادی انتخاب می "فرد مجزا"عنوان یک ها بهبه انسان

توانسیتند راه دیگیری را انتخیاب کننید. در     کند که این افیراد میی  سیستم موجود برود. او دراین مصاحبه تاکید می

شیده باشیند. آگیاهی     آگاهطور جمعی به یک انتخاب درست دست یابند که توانند بهها فقط  زمانی میکه آنحالی

هیا مبیارزه متشیکل و    انتخاب فردی. این آگاهی با سال یافته است و نه یک "مادیت"جمعی نیز یک پدیده تاریخی 

 آید.یافته طبقاتی و اجتماعی بوجود میسازمان

طور جمعی. یعنی زمینه بیرای انتخیاب راه   گیرد نه بهها انجام میتوسط یکی از زن "رییس"در خود فیلم هم قتل  

انتخاب کند. چون آن پروسه تاریخی را طی نکرده تواند راه درست را نمی "جمع"آماده ساخته ولی  "فرد"بعدی را 

و هنوز از ابتاال و زشتی روابط سرمایه دارانه کامال بیزار نشده و به این بیزاری 

 نیآفته است. "آگاهی"خود 

های آزاد را، با یک وضیعیت سیاسیی خیاص و    اما اگر این انتخاب جمعی انسان

درخیود  "ی گیاه اتوپییای ایین جامعیه    دوره مشخص تیاریخی بسینجیم، آن  یک

گیرد. زیرا ، کامال شکل مبتال و وقیحانه به خود می"شیئیت زده"و  "فرورفته

کلی قتل و  در زمانی که سوسیال دموکراسی همه کاره بود، دو جنگ جهانی و

جنایییت رخ داد، فاشیسییم پدیییدار شیید و سییرانجام از پییی تمییام اییین فجییایع،  

که همان اتوپیای مورد انتقاد این فیلم اسیت شیکل   دولت رفاه و  دموکراسی

های رفاه طی یک پروسه کیامال  طور نبوده که دموکراسی و یا دولتگرفت. این

سری رخدادهای تاریخی خیانت بار و جنایت کارانه اند که اگر ها محصول یکآزاد و متمدنانه شکل گرفته باشند. آن

که سوسیالیسم جهانی شود و به موفقیت برسد، زیاد بود. سوسیال دموکراسی مسیر تاریخ را داد، احتمال آنرخ نمی

 ساخت.  سیکل معیوبدگرگون کرد و بشریت را گرفتار یک 

غربی رخ داد. طبقه کارگر به اشرافیت آلوده شد و سوسیال  بعد از جنگ جهانی دوم یک سازش طبقاتی در اروپای 

همین دلیل هایش، انترناسیونال پرولتری و جنبش کمونیستی را به حاشیه راند. بهدموکراسی آلمان در ادامه خیانت

 دراین فیلم استفاده کرده است. فاحشگی هر دو معنای پدیده فاحشگی باید گفت که شهید ثالث بسیار هدفمند از

توانید در ییک وضیعیت خیاص زیباشیناختی، بیشیتر بیر وجیه         جا در خود دارد. میخودفروشی و تن فروشی را یک

 خودفروشی آن تاکید شود تا نماد تاریخی یک دوره ننگ آورباشد.    

آگیاهی  "و  "پراتییک آگاهانیه  "را وابسته به همزمانی درجه پیشیرفت و تکامیل تیاریخی     رادیکالیسماز طرفی اگر 

هیا، از  هیا ییا تیوده استثمارشیونده بیا توجیه بیه ایین محیدودیت         شویم که  چرا فاحشیه بدانیم، متوجه می  "علبالف
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خالصیه   "ساختار قدر "زنند و غایت سوژه گی اشان در تغییر صوری و فرمال تغییررادیکال وضع موجود سرباز می

توانید  کند و میی ر وجدانشان سنگینی میشود. این تغییرنمادین فقط برای تحمل پایرکردن  تحقیری ست که بمی

ها نوعی رضایتمندی از کسی  و کیار شیرم آوری کیه انجیام      در آن "مکانیسم فریبنده جا به جایی قدر  "بواس ه 

دموکراسی آلمانی حاکم باشید. یوتوپییا   دهند ایجاد کند. شرای ی که گویا قراراست درآن عدالتی از نوع سوسیالمی

چه دموکرا  ها، وارونه و مبتال ست. حکایتی ست بر آنی آلمان و نوع نگرش سوسیاله جامعهدراین فیلم، به انداز

 که بر آلمان و سایرکشورهای اروپای غربی آن دوره رفته است.      

هیای رادیکیال و پرولتارییای    هایی که کرد همیشه مورد نفر  چیپ دموکراسی آلمان به جهت خودفروشیسوسیال 

اهد بود. هم عامل سرکوب خونین انقالب آلمان و قتل روزا لوگزامبیورگ و لیبکنشیت بیود و هیم     جهانی بوده و خو

صور  دشمن رادیکالیسم درآمد و بانی سیازش  ها شد. بعد جنگ هم که بهگیری حزب نازی و فاشیستباعث قدر 

 طبقاتی گردید.    

یابد. یعنیی اگیر نیام    ب(ست که درکنارآن معنا مینام فیلم) اتوپیا (یک ق   مخالف براین پایان بندی)لحظه انتخا 

گرفیت. میا تیا آخیرفیلم متوجیه      بندی جنبه عمیق زیباشناختی بیه خیود نمیی   فیلم چیز دیگری بود، ابدا این پایان

ها و یا آرزوهای زنان فییلم جنبیه آرمیانی    شویم که اتوپیا در کجای این فیلم و داستانش قرار دارد. آن آه و نالهنمی

گیاه  اند ولی هیی  اندازند که همیشه از شرایط زندگی خود ناراضیهای نمایشی چخوف می. ما را یاد شخصیتندارند

 کنند. برای رهایی از آن کاری نمی

رسد، پس از ترک فاحشه خانه ما را هایش عملگرا و عاصی به نظر میها که با حرفدرفیلم اتوپیا نیز یکی از فاحشه 

گیردد و ضیربه ای   خانیه بیاز میی   کند ولی همین شخصیت بعد از مدتی دوباره به فاحشهر میبه رهایی انسان امیدوا

کنید چیون قاعیدتا    زند. حتی فیلم درلحظیه کشیتن رئییس، میا را غیافلگیر میی      کاری به باورهای خوشبینانه ما می

خانه که ترین زن روسپینه مسنکرد و تراز بقیه است باید اینکار را میپرسوناژی مثل این زن، که عملگراتر و انقالبی

سیال ییک   کند کیه ایین زن مییان   حکم جانشین مرد و مدیر داخلی را داشت. فیلم ب ور نامحسوسی به ما القاء می

کشد تا او را احساس متناقض به مرد دارد. هم از او متنفر است و هم او را دوست دارد. مرد را بیشتر به این دلیل می

 "شفقت مسییحی "که از او انتقام بگیرد و یا خود و بقیه را رها سازد. نوعی برهاند تا این کنداز رنجی که تحمل می

هیا  دمیوکرا  بیرای دهیه   همیین دلییل اسیت کیه آلمیان سوسییال      بود که باعث رستگاری ارواح گناه کار گردید. به

 کرد.  یها را توجیه و یا فراموش مشد چون باید به نحوی آن خون و خون ریزی مسیحیدموکرات

ها پنج نفرند؟ چرا چهار و یا شش نفر نیستند؟ تنها پاسخی کیه بیه   ها نیز سوال برانگیز است. چرا اینتعداد روسپی

گییرد و دموکراسیی بالموضیوع    گاه اقلیت و اکثریت شکل نمیی رسد این است که تعداد اگر زوج باشد هی ذهن می

داد همیین میثال   در برابراردوگیاه سوسیالیسیتی برتیری میی     داری غیرب شود. تنها چیزی که به جوامیع سیرمایه  می

ها را هیپنوتیزم کند. انگار که در قدر  شریکند و یا با توانست تودهبود. یک تردستی که می "دموکراسی بورژوایی"

ضیعیتی  چه تاریخا اتفاق افتیاد و بیه و  . اما واقعیت چیزی دیگری ست. آنتوانند روی آن تاثیر بگاارندرای دادن می

گردید با جنایت و سرکوب همراه بود. مانع انتخاب آزادانه و تاریخی طبقه کارگر گردید و بیرای  ظاهرا آزادانه منتهی
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همین دلیل دموکراسی به چرک و خیون آلیوده   ها داد. بهها قدر  را تحویل فاشیستسرکوب پرولتاریا و کمونیست

بودند. البته سرکوب طبقه کارگر  های خائن وآدمکشموکراتدسوسیال است و بانیان آن دراروپای بعد از جنگ

رفیاه و دموکراسیی بعید از جنیگ،     از قرن نوزدهم و بویژه با قلع و قمع کمون پاریس شکل گرفته بیود، ولیی دولیت   

 دموکراسی ممکن گردید.مشخصا با شرار  سوسیال

یرا برای جلوگیری از ناکامی و خشونتی که دموکراسی آلمان مشمئزکننده و مسخره است، زدر نهایت چرا سوسیال 

کرد در ذا  انقالب کارگری وجود دارد، دست به جنایت زد و بعدها حزب نازی را به قدر  رساند. درپاییان  فکر می

که نیدای سیرمایه داری سیت،     "زنگ درب"کردن نیست، زیرا صدای بینیم که خون ریخته شده قابل پاکفیلم می

 تواند این لکه ننگ را از دامان خود بزداید. دموکراسی)آلمان( تا ابد نمیس سوسیالگیرد. پجلوی آنرا می

های اتوپیایی و تخیلی در جنبش سوسیالیستی قیرن  نگرش 

که نوزدهم توسط مارکس و انگلس مورد نقد قرار گرفت چون

داری از درون این گرایشا  در درجه نخست به تغییر سرمایه

نگاهشان بیه آگیاهی طبقیاتی ییک      سیستم اعتقاد داشتند و

 نگاه فیلسوفانه بود. 

که پراتیک جنبش پرولتری هنوز بیه مرحلیه ای از   از آنجایی

تکامل نرسیده بود که بتوانید گرایشیا  انحرافیی را از درون    

هیای بیورژوایی در   همین دلیل اندیشه و روشخود بزداید، به

ظیاهر  هایی که به اشکال مختلف در آن شکل گرفت. اندیشه

ق   مخالف هم بودند ولی در اصل از ییک آبشیخور تغاییه    

 کردند. می

هیایی بودنید کیه دیید مکیانیکی و      در یک طرف ماتریالیست

گرایانیه و ذهنیی خیود    هایی که با تمیایال  اراده جبرباورانه به تحوال  تاریخی داشتند و در سوی دیگر ایده آلیست

ها هم پدیدار شد و به پییدایش  ی این انحرافا  بعدها در میان مارکسیستبردند. هر دوطبقه کارگررا به انحراف می

آگاهی از این "و  "فرآیند اجتماعی"مارکسیسم عامیانه منجرگردید. بنیاد این انحرافا  در این است که به دوگانگی 

ملییت طبقیه کیارگر    کنند. بیا جیدا کیردن نظرییه از پراتییک، هیم عا      ها را از هم جدا میاعتقاد دارند و آن "فرآیند

گیردد کیه رب یی بیه مبیارزه      رود و هم آگاهی به یک چیز ناسوتی و یا الهوتی مبدل میطورتاریخی زیرسوال میبه

طبقاتی ندارد. این آگاهی یا باید توسط روشنفکران به طبقه کارگر منتقل گردد، و یا با این فرض که انتقال آگیاهی  

بی و چون و چرای احزاب پیشآهنگ گردد. که در هر دو حالت مبیارزه بیه    ممکن نیست، طبقه کارگر باید دنباله رو

 گیرد. انجامد چون در آن خودآگاهی طبقاتی شکل نمیشکست می
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شییود و درسییمت مقابییل یعنییی در گرایشییا  ایییده آلیسییتی اییین آگییاهی از جییایی خییارج از جهییان وارد آن مییی  

راند و آگاهی طبقیاتی نقیش چنیدانی    که تاریخ را به جلو می های جامعه استهای مکانیکی، قانونمندیماتریالیست

 کند.  درتحوال  آن ایفا نمی

ریشیه در   رفرمیسمهای بورژوایی بوده است. منشاء رفرمیسم و تجدیدنظرطلبی انترناسیونال دوم نیزهمین اندیشه

جود آورد. ایین بیاور نیزییک تیوهم     داری بوتوان در داخل سرمایهاین باورعامیانه و جعلی دارد که سوسیالیسم را می

تواند تا چه پایه خ رناک و تهدید کننده باشید. دسیت بیه قتیل بزنید، زد و      یوتوپیایی بود. توهمی که نشان داد می

 بندهای خائنانه کند و به یک بیماری مزمن عالج ناپایرتاریخی مبدل گردد. 

 ید:گوچنین میگئورگ لوکاچ در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی این

داند و معتقد است که با دوست خود روگه، آگاهی را جزء ذاتی تحول تاریخی می 0۱0۹مارکس در مکاتبا  سال   "

کنند. ما فقط آگاهی، فراسوی تحول تاریخی واقعی قرار ندارد. بنابراین فیلسوفان نیستند که آگاهی را وارد جهان می

جنگد، و این آگاهی چییزی سیت کیه او ناگزیربایید بدسیت      چرا میدهیم که در واقع آن )یعنی به دنیا( نشان میبه

بیآورد، حتی اگرآن را نخواهد. بنابراین فقط باید اعمال او را برایش توضییح  

 داد...

یوتوپیاپردازی فقط در مراحلی از تکامل آگاهی طبقاتی هی  نقشی 

گونه که میارکس شیرح   نخواهند داشت که وحدت نظریه و عمل، آن

خالت عملی و واقعی آگاهی طبقیاتی در سییر تیاریخ و از    داده، و د

بیه راسیتی    "شی ء وارگی"همین رهگذر، شناخت و افشای عملی 

 . )پایان نقل قول("تحقق یافته باشد

بدین ترتی  توده ناآگاه در پروسه تاریخی و عملی آگاه شیدن، ق عیا دچیار    

شیهید ثالیث در   بسیاری از انحرافا  و رفتارهای ناامید کننده خواهد شد و 

های مبتال را به ها و خودفریبیاین فیلم توانسته یک شکل ازاین درجا زدن

 . تصویر بکشد

کشید.  را بیه هجیو میی    "اتوپییا "برداشت من این است که دراین فیلم، سهراب شهید ثالث، به سبکی چخیوف وار    

گیرند که حق انتخیاب دارنید، قاعیدتا    ها درموقعیتی قرار میقصدش تمسخر این وضعیت تراژیک است. وقتی انسان

یآبد و این نوع از آگاهی، فقط طی تداوم می "یخودآگاه"باید آزادی را انتخاب کنند نه اسار  را. اسار  در فقدان 

های فکری و فرهنگی جامعیه طبقیاتی   گیرد، که در آن سوژه انقالبی خود را ازآلودگییک مبارزه رادیکال شکل می

داری و تغیییر مناسیبا  اجتمیاعی اقتصیادی آن ممکین      فقط با نیابودی سیرمایه   "رهایی"رهانیده باشد. در نهایت 

هایی که قصد دارند از درون این نظام به رهایی برسند سرانجام به یک وضیعیت متنیاقض   ام راه حلگردد. لاا تممی

دموکراسی آلمان نه تنها س حی و مسیخره بیود بلکیه بقیای     سوسیال شوند.رقت بار، طنزآلود و دهشتناک منجرمی

شیدن انقیالب اکتبیر را    جهیانی ها بودند که جلوی اش فقط با قتل و خیانت ممکن گردید. همینسیاسی و اجتماعی
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ها نماد آن یوتوپیایی اند که قرار بود با تحمل پایر کردن ها نقش بازی کردند. اینگیری فاشیستو درقدر  گرفتند

دموکراسیی  طور کنکر  بخواهیم نفر  سیهراب شیهید ثالیث از سوسییال    داری شکل بگیرد. پس اگربهنظام سرمایه

خانه و پدیده فاحشگی استفاده کیرده  شویم که چرا در این فیلم از فاحشهمتوجه می آلمان را رمزگشایی کنیم، تازه

 است.         

ستمی مواجه ایم کیه  بیرای ادامیه زنیدگی     از نگاهی دیگر، در کنار آن حق انتخاب تعیین کننده، ما با انسان  تحت

توانید بیه ایین    گیرد. او نمیی وجودش جای می طور انتزاعی خارج ازشود و آگاهی او بهناگزیرازانسانیت خود تهی می

آگاهی جدا افتاده و سرگردان دست یآبد چون اسیر مناسباتی ست که او را از خود بیگانه نموده اند. این حالت ییک  

ها  برای رهایی خود نییاز بیه آگیاهی و    سازد. یعنی انسانها را اسیر خود میآورد که انسانسیکل معیوب بوجود می

گییری ایین آگیاهی    داری میانع شیکل  شرایط عینی متناس  با این آگاهی دارند. وجود مناسیبا  سیرمایه  البته یک 

همین دلییل اسیت   کشاند . بهشود و خودآگاهی را در تارو پود مناسبا  کاالیی به اسار  میانضمامی و تاریخی می

هی کاذب به نوبه خود سیاختار و مناسیبا    ازطرف دیگر این آگا شوند.های خود میها دائم قربانی انتخابکه انسان

های استثمار ها و مبارزاتی توسط تودهشود. در این فاصله تالشکند و این چرخه دائم تکرار میموجود را تقویت می

فقط در ییک لحظیه    "رخداد نهایی"گردد. لاا این گیرد ولی هیچگاه به  تغییر نهایی منجر نمیشونده صور  می

ی آن رخیداد  جا جمع شده باشند. ما در قرن بیستم در آسیتانه که تمام عوامل تاثیر گاار یک افتدتاریخی اتفاق می

 دموکراسی به کمک بورژوازی آمد و جلوی از بین رفتن این سیکل معیوب را گرفت. تاریخی بودیم که سوسیال

 

رساند که این نتیجه میرا تماشاگر را بهدهد. زیارائه می "اتوپیا"سهراب شهید ثالث در این فیلم تصویری تاریخی از 

کننید، عجیین شیده و در نهاییت     هایی که تحت نظام طبقاتی زنیدگی میی  ابتاال و ازخود بیگانگی، با زندگی انسان

که پارادوکسیکال و چنید   "مفهوم اتوپیا"سازد. بدین شکل شهر را برایشان ناممکن میرستگاری و رسیدن به آرمان

اتوپییای تاریخمنید و   گردد. در ایین فییلم   تی متکی بر خودفروشی و جنایت نیزهمسان میوجهی شده، با وضعی

زده است و دچار جنایت و خودفروشی شده و اکنون به شکلی بزک شده و وسوسه برانگیز درآمده جن شکل گرفته

ز درون تهیی سیت و   که ایین تین ا  را خرید و با آن به توهم لا  رسید. در حالیتوان آناست. مثل تنی ست که می

 ست.     اصل مبادلههی  لاتی درآن وجود ندارد که منتقل شود. تنها چیزی که دراین اتوپیا واقعیت دارد 

آوردهای محدود و از بیین رونیده   داری محکوم به مبارزه کردن و رسیدن به دستچرا توده ها دردرون نظام سرمایه

هیا را بیه   روند و به آن غایتی که انسیان طور کامل از بین نمیام بهق عا تضادها و تناقضا  در درون این نظ هستند؟

گیردد. واقعیتیی   شوند. با این اندیشه است که پایان فیلم یوتوپیا باورپایر و واقعی میاصل خود بازگرداند منجر نمی

بینیم که حتی کسی   که مسلما وارونه است و باید ب ور رادیکال به روی پاهایش برگردانده شود.    دراین فیلم می

گردد. داستان فییلم ازایین قیرار اسیت کیه پیس از       ها منجر به تغییر روابط و مناسبا  حاکم نمیقدر  توسط توده

که طبیق  ها به جای آنکشد، ولی این زنرا می "رییس"ها های فراوان باالخره یکی از فاحشهها و صحبتکشمکش
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کنند. مانند و خودشان فاحشه خانه را اداره میه هایشان بازگردند، میآرزوهایشان به زندگی قبلی و به سوی خانواد

 کنند و از نوع زندگی اشان ناراضی اند.ها از کاری که میتوجه داشته باشید که در کل فیلم فاحشه

شوند، ماهیت زنیدگی و آن   افتد دست خودشان  و صاح  اختیار میحاال پرسش این است که چرا وقتی قدر  می

دهند؟ چرا با اراده و خواست خودشان دوباره هایشان قرار داده، تغییر نمیسباتی که  پول را درمرکز همه فعالیتمنا

طور نامریی به دست و پیای  ها با مناسباتی که بهجا یک تضادی بین عاملیت انساندهند؟ دراینبه فاحشگی تن می

تواننید  که به دو راهی انتخاب رسییده ومیی  وژه ها علیرغم آنبینیم سشود. در این فیلم میآنها تنیده شده دیده می

که  "رییس"کنند، منتهی با این تفاو  که دیگر طور مرموز و نامعلومی همان راه قبلی را انتخاب میآزاد شوند باز به

وعی نماد قدر  و یا دولت است، وجود ندارد. یعنی مفهوم اوتوپییا بیه رهیایی از سیل ه دولیت و ییا رسییدن بیه نی         

یآبد که به تغییر آن مناسباتی که بعدا قراراست همان دولت سرکوبگر را باز دموکراسی بزک شده و مبتال تقلیل می

بینیم که چگونه دموکراسیی بیورژوایی در حیال فشیل شیدن اسیت و       انجامد. امروزه بعینه داریم میتولید کند نمی

های افراطی و ه و از درون این جوامع دوباره ایدئولوژیسیاست در کشورهای غربی و امپریالیستی به بن بست رسید

 ارتجاعی در حال برکشیدنند.

هنرمند متفکر در درجه اول سیوال طیرح   

شناسییی و بیییان هنییری کنیید. زیبییاییمییی

هیا و تناقضیا  متکیی    همین پارادوکسبه

ست. مثل خود زندگی کیه پیر از تضیاد و    

دانییم کیه سیهراب    ناهمخوانی سیت. میی  

مارکسیست بوده ولی درجهان  شهید ثالث

اش مثل چخوف نگاه امیدوارانیه بیه   هنری

رستگاری انسان و رسیدن به مدینه فاضله 

نداشیییته اسیییت. در واقیییع جامعیییه را در 

رساند که سهراب شهید ثالیث از  ها ما را به این نتیجه میکند و کاری به آینده ندارد. این برداشتموقعیتش نقد می

یک فیلم چند وجهی ساخته که مفاهیم درونی آن گاه با هم در تضیادند. فییلم مثیل خیود      یی و هنریالحاظ محتو

هایی ست. یعنی از یک سو کارگردان اتوپیایی که در جامعه آن روز آلمان تحقیق یافتیه   حاوی پارادوکس "واقعیت"

بیوده، روی موضیوع حیق    گرای رادیکیال  کشاند و از طرفی دیگر چون خودش یک آرمانبود را به نقد و استهزاء می

توانید آرمیان   کند. پس اوتوپیا در وضعیت موجود میی ها در گار از مناسبا  حاکم تاکید میانتخاب و عاملیت انسان

داری و جامعه جوامعی باشد که درکی واژگونه و مبتال ازآن دارند. نقد و نفی اوتوپیا، به این معنا نیست که سرمایه

       دانند.را در چارچوب همین نظام ممکن میرد، بلکه ردیه ایست برنظریاتی که آنتوان از بین بطبقاتی را نمی

کننده و استثمارگر نیابود شید ولیی    یآبد که درآن نیروی سرکوبای تقلیل مسدر فیلم دیدیم که یوتوپیا به جامعه 

داری را رسند و نیوعی از سیرمایه  می ظاهر آزادانه اشان به قدر مناسبا  سابق ادامه یافت. یعنی مردم با انتخاب به

کنند. در این نوع از اتوپیا نوعی برابری وجود دارد. همیه زن انید و همیه    ها اداره اش میدهند که خود آنشکل می
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خانیه  دراین کس  و کار شریکند. ولی آزادی به معنای واقعی وجود ندارد. چیون اگیر آزادی وجیود داشیت فاحشیه     

دارد کیه همیان   ها را به مانیدن وا میی  داشتند. یک ضرورتی آناز تن فروشی دست برمی هاشد و روسپیتع یل می

استفاده نکردم چیون   "کارگر"جا از کلمه کردند. اینکس  و کار و جایگاهی ست که باید در این مناسبا  حفظ می

هیا  مورد زندگی فاحشیه شود و فیلم یوتوپیا نیز مشخصا در کارگر محسوب نمی "فاحشه"گردد. باعث کج فهمی می

 ی آن است.نیست. بیشتر در مورد فاحشگی و جنبه سوداگرانه

خانه نمادی از یک جامعه طبقاتی است. اما دو سئوال ذهن آدمیی را بیه خیود درگییر     کامال معلوم است که فاحشه 

و بعد  ی( انتخاب کرده است؟داری)اروپای غربعنوان نماد سرمایهخانه را بهکه چرا کارگردان فاحشهاول این کند. می

توانید بیه   که چرا توده مردم را به شکل فاحشه نمایش داده؟ فاحشیه چیه خصوصییا  اسیتتیکی دارد کیه میی      این

  گیری محتوای فیلم یاری رساند؟شکل

دانیم که فاحشگی یک پدیده کهن در جامعه طبقاتی ست. مثل خود کاال کیه قیدمتی تیاریخی دارد. پیس ایین      می

شیود کیه   کند. فاحشه به نمادی مبدل میی را به کل تاریخ، که همان مبارزه طبقا  درگیراست، متصل میعنصر ما 

ها معامله شده، کل جوامع طبقاتی را تاریخا و اخالقا به زیرسیوال  عنوان ابژه جنسی و یا کاالیی که در تمام دورانبه

ی یک اسار  ازلی و که فاحشگی نشانهی باشد. یا ایندادن و بیگانگبرد. شاید از نظرشهید ثالث فاحشگی نماد تنمی

 رسد.کنیم این اسار  هیچگاه به پایان نمییآبد که ما حسابدی ست. زیرا فیلم بقدری تکان دهنده پایان می

چه که این را در اختیار هرکس که دوست دارد بگاارد ولی آنتواند آنمسلما هر انسانی مالک بدن خود است و می 

سازد فروختن بدن برای دریافت پول است. در طول تاریخ، فاحشگی متیرادف بیا بردگیی    را زشت و ننگین میعمل 

کار را به شکل اختییاری  ها آورده این است که اینخصوص زنها و بهداری سر انسانبوده، ولی آن بالیی که سرمایه

ندهای قاچاق انسان و بردگی زنیان نییز، وجیود    ، با"اختیارصاح "فروشان درآورده است. گرچه همیشه در کنار تن

 داشته و خواهد داشت.

را هم اضافه کنم که برخی از مفاهیم داخل فیلم یا اثر هنری کامال برای خود هنرمند نیز آشکار نیست. ایماژها و این

منتقدین یا خیود   ها توسطگیرند و بعدها معنای آنطور ناخودآگاه در جریان خلق اثر هنری شکل میمفاهیم گاه به

چه که در این فیلم خلق کرده اشراف داشته که سهراب شهید ثالث کامال بر آنشود. لاا توقع اینهنرمند آشکار می

 جاست. یک توقع بی

تفاو  هنر با علم یا تکنولوژی در این است که بسیاری از مفاهیم و تصاویر واقعی در آن دگرگون شده و بیه شیکل   

الزامیا همیه چییز     "شخصی شده"شوند. در این جهان نامیده می "جهان هنری"که در مجموع آیند جدیدی در می

من قی و یا واقعی نیست. اگر سوررئالیسم و دنیای آبستره و انتزاعی ازکار هنری گرفتیه شیود، کیامال بیه ییک اثیر       

 شود.ناتورآلیستی کسالت بار مبدل می

هایی که داخل اییران سیاخته ناتورآلیسیم را    ازی داشته است. درفیلمدرپرانتز باید گفت شهید ثالث دو دوره فیلم س

گیرد تا نشان دهید زنیدگی   برای تاکید روی زندگی کسالت بار وعق  مانده  دوره مدرنیزاسیوان آمرانه شاه بکار می

هی  گرما و یا ها کند کامال متفاو  است. در این فیلمواقعی مردم محروم و فقیربا آن چیزی که دولت شاه تبلیغ می

گیرد. همه غمباد گرفته اند و قیدر   ها به کندی صور  میتخیلی وجود ندارد. همه چیز سرد و تیره ست و حرکت
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کشد. به قول خیود شیهید   ای خود را به تصویر میرحمانهتکلم ندارند. در این سه فیلم نکبت و بدبختی به شکل بی

و گاهی چنان غرییب کیه آدمیی را ییاد اسیطوره ی       ساختن یک فیلم یعنی تحمیل کردن تاریخ"ثالث 

توانید بیا   ها، نگاه زیباشناختی یک هنرمنید، میی  آبیم که ازبرخی جنبهاز این نقل قول در می "اندازد.سیزیف می

هاسیت کیه   باورهای سیاسی و ایدئولوژیک او کامال ان بیاق نداشیته باشید و همیین تضیادهای فکیری و پیارادوکس       

 سازد. آثارهنرمندان اندیشمند و مولف را پیچیده و ماندگار می

   

هایشیان لیه شیده انید، ایین را      هایی بگیرد که انگار زیر فشیارموقعیت انست از بازیگران خود بازیتوشهید ثالث می"

ها و کند تا نشان دهد که پرسوناژها از تغییر عاد ها فهمید. این امر به او کمک میهای آنشود از بدن و دیالوگمی

 کنند:او درانتقال این مفهوم کمک می های زیباشناسانه بهبنابراین تغییر شرایط خود ناتوانند. انتخاب

ها( به این احساس که افراد در چنبره وضعیتی هستند کیه  های فیلمبرداری) راهروها و خیابان و راه پلهتکرار محل 

 کنند. های سرکوب میها نیز بیننده را غرق در این وضعیتریتم کند فیلم .کنداز آن رهایی ندارند کمک می

ای اص الح سوررئالیسم جحمیدنفیسی به

سازان ایرانی، آنیرا نئورالیسیم   در آثار فیلم

گویید بسییاری از   نامید. او میی  ایرانی میی 

هییای نئورئالیسییت ایرانییی نییوعی   فیییلم

گیرنید کیه   دوگانه را بکیار میی   "متنیت"

همانیا ادغییام رئالیسییم و سییرنگون کییردن  

های همان رئالیسم با استفاده از استراتژی

هیا را بیه   این کار فیلم ضد رئالیستی ست.

کشیاند  تر از تفسیر میروی س حی عمیق

 کند ورای ظاهر برود.و بیننده را تشویق می

دهد ما زیر وضعیت بالواس ه مادی را ببینیم. ایین روانشناسیی بیه    کارگیری ضد رئالیسم اجازه میشهید ثالث با به

کرد به کمک تر جامعه برویم. او تالش میای عمیقدهد به الیه همعنای فردی نیست بلکه چیزی ست که اجازه می

تصویر و با وداع از رئالیسم ادبی از نوعی آگاهی اجتماعی آوار برداری کند. این گرایش به برخی نویسیندگان میدرن   

 )گفتگوی فرهنگ امروز با میشل لنگفورد(. "گردد.ایرانی از جمله صادق هدایت باز می

خانیه خیلیی   کیه محییط فاحشیه   رود. در حالیروح شهر میهای سرد و بین به خیابانجا دوربیدر فیلم یوتوپیا یک 

هاست. دراین نما کارگردان پیشاپیش ذهن ما را بیرای آن پاییان تکیان دهنیده آمیاده      تر از این خیابانتر و زندهگرم

ور و خسته کننده است. در آبندد که بیرون از این قفس همه چیز ماللطور درذهن ما نقش میکند. واقعیت اینمی

ترسد دوباره بردگی و قفس را انتخاب روح است و چون از آن محیط میواقع روح ما به جایی پر  خواهد شد که بی

کند. محیط بیرون یعنی آن مناسبا  حاکم و قدر  عینیت یافته، به غیراز مالل و سردی عمییقش، وقتیی وارد   می

همیراه  شود، بیا خیود خشیونت، خیودآزاری و دگیرآزاری بیه      گی واقعی میهای بسته و موارد مشخص در زندمحیط
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هیا توسیط او و سیکس تحمیلیی بیا      خانه با باجگیران و طلبکارها، کتک زدن فاحشه. درگیری رییس فاحشهآوردمی

نیی  گیاارد.  یع بار و تهدیدآمیر این زندگی را بیه نمیایش میی   های خشونتهایی ست که جنبهها، از جمله صحنهنآ

خواهید بیا   شود. کارگردان میبرد، خودش هم دچار سردرد شدید میها لا  میکه رییس از آزار فاحشهعالوه بر آن

ببخشد. آن رازوارگی و آن شرانتزاعی را به تصیویر بکشید. و از آنجیا کیه      "مادیت"ها به متافیزیک قدر  این نشانه

آن توان در شرایط خاصی بیه گیرد، پس میتحت ستم شکل میهای ها و با سرکوب تودهقدر  از راب ه میان انسان

شود با نابود ساختن نمادهای واقعی قدر ، برای مد  کوتاهی از شرآن خیالص  دست یافت و آنرا جابه جا کرد. می

دارانیه،  شد. ولی چون قدر  از درون مناسبا  اقتصادی اجتماعی خاصی برآمده که هم طبقاتی ست و هم سیرمایه 

 .       شوددوباره به سمت شرار  رانده میناگزیر 

ها نبوده اسیت.  ها و فردیت آنخانه در اینجا یک نماد است. منظور کارگردان بررسی زندگی فاحشهفاحشه و فاحشه

ها هی  اثر تعییین کننیده ای درسییر    های خاص خود را دارند ولی این ویژگیها ویژگیکه هرکدام از شخصیتبا آن

  هاست.  بخشد رفتار توده ای و جمعی آنها تعیین میچه به آنم ندارند. آنداستانی فیل

اش کیه منشیاء   جاست که یک فاحشه درتکینگی خود و بین تن و زنانگی بر باد رفته و ذهن تاریخا مادرانهنکته این

رد کیه پاسیخ   آوزایش و سازندگی ست، دائم در تضاد است. این تضیاد ییک نارضیایی حیل ناشیدنی را بوجیود میی       

که مناسبا  اجتمیاعی اقتصیادی را تغیییر    جای آنتواند در جای درستش بیآبد. یعنی  فاحشه، بهمشکالتش را نمی

رود که یک مرد است. فیلم اتوپیا قدر  ییا دولیت را بیه شیکل جینس مخیالف نشیان        می "رییس"دهد، به سراغ  

هیا از لحیاظ   ه با تیوده استثمارشیونده یعنیی فاحشیه    یک مرد است ک "رییس"کند که گونه تبیین میدهد. اینمی

توان گفت که از نظرشهید ثالث تمایز اساسی بین اند. در این راب ه میجنسیتی اختالف دارد ولی نهایتا هر دو انسان

م را درک کنند مناسبا  اقتصادی اجتماعی حاکتوانند آننهاد قدر  با توده مردم وجود ندارد. آنچه که توده ها نمی

ها و هم ریییس.  هاست. هم فاحشهداریست. چون در سراسر فیلم پول و کس  درآمد انگیزه همه انسانیعنی سرمایه

که سر و صدایی تولید کند و یا خودش به شکلی موثر دییده شیود. حتیی    گیرد بی آنپول در مرکز داستان قرار می

نوشییده، توسیط   ها، که مخفیانیه آنیرا میی   روسپیمشروب هم از لحاظ مالی چنان ارزشی دارد که بخاطرش یکی از 

ها ها، بخشی از پولی را که از مشتریدهد که چ ور یکی از روسپیخورد. یا دریک سکانس نشان میرییس کتک می

شود. یا از همه بدتر زنی سیت کیه بیا شیعارهای     رود و باعث تنبیه اش میدزدید و این موضوع لو میگرفته، میمی

هیا  کیل ایین صیحنه    گردد تا ازمسابقه کس  درآمد عق  نیافتد.کند ولی دوباره باز میا را ترک میجدهن پرکن آن

گیی عامیل اسیار  و بنیدگی     گاارد. همین پرستش پول و بتیواره ابتاال زندگی و فتیشیسم کاالیی را به نمایش می

م را بیا هیم سیازگارکند. همیین     تواند دولیت و تیوده میرد   داری ست. عاملی ست که میها در سیستم سرمایهانسان

ها توان توده ها را بدون اعمال زور به اسار  کشاند و آندهد که چ ور میوضعیتی که درغرب وجود دارد نشان می

 بار حاکم برجهان شریک ساخت. گرانه و  اسفرا در شکل دادن به راب ه سل ه

 

هیا و  سته وییک حیس متنیاقض و پیچییده بیه فاحشیه      داناحتماال شهید ثالث تن فروشی را بدترین نوع معامله می 

داری را بیه شیکلی   . یعنی اگربه داستان فیلم دقت کنیم، درآن پدیده فاحشگی، کلیت سرمایهفاحشگی داشته است
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چنان ها را آنگاارد. گرچه تکینگی و فردیت فاحشهرا با تمام چرک و عفونتش به نمایش میانضمامی درآورده و آن

کنم تن فروشی باعث نفر  داند. از طرفی دیگر فکر نمیبرد ولی تن فروشی را بدترین نوع معامله مییزیر سئوال نم

دانسیته کیه بیا وجیود     ها را قربانیان این سیسیتم میی  ها بعنوان ابژه های جنسی بوده باشد، زیرا فاحشهاو از فاحشه

هیا سیل    یزدر فیلمش این آزادی انتخیاب را از آن داشتن حق انتخاب، در نهایت آزادی انتخاب نداشته اند. خود او ن

سیازد. لیاا درایین فییلم     ها را گرفتار این شیرایط میی  تنها به شکل جمعی بلکه در شکل فردی نیز آنکرده است. نه

اش، مشیکال   شود که عیالوه بیر جنبیه سیوداگرانه    مثل خود سرمایه به یک راب ه اجتماعی تبدیل می "فاحشگی"

 آورد.تناقضی ببآر میروانی و اخالقی م

دموکراسی آلمان هیم  تواند مظهر خودفروشی سوسیالکه در یک تحلیل مشخص تاریخی، تن فروشی میبعالوه این

تواند مسیر تاریخ را دگرگون کرده باشد. درکل خیانت وخودفروشی، به این دلیل شرورانه و دهشتناک است، که می

دموکراسی و توان نقش شرورانه و خیانت بار سوسیالهت هیچگاه نمیو پیروزی را به شکست مبدل سازد. بهمین ج

 دموکراسی آلمان را نادیده گرفت.بخصوص سوسیال

توانید از آن  ماند و نمیی این فیلم نشان داد که حتی آگاه ترین فاحشه نیز در چنبره این روبط غیر انسانی گرفتارمی

پاییان   سازد. درها را بی هویت میآورد و چگونه آنها میر انسانداری چه بالیی سدهد که سرمایهبگریزد. نشان می

ها با شنیدن صدای زنیگ بیه سیادگی و    دهد که زنها را ندارد، فقط  نشان میفیلم، کارگردان قصد سرزنش فاحشه

تواند یدهد که درشیء وارگی وجود دارد و مگردند. قدرتی را نشان میب ورناخودآگاه به شخصیت اصلی خود باز می

سازد. این آفریند که رئالیسم فیلم را ب ور ناگهانی ویران میها را رقم بزند. یک فضای سوررئال میبی ارادگی  انسان

ها را پیش بینی کند و یا برای جوامیع انسیانی   که بخواهد رفتار انسانهای تاریخی ست بدون آنفیلم ملهم از تجربه

 تواند باشد.ک برداشت زیبایی شناسانه از تاریخ و زندگی بشری میهر حال این هم ینسخه ای بپیچد. به

ی کیفیت سادیستیک از روابط قدر  درون اجتماعی، استعاره ای سیاسی از اتوپیای شهید ثالث همزمان با عرضه"  

 گاارد.های وقت اروپایی را به نمایش میمناسبا  دولت

ی پازولینی ست. اتوپیای جاری در لحظا  سالوی پازولینی "سالو"ی گونه درهم آمیزی نمونهبهترین بدیل برای این

 این است:

 بدن انسان ابژه قدر  شده و اتوپیایی وجود ندارد.

 گیرد.پاشد و یک دیستوپیای محض شکل میجا هم هرگونه اندیشه اتوپیایی فرومیدراین

های میدیوم و بیاز   های ثابت طوالنی، قابسبک تصویرپردازی در اتوپیای شهیدثالث شامل حرکا  کند دوربین، نما

اش از یک ق عه موسیقی مشخص، تاکید بر عدم امکان گفتگو با در فضاهای بسته، بعالوه استفاده محدود و تکراری

هیای زن در برابیر شخصییت میرد در بسیتر مبادلیه       نشانه گرفتن تک افتادگی و گنگی و تناقضا  درونی شخصیت

 شود.می
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های مختلفی بدن او را تا آخر عمر رها نکردند. از چنان که بیماریاز سینمای تبعیدی ست. همشهید ثالث شمایلی 

خواهی نیز از آثارش رخت بر هایی تکرارشونده چون مرگشناختی، سایه تهدیدآمیز تقدیر، یا سازمایه-کار-حیث تن

 نبستند.

تهدیدآمیز تقدیر است، اما این مرد خود نیز خانه( برای زنان عشترکده تجسم هرچند شخصیت پاانداز)رییس فاحشه

کنند. در همسانی پیکراجتماع کارها رهایش نمیاش مثل باجگیرها و طل در معرض تهدید است. سردردهای عصبی

 اندازد و تن پاانداز سردردهایش را. پس عشترکده محل یک منازعه است:و تن انسان، اجتماع روسپیانی را پس می

مثابه مازاد یا بخشی ناهنجار از بدنش، در برابر بدن جنسیی شیده ی زنان)روسیپیان فییلم(، بیه      سردردهای مرد به 

 گیرد.مثابه ناهنجاری اجتماع قرار می

سنتز این منازعه، زدایش استعمارگر) در واقیع اسیتثمارگر( و رهیایی    

 زنان از شر یک مزاحم نیست، بلکه فراگیر شدن شرمزاحم است:

ی جنسی شده مبیدل  شده به بدن قتل کردهوحاال دیگر بدن جنسی 

 گشته است.

آید، مزاحم تازه ای از راه وقتی در صحنه نهایی زنگ در به صدا در می

رسیده و زنان همچون سابق، بدن خود را برای خرید و مصرف رو بیه  

ی بار دراتاق بغلی نگیاه کنتیرل گرانیه   کنند. اما اینمشتری عرضه می

مشیتری سیرش درد    -ن با سیکس روسیپی  پااندازی نیست که همزما

ی سرمایه با حیاف تین بیمیار پاانیداز دگرگیون گشیته       بگیرد: چرخه

از مقالییه اتوپیییای سییالو، سییالوی اتوپیییا نوشییته زاوش       "اسییت.

 جهانگرد)رادیو زمانه(. 

د طور مشخص در اروپای غربی؟ این سیئوالی سیت کیه شیهی    سوال آخر این است که یوتوپیا درکلیت خودش یا به 

هایی بیوده کیه بعیدا از    ها دچار خوش بینیتوانسته با دقت پاسخ گوید. چون مثل همه کمونیستزمان نمیثالث آن

دارانه است. بیمارگونه و مبتال است بین رفتند. اتوپیای مورد انتقاد شهید ثالث در این فیلم یک دیستوپیای سرمایه

امیدکننده. هرقدرهم که این اتوپیا بزک کیرده وعادالنیه بیه    همین جهت هم غیر اخالقی ست و هم مسخره و ناو به

  های تاریخی و ابتاال سوداگرانه ای که حاکم کرده بگریزد.    تواند از بارجنایتنظر آید باز بیمارگونه است و نمی

بدین جهت خواهد وضع موجود را تغییر دهد و دانیم که باید کمونیسم را به شکل جنبشی ببینیم که میمروزه می ا

یک جنبش کریتیکال رزمنده باید باشد. ازابتدا هم قرار بوده که ب ور رادیکال از وضعیت کنونی عبیور کنید. یعنیی    

تواند هم نمیکمونیسم از همان ابتدا یک جنبش انقالبی بوده و نهایتا باید به یک موقعیت جدید منتهی گردد که آن

همیین دلییل کمونیسیم    یرهایی سنگالخ و پر از دست انداز عبور کنید. بیه  باره ظاهر شود، زیرا ناگزیر باید از مسیک
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فرآیند تاریخی یک مبارزه آگاهانه است که هم وابسته به مجموعه عوامل مادی ست و هم بیه ییک مبیارزه تشیکل     

ا در ایین  . زییر توان و نباید به کمونیسم جنبه آرمیانی و اتوپییایی داد  یافته اقناعی و آگاهی بخش بستگی دارد. نمی

طور نیست که کمونیسم از لحاظ نظری غایت تاریخ باشد و حکمیا روزی بیدون   مبارزه هی  چیزی مقدر نشده و این

رسییم  ها میجا به همان عاملیت و انتخاب آزادانه انسانمبارزه و دخالت انقالبیون و طبقه کارگر بوجود بیآید. بازاین

 فلسفه پراکسیس ماحصل تئوری مارکس است.            اش ازآن سخن گفت.که شهید ثالث در مصاحبه

 برم:مقاله را با نقل قولی از زنده یاد سهراب شهید ثالث آغاز کردم و با نقل قولی دیگر از او به پایان می

شود. فیلم هایی که دروغ و دغل در آن زیاد است کند به اندازه کافی ساخته میفیلم هایی که مردم را سرگرم می"

 صال رب ی به زندگی ما ندارد.و ا

شود این است که ما چگونه زندگی کردیم. در چه سیوراخ هیایی افتیادیم و چیه بالهیایی بیه       چیزی که ساخته نمی

 "کند.اندازد و آن کاری را که خودش بخواهد با ما میسرمان آمده است. زندگی ما را دست می

 0022پانزدهم مهرماه سال 

 

 

 فیلمی از زنده یاد سهراب شهید ثالث با زیرنویس فارسی -اتوپیا

 

 

 
 بازگشت به نمایه

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4zPlFV9XHAs
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 دگانشُهصدای لِ
 از احمد محمود "بومی ها و پسرکِغریبه"شتی بر یاددا

 نرگس مقدسیان

 
 0100 مهر 00محمود درسالگرد درگذشت او دراحمد  داشت یادِباگرامی

 هاییرمان . است رسیده چاپ به داستان مجموعه نه و رمان ،شش اثر پانزده جنوب بزرگ نویسنده محمود احمد از 

 مجموعیه  و...« معابید  انجییر  درخت »، «درجه صفر مدار» ، «سوختهزمین »،«شهریک داستان»،«هاهمسایه» چون

« شینا آقصیه »، «دییدار »، «هیا بیومی، غریبیه   پسرک»،  «باران زیر زائری»، «است ارام هنوز دریا» چون هاییداستان

بیدون شیک یکیی از    « احمید محمیود  »وغیره به چیاپ رسییده اسیت .    « از مسافرتا تبخال» ،«بیهودگی»،« مول»،

ازمعیدود   او "دارنید. پررنیگ   هایش حضورترین نویسندگان ایرانی است که ،کارگران و زحمتکشان در داستانبزرگ

هیای  هیا و لبیاس  هیا، پاهیا، راب یه   ها، قل ها، صور های فراوانی را به روایت دستست که صفحهنویسندگان ایرانی

ای که دوربین خیود را چیون نویسیندگانی ماننید علیی اشیرف       نویسنده "کارگران وزحمتکشان اختصاص داده است

شیدگان  ترین اقشار جامعه گااشته و صدای رسای لیه شدهدردهای لهها و درویشیان وصادق چوبک بیشتر روی رنج

سییمین دانشیور را بیا     ،«ورکی بیوف »شناسیند .هیدایت را بیا    ای را با یک اثیرش میی  جامعه شده است. هر نویسنده

، سیلینجر بیا   «کیوری »ساراماگو را بیا   ،«صد سال تنهایی»  مارکز را با ،«شازده احتجاب»،گلشیری را با «سووشون»

ی ادبییا  داسیتانی   از آثاربرجسیته « هیا همسایه»شناسند. می «هاهمسایه»هم با  و... ، احمد محمود را«ناتوردشت»

« هاهمسایه»دانند. درمی «هاهمسایه»ی رمان را نیز به نوعی دنباله« داستان یک شهر» شود. رمانایران شمرده می
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رتحول خالید ،شخصییت قهرمیان داسیتان را شیاهدیم.      سیی  های یک نسیل ، و شدن صنعت نفت، آرمانجنبش ملی

سییرتدریجیِ دگرگیونی   « هیا همسیایه »اثر زاهاریا استانکوسیت. در  « هاپابرهنه» گری تحولی که شاید تداعیپروسه

های کم نظیربیا زبیانی   پردازیصحنه و تصاویر همراه توصیفا ، ی سی،وتحول شخصیت ِخالد و تحوال  جامعه دهه

شناسی چون لوسین گلدمن از آثار ادبی کیه  پرداز جامعهاگر با تعبیر نظریه شود.صیقل خورده روایت میورز داده و 

دانید، موافیق باشییم ،    فرهنگی موجود هنرمنید میی   -اجتماعی -های شرایط اقتصادیای از واقعیتاثارهنری را آینه

ی نییم  تردید، آثاراحمید محمیود آینیه   مان. بیای است از فضای غال  بر مق عی از تاریخ سرزمینینهآ« هاهمسایه»

رزوهیای نسیلی را   آ هیا و ها, جنبش ملی شدن صینعت نفیت و آمیال   که در همسایهقرن ازتاریخ میهن ماست. چنان

را فقیط هنیر   رنیج آن  کنیم که عمق درد وعبورمی جنگی خانمانسوز های آتشِاز داالن« زمین سوخته»شاهدیم، در

 تصیویرگر خیون و دود وآتیش و   « سوخته زمینِ»لوی دیدگان ما هویدا کند. احمد محمود در تواند درجوادبیا  می

ینیدگان جاودانیه کنید.    آرا هر چه بیشتربرای نآزشت  ی کریه ونویسد تا چهرهویرانی جنگ هست، او از جنگ می

 ی فرودست جامعه هستند. جنگی که قربانیان اصلی آن همیشه مردم و طبقه

ورق پیاره  » کیرد ، فراتیر از   "ادبییا  زنیدان  "ی محققان ادبی معتقدند کاری که احمد محمیود در زمینیه   برخی از

ها وتصاویری کیه او  رضا براهنی ست .صحنه« آوازکشتگان» بزرگ علوی وحتی فراتراز « هایشچشم» و «زندانهای

توان احمد محمود را استاد تصویرپردازی و میتردید نظیر هست. بیدهد، واقعا بیبا موشکافی تمام از زندان ارائه می

 صحنه پردازی دانست... .

هیا و اصی الحا  مخیتص    اقلیمی و اسیتفاده از واژ ه  -های دیگر اثار احمد محمود استفاده از فضای بومییاز ویژگ 

و بیوی   شیود رنیگ  ثار اسیتفاده میی  آحتی بیشتر تشبیهاتی که در این  های خوزستان و لرستان ست.جنوب، استان

اند. های پررنگهایش حادثه محور و دارای قصهثاراحمد محمود قوی و ساختارداستانآاقلیمی دارد . پیرنگ در اغل  

ثیار  آطورکلی تم اصیلی  اند. بهمحور و دارای ق عیت محتوا ها براساس علت ومعلولی محکم بنا شده وبیشتر داستان

ثار اوست...او همواره در آت انتقاد اجتماعی از عناصر اصلی تمامی توان گفمی ست واجتماعی -احمد محمود سیاسی

هیای  دزدی و دیگیر ناهنجیاری   ی فقیر، فحشیا،  داری را کیه زاینیده  ساختارطبقاتی و سرمایه سیستم و ثارش نظام،آ

های احمد محمود غالبا کارگران، مزد بگییران  داستان های اصلیکشد. شخصیتاجتماعی است، واکاوی و به نقد می

 مده اند. آو بیکارانی هستند که از روستاها برای کار به شهر 

هیای ق یار حملیه    پیوندند که توی صحرا مثال به واگنکه در روستاها مانده اند، اغل  به گروه های یاغی میکسانی

 ثیار آهیای ایین   کنند. همچنین اغلی  شخصییت  یم میکنند و بین فقیران تقسهای آرد را غار  میکنند، کیسهمی

های مختلف در پیی روشینگیریند. درمجموعیه    های واالی انسانی که در فرصترمانآو مبارزانی هستند با  انمعترض

 ،"هیا غریبیه "ها یک نوع مبارزه و نگاه انتقادی دائم علییه بیگانیه ییا    عالوه براین "ها و پسرک بومیغریبه "داستان 

، «هیا غریبیه »هیای  بخصیوص ایین نیوع نگیاه انتقیادی در داسیتان       شیود. ی استعمارانگلیس دییده میی   هیعنی سل

ی ذهن ِشخصیت اصلی، پسرنوجوانی ها که ازدریچهپررنگ هست. در این داستان« پسرک بومی.»، «شهرکوچک ما»
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غریبیه، در جیای جیای داسیتان     های نظامی های نظامی وشود، نگاهی انتقادی به فضاهای نظامی، پادگانروایت می

هیای  دمآ و "با نگیاهی بیگانیه   همه جا سرباز بود، با زبانی بیگانه و"شود: گفته می« غریبه»مشهود است. درداستان 

 شوند ...اسیر یا کشته می "هاغریبه"دست هایش یکی پس از دیگری بهمبارز داستان

هیا حملیه   هیا بیه نخلسیتان   ها و هیژده چیرخ  در یک روز، صبح سحرصدوپنجاه نفر با جرثقیل« درشهر کوچک ما» 

هیا و ازدسیت دادن   دری بومیهای فوالدی احداث کنند ...که سب  آوارگی ودربهها، دکلکنند تا به جای مخزنمی

گونی را گااشتم زمین و کبیوتر را نگیاه    "«: شهرکوچک ما» شود. درست مثل کبوتر پسرک شان میخانه و کاشانه

ی میا را  های خانه ما، بعد اوج گرفت و دور زد. انگارکیه خانیه  مد تا باالی خرابهآهاش را خواباند. قیقاج کردم که بال

مد پایین، گردن کشیید ، پرپیر کیرد و    آ شناخت و انگار که سرگردان بود. سو  کشیدم. صفیر سوتم را شناخت،می

بی اسمان درهم شد. ته کوچه را نگاه کردم، پدرم را ندیدم. آجا که با نآاوج گرفت و رفت باال و باالتر، تا  بعد ناگهان

هیا و پسیرک   /داسیتان غریبیه  000)ص"کشییدم من مانده بودم با بار سنگینی که بایستی به دوش میی  اورفته بود و

غریبییه اسییت کییه بییر دوش پسییر سیینگینی بییومی( . کییه بییه طییور اسییتعاری حکییایتگر بییار سیینگین مبییارزه علیییه 

که پدر محکوم و مجبور شده بود به خواسیت  کند .هنگامیمی

داسیتان   "پسرک بومی "ها و بیگانه گردن نهد. داستان غریبه

داسیتان مبیارزه و بییان     عشق پسیر بیومی بیه دختیر غریبیه،     

ی استعمارانگلیس اسیت  های سیاسی و مبارزه علیه سل هایده

ها و غریبیه  ر سرانجام عشق و دوستی بومیگهمچنین حکایت

سیمان  آ» رسید. داسیتان   هاست که به نوعی محال به نظر می

داستان زندگی تعدادی از جوانان و اهیالی روستاسیت   « بی دزآ

که برای کار به شهر رفته اند ودر آنجیا بیا فقیر و تنگدسیتی و     

 ی ماالریایی کهبیکاری روبه رویند. نبی بخاطر داروی گنه گنه

شود .دختری که مجبیور اسیت بیه    گرفته مجبور به دزدی می

هیایی کیه از بسیاط دسیت     کنید. دزدی فروشیی خاطر فقر تین 

 ی ،دشیود. تیم داسیتان فقراسیت و دز    فروشانی چون قباد می

  ن نشیاَ آکیه از   های اجتماعیفری  و دیگر ناهنجاری فحشا،

کیه  « در راه»هایی چیون  گیرند.این داستان درکنار داستانمی

اسیت و  ی قدیمی پسر فقیر و دختر غنیی که بازگو کننده سوژه« وقتی تنها هستم نه » "مضمون فقر و مرگ دارد و

هیای  از داسیتان  ثیار احمید محمیود،   آمانند بسیاری از  «شهرکوچک ما» و  «پسرک بومی» ،«هاغریبه»سه داستان 

 ها تقریبا خ ی و تخت است.نآدار، محتوا محور، دارای ساختار و پیرنگ ساده و زمان حوادث در رئالیستی حادثه

ی متفیاو  و  هیا نازداستا «چشم انداز» و داستان « ب آ،خانه ای بر« هااجاره نشین» ، «باهم » های اما در داستان 

ها دست یابد. پایانی نآتواند به مفهوم میسانی نآمدرن این مجموعه هستند، ساختارشان ساده نیست و خواننده به 

ای را بیا ییک اثیرش    هر نویسنده

شناسیییند .هیییدایت را بیییا میییی

سیمین دانشور را بیا   ،«ورکبوف»

،گلشییییری را بیییا  «سووشیییون»

»  مارکز را بیا  ،«شازده احتجاب»

ساراماگو را با  ،«صد سال تنهایی

، سیییییلینجر بیییییا «کیییییوری»

و... ، احمید محمیود   «ناتوردشت»

 «هیییاهمسیییایه»هیییم بیییا   را

 شناسند.می
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راوی . انید خانه رفتهیش  به مکه نیمه استماجرای دو مرد« باهم» در داستان  باز دارند وگاه حتی ق عیتی ندارند.

زندان  ی دختر جوانش که دستگیروزنی که از غصه ،وردآها به یاد میاول شخص که زنش را در فالش بک با تداعی

دارد. میرد عاشیق زنیی    دیگرهایی با مرد حال دیالوگ همزمان در زمانِ ،اال خبری از او نیست، افسرده شدهرفته و ح

هر دو مرد درد دارند و از زندگی خسته شده اند.  .هو رفت هکه خیلی راحت از شوهریا نامزدش گاشت ،بوده هوس باز

که  ،کند و به دخترشبت و دلسوزی زن خودش فکر میکند راوی به محن مرد از زن ها با تنفر یاد میآکه اما زمانی

خبیری از او نیسیت. و بیدین ترتیی  شیاهد سیه زن       )است کیه(  مدتی  ست واهایش در زندان حاال به خاطر آرمان

 و زن وفادار و دلسوز. ، مبارز خواه وآرمانلکاته، دخترِ ،هستیم

ست. زن و مردی اداستانی نمادین   «ب آای بییرخانییه» داسییتان 

شینوند ولیی   بینند، میشاهدند، می که هیردم فروپاشیی خانیه را    

فرزنیید خییرد سالشییان هییردم بییا    که درحالی مرددند و خاموش.

وسراسر فریاد است. این داستان که  کشید  فروپاشی خانه قید میی  

شناسانه  دارای مضمون هستی شیناختی اسیت، نمیادین،   و جامعه

هم و همیراه  خواننده را بیاخود سیی   الیییه دار و میییدرن اسیییت و  

کییه داسییتانی نمییادین و   « انییداز چشییم »کنیید. و داسییتان مییی

داستانی بیه   .ستسورالیستی فیرم و  کلی متفاو  از نظر شیکل، 

هجیوم  »گراست. این داستان که از نظر فرم و مضمون، به نوعی تداعی«ها وپسرک بومیغریبه»ساختار در مجموعه 

شیان از بیکیاری و تکیرار    مردم شهری اسیت کیه حوصیله    روایتِ ،است لبرکاموآ« طاعون»ساراماگو و « دوباره مرگ

سیال و   بیایید منو بکشید سوم، هفیتم، چهلیم و  » دهد ها پیشنهاد مینآ، روزی یک مشاور به است زندگی سررفته

ذین تابو ، قاری خوش صدا مشغول شید و آ ،زنیهای سینهتشیع جنازه و در پی ش حلوا، قهوه اش و ترتی  دسته

 «. ییدآرخو  بدرمیاز 

مییدان  پیره بیه   همیزاد راوی و شی    بیرد، سر میهن بآ از ایپزود دوم داستان همراه فضای نیمه تاریکی که راوی در

شیود  ماند و کسی حاضر نمیمیرد و جنازه اش روی زمین میکه عمو بندر واقعا میزمان با زمانییند. تقریبا همآمی

که دیگران دست به میرند. در حالیبه خاک بسپاردش و پس از او مشاور و ش  پره و همه مردم شهر یکی یکی می

کیه  گیر وقیایع بییرون اسیت. درحیالی     بک پنجره اتاقش نظیاره های مشزنند و راوی هم فقط ازپشت میلهکاری نمی

بوی الشه  ،همه شهر پر از جسد شده همزادش که نیمه دیگر خودش هست، ته اتاق زیر جوقای تیره رنگی خوابیده.

 کس به فکر مبارزه و چاره ای نیست. جا را پرکرده و هی همه

شود و خیابیان هیا را   کرد ...دو پای جسد دراز میان را پر میراند و میدها را به عق  میدمآشد و جسد بزرگ می» 

بیاالتر از تیاق    انباشت . شکم مشاور بیاال امیده بیود،   شد و انگشتانش خانه را میهای جسد دراز میکند. دستپر می

زنید و  خوابید ودسیت بیه کیاری نمیی     همزاد هم که درون خود راوی ست زیر جوقا می .«های بلند میدان شهرخانه

های دیگر اثار احمد محمود یاز ویژگ

اقلیمیی و   -استفاده از فضیای بیومی  

هییا و اصییطالحات  اسییتفاده از واژ ه

های خوزسیتان  مخت  جنوب، استان

 .و لرستان ست
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نشان ورود به درون  "همزاد"دهد.. ای روانشناختی به داستان میماند که جنبهی خود راوی هم روی دست میالشه

ذهنی را وارد ی روانشناختی به داستان، عناصری از تخیل و امورِدادن جنبه رذهن و ناخوداگاه راوی است که عالوه ب

 گرایانه احمد محمود است.واقع های دیگر وتانکند که از این منظر متفاو  با داسداستان می

 رنگ شدن حس مکگر این داستان حکایت 

ی نظیام  از اتوریته "هابرماس"طورکه هاست .آننآها و گرایش مفرط فردیت در خواهی درآدمدوستی و آرمانانسان

دیگیر را بیه   ها همدنیایی انسانگوید. درچنین های اجتماعی و فرهنگی در دنیای مدرن میی عرصهاقتصادی برهمه

هیا سیایه   منفعت طلبیی در تمیامی عرصیه    حسابگری، رقابت، سودجویی و بینند، روابط کاالیی،وکاال می چشم ابزار

 هیا، شناسی اصیوال سیبک  پردازان جامعهو عشق. به اعتقاد نظریه از سیاست و روابط اجتماعی گرفته تا هنر گسترده،

های ادبیی از دل  فرینشآهمه  مکات  ادبی و

فرهنگییی  هییا، تحییوال  اجتمییاعی وضییرور 

سییاختارغال   جهنیید. و فییرم وبیییرون مییی

هیای فرهنگیی همیان    ای با ویژگیدرهربرهه

مق ع زمانی پیوند دارد. یک سیبک نگیارش   

باورهیای فلسیفی    تواند فرهنگ مسیلط و می

کند. غالی   ی خود را بازنماییغال  در زمانه

 ،جنیوب  بزرگِ یدهنویسن احمد محمود، ثارآ

رئالیسیم   سبک رئالیستی است. از نظر فرم و

عناصییر  هییایی ازاجتمییاعیِ کییه گییاه بییا رگییه

طورکیه  همان ناتورالیستی درهم تنیده است.

نویسییندگانی چییون بییالزاک و امیییل زوال ثارِآ

ناپیایرو انکارناپیایر مقیاطعی از    جزء اجتناب

تیاریخ ادبییا  کشیورایران اسیت.      از احمد محمود نییز بخشیی الینفیک    ثارِآتاریخ فرانسه یا اروپاست، بدون تردید 

های گمان او درقلهبی سیرتاریخ مقاطع داستانویسی ماست. و انکارناپایراز رئالیسم اجتماعی او بخشی اجتناب ناپایر

 ادبیا  ایران جاودانه است.

  بازگشت به نمایه
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 تاسیان
 ابتهاج )سایه(امیر هوشنگ 

 
های غیرسنتی در برگیرنده آثار هوشنگ ابتهاج )متخلص به سایه(، در اوزانِ نیمایی و قال « تاسیان»مجموعۀ شعر 

سروده و « شعرِ نو»در قال   0۹۱2تا  0۹0۷است. این کتاب به انتخابِ شاعر، شامل شعرهایی شده که او در فاصله 

براساس همین روال گزینش و « تاسیان» .ترکیبی قبل سایه نیز منتشر شده اندبسیاری از آنها در مجموعه های 

منتشر شده است. در عین حال نباید از یاد ببریم امیرهوشنگ ابتهاج دلبسته دو مکت  و دو شاعری است که بدون 

استفاده « شاگرد» اگر نخواهیم از واژه«. شهریار»و « نیما یوشیج»هی  تردیدی بر او تاثیر فراوانی گااشته اند؛ 

 .کنیم، باید بگوییم که سایه در دوران زندگی هر دو این شاعرها محضرشان را درک کرده است

که شاید آن بُعدِ اجتماعی و تالش برای سرا دور نیست، بلچنان از سایۀ غزلسایه در هیئت یک شاعرِ نیمایی آن

شود. بسیاری از منتقدانِ سایه، قوّ ِ او را در مقام یک  تر در این نوع شعر بیشتر دیدهرسیدن به ایده های بیرونی

تواند فارع از می« تاسیان»دانند، اما مخاط  مجموعه سرا نمیاش در مقام یک غزلسنگِ طراو شاعرِ نیمایی هم

ح تر شناسی و نقدِ شعر با شاعری روبه رو شود که این بار و در این اشعار تالش می کند با زبانی صریمباحثِ سبک

از جمله آثار نو اویند که در کنار شماری از غزل هایش در « ارغوان»یا « کاروان»سخن بگوید. اشعار معروفی مانند 

 .روی دیگر شعر سایه به شمار می رود« تاسیان»حافظه ها باقی مانده اند. به همین دلیل مجموعه شعر 

جلد گالینگور منتشر شده است. کتاب حاضر در در ق ع های رقعی و جیبی و با  نشر کارنامهاین کتاب توسط 

مجموعه  0۹0۷چاپ شده که شامل اشعار نوی او است. سایه در سال « سیاه مشق»راستای کتاب دیگر سایه به نام 

را که شامل اشعاری به شیوه کهن است، منتشر کرد. در این دوره هنوز با نیما یوشیج آشنا « نخستین نغمه ها»

ستین مجموعه او به اسلوب جدید است، اما قال  همان چهارپاره است با مضمونی از نوع تغزل نخ« سراب»نشده بود.

منتشر « سراب»، با آنکه پس از «سیاه مشق»و بیان احساسا  و عواطف فردی؛ عواطفی واقعی و طبیعی. مجموعه 

از غزل های خود را چاپ شاعر را دربرمی گیرد. در این مجموعه، سایه تعدادی  0۷تا  0۷شد، شعرهای سال های 

 .کرد و توانایی خویش را در سرودن غزل نشان داد که شهریار پیش گفتاری در مورد غزل درباره آن می نویسد
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زبان، هوشنگ ابتهاج دار از شاعر م رح فارسیرقعی و با جلد شومیز روکش این کتاب توسط نشر کارنامه در ق ع

شده که شامل اشعار نوی او چاپ« مشقسیاه»نام اب دیگر سایه بهمنتشرشده است. کتاب حاضر در راستای کت

ی کهن است، منتشر کرد. در را که شامل اشعاری به شیوه« هانخستین نغمه»مجموعه  0۹0۷است. سایه در سال 

 نخستین مجموعه او به اسلوب جدید است، اما قال  همان« سراب»این دوره هنوز با نیما یوشیج آشنا نشده بود. 

است با مضمونی از نوع تغزل و بیان احساسا  و عواطف فردی؛ عواطفی واقعی و طبیعی. مجموعه  چهارپاره

گیرد. در این شاعر را دربرمی 0۷تا  0۷های منتشر شد، شعرهای سال« سراب»، باآنکه پس از «مشقسیاه»

سرودنِ غزل نشان داد که شهریار های خود را چاپ کرد و توانایی خویش را در مجموعه، سایه تعدادی از غزل

های بعدی، اشعارِ عاشقانه را رها کرد و با مردم نویسد. سایه در مجموعهگفتاری در مورد غزل دربارۀ آن میپیش

گوی این اندیشه تازه اوست که در این راب ه اشعار اجتماعی باارزشی پدید پاسخ« شبگیر»گام شد. مجموعه هم

 .ای در شعر معاصر گشودراه روشن و تازه« گ از یلداچند بر»آورد. مجموعه می

است، یعنی پنجاه و پنج سال شاعریِ سایه. طبیعی 0۹۱2تا 0۹0۷کتاب دربرگیرندۀ آثار غیرِکالسیک سایه از سال 

همۀ شعرهای کوتاه و بلند سایه در  .است که حجم کتاب با سال هایی که در پس آن است چندان تناسبی ندارد

ق عه شعر تعلق می گیرد. در واقع از کم حجم بودن کارنامه ی ۶/0ق عه است که به هر سال تقریبا  ۱۵این کتاب 

شعری شاعری چون سایه در عرصه ی شعر نیمایی باید گله کرد. اگر ل ف انباشت سال های دراز نبود سایه شاعری 

اره یا از فرعیا  آن هستند کم کنیم، تقریبا غیر فعال محسوب می شد. اگر بیست شعر اول کتاب را هم که چهار پ

می بینیم که سایه در عمر شاعری خود سالی یک شعر نیمایی سروده است. البته اگر غزل ها و سایر شعر های 

  . کالسیک او را به این آمار اضافه کنیم وضع تا حدودی بهتر می شود

یرد و اال طبیعی است که در دوران شاعری پیداست منتقد از این آمارگیری و تقسیم بندی هدف خاصی را پی می گ

که پر بارترین سال شاعری 0۹۹2او سال هایی وجود دارد که در زمینه ی شاعری پربار و برکت است ، مثال در سال 

هفت شعر نیمایی سروده است و در  ۷2هفت شعر و در سال ۹0ده شعر و در سال  ۹0اوست یازده شعر و در سال 

، ۵۵، ۵0، ۵۹، ۵0، ۵0،  ۶۵، ۶۷، ۶0، ۶0، ۶2، ۷۷، ۷۶، ۷۷، ۷0، ۷۹، 0۱، 0۵، 0۷ ،02،00، ۹۷، ۹۵سال های 

 های دیگری شاعری کرده است.هی  شعری ثبت نشده است. به یقین او در این سال ها در زمینه ۵۷، ۵۱

ود سفر یا رکه کسی میای است در گویشِ گیلکی. این کلمه را دربارۀ وقتیکلمه« تاسیان»بر پایۀ توضیح سایه، 

تنگی ناشی از جایِ خالیِ آید، حسّ ِغم و دلغمی که از نبودنِ کسی پیش میگویند. به تان نیست، میدیگر پیش

اما  .اش وجود ندارددر زبانِ فارسی برای "بودنِ جاخالی"گزینی غیر از جای ایم.کسی که به حضورش عاد  کرده

”. جای کسی خالی بودن“آید این قدری از پسِ معنی ِتاسیان بودن بر نمیکند؛ آنهمین معادل هم ادای دین نمی

که با نبودنِ او خود  را هم گم ، از بسرودا  به هی  کاری نمیشود، یعنی دست و دلوقتی خانه تاسیان می

ای، جایی ای، دستشوییجام داده و توی کمدِ لباسی، آشپزخانهتر کارش را انایم. با بُغض کاری نداریم چون قبلکرده

گویا به حالتی »ابتهاج، دربارۀ این کلمه نوشته: «ِ تاسیان»یزدانی خرم درمعرفی کتابِ  .به ثمر نشسته است

شد در شود. شاید مترادفِ تولّد باگویند بعد از مرگ، سَکَراتی که بعد از رها شدنِ جان، انسان به آن دچار میمی

 «. جهانِ فانی، منتها با درکی همه جانبه و غیرقابل اغماض

 )کلیک یا لمس کنید( خواندخود را می "تاسیانۀ"دهد و را شرح می "تاسیان"کلمه  "سایه"در این کلیپ، 

https://1shadmehr.com/wp-content/uploads/2019/01/Tasian_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87.mp4?_=1
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 آه، ای واژۀ شوُم!

 یه(خوانش تاسیانه با صدای شاعر: امیرهوشنگ ابتهاج )سا

 )ویدئو کلیپ( 

 

 تنگ ِ غروبی خفه بودخانه دل

 اممثل ِ امروز که تنگ است دل

 پدرم گفت چراغ 

 وَ ش  از ش  پُر شد

 من به خود گفتم یک روز گاشت

 مادرم آه کشید:

 زود بر خواهد گشت!

 ام لغزیدابری آهسته به چشم

 ام بُردو سپس خواب

 همه درداینکِه گمان داشت که هست 

 در کمین ِ دل ِ آن کودک ِ خُرد؟

 رفت کسیآری آن روز چو می

 اش را باورداشتم آمدن

 دانستممن نمی 

 معنی ِهرگز را

 تو چرا باز نگشتی دیگر؟

 آه، ای واژۀ شوُم

 ام با تو هنوزخو نکرده ست دل

 من پس از این همه سال

 چشم دارم در راه

  ام، آه!که بیایند عزیزان

 

 

 بازگشت به نمایه
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 داستان در بوته
 نقد و بررسی هجده رمان و مجموعه داستان

 رضا خندان )مهابادی(

 

 / 0188پدیدآور: رضا خندان )مهابادی(/ ناشر: ماهریس/ تاریخ چاپ: 

 160/ تعداد صفحات: نسخه 122تیراژ:  مکان چاپ: تهران/

اثر رضاخندان)مهابادی(، نویسنده و منتقد  "داستان دربوته"اطالع پیداکردیم که به تازگی کتاب  گ:نژرا
برد، ازسوی ادبی، عضو دبیران کانون نویسندگان ایران، که هم اکنون برای تحمل جزا درزندان به سر می

شود با این امید انندگان میانتشارات ماهریس منتشر شده است. معرفی مختصری ازاین کتاب تقدیم خو
 که با خرید و مطالعه آن با این نویسنده و منتقدِ توانا آشنایی بیشتری پیداکنند.

 

بخش نباشد، به همان اندازه الزم است. خواندن نقد داستان گرچه ممکن است به اندازۀ خواندن داستان لا 
اثری بسزا دارد، یک دلیلش اثرگااری آن بر ذوق و نویسی ای در اعتالی داستاناگر نقد سالم، اصولی و حرفه

اش فراتر از خود داستان است؛ زیرا انتخاب ادبی خوانندگان است. نقد سالم مع وف به داستان اما اثرگااری
شود. شاید نیاز به توضیح دربارۀ اثر نقد بر نویسنده نباشد. این نکته که نویسنده و خواننده را نیز شامل می

رساند، دیگر در  داستان به زیاد  توجه و بهترشدن کار نویسنده یاری می آشکارکردن ضعف و ق نقد از راه
نویسانی که داستانشان جزء معلوما  عموم شده است؛ اما فقط این نیست. حضور نقد قوی حتی به داستان

نقد چشم ناظر کند؛ زیرا یکی دیگر از کارکردهای نقد، نظار  است. شود نیز کمک مینقد و بررسی می
 جامعه یا به طور مشخص جامعۀ ادبی گسترده است؛ آن هم نه ناظر 
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شود نویسنده حضور کند. جریان نقد باعث میسنجد و داوری میزند، میطرف بلکه ناظری که محک میبی
، «اعتنایی دیدنبی»یک چشم ناظر را بر آثار خود احساس کند و با وسواس و دقت بیشتری بنویسد. 

احساس غال  میان اکثر نویسندگانی است که در جامعه بدون نقد « نادیده گرفته شدن»و « شدگیرها»
 .نویسندمی

گاارد و به حوزۀ ناخودآگاه مربوط است و از این راه عواطف مثبت داستان بر بُعد عاطفی وجود آدمی اثر می
نی وجود مؤثر و به حوزۀ آگاهی مربوط کند. نقد داستان بر بُعد ذهو منفی را سست، محکم، نفی یا ایجاد می

تأثیر است؛ اما است؛ البته به این معنی نیست که داستان بر رشد ذهن و آگاهی و نقد داستان بر عواطف بی
کند، پس به زبان صریح و روشن این تأثیرا  کارکرد اساسی و اصلی آنها نیست. نقد، آشکاری و هویدایی می

 .د استو من قی خردگرا و علمی نیازمن

ای است از نقد و بررسی چند رمان و مجموعۀ داستان که نویسنده در طول سالیان اخیر این کتاب مجموعه
اند که منتشر شده بوده« برگ هنر»مجلۀ « نقد معرف»نوشته است. بخش اعظم این م ال  قبال در صفحۀ 

نام ایرانی و هم ندگان صاح اند. در این مجموعه هم نقد آثار نویسدر اینجا با ویراست منتشر شده
شده یا نوقلمان وجود دارد. به این ترتی  مشتی از خروار داستان فارسی ایران در نویسندگان کمتر شناخته

های اخیر فراهم آمده است که نویسنده امیدوار است بتواند سال
ای راست و درست از کل باشد. در این مجموعه چند رمان و شمه

شدۀ خارجی نقد و ز نویسندگان شناختهنامه هم ایک نمایش
 .بررسی شده است

در این کتاب رمان یا مجموعۀ داستان یک نویسنده نقد و بررسی 
شده است. برای آمادگی بیشتر و شناخت بهتر خواننده یک داستان 
کوتاه از مجموعۀ داستان و چند مجموعه داستان و چند صفحه یا 

ش از متن نقد آورده شده یک فصل از رمان مورد نقد و بررسی پی
ای که مجموعۀ داستان یا رمان را است؛ به این ترتی  حتی خواننده

 .خواندنخوانده است، با آگاهی و اطالع بیشتر نقد داستان را می

ها و عناصر کارگیری تکنیکتنها توانایی قلمی نویسنده را در بهدر این مجموعۀ نقدها، نویسنده کوشیده نه
شناسی اثر برسد. زیبایی« شناسیزیبایی»آمده در داستان را نیز بررسی کند و به ینش فراهمداستان بلکه ب

 .کار یا مرتجع باشدتواند رادیکال و پیشرو، محافظهمی

 :فهرست مطالب کتاب

ها/ های ش / پشت درخت تو / قهرمان فروتن/ سکو رمان/ ملک آسیاب/ سایه گفتار/ بخش یکم:پیش
/ پدرکشتگی/ آخرین انار دنیا/ ساعت !که در قسمت اشیای گمشده پیدا شدپدرم/ زنیهای حصار و سگ

 آمریکایی

اشرف درویشیان/ نگاهی به زنان در های کوتاه علیمجموعه داستان/ بررسی موردی در داستان بخش دوم:
ااینجا خانۀ من آدم/ خانۀ کوچک مهای کوتاه سیمین دانشور/ اگر جنگی هم نباشد/ مُردۀ نو/ب نیداستان

 است/درشتی
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 روزهای سپری شده من

بهروز م ل  زاده–گنجعلی صباحی   

 

  00۱۷او درسیال   . اسیت ربایجیان  ذآ از چهره های درخشان و فراموش نشیدنی ادبییا  داسیتانی    گنجعلی صباحی

پس ازهشتاد و سه سال زندگی پرافت وخییز امیا   و چشم بر جهان گشود  شمسی  در روستای میاب شهرستان مرند

چشم بر جهان فرو بسیت. از آقیای گنجعلیی صیباهی آثیار       شمسی  0۹۶۱ پربار، در روز پانزدهم شهریور ماه  سال 

 نوشتاری فراوانی به جا مانده است که برای نمونه می توان ازکتاب های زیر نام برد :

وزهای سپری شده من( که دراصل زندگی نامه خود اوست که در سیال  ر« ) اؤتن گونلریم»خاطره  –* کتاب رُمان 

 در تهران  به چاپ رسیده.0۹۵0

)داستان هائی از فجایع زندگی( که مجموعه ای ازچشم « حیا  فاجعه لریندن حیکایه لر»* کتاب مجموعه داستان 

روستا ها، در حق روستائیان اعمیال  دیده های خود نویسنده است ازظلم و ستم  بی شماری که خان ها و اربابانها در

 میکردند.

به حوادث و روییداد هیای تلیخ و نیاگوار بعید ازشکسیت جنیبش ملیی دموکراتییک          اثر  )شاهین(. این« قارتال* » 

مربوط می شود. بیه حیوادث خونبیاری کیه      0۹0۷ – 0۹00 درسالهایسید جعفر پیشه وری آذربایجان به رهبری 

به عمل آمد و بسییاری در آن حیوادث بیه     محمد رضا شاهان ستم پیشه  وغارتگر ازطرف نیروهای ارتش وغداره بند

 خاک و خون کشیده شده وتار و مار گشته  و به امان خدا رها شده بودند.

)شعرهای ما، همگام با زمان( این کتاب حاوی نوشته هائی اسیت کیه طیی    «  رشعریمیز زامانال آددیمالی» * کتاب 

العاتی درباره شاعران معاصری کیه اشعارشیان همگیام بیا زمانیه پییش مییرود دراختییار         آنها، گنجعلی صباحی، اط

 خوانندگان قرارمی دهد. 
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 توضیحات 

 .زندگی نامه ای سرشار از عشق و عاطفه و سرشار از ل افت و احساسا  نیکو

حکایتی از دردها، رنج ها، شادی ها و عبور از روزهای پر فراز و کتابی جااب، 

نشی  زندگی. متنی که در هیی  کجیای آن نفیر  و کینیه تیوزی مشیاهده       

نخواهد شد و جز برای انسان دوستی کلمه ای به کار برده نشده است. لحنیی  

نیکو و کالمی بزرگمنشانه حتی در قبال دشمنان و بدخواهان. اثیری شیگرف   

  .زیبایی تمام روایت شده است و تاثیراتی خوب بر مخاط  می گاارد که به

 ” گنجعلی صباحی“خاطرا  

به سیر و سرگاشت سرشار از رنیج   زندگی نامه و یا نگاه گارائی است « سال های سپری شده من» خاطرا  کتاب 

زاده  ترجمه بهروز م لی   باسرشناس آذربایجان، که شخصیت اجتماعی و نویسنده  ،استاد گنجعلی صباحیو شکنج 

   رسید. شربه نازسوی انتشارا  دنیای نو  0۹۷۹درپاییز  ،به زبان فارسی

ای کیه بیر آن   زاده مترجم ایین کتیاب در مقدمیه    بهروز م ل 

نوشته، پس از توضیح چگونگی دستیابی به آن  و چرائیی آغیاز   

 به ترجمه آن از جمله می نویسد :

جلییل محمید    نوشته ،«کمانچه»ی نمایشنامه تازه ترجمه » ...

در سوئد منتشر شده بود. کیار   «نشر دوستی»زاده از سوی قلی

سیاز گفیت وگیویی شید بیین مین و       زمینه «کمانچه»یترجمه

میال  » دوست عزیزم احد واحدی درباره نقش و اهمییت مجلیه   

زاده. و مدیر و بنیانگاار آن یعنی جلیل محمد قلیی  «نصرالدین

را بیه   «اؤتین گیؤنلریم  »همان زمان او پیشنهاد کرد تیا کتیاب   

فارسی برگردانم. صادقانه بگویم تا آن دم نه نیام ایین کتیاب را    

 شناختم. آن را می شنیده بودم و نه نویسنده

او بییا تعریییف از کتییاب و نقییل سرگاشییت شیینیدنی گنجعلییی  

تیوانم آن  این کتاب را در وجود من بیدار کرد. وقتی از او پرسیدم چگونه می آشنایی و بعدها ترجمه انگیزه صباحی،

 اش داشت در اختیارم گااشت. ای از آن کتاب را که در کتابخانهرویی، تنها نسخهکتاب را پیدا کنم؟ او با گشاده

شید بیه راحتیی آن را زمیین     ، اما پرکشش بود که نمیی کتابی کم حجم «اؤتن گؤنلریم»کتاب را یک نفس خواندم. 

هیای انسیانی شیوریده بیود در     ها و شیادی گر دردها، رنجی آن حکایتگااشت. نثر کتاب زیبا و دلنشین و درونمایه

 استاد صباحی برایم جال  و آموزنده بود.  ی«هاگار از رنج» کشاکش زندگی. شناور شدن در امواج متالطم

شیود. رواداری عنصیر سرشیتی    خواننده در سراسر این زندگینامه جز با عشق به انسان وانسان دوسیتی روبیرو نمیی   

هیای  ی انسیان ی را برگزییده کیه شایسیته   اندیشه اوست. حتی در مورد دشمنان و بدخواهان خود نیز لحن و کالمی 

 ژرفنگر، خردمند و صلح دوست است. 

اؤتین  »کتاب را یک نفیس خوانیدم.   

کتییابی کییم حجییم، امییا   «گییؤنلریم

شد بیه راحتیی   پرکشش بود که نمی

آن را زمین گااشت. نثر کتاب زیبیا  

ی آن و دلنشیییییین و درونماییییییه 

هیییا و گیییر دردهیییا، رنیییجحکاییییت

های انسیانی شیوریده بیود در    شادی

 کشاکش زندگی

سراسییر اییین خواننییده در 

زندگینامه جز با عشق بیه  

انسییان وانسییان دوسییتی  

شیود. رواداری  روبرو نمیی 

عنصییر سرشییتی اندیشییه  

 اوست
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توزی کند یا تخم  خورید که حکایت از دشمنی و کینای بر نمیدر سراسر این زندگینامه پررنج، شما حتی به اشاره

 ....«ها بپراکندنفر  و عداو  میان انسان

 
  بازگشت به نمایه
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ایران تحّوالت   تاریخ   سالسی راوی   چیستا، 172   

 

 سال تاریخِ تحوّالتِ ایرانچیستا، راویِ سی
 نویسنده: خسرو باقری

 

 0۹۶2نخستین شماره مجله چیسیتا، در شیهریور   

منتشر شید و آخیرین شیماره آن تیاریخ بهمین و      

را بر خود دارد. به این ترتی  چیستا  0۹۷2اسفند 

نزدیک به سی سال، غیر از فاصیله زمیانی تیرمیاه    

، رویدادهای مهم اییران و  0۹۶0شهریور تا  0۹۶0

  .جهان را بازتاب داد

ها کوشید با نشر چیستا در تمام این سال

های نویسندگان، پژوهندگان و مترجمان مقاله

های مدافع انسان خردمند و استوار، بر اندیشه

های جامعه کش، ریشه مشکال  و دشواریزحمت

حفظ هایی مبتنی بر حلایران را بیابد و راه

های استقالل، رعایت عدالت اجتماعی، آزادی

های جهان، ارائه اجتماعی و فردی و دوستی ملت

  .کند

در همین حال، چیستا با انتشار آثار ادبی و هنری 

مترقی ایران و جهان تالش ورزید تا انگیزه مردمان 

دوستی، کند و روح سلحشوری، انسان این سرزمین را برای پیشرفت و برقراری عدالت و آزادی، تواناتر و نیرومندتر

 .دوستی و حفظِ محیط زیست را در آنان زنده و پویا نگاه دارد و پرورش دهددانشوری، هنرپروری، صلح

 

 تومان001222/ قیمت: 0022ناشر: پژواک فرزان/ چاپ اول: 

 200-66718616تلفن تماس و سفارش خرید در ایران: 

 

  بازگشت به نمایه
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شهریاری پرویز استاد هایاشاره 173   

 

 های استاد پرویز شهریاریاشاره
 یاد پرویز شهریاری در مجلۀ وزینِ چیستاهای زندهگزیدۀ اشاره

 به کوشش: خسرو باقری

 

استاد پرویز شهریاری، گوهری از گوهرهای مردم 

کش و محروم جهان بود که در زمانۀ خروش زحمت

آالم و دردها برای آزادی و عدالتِ اجتماعی، از میانِ 

  برخاست و تابیدن گرفت؛

های جهان، که در دامنِ پُر مِهرِ مردمِ آرشی بود از آرش

های جهان را با تیرِ ترکشِ دانش و فرودست بالید تا افق

 تر کند.فرهیختگی خود، گسترده

دهنده راهِ دانشوران و فرهیختگان پرویز شهریاری، تداوم

های ترین دورهرهایرانی بود که در دشوارترین و تی

کار، فضیلتِ ها و سوداگران تبهپادشاهان، خلفا، خان

انسانِ ایرانی را پاس داشت و سهم خود را در بنای 

تمدّن و مدنیّتِ بشری ایفا کرد. شاید گوته، شاعر بزرگ 

هایی است که گفته جهان، در توصیف چنین انسان

 است: 

راه اش در وجو و تالش جاودانهانسان در جست"

 ."حقیقت، زیبا و بزرگ است

 تومان071222/ قیمت: 0022ناشر: پژواکِ فرزان/ چاپ اول: سال 

 200-66718616تلفن تماس و سفارش خرید در ایران: 

 بازگشت به نمایه
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1411 آبان 8 شمارۀ اُمید؛ و دانش 174   

 

 0022آبان  0دانش و اُمید؛ شمارۀ 
نامۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با جُستارهایی خواندنی پیرامون مناقشۀ مرزی ایران و آذربایجان؛ امپریالیسم و دو ماه

 ضد امپریالیسم در جهان؛ صفحات ویژۀ هنر و ادبیات و تحوّالتِ افغانستان و دیگر مطالبِ متنوّع انتشار یافت. 

  
 :خوانیممی "دانش و امید"در شمارۀ جدید 

؛ «خاتون»پیرامون بررسی تاریخ مناقشۀ مرزی ایران و آذربایجان؛ تاریخچۀ سندیکاهای کارگری در ایران؛ نگاهی به وارونگی  
« پایریاب ال»ها؛ درسی از کلیله و دمنه برای امروز؛ بزرگداشت میکیس تئودوراکیس؛ نقدِ نشینی به میان تودهضرور ِ عق 

گیری چین تا اعتصابِ ان: جنگی برای سودِ انحصارا ؛ از رؤیای سوروس برای تغییرِ سمتپوپر؛ پیرامون تحوّال ِ افغانست
دارِ هیتلر تا یورشِ ضدّ ِانقالب در تونس؛ از مقابلۀ پیمان شانگهای با برتری دالر لکوموتیورانانِ آلمان؛ از حامیانِ کالن سرمایه

 تا تهدید استرالیا توسط آمریکا؛ و... 

 دانلود رایگان فایل پی.دی.اف 
 لینک در گوگل درایو

https://drive.google.com/file/d/61H-0
2XxYZngnaq5009B00vhsLkJNzrTQ/view?usp=sharing 

 و مردم لینک در کانال تلگرامی دانش
https://t.me/DaneshvaMardom/056 

 
گیرد و دست اندرکاران این به شکل رایگان در فضای مجازی در دسترس عالقمندان قرار می "دانش و امید"نشریۀ 

 نشریه مسئولیتی در قبال نسخۀ چاپی آن در بازار بر عهده ندارند.
 
 

  بازگشت به نمایه

 

https://drive.google.com/file/d/16H0-2XxYZngnaq9305B03vhsLkJNzrTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16H0-2XxYZngnaq9305B03vhsLkJNzrTQ/view?usp=sharing
https://t.me/DaneshvaMardom/391
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بند شش در هجایی منظومۀ -بیداری یک تاریخ   175   

 

 منظومۀ هجایی در شش بند -تاریخِ یک بیداری

 احسان طبری/ ویراستِ جدید 
 

این منظومۀ هِجایی در بارۀ نسلِ گاشتۀ روشنفکرانِ انقالبی که در جامعۀ نیمه مستعمره و نیمه  توضیح شاعر:
کشانِ سالگی شهاد  رهبرِ فقید زحمتبه مناسبت ده 0۹0۱فئودالِ رضا شاهی به اندیشۀ اِرانی پیوستند، در سال 

های هِجایی از این ن هنگام، سُرودنِ منظومهسُروده و به خاطرۀ وی اهداء شده است. در آ "دکتر تقی اِرانی"ایران، 
پیش رانده، ولی این کیفیّت نوع، در ادبِ شعرِ فارسی سابقۀ چندانی نداشت. اینک شعرِ فارسی از بسیاری جها  به

های رود از فعلیّتِ موضوع و برخی تازگیگمان نمی
 منظومۀ حاضر بکاهد. )احسان طبری(

 "تاریخِ یک بیداری"شعرِ بلندِ  توضیح ویراستار:

)منظومۀ هجایی در شش بند( اگر مهمترین سُرودۀ 

زنده یاد احسان طبری نباشد، امّا به لحاظِ محتوای 

اتوبیوگرافیکِ آن و از بُعدِ شناختِ بهتر زمینه و زمانۀ 

شمسی، بی شکّ مهمترین  02و  02شاعر در دهه های 

یح سُروده دربارۀ دورانِ زندانِ اوست که بر پایۀ توض

به مناسبت دهسالگی شهاد  رهبر فقید "شاعر 

سُروده و به خاطرۀ  "دکتر تقی اِرانی"زحمتکشانِ ایران، 

. طبری دراین منظومه با ذکر "وی اهداء شده است

جزئیاتی از پدر و مادر و برادرش که در سربازی 

خودکشی کرد، تا مناسباتش و نحوۀ بازداشت و آشنایی 

گوید که متن اِرانی در زندان و تحوّلِ روحیِ خودش پس از قتلِ ناجوانمردانۀ اِرانی میو دیدارهایش با دکتر تقی 

متن سراپا اشکالِ نسخۀ با چاپ شده است، امّا در مقایسه  0۹۷۹سال  ۱مجلۀ دنیا شمارهکامل و دقیقِ آن در 

های که در سایتهای متعددی در فضای اینترنتی نشریافته، شوربختانه تفاو  "انجمن دوستداران احسان طبری"

بازنویسی و ویرایش شده و در  0۹۷۹سال  ۱فاحشی دارد... متن حاضر بر اساس متن مندرج در مجلۀ دنیا شماره 

 های دُشوار افزوده شده است. )امید(نامۀ انتهای این سُروده، معنای برخی واژهواژه

 
  0022لینک دانلود رایگان منظومۀ تاریخ یک بیداری/ ویراست جدید/ مهر 

https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=95025 

 

 

  بازگشت به نمایه

 

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-3-01-1353-08.pdf
https://files.pdftarikhema.com/pdf/sher/bidari.pdf
https://files.pdftarikhema.com/pdf/sher/bidari.pdf
https://files.pdftarikhema.com/pdf/sher/bidari.pdf
https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=54324
https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=54324
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 هفت نامه به مرتضی کیوان
 توان مرتضی کیوان را فراموش کرد؟مگر می

 سیدمحمد طباطبایی

 با سیدمحمد طباطبایی، نویسندۀ کتاب  "ایبنا"گفتگوی خبرگزاری 

 

، نشر 0۹۷۷)مرداد " هفت نامه به مرتضی کیوان"کتاب  شاعر و نویسنده در مقدمۀسیدمحمد طباطبایی، 

پاسخ به این سؤال که مرتضی کیوان کیست، نه چندان آسان و نه خیلی سخت است؛ سَهلِ "است: آرادمان(  گفته 

کیوان یک شاعر  دغدغه در پاسخ به سوال ماکور گفت مرتضیتوان خیلی آسان و بیمُمتَنِع است، مثل خودش. می

شمسی توسط پهلوی دوم اعدام نظامی شد. اما از سویی دیگر  ۹2و منتقد ادبی بود که در اوج جوانی در دهه 

او عبور کرد چه اینکه مرتضی کیوان در شعر فقط شاعر نبود، در  معرفی توان به سادگی با همین یک تعریف ازنمی

ط منتقدِ ادبی نبود. کیوان این همه بود و بیش از این همه. و بسیار نویس نبود، در ادبیا  فقم بوعا  فقط روزنامه

بود. نه تنها ناقص که حیف است اگر در معرفی کیوان به همسر پوراندخت  سل انی پوراندخت همسر تر اینکه اومهم

اری کیوان ای از ماندگسل انی بودنش اشاره نشود، دور از عدالت، انصاف و حتی من ق است؛ چه اینکه بخش عمده

به دلیلِ ماندن پوری خانم سل انی بر سرِ عشقی است که عاشق بر دار رفت و معشوق بر عشق ماند. آری، در معرفی 

کیوان در کنار همه عناوین باید گفت: همسرِ پوراندخت سل انی. چنان که در معرفی پوراندخت سل انی هم گفته 

 ".ه، مادرِ کتابداری نوین ایران و همسرِ مرتضی کیوانشود، نویسنده، مترجم، کتابدار، استاد دانشگامی

های هفت نامۀ ؛ عنواناز پوری، و از شما؛ از مهربانی، شویشما نیست نمی، زندانِ قصر، کافه، ادبیّا ، از ش ِ اعدام 

روزگار، هوشنگ نامِ همنویسنده به مرتضی کیوان مندرج در این کتاب است. در پایان نیز شعرهایی از شاعران به
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ابتهاج، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو و سیاوش کسرایی در رثای مرتضی کیوان آمده است. اینک متن این گپ 

 .وگفت

☘ ☘ ☘ 

گارد و نام او در تاریخ ادبیا  معاصر ماندگار شده است؛ با این حال نسل امروز ن میسال از مرگ مرتضی کیوا ۶۶

 کمتر از او شنیده؛ چه شد که به سراغ مرتضی کیوان رفتید؟

مرتضی کیوان، آدم بسیار مهمی در حوزه ادبیا  معاصر ماست؛ با این حال آن طور که باید و شاید شناخته نشده و 

شناسند. آنهایی هم که نسالن ما مرتضی کیوان را نمیایم. متاسفانه بسیاری از همندانستهما نیز قدر او را 

بله گوید شناسی؟ میکنیم که مرتضی کیوان را میشناسند در حدّ ِیک اسم است و زمانی که از آنها سوال میمی

مرتضی کیوان بپردازیم تا متوجه آن  شناسد. اگر بخواهیم به اهمیت جایگاهشناسم؛ اما واقعیت این است که نمیمی

هایی که مهدی مظفری ساوجی های نجف دریابندری برویم؛ مجموعه مصاحبهشویم بهتر است که به سراغ مصاحبه

که « مرتضی کیوان»با نجف دریابندری گرفته و در کتابی از سوی انتشارا  مروارید منتشر شده است. در کتاب 

و نوشتارهایی از مرحوم نجف دریابندری و دیگران درباره  رده، نیز یک مصاحبهگردآوردی کشاهرخ مسکوب مرحوم 

 ها به جایگاه و نقش مرتضی کیوان پرداخته شده است.مرتضی کیوان آمده است که در آن

ای که شما از متاسفانه از مرتضی کیوان اثری باقی نمانده تا نسل امروز قضاوت کند. آیا این تاثیرگذاری

 نسالن او مشهود است؟کنید در آثار همیآن صحبت م

نیما یوشیج و  اند. مهدی اخوان ثالث، شاملو، بله. شاعران بسیار زیادی برای مرتضی کیوان و غم فراق او شعر سروده

تر است. اگر به خاطرا  هوشنگ شاملو از همه م رح« سالِ بد»سیاوش کسرایی از این جمله هستند که شعر 

کند و هنوز که هنوز است عکس مرتضی هم نگاه کنیم از کیوان روایت می« اندیشپیرِ پرنیان»ابتهاج در کتاب 

شود )که آخرین کیوان بر دیوار اتاق آقای سایه هست و هنوز که هنوز است هر جا صحبتی درباره مرتضی کیوان می

 دارد. را بر دلداغِ مرتضی گوید که هنوز بار در نکوداشت پوری سل انی بود( صریح می

 جای نمانده است؟چرا هی  اثری از این شخصیت تاثیرگذار به

اینکه اثری از مرتضی کیوان وجود ندارد، به دلیل آن نیست که او اثری نداشته است. متاسفانه بسیاری از آثار او 

گویم که رسد. باز هم میهای پوری سل انی هم به جایی نمیرود و پیگیریَشود، از بین میوقتی دستگیر می

 مرتضی کیوان آدم تاثیرگااری بوده که ناشناخته مانده است.

کنند. در میان این آثار برند و نابود میطور که مطرح کردید، نیروهای پهلوی تمام آثار او را میهمان

 رمان یا مجموعه داستان کاملی هم وجود داشته است؟

کرد که من شاعر یا دانست و همیشه صراحتا اعالم میینویس نممرتضی کیوان هی  وقت خودش را شاعر یا داستان

نویس نیستم. البته در کتابم به این موضوع اشاره کردم که او یک طرح رمانِ مفصلی داشته و شعرهای داستان

 زیادی هم داشته که همه از بین رفته است.
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 اید؟اصر داشتهآیا شما در کتاب خود سعی در معرفی مرتضی کیوان و نقشِ او در ادبیّاتِ مع

اش شود و به جایگاهسالگی اعدام می ۹۹مند به شخصیت مرتضی کیوان هستم، او فردی است که در من عالقه

است. او به  نوشتن نامه شدید او به عالقۀ رسد. یک ویژگی مرتضی کیوان که برای من خیلی جااب است،نمی

های زیادی را برای سایه است. مثال مرتضی کیوان نامه نوشته دیده نامهنزدیکان خودش، حتی آنها که گاهی می

دیده. مرتضی کیوان نامه ای چند بار او را مینوشته است در حالی که سایه دوست صمیمی و نزدیک او بوده و هفته

کنند. همچنین مرتضی کیوان برای پوری سل انی نوشته، در حالی که آنها با هم نامزد بودند و بعدا ازدواج می

های زیادی را برای احمد شاملو نوشته است. البته بیشتر از همه برای مرحوم ایرج افشار نامه نوشته؛ بیش از هنام

خواهد این نکته را بیان کند که او دوست داشته ها بیانگر عالقه او به نامه نوشتن دارد و مینامه. همه این 022

اید برای ادای دین به مرتضی کیوان و شناساندن او به جامعه هایش را در قال ِ نامه بیان کند. من فکر کردم شحرف

ای کنندههای خستهاش کتابای پژوهش که حاصلهای کلیشهشدم از شیوهباید کاری کنم. البته باید دور می

 کند. فکر کردم که شیوۀ معرفی مرتضی کیوانخواند و با آن ارتباطی برقرار نمیشود که نسل امروز آن را نمیمی

باید به شکلی باشد که جاابیت داشته باشد. بر همین اساس رسیدم به آن چیزی که مورد عالقۀ مرتضی کیوان بوده 

سال پس از مرگ مرتضی کیوان برای او نامه بنویسم. در  ۶۶است؛ یعنی نامه. فکر کردم که خوب است که بیایم و 

ها، هم وایتی هم از امروز بیان کنم. درواقع نامهها ضمن معرفی مرتضی کیوان برای نسلِ امروز یک راین نامه

 گزارشی است به مرتضی کیوان، و هم معرفی مرتضی کیوان برای نسلِ امروز است.

 ها به چه موضوعاتی اشاره کردید؟در این نامه

است.  ها، موضوعاتی است که مرتضی کیوان به آن عالقه داشته است. برای مثال یکی از موضوعا  کافهمحورِ نامه

ای آنها جلسا  مهم ادبی بوده است. شما فکر ها عالقه داشته و جلسا  کافهنشینی و دورهمیکیوان خیلی به کافه

ها بودند و شاملو، حسین محجوب و این دست آدمنشینی آنها پوری خانم سل انی، سایه، کنید که در جلسا  کافه

ها، زندان قصر است، یعنی جایی که در آنجا کیوان اعدام کردند. یکی دیگر از موضوعا  نامهمینقدِ شعر در آنجا 

پردازد؛ کسی که نام مرتضی کیوان را زنده نگه داشت. پوری خانم شود. یکی دیگر به پوری خانم سل انی میمی

پای آن عشق نشست؛ چراکه  سال به ۶2فقط چهار ماه با مرتضی کیوان به طور رسمی زندگی کرد اما بیش از 

پردازد؛ موضوعی که ها به ادبیا  میافتد. یکی دیگر از نامهعشق برای او تکرار شدنی نیست و تنها یک بار اتفاق می

پردازد. همان موضوعی که شما به مورد عالقه مرتضی کیوان بود. یکی دیگر از آنها به نبود اثر از مرتضی کیوان می

 آن اشاره کردید.

 نام مانده است؛ فقط به دلیل نداشتنِ اثر؟او تا این حدّ گُم چرا

اند تا مرتضی کیوان نیست شود. شهربانی وقتی به نه. به نظر من ابر و ماه و خورشید و فلک دست در دست هم داده

ماندن هی   کند و اجازه باقیبرد و نابود میهای او را میها، آثار و کتابنوشتهبرد همه دستمنزل او یورش می

ها و آثاری که کیوان نوشته بوده را از ترس اینکه به دست نیروهای پهلوی نیفتند دهد. دوستانش نامهچیزی را نمی

شود هی  چیزی از مرتضی کیوان باقی نماند. نکته دیگر اینکه قبرِ برند و این اتفاقی است که باعث میاز بین می
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ساحت ِ گور ِ تو سروستان شد، »گوید که شود و سایه میعد پارک میمرتضی کیوان در جایی است که چند سال ب

سازند و از این رو شود و ساختمان میبعد از آن هم پارک خراب می« ای عزیز ِ دل ِ من تو کدامین سروی؟

 مرتضی کیوان به یادگار نمانده است. توانیم بگوییم که هی  چیزی ازمی

 دیل آن به خانۀ موزه وجود دارد؟آیا تالشی برای حفظِ خانه او و تب

ای که با مادر و خواهرش در چهارراه مولوی در آن زندگی او خانه مشخصی در تهران نداشته؛ هی  نشانی از خانه

کرده نیست. بعد از ازدواج هم که خانه مشخصی نداشته چراکه او فقط چند ماه با همسرش زندگی کرد و بعد می

ف، معتقدم که نام مرتضی کیوان هی  وقت حاف است. با همۀ این اوصاای هم از او نماندهاعدام شد. پس خانه

ها باید بمانند و جاودانه شوند و مرتضی کیوان هم یکی از آن اشخاص شود. او همیشه هست؛ چراکه برخینمی

مرحوم نجف های اش رب ی به آثارش ندارد. من در یکی از مصاحبهاست. او از آن دست افرادی است که ماندگاری

ها مترجم، نویسنده و شاعر اگر مرتضی کیوان نبود، خیلی»گوید: کنم که وی میتنها نقل میخواندم و  دریابندری

رب ی نزده است. بنابراین تاثیری که مرتضی کیوان بر رسد که او حرف بیبه نظر می.« شدند، از جمله خودِ مننمی

با نامه نوشتن به مرتضی کیوان او را به  شود و من در این کتاب سعی کردمادبیّا ِ ما گااشته باعث ماندگاری او می

 نسلِ جدید معرفی کنم و بگویم که او چنین تاثیری در ادبیا  معاصر داشته است.

 های شما روی شناختِ مرتضی کیوان است یا تازه در ابتدای راه هستید؟این پایان فعالیت

اند کار مرگ شدهکیوان جوانل مرتضیهای فرهنگی و هنری که مثاگر خدا یاری کند، قرار است که روی شخصیت

 کنم. مثال داریوش رفیعی، میرزاده عشقی و خود مرتضی کیوان.

 

 [0۹۷۷خرداد  00الین، ]به نقل از همشهری آن سایت خبربانبرگرفته از: 

 

 

 

 

 
  بازگشت به نمایه

 

 
 

 

 

https://khabarban.com/a/28166330
https://khabarban.com/a/28166330
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 یادنامۀ محمد مختاری و محمد جعفر پوینده
 کانون نویسندگان ایران

 
شُمار و بر بخش نخست این کتاب که به شکلِ گاه

های))کانون نویسندگان ایران(( تنظیم محور فعالیت

شود :))چگونگی گردیده این موضوعا  را شامل می

تشکیل کانون نویسندگان ایران((، ))اوج و فرود فعالیت 

کانون نویسندگان ایران در مراحل مختلف((، ))رشد 

نویسنده((، 0۹0انتشار متن  های مجدد کانون تافعالیت

((، ))آذر 0۹۵۵نویسنده تا پاییز 0۹0))از انتشار متن 

، شهاد  محمد مختاری، محمدجعفر پوینده 0۹۵۵ماه 

و((...، ))اعتراضا  مردمی و افشای محافل قاتالن از آذر 

کتاب، مختصری است  بخش دومتاکنون((. 0۹۵۵ماه 

دجعفر شناسی محمد مختاری و محماز زندگی و کتاب

های محمد هایی از دیدگاه، گوشهبخش سومپوینده. 

مختاری و محمدجعفر پوینده است درباره کانون 

شامل مقاال  و اشعاری است در سوگ  های چهارم و پنجمبخشهای نشر در ایران. نویسندگان و دشواری

 .این دو تن

 

 لینک دانلود کتاب 

/ قطع : 8608001221ایران/ گردآورنده: عباس قزوانچاهی/ شابک : نویسندگانانتشارات : فصل سبز/ نویسنده: کانون
 110صفحات: / 0نوبت چاپ: / 0170رقعی )شومیز)/ سال چاپ: 

https://yadi.sk/i/Eked2i_ZCOOasQ 

 

  بازگشت به نمایه

 

https://yadi.sk/i/Eked9i_ZCOOasQ
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طالیی باران   181   

 

 بارانِ طالیی
 زهرا اکبرزاده

 
ق عه ( فارسی زهرا اکبرزاده،  ۶۷ق عه( و کوتاه ) ۹0های بلند )ای از سُرودهحاوی مجموعه "بارانِ طالئی"کتاب 

خیزِ گیالن است که چاپِ نخستِ آن در سالِ گاشته به همّت انتشارا ِ بلور چاپ و شاعر و نویسندۀ خ ّۀ ادب
رسیده و کتابِ چیستان نیز به چاپ  "سورخ وارش چادر"منتشر شده است. از این شاعر مجموعه شعر گیلگی 

)من کیستم( به زبان گیلگی در دست چاپ است. اشعار و مقاال  بسیاری از این  "من کیسَم"ها به نامِ برای بچه
ای که مسئولیت روابط عمومی آنرا بر عهده دارد، نشر یافته است. نشریه "آوردِ گیلره"نامۀ وزین بانوی شاعر در ماه

شود. بار در مرکز استان گیالن منتشر میمدیر مسئولی هوشنگ عباسی هر دوماه یکعلوم انسانی که به -پژوهشی
 کنیم:چند سُروده از این دفتر را با هم ترنّم می

پوشِ اش از آزادی/ کوتاه بود./ در باریکۀ بیغولۀ ش / تنها تن/ که دست-شُست/ عینکِ مردی راباران می :تنها
اش/ آهنگِ زندگیرضِ زندگی/ . . . / او بود که تصویر کشید وُ خط/ در ضرب/ در ع-تابو / میراثِ خاکستریِ او

آویزم/ که پرواز دهد/ پرندۀ / می-های درختِ ش جا/ به شاخهمن این :محکوم( ۹0/0/۱0صدای متنِ فریاد را. )
خندِ ستارگان/ و ماهِ شوند،/ از لب/ باز می-خاطرِ توبوها بهدانستند/ ش گین مباش/ اگر میصبح را/ ای ش ، غم

کنم/ با چتری که/ چادرش را های سُرخ/ عبور میاز باران :عبور( 0/۶/۷۷کردند. )ای/ ترا به سیاهی/ محکوم نمینقره
دارد/ ها/ ترک بر میام/ با ترکشِ گامهای سُرخ/ در خانهکند/ تاولام سنگینی می/ بر انگشتان-باد بُرد/ اسکلتی که
 ( 0/۶/۷۷ست. )ام جاری/ خانه-زایشی نو/ در رودِ

 / 70صفحات: / 0نوبت چاپ: / 0188سال  انتشارات : بلور/ قطع : رقعی )شومیز(/ سال چاپ:
 تومان 01،222قیمت: / 8706221268002شابک: 
 20۹-۹۹00۷۷۵۷و  20۹-۹۹0۶00۹0/ 2۷200۷۵۷00۹تلفن تماس با ناشر: 

  بازگشت به نمایه
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  "هایم بخوانیآنکه از چشمبی"نقدی بر کتاب 
 )شعرهای چپِ اروتیک(

 زادهحاجیفرخنده 

فرخنده حاجی زاده، نویسنده، شاعر، مدیر انتشارات ویستار، برنده ی اولین جایزه جهانی آزادی انتشار انجمن  
های ( و از اعضای خانواده0107قلم و اتحادیه ناشران آمریکا، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران )

با  0177ساله اش کارون در شهریورماه سال  8ه با فرزند ای است. حمید حاجی زاده، شاعر همراهای زنجیرهقتل
 ضربات متعدد چاقو به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

 
 0188لندن ، مهری  -آنا ماریا روداس؛ ترجمه علی اصغر فرداد.

بَرَم/ هنر را/ من حقیقت ام/ حقیقت/ اگر روزی بمیرم/ )اگر مردنی باشم اساسا(/ تاریخ را با خود به خاک می
 معصومیّتی دوباره... –تولّدی دیگر باشد  های آدمی را از آن همه زبالۀ خوش نام./ مرگ شاید/ و تمامیِ ترس

ای حداقل یک بار. چند ماهِ پر اض راب، هفتهمیدان فاطمی، میدان فاطمی، میدان فاطمی. شش سالِ و     
مان های قرار، یک ربع، بیست دقیقه، شاید هم نیم ساعت مانده به ساعتِ پنج؛ بستگی به مکان در به دریشنبهسه

 داشت. روزی گفتم این نق ه از میدان فاطمی از روایت ها سرخواهد زد. کسی چه می داند، شاید هم رفت هوا.

ام روایتی دیگر گفت. از زیر پوست میدان فاطمی و میدان های دیگر این پایتخت مفخّم. روایت زنینامروز دوست نا 

زنی گمنام. سکینه ای از جنس من، از جنس ما، از جنس آنا ماریا روداس، از جنس ثریای من که گرسنگی  ایمانِ 

دوی  های مانده بهشت الزهرا با سه مرد تغرل را از تن و روح اش زدوده بود؛ تادر برابر خوردن ساندویچی از سان

بینوا تر از خودش در گور هم خوابه شود و تیتری بشود از تیترهای خبری سایت ها تا از روایت ها وشعر های مان 

 .سربزند و سانسور کنندگان باحافش خیال باطل بکنند. که گرد از دامن کبریای شهری زدوده اند
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گردند و من زنی زیر پوستم وول می خورند. رگ های شقیقه ام دل دل میدوست از سکینه می گفت. مورچه ها 

  .بودم با چادری سیاه ایستاده درانحصار مردانِ مع ل

نرخ تغییر :» چند دقیقه بعد نه دوست بود ، نه صدایش. صدای انعکاس صدای سکینه بود. موج برداشته درفضا 

نشست رفت زیر پوستم و میهایم و انگار مییچید توی گوشپصدا می« کرده: دوتومن دیگه نیست، پنج تومنه! 

 .هایم را بگیرداش نم چشمای که سربگاارم ودستی که سرانگشتماند وآرزوی شانهتوی سلول ها، بغض می

نه خوب بود نه بد، واقعیتی بود در ما که گاه شجاعت  ماریا روداسجوشید به قول چه در من مینبود و آن

 اش را نداشته ایم. این چنین!بازگویی

ا / با خنجری که رود درتنباکره باید باشی/ برای مسافران/ بی صدا و شرمگین/ به هنگامی که مردی سفت/ فرو می

دهد انگار/ برای ا  میتصویرِ من شکنجه :یاپنهان است/ ما ماده های معصوم / باید بوی ع رمان/ مرگ را پاره کند. 

 .هزار بار / بکار  ام را بدری / تا روز  با افتخار درو شود  -بودن/ تو باید هر روز

کنند های عاشقانه از کشور به کشور عبور نمیام که تنها منظومهام با آنا ماریا، و زن تر و فهمیدهامروز چه یگانه شده

ها، ها، حسر ها، نتوانستندیگری از عشق در روایت شان تنیده شود. دردها، خواستن ی جهان رنگتا در هرگوشه

روند وحاال آنا ماریای گواتماالیی آمده نشسته بغل دست زن ها نیز کشور به کشور میها و ای کاشها، حساد هوس

درالبالی شعرهایش به معنی  حاشیه کویری سرزمینی دور دست. با هستی تنیده زنانه درمتن اش. تا این زن کویری

 .واقعی کلمه زن شود. بخندد، جیغ بکشد، رکیک شود و عاشقی کند. با شعرهایی از این دست

کند/ آه ای دلقکِ درمانده در سایه ونور/ اگر من به جای شعر/ وقتی نیازِ من و سماجتِ تو / دیوارِ قانون را/  نابود می

وقتی عشق بازی تمام   یا:ماند... تنها شعر جهان می«/ دوستت دارم »  گفتی/شجاعت داشتم و تو/ کمتر دروغ می

/ منِ واقعی. اما تو/ -سرودم ترین شعرهایم را میکردی/ من رکیکترین تصویر را از من ترسیم میشد/ تو وحشیمی

و پروا مکن / هنوز بر بازوی  اَم را بدر/ و نشانی مردانِ دیگر را / از پوست ام برکن / بیاای هوسِ تازه ی من / پیراهن

لرزاند / من شاعرم / وبا تمامِ  ام را میی تو / مانده است / حتی وقتی که تنها صدایت/ تنراست ام / جایی برای نشانه

دانم عشق جادوی غریبی ست فردا به یاد نخواهیم آورد / چه ام / و میام / زن ام / که رویایم را جدی گرفتهتن

ام / با هم به خواب رفته و بود و/ مسب ِ کدام/ چون با رویای کودکی که در من خفته بود / بیدار شدهکسی،/ از آن ا

 ... بودیم وصبح / این بالش/ ع رِ تن تو را داشت

باید زن باشی، با شورِ زنانگی و تنانگی، به سخره بگیری، جسور باشی و معترض. تا غرق شوی در شعرهای سهل و 

و به « دوستت دارم ها»روداس تا زنیّت ا  را در ابعاد مختلف وجودی خود  پیدا کنی نه فقط در  مُمتنع آنا ماریا

کشف خود  برسی تا بتوانی تصویر واقعی زن پایمال شده، تحت ستم ، بی چهره، منفعل وترحم برانگیز را از البه 

هایت پنهان کنی را پشت دندان الی شعرهایش بیرون بکشی وخود  را جستجوکنی وخوب ببینی.  هرچند گاه درد

وفریاد بزنی میلی به ماندن در تاریخ وسودای جاودانگی نداری. اما به خودِ خود  نیاز مبرم داری. اما اگر مرد باشی 

وکتابش را در دست بگیری باید چون علی اصغر فرداد با آنیمایی قوی بتوانی روح زنانگی اش را به کلما  باز 

 .نمود پیدا کندگردانی تا شعریت شان 
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حتی اگر الزم باشد دست به اندکی دخل تصرف در شعرهایش بزنی تا جان بگیرند و نغلتند به ترجمه های 

دهد تا منِ خواننده هم اجازه پیدا کنم اندکی مکانیکی، به سودای امانت داری . که روداس این راه را خود نشان می

 . م ودل بدهم به شعرهایی از این دستبه راه دلم، دست ببرم در نظم شعرها وادغام کن

ام / اجاق روشن که مستحق باشم / به آشپزخانه باز گشتهآندوش گرفتی/ وتمام ردَها را پاک کردی/ اکنون بی

ها وکلما  / ش  خوابی تو را شرین کرد وُ / رنجور/ به مالم / اسکناسروبم / وکره برنان میکنم / گردها را میمی

داند من / کمی زن ام، کمی انسان / تنها کمی / وزخم هایم ل شده ام/ س لی سوراخ ....وکسی نمیس لی سیاه تبدی

های رفته نگاه ها / درچهار دیواری اتاقی / که از آنِ من نیست و به سالرا شرمگین پنهان کرده ام / پشت عنوان

؟ / گیسوانم قد کشیدند و/ دوازده ساله بودم  که زن شده باشمآنپرسم : چند بار بچه دارشده ام / بیکنم / ومیمی

 .هایم سالم کردندکه پستان

دانم های پلی بوی بگاارند / این میز نفس بکشد. / میبرای شعور  خوب است / اگر پستان کمی کتاب بخوان آقا !/ 

ان شما را به / هرچه کنم / بیش از یک چریک دربازی عشق نخواهم بود/ چریکی چپ با شعرهای عریان / که جه

ی عشق/ در کوهستانی آزاد ام آقایان ! وروزی همچون آن دیوانهی شما بیگانهکشد/ من با اورادِ کهنهآتش می

ای از من به جا بماند/ چرا که نه من ونه شعرهایم / که بوی تن و که نامی / نشانی / تصویر و ترانهآنخواهم مرد / بی

 ! جهان شما نیست آقایاندهد / به نفع ی مدهوش میپروانه

/ که در مسیر سالخ -وحاال خبری به شما بدهم جمعیت این کشور را گوسفندان تشکیل داده اند/ گله ای بی مغز

  های جوان / صدای انسان بشنویم.کاش / از حنجرهروند / سرانجام ایهای تاریخی/ همیشه سر به راه میخانه

نوشند، نا آرام اند ، عشق / بخواب وفراموش کن / دراین لحظه / کسانی میدیگر بخواب زن !  گوید:آنا ماریا می

 .کنندورزند / وتن هایشان را سیراب میمی

 .تبریک به انتشارا ِ مهری و این حُسنِ انتخاب

 

☘ ☘ ☘ 

 

گونه که هست که از زندگی بدانچه دارند خرسندند، و برای آنانکه به آنادبیّات برای آنان

های ناخرسند و عاصی است...زبانِ ادبیّات، خوراکِ جان ...هستند، چیزی ندارد که بگویدراضی 

 چه دارند، خرسند نیستند.رسایِ ناسازگاران و پناهگاهِ کسانی است که به آن

 )ماریو بارگاس یوسا(

 

  بازگشت به نمایه
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خاکستر و ُمَرقّع آستین   در 185   

 

 در آستینِ مُرَقّع و خاکستر
 سعیدی سیرجانیاکبر علی

  
 02) اکبر سعیدی سیرجانیمقاله، اثر علی 0۱ای است مرک  از یک مقدمهء مفصل و مجموعه «در آستینِ مُرَقّع»

 گر و منتقد ادبی و سیاسی که در سالنویسنده، شاعر، ادی ، پژوهش تهران(؛ 0۹۵۹آذر  ۶ – سیرجان 0۹02آذر 

های آخر رژیمِ پیشین در در تهران به چاپ رسیده است. سیزده مقالۀ نخستین کتاب را نویسنده در سال 0۹۶۹

چاپ رسانیده بوده است، ولی پنج مقالۀ آخر این کتاب و از جمله ها و نگین بهدو مجله نظیر یغما، خواندنی یکی

ای بچاپ نرسیده چاپ این کتاب در هی  مجله نوشته شده و پیش از 0۹۷۵سال  پس از انقالب« پیرِ ما...»مقالۀ 

از  عناوین برخی .درآورده استتحریربه رشتۀ  0۹۶2را در بهمن «پیر ما...»بوده است. سعیدی سیرجانی مقالهء 

رایت، هر  و مارو ،  از همین جا بخوانید، باطل در خیال، فرهنگ فارسی، واژه نامک، کپی مقاالت عبارتند از:

 .ام ز ترکستان، نوشدارو، و یادی از استاددلِ عالم است، نیمی پیرِ ما، کرمان

سروده شده که بعدها در سه  0۹00و  0۹0۱ای است از ق عاتی که در فاصله سال های مجموعه «خاکستر»

 طبع و منتشر شده اند.« زیرِ خاکستر»و « آخرین شراره ها»و « سوز و ساز»مجموعه 

 

 0161نوین، چاپ اول، شهریور لینک دانلود کتاب/ انتشارات 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/dar-astine-moragha/ 

0100لینک دانلود کتاب/ چاپ خوشه، نوروز   
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/khakestar/ 

 
 بازگشت به نمایه

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/dar-astine-moragha/
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/khakestar/
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/khakestar/
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درتبعید دربازارنشرکتاب 186   

 

 دربازارنشرکتاب درتبعید

 

و نییز  « آدم ها و موش هیا »خواندنی با عنوان گارد، دو کتاب میالدی می 0200دراین چند ماهه ای که ازآغازسال 

ازیک مهاجر وتبعیدی سیاسی ایرانیی درآلمیان منتشیر شیده اسیت. ایین دو اثیر، از اولیین         « پشت فرمان تاکسی»

 های حسین سازوراست که توسط نشر کتاب آیدا درشهر بوخوم آلمان منتشرشده است. نوشته

گونیه معرفیی   ، حسین سازور، نویسنده این دو کتیاب را ایین  «هاآدم ها و موش»نشرکتاب آیدا، درپشت جلد کتاب 

 کرده است :

درتهران و دارای مدرک فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران است.  وی ازسیال   0۹0۵حسین سازورمتولد سال » 

ویسیندگانی  شود، اما قلمش نشان از وسواس ندر آلمان اقامت دارد. این اولین کتابی است که از اومنتشر می 0۷۱۹

 «.گیرندها نوشتن تصمیم به انتشار میدارد که پس از سال

ی شناخته شده ای است واکنون نیزساکن آلمان است وتا کنون چندین آقای دکترمرتضی حقیقت که خود نویسنده

نیی  کتابش درایران منتشرشده، با قلم شیوای خود، دو نقد کوتاه در معرفی این دو کتاب  آقیای حسیین سیازور، یع   

 نوشته است. «پشت فرمان تاکسی» و « هاآدم ها و موش»

ماهنامه ارژنگ ضمن خوش آمد گوئی به آقای حسین سازوربه جرگه نویسندگان و آرزوی قلمی پربار برای او، هردو 

 رساند:به نشر میادامه  نوشته آقای مرتضی حقیقت را را در
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 هاآدم ها و موش -0

پوسیت انداختیه اسیت، بیه     “به حسین اندیشه ور ” هاآدم ها و موش”شده اشحسین سازور در اولین کتاب  منتشر 

 .اش را به چالش کشیده استفلسفی و مبارزاتی آرمانی، یسازوری که گاشته

برای  در زمانی محدود و معین، تواند جزئی،که لا  خواندن می قبل از همه گفته باشم از خواندن کتاب لا  بردم،

 ...های این کتاباز گفتمان یکی خوشبخت بودن باشد،

ها تازه نیستند، اما طرح و چیده مان فشرده اشان، میان راوی و موش، بدیع و پیر طیراو  شیده    با آنکه این گفتمان

 .اند

مین  “اگر کتاب را از منظر روانشناختی بر رسیم، شاید به بن بستی فرویدی برخوریم، چرا که راوی و میوش هیر دو   

سیازند برنمیی خیوریم، و    را میی ”نهیاد ” ها، جنسی، دیداری، بویائی... که جیوهر شان به غریزهو در گفتگوهای” ترندبر

 ...یابیمرا رها شده  می”من“

هیای متعیدد بیه کتیاب شیادی و      دیدارهای راوی و موش، بویژه در دیدارهای نخستین، و در صیحنه ها و اما مالقا 

 ...آیدار بر گرده گربه و پرنده به دیدن راوی مییا سو”موش کوپتر“بخشند،آنگاه که موش با طراو  می

انسان ” برد، خواننده را به شعارهای دهان پر کنتاکید مکرر موش به حماقت انسان،که بر سر شاخه نشسته و بن می

انسیان اشیرف   ”هیای رهنمیون و متوجیه آن بیاد بیه غبغی  انیداختن      ”خرد گرا، انسان آینیده انیدیش وآینیده سیاز    

 .کندمی”مخلوقا 

ها رفت و بر آن بود که طرحی نیو در  در این کتاب نماد نسل پوست انداخته ماست، نسلی که بدنبال آرمان” راوی“

اندازد، اما انگار تنها این او بود که تغییر کرد، عده ای به افیون و الکیل پناهیدنید، عیده ای بیه پیوچی و بیهیودگی       

 ...را زیر و رو کردند”دموکراسی”و”حقوق بشر”اکروبه هایها خرسیدند و آن گروه آخرین در جستجوی همان آرمان

 .رسیده اند”باد است هر آنچه گفته اند ای ساقی”و موش هم شاید تجسم تعداد اندکی از ماست که به

پسیا  ”کند، زبان یک چالش گرست کیه بیی تردیید عمیر    نثر کتاب نه افاده می فروشد و نه قلنبه سلنبه بار خود می

هیا  و غربت ناخواسته، به اندیشه نشسته و در جستجوی چراییی ها ها و زندانهمه شکنجهنبال آناش را بد”مبارزاتی

 .بوده است

شود و به دهد، اما انگار با این پاسخ ها هم راضی نمیپاسخ می”موش“های پیوسته به آن با زبان به گاشته و پرسش

 .گردددنبال پاسخ های دیگر می

شود و آن ریزه های نمکیین را  در زندگی غیر نوشتاری اش، از طنز و م ایبه دور نمی گونه کهحسین سازور ، همان

 .کندچاشنی کتابش می
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برای هر دیدار و مالقا  میان راوی و موش یک عنوان)تیتر( در نظر گرفته شده اسیت ،کیه هیم بیه جاذبیه کتیاب       

ها در این کتاب صالح و آرین زمانپور به ل افتاست و هم به آسان خوانی آن، بی تردید طرح های نرگس پور افزوده

 .افزوده اند

 کنمگویم و خواندنش را توصیه میبه حسین برای نوشتن این کتاب تبریک می

 پشت فرمان تاکسی -0

خواهد دانم، شاید میچرخد، حسین سازور است پشت فرمان، نمیتاکسی خالی است، مسافر ندارد، برای خودش می

 ؟! "پشت فرمان تاکسی"خسته شده است، باالی هفتاد سال و هنوز  برگردد به خانه اش،

شنوم، عقی   خورد که صدای ترمز را میشود، هنوز دست و بالم در هوا تکان میکنم، بی اعتنا رد میدست بلند می

دارد، همین جلو، همین جا که ایسیتاده  راند و نگه میعق  می

 ام.

، سیرش را تکیان   "نیم دانمیی "گیویم:  پرسد، میی مقصدم را می

کنید و  دانم چرا دوباره ترمز میشود...اما نمیدهد و دور میمی

دهیید پییائین و  گییردد، شیشییه سییمت مسییافر را مییی   برمییی

دهید....مجالی  آورد و به من میی ازکنارصندلی، بسته ای در می

گیاارد...حتی خیداحافظی هییم   هیم بیرای احیوال پرسییی نمیی    

خیداحافظی اورا نشینیده ام ،   رود. نکند راند و میمی کند،نمی

نکند سمعک الزم دارم، نکند حیاال دیگرخیلیی پییر شیده ام...     

است نوشته  "پشت فرمان تاکسی"کنم...کتاب کنجکاوم، پس این یکی از روزگار جوانی مانده است... بسته را باز می

زنیم، ایین دومیین    را ورق میی نشینم و آن کنم، میخود حسین، حسین سازور...در همان نزدیکی، نیمکتی پیدا می

 کتاب سازور است، که در فاصله ای کوتاه به بازار آمده است.

کنم همه کار هارا هم خودش کرده است، نوشتن، ویرایش، تصحیح وبقیه زلم زیمبو هائی که بیرای چیاپ   تصور می

 "دیگیران "ا، که شاید آن هداشته است در واگوئی بسیاری صحنه "شهامت"ها، یک کتاب الزمند. عالوه بر همه این

 های خودمانی تعریف کنند.کردند تا در فرصتی برای دو سه نفراز بروبچه های دور و برشان، در محفلپنهانش می

دانسته اند که کتاب به دست من) ما ( خواهد رسیید، کیه هیم حیروف را از عیرف      انگار حسین سازور و ناشرش می

فاصله بیشتری داده اند و هم باالی هر روایتی یک تیتر یا عنیوان گااشیته   معمول بزرگتر کرده اند و هم به خط ها 

اند تا اگر من خداحافظی اش را نشنیده ام، الاقل بتوانم کتابش را بخوانم، حاال اگر باز هم نخندید و بگویید امیان از  

 پیری!
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توانسیتم بیه حسیین سیازور     اش میی اگرچه هنوز همه روایت ها را نخوانده ام و گااشته ام ذره ذره لا  ببرم، اما ک

بزند و تبدیلشان کند بیه   "بُر"بازی،  سفارش کنم، یا خواهش، که بعضی از این روایت ها رامثل یک پاسور و یا ورقِ

هایش، رنج هیایش، گرییه   یک داستان، یا نوولی که خود نگری و یا خود بودگی راوی هم در آن دیده شود، احساس

 هایش و دلتنگی هایش....

شینوم و بیاز هیم حسیین     زنم که باز هم صدای ترمز ماشین را میی وز روی نیمکت نشسته ام و کتاب را ورق میهن

کیه  تیونم ببرمیت، بیه شیرط ایین     حیاال میی  "گوید: بار بلند تر میآورد و اینبینم که شیشه را پائین میسازور را می

  "مقصد  دور نباشه

 "اگر مقصد  دور و طوالنی باشه، من نیستم!": گویدهنوز کمربند ایمنی را نبسته ام که می

های کتاب هم، همین مقصدهای کوتاه اند و گاه گداری اندکی طوالنی. در بیشتر روایت ها، هنوز سوار نشیده  روایت

 دهد.ای که باید پیاده شوی...و شاید همین، به کتاب شیرینی خاصی می

گااری کنار تخت ا  یا صیندلی  توانی توی تاکسی بمانی، کتاب را میخواهی و نه حتی میتو هم تمام روز را نه می

 ا ، تا وقتی ویر  گرفت، سوار بشوی و گشت کوتاه بزنی.... 

ا  شوی چیزی قلقلکگونه که گاه دوست داری پیاده نشوی، یا اگرپیاده میزند، آندر کتاب سازور نبض زندگی می

 دهد، رد مسافری را که پیاده شده است بگیری و با اوبه خانه اش بروی، یا به بیمارستان و یا خانه سالمندان....می

خوان است، که بهتر است انگی به آن نچسبانی و نقی نزنیی، میثال   کتاب سازور، ژانر یا نوعی از ادبیا  ساده و خوش

هیا(  شید ییا محیاوره هیا )دییالوگ     صلگی در روایت صحنه ها کیم میی  حوبگوئی کاش اندکی از ولنگاری همراه با بی

 آمدند.تر و از تاالر های دانشگاهی )تلنبار محفوظا ، خوانده و شنیداریمان( بیرون میخودمانی

گوید که تو نمی دانیی، پرسیش   حسین سازور هنوز پشت فرمان نشسته است، با آن خنده نیمه آشکارش چیزی می

  "ببرمت گشتی بت بدم، مقصد  که زیاد دور نیست؟"گوید: یاست یا پیشنهاد، م

شنوی و نیم رخی را می بینیی کیه سیال هاسیت پشیت فرمیان نشسیته اسیت و         تو صدای موتور تاکسی اش را می

 خواسته است این باشد که اکنون هست.انگارهرگز نمی

  "تاب رو که بت دادم!ک"شنوم: و می "حسین جان تا بغض ا  نترکیده است، چیزی بگو"گویم: می

    0200سپتامبر  12مرتضی حقیقت 

 

 

  بازگشت به نمایه
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 دیدار و مناظرۀ تاریخی کاسترو با پاپ

 
 به کوبا در این مالقا  همان ور که رسم نمایندگان 0۷۷۱پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان در سفر سال 

 "آیا شما به کلیسا ایمان دارید؟"خودخوانده خدا بر روی زمین است از باب ارشاد و نصیحت به فیدل کاسترو گفت: 

 "آیا شما خود به خداوند ایمان دارید؟"فیدل که دست پاپ را خوانده بود با زیرکی جواب داد: 

مردم عادی به خداوند ایمان دارند، "پاپ که از این پاسخ جا خورده بود چند لحظه ای سکو  کرد و سپس گفت: 

 "چ ور ممکن است من در مقام جانشین عیسی مسیح به خدا ایمان نداشته باشم؟

خیالم راحت شد زیرا به خاطر سکو ِ شما در برابر تجاوزا ِ نظامی امریکا در گوشه و کنار "سپس کاسترو گفت: 

ن جنایا  و عدم حمایت از مظلومین جهان، تصوّر جهان و کشتارِ انسان ها و نشان ندادن واکنش در برابر ای

 "!کردم شما بی خدا هستیدمی

پاپ که از سخنان کاسترو برآشفته شده بود و این عبارا  را توهین به خود و پیروان کلیسای کاتولیک تلقی می 

شستن دعو  کرد و کرد خواست جلسه مالقا  با کاسترو را ناتمام بگاارد و برود، اما کاسترو او را به تحمل و ن

اگر شما خود را نماینده عیسی مسیح در زمین می دانید و معتقد هستید هفتصد میلیون نفر "خ اب به او گفت: 

در جهان پیرو دارید و بسیاری از رهبران جهان و از جمله رئیس جمهور آمریکا و مقاما  این کشور به شما ایمان 

های جنگی را کنار گااشته و در مبارزه با فقر و ها بخواهید هزینهآندارند و جایگاه شما را تقدیس می کنند، از 

 "!نجا  انسان ها به کار بگیرند

 "!کلیسا در سیاست دخالت نمی کند"پاپ جواب داد: 

اگر کلیسای کاتولیک با هفتصد میلیون نفر در "و در اینجا کاسترو تیر خالص را شلیک کرد و خ اب به پاپ گفت: 

کند و کاری به سرنوشت مردم و بالیی که امپریالیسم غرب و سرمایه ساالران بر سر فقرا و یسیاست دخالت نم

کشورهای جهان سوم می آورند ندارد ، پس چنین کلیسایی یک نقش فانتزی و تشریفاتی دارد و چیزی شبیه 

به ایمان من دارد؟  تشریفا  جشن سال نو و یا هالوین و روز شکرگزاری و امثال آن است و چنین کلیسایی چکار

 "!البته که من به چنین کلیسایی ایمان ندارم ، زیرا اهل تشریفا  و مراسم فانتزی نیستم

 پس از این مالقا  پاپ ژان پل در بازگشت به رم خ اب به خبرنگاران گفت:

 ."باشدهای مورد توجه خداوند می اگر چه کاسترو به کلیسا ایمان ندارد، امّا به تصوّرِ من از انسان"
  بازگشت به نمایه
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 پزشکِ هنرمندِ نازی و فرشتۀ مرگِ آشویتس
 

پزشک مشهور و  Josef Mengele، جوزف منگله
مخوف نازی که نامش با جنایا  شبه علمی گره 
خورده است آدمی بود به غایت باهوش و درسخوانده 
و اهل فرهنگ. این پزشک که دکترای انسان شناسی 
هم داشت در زمینه ادبیا  و موسیقی نیز صاحبنظر 

نوشته اش, دستبود. دردوران زندگی تقریبا مخفی
هم نقدِ ادبی ند که در آن های زیادی از او باقی ما

 .بوفور یافت می شود

وقتی قربانیان جدید به آشویتس می آمدند، منگله که 
حتی در اردوگاه هم بسیار خوش لباس و آراسته بود 
در نق ه ای می ایستاد و به دقت نفر به نفر را بررسی 
می کرد. افراد سالم و قوی را از بیمارها و ضعیفها با 

ا می نمود. چرخش نوک انگشت به سمت چپ یا راست معنی مرگ و زندگی داشت. یکی به اشاره یک انگشت جد
 .اتاق گاز می رفت و دیگری به اردوگاه کار اجباری که البته پایانش مرگ بود

وسواس عجیبی روی دوقلوها، کوتوله ها و مانند آن داشت و آزمایشهای عجی  و ترسناک و وحشتناکی بر روی آنها 
و افراد بیشماری را اینگونه قصابی کرد. به چشم یکی رنگ تزریق می کرد و دست آن یکی را به دیگری  انجام میداد

 ... پیوند میزد، با تزریق ویروس فرد را مبتال به مرض می نمود که حاالتش را ثبت کند و

و سالم از بدها های درشت در دوران اختفا مدتی در یک مزرعه کار می کرد و وظیفه اش جدا کردن سی  زمینی
بود که قرار بود خوراک حیوانا  شود. این هم بازی روزگار است که یک دست زمانی برای جان افراد تصمیم می 

این جنایتکار باسواد در برزیل در حین شنا کردن سکته کرد و مرد و  .گیرد و زمانی برای سرنوشت سی  زمینی ها
 .با نبش قبر کردن هویتش تأیید شد 0۷۱۷در سال 

در لشکر نازی ها افراد بیشماری مانند منگله وجود داشت. دانشمندانی نابغه که در ساختن و بالیدن یکی از 
جنایتکارترین حکومتهای بشری سهم داشتند. اگر فیلسوف، شیمیدان، پزشک، هنرمند، وکیل... به اتیک یا اخالق 

یونها نفر انسان را بکشد و جنگی خانمانسوز کاری و حرفه ای خود پایبند بودند هرگز هیتلر نمی توانست میل
 .بیافریند

توان گفت که دانش و ، می"س حِ سوادِ افراد رب ی به شعورشان ندارد"گونه که برتراندراسل زمانی گفت همان
 .تخصّص داشتن از هیوال شدن آدمها جلوگیری نمی کند

)معروف به سرپاس مختار(، رئیس شهربانی تبهکار الدین مختاریرکننسخۀ ایرانیِ جوزف منگله، سرتیپ : گنژرا
 نیز بوده است.دستی دان و نوازندۀ ویولن چیرهدورۀ رضا شاه است که موسیقی

  بازگشت به نمایه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 کُشیاوّل ایجاد نفرت و تحقیر، سپس نسل
 علی مرادی مراغه ای

 

ناکِ تاریخی، ابتدا دریایی از تحقیر و نفر  نهفته است، های وحشتکُشیهای بزرگ یا نسلتکِ جنایتپشتِ تک

گردند و به و فرهنگ و تفکرِ قربانیان، حسابی تحقیر میشوند و منفور می اول در جامعه و زندگی روزمره، ابتدا زبان

جا قاتلین، چون در این .شان آسان می گرددهای درجۀ دو یا درجۀ سه تنزل داده میشوند، سپس کشته شدنانسان

 !کُشند تا محیط را از وجودِ ایشان پاک کنندها را میکشند، بلکه سوسکها را نمیدیگر انسان

کرد و هر مان، یک پسرِ دانشجویی بود اهل شهر)؟(. چون خبرچینی میآید در زمانِ دانشجویی در خوابگاهیادم می

خاطر همین، همۀ چه در خوابگاه می گاشت می رساند به گوش مثال انجمن اسالمی آن زمان دانشگاه و غیره، به

ای ساکت می آمد و در گوشهحبت نمی کرد، تنها میکس با او صها او را طرد کرده بودند و در خوابگاه هی بچه

 نشست.

پرسی می کردم، روزی با هم تنها بودیم، خواستم مثال گاهی من با او احوالام برایش می سوخت و تنها گاهدل 

 نصیحت کرده و او را به راهِ راست هدایت کنم! گفتم:

 ای!تو فرار می کنند و تنها مانده ا  شده ازکارها را می کنی؟ همه دشمنببین! تو چرا این -

 در پاسخ گفت:

ها کم بال به سرش آوردند؟ مگر امام حسین در کربال ها و ابوجَهلپیغمبر هم دشمن زیادی داشت. مگر ابولَهَ  -

 تنها نمانده بود...؟

ش ساخته که در ذهنبندی از نوعِ بتن آرمه ای از حقّ و باطل بینِ ما و خودش تازه فهمیدم که این آدم یک تقسیم

 وجه این شکافِ حق و باطلش، پُرشدنی نیست.به هی 
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زده، ابوجهل یا ابوله  و حرمله هستند و نه تو، پیغمبری یا عزیزِ من، نه این دانشجویان فلک"هر چقدر به او گفتم 

سازیِ او کارِخودش را مشابهاما فایده نبخشید، چون این ، "ای هستیم...های بی چارهامام حسینی. همگی، متوسط

 .کرده بود و شکاف پُرنشدنی بود

های نفر  آلود، متولد می شویم و بزرگ می شویم، یعنی ها و شکافسازیما مردم، متاسفانه در دنیایی از این مشابه

را در دیگِ مان نشسته که در آن، یکی خانه ها و پسِ ذهنپردۀ خروج مختار، اثر استاد حسن چلیپا همیشه در قهوه

 ...!کنند و آن دیگری را با کمی ارفاق، گردن می زنندآبِ داغ انداخته، دیگری را از وسط شقّه می

البته این جزئی الینفک از تاریخِ واقعی ماست و کافی است خاطرا ِ حاج سیاح یا خاطرا  شیخ ابراهیم زنجانی یا 

، میزان و معیار قدر  و قاطعیت هر والی و حاکم در ایال  نامۀ ابراهیم بیگ را ورق بزنیم که در همگی آنهاسیاحت

و والیا  برای ایجادِ امنیت، در گروِ الی جرز دیوار گااشتن یا شقّه کردن و آویزان نمودن افراد از دو طرف دروازه 

 شهر بوده است.

خاطر همین ته، ابتدا بهگرفدیگر اگر به آسانی صور  میتمامی کشتارهای پیروان ادیان و هفتاد و دو ملت از هم

ها از نفر  و تحقیر نسبت به دینِ مخالف، نژادِ مخالف، زبان و فرهنگِ مخالف... سازی های ذهنی و آکندنِ دلمشابه

 .بوده است

های جوانان از اقوامِ مختلف نسبت به متاسفانه امروزه نیز، از منابرمان گرفته تا حوزۀ مجازی و بحث و جدل

 ز خشونتِ کالمی است و مشحون از تحقیرِ طرفِ مقابل و قومِ مقابل و نژادِ مخالف است.دیگر، مشحون اهم

را، آویزۀ گوش بچه هایمان « سیاارتا»در هِرمان هِسه ای کاش بزرگانِ ما و مخصوصا آموزش و پرورشِ ما این جملۀ 

چرا که، در یک دانۀ واحد، " تتر از خشونت استر از سنگ ، عشق قویتر از سخت، آب قوینرم قوی"کردند کهمی

 .تواند پر از گُل کندچنان قدر ِ عظیمی نهفته است که کلّ ِجهان را می

م. که در آن، 0۷0۷میتلبائو، نوردهاوزن پس از شکستِ نازیسمِ هیتلری در -تصویر فوق مربوط است به اردوگاه دورا

 .دهدی سمّی را به یک سربازِ آمریکایی نشان میشان با گازهاشدن زندانیان و کشتنیک زندانی، چگونگی سوزانده

های کُشی به وجود نمی آمد و هی  آدمی و گروهی هرگز به اتاقهای مرگ و نسلکدام از اردوگاهبدونِ شک، هی 

های مختلف و ها و شعرها و فیلمها، کتابگازِ سمّی به آسانی فرستاده نمی شدند اگر قبل از آن، در جامعه، تریبون

پاشی فرهنگی نمی شدند و افکارِ بخشی از جامعه یا قومی را نسبت به گوها... مشحون از خشونتِ کالمی و سمگفت

 قومی دیگر، حسابی مسموم نمی کردند...

☘ ☘ ☘ 

خوردم و دوباره هایی که زمینهایم قضاوتم نکن، با تعدادِ زمانبا موفقیّت

 ایستادم قضاوتم کن!
 )نلسون مندال(

 بازگشت به نمایه                                                                                                                          
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 نانِ عدالت...
 برتولت برشت

 ، نانِ مردمان است."عدالت"

 گاه فراوان است، گاه کمیاب 

 گاه خوشمزه است، گاه بدمزه 

 شودفرما میوقتی نان نایاب شد، گرسنگی حکم 

 شود.فرما میوقتی نان بد شد، نارضایتی حکم

 عدالتِ بد را دور بیانداز! 

 اند! را ورز داده و پختهدانش و عشق آنکه بی

 اش سوخته است!ست و لبهچاشنیبی

 رسد!میعدالتِ بیا  را دور بیانداز! که بس دیر 

 اگر نان مرغوب و فراوان باشد،  

 ی غاا را نادیده گرفت.شود بقیهمی

 باره و به فراوانی داشت.چیز را یکتوان همهنمی 

 اگر از نانِ عدالت بخوریم،

گیرد که فراوانی از قِبَلِ آن کارها چنان انجام می 

 آید. حاصل می

روزانه  گونه که به نانِ روزانه محتاجیم، به عدالتِهمان

 نیز نیازمندیم،

 حتی بارها در روز بدان نیازمندیم.  

از بام تا شام، به وقتِ خوشی و به هنگامِ کار که بَدل 

 شود. به لاّ  می

 به روزگارِ سختی و شادمانی.

 مردمان به نانِ روزانه و سالمِ عدالت نیازمندند. 

 پس اکنون که نانِ عدالت تا بدین حدّ اهمیت دارد، 

 پزد؟ را بپزد؟ چه کس نانِ دیگری را مین! چه کس باید آندوستا

 نانِ عدالت را نیز چون هر نانِ دیگری باید مردمان، خود بپزند. فراوان و در دسترس و روزانه...
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 متن انگلیسی:

Bertolt Brecht 
THE BREAD OF THE PEOPLE 
Justice is the bread of the people 
Sometimes is plentiful, sometimes it is scarce 
Sometimes it tastes good, sometimes it tastes bad. 
When the bread is scarce, there is hunger. 
When the bread is bad, there is discontent. 
Throw away the bad justice 
Baked without love, kneaded without knowledge! 
Justice without flavour, with a grey crust  
The stale justice which comes too late! 

If the bread is good and plentiful 
The rest of the meal can be excused. 
One cannot have plenty of everything all at once. 
Nourished by the bread of justice 
The work can be achieved 
From which plenty comes. 

As daily bread is necessary 
So is daily justice. 
It is even necessary several times a 
day. 

From morning till night, at work, 
enjoying oneself. 
At work which is an enjoyment. 
In hard times and in happy times 
The people requires the plentiful, 
wholesome 
Daily bread of justice. 

Since the bread of justice, then, is so important 
Who, friends, shall bake it? 

Who bakes the other bread? 

Like the other bread 
The bread of justice must be baked 
By the people. 

Plentiful, wholesome, daily. 

 

  بازگشت به نمایه
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 دیوانِ عدالتِ اداری در مقابلِ کارگران
آراء را به ضرر  "دیوانِ عدالت"کاسته شدن از حقّ ِقانونی کارگران برای شکایت از کارفرما! / چرا 

 کند؟کارگران اصالح می

 نسرین هزاره مقدم

 
های ، کارگرانِ ایران هی  ملجاء و پناهی جز دیوان عدالت ندارند؛ کارگران در شکایت از رویهبه گزارش خبرنگار ایلنا

ادیده گرفتن الزاما  قانون کار، عموماً در دیوان عدالت به عنوان باالترین مرجع ضد کارگریِ کارفرمایانِ سودجو و ن
رسد آرای اخیر دیوان عدالت و شوند اما به نظر میبرند و خواستار احقاق حق میخواهیِ مردم، شکایت میتظلم

ی کارگر نیست؛ ضمن هآید، در راستای احقاق حق طبقهای سابق، پشتِ هم به عمل میاصالحیاتی که در دادنامه
شود، ادارا  کار و های زمانی بسیار کوتاه صادر میها و آرای متفاوتی که در فاصلهاینکه تعدد این اصالحیه

 .های تشخیص و حل اختالف را نیز سردرگم کرده استهیا 
با موضوع  ۹۹0۱دنامه های اسبق خود روی آورده است؛ برای نمونه، دادیوان عدالت، اخیراً به اصالح مکرر دادنامه

شود؛ ی حقِ سنوا  کارگران، بعد از گاشت نزدیک به دو سال از ابالغ با یک رویکرد حافی اصالح میمحاسبه
و تمام  السعیحققانون کار ) ۹۷و  ۹0رخ داده، عناوین مواد «! سهوِ قلم»قضا  هیا  عمومی به بهانه اینکه 

مزدِ »زنند و سنوا  کارگری را به مزایای عرفی کارگاه( را از مبنای محاسبه سنوا  پایان خدمتِ کارگران خط می
است  ۹۹0۱کنند؛ الزم به ذکر است این اصالحیه، دومین یا سومین سند اصالحیِ دادنامه محدود می« پایۀ حداقلی

کند؛ این در حالیست که فعاالن کارگری، اصالحِ اخیرِ این کسر میکه مقادیر قابل توجهی از سنوا  ناچیز کارگران 
ی حقوق های سربار در زمینهدانند؛ فشارهایی برای کاستن از هزینهدادنامه را حاصل فشارهای مکرر کارفرمایان می

 .و دستمزد کارگران

 دیگر: دادنامۀ یک اصالح
 خاطی ایانِکارفرم از شکایت برای کارگران ِقانونی حقّ از کاستن

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1133138-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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قانون کار  00های دیوان محدود به این یک رای نیست؛ رای دیگری برای نمونه اخیراً صادر شده که ماده اصالحیه
را هدف گرفته؛ این رای با متمایز ساختن شخصیت حقیقی و حقوقی کارفرما، حق شکایت کارگرانی را که چندین 

 :در متن رای اخیر آمده است اند، محدود ساخته است.ماه حقوق و دستمزد نگرفته

 تداوم اصل لحاظ با و هاآن مدیران حقیقی شخصیت از تجاری هایشرکت حقوقی شخصیت استقالل به توجه با»
 کارگاه حقوقی شخصیت استقالل بر داللت و شده اشاره آن به 0168 سال مصوب کار قانون 00 ماده در که کارگاه
 دعوا طرح ها،شرکت این علیه تجاری هایشرکت در شاغل کارگران دعاوی در دارد، کارفرما حقیقی شخصیت از

 مبنای فاقد کارگاه، عنوان به تجاری هایشرکت از هاآن استقالل واسطه به هاشرکت مدیران یا مدیر علیه
 عدالت دیوان بدوی 60 شعبه از صادره) 00/0/0188 -8828872862022006 شماره دادنامه لذا ت.اس حقوقی
 عدالت دیوان تجدیدنظر 01 شعبه از صادره) 01/1/0188 -8828872811020101 دادنامه موجب به که اداری(
 لزوم و حقیقی شخصیت عنوان به شرکت مدیرعامل به دعوا توجه عدم متضمن که حدی در شده، تایید اداری(
 تشخی  مقررات و قوانین با منطبق و صحیح است، حقوقی شخصیت عنوان به شرکت طرفیت به دعوا طرح
 «شود.می داده

ی اموال خود را تواند همهسازد؛ کارفرما میی زیادی محدود میاین رای، حق شکایت از کارفرمای خاطی را تا اندازه
 سهرابی احسان. پرداخت حق و حقوق معوق کارگران به سادگی فرار کندبه دیگران منتقل سازد و از زیر بار 

اعضای »گوید: در ارتباط با این رای به ایلنا می( کشور کار اسالمی شوراهای عالی کانون حقوقی )مشاور
چندین ماه سرگردانی در   ماه عدم دریافت حقوق و ۶دیوان عدالت اداری کمر همت را بستند که کارگران پس از 

جهت اجرای حکم، به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری مراجعه کرده تا م البا    اخا دادنامه  اداره کار، پس از
 «.کننداجرای احکام مدنی برخورد می 00۱ماده قانونی خود را دریافت کنند که تازه به سد 

مأمور های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز )راییهاجرای احکام مدنی، در هر مورد که اج 00۱در ماده 
 زیر رعایت نماید:لهم را به ترتی اجرا( باید حق تقدم هر یک از محکوم

 در یا آن امثال و شرطی معامله مورد یا وثیقه یا رهن لهمحکوم نزد علیهمحکوم  منقول غیر یا منقول مال اگر - 0
 تقدم حق لهممحکوم سایر بر بهمحکوم میزان به مزبور مال به نسبت لهمحکوم باشد، اجرایی یا تأمینی توقیف
 .داشت خواهد

 .خود ماه شش مزددست و حقوق به نسبت علیهمحکوم کار محل مستخدم و کارگر و خانه خدمه - 0

 اعالمی مقوم میزان تا مهریه و ماه شش مدت برای علیهمحکوم صغیر اوالد نگهداری هزینه و زن نفقه - 1

 .بستانکاران سایر و خود طلب بقیه به نسبت سوم و دوم بندهای در مذکور طبقات بستانکاران - 0

 کارگران برای «حرج و عسر» فقط

دهد: با توجه به فرایند اجرائیه و حق تقدم طلبکاران، کارفرمایان اقدام قانونی ادامه میسهرابی با استناد به این ماده 
گاارند که این موضوع با توجه به وام می  کنند و اسناد غیر منقول خود را به رهنها و .. میبه اخا وام از بانک

کاله بماند و طبیعی است مدیری که شود کارگران سردرگم و سرشان بیاولویت طلبکاران دیگر، موج  می
در بازه زمانی قانونی کرده است، پس چیزی دست کارگر را   بینی انتقال اموال خود راسوءمدیریت دارد، پیش

 .گیردنمی

 00نگری و تفسیر موسع قضا  دیوان عدالت اداری و استناد ماده دهد: این بخشیادامه می این کارشناس حقوقی
قانون، مفری را برای بدهکاران ایجاد نموده است و نقش قائم مقامی و ضامن بودن را حاف نموده است. در ماده 

دا یا مشترکا مسئول هستند مدیران و مدیرعامل شرکت... بر حس  مورد منفر»یعنی آنجا که گفته شده است:  000
به روشنی، قانونگاار ضمن پایرش « و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسار  تعیین خواهد کرد.

ها را به رسمیت مسئولیت جمعی برای مدیران و مدیرعامل، تعیین میزان مسئولیت ایشان بر اساس حدود تقصیر آن
برای کارگران ماحصل دیگری ندارد. باید یادآوری   نشاء آرا، غیر از عسر وحرجشناخته است. لاا اینگونه استدالل و ا
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قانون اساسی، قانونگزار صراحت دارد قوه قضائیه بایستی حقوق عامه را احیا کنند و   0۷۶اصل  ۷و ۹و 0کنم در بند 
چندین ماه دستمزدشان  حقوق عامه یعنی حقوق کارگرانی که امروز در بحران معیشتی هستند و کارفرمایان معموالً

شان از همه جا بریده شده و امیدی به دریافت م البا  مزدی خود از پردازند؛ حاال با این رای، کارگران دسترا نمی
 .کارفرمای خاطی ندارند

با این حساب، این رای نیز به ضرر ق عی کارگران است؛ اما سوال بزرگتر این است که چرا دیوان عدالت، مدام 
اندازد؟! کارشناسان حقوقی و اعضای کند و حقوق بسیار حداقلی کارگران را به مخاطره میه صادر میاصالحی
ی روابط اند و معتقدند؛ عرصهی خود از این آرای متناقض و مکرر، سردرگم شدههای حل اختالف نیز به نوبههیا 

 .کار با این آرا به تشتت و تزلزلِ مدام کشانده شده است

 دیوان: متزلزل آرای موردِ در حقوقی اسانِکارشن نظر

 ندارند اشراف گیرند/نمی نظر در را عواقب

 ادارات اختالف حل هایهیات اعضای از و کار روابط و انسانی منابع مشاور دانشگاه، )استاد ناصری سعید
این است که چرا   انتقادترین گوید: بدون توجه به محتوای یک رای مشخص، مهمدر این راب ه به ایلنا می( کار

کند؛ چرا هر رای را سه بار اصالح دیوان عدالت تا این اندازه آرای پشت سرهم و متفاو  با یکدیگر صادر می
گیری، آرای کارفرمایی از دیوان عدالت این است که این مرجع عالی تصمیم -ی کارگریکند؟! انتظار جامعهمی

گیری کند. اگر یک رای بدون در نظر واق  رای را قبل از صدور اندازهثابت، کارشناسی و تخصصی صادر کند و ع
ی کارگری به همراه ، چون جامعه«مردم»گویم شوند؛ چرا میگرفتن عواق  آن صادر شود، مردم گرفتار می

 میلیون نفر هستند؛ یعنی نصف مملکت، جامعه کارگری هستند که تحت تاثیر 0۷هایشان جمعیتی بالغ بر خانواده
گیرند. وقتی یک رای اشتباه باشد و مثالً شش ماه بعد یا یکسال بعد، به واس ه یک دادخواست این آرا قرار می

جدید یا طرح در هیا  عمومی دیوان یا طرح در هیا  کارشناسی و تخصصی دیوان، اصالح شود، کارگر شش ماه یا 
شود و ند؛ ضمن اینکه کارفرما نیز سردرگم مییکسال از حق خود منتفع نشده و باید مدام شکایتِ مجدد طرح ک

الحساب در نظر بگیریم پرسند چه کنیم، باالخره سنوا  پایان سال را علیتکلیفش مشخص نیست؛ کارفرمایان می
 .یا ق عی و این فقط یکی از ابهاما  به وجود آمده است

اند؛ آرای مشخص کار را دچار سردرگمی کردهکند: متاسفانه عرصه روابط این استاد حقوق کار در دانشگاه اضافه می
شود و هرکدام از طرفین )کارگر و کارفرما( استنباط و برداشت خودشان را از و شفاف و کارشناسی شده صادر نمی

های تخصصیِ متفاو  کند؛ وقتی هیا این آرا دارند؛ سوال ما این است که چرا دیوان عدالت اخیراً اینگونه عمل می
رود آرا کارشناسی شده و با دقت صادر شود تا دیگر نیاز به اینهمه دیوان حضور دارند، انتظار میو مجزا در 

ی کارگری و کل کشور شان باشد که آرای صادره بعد از وحد  رویه، جامعههای متضاد نباشد. باید حواساصالحیه
 .ت به صدور رای بزنندگیرد. پس بایستی تبعا  آن را در س ح کالن ببینند و بعد دسرا دربرمی

 است: شده جامعه التهاب موجب ناصری اعتقاد به که است مشکلی ها،دادنامه و آرا صدور در رویه وحدت فقدان
 گذاردمی مقابلش اصالحیه یک کارفرما ناگهان بعد نمایدمی حقوق یمطالبه و کندمی استناد رای یک به کارگر»
 «!نداری حقی هی  فعالً پس کرده، اصالح اینگونه را ایر این دیوان نداری خبر مگر گویدمی و

های حل اختالف تهران سابقه دارد؛ معتقد است که آرای دیوان عدالت به عنوان ناصری که سیزده سال در هیا 
یک مرجع عالی قضایی، باید حساب شده و کامالً دقیق باشد؛ ایراداتی مثل سهو قلم یا اشتباه سهوی از چنین 

 .اصالً پایرفته نیستنهادی 

کند: کارفرما باید بهای تمام شده نیروی انسانی را در طول سال بداند؛ وقتی هر دوماه یا سه ماه یکبار، او اضافه می
های نیروی انسانی کامالً ی هزینهشود و هم کارفرما در زمینهکنند، هم حق کارگران ضایع میرای جدید صادر می

 .ای حل شودتی است که باید ریشهبالتکلیف است. اینها معضال
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نیز به این  ایران( انسانی منابع مدیریت انجمن مدیره هیات عضو و کار روابط مشاور و )کارشناس خوشوقتی آرمین
دلیل صدور این آرای متناقض و اصالحیه های مکرر این است که افرادی که در »رویکرد دیوان عدالت انتقاد دارد: 

 «یوان عدالت مداخله دارند، متاسفانه اشراف کافی به حقوق کار ندارند.سازیِ دفرایند تصمیم

گوید: دیوان اخیراً رایی صادر کند و میاو در توضیح بیشتر به یک رای اخیر در ارتباط با سنوا  کارگران اشاره می
ها به کارگران اری مترو، سالبردکرده که در آن عرف کارگاه را تابع اختیار و اراده کارفرما قرار داده؛ در شرکت بهره

ها برداری مترو، بعد از سالشد ولی هیا  مدیره شرکت بهرهسنوا  بیش از آنچه در قانون تصریح شده، پرداخت می
ترین رکن پرداخت این سنوا ، آن را ناگهان حاف کرد؛ در نهایت، هیا  عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی

را پایرفت به این معنا که اعالم کرد کارفرما در حاف این سنوا ، محق بوده است؛ تنها به قضایی دیوان، این مساله 
گوید قرارداد کارگر قانون کار می ۵این دلیل که عرف باید در قرارداد کارِ مکتوب درج شده باشد؛ در حالیکه ماده 

قانون کار  ۵اند، با ماده سازی داشتهافرادی که در صدور این رای تصمیم  تواند کتبی یا شفاهی باشد؛ بنابراینمی
ساز در دیوان، اشراف کافی به مسائل حقوق دهد که افراد تصمیمی ساده نشان میاند همین نمونهآشنایی نداشته

 .کار ندارند

 صادر 80 سال در دادنامه کی چراکه است؛ پُرایراد نیز 1100 دادنامه بر اخیر اصالحیه است؛ معتقد خوشوقتی
 اصالح کارگران ضرر به را آن اندآمده حاال اجراست؛ حال در رای این که است سال دو به قریب االن و شده
 دو این در که کارگرانی یهمه آیا خب باشد؛ دخیل نباید سنوات یمحاسبه در السعیحق اندگفته و اندکرده
 در شانپرونده که هاییآن بدهند؟ پس کارفرما به را هاپول بیایند باید حاال اند،شده منتفع رای این از سال
 بکنند؟ باید چه دقیقاً است جریان

های روابط کار در دیوان عدالت سازیکند: انتظار داریم افرادی که در تصمیماین کارشناس روابط کار اضافه می
احیاناً اشراف ندارند، از فعاالن کارگری و کارشناسان حضور دارند، اشراف کامل به حقوق کار داشته باشند یا اگر 

بعد از  ۹۹0۱روابط کار نظرخواهی کنند؛ الاقل رایی صادر کنند که دو سال بعد نیایند بگویند اشتباه بوده! دادنامه 
را بعد از شش ماه گفتند   0۵0۵دو سال مشخص شد اشتباه است )البته اشتباه به زعمِ قضا  دیوان(، دادنامه 

زند؛ کارگر براساس اتکا به اشتباه است و اصالحش کردند. این آرای متزلزل، بیش از همه به کارگران آسی  می
تواند قرارداد م مئن ببندند و به بندند ولی اگر احساس کند آرا متزلزل است، نمیآرای دیوان با کارفرما قرارداد می

 .شوددچار تشتت و سردرگمی می« همه چیز»ابط کار، ی روآینده خوشبین باشد و اینگونه است که در عرصه

 !آب روی ایخانه مثل متزلزل آرای
زدایی و فقیرترسازی این روزها آرای متزلزل، روابط کار متزلزل و اصالحیه پشت اصالحیه، همه در جهتِ مقررا 

حقوق قانونی کارگران را اند؛ آرای اخیر دیوان عدالت، بدون هی  تردیدی، کارگران و بازنشستگان به صف شده
 .های قانونی را دچار نقصان کرده استمخدوش ساخته و حداقل

حقوقی، دیگر فهمد سنواتش نصف شده یا بعد از شش ماه بیشود، میخوابد و صبح که بیدار میکارگر ش  می
قلی کارگران، ی حقوق حداتواند از یک کارفرمای خاطی به عنوان یک شخص حقیقی شکایت کند؛ گویا همهنمی
ای که ریزد؛ کارگران در خانهای روی آب است که با هر تلنگر، یکی از دیوارهای این خانه به سادگی فرومیخانه

توانند ش  با خیال ها و دیوارهایش در حال فروپاشی است، هی  امیدی به آینده ندارند؛ حتی نمیتمام ستون
 آسوده سر بر بالین بگاارند!

 
 خبرگزاری کارگران ایران )ایلنا(سرچشمه: 

 
  بازگشت به نمایه
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  !توانم بروم کارگریسالگی نمی01در  :کاظم سادات اشکوری

 

در اشکور باال از توابع گیالن به دنیا آمد وی فارغ التحصیل جغرافییای   0۹0۵ارژنگ: کاظم سادا  اشکوری در سال 

 انسانی و اقتصادی از دانشگاه تهران است.

اشکوری از شاعران م رح معاصر است که در ابتدای کار شاعری پیوسته در جهت تکامل شعر خویش و یافتن زبانی 

 یده است.مستقل و مشخص کوش

های پیوسته است بیا مضیامین و تصیاویری از طبیعیت. شیعر اشیکوری لحنیی مهربیان و         شعرهای اولیه او چهارپاره

صمیمی دارد که با زبانی ساده و آشکار سروده شده است اشکوری با تیزبینی شاعرانه خویش ، طبیعت زادگاه خیود  

نسان را به دیدار از طبیعت با نگیاهی دیگرگونیه دعیو     کند و ارا موشکافانه و دقیق در تصاویری بدیع منعکس می

کند.در اشعار او طبیعت و حاال  متنوع آن در قال  ترکیبیا  سیاده و خیوش آهنیگ وصیف شیده و عمیدتا بیا         می

 مضامین اجتماعی در متن شعر همراه است .

تصاویر و حاال  طبیعت بیه  شعر اشکوری گویای نوعی عرفان نیز هست که همراه با تفکر اجتماعی و بازتاب آن در 

تیوان  مشخصه های شعری او بدل گشته اند. با نگاهی ژرف به اشعار اشکوری نوعی نومییدی و انیدوهی تلیخ را میی    

 مشاهده نمود

اشکوری شاعری است پرمایه که با زبانی شاعرانه و ل یف که همراه طبیعت و انسان و ارتباط نا گسستنی آن دو در 

 گسترده داشته است . اشعارش بازتابی زیبا و

 -0۹۷۶/0 – ساحل های ماسه با -0۹۷۷/۹ – صبح دم از -0۹00/0 – شبها -0 :برشمردتوان می ازآثاراشکوری

 – اسیفند  ماهتیاب  -0۹۷۵/۵ – آفتیاب  رگبیار  -0۹۷۹/۶ – آینیه  بیه  هیا  برکه از -0۹۷2/۷ – انداز چشم سوی آن

 0۹۵2 – پاییزی جاده کنار در -0۹۶۱/۷ – فصل چهر -0۹۶۵/۱

 است. شده منتشر نیز کتاب چندین ترجمه و معاصر شعر بررسی و نقد کتاب چندین ازاشکوری

 ایین  در بسییاری  هنرمنیدان  دامنگییر  کیه  وضعیتی است. گفته سخن خود وضعیت از باایسنا گفتگویی در اشکوری

 ایسینا  بیا  اشیکوری  سیادا   کیاظم  گفتگیوی  ابتدا درادامه «وبس! است نزدایرانیان هنر»است معروف که کشوراست

  خواند. شعرمعاصرخواهید با راب ه در را دیگری گفتگوی وسپس

*** 
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 با ایسنا سادات اشکوریی گفتگو
  تواند برودسالگی نه بیمه دارد و نه حقوق بازنشستگی و در این سن نمی ۱۹گوید در کاظم سادا  اشکوری می

 .کارگری کند

زند و حدود سال است که قلم می ۶۷به گزارش ایسنا، کاظم سادا  اشکوری، شاعر و پژوهشگر ادبیا  عامه بیش از 

شعرهای او و  اشکور است. «نارنه»در روستای  0۹0۵شناسی دارد. او متولد سال کتاب در حوزه ادبیا  و مردم ۷2

در مجله آشنا  0۹۹۶در سال  شد، اما نخستین یادداشتشهای محلی قزوین چاپ میجواد مجابی زمانی در روزنامه

برای  یردبه سردبیری احمد شاملو به چاپ رسید و همین باعث شد تصمیم بگ

در سال  کند. اولین شعر اشکوری سالگی با این شاعر دیداربار در هجدهاولین

سال بعد از اولین مالقا  با شاملو، در  02 امید ایران چاپ شد. در مجله 0۹۹۵

که کار رسمی در بانک را به سودای هنر و ادب رها کرده بود به تهران حالی

 زمان در مجلهجغرافیای انسانی و اقتصادی شد و هم آمد، دانشجوی رشته

خوشه به سردبیری شاملو نیز شروع به کار کرد. در دوران دانشجویی با محمد 

اکبر والیتی، احمد کالس بود و علیی و مهشید نونهالی همهاشمی رفسنجان

بودند. اشکوری به جز  هایشدانشگاهیناطق نوری و مسعود رجوی نیز از هم

خوشه در روزنامه اطالعا  و مجله بامشاد، آدینه، دنیای سخن و بسیاری  مجله

 شناسیهایی در حوزه مردمنیز فعالیت کرده است. او پژوهش مجال  دیگر

همچنین مدتی در مرکز  داشته که در مجال  مرتبط منتشر شده است.

 .شناسی و فرهنگ عامه فعالیت داشته استشناسی و در حوزه مردممردم

موضوعی در  در پی تماس ایسنا برای مصاحبه درباره کاظم سادا  اشکوری

به گوید: گاه و ناخوشی روحی خود می حوزه ادبیا  شفاهی با اشاره به ناامیدی

اید که با فالنی که گویم شما با خود فکر کردهنگار میدوستان روزنامه

سال است از حقوق مادی  00کند؟ خواهید صحبت کنید، چ ور زندگی میمی

آوردم و چندرغاز حق تألیف ام. قبال دو سه کتاب درمیو بیمه محروم شده

یاید. االن کردم تا چیزی دستم بهشت کتاب ویرایش می _دادند و هفت می

بینی می روی چهار قلم وسیله بخری،، هر روز هم که میها تع یل شدهاین

بزرگی است. من اهل این کشورم و  ها چندبرابر شده است. این مسألهقیمت

کارگری  توانم برومسالم است و نمی ۱۹ام. همه عمرم را در این کشور گارانده

کند: شگر فرهنگ عامه بیان میاین پژوه!کنم. کجای دنیا چنین چیزی است؟

و آقایان وزار  ارشاد ندارم زیرا اگر قرار بود کاری کنند، در  من توقعی از کسی

این توقع را داشته باشم بیایند و  کردند. توقعی ندارم. چه بساسال می 00این 

فروشم تا چهار ای دارم که میکنم، کتابخانهکتابخانه من را بخرند. معامله می

سال است که قلم  ۶۷اگر زنده باشم، بتوانم زندگی کنم. من بیش از  گرروز دی
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شناسی و نقد ادبی و نشده. در زمینه شعر و تحقیق و مردمکتاب چاپ 02شده دارم و عنوان کتاب چاپ 02زنم، می

عاتش را وگو کرده و دانش و اطالگفت کنم. آدم باید خیلی روحیه داشته باشد که با این وضعیتترجمه کار می

 .منتقل کند؛ خیلی سخت است

توانستم زمانی که عارم را از کار اند اما من ماندم، میدرصد از دوستان من از این کشور رفته ۷2افزاید: شاید او می

آن کشور هم   اداری خواستند، بروم اما ماندم زیرا عاشق فرهنگ این مملکت هستم. کسی که از ایران رفته و اهل

های تفریحی رایگان برایش ترتی  هم دوا و درمانش مجانی است و هم برنامه وق بازنشستگی دارد ونیست، هم حق

 .ام و در این سن و سال چنین وضعیتی دارمدهند. اما من در این کشور زندگی کردهمی

 

 ها پسرفت کرده استشعر امروز فارسی در میان جوان
های گاشته جایزه شعر شاملو، در ، کاظم سادا  اشکوری شاعر و مترجم و از داوران دورههنرآنالین به گزارش

کدام از آن ایزه درباره تجربه داوری خود اظهارداشت: حقیقت قضیه را بخواهید هی وگو با ستاد خبری این جگفت

گرفت. اما چون نمی 02را هم از  0یا  ۹کردم، از نظر ارزشگااری به نظرم امتیاز هایی که من باید داوری میکتاب

ره بیشتری بدهم. وگرنه به عقیده ها نمها چند تایی را انتخاب کنم و به آناثر دیگری نبود، مجبور بودم بین همان

 .ای شرکت داده شودمن آن آثار حتا در حدی نبود که در جایزه

های اخیر پیش آمده ای که در ساللهگونه برشمرد: مسااو دالیل خود را این

تر با نسل جدید است، چون قبال و در زمان ما شدن ارتباط نسل قدیم ق ع

ها ارتباط بیشتری وجود داشت نسل پیش از آن ها وگونه نبود و میان جواناین

کرد. همچنین و این ارتباط در جای خودش نقش و جنبه آموزشی هم پیدا می

ها صفحه شعر و مسئول صفحه شعر داشتند. بعد از بسیاری از مجله

های آدینه و دنیای سخن، که صفحه شعرشان را خودم راه انداختم، به ماهنامه

ای برای شعر اهمیت ادبی خیلی به اختصاص صفحه رسد که مجال نظر می

دهند. البته استثناهایی هم هست اما کافی نیست. در گاشته تعداد و تنوع نمی

سوم مجال  کنونی بود مجال  ادبی مثل امروز نبود، شاید به لحاظ تعداد یک

شدند و نامه، به طور مرت  منتشر میها، چه ماهنامه و چه هفتهاما همان

اختصاصی برای شعر داشتند و همین خود در اعتالی شعر و برانگیختن  صفحه

 .شدتوجه به آن و همچنین آموزش به نسل جوان شاعران موثر واقع می

ها به جای او افزود: به همین دلیل به نظر من شعر امروز فارسی در میان جوان

که رو به پیشرفت و اعتال باشد، پسرفت کرده است. موارد استثنا شاید وجود آن

داشته باشند اما به قول برتولت برشت استثنا هی  وقت قاعده نیست. البته 

برعکس است و نسبت وضعیت شعر کالسیک فارسی مخصوصا غزل به نظر من 

های خیلی خوب و زیبایی به قبل از انقالب خیلی متحول شده است. غزل

نویسند و به اند. اما اکثر کسانی که امروز شعر میهمین شاعران جوان گفته

نویسند هرچند من تعبیر شعر آزاد را بیشتر قول خودشان شعر سپید می

دانند وزن چیست. اما شاعران دوره ما وزن شان حتا نمیبسیاریشناسند، پسندم شعر فارسی را به درستی نمیمی

 
 

http://www.honaronline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-8
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گفتند، حتا بسیاری از شاعران آزاد شناختند و شعرهای موزون هم میشعر را می

ما همچون شاملو و اخوان و فروغ و... . خود شاملو با شعر نیمایی شروع کرد. اما 

دیع، استعاره، کنایه نسل جدید به جای تالش برای شناخت زبان و ظرایف شعر، ب

ای شده است بستههای شکستهو بسیاری موضوعا  مربوط به شعر، مقلد ترجمه

 «.که هفتاد، هشتاد درصدش هم در ترجمه از بین رفته

این شاعر درباره تاثیر جوایز ادبی در بهبود این روند بیان کرد: وقتی وضعیت شعر 

اار باشد اما نه آنچنان. دلیلش آن گونه است که گفتم، شاید جایزه شعر تاثیرگاین

ای که خودم یکی ی اول باید زمینه آن فراهم شود. مثال در دورهاست که در وهله

از داوران این جایزه بودم، شاید بهتر بود اعالم کنیم امسال کتابی که درخور 

 .پایرندنمی شاعران جوان جایزه شعر شاملو باشد نداشتیم. اما اگر چنین چیزی را اعالم کنیم، عنوان برگزیده

کنم از شاعران جوان بپرسید که آیا مثال ادامه داد: برای اثبا  این موضوع پیشنهاد می "قاصد روزان ابری"مولف 

شناسند یا خیر؟ های زیادی دارم میام و کتابکنم، قلم زدهسال است در این حوزه فعالیت می ۶0من را که 

زنم صرفا منظورم خودم اند. این را مثال میدهم که نخواندهخیر؟ به شما قول می اند یاهای من را خواندهکتاب

گویم هی  شاعری از نسل پیش از من یا از نیستم. در حالی که با قاطعیت می

توانید نام ببرید که شعری از او را حفظ نباشم. اما نسل جوان نسالنم نمیهم

قبول ندارد، گرفتاری ما این است. هر خواند و اصال شاعران بزرگ ما را شعر نمی

های قبل را خوب خوانده باشد و خوب بشناسد تا بتواند از نسل باید آثار نسل

 .اندها از کجا به کجا رسیدهها استفاده کند و بداند آنآن

و در پاسخ به این سوال که آیا داوری اشعاری را که به صور  کتاب منتشر  ا

یا خیر نیز گفت: نه به نظرم درست نیست و در هی  جای  داندنشده درست می

دنیا چنین چیزی مرسوم نیست. چون هر م لبی تا زمانی که به صور  کتاب 

شود که به صور  کند. اثر زمانی پایرفته میدر نیامده باشد، رسمیت پیدا نمی

شود درباره آن اظهار ماند و میکتاب درآمده باشد چون کتاب است که می

افتد که بعد از انتشار شعرش در ای اتفاق میرکرد. برای هرشاعر و نویسندهنظ

های دیگر، هنگام چاپ به صور  کتاب شعرها را تغییر بدهد. خود و رسانه مجله

سال بعد که به صور   02ای چاپ کرده و آقای شاملو مثال شعری را در مجله

کرده است. شعر صدای پای  کتاب منتشر شده آن را تغییر داده و حاف و اضافه

آب سهراب سپهری ابتدا در مجله آرش منتشر شده بود، شما آن شعر را با 

ای که در هشت کتاب آمده مقایسه کنید و ببینید چقدر شعر را تغییر نسخه

های بعد مقایسه کنید، همین داده است. همچنین باغ آیینه شاملو را با چاپ

ن است. شاعری که اهل تامل و تفکر باشد، اتفاق افتاده است و درستش هم همی

کند. کسی در نوشتن موفق خواهد بود که در طول زمان تبدیل شود به بهترین ناقد و ویراستار آثار ذهنش تغییر می

 .خودش
  بازگشت به نمایه
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 اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران را آزاد کنید!

 نویسندگانِ ایرانبیانیۀ کانونِ 

 

، یک سال از به 0022امروز پنجم مهر ماه 
بند کشیدن سه تن از اعضای کانون 
نویسندگان ایران، رضا خندان )مهابادی(، 

گارد. سه بکتاش آبتین و کیوان باژن می
عضو پیشین هیئت دبیران کانون 

سازی وزار  نویسندگان ایران در پی پرونده
ی قضاییه اطالعا  و با حکم بیدادگاه قوه

س ماه حب ۶سال و 0۷در مجموع به 
ی همان محکوم و درست در بحبوحه

گیری ویروس کرونا، روزانه صدها ی ناشی از همهانگیزی به زندان افکنده شدند که مرگ و میر گستردهروزهای هول
سال کانون نویسندگان  ۷2»گرفت و این روزها همچنان رو به اوج است. مشارکت در تدوین کتاب قربانی می

انون، حضور بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و شرکت در مراسم سالگرد های ک، انتشار بیانیه«ایران
اجتماع و تبانی به قصد اقدام »و « تبلیغ علیه نظام»های واهی و بی اساس شاعر بزرگ احمد شاملو، مصداق اتهام

 .منتس  به این سه عضو کانون نویسندگان ایران است« علیه امنیت کشور

ین یک سال نیز همچون گاشته، حکومت با تشدید غارتگری و فساد سیستماتیک خود بر فقر و افزون بر این، در ا
ها را از معترضان و ها، زندانگری آنطلبی و م البهخواهی، حقفالکت مردم افزوده است و در پاسخ به آزادی

ی  حصر و استثنا برای آزادی بیان و اندیشه و نشر بی ه»منتقدان انباشته است. در مقابل خواست اجتماعی 
نیز پاسخ حاکمان مثل همیشه جز سرکوب نبوده است. دفاع از آزادی بیان، مخالفت با سانسور و عضویت « همگان

های سنگین برای سه نویسنده انجامید. اجرای حکم زندان خندان، آبتین در کانون نویسندگان ایران به صدور حکم
المللی، حتی در شرایط اوج طل  بینخواه، افکار عمومی و مراجع حقهای مردم آزادیرغم اعتراضو باژن به

های سیاسیِ ی همان سیاست قتلی ناشی از آن، چیزی جز ادامهگیری ویروس کرونا و کشتار هر روزههمه
جا که حتی درخواست مرخصی آنان در ای و به خاموشی کشاندنِ نویسندگان و دگراندیشان نیست؛ تا آنزنجیره
اعضای مستقل،  .رو شدشان با مخالفت مراجع قضایی روبهی پزشکیی پروندهشرایط بحرانی با وجود ارائهاین 
هی  حصر و  قرن مبارزه در راه راستین آزادی بیخواه و سانسورستیز کانون نویسندگان ایران با بیش از نیمآزادی

 .اندافرازانه ایستاده و حتی از جان خود نیز گاشتهاستثنای اندیشه و بیان در برابر تهدید، بازداشت و زندان سر

کانون نویسندگان ایران خواهان آزادی بی قید و شرط رضا خندان )مهابادی(، بکتاش آبتین و کیوان باژن است و 
 .داندی اجرای حکم این سه عضو کانون را سرکوب آزادی بیان و اقدامی جنایتکارانه میادامه

 0022پنجم مهر ماه  کانون نویسندگان ایران/
 

 کانال تلگرامی کانون: نویسندگانِ ایران برگرفته از:

  بازگشت به نمایه
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 کارزارِ جهانی انجمنِ قلمِ آمریکا
 نویسندگانِ ایرانبرای آزادی اعضای زندانیِ کانونِ 

 

از نویسندگان زندانی در ایران، بکتاش « ی آزادی برای نوشتنجایزه» امسال، انجمن قلم آمریکا )پن( با اهدای  

کند. دولت ایران این سه نویسنده را به علت نوشتن، آبتین، کیوان باژن، و رضا خندان )مهابادی(، قدردانی می

اردیبهشت ] 0208ولتی به بند کشیده است. در ماه مه آمیز با سانسورِ ددفاع از آزادی بیان، و مخالفت مسالمت

هر کدام به شش سال زندان « تبلیغ علیه نظام»و « اقدام علیه امنیت ملی»اساسِ های بی، آنان به اتهام[0180

پس از دادگاه تجدید نظر، آنها به زندان اوین احضار شدند تا حکم [ 0188مهر ] 0202محکوم شدند. در سپتامبر 

سال و شش ماه زندان را  01 مجموعاً

تحمل کنند، و این درحالی بود که بیماری 

های ایران در زندان 08گیر کووید همه

بیداد می کرد. به کارزار انجمن قلم 

آمریکا برای آزادی این سه نویسنده 

 بپیوندید.

به رئیس جمهوری اسالمی ایران،  

 ابراهیم رئیسی

 جناب آقای ابراهیم رئیسی،

دگان زیر، نویسندگان، ما امضاکنن

نگاران، هنرمندان آفرینشگر، و روزنامه

ی ایرانی، بکتاش آبتین، کیوان خواهیم سه نویسندهحامیان انجمن قلم آمریکا، با ارسال این نامه مصرانه از شما می

، را آزاد «تنآزادی برای نوش»ی انجمن قلم آمریکا به نام کنندگان جایزهباژن، و رضا خندان )مهابادی(، دریافت

 .کنید

مجموعاً به « اقدام علیه امنیت ملی»و « تبلیغ علیه نظام»ی های ناعادالنهآبتین، باژن، و خندان )مهابادی( به اتهام

اند. این سه نویسنده در زندان اوین از دسترسی به بیمارستان و سال و شش ماه زندان محکوم شده 0۷تحمل 

اند. ما از شما، آقای مبتال شده 0۷آبتین و خندان )مهابادی( هر دو به کووید  مراقبت های پزشکیِ ضروری محروم و

ی هایی که در پروندهخواهیم آبتین، باژن، و خندان )مهابادی( را آزاد کنید؛ آنان را از تمام اتهامرئیس جمهوری، می

ها خواهند دیدگاهنویسندگانی که می حقوقی به ناحق به آنها تفهیم شده است، تبرئه کنید؛ و به مجازا ِ دولتی تمام

 .و عقاید خود را آزادانه بیان کنند، پایان دهید
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شان از آزادی بیان و ها بازجویی از آنان به علت دفاعی سالمحکومیت آبتین، باژن، و خندان )مهابادی( نتیجه

شان هایورش قرار گرفت و نوشتههای آنها مورد یگاه که خانهآغاز شد، آن[ 0۹۷0] 020۷آثارشان است که از سال 

اجتماع و »و « تبلیغ علیه نظام»های ، این سه نویسنده محاکمه و به اتهام[0۹۷۱] 020۷ضبط و توقیف شد. در 

سال زندان محکوم شدند. در دادگاه تجدیدنظر، هرچند  0۱مجموعاً به « تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

برای اجرای حکم به زندان [ 0۹۷۷مهر  ۷] 0202سپتامبر  0۵سه آنان در  محکومیت باژن کاهش یافت، اما هر

 .فراخوانده شدند

نگار؛ و رضا نویس و روزنامهساز؛ کیوان باژن، رماننویس، و فیلمنامهبکتاش آبتین، شاعر، فیلم –این سه نویسنده 

با نگارش کتاب، سرودن شعر و  –های مردم خندان )مهابادی(، مؤلف، منتقد ادبی، و پژوهشگر فرهنگ افسانه

ی های شفاهی دربارهای ایرانی و تاریخهی قصههای چندجلدی دربارههای کوتاه، و ویرایش دانشنامهنوشتن داستان

اند. همچنین هر سه آنان با عضویت در هیئت نویسندگان بزرگ، خدما  درخشانی به تاریخ غنی ادبیا  ایران کرده

 0۷۱2ی سال قدمت که از دهه ۷2تشکل صنفی نویسندگان ایرانی با بیش از  –دبیران کانون نویسندگان ایران 

اند. آبتین، باژن، و ی ادبیِ ایران ایفا کردهنقش مهمی در جامعه –ونی اعالم شده است تا کنون غیرقان[ 0۹۶2]

رغم خ رهایی که برای آنان خندان )مهابادی(، به

های داشته است، با برگزاری مراسم یادبود، نشست

هایی فعالیت –ادبی، انتشار خبرنامه و نشریا  دیگر 

های سنگینی ی ایران آنها را جرمی قضاییهکه قوه

میراث شاعران، روشنفکران، و مخالفان  –داند می

 .اندی ایرانی را پاس داشتهسیاسیِ درگاشته

وقت آن است که دولت ایران به حق آزادی بیان 

نویسندگان، شاعران، و متفکران احترام نهد و 

ی ادبیِ متکثر ایران را به های پربار جامعهسنت

رئیس جمهوری  رسمیت شناسد. ما از شما آقای

ی بکتاش آبتین، خواهیم که به حبس ناعادالنهمی

کیوان باژن، و رضا خندان )مهابادی( پایان دهید، و 

تمام کسانی را که به دلیل آزادی برای نوشتن به بند 

 .اند، آزاد کنیدکشیده شده

 کانال تلگرامی کانون نویسندگانِ ایران برگرفته از:

 

 
  بازگشت به نمایه
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 تهران دروازه غار زخمی ماندگار برچهرۀ

 ب. کمالی

 

درپایتخت ایران، درکالن شهرچند میلیونی تهران، آیا کسی هست که نام دروازه غار را نشنیده باشد؟ محله ای کیه  

باششیان،  سیروسرگاشت و پیشینه تاریخی آن، اگر نه افسانه ای، که تاریخی پرازرنج وحرمانِ کسانی دارد که بود وُ 

 به این تاریخ گره خورده است.

درست در چند صد متری مناطق اعیان نشین پایتخت، من قه ای در جنوب تهران، حدفاصل محله خیانی آبیاد و     

. ایین نامگیااری   "دروازه غار"شوند، محله ای است بنام میدان شوش، که از قدیمی ترین مناطق تهران محسوب می

می گردد. با گسترش و بزرگ تر شدن شهرتهران درزمان قدرقیدرتی ناصیرالدین شیاه     به گاشته های بسیار دور باز

قاجار، و ساخته شدن حصارها و دروازه های جدید به دور و اطراف تهران، یکی از دروازه های دوازده گانه آن که در 

د، نیام دروازه غیار بیه    نزدیکی میدان هرندی کنونی قرارداشت و رو به سمت روستا های اراضی بلوک غار باز می شی 

 خود گرفت.

 درآن زمان، به اراضی روستاهای بین تهران و ری دروازه غار گفته می شد.

 .در دوره حاکمیت رضا خان میرپنج، پس از برچیدن دروازه غار، به جای آن میدانی به نام میدان غار ساخته شد

، آوازه پیدا کردند. همین ور بازارچه سقف "ز خانهگار صابون پ"و  "باغ فردوس"، "میدان غار"در زمان پهلوی دوم، 

 .دار با مغازه های پرشمار که اکنون سقف آن برداشته شده است

کنند. یک نمونه آن مدرسه ای توان ازچند بنایی نام برد که سالخوردگان دروازه غار از آنها یاد میدراین جا تنها می

  .شدشناخته می "شهاب الدوله"از نیم قرن  پیش  باه نام است در میدان هرندی با پیکری فرسوده که  بیش 
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ازهمان دوران قدیم، این محله بمرور پایرای مهاجرینی ازاستان های مختلف ایران شد، که با رها کردن زادگاهشان، 

انسیتان،  شدند. بعد ها نیز افراد زیادی از مهاجرین کشورهمسیایه افغ به امید یافتن کار وزندگی بهتر راهی تهران می

 .به آنها اضافه شدند

های این من قه و بردن خاک آن برای ساخت وساز، درمحال  دیگر تهران، باعث بوجیود آمیدن گودهیای    حفرزمین

 .درآنجا شد، که هزاران نفر را در خود جای داد "ها عرب"و  "معصومی"، "رسولی"، "زنبورک خانه"

جنوب به خیابان شوش، از شرق به خیابان خیام واز غرب به شهر ری محله دروازه غار از شمال به خیابان مولوی، از 

 .راه دارد

سوادی و ناآگاهی، که ریشه در فقر دارند، رشید  همراه با رشد جمعیت دراین محال ، بزه کاری نیز بعلل بیکاری، بی

 .بسیاری کرد

ای تلیخ جیاری در ایین محیال      هها، چه پیش و چه پس از انقالب، همواره چشمان خود را برروی واقعیتحکومت

 .فقیرنشین بستند و مردم محروم ازهمه امکانا  رفاهی را به حال خود رها کردند

 فاجعه در خانواده ها!

درامد نا چیز مردمانی که بکار هایی ازجمله بارکشی، سیبزی  

فروشی، دستفروشیی، دوره گیردی و انیواع کارهیایی کیه در      

آورد، رابیرای آنهیا میی    هزارتومان درروز0۷آمدی تا حد اکثر 

دهید وبیه همیین دلییل، بچیه هیای       کفاف خانواده ها را نمی

خردسال از همان عنفوان کودکی اجبارا به کار برای کمک به 

  .شوندخانواده گمارده می

جاست که فقرو ناآگاهی باعث ازدواج دختیران کیم   فاجعه این

شود. درحال حاضر، کار بجیایی  سن و سال با مردان مسن می

رسیده است که در اینجا خانواده ها نه تنها کودکیان خیود را   

شیود. بانید   فروشند، بلکه ن فه انسان نیز پیش فروش میی می

خرند و پیس  هایی که به چنین کارهای خالفی مشغول اند، با پول کم کودکان هنوز متولد نشده را از مادرانشان می

برند تا با پول اندکی بیشتر به دیگران بفروشند، یا با رشد بچه، اورا ومیها را از مادر جداکرده از بدنیا آمدن نوزاد، آن

زنند، کودکیانی  میلیون نفر تخمین می۵کارهای خالف وادارند. آمار غیررسمی تعداد کودکان کار در ایران را باالیبه

  .رسندهزار تا سه میلیون تومان بفروش می022ها از نکه هر کدام آ

شیود و  شوند که نامشیان جیایی ثبیت نمیی    هایی یافت میکنند.بچهشوند ونه کودکی میاشق میبچه هایی که نه ع

  .شودرسند، باید ازدواج کنند و بچه دار شوند! ازدواج آنها جایی ثبت نمیوقتی به سیزده سالگی می

  فروشند!نواده ها میشوند ودر چهار پنج ماهگی که جنسیت نوزاد ق عی شد ،آن را به خاها هدفدار حامله مینز



0022/ مهر و آبان 02دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا     

تهران برچهرۀ ماندگار زخمی غار دروازه 211   

 

آید، با زد وبند، نام مادر جعلی بیه جیای میادر اصیلی در اوراق     کودک که زیر نظر خریدار در بیمارستان به دنیا می

  !شودهویتیش ثبت می

 اعتیاد...

  .اعتیاد برای ساکنان دروازه غار واژه قدیمی جاافتاده ای است

.  هیا کیاری بسییار سیاده اسیت     کنند به تصویرکشیدن درد و فقیرآن میباخانواده هایی که از قدیم در اینجا زندگی 

 .مردمان این من قه کم و بیش شبیه به یکدیگر هستند و دردشان نیز مشترک است

  .شوندهایی که برای از صبح تا ش  کرایه داده میهای پرازدحام ، مملو از بچهخانه

ها همیواره در  دارای پتانسیل باالی شخصیتی بوده و هستند. آناما بسیاری از کودکان و نو جوانان ساکن این محله 

  عدالتی در جامعه، در کنار فعالین سیاسی و مددکاران اجتماعی فعالیت داشته ودارند.مبارزه با خفقان سیاسی و بی

  های اجتماعیآسیب

اگر چه دروازه غار در قل  تهران است، ولی مانند محلیه ای جیدا ،   

  .خوردر ب ن شهر تهران بچشم میغری  و مهجور، د

سازی نییز بچشیم   ها حتی در ابعاد معماری شهری، خانهمحرومیت

خورد. وحشت در اینجا همراه با معتادان و دوره گردها حکومت می

کند بعد ازغروب آفتاب ودر تیاریکی  کند. کمتر کسی جرا  میمی

ای  هوا تنها ازکوچه پس کوچه های تنگ وباریک آن بگارد. محلیه 

 های رسمی ، نیمی ازساکنانش معتاد هستند. که طبق گزارش

این محل پاتوقی برای فروشندگان مواد مخدر پایتخت تبدیل  شده 

ی بسیاری از جوانان است. کارتن خوابی و چادر خوابی، مامن شبانه

  .شونده ودر چادر ساکن میشوند که از خانه فرار کردها کسانی نیزیافت میخانمان این من قه است، ودر بین آنبی

 ! ختم کالم

های اجتماعی دراین محله به مرز هشدار رسیده و سیاست مدونی از سیوی مسیئوالن، بیرای حیل مشیکال       آسی 

 .ساکنان آن اتفاق نیفتاده است

  .معضلی که در گاشته وجود داشت و بعد از انقالب ابعاد بزرگتری پیدا کرد ولی به آن توجه نشد

عدالتی ها، سیستمی اسیت  های اجتماعی، ضعف قوانین حمایتی در امر مبارزه با بیمشکال ، ناهنجاری عامل تداوم

  .که علیرغم شعارهای دهان پرکن در دفاع  از محرومان، قدمی در راه حل این مشکال  برنمی دارد

  بازگشت به نمایه
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 ریاضی، آن جان شیفته حسن
 !صد سال فاصله و یک سوژه، دو روایت،

 بهروز م ل  زاده

 
توانستندببالندومعنای زنده بودن و های فراوان دیگرمیهای شریفی که سالریزان جانفصل خزان است. فصل برگ 

آیند، پشیت سیرهم   می سربلند زیستن را به دیگران بیاموزند. فصل خبرهای بد و ناخوشاینداست. خبرهای بد، وقتی

 آیند. می

رسد. خبرهیای بید، مثیل    ای که خبرمرگِ عزیز دیگری ازراه میناباوری خبرمرگ عزیزی خالص نشده هنوزازبهت وُ

های درختان خیزان دییده پیائیزی. سییاوش     آیند. مانند فروافتادن برگبسته ق ار پشت سرهم  میهای به همواگن

دریابندری، مظفرعلی عباسی، شجریان، علی اشرف درویشیان، فریبرزرئیس دانا، ملکه محمدی، احمد محمود، نجف 

 ...و...و... وسیفی اکبری سیامک ل ف الهی 

  آدمی چه موجود غریبی است.

ای ناگهانی، برسیر   شنوی که چون صاعقهکه انتظارش را داشته باشی خبراز دست دادن کسانی را میگاهی بی آن

دلت را مانند امواج خروشیان اقییانوس، بیه    شکند، و آسمان آبی آزارد، شیشه جانت را میشود، روحت را میآوار می

 .کوبدآورد و سربه صخره غم میتالطم درمی

کیاران حیاکم   ما، روزی که جانیان و جناییت است، یک روز نحس درتاریخ مردم سرزمین 0022مرداد  0۱پنجشنبه 

بیه راه انداختنید و بیا    را  0۹۹0مرداد سال  0۱، با بسیج عوامل مزدورخود کودتای ننگین «آزاد»اص الح برجهان به

هیای حییاتی جامعیه اییران را قبضیه کردنید و نیوکر        ساقط کردن حکومت ملی دکتر محمد مصدق بار دیگرشریان

 ای چون، محمدرضا پهلوی را بر اریکه قدر  نشاندند.ارادهبی
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 زند. طور کامل سرازافق در نیاورده بود که، تلفن زنگ میدر چنین روزشومی، هنوزآفتاب  به

کنم، مثل بوکسوری که گارد بگیرد و آماده که جواب بدهم، کمی مکث میدارم. ازایران است. قبل ازآنتلفن را برمی

هیای صیبح زود ازاییران خبرخیوش     ام که تلفنکنم. به تجربه دریافتههای حریف باشد، خودم را آماده میدفع ضربه

لیرزد،  ای خیش دارد و میی  انند صفحه گرامافون خط افتیاده یُمنی با خود ندارد. رفیقی، بغض کرده و باصدائی که م

 نالد : می

 ،  «ازطپیدن بازماند، اوهم رفت!« ایلدریم»امروز صبح قل  پرشورو مهربان استاد حسن ریاضی » 

خواهم که بیاورم بشیود. بیا    شود. یا نمیکنم. اول باورم نمیای دست و پای خودم را گم میبا شنیدن این خبرلحظه

که آن هیوالی بی چشیم  که جسته گریخته چیزهائی درباره بستری شدن او در بیمارستان شنیده بودم، اما ازایناین

و روی مرگ، درست در پشت پنجره جان شریف اوکمین کرده است و بیه همیین زودی چهیره زشیت و پلییدش را      

 .دانستمنشان خواهد داد، چیزی نمی

را برای کاشتن درخیت  های هرز آن را وجین کند و آنرا بداند و علف دل آدمی زمین پرحاصلی است که اگر قدرش

 .دار آماده کند، ق عا آفتاب مهربان هم مهر و گرمای خود را از آن دریغ نخواهد کردهای دوامدوستی و رفاقت

 هیائی کیه اسیتاد حسین ریاضیی را     شنوم که  او دیگرنیست. ولی یقیین دارم کیه نیه مین و نیه همیه آن      اکنون می

 بودند فراموشش نخواهند کرد. بگاریم. هشناختند وحتی اگر یک باراو را دیدمی

روم ویاد چند حادثه کوچک با تاسفی عمیق ازدریافت خبرازدست دادن استاد حسن ریاضی درذهن خود کلنجار می

 افتم. مربوطه به او می

ه همان داستان از جلیل محمد قلی زاده را بود. من یک داستان ازخانم رقیه کبیری ومشاب 020۷اواخرماه او  سال 

درخیت  »و نام نوشته جلیل محمد قلیی زاده نییز    «پاسبانان رَحِمَم »ترجمه کرد ه بودم. نام نوشته خانم کبیری 

 بود.  «سوراخ

خواسیتم آن را  میابتدا  در آوردم،«  !صد سال فاصله یک سوژه، دو روایت،» من آن دو ترجمه را تحت عنوان 

ترآن دیدم، محض احترام هیم کیه شیده، آن را بیرای خیانم      انتشار به چند سایت اینترنتی بفرستم. اما درستبرای 

کبیری بفرستم و نظرش را جویا شوم. همین کار را هم کردم. خانم کبیری با عوض کیردن یکیی دوکلمیه و تغیییر     

ایشیان درآن یادداشیت خبرشیرکت     کوچکی در نام داستان، آن را به همراه یادداشت کوچکی بیرایم پیس فرسیتاد.   

داستانشان در یک مسابقه داستان نویسی را داده بودند که گویا درمیان چند داستان منتخ  آن مسیابقه هیم قیرار    

 گرفته بود.

ایمیلی به زبان فارسی وبا مضمون زیربرای استاد حسن ریاضیی   020۷نوامبر سال  0بدنبال این قضیه من در تاریخ 

 نوشتم :« آذری»و سردبیرمجله مسئول « ایلدریم»

 سالم آقای ریاضی گرامی!

 .گیرم، حتمن مرا به بزرگی خود خواهید بخشیدبهایتان را میکه وقت گراناز این

راستش را بخواهید من مدتی پیش ازاین، حکایت کوچکی ازجلیل محمد قلی زاده خواندم کیه ازجهیت مضیمون و    

 . شباهت داشت« خانم کبیری «قراوالریب نیمین »محتوا، بسیار به داستان 

صدسال فاصله، به ییک موضیوع مشیخص و مشیترک اجتمیاعی و      که دو نویسنده، دردو زمان مختلف، اما با یکاین

گاارند که هنوزآکتوئل است، البته هرکدام بیا شییوه و زبیان خیاص     پردازند وانگشت برزخم ناسوری میفرهنگی می
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وشته را به زبان فارسی برگردانم. من برگردان هیردو نوشیته را بیرای خیانم کبییری      خود، مرا تشویق کرد تا هردو ن

را به خود من برگرداندند و نوشتند کیه درایین میورد بیا     فرستادم. ایشان با حک و اصالح ترجمه نوشته خودشان آن

 م. را به ایمیل شما بفرستشما صحبت کرده اند و ازمن خواستند تا با نوشتن مقدمه کوتاهی آن

کیه مین از   راستش با توجه به حساس بودن مسئله ومشکالتی که درجامعه دربرخورد با چنین مسائلی هست، و این

آنجا دورم و فقط دستی برآتش دارم به این نتیجه رسیدم که ترجمه هر دو حکایت را برای شما بفرسیتم و از شیما   

را  "چنید خیط مقدمیه    "ان زحمیت نوشیتن آن   چه آن را قابل چاپ و نشر دانسیتید خودتی  خواهش کنم اگر چنان

 .بکشید

 .کنماز شما یک جهان سپاسگاارم و برایتان شادی و تندرستی و سربلندی آرزو می

 با مهر و اراد  

 .بهروز م ل  زاده 

  

ماه نوامبرهمان سال، ایمیلی به زبان ترکی آذربایجیانی ازآقیای ریاضیی بدسیتم      ۹2که به تاریخ شنبه گاشت تا این

 خوانید:ید. درزیر بخش خالصه شده ایمیل او را میرس

سالم. عزیز دوست. خانم کبیری منه زنگ ائله دی کی او حکایه نی من اوستونده ایشله میشم و گؤندرمیشم باشیقا  

 یئره مساییقه یه. اورادا چاپ اوالجاق. سیزاونون آدینی دییشین. 

دن خیواهیش ائیدیرم بیا شیقا ییازیالردان ، خصوصیًا آوروپیا        من قبول ائتمه دیم  ... مین ادبییا  عاشییقیم ... سییز    

 یازیچیالریندان بیزه ترجمه لر گؤندرین. بوراالردا کی الری قوی ... 

 ساغ اولون. 

مندن نه ایسته سه نیز منه یازین باشقاالرینین واس ه سی له یوخ... دده بابا دئمیشکن اوزاق یئرین حالواسینی هوال 

 .تالرا جان ساغلیغی. حسنایله دؤیرلر. سنه ودوس

ترجمه به فارسی : دوست عزیز سالم. خانم کبیری به من زنگ زدو گفت که من برروی این داستان کار کرده ام. آن 

 را برای جای دیگری فرستاده ام برای شرکت در یک مسابقه. درآنجا چاپ خواهد شد. شما نام آن را عوض کنید.

هائی از نویسندگان های دیگر، به ویژه  ترجمهکنم از نوشته...از شماخواهش میمن قبول نکردم ...من عاشق ادبیاتم 

 ها را بگاارید ...اروپائی برای ما بفرستید. اینجائی

 زنده باشید.

ها را بر سرخرمن خواهید برایم بنویسید، اما نه به وسیله دیگران. به قول نیاکانمان حلوای دوردستهرچه از من می

  .کنم. حسن)معادل : سیلی نقد به از حلوای نسیه( برای تو و دوستان سالمتی آرزو میمی پزند. 

گونه که مین  راستش را بخواهید پس از دریافت این ایمیل ازاستاد حسن ریاضی، واز دل چرکینی او از رواب ی از آن

گاشتم. اما اینک که او  «ه!صد سال فاصل یک سوژه، دو روایت،»اش کردم، ازخیر چاپ با گااشتن سه نق ه خالصه

کنییم. فکرکیردم انتشیارآن بیویژه در     ی خویش آبییاری میی  دیگردرمیان ما نیست وما گُلغَمِ نبودش را دردل غمزده

 مناسبت نباشد.شماره دوسالگی ارژنگ بی
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 !یک سوژه، دو روایت، صد سال فاصله

  !درخت سوراخ -1

 بهروز مطلب زاده -جلیل محمد قلی زاده*

لی ازتوابع آغدام قراردارد، انتهای دوشاخه جدا شده این درخت، درقسمت باال، مجرب، در روستای قاسم« پیر» این 

 .شوند، یاورزنانی است که باردار نمی«پیر»هم جوش خورده و بینشان یک سوراخ درست شده است. این به

دار د و با خودشان نیزد درخیت سیوراخ   پزنهای جمعه، مقداری کلوچه میخواهد، ش شان بچه میخواهرانی که دل

هیا،  شود و طبق رواییت شود، از بین سوراخ درخت رد میدار نمیبرند. بعد از پخش کلوچه بین فقرا، زنی که بچهمی

 .شودبه خواست خود نائل می

نیه خیود   وقت برای همیشه از خود ناامید شیده و میایوس، بیه خا   اگر یکی ازخانم ها نتواندازسوراخ درخت بگارد،آن

 .گرددبرمی

                              

  !نگهبانان رَحِمِ ام -0

 بهروز مطلب زاده -کبیری** قیهر

 .های خردسال وطنمکنم به همه عروساین داستان تقدیم را می

ا هُیل  کشد ومادرم هم پاهایم رمانند جانوری هستم که توی تله گیرکرده باشد. مادرشوهرم، شانه هایم را گرفته می

ی بیرون مانیده بیدنم را از تیوی سیوراخ     آورد تا شاید نیمههای رانم فشارمیدهد و گاهی هم با دستش به کشالهمی

  .ردکند

ای که زیرسایه کوه قراردارد آویزان مانیده اسیت.   سمت کوه و از باسن به پائین به سمت درهبدنم، از سینه به باال، به

 .توانم تکان بدهمگیر کرده، حتی نمیهام را که در میان سوراخ دست

من نه در تله یک شکارچی مسلح، بلکه در بند نگهبان های رَحِمَم، مادر و مادر شوهرم گرفتار شیده بیودم. میادر و    

مادر شوهرم اگرچه شکارچی نیستند، اما آنها برای شکار یک ن فه از چنگ ایین سینگ، میرا بیه ایین دام انداختیه       

  .ر راهِ آب گرفتار شده باشد، من هم در این سوراخ گرفتار شده اماند.درست مث سگی که د

گیر کرده بودم، حداقل این امید را داشتنم که فشارزیاد آب مرا با خود ببرد، اما آب کجیا و سیوراخ   « راهِ آب»اگر در

  .!این سنگ کجا

م. مادر و مادرشوهرم غُرغُر کنان در درهمه عمر پانزده ساله ام، هی  وقت به چنین فشار و تنگنائی گرفتار نشده بود

تالش گاراندن من ازاین سوراخ بودند. نمیدانم، مانده ام که  به غُرغُرهای آن ها گوش بدهم یا درفکر جانم باشم که 

 .در این سوراخ گیر کرده و به بند کشیده شده

  : گفتم

   «!این سوراخ تنگه، بدن من از این سوراخ رد نمیشه» -

  : فتمادر شوهرم گ

 «اِاِاِ یعنی چی که تنگه؟ هی  خبر داری که این سوراخ، چه کسائی رو مداوا کرده؟ » -

  : گفتم
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 «مگه من چی گفتم، ولی آخه شما اندازه دور بدن منو بگیرید، ببینید اصلن از اونجا رد میشه؟ » -

  : مادر شوهرم گفت

 «...روز  خوب شده دیگه، بچه جانماشا اهلل، ماشااهلل از روزی که پیش ما آمدی، حال و  » -

  : مادرم، ازحرف های اوخوشش نیامد. سگرمه هایش تو هم رفت وبا اخم و تخم گفت

دخترمن، ازهمون روز اول به دنیا اومدن حال و روزش خوب بوده و ماشااهلل ماشااهلل همیین جیوری تُپُیل مُپُلیه      » -

بود، تُپل وسفیدِ. بچه ام از وقتیی کیه خونیه شیوهر رفتیه آب      بوده. تازه، توباید بچه گی هاشو می دیدی، مثل توپ 

 «!شده

  : ومن مظلومانه گفتم

 «!خوب من هم برای همین میگم دیگه ... به خدا، این سوراخ تنگه، اندازه من نیست»-

  : مادرم، دوال شد ودرگوشم پ  پ  کرد

وسال هم از تو کیوچکتر بیودم، ییک سیال از     مادر شوهر  نَشنَوه، نمیخواهم بعدن بهت سرکوفت بزنه. من تازه د»-

 «عروسیم گاشته بود ولی بچه دار نشده بودم، فردای همون روزی که از این سوراخ گاشتم، حامله شدم

  : گفتم

بینه که این سوراخ تنگه؟ واهلل باهلل، بچه هم نگاه کنه این رو می فهمه، آخیه شیما چیرا    آخه شما چشمتون نمی» -

 «ازی می کنید؟نمی فهمید؟ چرا لجب

  : مادرم گفت

 «تو لجبازی یا ما؟ تو اصلن از سوراخ رد شدی که ما بفهمیم میتونی رد بشی یا نه؟» -

  «آخه توی کدوم کتاب نوشته که آدم اگه از سوراخ رد بشه حامله میشه؟ » -

  : مادرم با غیض گفت

، این کارها، آداب و رسوم نیاکان ما است. صد حاال خوبه که نااشتم بیشتراز پنج کالس درس بخونی ها!، دخترم»  -

 «تونی پیدا کنیسال هم درس بخونی، این آداب و رسوم رو درکتاب ها نمی

  : مادر شوهرم، دستش را به طرف مادرم دراز کرد و افزود

مِ زن گفت این سینگ هیم مثیل رَحِی    خورد، میقسم می« خانیما خانیم»به جانِ تو، تو بمیری، به جانِ خودم، »   -

شیدن، بعید از گاشیتن از ایین     هائی که بیاردار نمیی  خاصیت تنگ و گشاد شدن داره، به قد و قواره کاری نداره، زن

 «سوراخ بخت شون باز شده. حاال چون بغل گوش ما است، ارزشی براش قائل نیستیم

نگهبان، هر کدام یک دسیتم را  ها به طرف من دویدند ومانند دو تا برگشتم که به طرف ده بروم. یک دفعه هر دوآن

 .گرفتند و هُلم دادند تا با زور مرا داخل سوراخ بکنند

بلند میشه، وگرنه، مادرو مادر شوهرم که چشم دیدن همدیگررا ندارنید،  « خانیما خانیم»ها ازگوردانم، همه آتشمی

  .یندازندشدند تا مرا در سینه این کوه و درسوراخ این سنگ به تله بجوری همدست نمیاین

آن وقیت   "زمین"گفت . و وقتی مادرشوهرم می"سیاه"گفت ، مادرشوهرم می"سفید"گفت همیشه وقتی مادرم می

  ."آسمان"گفت مادرم می

شان، همین رَحِمِ من بود. هر دوهم عجله داشتند تا هرچه زودتر یک جنینی توی رَحِمِ مین  تنها مسئله مورد توافق

کردنید.  ایِ ش ِ زفاف، هردو شده بودند نگهبان رَحِمِ من. ازهمان اولِ کار، روزشیماری میی  به وجود بیاد. ازصبحِ فرد

ازمصیبت بارترین روزهای من، روزهای آخر ماه بود. در روزهائی که من به دلیل عاد  ماهانه، ازدرد و خونزیزی بیه  
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بیود،  « گَرمیی »به قول خودشان  هایپیچیدم، مادرومادرشوهرم از لج همدیگرهم که شده، هرچه خوردنیخودم می

  .دادندازعسل گرفته تا بادام و هل و زنجفیل ومارچوبه و برگ تمشک، را به خورد من می

ها، آش رو با های رَحِمِ من، هنوزمن حامله نشده، به جنسیت و پسرشدن آن هم فکر کرده بودند، این نگهباننگهبان

 .خواستندجاش می

ها حرف امام و پیغمبر را پشیت گیوش   ده، مثل امام و پیغمبربود. حتی ممکن بود آن هایبرای زن« خانیما خانیم»

زد. ما حتی مگس پرنمی، دردرمانگاه ده«خانیما خانیم» را هرگز. از سایه سر« خانیما خانیم»های بیندازند، اما حرف

کیرد، داروی همیه دردهیا    رست میهای جمع آوری شده از کوه وصحرا دها وعلفهائی که او ازگیاهدواها و جوشانده

 .بود

  : با گریه گفتم

شما رو قسم به اون کسی که باورش دارید، بروید اون سنگتراش ده رو بیارید تا این سنگ رو بشکنه، هزارسیال   » -

 «میرمتونم ازاین سوراخ بیرون بیام. اگه تا ش  توی این سوراخ بمونم میهم بگاره، من نمی

  : مادرشوهرم گفت

توبه...توبه... مگه این سنگ رو میشه شکوند؟ سنگ چه گناهی داره، گناهِ خودتیه کیه اونقیدر لجبیازی کیردی.       » -

تابیه بایید   خیلی نگفت که تا وقتی آفتاب روی کوه میی « خانیما خانیم»اونقدر دیرکردی که آفتاب دیگه رفته. مگه 

 «داره؟ دختررو از سوراخ بگارونید. خوب حاال بگو ببینم سنگ چه گناهی

که درجواب مادرشوهرم چییزی بگیویم را نداشیتم. خیودم را     تونستم برسرمادرم داد بکشم، جسار  اینمن که می 

گه، سنگ چکارکنه، سنگ عاقل بوده و کیار خیودش رو کیرده و    خوب مادرشوهرم راست می "کنم که سرزنش می

 ."های رَحِمَمرو دادم دست این نگهبان برای کسائی مثل من یک سوراخ درست کرده، اما من رو بگو که عقلم

  : مادرم گفت

 «سپرده بود، انجام ندادی؟« خانیما خانیم»دختر، مرا نگاه کن ببینم، نکنه، کارهائی را که دیش   » -

مان باکسیی حیرف بیزنم.    آمد که من درباره مسائل رختخوابیرنگ شدم. شوهرم خوشش نمیچیری نگفتم. رنگ به

آمد انجام داده بودم، اما شوهرم خسته بیود، بیا مین    و آتش زده بودم. هرچه که از دستم بر می ش  خودم را به آب

  : یکجا نخوابید. مادرم با عصبانیت برسرم فریادکشید

توجهی تو، یاد  نره؟ ببین این بی« خانیما خانیم» های بگو که تقصیراز خودته دیگه، مگه بهت نگفتم که گفته»  - 

 «م ما رو به چه روزی انداخته؟هم خود  رو و ه

  : مادرشوهرم، یک دفعه ابروهاش رو درهم کشید و رو به مادرم گفت

کنیه و بعید از کاشیتنِ ن فیه در رَحِیم،      دختر!، میگم ممکنه خاصیت این سنگ همین باشیه، اول مع یل میی   »   -

 «!کنهسوراخش گشاد میشه و دختر رو ول می

فهمید که سنگِ سوراخ، دررَحِمِ من ن فه کاشته، برم داشت. اگر شوهرم می های مادرم درخشید. اما من ترسچشم

 .کرداون وقت منو خفه می

  : داد زدم

خوام. مگه آدم از سنگ بچه دارمیشه؟ شما رو بیه اونیی کیه بهیش باورداریید، برویید       من ن فه سنگ رو نمی»  -  

 «!سنگتراشِ ده رو بیارید تا این سنگ رو بشکنه

  : رَحِمَم، مدتی به یکدیگرنگاه کردند و بعد مادرشوهرم گفت هاینگهبان

 «رو بیار، من دراینجا مواظ  دخترهستم« خانیما خانیم»میگم تو برو  » -



0022/ مهر و آبان 02دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا     

شیفته جان آن ریاضی، حسن 219   

 

  .بعد خودش را بکناری کشید و درسایه نشست 

د که انگارگرمیایش را  تابچنان تند بر سرم میام. آفتاب، آنای، در میان سوراخ گیرافتادهمن مثل جانور درتله افتاده

  : زنمبینم. با صدای بلند فریادمیازآتش جهنم گرفته است. مادرم را نمی

 .«...!ها، سنگتراش رو بیاررا نیاری« خانیما خانیم»مادر...، »  -

 
  000 - 00۹کتاب قبض بهشت صفحه  -جلیل محمد قلی زاده   *
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 8 -ها خاطره -های بهارآفتابیبرگ
 نویسنده علی توده / بهروز م ل  زاده

 
  «  استقبال برادرانه!» 

 برادری هست   

 که بالگردان برادراست

 برادری هست    

 که برادر، اسیر وصال اوست

 

آمدند، با کاروانی ازماشین، بیه فرودگیاه بیرویم. هنگیام     خواستیم برای استقبال گروهی ازهنرمندان که ازباکو میمی

 ای انداخت.ه یا د خاطرهسوارشدن، سرِمن به سقفِ ماشین خورد، واین حادثه مرا ب

هفته پیش ازاین، به من اطالع داده شده بود که یک گروه ازهنرمندان، ازپاریس به اینجا خواهنید آمید، و   تقریبا یک

من نیز باید درمیان کسانی باشم که به استقبال آنها میروند. میی بایسیتی لبیاس نیو خیود را بپوشیم و کیاله شیاپو         

 برسربگاارم.

دیدم، زییرا میا بیشیترِوقت سیال را     کار نمیی  وقت کاله شاپو برسرنگااشته بودم. نیازی هم به اینمن تا آن زمان ه

بردیم. ولی ظاهرا درمیان روشنفکران لیبرال، کاله شاپو را، نه برای محافظت ازگرما و یا سرما، بلکه بدون کاله بسرمی

 کنند.برای نوعی تشخص فرهنگی استفاده می
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عثمان ساری ولی افتادم که درزمان حضورش در تبریزسروده بود. این شاعر انسیان  « شاپو به سرگدای » به یاد شعر

 دوست، با اشاره به گدا نوشته بود :

 اش جهان تیره گشت درچشمان غمدیده

 س قدرندانستکَزیرا که عمررفته اورا 

 تو ازحکمدارچیزی خواستی جز نان

 جای نان کاله گشاد برسر  گااشت.هاوب

رسیم صیدقه برسیرنیازمندان    های گشادی که توانگران بیه این کاله یدردوران نوینی که تازه آغازشده بود، همه وما،

را خود آقایان هم به چشیم دیدنید و   ها را چنان سوزاندیم که دود آنهای آتش سپردیم. آنگااشته بودند را به شعله

 ان سوخت.ششان به شماره افتاد، دماغچشمانشان به اشک نشست، نفس

حاصل ازاعمال زشت خویش را چشیدند. ما نیازمندان را نان  دادیم، لباس وُ کیار  « شیرین»آری، خود آقایان نیزمزه 

  وُ سرپناه شان دادیم و حقوق شان را به آنان پرداختیم!.

ای ، چیاره واما اکنون، من مجبوربودم به خاطررعایت رسم و رسوم مسائل فرهنگی هم که شده کاله شیاپو برسیرنهم  

نبود. به بازاررفتم ، وارد یک دکان کاله فروشی شدم، ازصاح  مغازه خواستم تا او خیودش ییک کیاله شیاپو بیرایم      

 انتخاب کند.

را خوب نگاه کرد و درحالی که حسابی طرف آنطرف وآنموجود، کالهی برداشت، این یصاح  مغازه ازمیان کاله ها

 دستان خود برسرم گااشت.کرد، آن را با ازآن کاله تعریف می

بارید، به تنگ که از تعارفا  ارزان و زبان چرب و نرم صاح  مغازه که به خاطرسودجوئی خود برسرم میمن درحالی

 را از مغازه به خیابان رساندم. مرا پرداختم خودآمده بودم، قیمت آن

استم سوارماشین شیوم، سیرم بیه سیقف     خوکشیدند. هنگامی که میرفقای همراهم، درماشین نشسته، انتظارمرا می

ماشین خورد وکاله شاپومچاله شد و تا خرخره من پائین آمد. نگو که این کاله، برسرمن گشاد  بیوده و مین در زییر    

 باران تعارفا  فروشنده به این نکته توجه نکرده ام. 

وبرسرزانوی خود گااشتم، وبار دیگر، زمانی خندیدند. کاله را ازسربرداشتم من حسابی عصبی شده بودم و رفقایم می

 را برسرگااشتم که به استقبال مهمانان فرانسوی رفتیم.آن

ها با عالقه زیادی با زندگی نوین تبریز آشنا همراه مهمانان خود سوارماشین ها شده، راهی شهرگشتیم. فرانسویما به

 فیالرمونی دعو  کردم.های نوبتی ها را به یکی از کنسر ش ، آنشدند. من یکمی

ها را بفهمند با دقت که زبان ترانهها بی آنکردند، آنمهمانان فرانسوی، با بهت وحیر  کنسر  شرقی ما را نظاره می

هیا  های پرتحرک، شیورانگیزو پرهییاهوی ترانیه   ها وریتم آهنگسپردند. کامال معلوم بود که ملودیها گوش میبه آن

 ها ایجاد کرده و شگفت زده شان کرده بود. شوروحال زیادی درآنموسیقی خلقی آذربایجان، 
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هیای متبسیم آنیان هیزاران سیتاره،      درسیمای روشن وچشمان آبی رنگ ایین خدمتگیااران جامعیه فرهنگیی و لی      

های الوان و رنگارنگ ملی خود، به صحنه که دختران رقصنده فیالرمونی، با لباسدرخشید. وزمانیافشاند و مینورمی

 زدند. های درخشان، دراقیانوس آسمان آبی چشمان آنها موج میآن ستاره را آغاز کردند،« مولیلی»مده ورقص آ

ترین زدند و کوچکبردختران هنرمند رقصنده، حتی پلک نمی ههای مبهو ِ ِدوخته شدهای فرانسوی،  با نگاهمهمان

 افتاده اند. «  هزارو یک ش » های یان زیبارویان قصهها به مداشتند. پنداری آنها را از نظر دورنمیحرکا  آن

هیای  اما این زیبا رویان بی پیرایه، نه درقصرهای اسرارانگیز بغداد که دریک سالن سیاده درقلی  تبرییز بیود کیه دل     

 شان را تصاح  کرده بود. پرغرورصاحبان

ها برای ا زبان غنی فرهنگ خود بسیارسخنآری، این کنسر ، برای مهمانانی که هی  تصورواقعی ازتبریز نداشتند، ب

که ازحقایقی بسیار نزدیک وُ قابیل لمیس، وازحقیایقی     های دورو بی پایه و خیالی،گفتن داشت، سخنانی، نه از قصه

 زنده وجاندار.

 هنگام بازگشت ازتبریز، خاطرا  فراموش نشدنی بسیاری ازشرق با خود بردند...ها، بهفرانسوی

ها را برروی دست که پیش از ما به استقبال مسافران باکو آمده بودند، آنفرودگاه تبریزرسیدیم، کسانیکه ما بهزمانی

هیای  مثابه گلولیه خواهند، این نمایندگان پیروزمند هنررا بهها میانداختند. مثل این بود که آنگرفته باال و پائین می

 زنده و جانداربه هوا شلیک کنند. 

های سینماگران اتحاد شوروی ازسربازان پیروزمند اتحاد جمیاهیر شیوروی بیه    را فقط درفیلم هائیمن چنین صحنه

هنگام تسخیررایشتاک در برلین دیده بودم. سربازان قهرمان اتحاد شوروی درپایتخت آلمان، همرزمان پیروزمند خود 

ها، برادران تازه از راه واکنون در تبریزایندادند. انداختند وشادی خود را نشان میروی دست گرفته باالوپائین میرا به

 ها را برزمین بگاارند. خواستند آنرسیده خویش را بر روی دست گرفته نمی

ها شده، راهی شهرشدیم. ما درمسیرخود ازفرودگاه تیا شیهراز بیرادران    درفرودگاه تبریزبه همراه مهمانان سوارماشین

توانسیتند  دادنید امیا نمیی   مان اگرچه با زبان، به میا پاسیخ میی   م. برادرانپرسیدیعزیزمان درباره زادگاه شان باکو می

 زده خود را برمناظر دورواطراف تبریزببندند...چشمان حیر 

های ردیف اول، توسط اعضاء هیئت ش  درسالن بزرگ فیالرمونی، عده مهمانان بسیارزیاد بود. تعدادی ازصندلییک

ظفر فیروز، معاون اول نخست وزیراز تهران او را همراهیی کیرده بودنید، اشیغال     نمایندگی دولت ایران که به همراه م

 ملی به تبریز آمده بود. شده بود. این هیئت نمایندگی به قصد ادامه مااکره و گفتگو با نمایندگان حکومت

هنیگ  درسمت چپ کسانی که از تهران آمده بودند، کسانی نشسیته بودنید کیه بیه نماینیدگی از طیرف خادمیان فر       

 وهنرباکو به تبریز آمده بودند...

جا از به پایان رسیدن کنسر ، هم اعضاء هیئت نمایندگی تهران و هم مهمانانی که ازباکو آمده بودند را، یکمن پس

برای صرف چائی به اطاق کارخود دعو  کردم. البته برای من، بیش ازهمه این نکته مهم بود که بدانم نظرمهمانیان  

ها داشته است. به همین منظوربا طرح چند سئوال به که برگزارشد، چیست و چه جاابیتی برای آن درمورد کنسرتی

 استقبال مهمانان خود رفتم.
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 مظفرفیروزدر پاسخ من چنین گفت :

من وهمراهانم ازاجرای کنسر  و برنامه ارزشمندی که اجرا کردید بسیار ممنیون و متشکرهسیتیم. میا در تهیران     » 

ها های کنسر در تبریز یک چنین کانون هنری گشایش یافته است. ما حتی از طریق رادیو به برنامه دانستیم کهمی

شنوند، فراوان هستند. امیا شینیدن کجیا و    های شما را میدادیم. راستش را بگویم، تعداد کسانی که برنامهگوش می

 «دیدن کجا؟

 معاون اول نخست وزیر، سپس با ظرافت خاصی اضافه کرد که : 

 «.های خوشبختی هستیم که، شیفته هنراعجازگرشما شدیم!رسد ما آدمنظر میبه» 

 

 «امداد دوست»
 

 امدادی هست 

 که حاصل خواهش وتمناست 

 امدادی هست 

 که نشان صداقت و بزرگی ست 

 

فراموش کرده بودیم. من به همیراه هنرمنید آهنگسیازمان، خیان محمید،       بعد ازظهرشده بود. ما خوردن نهاررا کامال

گاراندیم، که ناگهان تلفن به فاصله ای کوتاه زنیگ زد. گوشیی را برداشیتم. پشیت     برنامه کنسر  روزانه را ازنظرمی

 تلفن، سیّد جعفرپیشه وری بود، گفت : 

هیا بیه مین    ئل وامکانیا  کیافی دراختییار ندارنید، آن    خواهند مدرسه جدیدی در تبریزبازکنند، اما وساها میارمنی»

دانی که حکومت ملی هنوزنوپاسیت. ازنظراقتصیادی هنیوز وضیع     جعه کرده و تقاضای کمک کرده اند. خود  میامر

عنوان هدیه برای شود را بههای فیالرمونی جمع آوری میشود پولی که در یکی ازبرنامهرضایت بخشی نداریم. آیا می

ها نیزشانه به شانه ما، کنیم. آنها درکنارهم زندگی و کارمیمنی ارسال کنیم؟. مگرنه این است که ما وآندوستان ار

قهرمانانه علیه استبداد شاه جنگیدند. درضمن این را هم نباید ازیاد ببریم که، میا همیشیه میوظفیم تیا بیه وظیایف       

 «  المللی خود صادق بمانیم!...بین

های جمیع آوری شیده   قول دادم تا چنان کنسرتی تدارک ببینیم که درآمد حاصله، وکمک به سیّد جعفر پیشه وری

حال به اوگفتم که شما خودتان را ناراحت نکنیید  های دیگری که برگزارشده بیشترباشد. و درعیندرآن، ازهمه برنامه

 ببینیم. یهمین منظور، یک برنامه رنگین و پرشکوه جدیدی را تدارک مو نگران نباشید، ما به

را به سیّد جعفر پیشه وری گفتم که به راستی هیم او  « خودتان را ناراحت نکنیدو نگران نباشید»من ازاین رو جمله 

دراین روزها بسیار گرفتارو نگران بود. رهبری یک حکومت نوپا، کارچندان آسانی نبود. هنوز کارهای خیلیی زییادی   

هیا  شد. رهبرحکومت حتی ش موزش، بهداشت و دادگستری انجام میبایستی درزمینه فرهنگ، سیاست، دفاع، آمی

توانست درحالت ها بود که گاهی میالی بعضی ازبرنامههتوانست استراحت کند. او تنها درالبنیزآسایش نداشت و نمی

 نشسته درماشین، چرتی بزند و زهرِخوابِ چشمانش را بگیرد.

، مسئول کیل حسیابداری فیالرمیونی را بیه نیزد خیود       «توتون فروشمجید »من برای صالح و مشور  دراین مورد، 

سنگین کردن کار، باالخره تصمیم گرفتیم بیرای ایین کنسیر ، سیاکنین متمیول       -خواستم. ما دو نفر پس ازسبک 
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ها را که در کاغاهای مخصوص و با نقش وپولدارشهررا هم دعو  کنیم، به همین منظورقرارگااشتیم تا کار  دعو 

 ها در پاکت گااشته و برای افراد مختلف بفرستیم.ی زیبا نوشته وبه همراه لیست برنامهو نگار

قدر کیه انسیانی فهمییده وکیاردان بیود، بیه همیان مییزان نییز          ما این کار را به خود مجید واگااشتیم. مجید، همان

او آدم عیاقلی بیود. همیشیه     پرست و دلسوزخلق بود و همواره برسراعتقادا  خود محکم و استوارایسیتاده بیود.  وطن

» صدر« کامل توتون فروش»بارید. او برادرکوچک ترتبسم برل  داشت وازچشمان روشنش عالئم راستی و مرو  می

 نیز بود. « جمعیت شاعران و نویسندگان

بیا   که با ضمانت کس دیگری اورا به کار پایرفته بودم، اما اوبسیاروقت بیود کیه صیالحیت خیود را بیه اث     من با این

 رسانده بود.

او تمام کارهای مالی مؤسسه بزرگی مانند این کانون هنری را خود به تنهائی وبا دقت و ظرافت یک جواهرساز انجام 

آمید.  شمار میی حال که آدم معتمدی بود، یک دوست م مئن و قابل اعتماد نیز بهکالم، مجید درعینکداد. در یمی

 رمنی هم حضورداشتند.        درمیان همکاران فیالرمونی، تعدادی ا

نواخت. او تاررا طوری استاد ارکسترملی، آساطورخاچاطوریان بود که جوانی بود بسیارزیرک و تاررا هم بسیارخوب می

کرد و با ضیربا  خیود ترانیه    های دل ها اصابت میهای کاسه تار بلکه بر سیمنواخت که انگارمضرابش نه به سیممی

 کرد...ها را ذوب و نرم میترین دللبک خود سختکرد. پدر او نیزی با صدای سوزناک نیم میدوستی و رفاقت را ترن

کیردی  کردند که گمیان میی  دختران ارمنی، شانه به شانه و پا به پای دختران تبریز، درمیان صحنه چنان رقصی می

 اند.ها زاده یک مادرند و چون خواهرانی تنی، دریک خانواده بزرگ شده همه آن

زیبیا وزنیده ای ازرقیص ایجیاد      یع رو بوی هنر، با حرکا  زیبا و ماهرانه خود، چنیان صیحنه  های خوشاین غنچه

 شد.تر شدن آن میکردند که باعث هرچه رنگینمی

ها به اجرا گااشتیم، بسیار خوب وباشکوه برگزارشید. ایین کنسیر ، بیه نوبیه خیود بیرای        کنسرتی که به نفع ارمنی

 ، نه تنها درعرصه فرهنگی، بلکه حتی درعرصه سیاسی نیز یک موفقیت بزرگ بود.ملیحکومت

پرستیدند و هنوزهم قیادر نبودنید چشیمان حییر  زده     غرب بودند و آن را می آقایانی که شیفته فرهنگ پرهیاهوی

چیه کارهیائی شیده    ملی قادر به خود را برزندگی پر دبدبه تهران ببندند، سرانجام مجبوربه اعتراف شدند که حکومت

 است.

هیا  که جمع آوری شده بود به نمایندگان ارمنیی  را هائیپول زیادی درصندوق فیالرمونی جمع شد. ما همه آن پول 

های تبریز افزوده شد. برای مراسم افتتاح مدرسیه،  دادیم. و بدین شکل، یک مدرسه ارمنی دیگرنیز، به مدرسه ارمنی

 ها وهم ازما، تعداد زیادی سخنرانی کردند. مارا نیز دعو  کردند. هم ازارمنی

 ...کردند ها، نامه تشکرآمیزی برای پیشه وری ارسالفردای آن روز ارمنی
  بازگشت به نمایه 
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 میکیس تئودوراکیس : یک عمر موسیقی و مقاومت
 : داود جلیلی/ برگردانمحمد شبیر

 
 درآن ماند.می باقی بزرگ تصویر و شوندمی محو من ذهن از جزئیات محاسبه، زمان در زندگیم، درپایان اکنون»

 به شد. صرف یونان کمونیستحزب بیرق زیر من پختگی هایسال و ترینسخت ترین،بحرانی که بینممی تصویر

 «کنم. ترک کمونیست یک مثابه به را دنیا این خواهممی خاطر همبن

 ۷ درتاریخ یونان کمونیست حزب دبیرکل ،کوتسامپاس دیمیتریس به تئودوراکیس یسمیک ارسالی شخصی نامه از)

 (*0202 سال اکتبر
 
 

 قلبی اثرنارسایی در یونان نامدار  اسییس فعال و آهنگساز تئودوراکیس "میکیس" میخائیل سپتامبر، 0 روزپنجشنبه

 جنیگ  زمان در یونان مقاومت درجنبش و بود ای افسانه آهنگسازی میکیس گاشت. در آتن در سالگی ۷۶ سن در

 بود. فعال (0۷۵0-0۷۶۵یونان) نظامی دیکتاتوری علیه مقاومت و (0۷00-0۷00دوم) جهانی

 ناچاربیه  و دیید  شیکنحه  شید،  زندانی او شد.می سانسور هایش فعالیت و سیاسی دیدگاه خاطر به تئودوراکیس آثار

 شید،  برگزییده  یونان مجلس نمایندگی به بارها و بود پیوند هم یونان چپ با خود عمر طول تمام در او .گشتتبعید

 برای کرد، مخالفت امپریالیسم با خود عمر طول تمام در او بود. کمونیست چپگرا/ های کارپایه سوی از آن دوبار که

 در نانیو کرد. دریافت نیز را لنین صلح جایزه جمله از بسیار المللی بین جوایز او جنگید. کارگر طبقه وهدف صلح

 درخیارج  و یونان در خواهترقی بخش کرد.اعالم عمومی عزای روز سه تئودوراکیس میکیس کار و زندگی بزرگداشت

 درگاشت دیگراز کمونیست حزب ها وده زحمتکشان)اکل( خواه ترقی حزب ، یونان، کمونیستحزب حمله از کشور،

  کردند. تاسف ابراز او

 کلیدی مبارزه در موسیقی

 در را خیود  هیای درس اولیین  و بیود  عالقمنید  موسیقی  به اولیه سنین همان آمد،از دنیا به چیوس در تئوذوراکیس

 0۵ در را خیود  کنسر  ولینا کرد.می تحصیل آتن کنسرواتیو در او ،0۷02 های دهه در گرفت. پیرگوس و پاتراس

 شید.  چانیا موسیقی مدرسه مدیر و کرد تاسیس بود کر  در که هنگامی را خود ارکستر اولین او برگزارکرد. سالگی
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 کیار  و م العیه  موسییقی  روی بیشیتر  تیا  رفتند، پاریس به 0۷۷2 دهه در اوغلو آلتین ماریا او همسر و تئودوراکیس

  کنند.

در آتن آغاز شد وبه دقت با کار موسیقی او درهم تنیده بیود. او   0۷0۹هم پیوندی تئودوراکیس با سیاست در سال 

ی بخش یونان، شاخه نظامی جبهه رهایی ملی درآمد، که در برابر نیروهای محور در یونان در به عضویت ارتش آزاد

دستگیر و به ایکاریا و ماکرونیسیوس تبعیید، و    ان جنگ داخلی یونان،زمکرد. در طی جنگ جهانی دوم مقاومت می

گریگیوریس   شیدن  به صور  وحشیانه ای شکنجه شده بیود. بیه دنبیال بازگشیت از پیاریس، خشیمگین از کشیته       

را  ک، تئیودوراکیس جوانیان دمیو   0۷۶۹راسیتگرایان افراطیی در سیال     گرا توسیط المبارکیس نماینده مجلس چپ

  از سوی پانل دموکراتیک چپ به نمایندگی مجلس انتخاب شد.  0۷۶۵المبارکیس را تشکیل داد و در سال 

 

تئودوراکیس در کنسرتی در 

استادیوم پانیونیوس در سال 

0۷۵۷ 

 هیای موسییقی  لحظیه  دراین

 روی بییییییییییییییر او آوازی

 فرهنگی انقالبی اشعاردرکشور

 موسیییییقی" او ایجییییادکرد.

 درآمیخییتن بییا را "مردمییی

 آهنیگ  بیا  سیمفونیک  عناصر

 جامعیه  و آتین  ارکسیترکوچک  او داد. توسیعه  یونیانی  محبیوب  سیازهای  و غربیی،  ارکسترسیمفونیک  مردمی، های

 داد. سازمان یونان در را بسیاری هایکنسر  و کرد تاسیس را پیرائوس موسیقایی

 بیه  کیه  موتهاسین  معیروف  گانه سه میکیس زمان همان در گرفت. امتیاز یونانی زوربای فیلم برای0۷۶0 درسال  او

 دانند.می تئودوراکیس اثر بهترین راآن منتقدان ساخت. هم را است معروف نیز "موتهاسن افسانه"

نظامی به قدر  رسید، تئودوراکیس به فعالیت زیر زمینی پرداخت و جبهه وطنی دیکتاتور  0۷۶۵وقتی که درسال 

را سازمان داد. در واکنش، دیکتاتورنظامی یونان آثار اورا ممنوع و به دستگیری و زندانی کردن تئیودوراکیس اقیدام    

ی نگهداری اورپوس انداخت. ،میکیس و خانواده اش به زانتونا منتقل شدند و دیکتاتور اورا به اردو0۷۶۱کرد. درسال 

اما، فشار بین المللی از سوی هنرمندان و سیاست مداران معروف غلبه کرد و مقاما  یونیان راوادارکیرد تیادر سیال     

(، میکیس به صور  گسترده ای برای کارزار 0۷۵0-0۷۵2اجازه ه ترک کشوراورا صادرکنند.  در زمان تبعید) 0۷۵2

رد. در طی این دوران با رهبران بسییاری از کشیورهای درحیال توسیعه ، ازجملیه      علیه دیکتاتور نظامی یونان سفرک

 سالوادورآلنده، جمال عبدالناصر، تیتو، اوالف پالمه و یاسر عرفا  دیدارکرد. 

 گااشیت.  نمیایش  به یونان نظامی دیکتاتور علیه جهان افکارعمومی برانگیختن برای و ساخت سیاسی هایآهنگ او

 بیشتر و بازگشت یونان به ،0۷۵0 سال در ساخت. آهنگ ریستوس یانیس و پابلونرودا اشعار روی دوران، این طی در
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 و کیر  موسییقایی  دبیر عنوان به هم مدتی او کرد. تمرکز اپرا روی ۷2و۱2 های دردهه و سمفونیک هایآهنگ روی

 کرد. خدمت رادیویی ایستگاه هلنی دوارکستر

 

 تئودوراکیس در کنار یانیس ریتسوس

 شاعر بلندآوازه یونان

 ،0۷۵0 درسال یونان به بازگشت با

 پیونییدی هییم در دوبییاره میکیییس

 در یونان کمونیستحزب با نزدیک

 دوبیاره  او شید.  فعال یونان سیاست

 پشتیبانی )با0۷۱۷و 0۷۱0 سال در

 مجلس نمایندگی به نو( دموکراسی

-0۷2 درسییال  او شیید. برگزیییده

 کنسیتانتینوس  کابینیه  وزیر 0۷۷0

  شد. تسوتاکیسمی

 ملیی  سیرود  سیاختن  وبیه  مانید  بیاقی  اسیرائیل  فلسی ینی  اشیغال  پابرجای خودمخالف عمر طول تمام در میکیس

 را عیراق  بیه  امریکیا  تجاوز و 0۷۷۷ سال در ناتو سوی از یوگسالوی بمباران بلند صدای با او کرد. یاری هافلس ینی

 از کیه  قبیرس  درجزیره اتحاد و صلح ترکیه،-یونان دوستی برای ای گسترده صور  به میکیس داد. قرار انتقاد مورد

 المللیی  بین صندوق از دریافتی وام بدهی برای را یونان دولت او انداخت. راه به کارزار بود شده تقسیم قومی  لحاظ

که آمال  تئودوراکیس » که کرد اعالم سپتامبر، 0 در یونان کمونیستحزب مرکزی کمیته داد. قرار انتقاد مورد پول

بیسیتم در   قرن مردمی یمبارزه یو آرزو و اشتیاق سوزانی برای کمک کردن به مردم داشت، توانست تمام حماسه

 .« کشور ما را در اثرهای شکوهمندش بگنجاند. هر چه باشد، او خود بخشی از این حماسه بود

شیمولیِ  زیرا کیه زبیان آن، همیان جهیان    موسیقی او از مرزهای کشور ما فراتر رفت،  "حزب کمونیست یونان افزود 

 خود در را زمین روی فروتنِ مردم یمهه ها،ملّت یاندازهای مشترک همهها و امیدهای مشترک، و همان چشمرنج

 ".دارد

روابط میکیس تئودوراکیس با قبرس خاص بیود و در هیر   "که خواه زحمتکشان قبرس )آکل( با بیان آنحزب ترقی

بیا او وداع   "توانست حمایت کردبه ما حضوری رعدآسا داد و از مبارزه ما به هر شیوه ای که میآزمون مردم قبرس 

 کرد. 

 پیپل دیسپ نقل از 
  بازگشت به نمایه

https://peoplesdispatch.org/2021/09/03/mikis-theodorakis-a-life-of-music-and-resistance/
https://peoplesdispatch.org/2021/09/03/mikis-theodorakis-a-life-of-music-and-resistance/
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 های بورژواییاعتراض تئودوراکیس به رسانه
اید این است که او برای صبحانه، کنید... و تنها چیزی که دربارۀ او نگفتهعنوان جنایتکار یاد میاز استالین به

 !خورده استشده انسان هم میگوشتِ سرخ

 

و در  "Ta Nea" بورژوائیروز پیش از مرگ در مصاحبه با روزنامۀ 0سال و 0میکیس تئودوراکیس 

های اروپائی با کمونیستی و ضدّ ِاستالینی و مواضع ضدّ ِتاریخی در رسانهاعتراض شدید به جوّ ِ آنتی

 چنین محکم داد:صراحت و شجاعت به این تبلیغاتِ کثیف و موذیانه پاسخی این

رم. من به عنوان یک کمونیست من از هیستری ضدّکمونیستی که روزنامه های شما را پُر کرده است وحشت دا"

و برای دستیابی به آزادی و دموکراسی مبارزه  EAM جوان، این افتخار را داشتم که در صفوف جبهۀ آزادیبخش

( در جبهۀ میهنی به مبارزه ادامه دهم. برای حکومتِ سرهنگانکنم، و بعد از آن در دوران خونتای نظامی)

های چپ هرقدر هم که مهمّ باشند، ارزشی ندارند، فارغ از مامی فعالیتها و رسانه های بورژوازی تناسیونالیست

که تا چه حدّ به مردم ما کمک کرده و افتخارآفرین باشند! تنها چیزی که برای شما مهمّ است، شکستِ ما آن

وجود  چنانهای چپ پس از این همه آزار و شکنجه همتان این است که ایدهدرجنگِ داخلی و ناراحتی و نگرانی

 !دارند، عمل میکند و تأثیرگاار است

اید این است که او برای صبحانه، گوشتِ کنید... و تنها چیزی که دربارۀ او نگفتهاز استالین بعنوان جنایتکار یاد می

 !خورده استشده انسان هم میسرخ
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مسکو، لنینگراد و برلین، حرفی  هایش در استالینگراد،درباره استالین، مارشال و فرمانده کل ارتشِ سرخ و پیروزی

برای گفتن ندارید. اگر ارتشِ سرخ و استالین آنجا نبودند، ما امروز درچه وضعی بودیم؟ آیا در این مورد فکر 

 اید؟ کرده

های مرگ را توانید یونانی پُر از اردوگاهگردید؟ می "آشویتس"چه کسی مانع هیتلر در برابر پُرشدن جهان با هزاران 

تان مجسم کنید؟ واضح است که هوادارانِ قدیم و جدیدِ فاشیسم با استالین سرِ جنگ داشته باشند چشمان در پیشِ

کنند، زیرا در آنجا، در اروپا و بویژه در کشورهای دانم که چرا آنها به استالین و کمونیسم حمله میمن می

 !تنژادپرست، او فوهررِ محبوبِ آنها، آدولف هیتلر را شکست داده اس

 "سورالس"ها را توسط باندهای شبه نظامی و ضدّکمونیست اما، دلیل شما امروز و در اینجا چیست؟ شما کمونیست

نفر از دختران و پسران جوان کمونیست  0۶،222مثل مگس ها می کشتید... در دادگاه های نظامی  "ورِتاکو"و 

 022،222 "ماکرونیسوس"کشتارگاه های پلیس امنیت یونانی را به اعدام محکوم و به شهاد  رساندند و در 

 ترین روش ها شکنجه شدند و رنج کشیدند . کمونیست زن و مرد با وحشتناک

کنیم؟ آیا ما برای یونان و مردم یونان نجنگیدیم؟ آیا بنابراین ما که هستیم، جنایتکار یا قربانی؟ و چرا مبارزه می

المبراکیس را به قتل رساندند و یا خونتای نظامی از میان صفوفِ ما پدید های دولتِ قبلی که پادشاهی و سازمان

 !کنم که اکنون شما بتوانید بخوبی خشمِ مرا درک کنیدآمدند؟ فکر می

ترین دوران زندگی ما برای من و همین طور برای هزاران فرد دیگر، فعالیت و مبارزا ِ ما زیر پرچمِ سرخ، مقدّس

 " باشدمان میشته و آن تضمینِ آزادی، استقالل و بهروزی خلقبوده و تنها یک هدف دا

 0207اوت  00

 

  بازگشت به نمایه
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 مدوّ سالِدر ارژنگ  مطالبِ فهرستِ
 مربوطه کلیک یا لمس کنیدآبی رنگ هر شماره روی نمایۀ مستقیم برای دانلود 

 
 نمایه شماره01

 ایماژ در هنر/ آ.زیس

 فلسفه هنر ؛ هنر و اثر هنری چیست/ آ.رسولی

 در چامه پارسی/ ع.مجتهد جابری "من"

 تابِ موسیقی ایران/ ش. اقبال زادهروی بیپری

 چرا من نقّاش شدم و برادرم قصّاب؟/ کاوه آهنگر

 نیما از نگاهی دیگر/ ارژنگ « ناقوس»منظومۀ 

نیما؛ سمفونی انقالبِ کبیرِ  "ناقوسِ"منظومۀ 

  سوسیالیستی اکتبر/ م.ت. برومند)ب.کیوان(

 شیجنیما یو "ناقوس"دانلود فایل منظومۀ 

ها! به خودمان احترام بگذاریم!/ ف. حاجی آهای ادبیاتی

 زاده

 دو شعر از حافظ موسوی

  .فرصت ها

 نیلوفرِ کبود

ی آخرالزمان در شعر معاصر ِ بازتاب اسطورهبررسی

 فارسی/ ح. موسوی

رئالیسمِ جادویی در آثار غالمحسین ساعدی/ 

 ح.مسجدی

 دو شعر از خسرو باقرپور

 وارۀ خنده هایِ توغزل

 قهوۀ تلخ با شیر

/ کانون !آذر، روز مبارزه با سانسور گرامی باد 01

 نویسندگان ایران

ر اث« نیماگریِ نیما یوشیج»ضرورت انتشار کتابِ 

 سیدعلیِ اصغرزاده/ ع.تسلیمی

 چرنیشفسکی – "چه باید کرد"

 های داستایوفسکینامه

 پرسی از من اهل کجایم؟/ ژاله اصفهانیمی

 -(/ ع.توده0)–خاطره ها  -برگ های بهار آفتابی 

 ب.مطلب زاده

 الیاس خوری: این بیروت نیست

 بالندگی/ م.دلیجانی در بنِ

 بارِ سنگینِ زندگی بر دوشِ کودکانِ کار

 موجِ مرگِ دوست/ ب.شیدا

 مُصاحبه/ ه.بنی طُرفی

 ب. مطلب زاده«/بانجبار باغچه» عطرِ یاد

 تاریخ قاجار/ ر.فخاری

 دو شعر از جعفر جهانبخش

 حکایتِ دخترانِ قوچان/ ا. نجم آبادی

 برخی حذف و تغییرات در کتاب ادبیات فارسی

 کتابخوانی/م.ماه

 گندم/آ.حضرت

 زمستان قرقی/ ن.میر

 داریفروشی نظامِ سرمایهسایه
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 00شماره نمایه

 مقاالت

 ک.م.پیوند -تیپیک و فردی/ آ.زیس -رایماژ در هن

 اساتیرِ کهن در فرهنگِ معاصر/ ع.مجتهد جابری

 مسئلۀ پیچشِ پروتئینی با هوشِ مصنوعی حلّ

 نیا دربارۀ مستند بامدادِ خسته/ ا.پدرام

 این مستندسازِ خسته!/ ر.عالمه زاده

 آبادیم.نظام-او دانکو بود/ ب.بیبالک

ب.مطلب  -(/ ع.توده 1)-هاخاطره-های بهارِ آفتابیبرگ

 زاده

 ه.حسینی-اردوگاهِ مرگ/ ک.سیمونف

 ک.خسروی-ی از زندان/ ر.لوکزامبورگ انامه

 وگوگفت

رفته، همان احمدِ محمود است/ آلودِ نشانهانگشتِ خون

 خ.باقری

 گویی با احمد محمود/ خ.باقریوگفت

 ناصر رحمانی نژاد در گفت وگو با بهرخ بابایی

 -در گفتگو با آرونا چاکراوارتی/ میتالی چاکراوارتی 

 د.جلیلی

 ادبیات

 دیدار/ نیما یوشیج

 با صدای ناصر زراعتی "دیدار"خوانش داستان کوتاه 

 چطور شد که ققنوس شدیم؟/ م.فالح زاده

 صدف/ ع.یزدانی

 دو قصۀ کوتاه از نسرین میر

 عروسی دوست هندی من

 نان و کلم

 شعر و شاعران

 میهمانی سید علی صالحی

  یاوه مگو دیکتاتور!

 های بعد از گرگعاشقانه

 رؤیاهای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود

 یوما آنادا

 دو شعر از علی یزدانی

 بوسۀ پنهانِ من

 ترانۀ ما

 دوشعر از جعفر جهانبخش

 به دنبالِ سیمرغ

 انسان

 هنرهای دیگر

 مجازات اعدام را لغو کنید/ کُالژ

 در بارۀ سبک هنری کُالژ

  Ana Paula Hoppeکالژ چهرۀ فریدا کالو/ اثر: 

 کودکان، جنگ و دیگر هی .../ عکس

 نقد و معرفی

 سوگِ سیاوش؛ در مرگ و رستاخیز/ ش. مسکوب

 ای دو زن/ ع.ا.سعیدی سیرجانیسیم

 "سیمای دو زن"دانلود رایگان کتاب 

 کتاب کارنامۀ نئولیبرالیسم در ایران/ م.امیدی

 نامۀ دانش وُ امیددوماه
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 01 نمایه شماره

 

 مقاالت

 عینی و ذهنی/ آ.زیس -ایماژ در هنر 

 ایران/ ا.طبری کالسیکِ در ادبیّاتِ اقتصادی مقوله هایِ

برای نجاتِ دموکراسی، به مبارزۀ طبقاتی نیازمندیم/ 

 م.امیدی -آ.عثمانی

 ذال امر متعالی/ ف.مسعودیوضوی عشق و ابت

 م.ع.فیروزآبادی -های فاشیست/ ا.کنوفلفوتوریست

و چرا دوباره  -زمانی که فتوریسم به فاشیسم منجرشد

 می تواند رخ دهد/ ر.ایولت

 حتکارِ اندیشه/ ف.ارژنگرایت و اکپی

 ها/ ج.پاپینیهنردرمانی: تعریف و مزیت

گرائی، رویاهایتان رادنبال بی هراس از سنّت» 

 د.جلیلی -د.جین«/کنید!

 هایادها و یادمان

 زاده/ ش.موسوی0-محمد رضا لطفی

 -/ ع.توده0-خاطره ها  -برگ های بهار آفتابی

 زادهب.مطلب

 وودی گاتری: صدای اعتراض

 زادهسالم آقای فکری! هوال آمیگو مارادونا!/ ب.مطلب

گزارش مرگ و بدرقه و خاکسپاری پیکر نیما یوشیج/ 

 س.ع.اصغرزاده

 اجتماعی

 / اهالی تئاتر!هزار تومان 012ماه بیکاری با ماهانه 02

انِ باالدستی حوزۀ فرهنگ و هنر درپیِ منافعِ مدیر

 شخصی

 شعر و شاعران

 Error! Bookmark notتر از زن/ س.ع.صالحیبی زمان

defined. 

 یاد رحمان هاتفیای از زندهسروده

 های حقیر/ م.دلیجانینُخبه

 روزِ سیاه/ ع.ج.ساوی

 / ش.دادگستر»سایه«برای پیدرچند دوبیتی پی

 برای عاشورپور/ ش.دادگستر  -من ندارم وقتِ مُردن

 داروَگ؛ شعر نیما و اجرای شجریان

 نقد و معرفی

 و نقد/ امید ؛ در آینۀ چند سُروده"راری"

اخوان ثالث/  "چون سَبوی تشنه"نقدی بر شعر 

 ر.نوشمند

 بحرانِ رهبری نقدِ ادبی و رسالۀ حافظ/ رضا براهنی

 ژرژ پلیتسر، تجسّمِ خندۀ انقالبی

 اصولِ مقدّماتیِ فلسفه

  شاید یک روز/ پروانه مجد اسکندری )فروهر(

آذین و عاشورپور )تصنیف(/ یادمانی شایسته برای به

 ک.اعتمادزاده

 گیلکی –متن ترانۀ فمج فمج 

 برگردان فارسی -متن ترانۀ فمج فمج 

 به مناسبت زادروز عزیز نسین

 رضا همراه -داستانک/ ع.نسینما چطور کودتا کردیم؟/ 

 یادی از سرهنگ سخایی، یک چهرۀ ملی

  داستان

  / ن.میر!خانه پدری

  ش.زیبا –موُنس/ آ.حضرت 

  گوناگون

  . های قدیم.زمستان هم زمستان

  رق ؛ آتشفشانِ شادی و حُزن

داریم: ما از شما بیزاریم!/ بیانیۀ واضح و شفّاف اعالم می

  دانشجویی

  کودکانی که با موشک پَرپَر شدند...

  پیام همدردی حسین علیزاده با قربانیان پرواز اوکراین
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 06شماره نمایه 

 

 مقاالت

 م.ک.پیوند -عاطفی و عُقَالیی/ آ.زیس -ژ در هُنر ایما

(/ 0ایران ) کالسیکِ در ادبیّاتِ اقتصادی هایمقوله

 ا.طبری

 سوّمین درکِ انسان/ ب.نجدی

 م.آریاپادهای پاییزی/ هوشنگ عبّاسی در آینۀ عاشقانه

 / س.م.راستگو"حافظ به سعیِ سایه"نگاهی به کتاب 

سرودۀ محمدعلی سپانلو/  "غزلِ ناخُدا"نقدی بر 

 نیاس.اقتصادی

  تر کرد!کنجکاوی گربه را نکشت، او را قوی

آموزش به زبانِ مادری خود، حقّ تمامِ مردمِ ایران است!/ 

 ا.واحدی

 زادهنبرد علی دهباشی با ویروس کرونا/ ش.اقبال

 شعر و شاعران

 مصاحبه/ ه.بنی طُرفی

 دانای از سیدعلی صالحی برای فریبرز رییسانوسُروده

 جانی/ ع.مجتهد جاریمَستی وُ گران

 زنگ/ ع.مجتهد جابری

 ده شاخه گلِ سُرخ/ ع.آهنین

  خانه ام دوُدیست/ ع.جعفری )ساوی(

 اگر من نبودم/ ع.یزدانی

 کودکانِ ما/ ب.نجدی

 اجتماعی

  چرا سرکوبِ مُزدی و دفاع از مُزدِ توافقی؟/ ک.فرج الهی 

  طبلِ بُلندبانگِ در باطن هی 

  معرفی کتاب

  داناعدالتی/ ف.رییسدموکراسی در برابر بی

  داناسوسیالیسم و آزادی/ ف.رییس

  همراه با احمد محمود/ ک.باژن

  هزاریا/ م.مهرآور 

  در انتظارِ خورشید/ لیال احمدی افضلی

  یادها و یادبودها

   ستیزگرای کهنهزادروز آرمان

  پور؛ و احمد شاملو/ خ.پارسادکتر امیرحسین آریان

پور/ نام دکتر امیرحسین آریانه قطعه براى زندهس

  ر.عالمه زاه

  / ش.موسوی زاده0-محمدرضا لطفی

ب.مطلب  -/ ع.توده 1 -خاطره ها-های بهارِ آفتابی برگ

  زاده

  حسینیه. -ارنست بوش/ ک.سیمونف 

  ه.حسینی -دیدار با چارلی چاپلین/ ک.سیمونف 

  ادبیات

  سازِ بینوا/ ن.میر

  از آن روزها!/ ب.مطلب زاده

  چاه/ ع.یزدانی چرخِ

  پاپلی/ ا.دهقان

  سَردَرد/ ع.جعفری ساوجی

  «زویا کاسما دِمیانسکایا»یادی از 
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 07شماره نمایه

  مقاالت

  ک.م.پیوند-حقیقتِ هنری/آ.زیس –ایماژ در هُنر 

رابطۀ دیالکتیکی آزادی، استقالل، عدالتِ 

  اجتماعی/پ.شهریاری

  شعر/ع.مجتهدجابری –طرح  -تصویر

  /م.ر.لطفیسعدی و تاثیرِ وی بر موسیقی

در دانشگاه  "مهدی اخوان ثالث"سئواالتِ امتحانی 

  تهران/م.اخوان ثالث

  نقد و معرفی

  ای از اتوبیوگرافی منصور یاقوتی/ارژنگگزیده

  نمایۀ برخی از آثار منصور یاقوتی

  کوه/م.یاقوتیچراغی بر فرازِ مادیان

چراغی بر فرازِ "نقدی بر داستانِ بلند 

  /ا.طبری"کوهمادیان

  زادهب.مطلب«/آیریلیق!»

-نوشتۀ احمد محمود/ع.غالمی "هاهمسایه"

  رادا.ه.افتخاری

  هوشنگ گلشیری/خ.درمنکی« روشنانخانه»خوانشی از 

نظرات جنجالی عبدالعلی دستغیب و دغدغۀ 

  شدن!/ع.دستغیبدیده

  ترس از فراموش شدن/ف.پایاب فومنی

  نقدی بر فهمِ ایرانی از مسائلِ افغانستان/م.نوروزی

  ِ بلبِشو در بازار نشر و ترجمۀ ایران/امید

  /م.رشیدی"صدای سخنِ عشق"نقدِ کتاب  -0

  ترجمۀ دورریختنی روح القوانین/م.خلجی -0

  آرادارودستۀ اسمایلی/م.گل -1

بررسی و تحلیل عناصرِ داستانی مدیر مدرسه جالل آل 

  احمد/ن.ابراهیمیان

   ن.زرافشان-داری/آ.کالینیکوسمانیفستِ ضدّ ِ سرمایه

  تَلخوُن/ص.بهرنگی

  راه رفتن روی پُل/ف.تنکابنی

  0022اردیبهشت  1دانش و اُمید؛ شمارۀ 

   ها/م.اوجییکصد و ده نامه از دو سیمین به شاعرِ لحظه

  گفتار کتاب یکصد و ده نامه از دو سیمین/م.اوجیپیش

  سرقتِ هُنری یا تضمینِ موُسیقایی؟/م.فیروزیان

  یادها و یادبودها

  /ش.موسوی زاده1-محمدرضا لطفی

-/ع.توده6 –ها خاطره –های بهارِآفتابی برگ

   زادهب.مطلب

-نگار انقالب اکتبر/خ.استفانیایک قرن پس از وقایع

  م.یزدانی

  گفت وگو

  پ.موسوی-ا.کالی«/طخفارسی»

کرمانشاهی، یعنی ادبیّات، فرهنگ و فولکلور/ش.اقبال 

  زاده

رو اشتباهاتِ تاکتیکی روبهبا جنبشِ چریکی 

  بود/ب.فراهانی

  نئولیبرالی آقای فسادستیز!/س.م.حسینیاظهارات ضدّ 

  ادبیات

  احسان طبری-شَرارۀ مَغروُر/امید

  کرتکه و دمنکه/ب.حمیدی

  زاده/ب.مطلب !...بر بالِ رویا

  مارها/ع.مجتهدجابری و چوخه

  تراژدی/ع.مجتهدجاری

  به همین سادگی/ع.یزدانی

  ذغالیِ من وُ.../ن.میرعروسکِ چشم

   سایۀ مرگ/س.منتظری

  شعر وشاعران

  /ب.نجدی"واقعیّت رویای من است"چند شعر از دفتر 

  هریاری/م.خلیلیبرای پرویز ش

  ا.طبری-مانیفست/ب.برشت

  فروردینِ درخت/س.ع.صالحی

  است/ع.مجتهدجابری خواندن وقت

  سه سرودۀ کارگری از علی یزدانی
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  رازِ پیریِ زودرسِ دخترانِ جوانِ زیالیی

  کالب هاوس و جامعۀ مدنی/ ح.سربندی

  شعر وشاعران

  دو شعر از امیر هوشنگ ابتهاج)سایه(:

  یگانگی

  آرزو

  م.خلیلی -انسانِ بزرگ/ واقف ابراهیم 

  سه عاشقانه از فتاح پادیاب فومنی

  ن.حکمتبهاری!/ ۀ گُمان تو زادیب

  نویدِ فردا/ کوهیار

  شوم/ کوهیارتسلیم نمی

  م داد!/ م.پورصفریمن رای خواه

  سه سُرودۀ کارگری از علی یزدانی

  ادبیات

  اکبر دهخداچَرَند و پَرند، عالمه علی

  داستانک/ ص.بهرنگی -سرگذشتِ دانۀ برف 

  "فرنود"برای  "صمد"به خطّ ِ  "سایه"شعر 

  نمایشنامۀ رادیویی/ ع.یزدانی -ها اخراجی

  گرفت!/ ت.گیالنیپناه جوئی که اقامت دائم 

  داستانک/ ن.میر –ابراهیم 

شناس آینده/ نامه به باستان –جاسم! باور کن! 

  ف.عطار

  پریوش خانوم/ آ.حضرت و ش.زیبا

  سخنی نگفت.../ ج.بیژنی "شیرین"گاه از دیگر هی 

  یادها و یادبودها

  زاده/ ش.موسوی0-محمدرضالطفی

  زادهدیدار با شاعر/ ب.مطلب

  یای از نیمایوشیج/ ا.افرادخاطرۀ نویافته

  7-خاطره ها –برگ های بهار آفتابی 

  نژادبُزُرگا مَردا که تو بودی/ ا.پارسی

  هنرهای دیگر

: این جنازۀپسرم نیست!/ از آلبوم "اِرانی"مادر دکتر 

  عکس آ.اخالقی

  0871مارلون براندو و جایزه اسکار 

  های دمکرات/ ع.پیروزپُرتره

  ترین بانوی برهنهادایوا، نجیبلیدی گ

  همه چیز تغییر خواهد کرد!/ مرسدس سوسا

  دوناطراحی چهره با مِداد/ ش.مک

  کاریکاتور -تروریسم زادۀ امپریالیسم 

 

 08نمایه شماره

  باد/ پ.شهریاریمِهرگان زنده

  مقاالت

 -محتوا در هنر/  آ.زیس -0شکل و محتوا در هنر/ 

  ک.م.پیوند

  چگونه شعر را نقد کنیم؟/  ا.طبری

  نثرِ بیهقی/  م.ح.صنعتی

سوزی شهرِ رُم ویولن آیا نِرونِ امپراتور، هنگامِ آتش

  م.ت.فرامرزی -نواخت؟/  و.وایرمی

  یادِ بَعضی نَفَرات

  تکارخسرو روزبه به روایتِ همسرش آفاق راس

ای که به قیمتِ جانِ دکتر حسین فاطمی تمام شد/  مقاله

  ارژنگ

  فرار کرد/  ح.فاطمی... 0110مرداد  01خائنی که در 

  نگاهِ دیگرانپور از امیرحسین آریان

  به یاد دو ستاره؛ مختاری و پوینده

ب.مطلب  -/  ع.توده0-هاخاطره –های بهارِ آفتابی برگ

  زاده

  سوی زاده)بخش پایانی(/  ش. مو-1-محمدرضا لطفی

  اجتماعی
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-ر.بیگدلی-آنانی که گفتند: بفرمایید مرگ!/  ب.زمانی

  ک.ترابی

  کشتِ هندوانه یا احداث کارخانه؟/  پ.کردوانی

بلعند/  هیوالهایی که آب و ثروتِ خوزستان را می

  س.ناصری

  ها رفتند و سوختند/  ا.کهرم..آن

  ساختِ برجِ میالد حماقتی بزرگ بود

از رو « دستمزدِ کارگر»ها شمشیر را علیه نئولیبرال

  اند/  ن.هزاره مقدمبسته

  شعر و شاعران

  روم/  م.خلیلی

  پورِ شاعر/  امیددکتر آریان

  یاوه مگو دیکتاتور!/  س.ع.صالحی

  ست/  م.درویش« رفتنی»راستی که شب به

  مات/  ح.موسویما را ببخش/باید پناه بگیریم زیر این ک

  د.جلیلی -ها/  م.چاکراوارتیدگرگونی

  چند شعر از خسرو باقرپور

  آخرِ آبان، آبانِ آخر که نیست!/  ه.رحمانی

  لرزد!/  ک.شاعردیگر هی  دلی در سینه نمی

  دو سُروده از علی صبوری

  ادبیّات

  سیلِ غزنین/ ا.بیهقی

  های همیشه/  ب.حسن زادهکوچه

  ن.میر«/  مادر! »

  آیا همه آماده ایم؟  س.منتظری

  کنم!/  ع.یزدانیتمومش می

  چادر/  ع.مجتهدجابری

  ب.مطلب زاده -چنار/  ک.قربان زاده

  نقد و معرفی

  فرهادی از منظرِ طبقاتی/  ع.اردالن نقدِ سینمای اصغر

  شکسپیر در شوروی/  خ.باقری

  چخوف )زندگی و آثار(

   شناسی حافظبینی و زیباییزندگی، جهان

   مسائل زیبایی شناسی و هنر

 Error! Bookmark not تاریخِ بیهقی )تاریخ مسعودی(

defined. 

  سایر هنرها

  بست.../ عکسهای بنکوچه

  کالغ، مظهرِ خِرَد و دانایی/  ک.کوروپوف

  افغانستان، زخم ماندگار زمین/. ویژه نامه افغانستان

  من به شما نگفته بودم؟/  دکتر نجیب اهلل

  با افغانستان چه رفته است؟/  ارژنگ

  ، دخترکِ افغان/  م.خلیلی"گلزار"مصاحبه با 

  /  ش.دادگستر ی شرمچامه

  دختر کابل )آوازهای سرزمین نیمروز(/  س..س.طارمی

  سکوت نکنید!/  ص. کریمی

  جنبش نسل جوان/  ر.پویان

  کابل!/  ب.مطلب زاده

  ایکاش می دانستی مالعمر/  س.ع.صالحی

  کابل، هی کابل!/  س.ع.صالحی

  افغانستانِ تنها و بی دفاع،/  رحمان

 نامۀ جیمز بالدوینیک نام، یک جهان/ ویژه

  نامۀ جیمز بالدوین/ د.جلیلیزیست

  یجیمز بالدوین درگفتگو با جوردن الگرابلی/  د.جلیل

  بلوزسانی/ ج.بالدوین/  ع.ا.راشدان

  بازگشت به نمایه
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