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 «سایه»در سوگِ شاعرِ ملّی ایران، هوشنگ ابتهاج 
 

 

ری و اجتماهی  ارننا ه یاهیفه انا ان      نهماه ادبا ه   ا   تحریریه و شورای دبیران دو ماه  
نهپذیر شهیر مل  و مردم  ایرانه امیر وش   ابتههج )سهیه( را به خاهنواد  محتارا اوه جهمفاه    جبران

گهمهن  این شهیر  دردآش ه تسلیت گفته و خود را در سوگِ آنهن ادب  ایران و یهران  واهدار و  م
 .دان شریک م 

 هی مهن گهر هیی  ته بذر    ر متفه  و ان یشه اننالب  م فکس در آاری  میرن . پس بیشهیران  رگز نم 
 .این آاتهب شفر و ادب را در سراسر خهک تش ه میهن بگسترانیم

 «تحریریه و شورای دبیران ارنن »
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 سرسخن
 ...در فتح نوشندشانگوارا باد آن باده که 

یادآور مبارزات و در تقویم ما ایرانیان  تابستان فصلهای ماه

است که از زمان  ایو کارآزموده فشانی هزاران انسانِ آزادهجان

( تا کودتای سوم اسفند 1225مرداد  10انقالبِ مشروطه )

تا انقالب ملی  1332مرداد  22و از کودتای امپریالیستی  1211

و تا امروز مشعلِ آگاهی و انقالب را  1351و دمکراتیک سال 

گیرِ بازنشستگان در پیگیر و نفس اند. مبارزۀتهفروزان نگاه داش

مفتضحانۀ کودتای مزدی دولت و  های اخیر که به شکستِماه

زۀ متین فرهنگیان و کارگران مجلس منتهی شد، در کنار مبار

تعرّض یا  ها فرازونشیبدهه گذشتِاز داد که پسنشان

 ایران برای دستیابی به مبارزۀ مردمِ پیشروی، هنوز آتشِو

های دمکراتیک و حفظ استقالُل میهن خاموشی حقوق و آزادی

یابی زنان ور است. در روزهای اخیر، راهچنان شعلهنگرفته و هم

های ورزشی و به ویژه دوست به استادیومو دختران ورزش

که کامِ  استیمهمّ های فوتبال که حاصل چهاردهه مبارزات زنان بعالوۀ فشار جهانی فیفا بود، دستاوردِبازی

هند، بسیار فراتر از دایران که نیمی از جامعۀ ما را تشکیل می ها را شیرین کرد، گرچه مطالبات زنانِخانواده

برابر آنان در  و معطوف به تامین حقوقِ ،شدن حجابِ اجباری()تماشای فوتبال و یا لغو و شُلمقوالت شکلی 

 نیز بوده و ادامه هاهمۀ زمینههای برابر با مردان درصتحقِ برخورداری از فرقانون، و  جامعه و خانواده و

، ...های گوناگونالمللی و در رشتههای بینزن و قهرمانی درعرصههای متعددِ ورزشکارانِ مردووزییافت. پیرخواهد

ارد که به دای بهتر را در سینۀ پُردردِ آحادِ جامعه زنده میبه آینده "اُمید"خودباوری، همدلی و وهمه روحِ همه

   "...رویا در بیداری است"ای منسوب به ارسطو همان گفته

است که درپیِ پایان گرفتن هولناکی حال یادآور جنایاتِدرعین ،های مرداد و شهریورویژه ماو به تابستان فصلِ

میهن آوار شد و های سراسر هزاران زندانی سیاسی در زندان بر سرِ 71سال  شومِ در تابستانِ ،جنگ ایران و عراق

با  "دادخواهی جنبشِ"بختانه شود. خوشیاد می "زندانیان سیاسی کشتارِفاجعۀ ملیِ "درستی از آن به عنوان به

را  فجیع و غیرانسانی کشتارِآن ها توانست یکی از عاملین )و نه آمرین( از سالتالش خانواده قربانیانِ فاجعه پس

ا به جرم جنایت اسی( رسوئد در فرآیندی طوالنی و قانونی حمید نوری)عبّبه پای میز محاکمه بکشاند. دادگاه 

ود که جای تبریک نیز وم نموارده به قربانیان محک بار اشدِ مجازات )زندان ابد( و جبران خساراتِالمللی به دوبین

ولناک از پا همحاکمۀ همۀ آمرین و عاملین آن جنایتِ تا معرفی و  "جنبشِ دادخواهان"که است دارد. بدیهی

  .     "..داد خواهند خواست آن بیداد را"نخواهند نشست و 
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 سرسخن 6

 

ندازی جامعه و ایجاد همدلی اامسال فرصتی برای پوستتابستانِ

تر در بین اقشار و طبقات مختلف مردم ایران برای یافتن بیش

های پیشِرو بود. با گذشت زبان مشترک در قبال موانع و دشوار

توان گفت که زدهم به ضرس قاطع مییک سال از دولت سی

گرانی  بعداز تحمیلِ ."دهد!وست نشانم نمیدبخت از دهانِ "

افسارگسیختۀ حاصل از آن )که م ارزاق و تورّچندبرابری کاالها و 

توسط دولت از مردم  اقتصاددانان در واقع اخذ مالیات به گفتۀ

با  وزیر اقتصاداست که  است(، البته این خبر خوب و امیدبخشی

ما االن میدانیم چه کسی چه تعداد نان و از کدام "گوید افتخار ب

ها از ، امّا با رسیدن ارقام نجومی اختالس"نانوایی خریده است!

 همّت(12)میلیارد تومانهزار12همّت( به 3هزارمیلیارد تومان)3

صداقتی  ویژه کارگران و زحمتکشان ایرانبه، عامۀ مردم و و برادرانِ ارزشی با آن لیست باال از نهادهای ذینفع

به حاکمیت مجموعۀ اعتمادی در بین مردم و حق هم دارند. درۀ ایجادشده از بیند و بینچنین سخنانی نمیدر

صداقتی و فسادِگستردۀ مسئولین و فشارهای اقتصادی و بگیروببندِ فعالینِ صنفی و نمایشِ شوهای دلیل بی

به خاوری بگویید که " :گویندبه طنز میاست که مردم این رزوها شدهنان عمیق چگیری امروزه آناعتراف

دور از این تصویری واقعی و به "شود و کسی با او کاری ندارد!دزد حساب میتواند به ایران برگردد چون آفتابهمی

   اغراق از بطن و متنِ جامعۀ امروز ماست... 

با سالروز درگذشت  شکلِ متورّمی مصادفحال به ذاریم، در عینگسر میهریک از روزهای فصلی که پشتِ

ر ای است که کاخ سرسبز علم و ادب و هنر سرزمینِ ما را در سدۀ اخیبسیاری از دانشوران و هنرمندان برجسته

 المرضاغداودها، تا وزیری و مرتضی نیالملک، قمرالملوک کمالبهایی،شیخ جنسِ هایی ازاند. غولبرپا نگاه داشته

پور، محمدحسین شهریار، منوچهر محجوبی، احمد شاملو، آریان ی، بهمن محصّص، امیرحسینبهرنگ صمدتختی، 

اشرف درویشیان، تکرار است چون علیبی مردانینادرهبا زادروز  چنین ایّامی که مصادفسیمین بهبهانی...، وهم

ها آن ،تراست که بیشآبادی،... وواقعیتِ تلخ اینتدولخویی، منوچهر نیستانی، محمود محمد قاضی، عباس زریابِ

که در  -(سایهامیرهوشنگ ابتهاج )- "های مردمِ ایرانشادیها و دارِ غمآینه"نان، آ ایم و آخرینِرا ازدست داده

 روزهای اخیر با او وداع کردیم.   

شویم. جشنِ بزرگ و نِ مهرگان نزدیک میبا پایان گرفتن فصل تابستان و وورد به فصلِ هزاررنگِ پاییز، به جش

مهر، روز برآمدن خورشیدِ فروزانِ آگاهی و برافراشتن مجدد درفشِ نبردِ کاوۀ  14باستانی ما ایرانیان، و روز 

در  1331 مهر 14 روز دررا آنپوشِ ضحّاک و چه چیزی بهتر از شعری که سایه اهنگر در برابر نوادگانِ نعلین

 سُروده است:       "رگانِ نومه"با عنوان  رشت 

 بال را کفتران بُگشاییم

 کوهِ سر بر شعله بِفروزیم 

 سُرود شادمانه بسُراییم 

https://www.khabaronline.ir/news/1666369/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/1666369/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 سرسخن 7

 

 شکوه هزارگونه با چنین وین 

 .رویم بازپیش به را مهرگان

 هاپرچم وتابِپیچ خوش رقصِ 

 سِپید کفترانِ پروازِ زیرِ 

 سپهر گامِ آرمیده شادیِ

 خورشید نوشکفتۀ خندۀ 

 .گویندمی درود را مهرگان 

 پندار هر مَستِ کار، هر گرمِ 

 سوگند هر پیام، هر همرهِ

 آواز هر نگاه، هر دلِ در 

 لبخند هر روی بوسه، هر توی 

 :بسُراییم

 باد!خوش مهرگان 

 ران ارژنگشورای دبی                                                                                          
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 تیک/ زیبایی در هنرستِهاِ مقوالتِ
 ("های هنرشناسی علمیپایه"بخشِ دوّمِ فصلِ چهارم از کتاب ادامۀ )

 ک.م.پیوند نویسنده: آونر زیس/ برگردان: 

 

Venus de Mi) ونوِس میلو یاآفرودیتٔه میلو  برهنۀمجسمۀ مرمرین و نیمه l o) و دورٔه یونان باستان مربوط بهندیس ی است ت 
را اثر اسکندر آنتیوخی نوشتٔه پایٔه تندیس، آن توجه بهبااست.  و بارآوری و زیبایی های رومی، ایزدبانوی عشقونوس یا نئوس در اسطوره

 شود.نگهداری میپاریس  ورِ لو  ۀاکنون در موز هم ه ومیلوس یونان پیدا شد ، در جزیرۀهبازوان شکست باونوس  مجسمۀ  .دانندمی

 

. زیباست چیز همه هنر در. خوریمبرمی زیبایی و زشت هایپدیده به زندگی در. است زیباییِ خاصّ حوزۀ هنر
 جهانِ زیبای هایپدیده بازآفرینی به فقط هنر که نیست معنی آن به البته سخن این. ناسازگارند زشتی و هنر

 پایانِبی تنوّعاتِ کلیۀ خالصه و فرومایه، و واال تراژیک، و کُمیک وزیبا، زشت هایپدیده هنر در. پردازدمی واقعی
 است ممکن ایماژها این هاینمونهپیش کهدرحالی هستند، زیبا همیشه ایماژها. بینیممی منعکس را زندگی
  .بیاورند وجودبه بیزاری

  (Shylock) شایالک کهبل اُفیلیا، و ژولیت تنها نه اند،جمع شکسپیر هاینمایشنامه در که زیبا هایشخصیّت
 هنریِ اثرِ (Sistine Madonna) رافائل مادونای سیستین تنها نه. گیردمی بر در نیز را مَکبِث خانم و

 گاهی و اندافتاده شکل از زندگی فشارِ تحت که پیری مردانِ و زنان از رامبراند هایپُرتره کهبل است، زیبایی
 . روندمی شُماربه زیبا هنریِ آثارِ نیز ستنده نمود بد و زشت

 طوراستهمین کهبل شود،می آفریده هنر توسطِ که استزیبایی نوع آن گرِنمایش (Milo) میلو ونوسِ تنهانه
 "دیکتاتورِ" ،هوگو غناییِ و نرم  (Quasimdo) کازیمدوی و (Esmeralda) اِسمِرالدا و نوتردام هایناودان
 دخترِ پُرترۀ افکند،می مانقلب بر پنجه و دهدمی مانتکان هافیلم در که او ی"نوابی مردِ" و اپلینچ انگیزِنفرت
 استاسو که روسی ارتجاعی ناشرِ و نگارروزنامه (Suvorin) سوورین از او پُرترۀ و کرامسکوی( 1) نامگُم

(Staso) ِزیباست جهت این به دقیقاً اثر این که کندمی اضافه و داندمی شاهکار یک راآن هنری برجستۀ منتقد 
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 مشاهده شان دستان کفِ در انگار را سوورین رذیالنۀ هایحیله و هافرومایگی همۀ سازدمی قادر را مردم که
 .کنند

 بازآفرینی در باید را هنر در زیبایی که است بدیهی. دهدمی نشان متفاوت راهِ دو از را خود هنر در زیبایی
 با. است نهفته واقعی جهانِ زیباییِ در هنر زیبایی منبعِ مفهوم، این در. کرد جستجو هنر در زندگی هایزیبایی

  .نیست زندگی در زیبایی پریدۀرنگ رونوشتِ هنر، در زیبایی این حالاین
 و کرده جدا را شدهدادهنشان هایپدیده هایزیبایی هنر،. است واقعی جهانِ هایزیبایی دریافتِ هنر،

 وجودبه را توانایی این او در و کندمی تشدید انسان روی بر را هاآن تاثیرِ دهد،می قرار تاکید وردِم
 آن ترِعمیق فهمِ به و دهدتشخیص را زیبایی از بردنلذّت نیازِ و زندگی خودِ در نهفته زیباییِ که آوردمی

 .آیدنائل
 دارد، قرار آن هایپدیده و طبیعت از باالتر آن آثارِ و روح که چنانهم کندمی تاکید یکتاِستِه کتابِ در هگل
 (2). است طبیعی زیباییِ از باالتر نیز هنر در زیبایی
 زیباییِ از باالتر واقعیت خود زیباییِ که هم استنتاج این لیکن نیست، پذیرفتنی نظری نظر، این که است بدیهی

 از ترپایین رافائل مادونای زیباییِ آیا که است نادرست سوال این طرحِ اصوال. است اشتباه اندازه همانبه است هنر
 از کمتر بخشدمی ما به دریا منظرۀ که تیکیاسته لذّتِ آیا کهاین یا و آن؟ از باالتر یا است واقعی زنِ یک زیباییِ
  آن؟ از تربیش یا بریم می دریا خودِ تماشای از که است لذّتی

 زیباییِ. دارند خودِ خاصّ خصلتِ کدام هر و اندمتفاوت کامال مقولۀ دو هنر در باییزی و واقعی جهانِ زیباییِ
 زندگیِ زیباییِ جانشینِ تواند نمی هنر زیباییِ که طوریهمان. باشد هنر زیباییِ جانشینِ تواندنمی واقعی جهانِ
 به زندگی زیباییِ انعکاسِ و کنیممی ییدتا را واقعی زندگیِ زیباییِ هنر، زیباییِ طریقِ از حالاین با. باشد واقعی
 .سازدمی اندیشه واجدِ راآن و بخشدمی تیکاسته اهمّیتِ زیبایی به که است توجّهقابلِ نظر این از هنر توسطِ

 اعماقِ در چگونه که دهدمی نشان (Revolt of the Angels) فرشتگان عِصیانِ کتاب در فرانس آناتول
 رُم، دیوارهای زیرِ است، بربسته رخت همیشه برای زیبایی و شادی رسیدمی نظر به که وُسطی قرونِ وتارتیره

 و( 1)کوپید گذرانیخوش از هاییصحنه آن طرفِ دو در که برخوردند مَنقوشی مرمرینِ تابوتِ به کارگران
 نظر به که گردید مایانن شادابی و زیبا و جوان دخترِ شد، باز تابوت این درِ وقتی. بودشده حکّ( 4)بکس پیروزی

 کشیدندمی انتظار صبرانهبی و بودند شده خیره آن بر مبهوت و مات مردم. زندمی لبخند خواب در رسیدمی
 روزگارانِ از مانده زیباییِ این به ایعده چشمِ توحّش، هاسال از بعد. شود بیدار زیبا بدنِ این در خدایی روحی
 که کسانی دلِ بر زیبایی این که بود کافی لحظه یک همین حال،این با. لحظه یک برای فقط امّا شد، باز گذشته

. سازد سیراب دانش و عشق به پُرشور ایعالقه با را هاآن و گذارد باقی پایدار تاثیری کردند،می تماشا راآن
 به. راندمی سخن جهان شاعرانۀ و سورجَ ند،شورمَ رانِکمحُ عنوانبه( 5)لوکریتیوس از تمام وجدِ با مارکس
 * .هستند جهان شاعرانۀ رانانِحکم نیز زیبا هنری آثارِ گفت توانمی جرات

 در زیبایی حال،این با. ایمگفته سخن زندگی هایزیبایی هنریِ بازتابِ عنوانبه عمدتا هنر در زیبایی از اینجا تا
 انسان تیکِاسته دریافتِ هنر، در. است هنر خودِ در نهفته زیباییِ آن و هست نیز زیبایی از دیگری نوعِ تجلّی هنر
 که هنری مهارتِ باالی درجه از برخورداری علّتِ به هنر. کنیممی مشاهده اشصورت ترینکامل در را واقعیت از

 محتوا هماهنگی قوانینِ طبق و گذاردمی نمایش معرض به را شده داده نشان هایپدیده در نهفته زندگی آزادانه
 .آفریندمی زیبایی احساسِ انسان در و بخشدمی تیکاسته لذّتِ همیشه گیرد،می کار به را خود مصالحِ شکل، و

 تکان را شنونده یا بیننده هنر، در زندگی آزادانۀ جریانِ و هماهنگی هنری، کمالِ تیک،استه و ایدئولوژیک تفسیرِ
 که هاستخصیصه همین با. کندمی بیدار است شده بیان هنری اثرِ در که عواطفی شبیهِ عواطفی او در و دهدمی
 .است نهفته هنر عظیمِ قدرتِ که هاستخصیصه همین در و سازد،می آگاه خود هنریِ استعدادِ از را انسان هنر،
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 جهانِ هایپدیده هنرمندانۀ بیانِ با هنر عالوهبه. سازدمی نمایان را زندگی هایزیبایی هنر، این. زیباست هنر
 منعکس هم را، زیبایی هنر،. بخشدمی زیبا نمودی هاآن به نیستند، زیبا که هایی پدیده جمله آن از و واقعی

 .کندمی خلق هم و سازد،می

 وقتی فقط هنر، معتقدند هاآن پیروانِ که خوریمبرمی هایاندیشه به تیک،استه تفکّرِ تاریخ در حال،این با
 هاآن ناقض آشکارا هنری آثارِ خود که هاییاندیشه. دهدنشان را اقعیو جهانِ زیبای هایپدیده که زیباست
 دهد، می نشان را زندگی هایزیبایی هنر چون که کنند وادار اعتقاد این قبولِ به را ما کوشندمی آنان هستند،

 چشم به کالسیسیسم هنجارِ از آکنده تیکِاسته در خصوص به هااندیشه این .گرددمی زیبا نیز خود پس
 این در بود، مبتنی تقلید تئوری بر که کالسیک مکتبِ تیکِاسته تئوری که است یادآوری به الزم. خوردمی

 هر" تغییرناپذیرِ هنجارِ به را "است طبیعت تقلیدِ هنر" ممکنِ فرمولِ و آورد وجودبه اساسی تغییری تئوری
 .ساخت مبدّل "زیباست طبیعت تقلیدِ

 به را خود عالیقِ که داشت آن بر را کالسیک مکتبِ هنرمندان یافت، ترفیع قانون کی مقامِ به که اصل این
 خود هنر در آن نظایر و زندگی روزمرۀ هایجنبه عادّی، مردمِ کردن وارد از و کنند محدود اشراف و دربار زندگی

 .بپرهیزند

 هنر دیگر بازایستد، ناب زیباییِ نداد نشان از کهاین مجرّد به هنر کالسیسیسم، تیکِاسته هنجارهای مطابق
 .شدند تبدیل چیز یک به هنر خودِ زیباییِ و هنر در زندگی زیباییِ مکتب، این در سانبدین. نیست

 روسیه در و ،لِسینگ توسط گریروشن عصرِ در زندگی خودِ زیبایی به هنر زیباییِ وابستگی از محدود فهمِ این
 که دادند نشان آنان. گرفت قرار انتقاد موردِ پلخانوف و ،چرنیشوسکی ،بلینسکی توسطِ تریبیش جزئیاتِ با

 "دادنِنشان زیبا" با چیزی دادنِنشان "زیبا". دارد بستگی هنر در شدندادهنشان موضوع با مستقیما هنر زیباییِ
 . نیست مترادف وجه هیچبه چیز آن

. نیست دارریش زیبای پیرمردِ یک تصویرکردنِ عنایم به دارریش پیرمردی تصویرکردنِ زیبا: گویدمی پلخانوف
 "تصویرکردنِ زیبا" کهدرحالی است، واقعی جهانِ از زیبایی پدیدۀ بازآفرینی متضمّنِ زیبا صورتِ یک تصویرکردن

  .زیباست هنریِ اثرِ یک آفرینشِ معنیِ به صورت یک

 توانمی را موضوعی هر. است صادق نیز این فِخال. داد نشان زیبا توانمی زشت، چه و زیبا چه را، موضوعی هر
 قوارۀبی آثارِ در وجه ترینصریح به که کاری ،(Disfigure)  انداخت شکل از یا کرد تحریف هنری اثرِ یک در

 هنر از و گیردمی خودبه هنری غیرِ شکلی زیبایی، دادنِنشان موارد گونهاین در. است گرفته صورت منحط هنرِ
 .اندگردبَرمی رو

 هایپدیده واقعی، جهانِ زیبای هایپدیده بر عالوه تواندمی هنر اگر شود: می مطرح سوال این جااین در
 که برد نام هنریِ ضدّ هنریِ اثرِ اسم به چیزی از توانمی اگر دیگر سوی از دهد؛ نشان زیبا نیز راآن زشتِ
 خودِ زیبایی توانمی چگونه صورتدراین دهد،می نشان زشت نیز را زندگی هایپدیده زیباترین حتّی
 دارد؟ بستگی عاملی چه به زیبایی این و کرد تعریف را هنر

 در که عاملی امّا دارد، ارتباط اندشده انتخاب جابه و درست که زیادی عواملِ مجموعه با هنری اثرِ یک زیبایی
 ضمنِ. است یافته تجلّی او اثرِ در که است رمندهن تیکِاسته آرمانِ کندمی بازی را نقش ترینقاطع هاآن میانِ
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 و عقاید است الزم حال،این با ؛.ندهد نشان را دیگری چیزِ زیبایی جز نیست مجبور وجههیچبه هنر کهاین
 .سازد متجلّی را او تیکِاسته هایآرمان تحقّقِ و تجسّم و زیبایی درباره هنرمند هایبرداشت

 مثبت قهرمانانِ شکل در توانندمی هاآرمان این. شوندمی بیان گوناگون صُوَرِ به هنر در تیکاسته هایآرمان
 زندگیِ خودِ در که سانبدان را زیبایی یا دهند، نشان آن واسطۀبی هایجلوه در را زیبایی سانبدین و یابد تجلّی
 .سازند نمایان دارد وجود واقعی

 آنان. کنندمی مطرح مثبت قهرمانانِ قالب در تربیش را خود یهنر هایآرمان سوسیالیستی کشورهای هنرمندان
 حال،این با. دهدمی عادت شاناطراف زندگی زیبایی از بردنلذّت به را خود معاصرانِ که آورندمی وجود به هنری
 سازگارند نآرما این با که هاییپدیده واسطۀبی نمایشِ صورت به یا مستقیم صورت به فقط آنان تیکِاسته آرمانِ
 هنری ذهنی تصاویرِ در زشت هایشخصیّت زندگی و واقعی جهانِ منفی هایجنبه کهوقتی حتّی. شودمی بیان
 .خوردمی چشم به هاپدیده این از را او ارزیابی در هنرمند تیکِاسته آرمانِ شوند،می بیان

 روروبه کشورها این مردمِ منفی لعملِاعکس با سوسیالیستی کشورهای هنرمندان ادبی و هنری آثارِ از بعضی
 جامعۀ که "کنند تبیین" چنین را پدیده این کوشندمی بورژوایی منتقدانِ موارد گونهاین در. شوندمی

. همگانی است برخوردی برخورد، این و دارد ناشکیبانه برخوردی زندگی زشت هایجنبه تصویرِ با سوسیالیستی
 .کندنمی تطبیق واقعیّت با تبیین این که است بدیهی امّا،

 العملِعکس با چهآن واقع در. سروکاردارند جامعه هایدشواری با سوسیالیستی هنرِ هاینمونه بهترین معموال
 انحراف کنند،می بازی نقائص این که نقشی نادرستِ ارزیابی نقائص، نادرستِ تفسیرِ شود،می روروبه مردم منفی

 دیگری مناسبت به قبالً که طوریهمان حال،عین در. است آن ناصوابِ ایهتعمیم و زندگی حقیقتِ از
 هنرمند تیکِاسته ارزیابی در که هستند عواملی هنری آثارِ در شدهدادهنشان موضوعاتِ ایم،ساخته خاطرنشان

 آرمانِ موارد بسا در و گرددمی منعکس موضوع انتخابِ در زندگی با هنرمند برخوردِ. باشندنمی اهمیّت از عاری
 حال،این با. یابدمی تجلّی سوسیالیستی جامعۀ هایزیبایی تصویرِ در وجه آزادترین و ترینکامل به او تیکِاسته
 از را ایپدیده هر که است این کهبل نیست، زشت یا زیبا پدیدۀ یک دادن نشان صرفاً هنرمند عمدۀ هدفِ
 نظرِنقطه بر ارزیابی این که است بدیهی. کند تثبیت را آرمان این تا دکن ارزیابی خود تیکِاسته آرمانِ نظرِنقطه

 .دارد بستگی هنرمند تیکِاسته و ایدئولوژیک
 در و داد خواهد دست از را زیبایی یعنی خود، کیفیّتِ ترینمهم کند، انکار را مترقّی هایآرمان هنر وقتی
 از را زیبایی زندگی، حقیقتِ انکارِ همین دقیقا موارد غالبِ در. کرد خواهد تحریف را زندگی حقیقتِ حالعین
 این و شودمی منجر حقیقت از دورشدن به زیبایی حذفِ: است صادق نیز این عکسِ حال،این با. داردبرمی میان
 .خوردمی چشمبه امروز هایمُدرنیست آثارِ در که است چیزی همان

 حقیقت که فُرمالیستی هنرِ با سوسیالیستی هنرِ مقایسۀ در mer) (Fritz creکرِمِر فریتز آلمانی سازِمجسّمه
 سوسیالیستی، هنرِ در زیبایی کمدست یا هنر، در زیبایی": نویسدمی حقبه کند،می حذف را زیبایی و تحریف را

 شههمی حقیقی هنرِ ولی نیستند، حقیقی همیشه زیبا هنرهای. کرد جدا حقیقت از راآن تواننمی که استچیزی
 ."زیباست

 :است دارمعنی عمیقاً موضوع این با ارتباط در نیز شکسپیر فناناپذیرِ کالمِ
  نمایدمی زیباتر چه زیبایی که وه
 (۶.)گردد آراسته حقیقت زیورِ به که گاهآن
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 نه اامّ) است عاملی ترینمهم هنری اثرِ یک در هنرمند تیکِاسته آرمانِ حضور کردیم، اشاره قبال که طورهمان
 توسطِ که واقعی جهانِ پدیدۀ هر واقع در و هنری، اثرِ یک زیباییِ. کندمی تعیین را اثر آن زیبایی که( عامل تنها

 و استعداد نمودِ که راستین استادانِ قریحۀ این. است راستین استادانِ قریحۀ و کمال زادۀ شود،می آفریده انسان
 یا یابدمی انعکاس محتوا و شکل وحدتِ صورتبه عمدتاً هنر در است، انسانی خلّاقِ نیروهای آشکارِ تجلّی

 ممکن وسایلِ تنها او نظربه که بیانی وسایلِ نوع آن پیداکردنِ و هاشکل آفرینشِ در هنرمند توانایی صورتبه
 .گذارندمی یباق آشکار و عمیق تاثیری او اثرِ شنوندگانِ یا بینندگان بر و هستند معیّن موضوعاتِ دادننشان برای
 تعبیر محتوا و شکل وحدتِ به یا ایماژ و اندیشه وحدتِ به گاهی هنر زیباییِ تیک،استه به مربوط هاینوشته در
 .نیست کامل یا دقیق ولیکن نیست، نادرست تعبیری البته تعبیر این. شودمی

 در توانمی را محتوا و شکل حدتِو. کندنمی کفایت اثر یک زیبایی کاملِ تضمینِ برای محتوا و شکل بینِ تطابق
 .آوردمی وجودبه ضعیفی شکلِ محتوا این و است برخوردار ضعیفی محتوای از که کرد مشاهده نیز هنری اثرِ یک

 مربوط هنر محتوای به کهبل ندارد، ارتباط شکل و محتوا وحدتِ با هنر زیباییِ رسدمی نظر به سانبدین
 کاملی هنری شکلِ در راآن و دهدمی دستبه واقعیّت از عمیق و حقیقی انعکاسی ،زیبایی نظرِنقطه از که شودمی
 . بخشدمی تجسّم کند،می تطبیق محتوا با که

 :هاپانوشت
0- Kramskoi, Portrait of an Unknown Girl. 

2- Hegel, Asthetik, Bd. 1, 1175, S. B. 

 مترجم(. )است عشق النّوعِربّ رومی اساطیرِ در ونوس پسرِ (Cupid) کوپید -1

 مترجم(. )است گذرانیخوش و شراب خدای رومی اساطیرر در (Bacchus) بکس -4

 مترجم(. )میالد از پیش اول قرن در است رومی فیلسوفِ و شاعر (Lucretius) لوکریتیوس -5

-۶ The Sonnets of William Shakespeare, London, 1221, p. 131 (Sonnet 75)  

Ti) لوکرسیا  وکرتیوس کاروستیتوس ل*  t us  Lucret i us  Carus)  رانِحُکم"او با عنوان از کارل مارکسکه 

 11در  الاحتما که بود روم باستان اهلِ اپیکورگرای فیلسوفِو  شاعر کند،مییاد "جهان شاعرانۀ و جَسور شورمَند،

 ۀتوان به منظوممی لوکرتیوس، از جاماندهبه آثار ۀمیالد درگذشته باشد. از جملازشپی 55و در  میالد به دنیا آمدهازپیش

 رونسیسِاپیکور و از دوستان  ۀحامی فلسفاو  است.پرداخته قدیم اتمی ۀنظریآن به اشاره کرد که در ءاشیا در طبیعتِ بلند

چگونگی مرگ او چندان اطالعی در  ۀدربار .استگذاری شدهبه یاد او نام ماههای یکی از دهانه و روم( بود نامورِ ورِسخن)

برده، و در این راه از او جهانی آرمانی و بهتر برای مردمان آرزو می :ها چنین آمده کها در یکی از روایتامّ ،دست نیست

  .استچهل و سه سالگی با خودکشی، به زندگی خود پایان داده اندیشان خسته شده و درهای تیرهها و نامردمیژخوییدُ

کتاب منتشر  رونسِسیرا منتشر کند و پس از مرگ او، لوکرتیوس، پیش از مرگش کتابی به شعر نوشت، اما نتوانست آن

کتاب خود، لوکرتیوس در  .کردگردآوری ومنتشر )De rerum natura (طبیعت ۀدربار نام با را لوکرتیوس ۀنشد

او  داند.می خرافات و خام پندارهای دامِ در افتادن را آدمی بختیتیره ۀهای حاکمان را نکوهش کرده و سرچشمدرازدستی

 به بتوانند تا دهد رهایی خرافات از را مردم ذهنِ طبیعت، ایهپدیده علمی ۀدر پی این بوده که با پیدا کردن سرچشم

 (پدیابرگرفته از ویکی، گنژرا) برسند. رستگاری

 بازگشت به نمایه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86
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 ادبی نقدِ و بلینسکی
 کسمایی مژگان فرازی: برگردانگرمف/ .  ای.  ن

 (1181ژوئن  7 – 1111ژوئن  11)منتقد برجستۀ روس  ، Vissarion G. Belinskyویساریون گریگوریویچ بلینسکی 

 

 و افکار پرورش در که هنرهاست انواع از یکی ادبیات
 بزرگی نقش انسان شخصیت گیریشکل و احساسات

 .دارد

 آوردن پدید و زندگی توصیف ادبیات آشکار ویژگی
 چیز هر .است کلمات کمک به ادبی هایشخصیت

 انسان به متعلق دراد وجود ادبیات در که جالبی
 گونش،گونه هایفعالیت و هاخواسته و انسان .است

 طبیعت در انسان که جاآن از .است ادبیات موضوع
 هم و طبیعت هم ادبی، آثارِ در کند،می کار و زندگی

 کشیده تصویربه است ساخته راآن انسان که محیطی
 .شودمی

 امکان یادب آثارِ نویسندگان با همراه خوانندگان
 را دو آن بین رابطهء گوناگون شرایط در و یابندراه متفاوت هایشخصیت عمقِ و حوادث قلب به تا یابندمی

 از یکی از سلیقه به بنا و است کرده توصیف نویسنده که شویممی زندگی نوعی وارد ادبی، آثار خواندن با .دریابند
 حس نوعی دیگران دربارهء و کنیممی دفاع و طرفداری آورده، وجود به ما در را عشق یا عالقه که قهرمانانی
 .کنیممی پیدا تنفر و تمسخر

 احساسات کند،می ترقوی زندگی زمینهء در مارا دیدگاه است شده کشیده تصویربه هنرمندانه که زندگی نوع آن
 در شده، بیان آثار گونهاین در که را اینجیبانه احساساتِ و تفکرات تا کندمی مانتشویق و انگیزدبرمی را ما

 .ببندیم کار به زندگی

 قرار کندمی زندگی آن در که محیطی با همراه اشمعنوی زندگی و او هایفعالیت انسان، ادبی، آثارِ کانون در
 .دارد

 جریان در را هاآن ،(السف و پاول راستوا، ناتاشا تاتیانا، آنگین، یوگنی) خاص انسانهایی کشیدن تصویر به با ادبیات
 قرار دارد، کنندهتعیین نقش او شخصیت توسعه و گیریشکل در جریان این که زندگی واقعی حادثهء یک
 و نسب و اصل از گیرد؛می بهره متفاوت روشهایی از خود قهرمان شخصیت دادن نشان برای نویسنده .دهدمی

 .دهدمی نشان را همه گفتار، و لباس و قیافه حتی و هاشادی و هاغم تا گرفته زندگی حوادث

 و قهرمان شخصیت شناخت در پردازدمی قهرمانان کیفیت و رفتار ارزیابی به آن در که نویسنده خود گفتار
 .کندمی فراوانی کمک خواننده گیریجهت

 ادبی آثار در .شودمی مجسم متفاوت هایملیت در و متفاوت قرنهای در متفاوت هایتیپ زندگی ادبی آثار در
 کشیده تصویر به شانتاریخی گوناگون هایدوره در مردمان این خصوصیات و روسیه مردم زندگی روسیه،

 قرن مردمان رسوم و آداب و زندگی ،پوشکین ی«دانا الگ سرود» و «ایگورهنگ» داستان در نمونه برای .شودمی
 پوشکین «فسکی دوبر» اثر در و یسرواژ خوفم دوران زندگی نتفلرما «کالشینکف تاجر»شعر در شانزدهم،
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 مبارزه استقالل کسب برای گذشته در که روسیه ابنای پروریقهرمان و شجاعت آن، مانند و تورگنیف ی«مومو»و
 نشان تولستوی «صلح و جنگ» و گوگول ی«بولبا تاراس» پوشکین، ی«پالتاوا»مثل آثاری در نیز و کردندمی
 .شودمی داده

 ،«کیشوتدون» ،«فاوست» :چون اشخاصی .آوردمی وجود به را سمبولیک رتبهءعالی شخصیتهای بی،اد آثارِ
 وجود به را آنها که معینی تاریخی محیط از را آنها هنری شخصیت اهمیت مسأله این و .«پرومته» ،«هاملت»

 در دنیا به چشمی گویی دهد،یم نشاط او به چقدر ادبی آثار که کندمی اعتراف خود گورکی. بردمی فراتر آورده
 :گشایدمی او

 چه و است غنی و گونگونه زندگی که کنندمی زمزمه را سرود این...ای،کتابهایافسانه پرندگان مانند دقیقا»
 «...نیکی و خیر سوی به خود آرزوهای و تمایالت پهنهء در انسان است گستاخ

 آثار در نویسندگان دهند،می تعمیم مفاهیم حقیقت به را خود مطالعات مستقیما که دانشمندان با مقایسه در
 بیان او به را خود احساس و کنندمی منعکس را آنها زندگی و کنندمی ترسیم را هنری هایشخصیت خود
 .دارندمی

 ادبیات که گفت توانمی، .«کندمی غنی زندگی مورد در را ما دانشِ ادبیات» که چرنیشفسکی گفتهء این بر بنا
 احساسات و مفاهیم انسان به ادبیات است زندگی در شانمربّی و انسانها کنندهء تربیت ثانیا و زندگی کتاب اوال

 ادبیات.کندمی تقویت آزادی کسب برای مبارزه و زحمت و کار به را او تمایل و آموردمی را شرافتمندانه و عالی
 .کند درک و بنگرد چگونه که آموزدمی او به و کندمی تقویت انسان در را زیبایی احساس و درک

 درک برایزندگی،  گسترهء در و است انسان گریاری زندگی تابلوی و ادبی شخصیت ادبی، کالم خلق با ادیب
 ادبیات فراگیر هایرشته شناسیادبیات .شد آشنا شناسیادبیات علم با باید آثار این ارزشیابی نیز و ادبی آثار بهتر

 .شودمی تقسیم ادبی نقد و ادبیات تاریخ ادبیات، تئوری مانند ایجداگانه علمی هایرشته به و داردبر در را

 کندمی بررسی را ادبیات اجتماعی نقش و توسعه قانونمندی خصوصیات، اجتماعی، محیط تنها نه ادبیات، تئوری
 نتیجه در ادبیات تئوری .کندمی تعیین نیز را ادبی موضوعاتِ ارزیابی و رسیدگی و بررسی اصول بلکه
 ارزیابی و ادبی نقد آوردهایدست و ادبیات تاریخ توسط آمده دست به واقعیات به خود علمی هایگیریشکل
 .کندمی استفاده (ادبی آثار زمینهء در)آن

 معین جریان رد را ادبی گوناگون هایپدیده اهمیت و جایگاه و کندمی بررسی را ادبی توسعهء روند ادبیات تاریخ
 .کندمی

 با و دارد کشور آن مردم زندگی تاریخ با ناگسستنی پیوندی کشوری هر در ادبیات توسعهء و تکامل که آنجا از
 ادبیات تاریخ به ادبیات تاریخ بنابراین شود،می متمایز فردی به منحصر و تکرارغیرقابل یملّ هایویژگی

 موظف خود کشور در ادبی جریانهای بررسی بر افزون ادبیات تاریخ ندهءنویس .شودمی تقسیم گوناگون کشورهای
 است موظف همچنین او.کند مشخص کشورها دیگر ادبی جریان با را جریان آن متقابل تأثیر در ارتباط که است

 .کند توصیف جهان ادبیات در را جریان آن بشری اهمیت

 بهتر هرچه بررسی برای .گیردمی سرچشمه است، آن آورندهء وجود به ادبیات تئوری که اصولی از ادبیات تاریخ
 .کندمی تکیه نیز ادبی نقد گیریهاینتیجه به ادبیات تاریخ نویسندهء ادبی، موضوعات شدن روشن و ادبی حوادث

 شیوهء به و اثر بهتر هرچه درک در خوانندگان به باید منتقد طرف یک از .است دوگانه ادبی نقدِ اهداف
 اشاره با منتقد .دهد یاری اشبعدی آفرینش برای را نویسنده یگر سوی از و کند کمک آن گذاریارزش حصحی

 نقاط رفع در و بپرورد را قوتها خود بعدی آثار در تا دهدمی امکان نویسنده به ادبی پدیدهء ضعف و قوت نقاط به
 .بکوشد ضعف
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 تاریخ اطالعات یجدّ طوربه کند،می استناد ادبیات تئوری مبدأ به ادبیات تاریخ مانند کهدرحالی ادبی نقدِ
 با نوعی به که جدید موضوعات اهمیت میزان تا شودمی باعث این .آوردمی حساب به نیز را زمان همان ادبیات

 را ادبیات تاریخ منتقد، واقع درست،در بررسی ارئه یعنی کار این با .گردد مشخص شده، مقایسه قبلی موضوعات
 .کندمی روشن را ادبیات رشد اندازچشم و گرایش و سازدمی غنی ایتازه موضوع با

 انتقادی مقاالت در بود، روسیه ادبیات تاریخ نویسندگان اولین از یکی که علمی، و ادبی نقدِ بنیانگذار بلینسکی،
 .دهدمی ارائه نوزدهم قرن اول نیمهء و هجدهم قرن روسی نویسندگان خالقیتِ از عمیقی تحلیل و تجزیه خود،

 پوشکین، هایخالقیت به خصوصیات این داشتنِ سبببه و کردمبارزه ادبیات بودنمردمی و رئالیسم برای او
 .دادمی واالیی ارزش رساندند اول مقام به را ادبیات که گوگول و لرمانتف

 در .م1211 سال ژوئن 13 در (Виссарио́н Григо́рьевич Бели́нский) بلینسکی گریگوریویچ ویساریون
 و آورمالل هایجریان .بود توأم فراوان مشقت با او کودکی دوران .آمد دنیا به دریایی نیروی پزشک یک خانوادهء
 به دادن گوش و کتاب خواندن او دلخوشی تنها. گذاشتمی بسیار تأثیر او بر روسیه اجتماعی نظام دردناک
 .بود رپی سربازان خاطرات و داستانها

 وارد و رساند پایان به را آن دورهء 1225 سال در و شد «چمبار» شهر ایناحیه آموزشگاه وارد 1222 سال در
 اغتشاشات و «دگابریستها» قیام با همزمان دبیرستان در تحصیل هایسال ابتدای .شد «پنزن» شهر دبیرستان
 و ،(دکابریستها احِمدّ)پوشکین بلینسکی، عالقهء مورد شعرای .کرد جلب را جوان بلینسکی توجه که بود دهقانی
 تحصیل ادامهء به آزاد صورت به و نرساند پایان به را دبیرستان دورهء بلینسکی .بودند (دکابریستها شاعر)ریلیف
 .شد «مسکو دانشگاه» ادبیات دانشکدهء وارد 1221 سال درو ا .شد مشغول

 تشکیل بلینسکی ریاست به ادبی انجمنی ،کردندمی زندگی گاهخواب در که دانشجویانی 1234 سال پاییز در
 چون دانشگاه رئیس .خواند آنها برای «کالینین دیمیتری» نام به را خود درام بلینسکی جلسات، از یکی در .دادند
 هدانشگا از را او امتحانات، در وی شرکت عدم بهانه به ،شود رها آزاداندیش دانشجوی این دست از خواستمی

 .کرد اخراج

 (شایعه)«مالوا» نامهء هفته و «تلسکوپـ» مجلهء در مطبوعات با را خود همکاری بلینسکی 1233 سال بهار از
 مدیر سالیک بعداز اامّ ،دادمی انجام مجالت این در را کوچک هایتقریظ نوشتن و ترجمه کار ابتدا او .کرد شروع
 نامهءهفته در «ادبی هایآرمان» عنوان تحت را خود بلند مقالهء ناولی 1230 سال در. شد همجلّ انتقادی قسمت

 دنبال را پوشکین زمان تا المانوسف زمان از روسیه، ادبیات گسترش بلینسکی مقاله، این در .کرد چاپ «مالوا»
 .پوشکین دورهء و کارامزین دورهء المانوسف، دورهء :نمایدمی تقسیم دوره سه به را آن و کندمی

 وجود لزوم به مقاله این در نویسنده .بود روسیه ادبی نقدِ تاریخ در جدید نظرینقطه «ادبی هایآرمان» الهءمق
 که داردمی اعالم و کندمی اشاره تاریخ دیدگاه از هاپدیده و اشیا بررسی اصول و ادبیات بودن ملی و رئالیسم
 و فرهنگ از دفاع سلیم، عقلِ میهنی، ادبیات به قعمی عشق مقاله این در .باشد مشترک کاری باید ادبیات
 .خوردمی چشم به نویسنده گفتار عمقِ و صراحت و ادبیات ملی جنبهء و رئالیسم معارف،

 تا انداخت فکر این به را او و کرد جلب خود به را پوشکین توجه «مالوا» و «تلسکوپ» در بلینسکی مقاالتِ
 .کند دعوت (معاصر)«وریمنّیکسا» مجلهء در همکاری به را بلینسکی

 «زاپیسکی آتچستونیه» مجلهء شناسیکتاب و نقد بخش تصدی منصب قبول با بلینسکی 1131سال اکتبر در
 مجلهء بهترین عنوان آن، به مجله این در بلینسکی سالهء هفت تالش .رفت پترزبورگ به (وطنی یادداشهای)

 .کرد قطع مجله این با را خود هکاری نسکیبلی 1200 سال آوریل در .داد را چهل سالهای
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 او انتقادی مقاالت مهمترین .نوشت خبر و تقریظ مقاله، زیادی شمار وی مجله، این با خود همکاری تِمدّ در
 سال در روسیه ادبیات» ،«ما دوران قهرمان» ،«لرمانتف اشعار» ،«1204 سال در روسیه ادبیات» :از بودند عبارت
 .رسیدمی مقاله یازده به مجموع در که ،«پوشکین هاینوشته» و «1200 سال در روسیه ادبیات» ،«1203

 آن با را خود همکاری نیز بلینسکی 1201 ژانویهء از پانایف و نکراسف سردبیری به «ساوریمنّیک» مجلهء نشر با
  .رساند چاپ به ار «1207درسال روسیه ادبیاتِ به نگاهی» مقالهء آن، شمارۀ اولین در او. کرد شروع

 گوگول به را خود معروف نامهء که بود جادرآن و رفت آلمان به خود درمان پیگیری برای 1201 سال تابستان
 .رفت دنیا از 1202 ژوئیه هفتم در بلینسکی .نامید «بلینسکی نامۀوصیت» را او نامهء این گرتسین .نوشت

 کلدف، گوگول، لرمانتف، چون نویسندگانی فردی هایویژگی و استعداد خود ادبی-انتقادی مقاالت در وی
 .کرد تشریح را گانچارف و نکراسف تورگنیف،

 آثار این وسیلهء به کهبل ،بیاموزاند را ادبی آثارِ درکِ درست شیوهء تنها نه کوشیدمی خود نقدهای در بلینسکی
 .پرداختمی معاصر نسلِ تربیت به

 .کند توصیف خود خواهانۀیترقّ دیدگاه از و رئالیستی طوربه را زندگی باید تادبیا که داشتمی اظهار بلینسکی
 دابر و نکراسف چرنیشفسکی، .باشد اجتماعی مبارزاتِ در زوری رپُ الحِسِ و کند خدمت ملت به باید ادبیات
 .دانستندمی خود استادِ را بلینسکی الیوف،

 پرتال جامع علوم انسانی سرچشمه:

 

 ☘☘ ☘  
 

 هنرمند با تصویر می اندیشد.

 تیک در عمل است.نقد، استه

 تیکِ امروز: پیوند با مردماین است الفبای استه

 بلینسکی

 

 

 

 

 

 

  بازگشت به نمایه
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 ارغوان 18

 

 ارغوان
 زادهبهروز حسن

 هایی که با شعرش زندگی کردم.برای سایه و همه سال

 
را  "سایه"وی مبل تکیه داده بودم و اشعار ر آلود.زنگیر و حُدیگر دل یمثل هر جمعه، جمعه بود غروبِ

چیز دیگری بود. بند بند آن با من  "ارغوان"آشفت. اما ای روح و ذهنم را بر میخواندم. هر شعرش به گونهمی
 کرد. دگیم را مرور می. زنکردزد. درد دل میحرف  می

 ارغوان  

 ی منی هم خون جدا ماندهشاخه

 ؟رنگ ست امروز آسمان تو چه

 ٬آفتابی ست هوا

 ؟یا گرفته ست هنوز
 

سر نهاده بودند.  چه بود که مردم پشتِهر آن سر نهاده بود، نمادِ چه بود که سایه پشتِهر آن یارغوان نشانه
جرمش آن بود که اسرار "پروراند و سودای جهانی بهتر را در سر می احوال کهسوخته و شوریدهجماعتی دل

  "کرد.هویدا می

 من درین گوشه

 ٬که از دنیا بیرون ست

 آسمانی به سرم نیست

 از بهاران خبرم نیست

 بینمچه میآن
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 .دیوار است
 

از چراغی  که   "سوییکور" جا از دنیا بیرون بود.رفتم که سایه در آن "ایگوشه"برای لحظاتی در عالم خیال  به 
ای هایی کرکرهفشارد. پنجرهشب و روز روشن بود، دیوارهایی به هم برآمده که جسم و روح آدمی را در هم می

بینی و سکوتی جانکاه که گاه شمار روزها و ماه کنی، چیزی جز آسمان خاکستری نمیکه از هر سو که نگاه می
 سپرد. ها را به فراموشی می

. سرم را از روی "!بلند بخوان"ت و روی کتابم سرک کشید و گفت: ای خود بودم که آمد و کنارم نشسغرق روی
چقدر به همدلی نیاز ، . با این حال ته دلم خوشحال بودای گذشت که زمان را دریافتمکتاب برداشتم، چند لحظه

 شعر را بلند خواندم.  داشتم. دنبالۀ

 ....ارغوان

 ٬ار بهاراین چه رازیست که هر ب

 آید؟با عزای دل ما می

 
های گذشت، بهارهایی را به یاد آوردم که با عزای دل ما همراه بود. و رنجم میاها از کنار چشمتصویر سال

که چند بار نام خود را شنیدم که صدایم  ،دانم برای چه مدت درنگ کردمشماری که سپری شد و رفت. نمیبی

ش رو به رو شدم که اله خواندن بقیه شعر را از سرگرفتم، که با صدای اعتراضبه خود آمدم و بالفاص ،کردمی

. نگاهش کردم، کتاب را بستم و از جا برخاستم "من فکر کردم تمام شده، چقدر طوالنی بود."گفت: می

انند دل من هوا هنوز کامال تاریک نشده بود، آسمان هم مداد. از خانه بیرون رفتم. آزارم می ِتنهایی و غربت حسّ

 گرفته بود. 

 شودجز در صفای اشک دلم وا نمی

 ...باران به دامن است هوای گرفته را

 سایه با صدا و توضیحات "ارغوان"سه شعر خوانش 

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

 

 

 بازگشت به نمایه
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 یگزنده و انسان یهَزل 21

 

 هَزلی گزنده و انسانی
 [8431در سال  به بهانۀ برپایی نمایشگاه آثارش در گالری سیحون ،فی اردشیر محصّص]در معرّ

 رحمان هاتفی

 
 پرترۀ رحمان هاتفی و  خودنگارۀ اردشیر محصّص

در معرفی  014۲اردیبهشت  24در روزنامۀ کیهان  رحمان هاتفینوشتار زیر نخستین بار به قلم  :گنژرا
منتشر شده و سپس در  اردشیر محصّص به جامعۀ هنری و به بهانۀ برپایی نمایشگاه آثارش در گالری سیحون

 0150اند( به همت نشر کتاب نمونه در بهار ص نوشتهچه دربارۀ اردشیر محصّنای از آگزیده) "اردشیر"کتاب 
نوشتار در  ،دبو مرتضی کیوان و بلینسکی منتقدی از تبارِکه  در تهران بازنشر شده است. رحمان هاتفی

به چاپ رساند، با الهام از  0151اردیبهشت  11در کیهان  "خیزدر بهارِ یک بلوغِ حاصل"دیگری که با عنوان 
اردشیرِ محصّص در این سوداست که وظیفۀ هنر تنها تعریف و تفسیرِ زندگی "سخن مشهور مارکس نوشت: 

به آمریکا رفت و دیگر  0151سال از انقالب پیشص یکی دو سال محصّ. "ییرِ آن است!نیست، بل تغ
سلطنتی ِ سیاسی و ضدّ کیهان بود، او از خارج کارهای ۀروزنام کارهای او در ایران گشت و چون پایگاهِازنب

با عنوان  فیرحمان هات ر این شماره متن نوشتارِ نخستد. فرستادکیهان میچاپ در را با پست برای  خود
 شود.ندگان میتقدیم خوان در معرفی اردشیر محصّص "هَزلی گزنده و انسانی"

 ☘☘ ☘ 
 در گالری سیحون برپاست... "اردشیر محصّص"های رنگی و سیاه و سفید نمایشگاهی از طرح

هیوالوارِ های چهره، اسکلتای است به دنیای ارواحِ تاریکِ مغشوش، موجوداتِ لرزانِ بیها دریچهاین طرح

سازد لگام و پُر آز. با زهر و خون و تازیانه، او از حقیقت فضایی میسراپاشکم، درّنده، بیناک، مُشتی آدمکِ شهوت

دلیلی را های بیاندازِ این فضای نَحس و تیره، امّا حقیقی، افتخاراتِ پوسیده، مباهات و سرافرازیو در چشم

ها رسوالنِ آید، کابوسوجود میای که با گردشِ نوکِ قلمِ او بهمُردهدر پایان این فضای تلخ و  نمایاند.می

ها در زمینِ باطن خواه و حیوانی است. کابوسآلود و کینچیز قیافۀ باطنی دارد و باطن، مرگاند. همهحقیقت

  اند...روئیده
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*** 

 باور که استآن ترواقعی. ستا کاریکاتوریست ترینبزرگ "اردشیر" بگوییم که نیست کافی این من گمانِبه

 نیرومند اوجِ و سطح این در را طراحی چه ما او جز و. شودمی آغاز او نام با مُلک این در کاریکاتور نامِ کنیم

 داریم؟

 و سپیده یک نطفۀ مشتعل، اما گذرا جرقۀ این در. زد جرقه "اردشیر" نام ناگهان که بود پیش سال( 7) شش

 .بود کرده شروع آن ازپیش سال( 14) ده از را طرّاحی کارِ "اردشیر" گرچه بود؛ نهفته رتوانپُ [ی]آغاز

 تقلیدِ جور یک. شناختنمی را صمیمیت که بود ایزدهشتاب و خونبی اتودهای او هایطرح سال ده این در

 خندهاینیش داد،می کقلقل را عامّی بارِ هایسلیقه که کاریکاتورهایی. بود روز داغِ موضوعاتِ از تصویری مایۀکم

 .بود فطیر نداشت، استخوان و جوهر که انتقادی

 کتاب 12 شماره در که هاطرح این. بود کندوکاو و شدگیگم دورۀ این پایان منزلۀ به "شیردختران" هایطرح

 و زندهگ افعی که بود گنج این از و است رسیده گنج به زد،می خود در او که نَقبی دادمی نشان شد، چاپ هفته

 .کشید سر او مهاجمِ هَزلِ ساحرِ
*** 

 جریان به هاطرح در جان و خون مثلِ زنده ایماژهای. یابندمی را خود مفهومِ و اصل خطوط، ،پس این از 

 ی"فردا" امروز، که طورهمان دهد،می نوید را "امروز" وقت،همان از. است یافته را راهش "اردشیر". افتدمی

 .را تردید بی فاتحِ

 نما،موش حریصِکارهایکاسب هستند، دارالمجانینویترینِ که هاییآدم بادکنکی، مدارهایسیاست

 لَگوری، بادکردۀ هایژنرال مُهمَل، بختِخوش هایخانواده ها،ماده نرها، باره،شکم و فربه بورژواهایخرده

 ...ستهاآن سوختۀ و اخته روحِ از کنایه ظاهرشان نقصِ و عیب که معلولینی

 بعداز ایخانهقهوه و عامیانه نقاشی هایمایه .هستند "اردشیر" دورۀ این هایعروسک و هاسوژه و هاآدم هااین

 ترحقیقی امّا گستاخ اند،یافته آزادتری گاهِتنفّس هاطرح کهحالی در یابد،می راه "اردشیر" خطوطِ به مرحله این

 هشیاری با حال همه در و برندمی هجوم کنند،می پرخاش زنند،می نیش کنند،می اخم: اندگرفته جان اند،شده

 معنیِ و ذات در ما، پوستِ زیرِ است، چرک و گند و عفونت نقطۀ این. کنندمی اشاره نقطه یک به ایموذیانه

 ...جامعه
*** 

 اعتراض "اردشیر" زلِه در. "است اعتراض واقعی، جوهرِ تنها هَزلی، موضوعاتِ در": گوید می "برکوف آندره"

 مقدّساتِ و قانون عدالت، نظم، که است اکهتّ و شوخ استهزای این زمینۀ در و است داده استهزاء به را خود جای

 !عریان لعاب، بدونِ بَزَک، بدونِ کنند،می تظاهر خود اجتماعی بندیترکیب در ابدی

 سوداگر جامعۀ مضحکۀ ۀروح از را خود غرّندۀ و وارلطیفه هَزلِ مایۀ "دومیه" ،"پولهرمان" ،"فورن" اگر

 هایطرح که است چنین. است جوامع آن اندازِغلط "نویسِچرک" که کاودمی محیطی در  "اردشیر" گرفتند،

 .دهندمی گور و زوال بوی اند،ناکوحشت بگزند، و بزنند خندنیش کهآن ازپیش او

 ...روح دهلیزِ ترینپنهان از بیند،می درون از را یشهاآدم و محیط کاریکاتوریست، کهاین نه مگر
*** 
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 و کور قانونِ پرداخته؛ "قانون" و "عدالت" هجایی تفسیرِ به  "اردشیر" نمایشگاهِ طرح( 34) سی از بخشی

. رودمی حقیقت لحظه جستجوی به فضا عصرِ نهایتِبیِ خطّ انتهای در پُشتالک پای با که عدالتی اِفلیج،

 نیست، قاضی اوست، دستِ به ترازو کهآن و. است خودفروش و گرحساب و هرزه است، روسپی "داد" ترازوی

 رخ به را مفقود و شدهمسخ عدالتِ او، حیوانی لهیدۀ قیافۀ و درّنده نگاهِ تهدیدکننده، عصبیِ حالتِ. است سلّاخ

 .کشدمی

 با گاه کند،می حمله چیز همه به. است ینشدنرام و چموش. است قاطع نه مطیع، نه  "اردشیر" هجایی ذوقِ

 هایستون برابر در گاه و نگرد،می ناکام افتخاراتِ مدالِ این تاریخی، هایمیراث به مشکوک و خراشدل تبسّمی

 پیروز تاریخ، سالهزاران اعماقِ از که خوردهترک و سائیده هایپیکره و سنگی سردرهای ها،کتیبه جمشید، تختِ

 .شودمی بُرروده یده،سرکش خونین و

 با باشد، هَزل اگر هَزل باشد؟ مصون هنرمند نافذِ غریزه شبیخونِ از که است لحظه و ارزش و موضوع کدام

 .پاید می و کشدمی بو را اشطعمه تازی سگِ از تیزتر ایشامّه

 
 نفوذ اندکرده اشحاطها که مردمی مغزِ و خون و اجسام شعورِ تا کنجکاو، غریزه این هدایتِ به "اردشیر"

 قَتّال بد، جامعۀ در خوب هنرمندِ": گفت یِوتوشِنکو نه مگر. کندمی رسوا چراکه است، خطرناک او. کندمی

 ".است

 سنگر به را هنرمند انسان، به وفاداری. است امروز دنیای باطنی قیافۀ ، "اردشیر" نمایشگاه اصلی زمینۀ امّا

  "اردشیر" جنگد،می شعرهایش با "شاندور". نیست پذیرآشتی مکد،می را حقیقت خونِ که دنیایی. کشدمی

. بگذارد قدم سیاست میدانِ به اصالت حفظِ با دهدمی حق خود به هنر که است ایلحظه این. هَزل سِالحِ با

 .اوست کمالِ در هنر حقانیتِ و است تکامل منطقِ نیست، عمدی گزینشِ

 انسانِ تفسیرِ تاریک، متنِ این بر و استعمار هجومِ فقیر، و خونبی کشورهای نِبلعید سیاسی، هایبازیشبخیمه

 ...است  "اردشیر" هایطرح جهانی هایارزش معاصر، مضطربِ

 1302 ماهاردیبهشت 20 کیهان، روزنامۀ: سرچشمه
 

 

  بازگشت به نمایه
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 از اردشیر محصّص تا صادق هدایت
یزاده )کاریکاتوریست(جواد عل  

 

 
 

اختیار مرا یاد مرگ غریبانه و دور از وطن صادق هدایت ـ نویسنده ص در تنهایی و غربت، بیاردشیر محصّ مرگِ

ص انداخت. با این تفاوت که هدایت دست به خودکشی زد، اما محصّ 1334ایرانی ـ در فرانسه به سال  نامدارِ

آورش به تصویر کشید اش را در آثار تلخ و شگفتنی خودش را و تنهاییخودکُشی نکرد، بلکه خودکِشی کرد. یع

قدر خود را کشید که خودش هم )ناخودآگاه و شاید ص آنو خود را کشید و کشید و کشید تا لحظه آخر... محصّ

ندگی را اش، او زنگاریاندیشی و تلخرغم تلخهم آگاهانه( شبیه اکثر کاراکترهایش از نیمرخ شده بود. اما علی

 .دوست داشت، چرا که با هنرش زنده بود

ص با قلمش که تنها مونس و همدمش بود، سرنوشت تنهای خود را رقم زد و مسیر زندگی شخصی اردشیر محصّ

برجسته، تصویرگر روابط زشت انسانی و  خواست ترسیم کرد... این کاریکاتوریستِگونه که میو هنری خود را آن

شده به صورت پیچ در پیچ درهم تنیده های مسخآدم کرد. انبوهِه میکوِادق هدایت از آنان شِهایی بود که صالهرجّ

گر نگاه تلخ و انتقادی او به روابط انسانی بود و آثارش گرچه سر، بیانهای بیشده و سرهای بدون بدن و بدن

های ها و نقاشیژیک او به گذشتهوستالن گرا داشت و نگاهِالعاده مدرن بود، اما همیشه هویت ایرانی و گذشتهفوق

 داد. ژیک و اندوهناک به کارهایش مینوستالعهد قاجار، حال و هوایی 

البته گرچه وی بعدها کارتون مطبوعاتی را به کناری نهاد، اما وی در ابتدا مثل هر کارتونیست و طراحی از 

ت سبک متفاوت خود را در جامعه اش بود که توانسمطبوعات شروع کرد و به مدد همکاران مطبوعاتی

 .روشنفکری آن زمان جا بیاندازد و تبلیغ کند
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عاشق و شیفته، زندگی در تنهایی را پیشه کرد و هرگز ازدواج نکرد تا فقط کاریکاتور بکشد و در  این هنرمندِ 

اریکاتور کشید. ش در انزوا و تنهایی کار کرد و کاحیات ۀهنرش ازدواج کرد و تا آخرین لحظ واقع او فقط با

او  بخش بود و گرچه در آخر، همان تنهایی کار دستِبخش و لذتبسا برای خودش بسیار الهامای که چهتنهایی

 .داد

ا من امّ !توانست به کشور باز گردد یا نه؟که آیا میدانیم که تبعید او خودخواسته بود یا نه؟ و یا ایننمی

نظیر و پرکارش را کیهان زمان انقالب، به یاد دارم و نیز کاریکاتورهای بی ۀامشاه او را در روزنِ کاریکاتورهای ضدّ

 ها و نشریات معتبر خارجی نظیر گرافیس، نیورک تایمز و ... که مایه افتخار هر ایرانی هنردوست بود. در روزنامه

کار کرد و کار کرد تا  جاص یکی دو سال قبل از انقالب به آمریکا مهاجرت کرد و عاشقانه در آناردشیر محصّ

گیر و فلج های گوناگون از جمله پارکینسون به سراغ او آمد و او را زمینکه در چند سال آخر عمر، بیماریاین

شنیدم که او وضع جسمی و روحی مناسبی ندارد و تاکنون چند بار بستری شده است و با این دورادور می .کرد

نیاز از همدم، در انزوایی خودخواسته، کشید و او که سالیان سال بیینشست و کاریکاتور موجود بر ویلچر می

اش)!( و توانست به تنهایی به مقابله با تنهاییآفرید، اکنون دیگر نمیسیاه می کشید و طنزِطرح و کاریکاتور می

 .اش برخیزد و این بار نیاز به همدم و مراقب و پرستار داشت، اما دیگر دیر شده بودبیماری

اش دست ور بود و با بیماریسان او در آپارتمان محقری در یکی از محالت نیویورک در تنهایی خود غوطهو بدین

بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست و به  1321مهر  12شنبه که در شامگاه پنجکرد تا اینو پنجه نرم می

 قول یکی از همکاران، راحت شد. 

سالگی از دنیا رفت، اما نام او و آثار او در کاریکاتور ایران  14وقفه در سن ل کار بیسا 54ص پس از اردشیر محصّ

های بعدی کاریکاتور ایران همیشه و همیشه به تعمق در آثار متفاوت و زندگی جاودانه خواهد ماند و نسل

دوستداران و ص دیگر تنها نیست و روح او شاهد است که هزاران هزار محصّ. متفاوت او خواهند پرداخت

 شیفتگانش یاد او را همیشه زنده نگه خواهند داشت. 

ترین کاریکاتوریست ایران و جهان بود که در عمل، زندگی خود را و وجود خود را وقف ترین و عاشقاو متفاوت

 ...خودکِشی کرد... روحش شاد ...هنرش و وقف قلم و کاغذ و کتاب کرد. آری! محصص خودکُشی نکرد
 

 صاز اردشیر محصّمن  ۀخاطر
 

دست نیاوردم و زمانی که من شروع به کار کردم، او در من هرگز فرصت مالقات حضوری با اردشیر محصص را به

ایران نبود. محصص یکی دو سال قبل از انقالب به آمریکا رفت و دیگر برنگشت و چون پایگاه کارهای او در 

فرستاد و من که در زمان انقالب، ا با پست برای کیهان میایران، روزنامه کیهان بود، او از خارج کارهایش ر

 .کاریکاتوریست روزنامه کیهان بودم، شاهد چاپ آثار سیاسی و ضد شاه او در روزنامه فوق بودم

  

به دستم  Graphis ای از نشریه سوئیسیبود که یک بار نامه 1372یا  1371ها و فکر کنم سال بعد از طی سال

اند! اشتباه گرفته (ها مرا با اردشیر محصص )صرفاً به خاطر ایرانی بودنمرا خواندم، فهمیدم آنرسید. وقتی نامه 

قضیه از این قرار بود که نشریه گرافیس هر سال در بخش روی جلد کتاب، کارهای برگزیده گرافیکی 

کتاب تصویر هدایت( های قبل، کار من )روی جلد کرد و چون یک بار هم در سالتصویرسازان جهان را چاپ می
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شده امسال هم که اثری از اردشیر محصص برای کردند کار چاپها به اشتباه فکر میجا چاپ شده بود، آندر آن

ها با ارسال فتوکپی اثر فوق، روی جلد کتاب کرگدن )نمایشنامه یونسکو( بود، متعلق به من است و در واقع آن

را به من اطالع دهند و به من تخفیف خرید کتاب بدهند! همین ضمن تبریک به من خواسته بودند چاپ کارم 

ها را تصحیح ای به نشریه گرافیس فرستادم و اشتباه آناتفاق باعث شد که من با یک تیر دو نشان بزنم! اول نامه

 است. ها گفتم که اثر فوق کار من نیست، بلکه اثر استاد بزرگ کاریکاتور ایران ـ اردشیر محصص ـکردم و به آن

که این حُسن تصادف)!( و این اتفاق عجیب را ای را به خود محصص در آمریکا فرستادم و ضمن اینسپس نامه 

کردم و هایم را نیز برایش فرستادم. آن موقع هنوز مجله منتشر نمیبه آگاهی او رساندم، چند نمونه از گاهنامه

که یکی دو ماه بعد وقتم آزادتر بود! تا این

رگ زرد رنگی با دستخط زیبای پاکت بز

اردشیر محصص بر روی آن که با قلم 

خودنویس معروفش نوشته بود، به دستم 

ای نبود! اما یک رسید. داخل پاکت، نامه

روزنامه هنری فرهنگی ایرانی چاپ خارج با 

کاریکاتورهای جدید او بود که برای من هدیه 

خیلی جالبی بود. آخر آن موقع ایمیل و 

نوز اختراع نشده بود! و دسترسی اینترنت ه

ها و نشریات خارجی بسیار مشکل و به کتاب

ما  ۀدلیل، در حرفناممکن بود و به همین 

تر از کنندهتر و خوشحالهیچ چیز باارزش

 کتاب و نشریه کاریکاتور خارجی نبود... 

و خالصه من آن زمان از پاسخگویی اردشیر 

و محصص ـ که معموالً زیاد اهل مکاتبه 

نگاری نبود ـ بسیار شاد شدم و به خود نامه

 .بالیدم

های من در کتابخانه او هنوز حضور داشته باشند، شاید هم نه... ها و گاهنامهو اکنون... از کجا معلوم؟ شاید کتاب

 خصوصاً اآلن که صاحب کتابخانه، یعنی خود مرحوم محصص نیز در جهان حضور ندارد... 

 .امام نگه داشتهکت و روزنامه ارسالی او را دارم و در بهترین جای کتابخانهاما در هر صورت، من پا
 

 سایت الهیگبرگرفته از: 

  بازگشت به نمایه

 

 

http://www.lahig.ir/fa/pages/?cid=851
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 شناسیجامعه اصلیِ مفاهیمِ و اصطالحات
 پورامیرحسین آریان

 
 تهران( 01۲1مرداد  ۲ –تهران  0111اسفند  ۲)

 

مایر  ترکیبی است از آثار. انتشار یافت1488شناس ی" که برای اولین بار در سال : کتاب "زمینۀ جامعهگنژرا

ها آمریکایی و نیز نگرش شناِس ، جامعهآگ برن  ویلیام تبار واجتماعی امریکایی روس ی دانشمنِد  ،کوففرانسیس نیم

شناس ی عمومی و جامعه شناس یشناس ی. این کتاب در باب مبانی جامعهدر جامعه" پور امیرحسین آریان" اضافاِت و 
اجتماعی فراهم گردیده که پس از شش ویرایش در قالب هفت  های علوِم شناسان و دانشجویان رشتهویژۀ جامعه

نقدها و اظهارنظرهای شفاهی، کتبی و چاپ شده در نشریات  ۀپور در این اثر تقریبا کلیست. آریانبخش تدوین شده ا
متن زیر از کتاب به بهانۀ . با کمک دانشجویان خویش گردآوری نموده و در ابتدای کتاب به چاپ رسانده است

 شود. فرزانه تقدیم خوانندگان می ورِ دانش شدن اینین سالروز جاودانهم11

 ☘☘ ☘ 
. است پرداخته (production) تولید به ،زیســتن هبِ و زیستن برای تاکنون خــود ظهــور آغــاز از انسان

 .ندارند وجود انسان خواهِدل شکلِ به طبیعت در که چیزهایی آوردن فراهم برای است کوششی تولید

 .است زده (tool-making) یسازابزار به دست ناگزیر به انسان است، کار وسیلۀ یعنی ابزار نیازمندِ تولید چون

 مشترک زندگی به را هاانسان روازاین و داشته بسیار دشواری ،ابزارسازی نیز و تولید تاریخ، ازپیش هنگامۀ در

 عمیقی تغییراتِ گویی،سخن و ابزارسازی اثر بر .است گردانیده ضرور را گفتن سخن مشترک، زندگی و کشانیده،

  گوسخن انسانِ یا (homo faber) ابزارساز انسانِ که چندان اند،آمده پدید انسان درونی و بیرونی زندگی در

(homo loquax)، ِورزاندیشــــه انســـان (homo sapiens) است گردیده نیز. 

https://www.wikidata.org/wiki/Q59629395
https://www.wikidata.org/wiki/Q59629395
https://www.wikidata.org/wiki/Q59629395
https://www.wikidata.org/wiki/Q59629395
https://www.wikidata.org/wiki/Q59629395
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  :دارد وجه دو مشترک تولیدِ

  (productive forces) دمولّ نیروهای

   (production relations) تولید روابط

 بر خود ابزارهای وسیلۀ هابهانسان که عملی از و دارند ضرورت تولید برای که هستند نیروهایی دمولّ یروهاین

 آنان بین طبیعت، بر انسانها عمل جریان در که هستند روابطی تولید روابط و شوند؛ می ناشی کنند،می طبیعت

 .دهندمی نمایش ها انسان بین در را تولید عواید و کار افزارهای توزیع چگونگی و گردند می برقرار

 اجزاء ترتیب زادۀ که وضع این. یابدمی معینـــی وضع خود، وجه دو چگونگی موافق زمانی هر در مشترک تولید

 .دارد نام (economic structure) اقتصادی ساختِ است، دوگانه وجوه

 یا (ideological relations) ایدئولوژیـــک روابـــطِ هک ندکمی ایجاب اقتصـــــادیساختِ

 افکار از ای مجموعه رسمی ایدئولوژی. گیرد فرا را ها انسان زندگی معینی رسمی (ideology) ایدئـــولوژی

 می فراهم اقتصادی ساخت تناسب به که ها این جز و سیاسی و اخالقی و دینی معتقدات و فلسفه و هنر شامل

 یا ها دستگاه که انگیزدبرمی را ها انسان اقتصادی مصالح و افکار این زومل. کنند می تأیید را تولید روابط و آیند

 .بکوشند خود ایدئولوژی تحقق و اقتصادی ساخت حفظ در ها آن وسیلۀ به و دارند برپا مؤسساتی

 زیرساخت یا (base) شالــوده راآن توانمی است، انسانی مؤسساتِ و فکری روابطِ زمینۀ اقتصادیساختِ چون

(infra-structure)  ،روساخت را انسانی مؤسسات و فکری روابطِ و نامید (super-structure) خواند. 

 سلسله اجتماعی کنشِ. است  (social act)اجتماعی کنشِ انسانی مشترک زندگی عنصر ترینساده

 .دهدمی صورت دیگر انسانِ به نسبت هدفی حصولِ برای انسان یک که است بارزی حرکاتِ

 یا بدنی تأثیر نخستین اجتماعی برخورد. است (social contact) اجتماعی برخوردِ نِمتضمّ اجتماعی کنشِ

 تحریک و گذاردمی دیگر انسان در انسان یک که تأثیری نتیجۀ در. گذارد می انسانی در انسانی که است روانی

(stimulus) پاسخ اصطــــالح، به یا تغییر شــــود،می خوانده (response) واکنشی یا (reaction) در 

 .آید می پدید دوم انسان

 روی (social interstimulation) اجتمـــاعــــی متقــابل تحـــریک ضرورتاً اجتماعـــی کنشِ دوامِ اثر بر

 به نیز دومی و انگیزد،برمی او در پاسخی و گردد می دیگر انسان محرک انسان یک که معنی این به. دهد می

 ادامه و آیدمی فراهم دوسو از جریانی ترتیب این به و دارد؛وامی پاسخی به و انگیزاندبرمی را اولی ،خود نوبۀ

 .یابدمی

. شودمنجرمی  (social intercommunication)اجتماعی متقابلِ ارتباطِ به اجتماعی متقابلِ تحریکِ

 و آیدمی در تلقین و گفتن سخن و تقلید ندمان گوناگون هایصورت به که است ارتباطی اجتماعی متقابل ارتباط

 .دهدمی انتقال دیگری به یکی از را ها انسان تجارب
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 در که دیگری هایانسان اجتماعی هایکنش با انسان یک اجتماعی هایکنش اجتماعی، متقابل ارتباط اثر بر

. آیندمی بار به (social interaction) اجتماعی متقابل هایکنش آمیزش،آمیزندوازاینهستند،می او پیرامون

 آنان میان در و شوندمی واقع انسان چند یا دو بین که هستند اجتماعی هاییکنش اجتماعی متقابل های کنش

 .آورندمی وجود به هماهنگی نوعی

 جامعــه یا (sociation) زیســتی جامعه به اصطالح به یا مشترک زندگی به زادن دمِ از هاانسان شیوه بدین

 .گرایندمی  (sociability)دوستی یاجامعه (sociality) جویـــی

 انســـان اصالتاً کــه انســـان بلکه رود، نمی شمار به (individual) فرد گاه هیچ انســان که جاستازاین

 جامعه یا (homo politicus) اجتماعی انسان حال همه در است، (homo oeconomicus) اقتصـــادی

 .شودمی شمرده (person) شخص یا  (socius) زی

  :اندگونــه دو بر اجتماعی متقابلِ هایکنش

  (associative interactions) تهپیوس لمتقاب ایهکنش

 (dissociative interactions) گسسته متقابل هایکنش

 متقابل هایشکن و گیرند،می صورت اییگانه جهت در که هستند متقابلی هایکنش پیوسته متقابل هایکنش

 .ندارند اییگانه جهت که هستند متقابلی هایکنش گسسته

 جویی سبقت و پیوسته، متقابل کنش انواع از (assimiation) گردی مانند و (cooperation) همکاری

(competition) رقابت و (rivalry) ستیزه و (conflict) هستند گسسته متقابل کنش انواع از. 

 یا دو شدن یکی گردی مانند و معین، هدفی حصول برای است شخص چند یا دو ساعیم بودنِ یکی ،همکاری

 و (acculturation) پذیری فرهنگ گردی مانند جلوۀ ترین مهم. بسیار جهات از است شخص چند

 سایر و اخالق و رسوم با است شخص شدن هماهنگ پذیریفرهنگ. است  (socialization) پذیریجامعه

 .اجتماعی زندگی موازین با است شخص شدن همگام پذیری جامعه و ماعی،اجت زندگی مظاهر

. داردمی مبذول هست، نیز دیگری نظر مورد که هدفی به وصول برای شخص که است کوششی جوییسبقت

 بذل است، آنان دو هر نظر مورد که هدفی به وصول از دیگری انداختن پس برای شخص که است کوششی رقابت

 .خشونت با آمیخته است رقابتی ستیزه. کندمی

 می کشانیده (accommodation) همسازی بــه گسسته و تهپیوس لمتقاب ایهکنش آمیختــن معمــوالً

 رفع یا گسسته متقابل هایکنش و پیوسته متقابل هایکنش اختالف رفع برای است کوششی همسازی. شود

 .هاکنش آن عامالن یا اشخاص اختالف

 که (superordination) فرمایی فرمــان است جمــله آن از. آید می در گوناگون های صورت به همسازی

 طرف دو از یکی تسلط مستلزم همسازی نوع این. است همراه (subordination) برداری فرمان با ضرورتاً

 اختالف طرف دو شدن نزدیک یعنی (compromise) سازش همسازی، دیگر صورت. دیگری بر است اختالف



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 شناسياصطالحات و مفاهیِم اصلِي جامعه 29

 

. است کامل کمابیش و باطنی سازشی یعنی (conciliation) توافــق همسازی دیگر صورت. دیگر یک به تاس

 که وقتی. گیرد می نام (reconciliation) آشتی دهــد، روی طوالنی یا شدید اختالفی از پس توافق اگر

 تحمل را دیگر یک ودوج ناگزیر به اختالف طرف دو است ممکن ندهد، دست توافق و سازش و فرمایی فرمان

 . شودمی خوانـــــده (tolerance) مدارا متقابل تحمل این. کنند

 داوری و (mediayion) گریمیانجی نگردد، میسر اختالف طرف دو کوشش با همسازی که مواردی در

(arbitration)  به اختالف طرف دو کردن نزدیک برای است کسانی یا کس کوشش گریمیانجی. یابدمی لزوم 

 صادر آنان اختالف رفع برای اختالف، طرف دو درخواست به کسانی یا کس که است حکمی داوری و دیگر، یک

 .کنندمی

 آگاهی و خواست با که است ایهمسازی سازگاری. است (adjustment) سازگاری همســازی کامــل صورت

 .گیردمی صورت شخص

 به اجتماعی گروه. زاید می (socialgroup) اجتماعی هگرو گسسته، و پیوسته متقابل های کنش همسازی از

 .شودمی اتالق دهد، می روی آنان بین متقابلی های کنش که انسان بیشتری عدۀ یا دو

 :بریممی نام را هارده این از برخی. اند کرده بندیرده بسیار جهاتِ از را اجتماعی هایگروه

 معینی (hierarchy) مراتب سلسله و آیندمی وجود به اشخاص آگاهی و خواست با اجتماعی هایگروه از بعضی

. نیستنــــد قبلـــی نقشۀ و مراتب سلسله بر مبتنی و شوندمی ایجاد اشخاص گردآمدن اثر بر برخی و دارند،

 گروه را دوم نوع و (formal group) رسمی گروه یا (voluntary group) ارادی گــروه را اول نوع

. نامندمی (informal group) رسمــی غیر گــروه یا (nonvoluntary group) غیـــــرارادی

 .انددوم نوع های نمونه شهرها و آبادیها اکثر و اول، نوع هاینمونه بازرگانی و حکومتی هایدستگاه

 ephemeral) گذران گروهِ را لاوّ نوع. درازدارند عمری وبعضی کوتاه، عمری اجتماعی هایگروه ازبرخی

group)، دارپای روهِگ را دوم وعن و(permanent group)  تماشای برای که شخص گروهی. خوانندمی 

 .انددوم نوع از گیرند،می سکونت سرزمین یک در که گروهی و ل،اوّ نوع از آیند،می گرد ایحادثه

 گروه و خانواده مانند کوچک هایگروه از برخی به خود به خود زندگی، آغاز در مخصوصاً و همواره هاانسان

 مواردی در اما.  جویندمی شرکت ها گروه گونه این هایفعالیت در خود وجود تمام با و خورندمی پیوند همبازی

 صنعتی و بازرگانی و اداری هایدستگاه مانند بزرگ های گروه از برخی به آگاهی و خواست با ها انسان

 . دهندمی صورت ها آن حوزۀ در را خود هایفعالیت از بخشی فقط و پیوندندمی

 نوع های گروه و ،(original group) اصلی گروه یا (primary group) نخستین گروه را اول نوع هایگروه

 .گویندمی (derived group) فرعی گروه یا (secondary group) دومین گروه را دوم

 همسازی گــروه هااولی. ورزند می مخالفت برخی و دکننمی هماهنگی خود پیرامون هایگروه با هاگروه از برخی

(accommodation group) ستیزی هم گروه هادومی و (conflict group) یک های سازمان. دارند نام 

 .شوند می شمرده ستیزی هم های گروه از دینی های فرقه و ها حزب و همسازی، های گروه از اداره
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 بین مستقیمی تماس دیگر برخی در و کنند،می برخورد دیگر یک با مستقیماً اشخاص ها گروه بعضی در

 داران سهام و اندتماس در دیگر یک با معموالً. همبازی گروه و خانواده اعضای که چنان دهد،نمی روی اشخاص

 .ندارند دیگر یک با معاشرتی معموالً شرکت یک

 راست گروه و face group) -to-(faceارویروی گروهِ گوناگون شناسان جامعه وسیلۀ به اول نوع هایگروه

  group)حضوری گروهِ و  (group in presence)همنشین گروهِ و contact group) -(directبرخورد

with presence)  نارویاروی گروهِ دوم نوع های گروه و اند، شده خواندهface group) -to-face-(non و 

  group in)ناهمنشین گـــروهِ و contact group) -t(indirecبـــرخـــــورد ناراست گـــروه

absence) ضوریحغیر گروهِ و(group without persesons)  غیابی گروهِ و(group with  

absence) برخورد دیگر یک با مستقیماً گاهی گاه فقط ها آن اعضای که هستند هم هایی گروه. اندگرفته نام 

 .است آن نمونۀ بزرگ ادارۀ یک. انـــدنامیده  (intermittent group)ــیتناوب گروهرا  نوع این. کنندمـــی

 دیگر هایگروه اعضای برای ولی دارد، بخش آرامش و آشنا سیمایی خود اعضای نظر در گروهی هر معموالً

 مداری -گروه یا یا ( group egocentrism) گروهی مداری – خود سبب امر این. است ناهنجار و اجنبی

(group centrism)  گروه-درون را خود گروه هرکس معموالً که معنی این به. شودمی (in- group) گروهِ یا 

 بیگانه گروهِ یا (out- group) گروه-برون را دیگر هایگروه و پسندد، می و شمارد می (we- group)  خودی

(they - group) غیر گروهِ یا (other- group) دهدمی قرار عتناییابی ومورد داردمی محسوب. 

 راهنمایی گروه و (membership group) عضویت گروه به هاآن اعضای لحاظ از توانمی را هاگروه

(reference group)  الهام آن از عمل و قضاوت در شخص که است گروهی عضویت گروه. کرد تقسیم نیز 

 عضویت گروه بسیار موارد در. کند می تلقی خود (fram of reference) راهنمایی مبنای را آن و گیردمی

 .است سیاسی حزبِ راهنمایی گروه نمونۀ و است، خانواده

 ترتیبی زادۀ گروه اجتماعی ساخت. است معین (social structure) اجتماعی ساختِ دارای اجتماعی گروهِ هر

 .است شده برقرار گروه اجزاء بین که ثابت نسبتاً است

 .دارند نام (sub- group) گروه-خرده یا (part - group) گروه-پاره که استجزاییا دارای اجتماعی گروهِ هر

 گــــروه که کنندمی ایجاب آن های گروه – خرده و اجتماعی گروه یک اعضای متقابل هایکنش

 زنــدگی در گروه اعضای آن، اثر بر و گردد، (dynamism group) گروهی پویایـــی یا تحرک دستخــــوش

 . یابد دست وحدت بــــر گروه و شوند وابسته یکدیگر بـــــــه و کنند رخنه سخت گریکدی

 (group interdependence) گروهی یگانگــــی و (group interpenetration) گروهی متقابلِ نفوذِ

 .آیندمی فرا رهگذر این از

 متقابل های کنش از ناشی که مشترکی رفتار شود، می ظاهر گروه اعضای رفتار در طریق این به که تجانسی از

 .گرددمی پدیدار دارد، نام ( group behavior) گروهی رفتار و است بیشتر ای یاعده دوتن
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 کنش یا (circular reactions) دورانی های واکنش بر و دارد شدید عاطفی جنبۀ که گروهی رفتار از وجهی

 نامیده (collective behavior)جمعی رفتار است، اراستو (circular intereactions) دورانی متقابل های

 .شودمی

 سپس و آیدمی پدید کسی در تحریکی اثر بر که است واکنشی دورانی متقابل کنش یا دورانی هایواکنش

 نخستین شخص در کسان این واکنش گاه آن و آورد،می بوجود آنان در واکنشی و شودمی دیگر کسان محرک

 کسان آن در نخستین شخص شدید واکنش آن از پس و انگیزد، برمی او در شدیدتری نشواک و افتد می مؤثر

 آن متجانس واکنش شدت بر همواره طریق این به و شود، می منجر شدیدتری واکش به کندو می تأثیر دیگر

 بر یعنی ،انجامدمی (social contagion) اجتماعی واگیری به دورانی واکنش دیگر، بیان به. افزایدمی اشخاص

 نتیجه، در و گیرندمی فرا را دیگر یک عاطفی رفتار افزاینده شدتی با و سرعت به گروه اعضای واکنشی، چنین اثر

 .شوندمی برخوردار عاطفی تجانس نوعی از

 به که است گروهی جمع. گیردمی نام (collective) جمع گردد، واقع جمعی رفتارِ خوشِدست که گروهی

 دارای اجتماعی، واگیری و دورانی هایواکنش اثر بر و آیدمی وجود به خود به خود ای حادثه یا وضع اقتضای

 .شودمی متجانسی عاطفی رفتار

 . نیستند (crowd) جماعت اهمیتِ به انواع این از یک هیچ ولی. دارد فراوان انواع جمع

 ربط دیگر یک با و آیندیم گرد جا یک در معموالً که اشخاصی از مرکب پرتجانس است جمعی جماعت

(rapport) جوش و جنب به و یابندمی (milling) به را تن چند یا دو که است عمیقی رابطۀ ربط. افتندمی 

 عاطفی رفتار جوش و جنب. شوندمی هماهنگ دیگر یک با اختیار بی آنان که طوری به دهد،می پیوند دیگر یک

 .ددهمی روی اشخاص ربط اثر بر که است صریحی

 :است گونه چند بر جماعت

 تماشای برای و تصادفاً که (curiosity crowd) کنجکاو جماعت یا ( crowd casual) تصادفی جماعتِ

 به دست که (expressive crowd)نمایشی جماعتِ .ندارد کافی یگانگی و شود می تشکیل چیزی یا حادثه

 orgiastic) مجذوب جماعتِ .دارد کافی گانگیی و زند می گریه و فریاد و رقص و آواز مانند تظاهراتی

crowd) دینی شعائر دار عهده که هاییجماعت از برخی. دارد فراوان یگانگی و است جذبه و شور دستخوش که 

 منظم جماعتِ .اندگونه این از پردازند، می نشاط به ملی بزرگ های جشن در که هایی جماعت یا شوند می

(organized crowd) کنسر یا رانی سخن مجلس یک حاضران. است برخوردار فراوان یگانگی و ظمن از که 

 mobile یا  acting crowdیا active crowd فعال جماعتِ .دهندمی تشکیل منظمی نسبتاً جماعت

crowd غوغا یا (mob) ورزند می تالش هدفی به وصول برای خشونت با که . 

 .اند نامیده  ochlocracyیاmobocracy  غوغاساالری را جماعتی چنین موقت سلطۀ

 مستقــل جمعی را آن توانمی رو ایـــــن از و دارد بسیار فرق جماعت انـــواع سایر با که جماعت انواع از یکی

 (unassembled crowdیا noncontiguous crowd) ناهمـــجا جمــاعتِ آورد، شمار به جماعت از



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 شناسياصطالحات و مفاهیِم اصلِي جامعه 32

 

 جا یک در معموالً که افرادی از مرکب تجانس کم است جمعی عامه یا اناهمج جماعت. است (public) عامه یا

 موجــد و کنندمـــی پیـــــدا ارتبـــاط یکــدیگر با خــود، مشترک مصالح سبب به ولی آیند، نمی گرد

 عقیدۀ از مقصود. شوندمی (public consensus) عمـــــومــی وفاق و (public opinion) عمومی عقیدۀ

 و دار دامنه سخت که است ای عقیده عمومی وفاق از منظور و باشد، عامه قبول مورد که است قضاوتی عمومی

 .هستند ناهمجا جماعت یا عامه های نمونه از خوان کتاب عامۀ یا سینمارو عامۀ یا ورزشکار عامۀ. دارریشه

 

 .دانست هعامّ شمارِ در توانمی هم را  (human herd)انسانی ۀگلّ و  (gang)دسته و  (mass)توده

 با توده یک اعضای همۀ معموالً. پرخاشگر و ناخرسند معموالً و فراوان ربط و تجانس با وسیع است جمعی ،توده

 که تودهای. شوند می مجتمــع جایی در توده یک از بزرگی قسمت گاهی ولی ندارند، نزدیک تماس دیگر یک

 آن خالف و ،( assembled mass یا contiguous) همجا ودۀت آیند،می گــــرد محل یک در آن اعضـــای

 یا شهر یک بیکاران. شودمی خوانده (unassembled mass یا noncontiguous mass) ناهمجا تودۀ

 یا کشور یک یا شهر یک فرودست اکثریت بر (masses) ها توده کلمۀ. اند توده از هایی نمونه کشور محرومان

 .گرددمی اطالق جهان

 عمومی مصالحِ مخلّ کمابیش و خود به منحصر مصالحی برای معموالً که پایدار نسبتاً است جمعی ،ستهد

 از جمعی دسته نمونۀ. است استوارتر مجذوب جماعت از و تر،دوام با فعال جماعت از دسته. شودمی تشکیل

 .است قاچاقچیان یا دزدان

 رهبر رفتار موافق انهکورکور ایشیوه به و نظم و تأمل دونب حیوانات، مانند که است انسان جمعی انسانی گلّۀ

 ایهگلّ کند،می «لینچ» را او و ریزدمی پوستیسیاه سرِ بر واردیوانه که جمعی. کندمی رفتار خود، رهبران یا

 .است انسانی

 بین استوار میانتظا که شود می سبب گروهی یگانگی باشد، فراوان سازگاری دارای گروه که مواردی در باری،

 گروهی پیوستگی هم به یا (group solidarity) گروهی انسجام که انتظام این. شود برقرار گروه اجزای
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(group cohesion) گروهـــی نظم از سخن که دهدمی ه اجاز ما به شود، می نامیده (group order) 

 .نیمبخوا (organization) سازمان و بدانیم منظم واحدی را گروه گوییم،

 یا (group harmony) گروهـــی هماهنگی دارای خود، سازگاری اقتضای به سازمان یا منظم گروه هر

 .است (group bolance) گروهـــی توازن یا (group equilibrium) گروهـــــی تعــادل

 اتکای از دراز زمان طی در که کودک و مرد و زن کثیری از ومرکب متعدد هایسازمان شامل وسیع گروهی

 محلی وابستۀ که ای جامعه. شودمی خوانده (society) جامعه باشد، مندبهره گروهی نظم و اجتماعی متقابل

 .گیردمی نام (community) اجتماع باشد، نیاز بی کمابیش دیگر هایجامعه از و معین

 سازمانِ: اند گونه ردوب جامعه یک وابستۀ هایسازمان یعنی  (social organization)یاجتماع ایهسازمان

 رسمی غیر سازمان .(informal organization) یغیررسم انسازم و (formal organization) یرسم

. نباشد قبلی نقشۀ و مراتب سلسله بر مبتنی و شود ایجاد ها انسان خودی به خود گردآمدن براثر که است آن

 که کودک گروهی. باشد معین مراتب سلسله دارای و آید وجود به قبلی نقشۀ مطابق که است آن رسمی سازمان

 social) اجتماعی مؤسسات و هستند، رســــــــمی غیر سازمـــان نمونۀ آیند،می گرد بازی برای

associations) اجتماعـــــــی نهادهای شاید و (social institutions)  شمار به رسمی هایسازمان از 

 .روندمی

 کنش رشته یک یعنی معین  (social function)اجتماعی کارکرد که است سازمانی اجتماعی مؤسسۀ

 یک در اجتماعی نهاد. هستند اجتماعی مؤسسات جمله از ها شرکت و هاانجمن. دارد برعهده منظم اجتماعی

 هایسازمان. است پراهمیت بسیار جامعه برای آن اجتماعی کارکرد که پایدار بسیار است ای مؤسسه معنی،

 .اندجمله این از خانوادگی و دینی و سیاسی و یاقتصاد

 رسم. است منظم صورتی به معموالً نیز ها آن کارکرد برخوردارند، نظم از اجتماعی های سازمان که همچنان

 اجتماعــی آداب و (social conventions) اجتماعی هـای میثاق و (social customs) اجتماعی های

(social manners) اجتماعی اتتشریفـــ و (social ceremonies) اجتماعــی شعائر و (social 

rituals) اجتماعـــــــی مناسک و (social rites) قومــــی هــــــایشیوه و (folkways) سنت و 

 هایقانون و (social morals) اجتماعــــی اخالق و (social traditions ) اجتمـــاعــی هـــــای

 کارکرد های نمونه (social regulations) اجتماعــــی مقــــــررات و (social laws) اجتماعــی

 .هستند منظم اجتماعی

 فراهم اجتماعی متقابل هایکنش از برخی منظم تکرار اثر بر که است نیمعیّ اجتماعی کارکرد اجتماعی رسم

. گیرد می نام اجتماعی میثاق دد،گر برقرار جامعه از قسمتی توافق با که رسمی. است ایفایده مفید و آیدمی

. دارند نام اجتماعی آداب پذیرند،می صورت دیگران آمد خوش برای فقط که اجتماعی هایرسم از بعضی

 مناسک یا اجتماعی شعائر. شوندمی اجرا معینی نادر موارد در که هستند مخصوصی هایرسم اجتماعی تشریفات

 . فراوان همیتا و قدمت دارای هستند تشریفاتی اجتماعی
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. شوندمی اطالق دارند، راه جامعه اکثریت روزانۀ زندگی در که کهنی گوناگون هایرسم به قومی های شیوه

 نام اجتماعی سنت برخوردارند، اجتماعی حرمت از خود کهنگی اقتضای به که عمومی دار ریشه هایرسم

. شماردمی ناپسند سخت را ها آن نقض معهجا که است مهمی اجتماعی رسمهای نام اجتماعی اخالق.گیرندمی

 کیفرهایی آن شکنندگان برای و آوردمی وجود به آگاهی و خواست با جامعه که است رسمی اجتماعی قانون

 برقرار آگاهی و خواست با جامعه که هستند اهمیتی کم نسبتاً هایرسم اجتماعی مقررات. کندمی بینیپیش

 .گرداندمی

 می نام (social fashion) اجتماعی مد باشد، نشده تثبت اجتماعی رسم قدر به که نوظهوری جمعی رفتار

 هنرهای به است جوانان از بسیاری اعتنای بیستم قرن در غربی هایجامعه اجتماعی مدهای از یکی. گیرد

 .گریزواقع

. خوانند (pseudo-custom) دروغین رسمِ یا (social fad) اجتماعی هوسِ را گذر زود و رشورپُ اجتماعی دِمُ

 .است اجتماعی هوسِ از نموداری دارد، نام «رول.اند.راک» رقصِ که وخیزیستجَ دوامکم و ناگهانی رواج

 خوانده (social craze) اجتماعـــــی جنون کند، وسوسه همواره را شخص که شدیدی اجتماعـــی هوسِ

 جنون تا هاخوان روزنامه از بعضی کردن حل ولجد جنون -دارد گوناگون صورتهای اجتماعی جنون. شودمی

 .دینی هایگروه از برخی فروشی زهد

 نام (social mania) اجتماعـــــــی شیدای باشد، آمیخته عمیقی عواطفِ با که ردوامیپُ اجتماعی هوسِ

 .کنندمی وشفرام را خود خوراک و خواب دارد، تازگی که امری محض که است متعصبانی رفتارِ آن نمونۀ. دارد

 نامیده (social panic) اجتماعی هراس آید، پدید خطر احساس براثر که پریشانی آلود وحشت جمعی رفتار

 برمی ناسنجیده ناگهانی تالشهای به را شخص و گیردفرامی سرعت به را ذهن تمام اجتماعی هراس. شود می

 دیوانه سوزی،آتش مانند ای حادثه اثر بر اگهانن و اند نشسته سینما در که است جمعی رفتار آن نمونه. انگیزد

 .برند می هجوم درها به وحشیانه یا وار

 اجتماعـــــــی هنجارهای یا نموازی خود، کارکردهای اقتضایبه جامعه اجتماعی هایسازمان ترتیباینبه

(social norms) مقتضیات سبب به جامعه اعضاء از یک هر. آورندمی فراهم جامعه اعضای برای معینـــی 

 هنجار به اشخاص رو این از و کنند منطبق اجتماعی هنجارهای بر را خود که. اندآن از ناگزیر جامعه، عمومی

(normal)  پذیر جامعـــــــــه یا (socialized)پذیر یافرهنگ(acculturated)  گردند. 

 (social conformity) تماعــــــیاج همنوایــــی از اصطالح به یا جامعه بر خود انطباق از که شخصی

 (deviate یا deviant) منحرف یا و کجرو دوم وهلۀ در و (abnormal) نابهنجار اول وهلۀ در آید، عاجز

 .شد خواهد شمرده

 یا مناسبات این محض جامعه. دارند مناسباتی دیگریک با اجتماعی، هماهنگی اثر بر جامعه هایسازمان

 نظم ،(social interrelationships) اجتماعـــی متقابل روابط یا عیاجتما متقابل هایبستگی

 .است شده خوانده نیز(social system) اجتماعی نظام یا (social order)اجتماعــی
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 ،شوندمی منتقل نسلی به نسلی از و یابندمی جریان اجتماعی هایسازمان در که وذهنیعینی عناصر مجموع

 نام (culture) گفرهن یا ( cultural heritage) فرهنگی میراثِ یا (social heritage) اجتماعی میراثِ

 .دارد

 یک با فرهنگی های ویژگی. است فراوانی (culture traits)فرهنگی هایویژگی یا اجزاء از مرکب فرهنگی هر

 .دآفریننمی ( complex culture)فرهنگی مجموعۀ نام به تر بزرگ واحدهایی و آمیزند می دیگر

 های مجموعه یا فرهنگی هایویژگی معین، فرهنگ یک در که کنند می اقتضا اجتماعی متقابل های بستگی

 که هایـیبندیصورت و باشند داشته (configuration) هیئت یا تناسب نوعی جدایی، درعینِ فرهنگی

 بار به شوند، می امیدهن (culture models) یفرهنگ هایمدل یا (culture patterns) فرهنگی هایانگاره

 .آورند

 و (material culture) مـــادی فرهنــگ: کـــرد تقسیم بخــش دو به را فرهنگ توانمی هم روی بر

 به مادی فرهنگ .(non – material culture) مادی رِغی فرهنگِ یا (spiritual culture) ویمعن فرهنگ

 فرهنگِ. گویند می است، جامعه «ساخت - زیر» یا اقتصادی ساخت شامل که اجتماعی میراث از بخش آن

 .است اجتماعی مؤسساتِ و معتقدات و فلسفه و هنر و علم یعنی جامعه روساختِ شامل معنوی

 نقشِ لحاظ از جامعه عضوهای زیرا. اندکثرت خوشدست وحدت، درعینِ آن فرهنگِ و جامعه

 .نیستند برابر atus)(social stاجتماعی پایگاهِ و   (social role)اجتماعی

 برای جامعه که است ارزشی اجتماعی پایگاه و شود، می سپرده شخص به که است معینی کار اجتماعی نقشِ

 اجتماعی پایگاه. دارد پایگاه چنـــد و نقش چند خود، اجتماعی زندگی در کس هر. است قائل اجتماعــی نقش

 .است (social popularity ) اجتماعی وجاهت (social reputation) اجتماعـی روی آب زاینده

 گرد هایی (stratum) قشر در جامعه عضوهای که شوند می سبب جامعه عضوهای اجتماعی های پایگاه

 .گیرد صورت (social stratification) اجتماعــــــــی بندی قشر اصطالح بـــــه و آینــــد،

 نام (social class) اجتماعی طبقۀ و شودمی فراهم یتر بزرگ واحد جامعه، مشابه کمابیش قشرهای پیوند از

 اجتماعی ثروت از برداری بهره و تولید در آن اعضای که است پایداری نسبتاً گروه اجتماعی طبقۀ. گیرد می

 توانمی اصلی طبقه دو متمدن جامعه یک زندگی از دوره هر در هم برروی. دارند یکسان کمابیش پایگاهی

 leisure) آسانتن طبقــــــۀ یا (ruling class) حاکم طبقۀ یا (exploiting class)شک بهره طبقۀ: یافت

class) دهبهـــره طبقـۀ مقابل در (exploited class) بر رنــــــــج طبقــۀ یا (toiling class). 

 .شود می او (status fixing) پایگاه تثبیت سبب گیرد،یم عهده بر شخـص که هایــینقش دوام معموالً

 یا (social mobility) اجتماعــی تحرک دیگر اجتماعـــی پایگاه به اجتماعی پایگاه یک از شخص انتقال

 .شودمی خوانده (social shifting) اجتماعی انتقال
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  :است دوگونه بر اجتماعی تحرّکِ

 (vertical mobility) عمودی تحرک و (horyzontal mobility) افقی کِتحرّ

 شغل به شغل یک تبدیل. اجتماعی ارزش تغییر بدون دیگر پایگاه به است پایگاه یک از انتقال افقی کِتحرّ

 .هستند افقی تحرک از هایی نمونه ملیت یا دین تغییر یا مشابه

 ارزش تغییر با دیگر پایگاه یک به است پایگاه یک از انتقال (vertical mobility)  عمودی کِتحرّ

 social یا social ascending) اجتماعی صعود: دارد وجــه دو عمـــودی تحرک صورت این در. اجتماعـــی

climbing ) اجتماعی نزول و است، پایگاه ترقی متضمن که (descending social یا social sinking ) 

 .است پایگاه تنزل متضمن که

 به ضرورتاً زادن هنگام به کودکی هر. است (class mobility) ای طبقه تحرک عمودی تحرک نمونه ترینمهم

 class) ای طبقـــــــه آگاهی نوعی دارای طبقــــه، آن فرهنــگ مطابــق و دارد بستگــی ای طبقه

consciousness)  ایطبقه ایدئولوژی در و شودمی (class ideology) نیز و گردد، می شریک خاصی 

 .یابد می دست کامیابی و کار برای عینیم امکانات بر خود، طبقه اجتماعی پایگاه موافق

. بماند خود اصلی طبقه در همواره شخص که آید نمی الزم طبقه یک به انسان ابتدایی بستگی از همه این با

 از دیگر، عبارت به و بپیوندد دیگر طبقه به و ببرد خود اصلی طبقه از زندگی جریان در شخص است ممکن

 .بجوید سود ای طبقه تحرک

 :اند گونه سه بر ای طبقه کِتحرّ لحاظ از جامعه

 ایطبقه کِتحرّ درآن که ( open – class system) باز ای طبقه نظام یا (open society) باز جامعۀ

 خوانده نیز (society dynamic) پویا جامعه بسیاراست، تحرک دارای چون باز جامعه. ندارد چندانی دشواری

 .شودمی

 تحرک آن در که (closed –class system) بسته ای طبقه نظام یا (closed society) بسته جامعۀ

-seme) ایستا نیمــه جامعه ندارد، چندانــــی کِتحرّ چون بسته جامعۀ. است دشوار بسیار ایطبقــــه

static societg)  گیرد می نام. 

 ای طبقه تحرک آن در که (caste system) منفصل ای طبقه نظام یا (caste society) کاستی جامعۀ

 .دارد نام (static society) ایستا جامعه است، حرکت بی چون کاستی جامعه. است محال تقریباً

 باز جامعۀ و آینددرمی بسته جامعه و کاستی جامعۀ صورت از تدریجهب خود تاریخ جریان در انسانی هایجامعه

 classless) طبقهبی جامعه به (class society) طبقه با جامعۀ از ها انسان ، دیگر بیان به. گردندمی

society) گرایندمی. 

 سازگاری اگر و دارد، سازگاری نوعی دیگر هایسازمان با اجتماعی هایسازمان از هریک ایجامعه هر در

 دستخوش جامعه یابد، کاهش معینی اندازه از بیش تولید روابط و مولد نیروهای سازگاری مخصوصاً و هاسازمان
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 رود، زوال روبه شدت به جامعه های سازمان سازگاری اگر و گردد، می (chaos) آشفتگی یا (crisis) بحران

 .نمایدمی رخ (disorganization) سازمانیبی و دهدمی (disorder) نظمیبی به را خود جای اجتماعی نظمِ

 نوآوری اصطالح، به یا کهنه نمودِ یک تغییر یا نو نمودِ یک پیدایش اجتماعی سازمانی بی یا نظمیبی مقدمۀ

 دگرگونی جامعه سازمانهای از بعضی در اجتماعی، نوآوری نتیجه در. است (social innovation) اجتماعی

 افتادگی پس دستخوش دیگر سازمانهای آن، اثـــر بر و دهــدمـــی روی (social change)اجتماعی

 .رودمی میان از اجتماعی سازگاری ترتیب نای به و شوند، می  ( social lag) اجتماعی

 که کنند می ایجاب اجتماعی متقابل های بستگی

 سازمانی به سازمانی از نوآوری از ناشی های دگرگونی

 در خود ینوبــه به سازمانی هر تغییر. شوند منتقل

 بـــه و یابدمیــــــ انعکاس دیگر سازمانهـــای

 social) ــــیاجتماعــ دور اصـــــــــطالح،

vicious circle) دهدمی روی. 

 می برهم را اجتماعی سازگاری همواره اجتماعی دور این

 سازگاری کـــم دستخــــوش را جامعه و زند

 یا (social maladjustment) اجتماعــــی

 می (social unadjustment) اجتماعی ناسازگاری

 .کند

 (reconstruction) بازســــــازی محـــــضِ جامعه

 به خود، سازگاری بازیافتن و نو سازمانی یافتن یعنی

 یا اجتماعی اصالح مانند گوناگونی منظم هایتالش

 مهندسی و (social reform) اجتماعی رفورم

 مخصوصــــــــاً  (social engineering) اجتماعی

 فراهم برای منظم است وششیک اجتماعی اصالح. پردازدمی (revolasocial) اجتماعــــــی انقـــــالب

 (social planning) اجتماعـــی کشینقشه یا اجتماعی مهندسی نو، اجتماعی سازمان تدریجی آوردن

 کوششی اجتماعی انقالب. معین اجتماعی تغییرات ایپاره آوردن فراهم برای است محدودی سنجیده کوشش

 .نو اجتماعی سازمان ناگهانی آوردن فراهم برای منظم است

 به معموالً که سریع و خشن است قیامی اجتماعی انقالب. است اجتماعی انقالب جامعه بازسازی عامل ترینمهم

 این به. گیرد می صورت حاکم طبقۀ یعنی اجتماعی امتیازات صاحبان ضد بر نوخاسته اجتماعی طبقه یک وسیله

 نو طبقه انقالبی تالش ضد بر حاکـــم طبقـــه که شورشـــی. نیست اجتماعی انقالب شورشی گونه هر ترتیب

 گروه ضد بر حاکم طبقه از هایی گروه شورش. دارد نام (counter - revolution) انقالب ضد کند،می پا بر

 (palace revolution) کاخــــــی انقالب یا (coup d etat) کودتا حاکـــــــم، طبقه دیگر هــــای

 .گیردمی نام (putsch) پوچ ، حاصل بی کودتای و شود، می خوانده
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 بهره طبقه ولی. آیدمی الزم تولید روابط دگرگونی ،دمولّ نیروهای روزافزون تکاملِ اثر بر زمان، جریانِ در

 که جایی تا و گماردمی همت دیرینه تولید روابط دفاع به و یابد می خود زیان به را دگرگونی چنین کش

 بر و آید،می وجود به ناسازگاری تولید روابط و تولیدی نیروهای بین نتیجه در. شودمی آنها تغییر مانع تواند،می

 طبقه ضد بر است، گرفته نضج تولیدی نیروهای تکامل پرتو در که نوی یطبقه ،ناسازگاری این یافتن شدت اثر

 .کندمی انقالب است، دیرینه تولید روابط نماینده که موجود کش بهره

 شیوه بدین و انجامدمی نو اجتماعی طبقۀ قوامِ و کهنه اجتماعی طبقۀ سقوط به زرگب اجتماعی هایانقالب

 .کندمی دگرگون را آن ساخت رو و اقتصادی ساخت

 

. اند آمده پدید اقتصادی ساخت سه اواخر این تا آنها تاریخ آغاز از متمدن های جامعه از بسیاری در

 کش بهره طبقه یکی – اجتماعی طبقه دو دوره هر در و زد دم اقتصادی دوره سه از توان می رو این از

 :شناخت – ده بهره طبقه دیگری و

 

 .(slave- ownners) دارانبرده طبقه و (slaves) بردگان طبقــه با (slavery) داری برده تولید دوره

 .(land - owners) دارانزمیـــن طبقه و (serfs) رعایا طبقه با (feudalism) داری زمین تولید دوره

 سوداگران طبقه و (proletariat) صنعتی کارگران طبقه با  (capitalism)داری سرمایه تولیددورۀ 

 .(bourgeoisie) صنعتی

 اطمینان و دقت و سهولت با و یابند بهبود اجتماعی هایسازمان که شوندمی سبب اجتماعی هایانقالب 

 جامعه توانمی سبب بدین. برآیند – است انسانی هایازمندینی رفع همانا که – خود کارکرد اجرای از بیشتری

 تکاملِ یا (social progress) اجتماعی یِترقّ یا (social development) اجتماعی گسترشِ عرصۀ را ها

 .شمرد  (social evolution) اجتماعی

 

 پور، نشرِکتر امیرحسین آریان، به اقتباس دکوف، تالیف آگ برن و نیم"شناسیزمینۀ جامعه"کتاب برگرفته از: 

 13تا  51، صص 1322سال گستره، چاپ دوم، 
 

 

 

 

 

  بازگشت به نمایه
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 اتی  ادب ۀدر بار 39

 

 اتدر بارۀ ادبیّ
 (آذینم.ا.بهمحمود اعتمادزاده )

 
 (تهران 1411خرداد  11 – رشت ۳۹۲۱دی 14)

 

حال به هم گون و در همانرود، با نظم و ترکیبِ گونهار میکهایی که در آن بهآمیزیها و رنگ، با شیوهاتادبیّ

کمتر یا بیشتر بر حسب نی)و این همیشه تا اندازۀ معیّ-کند، مستقل عرضه می ای که در هر اثرِپیوسته و یگانه

 اجتماعی موجودی عنوان به آدمی که است تصویری اتادبیّ باری،  -اصالت دارد هرِاستعدادها و شخصیت ها( مُ

یشیده های خود، یا فشرده بگوییم، اند و ها کرده از ها، شنیده و ها دیده از زمان، احوالِ و شرایط با ارتباط در و

 کشد. سخن می آورد و در قالبِزندگی عقلی و عاطفی خود، پدید می هم کوتاهِاز تجربۀ استثنایی و روی

 بارۀ در ورسخن گواهیِ: است گواهی نوعی حالمهدره –نباشد خواه و باشد آگاه تصویرگرِ خواه–چنین تصویری 

خود دارد  چه در پیرامونِ، که هم بر آنآینه کردارِ، خویش. درست ماعِاجت بارۀ در خویش، روزگارِ مردمِ و خود

کوژی خود  حتی در کژی وُ آینهخود. و  کوژیِ خود، بر همواری یا کژی وُ و هم بر صفا و صیقلِ ،دهدگواهی می

ست که ا آن از ،-روزگار دراین هخاصّ بینیم، می فراوان وگاه–بینیم هم. و اگر دروغی می اتادبیّگوید، راست می

 کنند. ش میاور، در خودِ ادیب است و در شرایط و احوالی که مشروطدروغ در خودِ سخن

 

 چوبِگی می کند، در چارآینه است و آیندیگر، دروغ در سخنِ دروغ نیست، در آینه است. و آینه، تا  به عبارتِ

کوژم.  وُ گوید که من کژدهد، میکوژی که می وُ کژ حال و وضع خود گواهی با درستی می دهد. در تصویرِ

به ضرورتِ  ،لکند، بَه به کارش می برد و نگاه بدان میکاست ندارد. نه به خواستِ خود یا کسی کوش کماسخن

سختی و گستاخی در درست همین آینه، با چنین سر ست، ونه ارو که آیخود و عملِ خود، ازآن سرشتِ

جاست که مسألۀ و این ،-دید بر آن ببندد پردۀ سیاهی که راهِ-، پردهماند: دادن، از یک چیز عاجز میگواهی

 تواند آینگی کند. نیاز دارد، و تا این نباشد، نمی میدانِ دیدِ آزادمطرح می شود. آینه به  آزادی
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آینه و ادبیات از این دورتر  که باشد و خود باشد، باید آزاد باشد. امّا شباهتِبرای آن ات:بیّچنین است ادهم

 تر، انگیزشِ، گاه نهفته وگاه هرچه آشکاراتادبیّعنصری است که در آینه نیست. در  اتادبیّرود. در نمی

 اتادبیّاست. با سخنی دیگر، در آن دخیل  آموزش یا تبلیغ و غیرِ اجتماعی: اخالق، سیاست، زیبا شناسی، قصدِ

کی کور. پس، اگر هم آزاد گذاشته نشود، هر زمان که بخواهد یا محرّ آگاهی و اراده است و نه همان ضرورتِ

باید  روزگارِ دانه و دامدهد. و این نکتۀ بسیار مهمی است که در این باشد، آزادی را خود به خویشتن میداشته 

  گفته شود و مکرّر گفته شود.
 

 راآن و اندساخته خود آموزِدست همیشه را اتادبیّ ،خودکامگی مظاهرِ که –بینیممی چشمبه یعنی–می دانیم 

رای دوام فرمانروایی خود، در جویی بگذرانی، در حدّ تأیید و مصلحتزل و وقتگری و هَایشست درحدّ تنها

 و محتوم، سرنوشت به خرسندی و فرمانبری به –اند کرده تعبیر کاالنعام عوام به ازآن چهآن–توده ها  تعلیمِِ حدّ

 نظر در صالحِ"یا به گفتۀ سعدی  مردم، جانب رعایت به پشتوانهبی دعوتِ و رایگان اندرزِ حدّ در انجام سر

بندگی، به  آزاد در قبولِ -است،  "آزاد" اتادبیّکنند. در چنین محوطۀ تنگ بسته ایی ل می، تحمّ"رعیت

نام و نان گیرد، به است که مزد و پاداشِ درخور می "و بندگینیک"سلّم. و درست به مقیاس این عنوان اصلی م

 اند:زر، گفته زور وُ گرِیشوار، ادبیاتِ ستااز نمایندگان همین ادبیاتِ بنده بارۀ یکیکه درتا جایی ؛می رسد

 عنصری خوان آالت ساخت زر ز      شنیدم که از نقره زد دیگدان

 

دستیِ گشادههنگفتی که با  داغ فالن مادۀ خام و ثروتِ مگر نه امروز در ایران، به برکت بازارِ چرا دور برویم؟امّا 

های آخور ،رده پراکنده می شود، برای کسانی که به هنر منسوب اند یا خود هنری دارندمُهای پدرتوانگرزاده

 د و اعتیادِوَدَنگ و افیون در دماغ میانند شراب و بَبسته اند؟ پول و مقام و شهرت و دیگر مخدّرات، که م زرّین

گونه در محیطی ساختگی، به دور در پایشان ریخته می شود. و بدین آورد، با آسانی و فراوانیکننده پدید میزبون

یید در تأ ررویندۀ مردم، آزاداز زندگی مردم، بر کنار از رنج و تالش و نیاز و امید و آرزوی پیوسته سرکوفته و باز بَ

 از سرِ هاجنباندنها و ریشگرفتنمدَخواه این  -قدرت وحی می شود،  چه از عرشِآن و تحسین و تکرارِ

داستانی می بینند خود را در هم رو که در آشفته بازارِ این روزگار سودِاعتقاد باشد )که البته نیست(، و خواه از آن

خندند که خانه ر دل بر زودباوریِ خوندگاران میاند و ددیق و آفرینهمه تص و برای رسیدن به نام و نان به زبان

رند نرسند، در نهان چه از پول و مقام که چشم دابر آب دارند. چه بسا هم، اگر روزی رویِ ترش ببینند و به آن

آن  طه و افزارِگاه نیز واسهایی را که خود شاهد وتباهی داستانِ اکی بگشایند وگیری و هجو و هتّردهزبان به خُ

 ها بیندازند. د به دهنبوده ان

 

دهد. ن مینشا هانامردمی گونه این از فراوانی سبَ هایمثال –نثر و نظم از– ت هزارسالۀ فارسیادبیاّبدبختانه 

کوچک و بزرگی که، از ترک و تاجیک و عرب و مغول، در گوشه و کنار ایران و گاه بر  در پیرامون فرمانروایانِ

چاپلوسی و دروغ و گدایی  ای بسا گویندگان که به زبانِ ،ه فرمان رانده انداین خاک به شمشیر و تازیان سراسر

ترین شناخت و فرهنگ! و سخن، این آینۀ حقیقت، گرامی -د، گری و پا اندازی کشانده انسخن را با روسپی

 و قاآنی امثال تا معّزی و انوری و وچهریمن و فرخی و عنصری از مزدور، شعرِ رسمی، شعرِ بزرگانِ دیوانِ افسوس!
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 در ترکم گاه و تربیش گاه که اصالتی و کلمات با بازی در شان تردستی به توجه با -دیگران، و اصفهانی سروش

فرهنگ دارند، و تازه در همین زمینه ممدوح ناتراشیدۀ بی خاطرِ زیبایی طبیعت برای انبساطِ نی یا وصفِمعا خلقِ

است که از اتیگری ادبیّرسوای پوچی و طفیلی سندِ -دند،دزدیگر میروند و از یکدیگر مییک لیدِتر به تقبیش

جسته، ضمن خوشامدگویی و مسخرگیِ به مردم بهره می و جان و ناموسِاندازی به مالچپاول و دست ثمراتِ

 . است کرده می دعا و دعوتتایید و دوام قدرتِ ابد مدّت 
 

، ادبیات مردی و مردمی، چیز دیگری است. و ما با همۀ آزادگان اتِادبیّاگر این است،  و زور زر اتِادبیّولی 

پذیرش و پاس و  های دراز برای مجهور داشتن و مُثله کردن و تحریف آن کرده اند، با سببِکوششی که از زمان

شاهنامۀ و ها پیرفرمایش قرن جا مانده از محکِهنمونه های درخشانی از آن ب ،دوستآفرینِ مردم ستمدیدۀ حق

ها و قصاید سعدی و عطار، غزلسنایی، خمسۀ نظامی، دیوانِ کلیلۀ نصراله منشی، دیوانِفردوسی، تاریخ بیهقی و

ادبی  اند. با این همه، هنوز در این بخش از میراثِاز این گونهدیوانِ آسمانی حافظ  ش، و سرانجامابوستان خاصهّ

این نکته ر و تأکید بررنجب ور و دهقان و دیگر مردمِمصالح پیشه داشتِان و امیران به نگهشاه ایران، ضمن دعوتِ

پیشه آشکارا تبلیغ مسلّطِ ستم دارا با قدرتِتسلیم به سرنوشت، یعنی مُ ش به عدل پاینده است، ضرورتِاکه مُلک

 می شود:

 است نگشاده اختیار درِ تو و من بر که             جبین گره بگشا رضا به داده بده وز

جو است، همیشه پرخاش ،زلجدّ یا هَ طلب، که در قالبِگوی و حقاتی حقادبیّات دیگری باز هست، ادبیّ

کش ریشه سرکشی و رهایی تودۀ ستم های اثیری عرفان رو به خلق دارد و از نیازِی در بلندیاتی که حتّادبیّ

 – این ادبیات ردارترین نمایندگانِبُنامفرمانروا در می آویزد.  گرگانِدرد و با تزویر و ریا را می ۀگیرد، پردمی

 در سانیک به یا همیشه که گفت تواننمی اند، بوده هاتوده با تماس و جوشش در وکمبیش همه چند هر که

 روزگاری در و زاکانی، بیدِعُ یمین، ابنِ مولوی، خسرو، ناصر، –ته اند داش مستقیم شرکتِ یاتوده هایجنبش

 .ندادیگران و افراشته محمدعلی عشقی، میرزادۀ یزدی، خیفرّ کرمانی، آقاخان میرزا ما با ترنزدیک
 

 آذینوبالگ بهسرچشمه: 

 ☘☘ ☘ 
 

 کوُشند؟ چه در صنعت به جاآن بگفت

 .روشَندفُ جان وُ خَرَند اندوه بگفت

 نیست! اَدَب این فروشیجان بگفتا

 نیست! عَجَب این بازانپاک از بگفت
 (فرهاد با خسرو مناظرۀ ،51 بخش شیرین، و خسرو ،"خمسه" یا گنج پنج نظامی،)

  بازگشت به نمایه

 

 

http://behazin100.blogspot.com/p/blog-page_31.html
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 های شعر نیما یوشیج و والت ویتمَنیادداشتی بر شباهت
 نژادسروش علی

به عنوان پدر شعر نو  در ادبیاتِ آمریکا ن نیز: اگر نیما یوشیج پدر شعر نو در زبان فارسی است، والت ویتمَگنژرا

و  این دو شـاعرِ نـوپرداز  ساز زمینه نقشِ دورانهایی را در که همین امر شباهت شودشناخته مییا آزادِ امریکایی 

وع د. بررسی تطبیقـی زیـر بـه ایـن موضـ     سازمتبادر می نندهبه ذهن خوا آثارشان انسانی فرم و مضمونِنزدیکی 

  پرداخته است.

 

 :مقدمه

های جدیدی کشف شود و این است که راهها برجلو دارد و تالشجهان همواره سیری روبه تمامِ ات درادبیّ
تاریخ ادبیات ای به دست آید. در این بین معموال شاعرانی وجود دارند که به نوعی نقطه عطف های تازهتجربه

ای ی تازهات وارد مرحلهنیما یوشیج، ادبیّ توان گفت که با ظهورِآیند. در ایران بدون تردید میبه حساب می
شد و با تغییراتی که او در ادبیات کالسیک به وجود آورد، تعریف جدیدی از شعر و شاعری در ایران پدید 

ن رخ داد. بسیاری از منتقدین ویتمن را ویتمَ آمد. چنین شرایطی در ادبیات آمریکا با ظهور والت
شد اما تاثیرات دانند. با اینکه در ابتدا برخوردهای قهرآمیزی با او میی ادبیات مدرن آمریکا میکنندهشروع

ست که ای که باید به آن اشاره کرد تاثیریویتمن در ادبیات امروز آمریکا و جهان کامال مشهود است. نکته
گذارند. در ادامه تالش خواهیم کرد که به بررسی چنین ری و ادبی سراسر جهان بر یکدیگر میهای فکجریان

ابتدا توضیحی مختصر نگارنده بهتراست در ۀعقیدن بپردازیم. اما بهویتمَ ج و والتمواردی در اشعار نیما یوشی
 .ه مطلب بپردازیمی ادبیات تطبیقی و اساساً مفهوم ارائه شود تا با دید بهتری به ادامدرباره

  :تطبیقی ادبیاتِ

ها همواره بر یکدیگر تاثیرگذار بوده است و به دنبال آن، ادبیات هم که یکی از در طول تاریخ، فرهنگ ملت
با شروع قرن بیستم و پیشرفت علوم مختلف مثل  .نیست ءده مستثناعهای فرهنگی هر ملت است از این قانمود

ی تطبیق هایی دربارهر، شرایطی پیش آمد که باعث شد به مرور بحثترجمه و همچنین تسهیل امکان سف
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 شرح خالصهطورتطبیقی را به ی ادبیاتِاگر بخواهیم وظیفه .بگیرد تطبیقی شکل جهان و درنهایت ادبیاتِ ادبیاتِ
ار مختلف ها و مواردی این چنینی بین آثها، تاثیرگذاریکه به بررسی روابط مختلف، اندیشه بگوییم باید دهیم

کردن این پردازد. به عنوان مثال تاثیری که حافظ بر گوته گذاشته است. البته باید گفت که با گستردهادبی می
 .توان موارد بسیاری را در آن گنجاندشود و میصرفاً در آثار ادبی خالصه نمی دادنمفهوم، تطبیق

پذیرد اما باید به این نکته هم دیگر از آن تاثیر می یای در اثر خواندن آثار یک نویسندهگاهی اوقات نویسنده
ها تصادفی باشد و در اثر توارد به وجود آید. همانگونه که رنه ولک معتقد اشاره شود که ممکن است این شباهت

ی مردم در هاست. برای مثال روابط عاشقانهی انسانها ناشی از روح مشترک همهاست که برخی از این شباهت
  .از موارد به یکدیگر شبیه است بسیاری

 .جمعی داشته است بزنیم ی ناخودآگاهِریزی هم به بحثی که یونگ دربارهبد نیست در اینجا گُ

های مختلف را به شکل ذهنی به الگوها، اقوام و ملتی کهنیونگ معتقد است نوعی ضمیر ناخودآگاه به وسیله
داند و الگو را یک گرایش غریزی میهایش او کهننسان و سمبلی یونگ در کتاب ازند. طبق گفتههم پیوند می

ی خود را بسازد، کاراست. در واقع او شود پرنده آشیانهی محرکی که سبب میی قوهمعتقد است به همان اندازه
ها، خصوصیات اخالقی و مواردی از این دست، به صورت تاریخی سری نمادهای کهن، ترسمعتقد است که یک

 .نیاز دارد« علم تشریح تطبیقی روان»شناس به ها مشترک است. او باور دارد که یک روانودآگاه انساندر ناخ

برای مثال یک کودک ممکن است در اولین برخورد خود با حیوانی مثل مار بترسد و آن را موجودی شریر 
ها معتقدند هنر شناسروانهمانطور که اکثر  .تشخیص دهد در صورتی که تابحال چنین حیوانی را ندیده است

 .ناپذیر استها بین آثار هنری اجتنابپس وجود برخی شباهت ،پیوندی بین ناخودآگاه و خودآگاه هنرمند است

 .مروری بر زندگی این دو شاعر خواهیم داشت ،به صورت خالصه در ادامه

 :نیما یوشیج

ی ستان مازندران متولد شد. او با مجموعهدر شهر 1217آبان  21علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج در 
ای دیگر کرد و سبب انقالبی در ادبیات فارسی شد. در این شعر، نخستین افسانه فضای ادبی ایران را وارد مرحله

آید. پس از آن نوآوری خودش را در تر بنظر میبندی او آسانبینیم، برای مثال قافیههای نیما را مینوآوری
ل مهتاب، غراب، ققنوس و مرغ غم نشان داد که به طور کامل از قید و بند قافیه و برابر بودن اشعاری مانند گ

دست داد و بیشتر قوانین متداول ادبی را که ها رها بود. نیما تصویری تازه از ادبیات فارسی و شاعر بهمصرع
 ی شاعران بود به چالش کشید. ها مورد استفادهسال

وزن و قافیه «. ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود»کند که عنوان می "ی شعر و شاعریدرباره"نیما در کتاب 
های مهم او این دانست. در واقع یکی از دغدغهرا به صورتی که متداول بود، سد بزرگی بر سر راه بیان شعر می
کند را ذوق ما حس میاساس این وزن »کند که بود که کالم شعری طبیعی باشد. در همان کتاب نیز عنوان می

او در ابتدای فعالیت ادبی خود و به ویژه در شعر افسانه، تاثیراتی را از «. که هر مصراع چقدر بلند یا کوتاه باشد
ناخودآگاه، گریز از  طبیعت، به توجه مانند تاثیراتی ادبیات اروپا و به طور مشخص رمانتیسم فرانسه پذیرفت.



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 تَمنیو والت و جیوشی مایشعر ن یهابر شباهت یادداشتی 44

 

ی راه شاعری خود البته باید اشاره کنیم که در ادامه .ها و مواردی از این قبیلشده، تصویرپردازیقواعد تعریف
 .پردازیمهای سمبولیستی داشت که به آن میاندیشه با های زیادینزدیکی

 :والت ویتمن

. آیلند واقع در نیویورک آمریکا به دنیا آمدای پرجمعیت و فقیر در النگدر خانواده 1211مه  31والت ویتمن در 
ی چاپ و نشر ورود پیدا کرد. سالگی مجبور به ترک تحصیل شد و به حرفه 12های خانواده در برای تامین هزینه
 .نگاری مشغول بود اما پس از مدتی به ادبیات رو آورد و به عنوان شاعری پیشرو شناخته شددر ابتدا به روزنامه

مرفه جامعه تعلق داشت. در آن زمان، شعر مورد  در قرن نوزدهم، شعر و ادبیات در آمریکا بیشتر به طبقه
پذیرش، شعری بود که دارای زبانی فاخر و وزین باشد و اصول گذشتگان را در ادبیات معیار قرار دهد. نخستین 

منتشر کرد که بسیاری از منتقدین این کتاب را  1255در سال « های علفبرگ»دفتر شعر خود را با عنوان 
اش، دورهدانند. برخالف اکثر شاعران همی شعر مدرن در آن کشور میکنندهمریکا و شروعبزرگترین کتاب شعر آ

ی مردم درآمیخت. او معتقد بود که زبان ادبیات روز به زبانی تازه و متناسب با ویتمن ادبیات را با زندگی روزمره
زیادش به استقالل آمریکا و دمکراسی و های ادبی او، توجه ترین ویژگیدیگر از عمده این دوران نیاز دارد. یکی

پرداختند، ای میمسائل مربوط به آن بود. در دورانی که اغلب شاعران به موضوعات نژادپرستانه و قومی قبیله
های فلسفه توان اندیشهدر اشعار او هم می .ها جالب توجه بودتوجه ویتمن به دمکراسی و برابری بین انسان

 .م انگلیسی و همچنین سمبلیسم را مشاهده کردرمانتیک بخصوص رمانتیس

 .بزرگ بپردازیم های مشترک اشعار این دو شاعرِکنیم به برخی از ویژگیدر ادامه تالش می

 :های ادبیتسنّ زدنِرآگاهی از کنا

ها باید اشاره کنیم که هر دو شاعر کامال آگاهانه نسبت به ادبیات زمان خود فراروی در ابتدای این شباهت
 .کردندمی

ی آشنایی با ادبیات فرانسه و رمانتیسم و در ادامه تاثیری که از به وسیله نیما تر اشاره کردیمهمانطور که پیش
ترین کرد تا فضاهای جدیدی را در ادبیات ایران تجربه کند. یکی از مهمی سمبولیسم پذیرفت تالش میاندیشه

های سنتی شعری بود. همانطور که خودش هم به این موضوع بها تغییر در اوزان عروضی و فراروی از قالآن
توان ادبیات را در تحت نفوذ و اصول طریقی جدید قرار داد. زیرا که به خوبی می» اشاره داشت و معتقد بود

افکار و احساسات ماست و قطعاً وضعیات اقتصادی و اجتماعی محرک و مولد آن افکار و احساسات  ادبیات حاصلِ
 :و همینطور در یکی از اشعار خود نوشته است« ست.بوده ا

 من شاعر مردمی دگر هستم

 وز بین همه دگر دگرسانم

 من آتش جسته از تن قرنم

 کهستانم بیرون شده از دلِ
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داشت. اشعار ابتدایی او با های اول ادبیات مدرن آمریکا را برمیگام آگاهانه نوالت ویتمَسوی جهان هم در آن
ی لی در اندیشهتحوّ های علف خود نشان داد که دچارِا ویتمن در کتاب برگامّ ،نی مواجه نشداستقبال چندا

پردازی به سر و قافیه دیگر دوران قافیه»گونه که در ابتدای این کتاب نوشت، معتقد بود که خود شده است همان
کا و فضای ادبی آمری هم واقعا که گفت باید. «…کند، به او فرصت دهیدداوری می خود آمریکا …رسیده است

برخوردهای اول با اشعار او از جانب  .های ادبی اشعار ویتمن پی ببردآن دوران به زمان نیاز داشت تا به ارزش
های اجتماعی و اخالقی زمان را به هم ریخته برخی از منتقدین به شدت تند بود و معتقد بودند که او سنت

 :شعار خود نیز آورده استاست. این تفاوت را ویتمن در ا

 کسی چون تو را

 !کار؟با شاعری چون من چه

 شعرهای مرا دور بینداز

 فهمی آرام شو؛چه میو با آن

 .پیانو

 کسمن به هیچ

 دهمآرامش نمی

 و تو هرگز

 مرا

 .کنیباور نمی

 (بخشی از شعر به یک شهروند)

 :گراییطبیعت

شود توجه عمیق به طبیعت است. شاید بتوان گفت اعر دیده میهای مهمی که در اشعار هر دو شیکی از ویژگی
های زندگی ی رمانتیسم بود. این اندیشه توجه فراوانی به طبیعت و شیوهیکی از دالیل این توجه، ناشی از اندیشه

 های فکری رمانتیسم، ایجاد رابطه بین رفتارهای بشری با رفتارهای طبیعییکی دیگر از ویژگیطبیعی داشت. 
ها در پی این بودند که نوعی احساس درونی به وجود آورند. در واقع طبیعت را بر مبنای بود. رمانتیست

در افسانه از نیما ست که پیر شده است. کردند. برای مثال درختی که زرد شده، انسانیاحساسات خود تأویل می
 :شویمای روبرو مینین تشبیهبرای مثال در شروع این شعر با چ هایی برخوردار است.چنین مولفه

 ای کاودر شبِ تیره، دیوانه

 دل به رنگی گریزان سپرده،

 در دره ی سرد و خلوت نشسته

 ی گیاهی فسردههمچو ساقه

 .آورکند داستانی غممی

 :خوانیمو همچنین در جای دیگری از این شعر می

 دَم، که لبخندهای بهاران

 بود با سبزه ی جویباران
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 ماه تابان از برِ پرتوِ

 در بُنِ صخره ی کوهساران،

 .هر کجا، بزم و رزمی تو را بود

های علف، او این چنین هایی هستیم حتی در ابتدای کتاب برگنیز شاهد چنین اندیشه والت ویتمندر اشعار 
 :ست بر همین موضوعنویسد که به نوعی تاکیدیمی

در این صورت  ...یوانات را دوست بداریداین کاری است که شما باید بکنید. زمین و خورشید و ح

 .شما شعری بس بزرگ خواهد بود است که همان گوشت و پوستِ

 :طور در اشعارشو همین

 !ما دو نفر، چه روزگاری فریب خوردیم

 ایم،اکنون اما، دیگر شده

 گریزیم چونان طبیعتشتابان می

 ایم،ما طبیعتیم، روزگاری دراز در عدم بوده

 گردیم؛یو اکنون باز م

 شویم، شاخه، ریشه، پوستهشویم، برگ میگیاه می

 ایمما در بستر زمین نشانده شده

چریم، خودانگیخته های رمنده میدر میان گله -هابالیم در روزنهاز هر سو می-ما سنگ و بلوطیم 
 .چون آنان

 (!بخشی از شعر ما دو نفر چه روزگاری فریب خوردیم)

 :هروزمرّ توجه به زبانِ

ه بود و تالش روزمرّ کرد زبانِهای خودش به آن تاکید میها و صحبتبسیار در یادداشت نیمایکی از مواردی که 
هایی که سبب شد نیما کرد تا شعر با این تغییرات دارای انسجام بیشتری شود. باید اشاره کرد یکی از علتمی

به »ین موضوع در اشعار ویتمن هم اشاره کرده: حتی به ا .عروض را بهم بریزد همین مطلب بوده است توازنِ
ها در آثار این شاعر هم )والت ویتمن( اول به حال دینامیکی و سرعت که همان شکل که در آثار فوتوریست

شود و معطل وزن و قافیه نمی خوریم. به طوری که شاعر به هیچ وجه اسیر وکند، برمیحرکت و کار را معنی می
مورد را و بی مقاصد خود را به توسط آن کوتاه و بلند نساخته، برای این کار کلمات زیاد پای احساسات وودست

شویم، فقط چیزی که هست آهنگ های دیگر شعری رو در رو میاز آن در آثار او با زیباییکند. پسدنبال نمی
ل صدای چرخ خیاطی، شود مثی قدما، که حالت یکنواختی آن وقتی تکرار میتصنّعی موزیکی، وزن و قافیه

با  (دارد، در آن نایاب است. زیرا که اشعار نثرمانند )ویتمنهوش و حواس ما را به هر کجا که بخواهیم منتقل می

پروا بود و همواره ی بکارگیری کلمات جدید نیز بیدرباره نیما«. ی خود را به دست آوردوسایط دیگر راه جلوه
زبان او را به آسانی استعمال کنید. هیچ ِ خاصّ کلماتِ ،زنیدحرف میهرکس که  با زبانِ»تاکید داشت که 
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دومی برای شعر و تئاتر  عامیانه و اولی مثال برای شعر به زبانِ«. لولو»یا « وول زدن»وحشت نداشته باشید از 
کائیک، که آر در بین هزاران کلماتِ»چنین اشاره کرده است که و هم« ها کامال مناسب و بجا هستند.برای بچه

در آثار او هم، چنین مواردی را « خود را به دست بیاورید مالیم و مأنوس با سبکِ کهنه شده اند، کلماتِ
 :کنداین سوسک آغاز می زدنِرا با صدای نوک« سیولیشه»او شعر بینیم. برای مثال می

 تی تیک تی تیک

 ساحل و به نیمه شب در این کرانِ

 زندنوک می

 سیولیشه

 .هروی شیش

یابد. یکی از دالیل آن کند و گسترش مینیز همواره مانند یک درخت، به شکلی ارگانیک رشد میویتمن شعر 
ای گفتاری داشته باشد نه نوشتاری و اساس شعری خود ویتمن معتقد بود که شعر باید پایه .زبان شعری اوست

ساده است و تناسب زیادی با دوران جدید دارد. یکی  داد. اشعار او دارای زبانی تازه ورا نیز بر همین مبنا قرار می
 Out  اش این حالت را در شعر ایجاد کند تکرار بود. برای مثال در شعرکرد به وسیلهاز ابزارهایی که او سعی می

of the Cradle Endlessly Rockingدارد وجود ، سطرهایی به این صورت: 

loud! Loud! Loud! و یا blow! Blow! Blow!. 

Blow! blow! blow! 
Blow up sea-winds along Paumanok’s shore; 
I wait and I wait till you blow my mate to me. 

حالت وزیدن باد را  blow یبینید در اینجا ویتمن تالش کرده است که با تکرار کلمههمانطور که در باال می
. یک جمله از اشعار او اگر به در شعر نیز جالب توجه استی ویتمن از ریتم استفاده .برای خواننده تداعی کند

ماند. در صورتی که اشعار او اغلب در سطرهایش و به شکل متوالی شکلی عادی خوانده شود همانند نثر می
توان به آن یک مورد دیگر هم که در شعر ویتمن می .ترکیب شده است و نه در طول یک جمله به عنوان نثر

الگوی هجاچینی در شعرهای انگلیسی معموال به این صورت است که در ابتدا، یک  .ستهجاچینیاشاره کرد نوع 
شود. اما آید و پس از آن یک هجای استرسی و به این ترتیب یک زنجیره تشکیل میهجای بدون استرس می

 .بردزد و این زنجیره را به صورت برعکس به کار میویتمن معموال این ترکیب را بهم می

 :سمبل

ی توان جزو شاعران سمبولیست به شمار آورد. اصل کلمههمانطور که پیشتر اشاره کردیم این دو شاعر را می

ی ی مجزاست و از ریشهچسباندن دو قطعههمست که به معنای بهیونانی  (sumbolon)بولون سمبل، سوم

ایران شاید بتوان گفت که دو علت اصلی  در .سومبالو به معنای چیزی که به دو نیم شده باشد مشتق شده است

شد که شاعران ما از جمله نیما به این نوع از شعر رو بیاورند. یکی شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و سبب می

کوشیدند با استفاده از سمبل، استبداد حاکم بر آن فضا بود و عامل دیگر هم مسائل هنری. در واقع شاعران می

چه آن»کرد که بارها تاکید می نیماباشند و تاثیر بیشتری بر مخاطب بگذراند. برای مثال تر داشته شعری عمیق
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ها شعر را عمیق سمبل د.اول البته باید به دست نیای ۀعشعر شما با خواندن دف عمق دارد با باطن است. باطنِ

 مواظبت خوب را هاسمبلد. یابه خود را در برابر عظمتی میدهند و خواننددهند، اعتبار میکنند، دامنه میمی

برای نمونه به یکی از  «.تر خواهد بودشما طبیعی شعرِ تر بوده عمقِتر و متناسبطبیعی آنها هرقدر کنید؛

پردازیم. نیما در اشعار خود بارها از جنگل به عنوان نماد استفاده کرده است. او معموال مینیما نمادهای شعر 

 :دانستی گرفتار استبداد میجنگل را نمادی از یک جامعه

 ی شب هست در جنگلجاده خاموش است، از هر گوشه

 اش تازانتیرگی، صبح از پی

 جویدای بیهوده میرخنه

 یک نفر پوشیده در کنجی

 .گویدی پوشیده میبا رفیقش قصه

داند و معتقد است که رساند، بیهوده میهای صبح را که مفاهیمی مانند آزادی را میدر این شعر، سراینده تالش

« پوشیده»و یا « کنج»تواند این جنگل را که اسیر شب شده است نجات دهد. در ادامه هم کلماتی مثل نمی

 .همین مطلب است دِمویّ

 when  برای مثال به بررسی شعر .های زیادی را در اشعار خود به کار برده استنیز همانند نیما سمبلویتمن 

lilacs last the dooryard bloom’d  پردازیممی. 

سمبل عمده دارد.  3جمهور آمریکا یعنی آبراهام لینکلن. این شعر امین رییس17ست برای ایاین شعر سوگنامه

ستاره، گل بنفشه و پرنده. درواقع ما شاهد یک قیاس بین آبراهام لینکلن و گل بنفشه هستیم. ویتمن در این اثر 

شود. در ابتدا از ستاره شروع کرده است و هر سمبل به سمبل بعدی متصل میای استفاده از یک ساختار چرخه

رسد و بعد از آن هم به پرنده و باز ستاره و در نهایت آوای پرنده. گل بنفشه را کند و سپس به گل بنفشه میمی

ویلیام کالن  دارد به اشاره« ی غربستاره»ی لینکلن دانست و همچنین ی جاودانهتوان سمبلی از خاطرهمی

ست از معنویت. باید اشاره کرد که این براینت، شاعر شعر مرگ لینکلن. و همچنین صدای پرنده نیز سمبلی

ها پرداخت. ای دیگر به بررسی این سمبلتوان از زاویهها با زمان مرگ لینکلن ارتباط دارد. همچنین میسمبل

ی آن هم به نوعی، رساند و نغمهما را به روح شاعر می پرندهها، و ای دارد به عشق بین انسانگل بنفشه اشاره

 .موسیقی زمان مرگ است. متن کامل شعر در انتها پیوست شده است

ها تاکید ی این دو شاعر را نشان دهیم و بر اهمیت آنهای مهم و برجستهدر این یادداشت تالش شد تا شباهت

های دیگری را نیز یافت. در مجموع باید دوباره توان شباهتدو، میتر به اشعار این کنیم. قطعا با نگاهی جزئی

اند. این تاکید شود که نیما یوشیج و والت ویتمن در فضای ادبی دوران خود و پس از آن تاثیر زیادی گذاشته

ها بر فضای ادبی دو کشور سلطه داشت بلکه در به کار بردن تاثیر نه تنها در شکستن قواعدی بود که سال

که به تکمیل این مطلب  شد. در پایان این یادداشت، چند مقالهنیز دیده می تر نسبت به گذشتهمحتوایی متفاوت

 .کند ضمیمه شده استکمک می

     ها )خانۀ ادبیاتِ معاصر(سایت سایهسرچشمه: 

  هبازگشت به نمای

http://sayeha.org/pv1122/
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 «های زمینیآیه»آپوکالیپسی فروغ فرخزاد در نگاهی به بینشِ
 محمد شهبازی

 مهمقدّ

 تو است. از هر دری که واردِادبیات، قصری هزار
-رو مـی دیگر روبه با هزاران درِ ،آن قصر شویم

برای رسیدن بـه مقصـود خـود بایـد     شویم که 
 ۀه قدم به طبقپلّهها را بگشاییم؛ پلّیک از آنهر

تا بتوانیم به بهتـرین وجـه بـه    ی بگذاریم دیگر
آن  ۀجـا از پنجـر  نهایی برسیم. در همـان  ۀطبق

 ت ببریم.قصر بنگریم و لذّ طبقه به تمام جوانبِ

 0آپوکالیپتیک ای یا همان ادبیاتِمکاشفه ادبیاتِ
ــا عنــاوین ادبیــات پــیش ــه، کــه از آن ب گویان

از جملـه   ،شودآخرزمانی یا مالحمی نیز یاد می
در آن از وقایع دهشتناکی که »اتی است که ادبی

روی خواهد داد سخن رفته است؛ از این رو بـه  
گوینـد.  یی میمکاشفه گویانه و پیامبرانه دارند، ادبیاتِآفرین و در عین حال پیشتاریک و بیم آثاری که لحنِ

 2«.یی استاخبار روز قیامت جزو ادبیات مکاشفه

ها پیشگویی رسـتم  ترین آنن نوع مکاشفه بیشتر مورد توجه است. برجستهدر ادبیات اساطیری و عرفانی ای
ای اسـت کـه در حـین جنـگ     فرخزاد در شاهنامه است. پیشگویی رستم فرخزاد به برادرش فرخ هرمز نامه

قادسیه و هنگامی که سپهساالر ارتش ایران یعنی رستم فرخزاد در جنگ با اعراب، متوجـه شـد کـه طبـق     
ر امیدی به پیروزی ارتش ایران در مقابله با اعراب نیست، برای برادر خویش نوشت و پنـدها  ها دیگپیشگویی
 های خویش را به وی گوشزد کرد.و خواسته

گـویی جاماسـپ در   های پایان جهان در دین زردشت، بیشتر در زند وهومن یسن، پیشگوییهم چنین پیش
هـای  گوییهایی از پیشاند؛ در آثار یادشده، که نمونهیافتهبهرام ورجاوند نمود یادگار جاماسپ و برآمدن شاه

های اصلی، ظهور و تغییری گسترده و مثبت، به صورت آیند، یکی از مؤلفهای پایان جهان به شمار میاسطوره
 .ناگهانی در فرجام جهان است

ـ بینیشود که پیشا... ولی دیده میاه نعمتشگویی در آثار شدیگر مکاشفه و پی  او شـامل وقـایع دوران   ای ه
 اند. از مرگ او به قدرت رسیدهها پسست که صفویه، قرناشود و اهمیت آن ازاین جهتصفویه و بعدازآن می

و  1«ایلیـاد »تـوان در  ترین آن را مـی گردد که مهمی این مکاشفات به آثار پیش از میالد مسیح برمیپیشینه
توان این مکاشفات را دید کـه در آن  اهده کرد. در عهد عتیق نیز میویرژیل مش 5«اِنه اید»هومر و  4«ادیسه»

                                                           
1 .Apocal ypt i c 

  . نقد ادبی، سیروس شمیسا، تهران: نشر میترا. ص: 2252
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خـورد و  مکاشفات دانیال از به حکومت رسیدن کوروش کبیر و پیروزی بر چهار جهت جغرافیایی به چشم می
پس از آن مکاشفات یوحنا در عهد جدید مورد توجه است که آخرین کتاب از عهد جدید است؛  این مکاشفه 

ی تحوالت آخر دنیا که به صورت کالمی مبهم در لفافه آمده باشد، نیسـت، بلکـه   یشگویی دربارهصرفاً یک پ
های رومیان ایجاد شده بود، ی شکنجهتحت تأثیر بحران ایمان، در دوران مسیحیت اولیه که محتمالً به وسیله

 است.نگاشته شده

انـد کـه   در این شیوه اشعاری به نظم کشیده در ادبیات معاصر نیز با توجه به خفقان اجتماعی برخی شاعران
ها است. در میان شاعران امروزی به سـبب ممیـزی   آشناترین آنسهراب سپهری و فروغ فرخزاد از جمله نام

 الی مصرع و بندهای آنان یافت.توان چنین ادبیاتی را در البهشدن چاپ و انتشار کتاب ادبی به دشواری می

های نیمایی فروغ بلند است. ایـن  در قالب نیمایی است که نسبت به سایر سرودهای سروده« های زمینیآیه»
چاپ شده است. در این سروده، فروغ به آخر الزمان و مکاشـفاتی کـه بـه آن    « تولدی دیگر»سروده در دفتر 

-یها شامل مکند فروغ صدای سیال جامعه در این سروده است که برای تمام دورهدست یافته است اشاره می
تـا   24۶از صـفحه   01۲۶فرجـام در سـال   شود. ما در این مختصر از دیوان کامل فروغ فرخـزاد نشـر نیـک   

 ایم.های زمینی پرداختهآپوکالیپسی در آیه ایم که بر اساس آن به نگرشِاستفاده کرده252

 آپوکالیپسی های زمینی از منظرِنگاهی به آیه

ای دیرین ههایی که در گذشتهن دارد که نگاهی مذهبی است و آیهالزماان شعر حاکی از نگرش فروغ به آخرعنو

های زمینی الزمان با یکی شدن آسمان و زمین و در هم کوبیده شدن زمین و زمان آیهآسمانی بوده است در آخر

 گردد.می

 رفت هازمین از برکت شد/ و سرد آنگاه/ خورشید -

ای نهفته است. این مطلب نهفته اشاره در آن بحث ناگفته شروع شده است که« آنگاه»این سروده با جملۀ ناقص 

های ادیان و اساطیر گذشته شـنیده  ای نزدیک دارد که انگار فروغ آن را از کوچه پس کوچهای در آیندهبه حادثه

آنگـاه   »خواهد ایـن صـدا را بـه گـوش جامعـه برسـاند. واژۀ       بیند میاست و چون مردم امروزی را در خواب می

برد که در آن از برپایی قیامـت سـخن   ذهن را به سورۀ تکویر می« سردی خورشید»با توجه به «   سردخورشید

؛ افزون بر آن در مکاشفۀ «که خورشید به هم در پیچدو آنگاه »رفته است و در آیۀ نخست چنین بیان شده است 

رخ داد. خورشـید ماننـد پالسـی    وقتی برّه ششمین مهره را گشود؛ دیدم که زمین لرزۀ شدید »یوحنا آمده است 

بندنـد.  ها از زمین رخت بـر مـی  که با وقوع آن برکت و آیات و نشانه7«سیاه گشت ماه کامالً مثل خون، سرخ شد

کنم که انعکاس آشنایی با قرآن هم در آن هست. به های زمینی دارای انعکاس توراتی است، اما من فکر میآیه»

                                                                                                                                                                                     
3 . پیشگویی یک خواب هولناک به آگاممنون   

2 . پیشگویی آتنه برای تلماک   

5 .پیشگویی ویرانی تروا   

 23-22، آیات 6.مکاشفه یوحنا، فصل  7
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خواند و با سرعت و آگاهی و پیش آدمی که ظاهراً مسلط بـر ادبیـات   قرآن می خاطر این که فرخزاد در این دوره

 1«.اسالمی بود

 خود/ نپذیرفت به پس را/ زان مردگانش خاک خشکیدند/ و دریاها به ماهیان خشکیدند/ و صحراها به هاسبزه و -

ر همین امر خشـک خواهنـد   با گریز برکت از زمین مسلماً نباتات از قحطی خشک خواهند شد و دریاها نیز بر اث

خواهد بگوید در پذیرد. فروغ در این بخش میرا دیگر نمی« جسم»شد و عنصر اصلی جسم آدمی که خاک است 

پـذیرد و تنهـا بـه فکـر خویشـتن اسـت کـه        عرصۀ رستاخیز و قیامت انسان خاکی هم نوع خود را نیز دیگر نمی

 م به در برد.پناهگاهی در آن روز هولناک بیاید تا بلکه جان سال

 خود ادامه هاراه بود/ و طغیان و تراکم در مشکوک/ پیوسته تصور یک رنگ/ مانند پریده هایپنجره تمام در شب -

 هـیچ  به کس/ دیگر هیچ نیندیشید/ و فتح به کسی نیندیشد/ دیگر عشق به کسی کردند/ دیگر رها تیرگی را/ در

 چیز نیندیشید

ای رو به روشـنایی و امیـدواری. بـا سـرد شـدن      است و پنجره روزنه« یدییأس و ناام»شب در ادب فارسی نماد 

خورشید که در آیین میتراییسم سمبل امید و خوشبختی بود؛ دیگر شب سایه افکنده است و قدم نهادن بـه هـر   

در چنـین اوضـاعی   »ها ناشناخته و ناپدید هسـتند.  گردد چرا که تمام راهقسمت تاریکی موجب توهم و شک می

عشـق و  ». الزمۀ اندیشدن به فتح و پیـروزی  2«اندیشدبه عشق و فتح که جای خود دارد به هیچ چیز نمی کسی

 اندیشد هر کاری انجام دهد بیهوده است.  است؛ فردی که به آن نمی« ایمان

 دنیا/ آمد به تنهایی/ بیهودگی غارهای در -

اندازنـد و خـود را در نظـر عمـوم فـردی      زحمت می نگاهی به عالمان ریاکار که با زهد گزینی خود، دیگران را به

کنند. ولی اگـر همـین زاهـدان    دهند؛ مردم عامی نیز آنان را برای خود رهبر و مرشد اتخاب میوارسته نشان می

کنند. آنان فاقد اندیشه و شایسـتگی و عمـران در جامعـه هسـتند و خـود      ریاکار به خلوت روند آن کار دیگر می

 روند. ه شمار میعاملی برای رکود ب

 پنـاه  گورهـا  شـرم/ بـه   از هـا گـاهواره  زاییدند/ و سر بی باردار/ نوزادهای هایداد/ زنمی افیون و بنگ بوی خون -

 سیاهی و تلخ روزگار آوردند/ چه

ای جـز شـهوت و   شود؛ این رکود نتیجـه از میان رفتن رهبران شایسته موجب نومیدی و رکود فکری جوانان می

خوابه دختران نابالغ همندارد. در اندیشۀ فروغ مردان همواره از بدو آفرینش تا روز رستاخیز با زور با اعتیاد در پی 
و حاصل این همخوابگی فرزندانی است که تنها حیات جسمی دارند و از حیات فکری و معنوی بی بهره  شوندمی

ها ار هستند و آنان نیز به گورها و نابودیها که مکان پرورش آنان بوده است شرمسهستند. از این بهرگی گاهواره

 شود.برند و در این حال است که روزگار سیه و تلخ میپناه می

                                                           
7O°:راهنمای ادبیات معاصر، سیروس شمیسا، تهران: نشر میترا، ص .  

 .263تهران: نشر مروارید؛ ص:  سیروس شمیسا،نگاهی به فروغ فرخزاد، . 2
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-بره گریختند/ و الهی هایگاه وعده مفلوک/ از و گرسنه بود/ پبغمبران کرده را/ مغلوب رسالت شگفت نیروی نان -

 و گـویی/ حرکـات   هـا آینـه  دیدگان دند/ درنشنی هادشت بهت را/ در چوپانی هی هی صدای گمشده/ دیگر های

 گشتمی منعکس تصاویر/ وارونه و هارنگ

ای خود تحت شعاع خواهد داد؛ نگرش منفی اغلب فروغ با مکاشفۀ خود که یهود سراسر زمین را با تبلیغات رسانه

بیش اندازۀ نوح )ع(،  توان به مستیها میآیات تورات نسبت به پیامبران را بیان کرده است که از جملۀ آن نسبت

کنـد کـه   همبستر شدن لوط )ع( با دخترانش، عدم دینداری سلیمان )ع( اشاره کرد. فروغ بسیار زیبـا بیـان مـی   

رسد و باید به یاد عهد قدیم شبیه شود و صدای راستی آنان به گوش نمیگونه انبیا نمیدیگر هیچ کس پیرو این

هـای الهـی در کتـاب و الـواح مقـدس      دهیم. در آینده انگار سخنسر « هی روزگار»صدای چوپانان آه حسرت و 

 رسد.پیامبران وارونه به گوش مردم می

معرفی شده است که پیامبر صلح و آرامش « برّۀ آسمانی»در مکاشفات یوحنا، حضرت عیسی چندین بار با عنوان 

-صح یا عید فطیر پخته و خورده مـی از آنجا که برّه در روز عید ف»نماد چنین آمده است:  1444است. در کتاب 

شود، در آیین یهود برۀ فصح نامیده شده است و یادآور مهاجرت از مصر و آخرین بالیی است که از جانب خداوند 

بر مصریان نـازل شـد. فرشـتۀ مـرگ در سراسـر امپراتـوری جـان        

ها را گرفت، بجز فرزندانی از بنی اسرائیل کـه  فرزندان ارشد خانواده

ها چارچوب درهاشـان خـون بـرّۀ قربـانی مالیـده      خانه بر سنگ در

بودندتا در امان باشند. ایـن اتفـاق در نمـاد تـرک دنیـای جسـمی       

دهنــدۀ )مصــر( و رفــتن بــه ســوی دنیــای روح و در نتیجــه نشــان

رستگاری نژاد برگزیده است. برّه د رهنر مسـیحیت، عمومـاً نشـانۀ    

 1«.مسیح است

 مقدس هاله فواحش/ یک وقیح هچهر پست/ و دلقکان سر فراز بر و -

 بخار آن الکل/ با هایسوخت/ مردابمی مشتعلی چتر نورانی/ مانند

 زرنگـار  مـوذی/ اوراق  هایموش کشیدند/ و خویش ژرفنای را/ به فکرانروشن تحرکبی مسموم/ انبوه گس های

 جویدند کهنه هایگنجه را/ در کتب

افشاند و انبیا در انزوا بودنـد.  ها و افراد پست نور میرانی بر سر فاحشههای نوآیات وارونه همانند این بود که هاله

-ایزابل زنی که ادعا می»است: « پیام به کلیسای طیاتیرا»در مکاشفۀ یوحنا باب « ایزابل»همین امر یادآور چهرۀ 

هایی شوند که بـه  راکیها مرتکب زنا و خوردن خوکند تا آنکند نبیّه است و با تعلیم خود، بندگان مرا گمراه می

؛ با این مکاشفه، افراد روشنفکر به قهقرا کشیده شـده بودنـد و بـه مسـتی روی آورده     14«ها تقدیم شده استبت

 بودند این بی تحرکی آنان عرصه را برای فواحش باز کرده بود و سـخنان حکیمـان باسـتانی در پَسـتوهای خانـه     

واند. مکاشفۀ آن دورۀ فروغ دقیقا داللت بر همـین روزگـار مـا    خشد و کسی آن را نمیها جویده میتوسط موش

                                                           
 .296ترجمۀ آزاده بیداربخت و نسترن لواسانی، تهران: نشر نی. ص: راونا و راپرت شفرد، نماد، 2111 . 1

 21. آیه 2مکاشفه یوحنا، فصل .  14
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هاشان دفن شده است و افرادی که شش کالس سواد بیش ندارنـد در هـر   دارد که سخنان فرهیختگان در سینه

 زنند. جایی سخن از آینده و فرهنگ می

 این غرابت هاداشت/ آن ایشدهگم گنگِ کودکان/ مفهوم ذهن فردا/ در و بود مرده بود/ خورشید مرده خورشید -

 .نمودندمی سیاهی/ تصویر درشت یخود/ با/ لکه هایمشق را/ در کهنه لفظ

کند زیرا در آینده کودکـان هـیچ مفهـومی از آزادگـی نخواهنـد داشـت و       فروغ دوباره یأس آیندگان را تکرار می

 آمد.میان خواهدرهای مشق نامی از آزادی بهخواهدبود وهمانند امروزه تنها دردفت آزادی برای آنان مبهم مفهومِ

-می دیگر غربت به غربتی جسدهاشان/ از شوم بار زیر مبهوت/ در و تکیده و مردهمردم/ دل ساقط مردم/ گروه -

 ساکت اجتماع ناچیزی/ این جرقه ای،جرقه شد/ گاهیمی متورم شانهایدست جنایت/ در دردناک میل رفتند/ و

 آوردندمی هجوم هم به هاکرد/ آنمی متالشی از/ درون را/ یکباره جانبی

مردم ثروتمند جامعه در تمام ادوار زمان ثروتمند هستند و تحوالت اجتماع و اقتصـاد بـر آنـان چنـدان تـأثیری      

پیوسته دغدغۀ پول دارنـد و هـر روز جسـم خسـتۀ     « گروه ساقط مردم»ندارد؛ اما قشر ضعیف یا به نوشتۀ فروغ 

های ورم کردۀ خود نانی به دست بیاورند؛ این حقـارت جنـایتی   برند تا با دستن شهر به آن شهر میخود را از ای

کند. در میان این قشر است که تا یک تحولی از قبیل گرانی پیش است که اجتماع و حکومت بر فرد تحمیل می

در جامعۀ ما معظل بزرگی است آید. این مسئله متأسفانه کنند و آشوب پیش میآید همه ناگهان اعتراض میمی

 که حل آن زمان بر هست.

 هاشدند/ آنمی خوابهنابالغ/ هم دختران خون/ با از بستری میان در دریدند/ ومی کارد را/ با یکدیگر گلوی مردان -

در/  بـود/ پیوسـته   کـرده  را/ مفلـوج  کودنشـان  و کور کاری/ ارواحگنه ترسناک حس بودند/ و خود وحشت غریق

 خـود  بـه  هاریخت/ آنمی بیرون به فشار با کاسه را/ از محکومی تشنج پر دار/ چشمان طناب اعدام/ وقتی مراسم

 کشیدمی تیر شانخسته و پیر ناکی/ اعصابشهوت تصور از رفتند/ ومی فرو

دفاع  کند؛ در ال به الی آن به مرد ستیزی وفروغ صحنۀ هولناکی از رستاخیز و قیامت را برای مخاطب تجسم می

ای نه چندان دور پایبندی به ذات پاک و نفس رحمانی از حقوق زنان نیز به صورت تلویحی اشاره دارد. در آینده

ماند حس نفرت و گناه است. کشته شدن مردم و یا اعدام یک امـر معمـول تلقـی    شود و هر آنچه میرنگ میکم

کند و هیچ بینشـی بـر اسـاس    شهوت عصیان میشود و در جامعه قتل هیچ زشتی در پی نخواهد داشت. دیو می

 رود.منطق و استدالل پیش نمی

 مداوم ریزش اند/ بهگشته خیره اند/ وایستاده دیدی/ کهمی را کوچک جانیان ها/ اینمیدان حواشی در همیشه اما -

 جای ش/ برمغشو یزنده نیم چیز انجماد/ یک عمق در شده له هایچشم پشت در هم هنوز آب/ شاید هایفواره

 پایانیبی خالی چه ولی ها/ شایدآب آواز پاکی به بیاورد خواست/ ایمانمی رمقشبی تالش در بود/ که مانده

« جانیـان کوچـک  »با این همه عصیان باز درک زیبایی هنوز در میان مردم، زنده است. فروغ نگاهی پر ترحم به 

کنـد و  ای به سوی امید باز میروزنه« شاید»ر فروغ با آوردن اراده. در جای دیگگناه هستند و بیکند. آنان بیمی

کند که شاید اوضاع سامان یابد. شاید مردم ایمان بیاورنـد؛ امـا ایـن درک بـه ایمـان      به آینده امیدوارانه نگاه می

 آورد.ایمان « آغاز فصل سرد»به « تولدی دیگر»شود و از هزاران نفر شاید کسی همانند فروغ بعد از منتفی نمی
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 صدای ای ست/ آهایمان گریخته هاقلب غمگین/ کز آن/ کبوتر نام دانست/ کهنمی کس هیچ بود/ و مرده خورشید -

 صـدای  ای ؟/ آه زد نخواهـد  نـور  سـوی  بـه  منفور/ نقبی شب این سوی هیچ هرگز/ از تو یأس شکوه زندانی/ آیا

 11... هاصدا صدای آخرین زندانی/ ای

معنوی خویش را از دست خواهند داد؛ بی ایمانی سایه خواهد افکند و خورشید ایمان  مردم در آخرالزمان حیات

و عشق و فتح سرد خواهد شد و سرنوشت بشر به سوی تباهی و قهقرا کشیده خواهـد شـد. فرخـزاد در قسـمت     

د؟ و پنجـرۀ  آیا صدای بیداریِ تو جوانان و مخاطبان را هرگز بیدار نخواهد کر»گوید که نهایی خطاب به خود می

او صدای خود و تمام شاعران هم عصر خود و سایر دوران را که غیر از مدح « نور را به سوی آنان نخواهد گشود؟

خواند. همانند صدای بسیاری از شاعران و ادیبان هم عصر ما که بـر شـمردن   اند زندانی میبه روشنگری پرداخته

 ر خارج است.اسامی هر یک از آن بزرگواران از حوصله این مختص

 گیرینتیجه

فروغ بر اساس یک کهن الگویی که در ادیان و اساطیر ریشه دارد؛ به مکاشفۀ در باب قیامت پرداخته اسـت و آن  

نگـاهی داشـته   را به بهترین روش بیان کرده است. او در این سروده به مکاشفات تورات و انجیل و آیات قرآن نیم

پـرورش  « تولدی دیگر»بپرورد و در شعر خود بگنجاند. دغدغۀ فروغ بعد از  است و آن را توانسته با مهارت کامل

های خود را ختم شد؛ وی آخرین آیه« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»یافتن در دامن ادبیات معاصر بود که به 

 شنونده سر داده است.که دیگر آسمانی نیست در فضای بی

 ☘☘ ☘ 
 

 ی فروغ فرخزادهای زمینی با صداخوانش شعر آیه

ht t ps ://www.aparat .com/v/1nZ1z/l aquo3%B%D%2A%2DB2%C%D27%21%1zwnj 3%B%D%21%1D%2A%1DB2%C_ %D%2B%2D%25%1DB

2%C%D%27%1DB2%C27%raquo3%B%D1%2B_ %D%2B%0D%2B%1D%2B1_%D22%1_ %D%2B%5D%2AF%D%2A3%1A_ %D%21%1D%2B%1D

%22%1D%2BA_ %D%21%1D%2B%1D%2AE%D%2B%2D%2A%1D%2AF 

 

 

 "تولدی دیگر"/ از کتاب های زمینیمتن شعر آیه

ht t ps ://f oroughf arokhzad.bl og.i r /15/41/1312/%D%2A%2DB2%C%D21%1-%D%21%1D%2A%1DB2%C-

%D%2B%2D%25%1DB2%C%D%27%1DB2%C 

  بازگشت به نمایه
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https://www.aparat.com/v/9nZ1z/laquo%3B%D8%A2%DB%8C%D9%87%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%26raquo%3B%D8%9B_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%88_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%3A_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.aparat.com/v/9nZ1z/laquo%3B%D8%A2%DB%8C%D9%87%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%26raquo%3B%D8%9B_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%88_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%3A_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://foroughfarokhzad.blog.ir/1398/01/15/%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://foroughfarokhzad.blog.ir/1398/01/15/%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C


1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 دارید ۀلحظ 55

 

 لحظۀ دیدار
 محمود مستجیر

 رومی ست با موالنا جالل الدینِی تبریز ی دیدار شمسِبازسازی تخیّلیِ لحظه ،هاین نوشت
 

ای دیگر، در شاید روزانه بیش از هر واژه "عشق" ۀواژ

را برای شود و آنو شنیده میهر زبان، گفته، نوشته 

گویند برند. مثال میبکار میخواه است هر آنچه دل

ستم. ولی همبرگر ه سفرم یا من عاشقِ من عاشقِ

ی آشوبگر را تنها برای آن درست آن ست که این واژه

روانی  ای که رامش، هیجان و آرامشِی صمیمانهرابطه

 به ما می بخشد، بکار بریم.

دیدار با یاری  نخستین بار قرارِ هنگامی که برای

بیداری وفردا، در خواب میدِداریم، همه شب را، به اُ

او می رویم و از هم  بریم. فردایی که به دیدارِسر میهب

فرداست. فردایی که راه بر  خیالِ ،ما خیالِ یهدیدارش سرمستیم. هم مِاکنون در رویای خود از تجسّ

 م می نماییم. ی دیدار را مجسّی پندار خود لحظهدهما بسته و پیوسته در پر خوابِ

خود دیگر را بهآید که در راهی نگاهی، نگاهِ گاه پیش مییست. گاه و بیقبلی ن ی دیدارها با قرارِاما همه

گویند که انگار دل می رازِ شوند وخورند، آشنا میآن، دو نگاه با هم چنان پیوند میخواند و در یکمی

 یرینه بوده اند.د دوستانِ

 من ز چشمش، چه پیام هاست هر دم به دو چشمِ 
 

ر نخستین ازین گونه بوده است؟ چه رفت و چه گذشت د یشمس تبریزبا  موالنا جالل الدین نخستین دیدار 

شیفته ی گفتار و  موالناچه دید و ازو چه شنید؟ آیا تنها  شمس در چشمانِ موالنا!؟  دیدار این دو اَبَر مرد

 هم فریفته ی رفتار آن روح بزرگ گردید؟ شمسشد یا  شمسار کرد

کوتاه  .مردی بود ناسازگار، بی باک و رُک. هیچ چیز او را خرسند نمی کرد. به کسی دلبستگی نداشتشمس 

 سخن این که هیچ گرد تعلقی نمی پذیرفت. آزاده ای بود بی آرام، روشن بین و برخوردار از شعور نبوت.

توه آمده، عرصه بر او تنگ شده بود. مدتی بود که در اندیشه ی سفر بود. کم کم، اندک مال از زندگی سخت بس

دنیایی که داشت، فروخت. سرانجام شبی تصمیم نهایی را گرفت. با خود گفت باید رفت. پس همان شبانه وسایل 

 اب رفت.خوهضروری سفرش را فراهم آورد. سپس کنار پنجره، رو در روی آسمان، دراز کشید و ب

بارش را به سر سان رهنوردان، عصایی را که یادگار پدرش بود برداشت، کولهپگاهان، همین که سپیده سر زد، ب

را بردوش گذاشت و راهی سفری بی مقصد شد. تنها امیدش این بود که شاید درین گلگشت به آن آویخت. آن

 صاحب نظری یا انسانی باز رسد.
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زه، خنک و دلپذیر بامداد، او را سرحال آورد. از نانوایی سرکوچه دو نان داغ خرید و از از خانه بیرون آمد. هوای تا

 گاه با عزمی  استوار، سفر بی فرجام خود را آغاز کرد. بقالی هم مقداری پنیر. آن

د های باریک و خلوت گذشت. از شهر بیرون شد و به جاده ی کاروان رو رسید. خورشید با لبخنشتاب از کوچههب

 شمسگرم و گلگونش از افق خاوران رخ می نمود. چهره ی گُر گرفته ی شفق، شادی های نهفته در دل و جان  

آورد. رو در روی خورشید ایستاد. نیایش کرد، آواز خواند، را بر انگیخت. دیدن آفتاب همواره او را به وجد می

سحرخیزی شد که در ایوان آبی آسمان بازی مدتی هم محو تماشای فوج کبوتران  .دست افشانی و پایکوبی کرد

کردند. پس به راه خود ادامه داد تا به جویباری، کنار کشتزازی، رسید. لب جو نشست. دست و رویی شست و می

سفره ی رهتوشه اش را گشود. تکه ای از نان تازه را برداشت، اندکی پنیر روی آن گذاشت و یک لقمه ی قاضی 

 ها و لذت شروع به خوردن کرد، سپس چند مُشت آب هم نوشید و باز به راه افتاد.فراهم کرد. آنگاه با اشت

اینک سرخوش و نیرومند، با اشتیاق به کوه و دشت و دمن نگاه می کرد و به آن همه گوناگونی موجودات در 

اداب، به طبیعت، می اندیشید. به پرندگان، به گله های گاو و گوسفند، به دشت تا دشت گیاهان جوراجور و ش

نگریست. او می اندیشید فریب میهای زیبا و دلآب، به آفتاب، به زمین، به آسمان و به آن همه رنگ

ترین جانوران چون شتر ترین جاندار چون مورچه درست همان سازمان و نیازمندی ها را دارد که بزرگکوچک

کنند و از مرگ می ند. تولید مثل میخورکشند. غذا میکنند. نفس مییا فیل. همه برای معاش، تالش می

 کوشید دریابد مقصود و مقصد از آفرینش این همه انواع چیست!؟میشمس هراسند. 

کشید. اکنون آفتاب باال آمده، هوا ر کجا سر میهو نگاهش مانند پرنده ای وحشی، به راه می رفت، می اندیشید

سو سو و آننگ پیموده، خسته و گرما زده، شده بود. اینسره چند ساعت راه را بدون درگرم شده بود. او که یک

گشت تا دَمی بیاساید. از دور سواد روستایی دید، پس بدان سمت رهسپار شد. در پی یافتن آرام جایی خنک می

جا تاالبی دید که دور تا دور آن را درختان بید مجنون در برگرفته، نقش گیسوان رفت تا به جالیزی رسید. در آن

گه در سایه زالل آب، تابلویی دل انگیز پرداخته بود. نخست سر و رویی صفا داد، آن یها بر سینهته ی آنآشف

سار درختی نشست، پاهایش را دراز کرد و به تنه ی آن تکیه داد. برای دمی چند چشمانش را بست و آسود. 

 آرامی مشغول خوردن شد. هپس از آن دستمال سفره اش را گشود و ب

زبان که متوجه مرد بیگانه شده بود، دورادور او را زیر نظر گرفت و نرم نرمک به او نزدیک شد. سیمایی دید پالی

 :دوش ریخته. با فروتنی به او گفت تلخ با نگاهی نافذ وموهای جو گندمی بر

 خیر، راهی کجا هستی؟هر بسالم درویش. اوغو -

 جهنم. -

 چرا جهنم؟ -

 چون درِ بهشت را گِل گرفته اند. -

 چرا؟ -

 چرا؟ چون مشتری ندارد. آیا تو کسی را می شناسی که سزاوار رفتن به بهشت باشد؟ -

 نه واهلل. این حرفت خیلی درست است.  -

پالیزبان چشمش به سفره او افتاد، بی درنگ بیلش را زمین گذاشت. رفت و با خربزه ای در دست، بازگشت. برابر 

 قاچ کرد و بر سفره ی او نهاد و گفت :نشست. چاقویش را از جیب در آورد، أن را  شمس
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 بفرمایید کامی شیرین کنید. -

 خورد. اما پالیزبان گفت :هتشکر کرد و هم تعارف که از نان و پنیر او ب شمس

 پرسید :. شمس ناهار خورده ام -

 آیا این زمین مال تست؟ -

کَنیم، برای یک تا شب جان می ها مال ارباب است. صبحنه. ای برادر خانه خرس و کاسه ی مس. همه ی این -

 پرسید : شمسلقمه ی بخور و نمیر. خودم این جا کار می کنم، زن و بچه هام خانه ی ارباب. 

 جا شیخ یا مال و پیش نماز هم دارید؟در این -

 آقا. و با انگشت چراگاهی وسیع را نشان داد و گفت :  شیخ احمدبله. حاج  -

 او و گوسفند هم مال اوست.آن چراگاه با آن رمه ی بزرگ گ -

 کند؟آیا این شیخ، کار دیگری هم می -

  -خنده اش گرفت  شمس  -بله، ما روستاییان را می چاپد و به اندازه ی یک گاو می خورد  -

 خُب نگفتی رهگذر، کجا می روی، به زیارت؟ -

 شده بود گفت : شمسنه. به نا کجا. دهقان که شیفته ی منش  -

 کلبه ی ما بیتوته کن. پس امشب را در -

 ممنونم. مزاحم نمی شوم. -

 ما را خوشحال می کنی. -

پذیرفت. عصر همراه پالیزبان به خانه ی محقر روستایی او رفت. سر راه، سَر در خانه ای دید زیبا، بلند و  شمس

 با شکوه. پرسید:

 این جا منزل ارباب است؟ -

 است.حاج شیخ احمد نه این خانه ی  -

د فرو رفت. شب آبگوشت خوشمزه ای با زن و پنج فرزند دهقان، که از دیدن مهمان بسیار سخت در خو شمس

هیجان زده شده بودند، خورد. پس از شام هم کمی با کودکان سرگرم و با خانه خدا گفتگو کرد و بعد از آن 

صدا از در بیرون خزید خوابید. صبح هنوز آفتاب نتابیده بود که بیدار شد. بقچه ومنتشایش را برداشت، بی سر و 

در ردیف جلو پای موعظه شمس کردند. و به مسجد رفت. روستاییان با شگفتی به این بیگانه سالم و کرنش می

 ی حاج شیخ احمد نشست. 

کشند بی اجر نخواهد ماند و شیخ با خواندن چند آیه به روستاییان نوید داد که رنج و زحمتی که درین دنیا می

گاه به توصیف بهشت پرداخت که دارای سبزه زارانی پاک و بهشت دریافت خواهند کرد. آنپاداش خود را در 

پاکیزه ست. آکنده از گل و گیاهان رنگین و عطرآگین که در تن و جان آدمی بهجت و سرور می آفریند. افزون 

 شمسوقت   زاران خوشبوی آن، جوی های پر از شیر، عسل و شراب ناب جاریست. درینبرین در میان چمن

 پرسید :

کنند و ما گدا گشنه ها را به دنیای نا دیده و نا یا شیخ چرا ثروتمندان شیر و عسل را در این دنیا میل می -

 دهند؟ شیخ پاسخ داد:شناخته ی دیگر حواله می
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در عوض آنان در آن دنیا در آتش جهنم می سوزند و شما به بهشت می روید. بعد سخنش را ادامه داد که به  -

شمس مال دنیا دل نبندید.  ثروت چون چرک کف دست است، هر که بیشتر دارد کثیف ترست. درین وقت  
 ناگهان از جا در رفت و خشمگین داد زد : 

با این حساب جناب شیخ، شما با آن همه رمه، خانه و مال و منالی که داری باید کثیف ترین جانور این روستا  -

 زگزاران بر پا شد. شیخ خشمگین گفت :باشی. ناگهان همهمه ای میان نما

 خفه شو مردک نادانِ فاسد و رو به نوکر قلچماقِ چماق در دستش کرد و گفت : -

 به این الت بی سر و پای بی سواد یک درس حسابی بده تا دیگر ازین غلط ها نکند؟ قاسم  -
 

شمس از معرکه بیرون بردند. شتاب هحرکت کرد اما دهقانان مانع شدند و او را ب شمسبا چماقش بسوی  قاسم
 بی تاب و برافروخته، به راه افتاد.

شد. شب ها در ها و فکرهای خود میاو روزها گاه تنها، گاه همراه کاروان ها راه می رفت و سرگرم خیال

کرد. در مسیر خود در هر آبادی و شهری، چراغ به دست، کاروانسراهای سر راه، یا انبارهای علوفه استراحت می

اوحدالدین به مالقات  بغدادگشت. اما هرچه بیشتر می جُست، کمتر می یافت. در نبال گمشده ی خود مید
بست. در هر کجا به دیدار  شیخ شهاب الدین سهروردیچندی دل به اندیشه های  حلبرفت. در  کرمانی

کرد. ایرادهای اساسی می صوفیان، عارفان، زاهدان و دین مداران صاحب نام می شتافت و با أنان بحث و مجادله

، معلم برجسته محیی الدین عربیگریبان  دمشقگرفت. در ها میبه آرا و اندیشه های سست و بی پایه ی آن

ی عرفان را گرفت، سخت به او پیچید و گفت : تا کی می خواهی با این سخنان پوچ و بی محتوا مردم را گمراه 

 : رابر او وامانده بود. به او گفتبکنی!؟ فیلسوف و عارف نامی آن روزگار در 

 .فرزند تازیانه می زنی سخت 

دریافته بود که این صوفیان، زاهدان، واعظان، فیلسوفان و این آخوند های مدرسه ای چیزی بارشان  شمس

نیست، جز کوته نظری، خود بزرگ بینی، ادعاهای پوچ ، مردم فریبی و مرید خر کردن. دلسرد و نومید ازین 

کردند. او هم چنان به را، نه سیراب که تر هم نمیکه سرابی بیش نبودند و کام تشنه وحقیقت جوی ویدیدارها 

 راه خود ادامه می داد. 

از خدا خواستم تا از مستوران خویش کسی را به من نشان دهد. از من پرسیده شد، اگر او را "گوید: می شمس

 را نشانش دادند. قونیهگاه راه  . آنجاندهد : پاسخ می  شمسنشان دهیم چه در ازای آن می دهی؟ 

جا گاه ازین و آن، نام واعظ و رسید. در آن قونیهشهرهای بسیاری را گشت و گذشت تا سرانجام به  شمس 

. به او می گفتند هر روز صدها نفر از گوشه و کنار شهر پای جالل الدین محمدپیشوایی را می شنید به نام  

 مریدان و پیروان فراوان دارد.  منبرش گرد می آیند و

را ببیند و او را هم محک بزند. سراغ خانه اش را گرفت. به مدرسه ای موالنا در پی فرصت مناسبی بود تا شمس 

 نماز بود، سر زد اما موفق به دیدارش نگردید.که در آن درس می داد، رفت. به مسجدی که پیش

پی و پیرامون مردی روحانی روان بودند که با جاه و جاللی  روزی در راه به جمعیت انبوهی برخورد که در

آسانی فریب این عمامه به سرها را می خورند هکه از سادگی آدم هایی که ب شمسگیر بر اسبی سوار بود.  چشم

 خشم می آمد، از کسی پرسید :هو گوسفند وار از آنان پیروی می کنند، ب
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 داد : این دیالق کیست؟ او پاسخ -

 ست. پیشوای دین و ستون شریعت اسالم.جالل الدین محمدباش مرد. این خداوندگار  با ادب -

با شکوهی  خان شکر ریزانبود، بیرون آمده از  کاروانسرای پنبه فروشاناز مدرسه ای که در  موالناآن روز 

کردند و او ز میسوی خانه پیش می رفت. پیش پیش موکبش جارچیان راه باهتمام، سوار بر باره ی راهوار خود، ب

داران و مریدان جان نثارش حلقه وار، گرداگرد او سان عبور موکبی شاهانه راه می پیمود. دوستهبا فرّ و غرور، ب

با وقار و با گام های استوار، از میان انبوه خلق، شمس را گرفته همراهش پیاده راه می سپردند . درین هنگام 

تر رفت و با درودی رسا نزدیکشمس خیال های خود بود، لذا متوجه او نشد. سرگرم موالنا خود را به او رسانید. 

رو به او نمود. مردی دید ژولیده، گرفته، با  موالنااو را متوجه حضور خود کرد. ، و گرفتن دهنه اسب وی

ز درود او را با لبخندی شیرین و مهرآمی . موالناچشمانی درشت، نگاهی نافذ و خشمگین اما دوست داشتنی

پاسخ گفت، با نگاهی سرشار از محبت به او نگریست و جویای حالش شد. همین فروتنی و واکنش دوستانه ی 

درخششی اثیری دید. او موالنا در چشمان  شمساو را که برافروخته بود و آشفته، اندکی رام و آرام کرد.  موالنا

 گفت : موالنابه  شمسیده، نیست. هایی که تا کنون ددریافت که این مرد کس دیگریست و از قماش آن

چوپان همیشه در پس گله راه می رود تو چرا پیشاپیش آن هایی ، رهبری، ها؟ براسب سوار نیستی بر گٌرده ی  -

 این جانوران سواری و با تشر به او حکم کرد: پیاده شو، همراه شو. هموار شو.
 

درشت، رُک و بی پروا سخن نگفته بود. اما در  ازین عتاب، سخت جا خورد. تا آن روز کسی با او چنین موالنا

 افزود : شمسهم از آن آگاه بود. موالنا گفتار این مرد واقعیتی بود که 

تو که خدا نیستی که براوج نشسته ای. هنگامی که باالتراز دیگران می نشینی، تنها می شوی. این تنهایی ترا از  -

به آفتاب، این چشمه ی نور که می خندد و می تابد، نگاه  شادی های زندگی و مردم دور و اندوهگین می کند.

کن و از آن بیاموز که با چه گرمی و نشاطی از آسمان به زمین فرود می آید. به زمین بنگر که همه نعمت های 

جهان و زیبایی ها در آن می روید ولی افتاده تر از آن چیزی نیست. از درختان سرسبز فراگیر که چگونه همراه 

کنند. چون کوه مغرور و تنها مباش. خورشید شو، درخت و زمین شو. و نسیم دست می افشانند و شادی میباد 

 از آن جایگاه پوشالی و پوچ که برای خود ساخته ای، پایین بیا، پیاده شو.

آن که بی باده کند حس کرد  موالناچون آینه ی صبح، بی غبار و موثر بود.  شمسسخنان ساده و آمرانه ی 
در نخستین دیدار، تار و  شمسدر برابر نیروی برتر اراده ی او بی اختیارشد.  موالناهمین مردست.  ست مرام

تنیده بود را از هم درید و او را از پرده ی  موالناپود غروری که جاه و حشمت فقیهانه بر گرداگرد وجود 

شاهینی را بر بال های ناتوان خود  هم چون کبوتری که سایه ی سنگین موالناپندارهای خویش بیرون کشید. 

 یله شد.شمس احساس کند، در برابر 

گفت. چه که میشد که نشأت گرفته از ایمان پایداراو بود به آن شمسافسون صالبت ونیروی فرماندهی  موالنا

نشان از وارستگی و  شمسسخنانش از دل بر می خاست، ناچار بر دل می نشست. افزون برین ظاهر ساده ی  

ست از غیب با خود نجوا کرد که این مرد فرستاده ایموالنا، ها بودنش از هر گونه قید و بند و تعلق داشت. ر

برای هدایت من. به نظرش رسید که پیش ازین، در خیال یا خواب مژده دیدن این مرد را شنیده است! یادش 
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حاجاتت کسی به او می گوید :  . در خواب دیددر میان گریه خوابش در ربودآمد که دیشب هنگام سجود، 
 از او پرسید : شمساست.   غریبیقین کرد، این همان  موالنا. گر غریبی آیدت فردا ز ماست - رواست

 یادت هست؟ -

او را در برابر خیل پیروانش خوار و  شمسبه قدری گرفتار اوهام خود شده بود که صدای او را نشنید.  موالنا

 کوچک کرد.

اسب فرود آمد. مریدان که شاهد جسارت مرد بیگانه به موالی خود بودند، هجوم آوردند تا بی اراده از موالنا 

گرفت و ازو  شمسرا روی شانه های بال عبایش را باز کرد، آنموالنا سزای او را کف دستش بگذارند ولی 

 پرسید :

 نام مبارکت چیست؟ -

 شمس. -

 چشمه ی نور، برای شام تار منی. -

رفتار خشن او را  موالناهنگامی که دید شمس  د که تا آن زمان در کسی ندیده بود.چیزی دی شمسدر موالنا 

اش را یافته است. همه ی این پیشآمدها، بیش از چند دقیقه با چه لطفی پذیرفت، او هم دریافت که گمشده

 طول نکشید.

مد، پیاده بسوی را محکم در دست گرفته، پیشاپیش جماعت حیرت زده ازین پیشآ شمسدست موالنا اکنون 

خانه روان بودند. مردم از گوشه و کنار سر می کشیدند و هجوم می آوردند تا این بیگانه را ببینند. هر کس از 

ظن خود نسبت به او گمانی می زد. یکی می گفت از لولیان خانه به دوش است. دیگری جادوگرش می نامید. اما 

تاده از غیب می دانست که پاداشی بود برای دلتنگی، را هدیه ای فرسشمس حس دیگری داشت. او  موالنا

 .موالنابود از آرزوهای  شمس ترجمانیشکیبایی و گریه های شبانه اش. 

 دستگیری هر که پایش در گِلست ترجمانی هر چه ما را در دلست
. چون به می خواست هر چه زودتر از دست این مردم رها و با او تنها شود پس برفتن خود شتاب بخشیدموالنا 

به درون سرای رفت و از آن جا یک راست به کتابخانه شمس در خانه رسید بی هیچ حرفی با همراهانش، تنها با 

 . اش وارد شد. در را بست و بی درنگ، رو به روی هم نشسته، سخن آغازکردند

گفت و گو بودند  چنان گرم موالناو شمس . پس از چندی در باز شد. خادمه ی خانه دو لیوان شربت خنک آورد

ساعتی بعد برای ناهار، . آنان، بر زمین نهاد و بیرون شد او سینی نوشیدنی ها، را کنار. که متوجه ورود او نشدند

 و گذاشت آنجا بر مجمعه ای از خوراکیها را آورد اما دید شربت ها هنوز نوشیده نشده. پس سینی غذا را نیز

 دید شگفتی با اما تا ظرف های خالی را ببرد  آمد اتاق درون به ادمهخ بار دیگر که بود شده تاریک هوا  .رفت

 . است باقی مانده نخورده دست وخوردنی ها، هم چنان نوشیدنی

اندیشه چه گذشته است!؟ در دراز نای شب، هرگاه اهل   ابر مردان این میان خلوتسرا آن در داند نمی هیچ کس

در پگاه بود که هردو برای شستن دست و . روشن استخداوندگار  خانه بیدار شدند، دیدند چراغ کتابخانه ی

 .به مسجد و مدرسه نرفت دیگرموالنا از آن روز به بعد  .روی از اتاق بیرون آمدند

 "از بر ما نقل مکن  "گفت مرا عشق کهن :  
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 آری نکنم، ساکن و باشنده شدم  "گفتم:       
از خود نوشته است :  مقاالتی کس و کار. او در کتاب اینک شصت سال داشت، آواره ای غریب و بشمس 

انگار  موالنااکنون در کنار ملول شده بودم. در جستجوی کسی بودم تا رو بدو آرم و او را قبله سازم. 

زیبایی راستی و مزه ی دوستی را دید و  موالناگمشده اش را که سال ها در پی آن می گشت، یافته بود. او در 

 چشید.

برهان الدین و  سلطان العلماهای سخت دینی پدرش اال سی و هشت ساله بود. از کودکی زیر آموزشحموالنا 
و امر به معروف و نهی از منکرهای آنان قرار داشت. در هژده سالگی بر منبر رفت. در بهار جوانی،  محقق ترمذی

محقق همین اوان به اصرار در بیست و چار سالگی، جانشین پدر شد و به وعظ و ارشاد مردم پرداخت. در 
، سراسر شمسرفت. زندگیش تا لحظه دیدار دمشق و   حلببه مدت هفت سال برای تحصیل به  ترمذی 

، تفسیر، لغت، حدیث، روایت و فراگرفتن زبان قرآنکالم، فلسفه، فقه،   های گوناگونِخواندن و از بر کردنِ کتاب

را هم بارها خوانده و شعرهای  عربو  ایرانعران نامدار های عربی، ترکی و اندکی یونانی بود. دیوان شا

خواهش را از بَر کرده بود. به همین سبب در جوانی در همه ی علوم نقلی و عقلی متبحر وفرزانه ی یگانه ی دل

 ایرانو  شاماتگذشته به  روم دوران خویش شده بود. آوازه ی او با عنوان فقیه، مفتی، زاهد و عالِم از مرزهای 

سیده بود. شوق و حرصی که به یادگیری داشت او را از بهره مند شدن از بازی ها، سرگرمی ها، خواهش ها، ر

 خواست ها وسرخوشی های دوران کودکی و جوانی بازداشته بود.

کرد. اما هر روز صبح زود از خواب برخاستن، مراسم نیایش اکنون در خانه ای سرشار از نعمت و رفاه زندگی می

خواندن، ملولش کرده بود. از روزه های پی در پی گرفتن فرسوده شده بود. ازشب ها تا دیر قرآن آوردن و جا هب

 دن، گریه کردن و یا رب یا رب سر دادن، بیزارشده بود.رهنگام کتاب خواندن، نمازگزا

 از یا رب من به یا رب آمد        از بسکه شنید یا ربم چرخ 
بی سواد، همرهان سست عناصر ه کردن و درس دادن افسرده اش کرده بود. از پیش نماز بودن، هر روز موعظ

بی شعور، متعصب، چاپلوس و دروغگوی پیرامونش دلش گرفته بود. غم بی همزبانی زندگیش را تاریک، کسالت 

رت بار و تهی از هرانگیزه ای کرده بود. گاه گاهی به بی حاصل بودن دانش، بی ثمر بودن شوکت فقیهانه و شه

کرد و به پوچ بودن همه ی این ها، که چیزی جز سراب و نقشی بر آب نبود، می اندیشید. این دانش ها و فکر می

 "جاه و جالل ها چون عنکبوت ها دور تا دور زندگانی او را با کارتنک، تنیده بودند. او می دید همه چیز دارد جز 

نش آرزوی یک همزبان،  یک انسان، یک ناجی را می خانه ی جاچیست! در نهان "آن  "دانست هم نمی "آن 

 کرد. 

   بیا، بیا، که شدم در غم تو سودایی 
 درآ،  درآ  که به جان آمدم ز  تنهایی      
 نفس نفس زده ام ناله ها ز فُرقت تو 
 زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی      
      *.*.**. 

 بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست 
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 بگشای لب که قند فراوانم آرزوست      
 طوری عرصه براو تنگ شده بود که شهر برایش زندان بود.

 واهلل که شهر بی تو مرا حبس می شود      
 آوارگی به کوه و بیابانم آرزوست       

 چون پرنده ای خوش آواز در قفس، گاهی پنهانی زمزمه ای می کرد و شعری می سرود : موالنا 

 واندر خور گام و کام من گردد؟ ن قفس، چمن گردد؟کی باشد کای 
 یا : 

 مُهرست بر دهانم و افغانم آرزوست گویاتر ز بلبلم اما ز رشک عام  
  

بدون این که این شعرها را برای کسی بخواند، 

از شاعری ننگتر کاری زیرا در تبار آنان 
آرزوی  موالنا. درین تنهایی و تاریکی نبود

نور و هم زبانی را می  درخشیدن شاخه ای از

کرد. در چنین حال و هوا و تنگنای روانی بود 

و ابرویش می جهید و دلش می تپید  که 

می آمدش به چشم همین لحظه نقش او 
رخ نمود و تابان شد. ناگاه حس کرد دَر قفس را گشودند و آن قناری غمگین و تنها اینک می تواند شمس که  

 ندگان و به آسمان ها پرواز کند.به گلستان ها، به میان فوج پر

 این ها همه از میانه برخاست وآن لحظه که عشق روی بنمود 
یک باره به همه ی عزت و فر و شکوه زندگانی فقیهانه ی خود پشت موالنا ، شمسازین پس به درخواست  

موالنا نمی پرداخت.  کرد. دیگر کتاب نخواند، تدریس نکرد، از خانواده اش جدا شد حتا به ادای مراسم مذهبی 
تولدی  موالناهم معشوق او گردید ازین هنگام به بعد  موالنانیز عاشق شمس شد هم معشوق او.  شمسعاشق  

 دیگر یافت.

      *.*.*.* 

در او به وجود آورد، به سادگی سخن گفته  شمسا در غزلیات بسیار از تحولی که  اندکی امّمثنوی در موالنا 

کشتی هستی او را که در مِه متراکم دریای زندگی، گیر کرده بود ناخدایی کارکشته شد  شمساست. در واقع  

 درستی می دانست از ساحل نجات چه اندازه دور است.هیاب بود و بکه مجهز به قطب نما و ژرف

و نه نیی تو دیوانه نیی، الیق این خارد و به او درس می دهد و می گوید :  را باال می بَموالنا پله پله شمس 

توان به مقصود رسید و به معشوق . چرا؟ چون با عقل دوراندیش نمیرفتم و دیوانه شدم گوید :می موالنا

 دست یافت. عقل انسان را گرفتارسود و زیان می کند. زیرا:

 عقل آن جوید کز آن سودی برد.  
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آن گونه دیوانه هایی که در از آن حرف می زند از شمس الزم به توضیح است، این دیوانه و دیوانگی که  

تیمارستان از آنان پرستاری می کنند نیست. این دیوانگی رهایی از انجام آداب، آیین ها و سنت های دست و پا 

گیر و دوراندیشی های عقل لست. موانعی که روند زندگی واقعی را کُند می کند. بنابرین باید از عقل پرهیز کرد 

 ار گرفته ولی بهره ای به دست نیاورده بود.کهزیرا که پیش ازین، آن را ب

 بعد ازین دیوانه سازم خویش را  آزمودم عقل دور اندیش را 
 در واقع این گونه دیوانگی مرحله ای واالتر از عقل است و برای رسیدن به مقصود راه را کوتاه می سازد.

 دیوانه ی پا برهنه از آب گذشت عاقل کنار جوی تا پل می جُست 
ن ریسمانی بر گردن یا کُنده ای بر پای ماست که فضای جوالن اندیشه ی ما را محدود می کند. باید خرد چو

می گوید آنگاه  موالناکنده را از پا و ریسمان را از گردن گشاد و گُسست تا میدان تاخت و تاز ما گسترش یابد.  

 که بندها از دست و پایم گشوده شد :

  قلگرفتم گوش عقل و گفتم : ای ع 
 برون رو، کز تو وارستم من امروز      

 سرمست نیی، وز طرب آغشته نییمی گوید که :   موالنابه  شمس

به گونه ای هستی اش لبریز ازشوخ و شنگی  و رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدممی گوید :  موالنا

 و سرمستی می شود که می سراید :

 رقاص تر درخت درین باغ ها منم    
پس تن و جانش سرشار ازموسیقی، شیدایی، شادی و خوشحالی می گردد. یک روز از بازار زر فروشان با  از آن

گروه مریدان می گذرد. هنگامی که کوبه های نرم و آهنگین چکش زرگران را بر سندان ها می شنود، خلجانی 

، مراد و مرید الح الدین زرکوبصدر خود احساس می کند. سرتا پا پر از هیجان می شود. آنگاه که برابر دکان 

محبوبش، می رسد آن چنان شور و حالی به او دست می دهد که واعظ پر آوازه، فقیه بی بدیل، مفتی و پیش 

نماز نامی شهر بی پروا، دستار از سر بر می دارد، عبا از دوش می گیرد، نعلین از پا به در می آورد و در میانه ی 

ه ی عابران و کاسبان، شورکنان و چرخ زنان، ساعت ها می رقصد. دست می افشاند بازار، زیر نگاه های شگفت زد

را در پیرانه سر به  صالح الدینو پای می کوبد. آن چنان شور و نشاطی در بازار و بازاریان می آفریند که حتا 

 رقص می آورد.

  زاهد کشوری بُدم، صاحب منبری بُدم  
 ن تو*زنا کرد قضا دل مرا عاشق و کف     
     *.*.*.* 
 از عشق تو برگرفته ام چغانه  در دست همیشه مُصحفم بود 
 شعرست  و دوبیتی و  ترانه  اندر دهنی  که  بود  تسبیح 

رقص تا آن اندازه با هستی او سرشته می شود که می سراید پس مرگم اگر به زیارت خاک من بیایید، تماشای 

 سنگ گورم شما را به رقص می آورد.

 ترا خرپشته ام رقصان نماید  ر بر گور من آیی زیارتاگ 
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به او آموخته بود که  شمسمقدس وعبادتی راستین بود.  موالنارقصیدن و سماع همراه قول و غزل و ترانه برای 

 با رقصیدن غرور و نخوت را از  خود بتکاند و دور بریزد. 

ه خواسته بود با آهنگ دف و نی تشییع کردند. هجری قمری، پیکر او را چنان ک 712حتا پس از مرگش به سال 

پیشاپیش تابوت او هشت دسته قوال حرکت می کردند و پیروانش چرخ زنان و سماع کنان تا آرامگاه، او را 

 ، مسلمان، مسیحی و یهودی در مرگ او سوگوار بودند.قونیههمراهی نمودند.  مردم  

در زندگی حساب سود و زیان و نام و  خیالی و شکی تو زیرککی، مستبه من گفت :  شمسمی گوید موالنا 

 ، ساده و نادان گشتم.، هول شدمشدمگول ننگ می کنی، خیاالتی و شکاکی. به خواست او 

خود را برتر از دیگران می دانی، مراد  تو شمع شدی، قبله ی این جمع شدی. می گوید :  موالنابه  شمس

 رفتم، چون دود، پراکنده و بی نام و نشان گردیدم. جماعت شده ای. برای دل او از همه کناره گ

 .جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم 

را که بی حد و راه شهر عشق شمس افزون برین  
 نشان می دهد که از آنجا : موالنابه   کرانه است

 .هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست 

من  شیخی و سری، پیشرو و راهبری.گفت :   شمس

امر تو را بنده همه ی آن منصب ها دل کندم و تنها  از 
 .شدم

سرانجام می  موالناپس از همه ی این تحول ها بود که 

 سراید :

 مرده بُدم زنده شدم، گریه بُدم خنده شدم 

 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم 

 که : خندانم کرد آن گونه شمس  " گریه بُدم  "زنده ام کرد  شمس  " مُرده بُدم  "

 چون گل همه تن خندم، نز راه دهان تنها. 

  یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا    یا :

 جان هر صبح و سحر همچو سحر خئدیدن     

فقیهی نامی، مفتی و خطیبی زبردست بود. او در چشم مردم، حاکمان و عالمان شمس پیش از دیدار با موالنا 

 :ز خلق کناره می گیرد، چرا؟ چون ا شمسحرمت داشت اما پس از آشنایی با 
 دیده از خلق ببستم چو جمالش دیدم  
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  یا : 
 همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد. 
 یا : 
 رای او دیدم و رای کژ خود افکندم.  

 بنابرین :

  جز قصه ی شمس الحق تبریز مگویید 
 از ماه مگویید که خورشید پرستم     

 ها از مرشد و مرادم بود که :  می گوید پس ازین آموزش موالنا

     تابش جان یافت دلم، واشد بشکافت دلم 
 اطلس نو یافت دلم، دشمن این ژنده شدم      

 و سرانجام :

 بنده و خربنده** بُدم، شاه و خداونده*** شدم  
                                                 

 (محمود مستجیر)     
 

 سرفتنه ی بزم و باده جویم کردی    گویم کردی * زاهد بودم ترانه

 بازیچه ی  کودکان   کویم  کردی  سجاده نشین با وقاری دیدی  

 ***خداونده : دارنده. مالک  خرکچی -**خربنده : چاوادار 

 

 ایمسوخته را پیشه وُ دکان وُ کار ما

 ایمآموخته بیتی دو وُ غزل وُ شعر

 ماست دیدۀ وُ دل وُ جان او که عشق در

  ایمردوختهبَ سه هر دیده وُ دل وُ جان
 

 موالنا

 

 

 بازگشت به نمایه
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 جرهات در حُادبیّ
 سعید سلطانی طارمی

 هستند؟ سوسیالیسم ۀتر شیفتخوبی با لیبرالیسم ندارند و بیش ۀگان غالبا میاندچرا روشنفکران و نویسن

ها ای سوسیالیستهپردازی این واقعیت که نظریه

کنند، تاثیِر مهلکی بر روشنفکران را بهتر ارضاء می تمایالِت 

ِت لیبرالی گذاشته است.
ّ
 نفوذ سن

 (هایک، روشنفکران و سوسیالیسم) 

0 

ی سوسیالیسم و لیبرالیسم سخن هرجا از مقابله و مجادله

هایی که آید. مقولهبرود پای عدالت و آزادی به میان می

 – اجتماعی –تر از این مکاتب سیاسی خود بسیار کهن

 هستند. اقتصادی

ها کنم پدیدهکردن با تاریخ معتاد شدم، به این شکل که سعی میذهنی بازی چگونه من به عادتِی ودانم کِنمی

پرسم انسان در کجای گیریشان نزدیک کنم. مثال از خودم میی شکلتوانم به نقطهو مفاهیم را تا جایی که می

ی ی خاصی را به عنوان نقطهتوانند نقطهها معموال نمیخود، مفهوم عدالت را کشف کرد؟ این نوع پرسش تاریخ

بار مورد آغاز در تاریخ یا جغرافیا تعیین کنند. پاسخ تقریبی پرسش یاد شده احتماال این است: آنجا که نخستین

ی برای خود برداشت و به اعتراض او ظلم واقع شد. روزی که مثال شریک شکارش  به هردلیلی سهم بیشتر

توانیم تصور کنیم آن که توجهی نکرد یا با خشونت پاسخ داد. اگر این نخستین آشنایی انسان با ظلم باشد، می

ی تر شد و از این نقطه پدیدهقویتر و خوری عادت کرد و قویی بیشتری برداشت در جریان زمان به چربحصه

کسانی نیز یافته به خود گرفت و زمندی فطریی که در نهاد آدمی بوده شکلی سازمانی آظلم و زورگویی برپایه

اولین کسانی هستند که همچون دیگر ستمگران ی انسانی را نادیده گرفتند...های اولیهکه سنن برابری در گله

ردلیلی، فرض کنید ها به هشدند برابری به آن معنی که در جمعشان موجود است ظالمانه است چرا که آنمدعی 

دانستند. در مقابل، کسانی دیگر ی برخورداری بیشتر میبیشتر و...خود را شایستهتر یا هوش داشتن جسم قوی

گرفت و هر دو طرفِ رقیب، دیگری را به زورگویی و ظلم کردند... به این ترتیب بحث در به تقاضای آنان اعتراض 

دو طرف، دیگری را شکست داد و از خود و یارانش رفع ظلم کرد و  متهم کرد و در جنگی که روی داد یکی از

ساالری خودرا ظالم و دشمن عدالت را اجرا نمود. جالب است که در طول تاریخ هیچ کشورگشا ، تاراجگر و جنگ

 ی نطق چنگیزخان را در مسجد بخارا به یاد داریم یا ادعاهای تیمور لنگ را... وعدالت اعالم نکرده. افسانه

ها، رد کرد بودن آنخبری از حاللداستان سلطان غزنوی و قاضی بست را که هدایای سلطان مسعود را با عذر بی
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ها ای سبحان اهلل زری که سلطان محمود به غزو از بتخانه»و مردی چون بونصرمشکان را به حیرت واداشت که : 

]ابوالفضل « روا دارد ستدن آن قاضی همی نستاند؟به شمشیر بیاورده باشد... و آن را امیرالمومنین)خلیفه( می

بود و محصول عدالت سلطان غازی سیف « حاللتر مال ها»( یعنی که آن زر از نظر بونصرمشکان 1370بیهقی 

اند. و عدالت هرکسی از دیگری الدوله سلطان محمود غزنوی. به این ترتیب همه به دنبال اجرای عدالت خویش

 متفاوت است. 

شده، آن را قرار گرفتن هر چیز در جای خود و عدالت یک مفهوم و معیار است. مفهومی که تعاریف ارائهدر واقع 

های سوسیالیستی فاقد آرمان برابری اند. و این با برابری تفاوت دارد و اندیشهدار تعریف کردهدادن حق به حق

مارکس و انگلس و نه پیروانشان به عنوان  دهند نههستند و تا جایی که حافظه و اسناد در دسترس من نشان می

اند. بلکه مدافع عدالت و دادن درست ی از نعمات اقتصادی نبودهرسوسیالیست خواهان برابری افراد در برخوردا

کند، تعیین اند.  ولی در دنیایی که قدرت، مختار است حق هرکسی را آن طور که اراده میدار بودهحق به حق

گویم عادالنه نیست که فرزند من چند زمستان با یک توجه داشت. من می حق به مدعی حق نماید، باید قبل از

لند پاریس سر گوید: عادالنه نیست که فرزند من دست کم سالی یک بار به دیزنیاورکت سرکند. دیگری می

 هایمان ربطی به هم ندارند. نزند. ما هر دو خواهان عدالتیم ولی عدالت

ی امور و تمام نعمات و حقوق مادی و معنوی عدالت یک مفهوم سیال است که همه منظور آن است که

درست و نادرستی میزان برخورداری  ،گیرند و آن به عنوان معیاراجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... ذیل آن قرار می

افراد جامعه به  یسنجد. عدالت اقتصادی مبتنی بر چنان توزیعی از ثروت است که همهها میافراد را از آن

نسبتی معقول و منصفانه از آن برخوردار گردند و عدالت اجتماعی و سیاسی مبتنی بر برخورداری برابر آحاد 

جامعه از امتیازات و امکانات اجتماعی و سیاسی است مثل حق تحصیل و ورزش و سالمت و بیان نظر و انتقاد و 

   های اجتماعی ، سیاسی ، هنری و...عضویت در نهاد

آزادی اما یک حق اجتماعی و سیاسی است که افراد جامعه حق دارند به صورت برابر از آن  برخوردار باشند. 

گیرد. های اجتماعی امروز، ذیل عدالت قرار میشود و همچون سایر مقولهآزادی هم باید با معیار عدالت سنجیده 

کنم قوله دارند، برایم نامفهوم است. مدام فکر میحقیقت آن است نظر کسانی که اعتقاد بر ناهمسازی این دو م

ی عدالت مرزهای آزادی را بشکند یا برعکس. در چرا باید این دو با هم برخورد کنند؟ چرا باید گسترش دامنه

اند اصال برخوردی ندارند. مگر این که ما برداشتی نامناسب از یکی یا هر دو حالی که این دو فاقد مرز مشترک

یم. کنهایی طوری معنا کنیم که از دخالت عدالت در آن عرصه پرهیز ته باشیم یا حق را در زمینهاینها داش

آزادی اگر شامل ایجاد اخالل در کیفیت زندگی دیگران باشد حتی از نظر استوارت میل هم محکوم است. آزادی 

ود اختصاص دهد، جایی برای اگر به معنی این باشد که هرکس هرقدر توانست مواهب اجتماعی و عمومی را به خ

کند و آنها را پشت مرزهای خرد انسانی ها را محدود میی آزمندیماند چرا که عدالت دامنهپذیرش عدالت نمی

های معینی تاکید کنیم. در شود  عنصر عدالت را کنار بگذاریم. و فقط به آزادی عمل در عرصهراند. البته میمی

ی عمل هان مواجه خواهیم شد. کسانی اعتراض خواهند کرد که آن شیوهخوااین صورت با اعتراض عدالت

است که در آورد. طبیعیبار برای جامعه فراهم مینوردد و پیامدهای فاجعهمرزهای زندگی با کیفیت را در می

 دنیای ما داشتن هرنظری آزاد است ولی نامعقول خواندن عدالت با دهان آزادی ناعادالنه است.
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عدالت است اگر عدالت  از نخستین تر ازشناسیم بسیار جوانمفهومی که ما میواین معنیبه اما آزادی

ست که در ذهن انسان شکل گرفته و تقریبا همسن و سال تمدن بشری ست و رعایت آن یکی از مفاهیمی

تا قرن هفدهم است، در مقابل هی او در جریان تاریخ بودهای اساسی زندگی انسان و حرکت پیشروانهانگیزه

آزادی  ها خبری ازسیاسی معرفت وتقاضای انسان فلسفی و هایهیچ کجای زندگی اجتماعی و مفاهیم و مقولهدر

 نیست.

شده است. صدها ها ساختههای اعتراضی در برابر آنآجر به آجرتاریخ جهان و ایران با ظلم و استبداد و جنبش

ن ثبت شده است. مردمانی که علیه ستمگر یا اشغالگری به جنبش ضد ستم و اسارت و اجنبی در تاریخ جها

شان هم راه نیافته است. چند اند. ولی چنین مفهومی هرگز به مخیلهاند و برای رهایی خویش جنگیدهپاخاسته

در تهران منتشر شد که مربوط به اواخر قرن چهارده یا آغاز قرن پانزده « شهر زنان»سال پیش کتابی  به نام 

 «زنان تاریخ در -امروزی اصطالح به –اولین کار فمینیستی » ی کتاب آن راست مترجم در مقدمهمیالدی

ی آزادی به کار نرفته است. چرا؟ چون تا آن تاریخ آزادی حتی در ، حتی یک بار واژهآن سراسر در ولی. دانسته

 اجتماع نبود. ایتالیای دوران رنسانس هم به این معنی ناشناس بود و جزء نیازهای فرد و 

اند[ در شدهی زندیه از بیش از بیست شاعر حبسیه ]شعرهایی که در زندان سرودهتا پایان دورهخودمان  در ایرانِ

بی شاهزاده ی افشار که مرشان مسعود سعد سلمان تا آصادق تفرشی شاعر دورهدست داریم از سرسلسله

ای به آزادی کرده باشند. شاعرانی چون ناصر ارد که اشاره، ولی حتی یک مورد هم وجود ندمیرزا هم بودهرضاقلی

شناختند گوش فلک را کر خسرو، خاقانی، مجدهمگر و کلیم کاشانی بین آنهاست که اگر این مفهوم را می

 کردند.می

ای است و پدیدهداری آن را ساختهست که سرمایهخواهم تأکید کنم که آزادی محصول دنیاییدر این جا می

ست ایدورانت اولین تقاضای آزادی به مفهوم امروزی مربوط به نامهشود. در تاریخ تمدن ویلمحسوب می مدرن

کند که پذیرفته نویسد و برای مطبوعات تقاضای آزادی میسرا به پارلمنت بریتانیا مین شاعر حماسهوکه میلت

کری جان الک به عنوان نخستین  ذهن مدرن شود. این البته پیش از انقالب شکوهمند بریتانیا و شکوفایی فنمی

در تاریخ اروپاست. بعد از ظهور جان الک و پیروزی انقالب شکوهمند است که آزادیخواهی میلتون هم تأثیرگذار 

ی اگر همه»شود که باید چنان عادالنه باشد که شود و آزادی به عنوان یک حق فردی در اجتماع مطرح میمی

ی مردم جهان به همان ی مخالف داشت، همهداشتند و فقط یک نفر عقیدهمی عقیدهمردم جهان جز یکی، یک 

افتاد حق نداشت درجه حق نداشتند آن یک نفر را خاموش کنند که آن یک نفر اگر قدرت در دست او می

 [1322استوارت میل/ «]ی مردم جهان را خاموش کند.همه

2 

تر از لیبرالیسم ، که سوسیالیسم در نظر روشنفکران جذابی مهرنامهفرض موجود در پرسش مجلهاگر پیش

است، هنوز درست باشد، از نظر من نباید آن را  به امتیازات سوسیالیسم نسبت داد بلکه باید همان طور که 

ی روشنفکری در طول تاریخش های لیبرالیسم گذاشت. چرا که جامعهکند به حساب ضعفهایک هم اشاره می
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 و –کنم با هیچ سندی بشود این ادعا را رد کرد گمان نمی-است. ای به آزادی داشتهویژه شیفتگی و اتکای

در ادعا ملک طلق لیبرالیسم است چرا که آن را همیشه همراه دارد حاال بر آن سوار است یا سواری  آزادی

ی لیبرال  جلوی کلمه های آنی انگلیسی مراجعه کنیم همههانامهدهد موضوع بحث من نیست. اگر به لغتمی

اجتماعیی از عصر انقالب شکوهمند  -وقتی مکتب سیاسی « اندیش.آزادیخواه، آزاد»اند: یک چیز نوشته

[ تا دوران ما چنین خود را بر مسیر فکری روشنفکران گسترده است در مقابل سوسیالیسم وادار به 1722بریتانیا]

ی عمل آن قدر ضعف و انحطاط نشان داده که تمام در عرصهتوان احتمال داد که باشد، میعقب نشینی شده

اند. لیبرالیسم بیش از هرچیز در هایشان را با عالمت اشاره به نزدیک یافتهها از آن، مصداقنقدهای سوسیالیست

 یاست، در بقیهخودرا  آزادیخواه و آزاداندیش نشان داده -مالکیت، بازار و روابط پولی -های اقتصادیزمینه

تر تر و درستورز در جهت تقویت این زمینه کوشا بوده، از نظر او پرجلوهها هرقدر که اندیشه و اندیشهزمینه

است و نتوانسته هم مورد انتقاد واقع شدهتلقی شده و مورد حمایت و تشویق قرار گرفته و درست از همین نقطه

ی مهرنامه مطرح با این حال آنچه در پرسش مجله ها را ترمیم کند.های آشکارش سرپوش بگذارد یا آنبر ضعف

دی لحنی ی روشنفکران و سوسیالیسم است. او در این مقاله که در موارشده یکی از ادعاهای هایک در مقاله

داند که استعداد میکم سواداندیشه و قشری کم فروشان()کهنه روشنفکران را سمسارانِ، کندآمیز پیدا میاهانت

آنچه تعیین کننده تحوالت واقعی جامعه طی این دوره بود، مبارزه » نویسد:سوسیالیسم هستند، می ترویج ۀوسیل

مالی درآینده که تنها ای احتیت موجود بود با آرمانی از جامعههای متعارض نبود، بلکه مقایسه وضعبین آرمان

ی بیش از نیم قرن، تنها سوسیالیست ط»نویسد:و کمی بعد می« ها به عنوان الگو معرفی می کردند.سوسیالیست

ها بودند که چیزی شبیه به یک برنامه مشخص توسعه اجتماعی را عرضه کردند، تصویری از جامعه ای که قصد 

 نویسد:ی طریق میسپس در جهت ارائه« داشتند در آینده به آن دست یابند.

رعمومی هستند همچنان متمایل به آرمان با این حال، تازمانی که کسانی که در درازمدت تعیین کننده افکا»

های سوسیالیستی باشند، این گرایش ادامه خواهد داشت. اگر می خواهیم که از چنین پیشامدی اجتناب کنیم 

باید قادر به ارائه برنامه لیبرالی نوینی باشیم که بتواند قوه تخیل را به کار اندازد. باید از نو ایجاد جامعه ای آزاد را 

جویی روشنفکرانه تبدیل کنیم، یعنی عملی که احتیاج به شجاعت و شهامت دارد. آنچه کم داریم یک به ماجرا

شهر لیبرال است، برنامه ای که تنها دفاعیه ای از وضع موجود به نظر نیاید، یا نوعی سوسیالیسم رقیق آرمان

ای قدرتمندان )از جمله سندیکاها( شده نباشد، بلکه یک رادیکالیسم حقیقتا لیبرال باشد که باکی از حساسیت ه

رسد ندارد، برنامه ای که بیش از حد عمل گرا نباشد و خود را محدود به آن چیزی که امروز ممکن به نظر می

نکند. ما محتاج رهبران فکری مشتاق به کار کردن روی یک آرمان هستیم، هرچند که امکان تحقق یافتن آن در 

باید انسان های پای بند به اصول باشند و برای تحقق یافتن کامل آنها مبارزه آینده نزدیک ضعیف باشد. اینها 

کنند، حتی اگر امکان آن در آینده ای دور باشد. مصالحه های عملی را باید به دست سیاستمداران سپرد. کسب 

ی از انسان ها هایی هستند که می توانند الهام بخش قوه تخیل بسیارها هنوز آرمانو کار آزاد و آزادی فرصت

نه اشتیاقی در کسی برمی انگیزد و نه از نظر « تقلیل کنترل ها»یا « آزادی معقول کسب و کار»باشند، اما 

 «.تئوریک درخور و مناسب هستند
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کند و به های دیگر همچنین استراتژی احزاب کمونیست را در جذب و جلب روشنفکران تحسین میاو در نوشته

از احزاب کمونیست بیاموزند  « سمساران اندیشه»که در جهت جذب روشنفکران، این  کندهمفکرانش توصیه می

 که برنامه و استراتژی داشته باشند.

گوییم؟ اگر ی مهرنامه باید دید به چه کسی روشنفکر میگویی به پرسش مجلهحقیقت آن است که برای پاسخ

که فرض مسلم در پرسش مجله پذیرفتنی نیست. و  تعریف گرامشی از روشنفکر را پذیرفته باشیم پاسخ این است

اند. اگر دوستان در غالب روشنفکران امروز به آرزو و خواست هایک لبیک گفته و رو به لیبرالیسم ایستاده

ها آماری تهیه کنند خواهند دید طرفداران سوسیالیسم اقلیت کوچکی را تشکیل تحریریه مطبوعات و حواشی آن

ها و... ها، مدیران شرکتی آمارشان را به مهندسان، پزشکان، روحانیان، استادان دانشگاهدهند و اگر دامنهمی

ی روشنفکری خواهند دید. جوش جامعهها را در حد چاشنی این غذای درهمتسری دهند آن وقت سوسیالیست

غذاها نقش مهمی بازی  ها با آن که از نظر کمیت قابل توجه نیستند در تعیین مزهالبته که قبول دارم چاشنی

فیلسوفانی با استعداد گروه کوچکی از شاه»بندا را بپذیریم و روشنفکران را کنند. ولی اگر تعریف ژولینمی

ی گرایش روشنفکران درست است. در آن جمع بدانیم، فرض مجله در باره« های اخالقیالعاده و موهبتفوق

ای که نئولیبرالیسم تاراج آراستهشود بهاست چراکه باآن میرجاذبه کوچک بندایی هنوز سوسیالیسم بسیار پُ

های انسانی پاسداری های آزادیاز مرزمنفی داد وتازاند، جوابِهای نسوج جامعه میترین الیهحتی در پنهان

 نمود.

ه اغراق ی نفوذ روشنفکران سوسیالیست به شکلی ریاکاراناین که مراجع فکری لیبرال بخصوص نئولیبرال در باره

دهی به وقایع و مصایب اجتماعی روزگار ما کنند  و خود را در پس ترساندن جامعه از جریانی که در شکلمی

ی پذیر و شجاع باشند چرا که در عرصهکنند. تردید روا نیست. آنان باید مسؤولیتنقشی ندارد پنهان می

اند، یعنی های حاکمحاکم در هرعصر اندیشهی های طبقهاندیشه»کنند و اقتصادی عمال برجامعه حکومت می

ای که قهآید در عین حال نیروی فکری حاکم نیز هست. طبای که نیروی مادی حاکم برجامعه به شمار میطبقه

سان، ای که بدینگونهایل تولید فکری نیز مسلط است، بهحال بر وسوسایل تولید مادی را دراختیار دارد، درعین

از نقلآلمانی به ...]مارکس، ایدئولوژیانداند تابع آنفکری بهره از وسایلِکه بیهای کسانیشهطور کلی، اندیبه 

 [27ایگلتون/

1 
ای که نیروی اند، یعنی طبقههای حاکمی حاکم در هر عصر، اندیشههای طبقهاندیشه»از مارکس نقل کردیم که 

های الزم تواند ابزارچرا که می« فکری حاکم نیز هست آید در عین حال نیرویمادی حاکم برجامعه به شمار می

 های دانشگاهیها، آموزش و پرورش، فضاهایاش به کار گیرد. ابزارهایی نظیر رسانهی فکریرا برای اعمال سلطه

 های اخیر که لیبرالیسم با قرائت هایک و فریدمن براقتصاد  بخش اعظم جهان حاکمنگاران و... در دهه، روزنامه

اش بر هنر به طور عام و ادبیات به طور خاص ی فکریاست، برای گسترش نفوذ فرهنگی و تحمیل سلطهشده

از  اولین مجموعه»اش است به نام ادبیات و اقتصاد آزادی که بنا بر اعالم ویراستاران انگلیسیکتابی تدارک دیده

چارچوب نگاه آن به ادبیات اصول بازار آزاد است و نه  اند، اماست که ارتباط اقتصاد و ادبیات را پذیرفتهمقاالتی

مارکسیسم. ... تمام توجه ما در این مجموعه مخصوصا )اما نه منحصرا( معطوف به مکتب اقتصادی اتریش است 



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 در ُحجره اتی  ادب 71

 

پردازان این مکتب یعنی لودویگ فون میزس و های مهمترین نظریهکه مبانی و اصول آن عمدتا در نوشته

داند، زمانی میشمول و همهاصوال مکتب اقتصادی اطریش خود را جهان« شود.مشاهده میفریدریش فون هایک 

ی دشمن را یک ماندهو به طور طبیعی مانند هرفاتح دیگری، در فرایندی شتابان سعی دارد تمام سنگرهای باقی

خود  ،تماعی سوسیالیسمروست که بعد از تسلط کامل بر سنگرهای اقتصادی و اجگیرد. از اینبه یک در اختیار 

اندازی کند و انتشار این کتاب نخستین گام در کند تا بر سنگرهای فرهنگی و هنری آن هم دسترا آماده می

ها زبان در های زیر  همزمان از صدها رسانه و به دهاین زمینه است و باید بعد از این منتظر بود که جمله

های اقتصاد که بیشتر از  دیگر حوزه ی ما این شاخهبه عقیده» انداز شود:های هنری و فرهنگی طنینفضا

های ماتریالیستی و پردازد بیشتر از نظریهها میاقتصادی به آزادی و عاملیت فرد و ذهنی بودن ارزش

های هنری مناسب های اشتراکی چون مارکسیسم، برای مطالعه و نقد ادبیات و خالقیتاندیشانه و نظریهجزم

های اقتصاد با فلسفه ی حوزهاتریش، انسانی ترین مکتب اقتصادی موجود است و بیشتر از همه است. مکتب

[  به 1310پل کانتور و دیگری «]دانیم. ی اقتصاد به ادبیات میترین حوزهسروکار دارد. بنابراین ما آن را مرتبط

ی ازلی ابدی کارل منگر سرفرود آورند این ترتیب ادبیات و هنر هم در جریان نظم خودجوش بازار باید به توصیه

های خود را در رضایتمندی مشتریانشان جستجو کنند. البته که هرچه بیشتر به این رضایتمندی و ارزش

کنند و هرچه بیشتر سود کنند آزمندتر بیشتر سود می فروشند، هرچه بیشتر بفروشندآورند بیشتر میسرفرود

های فرانسه کنند. یاد بودلر و ماالرمه و سایر سمبولیسترام آرام ترک میشوند و معیارهای واالی خودرا آمی

دادند و حتی به شکلی افراطی افتادم که با چه وسواسی معیارهای خود را بر هرنوع فروش و تیراژی ترجیح می

ی قطهکردند. احتماال منتقدان نظم خودجوش در جریان زمان درست در نگری مقایسه میتیراژ را با روسپی

ست. توجه کنید به های نظریها خواهند ایستاد. این احتمال روی هوا نیست بلکه دارای زمینهمقابل افراط آن

تواند به ما دیدگاهی اما تفکر بر اساس بازار آزاد چگونه می»دهند: پرسشی که ویراستاران طرح کرده پاسخ می

کند. این ود بازار آزاد الگویی بسیار با ارزش یرای ما فراهم میی ادبیات و اقتصاد بدهد؟ اول از همه ختازه در باره

های زیرین آن نظمی بنیانی و شود که در الیهتر مشحص میآید، اما در نگاه دقیقنظم میالگو، ابتدا به نظر بی

ال رفع رسد، بلکه همواره و به مرور زمان در حآل و کامل نمیخودسامان برقرار است که هرگز به ثبات ایده

کند در یابیم چطور گر است، به ما کمک میکه بازار، ساز وکاری خودتصحیحهای خود است. ایده ایننقص

[  مسأله 1310تواند در توسعه و شکوفایی ادبیات مؤثر باشد. ]پل کانتور و دیگری ی تجاری نشر کتاب میحوزه

خواهند آثار ادبی را در البیرنت اند و میدوخته مزد اندک کارورزان ادبی چشمتنها این نیست که آنان به دست

نظم خودش، نظم خودجوشی که تقریبا هیچ نویسنده و هنرمندی در طول تاریخ از آن سر درنیاورده، بازی دهند 

که شاهکار -و قیمت آن را به رونق و کسادی بازار یا میزان تقاضا موکول کنند. قراردادهایی نظیر قراردادهایی 

بندند با کارورزان ادبی هم ببندند که دستشان به هیچ جایی بند نباشد. عالوه و با کارگران می -دحقوقی هستن

ی تجاری نشر کتاب، در تفسیر و ارزیابی ساخت و محتوا هم بر  دخالت دادن نظم خودجوش بازار در حوزه

رد میشود باید منتظر این  هایی که از طرف ناشرانمتکی به نظم خودجوش خواهند بود. بعد از این پای کتاب

برای مکتب اتریش کنشگر اقتصادی نوعی هنرمند »توجه کنید: « به نظر ما خودش نجوشیده»جمله باشیم که 

ها تاکید داشتند که کنشگر اقتصادی  صاحب خالقیت است. درست مثل شود. در حقیقت، اتریشیمحسوب می

پیشاهنگ است و اگر بخواهد موفق شود باید برخالف پذیر و یک هنرمند، او هم تصویری ذهنی دارد، ریسک

جریان آب شنا کند. یا اینکه حداقل جلوتر از دیگران قرار بگیرد. به این ترتیب با اقتصاد اتریشی دیگر این نگرانی 
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گرایانه ایجاد شود زیرا مکتب اتریش وجود ندارد که در بررسی ارتباط کنش هنری با اقتصاد تاثیری تقلیل

دادن هنرمند در ارتباط با دنیای تجاری کامال با داند و از دیدگاه آنان نشاناقتصادی را اصل خالقانه میفعالیت 

[ از آنجا که مخاطبان مجله و 1310پل کانتور و دیگری «] تایید آزادی و فردیت او همخوان و هماهنگ است

اقتصادی نوعی  کنشگرِ»یی نظیر هاجملهبینم روی ی روشنفکری کشور است نیازی نمیالجرم این مقاله، جامعه

ادبیات به بازار مکاره،  ی راندنِدرنگ و بحث کنم. در واقع در کنار این وجه برهنه« شود و... مند محسوب میهنر

آنان قصد دارند بر اساس نگرش خاصی که مکتب اتریش به جهان دارد ادبیات را ارزیابی کنند و از حاال خود را 

ی آثار را هم های خالق و تفسیر محتوایاند ضمن این که جستجوی انگیزهساساختارگرایان نشاندهجایی فراتر از پ

اگرچه رویکرد اتریشی هم مثل مارکسیسم تاکید دارد که نویسنده خالقی در خال و دور از »اند.فراموش نکرده

. عالوه بر این از نظر تاثیر نقد ا این نکته در مکتب اتریش به معنای نفی خالقیت نویسنده نیستامّ ،محیط نیست

های نویسنده است. زیرا به معنی آن است که و تحلیل ادبی هم اقتصاد اتریشی طرفدار جستجو برای درک انگیزه

کند. مکتب اتریش جای آن که ادراک و فهم منتقد را بر اهداف افراد دخیل در فرایند به عنوان فرد تمرکز می

شناسد درک کند. اقتصاد کند نویسنده را آن گونه که خود نویسنده میالش میجایگزین درک نویسنده کند، ت

« ها از دیدگاه کنشگر نگاه کند و به این ترتیب به عنصر انگیزه تکیه دارد. کند به کنشاتریشی همواره تالش می

ی خوشی از رهشود. تاریخ جهان ما خاط[ انگار همه چیز از این نقطه شروع می1310] پل کانتور و دیگر/ 

چسبانند اگر کنند هزار جور تفسیر نچسب به متن میخوانی ندارد. وقتی به فقط نص صریح اثر مراجعه میانگیزه

ر باشد ... بگذریم. آخرِ این کوچه همان تفسیر به رأی آثار ثی خالق اهدف از مراجعه به متن درک انگیزه

اش را شد االن مثال اولین بخشنامهدانف افتادم چه میست که هم مِهرش پلید است هم قهرش... یاد ژادبی

 کنند.نعاشقان بازار بسته عمل بدتر ازدادیم که شیفتگان بازار آزاد ممکن نیست داشتیم و به خودمان دلداری می

. از نظر من کتاب بسیار با کیفیت چاپ و منتشر شده، "جمله بگفتی هنرش نیز بگو می عیبِ"اما به قول قدما 

توانم ادعا کنم ای میصفحه 512درت غلط یا افتادگی چاپی دارد. بسیار بلیغ ترجمه شده است در این کتاب به ن

ام یک های اخیر خواندهای که در سالای برنخوردم که نارسا و مبهم باشد و این در میان آثار ترجمهبه جمله

ندن کتابشان با این که مخالف مطالبش بودم گویم. از خوااستثنا بود به مترجم بخصوص ویراستاران تبریک می

   لذت بردم.

    0۶/9/ 95      

 

 

  بازگشت به نمایه    
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 السال "نِیکینگِز"قدهای مارکس و انگلس برن
 نژادبرگردان: ناصر رحمانی

 

عنـوان   در مطلبی بـا 1041 شمارۀ بهار در نژادناصر رحمانیقلم و به سردبیری  "رصحنۀ معاص"نامۀ : فصلگنژرا

قلم کارل مارکس و فریـدریش انگلـس بـه     هه باقدام به برگردان و انتشار دو نام "های تراژدی انقالبیپیچیدگی"

 اشۀ تراژیـک نمایشـنام  در نقـدِ  (1225-1270) ، فیلسـوف و فعّـالِ سیاسـی و نویسـندۀ آلمـانی     فردیناند السال

ای پـرده پـنج  درامِاین فارسی از برگردانِ متنِ است.نموده( Franz von Sickingen) "نیکینگِزفرانتس فون "

 در دسترسظاهرا کند توصیف مینظم  در قالبِها را با فئوال دهقانی نسانس و مبارزاتِدورۀ رُ تِکه وضعیّ السال

 تفکّر"ند واهات داشتدو نیز دستی در شعر و ادبیّ هرساز که این دو دانشمندِ دوراندارِ جانمطالعۀ نقدِ  امّانیست، 

تواند ما را با برخـی از دقـایق و ظرایـف    ، میدهدرا تشکیل می و آثارشانبینی جهان اساسِوپایه "انتقادیو نگاهِ 

    نماییم.ندگان میآشنا سازد. بدین منظور متن این دو نامه را تقدیم خواناز دیدگاهِ علمی  "اسلوبِ نقدِ هنری"

 ☘☘ ☘ 

  :مارکس به فردیناند السالنامۀ 

ل را ستایش کنم، و این بیش از آن بندی و عماز هر چیز باید ترکیبن. قبلیکینگِزآیم سرِ فرانتس فون حاال می

ی دوم، اگر موضع صرفاً انتقادی آلمانی دیگری بتوان گفت. در وهله مدرنِ ی هر درامِچیزی است که درباره

آن مرا سخت هیجان زده کرد و بنابراین همین تأثیر را با  اول خواندنِ نسبت به این اثر را کنار بگذاریم، بارِ

ی مین و جنبهها حاکم است. و این دوّشان بر آن ندگانی خواهد داشت که احساساتای باالتر روی خواندرجه

 سکه: حاال روی دیگرِ .بسیار مهمی است

های توانی رکنای، میم نوشتهرا به نظکه آن جاآن از—است فُرم به مربوط صرفاً موضوع یک این :لاوّ 

ممکن است ازاین  ایحرفه شاعرانِ، این . اما باوجودِکنیهنری پاالیش شکلِتر بهرا کمی بیش دوهجایی خود

یافته باقی صیقلچیز جز فرمِشاعران هیچدانم، شوکه بشوند، چون نسلِیک امتیاز می کلّرا درتی، که من آندقّبی

  .اندنگذاشته

http://houseofiransacramento.org/doc/ebooks/%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%207.pdf
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ی ذیری نتیجهخطاناپ نحوِ تراژیکی است که به که کشمکشِانتخاب شده تنها تراژیک نیست، بل کشمکشِ م:دوّ

 محورِ ۀمثابآن را به باال منظور از خلقِ توانم دستِرو من تنها میاست. ازاین 1202-01انقالبی  تالشی حزبِ

این کشمکش  اید آیا برای نمایشِموضوعی که انتخاب کرده پرسممن از خود میمدرن قبول کنم. معهذا،  تراژدیِ

ن پرچم مبارزه را علیه قدرت امپراتوری برافراشته یکینگِزکند که اگر  ورتواند تصبالتازار واقعاً می ؟استمناسب 

سلحشورانه، می  خود تحت لوای یک دشمنی کردن شورشِتا پنهان ،ها گشوده بودعلیه دوک بود و جنگ را

هوتن(  همراه او، کم و بیش،)و به نیکینگِزل کنیم؟ م را تقبّتوانیم این توهّولی آیا ما می ؟توانست پیروز شود

ی رو ی یک طبقهنمایندهو  سلحشورعنوان یک خورد زیرا بهکست نخورد. او شکستاش شگریحیله تِعلّبه

های فردی ویژگی .پاخاسته استاین نظم موجود به جدیدِ تر علیه شکلِ، علیه نظم موجود یا بیشزوال به

. برلیخینگن فون گوتس—ماندو چه باقی می ی را از او بگیرید،او و توانایی طبیعِ خاصّ و فرهنگِ نیکینگِز

م مفلوک، تجسّ این مردِ تِشخصیّای درکنندهقانع شکلِها، بهامپراتور و دوک علیه سلحشورانه تراژیک مخالفت

انتخاب  قهرمانعنوان درستی او را بهبه گوتههمین دلیل خود ارایه شده است؛ و به مناسبِ شکلِپیداکرده و به

خصوص او و تمام  در چه اگر هوتن، ایاندازه تا حتا و—نیکینگِزجا که مربوط به مبارزات تا آن [0]کرده است

 شودمی هاشاهزاده علیه—ای تعدیل یابدهای طبقه، اظهاراتی از این نوع باید تا حدود قابل مالحظهایدئولوگ

شد، قابل ها تبدیلدوک شوران به امپراتورِسلح این دلیل که امپراتورِامپراتور تنها به با او درگیری آغازِ چون)

تاریخی توجیه شده است. این واقعیت که او  کیشوت است، اگر چه از لحاظِتوضیح است( او درواقع، فقط یک دُن

به عنوان  را شورش او که  این معنی استصرفاً به ،کندغاز میآیک نزاع میان سلحشوران  شورش را در کسوتِ

بایست مستقیماً و از همان آغاز به شهرها و کرد، میشکل دیگری آغاز میکند. اگر او بهآغاز می یک سلحشور

 .سلحشوران است نفیِ ها در گروِآن لِکرد، یعنی دقیقاً به همان طبقاتی که تحوّدهقانان اعالم می

است کاهش « برلیخینگن فون گوتس» کشمکش را به کشمکشی که در اید که اینشما نخواسته بنابراین، اگر

ر هالکت برسند، چون آنها تصوّهوتن باید به ون یکینگِز پس ،—ایدنداشته قصدی چنین شما و—دهید

 توان گفت( و، درست مانند نجبای لهستانیِمورد گوتس نمیرا در)که این هستند کنند که انقالبیمی

طرف دیگر نمایندگان واقعی منافع های مدرن، و از ایده غِ، که از یک سو خود را مبل1234ّی کردهتحصیل

 رؤیای هاآن وآزادی حاداتّ شعارهای پشتِ که—اشرافی انقالب ی ارتجاعی کرده بودند. بنابراین، نمایندگانِطبقه

در  که طورآن را، منافع تمام مورد،دراین بایست،نمی—شدهجنگ پنهان قدیم و حقِ امپراتوری قدرتِ

-بایست پسانقالبی در شهرها می دهقانان )بخصوص آنها( و عناصرِ نمایندگانِ ی شماست، ببرند، امانمایشنامه

بزرگی  توانستید در مقیاسِصورت شما میند. درآنی شما فراهم بیاورال برای نمایشنامهو فعّ س مهمّای بَزمینه

ی ی نمایشنامهعمده مِطور که تِرم بیان کنند. همانترین فُها را در نابترین ایدهاجازه دهید که آنها مدرن

توانستید بیشتر شکسپیری به این ترتیب شما میماند. باقی می یملّ حادِاتّ، مذهبیآزادی شماست، همراه با 

آوردن، و زمانه در روحِ گویانِصرفاً سخن شکلِها را بهر بیشتر شیلری هستید، یعنی فردیتباشید؛ در حال حاض

خود را مرتکب  نِیکینگِزسیاسی فرانتس فون  ای، همان اشتباهِا اندازه. آیا شما، تاین خطای اساسی شماست

 [2]اید؟ت قرار دادهرعیّ مونتسرِ سلحشوری لوتری را برتر از مخالفتِ اید که مخالفتِنشده
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 صی نیافتم، با چند استثناء مثل چارلزِهای مشخّی شما ویژگیمایشنامههای نتکه، من در شخصیّدیگر این

های قابل توجهی، مانند قرن شانزدهم، ی دیگری چنین شخصیتر. و آیا هیچ دورهپنجم، بالتازار، و ریچارد تریِ

بار است. التاست، و این کس« شور و هیجان»ی شما، به نظر من، بیش از اندازه نماینده اند؟ هوتنِوجود داشته

 اید؟گو نبود، و بنابراین، آیا شما در مورد او غیرمنصفانه عمل نکردهآیا او هم بسیار زیرک و هم بذله

 از تمامِ است که مستقلّ کشمکشی قربانیِ (شما )که ضمناً بسیار انتزاعی تصویر شده نِیکینگِزتا چه اندازه، حتا 

خود در مورد دوستی  سلحشورانِ ترغیبِ او از ضرورتِ دریافتِ توان دید، از یک سوهای شخصی او که میحساب

 .بردبر شهرها میچماق  قانونِ کاربردِتی که از لذّ با شهر و غیره، و از سوی دیگر میزانِ

هایتان بیش از اندازه خودنگری دهید که شخصیتانتفادی، شما گاهی اجازه می مشخصِ ی مواردِو اما درباره

 ، جایی که هوتن داستان121ِی شما به شیلر. در نتیجه در صفحه ردد به ترجیحِگرمیب که—داشته باشند

 :شد که ماریا بگویدبود اجازه داده میکند، بسیار طبیعی میاش را برای ماریا تعریف میزندگی

 «احساسات، مختلفِ شکالِاَ تمامِ»

 :و ادامه پیدا کند تا

 «.سالهاست تمامِ تر از بارِو سنگین»

یک دوشیزه » این حسّ ا ابرازِآن بیاید، امّ دنبالبهتوانست می« پیر شدن»تا « گویندها میآن»پیشین، از  شعارِا

داند( )گرچه روشن است که ماریا بیش از عشق صرفاً مجازی می« فقط یک شب الزم دارد که یک زن بشود.

بعد از تمام چیزهایی  .ش تماماً نابجاستاگذاشتن ماریا در مورد پا به سنّ کامالً غیر ضروری بود؛ و شروع بحثِ

گذاردن،  ی راجع به پا به سنّی خود را در جملهی از روحیهکلِّ توانست حسّگوید، میساعت می« یک»که او در 

)یعنی « است. حقّمن فکر کردم که این یک »بیان کند. افزون بر این، سطرهای زیر مرا مضطرب کرد: 

یک آن به کرده، با تبدیلِزمان حفظای نسبت به جهان که تا آنلوحانهساده را از دیدگاهِ خوشبختی(. چرا ماریا

 .بیشتری به شما ارایه کنم دیگری نظرم را با جزئیاتِ حقوق، فریب بدهیم؟ شاید بتوانم در فرصتِ دکترینِ

طرف کمی شبیه  ر دوه خوب است، گرچه دیالوگِپنجم خیلی و چارلزِ نیکینگِزمیان  ینظر من صحنهبه

ی های تریِر نیز خیلی خوب هستند. سخنرانی هوتن دربارهگویند؛ صحنهوکالیی شده که در دادگاه سخن می

 . دیگر برای من کافی است .شمشیر عالی است

 .اید. فقط او از ماریا راضی نیستتان کسب کردهگرم نمایشنامه شما یک هواخواهِ ،من همسرِ در وجودِ

  0۲59 آوریل 09لندن، /  م ک./  درود

 .اثر گوته است« گوتس فون برلیخینگن»ی ی مارکس به نمایشنامهاشاره [0]
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تر شهرها و بیش ی متوسطِمعتدلی را انجام داد که متناسب با نیازهای نجبای پائین، طبقه مارتین لوتر رفرمِ [2]
 1525دهقانی مونتسر در ماه می  ود. ارتشِفئودالیسم ب لغوِ ها بود. برعکس، توماس مونتسر خواستارِدوک

 .شکست خورد، او دستگیر، شکنجه و سپس کشته شد
 ☘☘ ☘ 

  :س به فردیناند السالنامۀ انگل

 السال عزیز،

ام. بخصوص که قرار بود نظرم را ای به شما ننوشتهی طوالنی نامهکرد که مدتّب خواهیدای تعجّاحتماالً تا اندازه

 اتِها نوشتن آن به تأخیر افتاد. با قحطی ادبیّما ابراز کنم. اما دقیقاً همین امر بود که مدتش نیکینگِزی درباره

که که چنین آثاری بخوانم و از زمانیام درت فرصت داشتهفرماست، من به نُحال حاضر همه جا حکمخوب که در

های رایج گذرد. آشغالها میام، سالصریح خوانده لِی مدلّدقیق، یک عقیده ی یک نظرِارائه اثری را با هدفِ

خوانم، مانند تاکری گاه می محدودی که من هنوز گاه به نسبتاً خوبِ های انگلیسیِارزش ندارند. حتا داستان

-ادبی و تاریخی یتِها اهمّآن شکّ کنند، اگرچه بدونِبار عالقمنداند مرا حتا برای یکنبوده قادر طور مثال،به

از اند، و باید پیشادی من کُند شدههای ذهنی انتقتوانایی ،طوالنی نداشتن تمرین دلیل زمانِا بهفرهنگی دارند. ام

 کردم. توجهی صرف می قابلِ ی صریح ابراز کنم، زمانِکه بتوانم یک عقیدهآن

وقت بگذارم. ادبی، و بنابراین من اکراه نداشتم که  متفاوتی است تا آن محصوالتِ برخوردِ ۀشما شایستن یکینگِز

ی امهنمایشن یک عنوانبه—پرداخت نظرِ از هم و متِ لحاظ از هم معنا، تمامبه—شما م اثرِل و دوّاوّ خواندن بارِ

نحوی که ناگزیر شدم آن را برای مدتی کنار تأثیر قرار داد، به ت تحتِشدّعاطفی مرا به آلمانی، از لحاظِ یِملّ

تی خت شده است، مرا به موقعیّمُاین روزها زُ ادبیِ من در فقرِ ی ادبیِئقهجا که ذابگذارم؛ از آن بیش، از آن

لِ خواندن تواند گاهی در بارِ اوّساری( که حتا چیزهایی با جزیی ارزش میشرم کنم، با نهایتِرسانده )اعتراف می

را کنار ن یکینگِزدست آورم، ی بهطرفانه، کامالً انتقادبر من تأثیر بگذارد. بنابراین، برای آن که یک نظر کامالً بی

ات وجود بیش بافرهنگ در ادبیّوهنوز اینجا چندتایی آلمانیِ کمگذاردم، یعنی به چند نفر آشنایان قرض دادم )

 بدهی، شانقرض اگر—خودشان را دارند[ ها سرنوشتِ]کتاب Habent sua fata libelliدارند(. 

 بارِ با که بگویم شما به توانممی. آوردممی دستبه زور به را خود نکینگِیز برگشتِ باید درنتیجه و گردانند،برنمی

شما انتقاد را تاب  نِیکینگِزکه با اطمینان ازاین و ماند،باقی صورت همانبه من در آن تأثیرِ خواندن چهارم و سوم

 کنم.روم که آزمایشآورد، اکنون میمی

آلمان ابداً قادر به نوشتن چنین درامی  رسمی امروزِ یک از شاعرانِبزرگی نیست که بگویم هیچ  می دانم تمجیدِ

 آن گذشت.  توان با سکوت از کنارِست که نمیاما آن اتِهای ادبیّتی است که یکی از ویژگینیست. اما این واقعیّ

  رم بحث کنم.ی فُابتدا، اجازه بدهید که از جنبه

نمایشنامه اشاره  العاده دراماتیکِفوق ها و سرشتِی گرهماهرانه تِخوشحالی به پرداخ جا باید با نهایتِدر این

که در خواندن نآی عمل زیادی داده باشید، باوجود کنم. مطمئناً شما در به نظم آوردن اثر باید به خودتان آزاد
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مایشنامه خواندم؛ نای را میی صحنهداشتم نسخهآورد تا روی صحنه. دوست میوجود میتری بهدشواری بیش

 تواند روی صحنه برود. طور که اکنون هست، مسلماً نمیآن

ی زیادی در تئاتر دارد؛ م آمد که سابقهادور، به مالقات جوانی )کارل سیبل(، یک روستایی و خویشِ آلمانیِ شاعرِ

ستفاده کرده تا از او پروس، شاید او به برلین بیاید، بنابراین من از این فرصت ا ی گاردِعنوان عضو قوای ذخیرهبه

کند که به ی شما دارد، اما فکر میبسیار خوبی نسبت به نمایشنامه بخواهم که یادداشتی برای شما بیاورد. او نظرِ

که بقیه دو و شده تا کاری انجام دهد، درحالیآورده نی که برای فقط یک بازیگر فراهمهای طوالدلیل مونولوگ

ای از دکور نایستند، کامالً غیرممکن است آن را به جا مثل قطعهاند تا آندست داده سه بار انرژی بازی خود را از

ک بسازید، های سرزنده و چابُدشواری دیالوگ توانید بدونِدهد که شما میی آخر نشان میرد. دو پردهصحنه بُ

ی اول نیز انجام ند در سه پردهتواافتد(، میای اتفاق میاستثنای چند صحنه )که در هر نمایشنامههمین کار، به

تان برای صحنه، این موضوع را مورد توجه قرار ندارم که با آماده کردن نمایشنامه این ترتیب من شکّشود. به

 عمقِ کاملِ ناپذیر، تأثیر بپذیرد، و تلفیقِچون امری اجتنابخواهید داد. محتوای فکری، البته، باید از این امر، هم

اید، با سرزندگی آلمانی را اعتبار بخشیده ی تاریخی، که شما با آن به درستی درامِحتوای آگاهانهفکری بیشتر و م

ست که ادست بیاید. حقیقت اینها، بهی آلمانوسیلهشاید تنها در آینده و احتماالً نه به غنای عمل شکسپیریو 

درستی است؛  ی در مسیرِطور کلّشما به نِنگِیکیزبینم. آلمانی را می ی درامِدر این تلفیق است که من آینده

ی زمانه نِهای معیّهای مشخص هستند، و به همین دلیل، ایدههای اصلی نمایندگان طبقات و گرایششخصیت

کنند، آن عمل مییی که برتاریخی که بر بسترِبل ،آنها باید نه در آرزوهای ناچیز فردی های عملِآنها، و انگیزه

توجه قرار گیرد،  تر در کانونِالتر، فعّها به شکل زندهاین انگیزه هذا، قدم بعدی به جلو باید ظهورِیافت شوند. مع

تر ضرورت لی هر چه کمدَهای جَدیگر سخنرانیعمل است؛ از طرفِخودِ طبیعی جریانِ گونه که روالِهمان

 دادگستری و مجلسِ ا از محاکمِی شما روری گذشتهت استعدادهای سخنکنند )ضمناً، من باکمال لذّپیدا

شناسید، با توجه به این امر که تفاوت آل میایده عنوان هدفِرا بهرسد ایننظر می(. شما نیز بهشناسممردمی می

کنم اید؛ از این نظر، من فکر میص ساختهی ادبی را مشخّای و یک نمایشنامهی صحنهمیان یک نمایشنامه

ای ی صحنهه با دشواری )چون دست یافتن به کمال ساده نیست(، به یک نمایشنامهتواند، اگر چمی نیکینگِز

 تبدیل شود. 

حاضر حالِپردازی ضعیف که درتدرستی با فردیّشود. شما کامالً بهها به همین مربوط میپردازی آدمشخصیت

های گر و یکی از نشانهولی حیلهمعم قدر دوام دارد که یک اسهالِاید، که تقریباً همانغالب است مخالفت کرده

ی وسیلهنظر من، شخص نه تنها بهشود. با وجود این، بهمقلدانه است که بر روی ماسه محو می اتِبنیادی ادبیّ

کنم نظر، من فکر نمی این کند؛ و ازص پیدا میکردن نیز تشخّچنین چگونه عملکه همبل ،کندآنچه عمل می

گردید، به محتوای شان برجسته میهای متقابلشدند و مخالفتشدیدی متفاوت مینحو فردی به ِاگر مشخصات

ما دیگر  باستان کافی بود، در عصرِ هایی که در دورانِشد. خصوصیتی شما آسیبی وارد میفکری نمایشنامه

بیشتر توجه  درام لِشکسپیر در تاریخ تحوّ یتِاهمّتوانستید به نظر من، شما میبسنده نیستند، و در این مورد، به

کردم تا ی هستند، و من فقط به آنها اشارهثانو ها مسایلِآورید. اما این خود آسیب وارد که به اثرِآن کنید، بدونِ

 ام. ی شما فکر کردهنمایشنامه رمِهای مربوط به فُشما متوجه شوید که به جنبه
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ترین اهمیت را داشته ارایه ا که برای شما بیشزمان رآن سوی جنبشِارتباط با محتوای تاریخی، شما دو در

با است که جَی نُملّ بعدی جنبشِ التِهی مربوط به تحوّموجّ نحوِاید، و به روشی که آنها کامالً روشن و بهکرده

ی کلیسا و بعدی آن در حوزه لِگرایی با تحوّانسان-شود، و جنبش نظرینمایندگی مین یکینگِزی وسیلهبه

 میان امپراتور، و نیکینگِز میان یصحنه: هستند هااین جادراین هاصحنه بهترین[. مذهبی] الحاتاص—اتالهیّ

 بین تضادّ دادننشان برای فردی پردازیتشخصیّ عالی ترسیمِ در شما اینجا در) تریِر اسقف و پاپ ینماینده

 نگر، و دوکِسیاسی و نظری آینده شناسی، از نظرِزیبایی و هاکالسیک در کردهتحصیل دنیوی، ینماینده

کنند(؛ های نمونه پیروی میتنحو بارزی از شخصیّاید؛ و آنها بهها موفق شدهآلمانی کشیش فکرِکوته

هوتن،  و چارلز نیز بسیار قابل توجه است. در مورد بیوگرافیِ نیکینگِزی میان صحنهپردازی درتشخصیّ

ی بسیار خطرناکی را برای گنجاندن این محتویات در نید، شما وسیلهدادرستی اساسی میمحتویاتی که شما به

آن بالتازار به آقای خود  ی پنجم که درو بالتازار در پردهاید. دیالوگ میان فرانتس نمایشنامه، انتخاب کرده

 سزایی دارد. به یتِکرد، اهمّگوید او باید سیاستی حقیقتاً انقالبی را دنبال میمی

بایست کنم که میآن، من احساس می یتِدلیل اهمّشود، و دقیقاً بهواقعی ظاهر می است که تراژدی جا جاییاین

های بیشتری وجود داشت این مورد صورت شد، جایی که فرصتتر بر آن تأکید میی سوم بسیار قویدر پرده

چنین بسیار های آن زمان هموکرها و دشه دیدگاهِ—ثانوی. م، به مسایلِرَپَگیرد. اما من دوباره به عقب می

کافی توضیح  زمان نسبتاً به قدرِآن باصطالح رسمی جنبشِ روشن در چند جا معرفی شده، و بنابراین، عناصرِ

زمان غیررسمی، یعنی فرودستان و دهقانان با بازنمایی نظری هم شما به عناصرِنظر من، داده شده است. اما، به

ها و ی در جریان بود، دقیقاً در مخالفت با دوکملّ دهقانان مانند جنبشِ نبشِ. جایدآنها توجه کافی نکرده

شدید با موردی  تعارضِ در ،آن دهقانان تسلیم شدندمبارزه که در عظیمِ نجبا، و ابعادِ طور با جنبشِهمان

 خود، یعنی نوکریِتاریخی  دیگر به نقشِ خود رها کردند، بارِ را به سرنوشتِن یکینگِزآن نجبا قراردارد که در

نظر من تا حدود زیادی انتزاعی شما از درام )اکنون خواهید دید( که به رو، حتا با مفهومِدربار رضایت دادند. ازاین

 ی توجه بیشتری است. دهقانی شایسته ی کافی رئالیستی، جنبشِاست و نه به اندازه

خیلی درست ترسیم « آشوبگر»این  تِردیّی دهقان با جوست فریتس شاخص است، و فبرای اطمینان، صحنه

خود  ی جوششِدهقانان که در این مرحله به نقطه شورشِ فِی کافی معرّاندازهجنبش نجبا، به شده، اما برخالفِ

فکری نادیده گرفته شود،  عناصرِ واقعیت نباید به نفعِست که، ای درام اینرسیده، نیست. نظر من درباره

آن زمان را معرفی  ع فرودستانِبسیار متنوّ . اگر شما فضای زندگی اجتماعیِنفع شیلرچنین شکسپیر را به هم

 زمینه توسط جنبشِ-توانست به اقدامی که در پیشگذاشتید که میای در اختیار میکردید، مصالح کامالً تازهمی

نور مناسبی بر  نهایت پرتوِی آن فراهم کند، و در ای ضروری برازمینه-شد جان ببخشد، و پسنجبا عمل می یِملّ

ی فروپاشی فئودالیسم یافت بهایی در این دورهالعاده گرانهای فوقفکند. چه شخصیتان بیمعیّ این جنبشِ

 که، فالستافی ایزمینه-پس —رنگ همه از ماجراجویانِ بیکار، مزدورِ سربازانِ مفلس، حاکمِ شاهانِ—شدندمی

 ! بودمی شکسپیر از مؤثرتر بسیار نه،گو این از تاریخی ینمایشنامه یک در

دهقانی، شما را از یک نظر به سمتی سوق داده که حتا  نادیده گرفتن جنبشِرسد که نظرم می، سوای این، بهاما

شما دور بماند.  از چشمِ نیکینگِز واقعی سرنوشتِ تراژیکِ ، و عاملِنجبا را نادرست ترسیم کنید یِملّ جنبشِ
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ندیشیدند؛ وابستگی آنها به درآمدی انی حاد با دهقاناناتّزمان، به نآدرباری در  تِاشرافیّ ریتِی من، اکثعقیدهبه

ق پیدا نکرد کار هرگز تحقّتر بود؛ اما اینا ممکنحاد با شهرهگرفتند، اجازه نداد. اتّشده میسرکوب که از دهقانانِ

حاد با شهرها و ی نجبا تنها از طریق اتّملّ انقالبِاین، پیروزی  های محدودی عملی شد. با وجودِیا فقط در بخش

حاد با بنیادی، یعنی اتّ تراژیکی بود که، شرطِ ی من، شرایطِعقیدهمی ممکن بود؛ و این، بهویژه با دوّدهقانان، به

نجبا ضرورتاً سطحی بود، که درست در همان لحظه، هنگامی که آنها آرزو  دهقانان غیرممکن بود، که سیاستِ

های مردم، دهقانان، علیه رهبری جنبش اعتراض کردند، و بنابراین، ی جنبش ملی باشند، تودهشتند نمایندهدا

 پاشید. باید فرومیضرورتاً می

به نحوی واقعاً  نیکینگِزخود، که  تاریخی تا چه اندازه در فرضِ ای که قضاوت کنم شما از لحاظِمن هیچ وسیله

یاد دارم، در است. ضمناً، تا آنجا که من به دارم؛ و نه این موضوع چندان مهمّدر ارتباط با دهقانان بود، ن

کند و کوشش نجبا پرهیز می اسِی حسّمسأله ت از ذکرِدقّ کند، باهای هوتن آنجا که از دهقانان تقاضا مینوشته

 شما که ین حقّهیچ وجه با اها جهت دهد. معهذا، من بهکشیش دهقانان را به سمتِ کند تمام خشمِمی

 آزادی دهقانان را دارند، مخالف نیستم.  و هوتن را طوری تصویر کنید که گویی آنها قصدِن یکینگِز

  اید:تراژیک داشته جا شما ناگهان تناقصِاما در این

مانه با این موضوع مخالفت کردند از یک سو، و دهقانان از سوی دیگر، هر دوی آنها، میان نجبایی که مصمّ

الزم از لحاظ تاریخی ضروری و ناممکن بودن  میان شرطِ تراژیک برخوردِی من، این موضوع، عقیدهادند. بهایست

دهید، برخورد تراژیک را به ابعاد کم دهد. وقتی شما این لحظه را از دست میعملی تحقق آن را تشکیل می

دهید و نه علیه امپراتور و امپراتوری ک قرار میرا بالفاصله در برابر تنها یک دو نیکینگِز، تری تقلیل دادهاهمیت

رسد، اما کنید(، و او، طبق روایت شما، به هالکت میی درستی وارد می)گر چه شما دهقانان را اینجا در لحظه

سازی شده باشد اگر شما بر توانست کامالً به شکل دیگری زمینهتفاوتی و بزدلی نجبا. این میخاطر بیصرفاً به

های کار شدن آشکار نجبا به علت شورشی بیشتر محافظهی دهقانان، همچنین روحیهایندهخشم فز

هایی است که ممکن بود داشتید. این تنها یکی از بسیار راهدهقانی قبل، تأکید می« آرمر کُنراد»و « بوندشوهه»

 ر یا بیشتر وجود دارد.تصوّ قابلِ دیگرِ های دهقانی و فرودستان را در نمایشنامه معرفی کرد؛ حداقل ده راهِجنبش

 دیدگاهِ شکلِ ترینعالی واقع، در—امعالی روبرو شده شما با معیاری بسیار بینید، من با اثرِطور که میهمان

 اثر به من گذاشتنِ ارج دلیلِ کنم،می مخالفت من که برسد نظربه چنین اگر و—تاریخی و شناسیزیبایی

 طورِبه. کرده پیدا را خود یویژه صراحتِ حزب، خاطربه امکان،ِ حدّ تا که هاستمدت متقابل انتقادِ. شماست

ای که وارد ای پیدا کنیم که حزب در هر حوزهتازه بخش است که دلیلِتما لذّ یهمه و من برای همیشه ی،کلّ

 اید.م دادهدهد. و این همان کاری است که شما این بار نیز انجاشود، همیشه برتری خود را نشان می

 0۲51می  0۲منچستر، 
 ایران تئاتر انجمن   -  صرمعا ۀصحنمجلۀ سرچشمه: 

 

  بازگشت به نمایه

 

http://houseofiransacramento.org/doc/ebooks/%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%207.pdf
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 !شارالتان ناشرانِ
 یاسر نوروزی

 
داند و انکارش ا کس ی که حقیقت را میادان است،اّم داند فقط ننمی کس ی که حقیقت راگوید "برتولت برشت می

و  گسترش غارتگری و فقر و فساد و سرکوبداده، فقط ویرانی سرزمین و ها رخچه این سال." آنکند، تبهکار استمی

 دروغ و دَ  که رواِج بل سانسور نیست،
َ
 :زیر را بخوانید ۀنمون .فرهنگی و اخالقی است ل و انحطاِط غ

 

اند. اما ماجرا از کجا ترین شکل ممکن، قبضه کردهچند سال است گروهی مشکوک، بازار کتاب ایران را به چرک
بستند. در واقع چند نفری دور هم جمع شروع شد؟ از ترفندی زیرکانه اما غیرانسانی که گروهی ناشر به کار 

کند؟ شدند و مجوز نشر گرفتند. یعنی فرض کنید طرف یک نفر است اما بیست تا سی مجوز نشر گرفته. چه می
کس نتواند از او دارد، برای اینکه هیچبیند کتابی در بازار پرفروش شده، کتاب مربوطه را برمیبه محض اینکه می
دهد و همان کتاب را با مجوز نشر خودش و به کند، اصطالحات را تغییر میعوض می ها راشکایت کند، جمله

ها نگاه کنید: منیژه ژیان، گندم فرستد. به این اسماسم مترجمی که اصالً وجود خارجی ندارد، به بازار می
ترجمانی هستند که شناسید؟! حق دارید. چون مشان را میکدامفر و... هیچنسرکانی، هنا پژمان، آرش هوشنگی

کنید. چرا؟ چون وجود ندارند! این گروه ها بین اهالی کتاب و حتی فضای مجازی پیدا نمیهیچ ردپایی از آن
ای بکنند، الترجمه، ویراستاری، طراحی جلد، گرافیک و غیره، هیچ هزینهناشران مشکوک، بدون اینکه بابت حق

اند و عمال به لحاظ قانونی، راه جا کردههای مترجمان اصلی را جابهاند، جملههای پرفروش بازار را برداشتهکتاب
اند. رفقا، ای جدید راهی بازار کردهاند. بعد هم با یک اسم کامال فیک، آن را به عنوان ترجمهشکایت را بسته

ند. چون دیگر کهای ترجمه در ایران را نابود میقدر مهم است که پایهنویسم اینچیزی که دارم درباره آن می
کار و خالقی، انگیزه برای ترجمه نخواهد داشت. چراکه به محض پرفروش شدن هیچ مترجم برجسته و حتی تازه

کنند. در حال )!( کرده و به اسم خودشان چاپ میقانونی کاریِگروه، کتابش را کپی کتابش، همین
های عرصه فرهنگ شده. گونه این جلبکا، بستر رشد قارچهو فرودگاه کاالدیجی#های مترو، فروشیحاضرکتاب

شود با این فاجعه آیا می ها کتاب نخرید. اماها را نخورید و از این مکانهای آنپس به هیچ وجه فریب تخفیف
ارد ها والعموم علیه اینعیعنوان مدّ تواند بهضائیه باشد، دادستان میق ۀراسخی درقو کرد؟ بله. اگر عزمِمبارزه

شما در  ها را برایشان مدرک دارند. اما فعال اسامی بعضی از آنعمل شود، چون ناشران و مترجمان فراوانی علیه
خواهید کتابی تهیه کنید، داخل آن را باز نویسم. پس وقتی میجا میام، بخشی دیگر را هم همینتصاویر گذاشته

کتاب را نخرید. اجازه ندهید به ریش من و شما بخندند!  را دیدید، به هیچ وجه ناشرانکنید و اگر اسم این 
کلک، فرجام، الینا، آسو، پرثوآ، داریوش، زرینآتیسا، آزرمیدخت، نیک ها به این شرح است:اسامی بعضی از آن

 ...معاصر و پاییز، آراستگان، رازِ د، شاهدختِرَخِ ایران، ندای معاصر، بارانِ نگینِ
 زادهبوک شهرام اقبالصفحۀ فیسبرگرفته از: 

  بازگشت به نمایه

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVpB2p3wWer8XsDahoXWyzTMlGX18WyV37Jho0gpncuvkXlZBH4_5IObTHlPLsVF7FRtiakr0bNyL-OE7PYYncwIKGdHlqsk5Ig_Y6pSPyWQkqIT2hKa_ZDkRO2K2FgEUw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/100082526558190/posts/pfbid0d3avn8avjJUhSWRRYcTx8zfwb5n66Z1t4Z3Yau7UaCVR7KZSuPt65mnJTu33bck9l/


1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 (2)رانیا ۀبِلبِشو در بازاِر نشر و ترجم 81

 

 (2نشر و ترجمۀ ایران) بِلبِشو در بازارِ
 اینتر زدم شعر شد! ن اومد خیس شد/وتادی: بارو لیال ا

 من عاشِق غافلگیر شدنم/ مِن خر/ مِن احمق! بهاره رهنما: 

 میدا

  
اشاره به فضای ناسالم حاکم  با 1044فروردین و اردیبهشت  11شمارۀ  گنژرا در بخش نخست این بررسی در

دریغ  ،هر سال"المثلِا به حکم ضربامّ .دورریختنی پرداختیم ِعرفی چند کتابمبه  ،کتاب بر بازار ترجمه و نشرِ

بخت از دهانِ دوست نشانم "ظاهرا از بهبود اوضاع خبری نیست و به تعبیر خواجۀ شیراز  ،"از پارسال

  "...دهدنمی

 های هنری و ادبی وتخالقیّ مجالی برای ظهور استبداد،سرکوب و سانسور و  این سخنِ درستی است که با وجود

ترین ادوارِ تاریخی ریکحتی در تا "هنر و ادبیاتِ متعهّد" حال،درعین .نخواهد بودفراهم  عهی جامفرهنگ بالشِ

متولّیانِ امور فرهنگی  استبداد باز نایستاده وجهل و گری و نبرد با اعی خود در امرِ روشنرسالتِ اجتم میهنِ ما از

اگر قرار  :بلدندسازی فرهنگ و هنر و ادبیات در کاالییکارِ خود را  در کنار سانسور، همداری ام سرمایهدر نظ

در د، نسبرقتل درمانی در زندان به در روز روشن با محرومیتِ "بکتاش آبتین" هنرمندان متعهدی ماننداست 

ترجمۀ آثارِ مخرّب و را ازطریق نشرو فرهنگیمایگان وترویج ابتذالِرشد تُهی برایبسترهای الزم  بایدمقابل 

که در است قرار اگریعنی  .تعادل برقرار باشد "خیراالمور اوسطها"فقهی تا به حکم  راهم ساختبربادده ففرهنگ

 "شاعر" سواد حکومتی همبی سلبریتی و پزشک،انبند، دندباید نعلاش شود، در مقابلدوز خیاط، پاالنجامعۀ ما 

ستیز و انِ فرهنگحاکمو سلیقۀ موجود نظمِ ناعادالنۀ بقای به سود چنان همتا کفۀ سنگینِ ترازو  شود

 بچربد. پرستکهنه

به ویژه پس از شاملو، تا به امروز و  "شعرِ نو"از ظهور نیما یوشیج و فراگیرشدن شعر نیمایی موسوم به پس

ای و قافیه آوردند که خود را مقیّد به وزنبدیعی با عنوان شعرِ سپید یا شعرِ آزاد روی سبکِای به عده

جدا از که  است "نثرِ ستونی"پدیدۀ یم، بیشتر یاز انقالب با آن روبروهای پسسالدرما که چه آن مّادانستند انمی
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علی محمدبرخوردار نیست. شعری که به تعبیر نیز  "هنری اندیشۀل و تخیّ"ترین از کموزن و قافیه، فقدان 

که در  شفیعی کدکنییا  و ،"اندکردهکن پاکش را با مدادپاکاو وسط که با مداد نوشتهنثری است ": هافراشت

 گونههیچ بی بنویسد، فارسی جملۀ چند بتواند هرکس": کندرا چنین تعریف میآن "رستاخیزِ کلمات"کتاب 

 تماشا را ابرها من" :که مثال گفتنِ و کردنپلکانی سطرهای به تبدیل را هروزمرّ هایحرف یعنی .مانع از عبور

 پس است، شعر هااین اگر راستی .نامیدن شعر را روزمره عباراتِ گونهاین و "کنندمی اشاتم مرا هم کنم/ ابرهامی

یکی از  "مرگِ بابک" بلندِ گفته و شعرِ "شعرِ سپید"نیز خود کهاحسان طبری  "نیست؟ شعر چیزی چه

 ".شدن استبافان هر دو فراموشویان و مغلّقگسرنوشتِ مبتذل"گوید: میدرستی بههاست، آن

یا سینمایی  یتلویزیون هایسریال هجویاتی تحت عنوانپخش ساخت وبا  گامهماست که فاجعه وقتی

فارسی  انِترین واژگسخیف ها باترین متنارزشبی حاوینیز هایی کتاب، با طعمِ پورنو خانگیهای نمایشدرشبکه

روانۀ میلیونی درتیراژی  "شارالتان ناشرانِ"مددِ  بهگیرند و می و چپ نشرمجوزِ  "هنرِ اسالمیووزارت ارشاد"از 

بلدند که به  "صدا وسیما"و مدیران  "ارشاد گشتِ"صادرکنندگان چنین مجوزهایی مانند ماموران شوند. بازار می

بر با پخش اعترافات اجباری و  بند کنند و یا به کتاب شعر یا داستان فالن هنرمندموی زنان جامعه  چند تارِ

زن  مرد وآن های نجومی، و یا بر اختالسامّا چشمان خود را بر فسادِ مالی و  جامعه نفت بریزند، فضای ملتهبِ

 است،زباله خم شده داخل سطلِدر خانواده تا کمر خود و  سیرکردن شکمِ وروزی حالل  وکودکی که برای کسبِ

    ببندند...

چند سِلِبریتی عمدتا شامل توسط  "شعر"نام  محتوا بهاخیرا شاهد انتشار چند کتاب بی ست کههمین راستادر

در نیز زیادی با انتقاداتِ بودیم که فضای مجازی( میلیون فالوورندهریک با چ) بازیگر سینما و تلویزیون زنانِ

باید همین  ای است کهها و تصاویری از این دفتر گویای عمقِ فاجعهنگاهی به پارهفضای مجازی مواجه شد. 

به عنوان ناشر برخی از این  "نشرِ چشمه"و  "نگاه نشرِ"از دیدن نام  ما نیزالبته  .کری کردبرای آن فامروز 

 دو سلبریتیِاین مبتذل "نثرهای ستونی"ادامه با نگاهی به نمونۀ ، ولی درمتعجب شدیمهای مبتذل کتاب

از خوانندگان پوزش  و بندِ تنبانی برخی واژگان منشوریهای ادبی و پیچیدگیبابت  ازپیشاپیش شاعرنما، 

 طلبیم.می

  باران زنِ" با عنوان بهاره رهنما مجموعه شعراز" 

 من/ رو املتم کنین قرمز/ کنین سرویس را هامرغ تخم سفیده دهنِ بزنین/ من هایگوجه/ هاگوجه/ هورا :گوجه

  .شمام با هم

 مقابل در همهکلونازپام/ / لورازپام/ زپاماکسا/ دیازپام/ ایکرده سالح خلعِ را داروسازی هایکارخانه :خوابیبی

  .اندهیچ تو بخیر شب یک
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 روزگاری که قصه شهر نظیربی احمق خر/ خوش یادش/ احمق منِ/ خر منِ/ امغافلگیری عاشقِ من و :خر

 ...سخت/ سخت/ سخت/ نمایدمی دور سخت روزها این که روزگاری.../ بودم عاشقش

آمد/ با کنم؛/ امضا می کنم.../ من انگاه که او میر معمولی/ که دفتر شعر چاپ میام/ آنقدمعمولی شده زنِ باران:

 چسبیدم...هایش/ ایمانم را حفظ میشعرهایش/ و معجزه

  در بهشتی که کالغی نیست مترسک هم نیست"با نام  لیال اوتادیمجموعه شعر از" 

/  بگذارم/ توانممی/ را دارم دوستت/ فهمیدم تازه/ مفهمید تازه.../ باشم عاشق من که/ وقتی تا/ زیبایی تو :اعتنا

  فردا

ایم/ هم صدا/ ایم/ آشنا/ نبودهایم/ من و تو/ ما.../ نبودهای/ ما/ تو بودهام/ تو/ تو بودهمن/ تو بوده زیرِ یک سقف:

 ایم...!نبوده 

  ...را من گزهر کاشکی.../ را او هرگز کاش/ لرزید هایمدست/ داشت کسی دست در دست :افسوس

 ...انداخت من یاد به را تو باران!/ بانماندنش!/ آمدنش قطره قطره با:/ انداخت من یاد به را تو باران :ماهی

 دوباره و شود می خشک گلهایش بار هر که/ باشد داشته گلدان یک/ اتاقش ی پنجره پشت باید/ آدمی هر شعر:

 به روزها تمام که/ باشد داشته شعر یک باید/ رسند می یانپا به/ هم درد روزهای که بیفتد یادش/ دهد می گل

/ ببیند را ماه بتواند/ تختش روی از ها شب باید..! اش کالفگی روزهای برای شیرین، شعرِ یک/ بخواندش آواز

 ...بشمارد را ها ستاره بتواند

 

  بازگشت به نمایه
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 عادت یروین 84

 

 عادت نیروی
 محمود فلکی

 
 مختلف علوم درترمینولوژی که است درجامعه "اینِرسی" علمی مفهومِ دربردارندۀ "عادت نیروی": گنژرا

. است یافته زیادی کاربردِ علمی شناسیجامعه در ویژهبه اخیر هایسده در... و مکانیک و شیمی و فیزیک
I انگلیسی به] اینرسی یا مانْد لَختی،" nert i a فرانسوی به i nert i e ]در که است جسم یک از صیّتیخا 

 آن لختی باشد، تربیش جسم یک جرمِ هرچه. کندمی مقاومت جسم حرکتِ جهتِ تغییرِ یا سرعت تغییرِ برابر
  نیوتون اوّلِ قانونِ به همین سبب نیز گویند ومی "لختی" قبلی حالتِ حفظِ به اجسام تمایلِبه . است بیشتر

 ،"نو"ظهورِ برابر در "کهنه"مقاومتِ این به علمیشناسیِجامعه در است.شهرت یافته "لختی قانونِ"به 
 می "اجتماعی ماندِ" ناگزیر، دگرگونیِ و تغییر امواجِ دربرابر گذشته غلط سننِ و عادات جانیسخت یعنی

 حرکتِ لوکوموتیوِ که اجتماعی انقالباتِ پدیدۀ مقابل در سالههزاران عمری با گراواپس نیروی این. گویند
 نوشتارِ. نمود مبارزه آن با باید که باشد داشته بازدارنده نقشِ ،مهیب نیرویی عنوانبه تواندمی هستند، تاریخ
 علمی مفهومِ این تبیین به ساکن آلمان ادبی ، نویسنده، شاعر و منتقدِ"محمد فلکی"به قلم دکتر  زیر کوتاه

 .پردازدمی اجتماعی زندگی پراتیک و اندیشه حوزۀ در

 ☘☘ ☘ 
 

 دستشویی راست طرف به عادت پایه بر را دستتان. بزنید مسواک رفتید و شدید بیدار خواب از صبح کنید فرض
 درست قهوه یا چای رویدمی بعد. دارد قرار چپ سمت در لیوانی در مسواک و خمیر که بینیدمی اما برید،می

. دارد قرار دیگری جای در قهوه و چای به مربوط وسایل که شویدمی متوجه هم باز اما. بخورید صبحانه که کنید
 بعد. کرده تغییر صندلی جای اما بخورید، صبحانه تا بنشینید صندلی روی همیشگی جای سر روید می بعد
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 پارک خیابان چپ سمت در همیشه که را ماشین اما. بروید دیگر جای یا کار سر تا بشوید ماشین سوار رویدمی
 ...و شده پارک استر سمت در حاال کردیدمی

 یا فرد به دهید،می دشنام زمان و زمین به افتاده اتفاقی چنین "چرا" کنید "فکر" آنکه از پیش احتمالن شما
 تا چند شاید. شوید متوسل افترا و توهین به هم شاید گویید،می وبیراه بد اندداده تغییر را اشیا جای که افرادی
. شده زده برهم شما "عادت" که چرا شوید؛می کالفه سخت اینکه خالصه .بسازید ذهنتان در هم خیالی دشمن

 آن به که جایی کرده، تغییر جایشان تنها نشده، خراب یا نرفته بین از چیزی هیچ که بینیدمی کنید دقت اگر
 .بودید کرده عادت

 همان به را آنها و زنیدن دست شده داده تغییر جایشان که گونههمین به را اشیا این شما که کنید فرض حاال
 نظم دوباره اشیا این که بشوید بیدار روزی اگر و کنیدمی عادت جدید نظم این به مدتی از پس. بگذارید صورت
 ... و گوییدمی وبیراه بد و رویدمی در کوره از هم باز باشند، پذیرفته را قدیمی

 به کم دست یا شود خشم موجب تواندمی آن تغییر که است روزمره سختجان هایعادت مورد در فرض این
 فکر دادید،می نشان کنجکاوی بیشتر گفتن، بیراه و بد جای به اگر اما. شود منجر کالفگی و نگرانی و دلواپسی

 شدیدمی متوجه شاید. رسیدیدمی دیگری نتایج به شاید تغییر، این علت جویوجست به رفتیدمی و کردیدمی
 ... و بوده شما نفع به مواردی در کم دست عادت، تغییرِ که

 باور یا ایده یک به شما کنید فرض.  اندیشه تغییر یا شما ی"اندیشه" به تلنگر با کنید مقایسه را این حاال 
 فیلسوف، هنرمند، نویسنده، شاعر، یک مثلبه) مشخص شخصیت یک به ،(آن غیر چه دینی چه) مشخص

 دفاع وجود تمام با آنها از همیشه و ایددلبسته مشخص ادبیِ غیر یا دبیا اثر یک به یا( مانندگان و سیاستمدار
 یا ایده آن که باشد تصورناپذیر برایتان که ایدکرده "عادت" چنان آنها یا آن به تانزندگی طول در و ایدکرده

 .باشند ودهنب دفاع و دلبستگی همه این خور در شاید یا باشد داشته هاییضعف و هاکاستی اثر، یا شخصیت

 شما. کند برمال را هاضعف و هاکاستی و کند "نقد" را اثر یا شخصیت یا ایده آن و بیاید نفر یک کنید فرض حاال
 و تهمت شاید و گفتن وبیراه بد به کنید می شروع تان خانه در اشیا جای تغییر مانند احتمالن کنید؟می چه
 برای منتقد کار این. زده برهم را شما "اندیشگی" هایعادت و هآمد نفر یک اینکه برای. "منتقد" به زدن افترا
 هیچ که نخست فرض برخالف که چرا. است خانه در اشیا جای تغییر از ناشی ناراحتی از تردردناک بسیار شما
 شما دیدگاهِ از که خسارتی ،"شکسته" شمارا ذهنی هایبُت و آمدهکسی باراین بودند، ندیده آسیب اشیا از یک

 کنید، جووجست و "فکر" و باشید کنجکاو کهاین جایبه شما هم جادراین. استنابخشودنی و ناپذیرجبران
 یا تغییر این شاید اما. شوید متوسل هم خشونت به است ممکن بیاورید گیر را منتقد اگر و شویدمی خشمگین

. کنید "فکر" آن به توانیدمی کم دست. باشد شما نفع به گذشته های"اندیشه" به نسبت اندیشه یا دیدگاه تحول
 .نیست آن پذیرفتن معنای به لزومن موضوع یک به نسبت اندیشیدن

 بدانید مانده، ایستا و ثابت همچنان یعنی بوده، پیش سال ده یا بیست که است همان شما کنونی یاندیشه اگر
 با تانکنونی یاندیشه اگر اما. ایدمانده جا شما و گذشته شما نزدیک ایستگاه از پیش هامدت اندیشه قطار که

 متفاوت( زیاد یا کم) مواردی در ترنزدیک حتا و تانپیش سال پنج یا سال ده یا پیش سال بیست یاندیشه
 دیگر سال دو و یکی تا و باشد داشته هاییکاستی یا باشد نادرست هم شما کنونی یاندیشه تواندمی پس است،
 ایستگاهی هیچ در ولی برود، بیراهه به گاهی است ممکن. ماندنمی کسی منتظر اندیشه طارق. شود تحول دچار
 .کندنمی توقف
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 "مطلق حقیقت" یک با ما دیگر ،"انتقادی تفکر" رشد و روشنگری عصر در کلیسا قدرقدرتی فروپاشی از پس
 از کس هر و است هستی از ما تفسیر تنها نامیم،می حقیقت ما چهآن که است نظر این بر نیچه.  نیستیم روبرو
 هاچیز آن، طریق از که داندمی دیدی زاویه را زبان حتا او. کندمی تعبیر یا تفسیر را هستی خود دید زاویه

 زبان رهگذر از بیرون جهان از ما تفسیر تنها این ،«کرد غروب خورشید» گوییممی مثلبه وقتی. شوندمی دریافته
 واقعن یعنی کند،نمی غروب هرگز خورشید زیرا ندارد؛ وجود حقیقتی یا واقعیتی نینچ طبیعت خود در و است

 .رودنمی فرو جایی در یا شودنمی ناپدید

 چهآن ندارد؛ وجود اخالقی یپدیده:»است نکته همین بیانگر «اخالق» یدرباره نیچه معروف یگویهگزین
 ".هاستپدیده اخالقیِ تفسیرِ تنها هست

(F. Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse. 1110, S. 20)  

 نخستینِ یپایه که کندمی هدایت باشد،( تولِرانس) رواداری همان که مدرنیته،ِ مهمّ دستاورد به را ما نگره، این
 من دید زاویه رهگذر از تنها که است چیزی من حقیقت که بشوم متوجه من اگر یعنی. است دموکراسی از درک
 امری که هاتفاوت درک گاهآن کنم،می تفسیر خود دیدگاه مطابق را آن زبان یواسطهبه که چیزی ارد،د وجود

 لزومن نه) دیگری درک یا تفاهم سوی به را انسان تواندمی است، ضروری اندیشگی تحول جریان در و طبیعی
 موجود حقیقت تنها یا ترینبر تواندنمی ما یبرساخته حقیقتِ که یابیمدرمی گونه بدین. دهد سوق( او پذیرش

 و کنند تفسیر خود دید زاویه از را جهان دارند حق من مانند نیز دیگر هایانسان زیرا باشد؛ زمین روی بر
 پذیرش و رواداری ،( دیگری حذف جای به) دیگری درک یمسئله که جاستاین در. بسازند را خود حقیقت
 .است انسانی مناسباتِ در دموکراتیک برخوردِ به گذارِ  ستیننخ یهسته که یابدمی عینیت دیالوگ

 اندیشه تبادلِ به توانیممی آنگاه ندارد، وجود مطلق حقیقت و است نسبی چیز همه که برسیم اندیشه این به اگر
 توهین یا زنیمنمی تهمت و انگ مخالف، به و کنیمنمی برجسته را گردن رگِ فورن دیگر آنگاه. بیابیم دست
 کهدرحالی کنند،می برآورد "نظراثباتِ" در سعی عنوانبه را گووگفت یا دیالوگ معمولن ایران در. کنیمنمی

 وزنه اندیشه، منطق و توان به بسته تبادل، این در البته. است نظرتبادلِ کهبل نظر، اثبات برای نه دیالوگ،
 .کند سنگینی اندیشه آن یا این نفع به تواندمی

 که شما خود منظور، لزومن و امداده قرار مخاطب را خیالی ی"شما" یک نوشته این در من: اضافی حتوضی)
 (.بدهید نشان واکنش آمده، اینجا در که آنچه از دیگری طور شما شاید. نیست خوانید،می را این

 210۲ دسامبر -فلکی محمود

 بوک نویسندهصفحۀ فیس برگرفته از:

 

 

 

 

  بازگشت به نمایه
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MB3UgCaBMVZHtELJPBx53FaYi8tKpSwVEZ9xqV1PMtfnRWfgwfqkVMTmoLKYV7swl&id=100003111182942
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   "اقدس"اش، آذینِ زندگیبه  "آذینبه" سوزانِعشقِ 
  ...پس از انتشار به همسرش تقدیم کرد هایی کهکتابی آذین در البالهای بهعاشقانه

  کاوه اعتمادزادهارژنگ/ با سپاس از 

   
 

 آذین؛ دیالکتیکِ عشق و مبارزه عشقِ دوسویۀ به

و  "انسان"رژیم به ذین(، نویسندۀ مبارز و زندانی دو آ)م.ا.بهادزادهیاد محمود اعتمناپذیرِ زندهعشقِ خاموشی
های ماندگاری که به شیوایی ویژه رمانها و مقاالت و اشعار و بهداستانتوان در البالی انبوهِ یسعادتِ او را م

 ،خانم(یاد اقدس لنکرانیان )اقدسهمسرش، زندهترجمه کرده دریافت، امّا دربارۀ میزان عشق سوزانِ او به 
 1324شهریور در روز چهارم  "آذینبه"ر بحبوحۀ جنگ دوم جهانی، شاید قلم هرگز قادر به توصیف آن نباشد. د

امّا کار به  ،سختی مجروح شد که او را به بیمارستانی در رشت منتقل کردندهای درگیر بهبر اثر بمباران ارتش
اش خواستگاری کرد و پاسخ همان بیمارستان نیز از همسرِ وفادارِ آیندهدست و بازوی چپش کشید و در  قطعِ

 مثبت گرفت: 

عشق  و این همان دیالکتیکِ" گفت...می "آری"ن! بختِ بلندِ من! این زندگی بود که از زبانِ تو همسرِ خوبِ م"
 ."مایۀ مبارزه استها که خود درونچه بسا عشق"است که به تعبیر طبری و مبارزه 

با بیانی ، عالوه بر شرح این ارتباط "نقشِ پَرَند"از کتاب  "پیوند"قطعۀ اتوبیوگرافیکِ کوتاه و عاشقانه  
در سراسرِ زندگی مشترکِ  "خانماقدس"پیرایه و عاشقانه از جایگاهِ واالی شورانگیز، به تنهایی ستایشی است بی

 در ادامه خواهیم خواند.  -"آذینسپهر به"برگرفته از کانال تلگرامی -را آذینِ بزرگ که متن آنبه

ها تقدیم کرده است: خانم، با این واژهرا به مادر و همسرِ خود، اقدسنامۀ چاپی این کتاب، آندر تقدیم "آذینبه"
او عالوه برآن، در  ".ام، بدوستام از اوست، ]و[ به همسرم که زندگیِ بازیافتهبه مادرم که زندگی"

 "اقدس"ناهگاهِ راستینِ زندگیم: به همسر و پ"است: خطّ ِزیبای خود نیز نوشتهای از کتاب با دستنسخه
 )به شرح تصویر پیوست( "51آذین تهران اسفندتقدیم میکنم. م.ا.به

پُرشماری از تعداد  ،-یاد اقدس لنکرانیانزنده-های زندگی مشترک خود با همسرش آذین درطول همۀ سالبه
است و لذا تقدیم کرده  "چشم هغزالِ سیا"با خطّ ِزیبای خود به آن  نسخۀ چاپی کتابهای منتشرشدۀ خود را

https://t.me/etkaveh/348
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کتاب بود را در وبالگی یافتیم که  04نامۀ این آثار که بالغ بر تصویر صفحۀ تقدیمشود. تاب محدود نمیبه این ک
باید  گنژراهای گذشته نشر یافته، امّا برای بازنشر آن در آذین در سالبه احتمالِ زیاد توسط خانوادۀ محترم به

 شد که شد. شان کاوه اعتمادزاده کسب اجازه میاز فرزند برومند ای

انتخاب این  ابتدا دلیلِ، دهکربه همسرش تقدیم  "آذینبهم.ا."آذین همۀ این کتابها را با امضای جا که بهاز آن
 ها می رویم.  خوانیم و سپس با قطعۀ عاشقانۀ پیوند، به سراغ کتاباز زبان خودش مینامِ ادبی را 

 از زبانِ خودش "آذینبه"مِ ادبی بارۀ ناکالمی در

 1322این نام را من در سال "برای خود گفته است:  "آذینبه"محمود اعتمادزاده دربارۀ نحوۀ انتخاب نامِ ادبی 
توانستم آشکارا در مطبوعات قلم بزنم. انضباطِ هنگامی بر خود پسندیدم که هنوز افسر نیروی دریایی بودم و نمی

کار رفت که شادروان مهندس به "مردانِ کار"د. این نام نخستین بار در روزنامۀ شمرارتشی مجازش نمی
شد که با درجۀ سرگردی ارتش را ترک زاده به راه انداخته بود، و او دوسالی میدیده، احمد زیرکتکنیکپلی

جا ماند. این نام را من ام بر در فعالیت سیاسی و ادبی "آذینبه"کرده بود. باری روزنامه دوام نیاورد، ولی نام 
شوند: آذین بود که بر آن زردشتیان شناخته می "بهدین"گذاری واژۀ ام. الگوی من در این نامخود سکّه زده

. اما پذیرش این نام به هیچ رو از سر ایمان به "بهدین"نیز همتای  "آذینبه"همان آیین است به معنای دین، 
  "خواهانه با خود داشت...تعهّدی آرمان دینِ آریاییِ زردشت نبود، هر چند که

، است که مَرد بود و از جهتِ معنینامِ سردارِ بابک خرمدین "گفتۀ احسان طبری به تنهایی، به "آذین"نامِ ]
  [گنژرا –... یعنی آرایه "آذین"

های مربوطه، ما صفحهآذین به همراه تصویر این آثار به خط بههریک از نامۀ تقدیم ها و متنِفهرست عنوانِ کتاب
 از آن، متن قطعۀ پیوند از کتاب نقشِ پَرَند:کند. پیشنیاز میای بیرا از هر توضیح و توصیفِ اضافه

 پیوند
سارِ قلبِ من نیز، جویی به سیالبِ خونِ جهانی پیوست... از اسکلۀ بندر و شکستی، از چشمه جنگی بود

ذشت. نیم نفسی بیش نمانده بود که با دستِ شکسته و پای تا بیمارستانِ رشت، راهی بَس دراز بر من گ
 ...زخمی، مرا بر تختِ عمل نهادند. می بایست بمیرم، اما نمُردم.  شاید برای تو ای غزالِ سیاه چشم

گرفت! هر صبح پزشک و پرستار از مادر و خواهر دور بودم. ولی چه محبت گرمی از هر طرف مرا در بر می
اش به روی آمدند. عصرها، خویشان و دوستان، اتاقم را که پنجرهبندی بر بالین من میبرای معاینه و زخم

 کردند. ولی قلبِ ناتوانِ من، همه روز به انتظارِ تو می زد.شد ، پُر میهای زرد و آتشینِ باغ باز میکوکب
پختِ خودت بود ستتر یا خواهرت همراه تو بودند. نهارِ مرا که دآمدی. برادرِ کوچکنزدیکِ ظهر می

ها از گذشتی. زنسار از پیشِ نگاهِ مردم میپیمودی، و شرمات که این راهِ دراز را میبینمآوردی، میمی
بافتند. شنوم که از پشتِ دیوارها و چَپَرها، افسانۀ ما را به هم میکشیدند، و میها سَرَک میالی درِ خانه

همان شد که چشم داشتند... پیمانِ عزیزی را که دستِ پوالدینِ دانستند، و ها بهتر از من و تو میآن
خانۀ خاطرات سپردم، و از  تو عهد خواستم. با همان دالوری خاموش و جنگ در نوردیده بود، به نهان

 درنگ پذیرفتی.فروتن، که از آن پس بارها در تو دیدم، بی
 گفت...می "آری"نِ تو همسرِ خوبِ من! بختِ بلندِ من! این زندگی بود که از زبا

*** 



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 ""اقدس اش،یزندگ نِ ی" به آذنیآذعشِق سوزاِن "به 89

 

 آذیناثر به "نقشِ پَرَند"دانلود کتاب 

  
نوعی آزمونِ سلیقه ادبی است که نشان دادن مهارت نویسنده آن در زبان فارسی است. در این  "نقشِ پَرَند"کتاب

رانه توصیف کند. های زندگی را با واژگانِ آهنگین و نثرِ شاعصفحه( به آذین سعی دارد زیبایی20حجم )کتابِ کم

در این اثر، فعالیتِ انسان نمادی از انعکاسِ خود را در قلبِ طبیعت می یابد. واقعیتِ اجتماعی با معانی طبیعی 

را نشان می دهد، باران شب را  "استقامت"توصیف می شود: یک درختِ تنها و مغرور در یک بیابانِ وسیع 

 کنیم. بیابانِ خشک تمثیلی ازاستقبال می "آفتاب"حِ جدید، ما از بخشد. با فرا رسیدن صبمی "اُمید"شویَد و می

 توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه کنید:پوچیِ اجتماعی است...کتاب را می

parand_behazi n.pdf-l e/kni hovna/naghsheht t ps ://www.pardi s .cz/UserFi l es /Fi 

 

 عروس ی  دعوِت  تصویر کارِت 

 آذین...خطّ ِبههای مربوطه مزیّن به دستها و تصویر صفحهنامهدر ادامه، جدول متن تقدیم

https://www.pardis.cz/UserFiles/File/knihovna/naghshe-parand_behazin.pdf
https://www.pardis.cz/UserFiles/File/knihovna/naghshe-parand_behazin.pdf
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 به همسرش اهداء کرد خطّ ِخودبا دست آذینهایی که بهنامۀ کتابتن تقدیمم

 نامهمتن تقدیم عنوان کتاب ردیف

  -کنم.به همسر و یارِ غمگسار عزیزم اقدس لنکرانیان تقدیم می نامۀ سان میکله 1

 1324خرداد  –آذین م.ا.به

ام اقدس، با سپاس و احترام تقدیم به دوست و پشتیبان و همسر گرامی نامۀ سان میکله 2

 23/1/71آذین م.ا.به -و بیشترین محبت

 -ام.فایم اقدس خانم با بیشترین محبت و قدردانیتقدیم به همسرِ باو هایی به پسرنامه 3

 22/2/22آذین م.ا.به

ام و هستم در سایۀ لطف و مراقبتِ تقدیم به اقدسِ عزیزم که هرچه بوده فائوست 0

  11آذین، تهران اردیبهشتم.ا.به -او بود.

   -یادگاری برای همسرِ عزیزم اقدس با محبت و احترام. فائوست 5

 1311ذر آذین آم.ا.به

  ام اقدس تقدیم شد.   زندگی به همسرِ عزیز و یارِ وفادارِ مهمانِ این آقایان  7

 1352آذین مهر م.ا.به

 ام اقدس عزیز با همۀ سپاس و محبتِ قلبم. به همسر و یار و پناهِ زندگی مهمانِ این آقایان 1

 1352آذین، تهران اردیبهشت م.ا.به

 های همسر نازنینم اقدس. ها و بزرگواریو همدلی هابه یاد محبت شهرِ خدا 2

 23/1/71آذین م.ا.به

  -شود.با محبت و ارادت به همسر عزیزم اقدس خانم تقدیم می شاه لیر 1

 1311بهمن  12آذین م.ا.به

 12اردیبهشت ،آذینم.ا.به خانمعزیزم اقدستقدیم با محبت به همسرِ سفرِ درونی  14

 1311آذین دیماه م.ا.به -تم، تقدیمِ اقدس شد. با همۀ محب خانه 11

  -کنمال محبت و احترام فراوان به همسر عزیزم اقد تقدیم می دخترِ رعیت 12

 31/2/20آذین م.ا.به

یادگار کوچک دیگری برای اقدسِ نازنینم که پروردۀ گرمای قلب  دخترِ رعیت 13

  1371آذین آذرم.ا.به -ام و هستمپُرمحبتش بوده

ام اقدس با محبت و سپاس فراوان تقدیم به همسر نازنین و سرورِ گرامی زنبق درّه 10

 23/1/71آذین م.ا.به -کنممی
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 -ام به همسر عزیزم اقدس تقدیم شدبه یادگارمحبت و سپاس قلب زنبق درّه 15

 23/1/71آذین م.ا.به

زندگی من استو قلبم سرشار از  تقدیم به اقدسِ نازنینم که سایبانِ امنِ های منتخبداستان 17

 23/1/71آذین م.ا.به -محبتش

  -عزیز و مهربان همدل و همراهم اقدسِ یادگاری برای یارِ جانِ شیفته 11

 1312آذین تیرماه م.ا.به

 -کنم.ام اقدسِ عزیز با سپاس فراوان تقدیم میبه یارِ وفادار زندگی داستان اولن اشپیگل 12

 31/3/1321آذین م.ا.به

با همۀ محبتِ  "اقدس"راهِ زندگیم به همسرِ عزیز و پشتیبانِ بزرگ کاوه )نمایشنامه( 11

 51آذین، تهران اسفند م.ا.به -پایانم.بی

  52آذین، مرداد م.ا.به. یارِ باوفایم اقدس، با همۀ محبت قلبمبه همسرو برگزیدۀ اشعار افراشته 24

با محبت و  -اقدس-ام همراه پنجاه سالۀ زندگی برای همسر و همگام و از هر دری... 21

 آذینم.ا.به -احترام و سپاسگزاری.

 -تقدیم به همسرم اقدس، با همۀ محبت و سپاس که در من است. بابا گوریو 22

 23/1/71آذین م.ا.به

به یادِ سالهای فراوان محبت و فداکاری و همدلی به همسرِ عزیزم تقدیم  بر دریاکنارِ مثنوی 23

   1311آذین، فروردین م.ا.به -شد.

 -ترین همراهِ زندگیم، اقدسِ عزیز.تقدیمِ بهترین دست و باگذشت بازی عشق و مرگ 20

 23/1/71آذین م.ا.به

به یادِ پنجاه و یک سال زندگی در سایۀ محبت و همدلیِ پایدارمان بع  از هر دری... 25

 12مهرآذین، تهران م.ا.به -اقدس عزیزم تقدیم کردم.

 یادگاری برای مهربان همسرِ بُردبارِ وفادارم اقدس             سخنی گفتنی 27

 آذینم.ا.به 25/12/23 

ام اقدس، با محبت و تحسین فراوان به همسرِ عزیز و یارِ استوارِ زندگی از هر دری... 21

 1311آذین، مهر م.ا.به -کنم.تقدیم می

پاسِ سالهای درازِ زندگی در کنارِ هم با همۀ  به همسر عزیزم اقدس، به اتللو 22

  1312آذین، تیرماهم.ا.به -کنم.فراز و نشیبِ آن تقدیم می

 -ام.تقدیم به همسرِ بزرگوارم اقدس، با همۀ محبت و سپاسُ قلبی اتللو 21

 23/1/71آذین م.ا.به
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دریغ به انی بیعمر دمسازی وخطاپوشی وپشتیببامحبت وسپاسِ یک آن سوی دیوارِ بلور 34

 14آذین، تهران اردیبهشتم.ا.به -گردید.همسرِعزیز ونازنینم تقدیم

ام خانم اقدس ای است برای همسرِ گرامیبا همۀ محبت و سپاسم هدیه اتللو 31

 15/5/20آذین م.ا.به -اعتمادزاده. شادباش.

 -کنم.تقدیم می "اقدس"به همسر و سایبان و پناهگاهِ راستینِ زندگیم:  نقشِ پَرَند 32

 71آذین، تهران اسفند م.ا.به

    -برگِ سبزی است تحفۀ درویش، تقدیمِ اقدسِ عزیزم شد. اتللو 33

   17آذین، بهمن م.ا.به

با محبت و سپاسِ فراوان، پیشکش به همسرِ عزیز و بزرگوارم خانم  هَملت 30

 5/5/20آذین م.ا.به -اقدس اعتمادزاده.

 17آذین، بهمن رِ بسیار عزیزم اقدس تقدیم شد. م.ا.بهبرای همس هَملت 35

 -به اقدسِ خوب و مهربانم، یار و همراهِ دیرینم، با همهۀ محبتی که دارم. هَملت 37

 1371آذین، آذر م.ا.به

 23/1/71آذین م.ا.به. ام اقدس، پناهگاهِ امنِ زندگیمبه همسرِ گرامی گفتار در آزادی 31

مسرِ عزیز و همسفرِ با وفایم در زندگی، خانم اقدس لنکرانیان تقدیم به ه چرمِ ساغری 32

 12/0/22آذین م.ا.به -کنم.می

همسرم اقدس که برایم بهترین بود وهست، در دوستی ای ناچیز بههدیه چرمِ ساغری 31

 22/14/72آذین م.ا.به -و راستی و صفا و خطابخشی.

         -اقدس، با همۀ محبتِ جان و دل.برای همسرِ نازنینم  دمیتری فورمانف 04

 23/1/71آذین م.ا.به
 

 

  یکی شوریدۀ /ست و اینک منربَ م بَ الب/ تاولیکن جادوی چشم/ ها بود خود دانیمرا با تو سخن
ُ
نگی که گ

 من چنِگ  ُبریدی/ تارهای امانگشت بود/ سر روشن صبح طنین پر تارهای امچنگ / بهبیندماه می خواِب 

 .چیند باران/ همی نغمه   هایدانه ساری چشمه هر کز آواره آن اینک/ من و یُبگسست

 [0141آذین(، آبان ، سُرودۀ محمود اعتمازاده )به"اینک"شعر]

  بازگشت به نمایه
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 نثر چیست و چه تفاوتی با شعر دارد؟
 / نویسنده، ویراستار و شاعرِ جوانزهرا شریفی

 
 کی به قواعدِه تنها متّای از زبان است کنثر، یعنی پراکنده. گونه»ام: نوشته شعر بهترِ راهی برای درکِست در پ

نایه بیانی)تشبیه، استعاره، مجاز، ک قاعدۀ دیگری از قبیل قواعدِحوی( باشد و هیچنَ واژگانی و قواعدِ زبانی )قواعدِ
 بیان مربوط است( و قواعدِ های ادبی منهای آنچه به حوزۀ صنایعِصنایع و آرایهبدیعی) و فروع آنها(، قواعدِ

آرایی، سجع و جناس( بر آوازی در زبان شود، مانند وزن، قافیه، ردیف، واجآوایی و همموسیقیایی)آنچه موجب هم
 «.آن وارد نشود

 .ترین تعریف را از نثر بیان کردمترین و پیش پا افتادهدر واقع ساده

شت باشیم زنم. نکتۀ مهمی که باید در نظر داها با هم حرف میجا اما کمی بیشتر از نثر و شعر، و تفاوت آناین
توانیم بگوییم اگر متنی خصوصیات شعر را نداشته باشد و نمی گیردنثر در مقابل شعر قرار نمیاین است که 

 .حتماً نثر است و برعکس

با  ارتباط باشد. به این ترتیب که در نثر نویسنده قصدِ ارتباط با مخاطبکنم تفاوت این دو از نظر فکر می
تواند به طور مستقیم اسخ است یا اینکه خود پاسخ به پرسشی است و مخاطب میمخاطب را دارد و در انتظار پ

 .پیام آن را دریافت کند

دهد تا به یک بیانِ شفاف ها را کنار هم قرار میو با علم و آگاهی واژه به کاربرندۀ آن است کلمه در نثر در اختیارِ
تر با آن ارتباط خواننده خیلی راحت، به شعر داردتری نسبت های کماز آنجا که متن پیچیدگی .و ملموس برسد

 .کندبرقرار می

کلمه، در نثر، ابزاری است که با هنجاری »: گویدر نثر و شعر میکلمه د در باب نقشِ علی موسوی گرمارودی
رود و به عبارت دیگر: کلمه، در نثر مُحاط است و به کار برندۀ آن، محیط؛ اما در شعر، تر معقول به کار میبیش

اط رود و گویی به کار برندۀ آن است که در آن محهمین کلمه، بیشتر با هنجاری فراسوی معقول به کار می
 «.است

http://zahrasharifi.com/1396/08/24/%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
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.. .توان کرد این است که به کلمات تسلیم شویمدر نثر بدترین کاری که می»: گویددر این باره می جرج اورول
اندیشیم و بعداً اگر بخواهیم چیزی را که در ذهنمان بوده، الم میک اندیشیم، بدونِوقتی به موضوع مشخصی می

بر عکس، وقتی که به یک مفهوم انتزاعی  .ترین کلمات ممکن را پیدا کنیمشرح بدهیم، باید بگردیم تا مناسب
جلوگیری ای برای ای به جای آن پیدا کنیم و اگر تالش آگاهانهخواهد کلمهاندیشیم، از همان ابتدا دلمان میمی

این به قیمت آشفتگی کند و شود و بقیۀ کار را خود برای ما میکالم وارد گود می ،از این جایگزینی انجام ندهیم
 «...شودایم تمام مینظر داشتهبا حتی تغییریافتن مفهومی که در

اتفاقی که باید در ، ها شویمکلمات بدهیم و تسلیم آن به این معنی که در نثر نباید اختیار خودمان را به دست
 .ها غرق کندگیرند و او باید خودش را در دریای واژهمی بر که شاعر را درها هستند شعر بیفتد. در شعر این کلمه

دهد و این خواننده است که با توجه به نیاز خود می انتقالشعر اما به وسیلۀ کلمات حس یا مفهوم خاصی را 
که هدف آن تنها انتقال معنا و مفهوم نیست بلکه  ن برتر استشعر یک زبا .برداشت شخصی خواهد داشت

گذارد هم مطرح است. به همین دلیل است که چگونگی انتقال و تأثیری که بر ذهن و احساس مخاطب می
انتقال « کجا»به  «ناکجا»ای است تا چیزی را از گویند در شعر، مخاطب مقصود نیست. شاعر تنها واسطهمی
 .دهد

ا روند، راه رفتن برای آن است که از جایی به جایی برویم، امّکلمات در نثر راه می»گوید: می محمد حقوقی
 «ی؟خواهی به کجا برسرقصند؛ شما در رقص میکلمات در شعر می

 ،دهند، شعررا نشان می خاصّ مثل غمگین، شکوهمند و یک حالتِ جزئی ر که در آن اغلب موضوعاتِبرخالف نث
 ...ب ورَگیرد. مثل غم، شکوه و طَی را در بر میکلّ مفاهیمِ

از ص که های زبانی و عاری از صنایع ادبی سنگین و با مفهومی مشخّای بدون پیچیدگیخواننده در نثر با نوشته
 ،بیندجواری کلمات را نمیتنها هم ،خواندا شعر که میامّ ،گیرد مواجه استابتدا تا انتهای متن را در بر می

 .انسانی را بیان کنند اند تا یک مفهومِترکیبی از واژه و خیال و عاطفه و احساس کنار هم نشسته

 سایت نویسندهبرگرفته از: 

 

  بازگشت به نمایه
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
https://zahrasharifi.com/1396/09/30/%D9%86%D8%AB%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
https://zahrasharifi.com/1396/09/30/%D9%86%D8%AB%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
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 تهران!« حصیرآباد»زیادی ا

 زادهببهروز مطلّ

 کلیک یا لمس کنید زیر اجرای ترانه بر روی تصویر شنیدنبرای 

 
رین»

َ
ه ل

َ
 حصیرآباد ِدئیَرم بیر گؤَرَسن تنگ

 نه اوزاقدیر، نه یاخیندیر، نه َده هؤندؤر، نه َدرین

... 

 باخ گینان شیمرانا سن، بیر نظر ِائت داغالرینا

 َسن،
َ
 «ُمفته خور اویناخالرینا اوندا احسن دیه

تهران است. « حصرآباد»ی چند سطری که در باال خواندید، از یک ترانه آذربایجانی قدیمی، مربوط به محله

قدیمی نشنیده باشند. اما حتمأ،  یشاید بسیاری از خوانندگان این نوشته، اصال نامی از این ترانه و آن محله

 ه ُو آن محله ُو آن روزگاران را یادشان هست. جوانان نسل قدیم، آن تران بسیاری از

آن روزگاراِن دیر و دوِر نه چندان سپری  شده ای را که، مردانی با جعبه ی جادو بردوش، درخیابان ها و کوچه 

پس کوچه های تهران پرسه می زدند و هر وقت هم که  خسته می شدند، آن جعبه جادو را برزمین می نهادند و 

 خود، همه را برای دیدن شهر فرنگ فرا می خواندند. با صدای ششدانگ 

https://soundcloud.com/mohsen-hadi/ckjyqajnmpr6
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با  های شهر تهران را کهشهرفرنگی یصدای خسته ،جان می شنیدیم همین دیروز بود که به گوِش  واقعا انگار

 : خواندندیخسته م صدائی کشدار و

 ...همه رنگه ... خوب تماشا کن از –فرنگه  شهر، شهرِ  -

خواهم شما را به سبک و سیاق همان شهرفرنگی های قدیم به داشته باشید، می اش راوحوصلهوحال، اگر حال 
« حصیرآباد»تهران ببرم و با یکی ازمحله های  فراموش شده ی تهران دهه چهل آشنا کنم، محله ای  به نام 

 تهران.

 *** 

اه، چقدر با تلخی نمیدانم، بچه های امروز و جوان های نسل بعد از ظهورعکس خمینی در تاریک خانه م  ️▪
های قصه شهر تهران و برخی محله های فراموش نشدنی آن آشنا هستند. آیا اصال آشنا هستند؟ راستش هیچ 

 نمیدانم.

اما یک چیز برایم قطعی است، وآن اینکه، آن تعداد از بچه ها و جوان های نسل پریروز و پس پریروز تهران، 
ل و پنجاه شمسی، که از نیش و نوش زندگی، گرته ای برداشته یعنی میوه های تلخ درخت سوخته نسل دهه چه

 و با هر مکافاتی که هست توانسته اند خودشان را به امروز برسانند، ازدیروزِ زندگی مان، بسیارچیزها به یاد دارند. 

است، بسیاری از آن نسلِ پیش گفته، که االن سن و سالی از آنها گذشته و برف پیری بر سر و رویشان نشسته 
در مرورِ خاطرات خود در زیر سایه ی درخت کهن سالِ عمرِ گذشته، غم روی غم تلنبار می کنند و تهران قدیم 

 ی آن،  طور دیگری به یاد می آورند. «شهرفرنگ»را، در سیمای 

ه به تهران دیروز، نه به این بی در و پیکری بود و نه از برج های سر به فلک کشیده آقا زاده های مفتخور تاز
دکانِ دوقلوئی که   -دوران رسیده اش خبری بود، و نه از چاه های دو قلوی جمکران بین قُم و تهران اش،  چاه 

مظهر دروغ بافی و کالشی عوام فریبان دین فروش حاکم برایران است، که اینک  تهران به قُرُقگاه شان  تبدیل 
 شده است. 

ندان بزرگی بود که می شد درعرض چند ساعت، با فراغ بال ازاین نه چ گوئیم ، شهرِتهرانی که از آن سخن می
 سو تا آن سوی اش را با پای پیاده گز کرد. 

تهرانی که از آن سخن می گوئیم، شهری بود در قُرقِ خانواده هزار فامیل پهلوی وعمله و اکره های خدمتگذارِ 
خادِمانِ جان »درآن حکم میراند و با اتکا به همان  دیوِ تاج داری به نام شاهنشاه عاری ازمهر، که با قلدری تمام

 نفس کش می طلبید.« برکفِ

که هنوز مردمان اش، آن دیو تاج دارِ گوش به فرمان فرنگستان را از خانه نرانده  و هیوالی دیگری تهران، شهری 
 را بر سرسفره ی مهربانی و سادگی خویش نه نشانده بودند. 

هایش درزیر تابش آفتاب درخشان تابستان، به « حصیرآباد» ها و« حلبی آیاد»سقف  تهران، شهری که تأللو نورِ
سرابِ فریبنده  زندگی مردمی شباهت داشت که شبانه روز، با دروغ و تزویر و ریا، در بوق کرنا می دمیدند و نوید 
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باف اش می خواهند رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ را در گوشش فریاد می زدند، و امروز نیزحاکمان دروغ 
دروغین خود « بهشت»به زورِ زور وُ تزویر وُ ریا وُ دگنک هم که شده، مردمان جان به لب رسیده اش را روانه 

 بسازند.

تهرانی که مردمان زاغه نشین  و حلبی آباد اش، حتی ازسایه ی  نورپرفروغ  چلچراغ کاخ ها و قصرهای ازما 
نیز محروم بودند، چه برسد به نور امید و زندگی. این تهرانِ شبیه بهتران و هزار فامیل حاکم بر ایران 

اش به دو قاره ی جدا ازهم شبیه بود. شمال اش از آنِ باالئی ها و فرادستان، « جنوب»و« شمال»، «شهرفرنگ»
 و جنوب اش ازآنِ پائینی ها و تهی دستان. 

اله میدان وُ دروازه دوالب وُشوش وُ جوادیه و خانی ، محله هائی مانند دروازه غاروُ چ«شهرفرنگی»در این تهرانِ 
، و زاغه های ریز و درشت در اطراف آن، «حصیرآباد»باد وُ مختاری وُ دروازه قزوین وُ عودالجان وُ پامناروُ مولوی و

ای زخم های ناسور به جا مانده ای بودند برچهره پایتختی که یابوی از ما بهترانِ شمال نشین اش، در تفرجگاه ه
 و کوهپایه های آن، هم ازکیسه خلق می خوردند و هم از طویله ملت.

، ازکوچه ها و خیابان ها و محله ها، از مردمان کوچه و بازار، از خُلق و خو، «تهران»ازآن سال های دورِ   ️▪ 
ه می شود حکایت  کرد. شاید چشمی ک رآبِهای پُنش مردمان  شمال و جنوبش، چه قصّهو روش و م

و یک  هزار»های معروف و افسانه ای قصه از ترتر وُ حیرت انگیزتر و باورنکردنیهائی به مراتب غم انگیزتحکای
 «. شب

های سال است دیگر هیچ الهای قدیمی تهران را که اینک سآن محله شنیدنی یکی از بگذارید حکایِت   ️▪
ه چیزی از آن را به یاد نداشت ن می رسد نیزآن نیست و شاید حتی کسانی که  طول عمرشان به نیم قر  نشانی از

را. داستان محله ای که در قامت یک ترانه به زبان ترکی « حصیرآباد»ی باشند را نقل کنیم، حکایت محله
 آذربایجانی ماندگار شد و درحافظه تاریخ  تهران ضبط گردید. 

میدان راه آهن، و دراصل تهران بود، جائی نزدیک  نام محله ی کوچکی در جنوب شهرحصیرآباد  ️▪
چسبیده به میدان راه آهن و درحد فاصل بین میدان راه آهن تهران و سرپل جوادیه. حصیر آباد، درآن زمان 
یکی ازمحله هائی بود که بیغوله های درهم و توسری خورده ای به نام خانه درآن بنا شده بود، محله ای که 

ازبد روزگار، ازشهرستان ها می گریختند وسر ازتهران در می آوردند اطراق گاه مردمان فقیر و تهی دستی بود که 
و برای بیتوته خود جائی نمی یافتند جزخانه های  توسری خورده ی کپرمانندی که ازچوب و حلبی و 

 حصیرسرهم بندی شده بود. 

جامعه بود، محله  محله ی تو سری خورده و نکبت زده ای، که به مفهوم واقعی کلمه اطراق گاه مردمان دراعماق
ای که بیکاران، خانه بدوشان، دزدان، معتادان، روسپیان، قوادان، چاقوکشان و زورگویان و باج بگیران، چون کرم 

 های درهم تنیده، بی هیچ مانع و رادعی، شبانه روزدر پیچ و خم دوزخی آن درهم می لولیدند. 

متی به فکراین محله ی گیرکرده دربیغوله های درآن روزگاری که وصف اش گذشت، هیچکدام ازفرادستان حکو
فراموش شده ی  تاریخ نبودند. پنداری حصیرآباد، نه جزئی ازتهران، که بخشی ازکره مریخ  بود. تهران اوائل سال 

 های دهه ی چهل شمسی. 
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ناگهان،   محله ی حصیر آباد تهران، دراوج  فراموشی و درگندابه ای ازفقرو نداری و استیصال غوطه ور بود که
را خواند، ترانه ای که آئینه ی  « حصیرآباد»خوانند ای خوش صدا و تازه کار، با فریادی ازگلوئی زخم دار، ترانه ی 

تمام نمای شناسنامه  تهران بود. ترانه ای با توصیفی جاندار از صفحاتی از شناسنامه چرکین تهران، که 
 فریاد می کرد.  زشوربختی حصیرآباد و حصیرآبادی یان تهران را نی

متولد شد. ترانه ای با صدای پرتوان « حصیر آباد»آری، درچنین شرایطی بود که ترانه ی ماندگار و تأثیرگذارِ
که دستی نیز درنواختن تار داشت، خواننده ای که از اهالی شهرستان « امید علی»خواننده ای آذربایجانی به نام 

که  خود آذربایجانی  *«حسن حسین پور تبریزی»کارگرمبارز توده ای، سراب آذربایجان بود. شعراین ترانه را، 
 سروده بود.« امید»بود و دستی هم درشعرو ادبیات داشت با نام مستعار

به ویژه در میان  های مقیم تهران وآذربایجانیدر بین که  ،منتشر شد دور 05صفحه  شکل به ترانه حصیر آباد 
 محبوب بود.  ایران بسیار ودۀهای متمایل به حزب تآذربایجانی 

با اینکه درآن دوران، هنوزازوسائل صوتیِ مُدرن امروزی درمیان مردم خبری نبود، واز ضبط صوت و کاست و 
ازاین چیزها که بعدها به بازارآمد، حتی دربسیاری خانه های اعیان و اشراف نشانی نبود چه رسد به خانه های 

 ن، که همیشه ی خدا، هشت شان گروِ نُه شان بود. مردمِ فقیربیچاره ی جنوب شهر تهرا
به عنوان فریاد اعتراض بخش وسیعی از مردم تهران، راه خود را « حصیرآباد»دورترانه  05با این همه،  صفحه ی 

به میان خانه ها و قهوه خانه ها باز کرد و متن آن ورد زبان همه شد. درمناطق جنوب شهرتهران، کمترخانه 
ی بود که گرامافون داشته باشند و فریاد پر خروش خواننده حصیر آباد درآن راه نیافته باشد، در آن وقهوه خانه ا

 شنیده می شد. « حصیرآباد»زمان، درجنوب شهر تهران، به هرکجا که پا می گذاشتی، صدای خروش 
تبدیل شده « حصیرآباد»سر وُ صدای این ترانه، که به سمبل اعتراض به وضع نابسامان تهران آن زمان، درآئینه 

بود، چنان باال گرفت که فراموش کارانِ حکومتی، به اصطالح دوزاری کجشان افتاد و یادشان آمد که در تهران 
محله ای به اسم حصیرآباد هم وجود دارد، دستگاه حکومتی بالفاصله به جنب و جوش افتاد، ساواک، دست به 

اهل سیاست وازاین حرف ها هم نبود، بازداشت کردند و یکی دوماهی کارشد. ابتدا خواننده ی بینوا را که اساسا 
دربازداشت گاه نگه اش داشتند تا شاید سرنخی ازدیگردست اندرکاران و به ویژه سراینده ی شعر، بدست آورند، 

همه چیز به  که نام خواننده ترانه بود،« امید علی»که نام مستعار  سراینده، و « امید»اما ظاهرا به دلیل تشابه نام 
گردن خواننده افتاد و ساواک چیز دندان گیری درباره سراینده شعر به دست نیاورد و آقای حسن حسین پور 

 دربرود و قضیه به خیرگذشت. « قِسِر»تبریزی توانست 
، رادیو حزب «رادیو پیک ایران»به  دست گردانندگان « حصیر آباد»دور، ازترانه  05درهمان دوره، یک صفحه 

ه ایران درخارج کشوررسید و این رادیو چندین ماه آزگار آن ترانه را هرهفته دربخش برنامه های  آذربایجانی تود
خود پخش کرد وحتی تا چند سال بعد نیز هرازگاهی، پخش آن را تکرار می کرد. پس ازمعروف شدن ترانه 

«  حصیرآباد»پرچنجال محله جام ، سران«امیدعلی»با سروده ی حسن حسین پورتبریزی، و صدای « حصیر آباد»
احداث شد که بنای آن،  «کاخ جوانان»ویرانه های آن روی بر تخریب وبطورکامل  1300سال اواسط درتهران، 

 تا سال های پایانی حکومت خانواده هزارفامیل همچنان برقرار بود. 

 :«حصیرآباد»فارسی ترانه  آذربایجانی و برگردانِ متنِ اینک و

 نی:متن آذربایجا
 سَن دَه گَز تهرانی بیر، شؤق ایله آرتسین هَوَسین

 گؤر گینَن تازه لیگین، جور بَه جورَه منظره سین
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 !تهران «رآبادیحص»زا یادی 111

 

 عرشه قوزانمیش  اوالن، توستولو کَرپیچ کؤره َسین

 بو گؤزَل تهرانیمین، گَزمَلی هَرزادینا باخ

 سَنگَر جبهَیَه بَنزَر، حَصیرآبادینا باخ!
 

 ن تنگَه لَرینحصیرآباد دِئیرَم بیر گؤرَسَ

 نه اوزاقدیر، نه یاخیندیر، نه دَه هؤندؤر، نه دَرین

 یای دا، بوزالق کیمیدیر، قیشدا، بهشت دن دَه سَرین

 اوردا مسکن لری اوالن، بیروطن  ائوالدینا  باخ

 سَنگَر جبهَیَه بَنزَر، حَصیرآبادینا باخ!
  

 گَل سیزه تعریف اِدیم، دروازا قزوین ده نه وار

 ه اِدیر، وقتی گَلیر آدی دیلهوال انسانی

 گَزگینَن هر طرفین هرکوچه سین،  دقتینَن

 دائم ارسیز یاشیان، اَللی مین آروادینا باخ

 سَنگَر جبهَیَه بَنزَر، حَصیرآبادینا باخ!
 

 دروازا  ایش لرینین، یوزده  بیرین هِئچ دِمیرم

 جیب بُرین، چاقو کِشین، باشقا ایشین، سؤیله میرم

 داداش، من کی، گؤناه اَئیله میرمیازیرام حقی 

 یئددی مین شیره خانانین، جمع تعدادینا باخ

 سَنگَر جبهَیَه بَنزَر، حَصیرآبادینا باخ!
  

 واردی تهران دا، دَمیر  یول، بیر بویوک  کؤرپؤسو  وار

 دَنه بِئکار یغیشار را، اون مینگؤندوز او  گئجه

 هامیسی سبزی، سوغان، یا  کی یِرآلماسی ساتار

 چؤرَک آواره سیدیر، ناله افغانینه باخ

 سَنگَر و جبهَیَه بَنزَر، حَصیرآباددینا باخ!
  

 باخ گینان شیمرانا سن، بیر نظر اِئت داغالرینا

 اوندا احسن دیهَ سَن، مُفته خور اویناخالرینا

                                                داها بسدیر، بو قَدَر، تهرانی چوخ پیسلَه مَیین                                      

 بو گؤزل تهرانیمین آدینا بُهتان دِمَیین
 

 تانیمیرسان بیلیرم الله زاری، شَاهریضانی

 یِئمه یبسن اورادا، بیر تیکَه الوان غذانی

 هَله سَن چیخ مَچیده، سؤیله اوجادان اذانی

 نحشیش، کالباس و مالباس یِه مَیی –یا چکین شیرَه 
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 !تهران «رآبادیحص»از یادی 111

 

 بو گؤزل تهرانیمین آدینا بُهتان دِمَیین
 

 فارسی این ترانه: و این هم متنِ برگردانِ
 ببین، باشوق تماشا کن تو تهران را 

 سرت نزنده آن ب هوس دیدار ببین، تا دگربار

 ببین، منظره های کهنه ونو، و گوناگون آن را

 ببین، کوره های آجری پزیش را که دودش به عرش اعال می رسد

 ین، تهران زیبا را، بین هم زیر و باالیش رابب

 شبیه سنگر جبهه است، حصیرآباد رو ببین!،.  
 

 حصیرآباد که میگن، باید میدون هاش رو ببینی

 که نه دوراست و نه نزدیک، ونه خَندق نه خُنک

 فصل تابستان جهنم، درزمستان خنک ترزبهشت

 فرزندان وطنم را بیبن که درآنجا مسکن گزیده اند

 ه حصیر آبادم نگاه کن که شبیه سنگر جبهه استب

 شبیه سنگر جبهه است، حصیرآباد رو ببین!.
  

 بیائید تا به شما بگویم در دروازه  قزوین چه خبراست

 وقتی نامش بر زبان جاری میشه، انسان را واله میکنه

 همه جایش را بگرد وخوب ببین کوچه پس کوچه هایش را

 بی همسرش ببین پنجاه هزارتن اززنان همیشه

 شبیه سنگر جبهه است، حصیرآباد رو ببین!.

 حتی یکی ازصدها خالف دروازه  را نام نمی برم 

 برموُ کارهای دیگرش نامی نمی  ازجیب بروُ چاقو کش

 حقیقت را مینویسم داداش گناه که نمی کنم

 کش خانه  اش را ببین  بیا و هفت هزار شیره

 د رو ببین!.شبیه سنگر جبهه است، حصیرآبا

 تهران راه آهن دارد که یک پًل بزرگ دارد

 که شب و روز در آن ده هزاربیکار جمع می شوند

 اند درحال فروش سبزی و پیاز وُ سیب زمینی که همه

 ناله و فغانشان را ببین که ازبی  نانی است 

 شبیه سنگر جبهه است، حصیرآباد رو ببین!
 

 اش را ببینپایه  تو به شمیرانش نگه کن، کوه

 آن وقت به مفت خورهای دلقکش احسن خواهی گفت
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 !تهران «رآبادیحص»از یادی 112

 

 دیگر بس است، این همه از تهران بد نگوئید

 به این تهران زیبا این همه  بهتان نزنید
 

 میدانم نه الله زار را می شناسی، نه شاهرضا را 

 باشی یک بارنشده که درآنجا غذای رنگینی خورده

 اذان بگو حاال فعال تو برومسجد و هوارزنان 

 مالپاس ات  حشیش وُ بخور کالباس و و بکش شیره

 بهتان نزنید. اسم تهران زیبایم را نیاالئید و

 

 شنیدن ترانۀ حصیرآباد در سایت ساند کالود

7hadi/ckjyqajnmpr-https://soundcloud.com/mohsen 

 
دنیا آمد. پنج ساله بود که همراه با پدر و مادر زحمتکش باکو )بادکوبه( به در۳۱۳۱پورتبریزی، درسال سن حسین* ح

شد. هنوز نوجوان بود که با آشنایی با  خود به ایران کوچید. هنوز دبستان را تمام نکرده بود که راهی میداِن کار

 کارگران آگاه دور و اطرافش، به مبارزه روی آورد. 

و سندیکالیست بزرگ  کارگر رزمنده« علی امید»با رفیق به عضویت حزب توده ایران در آمد. او همراه ۳۱۹۹در سال 

دستگیر شد و سه سال از  ۳۱۱۹مرداد  ۹۲مبارزات سندیکایی شرکت فعال داشت. پس از کودتای ننگین  ایران، در

 های زندان گذراند.لهمی عمر خود را در پشِت 

 نوجوانی شروع به سرودن شعر کرد و در بستگی داشت. او ازکودکی به شعر و ادبیات دل از رفیق حسین پور 

ی شعرهایش بیشتر اجتماعی و سیاس ی بود. شوربختانه هیچ ارس ی و آذری توانا بود. درونمایهسرایش شعر به زبان ف

 چاپ نرسید. ه شعری از او ب گاه دفترِ 

ز اشعارش را برای رهبری حزب در مهاجرت فرستاد. رفیق احسان طبری با ، یک بار دفتری ا۷۵پیش از انقالب بهمن

دفتِر سروده های یک  از» هائی از برخی شعرهای او را انتخاب کرد و آنها را با عنوان ، پارهشعر آن دفتر مروری بر

 ی دنیا به چاپ رساند. )ح.تکاب( در مجلهبا نام مستعار« کارگر

روزگار در امان مانده، و امید است که در آینده ای نه چندان دور  حوادِث  گزنِد  شعر، از خوشبختانه این دفتر

 منتشر شود.      

سرگرم شد. او در جریان مجدد پیوست و به فعالیت خود پور، پس از انقالب، بار دیگر به صفوف حزب رفیق حسین

در  ۳۱۳۹اردیبهشت  ۱۳رژیم شد و در بازداشت و راهی شکنجه گاه های  ۳۱۳۳بهمن  ۳۵یورش ٰرژیم به حزب، در  

     بیمارستان شریعتی با زندگی وداع گفت.

 

 

  بازگشت به نمایه
 

 

 

https://soundcloud.com/mohsen-hadi/ckjyqajnmpr6
https://soundcloud.com/mohsen-hadi/ckjyqajnmpr6
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نده 113  !تَر بِشوَرد تُوفانبُگذار ُغر 

 

 توُفان! بِشورَد تَرغُرّنده بُگذار
 )نثرِ موزون( ماکسیم گورکی "توُفان مُرغِ" دو برگردانِ متفاوت از

Песня о Буревестнике ،Pesnya o Burevestnike / Pesńa o Burevestnike( 

(به کوشش امید)/ و ژالۀ اصفهانی احسان طبری  

 
 Audubon John James  آودوبون جیمز ، اثر جانتوفانِ پترلنقاشی 

 
( عنوان قطعۀ ادبیِ شورانگیزی با مضمونِ The Song of the Stormy Petrel) آوازِ پترلِ توفانی

در نیژنی نوگورود، 1141را در فضای بستۀ سیاسی حاکمیتِ تزاری در مارس است که ماکسیم گورکی آنانقالبی
وگوی مابین پرندگان بوده، با بلند گفت ظومۀو در قالب نثرِموزون سُروده است. متنِ آواز که گویا بخشی از من

به 1145دهد. انقالبی که بعدها در سال زبانِ اِزوپیایی، نویدِ یک انقالبِ عظیمِ اجتماعی در روسیۀ کبیر را می
متن منتهی شد. از قطعۀ مزبور یک 1111منصۀ ظهور رسید و سپس به انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر در 

و دو متن برگردان به  ( Progress Publishers,M. Gorky: Selected Short Stories 1155) انگلیسی
 شود. فارسی موجود است که در این شماره تقدیم خوانندگان می

ستانِ اطلسینِ در آ"(، برگرفته از کتاب 1307) مرغِ توفانسرودِ و با عنوان  احسان طبریبرگردانِ نخست با قلم 
، مرغِ توفانبا عنوان  ژالۀ اصفهانیو برگردانِ دوّم به قلم  ،(پراکنده و منتشرنشدۀ شاعر حاوی اشعارِ" )سَحَر

 رسول آنار ،شوچنکو تاراس ،گورکی حاوی برگردان اشعاری از ماکسیم" )لی بویی داردگُهر "برگرفته ازکتاب 
در بین  "سامان"مستعار نام ها را با است که ژاله آن (و دیگران... پوشکین الکساندر ، وحمزتف رسول ،رضا
 ترجمۀ دیگری منتشر شده است. 1370ترجمه کرده و توسط نشرِ دوران، لندن، سال 1357تا  1307های سال

بخشِ این جُستار، متن انگلیسی قطعه برای یافتیم. پایانرا قابلِ اعتناء نموجود است که آن نیز در فضای مجازی
است، با این یادآوری که چنین قضاوتی بدون شده های عرضهآگاهی و قضاوت خوانندگان دربارۀ کیفیتِ ترجمه

 مراجعه به متنِ روسی این قطعۀ ادبی کامل نخواهد بود. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Stormy_Petrel.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Stormy_Petrel.jpg
https://fa.tr2tr.wiki/wiki/John_James_Audubon
https://www.marxists.org/archive/gorky-maxim/1901/misc/x01.htm
https://www.marxists.org/archive/gorky-maxim/1901/misc/x01.htm
https://www.marxists.org/archive/gorky-maxim/1901/misc/x01.htm
https://akhbar-rooz.com/?p=140953
https://akhbar-rooz.com/?p=140953
https://ketabnak.com/book/119552/%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.tr2tr.wiki/wiki/The_Song_of_the_Stormy_Petrel#Translations
https://fa.tr2tr.wiki/wiki/The_Song_of_the_Stormy_Petrel#Translations
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 ُسروِد ُمرِغ تُوفان 114

 

 توُفان مُرغِ سُرودِ 
 ری()ماکسیم گورکی، برگردان: احسان طب

 با توُفان مُرغِ. کندمی آکنده را فامْتیره ابرهای دریا، سَرسِپیدِ هامونِ بَر باد

 امواجِ بر گاه. است پَرواز در ابرها میانِ در رنگشَبْ آذرَخشِ همانندِ فراوان شُکوهِ

 و کِشَدمی بانگْ پَرَد،می ابرها سوُی به آسازوبینْ گاه و کوبَدمی فُرو شَهبال دریا،

 عطشِ ،بانگْ این در. نیوشَندمی را شادی آهنگِ اشجَسوُرانه بانگِ در رهااب

 پیروزی به اطمینان وُ شوُر شَرارِ خَشم، نیروی ها،بانگ این در ابرها! است توُفان

 نیوشَند.می را

 هَراسِ تا اندآماده و اندسَرگردان و نالَندمی نالَند،می توُفان دربرابرِ هاکاکُلی

 سازند.پنهان دریا ژَرفای در را خویش

 سازد.می ناکْبیم را هاآن تُندَر، ضَرَباتِ و است نامفهوم برایشان زندگی هایرَزم لَذَّتِ. نالَندمی نیز قوها و

 وُ گُشادهبالْ که است توُفان مَغرورِ مُرغِ تنها. کندمی نهان هاصخره میانِ در را خود فربۀ پیکرِ نادان پنَگوئنِ و

 گذرد.می دریا سیمینِ هایکف سَرِ بَر دانهآزا

 وُ خُروشَندمی خیزند،برمی تُندَر پذیرۀ به امواج و آیندمی فرود دریا بَر ترنازِل وُ ترعَبوُس از دَمبهدَم سیاه ابرهای

 گُسَلَند.می هم از

 را امواج از ایگَلّه باد، اکنون هم. سِتیزَند در سَرکَش بادِ با و نالَندمی بَرلب آلودخَشم کفِ امواج. است غُرّان تُندَر

 زُمُرّد از کوهی مانندِ هاآن پِیکرۀ که کندمی پَرتاب هاصَخره سوی به سوُزان غِیظی چنان با و فشاردمی آغوشْ در

 شود.می خاکِشیر وُ خُرد

 شَهپَرِ با و گذردمی اَبرها میانِ از زوبین مانندِ و است پَرواز در خُروشان رنگ،شَبْ آذرَخشِ همانندِ توُفان مُرغِ

 پوشاند.می را دریا کفِ خویش،

 ابرها فَرازِ بَر... گریدمی وُ خنددمی. است ُتازوتَگ در توُفان رنگِتیره وُ مَغروُر اهریمَنِ مانندِ اینک وی بِنگرید،

 است. گِریان شادی از وُ خَنددمی

 توانست نخواهند اَبرها که دارد باور او. کندمی احساس خستگی تُندَر خَشمِ در که استدیری هُشیار اهریمَنِ این

 توانست. نخواهند آری دارند، پنهان را خورشید

 غُرَّد.می تُندَر وَزَد،می باد

 گردابِ در و رُبایددرمی را آذرَخشْ هایپیکان دریا. اندجُنبش در دریا مُغاکِ در کبوُدفام شُعلۀ چون ابرها گَلّۀ

 شود.می مَحو و پیچدمی دریا بَر آتَشین مارهای همانندِ درست هاآذرَخش تابشِ کند.می خاموش خویش

 شوُرید! خواهد توُفان زودیبه! توُفان

 مانندِ و پَرَدمی توفَد،می خَشم بسیاریِ از که دریایی فَرازِ بر هاآذرَخش میانِ در که است جَسور توُفانِ مُرغِ این و

 روشَد:خُمی پیامبری

  توُفان! بِشورَد تَرغُرّنده بُگذار  -

  بازگشت به نمایه
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 مرغِ توفان
 سامان( -)ماکسیم گورکی، برگردان: ژاله اصفهانی 

 
 

 باد، ابرها را، 

 دشتِ دریا انباشته باالی سیمین

 در البالی ابر وُ دریا 

 فام ست، چون برقِ سیهاین مرغِ توفان

 آزاد و ناآرام 

 در پَرواز مَغرور. 

 گاهی پَر افشاند سرِ موج 

 سِپَر گردد سوی ابر گاهی چو تیری ره

 با بانگِ پُرشور. 

 در ابرها پیچد طنینِ شادمانی 

 پَروای این مُرغ ز آوای بی

 نیروی خشم وُ شُعلۀ شوق

 ایمان به پیروزیِ رَخشان 

 این است بانگِ مُرغِ توفان. 

 وفان از وحشتِ ت

 اند های عاجز در فغانکاکایی

 ها برآنند، آن

 شان پنهان شود تا ترس

 در سینۀ امواج

 یا در قعرِ دریا.  

 زاری کنند از بیمِ توفان، اِسفَرودان* 

 خبر آن مُرغکانِ بی

 از لذّتِ پیکارِ هستی 

 اند وُ ترسان ها که لرزانآن

 زای تُندَر. از خشمِ دِهشَت

 شتن را پنگوئن نیز جسمِ پلیدِ خوی

 الخان. پنهان کند در سنگ

 

 تنها مرغِ توفان  -ست این مرغِ توفان

 مَغرور و ناآرام، در پَرواز آزاد 
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 آلود. باالی دریای کف

 تر ابرهر دَم شود تاریک

 اُفتد فُروتَر روی دریا  

 ها جهد بر آسمانموج پریشان می

 بر پیشوازِ رعدِ غُرّان 

 ست وُ دریا پُر تالطم تُندَر خروشان ا

 از حمله باد پریشان. 

 ها را آلودِ وحشی موجبادِ غضب

 کوبد به صخرهاز جای خود برکنده، می

 سارانِ زُمرّد، وان کوه

 از هم فرو پاشند چون گُرد.

 فام ست چون برقِ سیهاین مرغِ توفان

 با بانگِ شورانگیز 

 در پرواز مغرور. 

 

 نۀ ابر گاهی چو تیری بگذرد از سی

 گاهی شکافد موج را با بالِ بُرّان 

 پوششیطانِ سیه -این مرغِ توفان است 

 خندان وُ گریان 

 خندد به عجزِ ابرها 

 گرید ز شادی. 

 او دارد ایمان 

 کز ابرِ تیره 

 هرگز نگردد تار، خورشیدِ درخشان.

 

 تر هر دَم فُزون

 های باد وُ تُندَر نعره

 پوش ابرِ سیه

 های نیلیِ برق شُعله روشن شود از

 ها، وان شُعله

 چون مارهای آتشین 

 آهنگِ دریا در چنگِ خشم

 قدر تا محو گردند.پیچند بر خود آن

 

 توفان 

 خُروشد توفان به زودی می

 فاماین مرغِ توفان است، چون برقِ سیه

 مغرور و ناآرام

 در پرواز آزاد. 

 این پیکِ پیروزی است، گوید 

 بُگذار توفان، 

 تر گردد خُروشان.سخت

 
 (گنژرارنگ به اندازۀ گنجشک )ای سیاه، پرنده"خوارسنگ"* اِسفَرودان، جمعِ اِسفَرود و به معنی پرندۀ 

 

 بازگشت به نمایه
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 متن انگلیسی )ماکسیم گورکی(
MAXIM GORKY 

SONG OF THE STORMY PETREL 

 

Written: 1091; 

Source: M. Gorky: Selected Short Stories Progress Publishers, 1011; 

Online Version: Maxim Gorky Internet Archive (www.marxists.org) 2992; 

Transcription\Markup: Sally Ryan. 

 

High above the silvery ocean winds are gathering the storm-clouds, and between 

the clouds and ocean proudly wheels the Stormy Petrel, like a streak of sable 

lightning. 

Now his wing the wave caresses, now he rises like an arrow, cleaving clouds and 

crying fiercely, while the clouds detect a rapture in the bird's courageous crying. 

In that crying sounds a craving for the tempest! Sounds the flaming of his passion, 

of his anger, of his confidence in triumph. 

The gulls are moaning in their terror--moaning, darting o'er the waters, and would 

gladly hide their horror in the inky depths of ocean. 

And the grebes are also moaning. Not for them the nameless rapture of the 

struggle. They are frightened by the crashing of the thunder. 

And the foolish penguins cower in the crevices of rocks, while alone the Stormy 

Petrel proudly wheels above the ocean, o'er the silver-frothing waters. 

https://www.marxists.org/admin/volunteers/biographies/sryan.htm
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Ever lower, ever blacker, sink the stormclouds to the sea, and the singing waves 

are mounting in their yearning toward the thunder. 

Strikes the thunder. Now the waters fiercely battle with the winds. And the winds 

in fury seize them in unbreakable embrace, hurtling down the emerald masses to 

be shattered on the cliffs. 

Like a streak of sable lightning wheels and cries the Stormy Petrel, piercing storm-

clouds like an arrow, cutting swiftly through the waters. 

He is coursing like a Demon, the black Demon of the tempest, ever laughing, ever 

sobbing--he is laughing at the storm-clouds, he is sobbing with his rapture. 

In the crashing of the thunder the wise Demon hears a murmur of exhaustion. 

And he is knows the strom will die and the sun will be triumphant; the sun will 

always be triumphant! 

The waters roar. The thunder crashes. Livid lightning flares in stormclouds high 

above the seething ocean, and the flaming darts are captured and extinguished by 

the waters, while the serpentine reflections writhe, expiring, in the deep. 

It's the storm! The storm is breaking! 

Still the valiant Stormy Petrel proudly wheels amond the lightning, o'er the 

roaring, raging ocean, and his cry resounds exultant, like a prophecy of triumph- 

Let it break in all its fury! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بازگشت به نمایه
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 )سایه( اندیششعر از پیرِ پرنیان دو

 
 درسِ وفا

 (برای مرتضی کیوان)

 افروختنی! ای آتشِ افسردۀ

 اندوختنی! ر گشتۀدَهَ ای گنجِ

 ایم!وفا را ز تو آموخته ما عشق وُ

 تو آموختنی! مرگِ ای زندگی وُ

 ☘☘ ☘ 

 هفتمین اخترِ این صبحِ سیاه

 گلی ریخت به خاک!ای دریغا چه 

 چه بهاری پژمرد!

 چه دلی رفت به باد!

 چه چراغی افسرد!
 

 سوزطاقت هر شب این دلهرۀ

 خوابم از دیده ربود

 هر سحر چشم گشودم نگران:

 چه خبر خواهد بود؟

 امید من بود درین بیم وُ دلِ سرنوشتِ

 آه ای چشمه نوشین حیات!

 بند!دل ای امیدِ

 کستم از تو شاگرچه صد بار دل

 ریدم پیوند.ه از لب نوشت نبُگَهیچ
 

 آلودخون دمِآخر این صبح

 بیداد فرود آمد آن خنجرِ

 شش ستاره به زمین در غلتید

 شیر فروماند از کار شش دلِ

 شش صدا شد خاموش... 
 

 م برخاستاریش خون در دلِ بانگِ

 شدم از فریاد رپُ

 سیاه این صبحِ هفتمین اخترِ

 افتاد... من بود که بر خاک دلِ

  بازگشت به نمایه
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 و هیروشیما ناظم حکمت
 داود جلیلی

ردم دو هولناک علیـه مـ   جهان شاهد یک جنایتِ سال پیش، مردمِ 11
کـه  شدند، جنایتی نابخشـودنی   «ناکازاکی»و « هیروشیما»شهر ژاپنی 

اندیش را ددوست و آزاصلح دردناک آن هنوز هم وجدان بشریتِ خاطرۀ
مـرداد ( سـال    12اوت )  1مـرداد( و   15اوت ) 7در تـاریخ    می آزارد.

 ،رئیس جمهور وقت ایاالت متحده امریکا ،منوبه دستور هاری تر1105
اتمـی دو شـهر هیروشـیما و ناکـازاکی      اولین و تاکنون آخرین بمبارانِ

نفـر   144.444بشری بیش از  هولناکِ . دراین فاجعۀانجام گرفتژاپن 
ریان شدند و بیش از اتمی بِهای ها درشعلهبمب درنگ پس از انفجارِبی

 ویرانگـرِ  تشعشـعاتِ  اثـرِ  در 1105نفر هـم تـا پایـان سـال      124.444
 آن جان خود را از دست دادند.   رادیواکتیوِ

اشـعار شـاعرانِ    ادبیـات جهـان، بـه ویـژه در     انسانی درِ ضدّ این فاجعۀ
هـا  تـرین آن ای یافتـه اسـت. معـروف   سرشناس جهان بازتاب گسـترده 

 Karen تـورنبر سـوی کـارن    اسـت کـه از   TŌGE Sankichiتـوگ سـانکیچی    12"شعرهای بمـب اتمـی  "مجموعه 

Thornber  در  2411فاجعـه اسـت کـه در سـال      13به انگلیسی ترجمه شده است. دیگری اشعاری از بازمانـدگان
 Kyoko Seldenه است. مترجم این اشعار کیوکـو سـلدن   ازسوی روتلیج منتشر شد  ژورنال مطالعات انتقادی آسیا

برمی گیرد. منبع دیگـر بـرای خوانـدن اشـعار دربـاره فاجعـه        است و اشعاری را همراه با طرح هایی از فاجعه در
اسـت کـه عالقمنـدان مـی      10"سالم شـعر " در سایتِ "شعرهای هیروشیما"بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی 

 کنند.  توانند به آن مراجعه
 کـارن وان دری ر این رابطه دارد. ایـن شـعر توسـط    ناظم حکمت شاعر انقالبی و انسان گرای ترک هم شعری د

Karen Van Drie     ،مـتن  به انگلیسی ترجمه شده است که در حقیقت ترجمه آزادی از شعر نـاظم حکمـت اسـت
های اساسی با متن شعر اصلی ناظم حکمت دارد. این شعر جـدا از نشـریات مختلـف    تفاوت این شعر شدۀرجمهت

منتشر و در جاهای بسیاری نقل شـده اسـت.    نیز 15"ادبیات جهان" ترکیه و کتاب های مختلف، در سایتِ کشور
همین ترجمه آهنگ ها و ترانه های مختلفی به زبان های مختلف دنیا ساخته و اجـرا شـده اسـت.)نگاه     اساسبر

 17کنید به:( 

                                                           
- https://ceas.uchicago.edu/sites/ceas.uchicago.edu/files/uploads/Genbaku%24shishu.pdf 12  

14.1424/10712115.1121.14041222https://www.tandfonline.com/doi/pdf/ 13 - 

- https://hellopoetry.com/words/hiroshima/ 10  

hikmet/-nazim-by-poem-a-child-/hiroshima2411/42/41us.org/-https://glli 15  

24https://www.youtube.com/watch?v=QZiJawikz 17 

 https://www.youtube.com/watch?v=HPssKD31S3Mو 

AOWQ-https://www.youtube.com/watch?v=BcFDLR 
 

 

https://glli-us.org/author/karenworldlibraries/
https://glli-us.org/author/karenworldlibraries/
https://ceas.uchicago.edu/sites/ceas.uchicago.edu/files/uploads/Genbaku%20shishu.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14672715.1987.10409888
https://hellopoetry.com/words/hiroshima/
https://glli-us.org/2017/08/07/hiroshima-child-a-poem-by-nazim-hikmet/
https://www.youtube.com/watch?v=QZiJawikz20
https://www.youtube.com/watch?v=BcFDLR-AOWQ
https://www.youtube.com/watch?v=BcFDLR-AOWQ
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برای آشنایی خوانندگان با این اثر انسانی و صمیمی ناظم حکمت ترجمه از ترکی و ترجمه از انگلیسی آن را هم 
شدن برخـی اشـعار و آثـار     "زیروزبر"رعین حال زمان می آوریم تا هم فرصتی برای لذت از این شعرباشد، هم د

 در هنگام ترجمه نشان دهد.  ادبی را

 ☘☘ ☘ 

 ردسال )هیروشیما( خُدخترِ

 (ترجمه از متن ترکی)ناظم حکمت 

 کوبد منم،که درها را یک به یک میآن

 شوم،هایتان دیده نمیبه چشم

 شوندها به چشم دیده نمیچون مُرده

 

 وشیما کشته شدمحدود یک دهه پیش درهیر

 اما، هنوزدختری هفت ساله ام، 

 شوندبچه های مرده بزرگ نمی

 

 اول موهایم شعله ورشد، 

 هایم سوخت وکورشدبعد چشم

 مشتی خاکسترشدم

 خاکسترم به هوا پراکنده شد

 

 خواهممن برای خودم از شما چیزی نمی

 تواند آب نبات بخوردکودکی سوخته مانند کاغذ که نمی

 

 و جان،خاله، عم

 کوبم،درهایتان را می 

 امضاکنید، 

 هاکشته نشوند،که بچه

 .بتوانند طعم شیرینی را بچشند 
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 هیروشیما کودکِ

 (ترجمه از متن انگلیسیناظم حکمت )

 می آیم و پشت هر دری می ایستم

 اماکسی صدای گام های ساکتم را نمی شنود

 درمی زنم و بازهم نادیده می مانم

 چون مرده ام، 

 چون مرده ام.  
 

 اگرچه مرده ام تنها هفت سال دارم،

 اکنون 

 وقت پیش درهیروشیما طور که خیلیهمان

 هفت ساله بودم  

 هفت ساله ام

 شوندمیرند بزرگ نمیکه میکودکان زمانی
 

 موهایم را گردباد شعله سوخت

 چشمانم تارو کورشد

 مرگ آمد و استخوان هایم راغبارکرد

 نده شدوغبار با باد پراک
 

 من احتیاجی به میوه و برنج ندارم

 ها و حتی به نان احتیاجی ندارمبه شیرینی

 من چیزی برای خودم نمی خواهم

 چون مرده ام 

 چون مرده ام
 

 همه آن چیزی که نیازدارم

 آن است که شما امروز 

 برای صلح بجنگید

 امروز طوری برای صلح بجنگید

 که کودکان این دنیا

 بخندند وبازی کنند. نند و بزرگ شوند وبتوانند زندگی ک

 بازگشت به نمایه
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 صداهایش...
  مهرگان حیدر خلیلی/ برای محمد

 

 

 بود زیدهوَ عشق با

 . رفتن هایلحظه در
 

 بود صدایش رودِ

  خواندمی که

 .نَشیب در
 

 بود اشسینه توفانِ

 .فَراز در توفیدمی که
 

 اشونهمای دانشِ و

 ...اشبالغ نورِ و

 سوختمی که

 .جا به پا
 

 اکنون

 خاک از خود

 است، گذشته

 ...شصداهای امّا

 هایش!...ستاره امّا

 (استکهلم ۲1 خرداد)

 

 شاعر بوکصفحۀ فیس: از برگرفته

  بازگشت به نمایه
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 کرد انشعرهایی از شاعر
 برگردان: زانا کوردستانی

شاعر کورد معاصر  "چنار علی احمد"با نام کامل  "ر علیچنا"

 .میالدی در سـلیمانیه اسـت   091۶ی ی یک ژانویهعراقی زاده

 در و پرداخـت  تحصـیل  به انیهوی در دانشگاه بازرگانی سلیم

 099۲  د و به سالش التحصیلفارغ 0991/0992 تحصیلی سال

 کـار  به غولمش سلیمانیه چوارباخ یکتابخانه کارمند عنوان به

 .اش دو فرزند پسر استاو ازدواج کرده و حاصل ازدواج .شد

شروع به نوشتن و سرودن شعر کرد، اما تا سال  2111او از سال 

کـه در آن  هرگز اشعار و مطالبش را منتشر نکرد تا ایـن  2105

نخسـتین   "چـیمن "سال، بـا حمایـت و تشـویق خـواهرش     

وردستان چـاپ و  اشعارش در مجالت و نشریات سطح اقلیم ک

 .منتشر شد و تاکنون ادامه داشته است

 

◇ 
  ای کاش، با آمدن و نیامدنت

  فتی وورام را میخیاالت غبار گرفته

  ات راآرزو و اشتیاق فراق و نبودن این چند وقته

 زدودی،از خاطرم می

 ی جانم،ی ناشکفتهشاید غنچه

 .نشستبه گل می

*** 

◇ 

 بینند،را می هایی که توی آنای کاش همه

  بودم و "من"

 ."تو"هایی که دور و بر من هستند، ی آنهمه

*** 

◇ 
 آیا تو آگاهی؟



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 از شاعران کرد ییشعرها 115

 

  نه شب آرام و قرارم هست و

 ست که گرمم کند،نه آتشی

 .و نه عسل به کامم شیرین

  اگر مهر و محبت تو نبود،

  زد وعشقت در جانم شعله می

 .آمددلم از فراقت تنگ می

*** 

◇ 
  ام، برگرد تات رفتهنازنین غرب

 میان دو چشم نرگسینت

 .نفسی به آرامی بکشم

*** 

◇ 
 ...ست کهروزگاری

  چون زلیخاهم

  بارد،آسا میاز چشمانم باران

  اشک و خونابه

 .امبرای دوری و نبود یوسف

 ...روزگاریست که

  چون زلیخاهم

 در انتظار خبری از عزیز جانم

 .امچشم به راه و سرگشته

*** 

◇ 

 همچون ستاره هر لحظه منتظر شبانگاهانی،

 ریز چشم به راه تو،من هم یک

 ...ی رفتنیاما افسوس که تو در اندیشه
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اح( شـاعر کـورد عراقـی    ەڵ)بروسـک س  "بروسک صالح"

ومادی )االنبـار(  ڕمیالدی، در شهر  0991دسامبر  0۲ی زاده

د کـه  ی او اصالتا کرکوکی بودنخانواده .دیده به جهان گشود

در عملیات ترحیل در زمان بعث، جهت تعریب کرکوک از آن 

بروسـک   .دیار کوچانده و در االنبار اسکان داده شده بودند

فقط تا نهم ابتدایی تحصیل کـرده و اکنـون همـراه مـادر و     

اسـم اصـلی او    .کنـد برادرش در شهر سلیمانیه زندگی می

 "بروسـک "هاست نامش را به بود که مدت "محمد صالح"

 .تغییر داده است. بروسک به معنی رعد یا درخشـش اسـت  

 "روفستیوال ادبی و هنری تانجـه "ی سوم، دومین وی رتبه

 .را در کارنامه ادبی خود دارد 210۲در سال 

◇ 

  بسیار مشتاقم به پرواز درآیم و

 !بسان بادبادکی در آسمان برقصم

 من روحم را به انگشتان تو

 .امگره زده

*** 

◇ 

 ه،دلم گرفت

 !ایهمچون عروسکی شیشه

 خواهد گریه کند اماکه می

 .لبخندی بر لب دارد

*** 

◇ 

 زنم،میان ازدحام و شلوغی مردمان، قدم می

 شنوم،اسمت را که می

 .کنمدقایقی توقف می  با احترام،

*** 

◇ 

  توانمخوب می
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  ها را بدزدم و پنهان کنمەی کلمات لغتنامهمه

  ین سرزمینی که در آن هستمتوانم، جز ااما هرگز نمی

 .سرزمین دیگری را موطن خود کنم

*** 

◇ 

  چرخندخیاالتی پریشان و سردرگم در درونم می

  دیگر نباید از طلوع آفتاب شرم داشته باشم

  دهمبه این داستان پر ماجرا پایان می

  دست و پای گردباد پراکنده را خواهم بست

  کنمتعدادی از ستارگان را خرد می

 !ماه را به پایین پرت و

 خواهم بدانم که مردمان، چون گذشته باز ماه را دوست دارند؟می

*** 

◇ 

 ستروحم گنجشکی

 زند،که دور و برم چرخ می

  اما بر روی طناب گیسوی تو

 .کنداستراحت می

*** 

◇ 

 ای،تو شبیه تسبیح چهارصد دانه

 !که در دستم پاره شد

 .اما در وجودم پخش

*** 

◇ 

 ستجشکیروحم گن

 زند،که دور و برم چرخ می

  اما بر روی طناب گیسوی تو

 .کنداستراحت می
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 عبدالطیف مال" فرزند( تیفەبدولەئاری عبدالطیف )ئاری ع

 کـورد  نـویس روزنامـه  و شـاعر  ،"خانم زکیه" و "باموکی

وی از  .اسـت  کوردسـتان  اقلیم حلبچه شهر یزاده عراقی،

و رئیس فراکسیون جنبش اعضای پارلمان اقلیم کوردستان 

نیز بوده است. پدرش نیز از نویسندگان و سیاسـتمداران و  

 .پیشمرگان مشهور کوردستان است

◇ 

  همیشه صبح بودی

  اما امشب

 .پیش از صبحدم، تو رفته بودی

*** 

◇ 

  ها مهم نیستندفاصله

  خندی،ی اتاقم میکه مانند ماه پشت پنجرههمین

 .انگار که کنارم هستی

*** 

◇ 

  دلبرم همچون انار است

   یا که دل ندارد

 ...یا که صد دل دارد

*** 

◇ 

  خورشید بودی

  اما ابر تو را پوشاند

 .نتوانستم خوب تماشایت کنم

*** 

◇ 

   کنمتو نگذار اما من نگاهت می

   کنمتو خودت را قایم کن، من پیدایت می

   مانمتو خودت را ناپدید کن، من همیشه به یادت می



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 از شاعران کرد ییشعرها 119

 

  بگذار من بمیرم، تو که هستیپس 

 .آن دنیا هم به دنبالت خواهم آمد

*** 

 مگر چند شیشه عطر خریدی؟

  اندازیتو مرا به دردسر می

  !ها با من سر جنگ دارندتمام باغ

*** 

  شومهر زمان دلتنگت می

 های پیراهن مادرم راگل

 .بینمهمچون تو می

*** 

  های شهراغخورم برایت که تنت از تمام بسوگند می

  دهدبهتر میوه و ثمر می

  تماشای تو به آن زیبایی هم

 .کندهر زمان دلم را تنگ می

*** 

 خدایا چرا چنین است؟

 !آیدتا یک بار بیاید، هزار مرتبه نمی

 .گویمیار را می

*** 

 مگر چند شیشه عطر خریدی؟

  اندازیتو مرا به دردسر می

  !ها با من سر جنگ دارندتمام باغ
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 متـرجم  و نویسـنده  شـاعر، ( تـاهیر  تەعەڵ)تطلعت طاهر 

میالدی در شـهر مخمـور    0910ی ژانویه 0۲ در کورد، معاصر

او  .استان اربیل اقلیم کوردستان عراق دیده به جهان گشـود 

تحصیالتش را تا مقطع دیپلم ادامه داد و اکنون عضـو هیـات   

ـ  از ستادبی ینشریه و هی چندین مجلتحریره  عضـو  ه،جمل

مقـام  چنـین وی قـائم  ی نویسندگان کورد، همفعال اتحادیه

 .پایگاه ادبی و هنری گالویژ است

◇ 

 میان تو و مالی مسجد روبرویمان

 :هایی هستشباهت

  ایدهر دوی شما حال خودتان را فراموش کرده

 تنها مرا به تنها ماندن تهدید کرده و

 .!کنیدبحث خوب بودن دیگران را پیش من می

*** 

◇ 

 وقتی تو را از دست دادم، تازه فهمیدم

  روندروی به کالت هولیر نمیمردم برای پیاده

 ی خود ایستاده وبلکه هر کدام به سوی کوی معشوقه

 !نگرندهای خود را میی میدان، شکستچنان سرباز پیری در میانه

*** 

◇ 

 از اول

  تا آخر که با تو بمانم

 !دمانفقط آه و افسوس برایم می

*** 

  آن درختی

  است هسیاه به کار رفتکه امروز برای تخته

  گردد به آن درختاش بر میریشه

 .که از آن دار اعدام قاضی محمد درست شده بود

*** 
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 ست،اتفاقی نگران کننده

  ی راه، کسی تنها مانده باشد وزمانی در میانه

 !تو به پند و اندرزش مشغولی

*** 

 !امزخم است، زندگانی

  روا نبود که بیایی و

 .نقش نمک را بازی کنی

*** 

 مادرم،

 ست،کرد شوخیرد، فکر میتا زمانی که مُ

 در این زندگی تلخ،

 !چرا باید به مرض قند مبتال بشود

*** 

 کنندهر بار که خوب دفن می

 در قبری عزیزمان را،

 ای رویاهایمان،در چاله

 هایمان را،در شکافی یادگاری

 !گویم، زندگی اینجا شور استکه می از لجبازی نیست

 در آن قبر و چاله و شکاف

 !...زندگی در این سرزمین، زندگانی در نمکدان است

*** 

 
 برای آنکه دوری تو

 در خاطرم جایی پیدا نکند،

 !به اجبار هرچه سرود و آواز در خاطرم بود، پاک کردم

 االن در گردش با دوستانم

 (سخ منفیی پادهم )به نشانهسر تکان می

 شوم در آواز خواندنشانو سهیم نمی

 :گویمفقط کوتاه و آهسته می

 ...اماااان... اماااان

  بازگشت به نمایه
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 اشکِ هنرپیشه
 / منظومۀ نمایشیمحمد عاصمی )شَرَنگ(

 
تابی ید. تماشاگران بیاش را شنگریم تمام شد و هنرپیشه آمادۀ رفتن به صحنه بود که خبر مرگِ کودک

برای  ای نبود، تصمیم گرفت جلوی پرده ظاهر شود و ماجرا راچاره ،گذشتسرعت میوقت به، کردندمی
 !. او هنرپیشۀ کمدی بودیدمردم بازگو

 

 ،شادمانی وُ نشاط فریادِ پیچید فضا در

 ،تاالر در رقصید هاخنده

 ،هازدنکف با آفرین، هایبانگ

 .لرزاند را صحنه

 او دیدنِ شوقِ ز تجمعیّ انبوهِ تودۀ

 شد، احساس از موجی

 .آتشین و گرم احساس

*** 

  را احساس همه این پذیرممی پذیرم،می» ـ 

 قلب تمامِ با

 ،مُرد من کودکِ اما،

 «...امشب کنممی خواهش

*** 

 .شد کنده جا از سالن

  صدایک تحسین فریادِ

 :سو هر از برخاست

 ،آفرین»

 ست،هنرمندی استادِ، ستخوبی بازیگرِ

 بخشد،می نشئه هادل به، آلودشغم مضمونِ

 «...آردمی خنده هایشاشک

*** 

 .نیست بازی حرف این کنید، باور دوستان» ـ

 ،مُرد من کودکِ

 آخر بار برای خواهممی

 ببینم، را عزیزم جانِبی جسمِ

 !زنم رویش بر بوسه
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 ...نیست بازی حرف، این کنید باور

*** 

 را، یانزندگ آرزوی مامِت من

 کاشتم،می او هایلب یغنچه درونِ
 .یافتممی اشخنده در

 او، کوچک هایدست باشب، نیمه
 ،اشساده و گرم هاینوازش با

 .شدمی دور من تنِ از ها،خستگی
  امیدهایم سرچشمۀ آن امشب،

 .شد پژمُرده شد، شکخُ
 نیست، بازی حرف، این کنید باور
 «...نیست بازی
*** 

 شد مُسلط سالن بر ریزیک ایخنده

 گردید جاجابه هاصندلی
 :که آمدمی گوش در هاجملهتک این
 !نگر را بازی»-

 .نیست بازی است، افسون است، سِحر
 .کرد گُل در غرق را او باید

 .دارد نهان در شوری
 است، افروزآتش اش،زبان

 «...دهدمی جان دهد،می گرمی
*** 

 .کرد تنگی ،سینه درونِ دل

 .شد داغ مغزش

 .شد دیوانه
*** 

 ماند، ناقص که آهنگی یادِ

 شد، پرپر که زاریگُل
 شد، گُم بوستان کز نورسی نهالِ
 فرزندش، یادِ
 آوازهایش، اش،گُل

 آورشزندگانی میدبخشِاُ نغمۀ
 ...جان بر افکند آتشی

 ؟...ها این دارندنمی باور چرا پس» ـ
 «؟...چرا پس
 ترکید، او بغضِ
 ،شد آغشته گریم رنگِ با اشک
 .دوید درهم هارنگ
 نشست، وی جَبینِ بر دردی نقشِ

 ...لرزید رسَ به تا پا از، بست را دیدگان
*** 

 .پوشاند را صحنه هاگُلدسته

 ها،شادی برقِ با یاسمن عطرِ
 .درهم آمیخت ها،خنده سرودِ
 ها،شاخه میانِ در زدمی چنگ
 :زدمی فریاد

 نیست، بازی مُرد، من نوگُلِ» ـ
 «...نیست بازی
 0110 آذر

 

 

 زادهاین سُروده از زبان مجید فلّاح تئاتری دربارۀ شاعرِو بخوانید: )  وبالگ سفینۀ نوح برگرفته از: متن    

 

 

  بازگشت به نمایه

 

 

http://blog.safinehnooh.com/2005/02/dr-assemis.php?m=0
http://blog.safinehnooh.com/2005/02/dr-assemis.php?m=0
https://news.gooya.com/politics/archives/2010/12/114709print.php
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 سُرودِ همراهی
 سیاوش کسرایی

 شهریور در میدان شهدا )ژاله( 01به مناسبت کشتار جمعه خونین 

 

 ژاله بر سنگ افتاد، چون شد

 ژاله خون شد

 خون چه شد، خون چه شد؟

 خون جنون شد.
 
 

 له خون کنژا

 خون جنون کن

 سلطنت زین جنون واژگون کن

 ران کنپَژاله بر گل نشان ، خون

 بر شهیدان زمین گلستان کن

 ها جاودان کن.نامِ گمنام
 

 تیره تا به صبح آید این شامِ

 فشان کن!تیره آتش در شبِ
 

 دست در کن

 شو خطر کن

 ر کن!زبَ وُ ظلم زیر خانۀ
 
 

 خواهر  جانِ

 ، برادرکارگر، روستایی

 ور، ای جوان، ای دالورپیشه

 در برابر ما همه یک صف وُ

 رر سَکاره، آن تاج بَآن ستم

 دست در کن

 شو خطر کن

 ر کن!زبَ وُ ظلم زیر خانۀ
 
 

 شمارانبی ای صفِ ،ای شما

 شمایان اشک در نثارِ

 میدان هر گذرگاه وُ بر سرِ

 ژاله شد، ژاله شد

 ژاله چون شد

 ای خون شدژاله خون شد، ژاله دری

 خون جنون

 خون جنون

 سلطنت واژگون

 .سلطنت واژگون

  بازگشت به نمایه
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 دو سُروده از محمود مهرآور

 لبخند باورِ
 

 ساختم رویایی من

 صبح سرزمینِ از

  صلح رنگِ به پرچمی با

  شب شهرِ در

 ساختم رچینیپَ

  را تبر زخم که درختانی یخاطره از

  یسمّ هایقارچ حقیرِ نگاهِ در

 پوشانندمی است سالیانی

  میداُ مرهمِ با

 زالل میِ از ساختم بامی

 صبح یستاره همه دُردش

 شب شهرِ در که

   ربَ گشاده آغوش   

 آفتاب روشناییِ

 باران مهرِ رپُ بارشِ

   فردا باورِ

 !لبخند باورِ

0۲/4/0410 

 

 ها...کابوس
 

 هاکابوس ازدحامِ

 خفته شهرِ در

 ربایدمی

  را وحشت نوبتِ

  !خواببی چشمانِ از

 شودمی گم

 خورشید غبارِ در

 شبانه رویای

   روز

 دیروز از ترخسته

 را اشتن دهدمی کش

 شرق از

  دور غربِ تا
 

 گیردمی نقش

 شب یجنازه

 غروب غبارِ در

  بیابد رویایی تا

 پلک پشتِ

 !             بیدار چشمانِ

02/5/0410 

 بازگشت به نمایه
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گرید یتیروا 126  

 

 روایتی دیگر
 سیاوش کسرایی/ به یاد گیتا علیشاهی*

 
 خاطریدارم روایتی کهن از خسته

 شوریده شاعری

 ها که گاه دراُفتد میانِ خلق؛کاندر جدال"

 های فتنه نخیزدتا شعله

 حساب نریزدتا خونِ بی

 کنند به اُمیدِ عافیتتجویز می

 "ریذبحِ کبوت

 

 اینک

 من آن کوزه ام

 ای تیغِ تشنگان!

 خونم حاللتان که بریزید و بس شود

 کشتار بی امان.

 

 زدگـان  جنـگ  بـرای  محـل،  اهل همکاری با کمیل خیابان -حسین امام مسجد در که ساله را 23 دختر علیشاهی * گیتا
 آمـوزش  بـه  زنـدگی  روز آخـرین  تـا  حسـن امامزاده خیابان – جعفریه مسجد در و دوخت،می و کردمی تهیه دارو و لباس

 و دسـتگیر  خیابـان  به ظنّ ِارتبـاط بـا قیـام مسـلحانۀ مجاهـدین خلـق در       1374 مهر 5 روز در داشت، اشتغال سالمندان
 .سپردند اعدام یجوخه به اوین در شبانگاه

 بازگشت به نمایه
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 میبریکه م یاز رنج 127

 

 بریماز رنجی که می
 علی جعفری)ساوی(

 
 

 ایگیرم قد راست کرده

 دستای بهقرابه

 ایپیچیده در آشوب گیسوی قحبه

 از تن فروشان خیابانی

 ای.پای کردهرقصی به

 

 عرض و طول مثنویبه یا مدیحتی

 ای.رودهسُ وثیدر رثای دیّ

 

 ایتازه سگی شده

 کنیپارس می

 سوزیخود نمی از حریمِآتشی که بیش

 دانندهمه می

 ندکسگی که پارس می

 گیرد.نمی

 

 رده توی الک خودسر بُ

 تنهایی تنها در اعتکافِ

 ایرودهشعری سُ

 ای سنگی پرتاب کرده

 بزرگان را ماغِدِ

 اندندگی از دست دادهکلمات برّ

 اگرچه زهرش

 ی امان باشد.الهقتّ

 

 من بگوهری بهمُبهسَر رازِ

 دردآور مرا بشنو رازِ

 شاید

 بریم.هر دو از یک چیز رنج می

 

 بازگشت به نمایه
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 یگانگیاز خود ب 128

 

 از خود بیگانگی
 علی جعفری )ساوی(

 
 

ی خـویش  در جامعه کاشغر، پینه بر پـوازار پـوده  

زدم؛ گرفت آستینم سرهنگی: که بیا نعـل بـر   می

 ستورم بند.

 سعدی

 

 گاهیشبان میشِ در گرگ وُ

 شوددر باز می

 شوددستش بر دیوار کشیده می

 کند.ن میخانه را روش

 

 با دسته گلی

 سرگذر کش رفته از قبرستانِ

 کند.در خانه طلوع می

 

 کشیدهچای دم

 روی میز

 ر هنرشهای پُدست میانِ

 شودتبخیر می

 دریایی های درشتِچشم

 هوای باران دارد.

 

 آب را چگونه کند خشک؟

 کدام پای باید رفت؟صحاری سوزان را به

 خشک های خالی وُبیابان

 ی پایش چه کرده است؟بر پینه

 

 شارده ماهی چشممُبه

 بلور نگِدر تُ

 شومخیره می

 زند.نفرت در آن موج می

 را "ولافریدا ک"

 برای نان

 ایسفرهِ نه در حدّ

 تنها کفی

 کاریرنگوادار به

 اند.خانه کرده

 بازگشت به نمایه
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خ 129  یزدی یسه شعر از محمد فر 

 

 سه شعر از محمد فرّخی یزدی
 سومین سالگرد جان باختن او در زندان رضا شاه  ۲1بت به مناس

 

 (زندان قصر تهران، 010۲مهرماه  25 - خورشیدی، یزد 02۶1)

 

 انقالب دهمین سالِ. 0 

 (اکتبر انقالبِ به مناسبت دهمین سالِ)

 در جشن کارگر چو زدم فال انقالب

 دیدم به فال، نیک بود حال انقالب

 جمعزحمتکشان به خطه مسکو شدند 

 از بهر شرکت دهمین سال انقالب

 من هم به نام ملت ایران سپاس گوی

 بر قائدین نامی و عمال انقالب

 روزی رسد که در همه گیتی اساس ظلم

 گردد به دست ما و تو پامال انقالب

 دنیا شود به کام دهاقین و کارگر

 از همت عناصر فعال انقالب

 با پای جان به تربت پاک لنین بیا

 به مقبره تمثال انقالب تا بنگری

 چون انتخاب عقده گشا نیست فرخی

 .مردانه زن پیاله به اقبال انقالب

 (1121نوامبر  7)

 ☘☘ ☘ 

 . دفتر زمانه2

 هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت

 آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت

 در دفتر زمانه فتد نامش از قلم
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خ 131  یزدی یسه شعر از محمد فر 

 

 هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت

 اه اهل خرد نیست محترمدر پیشگ

 هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت

 با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی ست

 ما را فراغتی ست که جمشید جم نداشت

 انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی

 .چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت

 ☘☘ ☘ 

 پای آزادیکه بنهادم سر بهزمانآن .1

 به پای آزادیآن زمان که بنهادم سر 

 دست خود ز جان شستم از برای آزادی

 تا مگر به دست آرم دامن وصالش را

 می دوم به پای سر در قفای آزادی

 با عوامل تکفیر صنف ارتجاعی باز

 حمله می کند دایم بر بنای آزادی

 در محیط طوفان زای، ماهرانه در جنگ است

 ناخدای استبداد با خدای آزادی 

 ار بر خرابی احرارشیخ از آن کند اصر

 چون بقای خود بیند در فنای آزادی

 دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین

 می توان تر گفتن پیشوای آزاد

 فرخی ز جان و دل می کند در این محفل

 .دل نثار استقالل، جان فدای آزادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به نمایه
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 اتی  ادب 131

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادبیّات
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 سیشاعر و پل 132

 

 پلیس و شاعر
 البرز.ا

 
 پشتِ": کرد فکر. باختمی رنگ آسمان. بود غروب. کردمی نگاه باریدمی که باران به و بود نشسته پنجره جلوی
 چهرۀ تا است کافی باد یک باد، یک تنها. است دشوار چه ،آن تصوّرِ ولی تابدمی هنوز خورشید ابرها این انبوهِ

  ".بگشاید را خورشید

 وجودِ حتّی هااین": گفت خودش با. داشتند چتر که هاییآن حتّی دویدند،می مردم. کرد نگاه پنجره پایینِ به
 که را اشمندرس پالتوی شد، بلند. دوید اشتن توی سرما مورمورِ. شد اشچِندش. "اندبرده یاد از هم را خورشید

 مدتی. شد خیره باران به و نشست هپنجر جلوی آمد باز. انداخت اشدوش روی و برداشت بود، آویخته دیوار به
 را اش ماندهعقب کرایۀ روز هر که خانهصاحب قالِ و قیل همه از بدتر و نان غمِ کاری،بی. بود نگفته شعری بود

 و قلم. شد بلند... شکُفت می او در چیزی انگار حاال امّا. بود نگذاشته باقی براش ایحوصله و حال کرد،می طلب
 .گشودمی بال شهر بر بهاری غروبِ. بود شده تندتر باران. نشست پنجره کنار آمد زبا و برداشت کاغذ

 سَر باران شلّاقِ زیرِ درخت عُریانِ هایشاخه. ماند خیره آن به مدتی. گرفت را اشنگاه روبرو خانۀ در درختی تک
 آن باالی و کشید جلو را کاغذ. ردکمی ثابت را خود وجود انگار. کوفتمی پنجره به را باران باد. بودند کرده خَم

 :ریخت کاغذ صفحه بر را کلمات آن دنبالِ به "...باران": نوشت

  پاییزی شاخۀ این تو بی

  است باد اشمیزبان

  کوالک اشمیهمان

  است سپیدی رگبارِ اندیشۀ در او

 آمد. خواهد که



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 سیشاعر و پل 133

 

. گرفت شکل شد، خم کشید، قد پیچید، خود به برا. کرد پُر را او اندازِچشم سیاه ابرِ ایتوده. کرد بلند را سرش
 دیوارِ به دویدند،می که عابرینی. شد تندتر باران. کرد نگاه آن به شاعر. کشید تنوره آن میانِ از هیوالیی ناگهان
 از آن کوچکِ سرِ. شد نیم دو هیوال. کرد رها هوا در را خود زرّینِ سرنیزۀ و غُرّید آسمان. بردند پناه روبرو خانۀ
 :ریخت فرو کاغذ صفحۀ بر باز کلمات. گرفت ضرب پنجره لبۀ روی باران. شد جدا تنومندش بدنِ

  دیدیمی و آمدیمی کاش

  شکفدمی سانچه تو طلوعِ با

 ...خاک دلِ از

 روی آفتاب. بود پوشیده سفید لباسِ درخت، باراین. دوخت چشم همسایه خانۀ درختِ تک به. برداشت را قلم
 ادامه را شعرش. دوید هایشرگ در ایتازه خونِ. بودند کشیده سر غرور با هاشاخه. کردمی بازی آن هایبرگگُل
 :داد

  زمستان سردِ پیر تو

  بَرچین خود بساطِ

 را اتغم بارِکوله و

  بردار ما دوشِ ز

  را سیه ابرهای و

  برگیر آسمان از

  ما خستۀ جانِ به بتابد آفتاب که

  ددم تازه خونِ و

 ...ما بستۀ عروقِ در

 هم شاید". انداخت باال را هایششانه. "است باد": کرد فکر. کند نگاه برنگشت. کرد سرفه کسی اتاق درِ پشتِ
 :آورد خودبه را او ایگرفته و خشن صدای. "آمده میهمانی به که است کوالک

 ...قانون نامِ به

 .ایستاد و شد بلند

 سرِ پشتِ را خانهصاحب زدۀوحشت قیافۀ. بودند ایستاده در جلوی شخصی یک و پاسبان چند پلیس، افسرِ یک
 غیرنظامی لباسِ که مردی. شد مسلّط خودش بر. اتاق وسطِ آمد. کرد مچاله اشدست توی را شعرش. دید هاآن

 :گرفت او طرفِ به را اتشلخت تیرِهفت داشت،

 !نخور تکان  -

 .آورد بیرون اشدست از را کاغذ و جلو آمد
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 سیشاعر و پل 134

 

 جستجو به بخاری توی اشکاف، پشتِ تخت، زیرِ هاآن. آوردند هجوم بود، ریخته شانترس که هاپاسبان
 جلد چند اشکاف، توی از. نکشید طول تربیش دقیقه چند جستجو. بود خالی انتظارِ حدّ از بیش اتاق. پرداختند

 تلفن میز روی را خود دستاوردِ هاپاسبان. کشیدند بیرون کهنه هایروزنامه و یادداشت کاغذ، مقداری کتاب،
 به هاآن انتظار در هامدّت گویی. کردند باز را درش احتیاط با که بود کهنه چمدانِ یک تخت زیرِ. کردند تلمبار

 "...کنندمی را خود کارِ": کردمی فکر. بود برده سر

 درآن که بود کرده تشبیه ایسَرشوریده دریای به را زندگی شاعر. کیست از دانستنمی که افتاد شعری یادِ
 در ولی اند،گردش در نهنگان دریا دامنِ در. هست سیالب هست، طوفان هست، گرداب و جُنبش و تابوپیچ

 که بود هاسال. زندمی بوسه اشچهره بر مهتاب و نوازدمی را اشگیسوان باد است، نهفته مُروارید گنجِ اشپاچین
 .رفتمی پیش دریا سهمگینِ پهنۀ در اشاندیشه کشتیِ با او

. "شوند سرنوشت تسلیمِ زندگی گردابِ در و بهراسند طوفان از نباید مهتاب و مروارید جویندگانِ": اندیشیدمی او
 دید، خود برابر در را هاپاسبان عبوسِ چهرۀ وقتی همین برای و بود آگاه بود، نهاد گام آن در که راهی خطرِ از او

 .دنکر بتعجّ

 درهمِ خطوطِ آیا اندیشید؟ می چه به او. رفتمی ور اشلخت تیرِهفت با داشت، تنبه غیرنظامی لباسِ که مردی
 .خواندمی او دریدۀ چشمانِ در حتّی را اضطراب این شاعر کرد؟نمی کایتح درونی اضطرابِ از اشچهره

 را خود دوباره و زد را چراغ کلیدِ جلو آمد د،دا جرات خود به بود، ایستاده در جلوی وقتآن تا که خانهصاحب
 را تشک سینۀ تامّلبی و کرد باز کمرش از را بزرگی کاردِ رفت، خوابرختِ طرفِبه هاپاسبان از یکی. کشید عقب
 جستجو به شده مچاله هایپنبه میان در دیگر پاسبانِ دو. است اندوخته تجربه کار این در بود معلوم. داد جر

 گیر چیزی. دیدند قوه چراغ با را آن روی و زیر و کردند واژگون را تخت ریختند، بیرون را ها پنبه. پرداختند
 کرد سنگین سبک را آن. برداشت زمین روی از را متکا دو و زد کنار را پتوها پا با شد بلند اوّلی پاسبانِ. نیاوردند

 سکوتِ شاعر آرامِ صدای. کند نیم دو را ایوانههند بخواهد که کسی مانند. گذاشت آن روی را خود کارد سپس و
 :فروریخت را اتاق سنگینِ

  بخوابم؟ خوابرختِ در باید من کنیدنمی فکر  -

 .پاشید اتاق توی را خود زهرآگینِ خندۀ پلیس افسرِ

 .ایمگرفته جا هتل در شما امشبِ برای  -

 .کرد پُر را اتاق فضای هاپاسبان خندۀ شلّیکِ

 پلیس افسرِ به و کرد نگاه شاعر به گینخشم. آویخت کمرش به و بست را کاردش. کرد پَرت را امتک پاسبان
  :گفت

 .نیست توش چیزی  -

 را خود نمودمی پیرتر که پاسبانی. زدند حلقه بودند، کرده جمع میز روی که هاروزنامه و هاکتاب کاغذها، دورِ
 .کرد جدا را هاکتاب سپلی افسرِ. کرد آماده جلسهصورت نوشتنِ برای

  .کرد نگاه تریبیش دقتِ با را کتاب این... زیادی آدم حافظ سعدی،  -
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  است؟ مخفی چاپِ  -

 .انداخت باال را هایششانه شاعر

  بینید؟نمی آن پشتِ را ملّی کتابخانۀ شمارۀ مگر  -

 !است ساختگی شاید  -

 .بپرسید آن ناشرِ از  -

 :گفت نوشت،یم مجلسصورت که پاسبانی به

 .شود مطالعه دقّت با. غیرِعادی و عادی کتابِ جلد 25 بنویس  -

 افسرِ دستبه بود، آورده بیرون شاعر دستِ از که را ای شده مچاله کاغذِ بود، پوشیده غیرنظامی لباسِ که مردی
 :خواندمی بُریده بُریده را شعر. کرد خواندن به شروع. گرفت را کاغذ او. داد پلیس

  "پاییزی شاخۀ این تو بی"

 "است باد اشمیزبان"

". . . . . . . . . ." 

  "...آمد خواهد که است سپیدی رگبارِ اندیشۀ در او"

 .داد تکان بار چند را سرش

  گفتی؟ کی برای را شعر این  -

  .بود سردخون وقت هر ازبیش حاال. او طرفِ به آمد شاعر

 !امدل برای خودم، برای  -

 خودت؟ برای یا خوایمی ما برای را رگبار  -

 !دو هر برای  -

 :نوشتمی جلسمصورت که پاسبانی به کرد رو افسر

 .است شده انقالب آرزوی آن در که "باران" نامبه سیاسی شعرِ یک بنویس  -

  .کرد نگاه او به تعجب با شاعر

  فهمیدید؟ کجا از را این  -

 ایم؟آمده کوه پشتِ از ما کنیمی خیال تو  -

  کرد؟ رگبار آرزوی تواننمی مگر. است رگبار رگبار،  -

  کی؟ برای  -



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 سیشاعر و پل 136

 

 !دو هر برای کردم، عرض  -

 :داد ادامه شعر خواندنِ به. لرزید می اشدست. گرفت چراغ زیرِ را کاغذ برد فرو را اشخشم پلیس افسرِ

  "زمستان سردِ پیر تو"

  "بَرچین خود بساطِ"

 ."بردار ما دوشِ از را اتغم بارِکوله و"

 .زد پوزخند

 .دهندمی تشکیل صحرایی دادگاهِ هاحرف این برای کیست؟ منظورت فهممنمی من کنیمی فکر تو  -

 .کنندمی تفسیر نوع هزار را قرآن هم آخوندها کنید، تفسیر خواهیدمی که نوع هر مرا شعرِ آزادید شما -

 .نیستم آخوند من ولی  -

 .کنیدمی خدمت رنفیک به دو هر  -

 .رفت غُرّهچشم او به نوشت،می مجلسصورت که پاسبانی

 هاآن برداشت، را روزنامه چندتا. شاعر هاییادداشت و کاغذهاِ تلّ کنارِ آمد پلیس افسرِ. بُرد فرو را اشخشم شاعر
 .کنار انداخت و کرد نگاه دقّت با را

  کنی؟می جمع چی برای را هااین  -

 !مبادا روزِ برای  -

 سازی؟می پرونده دولتی هایروزنامه برای  -

 .داد تکان را سرش شاعر 

 .است رذل هایآدم کارِ سازیپرونده -

 .گزید را هایشلب کرد، نگاه شاعر به پلیس افسرِ

 .موافقم بات  -

 .خواند و کرد باز راآن اوّل صفحه. کشید بیرون را ایدفترچه کاغذهاِ تلّ زیرِ از

  پیشه کُنجِ بودم سبز درختی"

  تیشه ضربِ با منو تراشیدن

  بسازن قلیون منو تراشیدن

  "همیشه باشد سَرَم بَر آتش که

  بگی؟ خوایمی چی شعر این با  -
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 .است محلی ترانه یک این  -

 .انداخت گلوش تو را صداش بود پوشیده غیرنظامی لباسِ که ماموری

 همیشه اند،ناراضی مردم خواهید؟می چه این از ترواضح. است همایونی اعلیحضرت به توهین این! محلی ترانه  -
 ...است آتش سرشان روی

 .زد ورق را دفترچه پلیس افسرِ

  مُردید خوردید بس ز مردم غمِ"

  "خوردید غصه بس از کردید ورم

 .است کرده مسخره را شاهنشاه! خدمتتان نکردم عرض  -

 :گفت شاعر

 .تمیرزاس ایرج مالِ شعر  -

 : درآمد صدا به نوشتمی که پاسبانی

 !کند خواهیم هم را او پوستِ -

 .یافتند دیگر شعرِ یک کاغذها میان از

  الف سَرو چون زدن آزادی ز بایدنمی یا"

  ."گرفت بایدنمی دل در بَری بی از گره یا

 .کرد نگاه شاعر به خیبر فاتحِ مانند پلیس افسرِ

 فداکاری آمادۀ باید آزادی خاطرِبه مبارزه در که گوییدنمی مردم به آیا کنید؟یم دفاع چگونه دُرّ این از خوب
  باشند؟

 .خندید شاعر

 .نیست من مالِ متاسفانه ولی فهمید،می خوب شعر  -

  کیست؟ مالِ  -

 . باشد تبریزی صائبِ مالِ باید دانم،نمی  -

 :پرسید نوشت،می که پاسبانی

  کجاست؟ اشخانه -

 :داد جواب خندید،می چنانهم که شاعر

 ...است خطرناکی آدمِ! تبریز قوی احتمالِبه  -
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 :گفت داشت، تن به شخصی لباسِ که ماموری. کرد نگاه او به خشم با افسر

 .شود تعقیب باید موضوع  -

 .ترکید فشانآتش مانندِ پلیس افسرِ

 .کرد مطالعه دقّت با باید ار هااین همه. شدم دیوانه. کنید جمع را هاپاره کاغذ این  -

 :گفت اطمینان با نوشت،می که پاسبانی

 !کرد باور تواننمی هم قرآن آیاتِ به حتّی حاال. است مشروطه سلطنتِ علیه قیام به دعوت هااین همه  -

 افسرِ .افتاد زمین روی اینوشته روزنامه یک الی از بستند،می را شعر دفترهای و ها روزنامه هاکتاب کهوقتی
 . خواند راآن تقلّا با. بود دیگری شعرِ. برداشت راآن سرعت با پلیس

  باران توی ولی"

  رود رفتنِ همیشه نیاری تاب که اگر

  ."هست زارانشوره مُردابِ تو انتظارِ در

 .انداخت باال را هایششانه تعجّب با و خواند را آن دیگر بارِیک

  .فهممنمی چیز هیچ دیگر یکی این از  -

 :گفت شاعر

 .گریستیدمی خود حالِ به فهمیدید،می اگر  -

 .داد هُل را او داشت غیرِنظامی لباسِ که مردی

 .بکن جاآن را هازبانی بلبل این بیفتین، راه  -

 اتاق از هاآن از قبل شاعر. افتادند راه و ریختند چمدان توی را کهنه هایروزنامه و کاغذها ها،کتاب هاپاسبان
 .زد رو او پشتِ به شاعر. کرد نگاه او به نگرانی با تواَم سوزیِدل با باراین خانهصاحب. آمد بیرون

 .فرستاد خواهم برایت هست که طور هر را ماندهعقب هایکرایه. نباش نگران  -

 را اشصورت. ادایست پلیس جیپِ کنارِ شاعر. باریدمی نواختیک چنانهم باران. بود گشوده بال تاریکی بیرون،
 .بود رگبار انتظارِ در همسایه خانۀ درختِتک. بشوید راآن گذاشت. گرفت باران زیرِ

 .کردمی نگاه خالی کوچۀ به نگرانی با که بود خانهصاحب تنها بعد اندکی

 

 بازگشت به نمایه

 

 



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 (Swimmy) کوچک اهِ یس یِ ماه ،یمییسو 139

 

 (Swimmy) کوچک سیاهِ ماهیِ می،یسوی
 (1175 آلمان، جوانانِ ادبیّاتِ جایزۀ )برندۀ 1173 لیونی، لئو

 

 مین سالروز درگذشت صمد بهرنگی50در  :گنژرا
 ،ارسباران( 1301شهریور  1 -تبریز  1312تیر  2)

 از (Swimmyمی)یمطالعۀ داستانِ مصوّر سوی
، اثر نویسنده و "لئو لیونی هایداستان مجموعه"

 شباهته ما را متوج  تبارتصویرگر آمریکایی هلندی
ماهی سیاه "آن با قصۀ  ونیهای مضمیا تفاوت
 1307را درسال نماید که صمد آنمی "کوچولو

می، یاین پرسش که چرا سوی و یا م( نوشت.1171)
ا ماهی سیاه کوچولو باید بمیرد تا امّ ،بردصدها و هزارها ماهی قرمز را زنده و سرخوش با خود به گشت در دریا می

ردان محمد نَژد توسط برگا بلی اوّ های متعدد، دو ترجمه، میان ترجمهاز  ...دریا بیندازد؟ ه فکرِیک ماهی قرمز را ب
تهران در سال توسط نشر شهرِکه  برگردان مصطفی رحماندوست ، و دیگری باد()دانلودکنی1351سال نشرِپدیده در

        است.  فضای مجازی برگرفته ازو متن زیر برگردانی آزاد،  است.چاپ رسیدهبه 1312

 ☘☘ ☘ 

 همه رنگ. کوچولو ماهی دسته یک کردند،می زندگی ماهی دسته یک ای،دریاچه گوشه در روزگاری روزی
 توانستمی او. نبود رنگ در فقط برادرانش و خواهران با او فرق. بود سیاه رنگش که یکی، بجز بود، سرخ هاآن
 .نامیدندمی( شناگر) مییسوی را او رو این از. کند شنا بقیه از تر تند

 و خشمگین کرد،می شنا تندی به گنده ماهی. شد دریاچه گوشه این وارد کشان نعره ای گنده ماهی روز یک
 .بلعید را کوچولو هایماهی همۀ زدنهمهب چشم یک در و بود گرسنه

 به رساند، دریا به را خود تنها، و غمگین زده، هراس کوچولو، مییسوی. کند فرار دستش از توانست مییسوی فقط
 !پهناور و بزرگ دریای

  ...دریا

 دریاچه گوشه درآن خود، سابقِ زندگی محلّ در مییسوی که موجوداتی انگیز،شگفت موجوداتِ از بود رپُ دریا
 .بود ندیده هرگز کوچک،

 .آیدمی وجد به آب در بودن از که ماهی یک مثل بود، آمده وجد به دریا بیشمار هایزیبایی تماشای از او

 .بود کوچولو ماهی یک که چند هر بود، آب در و بود ماهی. بود ماهی هم او البته

 با کمان رنگین مثل و بود شیشه سجن از انگار. بود زیبا دریایی ستاره. دید را دریایی ستاره همه از اول می،یسوی
 .درخشید می رنگ هزاران

https://ketabnak.com/book/81205/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%87
https://ketabnak.com/book/81205/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%87
https://www.adinehbook.com/gp/product/9642385850
https://www.adinehbook.com/gp/product/9642385850
https://lefttribune.com/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9/
https://lefttribune.com/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9/
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 !جاندار و زنده الکتریکی بیل به داشت، شباهت الکتریکی بیل به خرچنگ،. افتاد دریایی خرچنگ به چشمش بعد

 مثل. آرام و منظم گذشتند،می کنارش از شناکنان که افتاد، غریب و عجیب هایماهی به چشمش آن، از بعد
 .بود شده پوشیده نامرعی هاینخ از شانتن که این

 .ترسید کمی هاآن از کوچولو مییسوی

 .ریخت ترسش و برگشت دلش به شادی دوباره بعد اندکی

 رنگارنگ هایسنگ تخته روی که ها،جلبک و هاخزه از جنگلی میان از گذشت، ایافسانه و زیبا جنگلی میان از
 .بودند روییده

 را خود وقتی و آمد دراز خیلی نظرش به مارماهی. برخورد مارماهی یک به که بود، جنگل تماشای غرق مییسوی
 .ببیند را او دم نتوانست دیگر رساند، مارماهی کله به کندنی، جان هر به

 
 !نداشت پایانی دریا زیبائیِ

 شباهت رنگصورتی هاینخل به. کردندمی خم سر سو آن و سو این نرمی به آب توی- دریایی هایشقایق
 .شوندمی خم سو آن و سو این به باد، وزشِ با که داشتند،

. بود سرخ شانهمه رنگ که افتاد کوچولو ماهی دسته یک به چشمش ناگهان که بود نگذشته چیزی هنوز
 !برادرانش و خواهران همانند ماهی دسته یک کند، باور هایش چشم به توانستنمی مییسوی

 .اندخودشان که کردمی خیال بلعیده، را هاآن گنده ماهی چگونه که بود، ندیده خود چشم به اگر

 :زد داد شادی با

 "دهم تاننشان را دریا هایزیبایی خواهممی. دریا برویم بیایید"

 :گفتند کوچولو هایماهی

 در را خود و بمانیم اینجا که بهتر همان. خورندمی و گیرندمی را ما گنده هایماهی آنجا. دارد خطر دریا. نه"
 "کنیم پنهان هاسنگ البالی

 و شوند دریا وارد توانندنمی کوچک سرخ هایماهی دیدمی که این از بود، ناراحت. رفت فرو فکر به مییسوی
 .کنند تماشا را آن هایزیبایی
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 :گفت خود با

 "اندیشید ایچاره باید. کرد پیدا راهی باید"

 .رفت فرو فکر به و
 .یافت حلی راه که این تا کرد، فکر و کرد فکر و کرد فکر
 :زد داد شادی با
 "هست حلی راه که بودم مطمئن. یافتمش. یافتمش"

 .پرداختند او نقشه کردن عملی به داشتند، اعتماد او به کوچک سرخ هایماهی چون
 از رتیبت بدین و گرفت عهده به معینی وظیفه کس هر و گرفتند قرار هم کنار ایشده حساب صورت به هاآن

 ماهی یک کوچک، سرخ ماهی صدها از آسایی غول سرخ ماهی آمد، پدید بزرگی بسیار سرخ ماهی هاآن همه
 .آسا غول سرخ ماهی یک سرخ، ماهی صدها از سرخ
 .نداشت چشم اما آسا غول ماهی
 :گفت مییسوی

 "!چشم شوممی هم من"
 .نشست آسا غول سرخ ماهی کله در کوچک سیاه چشم یک مثل و
. زیبا و پهناور دریای راهی شد، دریا راهی آسایی غول سرخ ماهی همانند کوچک، سرخ های ماهی دسته آنگاه و

 .نداشت را هاآن آزار جرات کس هیچ دیگر
 .گذاشتندمی فرار به پا و شدندمی هراس دچار هاآن دیدن از ندهگُ هایماهی

 و کنندمی شنا دریا دل در آساغول رخِسُ ماهی یک شکل به کوچک سرخ ماهی صدها است، هنوز که هم هنوز و
 .آساستغولسُرخِ  ماهی این بیدارِ چشمِ ،مییسوی

 

 «حال هم هیچ خبری نشده است...کوچولو هیچ خبری نشد و تا به یاهِ از ماهی س»

 که  "،ماهی سیاه کوچولو"صمد بهرنگی در باره سرنوشت نهایی 
ّ
مارمولک ستانده، به کشتِن مرِغ  جسارِت خود و خنجری که از  یکابه ات

ا و پرندۀ ماهی خوار بسنده م
ّ
 نوشت.اثرش  پایاِن در ر معنا را پُ  این عبارِت  شود،ثمر نابود میِد انفرادِی کمکند و در یک نبر یسق

 

 بازگشت به نمایه
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 نیستم! تنها من نباش؛ نگران
 نسرین میر

 

. کرد پارک ترطرفآن خانه چند را آمبوالنس زن

 و کلیدهادسته ،ماشین از شدن پیاده از قبل

 از برداشته را زخم پانسمان محتوی دستیِکیف

 ریزی بارانِ و بود کرده دم هوا .شد پیاده ماشین

 .باریدمی نمک نم

 کیفِ. رساند ماریا خانه به عجله با را خود زن

 ،یدهاکل میان از و گذاشته در جلوی را  پانسمان

 بار چند از بعد.  کرد جدا را 1 شماره کلیدِ

 می آن به نگاهی و آورده  بیرون قفل از را کلید زن. شود می باز خانه درِ باالخره ،قفل داخل کلید چرخاندنِ

 روشن. آوردمی در را"mda "هوشمند گوشی اشکمری کیفِ از. ایجادشده کلید وسطِ در انحنایی. اندازد

 -شده تعیین زمان دقیقه 24. زند می ای ضربه شصت انگشت با ماریا خانم اسم روی بیماران لیستِ در. کندمی

 اسم کنار. رود می رژه چشمانش جلوی تلفن صفحۀ در ماریا بیماری نوع کار، دستور ،-هازخم پانسمان برای

 می ثبت 1:04  عتسا بالفاصله. کند می لمس شصت انگشتِ با را " شروع" شکل مربعی کادرِ داخل "ماریا"

 .شود

 است، خراب 1 شماره کلیدِ": کندمی تایپ هاگزارش بخش در .شده قید 2:44 ساعت "پایان" کادر روبرویش 

 ".کند می رله مرکز به آنرا سپس و کنید تعویض را کلید لطفن

 .شود می خانه وارد و گذارد می اش کمری کیف داخل عجله با را "mda" هوشمند تلفن

 در کنارِ را کلید و پانسمان کیفِ .آزارد می را مشام خانه نم و ماندگی  ترشیدگی، بوی. است تاریک و سرد خانه

 .کند می رها

 اتاق گوشۀ. دهدمی نمایش را اتاق ریختگیدرهم همۀ آنیک نور هجومِ. کشد می باال را اتاق هایپنجره کرکره

 موهای تنها. کشیده دراز "ماریا" کهنه پتوی چند و افلح از کوهی زیرِ خواب تخت روی. دارد قرار خوابی تخت

 قرار تخت کنار قدیمی عسلی میز یک. زده بیرون لحاف از سبزِش چشمانِ برقِ و سرش مجعدِ و رنگِ خرمایی

 جاهجاب و ماندهازشب خشکِ نانِ هتکّ چند آبمیوه، و قهوه رپُنیم و پُر پالستیکی لیوانِ چند با که دارد

 .شده رپُ شانبین ما مچاله هایدستمال

  .شود می نزدیک تخت به زن

 "نداشتی؟ درد خوابیدی، خوب دیشب چطوری؟ جان ماریا سالم" 
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 اشاره و ".میاد بند داره نفسم بردار رویم از را اینها زود فقط. شکر را خدا ندارم، درد نه،": زند می لبخند ماریا 

 .شده انبار تل رویش که چیزهایی به کند می

 .میزند کنار ماریا روی از را لحاف آخر در و پتو دو نز

 .دهد می نشان را اتاق دیگر سمت نگرانی با شده سردش که ماریا

 دوباره رفتن از قبل نره یادت راستی. خورم می سرما دوباره وگرنه کن، روشن رو برقی شوفاژ ،باش زود" 

 ".زیاده برقش مصرف کنی، شاخاموش

 .گردد می بر  شوفاژ کردن روشن از بعد زن

 می در ای جعبه پانسمان کیف داخل از. گذارد می ماریا شده باندپیچی پای کنار تشک، روی را پانسمان کیفِ

 تختخواب روی. آورد می در را استریل رنگ سبز ی تاشده دستمالِ جعبه، داخل از. کندمی باز را درش. آورد

 آمپول یک  و  مجزا های بسته در پانسمان ی،وسایلضدعفون مایع دستکش، دستمال داخل. کند می بازش

 .کند می دستش را ها دستکش کرده ضدعفونی را ها دست زن  .دارد قرار مرفین محتوی

 "کنم؟ تزریق مرفین شروع از قبل خواهید می": پرسد می ماریا از

 .دهد می تکان راست و چپ به نفی عالمت به را سرش ماریا

 می بیرون را خوردند می تاب و پیچ هم در که ی زنده های کرم  از پر ی شیشه هشد باز جعبه داخل از زن 

 .گذارد می استریل دستمال روی و آورد،

 با  و زده ضربه چند افتاده چپش ی سینه روی حرکت بی که راستش دست پشت روی چپ دست با ماریا

 "!یورویی یه کارگرهای": کند می زمزمه خودش با بعد ".ای آورده خود با هم رو کارگرها": گوید می خوشحالی

 "تاس؟ چند ایندفعه": پرسد می و کرده زن به رو. خندد می و

 تلفن. کند می نگاه "mda" هوشمند تلفن ساعتِ به نگرانی با و ".هستند صدتا همیشه مثل خوب": زن

"mda" جان بی هایکرم.  کند می باز را زخمها پانسمان  عجله با. دهد می نشان را مانده باقی وقت دقیقه ده 

 مقطر آب با را زخمها دوباره ضدعفونی، از بعد. ریزد می پایین زخمها روی از استریل گاز با را جان نیمه و

 درش و ریخته زباله کیسه داخل را همه... نشده مصرف که وآمپولی قبلی پانسمانِ های اضافه.دهد می شستشو

  دستش گودی در تناوب به  آرام آرام را هاکرم. دارد برمی را شیشه درِ .گذارد می در کنار و میزند گره محکم را

 می زخمها روی زن انگشتان میان از جوشیده جوشان آب چون هاکرم از بخشی. میمالد ها زخم روی و ریخته

 .شوند می زخمها خون و چرک خوردن مشغول گرفته آرام بعد کمی هاکرم .ریزند

  .کندمی محکم چسب با را رویش و کندمی باندپیچی بار چند شل و دار منفذ ژباندا با را رویشان زن 

 .کند می نگاه رضایت سر از لبخندی و کنجکاوی با ماریا را مراحل این تمام

 .کشد می کار از دست شده، عرق خیس زخمها پانسمان روی تمرکز و تالش شدت از زن،
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 صفحه روی  زن. کند می اعالم یادآوری برای پایان ساعت نگز را این.  شده تمام پانسمان وقت دقیقه بیست

 .زند می را پایان ی ضربه"mda"  هوشمند تلفن نمایش

  میشه؟ کی پانسمان بعدی نوبت بروی؟ باید چه؟ یعنی! گذشت زود چه": ماریا

 ".آیم می دوباره یونی اول": زن

 "ست؟ شنبه چند... یونی اول... هوم: »ماریا

 ".ندارم ذهن حضور دانم نمی": زن

 ."پرسم می آلکس  از االن کن، صبر": ماریا

 "کی؟ از": زن

 اول آلکس": پرسد می و دهد می فشار را راستش دست بندِ مچ  روی ی دکمه چپ دست با و خندد می ماریا

 "است؟ هفته روزِ کدام یونی

 خشک های نان تکه و شده مچاله هایدستمال  زیر. است شده پنهان تختخواب، کنار میز روی رنگی سیاه جعبه

 و رسا صدای با آلکس آقای دستگاه توی از. شود می  خاموش و روشن زنش چشمک سبزِ چراغِ. شب از شده

  .کند می اعالم چهارشنبه روز را یونی اول  لهجه  بدون

 .ماسد می زن لبان بر تلخی لبخند

 و کلیدها دسته پانسمان، کیف. کند می خاموش را یبرق شوفاژ. پوشاند می پتو دو و لحاف یک با را ماریا روی

  .بندد می سرش پشت را در. دهد می تکان ماریا برای خداحافظی نشانه به را دستش. دارد می بر را زباله کیسه

 دیگراینجا یکنفر و صد...نیستم تنها من نباش، نگران... یونی اول چهارشنبه تا": زند می فریاد بلند صدای با ماریا

  "!ندامن با

  .شود می محو ها ماشین آمدِ و رفت و خیابان ازدحام در ماریا صدای. شود می دور خانه از زن

 هوشمند تلفن . گذارد می کنارش صندلی روی را دار شماره کلیدهای دسته و کیف شده، آمبوالنس سوار زن

"mda"  زن همراه به ماشین .شود می ظاهر نمایشگر صفحه روی بعدی بیمار آدرس و اسم. کند می روشن را 

 .شود می گم ترافیک از دریایی در و شده کنده جا از شتاب با

1471172122 

 بازگشت به نمایه
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 مزّۀ مادرانگی )داستانک(
 پورسودابه فرضی

 
Painting by: Katie m Berggren 

 جلوی درست امروز .آیدمی شساله 5-0 دخترک همراه هرهفته که است جوان زنِ یک ساختمان چینظافت
 پشتِ رفتم! فضول کامال صدا،بی پاورچین،... بچه با زدنشگپ با بود شده قاطی کشیدنشتی صدای ما واحدِ

 .پله لیناوّ روی موکت هتکّ یک روی بود نشانده را بچه .در چشمیِ

 ...بازیهخاله روزِ هاشنبه. جاهیچ دیگه امروز: مامان؟ میریم کجا اینجا از بعد: گفت بچه

 رو من بار یه که جااون ریممی صبح فردا: دهدمی جواب ذوق با مامان میریم؟ کجا فردا: پرسدمی بچه بعد کمی
 .رودمی ریسه خنده از بچه ...ردمخو سُر هاشپله

 ...میفتادیا نرده به بودی نگرفته دستتو: بچه شدم؟ ولو یهو دیدی: گویدمی مامان

 .امقوی من خب: گویدمی زندمی نفسنفس و کشدمی تی که طورهمان مامان

 .نیست بستنی نساختمو نوبت هفته این که گویدمی مامان... بستنی ساختمون بریم روز یه... اوهوم: بچه

 . زنندمی حرف هم شورچوب و پاستیل ساختمان از ادامه در ولی. چیست بستنی ساختمان نمیدانم

 توی گلدان یک توی و کاغذ هتکّ یک روی کنندمی هدایت را مورچه دوتایی... میکند پیدا مورچه یک بچه بعد
 "نمونم پا زیرِ تا داد نجات مهربون دخترِ یه منو بگه... هاشبچه پیشِ بره" که کنندمی اشپیاده پلهراه

 حرف دفعهآن دربارۀ ،پایین طبقه روندمی که طورهمین و گیرندمی را هم دستِ... شودمی تمام ما طبقۀ نظافتِ
 .کندمی شیرین را کامم مادرانگی این یهمزّبودند...  افتاده گیر زمینیبادام ساختمانِ آسانسور توی که زنندمی

 مارک، لباسِ زبانه، دو مهدکودکِ که بودنی مادر. نشده خالصه پوشاندن و سیرکردن و زاییدن به که ایگیمادران
 .سازدمی "مادر" مادر، از ،هازشتی وسطِدر  زیبا دنیای ساختنِ .نیست بادام و عسل برشتوکِ و آبضدّ کتابِ

https://www.facebook.com/IWINCOMMUNITY/photos/a.1062253350475944/3838073622893889/?type=3
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 آخه من یک دخترم!

 
 بودم دبستان سوم کالس من. بود داده ازدست را چشمش یک حادثه اثر بر کودکی در. نداشت چشم یک مادرم

 او عضو نقص متوجه هم هایمنقاشی در که بود شده عادی مامان قیافه آنقدر من برای. اول کالس برادرم و

 با پدرشان و مادر و هابچه وقتی خیابان یا اتوبوس در فقط. کردممی نقاشی چشم دو با را او همیشه و شدمنمی

 یا متوجه مامان که نحوی به را خود بچه سوال کردندمی سعی که مادرها و پدر و کردندمی نگاه مامان به تعجب

 .ندارد چشم یک مامان که افتادمی یادم گهگاه و شدم می موضوع این متوجه بدهند، جواب نشود، ناراحت

 را اشگریه علت و کرد نوازش را او مامان. کرد گریه دفعه یک مامان دیدن با و آمد مدرسه از برادرم روز یک 

. بگیرد را اشگریه جلوی کرد سعی و کرد بغضی دفتر دیدن با مامان. داد نشانش را نقاشی دفتر برادرم. پرسید

 معلم با و مدرسه رودمی فردا:  گفت او به. بوسید و گرفت درآغوش را برادرم و زمین گذاشت را دفتر مامان

 رفت مامان. کند بازی دوستانش با تا کوچه سمت دوید و کرد پاک را هایشاشک مبرادر. کندمی صحبت نقاشی

 آن را بودن پسر و دختر بین فرق و کردم نگاه را داداش نقاشی. برداشتم را دفتر و شدم خم. آشپزخانه داخل

 برادرم و من دست که درحالی را مامان برادرم. بود خانواده اعضای چهره کشیدن نقاشی، موضوع. فهمیدم زمان

 کرده نقاشی سیاه گودال یک صورت به را آن و بود  نکشیده را مامان چشم یک او. بود کشیده داشت، دردست را

 و بود داده 14 نمره آن زیر و بود کشیده بزرگ دایره یک قرمز خودکار با مامان چشم دور نقاشی معلم. بود

. آمد بدم برادرم از. شد سرازیر هایماشک نقاشی دیدن اب.  دارد چشم دو آدمی هر کن دقت پسرم که بود نوشته

 .کرد نوازش مرا او. کردم بغل پشت از کرد، می سرخ پیاز داشت که را مامان و آشپزخانه رفتم

 .کنممی نقاشی کامل را شما هایمنقاشی در همیشه من چرا پس مامان:  گفتم

 .کردم گریه و آیدمی بدم داداش از:  گفتم
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 برادرت از نبایستی تو نکن گریه عزیزم :گفت و کرد پاک را هایماشک کرد نگاه من به و زد زانو زمین روی مامان 

 بینندمی هست که آنطور را چیز همه آنها هستند؛ دخترها از تربین واقع پسرها. است پسر یک او بشوی ناراحت

 دیگر که بگیری یاد هم تو است بهتر: گفت و بوسید مرا بعد. بینندمی باشد، دارند دوست آنطورکه دخترها ولی

 .بکشی درست را هایتنقاشی

 از پس مدیر خانم. مدیر اتاق رفت مامان. بود تفریح زنگ. برادرم مدرسه به رفتیم من و مامان روز آن فردای 

 خانم. مببین را الف اول کالس نقاشی معلم تا آمدم:  گفت مامان. شد جویا را آمدنش علت مامان با پرسیاحوال

 معلم جز شناسممی را پسرم هایمعلم همه. طوریهمین نه: گفت مامان آمده؟ پیش مشکلی: پرسید مدیر

 .کنم مالقات هم را ایشان که آمدم نقاشی؛

 و زیبایی و جوان خانم به کرد اشاره مدیر خانم. بودند نشسته هامعلم که اتاقی داخل بردند را مامان مدیر خانم

 .هستند پسرتان نقاشی ممعل ایشان: گفت

 خانم سوی به را دستش مامان. هستند الف اول کالس ا - ج آموز دانش مادر ایشان: گفت هم نقاشی معلم به

 با و کرد ایسرفه و شد بلند بود، چای نوشیدن درحال ما واردشدن هنگام که نقاشی معلم. کرد دراز نقاشی

 بسیار شما مالقات از: گفت مامان. کردند نگاه یکدیگر به نقاشی خانم و مامان لحظاتی. داد دست مامان

 پرسیاحوال هم شناختمی که هاییمعلم  بقیه با مامان. خانم همینطور هم من: گفت نقاشی معلم. خوشوقتم

 معلم. شدیم خارج و کرد خداحافظی همه از و عذرخواهی بود، شده آنها استراحت وقت مزاحم اینکه از و کرد

 ... دانستم نمی من خانم: گفت لرزید می صدایش درحالیکه و شد خارج اتاق از امانم دنبال نقاشی

 قدم یک نقاشی معلم. شود می سرد چایتان بفرمایید خانم میکنم خواهش: گفت و کرد قطع را حرفش مامان 

 :گفت مامان که بگوید چیزی خواست و آمد نزدیکتر

 نیست؟ طوراین. است کم یلیخ کودک یک بینی واقع برای 14 نمره کنم می فکر

 هایدست دودست با بار این و کرد دراز را دستش بازهم نقاشی خانم. شماست با حق بله: گفت نقاشی معلم

 راهروی داخل کهدرحالی خندان برادرم عصر روز آن .کرد خداحافظی هم مدیر خانم از مامان. داد فشار را مامان

 نمره روی نقاشی معلم. داد نشان را اشنمره و بازکرد را نقاشی دفتر دید را مامان تا و آمد کرد،می لیلی خانه

 ،بده را دفترت گفت خانم: گفت و بود خوشحال خیلی داداش. بود نوشته جایش 24 نمره و بود کشیده خط قبلی

 من پسر ینقاش بله: گفت و بوسید را او و زد لبخندی هم مامان. داد 24 هم بعد کردم اشتباه دیروز کنم فکر

 خوب خیلی آره: گفتم هم من نه؟ مگه: گفت و زد چشمک من به نشود متوجه داداش که طوری و! عالیه

  کنی؟می گریه چرا: گفت داداشم. بگیرم را امگریه جلو نتوانستم و لرزید صدایم اما کشیده،

 م!دختر یه من آخه :گفتم

 

 

 
 

 بازگشت به نمایه
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 ...اگر
 "آرزو"/ از مجموعۀ داستان میترادرویشیان

 ..کند.شکافد و خط، با این همه غم، خاک بر سر میقلم دلِ کاغذ را می

 
 به گرفتند، قرار تجاوز مورد روحی و جسمی نظر از جلّادان و دژخیمان هایزندان در که آنان به تقدیم

 بر پُتکی چونهم همواره واژه این و هستند، و بوده تجاوز معرض در تربیش  که هازن و دخترها ویژه
 و ترآبدیده را آنان امّا گردد،نمی محو خاطرشان از گاههیچ نیز شوم لحظۀ آن و آیدمی فرود آنها اعصابِ

 (د.م! )باد زنده همواره عزیزان این همۀ یادِ. سازدمی استوارتر

 

باید در مدرسه  ساعت هشت شوم.ریع حاضر میسر ساعت هفت ونیم با صدای رادیو از خواب بیدار شده و س

 من است. یههمیش یهمانم. این دلهردر می باشم، اگر دیر برسم پشتِ

آید، زنگ سوم و چهارم انشاء. خوشحالم و بعدش هم دو ساعت اول ریاضی داریم، وای چقدر از این درس بدم می

که حتی « فرهاد»افتم. دبیرستان دهم و راه میمیها را توی کالسور جا شیمی، خوب است. تمام دفترها و کتاب

 آید زیرا دبیرستان مختلط است ولی چرا فرهاد؟ پس ما چی؟از اسمش هم بدم می

خُب، »در جوابم گفته بود: « شیرین و فرهاد»گذاشتید بار به مدیر مدرسه گفته بودم حداقل اسمش را مییک

اصال چطوره به آموزش و پرورش زنگ بزنم و بگم محض خاطر  تون گل کنه؟دیگه چی!؟ تا بیشتر عشق و عاشقی

 «شما بذارن لیلی و مجنون؟!

چه عیبی داره! مگه خودتون دل نداشتین، عاشق نبودین؟ تازه اگر لیلی و مجنون بد بودن پس چرا ما »گفتم: 

 «هاشون و بخونیم و حتا از بر کنیم؟باید داستان
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 «  زنی! کاری نکن بگم دو نمره از انضباطت کم کنن ها!میترحرف از دهن خودت گنده»مدیر گفت: 

ام. نه دیر کنم که: من فقط با مدیر صحبت کردهاند، با خود فکر میها نیامدهشوم. هنوز معلمداخل مدرسه می

ام ههایم را هم خواندهایم بلند هستند! و همیشه تمام درسام، نه روپوشم کثیف است، نه الک دارم، نه ناخنآمده

 ام!ی انضباطم وجود ندارد! من فقط با او حرف زدهام! پس دلیلی برای کم کردن نمرهو تکالیفم را نیز انجام داده

ام. ساعت ها سرگرم صحبت و بازی هستند و من در کنار زنگ مدرسه جا خوش کردهدر حیاط غلغله است و بچه

 « لطفا زنگ و بزنین.»گوید: هشت که شد، مدیر با تحکم رو به ناظم مدرسه می

اند. حاال آهنگ ورزش، و دختری مثل عروسک کوکی، بدن خود را به جلو و عقب کش بچه ها مرتب صف کشیده

 داند ورزش چیست. ما هم باید حرکات او را تکرار کنیم.دهد. اصال نمیو قوس می

کنم اگر به همین منوال فکر می شود چکار کنم؟ حتما باز دو نمره کم خواهد شد!خوب کمر من مثل تو تا نمی

ام یعنی انضباط، یک صفر گرد و قشنگ قرار گیرد. ناگهان پیش برود، آخر سال جلوی آخرین واحد کارنامه

ها الی بچهبینی خانم ناظم داره مثل مار البهورزش کن! نمی»آورد: خورد و مرا به خود میای به پشتم میضریه

 « کشه؟کنن بیرون میمیچرخه و کسایی رو که ورزش نمی

)این کار هر روز او بود. حاال به هر دلیلی. خواه دختر بیچاره آن روز تب یا کمر درد داشته باشد یا دل درد، فرقی 

 ندارد.(

حوصلۀ این یکی را ندارم. حتی دوست ندارم به او سالم کنم. شوهرش ارتشی است،  وضع مالی خیلی خوبی 

ها که با او ده ناظم که چکار کند؟  توی خانه حتا کلفت و نوکر هم دارند، بعضی وقتدانم این آمده شدارند، نمی

طور که در حال نرمش شوم. به خیر گذشت. همینکنم و از کنارش رد میشوم، اجبارا سالمی میروبرو می

 پرسم: انشاء نوشتی؟ هستیم از دوستم می

 آره -

 کدوم رو؟  -

 انقالب سفید رو؛ تو چی؟ -

 رو. "اگر"من موضوع  -

 چرا؟ مگه آقا نگفت تو حتما باید انقالب سفید رو بنویسی؟  -

 خوام که بدونم! دونم و نه میچرا! ولی من نه چیزی راجع به اون می -

 این صدای ناظم است....« ساکت! اون آخر صف حرف  زیاده »ـ 

 دریم رام رام، دریم رام.

ر حال به کالس بروند! خوب تمام شد و حاال آمادۀ رفتن ها شاداب و سکه بچهخاطر اینهنرمش همراه با رقص ب

اند و چند نفری تند تند در حال نوشتن ها انشاء ننوشتهسر کالس هستند. در کالس، جنگ و دعوا است. بعضی

 عجیبی دارم. یهام ولی دلهرکه انشایم را نوشتههستند، من با این
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شوم، دائم در حال ثانیه شماری هستم تا هر چه ه خسته میآید. از همان دقایق اولیدبیر ریاضی به کالس می

دانم چرا؟ او که ام نیآمده است. نمیکنار دستی "جیران"زودتر دو ساعت تمام شود و زنگ تفریح بخورد، امروز 

کند و اگر غیبت کند، شود چون با خواهر و شوهر خواهرش زندگی میسرش هم برود سر کالس حاضر می

 ها حوصله ندارند برای او وقت بگذارند و بیایند علت غیبت او را توضیح دهند.کدام از آنهیچ

گویم: پولدار در بی پول مساوی شود؟ مثبت در منفی؛ با خودم میای وای خدایا این درس اتحادها کی تمام می

ام ز قفسه سینهخواهد اشود. قلبم میهایم خیره میاش دروغ است. یک لحظه دبیر به چشماست با متوسط. همه

 بیرون بزند. اگر بگوید بیا کنار تخته سیاه چه خاکی بر سرم بریزم؟

های آخر که به خیر گذشت ولی متوجه رنگ پریدگی من شد. شاید هم دلش به حالم سوخت! دقیقهنه مثل این

 پرسد ساعت چند است؟ها با اشاره میطرف کالس یکی از بچهگذرند از آنچقدر دیر می

آید. نفسی که همه دلهره دارند. سرانجام زنگ به صدا در میگویم. مثل اینات انگشتان، ساعت را به او میبا حرک

آقا »اند: ها دور دبیر ریاضی را گرفتهزنم. بچهسریع از کالس بیرون می« آخی؛ راحت شدم.»کشم: به راحتی می

ئله رو نفهمیدیم. آقا به خدا ما ریاضی رو دوست داریم بار دیگه این اتحاد رو تکرار کنین؟ آقا ما فالن مسمیشه یه

 ...«ره! مون نمیولی توی کله

هایش انگاری که گچ کاری کرده باشد، از کالس بیرون آمده و دبیر بیچاره که سرتا پا گچی شده و دست

هایی زحمت خواهد به دیگر همکارانش بگوید این گرد و خاک نشانۀرود. شاید میراست به طرف دفتر مییک

 کشد؛ اما من که اصال نفهمیدم چه گفت!است که برای شاگردانش می

چی شده؟ چرا »روم: بینم، به طرفش میهای پف کرده میجیران را در راهرو کمی باالتر از دفتر مدرسه با چشم

 « سر کالس نیومدی؟ چرا گریه کردی؟ باز با خواهرت دعوات شده؟

دِ آخه »گوید: گیرد؛ با تحکم رو به من میقلبش سر چشمه می عمیقِ که از غمِ نشیندخندۀ تلخی بر لبانش می

یه دیقه زبون به دهن بگیر تا منم حرف بزنم! هیچی نشده چون دیر اومدم مدیر گفت حق نداری سر کالس 

 « بری

 تی؟شدم! راستی انشاء نوشگفتم: خوش به حالت! کاشکی منم دیر اومده بودم؛ حداقل جون به سر نمی

 ش رو هم نداشتم.کردم؛ راستش حوصلهـ نه! ننوشتم. وقت نکردم، باید خونه رو تمیز می

 کنی؟ ـ حاال چیکار می

 ـ هیچی. سر کالس انشاء هم نمیام! 

آورم. بگذار راحت باشد. باالخره خودش کند ولی به روی خود نمیدانم که دارد چیزی را از من پنهان میمی

آید و همه به صدا در میها همه چیز را برایم تعریف خواهد کرد. مهم نیست. تک زنگ بساعت دیگر یا فردیک

 افتیم.طرف کالس راه می
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خواهم های دیگر درس دارند، میجلوی در کالس مدیر ایستاده تا نگذارد بچه ها سر و صدا کنند، چون کالس

وز آقای محمودی در مورد تو خیلی سئوال تو حواست به خودت باشه؛ امر»گوید: وارد کالس بشوم؛ به من می

 «کرد!می

 « چرا آقا؟ ما که کاری نکردیم؟!»ـ 

 «دونم ولی حواست جمع باشه.منم نمی»ـ 

 «باشه آقا!»ـ 

گیرد. برپا! وای خدای من؛ آمده. کاش ماشینش باره دلهره و ترس تمامی وجودم را میزند. یکقلبم به شدت می

ماند. های تمساح میهایش به چشماش زنش مریض شده بود، قیافۀ بدی دارد، چشمآمد، کپنچر شده بود و نمی

های ادبیات مهربان هستند و لطیف و پراحساس؛ ولی این یکی بر عکس: نه خیلی خشک است. همیشه معلم

یکی  دهد، یکی ازهایی که برای انشاء میآید، نه احساس لطیفی دارد و از همه مهمتر موضوعخنده بر لبش می

دهد. بعضی خوانند، به دیگران اجازه اظهار نظر نمیها انشاء میتر هستند. وقتی هم که سر کالس بچهمزخرف

قدر حرف زد که گلویش روز سر کالس آنکنم مامور شکنجه است و برای عذاب ما آمده. یکها فکر میوقت

ا آورد و جلوی پنجره گذاشت تا آقای محترم ها گفت که برایش آب بیاورد. او هم آب رخشک شد. به یکی از بچه

که آمد آب را بنوشد گویا پشه، مورچه یا آشغالی، چیزی داخل لیوان افتاده بعد از صحبت  آن را بنوشد. هنگامی

دانم چطور شد که در آن لحظه به یاد قصۀ سه خواهری افتادم که را در آورد. نمیبود. با انگشت کوچکش آن

زد کرده بود که مطلقا سکوت کنند و ها بیاید و مادر به آنها گوشقرار بود خواستگار برای آن گرفت وزبانشان می

ای داخل فنجان ها سئوالی کردند، حرفی نزنند و با ایما واشاره جواب دهند. از قضا پشهاگر خواستگارها از آن

گوید: پسه افتاد دمینس، او حالی کند می توانست با اشاره بهافتد. یکی از دخترها که نمییکی از خواستگارها می

شود و با گوید: انگست بتن تنانس و دختر سوم بلند میشود و میطرف نشسته متوجه میدختر دیگر که آن

گوید: الحمدو توتینا من هیچ نه توتینا! خالصه من هم از زبانم در رفت و گفتم: انگست بتون خوشحالی می

 تنانس!! 

را بر لب آورد که همه خندیدند و خود من هم نیشم تا بنا  بعد همان لبخند تمساح وارد و اول کمی مکث کر

اش قطع شد و با صدایی بلند گوش باز شده بود که باالخره توانسته بودم این مترسک را بخندانم. ناگهان خنده

 « خفه شین! و تو ... پاشو سریع از کالس برو بیرون!»گفت: 

ها برای او خوشحال کننده ت داد. خشکم زد. مگر او نخندید! مگر خندۀ بچهحالتی شبیه شوک به من دس

 نیست؟

رفتم که از پشت سر صدای فریادش برآمد: هایم را جمع کرده و داشتم به طرف در کالس میبا این حال کتاب

ا این یکی که گویبدون نگاهی به پشت سر و یا معذرت خواهی ـ« تا سه جلسه حق ورود به کالس منو نداری!»

های کالس دیگر که مشغول ورزش بودند شروع به ـ از کالس بیرون رفتم و با بچهبیشتر بر خشم او افزوده بود

 بازی کردم.
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بعد از آن حادثه، امروز دومین جلسه است که سر کالس انشاء هستم. او تصمیم گرفته که من حتما هر جلسه، 

خوب شاید قدری برای آن باشد که ما دو موضوع انشاء داشتیم یکی  ترسم؟!دانم چرا میانشاء بخوانم، ولی نمی

جا که و او  گفته بودکه من حتما باید در مورد انقالب سفید بنویسم! از آن«  اگر»و دیگری « انقالب سفید»

ه را نوشت« اگر»دانستم که جریان آن از چه قرار  است، دانستم و اصال  نمیچیزی در مورد انقالب سفید نمی

 هم هشت صفحه!! بودم؛ آن

دادم و روی یک صفحۀ کاغذ در حال های آخر کالس شروع به خواندن انشاء کرد. اصال گوش نمییکی از بچه

 کشیدن نقاشی بودم. 

ای شدید خوردم؛ کی انشاء آن یکی تمام شد که من نفهمیدم؟ یکه« جیران بیا انشاتو  بخون!»ناگهان داد زد: 

نازید. با موهای بور و چشمان اند دختر یک ارتشی گردن کلفت بود که خیلی به خودش میکسی که انشاء را خو

ها را رو به جلو آویزان های لوس، انگار همیشه آنهایش چهار گوش و برگشته، مثل بچهآبی و بینی کوچک، لب

شد، دخترک من بلند می که جیران از کنار دسترفت، انگار عصا قورت داده بود. وقتیکرده، چنان راست راه می

 ای به سوی من و جیران انداخت و بالفاصله نگاهی خندان و چاپلوسانه نیز به سوی معلم کرد.توزانهنگاهِ کینه

و به دنبال آن از من خواست که از نیمکت بیرون بیایم و « بیا انشاتو  بخون.»بار دیگر صدای معلم بلند شد: یک 

 راه را برای جیران باز کنم. 

 ولی جیران با صدایی لرزان گفت: آقا من انشاء ننوشتم!  

 لش میایی مدرسه چکار کنی؟  ـ چرا؟ مگه دستت شکسته بود؟ پس تو تنِ

 ـ آقا بلد نبودم!

پرسیدی بهت دو تا کلمه دونن. تو از هر کس میخواد، انقالب سفید رو همه میـ  آخه احمق این که بلدی نمی

 گفت که بنویسی!می

 ... آقا به نظر من انقالب س....ـ آقا 

 ـ خفه شو، بیا پایین کالس کنار سطل آشغال وایسا تا بعد تکلیفتو روشن کنم.

 سوخت.کردم و دلم به حال جیران میبا خشم نگاهش می

و با انگشت به من اشاره کرد « نویسهآقا همیشه این برایش انشاءهاش رو می»دخترک چشم آبی به معلم گفت: 

 «نویسه.های دیگه هم میتازه برای بچه»داد: و ادامه 

خب! بفرما، شما تشریف »کرد رو به من کرد و گفت: آلود که  به جیران نگاه میهای غضبمعلم با همان چشم

 «بیار بینیم چی نوشتی!

صفحۀ  لرزید. با خشم دفترم را بلند کردم. دفتر از دستم پرت شد و به زمین افتاد طوری که یکتمامی بدنم می

 «آقا عمدا کرد.»آن پاره شد. دخترۀ چشم آبی گفت: 
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و اگر خودم را کنترل نکرده بودم حتما یک «. تو خفه شو پدرسگ، جاسوس»دیگر صبرم لبریز شد و گفتم:  

کرد. همیشه از گریه انداختن این دخترۀ لوس و نواختم و او هم شروع به گریه میسیلی در گوشش می

 شدم.وشحال میازخودراضی و چاپلوس خ

 "موضوع انشاء من »اش بود. گفتم: پای تخته رفتم و نگاه مهربانی به سوی جیران انداختم. غرور خاصی در چهره

 «است. "اگر

 « از کاه پر کردن؟ نگفتم چی بنویسی؟ مگه مغز شما رومعلم داد زد: مگه من به تو 

فتین یکی رو انتخاب کنیم. خب منم اینو انتخاب روی تخته نوشتین و گآقا شما جلسه قبل دوتا موضوع : »گفتم

 « کردم چون این موضوع رو دوس داشتم.

 کردند.ها با وحشت نگاه میها گرفته بود و بعضیها سکوت کرده بودند. یعضی از قیافهبچه

 ـ خب بخون، من بعدا با تو و جیران کار دارم! 

 م:اول مقدمه ی کوتاهی خواندم و بعد انشاء را شروع کرد

-رفت و درس میاگر مریم پدر داشت و مجبور نبود برای کمک به مادرش گلیم بافی کند حتما به مدرسه می»

داد او با آن صورت چروکیده و شد؛ اگر درخت گیالس پیرزن همسایه شکوفه میخواند و شاید در آینده دکتر می
کرد تا ی، پسته برای پولدارها خندان نمیاش از صبح تا شب در گوشۀ مغازۀ آجیل فروشهای کج و شکستهدندان

 خندید و چه خندۀ زیبایی داشت! شان کنند. میها مزۀ مشروبآن

 «توانست خوانندۀ خوبی شود.اگر برای آقا رضا نفتی امکانات وجود داشت او هم می

بر نداشتند، کمی هایی که از هیچ چیز خکشید تا بچهاین قسمت انشاء بدون هیچ ترسی از عمق وجودم زبانه می

 ها با خبر شوند. هم از غم و درد انسان

-هایی را که میکردند و در میان آن انساناگر این دنیای پهناور و زیبا را با دیوارهای سیاه و بلند، کوچک نمی»

-های تنگ و تار نمیخواهند شادی هایشان را با من، با تو و با او و با همه و همه تقسیم کنند درون سلول

 انداختند ...

 که اشک امانم نداد. با بغضی در گلو، ادامه دادم: 

مان بنفشه بکارد. اگر همیشه در نوشت که در باغچۀ خانههایش به مادرم نمیاگر برادرم آزاد بود دیگر در نامه»
 ...«های خستۀ مادرم غم نبود چشم

 کجا است؟به یاد مادرم افتادم که چقدر بدبخت است. مرز تحمل یک مادر تا 

ها نبود، اگر خورد، اگر فرقی میان انساناگر مادرم بخاطر دیدن برادرم که خبر مرگش را آورده بودند کتک نمی»
 «شد، اگر...آباد از آجرهای قرمز و خوشرنگ و یا سنگ مرمر ساخته میهای حلبیپول نبود، اگر خانهپولدار و بی
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 ـ خفه شو از کالس برو بیرون!!

 ـ چرا آقا؟

 ـ خفه شو!!!

ها گریه کرده ها همه ساکت بودند و سرهاشان پایین بود. بعضیو چنان دادی زد که گوشم سوت کشید. بچه

 بودند.

 رم! اگر ناراحتین شما برین بیرون! ـ من، من از کالس بیرون نمی

شان را از یکردم بعضها خیلی حرف بزنم. حالت عجیبی داشتم. فکر میکردم که باید برای بچهاحساس می

 ام.خواب بیدار کرده

طرف در هولم داد و خودش هم از کالس بیرون هدفتر انشاء را از دستم گرفت و ورق زد. مچ دستم را گرفت و ب

« بچه ها شلوغ نکنن تا من بیام، هی تو هم بیا.»آمد سرش را توی کالس کرد و به آن دختر چشم آبی گفت: 

 خطابش با جیران بود.

رم تا تکلیف آقای ... من دیگه سر این کالس نمی»فتر نگه داشت و با یک ضربت در دفتر را باز کرد: ما را جلو د

 و گوشی تلفن را برداشت و شروع کرد به شماره گرفتن. « این دوتا مشخص بشه.

 ـ سالم؛ روز به خیر، خسته نباشین.  لطفا یه ماشین بفرستین به دبیرستان فرهاد. متشکرم. 

 شنیدم زانوهایم شل شده بود.از بیرون دفتر میصدایش را  

 لشا بیاین تو!  ـ شما دوتا تنِ

 جیران داخل شد

 ـ مگه با تو نیستم؟!

 لش نیست! ـ اسم من تنِ

 ـ پاشو بیا تو

ه رو بدبخت کردی! تو داخل رفتم، مدیر مدرسه رنگ از رویش پریده بود. رو به من کرد و گفت: تو این مدرس

-کارها رو میواسه اون مادرت بسوزه! تو چرا این ،سوزهردی! دلت برای معلمای بدبخت نمیرو بآبروی مدرسه 

 کنی؟

 گفتم : آقا ما کاری نکردیم، انشاء...

 رو باید کشت!ه شو! زبون درازِ بی ادب. شماها ـ خف
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د زیادی هستی! هر اون خورده؟ تو که خود بخو ت به تنِ! تنهن کرد و گفت: تو چه دُم درآوُردیرویش را به جیرا

 « روز درِ خونۀ این خواهر و اون خواهری تا  لقمه نونی بهت بدن که از گشنگی نمیری.

 «آقا درِ خونۀ شما که نیومدم و نون شما را نخوردم!»جیران با خشم نگاهی به مدیر کرد و گفت: 

 پچِای که با پچاز چند دقیقه های جیران باعث شده بود تا لرزش تنم از بین برود. بعدای سکوت شد. حرفلحظه

رنگی جلوی مدرسه ایستاد و دو مرد مرتب و کروات زده داخل مدرسه معلم و آقای مدیر گذشت، پیکانِ شیری

های مجدد، راست به داخل دفتر آمدند. بعد از سالم علیک و دست دادن با مدیر و دبیرمان و پچ پچشدند و یک

 با ما بیاین!رو به ما کرده و گفتند: شما دوتا 

 جیران گفت: کجا؟

 ـ تا همین پایین!

 ـ چرا؟

 ـ سئوال نکن! وضع خودتونو از این بدتر نکنین!

دانم؛ حالت خاصی بود. بغض گلویم را گرفته بود. اگر دوباره ترس به سراغم آمده بود. شاید هم ترس نبود! نمی

 کند؟مادرم بفهمد چه می

هاتون گردین. اگر دیر شد من به خونوادهمیرین و تا دو ساعت دیگه برمیشما با این آقایون »مدیر مدرسه گفت: 

 دم!خبر می

 جیران گفت: باشه! 

 من گفتم: آقا ممکنه مادرم خونه نباشه، لطفا اگه نبود به یکی از بچه ها بگین بره و به مادرم خبر بده.

 یکی از مردها گفت: هه تو از کی تا حاال برای مادرت دلسوز شدی؟ 

برند! مادر دانستم ما را به کجا میکند؟ چون میه افتادیم. رفته بودم توی فکر مادر بدبختم. اگر بداند چه میرا

، باید هر بخورد. مادرم چون تنها دخترش بودتوانست از جایش تکان بزرگم مریض بود، زمین خورده و دیگر نمی

های کثیفش را ـ برود و کارهایش را انجام دهد و لباسکردها زندگی میکه مادر بزرگ با آنام ـروز به خانۀ دایی

کرد. شلنگ آمد، با مادرم هم لج میتوانست به دستشویی برود. زن دائی از مادر بزرگم بدش میبشوید چون نمی

ها گذاشت و مادرم ناچار بود در هوای سرد زمستان با آب سرد و یخ کرده لباسآب را در زمستان توی کوچه می

 هایش از سرما هنوز کبود بود.آمد، دستظهر که به خانه میکثیف نشود و یا بو نگیرد. بعداز بشوید تا خانۀ آنهارا 

 «شد.ها آب گرم داشتند، چه خوب میاگر همۀ حیاط»توی همین فکرها با خودم گفتم: 

گفتم: کاشکی کارشان زود کند؟ در دل میظهر خسته و کوفته به خانه بیاید و ماجرای مرا بفهمد چه می "اگر "

اند ما به خانه بازگردیم تا مادرم چیزی تمام شود و بگذارند تا مدرسه تمام نشده و زنگ رفتن به خانه را نزده

نفهمد! سوار ماشین شدیم و راه افتادیم.  بعد از چند دقیقه جلوی در بزرگی توقف کردیم. پیاده شدیم و از در 
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شدند؛ گویی شناختم! ساختمان ساواک بود! درها با سروصدا باز و بسته میمی کوچکی داخل رفتیم. ساختمان را

خواست درها را از کرد که انگار میتر، با چنان شدتی در را باز و بسته میدیوانه خانه بود و دربان از همه دیوانه

! از این کارها خندیدیم به یکدیگر نگاه کردیم و جا بکند. ما را داخل اطاقی انداختند و رفتند. من و جیران

 مان گرفته بود!خنده

 جیران گفت: چی به سرمون میارن؟

 هم ننوشتیم! ،گفتم: ما که کاری نکردیم! هم انشاء نوشتیم

 در باز شد و خانمی که دامن شیک و کوتاهی به تن داشت گفت: شماها بیاین. 

گفت: اسمتون، فامیلتون، تاریخ تولد و به دنبالش راه افتادیم. پشت میزی نشست و دوتا ورق به ما داد و 

کنن بنویسین؛ اسم اعضای حاال اسم کسانی رو که با شما زندگی می»ما هم نوشتیم. « آدرستون رو بنویسین.

ما هم نوشتیم، کاغذها را از دستمان « کنن.که چه کاره هستن و کجا زندگی میخانواده، خواهر ، برادر، این

 گرفت و از جیران پرسید:

 اسم پدرت؟ ـ 

 دونم!ـ نمی

 ـ مادرت چرا توی تیمارستانه؟ کدوم تیمارستان؟ 

 ـ از دست پدرم! 

 ـ پس پشت کاغذ علتش رو بنویس 

 و کاغذ را بدست جیران داد. 

 ـ تو چرا اسم پدرت رو ننوشتی؟ 

 ـ ندارم! 

 پس بنویس مرده! 

 دونم.نویسم مرده. مادرمو پدر خودم میـ من نمی

 شین! برادرت چرا توی زندانه؟ رسه مامان دوست مین، وقتی پاتون به اینجا میـ حرف زیادی نز

 دونم! ـ من چه می

 ـ قاچاق کرده؟ آدم کشته؟ 

هاست! سواد نیست، دوتا لیسانس و فوق لیسانس داره، طرفدار بدبخت بیچارهگویم: نخیر برادر من بیبا غضب می

 کسایی که نون شب ندارن بخورن! 
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 رف نزن، این کاغذو بگیر  و بنویس کجا زندانیه و چرا؟ علت زندون رفتنش رو بنویس.ـ زیادی ح

دانم از تمام جریان با خبر هستند؛ پس باید چیزی بنویسم که کشم. میکاغذ را با عصبانیت از دستش می

کرد ـ او فروشی کار میگذشت و در یک کتابپنج ماه از ازدواجش می»نویسم: شان را خرد کنم. میاعصاب

فروشی ـ آمدند و از توی کتاباستاد دانشگاه تهران بود ولی بعد از اولین زندان دیگر به او اجازۀ تدریس ندادند

قدر ناراحت نبود و برادرم را نبرده بودند مادرم این "اگر" خواستم بنویسم:می« کردند.بردندش و زندگی ما را تباه

ماندم؛ دیگر تنها نبودیم و پشتمان خالی نبود. گرد اول مدرسه میهمیشه بغض در گلو نداشت؛ من همان شا

کنند؟ به یاد هشت گیرند و زندانی میها را به چه جرمی میکاغذ را به دستش دادم و در فکر فرو رفتم. انسان

مان را رفت. همیشه رادیوی قدیمی و کهنهزمان دانشجو بود و هنوز به دانشگاه میام افتادم. برادرم آنسالگی

را داد تا من سر ساعت دوی بعداز ظهر، آنگذاشت و ضبط صوت را جلوی آن قرار میروی موج بخصوصی می

کرد و من باید گوش روشن کنم. یادم نیست کدام رادیوی خارجی بود که خاطرات اشرف دهقانی را تعریف می

کردم و او با ودم، برای برادرم تعریف میکردم و چیزهایی را که فهمیده بدادم و در آخر ضبط را خاموش میمی

کردم که گویی تمام شود، چنان کیف میدیدم که او خوشحال میو من وقتی می دادتمام وجودش گوش می

قدر دوست زیاد. هیچ وقت کسی را اینند. او را خیلی دوست داشتم، خیلیامن دادههای دنیا را به عروسک

انوران ، مار، و جتو نباید از سوسک، موش»گفت: ندیده بودم. همیشه به من می تر از او کسی رانداشتم. مهربان

اندازند. اگر بترسی این جانوران را برای شکنجۀ تو به داخل سلولت می ،زندان بیفتیبترسی. اگر بزرگ شوی و به

ه نکن چون باید گویی. سعی کن نترسی. اگر انگشتت سوخت، گریها میهایت را به آنکنی اسم رفیقشروع می

 «ها خوشحال شوند.گریه نکنی که آن ،تحمل درد را داشته باشی؛ اگر بدنت را با سیگار سوزاندند

ها را دارم؟ ولی کردم که آیا تحمل این سختیهایش در گوش و در یادم بود و حاال با خود فکر میهمیشه حرف

 «رفیقی ندارم که بخواهم او را لو دهم.ام، تحمل دارم ولی من کاری نکرده»گفنم: باز با خودم می

 هامان را عوض کنیم.. مامور از ما خواست تا لباسدر باز شد

هایمان را دست بلوز و شلوار آبی کمرنگ پوشیدیم؛ ساعتهای طوسی مدرسه را در آورده و هرکدام یکروپوش

 هم از ما گرفتند. 

-ولی از غذا خبری نبود! هیچ صدایی نمی ،ام شده بودسنهمرا به یک اطاق و جیران را به اطاقی دیگر بردند. گر

 آمد؛ سکوت مطلق. 

 دانم چند ساعت گذشت و اصال روز بود یا شب. مردی قد بلند با لهجۀ غلیظ ترکی داخل شد:نمی

 «تو چرا انقالب سفید ننوشتی؟»ـ  

 گفتم: دوست نداشتم، برام جالب نبود!

 ـ آها جالب نبود! 
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ه صورتم نواخت که نزدیک بود به زمین بیفتم. سرم گیج رفت و گوشم شروع کرد به زنگ چنان سیلی محکمی ب

 زدن. 

 رو از کجا آوردی؟ "مادر"ـ کتاب 

 ـ داشتم.

 ـ مگر با تو نیستم؟ پرسیدم از کجا آوردی؟

 ـ داشتم!

 گو هستین. گوی پدرسگ! همۀ شماها دروغـ دروغ

کشتم، مادرسگا. خوب حاال ت من بود ها، همۀ شماها را میاگر دس»سکوت. چند قدمی راه رفت و بازگشت: 

داریم تا راستش رو بگی که از کجا کتاب را آوردی؟ چرا به دیگران دادی که بخونن؟ چرا توی ماه نگهت مییک

ن با گدایی زندگی کنن، هر چی هم لباس ها عادت کردهزنی؟ اوناش از فقیر و گدا حرف میانشاءهات همه

 «ول و وسایل خونه بدیم همون گدا هستن که هستن؛ پدرسگا!مجانی و پ

 دادم. من ساکت بودم و در دل به او فحش می

 کنن؟ ـ برادرت چرا زندانی شده؟ دوستای برادرت با شما رفت و آمد می

رم با ما کدوم از دوستای برادترسین، هیچدونم شماها از اونا میدونم چرا برادرم رو زندانی کردن! فقط میـ نمی

 کنن! وآمد نمیرفت

 ـ دِ دروغ میگی پدرسگ ... 

کردم. صورتم گُر گرفته بود و گی دست و پا را توی صورتم احساس میرفتهو یک سیلی دیگر. حالتی مثل خواب

 شد.سرم از درد منفجر می

 دهنت واز میشه. ت خوابوندیم و کتکش زدیم، اونوقت که جلوی چشمِ کور شدهـ مادرت اینجاس بدبخت. وقتی

 کشم. تونو میچیزی درون قلبم فروریخت. به سویش حمله کردم و گفتم: اگه دست به مادرم بزنین همه

 ای پرتابم کرد؛ سرم محکم به دیوار خورد. هایم را گرفت و با تمام نیرو به گوشهدست

 ـ راستشو بگو؛ کتاب رو از کجا آورده بودی؟ کتابو کی به تو داد؟ 

مون افتاده بود منم اونو از جایی نیوردم. یه روز صبح که از خواب بیدار شدم، توی یک کیسه توی حیاط ـ کتابو

 خوندم!

 طور! تو گفتی و منم باور کردم؟ کی اونو برات فرستاده بود؟ـ ها که این

 ـ من از کجا بدونم؟ 
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 ها؟ دیگه چه کتابایی خوندی؟ مال کدوم نویسنده

 های مختلف رو دوست دارم! های نویسندهشتهـ کتاب زیاد خوندم، نو

ندارین ولی رسیم. فرش زیر پا نشونه. خدمتتون میـ همون کتابا پدرتون رو در میاره شماها رو به روز سیاه می 

  دور تا دور اتاقتون کتابه!

شتر شده بود و از اطاق بیرون رفت و باز تنها شدم. دست به صورتم کشیدم؛ احساس کردم ورم کرده. سر دردم بی

دلم »ای از داریوش افتاده بودم: شد. یاد ترانهکردم قطع نمییک ریز اشک از چشمانم سرازیر بود. هر چه می

 «تنگه برادر جان، برادرجان دلم تنگه.

او بود  "اگر"او بود حاال این گوشه تنها نبودم؛  "اگر"پرسیدم چکار باید بکنم؟ داداش اینجا بود از او می "اگر"

 شاید مامان حاال نگران نبود و باز هم اگر و اگر و اگرهای دیگر.

زدم. حتی آمدم و زنگ خانه را میتا به حال کسی به من سیلی نزده بود. به یاد زمانی افتادم که از مدرسه می

لتوی با آن پا« ردی؟ کیفت سنگینهباز بیست آوو»کرد: اگر در باز هم بود، داداش از اطاقش به حیاط نگاه می

داداش »گفتم: کرد. میآمد و کیفم را از زمین بلند مینازک طوسی رنگی که اغلب بر دوشش بود تا جلوی در می

 « خیلی سنگینه؛ دوتا بیست گرفتم: یکی از علوم، یکی از دیکته، با یه ستارۀ بزرگ.

 «آی آفرین خواهر کوچولوی من.»ـ 

جا نشسته بود. چه لذتی رفتیم که مامان، شاد و خندان در آنیطرف اطاقی مهگرفت و بو با محبت دستم را می 

کردم خیلی های سفیدش بود. احساس میداشت. برایم مثل پدر بود. شاید از پدر هم باالتر. چه محبتی در دست

توانم بگویم چه احساسی دیدم اصال نمیهایش را از پشت عینک قاب مشکی میکه چشمخوشحال است و وقتی

 ولی، ولی حاال چه؟داشتم. 

ها نگفتم که از گورکی و صمد خوشم گویم! به آنـ داداش من نگفتم کتاب را از کجا آوردم و هیچ وقت هم نمی

 ها گریه کردم.هایم را بگیرم! من جلوی آنآید! ولی کار بدی کردم که نتوانستم جلوی اشکمی

ردم. به راستی چقدر سخت است که ناچار باشی همیشه کزدم و آرام آرام گریه میها با خود حرف میمثل دیوانه

 در یک اتاق تنها بنشینی و نتوانی با کسی حرف بزنی! 

ام گرفت. روی زمین افتاد. یک لحظه خندهوپا ل دادند. جیران چهاردستدر اتاق باز شد و جیران را توی اتاق هُ

که جیران سرش را به زمین نیافتیم. ولی وقتیکردیم یاد برف بازی توی حیاط مدرسه افتادم که هر دو سعی می

گونه نبود! او صورتی داشت بلند کرد همه چیز از یادم رفت ... نه ... نه؛ این جیران نبود! صورت جیران که این

دست تا گرد با پوستی سفید رنگ، چشم و ابروی مشکی و بینی قلمی و موهای بلندی که همیشه صاف و یک

های قرمز و کبود؛ و با موهای کوتاهِ خیلی زشت، انگار که تمام موهایش ولی حاال با چشمرسید. پایین کمرش می

 کردم.اند. دور دهانش خون آلود بود! مات مانده و نگاهش میرا از پشت دم اسبی کرده و بعد قیچی کرده

 طوری نگام نکن! بیا، بیا دستمو بگیر، کمکم کن تا بشینم.ـ این
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ش را گرفتم؛ مثل یخ سرد بود. توانست با قامتی خمیده خود را به کنار دیوار بکشاند و طرفش دویدم، دستهب 

 بنشیند. پرسید: 

 ـ تو رو کتک زدن؟

 ـ نه!

 ـ اصال؟!

 ـ چرا دوتا سیلی خوردم!

های جلوی پیراهنش باز بودند. دور گردن و روی سینه هایش کبود شده، من از او چیزی نپرسیدم دکمه 

های دستش هم خونی و صورتش خراش خورده بود. انگار با چنگال دو خونی بود. نوک انگشتشلوارش پاره و 

 کرد. پرسم چه شده؟ داشت نگاهم میهترسیدم بطرف صورتش را خراشیده بودند. می

 پرسید: گریه کردی؟

 که رفتن گریه کردم!، وقتیـ جلو اونا نه

 نن. ـ خاک بر سرت بکنن، اصال خاک بر سر هر دوی ما بک

 کردم.و ناگهان بغضش ترکید. من هم با او گریه می

من پانزده سال داشتم و او هفده سال، دوبار مردود شده و همین باعث شده بود که از بچه ها جدا باشد و کسی 

ها هم سرایت کند، گرچه تنبل نبود. او فرصت درس ترسیدند که تنبلی او به آنشد چون میبا او دوست نمی

دیگر اشت. فکر آسوده و راحتی هم نداشت. ما چون از بعضی جهات به هم شبیه بودیم تا حدودی یکخواندن ند

ها شدیم. بیشتر ناراحتیهای هم ناراحت نمیوقت از حرفکردیم. دوستان خوبی برای هم بودیم. هیچرا درک می

که مادر نداشت. چند د به خاطر اینگذاشتیم. به مادرم خیلی عالقه داشت شایمان را با هم درمیان میو مشکالت

بار از طرف مدرسه مادر من و یا خواهر او را خواستند و کوشیدند بین ما جدایی بیاندازند که با هم رفت و آمد 

 زدیم بیرون از مدرسه با هم بودیم. نکنیم، ولی موفق نشده بودند. اگر داخل مدرسه با هم حرف نمی

 کنه!، همه جام درد میـ وای چقدر درد دارم، دلم، کمرم

 ـ جیران! خیلی کتک خوردی؟ 

قدر من بدبخت هستم؟! ای خدا مگه من ـ رفت، دار و ندارم رفت! زندگیم رفت! هستیم رفت! وای خدایا چرا این

چه گناهی داشتم که منو دختر خلق کردی؟ اگه پسر بودم راحت بودم! حاال چی بگم؟ حاال چیکار کنم؟ 

 گاه کنم؟ چطور به مردم حالی کنم؟ ای وای خدایا مرگ، ای وای، ای وای. چطوری تو چشم مردم ن

قدر ناراحت است؟ او که از از خودم بدم آمد؛ چرا جلو زبانم را نگرفتم؟ چرا از او پرسیدم؟ آخر چه شده که این

 چای را زد که چرا مثالشد! عادت داشت! تحملش زیاد بود. شوهر خواهرش او را میکتک خوردن ناراحت نمی

کشید که چرا بچه خودش را کثیف کرده و او را نشستی و باعث شدی دیر دم کردی! خواهرش موهایش را می
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ها بزرگ شده بود. او به درد و ناراحتی عادت داشت، پس حاال کون بچه بسوزد! لگد، سیلی، فحش، جیران با این

 چه شده؟ به مردم چه ربطی داشت؟ 

 « وای!! منو بدبخت کردن !! وای»ـ 

 ترسیده بودم یعنی چه شده؟ شاید دیوانه شده؟ شاید دیگر تحمل نداشته! شاید به سرش لگد زده باشند.

شود. پدر جیران از خودش برایم تعریف کرده بود که مادرش بعد از جیران حامله شده و باز هم صاحب دختر می

افتد و حسابی او ت و لگد به جان مادر جیران میفهمد که زنش دختر زاییده؛ با مشآید و میسر کار به خانه می

 رود.زند و بچه را برداشته، از خانه بیرون میرا کتک می

که پدرم منو کتک نزنه، رفته بودم پشت پرده قایم شده بودم من چهار ساله بودم و از ترس این»گفت: جیران می

و اونو که خونریزی کرده بود از روی زمین بلند  ها از صدای جیغ و داد مادرم اومدن. همه چیزو دیدم. همسایه

-ش میکردن و آب به سر و صورتش زدن و آب قند به گلویش ریختن؛ ولی مادرم شروع کرد به خندیدن و همه

مادر ها گفتن؛ اونا گفتن: خندید. بعد، از کالنتری پاسبان اومد و همه چیزو  نوشت. )البته طوری که همسایه

و همین باعث شده  ،و گفته اصال این بچه مال تو نیست و از یه مرد دیگس داده جیران به شوهرش فحش

 شوهرش کتکش بزنه و حتما بچه را هم برده سر به نیست کنه(.

-پرسید که چی شده همه چیزو تعریف مییه نفر از من می "اگر"گفت: فقط آلود همیشه میجیران با نگاهی غم

خاطر همین، تن رنجور مادر هگفتم که پدرم پسر دوست داشت و به همه میترسیدم باز پدرم نمی "اگر"کردم. 

شدم. اگر، اگر، اگر قد با بدبختی بزرگ نمیمادرم دختر نیوورده بود من این "اگر"بی گناهم رو لگد کوب کرد. 

»... 

نم دوزنه. میر میمون؟ دلم واسه مامانم شوکنن که بریم خونهکنی االن آزادمون میـ جیران، جیران! فکر می

 به کسی بگه.ناراحته، ولی جرات نداره بره 

 خود خوش نکن. اینا حاال حاال نمیذارن ما بریم، تازه اگر بگن برین، من نمی رم! برم کجا؟!و بیـ دلت

 چرا نمیری؟ چرا نمیگی چه شده؟  -

نویسه و توی اعالمیه می چه شده؟ هیچی! هیچی! شوهر خواهرم اومده و گفته من دیدم که جیران با دست -

 خونه!ندازه و کتابای ممنوعه میخونۀ مردم می

 چرا اینا رو گفته؟ مگر تو چیکارش کردی؟ -

هیچی دیشب نصف شب یواشکی اومد توی رختخوابم. منم جیغ کشیدم و همۀ اهل خونه بیدار شدن و تا  -

که میدونه اون دروغ میگه، واهرمم با اینصبح جنگ و دعوا بود. بعدشم گفت که خود جیران گفته بیا. حاال خ

برو و دیگه برنگرد، یه جایی واسه »خواسم به مدرسه بیام، گفت ولی از دست من دلخور شده. صبح که می

 سگ ... دروغ گفتن و بعد اون مرتیکۀ پدر حاال هم اومدن و کلی« خودت پیدا کن.
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 و های های شروع کرد به گریه.

تونم بیرون بیام، من دیگه نمی»ش را بگیرم، ولی دستش را از دستم بیرون کشید: کنارش نشستم. خواستم دست

 «کشم.من دیگه بدبخت شدم، من خودمو می

 ـ آخه مثل آدم بگو چی شده؟

خواسی بشه؟! وای سخته، حتی تعریف کردنش. ولی اگه تو بیرون رفتی حتما برو سراغ ناصر و بگو که چی می -

 ه وداره. جیران همیشه دوستت داشت

ای ثروتمند داشت و بارها از پدر و مادرش خواسته بود که به خواستگاری ناصر جیران را دوست داشت. او خانواده

کرد. پدر و مادرش راضی به این ره پست و تلگراف کار میاجیران بروند. خودش دانشجو بود و پدرش در اد

دختر چه کسانی هستند؟ مردم پشت سرمان حرف  معلوم نیست پدر و مادر این»گفتند: وصلت نبودند و می

ها جنگ و دعوا بود. ناصر جیران را دوست داشت و آن یهها در خانمدت...« خواهند زد؛ مگر دختر قحطی است 

 ترسیدند.جیران هم فقط در این دنیا او را داشت. بارها تصمیم گرفته بودند که با هم فرار کنند ولی می

دونی؟ من همه چیزو به اینا آبرو شدم! میه چیزی نداره، بگو منو فراموش کنه؛ من بیبهش بگو جیران دیگ»ـ 

گین گفتم! گفتم که از شاه متنفرم، گفتم از شماها خوشم نمیاد. گفتم من اعالمیه ننوشتم اما اگه هم شما می

ر که توی زندون بمونم. نوشتم، پس خوب کردم. آخه با خودم فکر کردم حاال که جایی برای زندگی ندارم چه بهت

شرفن. مرتیکه مثل دیو، مثل اژدها، مثل گاو وحشی روی من افتاد هرکاری کردم دونستم اینا چقدر بیولی نمی

ای نداشت. کار جلوشو بگیرم، نتونستم، به موهاش چنگ زدم، فحش دادم، قسمش دادم، التماس کردم. فایده

 «کنی؟!حاال چی؟ بازم زبون درازی می خودشو کرد بعد هم یه لگد توی دلم زد و گفت:

ام! ولی مگر لرزیدم، وحشت کرده بودم، اگر به من هم ...، نه، نه! چرا؟ من که کاری نکردهاز ترس و نفرت می

 جیران چکار کرده بود؟!

 دانمشد. وای! حاال چه کنیم؟ با هزار دلهره و با سر درد شدید نمیرفت. جلو چشمانم سیاه میسرم گیج می

 چطور خوابم برد.

کنم. مامان درون اتاق، کنار عالالدین روم. درِ حیاط را باز میدیدم مثل هر روز ظهر، به طرف خانه میخواب 

نشسته و قطره اشکی در گوشۀ چشمش مانده، معلوم است باز در تنهایی گریه کرده، آخر او خیلی تنها بود، 

ها دیگر ازدواج نکرده بود. بوی خوش و مطبوع خاطر ما بچههو بتنهای تنها. در جوانی شوهرش را از دست داده 

کنیم. شود. با هم شروع به صحبت میغذا همه جا را گرفته، با دیدن من، صورت تپل و قشنگش خندان می

کسی خودمان و کنیم، برای تنهایی و بیخوانم. هر دو گریه میبرادرم را که از زندان رسیده برایش می یهنام

نویسی؟ یادت میاد یک روز توی اتاق می که هیچ پشت و پناهی نداریم. برادرم پرسیده: آیا باز هم شعر یا قصهاین

بارد از این کهنه لحاف! سعی کن ، پنبه میکردی و گفتی: داداش، ببینگاه میها را ناز پشت پنجره داشتی برف

 بنویسی و همه را جمع کن تا من بیایم.
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شتم! نه داستان و نه شعر. با رفتن او همه چیز رفته بود، حتی دوست و فامیل. ولی بعضی نوولی دیگر من نمی

که شاید پیامی توی نامه باشد آن را از این یهآمدند و به بهانداداش آمده می یهشنیدند که نامآشنایان تا می

 گیرند.که میمن است  من و امیدّ های قلبّدانستند که این تکهها نمیگرفتند. آنمن می

خواهند بالیی را اشارۀ دست به من بود. یکه خوردم، نکند می« لش بیا بیرون تو تنِ»ای محکم به در خورد: ضربه

نگاهی غمناک بین من و  .که سر جیران در آوردند بر سر من نیز بیاورند؟ با خستگی کامل از جا بلند شدم

بیده و همان گوشه کز کرده بود. فقط آخرین لحظه که جیران رد و بدل شد. حس کردم سراسر شب اصال نخوا

 شد، داد زد: شجاع باش!در بسته می

حال روی یک صندلی نشسته بود. با لباس بیرون آمدم. روپوش و وسایلم را به من دادند. مادرم با چشمان بی

« ه تو سرم، سالمی روله؟!عزیزکم، امیدکم، مونسکم، دردت بخور»طرفم دوید: هخانه و چادر نمازش. تا مرا دید ب

خود را در آغوشش انداختم و سرم را روی سر و گردن نرم و لطیفش گذاشتم. هر دو شروع کردیم به گریه. 

بسه دیگه! بسه! این پدرسگا منتظر همینن اونا از گریۀ ما »کشید و آهسته در گوشم گفت: دستش را به موهایم

 «شن؛ بسه!شاد می

حواست بهش باشه! »تند که امضاء کند، او هم امضاء کرد. مامور رو به مادرم گفت: ای جلوی مادرم گذاشورقه

 ..«داریم تا موای سرش مثل دندوناش سفید بشه قدر نگهش میدیگه به این آسونی نمیاد بیرون! این یهدفع

 پرسیدم: مامان جیران چی؟ 

 آهسته گفت: کارت نباشه بیا بریم! 

 ـ ولی مامان ...؟!

خواهد از آن حرفی جا نمیداند که اینکه در دستش بود آهسته فشار داد. فهمیدم چیزی شنیده یا میدستم را 

نمود که یک ماه آسمان را ندیده بودم. مدیر جا بودم اما چنان میوهشت ساعت آنبزند. بیرون آمدیم. فقط چهل

 مدرسه درون ماشین بیرون نشسته بود. مادرم به طرف ماشین رفت: 

 ریم.شیم. خودمون میی ... مزاحم شما نمیـ آقا

 ـ نه خانم بیاین باال؛  باهاتون کار دارم.

کردم، حتی به او سالم هم نکردم. با مادرم روی صندلی عقب نشستیم. از درون آینه زیرچشمی نگاهش نمی

 کرد:نگاهم می

دونی یه دست صدا نداره؟ با ز نمیکنه تا ولت کنن. تو هنوـ ادب شدی؟ مادر بدبختت دو روزه داره التماس می

 معلمای دیگه جلسه گذاشتیم و تصمیم این شده که تو یه هفته نباید به مدرسه بیای.
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اختیار، دوستم را با هایش برایم ارزشی نداشت و ابدا مهم نبود. فقط در فکر جیران بودم. بیچیزی نگفتم. حرف

خیال! انگار نه اند؟ بیدیشه است؛ اینان در چه فکر و خیالکردم. جیران کیست و در کدام انها مقایسه میاین

 کنند! انگار اصال توی این دنیا زندگی می

آیندی، چقدر خوش .. آه چه احساسِم. بوی خانه، بوی غذا، بوی مامان.رویجلوی خانه پیاده شده و به داخل می

افتم که سه سال است از به یاد برادرم می نینیم. یک لحظهها را نمیچیزهای قشنگ دور و برما هست که ما آن

کنم. نباید او را دانم. احساس گناه میها محروم است و یاد جیران ... او تا کی باید در آنجا بماند؟! نمیهمۀ این

 گذاشتم! ولی چگونه؟ تنها می

 شه؟پرسم: مامان؛ نگفتن جیران کی آزاد میاز مادرم می

که اعالمیه گوید: نه، چیزی نگفتن؛ ولی مثل اینکند، میهایش را پاک میمدر حالی که با گوشۀ چارقد، چش

 چون شوهر خواهرش ارتشیه، براشون ناراحتی زیادی درست شده. شون پیدا کردن وتوی خونه

 ، حاال چکار کنیم؟ به کی بگیم که چی شده؟ ـ مامان

م که دلسوز ما باشه، چهارتا حرف ناجور گیم! کی رو داریگوید: به هیچ کس چیزی نمیبا حالتی غمگین می

 کنن.تر میذارن و کار رو خرابدیگه هم روش می

روم. فکر فرو میهبعد سکوت. حاال چکار کنم؟ یک هفته توی خانه ماندن سخت است، جیران هم نیست و باز ب و 

ها که عروسمگر نه اینقدر زرد شده بود؟ آخر چرا؟ مگر جیران چه کرده؟ چه بر سرش آوردند؟ چرا رنگش آن

-کرد؟ مامان سفره را چید، ابتدا فکر میشوند؟ چرا جیران دلش درد میدر شب عروسی خوشگل و قشنگ می

او هم مادرش  "اگر"کردم چقدر غذا خواهم خورد! خیلی گرسنه بودم، ولی هنگام خورن به یاد جیران افتادم. 

 مریض نبود، شاید اآلن در خانه بود. 

 خوری؟ دوست نداری؟التی غمگین از من پرسید: عزیزکم چرا غذا نمیمامان با ح

 ! دستت درد نکنه؛ خیلی خوشمزه بود! دم. خیلی دوست داشتم! زیاد خوردمـ سیر ش

 دانم:، نمی؟ترسیدم. از چهبرد. میبه رختخواب رفتم ولی خوابم نمی

 بدم میاد!  ترسم؛شه چراغ راهرو رو روشن بذاری؟ از تاریکی میـ مامان می

 باشه عزیزکم.  -

گذارد و درِ اتاق را روی هم، تا از پنجرۀ باالی آن نور اندکی وارد اتاق شود. مامان هم مثل چراغ را روشن می

گیرد و بعد یک نشیند. کالفه است. با ورق، فالِ ده تایی میشود و میبرد. یکی دوبار بلند میکه خوابش نمیاین

گیرد و باز خاموش کند. در تاریکی، آتش سیگارش را که با هر پُکی جان میروشن میسیگار همای فیلتردار 

 بینم. شود، میمی

 خوابی؟پرسم: چرا نمیمی
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ذارم، هزار و یک جور فکر و خیال به سرم میزنه! ذاره سرم روی متکا بره. تا سر میگوید: فکر و خیال نمیمی

 اذیتت نکردن؟ کتکت نزدن؟

 ـ نه!

 گی. راست بگو! جان داداشت راستشو بگو. و نمیـ راستش

 گم! اذیتم نکردن. کاری نکردم که اذیتم کنن! ـ باور کن راستشو می

ها دادی. مگه نگفتم حق نداری کتاب ببری مدرسه؟ کاش قلم مدیرتون گفت انشای بدی نوشتی، کتاب به بچه

 آوردم! شکست اون کتابا را رو نمیدستم می

کردیم. چقدر کتاب بود و چقدر وقت کم تادم که این خانه را تازه خریده بودیم و اسباب کشی میبه یاد روزی اف

ها را کنار دیوار گذاشت. نصف بیشتر اتاق آن یهخوردم. مامان همکردم و حسرت میها نگاه میداشتم. به کتاب

های فروشیکرد؛ مگر در کتاب هاپیدافروشیها را در کتابشد آنهایی بودند که نمیپر شده بود. کتاب

چند متر از زمین را از پهنا و درازا کنده و  یهاتاق چندتا موزاییک را درآورده و به انداز یهبخصوصی. مامان گوش

ها را درون کیسۀ پالستیکی گذاشته و مثل شمش طال داخل گودال چیده کاری کرده و کتابداخل آن را سیمان

ها را گرفته بود تا هر گذاشته و شمع آب کرده و به جای ماسه و سیمان دور موزائیک و بعد باز رویش را موزائیک

ها را بردارد. یک گلدان بزرگ هم در گوشۀ اتاق، روی همان گودال گذاشت. چندی وقت خواست بتواند راحت آن

به جا کرد دید که  پیش که مامان خواست برای عید خانه را تمیز یا بقولی، خانه تکانی کند، گلدان را که جا

ـ پوسیده است. به همین خاطر، روی گودال را برداشت تا ببیند که چه به اندازۀ همان گلدانای از فرش ـتکه

ها ها کپک زده بودند. مامان همۀ آنها عرق کرده و بعضی از آنها آمده است. کیسۀ کتابشده و چه به سر کتاب

-ها را که دستتان نیست تا از شما نگهداری کند. بعضی از آنکه صاحب را دور تا دور اتاق چید و گریه سر داد

اد. چندین و چند روز کارش همین بود و دبوسید و بر سینه فشار میداشت و میخط داداش رویشان بود بر می

ی ات را بخوان. من هم گاهشد که درسخواندم. مامان عصبانی میهم از فرصت استفاده کرده و کتاب میمن

 فهمید!خواندم و مامان نمیگذاشتم و میها را الی کتاب درسی میآن

 ـ مامان، مامان خوابی؟

 ـ نه بیدارم، خوابم نمی بره! 

 شه؟ـ مامان اگر به یه دختری توی زندان تجاوز کنن چی می

 اش کوفت:مثل برق از جا بلند شد نشست. مشت محکمی بر سینه

 شده؟ چه بالیی به سرت آوردن؟ دیدی چه به سرمون اومد؟ ! چیـ خاک بر سرم! چه بدبختی بزرگی!

 قدر سر و صدا نکن!! به من کاری نکردن؛ همان اول که بهت گفتم.ـ مامان! این

 ذارن سالم بیاد بیرون!شرفا هر کس رو ببرن اون تو دیگه نمیپرسی؟ این بیپس چی؟ چرا می ـ
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قدر چنگ به صورتش انداخته بود وش زرد و لباسش خونی بود! اینوراذیت کرده بودن. رنگ مامان جیران رو ـ

هاش رو گاز گرفته بود طوری که لباش پاره شده بودن. داشت مثل بید که پر از خون شده بود. با دندونش لب

 لرزید؛ مامان ممکنه جیران بمیره؟می

 .کردملرزید. موقع حرف زدن چندین بار یک کلمه را تکرار میتمام تنم می

االهی مادرش بمیره، االهی بمیرم براش؛ چطور رحمشون به جوونیش نیومد؟ چطور »کرد: مامان هم گریه می

دلشون اومد اون تن و بدن سفیدش رو اذیت کنن؟ ای وای خدا! تو خودت شدی رئیس ساواکیا؟ چرا هیچی به 

 کنی؟اینا نمی

 کردم، سرم به شدت درد گرفته بود.آرام، آرام گریه می

دونی؟ باید به خواهرش بگیم تا یه کاری بکنه! یعنی چی باید بکنه؟ کاری از دستش ساخته نیست! آبروش میـ 

 "رفت، عمر و جوونیش رفت.

خواد ـ مامان چیزی به کسی نگو، شاید نمی

کسی بدونه، بذار خودش بیاد ببینیم چی 

 شه؟ می

خوابیم. اما چه خوابی؟ سرشار از به هرشکل می

ترین صدایی از جای وس. به کموحشت و کاب

 پریم.خود می

شوم؛ اما های ظهر از خواب بیدار میمن نزدیک

مامان کارهایش را کرده و غذایش طبق معمول 

کنم. شوم. صدایش میحاضر است. بلند می

دهد! درِ راهرو قفل است! حتما برای جواب نمی

قفل کرده است. بعد از چند دقیقه در را آهسته باز  که کسی مزاحم من نشود، در را نیزخرید رفته و برای این

گوید: تاچند روز بیرون نرو! درِ خونۀ جیران چندتا مامور گذاشتن. کند. صورتش از عرق خیس است به من میمی

 ها شده همین مسئله.حرف همۀ همسایه

-ی بروم بیرون. مامان میشد که به مدرسه نرفته بودم. دلم خیلی گرفته بود. لباس پوشیدم که کمسه روز می

 ترسید. 

شان ناصر، دوست جیران رفتم. خانه یهطرف خانهراست بیک« گردم.رم و زودم برمینترس جایی نمی»گفتم: 

تا فروشگاه محل رفتم و هنگام بیرون آمدن او را جلوی  داد که هیچ کس در خانه نیست.می تاریک بود و نشان

هایش نگران؛ به فروشگاه بازگشتم، او هم دنبالم آمد. پشت یک قفسه ایستادم خودم دیدم. الغر شده بود و چشم

سر جیران آمده چه را بر ها و پیغام جیران را به او دادم و آنو او هم با کمی فاصله در کنارم ایستاد. تمام حرف
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ر سرجایش مانده و به طوبود برایش تعریف کرده، سریع بیرون آمدم. برای یک لحظه برگشتم و دیدم که او همان

 زمین خیره شده است.

هایم را دیدم. پرسیدند که چرا مدرسه را ترک کرده و کی دوباره سرکالس خواهم سر راه، یکی دوتا از همکالسی

 های مختلفی آوردم.هم بهانهاند. منها، ماجرا را نگفتهرفت. فهمیدم که به بچه

م . معموال هر روز با جیران سر خیابان قرار داشتیم. ولی او امروز رفتیک هفته تمام شد و من باید به مدرسه می

های شدند، بچههمه بچه که هر روز صبح راهی مدرسه میشان ساکت و بی نور بود! انگار آنسر قرار نبود! کوچه

د. جلوی زشدم قلبم شدیدتر میتر میها هم نیستند! هر چه به مدرسه نزدیکجیران بودند. حال که او نیست آن

طرف دوستانم بروم، آهسته هدر حیاط طبق معمول مدیر ایستاده بود. سالمی کردم و وارد مدرسه شدم که ب

...« . جایی که رفتی، چیزایی که دیدی همه رو همین جا زیر زمین خاک کن و به کسی نگو وگرنه »گفت: 

نفرتی عمیق نگاهش کردم طوری که متوجه توانست حرفی بزند من با دوستانم نزدیک آمده بودند و او دیگر نمی

 من شد. یهخشم فرو خورد

شد. جایش در کنارم خالی بود. چند بار ماه از این ماجرا گذشت و هر روز دلم بیشتر برای جیران تنگ مییک

روز که از مدرسه به خانه ها خواستند جایشان را عوض کنند و جای جیران بنشینند، ولی من نگذاشتم. یکبچه

پشیمان شان بروم اما باز ها شنیدم. چند بار خواستم تا در خانهگشتم صدای داد و فریادی از سر کوچۀ آناز میب

وآمد صدا خواهرش به مادرم پیغام داده بود که دخترت دیگر حق ندارد با جیران رفتشدم، چون قبل از این سرو

 کند!

 ها شلوغ است؟ کوچه آن داند چرابه خانه رفتم و از مامان پرسیدم که آیا می

 ده. ـ جیران اومده و مریضه. خواهرش داره به زمین و زمون فحش می

 ـ چرا مریضه؟

گن حتی پاسبان جلوی شه بست. میها را نمیدونی که، دهن همسایهدونم؟! ولی خودت میـ چی شده من نمی

 لرزه و الغر شده! ل پیرزنا میدر ساواک هم بهش تجاوز کرده! دیگه دوال دوال آوردنش خونه. میگن مث

جا رد شدم خواست به دیدنش بروم. دوست داشتم باز در کنارش باشم. تا شب، چندین بار از آنخیلی دلم می

بلکه در حیاط نشسته باشد، اما ندیدمش. صبح روز بعد که خواستم به مدرسه بروم مامان یک نامه به من داد و 

نان برود آن را داخل حیاط یافته است. نامه را سریع باز کردم و خواندم. خواسته برای خرید گفت صبح که می

-دانم که تو از طرف خانوادۀ من ممنوع المالقات شدهپرسی نوشته بود: مینامۀ جیران بود! بعد از سالم و احوال

دوست تو  کنم، همیشههای تو را فراموش نمیای! همه چیز را ناصر برایم تعریف کرده! من هیچ وقت خوبی

دیگر را نبینیم! و از این که پیغام او را به ناصر داده بودم، تشکر فراوان کرده هستم، حتی اگر بعد از این هرگز یک

هایش و همه و همه چیزش. هایش، جوکهایش، گریهبود. دلم گرفته و برایش خیلی تنگ شده بود. برای خنده

ای گذشتم به نظرم آمد سایهشان میاز سر کوچه م. وقتینامه را پیش مامان گذاشتم و به طرف مدرسه رفت

کند! بی اختیار دستم را باال بردم و تکان دادم، ولی پرده آهسته افتاد و پشت پنجره از کنار پرده مرا نگاه می
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 ها سر کالس حواسم به درس نبود. زنگدیگر تکان نخورد. بقیۀ راه تا مدرسه را با گریه طی کردم. مثل دیوانه

-ای به خودش گرفته بود. میمسخره یهآخر بود و آیین نگارش داشتیم که مدیر در کالس را زد و وارد شد. قیاف

-آقای دبیر،کالس را تعطیل می یهها! با اجازبچه»خواست وانمود کند که ناراحت است. با صدایی گرفته گفت: 

و در « ای جون خودش رو از دست داده.ر حادثهکنیم چون اتفاق ناگواری رخ داده و یکی از دوستان شما در اث

کردیم! همۀ شاگردان درکالس دیگر نگاه میپایید! همه به همزد از گوشۀ چشم، مرا میتمام مدتی که حرف می

حاضر بودند به غیر از جیران! او هم که تازه آمده خانه پس کی؟ چه شده؟ مدیرمان با چشمانی مثل تمساح رو 

 «جیران برای همیشه از پیش ما رفت!!!»به من کرد و گفت:

توانستم مرگ او را قبول کنم. شد؛ یعنی نمیاصال باورم نمی« ای کثافت دروغگو!»با تمام نیرو جیغ کشیدم که: 

طرف خانۀ جیران دویدم! خانه شلوغ بود، هخاطر دارم که تمام وسایلم را در مدرسه جا گذاشته و بهرا بفقط این

رفتم. خود قدر دوست و آشنا داشته باشد! انگار روی سر جمعیت راه میشد که جیران آنرم نمیواویال، اصال باو

روی  را به حیاط رساندم. ای وای خدایا چه شده! دو جنازه توی حیاط افتاده بود. تا آن زمان جنازه ندیده بودم.

 ای به من بگین چی شده؟ زدم: بگین چی شده؟ ای وها را با پارچۀ سفید پوشانده بودند. داد میآن

جمعیت  کردند و خاله، خاله سر داده بودند! همۀهایش گریه میحال رفته بود، خواهرزادهحیاط ازخواهرش گوشۀ

شد! مامان خودش تر بر سینه کوبیده میها محکمشد! مشتکرد. انگار رعد و برق بود. صداها بیشتر میگریه می

گرفته بود: گریه نکن! بدبختم نکن! مریض میشی! راحت شدند! روله باور کن  را به من رسانده و سرم را در سینه

 راحت شدند!

 تون الل شدین؟؟؟ـ آخه نامسلمونا چیزی بگین؛ چرا همه

 شان را با لگد از خانه بیرون کنم. خواست همهکردند! دلم میزده نگاه میها بهتهمسایه

 ـ جفتشون راحت شدن!

مده بود گفت: بیا، بیا عروسی جیران و ناصره! به دوستاش بگین، نقل بریزن ای یار خواهرش که کمی به خود آ

 مبارک باد بخونین. ناصر و جیران به هم رسیدن.

 میرم!رفتم به طرف خواهرش و گفتم: تو را به خدا بگین چه شده؟ من دارم می

 ها که کنار خواهرش نشسته بود گفت: یکی از همسایه

 ردن!هم قرار گذاشته بودن که تو یه ساعت سم بخورن، خوردن و هر دو هم با هم مُ ـ عزیزکم! هر دو با

شد، باور کردنی نبود، پس صبح، موقع رفتن به مدرسه، آن نگاه از پشت پنجره، آخرین دیدار من اصال باورم نمی

م! یاد نامۀ ناصر افتادم که بینها را نمیدیگر را دوست داشتند! یعنی دیگر من آنقدر همجیران بود؟! یعنی این و

 که جیران برای دیدن مادرش رفته بود:برای جیران نوشته بود، البته وقتی

 "بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم....."ـ 
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ها و تمامی اهل محل آمده بودند! قبرشان ها، تمام معلمسپاری، تمام بچهسخت است. در مراسم خاکوای چقدر

 قل.ر شده و نُرپَهای پَر بود از گلود. روی قبرها پُتقریبا نزدیک هم ب

قدر مشکل نبود، اگر جیران هم مادری داشت، اگر خانوادۀ ناصر مخالف نبودند! اگر جیران به اگر زندگی این

ها را پیدا زندان نیفتاده بود، اگر در زندان به روح و جسم جیران تجاوز نشده بود، اگر شوهر خواهر جیران اعالمیه

ها بیش شدند، اگر درک و شعور خانوادهنکرده بود، اگر سمی نبود، اگر جیران و ناصر از تصمیم خود پشیمان می

-از این بود، اگر جیران موضوع تجاوز را به خواهرش نگفته بود، اگر خانوادۀ ناصر از موضوع تجاوز با خبر نمی

زدند؟ ها دست به خودکشی میکرده بودند، آیا باز آن ه بودند و او را هم به طریقی اذیتگرفت شدند، اگر ناصر را

 ...اگر عشقی وجود نداشت، اگر قلبی نبود، اگر و اگر و اگرهای دیگر

 ا در پایان باید بگویم:و امّ

 گاه حرمتِزدند، من نیز هیچچاپلوسی دست به چنان اقدامی نمی دبیرستان، به قصدِ انشاء و مدیرِ آن دبیرِ "اگر"

کشیدم تا شان از داخل منزل به بیرون نمیپا نگذاشته و در روزهای انقالب، آنان را با کراواترا زیر یک آموزگار

شدند مخفیانه و در تاریکی شب از آن شهر و دیار به زیر مشت و لگد اهل محل بیاندازم و آنان نیز ناچار نمی

 جیران نیز ناگزیر از آن شد. بگریزند؛ همان کاری که خواهرِ

کار های انقالب به دست خلخالی جنایتمن بودند و در نخستین ماه جا جا دارد از دو برادری که هردو دبیرِایندر

آنان زنده خواهد ماند.  شاگردانِ ها برای همیشه در ذهنِ«نقشبندی»اعدام شدند نیز یاد کنم. یاد و خاطرۀ 

 ر رهرو باد. شان پُیادشان گرامی و راه
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  من غمگینِ ۀچهر
 هاینریش بل/ برگردان: تورج رهنما

 

پلیسی را کرد که در آن  هِتوجّم جلبای غمگینآبی را بنگرم، چهره ساحل ایستادم تا مرغانِ که کنارِهنگامی

پریدند تا چیزی برای پایین می ثمر به باال وپرندگان بودم که بی پروازِ داد. محوِآن ناحیه پاس میلحظه در

ها شناور بود. هیچ کشتی آن زباله و بر سطحِ ،سبزفام و غلیظ از چربی ،آلود بود و آبخوردن بیابند. ساحل، مه

اند و جا رفتهآن ها نیز ازنمود که حتی موشمی شد. جرثقیل زنگار بسته بود. انبارهای ویران چناندیده نمی

گونه ارتباط با خارج قطع شده های زیادی است که هرو سکوت. سالی ندارد. سکوت بود ها سکنداری در آنجان

 است.

ی بود، گویی از توفانی که در ئنگریستم. بطم را جلب کرده بود و به بالش میاهآبی، مرغی توجّ از میان آن مرغانِ

آورد. کمی اوج غان او را به خود میی دیگر مرهکرد و گاه ضجّتر در سطح آب پرواز میست. بیشا پی است آگاه

توانستم آرزویی بکنم، این بود که ای کاش نانی داشتم تا به این مرغان پیوست. اگر میگرفت و به دیگران میمی

شتافتند و به زنان میبال ،شدی سفیدی که نمایان مینوردیدند و به نقطهها را درمیدادم. به مرغانی که موجمی

ا در امّ ،ها گرسنه و خسته بودمم مانند آنه و صفیرشان از گرسنگی بود. من هآوردند. ضجّو میگاه رآن آماج

ها را در جیب داشتن، به مرغان نگریستن و جا ایستادن، دستکردم، آنعین اندوه و غم، احساس شادی می

 خوردن، بسی زیبا بود.غم

؛ در ضمن مأمور خواست کتف مرا بگیرد و «!بیایید با من»ناگهان دست مأموری به پشتم خورد و صدایی گفت: 

 «!ایدشما دیوانه»ام را از چنگش برهانم. آرام گفتم: طور پابرجا ایستاده بودم و سعی داشتم شانهبکشد. همان
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 «!کنمرفیق به شما اخطار می»با صدای نامفهومی گفت: 

 «!آقای محترم»و من در جواب گفتم: 

و به کنارم آمد و از پهلو نگاهم کرد. « دیگر آقایی وجود ندارد. ما همه با هم رفیقیم.»با خشونت فریاد برآورد: 

ی او بنگرم؛ مانند گاوی وحشی، جدی بود، بخش چشم بردارم و به چشمان دریدهمجبور بودم از آن مناظر شادی

 ، چیز دیگری نچریده است.گاوی که سالیان سال جز وظیفه

 یچهره است، واضح رپُ علتش»: گفت و کرد قطع را حرفم که …کنم شروع تمخواسمی «…آخر به چه علت؟»

 «.شما غمگین

 خندیدم.

ای یا مستی یا دزدی که نتوانسته است فاحشهش واقعی بود. نخست فکر کردم. شاید برای ایناخشم« نخندید»

فته متوجه شدم که او واقعاً رنبودن عریضه، قصد جلبم را کرده است، ولی رفتهرا دستگیر کند، به خاطر خالی

 «چی؟ برای آخر»: پرسیدم سردخون «.بیایید من با …»مصمم است مرا بازداشت کند: 

ام. برای آخرین بار روی به بند بود و از نگاهش دانستم که من از دست رفتهتا به خود آمدم، دست چپم در دست

زیبای خاکستری افکندم و سعی کردم خود و پلیس  جانبی کردم که مرغان آبی در پرواز بودند. نظری به آسمان

جا رهنمون زاریست که او مرا بدانشدن هزاران بار زیباتر از لجنرا به میان آب بیاندازم، چه با او در این آب غرق

کاه است. لیکن مأمور پلیس با حرکتی شدن سخت جاناست. از حیاطی گذشتن و سپس در اتاقی تنها زندانی

 دیگر بار یک. بود غبرممکن چنگالش از فرار …هایم نقش بر آب شدطرف خودش کشید که نقشه مرا چنان به

 «چه؟ برای»: پرسیدم

 «خواهد که شما خوشبخت باشید.که قانون میبرای این»

 «من خوشبختم.»فریاد کشیدم: 

 «…ی غمگین شماچهره»سری جنباند و گفت:

 «ایست؟، قانون تازهگوییدقانونی که شما از آن سخن می»پرسیدم: 

 قانون تصویب از ساعت وچهاربیست کهاین از پس بدانید باید و گذردمی ساعت وششسی قانون این عمر از» –

 «.اجراست قابل قانون آن گذشت،

 «شناسم.من این قانون را نمی اما»گفتم: 
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 و شد پخش رادیویی هایفرستنده تمام از. نکنم عمل آن به من که نیست آن دلیل قانون، از شما اطالعیبی» –

 «.نوشتند هم هاروزنامه

 نیز اعالمیه صورت به خبر عین ضمناً …توجهی به گزارشات رادیو و جرایدبی»مظنونانه نگاهم کرد و ادامه داد: 

 «وشش ساعت پیش کجا بودید رفیق؟شود که شما سیر شده و پخش گردیده است؛ باالخره معلوم میمنتش

ید. تازه حاال متوجه شدم که هوا سرد بود و من پالتو به تن نداشتم. در آن وقت بود که احساس مرا با خود کش

کرد و در همان دم بود که دریافتم کثیفم، صورتم را اصالح ام، شکمم از فرط گرسنگی قار و قور میکردم گرسنه

آن قوانین، رفقا باید تمیز، صورتشان نکرده و لباسم ژنده است و نیز فهمیدم که قوانینی هم وجود دارد و برطبق 

ای به جلو انداخته بود و به این طرف و آن طرف تراشیده، خوشبخت و سیر باشند. او مرا مانند زنجیری

کشید؛ نه مانند یک مترسک یا بهتر بگویم مانند یک سارق که خواب را بر چشم مردم شهری حرام کرده می

ها سرانجام علتی خواهند دانستم که آنسگاه نه چندان دور. گرچه نیک میها خالی بود و راه تا پااست. خیابان

فشرد، زیرا او مرا از میان ام میکرد و درون سینهیافت تا مرا زندانی کنند، با این وصف قلبم تنگی می

به ساحل از  هایی که برای رسیدنها به سر آورده بودم؛ از میان کوچهام را در آنبرد که کودکیهایی میخیابان

هایی که اکنون های زیبا بود. خوب به خاطر دارم جادههای کنونی، زمانی باغدانها عبور کرده بودم. زبالهمیان آن

رفتن نگهبانان وطن در روزهای شنبه، نمودار ناهمواری و خرابیست، روزگاری هموار و آباد بود از برای رژه

ها بود و هوا مانند آن روزهایی که قلب من سرشار از آرزوها. شتهدوشنبه و چهارشنبه. تنها آسمان مانند گذ

ها، آرمی رسمی آویخته شده است، برای جا به هنگام عبور دیدم که بر سردر بعضی از سربازخانهجا و آناین

چنین بخش و شاد شرکت جویند و همی سالمتروند تا در آن رژهکسانی که روزهای چهارشنبه به رژه می

شان بیاویزند، عالمتی بر روی نمود که مختارند تا عالمت نوشیدن را بر سردر مغازهها میفروشیاز عرقبعضی 

 ای روشن.ای تیره، قهوهای روشن، قوههای قهوهای از آهن به شکل لیوان آبجو و به رنگورقه

که اند و پس از آنشان را رفتهکرد. قلب کسانی را که روز چهارشنبه رژهشادی به طور حتم قلبشان را تسخیر می

 توانند لبی تر کنند؛ شادی شرکت در مراسم میگساری پس از رژه.شان را ادا کردند میدِین ملی

شان نمایان بود. کردیم، نشانی بارز و آشکار از غایت اشتیاق در چهرهها برخورد میتمام کسانی که در راه با آن

تر و افتاد خود را چابکشان به پلیس میکه چشمان شاد و تازه هنگامیشحرکاتشان حاکی از شتاب بود و چهره

کردند آمدند سعی میها بیرون میگذشتند. زنانی که از مغازهدادند. سریع از کنارمان میشادتر از پیش نشان می

ظف بودند ی دولت، همه موی منتشرهی شادی رضایت باشد گویا طبق اعالمیهدهندهشان نشانتا حالت صورت

کردند سر راه ما قرار خود را شاد و راضی جلوه دهند لیکن تمامی آن افراد با مهارتی غیر قابل توصیف سعی می

که مجبور نباشند ها برای اینی زندگی و حیات بود، منتهی با فاصله، آنها نمایندهکه وجود آننگیرند مثل این

ایستادند، وانمود ی ناشناسی میکه پشت در خانهرفتند یا اینمی با ما برخورد کنند از این مغازه به آن مغازه

 …ایستادند تا ما بگذریمخواهند بدان خانه داخل شوند. رو به در و پشت به خیابان میکردند که میمی
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کردیم، پیرمردی را دیدیم، عالمتی که بر سینه داشت نشان که ما از خیابانی عبور میتنها یک بار، هنگامی

گیر شده بود. بعد از داد که معلم مدرسه است. نتوانسته بود به موقع از سر راه ما کنار برود. بیچاره غافلمی

ی خواری اش زد که نشانهکه طبق دستورالعمل به پلیس سالم کرد )سپس با کف دست سه مرتبه به پیشانیاین

مه موظف به انجامش بودند یعنی سه ای که هاش را انجام دهد. وظیفهو خفت محض بود( سعی کرد وظیفه

 «خائن. خوکِ»مرتبه به صورت من تف بیندازد و با صدای بلند فریاد بزند: 

که هوا گرم باشد و او گلویش خشک، فقط گردی از تفش بر روی صورتم او خوب نشانه گرفت اما مثل این

ات بسیار کوچک آب دهانش را که به اطالع بودم همان قطعجا که از مفاد اعالمیه بیاحساس کردم ولی از آن

صورتم پریده بود با دست پاک کردم و یا سعی کردم پاک کنم که لگد محکم پلیس که بر کفلم نشست، تمام 

 تر از لگدش بر پشتم، نفسم را بند آورد.وجودم را داغ کرد و بعد مشت محکم

ق شدند از ما دوری جویند حتی یک بار در معلم مدرسه با عجله راهش را پیش گرفت و رفت. غیر از او، همه موف

که پلیس سعی ای زن موبوری با دست بوسه به سویم فرستاد و من با تشکر، لبخندی زدم درحالیکنار سربازخانه

های ی این قضیه نشده است؛ به یاد جمالتی افتادم که دیروز در یکی از مستراحداشت وانمود کند که متوجه

گسیختگی زنان پایان داد. آزادی بیش از حد زنان، نظام اجتماعی را برهم باید به لجام» عمومی میان راه خواندم:

 …هایی را به خاطر پارگی روزنامه نتوانستم بخوانم()قسمت« زند.می

( متأسفانه پاره شده بود. خوشبختانه به پاسگاه رسیدیم Bleigut« )بالی گوت»نظرات فیلسوف معروف، دکتر 

هایی که انداخت، در خیابانرسید؛ صدا در خیابان طنین میای اطراف آن صداهایی به گوش میزیرا از بلندگوه

ها های خوشبخت و راضی )زیرا امر شده بود تا بعد از اتمام کار، کارگران در خیابانمملوء از مردمان بود با چهره

از دارند؛ قبول که کار آسان است لیکن با های شاد ابرکه پشتیبانی خود را از قانون قیافهاجتماع کنند برای این

 توان مشکالت را از بین برد.(ی شاد و بشاش میچهره

ی پلیس گرد آمده بودند، مجبور بودند به من تف بیافکنند. شانس آوردم تمام این جماعت که در جلوی محوطه

کرد زیرا مقرر یان کار را اعالم میآمد، ده دقیقه به پاهنوز کسی نیامده بود و صدایی که از بلندگوها بیرون می

وشو نمایند، طبق قوانین خوشبختی و صابون )در این موقع شده بود که کارگران باید بعد از اتمام کار، شست

هیچ کس حق ندارد حود را شاد نشان دهد زیرا شادی چنین تعبیر خواهد شد که طرف، از پایان کار شاد است، 

 نگام شروع کار اجازه دارند شاد باشند و سرود بخوانند(.یعنی کار بار است اما افراد ه

دادند. به هنگام عبور از کنارشان با درِ ورودی پاسگاه این منطقه از بتون ساده بود. دو مأمور کنار در پاس می

ام قرار گرفت، درست ی تفنگی روی سینهگاهم نواخته شد که منگ شدم و بعد لولهقنداق تفنگ چنان بر گیج

 ی کتاب قانون اساسی کشور:جا که استخوان ترقوه است. طبق دیباچهنهما

اگر به پلیس حمله شود، او حق دارد از خود دفاع کند، مهاجم را مضروب نماید و در موارد اضطراری حتی »

 بود.ی تهاجمی در کار نها مرا جلب کرده بودند و دیگر مسئلهاما در مورد من این مسئله صادق نبود، آن« بکشد.
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های بزرگی داشت. روحی گذشتیم که پنجرهاز آن مهلکه جان سالم به در بردم. از راهرو باریک و دراز و بی

خود به روی ما گشوده شد گویا تا ها را از پشت پوشانده بود. سپس دری خودبههای آهنین قطوری پنجرهمیله

جا که همه چیز بر داده بودند. در آن روزها از آن دادند، خبر ورود ما راآن لحظه مأمورانی که کنار در پاس می

دادند روزانه استعمال ی صابونش را که به او میوفق مراد بود و همه در خوشبختی و هر فردی سعی داشت جیره

 به. شدمی تلقی مهم یواقعه( ایدستگیرشده یا) مهاجم یک ورود خبر روزها آن در تر،کم نه و تربیش نه …کند

. ایستادم اتاق وسط در من. داشت تلفن یک و صندلی دو تحریر، میز یک فقط که رسیدیم خالی قریباًت اتاقی

 برداشت و نشست. را آهنینش خودکاله پلیس مأمور

کردم که صورتم لحظه به کنند. احساس میها همیشه چنین رفتار میای روی نداد. آناو خاموش بود. حادثه

شود. من سخت خسته بودم و گرسنه. حتی آخرین آثار آن شادی بازمانده از غم تر میتر و غمگینلحظه درهم

 ام.دانستم که از دست رفتهمحو شده بود زیرا می

رنگ به تن داشت. ایپس از گذشت چند ثانیه، مردی دراز و باریک با رنگ پریده داخل شد. اونیفورمی قهوه

 که سخنی بگوید نشست و به من خیره گشت.آنبی

 «شغل؟» –

 «.ساده رفیقی» –

 «تولد؟» –

 «-یک.یک.یک» –

 «بودید؟ شاغل که جایی آخرین» –

 «زندان» –

 .کردند نگاه همدیگر به دو آن

 «محل زندان، سلول و روزی که مرخص شدید؟» –

 «13، سلول 12 یشماره یخانه دیروز،» –

 «است؟ شهر کدام برای اقامت یاجازه» –

 «پایتخت برای» –

رنگی سنجاق کرد؛ نامه را درآوردم و در برابرش پهن کردم. او ورقه را به کارت سبزی آزادی و اجازهورقهاز جیبم 

 کرد.به همان کارتی که سؤاالت را در آن وارد می
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 «بود؟ چه پیش یدفعه شدنزندانی علت» –

 «شاد ایچهره دارابودن» –

 باز هم هر دو به هم گاه کردند.

 «ح بدهید.تر توضیبیش»پرسید: 

 بله بود؛ شده اعالم عمومی سوگ روز آن در شاید دانمنمی. کرد جلب را پلیس توجه من شاد یچهره بار آن» –

 «ئیس بود.ر مرگ روز

 «زندان؟ مدت» –

 «سال پنج» –

 «رفتار» –

 «بد بسیار» –

 «علت؟» –

 «کار ینحوه و زیادی» –

 «.شد تمام کافیست،» –

به من « الخطادائم»ام کوفت. عالمتی بود که باید داغم کنند و انگ و محکم به چانهسپس بلند شد، به طرفم آمد 

دانستم. گناه میکه من خود را واقعاً بیبزنند و در مورد محکومیتم نهایت شدت عمل به کار بسته شود، درحالی

دند: مأمور زه مرا کتک میسپس او اتاق را ترک کرد و مأمور دیگری که اونیفورم آبی به تن داشت، وارد شد. هم

پاسدار، سرمأمور، رئیس مأمورین، بازرس، سربازرس، بازرس کل، خالصه همه و همه مرا مورد جرح و ضرب قرار 

ی غمگینم به ده سال زندان که قانون، چنین دستوری داده بود. باالخره مرا به خاطر چهرهدادند. مثل اینمی

باید سعی کنم دیگر . ی شادمپنج سال زندان کشیدم، آن هم به خاطر چهرهکه قبالً من محکوم کردند. درحالی

 ...ای نداشته باشم. اگر این ده سال را پشت سر بگذارمچهره

 

داستان کوتاه از  41)حاوی  برگردان: تورج رهنما هاینریش بل،اثر : ، "چهرۀ غمگیِن من"کتاب برگرفته از: 

  1471تهران، نشر چشمه، سال(، 1911و  1981سالهای  در نویسندگان آملانی زبان 

 دربارۀ نویسندۀ داستان:

ادبی است. او در  نوبلِ ۀجایز ۀمطرح آلمانی و برند ۀنویسند ،Heinrich Boll (1125 - 1105)  هاینریش بل

گذراند، در شهر کلن به میالدی در حالی که جنگ جهانی اول ماههای پایانی عمر خود را می 1111 دسامبر 21

یا آمد. بل پانزده ساله بود که آدولف هیتلر به قدرت رسید. بیشتر آثار بل به جنگ )به خصوص جنگ جهانی دن

بیست سالگی پس از اخذ دیپلم در یک کتابفروشی مشغول به کار شد، اما  در .پردازددوم( و آثار پس از آن می

را در  1105اخوانده شد و تا سال زمان با آغاز جنگ جهانی دوم به خدمت سربازی فرسال بعد از آن هم

هاینریش بل در سوم  های شرق آلمان بود.تر دوران خدمت سربازی او در جبههبرد. بیش های جنگ به سرجبهه

داد. او سه بار در طی های هوایی متفقین بر اثر حمله قلبی از دست مادرش را در یکی از بمباران 1100نوامبر 
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ها در فرانسه به زندان و چندین ماه نیز در اواخر جنگ در اردوگاه آمریکاییروسیه مجروح شد  ۀجنگ در جبه

 به آلمان بازگشت. 1105رفت و پس از پایان جنگ در 

بر اثر بیماری  1105با آن ماری سش ازدواج کرد که اولین فرزند آنها، به نام کرسیتف، در سال  1102اودر سال 

تأمین خرج آلمانی پرداخت. در این زمان برای  اتِزبان و ادبیّ ۀترفت. پس از جنگ به تحصیل در رش از دنیا

ها و به عنوان مسئول سرشماری آپارتمان 1154کرد. در سال نجاری برادرش کار می ۀتحصیل و زندگی در مغاز

 ها در اداره آمار مشغول به کار شد.ساختمان

به موقع رسید، در سال « قطار داستانِ»چاپ های خود را به چاپ رسانید و با اولین داستان 1101در سال 

« سیاه گوسفندِ»برای داستان  01ادبی گروه  ۀبا برنده شدن در جایز 1151، به شهرت رسید. و در سال 1101

های روزانه به ایرلند سفر کرد تا سال بعد کتاب یادداشت 1157ادبی خود شد. در  ۀموفق به دریافت اولین جایز

وقتی جنگ »های دوم به ایرلند سفر کرد و دو داستان به نام ربرای با 1172بل در سال  ساند.ایرلند را به چاپ بر

را نوشت.  «وقتی جنگ پایان یافت»و « در گرفت

و در سال « یک دلقک عقایدِ» 1173او درسال 

 را منتشر کرد.« جدایی از گروه» 1170

به حزب دموکرات مسیحی  1175در سال

نجمن قلم آلمان را ریاست ا 1111پیوست و در

ریاست  1110به عهده گرفت.او همچنین تا سال 

انجمن بین المللی قلم را پذیرفت. او در سال 

توانست به عنوان دومین آلمانی، بعد از  1112

 توماس مان، جایزه ادبی نوبل را از آن خود کند.

هاینریش بل خروج خود و همسرش را از 

از دنیا رفت و جسد او در نزدیکی زادگاهش  1125ژوئیه  17کرد. او در  ، اعالم1117کلیسای کاتولیک، در سال 

مندترین عنوان یکی از قدرتناک، بهای تابچون ستارهبل در دوران پس از پایان جنگ، هم به خاک سپرده شد.

 ید.عمر درخش آلمان ظاهر شد و تا پایانِ بعد از جنگِ اتِنمایندگان نسل جوان آن زمان در آسمان ادبیّ

ربار خود پُ آثارِ بزرگ با خلقِ ۀدیگر قرار گرفته بود، این نویسنددر آن روزگار که آلمان در موقعیت و آغازی 

ها از هیتلری و اوضاع اجتماعی نابسامان بعد از جنگ، مانع فرار انسان کوشید تا ضمن انتقاد از فاشیسمِ

دگی، ترغیب و تشویق کند. او در شمار معدود های زندگی شود و آنان را برای تالش در راه سازنواقعیت

بل برای  دقت بررسی کنند.ها بهها را موشکافی و ارتباط آنها را با انساناند موقعیتنویسندگانی است که توانسته

ترس از  کند که معموال به دلیلِگوید. حقایقی را تشریح میگونه که هست، میاش همه چیز را همانخواننده

 شوند.تمام پنهان نگه داشته یا نادیده گرفته می سادگیِناخوشایند، به مالیِاحت عواقبِ
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ای نسبت به هستی و هایی را که هر یک به گونهدهد؛ زندگی انسانتحلیل قرار میواو زندگی را مورد تجزیه

وضع موجود را  کنند و چون توانایی مطابقت یا مبارزه بااعتنا هستند، گذشته را نفرین میموجودیت خویش بی

ادبی  آثار وی با فشردگی خاص و وسعتِ شوند.شوند و عاجزانه تسلیم میل میندارند، ناچار همه چیز را متحمّ

کند؛ بشر را تشریح می رفرازونشیبِدقیق و نادر و در عین حال ساده، سرنوشت پُ بسیار غنی در قالب بیانِ

سازد. بل دلسوزانه و با ظرافت و عه مدرن را قابل رویت میافتاده در جاممخاطرهسرنوشتی که عواقب هستی به

 عمق هر چه بیشتر، این مهم را به انجام رسانده و پیوسته در پی یافتن درمان بوده است.

خانواده بپردازد و در افراد آن داشته که به بررسی روابطِرا برنوع، ویبزرگ به هم ۀشدید این نویسند عشقِ

بین قرار را موشکافانه، غالبا به صورت نقل خاطره، یا رویایی و گاه به زبان طنز زیر ذرههای مختلف زندگی روش

 بوده او عالقه مورد آثارش سایر از بیش که-های کوتاه های بسیار متعدد و متنوع بل شامل داستاننوشته دهد.

 ان است.ها، طنز و نقدهای ادبی و سیاسی و رمسخنرانی رادیویی، هاینمایشنامه ،-است

 

 دربارۀ مترجم کتاب:

مترجم، شاعر و  ،در اهواز( 1317تورج رهنما )متولد 

 آلمانی است. رهنما تحصیالتِ اتِزبان و ادبیّ گرِپژوهش

ابتدایی و دبیرستان را در ایران گذراند. سپس برای ادامه 

تحصیل به آلمان رفت و در دانشگاه مونیخ دررشته 

دو ماه به آموختن زبان نام کرد. در حدود پزشکی ثبت

آلمانی در انیستیتو گوته پرداخت. او چهار سال در رشته 

پزشکی تحصیل کرد، ولی با موافقت دانشگاه و سفارت 

شناسی و تعلیم و تربیت ادامه تحصیل آلمانی، روان اتِبعد در رشته ادبیّ .اش را تغییر دادآلمان رشته تحصیلی

. رهنما از دولت اتریش برای س در همان رشته شد و بعد به ایران بازگشتداد و موفق به اخذ درجه فوق لیسان

دکتری خود را  ۀتحصیل داد و رسال ۀطع دکتری ادامتحصیل بورس گرفت و در دانشگاه زالتسبورگ تا مق ۀادام

 .نوشت« آلمان معاصرِ اتِادبیّ های روانکاوی درنظریه بازتابِ»تحت عنوان 

 :کتاب شناسی

 داستان غیرمتعارف(، تورج رهنما، ناشر: نشر چشمه 54) های مه آلودبح، در جادهدر جستجوی ص 

، تورج رهنما )مترجم(، هاینریش بل ،(1125–1105های کوتاه آلمانی )هائی از داستان: نمونهچهره غمگین من

 ناشر: نشر چشمه

نویسـنده(،   12داستان از  12ها ): پیش زمینه، پیشگامان، نمونهدر ادبیات امروز ایران داستان کوتاه جایگاه

 تورج رهنما، ناشر: اختران
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 هایی برای کودکان ریش دار، تورج رهنما، ناشر: بهجت: قصهای استمازندران، سرزمینی افسانه

، سـوزان گـویری   نـویس امـروز ایـران، تـورج رهنمـا،     های کوتـاه از زنـان قصـه   ، داستاندر آستانه فصلی سرد

 1322 - عات زنانروشنگران و مطال :ناشر

 هایی برای کودکان ریش دار(، تورج رهنما، ناشر: افراز)داستان در ستایش گردآفرید و دستپختش

 هایی از شعر امروز آلمان، تورج رهنما )مترجم(، ناشر: نشر چشمه: نمونههادفاع از گرگ

 نقاش(، ناشر: نشر چشمه) اردشیر رستمی ، تورج رهنما،شب هزار و دوم

 1322 -، تورج رهنما، ناشر: ققنوس 1315–1354: گزیده اشعار خاطرات یک کاکتوساز دفتر 

 تورج رهنما )گردآورنده(، ناشر: ققنوس از شعر خاکستری تا شعر سپید،

 : نمونه هائی از شعر امروز ایران، تورج رهنما )گردآورنده(، ناشر: ققنوسشعر، رهائی است

، تورج رهنما، ناشر: خاطرات بندباز پیر

 نشر مرکز

، تورج رهنما، ناشر: ادبیات امروز آلمان

 نشر چشمه

های ای از داستان: گزیدهکالف سردرگم

آلمانی(، تـورج   -امروز )دو زبانه: فارسی 

ــان   ــالیزه قهرمـ ــرجم(، آنـ ــا )متـ رهنمـ

)مترجم(، زیگر لطفـی )متـرجم(، ناشـر:    

 دات

)طنـز در آثـار    میراث فرزندان عبیـد 

ــور داســتان ــروز(، ت ــا نویســان ام ج رهنم

 )مقدمه(، ناشر: قطره

 نویس بـزرگ جهـان  سه نمایشنامه

)برشت، فریش، دورنمات(، تورج رهنمـا،  

 ناشر: افراز

: تصویر زن در آثار داستاننویسان معاصر ایران، تورج رهنما، ناشر: شرکت مطالعـات نشـر کتـاب    خاتون در آینه

 پارسه

 ناشر: بهجت ، تورج رهنما، سوزان گویری،یک عمر در خدمت دو فرهنگ

 به چاپ ششم خود رسیده است. 1311توسط نشرِ چشمه انتشاریافته و تا سال  "چهرۀ غمگینِ من"کتاب 

 بازگشت به نمایه
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 استنطاق
 های داستایفسکی در زندانِ تزارمشروح بازجویی

 برگردان: عبدالمجید احمدی

 
هایی که ودور داستایفسکی با چشمئفه: اشار 

چوبی  به تیرِ  ،اندبند پوشانده شدهبا چشم
سربازان  ۀبسته شده و منتظر است جوخ

سالگی 11  او در ها را بچکانند و عمرِ ماشه

ا در آخرین لحظه پیک از راه امّ  ،مه یابدخات
دهد تزار محکومین را رسد و خبر میمی

به  هارسالبخشیده است. حاال او باید چ
هم در تبعید  زندان سیبری برود و مدتی را

 به داستایوفسکی نامۀ از قسمتیبگذراند. 

 شود اعدام بود قرار که روزی  در برادرش
 تزار عفوِ  فرماِن  حکم، اجرای از پیش اامّ )

 و زندان سال چهار به او حکم و رسدمی
 ، چنین است:(کندمی پیدا تقلیل سربازی 

 زندگی زندگی، باش ی که جا هر. نیستم ناامید و غمگین اصال! برادرم. باشد راحت خیالت من به جعرا دیگر باید حاال»
 نومید ماندن، انسان و آدمیان دیگر میان بودن انسان. بود نخواهم تنها جاآن. ما بیرون نه ماست درون زندگی است،

 این من. است همین زندگی کارِ  همین، عنیی زندگی بیاید، سرت است ممکن که هاییمصیبت در نکردن سقوط و نشدن
 به و بالیده روح متعالِی  نیازهای با کرد،می زندگی بشری  هنر هایجلوه ترینمتعالی با بود، خالق که سری . امکرده درک را

 و قلب ولی! داد خواهند امشکنجه و آزار که نیست شّک . است شده قطع هایمشانه روی از سر آن بود، رسیده عرصه
 زندگی این باالخره، و بیاورند یاد به کنند، آرزو ببرند، رنج بورزند، عشق توانندمی که مانندمی باقی من خون  و وشتگ

 (. بینممی را خورشید) On voite le soleil. است
ُ
 !«نخور  هغصّ  برایم! برادر دارخدانگه ب،خ

جوان چطور از  ر عمیقی گذاشت. اما داستایفسکِی داستایفسکی و افکارش تاثی دانند که این واقعه در شخصیِت همه می

های مجموعه نامه 1811، چاپ نشر برج، چاپ دوم، سال «استنطاق»حجم خودش دفاع کرده بود؟ کتاب کوچک و کم
 بگوید...به خواننده تواند های بازجویی است و چیزهایی درمورد داستایفسکی میدفاع و برگه

 ☘☘ ☘ 

داستایفسکی اتفاق افتاد، مشهور خاص و عام است. با این حال برای شروع شاید بد  برای 1201ای که در واقعه
فئودور داستایفسکی به اتهام توطئه  1201نباشد به طور خالصه آن را مطرح کنیم: نیمه شبی بهاری در آوریل 
چند ده نفر دیگر ساله بود و پرونده او و  22علیه حکومت تزاری روسیه بازداشت شد. داستایفسکی در آن زمان 

مشهور شد. نفرات اصلی پرونده، از جمله داستایفسکی به اعدام محکوم شدند اما « محفل پتراشفسکی»به پرونده 
ها گذشت. با این حال حکم اعدام نمایشی اجرا شد. داستایفسکی زنده تزار روسیه در عفوی ملوکانه از جان آن
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که آن واقعه تاثیری شگرف بر روحیات و شخصیت او گذاشت و  دانندسال دیگر زندگی کرد و همه می 32ماند، 
 .قابل ردیابی است« ابله»خصوص و به« جنایت و مکافات»هایش، تاثیر آن در کتاب

های داستایفسکی است در نام آن روشن است، مشروح بازجویی ۀکه از دنبالطور همان استنطاقکتاب 

مفصلی است که او  (نامهبخش اول نامه )در واقع توضیح ت:کتاب از دو بخش تشکیل شده اسزندان تزاری. 

های کتبی او در در زندان نوشته و برای شخص تزار نیکاالی اول فرستاده است و بخش دوم متن بازجویی

 به همین اّم  ،نامه یا طلب بخشش نیستنامه به صورت کالسیک یک ندامتتوضیح .زندان است
ً
ا عمال

بعد از مرگ  سال 17ا اّم  ،ها به عنوان اسرار حکومتی محرمانه ماندمه تا سالمنظور نوشته شده. این نا

نامه آن را در مجالت بندی محرمانه خارج شد و همسر داستایفسکی با عنوان شهادتداستایفسکی از طبقه

 ماجرا چه بود؟ ادبی دوران به چاپ سپرد. اما حقیقِت 

 و محفلِ پتراشفسکی 0۲4۲ وفانِت 

یک گروه پیچیده و مخفی نبود. یک دورهمی روشنفکری بود. پتراشفسکی مرد جوان  شفسکیپترا محفلِ
آمیزی با محتوای انتقادی اما به کرد و کتاب شیطنتروشنفکر و بسیار فعالی بود، در وزارت امورخارجه کار می

دانستند از تاب میخطرترین نوع کها چون فرهنگ لغت را طبعاً بیشکل فرهنگ لغت نوشته بود که سانسورچی
کرد که جوانان روشنفکری چون خودش شان دررفته بود. هر شب جمعه در منزلش میهمانی برگزار میزیر دست

دانید که در زدند و مییافت حرف میهای نویی که در سرشان پرورش مییافتند و درباره ایدهدر آن حضور می
ای نو بود. در های نو وجود داشت. تقریباً هر ایدهن قبل ایدهقرن نوزدهم خیلی بیشتر از امروز و بیشتر از قرو

های مردان پتراشفسکی درباره این بوده که بازی با ورق از خوانیم که یکی از بحثمی »استنطاق»همین کتاب 
در آن دوران درباره هیچ چیزی  .(جهت اخالقی باطل است )که یعنی چنین چیزی برای روشنفکران سوال بوده

توانستید وارد محفلی بشوید و بگویید دیکتاتوری بسیار بهتر از حکومت جمعی وجود نداشت. شما می قطعیت
های توانستید بنویسید در اولین روز تابستان مردم در میدان شهر جمع شوند و تا پنج روز درِ خانهاست. می

با خاک یکسان کنند تا حال وطن رو به شان را شان را بکشند و خانهاند بروند و همهکسانی که مصدر امور بوده
 (بهبود برود )چنین چیزی را واقعاً میرزاده عشقی در اوایل قرن بیستم نوشته است

عقایدی بودند که آن زمان از فرانسه به روسیه  ۀپتراشفسکی شیفت خالصه همه چیزی ممکن بود و این مردانِ
چیز خاصی نمانده است. اما در دوران خود بسیار مشهور  برخالف انتظار ما و شما از این عقاید امروز .رسیدمی

در سر  اتوپیای سوسیالیستیخصوص شیفته یک نویسنده فرانسوی به نام فوریه بودند که یک ها بهبودند. آن
نفره  1744داشت. کسی که براساس تحلیلی از روان بشر بهترین واحد اجتماع برای انسان را یک کمون 

ای که پس از بازداشت در خانه کتاب ممنوعه »مسیحیت پس از عیسی مسیح حقیقت»دانست. یا می
 سوسیالیسمداستایفسکی کشف شد و یکی از مدارک مبنی بر مجرم بودن او تلقی شد، کتابی بود که نوعی 

کرد. یعنی سوسیالیسم و زندگی در جامعه اشتراکی آرمانی را از دل خود مسیحیت بیرون مسیحی را ترویج می
 .شیدکمی

ها چقدر جدی بودند، از سواالت مشهور تاریخ روسیه گذشت و اینپتراشفسکی واقعاً چه می اینکه در محفلِ
و  شکّ داستایفسکی، جدالِ» نامه کالسیکشاچ کار دریابندری( در زندگیاست. ادوارد هلت کار )همان ای

های سستی ده دوازده نفر بودند از پلههرجمعه اعضای محفل که نخست »درباره این محفل نوشته است:  »ایمان
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های کردند، کتابشمار دود مینوشیدند، سیگارهای بیرفتند، چای میکرد باال میکه نور فانوسی روشنش می
ها زدنگونه حرفزدند. از آنزدند و حرف میکردند و فراتر از همه تا دو یا سه صبح حرف میممنوعه ردوبدل می

ی ها ]رعایای روس که در حکم بردهآیند؛ از آزادی مطبوعات و آزادی سرفاش برمیهدهها از عکه تنها روس
ها همه مبهم، گفتند. این سخنی آرمانی اشتراکی سخن میارباب بودند[ و الغای خانواده و برقراری جامعه

 ».غیرعملی و سست معنا بود

ع عضو پلیس مخفی تزار بود و هرهفته شرح مفصلی اما در میان این مردان کسی بود به نام آنتونللی که در واق
 .فرستادکرد و برای پلیس میچه جمعه شب در خانه پتراشفسکی گفته شده تنظیم میدرباره آن

ب شد. انقالب خیلی سریع به انقال فرانسهدر  1202جا که در فوریه اما بداقبالی مردان پتراشفسکی کجا بود؟ این
کرد و موج بزرگی از ناآرامی تمام اروپا را درنوردید. مشخصاً مقصد بعدی انقالباتِ کشورهای اروپا سرایت  سایر

هنگری اداره -ترش در اتریشتر از رفقای متمدنبود که مستبدانه امپراتوری روسیه، 1201و  1202دوسالِ 
ور پلیس ترین مظنون که بود؟ گروهی که در تدستگاه تزار درصدد پیشگیری برآمد و خب دم دست .شدمی

به این ترتیب فرمان  !جایی که مولد اولین انقالب بودهای اتوپیستی فرانسوی، همانمخفی بودند و عاشق ایده
 .یعنی یک سال و دوماه بعد از انقالب در فرانسه، صادر شد 1201دستگیری در آوریل 

 داستایفسکی ۀمحتاطان اعترافاتِ 

کننده. ما در آزادی )و صدوهفتادسال بعد( ست معذبعملیانصاف بدهید که خواندن اعترافات یک محبوس، 
اش را خواهد روی طناب بندبازی کند و هم آبرویش را حفظ کند و هم زندگیخوانیم که میی کسی را مینوشته

 .از مرگ نجات بدهد

پخمه به تمام جا و یک خبر از همهکرده که اگر در بازجویی خودش را بیطور فکر میداستایفسکی احتماالً این
معنی نشان بدهد، مقبول بازجو و قاضیان نخواهد افتاد. به عالوه چنین کاری از شرافت هم به دور است )شرافت 

نامه و چه در استنطاقات به بنابراین چه در توضیح (تر از مفهوم امروزی آن بوددر قرن نوزدهم بسیار جدی
روی آورده است. در مورد شخص پتراشفسکی « ک جلوه بدهها را کوچها را قبول کن و بزرگکوچک»استراتژی 

کردیم و گرچه او افکار وقت دونفری صحبتی نمیکند که ما تفاهمی نداشتیم و هیچدائم در نامه به تزار تاکید می
مشکوکی داشته اما درنهایت آدم نیکی است و اهل توطئه نبوده است و من هم فقط درمورد ادبیات بحث 

ترین دوستان دهانم باز ام تنها در جمع نزدیکگرا و اگر حرف بدی زدهگریز و درونی هستم جمعکردم و آدممی
 .شده و چه کسی است که در خلوت حرف بوداری نزند و غیره و غیره

حتی »اهمیت جلوه بدهد. مثالً در مورد پتراشفسکی کند روابطی را بیداستایفسکی در این اعترافات سعی می
درچشم و تنها با یکدیگر نماندیم و حرف مان هرگز بیش از نیم ساعت چشمر تمام طول آشناییکنم دفکر می

آمد این کار را از روی تکلیف و ادب رسد که وقتی هم پتراشفسکی به دیدار من میگونه مینزدیم. به نظرم این
 (20)ص « کنم ما نقاط مشترک زیادی نداشتیمکرد.. زیرا تکرار میمی

را فقط به خاطر  گوگولنامه بلینسکی به دهد که حتی ادبی نشان می آدمی فقط عالقمند به بحثِرا  خودش

طوالنی و به صدای بلند حرف  من دوست ندارم مدتِ»آن جالب دیده. آدمی که منزوی است:  ۀهای ادیبانویژگی

ه و خیابان که به هیچ وجه بزنم، حتی با دوستانم، دوستانی که تعدادشان بسیار اندک است. در جمع و در کوچ

سال است که با  سه حدود …شناسندمشرب میگیر و ناخوشزنم. همه مرا انسانی ساکت و گوشهحرف نمی
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ماند برای مطالعه، برای اینکه کنم. به زحمت اندک زمانی میوپنجه نرم میهای هیپوکندریاسیس دستتشنج

 (31و  34)ص « افتد.ببینم در جهان اطراف چه اتفاقاتی می

 استعداد نویسندگی داستایفسکیدر نامه ارتباط خودش را با بلینسکی، منتقد مشهور زمان که به نوعی کاشف 

کنند که مرا به این متهم می»نظر: دهد و خودش را در مورد نامه بلینسکی به گوگول بیهم بود، ناچیز جلوه می

ام. بله من این نسکی و گوگول را برای حضار خواندههای منزل پتراشفسکی مکاتبات بلینشینیدر یکی از شب

تواند بگوید من نظرم متمایل به کدام طرف ماجرا مطلب را خواندم، اما آیا آن شخصی که خبرچینی مرا کرده می

ام، حتی در تُنِ صدا و لحن من های من )البته بنده قضاوتی نکردهها و تحلیلبوده؟ بگذارید بگوید آیا در قضاوت

کنم از کسی و نظرم به نظر یکی داری میام خواندن آن مطلب، توانسته شواهدی را پیدا کند که بنده جانبهنگ

 (32)ص « تر است؟از طرفین ماجرا نزدیک

 !اربلینسکی به گوگول برای حضّ ۀاصلی: خواندن نام هامِاتّ 

بود که موقع خواندن این نامه سرش اصلی داستایفسکی همین بود. حتی یکی از متهمین اتهامش این  هامِبله اتّ

 این نامه در چه بود؟ یتِداده. اهمّرا به عالمت تایید داشته تکان می

ادبی تاثیرگذاری بود )که حاال به مثال  هر دو سوی این ماجرا بسیار مشهور بودند و هستند. بلینسکی منتقدِ

دنیا رفت. گوگول هم بیمار بود و براثر بیماری  ادبی تبدیل شده( و خیلی زود براثر بیماری از ایِ منتقدِنمونه

هایی به دوستانش از این تغییرات نوشت که چرا به مذهب روی آورده و روحی تغییرات زیادی کرد و در نامه

خوش نیامد داند و راهش تغییر کرده است. این تغییرات بلینسکی را روس بودن را واجد ارزشی بیش از پیش می

عمیق ایستاده  لِسَمخالف یک گُ ت به او تاخت. بلینسکی و گوگول حاال در دو سمتِوف به شدّمعر ۀو در این نام

 .دهدو هنوز می دلی که تاریخ روسیه را شکل داسَبودند. گُ

کاری و چسبیدن به اگر در بریتانیا این گسل بین محافظه .بنیادین در تاریخش دارد هر کشوری یک گسلِ

روسیه  در ...تت و ایرانیّرانداختن است، در ایران بین سنت و مدرنیته یا اسالمیّهای قدیم با طرح نو دسنت

غربیم که به خاطر دورافتادگی  ها، جزئی از جهانِشود که آیا ما، روسگسل اصلی جامعه از این سوال ناشی می

ای روسی و نه غربی برای هحلها باید راهایم، یا ما روسمان عقب ماندهجغرافیایی از روند پیشرفت پسرعموهای

مان بیابیم. سراسر قرن نوزدهم )و البته همین حاال( صحنه جنگ بین اسالوپرستان و غربگرایان بود. مشکالت

خانواده، پدرساالری  دانستند و معتقد به نهادِهایی منحصر به فرد میروس را واجد ویژگی هایی که خلقِآن

هایی که با الهام از عقاید وارداتی در مقابل آن ،ت بودندملّ ه عنوان پدرِتزار ب روس، کلیسای ارتدوکس و دستگاهِ

 .خود را بترکاند و به اروپا بپیوندد ۀروس پوست ۀخواستند جامعمیسوسیالیستی، لیبرال یا آنارشیستی از اروپا، 

ق پیدا کرد. علّاسالوگراها ت ۀاش به دستادبی آفرینشِ دورانِ ما اینجاست که داستایفسکی خود درنکته ا

توان خواند که خود را از این زاویه نیز می« جنایت و مکافات»و  «برادران کارامازوف»کاراکترهای انقالبی در

توان دید؟ می «استنطاق»گرایی را در مذهبی و روس بحثی مفصل و اساسی است. اما آیا ریشه این گرایشاتِ

 رانه برای به دست آوردن دلساله مزوّ 22یا داستایفسکی ص نیست این جمالت را آجواب مثبت است. اما مشخّ

 .توان دیدرا در همین جا هم میهای داستایفسکی بعدی نوشته است یا واقعاً سرچشمه دستگاه تزاری

بالیی بر سر  ،گاه حکومت مرکزی در روسیه تضعیف شدکند که هربه اعلیحضرت تزار از این یاد می نامه او در

مردم روسیه نازل شد و در مقابل این قدرت گرفتن حکومت مرکزی بود که به سلطه تاتارهای خونریز بر مسکو 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://vinesh.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%85%db%8c/
https://vinesh.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%85%db%8c/
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چه کسی هست که در کشور ما »کبیر را بنیان نهاد. در این نامه نوشته است:  ساز پطرِنتمدّ پایان داد یا حکومتِ

ند نیز ااین اصالحات ها که خواهانِی برای آنام جمهوری باشد؟ اگر کار به اصالحات هم بکشد، حتّبه فکر نظ

مطلق جریان پیدا کند و اعمال شود. در غیر  همانند روز مشخص خواهد بود که این اصالحات باید از سوی حاکمِ

 ».روسی بیفتد شورشِکنم که در روسیه کسی به فکر کشد. فکر نمیاین صورت کار به انقالب می

 رهخّءمو 

به زندان/اردوگاهی در سیبری فرستاده شد. چهارسال جهنمی را  ،نهایت با نجات از اعدام فئودور داستایفسکی در

 وضعِ س داد. کتابی که به بهبودِانعکا  »نخاطرات خانه مردگا «جا گذراند که بعدها آن را در کتابدر آن

جنایت و «سال عمر کرد و در پانزده سال پایانی این عمر 74روسیه کمک کرد. ها در ت غیرانسانی زندانشدّبه

سال عمر کرد. چهارسال  74را نوشت. پیوتر آنتونللی هم   »برادران کارامازوف«  و  »ابله«  و  »مکافات

م هردو خاک دیرتر از داستایفسکی به دنیا آمده بود و چهارسال هم بعد از او از دنیا رفت. امروز خبرچین و محکو

 .اندشده

خواندن شرح داستایفسکی از لحظه بازداشت شدنش در کتاب استنطاق آمده که خواندنش خالی از لطف 

 :دوستش در آلبوم او نوشته است به درخواست دخترِ 0۲۶1نیست. این متن را داستایفسکی در 

از منزل گریگوریف به خانه برگشتم، ی بامداد وسوم آوریل حدود ساعت سهودوم یا بهتر است بگویم بیستبیست»

 به خواب رفتم
ً
بعد از حدود یک ساعت، در حالت خواب و بیداری، دیدم که چندنفر  .روی تختم دراز کشیدم و فورا

کنم و هایم را باز میبا ظاهری مشکوک و عجیب وارد اتاقم شدند. چه خبر شده؟ عجیب است! به زحمت چشم

 هم با حکم به برگه ...» !بلند شوید» شنوم:صدای نرم و جذابی را می
ً
ای که در دست داشت نگاه کردم. دیدم واقعا

اند. یک سرباز دیگر هم که لباس فرم آبی به تن داشت در چارچوب در ایستاده بود. پیش خودم بازداشت من آمده

 ...» !طور گفتم: خب، پس که این

 سایت و ینشسرچشمه: 

 ☘☘ ☘ 

 عدل حفظِ برای بعد و کردند اختراع را "عدالت" شدند، جنایت مرتکبِ وقتی
 قانون اجرای برای بعد ،ندگذاشت "قانون" را شاناسم و نوشتند قطوری هایکتاب

 !... کردند برپا را "گیوتین"
 افتخار و شادمانى این با را آن و ایدآورده صحنه جلوى به را «گیوتین» شما اگر

 کار همه از ،«سر بُریدنِ» که است این براى فقط اید،رسانده آسمان به و افراشته
 ! تنبلید شما. ارتردشو کار همه از سر، در «اندیشه» پروردنِ و است ترآسان

 "!ناتوانى" نمادِ نیست؛ بیش اىپارچه هنهکُ شما پرچمِ
 (ودور داستایوفسکیئاثر ف؛ "تسخیر شدگان"برگرفته از رمانِ )

 بازگشت به نمایه

https://vinesh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C/
https://vinesh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C/
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  ماه تاریکِ نیمۀ
 یادداشتی بر کتاب به قلم مرجان جامیگلشیری/  هوشنگ

بهترین توصیف همان است که « ماه تاریکِ ۀنیم»درباره 

 ه:نخستین سطر مقدمه کتابش نوشتنویسنده، خود، در 

هاست عمر انگار همین حاصلِ ،کوتاه داستانِ ۀدر عرص»

 «...که در این دفتر آمده است

ۀ های کوتاه منتشر شدتمام داستان این مجموعه شامل

به 1311تا  1331گلشیری است که از سال هوشنگ

که گلشیری را رغم آنعلی است. متأسفانههگارش درآمدن

ایران و صاحب  ۀهدایت تأثیرگذارترین نویسنداز بعد

اند، شمار زیادی از نویسندگان دانسته )اصفهان( سبک

طور که باید داستانی آن جوان و خوانندگان جدّی ادبیاتِ

که، این آنارزشمند التفات ندارند. حال ۀبه این مجموع

به عنوان یکی از نخستین تجربیات  تواندمجموعه می

داستان کوتاه مدرن به زبان فارسی و به دلیل استفاده از 

های مختلف داستانی و مضامینی که هنوز هم تکنیک

مهری برخی بزرگان به این برانگیزند، به صورت یک کتاب آموزشی مورد توجّه قرار گیرد. صرف نظر از بیتأمل

ها دانست. داستان ۀسنگین و محتوای چندالی را متن پیچیده، نثرِصلی غفلت جوانانا نویسنده، شاید بتوان علّتِ

کند. به خوان شدن آنها گردیده، تنها مخاطبان خاص و پرحوصله را به خود جذب میهایی که باعث سختویژگی

های گلشیری کنم این، دلیل موجهی برای عالقمندان باشد که خود را از مطالعه داستانهر حال، گمان نمی

کم در آموختن تواند ایشان را دستهای آنها میق در تکنیکل در محتوا و تعمّهایی که تأمّمحروم سازند. داستان

  .های داستان مدرن، زوایای دید مختلف و... یاری رساندنویسی، گونههای نوین داستانشیوه

نویسی و های مختلف داستانسی دورهچسبی که در ابتدای کتاب آمده، گلشیری ضمن برردل ۀدر مقدم

دسته های مختلف در ششدرطول سالاش را نویسیهای داستانمشغله اش،عقاید دوران مختلف زندگی

عنوان نموده: مشغله واقعیت و خیال، سیاست، گذشتگان، ابزار شناخت بودن ادبیات، مشغله زبان و ساختار 

 ها نمود پیدا کرده است. ر محتوا و دو مورد دوم، در فرم داستاناز این موارد، چهار مورد اوّل، د .داستان
 

 :ها عبارتند ازمطرح شده در داستان مفاهیمِ

گلشیری زمانی  و...«اجتماعییک داستان خوب »، «شب شک»هایی نظیر : در داستانناامیدی روشنفکران -

های داستانی او در این . ناامیدی شخصیتاتفاق افتاده بود 1332مرداد  22به نویسندگی روی آورد که کودتای 

با آشنایی گلشیری با  .است ها، از وجود واخورده خودش و هم از ناامیدی مردم نشأت گرفتهسری از داستان

جلب  «های زیرین داستانالیه»های ابوالحسن نجفی و رمان نو فرانسه، تالش او به ارجاع خواننده به ترجمه

http://www.mediafire.com/file/864v71qh8mfa325/Nimeye_Tarike_Mah.zip/file
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ها فضای به شناخت برسد. در این داستان« دیگری»خواست با کشف ها، میداستان گردید. او در این سری از

ها بسیار شود. این بدبینیآن نوعی بدبینی عمیق مالحظه می آلود و مشکوکی به تصویر کشیده شده که دریأس

 .دهداست و خبر از درون آشفته و مأیوس او می« صادق هدایت»های شبیه به بدبینی

« عروسک چینی من» ،«بزرگانفجار »هایی نظیر : در داستانهایی با مفاهیم اجتماعی و سیاسیداستان -

 .... نویسنده موانع اجتماعی دهه پنجاه را به تصویر کشیده و به مکاشفه خود از راه دیگری پرداخته استو

های ایدئولوژیک و تگاههای مذکور به همراه معصوم اوّل و دوم، گویای مخالفت صریح نویسنده با دسداستان

غیرایدئولوژیک حاکم است. نیشتر قلم او متوجّه عقاید منحط در جامعه ایران است. این انتقادات در متن 

 .هاشوند و نه به صورت نقطه ثقل داستانها و حتّی به صورت جنبی مطرح میداستان

 .معصوم اوّل از این گروه است داستان مبارزه با خرافات: -

در این سری از  «:مرگ و زندگی روشنفکران»یا « انتقاد از جامعه روشنفکری»هایی با مفهوم داستان-

های سطحی و پردازد که دچار سرخوردگی شده، جذب لذّتها، گلشیری به انتقاد از روشنفکرانی میداستان

لخ روشنفکران را با زنان دار و تاست که با طنزی نیش« به خدا من فاحشه نیستم»بهترین نمونه  .اندمبتذل شده

« شرحی بر قصیده جملیه»تر است. در داستان تر دانستهبدکاره مقایسه کرده، آنها را در یک سطح، بلکه نازل

کنند، آن دسته از روشنفکران سطحی را که با ضمن اشاره به افرادی که از اعتقادات مردم سوء استفاده می

سبز مثل »اند، به باد انتقاد گرفته است. نویسنده در داستان کشانده هایشان جامعه را به اضمحاللکاریندانم

نیز از این گروه « نامه مغانفتح»باوری مردم را به تمسخر گرفته. لوحی و خوشساده« طوطی و سیاه مثل کالغ

نزوای هنرمندان وضعیت اندوه بار و ا... و« نامهگنج»، «نقّاش باغانی»، «روشنانخانه»هایی نظیر در داستان .است

 از جمله نویسندگان و نقّاشان تشریح گردیده است

ها نویسنده تالقی مدرنیته با : در این سری از داستانهایی با مفاهیم مربوط به مدرنیته و سنّتداستان -

ست د»، «ملخ»، «، فقط یک پرنده بودپرنده»های پردازد.در داستانکند و به نقد مدرنیته میسنّت را مطرح می

 «درنگرای مُواقع» ها دارای ژانرِاعظم داستان از نظر فرم، بخشِ .و... این مفاهیم وجوددارد« دست روشنتاریک،

تمثیل)سبز مثل طوطی سیاه مثل کالغ، زندانی  ها به صورتِ)عیادت، عروسک چینی من، ...(، تعدادی داستان

روشنان، دست تاریک خانهبرای سمور آبی(، شگفت)ای های تار(، سوررئال)دخمهباغان، ...(، وهمی)حریف شب

...( و نقاش باغانی، لیل، درخت زیر)خاطره-ای)زندانی باغان، معصوم اول(، داستاننامهروایت (،دست روشن

 . گزارش اداری)مردی با کراوات سرخ( هستند

شخص روشنان(، سوماستفاده از انواع زوایای دید مختلف نظیر اول شخص مفرد و جمع)شب شک، خانه ۀتجرب

گویی نمایشی)هر دو روی سکه(، حدیث گویی درونی)میرنوروزی ما(، تکمحدود به ذهن)مثل همیشه(، تک

  .توان در این مجموعه داستان مشاهده کردنفس)بختک( و... را می

ند. بیشتر پایانی بسته دار «دست تاریک دست روشن»پایانی باز و تعدادکمی مثل « گرگ»ها مثلِداستان غالبِ

)پرنده فقط  هادارای پایانی بدبینانه و منفی و تعداد اندکی از داستان ...(فتح نامه مغان و ها) چنار، دهلیز،داستان

ا در مجموع محتوایی بدبینانه امّ ،بینانهبزرگ و...( پایانی خوش یک پرنده بود، دست تاریک دست روشن، انفجارِ

کند که تمام شناسی به این مسأله اذعان میباز، از نظر فلسفی و جهان نِدارند. نویسنده یک داستان با پایا

بینی دهد که امکانات مختلفی برای پایان داستان پیشچنین به خواننده این فرصت را میهم .داندحقیقت را نمی



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 ماه کِ یتار ۀمین 187

 

به جامعه است که شاید امّا غالب بودن پایان آخرزمانی و بدبینانه نشانگر نگاه بدبینانه نویسنده  .و انتخاب نماید

  .از تجربیات سیاسی، عقیدتی و اجتماعی تلخ او ناشی شده باشد

هایی که به صورت داستان و داستان 14، حدود «ملخ»های خطی مثل ، تعداد داستانروایت ۀاز نظر شیو

های گیداستان هستند. شیوه روایت غیرخطی از دیگر ویژ 24بیش از « دهلیز»اند مثل غیرخطی روایت شده

داستان مدرن است. روایت غیرخطی و بازی با زمان عالوه بر ایجاد جذّابیت در داستان باعث پیچیدگی پیرنگ 

 .داستان شده است

هستند و نماینده گروه یا طبقه خاصّی از جامعه. در تعداد نسبتاً خوبی « تیپ»ها های داستانشخصیتاکثر  

از نظر  ها ایستا هستند.شوند. اما بیشتر شخصیتها متحوّل میشخصیت« میرنوروزی ما»ها مثل از داستان

  .پردازی غیرمستقیم، دقیق و قوی هستندها دارای شخصیت، غالب داستانپردازیشخصیت

حال در  استفاده از زمانِ .اندداستان با فعل زمان حال روایت شده11داستان با فعل زمان گذشته و 25

ها هیجان، تحرک، باورپذیری، همدلی بیشتر خواننده با راوی و زنده بودن داستانهای مدرن باعث ایجاد داستان

خاص هستند. انتخاب مخاطب  داستان دارای مخاطب1ِتلویحی و  داستان دارای مخاطب21ِ. شده است

 .ده استچرایی روایت داستان را نیز ش عالوه بر جذّابیت بیشتر متن، بیانگرِ« زندانی باغان»)ناصر( مثال در خاصّ

راوی غیر قابل اعتماد « بختک»دارای راوی قابل اعتماد و تعدادی داستان مثلِ« دهلیز»داستان مثل  34بیش از

ای برای سمور دخمه»اند، نظیر هایی که بار روانشناسی داشتهدارند. انتخاب راوی غیرقابل اعتماد در داستان

هایی گاه مطرح نمودن پرسشخواننده و لِتعقّ یک قدرتِبخشی، باعث تحرابهام و لذّت بر ایجادِعالوه «آبی

های یک متن، یکی از کلیدهای اصلی نقد ساختاری است. چرا که بررسی تقابل .اندشناسی شدهفلسفی و جهان

 شود. ها باعث دریافت محتوای اصلی متن و محورهای مورد نظر نویسنده میکشف این تقابل

-امید ثروت،-فقر خفقان،-زندگی،آزادی-مرگ قدرت،-مردم زن،-مرد :ها عبارتند ازترین تقابلاصلی

 .یقین-شکّ و ،ذهن-عمیق، عین روشنفکرِ-سطحی روشنفکرِ ناامیدی،

های گلشیری کمتر به مشکالت طبقات پایین جامعه پرداخته شده و بیشتر توجّه او و حتّی مخاطب ندر داستا

 نشان از آگاهی نویسنده به داستانِ ،هافرم انتخاب و پردازشِ ۀنحو. های او طبقه روشنفکر و هنرمند استداستان

های جدید در آثارش دارد. در نهایت، نگارنده مطالعه و ادبی و تبلور اندیشه های مختلفِمدرن، احاطه به نظریه

عالوه بر تعمق در داستان های کوتاه این مجموعه را برای خوانندگان جدی ادبیات و داستان نویسان جوانی که 

 .های داستانی هستند، توصیه می کندعینی تکنیک وجوی مصادیقِخوانی در جستداستان تِلذّ
 

 صفحه(161) 1411لینک دانلود کتاب، انتشارات نیلوفر، چاپ اول، بهار 
medi af i re.com/f i l e/ht tp://www.۲۶4v10qh۲mf a125/Nimeye_Tari ke_Mah.zi p/f i l e 
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 سفرِ درونی
 آذین(رومن روالن/ برگردان: محمود اعتمادزاده )به

 

نوشت ۀ خودنامزندگیرا می توان  "درونی سفرِ"
این  ،روحانی و معنوی رومن روالن )اتوبیوگرافی(

مطرح و صاحب نام فرانسوی دانست. چیزی  ۀنویسند
شبیه دفتر خاطراتی که روالن در آن به نوشتن اندیشه 
ها و ثبت کردن تجربه هایش پرداخته است. این کتاب 

ن و تجربیاتی که از روال تامالت روحیشامل 
، است. سفری درونیبا زبانی شاعرانه  ،سرگذرانده

 ها، فکرها و احساساتِ سفری به درون اعماق اندیشه
ه روالن. این کتاب لبریز است از توصیفات نابی از پدید

که چاپ اول آن با برگردان  های نویسندهها و تجربه
توسط  1311آذین( در زمستان محمود اعتمادزاده )به

 جامی انتشار یافته است.   نشرِ

 

  :کتابسطرهایی از 

دست و استوار، بی هایی می شناسم زیبا، از چوبی نرمدار؟ من کمانکمانزندگی کمان است. ِزه آن رویا. کجاست 
گیرند. زه هایی می شناسم یر ابروان خدایان. به کارشان نمیآهنگ و نیکو خم برداشته، به نظخوردگی، خوشهیچ گره

کشیده می  .اشندآیند، همانند تارهایی که از احشاء تپنده برکنده بعاش، که در خاموش ی به لرزش در میارت یامهیّ 

هایی از امواج سیمین نوت را پرتاب کنند و دایرهشوند. سر آن دارند که آهنگ سردهند. به انتظار چیستند تا سنگ 
تیردان خفته است.  بر دریاچه هوا پدید آرند؟ از کشیدگی به در می آیند و هیچ کس طنین آوازشان را نخواهد دانست.

 ار ِکی روی ِزه جای خواهد گرفت؟تیرها پراکنده شده اند. شست کماند

 لینک دانلود کتاب

ht t p://rahparcham1.org/%DA%A%1D%2AA%D%2A%1D%2A2-%D%2B%3D%21%1D%2B1-%D%2AF%D%2B%1D%22%1D%27%1DB2%C-
%D%27%1D%22%1DB2%C%D%2B%3D%27%1D%2AF%D21%1-%D%2B%1D%22%1D%25%1D27%1-%D%2B%1D%22%1D%20%1D%2A%1D27%1-
%D%2AA%D%2B%1D%2AC/ 

 بازگشت به نمایه
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 (لیفا کی)دوجلد در  شوتیُدن ک 189

 

 فایل( دوجلد در یک)کیشوت  دُن

 تهران(1317دی 20 -مهاباد 1212مرداد 12) س/ برگردان: محمدقاضیروانتِمیگوئل دو سِ

 

با برگردان رمان "دن کیشوت" اثر میگوئل دو ِسروانِتس 

دو جلد دارد که جلد اول آن نخستین بار در محمد قاض ی 

به چاپ رسید و از همان وشته شد و در زندان ن ۳۳۳۷سال 

نظیری قرار آغاز در اسپانیا و پرتغال مورد استقبال بی

گرفت. جلد دوم دن کیشوت پس از ده سال، یعنی در سال 

رمان دن  نقاش ی که بر روی جلِد  .منتشر شد ۳۳۳۷

اونوره دومیه، نقاش  کنید، اثرکیشوت مشاهده می

نقاش ی از دن کیشوت پابلو پیکاسو نیز یک  و  فرانسوی است

 .و مهترش ترسیم کرده که در ابتدای کتاب آمده است

روز کتاب وسال است که شبای میانزادهدن کیشوت نجیب

خواند و در این زمینه حتی یک کتاب پهلوانی می و داستانِ

ی پهلوانان و هم وجود ندارد که او نخوانده باشد. همه

حال در دورانی که دیگر پهلوانی رونق  .ها آمده است، از بر دارده بر سر آنشناسد و ماجراهایی کها را میشوالیه

خود بر سر گیرد زره بپوشد، کالهها و تخیالت ذهنی خودش، تصمیم میندارد، دن کیشوت تحت تاثیر کتاب

مظلومان در  تر از خودش عدالت را در دنیا برقرار کند و ازبگذارد، شمشیر به دست بگیرد و سوار بر اسب ناتوان

دن کیشوت است. کاروانسرای مخروبه را  ۀبافی قوت و غذای روزانخیال .برابر حاکمان ظالم و ستمگر دفاع کند

های ها، و آسیابآزار را جادوگر بدکار، زنان خدمتکار و روسبیان را شاهزاده خانمقلعه مستحکم، رهگذران بی

ها در گوش او ها و برهبع میشآال و بعدر ذائقه او طعم ماهی قزل پندارد؛ ماهی دودیای میبادی را دیوان افسانه

  .دهدها را میصدای شیهه اسبان و غریو شیپورها و بانگ طبل

دهد. ثروت و حکمرانی بر یک جزیره را می ۀکند و به او وعدی خود انتخاب میدر ادامه دن کیشوت مهتری برا

بیند. طور که هست میچیز را همانو قوه تخیل فعالی ندارد و همههمانند ا – کیشوت دن مهتر –سانکوپانزا 

 مرگ حد تا اگر که –کند. سانکو برخالف دن کیشوت گوید و هرگز آن را نفی نمیسانکو همیشه واقعیت را می

عارف و ت بدون هست که چنان آن را چیزهمه – ندارد دردی که بقبوالند خود به کندمی سعی باشد خورده کتک

طور که اشاره سواد ولی همانسانکو کتابی در مورد پهلوانی نخوانده و بی .کندبیند و احساس میودفریبی میخ

سانکوپانزا شیرین سخن  .بین است و به اعتقاد بسیاری از منتقدان مشکل اصلی دن کیشوت اوستکردیم واقع
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نهد و گاه تخیالت او را به شدت سرکوب یگذارد و او را ارج مگوید. گاه به شدت به دن کیشوت احترام میمی

هایی که در بیشتر اوقات المثلضرب .کندالمثل استفاده میکند. همچنین همیشه در کالم خود از ضربمی

 ...کندکند و دن کیشوت را عصبانی میاشتباه بیان می

اصلی  بود و شخصیتِ پرداخت ممنوعنوشتن و خواندن آثاری که به شوالیه می ،دن کیشوتروایت  ندر زما

ها و د که اغلب کوهبینبیند و دشمنانی فرضی در برابر خود میها میداستان خود را جای یکی از همین شوالیه

 رمان  .ناپذیر می پنداردوپاست که خود را شکستدستپهلوانی خیالی و بی دن کیشوتد. ها هستندرخت

بی به اندازه دن کیشوت این همه مورد عشق و عالقه شاید تاکنون هیچ کتا" در مقدمۀ کتاب آمده است:

ها هست که تنها به یک قوم و ملت اختصاص دارد و از حدود مرز های گوناگون نبوده است. بسیاری از کتابملت

رود؛ بسیاری دیگر نیز هست که در میان ملل دیگر هم خواننده دارد ولی تنها مورد پسند یک کشور فراتر نمی

ان یا مردم عادی یا طبقات ممتاز است. اما دن کیشوت همه حصارهای جغرافیایی و نژادی و گروه روشنفکر

اجتماعی و طبقاتی را درهم شکسته و نام خود را با دنیا و بشریت توأم ساخته است. همین بس که این رمان از 

ده و تنها در شوروی از مختلف منتشر گردی بیشتر از سی زبانبه  بیش از هزار بارابتدای قرن هفدهم تاکنون 

نسخه و به چهارده زبان ترجمه و تجدید چاپ شده  911111و هر بار در  پنجاه مرتبهطرف به این 1111سال 

را به صورت اند، و بارها آنها پرداختهاند، نمایشنامهها فراهم آوردهاست. از این داستان شگرف سرورانگیز، خالصه

رغم تحوالت و تغییراتی که در طی چند قرن اند، و دن کیشوت علیساختهبالت و اپرا و فیلم سینما مجسم 

 ".هاستکتاب ترینپرخوانندهگذشته در ذوق ادبی رخ داده هنوز از 

چنین باید بکوشی که از این پس دن کیشوت ادامه داد و گفت: سانکو، تو هم" :خوانیمدر قسمتی از رمان می

المثـل  زنی در کالم نیاوری. البته راست است کـه ضـرب  تار خود چاشنی میالمثل را که بنا به گفاین همه ضرب

بری که بـه یـاوه و هـذیان    مورد به کار میربط و بیها را چنان بیکالمی است قل و دل ولی تو، بنا به عادت، آن

من به قدر یـک  تواند عالج کند، زیرا سانکو گفت: ای وای! ارباب، این یک درد را فقط خدا می .بیشتر شبیه است

شـود و  ها از دهانم خارج مـی خواهم صحبت کنم یک دفعه چندتایی از آندانم و وقتی میالمثل میکتاب ضرب

آورم، ولـو  زنند تا زودتر بیرون آیند و هر کدام را که زودتر آمدنـد بـر زبـان مـی    مثل این است که به هم تنه می

 "...تناسب باشدمورد و بیبی

 صفحه(1814) 1417ی، نشر ثالث، چاپ هشتم، سالانلود کتاب دوجلدد

https://www.mediafire.com/file/1wnwd1wt4jxrevb/25%D25%2AF25%D2527%1_25%DA25%A25%1DB252%C

25%D25%2B25%0D25%2522%1D25%2AA.pdf/file 

 بازگشت به نمایه
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 ، شعرهای قباد حیدر"چریکه"نگاهی به کتاب 
 هاشم حسینی

 
و  "ریلی برای عبور"، "گاهی از سکوت بیدار می شویم"پس از سه دفتر شعر:   ، کرمانشاه(1332قباد حیدر،)

در ت. ؛ اینک با ترانه های تازه ی اعتراض به میدان آمده اس"ن تمام می شود و لک لک ها باز می گردندآسما"

کشد و گزارش می هق هق عشق و قهقهه ی عقل، شاعر به گوشه و کنار این دنیای پر واهمه سرک می 114این 

 :دهد

در استکهلم به چرا ببرم می خواهم دوست دارم در نایروبی مست کنم در کانزاس چوبی برقصم و چشمانم را  

  121، ص. 141سروده ی گاوهای زخمی مادرید را بخرم تیمار کنم و.../ 

ش و دست "های جنگ و صلحعاشقانه"با دفتر ، فرهاد پیربالانگار او رفته و رفته تا رسیده به هم تبار آواره اش: 

؛ پابلو نرودامیزی بر بلندای ماچیو پیچو به میزبانی  : شاعر زن و سرنیزه؛ هر سه نشسته پشتنِزار قَبّانیدر دستِ 

که بیانگر میزان توانش زبان  diction /توجه به لحنِ بیان واژه بندی، یعنی سیاق کالمبا .ندابه مشاعره مشغول

 :شعر است، به بسامد کلماتی کلیدی می رسیم

ژخیم، عاشقانه، حسرت، پرنده ها، توفان، آزادی، انسان، دیوانه، هدفی زیبا، قلب هایمان، گورستان، چنگال د 

غریبی مرغان دریایی، محبوبم، چهل سال از مرگ ما گذشته است، سهم تو، آیینه، رکاب می زند دختر گیسو به 

باد داده، روزی وطنم را بر می دارم و به جایی دور می برم، چراغ، صلح، دخترک تن داده به داغ نان، سایه ام آه 

شغال شغاالن، روزهای خوب خواهد آمد، مردان ناکارآمد زنانی پیچیده در لفافه، شعله های می کشد، در وادی ا

الی پنبه می گویند روزهای خشمگینی پیش روست، این عشق مگر وطنم نیست؟، نفس نفس می زنم روی 
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ها هم  تختخوابی ... پر از فنرهای حرّاف، جعبه سیاهِ ما، رپ رپه های واژه، عشق یک ماراتن است، لباس

  ...شخصیت دارند

پس، او جهان را دو  24ص.  17/ سروده ی مگر شعر مگر عشق.. !برای دیوانگان عالجی نیست :ی شاعرنسخه

و شجاعانه در برابر حرامیان سینه سپر می  21، ص. 11/ سروده ی آدم ها و سیاستمداران...: قسمت می کند

  21، ص. 20سروده ی برایش بخوانم زنی آن سوی تر.../ پیش از آن که شلیک کنید بگذارید شعری  ...:کند

 : او، بیانیه ای نه تنها سیاسی، انسانی جهانی است تِحجّ و این اتمامِ

  05 ، ص32/ سروده ی شاعران رنج سکوت مردمانِ سرزمین خود را به دوش می کشند

 :وامدار تلذذ از این سروده های زیبا، ذکر سه نکته را بایسته می بینم

( را در راستای 55اول ماه می)سروده ی  

اعالم مشاهیر  خوانشی خوش، تبعیت از ثبت

ی ملی و مهمتر، مورد نظر کتابخانه

معروفیت جهانی آن، اول ماه مه بنویسیم. و 

( صحیح 51اسکار نبرده بمیرد شاعر) :دیگر

تر و بهتر می بود، در تجانسی خوش آهنگ 

این که  باشد. گو "نوبل نبرده بمیرد شاعر"

می دانم قباد عزیز آگاهانه و به قصد آشنایی 

 . زدایی این ترکیب تازه را عرضه کرده است

قباد حیدر، با وجود تنگناها، هم چنان  

؛ "چارلی و بانو"و  "رسیدن به دور" :نستوه به پیش می رود، افزون بر کتاب های داستان چاپ شده اش مانند

را دوازده سال است  "مرگ بلوط"و اثر سور رئالش  "آرزوهای کوچک"ند ، داستان بل"باالنس"نمایش نامه ی 

 .صیقل می دهد

  1041هاشم حسینی، شنبه شبِ هجدهمین روز از نخستین ماه تابستان  

 است. همنتشر و در کمتر از دوماه به چاپ دوم رسید 1041نی رنگ در  کتاب را نشر

 تهیه کنند. 41123514742؛  ازهمراه سفارشا با رعالقمندان می توانند کتاب 

 

 بازگشت به نمایه
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 بهارزمستانِ بی
  ابراهیم یونسینامۀ خودنوشت زندگی

 

ابراهیم »ا تاریخی که امّ ؛«...آن جایی بیابم کنم تا در تاریخِست، و من ورود میما کوچکِ ها تواریخ شهرِاین»

های کردستان است. این کتاب تر از تاریخ بومی شهر و آبادیوشته، چیزی بیشن« بهاربی زمستانِ»در « یونسی

روزگار به هم  سرد و سختِ ی بزرگ که در زمستانِت است، یک خانوادهای از زندگی یک ملّخودنوشته

 چسبند تا زنده بمانند و دوام بیاورند. می

ی تمام نمای خودمانی است. این اثر مانند آینه ساده و حالِ نگاری یا شرحِاین کتاب چیزی بیش از یک خاطره

است. یونسی این کتاب را در  74و  54ی تا دهه 1344های آغازین وقایع تاریخی، اجتماعی و سیاسی در دهه

 آن را منتشر کرده است. 21سال در  نگاه انتشاراتِبه پایان رسانده و  51سال 

رتی دوگانه ن کتاب همان تماشاچی دانا و آگاهی است که صویونسی در ای«. بیندتماشاچی صحنه را بهتر می»

کند، کمی هم دورتر ایستاده و که داستان و وقایع زندگی خودش را بازگو میاین حینِپیدا کرده است، او در

 شاهد جریان زندگی در جهان اطرافش است. 

رسد. او در زندگی خود بهاری ه پایان میاش از زندان بشود و با رهاییاین نویسنده آغاز می دِاین کتاب با تولّ

خواهی شود و بهای این آزادیبیند. سودای آزادی و آزادگی زودتر از چیزی که فکرش را بکند، نابود مینمی

 هشت سال زندان است. 
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کرد. تنها تری میهای مردی که فکرهای بزرگی داشت و کارهای بزرگبهاترین سالهشت سال از گران

اش هستند. کسانی که از ازل تا ابد با او بوده و خواهند بود. و زندگی او، خانواده رمقِکم هارِهای بجوانه

 «. اند...کشند، افراد خانوادهتنها کسانی که انتظارمان را می»کند که کتاب اعتراف می جاست که در پایانِاین

های رویانمایی که تا کتاب دنبال کرد. واقعیتتوان در این تی نویسنده را به خوبی میفکری و شخصیّ رشدِ مسیرِ

قدرها هم بیند که دنیا آنتازه میشود ویکی روی سرش هوار میساخت، یکیاش را میی زندگیلودهدیروز شا

 جای قشنگی برای زندگی کردن و عشق ورزیدن نیست. 

چه خوشحال بودم که به آلمان رفتم، و پس از پایان جنگ جهانی دوم از فرانسه برای معالجه به آلمان می»

در کمتر از چند دقیقه « رفتم. غمی نداشتمی برادر میها آریایی. برادری بودم که به خانهرفتم: ما آریایی، آنمی

داند تا خودش را ماند از این که چرا انگلیسی نمیو تنها حسرتی باقی می« فهمید که عربم»شود به تبدیل می

 ایران است.  معاصرِ تحسین شده در ادبیاتِ یکی از آثارِ ،بهاربی زمستانِ کامل و روشن معرفی کند.

های زندگی را هم به روایتی ترین واقعیتدار، حتی تلخبا زیرکی توانسته با کالمی طنز و نیش این نویسنده

هایش حرفجذاب و خواندنی تبدیل کند. جادوی صداقت و سادگی کالم این نویسنده است که خواننده را پای 

 برد. پای خود در صفحات کتاب پیش مینشاند و او را پابهمی

های نوزادی و کودکی با دوران نوجوانی و بزرگسالی کامال متفاوت است. انگار واقعا نویسنده در بخش کالمِ لحنِ

 کند. بیند و برای خواننده تعریف میها را میدنیا و آدم ،خود کوچک است که از دیدِ همان ابراهیمِ

کند. اما همین کالم درخورِ های بلوغ فکری و رفتاری در کالم نویسنده نمود پیدا میهدر دوران نوجوانی جرقّ

کند. انگار یونسی با هر های اجتماعی و سیاسی دوران، لحنی خشک و خشن پیدا میمردمی و تنش مبارزاتِ

 کند. را هم با خود همراه میبالد و خواننده شود و میفصل این کتاب بار دیگر زاده می

دانند های قبلی باشند. حاال چیزهای زیادی میهای این کتاب، مخاطبان همان آدمبعید است با درک عمیق پیام

ها دید، ها و خیابانها را در پستوی خانهتوان آنهای گذشته اتفاق افتاده، اما امروز هم میکه هر چند در دهه

 ده باشند و لباس مدرن و زیبایی پوشیده باشند.هرچند نام جدیدی پیدا کر
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 عرب زنانِ نویسندۀ
 گردآورنده و مترجم: دالیا کهن مور/ برگردان فارسی: علی جعفری

  
 مایا زیاده                                  اهل اردن "سُحیر التال"                               

 

این امید که متولیان، خدام و اذن ام، بهفارسی ترجمه کردهکتابی است که بهعنوان  "عرب زنانِ نویسندۀ"

را بدهند. و چون یقین دارم چنین زاده ممیزی ابن ارشاد اسالمی اجازه چاپ و پخش آندخول خوانان امام

 ام.قرار داده   www.savehe.com.auنشانی خود به "سایت"را در آرزویی محال است، آن

 
فرهنگ و ادب عرب  یسرمایهی عرب میراث برجسته و قابل توجهی بهی دوم قرن بیستم، زنان نویسندهاز نیمه
ن، ژانری بود که از استان کوتاه و رمادچند ادبیات عرب از پیش فرهنگ روایتی خود را داشت، اما  اند. هرافزوده

شناخته  "ضهلنبا"نام مورد توجه قرار گرفت. فرهنگی که به ،اواخر قرن نوزده و اوایل بیست با نفوذ فرهنگی غرب
آمده است. لزوم شکل کامل درنیعام نیافته و به یتقبولممعنی اشکال تجربی جدیدی که هنوز شد و بهمی

ای مناسب برای نشر و گسترش و فراهم آوردن د مطبوعات که زمینهرشخصوص ارتباط کاملی بهداستان کوتاه به
باز شد. از جنگ جهانی دوم، زمانی که کشورهای عرب استقالل خود را احساس می ،دبینمیخواننده تدراک 

موقعیت  ،ثمر رساندند، با حرکتی بسیار کندهای سیاسی و اصالحات اقتصادی را بهمشیها خطو حکومت ندیافت
-نه تنها امکان خواندن و نوشتن را فراهم آورد، هم ،تری یافت. تحصیالت رایگان و اجبارینیز ثبات بیش زنان

ای برای جامعه و زنان تدارک دید. حضوز زنان در زندگی اجتماعی افزوده شد و های شغلی تازهچنین موقعیت
ارتقاء مرکز تولیدات فرهنگی امی از حاشیه بهآرزنان بهنیز های ممکن نفوذ یافت. در زمینه ادبیات همه زمینهبه

 جا که حضور ایشان قدر و اهمیتی شایسته یافت.. تا آنیافتند

مند و عام برای بیان و گویی دارد، ابزاری قدرتتر در جوابای از خیال که مسئولیتی کمداستان با لفافه
-زنان نویسنده هنر داستان نویسی را در زمینه انتقادات اجتماعی نزد زنان نویسنده گردید. در نیم قرن گذشته،

ی روان اولیه از نویسندههای برجسته در میان پیشهای موضوع، محتوا و تکنیک گسترشی عظیم دادند. چهره

http://www.savehe.com.au/
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ی سوری و نویسنده "1111 -11سُحیر القلماوی "ی مصری نویسنده "1227 -1101مایا زیاده "فلسطینی 
 توان نام برد.می "متولد 1112الفت االدلیبی "

 
ای ی ادبیات عرب رشد قابل مالحظههای اخیر حضور زنان از نظر تعداد و نفوذ در پهنهکه در دههبا آن

گوی شمار است. مضاف بر آن، زنان هنوز نماینده و سخنداشته است، هنوز شمار زنان در برابر مردان انگشت
میانی و باالی جامعه با برخورداری از تحصیالت و منابع مورد تر اینان از طبقات همه اقشار جامعه نیستند. بیش

داری ی خانهکند و زنان گرفتار مشاغل روزمرهداد میسوادی بیرشد که بیلزوم کارشان هستند. در جوامع رو به
بتوانند  زنان باید پول کافی و اتاقی برای خود داشته باشند، تا"است که گفته "ویرجینیا وولف"نهاد هستند، پیش

 هنوز تحقق نیافته است. "کار نویسندگی شوند.دست به
چنان های ریخته بر سر راه نیست، آنداستان مانند سنگ "چنان که ویرجینیا وولف توصیف کرده است:آن

هر چهار که احتمالن در علوم وجود دارد، بلکه مانند تارهای عنکبوت است که با ظرافت تمام بافته شده و به
آمده است، بلکه کار و کوشش وجود نیل گریده است. این تارها بوسیله موجود مجردی در هوا بهجهت وص

-ای که در آن زندگی میهمه امور مادی مانند سالمتی، پول و خانهانسانی در تالش خستگی ناپذیر زندگی به

 کنیم، مربوط است.
ی خاصی که زن در ارتباط با جامعه

-برند، نوشتهر میسی عرب در آن بهنویسنده

عدم وجود فضای الزم برای ها توجه کافی به
تعلیم و تربیت زنان اقشار و طبقات پایین 

 جامعه ندارد. 

برعکس شمار روزافزون تعداد زنان 
-تواند، بهتر کسی از ایشان مینویسنده، کم

کار خود بپردازد. فشارهای عنوان نویسنده به
دارد. باید توجه نویسندگی بازمیمالی، اموری هستند که آنها را از پرداختند بهخانواده، کار تمام وقت و فشارهای 

داشت، داستان نویسی شغلی نیست که در دنیای عرب، مرد یا زن بتواند با آن مخارج زندگی خود را تامین کند. 
گ مصر مشغول کار نیز تا دوران بازنشستگی در وزارت فرهن "نجیب محفوظ"ی نوبل ادبیات، ی جایزهحتی برنده

 بود.
 

استاد دانشگاه  "رضوا آشور"گذراند و با دو شغل پزشکی و نویسندگی روزگار می "نوال سعداوی"از زنان  
عالیه ممدوح، فوزیه رشید، مونا راقب، فضیل الفاروق و هدایه  "و "لطیفه الزیات"و  "سُحیر القمآوری "بود. 
دیپلمات بود. کار نویسندگی این  "راضیه عباس االی رانی"گذراندند. نگاری روزگار میاز طریق روزنامه "سعید

 راه بوده است. واره همداری همداری، همسر و بچهزنان در کنار مشاغل خارج از خانه با خانه
پردازد، همیشه با کار نویسندگی میی آزادی اندیشه نیست، زنی عرب که بهتامین اقتصادی هر چند الزمه

نوال "جا که گاه ناشری برای چاپ اثرش پیدا نشود. رو بوده است، تا آنهایی برای کارش رو بهتفشار مخالف
چاپ رساند. کتابی که با محرماتی که را ابتدا در بیروت به "زن و جنسیت"اولین اثر غیر داستانی خود "سعداوی

دقانه برخورد کرد. کتاب سبب های ناموسی صاچون باکرگی، ختنه و قتلاند، همزن را در محاصره گرفته
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بهداشت اخراج  در ورزارت "بهداشت و آموزش زنان"فریادهای خشمی شد که او را از کار سرپرستی اداره کل
چنین ی دیگر او که در بسیاری از کشورهای عربی ممنوع اعالم گردید. همکرد. یا در مورد کتاب آگاهی دهنده

 1173سال در بیروت به "ماهسفینه آروزها به "نامهای خود را، بهداستانای از در لبنان مجموعه "لیال بعبکی"
اصول اخالقی شد. اعالم جرم بر دلیل توهین بهی دادگاهی او بهها و محاکمهچاپ رساند که باعث فحاشیبه

ا او را هایش بود. هر چند در دادگاه تبرئه شد، امانگیز در خصوص جنسیت یکی از داستاناساس شرحی هیجان
 های دیگرش باز داشت. از چاپ کتاب

در اُمان شد. او در داستانی  1121در سال  "دار"نام دچار دردسری بزرگ برای چاپ داستان کوتاهش به
آلت تناسلی مرد اعدام شده مانند  "گویدی اعدامی در حضور مردم را شرح داده و میروایی صحنه -سورالیستی 

-دار کردن احساسات مردم بهجرم توهین و جریحهدراز  شده است. داستان او را به یکی از خدایان آلت پرستان

زبیه "زندان رفت. آور محکوم شد و جریمه گردید و برای مدتی بهدادگاه کشید. طبق محاکمه طوالنی و رنج
گیر شد. در ابوظبی دست 1121در امارات متحده عربی نیز دچار رنح و محنت بسیار شد. در سال  "الخمیس

 پنج ماه زندان محکوم گردید.ای برای سرودن قطعه شعری بههیچ محاکمهبی
 

ی عرب، با مخالفت و اضافه بر سانسور دولتی، زنان نویسنده
اند. دشمنی افراد خانواده خود برای کارهای نوشتاری مواجه بوده

اول با مخالفت پدرش برای نوشتن، برخورد کرد و پس  "الیفه رافت"
طالق اجباری تهدید پدر، شوهرش علم دشمنی را برداشت و او را بهاز 

کرد. این تهدیدات تا مرگ شوهر ادامه داشت، پس از آن الیفه فرصت 
دست آورد. نوال سعداوی مجبور ی آثارش را بهچاپ و انتشار آزادانه

های ادبیش شد. در خاطر فعالیتاش بههای دوگانهجدایی از ازدواجبه
خصوص پدر و شوهر، چه ها، طرز تلقی افراد خانواده، بهنمونه تربیش

مترقی و چه بنیادگرا، اثری سخت و ناهنجار بر حک و اصالح و نشر 
 جا گذاشته است.آثار ادبی زنان به

 "هزار و دومین شب"اش بر بار در مقدمهاین وضع اسفبه "یوسف شرونی"ی بزرگ منتقد و نویسنده
-مردان در محیط شرق میانه، نمی"نویسد:ی مصر اشاره کرده و میب از آثار زنان نویسندهاولین مجموعه منتخ

ویژه که آن کار کمی از زحمت او در به کاری بزنند.زنان اجازه دهند در کنار او دست بهخواهند بهتوانند و نمی
ی استقالل اجتماعی بدهد. اجازه زنشتواند، بهسختی میدست آوردن مخارج خانه بکاهد. مضاف بر آن مرد بهبه

عنوان کار دوم و تابع کار خارج از خانه، مقاومت همین جهت سرسختانه در برابر تلقی کارهای خانه بهدرست به
ای درونی است که تحت فرمان زن قرار خواهند، قبول کنند، خانه جامعهعبارت دیگر، مردان هنوز نمیکند. بهمی

 "دارد.
دهد. او در شکلی دیگر شرح میبه "مبارزات روزمره"شناس مراکشی، در کتاب معهفاطمه مرنیسی جا

شدت در فرهنگ ما دو ابزار که به -،"گوید:گر  و نویسنده است، میعنوان زنی مراکشی که تحلیلتجربیاتش به
 "گوید:آمیز میاو با لحنی طنز "مندی وجود نداشته.کنند: در میراث ما هیچ زن دانشمردانه است. ادعا می

های شکلگونه بهاند، چهخود اختصاص دادهانحصار های اجتماعی ما را بهآموختم و شناختم، مردان که ارزش
-ام تحقیر میچه را من بیان کردهها آنکنند، تا مرا از بیان تفکرات خود باز دارند. آنافکنی میمختلف وحشت
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-چه را تو میاولن آن"گویند: که میگردد. دیگر اینشان باز مییافکنهمان روش وحشتکنند، که این خود به

ات داللت بر موضوع ندارد.) از نظر مطابقت با گفته" میراث فرهنگی(. دومنگویی بسیار مهم است) در ارجاع به
ر قابل رابطه دو جنس انسانی گسست ناپذیر و غی"رسد: این نتیجه میعلوم.( او برای خنثا کردن این شایبه به
 "پیشبینی، تحت شرایط طبقاتی قرار دارد.

سبک ایشان، چه شان را تحت شرایط مردان و بهبایست خود و تفکراتی عرب میاز ابتدا زنان نویسنده
گوید: کوشش ی مصری مینویسنده "سلوا بکر"خواننده، ناشر، منتقد و خبرگان فرهنگ و ادب، بیان کنند. 

ویژه در های مختلف است، بهفرسایی در زمینهرو است، تحمل توانعرب با آن رو به ی زنوحشتناکی که نویسنده
هایی کهنه و فرسوده ای که ذاتن بینادگرا و متعصب با ارزشسواد هستند، و جامعهای که اکثریت مردم بیجامعه

ی سیزیف مانند افسانهمای نویسندگی هدر چنین جامعه  هستند. اینان از بنیاد ارزشی برای زن قایل نیستند.
 "است.

کار خود ادامه داده و رو هستند، ایشان بهی عرب با آن رو بهی این مشکالت که زنان نویسندهرقم همهعلی
ی دنیا ترجمه شده و های زندهزباندار عرب بهکوشند، خود و افکار خو د را بیان کنند. آثار بسیاری از زنان ناممی

 اند.جهانی یافتهایشان ارزش و مقامی 
دو بخش تقسیم نویسندگان عرب ممکن است به

کنند، شرقین، شامل شوند. آنانی که در شرق زندگی می
مصر، عربستان، سوریه، اردن، عراق و ساکنان خلیج فارس 

-برند، مغربین، نامیده میسر میشود. آنان که در غرب بهمی

د. از نظر شوند و شامل مراکش، تونس، لیبی و الجزیره هستن
شکلی دیگر تاریخی و فرهنگی این بخش از جهان عرب، به

رشد و نمو یافت. تسلط اروپاییان و استعمار ایشان در قرون 
های بندی گردید. سرزمیننوزده و بیست، باعث این تقسیم

شرقی عرب مصر، عراق و فلسطی تحت تسلط انگلستان بود، 
جزیره، تونس و های عربی غرب مانند الکه سرزمیندر حالی

وسیله فرانسویان تسخیر شده بود. حکام استعماری فرانسه طرح و نقشه چند فرهنگی را نپذیرفته و با مراکش به
توان بسیار تعلیم زبان و فرهنگ خود را اجباری کردند، تا از این طریق بتوانند، زبان و فرهنگ بومی را تغیییر 

زبان فرانسوی وجود آمد که ترجیح دادند نیات و مقاصد خود را بهبهگرا دهند. از این رو نسلی تمامن فرانسوی
شان محمد دیب و کاتب یاسین راه معاصرینای جمیله دبیچه و آسیه جبر همی زن الجزیرهبیان کنند. نویسنده

ن چون ادریس چرابی و تونسیانی مانندآلبرت میمی همه از این دست هستند. اما استعمارگراو مراکشیانی هم
-بهرهها بهدانستند. آنزبان و فرهنگ بومی نداشته و آموختن فرهنگ و زبان خود را الزم نمیانگلیسی توجهی به

 تر راغب بودند.ها بیشهای مالی، جغرافیایی و سیاسی این سرزمین

 
 بازگشت به نمایه
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 ز زن تا زمین ا
 نرگس مقدّسیان

 

تر در که پیش «زمین تا نز از» رمان موضوع
با یادداشت فریبا  22شمارۀ  گنژرا

 نامش از که طورهماندیم، منتظرظهور آشنا ش
 محیط زنان، هایدغدغه و مسائل آید،برمی
 و اجتماعی رمانی. است پاک زمینِ و زیست
 در اغلب هایشداستان که اقلیمی
 فقیرنشین محالت رشت، هایکوچهپسکوچه
 لندفیل زبالۀ نزدیک ایشالیزاره و حومه
 اول راوی دو دید، زاویه سه با رمان. گذردمی

 کل دانای راوی یک و( شوهر و زن) شخص
 روشنک) روشنک نام به زنی ذهن به محدود

 زنان، حقوق پیشگامان از تاریخی، شخصیتی نوعدوست، روشنک. شودمی روایت متناوب هایفصل در( نوعدوست
 دیگر و رشت، دخترانۀ مدرسۀ اولین مؤسس و «نسوان سعادت پیک» مدیرمسئول ت،رش نگارروزنامه زنِ اولین
 اح،سیّ فاطمه صدیقی، جمیله روستا، شوکت همچون مشروطه، از بعد دوران در گیالن پیشرو تاریخی زنان

 در و داستان حالِ زمانِ در هریک هاشخصیت این. دارند حضور رمان این در میرهادی، توران و صمحصّ مهکامه
 .کنندمی ایفا نقش داستان رویدادهای و حوادث طی در جامعه، کنونی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، شرایط

 

 خوانیم:در قسمتی از کتاب چنین می

کوه از دور نمایان شد. کمی که در سرباالیی به سمتش رفتیم، جنگل شدیم، آشغال ی داخِل که وارد راه باریکههمین"

دیدیم که رود را میشد. از دور سیاهشدیم، صدا بلندتر میکوه نزدیکتر مید. هرچه به آشغالصدایی به گوشمان آم

زد. رنگ روشنک کس حرفی نمیآمد. هیچما می کوه به سمِت آشغال از   خورانپیچ و تاب ،پروارِر مثل یک سیاه ما

درخت نبودند.  اند. مثِل ها جور دیگری شدهکوه، درختپریده بود. صد متر دیگر که جلو رفتیم، دیدیم نزدیک آشغال

 ..."زنانه پیدا کرده بودند هیکِل 

صفحه  125توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در  1044در سال  «زمین تا زن از»چاپ  نخست کتاب 
 هزار تومان منتشر شده است.  25و به قیمت 

 لینک خرید کتاب در سایت ناشر

http://roshangaran-pub.ir/bookshow/B524201023 

 بازگشت به نمایه

http://roshangaran-pub.ir/bookshow/B520849423
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 نقابروغ، شعرِ بیدشعرِ بی
 کوبعبدالحسین زرّین

 
 طی کوبن زرّینعبدالحسی که است ادبی هایبحث و هاآموزه مجموع "نقابدروغ، شعرِ بیشعرِ بی"کتاب 
 فصل بیست از کتاب. است گفته سخن هاآن از پراکنده صورتبه و داشته خود دانشجویان با تدریس هایساعت
 ها قالب بیان، و معنی و لفظ باب در صحبت ادب، و شعر شناختِ و نقد شامل آن مطالب عمدۀ که شده تشکیل

 شعری، روش وعروض، قافیه و وزن شعر، و قصه ،بدیعیات و شعری صنایع شعر، معنی و مقصد شعر، اهداف و
 جا به شعر برای اسالمی ادبیات از آنچه افالطون، و ارسطو های آموزه باب در مقایساتی عامیانه، شعر و نمایش
دربارۀ این اثر  احسان طبری .باشد می هانوآوری و حال نقدِ و حال اقتضای و معنی نقد، و فلسفه مانده،

واقعیات و  "نقابدروغ، شعرِ بیشعرِ بی" یافتند در کتابچه که گذشتگانِ ما بدان دستآندربارۀ " :گویدمی
هرجهت که در قیاس با زمانِ خود جالب است، بهامثلۀ مشخصِ تاریخی بسیاری آمده است. این دستاوردها، با آن

رۀ نقد و تفسیرِ هنری، دنیا، )دربا "شناسی به معنای امروزی تفاوتِ کیفیِ جدّی دارد.با فنونِ ادبی و ادب
  (7، شمارۀ1352سال

 ،خواه جزئی و خواه کلی ،های شاعرانه هر بحثی کرده شوددر باب شعر و آفرینش" است: آمده کتاب آغاز در
ادبی. خودِ شاعر هم وقتی در شعر خویش الفاظ و معانی را سبک  شعر یا نقدِ به یک تعبیر نقد می شود. نقدِ

تی کار خود را مرور و اصالح می کند، وقتی در باب شیوه ی کار یا هدف و ذوق خویش سخن سنگین می کند، وق
می گوید، دیگر شاعر نیست منتقد است. حتی بعضی شاعران مثل امیرخسرو دهلوی در نقد شعر خویش هم 

قد الزم است تا انصاف به خرج داده اند و هم زیرکی. مثل یک منتقد واقعی... گمان دارم این وزوز نیش آلود منت
شاعر دنیای اطراف را فراموش نکند و یادش بیاید که غیر از خود او دیگری هم در دنیا هست. فقط با این احساس 
است که او مسئولیت خود را درک می کند و حاضر می شود به جامعه و زمان خویش حساب پس بدهد. با اینهمه 

یاد نکند و به او طعنه نزند. اگرچه فقط همین اندازه باشد که کمتر شاعری هست که از منتقد با خشم و نارضایتی 
 ".در جواب عیب جویی او شانه ها را با بی اعتنایی باال بیندازد

 جاویدان نشر ،01۶1 بهار چهارم، لینک دانلودکتاب، چاپ

 بازگشت به نمایه

https://ketabha.org/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8/
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 هر گُلی بوئی دارد
 ژاله اصفهانی )سامان(

 

عاری از حاوی برگردان اش "هر گُلی بوئی دارد"کتاب 

 رسول رضا، رسول شِوچِنکو، تاراس گورکی، ماکسیم

... دیگران ، صمد ورغون وپوشکین الکساندر ،حمزتف

 "سامان"نام مستعار ها را با آناصفهانی که ژاله  است

ترجمه کرده و در  1357تا  1307های در بین سال

 1370صفحه توسط نشرِ دوران، لندن، سال 52

اف کتاب به همت دیپیمنتشر شده و اخیرا فایل 

 باشگاهِ ادبیات در فضای مجازی انتشار یافته است.

 

 

در این دفتر ها را برگردانِ آناشعاری که 

 خوانیم: می

 باش، (/ منتظر0۲15-0۲۲4)شِوچِنکو تاراس (/ وصیّت،0۲۶۲-091۶)گورکی ماکسیم توفان، مرغِ

 ورغون، صمد شدی، پیر چه زود / شاعر(0905-0919)دوّم جهانی جنگِ از نامه نف،وسیم کنستانتین

 پول، +فروشم (/ ایران می0901-09۲0)آذربایجان رضا، رسول (/ بپرس،091۶-095۶)آذربایجان

 حمزتف، رسول گفت، شاعری+ چون دی+ سنگ بر (/ بزن0۲۶2-0900)آذربایجان صابر، اکبرمیرزاعلی

 سرگئی ایرانی، های(/ نغمه0۲11-0199)پوشکین آلکساندر ماهی، و گیرماهی (/ قصّه0924)داغستان

 (0۲95-0925)نینیسه

 لینک دانلود کتاب

https://drive.google.com/file/d/0BLHAIahDmPC۲fqPLddzLH1yauY01IpTm/view?usp=sharing 

 

 بازگشت به نمایه

https://drive.google.com/file/d/1BLHAIahDmPC8fqPLddzLH3yauY13IpTm/view?usp=sharing
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  ستودنی و نظیربی داستانی، من غمگینِ چهرۀ
 محترم میرعبداللهی: ررسی کتاب ازب

 
 Heinrich Boll (1911 - 1981) ل هاینریش بُ 

 

 کاکایی تماشای سرگرم متروک بندری ساحل در اکنون و است شده آزاد زندان از تازه که است جوانی مرد راوی
 .گیرد قرارمی اش شانه روی پشت از دستی ناگهان .ستها

 !بیایید من با  -

 .است نکرده نشخوار قانون جز هاستسال و ماندمی وحشی گاوِ به که جدی قیافۀ با است پاسبانی صدا صاحبِ

  :پرسدمی جوان

 چیست؟ من بازداشت دلیل -

 :دهدمی جواب کوتاه خیلی پاسبان

 !کنید خوشبختی احساسِ که موظفید شما قانون طبق "!شما غمگین قیافه"-

 غمگین قیافۀ داشتن جرم به و زنندمی کتک را او. میشود آغاز بازجویی و بردمی پاسگاه به را جوان مرد پاسبان
 زندان سال پنج به بشاش ای چهره داشتن بدلیل آن از پیش کهچنانهم. کنندمی محکوم زندان سال ده به

 .بودند کرده محکوم

 در و شهروندان زندگی شئوناتِ تمام در شرمانهبی که توتالیتر و خواهتمامیت رژیمِ یک ضدّ بر گزنده داستانی
 آیا ندارد کاری که پاسبانی. است هاییرژیم چنین نمادِ پاسبان. میکند دخالت جامعه افراد خصوصی روابط
 !معذور و است مامور. است قوانین چرای و چون بی اجرای تنها او وظیفۀ کهبل ،نه یا هستند درست قوانین
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 نامیده خیانتکار خوکِ باشد مخالف کس هر. کنند اجرا مو به مو را قانون باید شهروندان همه داستان دراین
 منتقد. کرد سرکوب راآن باید کند بلند سرها میان از سری اگر. افتدمی قانون با سروکارش درنگبی و شودمی

 "..باد بر دهدمی سبز سرِ رخسُ زبانِ" چون. بترسند باید همه. ندارد اییهنظام چنین در جایی

 اشبشّ بعلت دیگر زمانی و غمگین چهرۀ بدلیل زمانی را انسان که ای جامعه چنین در: پرسدمی بل هاینریش
  چیست؟ بیچاره شهروندِ تکلیفِ کنند،می محکوم بودن

 :دهدمی دردناک پاسخی خود و

 ".نداشت ای چهره اصالً که کوشید باید"

 چند مبتالی چهره بر زدن ماسک با و ریا و دروغ با همیشه افراد ،خواهتمامیت هاینظام در که ستااین
 و سازیهمِرَ چون. دید متفاوت و متمایز را آنها تواننمی وقتهیچ! صفتبی و اندچهره چند. شوندمی شخصیتی

 .است هاییسیستم چنین بنیادین اصول از یکی منشیهگلّ ترویج

 چهره چند و صفتبی جامعۀ در چگونه که گرفت یاد توانمی. آموخت بل هاینریش از اینها از بیش بسی توانمی
  .کرد مراقبت خود از ،اند زده نقاب همه که

 رزه و داشت پاس را انسانی اصالتِ. کرد ازخود حفاظت جایگزینِ را خود از حمایت توانمی فوکو، میشل بقول
 .نرفت

 پرسشی ماندگار اثرِ این دراو . رساند پایان به م 1132 سال در را گالیله نمایشنامۀ. کرد یاد هم برشت از میتوان
 چیست؟ ،راندمی حکم ستم که روزگاری در روشنفکر طبقۀ مسئولیتِ: کشدمی پیش را

 .دادن اشاعه را حقیقت: است این برشت پاسخ

 داد؟ اشاعه را حقیقت میتوان راهی چه از است مستولی جا همه بر ترس که دورانی در اما

 ."قانونی غیر طریقِ از حتی. باشد میسر که راهی هر از": دهدمی جواب برشت

 !آلبرکامو شیوه به خود صدای حفظ حقیقت، به پایبندی ازخود، حمایت خویشتن، به وفاداری

 "!ازمتیراندتک یک من": نوشت هانازی سیاهِ روزگارِ در کامو

 خواهتمامیت رژیمِ یک برای همه از بیش که امری. نمود حفظ را خود یگانۀ صدای و بود تیراندازتک توانمی ،بله
 .است آزاردهنده

 نویسنده بوکصفحۀ فیسبرگرفته از: 

 

 بازگشت به نمایه

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LFE1aWkXKfftG95C4YgqTPmakoBdamJPFmiwzk7E9oPZKujQxpUcrKMY5KgRAXEDl&id=100004607144260
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 شد IREEDجهانی ۀجایز ۀقایینی برند زهرهدکتر 
های تنگ و ست گرم، بر دلآفتابی دست، تابِش  خبرهایی از این": ضمن انتقاد به عملکرِد صدا و سیما عباس جهانگیریان

گویم به زهره قایینی، این بانوی شریف، کشورمان. تبریک می کودک و نوجواِن  اِت ای خوب برای ادبیّ آینده و نویِد  ،ردَس 

 ".اّدعابزرگ و بی

  

در نشست نمایشگاه   (IBBY)فتر بین المللی کتاب برای نسل جواند ،به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا

، نویسنده، پژوهشگر و زهره قایینی را معرفی کرد و IREED مللی کتاب کودکان بولونیا برندگان جایزهالبین

نادر و  زهره قایینی .، ترویجگر از کشور کانادا برندگان جایزه شدندJane Kurzمروج از ایران و جین کرز، 

وی شورای کتاب کودک معرفی خوانم( از سمن می) IREAD ۀعنوان نامزد ایرانی دریافت جایز به موسوی،
 .شده بودند

ای برای مروجان برجسته ، اخیراٌ جایزه(IBBY) المللی کتاب برای نسل جوانبنیاد شن ژن در چین و دفتر بین
، به منظور تشویق تعهد پایدار در قبال ترویج کتابخوانی؛ با این امید IREAD اند به نامکتابخوانی ایجاد کرده
به همه مردم کره زمین گسترش یابد. این جایزه مشوق افرادی است که حداقل سه سال، با  که ترویج کتابخوانی

های مختلف آن، با کودکان و نوجوانان فعالیت کرده باشند و نوآوری و خالقیت، در زمینه خواندن و شیوه
 اب برای نسل جوانالمللی کتعنوان شاخه ملی دفتر بینشان تداوم داشته باشد. شورای کتاب کودک بهفعالیت

(IBBY) کندنامزد این جایزه را انتخاب و به این جایزه معرفی می. 

گذاران موسسه پژوهشی فرهنگ و تاریخ کودکی، از پایه زهره قایینی مدرس، نویسنده و پژوهشگر در گستره
کتاب  نویسنده ده جلدی تاریخ ادبیات کودکان و اصلی مجموعه تاریخ ادبیات کودکان، یکی از دو نویسنده

 پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و برنامه های کودکان است. او در حال حاضر مدیریت مؤسسهتصویرگری کتاب
 .را بر عهده دارد« با من بخوان»ترویج کتابخوانی 

 ترین و معتبرترین جایزه ترویجآساهی ـ ایبی، برجسته جایزه برنده 2417در سال « با من بخوان»ی برنامه
المللی تاکنون پنج بار پیاپی از سوی چند نهاد بین 2411کتابخوانی در جهان شد. همچنین این برنامه از سال 

https://www.irna.ir/news/84692644/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-IREAD-%D9%85%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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ادبیات کودکان و نوجوانان و دومین  ترین جایزهجایزه آلما(، بزرگ)یادبود آسترید لیندگرن  نامزد دریافت جایزه
 .جایزه بزرگ ادبیات در جهان، شده است

شود، به ترویج کتابخوانی برای کودکان محروم و کودکان در اجرا می 1321که از سال « من بخوانبا »ی برنامه
کوشد می« های باکیفیت بخوانندکودکان حق دارند کتاب همه»شعار اصلی  پردازد. این برنامه بر پایهبحران می

ها ل زندگی به این گونه از کتابهای مناسب و باکیفیت را به دست کودکانی برساند که در شرایط معموکتاب
 .دسترسی ندارند

وگو و بر تقویت سواد پایه و سهیم شدن کتاب با کودکان و نوجوانان با روش بلندخوانی، گفت« با من بخوان»
تری بر ذهن و زمان با ایجاد لذت و شوق خواندن، تأثیرگذاری ژرفنمایش در پیوند با کتاب تمرکز دارد تا هم

های مناسب و باکیفیت و گذارد. این برنامه بر اساس این رویکرد، افزون بر گزینش آگاهانه کتابجان کودکان ب
ها را در های گوناگون، مربیان و آموزگاران و خانوادهرساندن آن به دست کودکان، تالش دارد با برگزاری کارگاه

 .یوند با آن توانمند کندهای در پهای آموزش خالق سواد پایه، بلندخوانی و فعالیتزمینه شیوه

طور آشکار و نهان طور رسمی و غیررسمی، بهها، بهقایینی در این سال با هدایت زهره« با من بخوان»ی برنامه
خوانی در ایران تأثیر مثبت داشته است. برای همراهان این برنامه همیشه و های ترویج کتابروی دیگر برنامه

بینند، که ها میکنند و تأثیر این برنامه را در کار آنان در ایران را مرور میدیگر ترویجگر که تجربههنگامی
شان را کتاب خواندن و اجرای های رها شده، اولویت نخستجای توزیع کتاب و ساخت کتابخانهاکنون به

پنهان کنند که توانند این حس شادی را در خود اند، نمیخوانی برای کودکان محروم قرار دادههای کتاببرنامه
اند. نادر شده سوق دادهریزیسازی و کاری برنامهبرنامه به فرهنگخوانی را از کاری پراکنده و بیترویج کتاب

همکاری دارد و کتابخانه فرهنگ که با « با من بخوان»ی موسوی، دیگر ترویجگر نامزد این جایزه نیز با برنامه
 .است« با من بخوان»های های فعال عضو گروه بزرگ کتابخانههشود یکی از کتابخانمدیریت او اداره می

 ☘☘ ☘ 

 :زهره قائینیدکتر کودک به  نویسندگانِ تبریک انجمنِ

سال « خوانممن می» ، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در پیامی دریافت جایزهایسناخبرگزاری به گزارش 
 :   در بخشی از این پیام آمده است. یک گفترا به دکتر زهره قائینی تبر 2422

نوجوان کشور و از جمله دوستان ، اهالی کتاب کودک و2422سال  «خوانممن می»ارزشمند  خبر دریافت جایزه
های عالیتهای ارزنده، همراه با فشما در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان را شاد کرد. دانش و پژوهش

 ها در خور قدردانی است؛ اما اهدای این جایزه، نشانهخوانی، بیش از اینابتکاری و تأثیرگذارتان در ترویج کتاب
ساز آشنایی روزافزون این محافل با های ارزشمند شما و زمینهالمللی از دانش و تجربهشناخت بیشتر محافل بین

 «...کتاب و ادبیات کودک و نوجوان ایران است

https://www.isna.ir/news/1401010501907/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1401010100370/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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، اخیراً به منظور تشویق تعهد پایدار (IBBY) المللی کتاب برای نسل جوانبنیاد شن ژن در چین و دفتر بین
خوانی در نظر گرفته تا این برای مروجان برجسته کتاب IREAD ای به نامخوانی جایزهدر قبال ترویج کتاب

افرادی است که حداقل سه سال، با نوآوری و مهم در میان همه مردم کره زمین گسترش یابد. این جایزه مشوق 
های مختلف آن، با کودکان و نوجوانان فعالیت کرده و اقدام آنان تداوم داشته خالقیت، در زمینه خواندن و شیوه

نامزد این  (IBBY) المللی کتاب برای نسل جوانعنوان شاخه ملی دفتر بین باشد. شورای کتاب کودک به
 .کنداین جایزه معرفی می جایزه را انتخاب و به

بخشی، کاوشگری و نوآوری در معیارهای انتخاب نامزد برای این جایزه عبارت است: پایداری، اثرگذاری، الهام
خوانی. پایبندی و احساس مسئولیت در ایجاد عشق به خواندن، توانمند کردن کودکان در های کتاباجرای پروژه

های مختلفی از قبیل ایجاد تواند فعالیتات و تداوم آن. این کار میثبامر خواندن در مناطق محروم و بی
ها، ترویج مؤثر خواندن و راهبردهایی در این راستا و های پویا در این پروژهخوانی و اجرای فعالیتهای کتابپروژه

 گر در گسترهپژوهش و نویسنده مدرس، حمایت از حق کودکان برای خواندن را دربر بگیرد. دکتر زهره قایینی
اصلی  ۀ، یکی از دو نویسند«کودکان اتِمؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیّ»گذاران فرهنگ و تاریخ کودکی، از پایه

است. وی در حال « های کودکانتصویرگری کتاب»کتاب  و نویسنده« کودکان اتِتاریخ ادبیّ»جلدی ده مجموعه
را بر عهده « با من بخوان»خوانی ترویج کتاب برنامهپژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و  حاضر مدیریت مؤسسه

 .دارد

 

 دریغ از یک زیرنویسِ ساده!

سیما تمامی اخبار ریز و درشت ورزشی را پخش و گوید: صداوعباس جهانگیریان می، به گزارش خبرگزاری ایسنا
کند، اما دریغ چندمی اروپا و آمریکای جنوبی را پخش میدسته های فوتبالِصبح، مسابقه کند و تا بوقِتفسیر می

گی افتخارآفرین نویسندگان و هنرمندان ایرانی در رسانیِ دستاوردهای فرهناز یک زیرنویس ساده برای اطالع
  !المللیهای بینعرصه

https://www.isna.ir/news/1401010602231/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87
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به گزارش ایسنا، عباس جهانگیریان، نویسنده 
برگزیده شدن ادبیات کودک و نوجوان در پی 

، در «خوانممن می»زهره قائینی برای جایزه 
  صفحه شخصی خود نوشته است:

 شرایطِ دراین که بزرگی هایانسان سیاربچه"
 کار ونوجوانانکودکان برای وقفهبی سوداگر،

نه خودشان چشمداشتی دارند و نه  .کنندمی
خسته و مردمان درگیر خود، به  این جامعه

ررنج آنان توجه های عاشقانه، دشوار و پُکوشش
 !و اعتنایی دارند

و فرهنگی و  حتی برخی محافل روشنفکری
 !بندندهای پرثمر آنان چشم میکودک و نوجوان بر فعالیت ۀهای فعال در حوزنهاد

کند و تا درشت ورزشی را پخش و تفسیر میم. این رسانه، تمامی اخبار ریزوسیما ندارمن هیچ انتظاری از صداو
ز یک زیرنویس کند، اما دریغ اچندمی اروپا و آمریکای جنوبی را پخش میدسته های فوتبالِصبح، مسابقه بوقِ

های رسانیِ دستاوردهای فرهنگی افتخارآفرین نویسندگان و هنرمندان ایرانی در عرصهساده برای اطالع
 !المللیبین

داند تا موالنا، سعدی، بیشتر می«... زیدان»، «مسی»، «رونالدو»جای شگفتی نیست اگر یک نوجوان ایرانی از 
 !ندگان کودک و نوجوان سرزمین خودحافظ، فردوسی، پورسینا و هنرمندان و نویس

کودک، مؤسسه تاریخ ادبیات  کتاب شورای در نوجوانان و کودکان برای  زهره قایینی پس از چهل سال تالش
های کتابک و هدهد و... سرانجام برای عمری تالش در راه ، موزه کودکی، سایت«با من بخوان»کودک، طرح ملی 

 IBBY تر هم جایزهپیش) .شد IBBY  iRead  دریافت جایزه جهانی خوانی، موفق بهترویج کتاب و کتاب

Asahi  را برده بود) 

تحصیل دختران نوجوان و  ها زن و کودک اوکراینی و یمنی، ممنوعیتِراندوه و بدخبرِ آوارگی میلیوندر شرایط پُ
ش بر زندگی ارد و سنگینس ۀوطنان و سایاوضاع بد اقتصادی همجوان در افغانستان، بیماری فراگیر کرونا، 

ای خوب برای آینده و نویدِ ،های تنگ و سردست گرم، بر دلآفتابی کودکان... خبرهایی از این دست، تابشِ
 .کشورمان کودک و نوجوانِ ادبیاتِ

 ".عاادّگویم به زهره قایینی، این بانوی شریف، بزرگ و بیتبریک می

 بازگشت به نمایه

 

https://www.isna.ir/news/1401010100370/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1401010100370/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1401010100370/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 )بخشِ پایانی( 04-هاخاطره-آفتابیهای بهارِبرگ
 نویسنده علی توده / بهروز مطلب زاده

 

 صبحی توفانی

 صبحی هست

 اش پیداست نه آمدن وُ نه رفتن

 صبحی هست  

 جاستها بهاش درافقکه ردّ ِتوفان

 

 

 داشت از راه می رسید. صبح روزِ ی صبح های دیگردیگر، مانند همه ، بامدادیچیزی به طلوع آفتاب نمانده بود
توام با استقامت و بردباری و تجربه.  پیکارِ از آن روزهای سرشار آغاز می شد. آغاز یکی از زندگی شهر دیگری در

ریز را که آلود، شهر تبهراسان و ترسبرآورده بود، جایگاه همیشگی خود سر آفتاب که با چشمانی نیمه باز، از
دل چنین گمان کرد که شعله  یک آن در .نظاره می کرد ،صدای رگبارگلوله ها آن را درخود فرو برده بود

گرم  این سینۀپخش شد. پنداری، دامنه های آبی رنگ افق  شعاع های سرخ رنگ سرد و مالیمی، در زودگذرِ
ای، بیشتر چنین منظره پسِ شده بود، او در ی نابهنگام در تبریز زخمیشدهشلیکخورشید بود که از گلوله های 

جاری می  های دورافق خونین آن از عسل شباهت داشت که شهدِ نبورز خون آلود عسلِ به یک شانه ی بزرگ و
های تبریز، با خونِ جاری فدائیانی که در حال مبارزه زخمی شده بودند درهم می درکوچه پس کوچه شد و

 آمیخت.

عظیمی که از پنجره های  . دودِسوختن بود حالِی درنظاره کردم. ساختمان زیبا و شکیل سربرگرداندم و شهر را
چشمان  از صورتی رنگی شباهت داشت که با فشار به فوران آبشار بزرگ آن ساختمان بیرون می زد، بیشتر

ساختمانی بود که  ورِهای شعلهاشکریز کند. نه، این آبشارِ سرد نبود، سرهیبت بیرون  رسنگیِ کوهی بلند و پُ
و سپس به  وفانی من می چکیدروی قلبِ تداشت درشعله های آتش می سوخت. این اشک ها، قطره قطره، بر 

 آتش تبدیل می شد... اجِهای موّشعله

های تاریخ درس شمال را در پیش گرفتیم. این بخش از تبریز را نمی شناختیم، اما، هم از اندیشه، راهِ ما غرق در
قره »ها و ی«شام قازان» تراین مناطق، بیش مندان شنیده بودیم که ساکنینِدیم و هم ازسالآموخته بو

ی باندهای سیاه رودررو رفته بودیم که با یک گروه ازدستهشهر فاصله گ ای هستند. کمی ازهای طایفهی«مَلِک
پارچه انگلیسی  هن آستین کوتاهی ازاین گروه، عاقله مردِ الغر اندام و سیه چهره ای بود. او پیرا شدیم. سردستۀ

ویر، من نتوانستم تشخیص بدهم که او آذربایجانی وُزانویش بود. درآن هیر های شلوارش تا سرِپاچه تن داشت.به
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بود.  تربزرگخودش بسیار  و تکبرش از است یا نه، اما او زبان آذربایجانی را روان و سلیس صحبت می کرد. غرور
ل می شد. افراد آن گروه شروع به لخت کردن ما کردند. متوسّ های مختلفیما به بهانه از او برای انتقام گیری

 ابتدا سالح های ما را از دستمان گرفتند. 

همه چیزشان  ردند. عاشیق حسین و دائی یعقوب را هم لخت کردند وو کت مرا بُ کاله پشمی، پالتو، دستکش ها،
 را از آنها گرفتند.

دوش دارد به هنورانیِ بیل ب ظه سر برگرداندم تا اطرافم را ببینم، متوجه شدم که یک مردِزمانی که من یک لح
من با سردستۀ آن همین لحظه،  طرف ما می آید. او با گام های بزرگ، با عجله به ما نزدیک شد. درست در

دن خود بودم و نه سرمای قدر هیجان زده بودم که، نه متوجه لخت و بی لباس بودررو ایستاده بودم. آنگروه، رو
چشمانم جرقه های  ور بود می سوخت، و ازدلم شعله آتشی که در گاهی را می فهمیدم. برعکس، درونم ازصبح

 باراند.میآن گروه فرو نگاه سردِ سردستۀ آتش بر

به دستۀ  اش را در زمین فرو کرد و گروه ایستاد. بیل دوش، آمد و میان من و سردستۀهآن مرد روستائی بیل ب
 :گروه گفت آن تکیه داد و سپس روبه سردستۀ

آید که در بین ید کرده ام، تا حاال هم یادم نمیریش سفیدم، سر و ریشم را در کارهای خیر سف من یک پیرمردِ»
دانم، را نمی های دیگرآند، این پسر جوان را به من ببخش، های با معرفت کسی حرف مرا زمین انداخته باشآدم
گناهی این جوان کامال یقین دارم. آخه خدائی باال سرمان هست، این جوان مثل ابرهای سحرگاهان ه بیاما ب

ای؟ این جوان حیف یدهگاهی تمیز و با طراوت است. او را ول کن برود، مگر در او چه دصبح شکننده و مثل مهِ
 «ش!ااست، او را نترسان

جرقه  خون، داشت از حدقه بیرون میزد، باز شد. انگار از رنی پُگروه که با چشما لب های به هم فشرده سردستۀ
 :های سرخ  آن می بارد، رو به من کرد و با تاکید گفت

 «ها...می ترسی؟ به خاطر جنایت هائی که انجام دادی، می ترسی؟»

ایستاده بود  ما مالیمت به حریفِ مغروری که رودررویمن با اینکه هیجان زده بودم، چون میدان را خالی دیدم، ب
 گفتم :

عدالت بوده، برای  فقط به نامِکرده ایم « جنایت» ما نخیر! نمی ترسم!، تو کی هستی، که ازتو بترسم؟ اگر»
فرزندان  وطن از چنگالِ داشته بودند. برای نجاتِ ها علیه کسانی بوده که به آنها ستم رواپیروزی ستمکش

آنها بوده. چه چیزی هست که من باید  های کثیف و آلودۀاز دستبرای رهاندن گریبان مردم  نشناس بوده،نمک
سفید  ما به نفع آن انسان هائی بوده که می توانند سیاه را از« جنایتِ»از آن بترسم؟. این حرف چه حرفیه، 

 «دست جنایت کارها خفه شوند. گذاشت آنها درمی بود که نمیتشخیص بدهند، این صدای ما 

که او فرصت کند و آن من گرفت و قبل از به سینۀ فنگی را که بردوش داشت، درست روت سردستۀ گروه، لولۀ
محکمی به تفنگ او وارد کردم، تفنگ از  راست خود ضربۀ دهد، من با دستِ انگشت اش را بر روی ماشه فشار

. از برخورد ی از آن شلیک شدزمین گلوله ا تفنگ بر ین افتاد و همزمان با اصابت لولۀدستش رها شد، بر زم
روی ما ریخت و  آتشین رها شده از تفنگ با زمین، مقداری خاک و سنگ ریزه به هوا پرتاب شد و برسر و گلولۀ

 تیم چهرۀدیگر توانس مان را گرفت. چند لحظه گذشت و ما باری چشمانجلو دودی مانند ابر ،همراه با آن
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ور همان چشم هائی که از کینه شعله اه شده بود، بازخشم سی همان چهره هائی که از همدیگر را را ببینیم. باز
 کینه و نفرت. از رهم آن نگاه های پُ بود، باز

گروه حایل  را به ما رساند، بین من و سردستۀ درهمین موقع، ناگهان جوانی که تفنگی بدوش داشت، خودش
 خشمگین سردستۀ گروه دوخت و گفت:  شد، نگاهش را به چشمان

خود، خیلی کارهای نکرده داری... بی هنوز خودی عصبانی میشی؟ توبرای چی داری بی مَرد حسابی، آخه»
االن خسته کن. این جوان هم که این طور داره به سینه اش می کوبه، را بذار من با رفقا ببرم و به  خودت را از

 «.نیروی های خودمان تحویل بدهم. تو هم به کارهای خودت برس
آن جوان را رد نکرد و با تبختر رو به او کرد  میان افراد خود، حرفِ در وجهه بیشتر گروه، برای کسبِ سردستۀ
 وگفت :

 «خوب، ببر!»
همان جوان، تفنگ به دست، ما را جلو انداخت و خودش پشت سر ما راه افتاد، ازآن دسته جدا شدیم. آن گروه با 

 فتیم.سردسته خود به سمت راست رفتند و ما نیز سمت چپ را در پیش گر
فرمان  انتظارِ در بود، انگارفرمان آن نشستهکه با ناراحتی پشتِباری ایستاده بود. کسی جلوتر یک ماشینِکمی »

کسی بود. جوانی که پشت سر ما حرکت می کرد، ما را در پشت آن ماشین باری نشاند و خودش هم درحالی که 
 ا نشست. تفنگ اش را محکم به سینه می فشرد، با فاصله ی کمی ازم

در پشت ماشین، انبوهی ازتشک و لحاف و متکا، که آسترهای خاکستری شان پاره شده و پشم ها و پنبه های 
پاره  -آنها ظرف و ظروف شکسته، سفره های تکه  درونشان بیرون ریخته بود، روی هم تلنبار شده بود و درکنار

 شده و تعدادی قدح به چشم می خورد. 
ماه دسامبر(، وقراربود تا مراسم جشن  12 مین شب آذرماه بود، )شبِ - 21ب، ربود، امشآذ 21خوب، امروز روز 

برگزار شود. امشب قراربود، شبِ جشن آزادی برگزاری باشد. قراربود همه آن انسان هائی وطن پرستی که  21
که وطن در مزه این آزادی را چشیده بودند، درخانه های خود سفره حالل بگسترانند و با خوان نعمتی 

اختیارشان قرار داده بود، با دل های سرشار ازشادی وغرور، با افتخار یاد آن را گرامی بدارند. اما با کمال تاسف، 
همه ی افکار واندیشه ، تدابیر، آمال و آرزوها و نیز دارو نداراین انسان های آرزومندِ سعادت وخوشبختی به یغما 

 ل درون این ماشین نیز، ازجمله  همان وسائل به یغما رفته بود...رفته و تار ومار شده بود. وهمه وسائ
ماشین، ازجائی که سوارش شده بودیم فاصله زیادی گرفته بود که آن جوان، شروع کرد به کوبیدن مشت  

برکابین راننده. چند لحظه بعد ماشین تکان تکانی خورد ودرکنارجاده خاکی ایستاد. آن جوان ما را ازماشین 
کرد، خودش هم از ماشین پیاده شد، چشمان غم زده اش را با دلسوزی، به چشمان پراز انتظار ما دوخت و پیاده 
 گفت :

مهمی هستید. من خودم  شما مرا نمی شناسید. اما من شماها را خیلی خوب می شناسم. شما آدم های بسیار»
به این باندهای سیاه لجام گسیخته  هم عضو فرقه ام. اما برای کمک به آدم های سرشناس و نجات جان آنها،

من باید خودم را به شما ام. تالش می کنم تا خطاهائی که آنها مرتکب می شوند هرچه کمتر باشد. پیوسته
آن اینکه، شما باید حتما مخفی را هم حتمن باید به شما بگویم، و ی دیگرکردم، درضمن یک مسئلهمعرفی می

 ید.می افت بشوید والّا خیلی زود گیر
ر آن سر دست گرفت و به رسم خداحافظی چند با ش را براگیک دوراهی، تفن سپس، برسر این ها را گفت و او

مالیمی بر لبانش جرقه  مِهم گشوده بود، تبسّ زور ازه بهم فشرده اش را ب لبِ که دورا درهوا تکان داد ودرحالی
 زد و خاموش شد.

 یش گرفت و از ما دور شد...ماشین، دور زد، و به سرعت راه آمده را پ
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*** 

 پایانِ سخن      
ما، به هنگام ایجاد فیالرمونی دولتی تبریز، یک لشگرِهنریِ منسجم و پوالدین بودیم. دراین اردوی هنری، از  

فرمانده گرفته تا افسر و سرباز، هرکدام وظیفه روزانه خاص خود را داشت، وهمه این وظایف درجهت خدمت به 

ک به کار گرفته می شد، برای خدمت به انسان ها، خدمتی با جان و دل، و با همه ی وجود. یک هدف مشتر

 شان.بال وُ پَردادن به آرزوها و آمال های آنان. برایتر ساختن اندیشهرای تنویر افکارمردم، برای رنگینخدمت ب

ران، بنایان، نجاران، نقاشان، و اگر فیالرمونی، یک مرکز مهم واستوارهنری بود، ما استادان، شاگردان، کارگ

 خالصه همه و همه، کسانی بودیم که درساختن وبرپائی آن، با همه وجود، فداکارانه تالش کرده بودیم.

رنگ کاری  یکاری می کرد، دیگروقتی ما سنگ بنای آن کاخ را می گذاشتیم، یکی گِل می ساخت، یکی گچ

چنین بود که باالخره  آن  ه آن را جا می انداخت، و... بله ومی کرد، یکی پنجره نصب میکرد و آن دیگری شیش

های قدرشناس سانروی انبرپا ایستاد، درهای آن، بر شوق، با غروروافتخاراخ پرشکوه، سربرافراشت، با شوروک

ساخته ها و  های درخشان،آزاد شده، بارها توانست درصحنۀ وسیع این کاخِ مملو ازستاره خلقِ گشوده شد و

 و ذوقِ دهنر، استعدا مفتونِ به تماشا بنشیند ورا غنی قدیم و جدید خود  ه های رنگین و الوان فرهنگِآفرید

 خود باشد. 

اما دریغ، سربازان ارتش شاهی که پشت اش به تانک های آمریکا گرم بود، با سرنیزه های خون آلود خود، آن را 

 ویران ساختند و سنگ برروی سنگ آن باقی نگذاشتند.

ی ازکسانی که در ساختن آن کاخ هنر نقش داشتند و آن را برافراشته بودند، به زندان ها فرستاده شدند، بعض

 خانه و کاشانه خود دور افتادند. میهن، از از دور بعضی ها، مجبوربه مهاجرت گشتند و بعضی ها نیز

که روزی، به همراه رفقای مبارز، هنری  ارجمندِ این کانونِ نشدنیِفراموش من، وظیفه خودم دانستم تا حکایتِ

همفکران و دوستان هنرمندم، ساخته بودیم را بنویسم. زیرا این درست است که، حکایت فیالرمونی دولتی تبریز، 

ت ملی های گسترده حکومما، و در فعالیت سال و درخشان وطنِتقویمِ تاریخِ گذشته کهن درصفحات رنگارنگ

 ثبت شده است. گون آذربایجان درعرصه های گونه

بود، با فرهنگی انجام داده  کوتاه چهارماه فعالیت خود در عرصۀدرواقع کاری که این کانون هنری، درعرض مدت 

را به یاد ما آن شد، شاید نسلِکرد. حکایتی که اگر نوشته نمیفرهنگی ما برابری می فعالیتی چهارقرنی درجامعۀ

رفت و به فراموشی سپرده می تاریکی های فراموشی از یادها می رداشت، اما قطعا برای نسل های آینده دمی

 شد. 

 خود دانستم. است که نوشتن این حکایت را وظیفۀ هامن برای پرتو افکنی به آن تاریکی

 پایان

 

 بازگشت به نمایه
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 "کلیدر"خالقِ  میالدِ سالروزِ
 سبزوار ،0109مرداد  01 ۀزاد

 
 چندین نگارش ،"کلیدر" جلدی ده رمان نگارش بر عالوه ایران، معاصر رئالیست نویسرمان آبادی، دولت محمود
 بیضایی سینمای و( آناهیتا و پارس) تئاتر در بازیگری حتی و فیلمنامه و نمایشنامه چند و کوتاه، داستان و رمان

 و شده منتشر و ترجمه شرقی و غربی زبان چند به او کارهای از بعضی. دارد خود کارنامه در را مهرجویی و
 روستائیان زندگی مشقّت و رنج ها، آن در که دهد می رخ خراسان روستاهای در او های نوشته بیشتر داستانِ
 و ادب شوالیۀ" جایزۀ تهران، در فرانسه دولت وقت سفیر توسط 2410 سال در. کشد می تصویر به را ایران شرق
 سالمتی هنرمند، و مولّف ادبی شخصیتِ این زادروز تبریک ضمن .شد اهداء آبادی تدول محمود به "فرانسه هنر

 .آرزومندیم میهن انقالبیِ هنرِ و ادبیات صحنۀ در را ایشان مانایی و

 ؟ای ستاربیگ محمد: هیچ وقت عاشق بوده

 ستار: عاشق زیاد دیده ام!

 ؟بیگ محمد: راه و طریقش چه جور است عشق

 ام برادر! ستار: من که نرفته

 ؟گویندچی میها ؟ آناند چیکه رفته هانبیگ محمد: آ

 اند تا چیزی بتوانند بگویند!اند برنگشتهکه تا به آخر رفتهها نستار: آ
 آبادی()رمانِ کلیدر، محمود دولت

 

 بازگشت به نمایه
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  …دیکنزی زندگیِ یک
  آثارش ایرانیِ مترجمِ ،یونسی مابراهی و دیکنز چارلز از یادی

 استرابادی مینا

 
 ،تهران۳۱۲۳بهمن  ۳۲ -، بانه ۳۱۳۷خرداد 

 

ترین رمان نویس انگلیسی عصر ویکتوریا و از ، زبده0۲02ی متولد فوریه” چارلز جان هوفام دیکنز“

، ” ز جویسجیم“ی آنجا که به عقیدهرود. تا مار میشُبهتاثیر گذارترین نویسندگان قرن نوزدهم 

 .است گذارترین نویسنده در زبان انگلیسی بودهدیکنز پس از شکسپیر، تأثیر
 

 ☘☘ ☘ 

ی روزنامه نگاری را پیش گرفته و نام خود را به عنوان یک فعال اجتماعی نیز تثبیت کرده بود، با دیکنز که حرفه

نویسی بود که با خلق  نگارش رمان هایش فعالیت های اجتماعی خود را شکلی دیگر بخشید، او رمان

شخصیتهایی ماندگار، مرزهای زمانی و مکانی را در نوردید و خود را با فرهنگ مردم جهان عجین ساخت. تا 

به نمادهایی بدل ” خانم هاویشام” و ” دیوید کاپرفیلد“، ”اسکروچ“، ”الیور تویست“جایی که امروز نام هایی چون 

دیکنز در داستان هایش بیش از همه به  .بار وصفی به خود می گیرند شده اند که گاه در میان مکالمات روزمره

طبقه ی فرودست جامعه توجه داشت، نگاهی اجتماعی که در حقیقت فقر و تهی دستی قشر پایین اجتماع در 

دوره ی ویکتوریا را آشکار می ساخت. او که در دوازده سالگی به دلیل به زندان افتادن پدر الابالی و وامدارش 

ناچار به کارکردن در کارخانه ی واکس سازی شده بود، همه ی رنج و محنت این دوران را همواره در خاطر 

دکان “داشت و بعدها این مساله را دربسیاری رمان هایش نیز منعکس ساخت. تا آنجا که در داستانی بلند با نام 

. او از هر فرصتی برای محکوم ساختن به طور خاص مساله ی کار کودکان در معادن را نشانه رفت” عتیقه چی
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بیداد ، تضاد طبقاتی و فخر فروشی بهره می برد و با جسارت تمام بر قوانینی می تاخت که طبقه ی باالی جامعه 

را محق می دانست تا به افراد ضعیف صدمه بزند. این دیدگاه دیکنز آنقدر برای همگان ملموس و ماندگار است 

تبدیل به صفتی شده است در وصف فقر و محنتی بیش از حد تحمل و هم چنین « یدیکنز»ی که امروزه واژه

 .ناک در زندگیدست به گریبان شدن با شرایط دشوار و اسف

غنی، داستان سرایی توانمند و قدرت استثنایی دیکنز در خلق شخصیتهای به یاد ماندنی، او را مبدل به  نثرِ

بسیاری از آثار این نویسنده به زبان فارسی نیز ترجمه شده اند، اما  .تنویسنده ای با محبوبیت جهانی ساخته اس

را از سایر ترجمه های متمایز کرده و آنها را ملموس ، دلنشین و ” ابراهیم یونسی“در این میان آنچه ترجمه های 

ی ” بانه“همخوان با زبان دیکنز ساخته است، شاید زندگی ملودارم دیکنزی وی باشد. وی که در شهر مرزی 

کردستان متولد شده بود، در دوسالگی مادر خود را از دست داد و کودکی اش در کنار مادربزرگ و پدربزرگ 

مادری مستمند و شریفش در محرومیت مادی سپری شد. در حالی که همواره تحقیرهای خانواده ی خان زاده 

نظام شد و پس از اخذ دیپلم و زمانی  اش وی را عذاب می داد. یونسی در هفده سالگی وارد مدرسه یی پدری

که افسر سوار شده بود؛ به رضاییه، در آذربایجان غربی منتقل شد، او در همین شهر ازدواج کرد و بچه دار شذ، 

اما در سانحه ای تیری به پایش خورد که موجب قطع شدن پایش گردید، پدرش خانواده ی وی را به کردستان 

ی مریم، دختر چهل روزه اش مننژیت گرفت، بیماری ای که شنوایی و تکلم نوزاد برد ولی در آن سرمای زمستان

 .را از او سلب کرد

پس از آن ارتش، یونسی را برای ساخت پای مصنوعی به اروپا فرستاد و او پس از بازگشت در تهران در اداره ی 

مرداد، با  22ا او پس از کودتای ، سبب شد تایران ذخایر ارتش مشغول به کار گشت، اما پیوستنش به حزب توده

ابد تقلیل یافت و هشت سال بعد، در زمان  عضوش به حبسِ نقصِ حکم اعدام روبه رو شود، حکمی که به دلیلِ

 .ی نخست وزیری علی امینی این حبس نیز به پایان رسیداصالحات دوره

اخت، او که شاهد اعدام بسیاری از اما ابراهیم یونسی این هشت سال را مبدل به دوره ی پر ثمر زندگی خود س

هم قطاران و هم فکران خویش بود، در زندان قصر که آن روزها مملو بود از زندانیان تحصیل کرده ی از فرنگ 

او  "آرزوهای بزرگ"با دیکنز و رمان  سیاوش کسراییبرگشته، به آموزش زبان پرداخت و پس از مدتی توسط 

برای چاپ به  1331را در زندان آغاز کرد و زمانی که کتاب را در سال ی این کتاب آشنا شد. یونسی ترجمه

 .گذشتدر زندان میانتشارات نیل سپرد هنوز روزگارش 

رمان آرزوهای بزرگ که درقالب یک اتوبیوگرافی نقل می شود، در حقیقت شرحی ست بر وضعیت اجتماعی و 

ندگی خود و هم در وضع معیشتی مردم کشورش به سیاسی دوران دیکنز، اوضاعی که یونسی نیز آن را هم در ز

عینه مشاهده کرده بود. رمان در برگیرنده ی حقایق تلخ اجتماعی ست که هم نویسنده و هم مترجم فارسی 

زبان آنها را در کودکی و نوجوانی خود تجربه کرده بودند، زندگی در مناطق فقیر نشین و لمس درد و رنج طبقه 

ار بروزمصائب و محنتهای گوناگون از نقاط مشترک زندگی این دو نویسنده است. ی تهی دست جامعه در کن

آرزوهای بزرگ از آرزوهای واالیی روایت می کند که هزینه ی دستیابی به آنها حفظ عزت نفس و کرامت انسانی 
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قناعت،  ست، آرزوهایی که صحنه ی زندگی را مبدل به نبردی خطیر می سازند. در این رمان جنگ میان طمع و

خساست و مناعت طبع، کینه جویی و جوانمردی، سنگدلی و رافت، انتقام و گذشت، خود خواهی و ایثار ، همه و 

همه در منش و سکنات شخصیت های داستان به تصویر کشیده می شوند و فضای رمان را مبدل به فضایی 

زوال رخ می دهد و در سوی دیگر آبادانی  شگفت آور ، اسرار آمیز و سراسر ماجرا می سازد که در سویی انهدام و

این عزت نفس ذاتی در شخصیت ابراهیم یونسی به خوبی جلوه گر بود، او همواره در  .و تعالی پیش روست

ترجمه ی کتابها، به متن اثر توجهی ویژه داشت و اگر اصل اثر با ایده وتفکر او همخوانی نداشت، از ترجمه ی آن 

 :د او چنین می گویدسرباز می زد، چنان که خو

صفحه بود، از شارلوت برونته ترجمه کردم، اما دیدم کتاب ضد  144که ” شرلی“آید کتابی را به اسم یادم می“

رساند، آن را پاره کردم و چاپ را چاپ کنند، اما چون به مصالح ملی ضرر میها آنکارگری شد و قرار بود علمی

 ”.ترجمه کند که برای جامعه مفید باشد و به درد جامعه بخوردمعتقدم که مترجم، باید کتابی را  .نشد

های مالی سبب انتشار این کتاب یونسی می گفت او این عمل را از ترس خیانت به مردم و این که مبادا وسوسه

 .شود انجام داده است

 

رمایه داران سلطه جو اما رمان های دیکنز که همواره به مبارزه ی میان طبقات شهری و روستایی، خیر و شر، س

و طبقه ی کارگر می پردازند، با سرشت و عقاید فردی یونسی سازگاری داشتند، او چون دیکنز با زبان ساده و 

 .سلیس و در عین حال پر صالبت منحصر به فرد خود از واقعیت های اجتماع پرده بر می داشت

نسی در زندان دست به ترجمه ی آن زده است، دیگر اثر دیکنز است که ابراهیم یو« ی قانون زدهخانه»رمان 

توسط انتشارات امیرکبیر چاپ شد، در حالی به اتمام رسید که یونسی مطلع شده بود  1301کتاب که در سال 

فردا صبح از زندان آزاد می شود و شب آخر زندان را به ترجمه ی دو صفحه ی باقی مانده از این کتاب اختصاص 
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نی ست از زندگی غم انگیز طبقه ی کارگر فقیر در انگلستان. دیکنز در این کتاب مسایل داد. این کتاب هم داستا

اجتماعی و سیاسی را در قالب نقشه ای داستانی بیان می کند. او در سراسر داستان دستگاه فاسد قضایی را با 

ه نتیجه نمی رسند و لحنی طنز آلود به چالش می کشد، او از پرونده های بی انتهایی می گوید که هیچ گاه ب

صاحبان این پرونده ها در طی حیات خود موفق نمی شوند داد خود را بستانند و به این شکل است که جمع 

وسیعی از وکال از این طریق برای خود مکنت و مقام تحصیل کرده اند و همه ی شخصیت های داستان را در 

 : ن برای خواننده ی فارسی زبان ترسیم می کندخود احاطه کرده اند و ابراهیم یونسی این بیداد را چنی

آنکه خود بدانند ای بیاند، عدهشماری دیده به جهان گشوده و سالخوردگان بسیاری از جهان رفتهکودکان بی ”

 ”.اندهای بیشمار از این دعوا کینه بسیار به ارث بردهاند. خانوادهوار خویشتن را در گیر آن یافته دیوانه

کنیم، کنیم، عطف میشویم، دفاع میآییم، و باز و باز هم بایگانی میانی اسناد و مدارک محکمه در میاز بایگ ”

کنیم، در اطراف رئیس عدالتخانه عظمی و اقمارش در گردشیم، در پیرامون هزینه دادرسی، که نه گزارش می

 ”رویمار میبکنان به جانب مرگ نکبترقصیم و رقصتنها مطلب اساسی پرونده است، می

دیکنز صحنه ی عدالتخانه را فرورفته در گل و مه توصیف می کند تا همان نکبتی که زندگی مردم را به تباهی 

کشانده را به خواننده القا کند، رمان با همین تصاویر آغاز می شود و همه چیز از رودخانه، چمن، بندر و شهر را 

فصای رعب آور و آمیخته به مرگی سخن می گوید که مردم را احاطه شده درمهی غلیظ به تصویر می کشد و از 

به تعلیق و سردرگمی کشانده است. همان جوی که یونسی خود و مردم کشورش را اسیر در آن احساس می 

 :کرد

ای سوزان یا اشعه فروزانی را در توانم به آن لحظات بحرانی اشاره کنم که طی آن گردنبند با حلقهیعنی می“

که های آن بودم و تنها آرزویم این بود که از بقیه جدا شوم، و از اینای از مهرهدیدم که خود مهرهمیفضای تار 

 “بردممیناپذیری جزیی از این شیء مخوف بودم رنج وصف

برای چاپ به  سیاوش کسراییرا نیز در زندان نوشته بود و توسط « هنر داستان نویسی»ابراهیم یونسی که کتاب 

رمان  1355سپرده بود، پس از آزادی از زندان هم به آثار دیکنز توجهی ویژه داشت، چنانکه در سال دست ناشر 

این نویسنده را ترجمه و منتشر کرد. این رمان که داستانش در لندن و پاریس در سالهای قبل ” داستان دو شهر“

ه انقالب و پس از آن خشونتهای و در طول انقالب فرانسه رخ می دهد، ازاوضاع فرانسه در سالهای منتهی ب

انقالبیون نسبت به اشراف سابق روایت می کند. این کتاب که یکی از بهترین منابع برای پژوهش های دانشگاهی 

مرتبط با داستان های انقالب فرانسه به شمار می رود، هیجانات انقالبی و ایدئولوژی ها را به نقد می کشد و 

را در هر عصری به جای می گذارد. او درابتدای این رمان با نگاهی استعاری و ” قالبان” روایتی تاریخی از واژه ی 

در  ظریف، استحاله ی شراب به خون را به عنوان ذات و جوهره ی انقالب به تصویر می کشد، شاید همین اعتقاد

از آن از این ود و پسدار باستانداری کردستان را عهدهاز انقالب تنها سه ماه یونسی ریشه دوانده بود که پس

 .سمت استعفا داد
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در بخش ترجمه شرکت کامساکس ” آذینبها.م.“و ” محمد قاضی“ابراهیم یونسی پس از آزادی از زندان به همراه 

ترجمه از زبان انگلیسی و یک ترجمه هم از زبان فرانسوی به جای  24مشغول به کار شد. با آن که از یونسی 

ها عطش نوشتن خود را فقط با ترجمه سیراب نساخت بلکه در حیطه ی وسیعی از مانده است، اما او نه تن

، ”به گورستان غریبان“موضوعات مختلف دست به قلم برد. از آثار او در عرصه ی داستان و رمان می توان 

، ”آمدی خوش“، ”شکفتن باغ“، ”داداشیرین“، ”کولی“و ” کالهکج“، ”مادرم دو بار گریست“، ”فردا“، ”هادلداده“

، ”سگ شمال“، ”درازی بینیپشه“، ”سه تفنگدار“، ”دن کیشوت“ی رمان به و در ترجمه” برای آرمندعا “

اگر بیل “و ” یک جفت چشم آبی“، ”آشیان عقاب“، ”طوفان“، ”سه رفیق“، ”خیاط جادوشده“، ”اسپارتاکوس“

، ”صهیونیسم“ت کتابهایی از جمله او هم چنین در زمینه ی تاریخ و سیاس .اشاره کرد” استریت زبان داشت

را نوشته است. ” ی کردروابط ایران و ترکیه و مسأله“، ”جنبش ملی کرد“، ”آمریکای دیگر“، ”تجارت اسلحه“

دیگر اثر ” زمستان بی بهار“کتاب 

به  1322اوست که وی در سال 

رشته ی تحریر درآورد و خاطرات 

خود را ازکودکی تا آزادی از زندان 

 .شتدر آن نگا

این نویسنده و مترجم ایرانی که از 

و در پی ابتال به بیماری  1314سال 

آلزایمر بستری شده بود، در روز 

درگذشت،  1311نوزدهم بهمن سال 

رضا “اویی که به گفته ی 

کارهایش تصادفی نبود ” سیدحسینی

و گویی نقشه ی پیش برد فرهنگ 

ملتی را برعهده داشت، مصادف با 

” آرزوهای بزرگ”روزهای تولد راوی

در زادگاهش ” گورستان غریبان ” به

راه جست، او فقر را پذیرفت و در عین بی نیازی پرکشید تا شاید بهای فضیلت را به نسل امروز و نسل در راه 

نشان دهد، مردی که در لحظه لحظه ی زندگی اش استوار و بی تعلق زیست و چنان نقشی از ماندگاری برنام 

 م به دور از هیاهوهای حاکمیت به آغوش گرم مردم بانه بازگشت. خود زد که سرانجا

زنیم و هربار بار که کتابش را ورق میراهیم یونسی ناراحت نیستم چون هراب از مرگِ“ :”آیت دولتشاه” قولبه

اش به ما لبخند می عینک قاب کائوچوییهای همان شیشه ماست و از پشتِ کنارِ ،خوانیماز او می ایترجمه

 ”.زند

 بازگشت به نمایه
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 شنیدن دارد، دیدن ندارد!« پری»

 پرتو نادری

 

پری حصاری یا پری »زیست که شیفتۀ شعرهای دوری، شاعری می زگاری، در سرزمینِرو گویند روزی وُ

ی میدان و طی میدان بود. چنین بود که روزی کلچۀ سفر بر کمر بست، پای در راه سفر گذاشت و ه«* بخارایی

 روانه بخارا شد.

 آن در شاعر خانۀ  چون به شهر بخارا رسید، شامگاهان بود. از کسی سراغ خانۀ پری بخارایی را گرفت. گفتندش

 فراز و آید در پرواز به کبوتری چنان خواست می اشلد رسید، دوست خانۀ دروازۀ پشت به تا. است شهر گوشۀ

اخوان: لحظۀ دیداری نزدیک بود! دروازۀ حویلی را کوبید چند بار و هر بار با شدت  ت بنشیند، به گفتۀدوس بام

بیشتری تا این که مردی سر از دروازه بیرون کرد. نه نیکو منظر؛ بل چهره یی داشت سیاه و پر آبله که به النۀ 

دوخت و با صدای آمیخته زنبوران ماننده بود! تا قامت مرد در چارچوب دروازه پدیدار شد، چشم در چشم مسافر 

 گونه در می کوبی!با خشم پرسید: چه کسی هستی و چه گونه نا به هنگام این

 ام به دیدار پری بخارایی! دوری آمده مسافر گفت: از سرزمین

چنان با صدای خشم آلود پرسید: بگو در این شام تاریک با پری چه کار داری؟ من خودم پری بخارایی مرد هم

ر خیره در چشمان پری نگاه کرد و سر فرو افگند و گفت: هیچ! شعرهایش را شنیده ام، آمده ام تا هستم! مساف

 چشمی به دیدار او روشن سازم، شعری و سرودی از او بشنوم! 
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مسافر که چنین دید، برگشت و راه بازار پیش گرفت. دیگر صدایی از پری نشنید، جز صدای بلند بسته شدن 

از در کوچه پیچید و آخرین رشته های محبت مرد را از هم درید و دیگر نگاهی به پشت سر دروازه را. صدای درو

 اش تکرار می شد:های خلوت راه می رفت این بیت در ذهنناک در کوچهنیفگند. خاموش و اندیشه

 پری چون روغن پاک بخارا

 شنیدن دارد و دیدن ندارد

ن آمده بود که می پنداشت پری بخارایی، بانو شاعری است به چه معلوم شاید این مرد این همه راه را برای آ

 زیبایی ماه و شفافیت چشمۀ گوارایی در کوهستانی!

یی دست اندرکار بررسی تاریخ شعر زنان هایی که به گونهاین روایت از آن آوردم که هنوز شماری و حتا آن

ف کرده اند! مانند آن است که نام خوش طنین پارسی دری اند، نام پری بخارایی را در فهرست بانو شاعران ردی

پری بخارایی هنوز ما را افسون می کند که به بهانۀ شعرهایش راه دور درنوردیم و برویم و زیبایی اش را تماشا 

 کنیم. در چشم هایش نگاه کنیم و اگر نگاهی کارگر افتاد خود الهامی خواهد بود برای یک تغزل مدرن! 

صاری یا پری بخارایی مال رجب نام داشته است. خداوند شاهد است وقتی فهمیدم که او در حالی که این پری ح

مال رجب نام دارد. بلور پندارهای من نیز شکست! باز دلم برایش سوخت که یک نام چگونه توانسته است او را از 

ردیف کرده اند. مال رجب  ایم که نام او را در شمار بانو شاعرانجمهوری هم جنسان اش بیرون راند. بسیار دیده

در شعر پری تخلص می کرده و از این جهت بیشتر تذکره نگاران به این اشتباه اندر شده اند که پری باید یک 

 بانو باشد نه یک مرد.

در پیوند به این مال « نمونۀ ادبیات تاجیک»گر تاجیکستان، در کتاب زنده یاد صدرالدین عینی نویسنده و پژوهش

ها انشا کرده است تا که برای عمارت یهایتاریخ وفاتش معلوم نشد؛ اما از تاریخ»اری می نویسد: رجب، پری حص

عینی با استفاده از یک مجموعۀ دست نویس چند غزل « هجری در حیات بودنش معلوم می شود. 1214سال 

 کرده است.پری را در کتاب خود آورده؛ اما در پیوند به آن مجموعۀ دست نویس اطالعاتی ارائه ن

 بریده باد ز دستم سر چهار انگشت
 که دست می کشد از دامن نگار انگشت

 سست؟اشارت آیینه دار هالل ابروی کی
 به چشم من مژه گردید یک قطار انگشت

 زدم به حلقۀ زلف تو بادا باد
 کسی نبرده چو من در دهان مار انگشت

 به رنج آمده انگشتری ز انگشتم
 خار انگشت به چشم حرص ندارد کمی ز

 دگر چه دست دهد با وصال، گستاخی



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 !ندارد دنیدارد، د دنیشن «یپر» 221

 

 چو شانه رساندم به زلف یار انگشت« پری»

از شعرهای آمده در این کتاب چنین برمی آید که پری در غزل سرایی خود گرایشی به غزل سرایی مکتب هند 

 دارد. 

 باورم ناید که امشب یار آید در برم
 در برم آید ببینم تا بیاید باورم

 عکس روی یار دارد موج میساغرم از 
 موج می جوش تجلی می زند در ساغرم

 پیکرم از زخم شمشیر تو دارد آبرو
 آبرو تا صبح محشر کم مبادا از پیکرم
 دلبرم هرگز نمی آید به خوابم در بغل
 در بغل آید به بیداری ز مستی دلبرم

 گوهرم عالی است از گرد یتیمی در نظر
 در نظر آیینۀ حسن معانی گوهرم

 جوهرم عرض کمال خویش دارد در شکست
 در شکست آیینۀ صد آبرو شد جوهرم

 از ذره حسنش می سزد« پری»کمترم داند 
 می سزد گویم که من از کمتر او کمترم

*** 

 تنها نه نگاه تو کند مشق رمیدن
 چشم تو کشد سرمۀ عشاق ندیدن
 بر چرخ رسانید هالل از رۀ تسلیم
 از ابرو مشکین تو معراج خمیدن
 شب، آیینۀ جلوۀ خورشید نگردد

 از من چه خیال است، به وصل تو رسیدن
 سود است در آیین وفا اهل وفا را

 جان دادن و از لعل لبت بوسه خریدن
 در خاک نشاند اگرت جای به چشم است
 بر روی کسان بیهده چون اشک دویدن

 آموز« پری»در عشق نیاموخته ای از 
 گی و جیب شکیبایی دریدندیوانه
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مان گونه که استاد صدرالدین عینی یاد آوری کرده است. بیت آخرین یا مقطع غزل دشواری وزنی دارد. عینی ه

« نیاموخته ای»باشد که نسخه بردار آن را به اشتباه « نو آموخته ای» ، «نیاموخته ای»می پندارد که شاید واژۀ 

 عینی باور به. است بیرون تقطیع از دوم ایی  «شکیبایی»نوشته است. به همین گونه در مصراع دوم در واژۀ 

 نمی کنار بر اشتباهاتی چنین از جاها بعضی در حال این با دارد، روان و ساده زبان هایش شعر در پری هرچند

  .ماند

 :تذکرۀ تحفۀ الحباب نقل کرده است پری را عینی از این غزلِ

 سه چیز کرده مهیا به قتلم آن بد خو
 و کمان ابرو کرشمۀ تیغ و مژۀ ناوک

 ترترا که هست سه چیز از سه چیز نازک
 دهان ز غنچه، لب از برگ گل، میان از مو

 ام به وقت بهاران سه چیز می خواهددل
 روکنار آب و می ناب و ساقی گل

 به چشم وعارض و گیسو، ربوده ای تو به سه چیز
 سیاهی از شب و نور از مه و رم از آهو

 نزدیک است محبت تو به دل، از سه چیز
 به می ز نشئه، به چشم از نگه، به گل از بو

 سه چیز به چشم آشفته کرده ای ز سه چیز
 بنفشه از خط و سنبل ز زلف و گل از رو

 دو چشم ترا با سه چیز می خواند« پری»
 یکی مکار و دوم ساحر و سوم جادو

از حسن گفتار، طرز اشعارش طالب  فضالی بخارا که بود، البشره کریه پری که  گویند»عینی می نویسد که: 

 دیدار او شده بودند باری به بخارا خواندندش. پری در جواب این بیت را نوشته فرستاد:

 پری چون روغن پاک بخارا

 شنیدن دارد و دیدن ندارد

 .112 -111، ص 1325نمونۀ ادبیات تاجیک، 

ونه که گفته شد این امر سبب شده است، پری برای شماری از تذکره نگاران یک واژۀ فریبنده بوده و همان گ

گاهی تذکرده نگاران، نام او را در شمار بانو شاعران آورند. در حالی که او حتا چهرۀ نیکو منظری هم نداشته 

است. پاسخی که پری برای بزرگان بخارا می نویسد که پری شیدن دارد و دیدن ندارد، این امر را برهان می آورد 

یی رقت در انسان پدید می آید. پری خود را به روغن پاک بخارا همانند می ارا سفر کند، گونهکه نمی تواند به بخ

البته برای غیر بخاراییان نیز می تواند یک واژه فریبنده باشد؛ اما روغن پاک در بخارا به روغن « روغن پاک»کند. 
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های خود، غیر از خوردن نگهداری می گوسفندان مرده می گفتند که مردم آن روغن را برای بعضی از نیازمندی 

های شان، یا هم در زمستان برای چرب کردن ترفین، ترفی یا ها و چارقکردند. مثالً برای چرب کردن کفش

 های خود را پاک کنند. در بدخشان تا کنون چنین چیزی رواج دارد!راش بیل خود تا به آسانی برف بام

کیلومتری غرب  25ی، حصار شهری است با تاریخ سه هزار ساله که در های بی بی سبر بنیاد یکی از گزارش -*

گر ایرانی در ادبیات و باستان شهر دوشنبه موقعیت دارد. در همین گزارش به گفتۀ مسعود میرشاهی پژوهش

معروف است که از « فرهنگ حصار» شناسی آمده است که بخشی از تمدن نواحی جنوب تاجیکستان به نام 

ل پیش آغاز شده است. بدون تردید شهر حصار در درازای تاریخ فراز و فرودهای زیادی را پشت هشت هزار سا

سر گذاشته است. چنان که در سدۀ نزدهم و اوایل سدۀ بیستم مرکز اداری بخارای شرقی بود. آن گاه که در 

کرد، او در جریان این خان آخرین پادشاه بخارا از ارتش شوروی شکست یافت و به افغانستان فرار عالم 1124

های مردمی آن را ها بخارا و مقاومتراه با خانواده شش ماه را در قلعۀ حصار به سر برد. وقتی که شوریماجرا هم

ها چنین کردارهای در هم کوبیدند بیشتر آثار تاریخی شهر باستانی حصار را تخریب کردند. هرچند شوری

ند که گویا با واژگونی جهان کهن می خواهند دنیای نوینی ایجاد کنند؛ کارانه را این گونه توجیه می کردتخریب

اما در حقیقت می خواستند مردمان یک حوزۀ مهم تمدنی را با فرهنگ و تمدن شان بیگانه سازند. آنان را از 

اها، ها بنهویت فرهنگی و تاریخی شان جدا سازند و هویت جعلی به آن ها بدهند. بر بناید همین گزارش شوروی

های تاریخی و نمادهای تمدنی شهر باستانی حصار را تخریب کردند و از ها، مسجدها ودیگر ساختمانمدرسه

 خشت و سنگ آن در ساختمان شهر دوشنبه کار گرفتند.

های گوناگونی مانند شومان، حصار شومان و حصار شادمان داشته است که امروزه شهر حصار در درازی تاریخ نام

باستانی دژی برجای مانده است، دو مدرسه و یک کاروان سرای. سخن آخر این که خبر پایه گذاری  از این شهر

 در میدان مرکزی شهر حصار اعالم گردید.  1320جمهوری تاجیکستان به سال 

یاد کرده است، در « پری حصاری»یاد صدرالدین عینی از پری به نام این چند نکته از آن یاد آوری شد که زنده

لی که که او بیشتر به نام پری بخارایی شهرت دارد. شاید این شهرت از این جا سرچشمه می گیرد که در حا

روزگاری که پری می زیست، شهر حصار مرکز اداری بخارای شرقی بود و از این جهت او به نام پری بخارایی 

مندان بخارا از او دعوت کنند که دانش گاه نیاز نبود تاشهرت یافته است ورنه اگر او در شهر بخارا می زیست، آن

  جهت دیداری باری به بخارا سفرکند!

 شهر کابل - 1310عقرب 

  «بشنو از نِی»سایت اینترنتی انجمن فرهنگی نی با نام : از:  برگرفته

 بازگشت به نمایه

 

 

 

http://www.kotiposti.net/msaleha/Nai_14/shumara_2/n.14.sh1.p2.html
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 چخوف با همسرش اولگا مکاتبات

 

های از هنرپیشهبا یکی 1141درسال  روس بزرگِ نویسِپزشک و نمایشنامه ،چخوف پاولویچ آنتواناشاره: 
یه سال طول کشید. چخوف  ها چهارآن زناشویی سرشناس تئاتر مسکو به نام اولگا کنیپر، ازدواج کرد و پیوندِ

اش در تئاتر خاطر بازیگریمجبور شد در شهری دور از اولگا زندگی کند و اولگا نیز به لسِ بیماری به ءبتالل ادلی
ا امّ ،یک سقف نزیستند زیرِدر ماه چهاراز بیشمجموع آنها در  مدت در این .مجبور به اقامت در مسکو بود

آنتوان  مرگ جهان هستند. اولگا کنیپر پس از ۀقانهای عاشزیباترین نامهاز  ،شان ردوبدل شدهایی که بیننامه
های نامه)« عزیزترینم دلبندِ» کتابدرگذشت. در  1151در  و سال زندگی کرد55مدت  1140در  چخوف
 خوانیم:جمله میاز احمد پوریبا ترجمه  (چخوف و همسرش آنتوان

ام، هم ام و سالمم و امیدوارم تو هم باشی. اگر برایت نامه ننوشتهاولگای عزیزم، من زنده یالتا(:/اوت 1چخوف )
است اما در مجموع عمیق کننده شدهنویسم. کمی خستهنامه را میکه دارم نمایشبه خاطر هواست و هم این

خواهم درنیاید باید نویسم. اگر آن جوری که میطور که کامالً انتظارش را داشتم بسیار آرام می. هماناست
قدر پکرم. اصالً دست دانستی چهبگذارم برای سال بعد. اما اگر این نشد به هر ترتیبی باید تمامش کنم. کاش می

 سرد است؟ « مسکو»توانم. توانم دیدار دیگران را رد کنم. نمیخودم نیست. نمی

نشستم، میزم را مرتب کردم، عکس تو را بیرون آوردم. مدت درازی نگاهش کردم.  :مسکو(/اوت 01کنیپر )
باره قلبم فرو ریخت. این طور وحشتناکی در درون احساس شادی کردم. وقتی فکر کردم تو دوستم داری یکبه

نویسم مخصوصاً بعد از نم؟ نه خوب شد که دارم میکدارم اذیتت می .است که خواستم باز برایت نامه بنویسم
به مهمترین سؤال بپردازم: تو  ... آلود برایت نوشتم. دیروز اصالً حال و حوصله نداشتمای یأسکه دیروز نامهاین

توانم دیدارت را تصور رحمی محض است که تمامی زمستان را از هم جدا باشیم...میآیی؟ باید بیایی. بیکی می
 .توانم اولین کلماتت را بشنومبینم، لبخندت را، میصورتت را می کنم.

https://taaghche.com/blog/1400/08/09/%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%ae%d9%88%d9%81/
https://taaghche.com/blog/1400/08/09/%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%ae%d9%88%d9%81/
https://taaghche.com/blog/1400/08/09/%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%ae%d9%88%d9%81/
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 و دانم می. نداری دوست مرا های نامه تو بندم،دل. همسرم خیر به روز: (0912) "اولگا" همسرش به چخوف
 و پیر شوهر امیدوارم. نداشتم خوبی روز و حال روز چند این در که کنم چه اما کنم می تحسین را ات سلیقه

 برای که ای نوشته. کرد خراب را ام روحیه دیروزت نامه. نشوی عصبانی دستش از و ببخشی را ات چارهبی
 چه خودم با دانم نمی(. کند می زندگی آن در بیماری دلیل به چخوف که روستایی نام) یالتا آیی نمی کریسمس

 نمی اصالً. بمانم اینجا توانم نمی من اام. نه مطلقاً گوید می دیگری بروم مسکو به توانم می گوید می دکتر. کنم
. بنویس برایم را چیزها ترین جزئی. بنویس داری سر در که هرچه از برایم اولگا. نکن دوری تو. تو بدون توانم
. دارم دوستت که نکن فراموش. کند می آرامم چقدر. دارند ارزش برایم چقدر هایت نامه کنی تصور توانی نمی
 آنتونیو شوهرت/ .ببینم هم را تولستوی و بروم شاید. ببینم را( گورکی ماکسیم) گورکی خواهم می امروز

 : (0912) چخوف بهکنیپر  اولگااز  نامهدو 

0 

 ابدی راه کوره یک از آدمی وقتی رسد، می نظرم به. آید می ابدیت چون نظر به ندارم تو از ای نامه که روزی چرا
 دیدن به دوباره. ببرد لذت آن از و کند غرق رویا و کار در را خود که است این فرار های راه از یکی گذرد، می

 این. ببینی را او ای رفته تو که دانم می را این فقط من. نویسی نمی برایم را جزئیات چرا ای؟ رفته تولستوی
 کارت برایم دیگر که کشید نخواهد طولی. ام نکرده عادت تو های نامه در اختصار به هنوز من و نیست کافی

 ناسزا برایم حتی دهم می ترجیح. آن شبیه چیزی یا و ام زنده کلمه دو فقط هم بعد و فرستاد خواهی پستال
 قبول. داری احمقی زن اینکه و کنم زندگی تو با من خواهد نمی دلت نیستی، راضی زندگیت از بگویی. بنویسی

 را زمستان از بخشی حداقل که بدهد را اجازه ینا تو سالمتی که امیدوارم اما کردم فکری بی من البته. کنم می
 کنم؟ چه بگو من به. آنتوان نیا صورت این غیر در. بگذرانی مسکو در

2 

جا بسیار عالی است آنتونیو. تنها کاری که مانده زدن نویسم. ایناولین بار است که از آپارتمان جدید برایت می
سه  .ناهارخوری و اتاق کار تو برق دارند« ماشا»ماده است. اتاق ی چیزها آبقیه .هاهاست و پهن کردن فرشپرده

روبل در سال. هرچه باداباد. مثل لردها زندگی خواهیم کرد! تو که ناراحت نیستی عزیزم.  05المپ روشنایی 
 جا به قدرِحتماً باید بیایی. حتی یک هفته هم در آپارتمان باشی نیازی به رفتن به بیرون نخواهی داشت. این

ها در یک ها بزرگ هستند و هوای اتاقتوانی توی آپارتمان گشت بزنی. پنجرهکافی فضا برای قدم زدن هست. می
« ماشا»فوت بلندی دارند. اتاق  15ها شوند. نقشه را برایت خواهم فرستاد تا بهتر بفهمی. اتاقدقیقه تمیز می

دیوارها محکم هستند. اتاق کار تو بسیار قشنگ است. ای نخواهد بود و کامالً جداست و آشپزخانه برایش مسئله
کنارش اتاق زیبا و کوچولوی من است. در یک کلمه همه چیز عالی است و تو خوشحال خواهی بود. همه چیز به 

کردم و شب حسابی خسته ای برایت ننوشتم عزیزم، چون داشتم چیزها را جابه جا میما نزدیک است. دیروز نامه
روی و می« تولستوی»خوشحالم که برای دیدن . ...] رفتم که به تمرین نروم و شب بیکار برومبودم. اجازه گ

ی چه چیز جالب توجهی با او صحبت ای. باز هم قصد داری به دیدنش بروی؟ دربارهلحظات خوبی با او داشته
 .شاداب ببینم کردی؟ وقتی به دیدنش رفتی خودت را خوب پوشاندی؟ مواظب خودت باش تا تو را سالم و

 احمد پوری :برگردان، "دلبندِ عزیزترینم"برگرفته از: کتاب 

 بازگشت به نمایه



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 یاجتماع 226

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی
 

 

 

 



1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 ابانیخ یِ مفهوِم ابد 227

 

 مفهومِ ابدیِ خیابان
 صنفی  الِم و فعّمعلّ ،علی حاجی

 
 هی از جنبه های گوناگون در ها نقش مهم و قابل توج« خیابان»شهر بستری است که زندگی در آن جریان دارد و 

از یک معنای تاریخی یا  ؟زنیمی زنیم باید بدانیم از چه حرف میحرف م« خیابان» ۀشهرها ایفا می کنند. وقتی دربار 

د؟ فضایی حضور؟ از فضا یا مکان؟ خیابان چه معنایی دار  گذر یا محِل  شمایلی از بروز عناصر ُمدرنیسم!؟ از محِل 

شهری  ترین ُعنصرِ پذیر است یا عادالنهدر آن امکانوآمد عاّمۀ مردم عبارتی رفتروج، یا بهورود و خ ۀاست که اجاز 
مایانند ند یا یکاسانرود، عابران یکممکن تقریبا از بین می ترین شکِل آلاست!؟ جایی که طبقه به ایده

ُ
سان می ن

لق میبرخورد می میا رسانه ای که در آن کلیه نیروهای مادی و معنوی یک جامعه با ه
َ
کنند که به کنند و چیزی خ

ای است. خیابان کدام اینهاست و ی هر جامعهمدرنیته دهندۀ ریتِم فرانسوي نشان اعتقاد هنري_لوفور فيلسوِف 
 چطور شکل می گیرد، َمنظر و مفهومش چیست و تعریف کارکردش با کیست؟ 

در حقیقت جزئی از فضاهای عمومی شهر است که با  ،مدر وهلۀ نخست آنچه که از عنوان خیابان متصوّر می شوی
را زنده و پویا نگه می دارد. نمونۀ ها در بدن، آنفعالیت های مختلف، همانند شریان ایجاد ارتباط بین بخش ها و

واقعی زندگی ساکنین یک شهر اعمّ از فعالیت های عمومی و خصوصی در خیابان های آن وجود دارد. همین 
ت که همراه با هر چیز دیگری که نمایانگر ارزش های ساکنین یک شهر باشد سرانجام در کالبُد فعالیت ها اس

 .شهر انعکاس پیدا خواهد کرد

اگر این کارکرد ابتدایی را بیشتر موشکافی کنیم درخواهیم یافت چنین عملکردی پایۀ حیات هر اُرگانیسم زنده  
موضوع خیابان با یک رشته عملکردهای اجتماعی و فرهنگی در ای است. اما فارغ از کارکرد صِرف ارتباطی در 

جایی است که اتفاقات مهم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن به این عرصه روبرو می شویم. خیابان همان
پیوندد. یک فضای اجتماعی است که نوعی یگانگی را بین فضای ذهنی )ایدئالیسم( و فضای واقعی وقوع می
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کند. ویژگی محوری فضای اجتماعی خیابان آن است که هم فضای نمایش قدرت و اقتدار یجاد می)ماتریالیسم( ا
تواند فضایی تواند فضایی از ارعاب و وحشت ایدئولوژیک برای سرکوب باشد و در عین حال هم میاست که می

یِ اجتماعیِ دربرگیرنده برای مقاومت در برابر فضای هژمونیک نظام سُلطه و حاکم باشد. در واقع خیابان، فضا
 .میرندشوند و میهای اجتماعی، فردی و جمعی است که زاده میکُنش

همگی نیک می دانیم که تعامالت انسانی، نشأت گرفته از حضور پُررنگ انسان و وجود دادوستد اقتصادی، 
ردد ، تعامل ، تبادل نظر فرهنگی و اجتماعی او با سایرین می باشد و خیابان جایی ست که انسان بتواند در آن ت

و تفاهم کند؛ از آن بیاموزد و بیاموزاند و در آن کار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی بکند. خیابان مکانی است که 
توانند ابرازِ وجود کنند، مهارت، هنر، هویّت و شخصیت خود را به نمایش بگذارند و در این بین هم انسانها می

مختلف جامعه باشد. خیلی از جُنبشهای اجتماعی در جهان نه در پشت میز تواند صدای اعتراضی اقشار می
  .های متفکر، بلکه در خیابان ظهور و توانست حرف خودش را به همه اعالم داردتئوریسین

تواند این مفهوم را برای خود رو زمانی میطور کلی در مفهوم شهری، خیابان معنایی جز این ندارد. از اینبه 
شد که امکان تردد انسان در آن در اولویت قرار بگیرد و سهمش از خیابان قابل توجه و درخور باشد. در داشته با

خودرو کننده خیابان، انسان است و اگر انسان درون خیابان نباشد، فضای ترددی که فقط بهواقع، عُنصر تعیین
ندارد که تعامل، تبادل و تفاهم صورت شود، مشابه جاده خواهد بود و در جاده کسی انتظار اختصاص داده می

 .رودبگیرد، این در حالی است که این انتظار از خیابان می

یافته، تفاوتی تر توسعهتر با این مفهوم در قیاس با جوامع کمیافتهالبته باید گفت فهم خیابان در کشورهای توسعه
تر حول بر پایۀ مفهوم برابری یا به عبارتی دقیقتر، مفهوم خیابان یافتهکیفی دارد. چرا که در کشورهای توسعه

های آسیب پذیرتر مثل کودکان ها و گروهمفهوم عدالت، با محوریت توجه به حقوق اقشار مختلف جامعه، اقلیت
 .یا افراد با نیازهای خاص جسمی است

اهیم یافت عملکرد اگر مفهوم خیابان را در کشورمان در بازۀ زمانی چند دهه مورد کنکاش قرار دهیم درخو
اجتماعی خیابان به تدریج رنگ باخته و کارکرد ارتباطی آن پُررنگ تر شده است. متاسفانه امروزه به سمتی در 
حرکتیم که کم کم موضوع اصلی انسانی در خیابان را فراموش کرده و حرکت و سرعت را جایگزین آن نموده 

ر پا را از این هم فراتر نهاده و مفهوم انسان را به حدی تنزل ایم. اما این تمام ماجرا نیست ، سیاست گذاری کشو
داده که از ابزارهای نظامی و پلیسی به عنوان نیرویی برای ساماندهی حرکت انسان در پیاده روها استفاده می 
کند. اکنون تمام سیاست گذاران فرهنگی و اجتماعی کشور تمام نیروی خود را بسیج کرده اند تا کارکرد 

رتباطی خیابان را از میان بردارند و با تبدیل پیاده گذرهای شهر به مسیر حرکت خودرو و دور کردن انسان غیرا
 .از تجمع و تعامل بر این امر اهتمام می ورزند

جالب اینجاست که ما همواره از سیاستهای رضاخانی در تخریب بافتهای تاریخی و بسیاری از گذرها و کوچه ها 
یر خودرو ناله ها سرداده ایم ، اما آنچه که اکنون مورد هتک حرمت قرار میگیرد نه کوچه و به بهانه ایجاد مس

گذر بلکه واالتر از آن شأن و منزلت انسانی است. اکنون دیگر خیابان ها محل ابراز وجود انسان و تعامالت 
اسم عزاداری یا راهپیمایی در اجتماعی او نیست. شاید تنها حضور پُررنگ انسان در خیابان محدود به برگزاری مر
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ایام خاصّی باشد که آنهم صرفا با ایدئولوژی طیف خاصّی از جامعه رهبری می شود و همچنان انسان به عنوان 
واالترین موجودات به عنوان حقیرترین آنها در خیابان معنی می یابد. اما آنچه که روشن است این است که تا 

ندگی و حیات ادامه دارد هیچ نیرویی نخواهد توانست مانع از ظهور خواست زمانی که انسان وجود دارد و تا ز
های ذاتی او گردد و در این راستا مفهوم خیابان نه تنها به عنوان عنصری ارتباطی بلکه به عنوان شریانی انسان 

 .محور ، تجّلی خواهد یافت و گستره معنایی آن تا ابد پایدار خواهد ماند

دار به نوشتن این متن کرد پاسخ به سخن نسنجیدۀ یکی از باالترین مقامات مسئول شهر بود آنچه نگارنده را وا
 " در خیابان بدنبال چه می گردند ؟« معلّمان»" :که گفت

به این مقام مسئول و دیگر مسئولین باید گفت بجای سخنان نسجنیده ، از مجلس نشینان ، صدرنشینان و 
که نسبت به انجام وظایف ذاتی و بدیهی خود در طول سالیان متمادی  -ت سیاست گذاران عرصۀ تعلیم و تربی

اند تا جایی که اند و این اوضاع بحرانی را به وجود آوردههمت نگماشته و مشکل بر مشکالت معلمان انباشته
نان،  گویند و از دردآموزان خود سخن میاکنون تالشگران عرصۀ تعلیم و تربیت در کف خیابان از حقوق دانش

چرا سئوال نمی  -در کف خیابان فریاد برمی آورند و پاسخشان چیزی باتوم ، توهین ، بازداشت و زندان نیست
 پرسید که چه علل و عواملی باعث شده که امروز معلمان در خیابان فریاد می زنند؟

 !بزرگواران

 !مجلس نشینان

 !مقامات مسئول

 !سیاست گذاران عرصۀ تعلیم و تربیت

در کف خیابان وظایف بدیهی شما از جمله پایبندی به اصول مصرّح قانون اساسی و اجرای بی کم و معلمان 
کنند؛ کاست قوانین مصوب مجلس از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری ، رتبه بندی و... را یادآوری می

گفتگو، مذاکره و رایزنی  وظایف سازمانی سالهاست از نگارش مقاله ، یادداشت و طومار تا این تفهیم برای آنها
 نگاه. خواهندنمی چیزی آبرومندانه معیشت تأمین و کشور تربیت و تعلیم اعتالی جز و اندتالشهای بسیاری کرده

جمعات اعتراضی، یادداشت ها و ت پایانی هایبیانیه و پالکاردها محتوای و خیابان کف در معلمان شعارهای به
تان و انجام صحیح آنها کمک خواهد کرد به شرطی ا در تفهیم وظایف سازمانیشان قطعاً به شممقاالت انتقادی

 .ی جهالت در میان نباشدکه پای لجاجت و پرده

ی انصاف و عدالت بنگرید، خواهید دید که اعتراضات سراسری معلمان و نصایح کارشناسانه شان، کالً اگر به دیده
 تربیت معطوف است. ون و صدرنشینان دستگاه تعلیمسیا، مجلی دولتمردانبر وظایف بر زمین مانده

فت کیفیت آموزش ی و بحران معیشت  معلمان از سالیاِن 
ُ
دور متوجه اوضاع رو به وخامت ایمنی مدارس ، ا

اند و بارها نسبت به وخامت اوضاع خیرخواهانه هشدار خود بوده و به طور مداوم با فرادستان سخن گفته
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ای جّدی برای حل انبوه مشکالت ندیده اند، چاره را حضور درکف خیابان دیدند و اند، اّما چون ارادهداده
 زنند:ُپرسند و فریاد میمی

 درصد از فضاهای آموزشی و مدارس موجود در کشور ایمن نیستند؟ 34چرا  -

وردار چرا مدارس و کُتب درسی از امکانات و محتوای الزم و کافی متناسب با نیازهای واقعی جامعه برخ -
 نیستند؟

های برابر و آموزش با کیفیت دسترسی ندارند و بیش از سه میلیون نفر از دانش چرا همه کودکان به فرصت -
 اند؟آموزان کشور از درس و تحصیل باز مانده

چرا اصل سی قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان روز به روز به محاق رفته و آرزوی تحصیل علم برای  -
 دست جامعه دست نیافتنی شده است؟ی فروطبقه

چرا آموزش کاالیی شده است و روزبروز بر گسترش خصوصی سازی آموزش و ترویج مدارس غیرانتفاعی تأکید  -
 میشود؟

چرا بسیاری از معلمان مجبورند برای امرار معاش، چند نوبت تدریس کنند و یا به مشاغلی دون شأن   -
 ؟ندآموزگاری تن بده

ن حقوق معلمان پنجاه درصد چرا میانگی -
تر از خط فقر است این درحالی ست پایین

که حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان 
بسیاری از دستگاههای دولتی دو الی سه 

 برابر حقوق و دستمزد معلمان است؟

چرا پاسخ به این پرسشهای اساسی از سوی  -
فعاالن صنفی معلمان چیزی جز احضار، 

ی، بازداشت و زندان تهدید، پرونده ساز
 نیست؟

 ...و چراهای بسیار دیگر
 جای سناریوسازی و سرکوبِهامر ب که حاکمیت و مسئولینِامید این گری سرکوب است؟آیا پاسِخ مطالبه 

شان بشنوند و تدابیری بیندیشند تا نیازی به های دربستهها را در اتاقمان، صدای این چراییمعلّ صنفیِ الینِفعّ
 .خیابان نباشد مان در کفِهای معلّین خواستهیادآوری ا

 0410 مردادماه 1

  کانالِ تلگرامی نویسندهبرگرفته از: 

 زگشت به نمایهبا

 

 

 

https://telegra.ph/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-07-30
https://telegra.ph/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-07-30


1041مرداد و شهریور ، 52دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 

 میمانیو م میباریم د؛یکن ربارانمانیاگر ت 231

 

 مانیممی و باریممی کنید؛ تیربارانمان اگر
 ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای ، بازرس)یئلماز( جعفر ابراهیمی

 

 ابراهیمی جعفر قضایی، هایسازی پرونده و کشور فرهنگیان صنفی فعالینِ و گرانکنش سرکوبِ ادامۀ در

 شده مواجه ماه ۶ و سال 4 زندان حکم با ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای بازرس

 کرده منتشر پیامی اجتماعی خود حامیانِ از تشکر و حکومتیان به خطاب حکم این ابالغ دربارۀ وی. است

 است: آمده پیام این در. است

 مرعوب برای تنها است اوج در ایران معلمان جنبش که زمانی در من برای زندان ماه 7 و سال 0 حکم صدور

 به هابازداشت و احکام این با و گرفته شکل مادی و عینی بسترِ یک بر معلمان مطالبات اامّ است معلمان کردن

 دخالت نتیجه سیاسی هایپرونده سایر مثل و ناعادالنه دادرسی یک نتیجۀ ظالمانه حکم این .گرددنمی بر عقب

 آموزانمدانش و همکاران دوستان، و کارگران و معلمان مدنی و فیصن هایتشکل تمام از .است بازجویان مستقیم

 شعر این پرستان،شب به من پاسخ .کنممی قدردانی و تشکر کردند حمایت اینجانب از نوعی به که رفقایی تمام و

 م...مانیباریم/ و/ میکنید/ می تیربارانمان آگاهی/ اگر از آسمانیم/ بارور ابرهای ترینموقع به ما :است

 ☘☘ ☘ 

 ...هاآی آدم

 برای جعفر ابراهیمی و بیدادی که بر او رفته است

 مانی اخوان -امراهلل نصراللهی
ای کالسیک یعنی سازماندهی، مبارزه آموزش ی خود بر اصوِل  -های صنفیی خواستهمعلمان که در زمینه جنبِش 

 
ّ
هاده و در این مسیر خواهان بازگشت حاکمیت به های گوناگون آن گام نجتماعی و داشتن لیدرهایی در الیها رِ تفک

 قدر توانسته است گفتمان قدرت تولید کند که دستاِن خود هست، آن نیم بنِد  پایبندی به قوانین ناقص و علیِل 
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اش روانه سازد. یکی از اعضای این بدنه که در تولید این حاکم را به سوی پیکره و بدنه سرکوب قدرِت  آهنیِن 

 .شته، جعفر ابراهیمی استگفتمان نقش دا

 اما داوری آن سوی در نشسته است

 قاضیان بی ردای شومِ

 انصاف ش درایت وُاذات

 ...ش زماناهیات

 (احمد شاملو)

بار به هرچندسال یک"یه داری این است؛ دموکراسی سرما لنین روزگاری از قول مارکس نقل می کند؛ ماهیتِ
گر چه کسی در پارلمان، نماینده و سرکوب ی ستمکه از میان طبقه دهند تصمیم بگیرندکشان اجازه میستم

 ".ی آنان باشدکننده
ی رد طبقاتی زیر چتر سلطهکشان است که در صحنه ی جهانی این نبما ستم ی سرکوبِهو اکنون این قصّ

جامعه ی دیروز و  ی مالی با روبنای ارتجاع مذهبی اش تکرار می شود. این ائتالف ارتجاع و سرمایه درسرمایه
نبش معلمان که امروز ایران نیز برای حفظ منافع مالی خود همواره سرکوب را در دستور کار خود داشته است. ج

آموزشی خود بر اصول مبارزه ای کالسیک یعنی سازماندهی، تفکر اجتماعی و -های صنفیدر زمینه ی خواسته
ه و در این مسیر خواهان بازگشت حاکمیت به پایبندی به داشتن لیدرهایی در الیه های گوناگون آن گام نهاد

قوانین ناقص و علیل نیم بند خود هست، آنقدر توانسته است گفتمان قدرت تولید کند که دستان آهنین 
سرکوب قدرت حاکم را به سوی پیکره و 
بدنه اش روانه سازد. یکی از اعضای این 
بدنه که در تولید این گفتمان نقش 

ابراهیمی است. بازرس  داشته، جعفر
شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
معلمان ایران. کرد و کار جعفر از باورهای 
طبقاتی او برمی خیزد. طبقه ای تحت 
ستم نظام زنجیروار سرمایه. نگاه او به 
مسائل اجتماعی ریشه ای و پیکربندی 
شده است. طمانینه ی او در گفتن و 

شمه می گیرد. در قاموس رفتاری او مدارا و تساهل به صورتی دینامیکی شنیدن از باور به انسان بودگی سرچ
ی ما، او را می توان از رفتاری نهادینه و رایج در جامعه یوگو به مثابه. در غیاب امر گفتکامال هویداست

الیق دیگر ها و سی او نافی اندیشهگرایانهچپ معلمان دانست. رادیکالیسمِ های چنین دیالوگی در جنبشِمصداق
نیست. صد البته جایی که احساس کند اعالم موضع سرراست و قاطع داشته باشد کوچکترین مماشاتی نیز نمی 

ه مراتب ستم کند. جعفر ابراهیمی در طبقه نگری خود حاشیه را بر متن ارجح می نهد. چرا که حاشیه ب
شاید بتوان او را یکی از  رفقای جنبشپا زده است. در میان وتری دستتر و در فقر بیشتر، محرومکشیده
آموزش دانست. دفاع او از حقوق کودکان در سیستان و  ترین منادیان همین حاشیه ی محروم در امرِبرجسته

بلوچستان نمونه ای از این حاشیه باوری اوست. پژوهش ها و پیگیریهای او در امر آموزش کودکان آن جغرافیا 
مبنایی  ،را که بر آموزش رایگان تاکید دارد سی قانون اساسی اصلِاست. جعفر  نیز گواه روشنی بر مدعای بنده

ی کودکان این سرزمین. زین میان حق با اوست اگر بر کودکان کار و پایمال شده ند برای دفاع از حقوقِدامی
ی مارهاست که در ش محروم از تحصیل بلوچستانی تاکید ویژه تری داشته باشد. میزان این حساسیت چنان
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نوشته ای را به همین موضوع اختصاص داده است. او در این  "کاوفراسوی کندو"ی اینترنتی نخست گاهنامه
تان است. سرزمینی که جنبش بی گمان سمبل فریادهای خاموش کودکان آن دیار نابسامان پور دس

ن ثقل ایرانشهر و نگاهبانان ی قومی ایران را به خود اختصاص داده و ستوای از اساطیر و حماسهوزمانهظرف
شایسته ا ی برای آن بوده است. اگر بگویم مانیفست جعفر در نوع کنشگری خود از آن جغرافیا مایه گرفته است 
بیراه نگفته ام. به راستی در همین جنبش کمتر کسی است که چون او وجه تراژیک آموزش کودکان و دانش 

 وجه مخرب و ویرانه ساز آموزش ایدئولوژیک در .گوشزد کرده باشد آموزان آن مناطق را به ما و متولیان امر
تر خود را نشان می دهد. آموزشی به شدت ضد بشری رو به قعر و قهقرا. دیارانی اینچنین در شمایلی کریه

اتوپیایی از عقب ماندگی و فقیر سازی. بی شک جعفر با توجه به نگرش طبقاتی خویش بر این رخداد شکاف ساز 
طبقه ی فقیر و غنی درنگی ویژه داشته است. او صدای بی صدایان و فریاد خاموشان فرزندان صاحبان قلعه  میان

های رفته بر بادی است که روزی تاریخ زنده ای از حوادث دورانساز تمدنی بوده اند. نداگر دلسوز هر کودکی که 
و کسی صدایش را نشنید. پیام آور ضجه هایش در داالن های هزار توی آموزش ایدئولوژیک مذهبی گم شد 

دانش آموزانی بی نان، بی کتاب، بی دفتر. تصویرگر سوختگان بی چهره به تف سوزان آتش بیداد. تذکار دهنده 
ی غریقان در مرداب این آموزش بیعار و بیمار. افشا کننده ی دست های پنهان الیگارشی ثروت در وزارتخانه ای 

را به زیر چرخ دنده های پولی سازی خود له نمودند. او را می نگرم که از زبان عقیم. آنان که آموزش رایگان 
 :سر فریاد می زندقاضیان یک ردای شومِگران، بیستم بیدادگاهِ نیمای یوش در قفسِ

 هاآی آدم

 خندانید که بر ساحل نشسته شاد وُ

 سپارد جانیک نفر در آب دارد می

 ی زندپای دائم م یک نفر دارد که دست وُ

 سنگین که می دانید تیره وُ روی این دریای تند وُ

 در چه هنگامی بگویم من؟

 یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان

 شا داریدگُدل ها که بر ساحل بساطِآی آدم

 تان بر تننان به سفره، جامه

 ...د شما راخوانَدر آب می یک نفر

 بوکبرگرفته از: صفحه فیس

 

 

 بازگشت به نمایه
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 کار کودکانِ رویاهای از ترقوی ؛فقر
 شکوهی شهاب

 

 جهلِ عمقِ به پی دیروز تازه اما. فهمممی را چیزها خیلی سالگی شصت یا و پنجاه آستانۀ در که کردممی فکر
 .بردم خویش

  .رفتم مغازه سمت به خرید برای و کردم پارک مارکتسوپر یک از دورتر کمی را ماماشین گذشته روز

 طرفم به فروش برای را آدامس بسته یک ساله 1 تا 7 حدودأ ایبچه پسر شدم، پیاده ماشین از که هنگامی
 .نخریدم و نداشتم همراهم نقد پول من. گرفت

 .شدم مارکتسوپر وارد بعد

 کسی مااّ کرد، صحبت هایشآدامس فروش برای عابری ره با و رفت راه روپیاده کنار کمی پریدهرنگ پسرکِ
 .نشست سوپرمارکت مقابل باغچه لبۀ روی و رفت بعد. نخرید او از چیزی

 ماشین در اغلب که چیزی) بخرم برایش آبمیوه و کیک یک گفتم خودم با بودم او گرنظاره سوپر داخل از که من
 و آوردم فروشگاه داخل به را پسرک. گرفتم دیگری تصمیم لحظه آن در اما(. گذارممی کار کودکانِ به دادن برای
 .من حسابِ به بردار، داری دوست چه هر گفتم

 !خوام؟می چی هر: گقت

 .بله: گفتم

 بود؟ برداشته چه کنیدمی فکر. برگشت بعد دقیقه چند و هاردیف داخلِ در رفت

 !کوچک بستۀ یک هرکدام از سویا و لوبیا و نخود هایکیسه کوچک، روغنِ یک کوچک،ِ ربّ یک
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 سایز و گرفتم دستش از را روغن و رب فقط بزنم، حرفی نتوانستم که بود فشرده را گلویم آنچنان بغض پنجه
 .برداشتم برایش را بزرگترش

 و داشتند قدرت همیشه کودکانه رویاهای من نظر در! را کودکی و شناسممی را فقر کردممی فکر همیشه
 !ترقوی چیزی هر از هایش خواسته و رویاها و! است کودک همیشه ودکک اندیشیدممی

 وارد معصوم هایفرشته این کهآن از زودتر خیلی فقر. است نامناسب چقدر "کار کودکانِ" لفظِ که فهمیدم دیروز
 !است بلعیده را شانکودکی شوند کار دنیای

 !بود اندیشیده خانه مایحتاج به فقط آورنان مردِ کی مثل او و! بردار داری دوست چه هر بودم گفته او به من

 !نکرد میهمان میوهآب یک به را اشپریدهرنگ خشکِ کوچکِ هایلب حتی

 ببری؟ توانیمی بخرم برایت بیشتر اگر :گفتم

 .هستم قوی خیلی من: بود این پاسخش

 .بود قوی خیلی گفت،می راست

 !بود قوی خیلی فقر هم شاید

 ...اشکودکانه هایخواسته و رویاها از ترقوی خیلی خیلی

 

 شنیده و دیده میاههمکار از هاسال این در بود، هغصّ و درد و رنج از آنچه. ماسرزمین این در مهندس یک من
 !پژمرد و ردمُ *"دمشقی سالِقحط این در" که بود زنده و قوی همیشه کودکی رویای ،من ذهنِ در ولی! بودم

 !بفرستم نفرین نیت،ته جای به خواهممی

 بزرگِ قلبِ بر را بدبختی و فالکت و فقر از حجم این که تهی مغزهای و بزرگ هایدست بر نفرین و نفرین
 ...اندکرده تحمیل -"آفتاب و عشق و شعر سرزمینِ"- ماسرزمین کوچکِ فرزندانِ

 بوک نویسندهصفحۀ فیسبرگرفته از: 
 

 را عشق حرمتِ دمشقی/ اگر سالِ قحط این در"* مصرع نخست شعر کوتاهی از محمدرضا شفیعی کدکنی: 

 لبِ از رودی/ توان وُ چنگ هر آوازِ / بهفَراخی و عیش هنگامِ به عاشق،/ وگرنه خواند توانمی را داری/ تو پاس

 (گنژرا) "سرودی. شنودن را عاشقی مُخَنَّث/ رهِ هر

 

 

 بازگشت به نمایه

https://www.facebook.com/100000209006047/posts/pfbid0k5hASd3C4F7NGmEKP67keWu19aZhEE6i3zAkgVJTVphEbwdG3wnn4zmWkB1VXMQ4l/
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 خودت باش! خان؟ سگِچرا سگِ قاسم
 ...خوردمی علف که سگی حکایتِ

 ابراهیم یونسی

 
 .خورد می علف چمن در داشت سگی روزی

 .گذشت چمن نارک از دیگری سگِ

 .ایستاد و کرد تعجب دید را منظره این چون

 !بخورد علف سگ که بود ندیده هرگز آخر

 خوری؟می علف چرا هستی؟ کی تو!  اوی: گفت بتعجّ با و ایستاد

 :گفت و انداخت گلو در باد و کرد نگاهش خورد می علف که سگی

 !هستم خانقاسم سگِ من من؟

 :گفت و زد پوزخندی رهگذر سگِ

 خان؟قاسم سگِ چرا دیگه خوری؛می علف که تو! حسابی سگِ

 چیزی؛ یک باز بود انداخته جلوت استخوانی پاره الاقل اگر

 !باش خودت سگِ خان؟قاسم سگِ چرا دیگه ،خوریمی علف که حاال

 "بهار بی زمستانِ" کتاب از: برگرفته

 

 بازگشت به نمایه
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 ُمرداد 28 یکودتا یستیالیامپر تِ ی  ماه 238

 

  ردادمُ 2۲ کودتای ریالیستیماهیّتِ امپ
توسط ایادی داخلی این  0112 مرداد 2۲ شومِ انگلیسی کودتای -آمریکایی تِایران اجازه نخواهند داد ماهیّمردمِ آگاهِ 

 امپریالیستی تحریف شود. یا آن قدرتِ

 

 اییاجر و مالی حمایتِ و طرح بابه موجب اسناد افشاءشده تاکنون، 0112 مرداد 2۲ ننگین کودتای
 رهبری به شاهنشاهی ارتش کمک با و آمریکا سیا سازمان و( اسآیاس) انگلیس مخفی اطالعات سازمان

 پشتیبانی و هایخی رمضان ها،مخبی شعبان سلطنت: طرفداران کمک و زاهدی اهللفضل سرلشکر
 سرنگونی هدف با، ...کاشانی و حزب زحمتکشان مظفر بقایی و شرکاء سیدابوالقاسم اهللآمیز آیتخیانت
 به ایران دمکراتیک و قانونی دولتِ تنها ترتیب بدین و گرفت انجام مصدق محمد دکتر قانونی دولت

  .شد سرنگون قمصدّ دمحمّ دکتر ،"درختِ تناور"آن  رهبری

 تاریخی: و امّا یادآوری چند فاکتِ
  نزدیک: خاور آسیا، بخش سیا سازمان رئیس روزولت، کرمیت به خطاب پهلوی محمدرضا (0

 سرنگونی خاطربه را فاطمی وهرگاه... دارم و شما امارتش و امملّت خداوند، برکتِ از را اموتخت تاج من"
 ."کرد خواهم اشاعدام درنگبی کنم، پیدا پدرم و من هایمهمجسّ

 (جاما انتشارات -اسالمی علی ترجمه - 1351 رزولت کرمیت/  کودتا در کودتا کتاب از نقل به)
 ویژهبه است زنده هنوز فاطمی که حقیقت این" :0951 اوت 20 مورخ آمریکا سفیر هندرسن ارشگز (2

 ملّیون میانِ پیوند ایجادِ در و شودمی محسوب مصدق اطرافیانِ از فرد گرترینحیله وی زیرا است سردکنندهدل
 ".دهدنمی راه خودبه تردید غرب علیهِ هاایتوده و

 11 مورخ خارجه وزارت به آسیا غرب در سرویس اینتلیجنت ستاد بیروت، در بریتانیا سفارت گزارش (1
 :0951 سپتامبر

 برای حلّراهِ بهترین نشد، کشته خون امِحمّ در قمصدّ کهاین به توجه با …رودنمی پیش بد هم قدرهاآن اوضاع"
 ".است ماعدا حلّراهِ بهترین شود، دستگیر اگر فاطمی، مورد در اامّ .است تبعید او

 51یلم کودتای ف نام آمریکاییوالتر مرچ، تدوینگر بهمشاهدۀ گفتگو با 
 

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

 بازگشت به نمایه

https://www.youtube.com/watch?v=dEGttaXnJGE
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 دوستانصلح به ایران، مردمِ به حکمت ناظم پیامِ
 
ّ
  جهانی کمونیستی و صلِح  ال جنبِش نویس و فعّ نامهنویس، نمایشرمان اش،شاعر، نق

 
Nazım Hikmet Ran (۳۷   ۳۲۳۱ ژوئن ۱ -یونان   در سالونیک ۳۲۳۹ ژانویه )در مسکو 

 !ایرانی برادرانِ

  سالم؛

 با تُرک ملّتِ. است صلح راهِ در جهان مردم رزۀمبا هایداستان پُرافتخارترین از یکی استعمارِ ضدّ بر شما مبارزۀ

 مرگ سوداگرانِ و استعمارگران. کندمی دنبال را آن جریانِ و شماست مبارزۀ نگرانِ امیدواری و هیجان

 عنوان به میانه و نزدیک خاورِ در را ما خواهندمی هاآن. کنیم بازی را ناکیوحشت نقشِ ما که خواهندمی

 تمام به ما. کرد نخواهیم اجرا را نقش این تُرک ملّتِ ما امّا برند، کار به مرگ سربازانِ و لیزمامپریا هایژاندارم

 آزادی و ملّی استقاللِ و صلح جبهۀ در ما که داریممی اعالم ایران قهرمانِ ملّتِ به هاآن راسِ در و جهان مللِ

  .هستیم هاملّت

 !ایرانی برادرانِ

 در یا هازندان در شما صلحِ مجاهدینِ از بسیاری که دانندمی جهان مندِافتشر مردمِ همۀ و دانممی من

 خود سهمِ به من. بازگرداند را هاتبعیدی و ساخت آزاد زندان از را زندانیان باید. برندمی سر به هاتبعیدگاه

 . دهم انجام باره این در برآید، دستم از هرچه که حاضرم

 !ایرانی برادرانِ

 صلحِ و ملّی استقاللِ که مانمشترک هدفِ در را شما پیروزی و فرستممی درود شما به تُرک ملّتِ نامِ به من

 .کنممی آرزو است، جهانی
 (1334مجلۀ کبوترِ صلح )سالسرچشمه: 

 بازگشت به نمایه

https://esam.ir/item/21668264/%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%86%D8%A7%D9%BE-1330-?modal=imageModal
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 نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران

 

به منظور  "کمیسیون ادبی انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی "نویسندگان ایران به ابتکار  ۀنخستین کنگر  گ:نژرا

که حادثۀ ادبی مهمی در فضای  در خانه فرهنگ شوروی برگزارشد 1411تیرماه سال  11تا  8 از دو کشور  توسعه روابط

وران سخنبرخی از و چهرۀ  هیئت رئیسه شد. در این تصویِر کمتر دیده شده، میزِ نسبتا باز سیاس ی کشور محسوب می

 شوند. کنگره دیده می

 حاضران در کنگره

نفر از شــاعران و  12»به دست داده، « نخستین کنگره نویسندگان ایران» بر اســاس فهرستی که کتاب

نویســندگان ایران از طرف رئیس هیئت مدیره انجمن برای شــرکت در کنگره دعوت شــدند و فقط عده 

از میان «. معدودی از آنها به علت کسالت و یا مسافرت و علل دیگر از حضور و شرکت در کنگره خودداری کردند

کسانی که به کنگره دعوت شــده بودند، برخی همچون محمد قزوینی، نصرااهلل فلسفی، محمد حجازی و عباس 

اقبال آشــتیانی، در مراسم حاضر نبودند. هیئت رئیسه این کنگره متشکل بود از کریم کشاورز، صادق هدایت، 

ر حکمت و علی شــایگان و ریاســت میالنی، سرور محصص، علی اکبر دهخدا، بدیع الزمان فروزانفر، علی اصغ

آن را هم محمدتقی بهار بر عهده داشت. تعداد زنانی که در کنگره حضور داشتند اندک بوده اما با این حال 

حضور یک زن در هیئت رئیسه کنگره موضوع قابل توجهی است. به جز او، دکتر فاطمه سیاح، فروغ حکمت و 

 .کنگره بودندبه  زهرا خانلری در فهرست دعوت شدگان

فهرســت چهره هایی که به کنگره دعوت شده بودند نشان می دهد که شاخص ترین روشــنفکران ایران در آن 

دوره در فهرســت دعوت شــدگان قرار داشتند. همچنین همه گرایش های سیاسی و فکری در این فهرست 

رگزارکنندگان کنگره تالش داشــته اند دیده می شوند و ترکیب هیئت رئیسه کنگره نیز نشــان می دهد که ب

که برچسب چپ به کنگره الصاق نشــود و ریاســت چهره ای ادبی چون محمدتقی بهار هرگونه تردیدی را در 
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این زمینه از بین می بُرد. کنگره روز سه شــنبه چهارم تیرماه، با سخنان مستشارالدوله، رئیس هیئت مدیره 

اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیستی در باغ خانه فرهنگ افتتاح شد. پس از او،  انجمن روابط فرهنگی ایران با

اولین سخنران محمدتقی بهار در مقام وزیر فرهنگ و رئیس کنگره اســت. او صحبت هایش را درباره اهمیــت 

ا و فضال وی نیز چنین مجمعی از شعرغزن محمود دربار در…»جمعی که گرد آمده اند آغاز می کند و می گوید: 

در یک زمــان گرد نیامده بود. من به این مجلس بــزرگ و پر از روح تبریک می گویم و بدان روح لطیفــی که 

در ایــن مجمع به وجود آمده و از امتزاج با افکار و آرزوهای وطن دوســتانه نویســندگان و گویندگانی که یک 

سخنرانی بهار نکته ای حائز اهمیت دارد «. ود می فرســتمپیکــر زیبای اجتماع ملی به وجود آورده اســت در

حیات عبارت از جنبش و »که نشان دهنده روح جمعی آن دوره است. او در جایی از صحبت هایش می گوید که 

انقالبی خواه  فعالیت اســت و حیات ادبی نیــز همواره در گرو فعالیت ها و جنبش ها بــوده و از این رو حرکت

ی خواه فکری و عقلی موجب ترقی ادبیات و باعث بروز و ظهور ادبا و نویسندگان بزرگ شده و می اجتماعــ

شــک ندارم که جنبش امروز »بهار به مشروطیت و تأثیر آن بر ادبیات هم اشاره می کند و می گوید که «. شود

سیاسی و اجتماعی و و حرکت آزادی خواهانه روشنفکران و تحول بزرگ  نخونی جنگ نتیجه در که جنبشی–

بار دیگر دسته تازه و مکتبی بزرگ و استادانی نامدار برای ما تدارک خواهد کرد که  -ادبی پیدا شده است

«. پیشتازان آن تحول با موجود نبودن کوچک ترین وسایل تشویق خوشبختانه امروز در میان ما نشســته اند

ه ای اجتماعی و سیاســی دارند و بسیاری از آنها در اغلب شعرهایی که در کنگره خوانده می شود، درونمای

ستایش انقالب اکتبر یا کارگران و دهقانان است. چند سخنرانی و مقاله و قطعه و داستان کوتاه نیز در روزهای 

برگزاری کنگره خوانده می شود که از میان آنها می توان به داستان خوانی بزرگ علوی اشاره کرد. در این بین 

یزبین و متفاوت صادق هدایت قابل توجه است. در میان نامه های هدایت به حسن شهید نورائی، اشــاره نگاه ت

هایی به کنگره نویسندگان شــده و موضع گیری هدایت نشان می دهد که او درک دقیقی از هدف برگزاری 

از مسافرت رسمی »می تازد:  کنگره داشــته اســت. او همچنین به تندی به شعرهایی که در آنجا خوانده شــده

و نطق و این جور چیزها عقم می نشیند و نمی خواهم پروپاگاندا بشــوم. اگرچه دو، سه روز اســت که این بال 

به سرم آمده: البد اطالع دارید که انجمن فرهنگی ایران و شــوروی، کنگره نویســندگان درست کرده و دو، سه 

«. ا دیروز به قدری بغل گوشم شعر خواندند که هنوز سرم گیج می رودروز است که در آنجا هستم. مخصوص

امثال حکمت و اورنگ و بدیع الزمان و نفیسی و غیره »هدایت در جایی دیگر هم به شهیدنورائی می نویسد که 

 «.بیشتر به درد آنها می خورد و ما هم عاشق چشم و ابروی کسی نیستیم

 

 نویسندگان ایران نخستین کنگره دعوت شدگان به اسامی

به طول انجامید، افراد زیر به عنوان سخنران و  1325تیر  12تا  0در این کنگره که با تمامی حواشی آن از 

نیا، علی احمد، امینی، دانش بزرگمهمان دعوت شدند: آذراغلی، اعتمادزاده، افراشته، عباس اقبال، جالل آل

، بهمنیار، پژمان بختیاری، ابراهیم پورداوود، تقوی، فریدون توللی، دکتر اهلل بهروزالشعرا بهار، ذبیحنیا، ملکبزرگ

زاده، الدوله حجازی، حشمتاللهی، مطیعجرجانی، جلی، جواهری، صادق چوبک، ابوالقاسم حالت، حبیب

اصغر حکمت، فروغ حکمت، حمیدی شیرازی، دکتر پرویز ناتل خانلری، زهرا خانلری، دکتر خطیبی، علی

السلطنه، فاطمه سیاح، دکتر شایگان، شکوهی، دهخدا، رعدی آذرخشی، ژاله، حسین سمیعی ادیب اکبرعلی
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شمس، شهاب فردوسی، شهریار، منوچهر شیبانی، صبحی، صدارت، دکتر صورتگر، طاعتی، طباطبایی، احسان 

خان قریب، العظیمآبادی، فرات، فروزانفر، فلسفی، فیاض، میرزا عبدطبری، بزرگ علوی، پرتو علوی، دکتر علی

قهرمان، میرزا محمدخان قزوینی، کریم کشاورز، کمالی، کیا، گرگانی، گلچین، گنابادی، مهکامه محصص، مدرس 

رضوی، مژده، دکتر محمد معین، معینیان، رهی معیری، موید ثابتی، میالنی، علی ناصحی، سعید نفیسی، نواب 

 .الدین همایی و حبیب یغماییجالل صفا، عبدالحسین نوشین، نیما یوشیج، صادق هدایت،

 سخنرانی طبری و قرائت قطعنامه کنگره توسط بهار

 ۀدربار»آخرین سخنرانی که مقاله خود را به کنگره ارائه کرد احسان طبری بود. او که سخنانش را ذیل عنوان 

و انتقادکننده، ماهیت هنر و کرد، با بیان نکاتی پیرامون انتقاد مطرح می *«هنری هنر و زیباییِ انتقاد و ماهیتِ

 هنر محصولِ»زیبایی هنری، عناصر هنر، ایجاد و ادراک هنری، هنرمند را محصولی اجتماعی دانست و گفت: 

تحریری و انتزاعی و مجزا از زندگی  زندگی محیط ساخته. پس هنرِ او را شرایطِ اتِکسی است که روحیّ ماغِدِ

 «.مادی غیرممکن است

مهری در نویس از روی بیسرانجام ماند، یا روزنامههایی شد که همه خام و بیین کنگره بحثدر ا»طبری افزود: 

کنند که وزن و قافیه را از شعر بردارند. اگر مقاله خود نوشت که برخی افراد در کنگره نویسندگان پیشنهاد می

 «اندلب را بد فهمیدهاین قبیل مطالب را از روی اصرار در ایراد تهمت ننوشته باشند، بدون شک مط

کنم، برای آنکه من که خود از هواخواهان تحول ادبی هستم از فرصت و تناسب موضوع استفاده می»او افزود: 

کنم دقت فرموده باشند، حتماً متوجه عقیده خود را در این مسئله شرح دهم. اگر در مطالب که عرض می

اجتماعی تابع تحوالت اجتماع است. درست است که به قول اند که تا چه اندازه هنر به عنوان یک محصول شده

تابد و حتی همان خورشید که از پنجره خانقاه سعدی به درون تابیده از پنجره اطاق ما می آقای صورتگر هنوز

بیند پیش از سعدی نیز این چشمه درخشان بر آرامگاه عاد و ثمود تابیده بود، ولی انسانی که این خورشید را می

 «.اوت کرده استتف

الشعرا بهار، رییس کنگره با تشکر از صبر، تحمل و مشارکت حاضران در بعد از سخنان احسان طبری، ملک

 .نویسندگان ایران برای تصویب اعضا قرائت کرد ۀمباحث کنگره، متنی را به عنوان قطعنامه نخستین کنگر

 ان ایران رسید، بدین شرح است:متن این قطعنامه که به تصویب اعضای نخستین کنگره نویسندگ

ادبیات ایران در طی قرون متمادیه هماره از جنگ خیر و شر و پیکار یزدان و اهریمن سخن گفته، احساسات  

ها برانگیخته و از این رهگذر نه تنها در اخالق و فرهنگ مردم دوستی و برابری ابنای بشر را در دلعالیه انسان

 .ت جهانی تاثیری به سزا و عمیق داشته استایران بلکه در ادبیات و مدنی

ادبیات معاصر نیز کم و بیش این وظیفه بزرگ، یعنی هدایت و تربیت مردم را انجام داده، در جنبش آزادی ایران 

ای از نویسندگان و شاعران در طی جنگ اخیر با اصولی که حریت و سهم بزرگی به عهده گرفته، به خصوص عده

 .را مورد تهدید قرار داده بود به مبارزه برخاسته و خلق را آگاه ساختند فضیلت و فرهنگ جهانی

آید، وظایف دیگری ها و مباحث کنگره برمیتوان گفت که نثر و نظم کنونی ایران چنان که از سخنرانیهذا میمع

 :مراتب فوق در تقابل مردم ایران و جهانیان به عده دارد که باید در آینده انجام دهد. با در نظر گرفتن

کنگره آرزومند است که نویسندگان ایران در نظم و نثر، سنت دیرین ادبیات فارسی، یعنی طرفداری از حق و  .0

عدالت و مخالفت با ستمگری و زشتی را پیروی نمایند و در آثار خود از آزادی و عدل و دانش و دفع خرافات 
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را موضوع بحث و تراوش فکر خود قرار دهند و به حمایت  هواخواهی نموده، پیکار بر ضد اصول و بقایای فاشیزم

 .صلح جهانی و افکار بشردوستی و دموکراسی حقیقی برای ترقی و تعالی ایران کوشش کنند

کنگره آرزومند است که نویسندگان و شاعران به خلق روی آورند و بدون اینکه افراط روا دارند در  .2

که مالیم و منطبق با زندگی کنونی باشد برآیند و انتقاد ادبی سالم و های جدیدی ها و سبکوجوی اسلوبجست

 .علمی را که شرط الزم پیدایش ادبیات بزرگ است، ترویج کنند

خواه های ترقیکنگره آرزومند است که مناسبات فرهنگی و ادبی موجود بین ملت ایران و تمام دموکراسی .1

 .وار گشته، به نفع صلح و بشریت توسعه یابدجهان، باالخص اتحاد شوروی بیش از پیش است

کنگره از هیات مدیره انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که انعقاد این کنگره  .4

 .رود، سپاسگزار استاز ابتکارات حسنه آن به شمار می

کنگره تاسیس یک  .5

کمیسیون و تشکیالت 

موقتی که بنیاد اتحادیه 

دگان و نویسندگان گوین

ریزی کند، ایران را پی

داند و اجرای ضروری می

این منظور را هیات رییسه 

 .نمایدمحول می

ــه از ــام   :برگرفت ــته پی نوش

ــ ــه  –رقزوینی دحیـ روزنامـ

 شرق 
 

در روز  "بحث دربارۀ نظمِ معاصر"دیگری نیز با عنوان کوتاه احسان طبری در این کنگره مقالۀ  :گنژرا* 

شده است. متن این دو مقاله از لینک نارائه داده بود که در این مقاله اشاره ای به آن  0125یر ت 5چهارشنبه 

 زیر قابل دانلود و مطالعه است:

 
https://archive.org/details/1325poetscongresstehranehsantabari/mode/2up 

 

 بازگشت به نمایه

 

 

 

 

https://archive.org/details/1325poetscongresstehranehsantabari/mode/2up
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 "معجزه در میالن"سکانسی از 
 بورژوازی و حامی طبقۀ کارگر کارگردان مخالفِ اثر ویتوریو دِسیکا،

 
 تعبیری به ،(1102 ،"دوچرخه دزدِ" فیلم ساخت بعداز) "میالن در معجزه" یا Miracle in Milan فیلم

 بگیرد. اوج خواهدمی نئورئالیسم که ستایدهه آغازدر وقالبی فانتزی در 1151سالدر دسیکا ویتوریو ۀمعجز

 بزرگی دلِ ولی هستند فقیر همگی که آیندمی مردمی دلِ از و شوندمی درک خوبی به او فیلم هایشخصیت

 دارانسرمایه را هاآن زندگی و کنیممی زندگی ها آن در ما که هستند شهرهایی نشینان زاغه همین ها آن دارند.

 Totò il“ نام به رمانی پایۀ بر که بود زاواتینی چزاره همکاری با فیلم نامۀفیلم. است بلعیده کاپیتالیسم و

Buono” بود شده نوشته. 

 رپُ ولی است، خنده روی از اینکه بر عالوه شود می ریخته که اشکی ولی ،گریاندمی را شما خود کمدی با دسیکا

 که ساخت کمدی دسیکا. ندارد حدّ ،است دارخنده قدرآن که ستا سکانسی ،مرغ برسر کشی قرعه. است درد از

 فیلمِ هایسکانس از یکی در. بازد نمی رنگ و است جلوتر خودش زمان از بسیار شود می دیده که هم امروز

 داشتنِنگه برای اشوزن خوانیهم عدمِ یا الغری فرطِ از فروش، بادکنک پیرمردِ دسیکا، «میالن در معجزه»

 «نان» و کشندمی پایین را او مردم سریعا که رودمی آسمان به و شودمی کنده زمین از ها،بادکنک

 .ریزندمی هایشجیب توی سنگ و خورانندشمی

 دارد، دست در هک هاییبادکنک تا بخورد و بخرد نان بادکنک، فروشِ از حاصل درآمدِ از باید فروش، بادکنک یک

 و بردمی را بازی الغری، باشد، کندتر شدن، الغر سرعتِ از ها،بادکنک فروش سرعتِ وقتی! نبرد آسمان به را او

 !رودمی آسمان به سوژه
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 پروازِ آن جااین کشد؛می هجو به را فقیر یسوژه کردنِ رمانتیزه آن میالن، در معجزه نمادینِ وضعیتِ

 برد، خواهد هیچ به را ما باد شود؛می کشیده تصویر به آمیزیطعنه شکلبه ها،بادکنک با نگیزاخیال سانتیمانتالِ

 .باشد داشته امنیت آن، روی رفتن راه در و باشد زمین روی پاها باید خورد، نان باید انگیز؛خیال آسمانِ نه

 فقر ساخت هایمکانیزم روی دست فقیر، یسوژه شناسیزیبایی و فقر ستایشِ مرسومِ کارِ آن جایبه دسیکا،

 اش،شدن الغر سرعتِ! ببرند آسمان به را او هابادکنک که استنبوده چنین ابتدا از فروش،بادکنک. گذاردمی

 به او که گرفته پیشی چیزی از چیزی. هاستبادکنک فروش سرعتِ از بیشتر اش،بدن رفتنِ دست از سرعتِ

 نه پرواز، این در. انگیزخیال آسمانی نه قدسی، پروازی نه طرفیم، ماشاییت امری با نه وگرنه رود،می آسمان

 هایجیب توی سنگ طعنه، به فقرا، از یکی که است همین برای شدنی؛ رها نه هست، ایرستگاری

 .ریزدمی فروشبادکنک

 و تهی جااین اش،وضعیت به نسبت فقیر یسوژه داشتنِ نگه راضی برای مرسوم دفاعیِ هایمکانیزم آن

 خواهندمی. استزمین روی بر رستگاری و خوشبختی. خواهندمی زمینی زندگی ها،سوژه این اتفاقا ناکارآمدند،

 .بخندند و بنوشند و برقصند زمین روی بر بخورند، نان زمین بر باشد، زمین روی شانپاهای

 از استدوربینی کنند،می چرانیچشم شتربی که فقرا، با رابطه در مرسوم هایدوربین برخالفِ دسیکا، دوربین

 .است کرده ممکن را هازندگی آن که هاییمکانیزم و فقیر یسوژه زیستِ درونِ

 

 فیلم از سکانسی مشاهدۀ

 
https://www.youtube.com/watch?v=qoJIUh1lGuM 

 بازگشت به نمایه

https://www.youtube.com/watch?v=qoJIUh1lGuM
https://www.youtube.com/watch?v=qoJIUh1lGuM
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