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 ارسال کنید. گنژرابرای  (word)آثار خود را تایپ شده در محیطِ وُرد 
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 آثارِ پذیرفته شده را در صورتِ لزوم اصالح و ویرایش می کند. گنژرا

 نیست. گنژرادرجِ آراء و نظراتِ نویسندگان، الزاما بیانگرِ دیدگاهِ 
 با ذکر ماخذ آزاد است. گنژرانقلِ کلیۀ مطالبِ منتشرشده در 

 شوند.دوست و مردمی بهتر دیده و خوانده میمیهن هنرمندان و نویسندگانِ گ،نژرا در قابِ
 majalleharzhang@gmail.com:  گنژرامکاتبۀ مستقیم یا ارسالِ آثار برای 

 arzhang.com-www.mahnameh:  گنژراهای پیشین مطالعه و دانلودِ شماره
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 وایران  زحمتکش، زنان و مردان بر کارگراِن رزمنده، کارگر جهانِی  (، روزِ ، ماِه "نیسان"اردیبهشت11ه )مِ  ماهِ  ِل او  
  جهان

 
 جسته و پیروز باد!خ

                  مجموعۀ داستان کوتاه به زبان انگلیسی( –های ارواح )سکانس  Ghost Sequences Theطرح جلد کتاب  عکس روی جلد:
 کانادا مونترال متولد امپل وایس()آلیسون ک Alison Compbell Wise خانماثر 
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 باد خُجسته وروزن
 یابد نجات سرمایه بردگیِ از انسان و براُفتد جهان از سرمایه و زور آرزو کنیم حاکمیّتِ

 شهریاری پرویز

 
 تهران( 1031اردیبهشت  22 –کرمان  1031آذر  2)

 انسانی اُمیدهای یادآوری جشنِ نوروز،. شودمی زنده هادل در انسانی هایآرمان دیگر بار یک و آیدمی نوروز
 مردم. است زندگی رستاخیزِ درضمن که طبیعت رستاخیزِ تنها نه تر. نوروز،انسانی و بهتر آغازی به اُمید است،
 شوارتریند در و اندداشته "روزیبه" به و "نوروز" به " نو روزی" به چشم تاریخ، تمامی طول در و همیشه
 برای خود، آرزوهای تکرارِ با نوروز، با ویژه به جشنی، هر با و اند نداده دست از را خود اُمیدِ این هم، شرایط
 اند.کرده تمرین را تالش هاآن به دستیابی

 و بزرگان جشنِ بصورت دورانی، برای وگرچه است آرزومند مردمِ همۀ و دهقانان شهرنشینان، جشنِ نوروز
 را خود هایآرمان و آمال مردم. نداد ازدست را خود مردمی ویژگی هرگز بود؛ درآمده بگیران باج و اننشینکاخ

 به قصرها از سرهیک نوروز امروز ولی. بودند خود غارتگرانۀ و خودخواهانه مقصودِ پی در "بزرگان" و داشتند
 در کهاین وجود با و است مانده باقی اشهره و روستاها عادی مردم مردم، های خانه درون چنانهم ولی درآمده
 .است نداده دست از را خود حُرمتِ بوده، روبرو خواهانبیگانه و بیگانگان دشمنی با متوالی، های سده طولِ

 را مردم آرزوهای واقع در آورد، را "نوروز" یا "روزنو" که جم همان میکند، صحبت جم از که جا آن در فردوسی
 های آسیب با هرگز حال، عین در و نبوده، مصون "بزرگان" زخمِچشم از هرگز که یآرزوهای میکند، ستایش
 یا نوروز آغاز با یعنی) جمشید آمدنِ با :گویدمی فردوسی .است داشته نگه زنده را خود و نیفتاده پا از زمان
 رفت، کنار به زشتی و رنج شدند، آسوده مردم شد، درمان دردها رفت، میان از دوگانگی و ستیز و جنگ ،(روزنو
 شدند.  "آزاد تن" فرمان، پذیرفتن از مردم و راند، نمی فرمان کسی بر کسی شدند، آزاد دیوها فرمان زیر از مردم

 و شد دور تشنگی و گرسنگی نوروز، و جم آمدن با :دهدمی هم "هایَشت" که است میدیاُ همان این و
 دیرینۀ اُمیدِ و آرزو همان است. این، فرودست مردمِ رزوهایآ همان اینها، و. خورد شکست مرگ و پیری و ضعف
 و اندیشه... شود پُر حکمت و عدالت از جهان "... است: شده سروده زیبایی با "یَشت زامیاد"در که است انسان
 منشِ و شود چیره کژی بر راستی برود، میان از خشم شود، پاک دروغ از جهان یابد، پیروزی نیک کردارِ و گفتار
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 پرتوِ در را، آن به رسیدن بزرگ، زرتشتِ که است آرمانی همان این، و ..."بیند. شکست پاک منشِ از ناپاک
 .شود پاک نابخردان از جهان که میکند آرزو فردوسی جهت همین به و میداند "خرد" و "شناخت"

 نوروز: آستانۀ در

 هفت سینِ سبزی و سیب همچون ها، ینسرزم همه و سرزمین این پسرکان و دخترکان رخسار که کنیم آرزو
 رنجوری و بیماری بربندد؛ رخت ها سرزمین همه از وجهل، بیسوادی گرسنگی، باشد؛ وشاداب گونگل نوروزی،
 و زور حاکمیتِ برسد؛ خود انسانی حُرمتِ به انسان نگیرد؛ را ما کودکان دامنِ دواییبی و غذایی بی از ناشی
 هاینام به چه و جنگ نام به چه جنایت، و کشیآدم ؛یابد نجات سرمایه بردگیِ از نسانا و بَراُفتد جهان از سرمایه
 .باشد نداشته ردیکاربُ هاانسان زندگی در که شود تبدیل "هافرهنگ" در ایواژه به "جنگ" و ندهد رخ دیگر،

 دموکراسی، و آزادی ابند؛ی رشد امکان عدالت، و دوستی های جوانه شوند؛ نزدیک هم به هااندیشه ،کنیم آرزو
 بتوانند آزادگان بگستراند؛ رپُ و بال است، بسته لدِ آن به خود ساله هزاران هایمبارزه ضمن بشر که دستاوردی

 ای،آزاده هیچ نغلطد؛ خود خونِ در (انسانی هیچ بهتر، چه و) گناهیبی هیچ کنند؛ افتخار خود آزادگی به
 ...نکند لمس را زندان هایمیله

 بالهای از که "خودسانسوری" نباشد؛ ناکبیم خود درونی اعتقاد بیان از کسی باشند؛ آزاد هاوجدان ،کنیم زوآر
 نیازارد... را هاوجدان است، سرمایه تسلّطِ دورانِ مهیب

 زیست قابلِ و پاکیزه است، گرفته قرار سرمایه و سود طالبانِ گریویران خوشِدست که ما ارۀسیّ ،کنیم آرزو
 مرِعُ طولِ و تندرستی ،سرمایه صاحبانِ برای بیشتر سودِ جای به یابد؛ نجات آلودگی از هوا و خاک و آب اند؛بم

 و سرسبز درختان جایبه نشود، تولید آورزیان و ناسالم "هایخوردنی" و داروها و گیرد قرار توجه مورد انسان
 نکشد... آسمان به سر آهن هایمیله ها،جنگل

 جهان از است زورگویی و جنگی ابزار هرچه یکلّطورِبه و میکروبی، و شیمیایی و اتمی بمبِ چه هر ،کنیم آرزو
 مواد و کشیآدم و دزدی و فساد ،"آزاد تجارتِ" نام به نکنند؛ عامّ قتلِ را هاآن مردم، به کمک نامِ به برافتد؛
 نکنند... صادر جا آن و جا این به را مخدر

 !باد خجسته شما برهمۀ "نوروز"و "نو روزِ". برسد خود انسانیِ زندگیِبه سرانجام، انسان، کنیم، آرزو سخن:کوتاه

 
ِل خونیِن افتخار، بر گوِر هر م  دسته

 
 ای نخواهد ر ست! )المارتین(مایهرِد کمگ

 بازگشت به فهرست



 1041، فروردین و اردیبهشت 32دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ   ادبی، هنری و اجتماعی نویدنونامۀ دوماه گنژرا

 سرسخن 7

 

 سرسخن

 
متین متاه از   ماهِ اردیبهشتت، دوّ  فِ اَنیسان(، نام دیگرِمترادف و مخفّآشوری؛  )در زبان سُریانیِ آرامی یا "نیسان"

در فرهنتگ   ماهِ هفتتم از ستالِ سُتریانی استت.     (، و نیز نامِمیالدی آوریلِ فصلِ بهار و سالِ شمسی)مصادف با ماهِ
گتویشِ متازَنی،   آمده است و بارانِ اردیبهشت را نیتز نیستان گوینتد. در     "سان و شبیه به نَینَی"عمید به معنای 

ه داننتد. بتارانی کت   را نیسان یتا شتفادهنده متی   بارد و آنروز می34بارانی است که بعداز بیستم فروردین به مدت 
را موجب تقویتِ سالمتی بدن و خواندند و در منابع دینی، نوشیدن آنآن دعا میکردند و بررا جمع میآن قطراتِ

فراوان به کار  "نیسان"ی معاصر ایران، واژۀ کالسیک و حتّ متون و اشعارِ دانستند. در بسیاری ازها میدفع بیماری
یافت: خاقتانی )نتمِ نیستان،    بزرگ شاعرانی  را در شعرِتوان ردّ آنترکیبی که می عباراتِتعابیر و رفته و گاه نیز با 

نیسان(؛ ناصرخسرو )ماهِ فصلِ نیسان، آتشِ نیسان یا چمنِ نیسان(؛ مسعود سعد و بسطامی و سعدی و صائب )ابرِ 
 یسان( و سعدی )دولتِ نیسان(؛... نیسان(؛ نظامی )بارانِ ن

دانست/ که رکاربرد بوده است، به عنوان نمونه: نادر نادرپور )چه کسی می، در شعر شاعران معاصر نیز پُ"نیسان"
دیارا )من ای بهاران ز ابترِ   کهن همه بیداردلی/ در شبِ تیرۀ نیسانِ زمین خواهی خفت( و همو در شعرِپس از آن

هایتت،  نیسان/ چه بهره گیرم که خود خزانم(؛ و یا مفتون امینی در شعری به یاد صمد بهرنگتی )ستکوتِ باغچته   
این واژه  بزرگانی چون حافظ و فردوسی و خیام و نیز نیما از میان معاصران، دُعایِ نیسان بود(... ؛ ولی ما در اشعارِ

در ایتران و کشتورهای حتوزۀ     نه باشتد. تواند موضوع پژوهشی جداگایابیم که این خود، میرا کمتر و یا اصال نمی
شکوفا بتر روی  نوروز، در پیِ فروردین، ماهِ نیسان )اردیبهشت(، یکی از بهترین آب و هواهای طی سال و طبیعتِ 

دشت/ تو گفتی مگر ابترِ   ریخت بر کوه وُژاله می به تَک"که سعدی در وصف آن می گوید:  کرۀ زمین را داراست
 . "نیسان گذشت...

، رابطتۀ  تیکنین تصاویر و لحظاتِ استهمشاهدۀ دوبارۀ چبار کرونا در سطحِ جهان، با مهار ویروس مرگبی تردید 
شتاعرانِ   او که در شعرِ با انسان و سرشت و سرنوشتِ طبیعت با طبیعتِ مهربان و پیوندِ "انسان"آمیز گونۀ احترام
جترج برنتارد    و به تعبیترِ  "بر این زمین عَبَث نرانیم"احسان طبری  به توصیۀسته، نیازمندِ آن است که ما نقش ب
 *          ".یاد بگیریم که مثلِ آدم روی زمین زندگی کنیم"شاو 

 بازگشت به فهرست
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 جهان از نانسا هنریدریافتِ و تیکهاستِ مقوالتِ

 تیکهطبیعتِ مقوالتِ استِ -0
 ("های هنرشناسی علمیپایه")بخشِ اوّل از فصلّ چهارم کتاب 

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

 
ُدزلُرمجلۀ بالتیک وُ تصویر برگرفته از روی جلد 

که با هدف  در ارژنگ اثر ارزشمند پروفسور آونر زیس "های هنرشناس ی علمیپایه"متن کتاب تدریجی انتشار  گ:نژ ر ا

با انتشار مطلب زیر با عنوان یافته، اینک وقفه ادامهبی 1033خرداد  7آشنایی خوانندگان با تئوری هنر از شمارۀ 
اثر صدها این  ِِ  در کل   "تیکاسته" واژۀواما که ج. از آنشودخود میچهارم  فصِل " وارد تیکطبیعِت مقوالِت استه"

 ضروری دیدیم ابتدا دربارۀ تعریف و معادِل لذا به کار رفته،  ممتور   یبار به شکل 11کوتاه  بار و فقط در این بخِش 

کمک به درک  هدفرا با  1033فروردین  1هایی از توضیحات مندرج در ارژنگ شمارۀ بخش ،فارس ی این واژۀ التین
 گیریم.بکتاب را پی  انتشار متِن سپس از متن اثر بازنشر نموده و تر خوانندگان مندی بیشو بهره ر بهت

 ☘☘ ☘ 

 :تیکواژۀ اِستِهدر بارۀ وام

esˈθetɪk   
فونتیک تلفظِ    

Эстетика  
 روسی

ästhetik  
 آلمانی

Aisthetikos   
یونانی      

Esthetique   
فرانسه       

Aesthetics  
یانگلیس     

 

بتدون   و غیتره...  لویزیون، کولیس، رادیاتور، شوفاژ، فیتوز رادیو، ت مانندها واژهدر یک صد ساله اخیر برخی از وام...
ها یا واژگانِ واژههر روی، شتابِ ورود واماند و بههیچ تغییری عمال به قسمتی از زبان فارسی مبدل و پذیرفته شده

آفرینی بوده که امری است بس دشوار و تخصصی، و این ابِ برابرسازی و واژهبیگانه به زبان فارسی نیز بیش از شت
نیز وجود داشته که موضوع این نوشتار  (Aesthetics) "تیکاِستِه"واژۀ علمیفقرِ واژگانی، از جمله در مورد وام

https://balticworlds.com/become-a-contributor/
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، وضعیت یتا نیتروی   اییایستبه معنای سکون و  Static))استاتیک علمی واژه را نباید با واژۀ است. البته این وام
 اشتباه گرفت.  -مکانیک و مهندسی ای از علومِشاخه-ثابت، الکتریسیتۀ ساکن 

آلیستت و  تیتک اعتم از ایتده   جا که عالمانِ استههای گوناگون، و یا آندر حوزۀ هنر و ادبیاتِ مارکسیستی در زبان
، ستاچکوف، دوفترن، آستتاخف، ستوریو،     گتارتن، گتانتنر  ماتریالیست نظیر: پاسپلوف، بلینستکی، ستوکولوف، بتوم   

های علمی هنر، آفرینش هنری، و تاریخ و فلسفۀ آن خراپچنکو، فدین، روماننکو، آونر زیس و دیگران... دربارۀ پایه
ای التین با ریشۀ یونانی کته وارد زبتان   واژهتیک هستیم. وامبحث می کنند، شاهد به کارگیری پرتکرار واژۀ اِستِه

 . فارسی شده است

ای علمی است که به مطالعۀ قوانین عامّ تکاملِ هنر، خالقیتِ هنری، نقتدِ  که شاخهتیک، امروزه عالوه بر ایناسته
هایی که به نحوی با اشکال ختا  هنتری ستر و کتار     هنری و فرآیند آفرینشِ آثار هنری می پردازد، برای تئوری

ها را مورد مطالعه قرار تحقیق، کاربرد و پیوند میان آنهای نقد، شود که روشمحسوب می "فراتئوری"دارند، یک 
شود. دانشی که مبانی متدولوژیکِ ختود  دهد. علمی که خصلتِ فلسفی دارد، اما جزیی از فلسفه محسوب نمیمی

را از ماتریالیسمِ دیالکتیک و تاریخی می گیرد، ولی موجودیتِ مستقل خود را حفظ متی کنتد... بته ایتن اعتبتار،      
یک، خود یک اسلوبِ علمی نیز هست که به سهم خود نقش مهمی در رشد و تکاملِ هنری جامعه ایفا می تاسته

 "تیک در عملاسته"بسته است تا جایی که بلینسکی، نقد را کند و تا حدود زیادی با نقدِ هنری و تئوریِ هنر هم
 می نامد...  

نه چندان نوین که مبتانی و مفتاهیم اولیتۀ آن از زمتان      حال با این اشاره گذرا به گستردگی حوزۀ کار این دانشِ
زبان وقتی معادل دقیقی بترای  ارسطو )پنج قرن پیش از میالد( تا به امروز مطرح بوده، به راستی، خواننده فارسی

تیتک، آرمتانِ   تیتک، دریافتتِ استته   تیک وجود ندارد، از عبارات ترکیبی پرکاربردی نظیر: احساسِ استهواژۀ استه
تیتک، لتذّتِ   تیتک، جاببتۀ استته   تیک، آفرینشِ استهتیک، روندهای استهتیک، تربیتِ استهتیک، روابطِ استهتهاس
تیتکِ فنتی،   تیتکِ تحلیلتی، استته   تیتک،... و یتا استته   تیک، حکمِ استته تیک، مضمونِ استهتیک، بینشِ استهاسته
 رکی می تواند برسد؟تیکِ طراحی صنعتی و غیره... به چه دتیکِ تولیدی، استهاسته

در زبان فارسی، در نیم قرن اخیر از سوی نویسندگان و پژوهندگان و هنرشناسان و مترجمان آثار ادبی و هنتری  
شناستی، زیباشناستانه، زیبتا شتناختی، علتمِ هنتر       تیتک واژگتانی چتون زیبتایی، زیبتایی     خارجی، برای واژۀ استه

را بتا  کتار گرفتته شتده امتا عمومتا آن     عتاطفی، حسّتی و غیتره... بته    )هنرشناسی(، علمِ التذاب، علمِ جمال، بوقی، 

بتا   "شناسی و هنرمسائل زیبایی"برابر می گیرند. )یکی از این دست منابع ارزشمند، کتتاب   "شناسیزیبایی"

تیک شوروی استت(. اکنتون   است که دربرگیرندۀ مجموعه مقاالتی از عالمان استهمحمدتقی فرامرزی برگردان 
فی است برای آزمون، یکی از برابرهای فارسی مورد اشاره را در عبارات ترکیبی بکر شده قرار دهیم تا بته  تنها کا

 .تیک پی ببریمواژۀ استهمیزان تناسب یا نزدیکی هر جایگزین با معنای وام

باشد و بته دلیتل    دانند که بر گردنِ هنر و آثار هنری آویزاننظران نیز زیبایی را زیوری نمیامّا بسیاری از صاحب
 جامعیت تیک فاقدِو دیگر برابرهای مشابه را برای استه "شناسیزیبایی"نسبی بودن مفاهیم زیبایی و زشتی، واژۀ 

دهند کته  گذارند و ترجیح داده یا میی نمیمساو عالمتِ "زیبایی"و  "هنر"ها بین اند. آنارزیابی نموده یا کفایت

که در مطلبی احسان طبری فقید  تیک استفاده کنند. از جمله، دانشمندِاژه استهودر آثار قلمی خود از همان وام
 گوید:  می "تیک و هنردربارۀ برخی مسائل استه"با عنوان 
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از آن جهت « زیباشناسی»ست: ترجمۀ آن به اهبرخی دشواری نِفارسی متضمّه تیک باسته ۀواژ ۀترجم... "
تر مراتب فراخه بررسی مسأله زیبا و زشت نیست و دامنه اش از آن بدانش تنها  نادرست است که مباحث این
هر حال ما هرسد. بنظر نمیه تناسب بتیک( بیبرای اِ« اخالقیات»)نظیر « بوقیات»است. ترجمه به واژۀ عربی 

ده و آم« سیستهآئیس»یونانی  ۀتیک استفاده کنیم که از ریشالمللی استهترجیح دادیم از واژه متداول بین
. نیز ترجمه کرد« علمِ حیاتِ لطیف»تیک را با تسامح توان استهاست و بدین مناسبت می« ادراکِ حس»معنایش 
تیک دانشی است در بارۀ قوانینی که بر وفق آن، انسان جهان را از دیدگاهِ بوقیات ادراک می کند. عالوه بر استه

تیک را تا حدی ین جهت، استهال آن سخن می رود و از اآن، در این دانش در بارۀ ماهیت آفرینشِ هنری و اشک
که خواننده پس از قرائتِ این بررسی درخواهد ها، چناننیز می توان نامید. ولی همۀ این معادل "شناسیهنر"

 و نیز: مجله تئوریک دنیا، 214جلد دوم،   1286)نوشته های فلسفی و اجتماعی، چاپ دوم  ".یافت، نارساست.
 (103تا 133 ص، ص1258دوم،   شمارۀورۀ چهارم، سال اول، د

های هنرشناسی پایه"مرجع معتبر علمی دیگری که بر این نظر صحه می گذارد، برگردان فارسی از کتاب مهم 
تیکِ سرشناس شوروی است که توسط ک.م.پیوند ترجمه و چاپ ر زیس، عالمِ استهاثر پروفسور آونِ "علمی

در ایران منتشر شده است. مترجم این کتاب نیز به جای استفاده  1264بان سال صفحه در آ 364نخست آن در 
استفاده نموده و دلیل  "تیکاسته"المللی های رایج فارسی، بارها و بارها در طول کتاب از همان واژۀ بیناز معادل
 را چنین عنوان نموده است:آن

اند ولی چون موضوع مطالعۀ این علم ترجمه کرده "یشناسجمال"یا "شناسی زیبایی"تیک را در فارسی استه"
تیک را ترجیح دادیم/ تر، واژۀ استهتر از زشتی و زیبایی است، ما به دلیل نبودن معادلی دقیقبسیار وسیع
 کتاب( 9)پانویس    "مترجم.

، ادیب، خطیب، ای چون احسان طبری )شاعر، نویسنده، مترجماندیشمند چندوجهی و فرهیخته به باور ما پرهیزِ
کار بردن برابرهای تئوریسین برجسته...( از به مدار ونگار، سیاستمنتقد، روزنامهشناس، جامعه شناس، مورخ، زبان

. سخن از شخصیت در آثارشان بی حکمت نبوده و نیست تیکواژۀ التین استه فارسی بکرشده و ترجیح اصلِ
رایج در زبان فارسی نظیر: و مصدرهای اری واژگان است که خود آفرینندۀ بسی با دانشی عمیقممتاز 
مه، ژرفش، ژرفاندن و چَکاکاری، رزمیدن، کاری، ادامهرفت، پنهانرونبُگرا، ساندیش، دگر اندیش، واپَتاریک

زده، نماد، چونان، سنگالخ، خرسنگ، ، روشنفکر، شبژرفیدن، دستاورد، بسیج، بسیجیدن
ما هنگ لغات فارسی و زبان رایج وارد فر راهای فارسی علمی بسیاری معادلو کردن(،... بوده ش)انسانیردُمِمَ

 ما )در بارۀ برخی مسائلِ این نوشتار نیست. طبری در مقاله مورد استنادِ نموده که پرداختن به آن در حوصلۀ
در زبان فارسی  تیک به جای برابرهای نارسای موجودتیک و هنر( ترجیح داده بیش از صد بار از واژۀ استهاسته
و این  را جایگزین آن نکند های موجودا معادلامّ ،آثارش تحمیل کند صبورِ فاده کند و این رنج را بر خوانندۀاست

 ..نکتۀ قابل تاملی است.

 ☘☘ ☘ 
 و تیکاسته مقوالتِ "با عنوان را  "های هنرشناسی علمیپایه"متن بخشِ اوّل از فصلّ چهارم کتاب در ادامه 
 .گذرانیداز نظر می "تیکطبیعتِ مقوالتِ استه -0 از جهانانسان هنریدریافتِ

 بازگشت به فهرست
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 تیکاسته مقوالتِ طبیعتِ
 "های هنرشناسی علمیپایه"متن بخشِ اوّل از فصلّ چهارم کتاب 

میکو  ،آمیز()فاجعه تراژیک، (Sublime)والا، زیبا :تیک عبارتند ازتیِک انسان و توانایی او در ارزیابی استههای شناختی استهکانون 
 
ضحک(. ک ُ)م 

 

 این بر را خود انعکاسِ ترینعامّ و شودمی متجلّی تیکاسته مقوالتِ در واقعی جهانِ با انسان تیکِاسته برخوردِ
 تیک،استه حسّاسیتِ آن ضمنِ در که انسان تاریخی-اجتماعی تجاربِ اندازۀ به برخوردها این. یابدمی مقوالت
 با. اندمتنوع گیرند،می شکل عینی جهانِ هایپدیده از او تیکِاسته ارزیابی و تیک،استه هایتوانایی و معیارها
 تجلّیاتِ انبوهِ در و تصادفات ظاهری آشفتگی و پیچیدگی در یعنی تیک،استه برخوردهای تنوّع این در حال،این
 مقوالتِ صورت به را هاانسان شعورِ که خوریمبرمی معیّنی الگوهای به تیک،استه فعالیتِ فردِ به منحصر و فردی

 مقوالتِ تعریف با ارتباط در علمی مقوالتِ  (Essence)ماهیّتِ از لنین مشهور تعریف. یابدمی در تیکاسته
 از ایپیچیده شبکه با انسان": ویدگمی او. است فراوان اهمّیتِ حائز دیگر، هایحوزه مقوالتِ نیز و تیک،استه
 آگاه انسانِ ولی داند،نمی جدا طبیعت از را خود وحشی، انسانِ یا غریزی، انسانِ. شودمی روبرو طبیعی هایپدیده
 هاییکانون و اند،جهان شناخت مراحلِ یعنی تشخیص این مراحلِ مقوالت، و دهدمی تشخیص طبیعت از را خود

 (0.)"رسانندمی یاری آن بر تسلّط و آن شناختِ بر که چیدهپی شبکه این در هستند

 ،زیبا :از عبارتند تیکاسته ارزیابی در او توانایی و انسان تیکِاسته شناختی هایکانون

  (.مُضحک) کُمیک و ،(آمیزفاجعه) تراژیک ،(Sublime)واال

 هنوز و) کردمی استفاده زیادی مفاهیمِ از تیکاسته علمِ گذشته در. نیستند تیکاسته مقوالتِ یگانه هااین البته
 را فوق مقوالتِ رسدمی نظر به ترمعقول ولی. بدانیم مقوالت نیز را هاآن توانیممی که( کندمی استفاده هم

 برخوردهای چه بگیریم، نظر در را محتوا هم و شکل هم اگر که زیرا بدانیم، تیکاسته مقوالتِ تریناساسی
 گنجانده مقوالت این در کامالً گیرند،می بر در برخوردها این که موضوعاتی چه و جهان با انانس تیکِاسته
  .اندشده

 :کرد تقسیم نوع سه به توانمی را تیکاسته دیگرِ مقوالتِ

 فرعی و خا ّ هایجلوه یا هاشاخه نسبی، استقاللِ از برخورداری عینِ در که هستند مقاالتی شاملِ اوّل نوعِ
 ،(Majestic)شکوهمند ،(Heroic)قهرمانانه مقوالتِ اندنوع این از. روندمی شماربه اساسی تِمقوال
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 تجلّی مطایبه، و است، تراژیک و واال ِ خا ّ تجلّی قهرمانانه، که غیره، و  (Humour)مُطایبه ،(Taste)سلیقه
 .کُمیکِ خا ّ

 ،(Proportion)تناسب قبیلِ از باشندیم ساختاری خصلتِ دارای که هستند مقاالتی شاملِ دوّم نوعِ
. بریم می کار به تیکاسته ارزیابی ضوابطِ عنوان به غالباً را مقوالت گونهاین ما. غیره و  (Hurmony)هماهنگی
 ممتازند، دیگر مشابهِ هایپدیده از تناسب لحاظِ از کهاین خاطربه هاپدیده برخی: کنیم می استدالل مثال برای
 نیز هستند منفی ارزیابی سزاوارِ تیکاسته نظر از که هاییپدیده و داشت خاطر به باید ولی روند،می رشما به زیبا
 را هاپدیده تیکِاسته ساختِِ  مهمّ خصایصِ ،"هماهنگی" و "متناسب" مفاهیمِ در. باشند متناسب کامالً توانندمی
 ارزیابی یا و تیکاسته ماهیّتِ با تیک،استه تِطبیع دادننشان برای خصایص این بیانِ لیکن کنیم،می بیان
 .نیست کافی هاپدیده گونهاین کاملِ تیکِاسته

 مشخّص منفی صورتِ به را هاپدیده تیکِاسته ماهیّتِ سازندمی قادر را ما که گیرددربرمی را مقوالتی سوّم نوعِ

 قبال که طوریهمان که، داریم کار و سر  (Base)فرومایه و زشت نظیر مقوالتی با مورد این در. کنیم
. سازیم متمایز دیگر مقوالتِ از نیز خا ّ مقتضیاتِ یا تناسب حسبِ بر را هاآن توانیممی ساختیم، خاطرنشان

 بررسی شایسته را هاآن و مندندعالقه واال و زیبا متضادِ مقوالتِ عنوان به مقوالت، این به تیکاسته علمای
 .دانندمی
 تئوریِ تاریخِ در. شودمی تصحیح و گیردمی قرار دگرگونی معرضِ در تاریخ طولِ در تیکاسته تِمقوال نظامِ
. است متفاوت بندیطبقه این نیز عصر یک در گاهی. اندشده بندیطبقه گوناگون صُوَرِ به مقوالت تیک،استه
 برخوردهای تعریفِ برای میدان شد،با تروسیع انسان اجتماعی-تاریخی تجاربِ در تیکاسته اصولِ نفوبِ هرچه
 .گردد می بازتر مقوالت گوناگون هایبندیطبقه طریقِ از یا جدید، مقوالتِ توسطبه واقعیت با او تیکِاسته
 عواملِ عنوانبه تیک،استه مقوالتِ کردن مشخص برای گویا که برداشت این آلیستی،ایده تیکِاسته در امروزه

 عصرِ در (Croce)کروچه حتی. است یافته توجهی قابلِ زمینه ندارد وجود توجیهی تیکاسته شناختِ اساسی
 علمای از بسیاری نیز حاضر عصرِ در. دانستمی محتوا از عاری و کابب مفاهیمی را تیکاسته مقوالتِ خود

 یول. اندگرفته مشابهی مشابهی موضعِ  (Thomas Munro)مونرو توماس خصوصا غربی برجسته تیکِاسته
 تئوریک نظامِ یک تحت را تیکاسته مفاهیم نیست الزم که است نظراین پذیرشِ درحکمِ تیکاسته مقوالتِ انکارِ

 (Systematization) درآوردنِنظامبه دیگر، هرعلمِ مانند تیکاسته ثمربخشِ تکاملِ برای کهدرحالی. درآوریم

 است. ناپذیراجتناب شرطی مقوالت،
 "هایستون" عنوان به میککُ و تراژیک ،واال ،زیبا نظیر سنّتی مقوالتِ واقعیت، از انسان هنری دریافتِ فرآیندِ در

 پیدایشِ یعنی است، مقوالت تاریخی تحوّلِ دیگر، نکتۀ. مانندمی باقی تیکاسته علمی تحلیلی ضروری و بنیادی
 در جدید هایبرداشت پیدایشِ یا ،جهان از انسان تیکِاسته دریافتِ دامنۀ گسترشِ نتیجۀ در جدید مقوالتِ
 سنّتی. مقوالتِ تفسیرِ نتیجۀ
 مارکسیستی ادبیّاتِ در را خود شایسته جای تیکاسته مقوالتِ تئوریکِ پرداختِ ]میالدی[ دهۀ پنجاه اواسطِ از
 شده ترمحکم سوسیالیستی اجتماعی روابطِ هاسال این در که زیرا بود منطقی تحوّلی تحوّل، این. است کرده باز
 هنر نقشِ و ساخته ترعمیق را سوسیالیستی جامعۀ فرهنگی و فکری حیاتِ شخصیت، هماهنگِ رشدِ ضرورتِ. بود
 شکلِ عنوانبه صرفاً هنر با نیست کافی که بود شده آشکار سانبدین و بود، داده افزایش نوین انسانِ زندگی در را

 ،هنر ویژۀ خصایصِ تئوریکِ اثباتِ برای که شدمی احساس هالسا این در کنیم؛ برخورد اجتماعی شعورِ از دیگری
 پرداختِ به مُبرَم نیازِ این .نبود پذیرامکان تیکاسته طبیعتِ کردنروشن بدون کار این و دارد وجود مُبرَمی نیازِ
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 هنری اصولِ وسیع نفوبِ تاثیرتحت چنین،هم کهبل هنر، خودِ تکاملِ فشار تحتِ تنهانه تیکاسته ماهیتِ تئوریک
 . بود آمده وجودبه زندگی هایحوزه ترینمتنوّع در

 نتوان که ندارد وجود اجتماعیِ مهمّ پدیدۀ هیچ که است داده نشان وضوح به سوسیالیستی واقعیتِ

 .کرد ارزیابی تیکاسته دیدِ با راآن
 سروکار تیکاسته از ماتریالیستی یبرداشت پرداختِ با همه ازبیش مارکسیست نویسندگانِ آثار که است طبیعی
 سایر و واال زیبا، مقوالتِ عینی طبیعتِ تئوریکِ اثباتِ یا آلیستیایده مفاهیمِ انتقادِ به صرفاً آثار این. اند داشته
 در است، عینی خصلتِ دارای تیکاسته که پیچیده واقعیتِ همین فهمِ. اندنکرده اکتفا تیکاسته متنوّع تجلّیاتِ
 عقایدِ پیدایشِ به آن گوناگونِ هایجنبه که است آورده وجود به ثمربخش و جدّی مباحثاتِ مارکسیستی آثارِ
 . است شده منجر متفاوت کامالً
 کار به تیکاسته طبیعتِ تبیینِ برای که هاییتالش در اخیر هایسال در عقاید، این ظاهری تنوّع رغمعلی معهذا،

 با تیکاسته آیا که است این بحث موردِ سوالِ مباحثات این در. است آمده دوجوبه اساسی روندِ دو رود،می
 تجاربِ از که هاپدیده این اجتماعی مفهومِ با یا دارد کار و سر واقعی جهان هایپدیده فیزیکی و طبیعی صفاتِ
 برداشتِ اوّل نظرِ نظر، دو این از. گیرد می شکل تجارب این اساسِ بر و خیزدبرمی انسان اجتماعی-تاریخی

 (.2)"شناختیجامعه" یا "اجتماعی" برداشتِ دوّم نظرِ و شود می خوانده طبیعی
 اجتماعی تجارتِ جریان در که ورزدمی تاکید طبیعی صفاتِ آن یتِاهمّ بر طبیعی برداشتِ عقالیی محتوای
 نقشِ برداشت، این هک است این در "شناختیجامعه" برداشتِ علمی ارزشِ. کنندمی کسب تیکاسته خصلتی
 .رساندمی اثبات به واقعی جهانِ با انسان تیکِاسته برخوردِ در را اجتماعی-تاریخی تجاربِ قاطع

 ترینبغرنج و ترینپیچیده گیرد،می انجام تیکاسته در اجتماعی و طبیعی عواملِ بستگیهم پیرامونِ که مباحثاتی

 که بود عقیدههم  (Max Dessoir)دسوار ماکس با تواننمی ال،حاین با. سازدمی روشن را تیکاسته مسائلِ

 (.3)هستند تیکاسته علمای دارِ چوبۀ مسائل این گویدمی
 تبلور آن متنوّع تجلّیاتِ و تیکاسته ماهیّتِ نوینِ تعبیرِ که است مختلف هایبرداشت طرفدارانِ مباحثاتِ در
 .یابدمی

 :هاپانوشت

 :به شود رجوع -0

V.I.Lenin, Collected Works, Vol.28, P.92 

 برداشتِ یک صرفاً "طبیعی" برداشتِ که نیست معتقد لیکن است، "اجتماعی" برداشتِ طرفداران از نگارنده -2
 (مولف. )ندارد موافقت ،دانندمی گراییبهن تجلّیِ را دوّم برداشتِ که کسانی با نیز و است؛ مبتذل ماتریالیستیِ

 به: شود رجوع -3

Max Dessoir, Asthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft in den Grundzügen 
Dargestellt, Stuttgart, 1956, s.148 

 

 مراجعه کنید به این آدرس "های هنرشناسی علمیپایه"کتاب فایل پی.دی.اف برای دریافت 

 بازگشت به فهرست

https://drive.google.com/file/d/179LjxJy8Gru6UsXNiah8S_GayaW1wVW-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179LjxJy8Gru6UsXNiah8S_GayaW1wVW-/view?usp=sharing
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 اختالف و شباهت وجودِ - علم و هنر
 تیکاسته مهمّ ِ مسئلۀ یک دربارۀ کوتاهی بحثِ

 طبری احسان

رشده از های منتشبخشتاکنون خوانندگانی که  گ:نژ ر ا
ارزشمند پروفسور  " اثرهای هنرشناس ی علمیپایه"کتاب 

 تر پیشبه یاد دارند که ، اندگرفتهنگ را پیژ آونر زیس در ار 
از احسان " تیک و هنردربارۀ برخی مسائِل استهرسالۀ "
در  به منظور کمک به درک بهتر محتوای کتاب طبری را

این در پیوند با  یم.اهنمود منتشر1033مهر 11ارژنگ شمارۀ
هنر و در بخش "نیز  کتاب مزبور  نوشتار طبری، مولِف 

شکلی  هنر به مثابۀ" )از فصل دوم کتاب با عنوان "شناخت
(، دربارۀ 3منتشرشده در ارژنگ شمارۀ  از آگاهی اجتماعی"

" و موارد شناخِت علمی" و "شناخِت هنری دو مفهوِم "
بسیار  توضیحاِت " علم" و "هنرشباهت و اختالف میان "

این  منظور تکمیِل به رابخش ی از آنکه  داده را سودمندی
     *ایم.افزوده طبری  نوشتارِ این انتهای بحث به

 

 معرفتِ وسیلۀ علم مانندِ هنر کهاین آن و داشت عامّه مقبولیّتِ حکمی مارکسیست هنرشناسانِ بینِ هامدت تا

 اصطالحِ به یا (Figure Bild) ""رتصاوی" با هنر دارد، کار و سر "مفاهیم" با علم منتها. است واقعیت به انسان

 . (typisation) سازیتیپ هنر شیوۀ ،(generalization) است تعمیم علم شیوۀ. هاچهره با امروزی

 دید، خواهیم کهچنان حکم این در واقع در. بود "بلینسکی" روس معروفِ منتقدِ شکل، بدین حکم این ندۀآور
 هنرمند و هنر اجتماعیِ مسئولیّتِ و اهمّیت باالبردن برای نیز دورانی در و دارد وجود درست و جدّی کامالً نکاتِ

 به "هنر" و "علم" بودنِ سِنخهم روی بر اشاساسی تکیۀ که حکم این به ولی است. کرده بازی مثبتی نقشِ
 آن کردنِ ترجامع و دقیق که اندساخته وارد نکته دو بگوییم بهتر یا ایراد دو به است، واقعیّت معرفتِ وسیلۀ مثابۀ
 کند:می ضرور

 حال و است،  Personal) -(Super"شخصی و بهنی امورِ از فراتر" اینشتین گفتۀ به "علم" که:آن اوّل

 و درک انعکاسِ هم و کند؛می شبیه علم به راآن کهچیزی دارد، وجود "واقعیّت انعکاسِ" هم ،"هنر" در کهآن
 آیا. یابدمی مدخلیّت نیز شخصی و بهنی امورِ علم، خالفِ بر هنر، در یعنی. هنرمند خودِ احساسِ و تجربه و دید
  است؟ درستی ایرادِ این

 بدل (Self-expression) "خودبیانگری" به تنها را هنر که کسانی نیست است. تردیدی درستی ایرادِ آری،
 است. هنر در بهنی جهتِ مطلق کردن هنر، از تعریف طرزِ این زیرا نیستند، حقّبی کنندمی

 و توقّع دید، عواطف، بیانِ و( اجتماعی یا طبیعی از اعمّ) خارج واقعیّتِ بیانِ بین عینی، جهتِ و بهنی جهتِ نِبی
 و خارج بیانِ تنها هنر لذا. است عمیقی پیوندِ هنرمند،ِ  خا ّ شخصیّتِ و ویژه سبکِ و روحی نیازهای و تجربه
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 بهنیّت اگر زیرا. بهن بر عین تقدّمِ با دو این از است ندیپیو کهبل نیست، هم بهن و خود بیانِ تنها نیست، عین
 آن و ایمبرداشته هنر پای زیرِ از را واقعیّت پایگاهِ و مُتَکا بازگردیم، "خودبیانگری" نظریۀ به و کنیم مطلق نیز را
 ایم.ساخته عقیم عمالً را

 "تخیّل" هنر روحی هایمنشاء از یکی ولی دارد، کار و سر منطق و تفکّر ،"تعقّل" با تنها "علم" که:آن دوّم

 جداگانه مفاهیمِ از ما که کلّی مفهومِ هر در. دارد وجود نیز علمی فرضیّاتِ و تعمیمات در تخیّل البته. است

 ولی. است موجود پندار پروازِ از تخیّل، از سهمی کند،می تصریح "فلسفی دفترِ" در لنین کهچنان سازیم،می
 تجسّماتِ نقشِ فانتزی، نقشِ هنر، در تخیّل نقشِ کهآن حال و است منطقی احکامِ و مفاهیم رب علم عمدۀ مبنای

 شود:نمی ختم جاهمین به کار البته است. مهمّی نقشِ هنرمند نظرِ در هنری پنداریِ

 دورپَرواز و مندنیرو خیاالتِ الّا و باشد اندیشنده یک باید هنرمند هر. دارد وجود هم تعمیم و تفکّر نقشِ ،هنر در
 پیوندِاین  بنگرید، که هنری بزرگِ اثرِ هر به. بیافریند واقعی هنرِ تواندنمی باشد نداشته ژَرف خِرَدِ از ایمایه که
 بینید.می وضوحبه را فکر و خیال

 و ،"مفاهیم" مقابلِ را "تصاویر" وی وقتی. است موجود مَستور شکلِ به نکات این بلینسکی تعریفِ در
 خواهدنمی و کندمی اشاره تخیّل و بهن نقشِ به واقع در گذارد، می "علمی تعمیمِ" مقابلِ در را "سازیپتی"
 مطلب متوجۀ اندیشباریک بسیار متفکّری مثابۀ به وی، که نیز مسلما و بگیرد، سانیک جهت هر از را هنر و علم
 است. داشته هنر عرفتیِم جهتِ کردنِ برجسته از درستی هدفِ دیگری، هدفِ و است بوده

 لذا گیرند،می خوار را "هنری تخیّلِ" و هنرمند بهنی جهتِ وقتآن بفهمند، خشک را مطلب کسانی اگر ولی
 و "عامّ و کلّ" جهتِ و گذارند،می دوّم عرصۀ در را اثر یک "بودنِ هنری" خصلتِ و "خا ّ و ویژه" جهتِ وقتآن

 کنند.می مطلق را هنری اثرِ "کردنِ دفاع ستدر فکرِ از" یا و "بودنواقعی" مسئلۀ

 کرد قضاوت توانمی سپس. هنری نیرومندِ پندارِ زاییدۀ یعنی باشد، هنری اثرِ یک همه از قبل باید هنری اثرِ یک
  نه؟ یا دهد می مثبت پاسخِ ما دورانِ هنرِ اجتماعیِ رسالتِ و مسئولیت به هنری اثرِ این آیا که

 هاییشیوه با دارد حقّ جامعه و ندهد مثبت پاسخِ رسالت و مسئولیت این به تواندمی نریه اثرِ که نیست شکّی
 باید هنری اثرِ یک از صحبت همیشه ولی شُمرَد، مَردود را اثر آن سوزنده، و مخرّب نه باشد آموزنده و خلّاق که
 الغیر. باشد میان در

 این به. نیست هنری اثرِ عامّ، حاالتِ بکرِ هر بافی،کلّی هر ،رپورتاژی هر حقایق، عادّیِ بیانِ هر نگاری،واقعه هر
 فنّی جهتِ یک دارای خود، منطقی و هنری جهتِ بر عالوه هنر که افزود نیز را نکته این حال عینِ در باید مسئله
 دهد. می تنزّل را هنری اثرِ ارزشِ باشد، ضعیف همآن اگر که است

 گیریم:می نتیجه

 هنرمند دیدگاهِ از واقعیّت بیانِ ِحالعین در هنر ولی است واقعیّت به معرفتِ مهمّ هایحربه و وسایل از هنر  -0
 خودسریِ و محض "خودبیانگریِ" حالعینِ در هنر. دارد وجود هنرمند روحِ و واقعیّت بین ایرابطه آن در و است
 آن هایویژگی کنندۀتعیین و دهدمی شکل هنری اثرِ به هنرمند تجربۀ و دید که جاآن از. نیست هنرمند بهنیِ
 هنرمندِ نظرِ در سالم، و درست تجربۀ و دید رشدِ برای تالش و آن نقّادی و تجربه و دید این چگونگی لذا است،
 دارد. اهمیّت آن
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 "ۀقریح" وجودِ یعنی هنری نیرومندِ تخیّلِ وجود. نیست ممکن هنری اثرِ هنری، نیرومندِ تخیّلِ وجود بدونِ  -2
 داشته وجود هنرمند روانی شخصیّتِ در باید موهبتی و فطرت مثابۀ به قریحه که نیست شکّی. هنری( تاالنت)

 آن باید لذا و رودنمی دوری جایبه "نیافته رشد و پرورش" فکریِ قریحۀ ولی کرد، اکتساب تواننمی راآن و باشد
 داد. پرورش قوا تمامِ با را

 دقیق برای هنری مختلفِ مسائلِ دربارۀ خود گذشتۀ هاینوشته به شمُرد سودمند نگارنده که است نکاتی این
 بیافزاید. مفاهیم برخی کردنِ

 1207 پاییز ،2 شمارۀ نهم، سالِ دنیا، مجلۀ: سرچشمه

 ☘☘ ☘ 

 در بابِ شباهت و اختالف میان هنر و علم "هنر و شناخت"گفتاردرس بخشی از  *

 اثر آونِر زیس(: "نرشناسی علمیهای هپایه")برگرفته از کتاب 

رغمِ وجوهِ مشترکی دارد. علی علمبا  هنربرد، دال بر این است که که هنر، شناختِ ما را از جهان باال میاین..."
هایی که بین این دو شکل آگاهی اجتماعی وجود دارد، هر دو تجاربِ جریانِ پرشتابِ زندگی را در در همه تفاوت
ها و کشورهای های دورهدهند، افقِ دیدِ انسان را بازتر می کنند، او را با زندگی انسانمی رسِ انسان قرارچشم

شوند روشن می سازند، و در میان هایی را که از زندگی واقعی گرفته میمختلف آشنا می سازند، ماهیتِ پدیده
 .فشارندماند پا میان به دور میها، به جنبه هایی که در تجاربِ عادی زندگی از حیطه دریافتِ انساین پدیده

تواند بر وجوهی تکیه های آشنای زندگیِ روزمره ما، هنر میهنر همیشه کشف و شهود است: حتی در موردِ جنبه
 .د آشنا را در ناآشنا و ناآشنا را در آشنا ببینیمنسازکند که ما را قادر می

متفاوت است. اما این علم  ۀلِ شناختِ آن به وسیلو شک با موضوع هنر ۀضوع و شکلِ شناختِ زندگی به وسیلمو
دیگر متضادند. مشکل سخن بدان معنی نیست که دانشِ علمی و دانش به دست آمده از طریقِ هنر کامالً با یک

( علمی و عینیتِ Objectivityعینیتِ )"تیک را پذیرفت که: کننده بعضی از علمای اِستِه توان این حکمِ گمراهمی
 .(Robert Hainard) "دو جهتِ مخالف حرکت می کنندهنری در 

بیان کرده، به  "علم و هنر"ای تحت عنوان تیکِ سوئیسی که این سخن را در مقاله، عالمِ استهروبرت هینارد
شناختی که خواننده از هر کدام از آثار شکسپیر گوید: کند و میگفتارِ خود به شکسپیر اشاره می "سندِ"عنوان 

تر از شناختی است که از یک تحقیقِ علمیِ تر و سطحیآورد، کمرِ مطرح شده در آن اثر به دست میدرباره عص
توانند دانشی را که از یک کتابِ های شکسپیر نمیعی است که تراژدیمربوط به آن اثر کسب می کند. طبی

عکسِ این نیز صادق است. ا، درسی تاریخ پیدا می کنیم به دست دهند و در واقع هم به دست نمی دهند. امّ
 .کنیم، از یک کتابِ درسی تاریخ قابل وصول نیستلیر کسب میدانشی که از هاملت یا شاه

کند و به اسنادِ تاریخی ، واقعیاتِ تاریخی را به ترتیبِ زمانی )کرونولوژیک( مطرح نمیعلمِ تاریخ، بر خالف هنر
کند. در مقابل، علمِ تاریخ نیز یدادهای تاریخی را تدوین نمیکامالً وفادار نمی ماند. هنر، قوانینِ حاکم بر رو

هاملت یا  که زندگیطوریتواند چون هنر، سرنوشتِ یک ملت را با تصویرِ سرنوشت افراد روشن سازد. هماننمی
که  تواند ما را با چنان قدرتی با مسائل کلی روبرو سازدلیر سرنوشتِ جامعه انگلیس را روشن می سازد، یا نمی

 .نمایشنامه های شکسپیر روبرو می سازند
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در نیویورک که در اجرای باغ آلبالو آمریکایی در بررسی  تئاترِ (، منتقدHoward Taubmanِ)هوارد توبمن 
می  چخوفاین نمایشنامه که از دنیایی که توسط تئاتر هنری مسکو به روی صحنه آمد، می گوید:  1963سال 

دهد که چرا در دنیای آن روز می کان یافته، بهتر از یک تحلیلِ تاریخی نشان میزیسته به روی صحنه تغییر م
که یک نمایشنامه بهتر از هر تحلیلِ تاریخی این شناخت را به گفتنِ این بایست سریعا تغییراتِ اساسی رخ دهد.

که هنر از کشف آنها هایی دست می دهد، مبالغه در جهتِ دیگرِ قضیه است. باید به خاطر داشت نه تنها پدیده
که هنرمندان نیز غالباً ما را با تحلیلِ عمیقِ چنان گیرد، بلعاجز است توسطِ دانشمندان مورد تحقیق قرار می

 ها نیست. هایی به شگفتی وا می دارند که دانشمندان را امکانِ دریافتِ آنپدیده

دهد که از هیچ ای توضیح میه گونهچخوف جهان را ب جاست:در این مورد نیز سخنان توبمن کامالً به
دانشمندی ساخته نیست. در عصرِ حاضر که همه در مقابلِ قدرتِ علم سر فرود می آورند، دانشمندانِ برجسته 

دیگر را داد. این دو یکپذیرند که نمی توان به وسیله علمِ تنها، یا هنرِ تنها، تصویری کامل از جهان به دست می
 دیگرند. و ملزومِ یک کنند و الزمتکمیل می

، 8)شماره(Novy Mir) میر ای در مجله نوی( فیزیکدان معروف شوروی در مقالهE.Feinberg) برگای.فاین
تواند ها است که میالعاده دقیقی در دستِ انسانطور کلی هنر، ابزارِ فوقادبیات، و به"نویسد: ( می1965

مانند، یا چیزهایی را دریابد و تبیین کند که علم از فهم و نهان میچیزهایی را نشان دهد که از چشمِ فالسفه پ
  ".ها عاجز استتبیینِ منطقیِ آن

فعالیتِ شناختی هستند. و نیز الزم است  آید که علم و هنر، دو شکلِ متفاوتِچه گفته شد چنین برمیاز آن
 Max) ماکس بورنترین وظایفِ هنر است. ترین و قدیمیخاطر داشته باشیم که انتقالِ دانش، یکی از اساسیبه

Bornدانانِ معاصر متقاعد شده بودم که ، مانند اکثریت فیزیک1931در " :نویسد( فیزیکدان برجسته آلمانی می
جهان نظیر فلسفه و شعر برتری دارد، اما  طرح شناختِ و بر روشِ علمی بر همه وسایلِ بهنیِ بشر برتری دارد

اعتقاد چیزی جز خودفریبی نیست. نادیده گرفتن اهمیتِ شناختی هنر به نفیِ کارکردِ  بعدها دریافتم که این
 "...می انجامد -یعنی کارکرد ایدئولوژیک و تربیتیِ آن -دیگرِ آن 

 

گیری، امّا حریفِ افکارت بندی، زبانت را گاز میهایت را میگیری، چشمهایت را میگوش
 .فهمیدن نخواهی شد و چقدر دردناک است دردِ

 هگلفردریش 

 بازگشت به فهرست
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 زبان دستورِ تغییرِ حدّ تا شعر تقلیلِ
 دکتر محمود فلکی

در  0375در سال ( 0374)رضا براهنی، ” ها و چرا من شاعر نیمایی نیستمخطاب به پروانه“اب تاین مقاله پس از انتشار ک
چاپ  -)نقد و تئوری شعر” سلوک شعر“یا آدینه؟( منتشر شده و بعد هم در کتابم  نگاه نو)یکی از نشریات آن زمان 

 .آیدجدید و اندکی تغییر می با ویرایشِ اینجا به چاپ رسیده، و حاال در  0395، چاپ دوم 0378نخست 

 

با نگرش پسامدرنی ابتدا پایان یافتن   [i]،“من شاعر نیمایی نیستم ها و چراخطاب به پروانه “رضا براهنی در کتاب

ی دکارتی و ابالغ معنی کند و هر دو شاعر را به خاطر داشتن اندیشهی شعر و تفکر نیمایی و شاملویی را برآورد میدوره
مانتیسم میدر شعر، متعلق به ترکیبی  گیرد ؛ و سپس نتیجه می(۲۹۱و  ۲۷۱داند )صص از عصر روشنگری و نهضت ر 

؛ انگار که ایران و (۲۹۱)ص « ی تاریخی ما فرا رسیده استزماِن عبور از مدرنیسم به عنوان روایت حاکم بر دوره»که 
ه هنوز جامعه و روشنفکرانش اند! در سرزمینی کروشنفکرانش عصر روشنگری و مدرنیسم را پشت سر گذاشته

براهنی نکات مختلفی  .خواهند با جهش ی به پسامدرن پرتاب شوندمدرنیته را تجربه نکرده و جامعه سکوالر نشده، می

ی محوری در گفتار او ی نگرش او در این پهنه دقت کنیم به سه نکتهرا به بحث گذاشته است؛ ولی اگر به پایه
های روس ی، ساختار شکنانی چون رولن بارت و سرانجام ی فرمالیستتأثیرپذیری او از نگره رسیم که نشانگر می

مانتیِک انقالبی  .اندیشمندان پسامدرنی است، با چاشنِی ذهنیِت ر 

0 

شعر به معیار صمیمی »براهنی معتقد است که چیزی را از بیرون نباید به شعر تحمیل کرد؛ زیرا در این صورت، 
 (158)  « شودروایت خارج قضاوت میبودن آن 

دهد. یعنی او از شعر قرار می« معنی»ماند، بلکه آن را در سوی جدا کردن براهنی اما در حد این گفتمان نمی
تواند با معنا بخشی پیوند گیرد. درست است که روایت بیرونی میروایت بیرونی را با معنی شناختی یکسان می

نیست. براهنی ” روایت خارج”ی تحمیل موضوع یا مضمون و یاولی هر معنایی در شعر لزوماً در نتیجه داشته باشد،

دانند، حضور معنی در نیاز میکه هنر را از وجود معنی تهی یا بی لیوتارتحت تأثیر اندیشمندان پسامدرنی مانند 

https://baangnews.net/8840
https://baangnews.net/8840
https://baangnews.net/8840#_edn1
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نیز زبان را کاالیی  یداله رؤیاییکه حتی در شعر  دهد و به همین خاطر استشعر را به ارجاع بیرونی نسبت می
گوید : در بذلِ مهربان تو، پهنای ماه / رؤیایی خسته کننده شده است. وقتی می»نویسد:یابد و میبه سود معنی می

نه بینیم. و این به معنای کاالیی کردن زبان شعر به سود معنی است، و نمی محتوای تصویردیگر شد، چیزی جز 
 (.180) « به سود شکل.

ی خود او در این کتاب، تصویر چیزی ها و نگره، بر خالف نظر فرمالیست”محتوای تصویر“نخست اینکه با طرح 
کند، باید پدیداری شود. اما کسی که بر گریز از هنجار زبان در شعر تأکید میجدا از حرکت زبانی پنداشته می
ها که تصویر ها، برخالف سمبولیستآفرینی زبان برآورد کند. همانگونه که فرمالیستتصویر را هم در راستای دگر

کردند و حتا تصویر در ارزیابی می” زبان“ی نوین کاربردِ دانستند، نوآوری در شعر را در شیوهی شعر میرا سازنده
 .شودها همان دگرشدن زبانی محسوب مینزد آن

و جدا کردن شناسنده ” تفکر دکارتی“و شاملو را به خاطر داشتن  نیما که خود، نظر برخالف  نیدو دیگر، براه
داند، خود نیز به جدا کردن معنی و )سوژه( با موضوع شناسایی )ابژه( متعلق به عصر روشنگری و رمانتیسم می

ا از هم نباشند یا ارزیابی نشوند، پس شکل پردازد؛ زیرا اگر قرار باشد دیگر سوژه و ابژه جدشکل یا زبان و شکل می
وارد ” به سود شکل“و معنی یا محتوا را هم نباید از هم جدا دانست. وقتی بر این باور باشیم که زبان شعر باید 

است، یا ” تفکر دکارتی“ی همان ایم. و این برآورد، خود باقیماندهمیدان شود، شکل را از معنا یا زبان جدا کرده
 .ی تفکری التقاطی استدهندهشانن

در نظر ” وسیله“عمل کند، درواقع زبان را همچون ” به سود شکل“سه دیگر، وقتی معتقد باشیم که زبان باید 
های روسی( دراین است که نشان دهد زبان، وسیله متأثر از فرمالسیت)ایم؛ در حالی که تمام تالش براهنی گرفته
 .نیست

کوشد سازد، پس چرا براهنی میشعر را از شعریت تهی می” ابالغ معنی“معنا اهمیت ندارد و  چهارم، اگر درشعر
پس شعری (. 132)  ” دهندشاعر مدرن و پست مدرن توضیح می“دهد؟ او معتقد است که ” توضیح“شعرش را 
را ” شکل“تنها قلمرو  ”توضیح“دارد، چیزی در آن برای توضیح دادن وجود دارد. و این  ” توضیح“که نیاز به 
را نیز شامل شود. او ” معنی“اند، از جمله ی آنچه که در شعریت یک شعر دخیلتواند همهگیرد، بلکه میدربرنمی

اگر هدف شعر تأثیر زیبا (. 168)  « هدف شعر ایجاد تأثیر زیبا شناختی است»دهد که همچنین توضیح می
در خوانندگان مختلف متفاوت است و ” تأثیر زیبا شناختی“ه توضیح است؟ شناختی باشد، پس دیگر چه نیازی ب

هر خواننده قرار است شعر را خود دوباره بنویسد یا حس کند؛ پس دیگر به توضیح آنچه که باید دگرگونه درک 
ثیر زیبا تأ“دهد، باید چیز دیگری ورای شود، نیازی نیست. بنابراین اگر کسی شعر خود یا دیگری را توضیح می

در آن وجود داشته باشد که نیاز به توضیح دارد. البته این را هم باید افزود که زیبایی شناختی ” شناختی یا زبانی
مثل، اگر تأثیر زیبایی شناختی را به خاطر پدیداریِ معنایی که از گیرد. بهی زبان یا شکل را در برنمیتنها پهنه
توان آید بخواهیم توضیح دهیم آنگاه آن معنا را چگونه مییا از کلیت شعر پدید میی حرکت زبانی یا آوایی گستره
 جدا کرد ؟” تأثیر زیبا شناختی“ی شعر یا از گردونه

شود. اگر برای شعر یا قائل می” هدف “اما تناقض دیگری که در گفتار او وجود دارد این است که اساساً برای شعر 
را از آن ” زیبایی“در واقع سودمندی را دخالت داده ،  -”تأثیرگذار“هدفی  هم آن –شویم  قائل” هدف“هر هنری 
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آید و از امور ایم ؛ زیرا سودمندی امری مادی است، ولی زیبایی امری معنوی است. از امور مادی، سود برمیستانده

نزدیک شده  سقراطرتی، یعنی برای شعر، به نگرش حتی پیش دکا ” هدف“معنوی، لذت. پس براهنی با طرح 
 .دانستاست که سودمندی را برای زیبایی الزم می

دهد، بنگریم، ، شعریت آنها را مورد تأیید قرار می”ابالغ معنی“ عدمِ پنجم، اگر به شعرهایی که براهنی به خاطر

، که براهنی در شاملو ”از کای چمنِن یله بر“کنند. مانند شعر شویم که آن شعرها اتفاقاً ابالغ معنی میمتوجه می
شاملو معنی را و یا معانی را معنی کند.  که ابالغِآنزبان در اوج است، بی در این شعر[ بالغتِ“]نویسد: مورد آن می

 (.173) ” کنند.معانی نمی انتقال کلمات[ …شعر از طریق معانی لو نرود ] داشته است تا شعریتِپرده نگهپشتِ

” ابالغ یا انتقال معنی“در این شعر اتفاقاً ” کلمات“شویم که اگر این شعر را با دقت و درست بخوانیم، متوجه می اما
کند؛ و برای همین است که افعال در آن، حالت التزامی دارند. او در کنند. شاعر این شعرآرزویی را مطرح میمی

 :شودگ، دلپذیر میآرزوی چنان سبکی و آرامشی است که در آن حتا مر

 تر کنجِ گمانتو در ایمن

 به خیال سستِ یکی تلنگر

 ی عمرتآبگینه

 خاموش

 .در هم شکند

دهند با کنند؟ آیا معنی مرگ را انتقال نمیانتقال معانی نمی” ی عمرشکستن آبگینه” “کلماتِ“آیا در این شعر، 
             یابد؟نی نیز به لذت زیبایی شناختی دست نمیکنند؟ و آیا خواننده از درون همین معابالغ نمی

معنایی آن زیبایی درونی آن از بی“گویی حتی در مورد شعرهایی از خود براهنی که معتقد است، این نوع تناقض
ا نیز مشهود است. او برای اینکه ضعف شاملو را در این نکته نشان دهد که زبان ی( 189)  ” بوجود آمده است

گوید: هنگام آن است وقتی که شاملو می»نویسد: ی توصیف قرار گرفته است، میدر شعر شاملو، وسیله ”نوشتن“
گوییم: ای طوالنی/ چون شیری گرم/ بنوشم؛ ما با خود عمل نوشتن کاری نداریم، میهای ترا / در بوسهکه دندان
ها به بوسد و بوسه طوالنی است و سفیدی دنداندهان معشوق را میاند. شاعر ها به شیری گرم تشبیه شدهدندان

نفسه اتفاق نیفتاده ی توصیف قرار گرفته است. نوشتن فیسفیدی شیر شباهت دارد. در اینجا نوشتن، وسیله
 (.186) « است

نی نیز همین شباهت ی خود براهشویم که در همان شعرهای برگزیده و تأیید شدهاما با کمی دقت متوجه می
در سطرهایی چون « از هوش می»مثل در شعر گیرد. بهی توصیف قرار میوسیله« نوشتن»ساده وجود دارد و 

به ” خون“و ” صبحانه“، معشوق به «خوانمخونم را مثل آوازی می» یا « ی پنهانیِ منی وقتی که نیستیصبحانه»
ی کنند. اگر قصد ارائهها انتقال معنی میمشخص است؛ یعنی در اینجا واژه شود، و معنی آنها نیزتشبیه می« آواز»
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وقتی که »ی شود، دیگر جملهی پنهان تشبیه میمعنایی باشد، چرا وقتی معشوق به صبحانهزیبایی از طریق بی
ن آمده، برای ابالغ دقیق معنا ی پیشیی پسین که در توضیح جملهشود؟ آیا جملهبه آن افزوده می« نیستی

تواند اضافی ی پسین )وقتی که نیستی( میرساند و جمله، آن دوری و غیبت معشوق را می”پنهان“ی نیست؟ واژه
ی ی پسین به آن اضافه شود؛ هرچند که خود واژهباشد. پس تنها عامل انتقال دقیق معنی باعث شده تا جمله

ی داده شده از ی پسین زائد است. در این نمونهکند و جملهایی همان معنیِ غیبت را ابالغ مینیز به تنه” پنهان“
مثلِ “در ” مثل)“تشبیه حتا باید گفت که براهنی در کنار این ترکیبات وصفی یا اضافی، با کاربردِ ادات تشبیه 

ای دیگر از شعرهای حالت را در پاره این. ستا کاسته نیز شعر تصویریِ یا زبانی ایجاز از ،(…و ” چون“یا ” آوازی

و یا آنجا که مانند شاعران ” موج در شب مهتابی چونباال کشیده شدن “در سطر ” شرا“ی براهنی مانند برگزیده

 .توان مشاهده کردنیز می” شودسبز میشبیه اسبی “موج نو، 

ی شاعر به انتقال معنی به ی عالقهدهنده یک شعر، نشانبرای ” عنوان“این را هم باید افزود که اصوالً انتخاب 
داند، باید شعرهایش آن می” معناییبی“را در ” زیبایی درونی شعر“ی براهنی که خواننده است. با توجه به عقیده

واننده تحمیل بدون عنوان باشند؛ زیرا عنوان یا تیتر شعر، بیانگر پیام یا معنایی است که شاعر از پیش به خ
 .کندای را منتقل می، از پیش معنیِ ویژه”هوشِ می“کند. همین تشبیه اضافیِ می

ی زبان ی شعر، در عین حال که از ساخت تازه یا دگرگونهی اینها گذشته، باید توجه داشت که خوانندهاز همه
ی مثالً یابد. تفسیر پذیریِ چند سویهبه لذت دست می رسد نیزبرد، از معنایی که از دورن واژه به او میلذت می

های ی چند گونه گیِ معنای آن است که هم از طریق ساخت زبان و هم عناصر تصویری )رابطه، نتیجهحافظشعر 
ییر دستور آید. اگر قرار باشد شعر حافظ را تنها در چگونگیِ تغبین اشیا( و هم از رهگذر بارِ حسیِ واژگان پدید می

های دیگر شعری را که درونمایه ی کالمی و موسیقی آن به داوری بنشینیم، ظرفیتزبان یا صرف و نحو و یا آرایه
 .کنیمی لذت زیبایی شعر حذف میتابانند، از گردونهیا معنای آن را برمی

2 

امروز پس از نیما و به عنوان نوعی مدتی است که گسترش بحور مختلف االرکان یا مرکب، همچون تحولی در شعر 
ها کوشیدند برای شاعرانی که این بحور در شعرشان گسترش یافته است، شود، و حتی بعضیشعر برآورد می
 .عنوانی نیز بیایند

ها بیش از حد متعارف دانیم که یکی از دستاوردهای شعر نیما، شکستن اوزان عروضی است که در آن مصرعمی
ها یا سطرها هم در تر شدن مصرعشوند. در شعر نیما، کوتاهتر یا بلندتر به کار برده میسیک فارسی، کوتاهشعر کال
االرکان روی تر شدن مصرع تنها در بحور متفقدهد، ولی کوتاهاالرکان رخ میاالرکان و هم مختلفبحور متفق

شود. اما پس از نیما، در شعر شاعران رکب چنین حالتی مشاهده نمیاالرکان یا مدهد، و در بحور مختلفمی

ایمان بیاوریم به آغاز فصل “در شعر ) فروغ فرخزادیا ”( سرود پناهنده“در شعر ) اخوان ثالثنیمایی مانند 
این کار را به کدام از آنها اند. اما هیچاالرکان نیز درازتر از حد سنتی آن به کار برده شده، بحور مختلف”(سرد

ی نیمایی تلقی نکردند، و بیشتر آن را نوعی وزن نیمایی یا یا جدا شدن از شیوه” نوعی شعر“عنوان یک تحول یا 
گسترش وزن نیمایی به حساب آوردند. فروغ در این مورد در هیچ جا سخنی نگفت. شاید برای او جدی نبود یا 
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تواند از شور رهایی او در رهای شعرش تصادفاً رخ نموده بود که میی محدودی از سطاینکه چنین تغییری در پاره
روان ساخته  ”[ii] هارمونی گفتار“همگامی با بیان گفتاری شعرش برآمده باشد که شعرش را ناخودآگاه در بستر 

داند و به می” ها به شیوه عروض نیماییامکانات وزنیِ مصرع“ی آن را از درستباشد. ولی اخوان ثالث آگاهانه و به
تر کردن اوزان در نزد برخی از شاعران دیگر که در موارد محدودی به طوالنی.[iii] پردازدتشریح آن می

تصادفی بود؛ در غیر اینصورت، آن شاعران، از جمله براهنی حتماٌ در آن زمان االرکان دست زدند، عمدتاً مختلف
کدام در مورد آن چیزی که هیچگفتند؛ در حالیی چهل( از آن به عنوان یک حرکت شعریِ تازه سخن می)دهه

شود، به یادشان افتاده ها از نوآوری و خروج از بحران شعر فراوان سخن گفته میننوشتند. و حاال که در این سال
که از آن به عنوان یک حرکت شعری نوین و مستقل سخن بگویند. ولی همانگونه که گفته شد این حالت یکی از 

 .یا گسترش وزن نیمایی است” ی عروض نیماییها به شیوهامکانات وزنیِ مصرع“

ود. در گذشته نیز شاعران، اوزان جدیدی را شدر ادبیات شعری ما، گسترش اوزان تنها به وزن نیمایی محدود نمی

متشکل از پانزده بحر تدوین  خلیل بن احمد فراهیدانیم که دستگاه عروض را به اوزان عروضی افزودند. می
کرده بود، که سپستر شاعران فارسی زبان، چهار بحر دیگر نیز به آن افزودند. ولی این افزایش وزن هرگز به عنوان 

وج از وزن عروضی تلقی نشد، نوعی شعر یا خر
بلکه تنها در حد گسترش آن ارزیابی شد و 
تداوم یافت. اما آقای براهنی به این دلیل که 

االرکان ای از سطرهایش، بحور مختلفدر پاره
تر انتخاب کرده، شعرش را دیگر را طوالنی
داند. حتی اگرسخن براهنی در این نیمایی نمی

برجسته کردن عامل  زمینه درست باشد، آیا
تواند موسیقایی )آن هم در بحوری معین( می

تحولی در شعر و راهی برای خروج از بحران 

شمس شعر باشد؟ اگر چنین باشد، پس خانم 

را که پیشتر از نیما اوزان عروضی را  کسمایی
ی برخوردار است؛ زیرا نیما شکند، بایستی آغازگر شعر نوین فارسی بدانیم، در حالی که نیما از چنین موقعیتمی

شود، بلکه او هارمونی تازه در شعر نیست که آغازگر می ها و ابداعتنها به خاطر شسکتن تساوی طولیِ مصرع
تر است و آقای براهنی بهتر نوردد که در مواردی از شکستن طولی مصراع مهمهای دیگری از نوآوری را در میپهنه

 .اندنایند و در آثارشان هم از آنها سخن گفتهها آشبا آن پهنه

شکی نیست که باید از موسیقی شعر نیما و یا به طور کلی شعر نیمایی یا شاملویی فراتر رفت و برخی از شاعران 
جدی  هر شاعر»گوید: کند و میهای تازه در شعر تأکید میدرستی بر ریتماند. براهنی با اینکه بهنیز فراتر رفته

، «آوردهایی که او خود به وجود میسازد و هم از ریتمهایی که در گذشته وجود دارد میشعر خود را هم از ریتم
کشاند؛ زیرا از یکسو، ریتم ولی او با تأکید بیش از اندازه روی ریتم یا موسیقی، شعر را به نوعی به محدودیت می

شود. از سوی دیگر، شعر االرکان )عمدتاً بحر مضارع اَخرب( خالصه نمیر مختلفتر کردن بحوتازه تنها در طوالنی

یعنی فراروی از  .احمدرضا احمدیای از شعرهای تواند بدون ریتم وموسیقی نیز شعر باشد؛ مثل پارهگاه می
ی براهنی بر استفاده از های تازه نیست. افزون بر این، اشارهموسیقی شعر نیمایی یا شاملویی تنها در ریتم
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ی براهنی به اوزان ی عالقهاالرکان، نشان دهندهدانستنِ بحور مختلف” سیالن پولیفونیک“و ” های گذشتهریتم“
ی براهنی نشأت تواند از گرایشِ کهن گرایانهگذشته است، که حضور چنین خواست یا نیازی در شعر امروز، می

 .افتدمومیِ او به نوآوری در تضاد میبگیرد که با نیاز ع

3 

گیرد، که در آن، زبان گرایان، زبان، داللت معناییِ متن ادبی قرار میهای روسی و ساختمطابق تئوری فرمالیست
های ی نوآوری و خروج از نحلهشود. به همین خاطر است که براهنی نیز پایهنه وسیله، که گوهر شعر محسوب می

ی چنین رویکردی داند و شعرهایی از خودش را به عنوان نمونهیِ پیشین را در هنجار زداییِ نحویِ زبان میشعر
 .آوردمثال می

 :نخست اینکه خود نیما نیز به خروج از هنجار زبان معتقد بوده و گفته است

جای اسم، باز به ثروت شما از حیث کند. مثالً استعمال صفت به سمبولیسم اشعار شما تقاضای کلمات دیگر می«
مسلم زبان در زبان رسمی پایتخت است. زور استعمال، این قواعد را به  قواعد نکنید خیال …مصالح افزوده است

چیزی را از جا “، ”چیزی را از جا برداشت“و به جای ” سرگرفت“، ”سرخورده“وجود آورده است. مثالً به جای 
شود که خودتان تسلط عمال کنید. یک توانگری بیشتر آن وقت برای شما پیدا میرا با کمال اطمینان است” گرفت

 [iv] . »پیدا کرده، کلمات را برای دفعه اول برای مفهوم خود استعمال کنید

زعوامل دشواری در خواندن و درک شعر در شعرهای نیما اینگونه خروج از صرف و نحو را شاهدیم که یکی ا
کینم، در حالی که در این حرکت نیمایی گویی نیما برآورد مینیماست، که البته گاه آن را به عنوان ضعف یا مغلق

 .[v]درستی شناخته نشده استدر زبان شعر، ظرفیتی نهفته است که هنوز به

شود. اما برخالف نظر ی نیمایی بعدها به شکل دیگری در شعرهای یداله رؤیایی نیز به کار گرفته میاین آموزه
داند، اتفاقاً او در تکرار نوعی از صرف و نحو زبانی است می” محتوای تصویر، خسته کننده“براهنی که رؤیایی را در 

ی آنهایی که تنها به یک عنصر شعری ین یکنواختی و تکرار، در شعر همهکند. اکه زبان شعرش را یکنواخت می
شود. افزون بر این، تکیه یا تأکید غلوآمیز بر تغییر نحوی زبان کنند نیز مشاهده میدر حد اشباع شدن توجه می

یانی، شعر نامیده شود؛ زیرا تواند این نتیجه را در پی داشته باشد که هر خروج از هنجار زبان یا هر هذدر شعر، می

ساختمان فرهنگ لغاتی بی فقطنهایتاً “ی براهنی، از شعر ارزش شود و مطابق گفتهقرار است معنی در شعر بی
 (191)  ” باقی بماند.

، پس وقتی شعر تنها به خروج از ”نظم و قاعده” اهمیت پیدا کند، نه” شهود“دو دیگر، اگر قرار است در شعر، 
گرایی و رنحوی بیندیشد و بخواهد تنها از این طریق خواننده را به لذت برساند، پس در این کار نیز نوعی فنهنجا
داند نه شعر. یعنی معتقد شاملو را روایت تاریخ می” چخ امروز“اندیشی حاکم است، نه شهود. براهنی شعر پیش

سازد. اما باید گفت که ا شهود، که با ارجاع بیرونی، شعر میشاعر، نه ب آن، نظیر هاییشعر یا  است که در این شعر
شعر را با یک متن اجتماعی یا تاریخی  و  تواند شاعر را از شهود شعری دور کندگرایی میبه همان اندازه که معنا

 را شاعر تواندمی نیز شعر، آحاد از یکی تنها کردن برجسته یعنی ،…همتراز کند، تصویر گرایی یا زبان گرایی و
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در آن غرق کند که اندیشه به تغییر نحویِ زبان جایگزین شهود شعری شود. و این گرایش افراطی خود  چنان

 .به متافیزیکِ زبان کشیده شده است هایدگر گونه که در نزدشود؛ آنبتدریح به ارجاع پذیریِ زبان تبدیل می

ها و هم در تأکید بر گویی و نوع استفاده از واژهنی، هم در تناقضهای پندار عرفای براهنی نشانهالبته در نگره
های برآمده از گویی از خصلتگویی و نقیضگریزی، پیچیدهرازورزی، عقل .شودنیز مشاهده می” زبان بی معنا“

عجیب و  ی انسان با خدا را چنان با اصطالحاتی رابطهی سادهی عرفانی است. در واقع عارفان معادلهاندیشه
شان را چیزی فراانسانی و آسمانی پیچانند تا اندیشههای حروفی میغریب و پوشیده، با شطح و طامات و بازی

تواند ی کتابش زمانی میاالشراق مدعی است که خوانندهدر کتاب حکمه سهروردیگونه که جلوه دهند؛ همان

این ”.[vi] یافته و ورودِ این بارقه برای او ملکه شده باشددر او راه  ی الهیبارقه “نوشته یا زبان او را بفهمد که
 .کندای پیچیده و برتر نیز در نظرات براهنی جلوه میحالت رازورزی و زبان اشاره و وانمود به اندیشه

4 

آلیسم با تلقی زبان به ایده»گوید: ناسیک در تأویل متن میی افراطی به تاثیر زبان شی نگرهدرباره باخیتن
بینی و تنش، درک ای پرتناقض و سرشار از جهانی سیستمی از مقوالت انتزاعی نحوی، و نه همچون مقولهمثابه

فیلسوف انگلیسی (، ) فرانسیس بارکر  » [vii]دهدما را از روابط بین زبان، زندگی و تاریخ و جامعه تقلیل می

 .[viii]نامدمی ممکن زبانتئوری نا دیدگاه پسامدرنی نسبت به زبان را

 

 زبان دستورِ تغییرِ ِ شعر تا حدّ لیلِقخواهم نتیجه بگیرم که چنان رویکردی به شعر نیز به تدر هر حال، می
انجامد. اما آنچه که در تأویل زبان شناسیک یک متن اهمیت انتزاعیِ نحوی می یا به سیستمی از مقوالتِ

 :پردازمیابد، تلقی ما از زبان و چگونگیِ کاربرد آن در شعر است که در اینجا به توضیح آن میمی

کنند شد، انتقاد میآورد میدر متن ادبی همچون ابزاری برای روایت تاریخ و جامعه بر ”زبان” ها از اینکهفرمالیست

آنکه منبع نظرش را مانند موارد دیگر ای، بیی چنین نگرهدانند. براهنی بر پایهمی گوهر شعرو زبان را بات یا 
 :دنویسهای خود جا بزند، میبیان کند تا آن را جزو کشف
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سالها ممارست به ما ]من[ یاد داده  ولی ،[…ی روایت بود ]ی وصفِ طبیعت و وسیلهدرشعر نیمایی زبان وسیله »
ای نگاه کنیم که اوالً وسیله نیست، و ثانیاً هر نوبت که ما از آن برای شعر است که به زبان به صورت پدیده

 (.2-193)صص « د.گردمیکنیم، آن به درون خود برمی استفاده

قرار گیرد، ” وسیله“تواند شود، میمی «استفاده»خواهم وارد این بحث بشوم که وقتی که از چیزی به هر حال نمی

تواند وسیله زبان در شعر هم میخواهم در گسترش این بحث توضیح بدهم که بر خالف نظر براهنی، اما می
 .گاه بینجامدتواند به آشفتگی یا تناقض دید، می[ix]ین دو کارآمدِ زبانعمده کردن هریک از ا .باشد و هم گوهر

یابد. یعنی در یک زند، و واژه خود در شعر به حیاتی تازه دست میتردید شعر از درون واژه دست به آفرینش میبی
ها یا کنند. همانگونه که گفته شد، در نگاه فرمالیستو واژه در ترازی همگون، حرکت می نوع کنش متقابل، شعر

گرایان، دگرآفرینی زبانی در شعر نه تنها در واژگان و صرف و نحو و ساختمان جمله، بلکه در تصویر شعری ساخت
ر، همان دگر شدن زبان است. برای همین ها، تشبیه ، استعاره و دیگر آحاد تصویدهد. یعنی در نزد آننیز روی می

و از این  .شودهای زبانی برآورد میحرکت سنجند، و تصویر مانند دیگراست که شعر را نه با تصویر، که با زبان می
یابد، ولی به گمانم واژه موجودیت می شعری از درونِ دانند. درست است که تصویرِرهگذر، زبان را گوهر شعر می

های زبانی و تصویری تفاوتی را در نظر گرفت که برای سنجش شعر اهمیت دارد. به این پاره از بین انواع کُنش باید

 :توجه کنید نیما” هست شبِ“شعر 

 دراز گرم، بیابانِ با تنشِ

 رده را مانَد در گورش تنگمُ

 ی من مانَدسوخته به دلِ

ی کالمی که با هنجار زبان معمولی تفاوت دارد، با آرایه در این شعر، چند حادثه روی داده است. نخست اینکه
مانَد، با دخالت در صرف ی درگور را میشعر آهنگین شده است. یعنی شاعر به جای اینکه بگوید بیابانِ دراز، مرده

وف )تن و گور( گرم و تنگ( و موص)رساند. دو دیگر، با ایجاد فاصله بین صفت و نحو جمله، زبان را به موسیقی می
به موصوف )تنش، گرم و گورش، تنگ ، به جای تنِ گرمش و گورِ تنگش(، از عادتِ ” ش“و پیوند ضمیر متصل 

 .گریزدزبانی می

این دو حادثه در زبان، باعث آشنایی زداییِ زبانی برای رسیدن به شعر انجام شده است. در این حالت، زبان ابزار 
یابد. آن ای میکند؛ یعنی زبان نه از بیرون، که در خود، شکل تازهعر عمل مینیست، بلکه همچون گوهر ش

های کالمی و این خروج دستوری از زبان، بیرون از زبان وجود ندارد. ولی آیا آنچه که به این موسیقی ناشی از آرایه
ای از این دست ا حرکت یا بازیِ زبانیی زبانی است؟ اگر چنین باشد برساند، همین دو حادثهنوشته را به شعر می

نگاری تقلیل داد. تنها با همین آشنایی زدایی، مشکل بتوان به قلمرو شعر دست یافت. توان شعر را تا حد فنمی
کند. این عامل دیگری نیز وجود دارد که در ارتقای یک نوشته به شعر، نقشی مهم و گاه تعیین کننده ایفا می

آید که پیش از آن وجود ی تازه و دگرگون بین چیزها پدید میعامل یا حادثه سوم از طریق پدیداریِ رابطه
 .نداشته است
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در اینجا شاعر مانند دانشمند به کشف رابطه دست نیافته است؛ زیرا هیچ پیوند قانونمند و مادی بین بیابان ومرده 
ا کشف شود. شاعر با ایجاد پیوند نوینی بین دو عنصر یا با قرار دادن یک شیئی در یا بیابان و دل وجود ندارد ت

ی تازه دیگر بیابان و مرده همان بیابان و زند. در این رابطهموقعیت یا فضایی دیگرگون، دست به آفرینش می
د. پیش از آفرینش این رابطه یابی معمولی نیستند، و هر کدام در هموندی با دیگری است که موجودیت میمرده

گون وجود داشتند. اما در این شعر با هر کدام جداگانه و مستقل در موقعیتی دیگر” مرده“و ” بیابان“توسط شاعر، 
ای ”مرده“دیگر یک بیابان معمولی نیست، ” بیابان“تواند زندگی یابد. یعنی پیوندی نوین یکی بدون دیگری نمی

رود و در آفرینشی حسیِ متداول فراتر می -ی شاعر است. یعنی بیابان از بار معناییسوخته” دلِ“است یا 
 که است شعر در وجود یا شیئی دو روانیِ –یابد. به عبارت دیگر، در پیوند معنوی ای میدیگرگون، زندگیِ تازه

 .یابدنوینشان حق زیست می موقعیت

قعی قرار ندارد. اما این حالت هم در زبان و هم در ارتباط بین اشیاء روی در یک شعر، ظاهراً هیچ چیز سرجای وا
توان آن را ابزار دانست؛ چون ی اول ، زبان، گوهر شعر است و نمیدهد. در دگرگونیِ زبانی مانند دو حادثهمی

تباط تازه بین دو چیز که به ی سوم یعنی ایجاد ارافتد؛ ولی حادثهحرکتی است زبانی که در خود زبان اتفاق می
کند؛ چرا که این اشیاء بیرون از زبان وجود دارند. برای همین دهد، زبان همچون ابزار عمل مییاری زبان روی می

 .هم ابزار ،هم گوهر است ،زبان در شعراست که 

اشیاء نیست؛ زیرا اشیاء  در پی ارتباط تازه بین دو شیئی در یک شعر، زبان دیگر حامل معنای نخستین و سرراستِ
ها نیز در اند. نشانهی خود، معنای واقعی و پیشین خود را از کف دادهاند و در ازدواج تازهی پیشین بریدهاز رابطه

این حالت، دیگر قدرتی در داللت معناییِ پیشین را ندارند. یعنی واژه دیگر نه حامل معنای خود است و نه بیانگر 
ها و معنایی دیگر که از ارتباطی نوین پدید آمده اند. در این شود برای نمایش نشانهکه وسیله ای میوجود خود، بل
بخشد. این تشخّص نوین ای به آنها مییابند، ماهیتی که تشخّص تازهها نیز با ماهیتی تازه موجودیت میحالت واژه

ء توانسته موجودیت بیابد. پس افزون بر زبان، چیز دیگری هم هست ی جدید بین اشیاها تنها از طریق رابطهواژه
ها و یا از رهگذر ی اشیاء یا پدیدهگونهتواند از طریق ارتباط دگررساند. این چیز میکه یک نوشته را به شعر می

ید آید، که زبان حامل آن جا داد، پد تصویر روانیی توان در مقولهدگرگونیِ یک شیئی به تنهایی، که همه را می
 .است

های گوناگون در آوریدر پایان شاید الزم به توضیح نباشد که قصد من از طرح این بحث، نادیده گرفتنِ نو
ی پیشین فراتر رفت. اما تأکیدم بیشتر بر های شعری، از جمله زبان نیست. بدون شک باید از شعر و اندیشهپهنه

ی هنر و تنگ نکردن یا محصور های گوناگون و گاه متضاد پهنهدادن به سویهرز و میدانمجانبه و بیدیدار همه
نکردنِ میدان بیکران شعر است. پافشاری و تأکید و تمرکز غلوآمیز بر این یا آن عنصر شعری، مانع از دورپروازی 

پذیرد، و اگر بحرانی وجود دارد، از یای نمهای زبانی، شعر تحول پایهگونه حرکتشود؛ و اینکه با اینهنر شعر می
خوردگی همنواختِ اجزای آن پیکاوی کرد. با اینکه یابد. شعر یک مجموعه است و باید آن را در گرهآن رهایی نمی

هایی رانادیده بگیرم. توانم واقعیت حضور چنین شعرای با شعر روایتی دمساز نیستم، ولی نمیخود به لحاظ سلیقه
ی توصیف یا رسد که در آنها زبان وسیلهر غرب هنوز هم شعرهایی از شاعران اروپایی یا آمریکایی به چاپ مید

گیری از زبان، که نوع نگرش گیرد. به گمانم آنچه که شعر ما را دچار بحران کرده، نه نوع بهرهروایت قرار می
های نوین هنریِ ها یا آموزهوری از دستاوردآنکه بهرهی ما جست. بیشهی بحران را باید در اندیماست؛ یعنی ریشه

ها را ها ابتدا باید فرهنگِ به کارگیریِ آناین باورم که برای عمل کردن به آن آموزهجهان امروز را نادرست بدانم، بر
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ناقص و یا همچون کژراهه امکان بروز بیاید و به ی ما در شکل التقاطی، درونیِ خود کرد؛ وگرنه ممکن است نگره
 .جای حل بحران بر شدت آن بیفزاید

 هاپانویس

 .1270نشر مرکز،  .0

زنند، در شعر االرکان، به خاطر نرمش موسیقایی آنها به نثر یا گفتار پهلو میاز آنجا که معموالً بحور مختلف .2
شود؛ گفتاری که ، باز هم بیشتربه بیان نثر یا گفتار نزدیک میتر شدن یا گسترش این بحورفروغ، به علت طوالنی

دارای موزونیت آرام یا گفتاری است. به همین خاطر است که رضا براهنی این حالت در شعر فروغ را بدرستی 
چرا  گذار شعر گفتاری قلمداد کردند که دور از واقعیت است؛ها خود را پایهنامد. بعدها بعضیمی« هارمونی گفتار»

شور رهایی در “ی که فروغ آغازگر چنین حرکتی است. برای آگاهی بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به مقاله
 .از نگارنده”( سلوک شعر ) نقد و تئوری شعر“در کتاب ” شعر فروغ

 .126  (. 1257مهدی اخوان ثالت، بدعتها و بدایع نیما یوشیج. )تهران، توکا،  .3

صص ( 1268وعه آثار )شعر و شاعری( به کوشش سیروس طاهباز. )تهران، دفترهای زمانه، نیما یوشیج؛ مجم .4
87-86. 

گسترده به این مبحث  ”تحول زبان در شعر نیما“در جستار ” نگاهی به شعر نیما“از آنجا که در کتاب  .5
 (85-111، صص 1272کنم )تهران، مروارید، ام، از تکرار آن خودداری میپرداخته

5 .[vi]  اله صبا: به نقل از: ببیح. 12تا  9االشراق، از مجموعه دوم مصنفات شیخ اشراق،   سهروردی: حکمه
 243،   1268تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم، چاپ نهم. تهران، 

 (114ی سهراب معینی )آدینه، شماره ترجمه”. ر شدن تاریخیدر خانۀ زبان یا د“ی دیوید مکنلی؛ مقاله . 7 

[viii])1990. August 34Francis Barker; Frankfurter Rundschau (  

 نشریۀ ادبی بانگ متن برگرفته از:
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 بود؟یافتهای پنهان درشعر دستدقیقهآیا براهنی به
 احسان راستان

 
سرای کهن تنها ازشاعرانِیافته است که او را نهای پنهان دستدقیقهکرد که درشعر بهمیرضا براهنی گمان

تواند، با این کشف، پنداشت که میسازد. او میمایز میگوی که از شاعرانِ نوسرای نیمایی و سپید نیز متپارسی
گفت که شعر نباید به ساز شود. آن دقیقه چه بود؟ براهنی میپرده از حقیقتِ شعر و از شعرِ ناب بردارد و دوران

ن داللت جز زباای در جوارِ هم بنشینند که به چیزِ دیگری بهگونهها نباید بهبیرون از خود ارجاع دهد، یعنی واژه
 :گفت شعر نباید بیرون از خود را ابژه قرار دهدنامید. میمی« ابژه»را براهنی « چیزِ دیگر»کنند. این 

شود: وقتی افتد، یعنی زبان، به عنوان زبان برای زبان مطرح میترین اتفاقی است که برای زبان میشعر بزرگ»
یرون، از ابژه قرار دادن چیزهای دیگر، دست بکشد و که ذهن زبان از ارجاع به بیرون و از تکرار و تقلید ب

و « هاخطاب به پروانه»).« هایی بپردازد که حافظۀ زبان انگار از آنها پاک شده استصرفاً به بیان مکانیسم
 (194، تهران: نشر مرکز،   1288، چ سوم: «چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم»

جز زبان! بنابراین، شعرِ اریخ، اجتماع، طبیعت، زندگی، و هر چیزی به، از دیدِ براهنی، کجا ست؟ ت«بیرون»این 
کند. شعرِ توصیفی شعر نیست، چون دارد بیرون روایی شعر نیست، چون دارد چیزی بیرون از خود را روایت می

ی با مانَد؟ بازاش به بیرون است. چه میسیاسی شعر نیست، چون ارجاع-کند. شعرِ اجتماعیاز شعر را وصف می
دهد! تنها در چنین جاهایی ی ورود نمیها اجازهها را باید به جاهایی بُرد که دستور و نحوِ زبان به آنها. واژهواژه

 :آورَدی خود را شاهد میدهد! براهنی سرودهاست که شعر رخ می

آن ضمیر مفعولی اول شخص  “خوابانَمَم.بینَمَم من هم نمیاگر تو مرا نبینی اگر تو مرا نخوابانی، من هم نمی»”
در حافظۀ دستوری، شعری، فرهنگی، هنری، بویژه تغزلی و عرفانی “ خوابانَمَمنمی”و “ بینَمَمنمی”در آخر 

شخص به این  لِمفعولی اوّ ضمیرِ از بیانِایرانیان، برغم این همه تغزل و عرفان، گم شده بود، کسی پیش
 (187 )همان،   «صورت، عشق را بیان نکرده است.

در شعرِفارسی سابقه دارد.  -زده شدهقدر بوقاش اینکه از یافتن-از فعل داند که آن میمِ مفعولیِ پسبراهنی نمی
 :هاستآورم از عطار و نظامی، و بسی بیش از اینسه نمونه می
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 (عطار). خانه، کاین خمّار خام استام، که رند است / نه در می-نه در مسجد گذارند

 (عطار). ام همه-ام همه / رازدارِ شاه خوانند-حضرت بدانند تا در این

 (نظامی). ام-ام / الجرم آبِ خُفته خوانند-بر طریقی رَوَم که رانند

شخصِ شخصِ مفرد گُم نشده است، بلکه شاعرانِ ما آن را تنها پس از فعلِ اولبنابراین، آن ضمیرِ مفعولیِ اول
ها البته در اند. ایندانستهاند، شاید چون مجاورتِ این دو را فصیح و بلیغ نمیهآوردام( نمیبینممفرد )مانندِ نمی

پس ( 189)همان، « ارزشی است.بالغت در شعر چیز بی»که خود نوشته است: چشمِ براهنی ناچیز است، چنان
اعد و گسستنِ چه چیزِ زبان اهمیت دارد که شعر باید تنها به آن معطوف باشد؟ از دیدِ براهنی، شکستنِ قو

است و، از این رو، در « منطقی»اش گیرد که ترکیبِ کلماتبندهای دستوری و نحویِ زبان! به شاملو ایراد می
 :درآمده است« آگاهیِ اجتماعی»خدمتِ 

، کلمات زبان به هم نزدیک “ما بی چرا زندگانیم / آنها به چرا مرگ خود آگاهانند”گوید: وقتی که شاملو می»
االمکان به هم بزنند، ولی ترکیب منطقی است، در نتیجه زبان در خدمت ا ساختار دستوری را حتیاند تشده

 (186)همان، « آگاهی اجتماعی درآمده است.

و شاهراه ”در شعر قبلی سپهری: » :زبان فارسی حاکم استگیرد که در شعرش منطقِ دستورِسپهری ایراد می به
، منطق دستور زبان فارسی بر شعر حاکمیت “واس / سپید خواهد کردهای انتشار حهوا را / شکوه شاهپرک

 ()همان« دارد. فاعل و مفعول و فعل دقیقاً روشن است. ... در پشت سر اینها، همان منطق دکارتی قرار دارد.

گرچه فروغ به این صورت جدولی، زبان را کاالی » :اش در خدمتِ معنی است-گیرد که شعربه فروغ ایراد می
کند، و گرچه زبانش زیباتر است ]در مقایسه با سپهری[ و وزنهایش کشیدگی و رعنایی خاصی ی نمیمعن

 (180)همان،   « دارند، ولی سراسر شعرش در خدمت معنی است.

تر از اندیشیدن به فاعل اندیشه، روایتی بزرگ» :دهد، و پاسخ می«و ماهیت این معنی چیست؟»پرسد: بعد می
خواهد زبانش را در خدمت توضیح آن روایت تر است، و می. شاعر در خدمت روایت بزرگخارج از خود دارد

 (185)همان،   « تر قرار دهد.بزرگ

ویژه لیوتار، از آن سخن ها، بهمدرناست که پست (meta-narrative) «روایت-فرا»همان « ترروایتِ بزرگ»این 
« روایت-فرا»را همان « معنی»اند. براهنی اعتبار شدهی پسامدرن بیها در دورهروایت-ها، فراگویند. از دیدِ آنمی
ساختار و که شعر باشد، باید از معنی عبور کند! حاصل چیست؟ شعرِ بیداند و معتقد است که شعر، برای آنمی
تد معشوقِ افافتد هنگامۀ منی که میافتادنی که مرا می» :تر اسبابِ خنده استروده و بیشمعنایی که او سُبی

 ! تو شانه بزن زانو  اگر تو مرا  روم از هوش می   منیو می افتدجان به بهار آغشتۀ منی، منی، منی که مرا می
 (85)همان،   « منی   از هوش می  وَ

حافظۀ زبان اعتیادی باید مختل شود. » :چه به هذیان شبیه استشعرِ ناب از دیدِ براهنی چنین چیزی است، آن
شدن زبان، دهد، عین سالمت آن است. شقاق، اسکیتزوفرنی، چندشخصیتیبه زبان دست میجنونی که 

« شناختی، اساس شعری از این دست است.جنسی کردن آن، راندن آن به سوی هرمافرودیتیسم زبانفراتک
 (194)همان،   

 بوک نویسندهصفحه فیسبرگرفته از: 

 بازگشت به فهرست

https://www.facebook.com/100002496423450/posts/5044984412261390/
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 جادویی رئالیسمِ
 علی اردالن

 
ترو طبقات و اقشار فقیرتتر رواج بیشتتری دارد. امتا بتا ایتن      در جوامع کهن خرافه و جادوالزم به گفتن نیست که 
دائم در حال تقویت است.  نیز رایی حتی در کشورهای پیشرفتهها و عوامل و موجودات ماووجود میل به ناشناخته
خود بورژوازی ایتن   رهای اخیکرد، در دههحکومت می هافرنگی ای تجربه گرایی و علم بر ابهانیعنی اگر در دوره

یتا  پاتر های هری ها و فیلمثال داستانم .را رواج دهدآگاهی کابب کند و هم پولسازی  تا هم خرافات را اشاعه داده
های فضایی وعلمتی مصتداق ایتن خرافتات متدرن و شتبه علتم        و یا فانتزی گیریجن های مربوط به ارواح و فیلم
 هستند.

زنان و کودکان. یا ترسناک بتودن   از بودن برخی شوم اند. مثلو بدوی قرون وسطایی هاباورها و آیینخیلی از این 
ها، قدرتی کته  های مافوق بشری در برخی آدمقدرت  ها.و خفاشها ها و حیواناتی مثل گرگاشیایی مثل عروسک

هایی غیتر  ها و در کل تمام چیزها و پدیدهها و خون آشامدر جادوگری موجود است، ارواح سرگردان، اجنه، زامبی
   .شوندکه وجود واقعی ندارند ولی واقعی انگاشته میطبیعی 

که با هرمیزان از علتم  جاییگیری این توهمات نقش داشته و از آنو زندگی اجتماعی در شکل طبیعیعوامل  قطعا
، لذا این باورهتا  و یا به معتقدین و متوهمین قبوالند توان نادرستی برخی اعتقادات و توهمات را اثباتو دانش نمی

 اند. همیشه به حیات خود ادامه داده

ن نظر من این تعیّه؟ بنمایندواقعی می هاییر زمانداما سئوال مهم اینجاست که اگر این باورها توهمند پس چطور
ی و بتدوی  ایبرای انسان قرون وستط  .تواند تبلور یآبدمیهای مذهبی و هنر و ادبیات یافتگی و مادیت فقط درآیین

ولی توهمتات بترایش واقعتی بتوده      ،دیده. او رویا و کابوس را در خواب میاست آمدهنظر میهاین توهمات واقعی ب
 . است

یعنی این دو عامل چنان  .بهن نیست-عینمقوله مسلما پدیده ها و امور مربوط به زندگی اجتماعی بشر، خارج از 
همتواره   م جتدا ستاخت.  از هت  یتتاریخ  هتای ماتریالیستم  آمتوزه  با توجه بته  ها راآن تواناند که نمیدرهم آمیخته
ها را با توجه به کهنته شدنشتان درک   لزوم تغییر آناند که اندیشه، ها یک موقعیت واقعی را تحمیل کردهضرورت
 دهد.دو را نشان میاین "تاثیر متقابل"و  "برهم کنش" است. همین امر کرده
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اجتمتاعی   کته درسلستله مراتتب تکامتل     انتد ندیشته ا سیستمی ازماورایی و غیر واقعی، و درکل باورهای  خرافات 
زندگی اجتماعی  میزان پیشرفت ها وفقط در رابطه با محدودیت ه،در هر دور بشر ۀیعنی اندیش وجود آمده است.هب
خودش فراتر دوران توانسته از قالب تاریخی اندیشه نمی گاههیچ شکل بگیرد واست توانسته می یتولید نیروهای و

انتد بتا   ، تابتوگسستت متی  های اجتماعی و طبیعتی از واقعیت را ها ارتباط خودکه بشردر برخی زمینهبرود. مگر آن
مطلق، به مرور برای تمام سئواالت خود پاسخ هایی بیآبدکه نیازبته اثبتات   "  خیر و شر"دوگانه مثل  آفرینش یک

درنظتر  ... البتته بتا   ها و جتن و پتری و  یا اعتقاد به فرشتهنداشته باشد. مثل حکمت و مشیت الهی، بهشت و دوزخ 
رافی کامال جنبه مادی و طبیعتی داشتتند کته در پروسته     گیری ادیان الهی، باورهای خکه پیش ازشکلداشت این

تر شتده و جنبته   به مرور انتزاعی ها نیزتکامل اجتماعی مفاهیمی نظیرحماسه، اسطوره و افسانه را شکل دادند. این
که آسیایی خصو  در شیوه تولیدهجوامع طبقاتی و ب ۀاز دست دادند. با توسع کامالن یافتگی خود را مادی و تعیّ

نیز کامال از بتین رفتت و ادیتان توحیتدی     و چند خدایی و شکل واقعی خدایان  تکثر ،استبداد فردی متکی بودهبر
در تورات آمده که خدا با یعقتوب کشتتی   . این تجرد و یگانگی در اسالم از همه ادیان شدیدتر است. ندشکل گرفت

در  کامال غیتر متادی   یتکثر به شکل نیزحیت در مسیطورکامل انتزاعی نشده و هگیرد. یعنی هنوز مفهوم خدا بمی
 شود. تثلیث دیده می

دادنتد.  ها نیتز بتا صتلیب ارواح خبیثته را فتراری متی      رفتند و مسیحیمسلمین با کلمه بسم اهلل به جنگ اجنه می
هتای دیگتر بترای    استفاده از آینه یا نمک و نوشتن دعاهای مخصو  برای باطل کردن سحر و جادو و خیلی آیین

 شد. کار گرفته میهها و شیاطین بارزه با انواع واقسام اجنهمب

همتین دلیتل   ههای روحی و روانی ارتباط مستقیم وجود دارد. بت یگر این است که بین توهمات و بیماریدواقعیت 
نبتود دانتش و شتناخت کتافی و خشتونت و       های مزمن تاریخی. عالمتی ست از بیماری ،وجود توهمات و خرافات

زده و ایتن  ها دامن متی ه در بطن زندگی اجتماعی و عوامل طبیعی وجود داشته، به توهم و وحشت انسانترسی ک
تتر  گذاشته است. هر چه بدن ضعیفجای میهآکنده از هول و هراس، تاثیر مخرب خود را بر اجزاء بدن ب یاندیشه
 گرفت. سیکل معیوب شکل می آفته و بدین ترتیب یکیها و توهمات نیز گسترش میترس ۀشده، دامنمی

 (.اجتماعی ست-خود فردیمنظور ) کندیم استفادهدمان خو هیبرعلمان خود از چون است رسناکسیکل معیوب ت
 جته ینت باز ،میبشکن راآن تام یزنیم اقدام به دست که هربارم. یکن تکرار دائم را یمنف تجربه کی که شودیم باعث
 تمتام  کتار  بتار نیام یکن باور کهیطور رد،یگیم اریاخت در را شهیاند چون است، راغواگ .بود قبال که شودیم همان
 . است

همان نفرینی ست که در صد سال تنهایی مارکز بته شتکلی جتادویی نمتود      سیکل معیوب شکل تاریخی نیز دارد.
شتت و پریشتانی   ماجراهتا و حتوادز زنتدگی همچتون گردابتی از وح      شود ومیآبد. پایان و آغاز داستان یکی یمی
 بلعد. ها را در خود میانسان

گاه خود به خود از بین نرود. شود هیچداری نیز یک سیکل معیوب در درونش دارد که باعث میشیوه تولید سرمایه
کارگر به آگتاهی طبقتاتی   داری شکل نگیرد و طبقهکه یک جنبش رادیکال و جهانی بر علیه سرمایهیعنی تا زمانی
از رابطته میتان    معیتوب  شود. ایتن ستیکل  پاشد و نه به سوسیالیسم منتهی میه این نظام نه فرو میگانرسد، هیچ

 . گرفته استشکل  "گرایش نزولی نرخ سود"با قانون  "ترکیب ارگانیک سرمایه"

د. گاه نتوانسته این سیکل معیوب را شناسایی و بر آن غلبه کنت بشرهیچ نتواند جادویی باشد؟ چوچرا رئالیسم می
در رابطته متقابتل میتان     به لحاظ تاریخیتناقضات  این .ودرها ش در تمام اشکالش تناقضاتاین از دست  توانستهن
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روند یا جمعی شده و  آگاهی گیریمانع شکلیا  که است آوردهبوجود  نوعی آنارشیشناخت  "فاعل"با  "موضوع"
 .  ساخته استرا کند و وارونه آن

دار از مکانیسم کلی آن اطالع دقیقی ندارنتد.  نحوی ست که نه کارگر و نه خود سرمایهبهداری، شیوه تولید سرمایه
 توانست این شیوه و مناسبات تولیدی را تبیین کند.شد، نمیاگرمارکس به انتزاع و روش دیالکتیکی متوسل نمی

و نظریته پردازهتای بتورژوایی    ها هم در حوزه کاری خودش. این ایدئولوگبورژوازی با کمیت ها سرو کار دارد آن 
هتا را تتا   هستند که با وجود درک ناقص و بهنی خود ازمکانیسم تولیتد و مناستبات حتاکم، راه ختروج از بحتران     

داری . اما این سیستم است که با توجه به ساختار کلی خود دوام آورده است. چون سرمایهکنندی فرموله میودحد
کته جلتوی تغییتر     آیدمیوارگی و فتیشیسم کاالیی در آن بوجود ی مثل شیو یک جادوی کندمی آگاهی را وارونه

های اخیر که جوامع را بته ستمت   خصو  در دهههاند. بها در این سیستم مسخ شدهگیرد. انسانرا میآنرادیکال 
کتارگرو  صتف جهتانی طبقته   شود چون . مبارزه انقالبی و رادیکال دیده نمیستاتمیزه شدن و تشتت کامل رانده ا

 ...بردبسر می و موقتا در دوره شکست خوردگی عقب نشینی کردهجنبش کمونیستی 

توان گفت که بورژوازی همین اندک آگاهی از سازوکار تولیدی ختودش را بته نقتد اقتصتاد سیاستی      میاز طرفی  
ند ضعف های توانها از مارکس و شیوه تولیدی خودشان ناقص است؟ چون نمیمرهون است. چرا درک آنمارکس 

کنتد. از  نقتص سیستتم را ثابتت متی     گذارد کته باتی نظام خود را بپذیرند. پذیرش این نقد بر تضادهایی صحه می
رستند.  گاه به شناخت کلی و تاریخی نمیاند، هیچو نیمه پذیرفته و درک کرده هنظرات مارکس را نصف کهجاییآن

خرافات و فانتزی در ابعاد اشاعه بورژوازی را به ان توده ها، در ابهوارونه سازی آن  ضرورت این پس زدن حقیقت و
 ۀدورکند ولتی ایتن   داری دوره انحطاط خود را طی میتوان پذیرفت که سرمایه. در کل میفرهنگی واداشته است

   پرتاب کرده است. یکامل سرمایه همراه شده و بشریت را به ورطه خطرناک یزوال با سلطه

از بتین نترود. علتوم     دارهاسرمایهتا در رقابت با سایر ،ندکتر عمل میدقیق ،اد کمی و در جزییاتابعدر دار سرمایه
 . دهدتوسعه می و بقای خودشدر جهت سودآوری بیشتر ، بلکهخاطر آینده بشریتهآوری را نیز نه بتجربی و فن

کند. آمریکتا  بازآفرینی می یجدید در اشکال خصو  در حوزه قدرت و اعمال سلطههب ،را کهنبورژوازی باورهای 
مداران سیاستاکثر شود. حتی ترین جامعه غربی محسوب میترین و مذهبیداری ست، خرافیکه سردمدار سرمایه

به تولیدات هالیوود و سایر مراکز فتیلم و ستریال ستازی آمریکتا دقتت       ا. شماندلیبرال آمریکا نیز خرافی و مذهبی
جتا نیتز بحتث تتاثیر     شود. اینمی بازتولیدها چه حجم باالیی از باورهای ماورایی و خرافی بینید که در آنمی ،کنید

کننتد  می جامعه توجه و اقبال ه روانشناسیب برای تامین گیشه هامتقابل مطرح است. یعنی فیلمساز و تهیه کننده
کته هتالیوود   جاییشوند. و از آنغرق می سازند و در مقابل مردم نیز بیشتر و بیشتر در این باورهابها را این فیلم تا

 شوند. دارد، این باورها و توهمات نیز بتدریج جهانی می هنر فیلمسازیابعاد و تسلط جهانی بر 

داند کته  میاندازد، چون خداناباوری را به جان خداباوری میکند. علم را با دین وخرافه درگیر می دانستهبورژوازی 
جتور آشتتی و   شود. یتک تدریج شبه علم و شبه دین زاده میهله نیستند. ازاین درگیری بکدام برنده این مجادهیچ

هتا استت.   داننتد کته نقتد بزرگتترین دشتمن آن     ها میدهد تا تفکر انتقادی مهجور بماند. ایندرهم آمیزی رخ می
د و ماحصتل مبتارزه   بخشت ین میاندیشه تعّبه  "نقد". این استوار شده استپراتیک  رخصو  نقد مارکسی که بهب

 شود.و تکامل نظریه متقابال باعث عمق و وسعت مبارزه می سازدمبدل میآگاهی طبقاتی را به 
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آوری اطالعتات و  طور کم کم فتن شد و بعد جعبه جادویی مطرح شد و همینزمانی از پرده جادویی حرف زده می
 . ندیدها عمق و اثرگذاری بیشتری بخشاینترنت به ابعاد جادویی رسانه

تواننتد  ها تا چه اندازه میدهند. درهمین جنگ اوکراین دیدیم که رسانهاکنون به راحتی افکار عمومی را جهت می
کنند کته واقعتی بته    اغواگر و فریبنده باشند. آیا این جادوگری و یا تردستی نیست؟ وقتی دروغ را طوری بزک می

های جهت دار و دروغین دیل به یک مصرف کننده خبر و تحلیلرود و تبنظر آید، کم کم عقل خودبنیاد از بین می
کنند تا فقط قدرت و دولتت  را مخدوش می مطالبات سطح ، نوع مبارزه اجتماعی وهویت جامعهکارشود. با اینمی
عنوان نیروی واقعی و تاثیرگذاراجتماعی باقی بماند. کنترل و هدایت جامعه و سرکوب نرم و یا خشن اعتراضات، هب

 کند.داری را حفظ میاند که سرمایهبخشی از آن جادویی

 یبرا واقع در. کنندیم یقربان حقیقت کردن وارونه یبرا را گناهیب یا عده که ییجا ؟ودشیم یقربان قت کجایحق
 لیت دل نیهمت هبت . کننتد  یتی آرا صتحنه  دائم گناهانیب کشتن و تیجنا با که ناچارند یینما وارونه ای و دروغ خلق
 شود. آن محسوب می یقربان نیترمهم بلکه. ستینسیستم  یقربان نیاول قتیحق

ریزند و باعث روان ها بهن را بهم میآورد. این، گرسنگی، دربدری، ترس و... میو مرگ همراه خود خرابیهجنگ ب
ملته خرافته و   که برای پذیرش هرچه بیشتر ماوراطبیعه ازج هستند عواملیهااین آشفتگیشوند. پریشی جمعی می
 آیند. کار میهو در کل تابعیت از وضع موجود ب ،سحر و جادو

ها و برای ها، برای رسیدن به آگاهی به فالگیرها، برای گشایش کار به دعانویسمردم عالوه بر سحر و جادوی رسانه
 برند.از بین بردن دشمنان به جادوگرها پناه می

. در تفکر است نام تقدیر گره خوردههب یدیگر یبا یک امر ناشناخته د کهداننمی یک عقوبت و عذاب را مثال نفرین
یتک  ختالق و مخلتوق   عرفا و شعرای ما برخی از نامند. اما در میاندینی این تقدیر را مشیت و یا خواست الهی می

استپینوزا و   گیرد. در واقع بخشی ازتفکرعرفانی ما بته ختدای  مفهوم یگانه است که از رابطه عین با بهن شکل می
هتا  برختی از آن   را کنار گذاشته بود. های دینیو دگم هاشتانگ. خدا و طبیعت را یکی میبودهوحدت وجود معتقد 

گیر و معتکتف بودنتد ونته اهتل     ها اعتقاد داشتند. نه گوشهبه لذات دنیوی و زندگی در میان مردم و خدمت به آن
. ندرا وارد آثارشان کرده و با حماسه و اسطوره درهم آمیخته ا گراییریاضت کشی و ریاکاری. همین خصیصه واقع

 فردوسی.   مثل منطق الطیر عطار یا شاهنامه

کته  ها خیلی سخت جان بوده اند. بتا وجتود آن  ها و حتی خرافهها، فرهنگطور بوده یعنی سنتتا به امروز که این
کماکان در کنارباورهای جدید به حیات خود ادامه  یها ازبین رفته ولشرایط مادی پیدایش و حیات بسیاری از آن

اند. شکلشان عوض شده و حتی فلسفه اولیه اشان فراموش گشته ولی آئین هنوزباقی مانده است. مثل قربتانی  داده
ای بوده که وارد مذاهب شد و تا به امتروز بتاقی مانتده استت. ریشته در رفتتار       کردن. این یک سنت بدوی و قبیله

گزیتد و  ای برای محافظت و استحکام خود تتوتمی را برمتی  داشت. هر قبیله تناقض قبیله با توتم هایشدوگانه و م
کرد. تابوها نیتز گرداگترد   را برای دور ساختن شر و بدبختی قربانی میای آنکرد و بعد در مرحلهرا پرستش میآن

دکشتی را نیتز از مشتتقات همتین آیتین      شود پدرکشی و بعدها فرزنگرفتند. به نحوی میهمین توتم ها شکل می
 دانست.

گردد، شود و از بدنش آن مایع قرمز رنگ خارج میمثال انسان بدوی به مرور متوجه شد که هرکسی که زخمی می
را حیات بخش میرد. پس به نیروی حیات بخش خون واقف شد. روی به نوشیدن خون آورد چون آنافتد و میمی
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نوشتند. در انجیتل   االن هم در برخی نقاط دنیا از جمله در اروپا خون حیوانات را متی دانست. همین و جادویی می
 چنین آمده است: 36متی فصل 

چون هنوز مشغول خوردن بودند، عیسی نان را برگرفت و پتس از شتکرگزاری، پتاره کترد و بته شتاگردانش داد و       
را به همه شاگردان داد و پس از شکرگزاری آنسپس جام را برگرفت  "بگیرید، بخورید، این است بدن من."فرمود: 
ی شما از این بنوشید. این است خون من برای عهد)جدید( که به خاطر بسیاری بته جهتت آمترزش    همه"و گفت:

 شود. گناهان ریخته می

مداد ها این باور وجود دارد که نان و شراب اجزای اصلی عشای ربانی اند و با سخنان مسیح و استدر میان کاتولیک
شوند. نان و شراب در خالل مراسم عشای ربتانی، ماهیتت   از روح القدس حقیقتا تبدیل به جسم و خون عیسی می

هتا  یآبنتد. آن دهند و ماهیت معنایی جدیتد متی  عنوان غذای جسم از دست میهوجودی و مفهوم طبیعی خود را ب
سوی مسیح هستند. این آمتوزه یعنتی تبتدیل     ای از حضور شخصی و تقدیم خود ازهای واقعیت یافتهاکنون نشانه

 نامند) منبع از ویکی پدیا(.می "تبدل جوهر"نان و شراب توسط دعای کشیش به بدن و خون مسیح را 

پتس در   ،ای که داشت، ترستناک هتم بتود   قربانی کردن معادل است با خون ریختن. چون خون عالوه بر وسوسه 
که خرافات و یا سحر و جادو، باورها و کرد. خالصه آنفع بال میدنش برخی ادیان خون هم نجس بوده و هم ریخت

رات اشان در طی زمان هنوز در همه جای دنیا به اشکال گونتاگون و  یایند، که علیرغم تغیهایی بدوی و قبیلهآیین
 حتی مدرن شده وجود دارند.

هتا و  ها بتر انستان  ندارند. بلکه تاثیر واقعی آنغالبا ماهیت ماورایی  در رئالیسم جادویی، باورهای خرافی و یا جادو 
توان گفت که  گابریل گارسیا مارکز و غالمحسین ساعدی به کند. برای مثال میبرمتن اثراست که اهمیت پیدا می

 دلیل شناخت عمیقشان از جامعه و تجربه زیسته اشان به این سبک رسیدند. 

جتا ستکنی   رخ پوست بودنتد و استتعمارگران اروپتایی نیتز درآن    های آن سمارکز در کلمبیایی متولد شد که بومی
گزیدند. این تنوع فرهنگی و جمعیتی، باید یک سبک ادبی متناقض و در عین حال متناسب با آن تتاریخ و بتا آن   

کرد تا بازگوی هر دو فرهنگ در یک جغرافیا باشد. لذا در رمان صد سال تنهایی، داستان شتش  جامعه را ابداع می
 شود.از یک خانواده روستایی، به شکلی رئال ولی جادویی حکایت مینسل 

ساعدی نیز با تحقیق در روستاهای بوشهر و نگارش کتاب اهل هوا، که به مطالعه مراسم جن گیری)زار( در میتان  
یرانی جا شد) آفریقایی، هندی، اپردازد، متوجه تنوع فرهنگی و نژادی مردم آنصیادان و ساحل نشینان بوشهر می

کند های دیگر بازسازی میحاصل و سوژهو حتی عربی(. بعدا همین وضعیت سوررئال را در یک مکان خشک و بی
 شود. که نتیجه آن کتاب عزاداران بیل می

 جکی کریون -درآمدی بر رئالیسم جادویی

کنتد. امتا چته چیتزی     یوهم)تخیل( و افسانه ادغام و یکی مت  را با  زندگی روزانه رئالیسم جادویی نگرشی ست که
تبدیل به پدیده ای خارق العاده  واقعی ست؟ وچه چیزی تخیلی؟ چیزی پیش پا افتاده در دنیای رئالیسم جادویی

 شود.ترین چیز میشود و بالعکس، امرجادویی تبدیل به سادهمی
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افتتد. او از  ان اتفتاق متی  گوید: سوررئالیسم درخیابت گابریل گارسیا مارکز در مصاحبه ای که با آتالنتیک داشته می
العاده)جادویی(، بخشتی از زنتدگی   استفاده از اصطالح رئالیسم جادویی اجتناب کرد، چون باور داشت، شرایط فوق

 روزانه آمریکای جنوبی ست. 

 شش مشخصه اصلی رئالیسم جادویی

های علمتی تخیلتی،   ، داستانهای ارواحهای ترسناک، داستانطور داستانها رئالیسم جادویی نیستند. همینافسانه
هتای شمشتیر و   های دیستوپیا) پاد آرمانشهر(، ادبیات پوچ گرا، داستانهای تخیلی، ماوراء طبیعی، داستانداستان

 جادوگری هم رئالیسم جادویی نیستند.

دارنتد،   هتای تخیلتی  های داستتان هایی که اشکال و ویژگیتوان به راحتی با نوشتهدر واقع رئالیسم جادویی را می
که در طیف رئالیسم جادویی قرار بگیرد، تا جای ممکن باید مواردی را که درزیر اشتباه گرفت. یک نوشته برای آن

 شود در خود داشته باشد:بیان می

 ها و رویدادها از منطقموقعیت کردنِسرپیچی-0

غتذا  دراز ازدواج، جتادویی را  اثر لئورا استکیبل، زنتی منتع شتده      "مثل آب برای شکالت"در رمان سرگرم کننده 
گیرد، زنی کته بته   تر شکل میاثر تونی موریسون نویسنده آمریکایی، داستانی تاریک "دلبند"ریزد، یا در کتاب می

که فرزندش طبق قانون به دست بترده  کند، برای آنکند و وقتی برده دار او را پیدا میبردگی گرفته شده فرار می
از  در قالب دختری نوجوان درصدد است انتقام قتل خود را ها بعد روح فرزندرساند. سالمینیفتد او را به قتل  دار

 مادر بگیرد...

 هافسانه و قصّ -2

های فولکلور، تمثیل جادویی و خرافه سرچشتمه  ها و قصههای عجیب رئالیسم جادویی از افسانهبسیاری از شگفتی
هتا  ها از زمانری، راوی داستان روح یک پسربچه است. عمدتا افسانهاثر بن اک "راه گرسنگان"گیرد. در داستان می

های) غیر معمتول( شتگفت آور و تکتان دهنتده و     گیرند تا بتواند نا هنجاریهای متفاوتی کنار هم قرار میو مکان
 ای خلق کند.های متراکم و پیچیدهداستان

 اجتماعی تاریخی و بسترِ متونِ-3

شتود تتا تشتریحی بترای مستائلی ماننتد       های اجتماعی با تخیل آمیخته متی و جنبشوقایع سیاسی جهان واقعی 
 های انسانی باشد.ذیرش واقعیت و دیگر شکستپنژادپرستی، تبعیض جنسی، امتناع از 

شتوند و  سلمان رشدی، درباره نوزادانی ست که درست زمان استقالل هند متولتد متی   "های نیمه شببچه"کتاب
شخصیت اصلی این داستان با هزاران کتودک دیگتر کته در زمتان استتقالل       اء طبیعه دارند.های ماورهریک قدرت
اند از طریق تله پاتی در ارتباط است. زندگی این شخصیت، نشتان دهنتده رویتدادهای مهتم کشتورش      متولد شده
 است. 

 زمان و توالی آن  تحریفِ-4

ه و آینده در حتال رفتت و آمتد باشتند. گتاهی      های گذشتهای رئالیسم جادویی، ممکن است میان زمانشخصیت
توان توجه کرد بته رمتان صتد ستال     عقب و گاه جهشی رو به جلو داشته باشند) حالت زیگزاگی(. میهجهشی رو ب
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کند. حضور دائم ارواح، پیشتگویی و تغییتر ناگهتانی    تنهایی مارکز که در آن مارکز با چه شگردی با زمان بازی می
 چرخد.ای مداوم میکند که تمامی رویدادها در حلقهاحساس را بیدار می روایت، در مخاطب این

 دنیای حقیقی محیطِ -5

های رئالیسم جادویی قرار داد. زیرا رئالیسم جادویی از توان در دسته داستانیا هری پاتر را نمی "جنگ ستارگان"

جاادو در  لتی تلگتراف متی نویستد:     کند. سلمان رشدی در روزنامه دیکاوشگران فضایی و جادوگری صحبت نمی

هتا پیشتآمدهای   گونته داستتان  های ایتن گرچه برای شخصیت رئالیسم جادویی، ریشه در عمق واقعیت دارد.
 ها افرادی عادی هستند که مکان زندگی اشان در دنیای واقعی قابل تشخیص است...دهد، آنغیرعادی رخ می

 احساسی  غیرِ لحنِ-5

آور، بداهته و غیتر مستتقیم    عاطفگی لحن راوی آن است. رویدادهای شتگفت جادویی، بیبارزترین ویژگی رئالیسم 
گیرنتد، آن موقعیتت را زیتر ستئوال     های سوررئالی که قرار متی های داستان در موقعیتشوند. شخصیتترسیم می

 برند. نمی

 مفاهیم رئالیسم جادویی چیست؟ مهدی تهرانی
تتر،  ه متادی و وجتود واقعتی اشتیاء در جهتان، در مقابتل واقعیتت انتزاعتی        رئالیسم جادویی به دلیل تمرکز بر ابتژ 

 حال از آن متمایز است.تر و ناخودآگاه سوررئالیسم، با سوررئالیسم مرتبط است، اما در عینروانشناختی
یتات  طورکلی ژانر متفاوتی از فانتزی ست، زیرا رئالیسم جتادویی از مقتدار قابتل تتوجهی از جزئ    هعناصر جادویی، ب

کته  شتود. در حتالی  کتار گرفتته متی   هکند و عناصر جادویی در آن برای اشاره به واقعیت بت گرایانه استفاده میواقع
 گردند. های فانتزی اغلب از واقعیت جدا میداستان

گرایانه از دنیتای متدرن را ترستیم ستاخته و در     عنوان یک سبک داستانی ادبی، دیدگاهی واقعرئالیسم جادویی به
کند، که اغلب با محو شدن خطوط بین خیال و واقعیت سترو کتار   حال عناصر جادویی را نیز به آن اضافه مینعی
 ترکیبی از واقعیت، افسانه و تاریخ است. .دارد

العتاده و  کند، اما در رئالیسم جادویی، جادو به هر نوع رویداد خارقدر رئالیسم جادو، جادو به راز زندگی اشاره می 
 )پایان نقل قول(.پردازده هر چیز روحی یا غیر قابل تبیین برای علم میویژبه
رود. کار متی هنظر من هم جادو در این سبک ، بیشتر برای آشکار ساختن زوایای پنهان و رازآلود زندگی واقعی ببه

آیتد. تتا   متی  یعنی در یک رابطه زیبایی شناختی، جادو یک امرواقعی ست و زندگی واقعی نیز یک جادو به حساب
که مسخ شدگی و بیگانگی وجود دارد، جادو هتم وجتود خواهتد داشتت. توهمتات ریشته در تتاریخ زنتدگی         زمانی

 ها و موجودات طبیعی دارند. اجتماعی و برخورد انسان با رازها و عظمت پدیده
بب و وارونه را به مردم کند. چطور آگاهی کاها را جادومیداری و جامعه مدرن چطور تودهکه سرمایه شاهدیماالن 

نیز به جاودانگی آن ایمان آورده و یا از ستر یتاس و استیصتال، ایتن      "هاچپ"خیلی از که طوریهاند، بحقنه کرده
بنتدی  رود را سترهم داری به شکلی جادویی و خود به خود به سمت سوسیالیسم میتئوری بورژوایی را که سرمایه

 کنند. می

  1041فروردین  30

 بازگشت به فهرست
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دنائت براین نفرین!/ است آدمی دنائت   نشان   جنگ، 28 ! 

 

 جنگ، نشانِ دنائتِ آدمی است!/ نفرین براین دنائت!
 بهروز مطلب زاده 

 
 آدمی، این حیوان دوپای اندیشمندِ سخنگو، چه موجود عجیبتی استت. موجتودِی غریتب و ناشتناخته. جزئتی از      

به « پراکنده و تنهاست»که درخویشتنِ خویش هزارپاره  ای شکسته وهیئت آینه است، اما، در« اعضاء یک پیکر»

غیرانستانی. بتا ختویش     هم درکتردارِ شتنیعِ   های پلیدِ سودجویانه واندیشه این جهان خاکی، هم در همۀ وسعتِ

 زمین. و هم تبارانِ تاریخی خود به گسترۀ کرۀ غریب است و نا آشنا با خویشان

زمین برهانید وُ قد  ها ازی تکاملِ جهانِ مادی، ازآن دم که دستدوپا، این گلِ سرسبدِ میلیاردها ساله این حیوانِ

همتان دم کته آدمیتتِ ختویش را آغتازکرد و درستیمای        راست کرد وُ تختمِ اندیشتیدن درجتانش جوانته زد، از    

بتی انتهتای    جهتانِ  استیال بتر  قبای رسالتِ هل من مبارز طلبید، و ، زبان به رجزخوانی گشود و«انسان!»پهلوانی

سیمایِ طبیعتی قَتدَر   در« فلک خورشید وُ ه وُمَ آفتاب وُ»های پهناور خویش راست کرد، آنگاه ون را برشانهپیرام

برخاستتند. وچنتین بتود کته      گسست بتا او بی ستیزِ قدرت، برای گوشمالی این گستاخی نابخشودنی، به مقابله و

 انسان وطبیعت آغاز گشت.  امانِاسطورۀ ستیزِ بی ستان حماسی واد

 بشنویم:احسان طبری ایران زمین،  بزرگِ بی وقفه را، از زبان فرزانۀ این پیکارِ رطنینِپُ رودِسُ

ایستاد  د آلودِ سپهروپایان د تک وگنبدِ بی زیرِ پوشی که زمین نام دارد، درخزه آلود وروی صخرۀ مه آدمیزاد بر»

 : مانند تُندَری به صدا درآورد و گفت خود را و بانگِ

اید! به خُردی من ننگرید. من از یک شاخۀ درخت نیز خُردتر و تُردترم. ولی من ای کورِ طبیعت، کورخواندهای قو

کردن در من نهان است. متن، از ژرفتای   ام و لذا نیروی عظیمِ درک و دگرگونخالصۀ تکاملِ میلیاردها سالۀ مادّه

 .ورشید باال خواهم رفتناک و تاریک تا باالی قُبّۀ پُرلَمَعانِ خهای نماین درّه
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دنائت براین نفرین!/ است آدمی دنائت   نشان   جنگ، 29 ! 

 

 اکنافِ عالم طنین افکند: گران آمد. غرشی در هرپِانسان، گوئی به طبیعت و سِ طلبیِاین مبارزه

ها به نتاچیز  ها و طوفانهای مخرّبی مانند موج دریا، درخشش ابر، سعیرِ آتشفشان، زلزلهنیروی شگرفِ ما و قدرت

آور. مرگ، ارمغانِ هر لحظۀ ماستت. تتاریخ متا از    ائی هستیم انهدامهگیری. ما معماهائی هستیم تودرتو، قدرتمی

تواند موجودی چنین ناتوان، قضاوت انباشته است. عرصه، عرصۀ زوراست نه حقیقت، ستم است نه داد. چگونه می

ی نافرمتانی و طغیتان ختود را    ستزا  وپنجته نترم کنتد؟ تتو    با غوالنی ساحر و ماهر و قاهرکه قوای ماستت، دستت  

 «*دیدیخواه

آن گهواره میلیاردهتا   امان طبیعت و انسان، که خود جزئی ازبی پیکارِ اسطورۀ باری، واین چنین بود که افسانه و

که گستاخ باشد، لتیکن انستان   آغازگشت. طبیعت، بخشنده و مهربان بود، بی آن ،ناشناخته بود ر رمز و رازِسالۀ پُ

 ی خویش.  های کهکشانآرزوی بالِ بر سوار گستاخ بود و

 این میدانِ انسان وُ طبیعت. در ناپذیرِخستگیِ رسنگالخِ پیکارِپُ بیعت، بخشنده بود، و هستی، جادۀجانِ مهربانِ ط

 خویش ببالد.  تکاملِ رفت تا در گهوارۀانسان بود که میزورآزمائی، این 

  احسان طبری« های فلسفینوشته و هایادداشت* »

 

 بازگشت به فهرست
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 حقیقت پنج مشکل در بیانِ

 وحید صمدی برگردان: /برتولت برشت

 

 :توضیح مترجم

شرایطی که در بخشی از  پاریس نگاشت. در در 0938سال  زیر را برتولت برشت در ۀمقال
سال از  75داری چهره خود را در فاشیسم به نمایش گذاشته بود. باوجود گذشت بیش از سرمایه بربریت اروپا

تنها بر ابعاد مشکالتی که آن تاریخ این مقاله هنوز از جهات بسیاری بیانگر واقعیات جهان کنونی است. نه
چنان مهر خود را بر شده بلکه وارونگی مناسبات حاکم آنشمارد افزودهبرشت برای بیان حقیقت برمی

ای شود و جستجو و بیان آن دیگر دغدغهچیز زده که حقیقت نیز همچون دیگر کاالها در بازار عرضه میهمه
کنیم که در عصری زندگی می»تر باشد که ما ه برشت راحترو شاید امروز فهم این گفتبیهوده است. ازاین

که آنچه را که ؛ و معنای این گفته وی چیزی نیست جز این«شودسرنوشت انسان به دست انسان سرشته می
 .بردکشد و به قهقرا میسازد، خود او را به مهمیز میامروز انسان به دست خود می

ای واحد و فاشیسم در خدمت به پدیده دموکراسی وبی کارکرد مشترکخعالوه بر این برشت در این مقاله به
مشاهده است. عالوه بر این آنچه را که وی در مورد وضوح قابلکشد. امری که امروز نیز بهرا به تصویر می

خاطر آنان به دموکراسی و چه به لحاظ تبیینشان زاویه تعلق کند، چه ازجمعیت تبعیدیان بیان می
های میزبان بر علیه عنوان ابزاری در دست دموکراسیو بربریت و چه از نظر نقشی که آنان به فاشیسم از

 .ان استکشورهای رقیب دارند، به طرزی شگفت با شرایط حاضر همخو

ج پن»تر به است که از سوی مترجم با اخذ معنایی عام« پنج مشکل در نوشتن حقیقت»عنوان مقاله برشت 
شده است. برشت خود نیز در متن مقاله بارها به همین ترتیب عمل کرده و ترجمه« مشکل در بیان حقیقت

توسط « نوشتن»داین هر جا که در متن کاربرده است. باوجورا به« گفتنسخن»، بیان کردن یا «نوشتن»جای به
 .شده استجایگزین شده است، این واژه در داخل گیومه جا داده« بیان»مترجم با واژه 

عفا را فریب دهد. البته تسلیم نشدن به اقویا و م کند، او نباید ضُرخَقدرتمندان سَ نویسنده نباید در برابرِ»
 «.عفا سخت استخیانت نکردن به ضُ

https://engare.net/%db%8c%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa/
https://engare.net/%db%8c%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa/
https://engare.net/democracy-and-mirage-freedom/
https://engare.net/democracy-and-mirage-freedom/
https://engare.net/fascism-by-brecht/
https://engare.net/fascism-by-brecht/
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ت این نوشته را برای انتشار در آلمان هیتلری به تحریر درآورد. این نوشته توسط انجمن حمایت برتولت برش
 .منتشر شد« عصر ما»از نویسندگان آلمان در شماره ویژه نشریه ضد فاشیستی 

حقیقت دست یازد، باید اقالً بر پنج مشکل « بیان»هرکس که امروز بخواهد با دروغ و جهالت مبارزه کند و به 
جا سرکوب شود. باید از درایت شناخت حقیقت را داشته باشد، حتی اگر همه« بیان»یره شود. باید شهامت چ

جا بر آن سرپوش گذاشته شود. باید هنر به کار بردن حقیقت را حقیقت برخوردار باشد، حتی اگر در همه
شود؛ ستانشان مؤثر واقع میعنوان یک سالح داشته باشد؛ و توان شناخت وانتخاب کسانی که حقیقت در دبه

ها برای کسانی که که حقیقت را در میان آنان ترویج کند. این دشواریو همچنین تدبیر و زرنگی الزم برای این
هایی هم که تحت تعقیب یا در حال فرارند و حتی برای نویسند عظیمند؛ اما برای آنتحت شرایط فاشیسم می

 .نویسند وجود دارندوایی میکسانی نیز که در کشورهای آزاد بورژ

 حقیقت« بیانِ» شجاعتِ  -0

نویسد باید حقیقت را بنویسد بدین معنا که آن را منکوب نکند و رسد که کسی که میالبته بدیهی به نظر می

مسکوت نگذارد یا اینکه چیزی خالف واقع را بیان نکند. او نباید در برابر قدرتمندان سر خم کند و ضعفا را 

البته سر خم نکردن در برابر اقویا خیلی دشوار است و فریب دادن ضعفا خیلی سودمند. مالکین را  بفریبد.

دهی، در برخی مواقع به معنای رنجاندن به معنای انکار مالکیت است. صرفنظر کردن از مزد کاری که انجام می

وارد یعنی کالً روی گرداندن از شهرت. انصراف از کار است؛ و امتناع کردن از معروفیت در کنار اقویا، در اغلب م

هایی هستند که صحبت از امور سترگ و برای این کارها شهامت الزم است. دوران بیدادهای بزرگ، اغلب دوره

 .واال در میان است

که لزوم فداکاری و جانبازی مسئله اصلی است، سخن ی قوی حاکی از اینهیاهو یک ۀها در میاندر این دوره

ور جزئی و کوچکی همچون تغذیه و محل سکونت کارگران به شهامت نیاز دارد. وقتی که کشاورزان گفتن از ام

طلبد. شوند، سخن گفتن از ماشین و علوفه ارزان برای سبک کردن کار شریف شهامت میشرافت باران می

سان آگاه است، آن گاه ای فریاد برمی خیزد که انسان بدون دانش و آموزش بهتر از انهنگامی که از هر فرستنده

خواهد. وقتی که از نژادهای کامل و ناکامل سخن طرح این پرسش که: برای چه کسی بهتر است؟! شهامت می

های ناگوار به بار رود، طرح این سؤال محتاج شهامت است که آیا گرسنگی و جهل و جنگ، ناهنجاریمی

 !آورند؟نمی

یز شجاعت الزم است؛ در باره خودمان، شکست خوردگان. بسیاری همچنین برای گفتن حقیقت در باره خودمان ن

اند. تعقیب و پیگرد در اند توانایی فهم اشتباهاتشان را از دست دادهاز کسانی که تحت آزار و تعقیب قرار گرفته

رار نظر اینان بزرگترین بی عدالتی است. تعقیب کنندگان به این دلیل خبیث هستند که دیگران را تحت تعقیب ق

اند؛ اما این خوبی، مغلوب ها، تعقیب شوندگان نیز به خاطر خوبیشان تحت آزار قرار گرفته و فراریدهند؛ آنمی

شده است، شکست خورده، بازمانده و بنابر این یک خوبیِ ضعیف، بد، ناپایدار و غیر قابل اعتماد است. به این 

 .اش راچنان که به بارا ن خیسیدهیم آنخوبی ها عجز را نسبت دلیل که قابل قبول نیست که به

 .خواهداند شجاعت میها نه به دلیل خوب بودن بلکه به دلیل ضعیف بودن مغلوب شدهکه خوبگفتن این

تواند چیزی کلی، متعالی و چند پهلو شود و حقیقت نمی« بیان»بدیهی است که در مبارزه با دروغ، باید حقیقت 

شود. وقتی درباره کسی گفته ، عالی و چند پهلو است که خالف حقیقت ناشی میباشد. درست از همین طرز کلی
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اند؛ دروغ ؛ بدین معنی است که در ابتدا کسانی یا افراد زیادی چیز دیگری گفته«او حقیقت را گفت»شود که می

که به مسئله  یا کلی گویی؛ اما این فرد حقیقت را گفته است؛ موضوعی عملی و واقعی؛ موردی غیر قابل انکار

 .اصلی مربوط است

کلی گویی و گله کردن درباره شرارت و غلبه خشونت بر جهان و تهدید کردن به پیروزی معنویت در بخشی از 

کنند که گویی جهان که هنوز سخن گفتن مجاز است به شهامت کمی نیاز دارد. این جا بسیاری وانمود می

ها مطالبات اند. اینها را هدف گرفتههای اپرا آنی که فقط دوربینها به سویشان نشانه رفته است. در حالسالح

کنند که زنند. عدالتی کلی را برای کسانی مطالبه میکلی اشان را در دنیای دوستان و افراد بی خطر فریاد می

ها از مدت خواهند کهای عام را برای دریافت سهمی از غنیمتی میاند؛ و آزادیها کاری نکردههیچگاه برای آن

کنند که ملودی زیبایی دارد. اگر حقیقت ها حقیقت را چیزی تصور میها قسمت شده است. اینپیش با آن

اندکی آماری، خشک و واقعی باشد، چیزی باشد که برای کشف آن زحمت و مطالعه الزم است، در نظرشان 

ر ظاهر حقیقت را می گویند. بیچارگی ها فقط دها را در خلسه فرو برد. آنحقیقت نیست، چیزی نیست که آن

 .دانندها حقیقت را نمیآنان این است: آن

 حقیقت درایت برای شناختِ  -2

جا دشوار است، برای اغلب مردم مسئله اصلی این است که حقیقت در همه« بیان»از آن جا که به خاطر سرکوب، 

ها دومین حقیقت فقط شجاعت الزم است، آن کنند که برای بیانشود یا خیر. فکر میمی« بیان»آیا حقیقت 

 .توان ادعا کرد که یافتن حقیقت آسان استکنند. نمیمشکل، یعنی مسئله یافتن حقیقت را فراموش می

در ابتدا فهم این موضوع آسان نیست که بیان کدام حقیقت ارزشمند است. برای مثال اکنون در برابر دیدگان 

شوند. در عین ن چنین آشکار یکی پس از دیگری در بربریتی عظیم غرق میدنیا بزرگترین کشورهای جهان ای

شود، هر لحظه ممکن است به ترین وسایل تدارک میای که با وحشتناکداند که جنگ داخلیحال هرکسی می

جنگی خارجی بدل شود؛ جنگی که از این قسمت جهان تلی از خاک بر جای بگذارد. این بدون شک یک 

ما مسلماً حقایق بیشتری نیز وجود دارند. برای مثال این هم به دور از حقیقت نیست که حقیقت است؛ ا

سرایند. بارد. بسیاری از شاعران حقایقی از این دست میها نشستنگاهی دارند و باران از باال به پایین میصندلی

اویری از گل و بلبل و میوه جات ای در حال غرق شدن را با تصهای کشتیاند که دیوارهها به نقاشانی شبیهآن

 .Stilleben-آرایند. همان سبک هنری طبیعت بیجانمی

ها وجود ندارد؛ وجدانشان هم راحت است؛ در برابر قدرتمندان بی تفاوت و در برابر ترین مشکل ما، برای آنبزرگ

« عمیقی»در خودشان بدبینی  زنند. بی معنا بودن رفتارشانفریاد ستمدیدگان بدون قید، بر تابلوهایشان رنگ می

ای که باید در واقع بیشتر برای دیگران و به خاطر فروشند. بدبینیکند که آن را به قیمت خوبی میتولید می

ها تشخیص فوری این مسئله هم ساده وجود چنین اساتید و چنین معامالتی مصداق داشته باشد. با تمام این

مچون صندلی یا باران است. آوای حقایقشان معموالً طور دیگری است، نیست که حقایق آنان درباره چیزهایی ه

شبیه حقایقی است درباره امور مهم. به این دلیل که در حال حاضر معنای خالقیت هنری در این نهفته است که 

 .به امور ]نامربوط[ اهمیت عطا شود
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ک صندلی یک صندلی است و هیچ کس ها فقط می گویند: یشویم که آننگریم، متوجه میتازه وقتی دقیق می

 «.کاری کند»بارد، که باران به سمت پایین میقادر نیست برعلیه این

 .را داشته باشد« بیانش»یابند که ارزش این افراد حقیقتی را نمی

ز ترسند؛ باوجوداین اپردازند و از قدرتمندان و فقر نمیترین مسائل میدیگرانی هم هستند که واقعاً به ضروری

یافتن حقیقت عاجزند. این دسته با کمبود دانش مواجهند. از موهوماتی کهنه و از تعصباتی آشنا که در ایام 

شناسند و گذشته اغلب درفرمی زیبا شکل گرفته سرشارند. دنیا برایشان بیش از حد بغرنج است. واقعیات را نمی

های قابل کسب و متدهای قابل یادگیری مورد فهمند. ]برای کشف حقیقت[ عالوه بر نگرش، دانشروابط را نمی

های بزرگ، شناخت دیالکتیک ماتریالیستی، اقتصاد و تاریخ برای نیاز است. در این دوران آشفتگی و دگرگونی

ها و همه نویسندگان الزامی است. مواردی که در صورت وجود پشتکار و جدیت الزم از طریق کتاب

 .تندهای عملی قابل کسب هسدستورالعمل

انجامند به توان حقایق زیادی را ]یا حداقل[ بخشی از حقیقت یا موضوعاتی را که به دریافت حقیقت میمی

هایی ساده کشف نمود. داشتن متد در تحقیق خوب است، ولی یافتن حقیقت بدون متد و حتی بدون شیوه

رائه چنان تصویر شفافی از حقیقت توان به اای به سختی میتحقیق هم ممکن است؛ اما با چنین روند تصادفی

نویسند، ها براساس آن دریابند که چگونه باید عمل کنند. کسانی که فقط وقایع کوچکی را مینائل شد که انسان

قادر نیستند که امور این دنیا را به پراتیکی برای تغییر هدایت کنند؛ اما منظور ازحقیقت فقط همین است و نه 

 .انده مایلند حقیقت را بنویسند، رشد نیافتهچیزی دیگر. این افراد ک

را بشناسد، ]در برابر او[ هنوز سه مشکل دیگر باقی حقیقت را دارد و قادر است که آن نوشتنِ اگر کسی آمادگیِ

 .است

 الحچون یک سِحقیقت هم کار بردنِهب هنرِ  -3

ای قابل قتی که از آن پیامد عملیحقیقت باید به خاطر پیامدهایش برای عمل بیان شود. یک مثال از حقی

تواند به پیامدی نادرست منجر گردد، این نگرش متداول است که در بسیاری از کشورها استنتاج نیست و یا می

شود. مطابق این نگرش فاشیسم موجی از بربریت است که با شرایطی ناگوار حاکم است که از بربریت ناشی می

 .ازل شدهعنصر خشونت بر سر برخی کشورها ن

بنابر این درک، فاشیسم قدرتی تازه در میان سه قدرت است و در کنار )و باالتر از( کاپیتالیسم و سوسیالیسم قرار 

تواند بدون فاشیسم همچنان وجود دارد. بر این اساس نه فقط جنبش سوسیالیستی، بلکه کاپیتالیسم هم می

است. نوعی تسلیم در مقابل به فاشیسم است. فاشیسم داشته باشند و غیره. مسلماً این یک ادعای فاشیستی 

شود؛ از این لحاظ چیزی نو و درعین حال کهنه است. این خود به آن وارد می داریسرمایه فازی تاریخی است که

شود و مبارزه با فاشیسم فقط عرضه میکاپیتالیسم است در کشورهای فاشیستی که االن دیگر به صورت فاشیسم 

ترین و شیادانه ترین ترین، خشنترین، مهاجمعنوان عریاندر صورت مبارزه با کاپیتالیسم امکان پذیر است. به

 .شکل کاپیتالیسم

https://engare.net/capitalism/
https://engare.net/capitalism/
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خواهد حقیقت را درباره فاشیسم بیان کند، در حالی که چه طور کسی که ادعای مخالفت با فاشیسم را دارد می

گوید. نتیجه عملی چنان حقیقتی به کجا خواهد داری که فاشیسم را بوجود آورده نمییز علیه سرمایههیچ چ

 انجامید؟

نالند که از بربریت ناشی ها که از بربریتی میاند بدون آن که علیه کاپیتالیسم باشند، آنکسانی که علیه فاشیسم

ها گوساله بخورند؛ اما گوساله نباید ببح شود. آن خواهند سهمشان را ازشود، شبیه کسانی هستند که میمی

ها خشنود خواهند شد اگر قصاب پیش از قسمت کردن خواهند گوساله را بخورند اما خونش را نبینند. آنمی

ها برعلیه مناسبات مالکیتی نیستند که بربریت را ایجاد کرده، فقط علیه ]خود[ هایش را بشوید. آنگوشت دست

دهند که همان مناسبات کنند و این کار را در ممالکی انجام میها صدایشان را علیه بربریت بلند میبربریتند. آن

 .شویدهایش را میمالکیت حاکم است. جایی که اما قصاب هنوز پیش از قسمت کردن گوشت دست

بریتی پیش نخواهد ممکن است برای مدتی کوتاه و تا زمانی که شنوندگان باور دارند که در کشورهای خودشان بر

آمد، اتهامات با صدای بلند بر علیه این بربرمنشی مؤثر واقع شوند. کشورهای معینی هنوز قادرند که مناسبات 

مالکیت در سرزمین خود را با وسایلی مؤثر اما با خشونتی کمتر نسبت به دیگر کشورها محافظت کنند. 

شونت باید برای دیگران انجام دهد؛ یعنی تضمین مالکیت کند که خدموکراسی برای آنان هنوز همان کاری را می

کند؛ باوجوداین ]در جا شرایط بربریت را ایجاد میها درهمهبر ابزار تولید. انحصار بر کارخانجات، معادن و زمین

گردد به محض آن که محافظت از انحصارات دیگر برخی کشورها[ کمتر قابل رؤیت است. بربریت قابل رؤیت می

 .با خشونت آشکار ممکن باشدفقط 

های رسمی حکومت قانون و در برخی از کشورها برای حفظ بربریتِ انحصارات نیازی به صرفنظر کردن از تضمین

هایی همچون هنر، فلسفه و ادبیات نیست. از آن جا که این کشورها در جنگ همچنین چشم پوشی از مطلوبیت

هایی انشان که کشور خود را به خاطر چشم پوشی از چنین مطلوبیتآتی منافعی دارند، با کمال میل به میهمان

اند، زیرا به طور مثال با صدای دهند. آیا باید پذیرفت که اینان حقیقت را دریافتهکنند گوش فرا میمحکوم می

ای از شعبهزیرا که این، کشور واقعی شیطان در عصر حاضر، »خوانند؟ ای بی امان با آلمان فرا میبلند به مبارزه

؟ بهتر است بگوییم که اینان مردمی نابخرد، درمانده و زیان بار هستند؛ «دوزخ و محل اقامت دشمنان مسیح است

هایش؛ زیرا پیامد این چرندیات این است که این سرزمین )آلمان( باید ریشه کن شود. همه کشور با تمام انسان

 .رددگزیرا گاز سمی هنگام کشتن به دنبال مجرمین نمی

ها چرند کند. او درباره آلمانیشناسد عموماً خود را زمخت و غیر دقیق بیان میآدم سطحی که حقیقت را نمی

داند که چه باید بکند. آیا باید تصمیم بگیرد گوید و از دست شیطان شاکیست. شنونده در بهترین حالت نمیمی

شود شد؟ سخن گفتن از بربریتی که از بربریت ناشی میآلمانی نباشد؟ آیا اگر او خوب باشد دوزخ ناپدید خواهد 

شود و توسط فرهنگ و مدنیتی متوقف خواهد شد که از نیز از این نوع چرندیات است. بربریت از بربریت منتج می

 و نشده گفته اشعملی پیامدهای خاطر به[ و] گوییست کلی کامالً هااین ۀشود. همتربیت و آموزش ناشی می

 .ان گردیده استبی «کس هیچ» یبرا اساساً

 عنوانبه را معینی محرکه نیروهای و دهندمی ارائه را علل ۀصیفاتی فقط عناصر اندکی از مجموعاین چنین تو

 بوجود نیروهای که هستند زیادی ابهامات حاوی توضیحاتی چنین. کنندمی تعریف کنترل قابل غیر نیروهای
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شوند. به خاطر عنوان مسبب این فجایع ظاهر میها بهور، انسانن کمی تابیدن با. دارندمی پنهان را فاجعه آورنده

 .شودکنیم که سرنوشت انسان به دست انسان سرشته میآن که ما در عصری زندگی می

ها به سادگی قابل فهم باشد؛ اما حتی در برخورد با بالیای فاشیسم یک فاجعه طبیعی نیست که از طبیعت انسان

های تبیینی وجود دارند که درشان انسانند، زیرا که به تمامی توان مبارزاتی انسان رجوع وشطبیعی نیز ر

 .دهندمی

هایی را متشر کردند که تلی از پس از زلزله بزرگی که یوکوهاما را ویران کرد بسیاری از نشریات آمریکایی عکس

فوالد سرپا مانده است( و حقیقتاً، کسی که ) ”steel stood“ دادند. ازجمله تصویرِی با عنوانخاک را نشان می

های بلندی جلب شد که شرح تصاویر توجه را به ساختماندر نگاه اول تنها ویرانی را دیده بود اکنون متوجه می

توان از یک زلزله ارائه داد، موارد مهم و بی نظیری از هایی که میکرده که همچنان سرپا بودند. از میان تبیین

اختمان وجود دارند که جابجایی خاک، نیروی ضربه، گرمای قابل گسترش و غیره را در نظر مهندسین س

خواهد فجایع بزرگ فاشیسم و بندند تا در برابر زلزله مقاومت کند. کسی که میگیرند و در سازه به کار میمی

جنگ را که بالیایی طبیعی نیستند، تبیین کند باید حقیقتی 

ند. او باید نشان دهد که این فجایع معطوف به عمل را خلق ک

توسط کسانی که مالک ابزار تولید هستند برای انبوه 

 .شوندهای کارگری که فاقد این وسایلند ایجاد میانسان

خواهد در بیان حقیقت درباره شرایطی فاجعه بار اگر کسی می

موفق باشد، باید آن را طوری بنویسد که بتوان علل قابل 

را شناخت. اگر این علل قابل اجتناب شناخته  اجتناب آن واقعه

 .توان با این شرایط مصیبت بار مبارزه کردشوند می

واقع  هایشان مؤثرکه این حقیقت در دستکسانی تشخیص برای گزینشِ قدرتِ  -4

 شودمی

اره انتشار ها که طی آن نگرانی نویسنده دربها سنت معامله با نوشتجات در بازار عقاید و روایتدر طی قرن

اش برطرف شد، در نویسنده این تصور بوجود آمد که مشتری یا خریدار ]یا[ واسطه، نوشته را به دیگران نوشته

شنود. در واقع او گفت؛ و آنان کرد که: من می گویم و آن کس که بخواهد بشنود، میکند. او فکر میمنتقل می

هایش توسط همه شنیده نشد؛ و کسانی که آن صحبتکه قادر به پرداخت ]پولش[ بودند، او را شنیدند. 

خواهم اش را بشنوند. در این باره هرچند هنوز اندک اما خیلی گفته شده است. من میراشنیدند، نخواستند همه

توان فقط آید. حقیقت را نمیبوجود می« برای کسی نوشتن»از « نوشته»در این جا فقط تاکید کنم که یک 

ماماً برای کسی نوشت که با آن بتواند کاری را آغاز کند. شناخت حقیقت یک فرایند مشترک نوشت؛ باید آن را ت

نویسنده و خواننده با یکدیگر است. برای خوب گفتن باید بتوان خوب شنید و چیزهای خوب را شنید. حقیقت 

کسی حقیقت را می  باید با تأمل گفته و با تأمل شنیده شود؛ و برای ما نویسندگان این مهم است که به چه

 .گویدگوییم و چه کسی آن را به ما می
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ما باید حقیقت درباره وضعیت فاجعه بار را به کسانی بگوییم که این موقعیت برای آنان بیشترین مصیبت را به بار 

د، بلکه ها یاد بگیریم. نباید فقط مردمی با گرایشی معین را مورد خطاب قرار داآورد؛ و باید آن را از طریق آنمی

که[ باید با مردمی نیز صحبت نمود که این گرایش با شرایط زندگیشان تناسب دارد. ]با در نظر گرفتن این

شوند! حتی جالدان هم ممکن است مخاطب باشند اگر که مزد دار زدن دیگر شنوندگان شما هم متحول می

ن مخالف هرنوع انقالبی بودند، اما هنگامی که که خطر این کار خیلی زیاد شود. دهقانان بایرپرداخت نگردد یا این

یافتند، جذبشان به انقالب جنگ به درازا کشیده بود و جوانانی که به خانه برمی گشتند جایی در مزرعه نمی

 .امکان پذیر شد

 شود؛این برای نویسنده مهم است که آهنگ حقیقت را به حق ادا کند. معموالً لحنی نرم و ترحم انگیز شنیده می

شود. افرادی که تر میشنود، بیچارهای که این لحن را میرسد. بیچارهلحن کسانی که آزارشان به مگسی هم نمی

رزم نیستند. حقیقت رزمنده است. او فقط با ناراستی مبارزه چنین لحنی دارند شاید دشمن نباشند، اما مسلماً هم

 .گسترانندجنگد که آن را میهایی هم میکند، بلکه با انساننمی

 ترفند و زیرکی برای ترویج وسیع حقیقت  -5

اند، شاید خسته از کار شکل که شهامت بیان حقیقت را دارند، خشنود از اینکه آن را یافتهبسیاری مغرور از این

اند[ که به خاطر ای برای عمل، بی تاب در انتظار دسترسی به کسانی ]نشستهعنوان حربهدادن به حقیقت به

بینند که اکنون ترفند یا تدبیر خاصی را نیز برای ترویج آن بکار شان از حقیقت دفاع کنند. آنان نیازی نمیمنافع

شده ها وقتی که حقیقت سرکوب و پنهان میرسند. در همه زمانها به پایان کارشان میبرند. بدین ترتیب آن

پرستی جعل کرد. او فقط لغات خ میهنبرای گسترش آن حیله به کار رفته است. کنفوسیوس یک تقویم تاری

فرمانروای کان فیلسوف وان را کشت زیرا که او چنین و چنان »معینی را تغییر داد؛ مثالً آنجا که گفته شده بود 

را گذاشت. هر جا که نوشته بود فالن سلطان در « به قتل رساند»کلمه « کشت»جای کلمه او به« گفته بود

بدین ترتیب کنفوسیوس «. به مجازات مرگ رسید»نوشت می« جان سپرد»کلمه جای سوءقصدی جان سپرد؛ به

 .مسیری را برای تفسیر جدید تاریخ هموار نمود

برد از خیلی از جای زمین، زمین ملکی به کار میجای خلق، مردم )*( یا نفوس و بهکسی که در دوران ما به

داید. لغت خلق به وحدت مشخصی ارجاع زمی را شانسیدهپو رمزی ۀکند. او از کلمات، پوستمایت نمیها حدروغ

رود های مختلف سخن میدهد و بر منافع مشترکی داللت دارد. این لغت باید تنها زمانی بکار رود که از خلقمی

زیرا حداکثر تنها آن زمان است که نوعی اشتراک در تعلقات قابل تصور است. مردم یک منطقه منافعی متفاوت، 

را « زمین»شود. همچنین کسی که کلمه اد دارند و این است حقیقتی که بر آن سرپوش گذاشته میحتی متض

کند، در کند، گویی از بوی خاک یا رنگش صحبت میهایش مزرعه را وصف میبرد و با بینی و چشمبه کار می

ن و یا پشتکار او نیست. حال تصدیق دروغ حاکمان است؛ زیرا مسئله بر سر حاصلخیزی زمین یا عشق انسان به آ

 .بلکه اساساً نرخ غالت و قیمت کار است که مطرح است

کنند. بوی خاک هم برای هایی نیستند که غله را برداشت میکنند همانکسانی که از زمین سود برداشت می

آن کمتر ها بوی دیگری دارند. برعکس ملک یا زمین ملکی واژه درستی است؛ با بورس سهام ناشناخته است. آن

توان فریب داد. برای لغت دیسیپلین )نظم( در آن جا که سرکوب حاکم است باید واژه تمکین یا اطاعت را می

انتخاب کرد؛ زیرا دیسیپلین بدون فرمانروا هم امکان پذیر است و از این نظر نسبت به کلمه اطاعت کمی اصالت 

ت. با این واژه افراد به سادگی از میدان دید ناپدید در خود دارد؛ و بهتر از لغت شرف، واژه کرامت انسان اس



 1041، فروردین و اردیبهشت 32دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ   ادبی، هنری و اجتماعی نویدنونامۀ دوماه گنژرا

حقیقت بیان   در مشکل پنج 07  

 

کشند تا از شرف یک ملت دفاع کنند! و سیرها چقدر داند که چه ارابلی خود را به جلو میشوند. هرکسی مینمی

 ۀاند. ترفند و حیلده و خود گرسنهها را سیر کرکنند که آنسخاوتمندانه شرف را بین کسانی تقسیم می

ارد. کنفوسیوس روندهای قضاوت ناموجه میهن پرستانه را با قضاوتی موجه د کاربرد نیز وزامر کنفوسیوس

ای نویسد که در آن شرایط عادالنهجایگزین کرد. توماس مور اهل انگلستان در یک ایده تخیلی از کشوری می

وری که او توصیف کند، اما کشحاکم است. سرزمینی کامالً متفاوت نسبت به کشوری که او در آن زندگی می

 .کند منهای شرایطش خیلی به انگلستان شبیه استمی

خواست استثمار و تعدی اعمال شده توسط بورژوازی روسیه در شد میلنین که توسط پلیس تزاری تهدید می

 جای ساخالین. روش بورژوازی ژاپنجای روسیه نشاند و کره را بهجزیره ساخالین را تشریح کند. او ژاپن را به

انداخت؛ اما این نوشته ممنوع نشد چونکه ژاپن و های روسیه در ساخالین میهمه خوانندگان را به یاد روش

روسیه دشمن بودند. ]به همین ترتیب[ خیلی از مسائل مربوط به آلمان که گفتنشان در آلمان مجاز نیست، 

 .بیانش در مورد اتریش مجاز است

 .توان دولتی را که سوءظن دارد فریب دادها میه با آنانواع و اقسام ترفندها وجود دارند ک

 در او. سرود اورلئان ٔ  ولتر با اعتقاد کلیسا به معجزه بدین صورت مبارزه کرد که شعری دلپذیر درباره دوشیزه

 میان در صومعه یک در و ارتش در ژاندارک تا افتادندمی اتفاق قطعاً باید که کندمی توصیف را معجزاتی شعر این

 .یزه باقی بمانددوش مرد راهبان

ها وی به خاطر ظرافت سبکش و با تصویرپردازی ماجراهای اروتیکی که خصیصه زندگی باشکوه حاکمان بود، آن

ها وسیله چنین زندگی بی قیدی را فراهم کرده بود. بلی او را اغوا نمود تا تن به افشای مذهبی بدهند که برای آن

هایی برسند که آن آثار برای هایش از طرق غیر قانونی به دست آنراهم نمود که نوشتهبدین گونه این امکان را ف

ها در نظر گرفته شده بودند. قدرتمندان خواننده آن اثار، از انتشارشان حمایت یا آن را تحمل کردند. بدین آن

یونان باستان نیز[ لوکرتیوس کرد؛ و ]در ها تن به افشای پلیسی دادند که از لذت جویی آنان دفاع میترتیب آن

 .کند که او گسترش آتئیسم اپیکوری را تا حد زیادی وامدار زیبایی اشعارش استکبیر با صراحت بیان می

تواند همچون حفاظی برای یک گفته باشد. با این وجود اغلب شک برانگیز هم درواقع یک سطح ادبی باال می

مداً سطح ادبی آن را پایین آورد. این برای مثال وقتی اتفاق می هست. در این صورت ممکن است الزم باشد که ع

افتد که در فرمی حقیر از رمانی جنایی در جایی نامشخص، توصیفاتی از موقعیت ناگوار جاسازی شود. این چنین 

تری سطح ادبی توصیفاتی در یک رمان جنایی تماماً توجیه پذیرند. شکسپیر بزرگ به دالیل بسیار کم اهمیت

هایش[ را کاهش داد هنگامی که سخنان مادر کوریوالنوس با پسرش را که در مقابل سرزمین پدری قرار نوشته]

خواسته که کوریوالنوس به دالیل واقعی یا با یک گرفته بود، عمداً سخیف و بی اثر نمود. شکسپیر در این جا نمی

 .شدمشخص به عادتی کهنه تسلیم میاش باز بماند، بلکه او باید با انفعالی محرک عمیق، از نقشه

شود؛ و آن هنگامی است که ای از حقیقتی هستیم که با حیله و مکر ترویج میدر شکسپیر هم شاهد نمونه

کند که بروتوس قاتل سزار، مردی گوید. آنتونیوس مدام تاکید میآنتونیوس بر سر جنازه سزار سخن می

دهد و تشریح کار او مؤثرتر از توصیف اوصاف عامل آن است. رح میشرافتمند است، اما وی کار بروتوس را هم ش

بخشد. ها بالغتی عالی میدهد تا خود بر او چیره شوند. وی به آنسخنران بدین گونه به حقایق مجال می

توان کند که برای آن که کشور به رفاه برسد میای پیشنهاد میای دیگر[ جاناتان سویفت در جزوه]نویسنده
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دهد تا ثابت کند که اگر آدمی کان فقرا را نمک سود کرد و گوشتشان را فروخت. او محاسبه دقیقی ارائه میکود

 .از چیزی نهراسد قادر خواهد بود ثروت زیادی بیاندوزد

کند و در یک سویفت خود را به حماقت می زند. او با حرارت و دقت بسیار از نگرش نفرت آور معینی دفاع می

تر از تر یا حداقل انسانتوانست عاقلکند. هرکسی میلت آن نگرش را برای همه قابل تشخیص میسؤال کل ربا

گیرند نیازموده های مشخصی سرچشمه میسویفت باشد، به خصو  کسی که تا کنون پیامدهایی را که از نگرش

 .باشد

اشد مفید است. اندیشیدن در ای که بپروپاگاندا برای برانگیختن اندیشه در مورد ستمدیدگان در هر حوزه

 .شودهایی که در خدمت استثمار هستند خوار شمرده میرژیم

شود، نگرانی دائمی درمورد شود، هرچه که برای تحقیر شدگان سودمند باشد؛ پست شمرده میحقیر شمرده می

ه مدافعینش در شود، تن ندادن به افتخار کشوری کپیدا کردن مقداری غذا برای سیر شدن؛ بلت نامیده می

کند. همچنین شود، مظنون بودن به پیشوایی که به نکبت رهبری میانتظارگرسنگی هستند و زبونی نامیده می

کند یا شورش علیه اجبار به انجام عمل احمقانه و یا بی فرومایگی است کراهت داشتن از کاری که تأمین نمی

دهند که شکم پرستند. ها به گرسنگان دشنام میکند. آننمیای که توجه دیگر دردی از او دوا توجهی به خانواده

کسانی را که چیزی ندارند تا از آن دفاع کنند، ترسو خطاب 

نمایند کنند، افرادی را که نسبت به ستمگرانشان تردید میمی

کنند، خوانند و آنان را که برای کارشان مزد مطالبه میمذبذب می

هایی اندیشیدن کمیت چنین رژیمنامند و غیره. تحت حاتن لش می

انجامد. اندیشیدن دیگر به طور کلی بی ارزش است و به رسوایی می

شود و هر جا که بدان پرداخته شود، در هیچ جا آموزش داده نمی

 .گیردتحت تعقیب قرار می

توان بدون ترس از مجازات با این حال همیشه جاهایی هست که می

ها جاهایی هستند که ان کرد. ایندستاوردهای اندیشه را خاطرنش

توان به دستاورد تفکر در حوزه دانش جنگ و تکنیک اشاره دیکتاتورها به اندیشه محتاجند. به طور مثال می

ها و اختراع مواد جایگزین، مستلزم تفکر است. رو به نمود. حتی گسترش وسایل پشم ریسی توسط سازمان

ها باید تشریح جوانان برای جنگ، همه محتاج اندیشیدن است: اینوخامت گذاشتن وضع مواد غذایی و تعلیم 

توان از ستودن جنگ یعنی هدف بالواسطه این اندیشیدن زیرکانه اجتناب نمود. بدین شوند؛ ]در عین حال[ می

گیرد که چگونه باید به بهترین وجهی جنگی را فرماندهی نمود؟ ترتیب این اندیشه که از این سؤال نشات می

که چگونه باید از یک جنگ بی تواند به سؤال دیگری منجر شود که آیا این جنگ اساساً معقول است؟ و یا اینمی

 معنی اجتناب نمود؟

تواند مورد ای تبلیغ شده باشد نمیالبته این سؤاالت به ندرت قابل انتشار هستند. باوجوداین آیا اگر چنین اندیشه

 .تواندبه طراحی برای عمل بیانجامد؟ میتواند استفاده قرار گیرد، آیا نمی

که در خدمت استثمار بخش بزرگی از مردم توسط بخش کوچکی -برای اینکه در دورانی مثل دوران ما سرکوب 

همچنان میسر باشد، وجود باورهای معینی نزد مردم الزامی است. اعتقاداتی که باید در همه جوانب نفوب  -است
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ی در رشته جانورشناسی، همچون کاری که داروین انجام داد، توانست به یکباره کرده باشند. ]در مقابل[ کشف

ها فقط کلیسا با آن درگیر بود در حالی که پلیس هنوز برای استثمار طبقاتی خطرناک شود. از همین رو تا مدت

ورده که توانسته متوجه خطر نشده بود. تحقیقات فیزیکدانان در سالیان اخیر عواقبی برای مقوله منطق به بار آ

 .ای از دگم هایی که در خدمت سرکوب هستند خطرناک باشدالاقل برای دسته

-ا تحقیقات دشوار در حوزه منطق درگیر بود، متدی را به مارکس و لنین فیلسوف دولتی پروس که ب هگل

، انتقال داد که ارزشی تخمین ناپذیر داشت. توسعه دانش به صورتی مرتبط اما -های انقالب پرولتاریاییکالسیک

توانند میچیز را زیر نظر بگیرد. پیشروان حقیقت گیرد و دولت فاقد این امکان است تا همهناموزون صورت می

هایی را برای نبرد انتخاب کنند که نسبتاً تحت کنترل قرار ندارند. مهم این است که تفکر صحیح آموزش میدان

. دهد قرار سؤال مورد هاآن تغییرپذیر و گذرا هایجنبه اساس بر را وقایع و چیزها ٔ  داده شود، تفکری که همه

چیز همچنان که هست، ها آرزو دارند که همهرگ دارد. آنهای بزنسبت به دگرگونی شدیدی بیزاری حاکم طبقه

بماند. اگر میسر باشد برای هزار سال. در بهترین حالت ماه از حرکت باز ایستد و خورشید متوقف شود! پس هیچ 

ها کنند، دشمنان قادر نباشند پاسخ دهند، گلوله آنها شلیک میکس گرسنه نشود و شامی نخواهد. وقتی آن

 .شودای باشد که شلیک میین گلولهباید آخر

بخشد، نگرشی است که به خصو  بر ناپایداری و گذرا بودن تاکید نگرشی که به ستمدیدگان امید و شهامت می

کند، امری است که باید در مقابل شود و رشد میکه در هر شیی و در هر شرایطی تضادی پدیدار میکند، اینمی

تواند در بررسی اشیاء مورد آزمایش )دیالکتیک، آموزه جریان داشتن اشیاء( می فاتحین قرار داد. چنین نگرشی

توان آن را در بیولوژی یا شیمی به کار بست. هاست از آن غافل است. میقرار گیرد. کاری که طبقه حاکم مدت

ون قرار گیرد. تواند در تشریح سرنوشت یک خانواده بدون آن که هیاهوی زیادی برانگیزد مورد آزمهمچنین می

کنند برای دیکتاتورها پنداری هولناک است ولی این وابستگی هر شیء به اشیاء بسیار دیگری که مدام تغییر می

 .ای به دست پلیس داده شودتواند به انحاء مختلف به کار رود، بدون آن که حربهاندیشه می

تواند ا یک مغازه فروش توتون باز کند، میشود تتشریح کامل همه روندها و شرایطی که فرد با آن مواجه می

های مردم توان به دلیل آن پی برد. حکومتی که تودهباشد. با کمی اندیشیدن می دیکتاتور ای سخت بر علیهضربه

ها بسیار از سرنوشت می مت شود. آندهد، باید مانع اندیشیدن آنان به تباهی حکورا به سوی تباهی سوق می

هاست، گویند. این سرنوشت است که در مورد کمبودها مقصر است، نه آنها. کسی که در جستجوی علل محنت

شود؛ اما در کل مقابله با یاوه گویی درباره سرنوشت قبل از آن که به علت آن یعنی دولت برخورد کند، توقیف می

 .شوده سرنوشت انسان به دست انسان ساخته میتوان نشان داد کممکن است. می

ای در تواند به کرات اتفاق بیافتد، به طور مثال سرگذشت یک مزرعه شرح داده شود، مثالً مزرعهاین کار می

کنند که این مزرعه طلسم شده است. یک زن روستایی خود را به درون ایسلند. همه روستا درباره این صحبت می

گیرد. پسر آن دهقان با دختری از کند. روزی ازدواجی صورت مید دهقانی خود را حلق آویز میاندازد، مرچاه می

آورد. طلسم از مزرعه رخت بر عنوان جهیزیه میکند که با خود چند تکه زمین بهروستای دیگر ازدواج می

ای آن را به طبیعت گرم و بندد. روستاییان در ارزیابی از روی آوردن مجدد خوشبختی همداستان نیستند. عدهمی

دهند که زن جوان با خود آورده و ]بنابر این[ مزرعه هایی نسبت میای دیگر به زمینمهربان دهقان جوان و عده

ای را توصیف ای هست که بتوان با آن زندگی کرد؛ اما حتی در یک شعر که به سادگی منظرهاالن به اندازه

https://engare.net/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%90-%d9%87%da%af%d9%84/
https://engare.net/dictator-fall/
https://engare.net/dictator-fall/
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اند. هرگاه چیزهایی به منظره اضافه شود که به دست انسان خلق شده توان به چیزی دست یافت،کند، میمی

 .زیرکی و ترفند برای ترویج حقیقت الزامی است

 نتیجه
توان هیچ حقیقت مهم دیگری حقیقت بزرگ عصر ما )که تنها شناخت آن کافی نیست، اما بدون شناخت آن نمی

زیرا مناسبات مالکیت بر وسایل تولید با خشونت قابل دوام رود، را یافت( این است که قاره ما در بربریت فرو می

است. چه فایده دارد با شهامت چیزی بنویسیم که این نتیجه از آن ناشی شود که وضعیتی که در آن فرو 

ایم؟ ما رویم بربریت است )چیزی که حقیقت دارد(، اگر که روشن نباشد که چرا ما در این موقعیت قرار گرفتهمی

گیرد زیرا مناسبات مالکیت باید باقی بماند. مسلماً اگر این را بگوییم دوستان ییم که شکنجه صورت میباید بگو

ها معتقدند که مناسبات مالکیت بدون شکنجه زیادی را که مخالف شکنجه هستند از دست خواهیم داد، زیرا آن

 .(تواند برقرار بماند )چیزی که حقیقت نداردهم می

باره شرایط بربریت در کشورمان را بیان کنیم، بدین منظور که انجام اقدامی میسر گردد که آن ما باید حقیقت در

 .شرایط را از بین ببرد، یعنی از این طریق که مناسبات مالکیت تغییر داده شود

که کنند، آنان از این گذشته باید این را به کسانی بگوییم که تحت چنین مناسباتی بیشترین مشقت را تحمل می

گیریم. عنوان متحدینشان در نظر میبیشترین منافع را در دگرگون کردن آن دارند، به کارگران و کسانی که به

 .کسانی که حتی اگر در سود سهیم باشند اما در حقیقت مالک وسایل تولید نیستند

 .و در آخر باید به حیله و ترفند متوسل شویم

هم حل کنیم؛ زیرا قادر نخواهیم بود به کاوش حقیقت درباره شرایط و ما این پنج معضل را باید همزمان و با 

بربریت بپردازیم بدون آن که به کسانی بیاندیشیم که از این شرایط در رنجند؛ و در حالیکه مدام هر یورش ترس 

ند، باید کنیم که برای به کار بردن دانش خود آمادگی دارکنیم و رابطه حقیقت را با کسانی جستجو میرا دور می

ها منتقل کنیم که همچون سالحی در دستشان باشد و در ای به آنبه این هم بیاندیشیم که حقیقت را به گونه

 .عین حال باید این کار را با تدبیر انجام دهیم تا دشمن نتواند آن را کشف کند و یا مانع آن شود

 .رودچیزی که از نویسنده انتظار می اگر مدعی هستیم که نویسنده باید حقیقت را بنویسد، این است آن

 0938پاریس

  انگاره :برگرفته از

 

 بازگشت به فهرست

https://engare.net/wahrheit/
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 ایرانی تِهویّ نمادِ ،روسَ درختِ

 بهروز حسن زاده

 
 بوک نقاشفیس :ژاله معینی/ برگرفته از :نقاشی اثر

  زدانیا گاهیجا ،سمقدّ یهاباغ-0

 ت،یحیمس از بعد قرن سه دو تا یحت جاها از یاریبس در و م.ق اول هزاره تا رانیا در جمله از و یغرب یایآس در
 یمقدس باغ باشد، کینزد مقدس چشمه و آب به که مقدس یها تپه فراز بر ای آب، پر و مقدس کوه هر یپا در

 وحش یها باغ ، مقدس یها باغ نیا. بودند انیخدا نماد و مظهر ختاندر آن در که ساختندیم معبد همچون
 پرندگان و کبوترها و هایماه ، هاباغ نیا در. کردندیم آرزو و انداختندیم پول آن یهاچشمه در. بودند یاله

 یعنام به گفتند یم  pairi daeza مقدس یهاباغ نیا به باستان رانیا در .شدندینم شکار و بودند مقدس
 در واژه نیا .شدندیم ساخته مقدس یهاباغ حصارها و وارهاید رامونیپ در. حصار رامونیپ ، وارید رامونیپ

 صورت به و زیپار و زیپال یها شکل در یفارس زبان در و فردوس ، paradaise صورت به مختلف یهازبان
 .است مانده یباق سیپرد و سیفرد شکل به شده یبازساز

 میمفاه از یبرخوردار علت به درخت. باشد برگ و ساقه شه،یر یدارا که شودیم اطالق یاهیگ به درخت لغت در
 اریبس یهازمان به درخت تقدس. است داشته رانیا هنر و باورها ، فرهنگ در ریگچشم یحضور ، اریبس یضمن
 چونهم جهان ، نانینش کوچ و دامداران نیب در کهن یعهدها در که رسدیم نظر به. رسدیم خیتار از شیپ دور
  .چرخدیم ثابت یمحور حول به که ، شده تصور یچرخ

 و دار وهیم درخت درخت، یمعنا به" (dar) دار" یپهلو زبان در. است شده پنداشته یمحورآسمان نماد درخت
 و یاستوار ،ییستایا صهیخص ها آن ی همه در که ، سراست و خانه یمعنا به زین و بلند و راست چوب ، وهیم یب

 .دارد وجود یکرد زبان در  " دار " واژه یبرا هم هنوز یمعان نیهم. شودیم دهید ثبات

. استیپو و زنده جهان نماد و یزندگ منبع درخت که دارد دیتاک جهان برجسته شناس اسطوره "ادهیال رچایم "
 قدرت  پرستش، قابل و مقدس یئیش به درخت شدن لیتبد علت است، معتقد ادهیال.  شودیم اءیاح همواره رایز
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 به توجه با زین آن شیزا یروین و کرد مشاهده درخت یعمود رشد در توانیم را قدرت نیا.  ستآن یروین و
 کائنات سراسر به را رشد و شیرو نیا هیاول انسان فکر. شودیم ثابت اش دوباره اتیح و برگ و شاخ زشیر
 .شد جهان نماد درخت رو نیا از و داد میتعم

 تقدّسِ درختان در فرهنگِ ایران  -2
 گونهنیا یبدو مردم اعتقاد به ، جمله آن از. آوردیم بار به هم مقدس جینتا درخت بودن مقدس به اعتقاد
 را زنان و دهند شیافزا را هاگله و وادارند درخشش به را دیخورش . اورندیب باران که دارند را آن قدرت هادرخت
 .دهند یاری شیزا و یباردار به
 یروستاها در هم هنوز. است درختان یبرا خا  یقدرت شدن قائل دارد، ییباورها نیچن که یاجهینت نیترمهم
 .اندبسته لیدخ آنها به که مینیبیم را یکهنسال درختان ران،یا
 در که شودیم ادی درخت دو از  _از آثار مهم بازمانده از عهد ساسانیان به زبان پهلوی ساسانی  _بندهشن در
 شود،یم محسوب اهانیگ یهمه مادر که " تخمه همه" درخت یکی ند؛یرویم فراخکرت در واحد یمرکز
 آن» به موصوف اهانیگ اریشهر و سرور هوم نیچنهم. است یمرگیب یآورنده که " دیسپ هوم" درخت یگرید

 " گئوکرن درخت" به هوم یجاهب  _ستا از بخش های به جا مانه از او _دادیوند در. است «مرگ یدوردارنده
 اوستا نیمفسر و دانشمندان از یاریبس. است دهیروئ برگ هزار هاده و هزارها صدها آن گرد بر که شود،یم اشاره
 که دیگویم " بندهشن "نیچنهم .اند دانسته یک، یاست یمرگیب یآورنده که " دیسف هوم " با را درخت نیا

 هک دیآفر ،(باشد دیسپ هوم همان که)  را " کرن گئو درخت " ، " تخمههمه " درخت کینزد در اهورامزدا
 هوم خوا  بر دیتأک در طورنیهم. است زندگان بخشیجاودان و مردگان یکنندهزنده بدنهاد، یریپ بازدارنده

. است رسته  _دشتی از ایزدان دین زر _تایاناه سوریردواُ چشمه کنار در زهیپاک بخش درمان دیسپ هوم: دیآیم
 .است اهانیسرورگ هوم درخت. شودی م مرگیب بخورد را آن هرکه
 ادی درخت ای اهگی دو از زین  _از آثار مهم دیگر بازمانده از عهد ساسانیان به زبان پهلوی ساسانی_ خرد ینویم در
 در که شودیم دیتأک درخت نیا ی درباره و. است ورکش یایدر در مردگان روان یکنندهمرتب یکی. شودیم

 که است مراقب وستهیپ «یکرماه» و مشغول آن ینگاهبان به انیپارسا وهررَفَ رسته، ایدر ینقطه نیترژرف
 یانهیآش آن در که «است ارتخمهیبس غم ی دورکننده» درخت یگرید نرسانند، یبیآس آن به یموب واناتیح
 ندیبنش دوباره هرگاه و دروییم آن یرو بر شاخه هزار زدیرخب مزبور درخت از هرگاه پرنده آن. دارد قرار مرغیس
 .شود پراکنده جهان در تخم با و بشکند شاخه هزار
 ریتفاس در. تونیز درخت یگرید و است «یالمنته»سدرۀ درخت یکی. دارد وجود یاصل مقدس درخت دو درقرآن
 .  است شده پرداخته درخت دو نیا به لیتفص به یاسالم

 رختِ سَرو  در فرهنگِ ایران تقدّسِ د -3
ی هند و اروپایی ندارد. اگر این سرو درخت بومی ایران بوده است. برخی از دانشمندان معتقدند که این واژه ریشه

 های بومی ایران بوده است.نظریه را بپذیریم، باید بگوییم که واژه ی سرو باقی مانده زبان

رسد که چنار نماد اهورامزدا بوده است. شود و به نظر میماد ایزدمهر مین سروها به فالت ایران با مهاجرت آریایی
 . مقدس بوده است  اندرختاین کاشت 

زنده یاد مهرداد بهار معتقد بود درخت چنار مظهر سلطنت الهی بوده است که معموالً همراه تاکی به 
خورد ، ایران هنوز هم به چشم میشد که برگرد درخت پیچیده بود. تقدس چنار در همه جای تصویرکشیده می

ای قرار دارند که چناری بزرگ و تناور در پیرامون آن سر به ها در کنار چشمههای مقدس و امامزادهغالباً مکان
 فلک کشیده است. 
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که از نظر اما درکنار چنار، ما در ایران با انعکاس وسیع و گسترده ی درخت سرو هم روبه رو هستیم . چنان
، تنوع و تکرار سرو بسیار بیش از چنار بوده است. تردیدی نداریم که سرو با آیین مهرپرستی مربوط است.  نمادین

اند . آیینی که نماینده حکومت رسمی به نظر من در سراسر تاریخ ایران همیشه دو آیین در کنار هم قرار داشته
تر مردم سرزمین را نمایندگی های کهنجامعه بوده و نمادهای خا  خود را داشته است. و آیینی که ریشه

شدند و ما در جاهای مختلف نمادهای هر دو را می بینیم کرده است. گاهی این دو آیین به هم نزدیک میمی
 شدند. گاهی نیز از هم دور می

با استقرار دین زردشتی در ایران ، آیین کهن مهرپرستی به تدریج 
، اگر چه به علت نفوب  بازداز جانب محافل رسمی جامه رنگ می

آیین مهرپرستی در میان مردم ، زردشتیان ناچار شدند که ایزد 
مهر را به رسمیت بشناسند ، اما او را زیر مجموعه خدای خود 

 اهورامزدا قرار دادند. 

ورزیدند از سوی دیگر مردم همچنان به آیین کهن خود عشق می
را حفظ کنند. و تالش داشتند که نمادهای آیین کهن مهرپرستی 

از این رو در برابر نماد چنارکه مظهر حکومت الهی اهورامزدا بود. 
مردم نماد سرو که مظهر و نماینده مهر و آیین مهر بود را به شکل 

را که در مفهوم  "آزادگی  " وسیعی گسترش دادند. و صفت
هویت  که نمادِ "سرو"نیز وجود دارد به  "ایران و ایرانی"ی واژه

های منتسب به مردم که همانا آیین مهر پرستی آیینمردمی و 
 نماد آزادگی نیز است.  "سرو" که در کل ادبیات فارسی ایرانبود ، نیز اطالق کردند. تا جایی

 های مربوط به سَرو آیین -4

در های بسیار کهن شناسیم ، از آیینمی "یلدا  "که امروزه به نام شب  "مهر  "جشن زمستانی یا جشن تولد 
آتش و نور و چراغ و گرما همواره جزئی از این جشن زمستانی ایرانیان بوده است؛ ایرانیان به ایران بوده است. 

 .کردندرا بیرون خانه شان نصب میهایی را روشن و آنعقیده خودشان برای در امان ماندن از شر اهریمن مشعل
کردند؛ درخت همیشه سبز سرو در مقابل سوز و سرمای چنین سروی بلند قامت را تزئین میایرانیان باستان هم

ها و در نتیجه سازگار با طبیعت جشن میترا زمستان مقاوم است و این حرکتی نمادین به نشانه تحمل سختی
پیچیدند و با این امید که ترها آرزوهایشان را به شکلی نمادین در یک پارچه ابریشمین رنگارنگ میبود. جوان
بعدها که مهر پرستی از  کردند؛های خدایشان بر درخت آویزان میها را در کنار نعمتشان کند آنمیترا برآورده

ها درخت کاج را جایگزین شد آنجا که نهال سرو به ندرت در اروپا یافت میاز آن طریق ایران به اروپا رفت. 
 کردند که در اروپا فراوان بود.

در عاشورای  امام حسین )ع ( که به ویژه در مناطق مرکزی خت است و عَلَمی بزرگ به شکل در گردانی کهنخل
یا درخت خرما ندارد.  "نخل  "رسد که نمادی از درخت سرو باشد و هیچ شباهتی با ایران رایج است ، به نظر می

 ظر دارد. نکلی درخت را در ، مفهومِخرما باشد که منظور درختِاز آنرسد که عنوان نخل برای آن بیشمیبه نظر 

 سَروهای تاریخی و کهن  -5

. یکی در فریومتد و دیگتری در کاشتمر   . کاشتکه از بهشت آورده بود ، معروف است که زردشت دو درخت سرو  
هتای تتاریخ بکتر آن رفتته     معروف است و در شاهنامه و بسیاری از کتاب آن بسیار شمر و تقدساداستان سرو ک
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شمر کاشت که به قول دقیقی چنان کهن شده بود که کمر اروی در کاست و آن چنان است که زرتشت درخت س
به طاهربن عبداهلل حاکم خراسان نامه نوشت تا آن را قطع کند  -عباسی خلیفه ی  - ن نگشتی و متوکل آبرگرد 

خت را برای پوشش طاق کاخی به بغداد ببرند. ایرانیان حاضر شدند پنجاه هزار درهم بدهند تا این درو تنه ی آن
بریده نشود ولی طاهر نپذیرفت و درخت را برید. هنگام افتادن درخت زمین لرزید و کاریزها خلل یافت و گوینتد  

ن آهنگتام قطتع   هتازیانه بود و بت  38سال زندگی کرده بود و دور تنه ی آن به اندازه 1054ن سرو تا آن روز که آ
شتر بار  1244ی این سرو بزرگ را بر یاه گشت. شاخه هاس ، آسمان از پرواز پرندگانی که درآن خانه گرفته بودند

 .متوکل عباسی کشته شد؛ که به نزدیک بغداد رسیدندکردند و به بغداد بردند و هنگامی

های مختلفی در باره آن وجود دارد. این سرو هتم  یکی دیگر از سروهای معروف سرو کهن ابرقو است. که داستان
در  ،سترو جهتان    نیتتر کهنستال گوینتد  رود. متی ماکن دیدنی ابرکوه به شمار متی اکنون زنده و پا برجاست و از ا
قترار   زدیت در وسط راه استخر بته   باًیابرقو تقر ایواقع شده است. شهرستان ابرکوه  زدیشهرستان ابرکوه در استان 
زنتده و ستبز    رانیب امتر اندازه دور تنه در قل 5111و  طیمتر مح 18متر ارتفاع  35دارد. سرو کهنسال ابرکوه با 

حمداهلل  همچنان استوار است. رانیاست که در ا یاز درختان سرو کهنسال یکیکند و یم یو آرام آرام زندگ ستا
 یجتا سترو  درآن ": ستد ینویشده درباره ابرکوه مت  فیتال یقمر 704در کتاب نزهت القلوب که در سال  یمستوف

 ".دارد میعظ یاست که در جهان شهرت

بتان  » یدر روستتا  المیت در استتان ا استت   رانیت کهنسال ا یکم مانند سروها یگاه ها رهیاز بخ یکم یاستان ایال
سروها به  نیاوجود دارد .  ساله،  3644اصله سرو  33از  شیب ، المیاز توابع شهرستان ا« چوار»در بخش « سول

 هستند.  یض نابودشدن، در معر دهیسوزانده شدن و بر یعلت عدم ثبت و ناشناخته ماندن، و در پ

 ایران  سَرو در تاریخ کهنِ کاوی نمادِپی -5 

ترین و زیباترین ترین آثاری  که در نجد ایران کشف شده اند ، رد یابی کرد. اما مهمتوان در کهننماد سرو را می
ربوط بته  کند. پس از آن در تمدن اشکانی و آثار مهای تخت جمشید خود نمایی میشکل نمادین سرو در دیواره

شود. همچنین در این دوره که محتمالً مهرپرستی دین رایج این دوره بوده است، نیز نماد سرو به وضوح دیده می
های ساسانی نیز این نماد را در اشکال مختلف می بینیم. در دوره اسالمی ، نماد سرو بیش از هتر جتایی در   نگاره

 شود. خانقاه ها و زورخانه ها مشاهده می

 یساده کته تنهتا بتا دو ختط منحنت      اریصورت بسهآمده و ب رونیخود ب یعیو طب یاسالم سرو از قالب اصلپس از 
که نطفه بته جقه بستته   جاستنیشود، ایم میگردد ، ترسیم دهیسو خم کیکه رفته رفته تارک آن به  وستهیپ
پارچته   فرش، مانند: یثار گوناگونشکل در آ نی. امیشاهد طرح بته جقه هست رانیا یدست عیدر اکثر صنا شود.یم
 یلباس ورزشکاران زورخانته ا  یبر رو .در واقع بته جقه کوچک شده سرو است  .است جیرا یدست عیصنا گریو د

هتا تعلتق   از آن یکت یکته هتر ستال بته      یبازو بند پهلتوان  یحت ، است آنان  یو آزادگ یاز مردانگ یاست که نشان
ها را شکل دگرگون یافته معابتد مهتری در   . زنده یاد بهار زورخانهه جقه استنقش بت کی، در بر دارنده  ردیگیم

چنین در نگارگری و تتذهیب  شود. همدانند. شکل سرو در اشکال قالی و ترمه بافی هم به وفور دیده میایران می
 کند.  هم اشکالی از سرو خودنمایی می

 سَرو در ادبیّاتِ فارسی  -7
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در معنای زیبا و خوش قد و  "سهی"بوده است . و غالباً با صفت  "آزادگی"باز سرو نماد  یات فارسی از دیردر ادب
توان بکر کرد. که به های فراوانی از ابیات زیبای شعر فارسی را در باره سرو میقامت توصیف شده است.  نمونه

 :شودآوردن چند نمونه زیبای آن بسنده می

 رویم به داغ بلند باالیی ) حافظ( که می/دبه روز واقعه تابوت ما را ز سرو کنی

 کج نماید در نظر اما به قامت راست است) شاه نعمت اهلل ولی (  /سایه سرو سهی گر بر زمینی کج فتد

 ) سعدی (   ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد /گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم

                                                    /صدای خون درآواز تذرو است/مه برداشت زهر سروی تذروی نغ /ز هر خون دلی سروی قد افراشت
 دال این یادگار خون سرو است ) ه. ا. سایه ( 

 منابع و مآخذ: 

  1276بهار ، مهرداد ، از اسطوره تا تاریخ ، تهران نشر چشمه ،  -1

  1275نتشارات آگاه ، بهار ، مهرداد ، پژوهشی در اساطیر ایران ، تهران ، ا -3

  1203، مهرماه  13پور کریم ، هوشنگ . سنگ مزارهای ایران ، مجله هنر و مردم ، شماره  -2

 ؛1262انتشارات فکر روز، تهران  ران،یچند در فرهنگ ا یجُستاربهار ، مهرداد ؛  -0

 1275، نشر چشمه، تهران  ،ییایآس انیادبهار ، مهرداد ،  -5

  1284فرش ایران ، فرش های درختی ، تهران ، سازمان میراز فرهنگی ، موزه  -6

 1282، تهران ، چشمه  ترجمه بزرگ نادرزاد ، نشر ترا،یم نییآ ن،یورمازرن، مارت -7

پور ، مجله  لیترجمه ابوالقاسم اسماع ران،یا یشناس)مهر( در باستان ترایم چارد،یر ،ینلسون فرا -8

 ،1267، 3سال دوم، شماره  خ،یو تار یشناسباستان

 یپژوهش ،ی. هنرنامه )فصل نامه عملرانیا یسنت یر مهاجر، کامران. حضور نمادها در هنر هاافشا -9

 6، سال سوم، شماره 1279دانشگاه هنر(، بهار 

. یآتش. ترجمه جالل ستار یژان. رمز پرداز ار،یبا ریپ رانیهند و ا ریو مهر در اساط دینقش خورش -14

 1276تهران، نشر مرکز،

 

 بازگشت به فهرست
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 حافظ در استرالیا
(؛ شاعر، نویسنده، منتقد ادبی، مبارز اجتماعی، بنیان گذار سازمان دفاع از حقوق سیاهان 2111 – 0905جودیت رایت )

 استرالیا. مدافع حقوق بشر، ستیزنده برای حقوق انسانی زنان. ماندگارترین مبارز حفاظت محیط زیست.

 (علی جعفری)ساوی 
 

در  1915سال استرالیا به "نیو ساوت ولز "در ایالت"آرمیدل"نزدیک شهر "فالکرا  "ی جودیت رایت در مزرعه

آید. پدر و حساب میی جدید بههای ساکن قارهدنیا آمد. او پنجمین نسل از آنگلوساکسونای مرفه بهخانواده

 ران بزرگ منطقه بودند.اجدادش همه از صاحب منصبان دولتی، زمین داران و دام پرو

تحصیالت اولیه جودی، طبق رسم زمان، در مزارع 

دور از شهر، در خانه صورت پذیرفت. در نوجوانی از 

ی مدرسهبه "نیو انگلند "ی کشاورزی منطقه

ی شهر آرمیدل رفت و آن دوره را با موفقیت دخترانه

-پایان رساند. پس از  آن، در دانشگاه سیدنی بهبه

ی لیسانس، قق و محصل تا پایان دورهعنوان مح

سفر کار شد. بعد از فراغت از تحصیل، بهمشغول به

ویژه اسکتلند، برای آشنایی با دور و دراز اروپا، به

 ی خود رفت.ی خانوادهرسوم ملی و افراد باقی مانده

-به "کوئیزلند "گاه وطن، در دانشبا بازگشت به

از اندکی با کار شد. پس عنوان منشی مشغول به

گاه سیدنی انتقال یافت. در این دوره، او برای مدتی طوالنی، دانشهمین شغل و برای تحقیق و تدریس ادبیات، به

 عهده داشت.گاه را بهی ادبیات دانشسرپرستی مجله

، ای شدیدصورت ضربهجودیت، در سن دوازده سالگی، مادر خود را از دست داد. مرگ مادر در کودکی او، به

بسیار موثر و تکان دهنده بود. اما از آن جا که دیگر مسئولی دائمی برای تحت نظر گرفتن رفتار و کردار او وجود 

های گاهجانب طبیعت و حیوانات جلب شد. در همین مزارع بزرگ و ایستآوری بهنداشت، به طرز شگفت

یاه پوستان و بومیان استرالیا مواجه گردید. سپروری، او با خشونت رفتار سفیدپوستان، نسبت بهکشاورزی و دام

روح و جان او وارد آورد. ای آگاه کننده و بیدارساز بهکشی حیوانی و رفتار غیر انسانی با این مردم، ضربهبهره

تر نحوه استفاده و تقسیم برداشت از طبیعت، چنان در دل و طبیعت، انسان، مالکیت و بهره کشی و از آن مهم

ی خود را، در تمام مدت عمر طوالنی، صرف دفاع و بازگرداندن ان اثر کرد که تمام نیروی شاعرانهجان دختر جو

درستی مشاهده کرد، آگر چه رفتار بهره کشان و مفت صاحبان اصلی آن کرد. او بهحقوق ضایع شده انسان، به

ن، چه سفید زبردست و چه سیاه خواران، با زیر دستان سیاه و سفید بسیار ناپسند است، اما برخورد همه اینا

تر است. از این جا برخورد با جامعه پدر ساالر و انکار آن در تمام وجوه مراتب بدتر و حیوانیزیردست، با زنان به

 ی همت شاعر قرار گرفت.پیدا و ناپیدای آن وجه
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  یه شعر او را فراهم آورد.سه مسئله و معضل اجتماعی استرالیا: طبیعت، سیاهان و زنان موضوع اصلی و عناصر اول

جای های انسانی هنرمند است، بهی زبان، تفکر شاعرانه و حساسیتالبته شعر و ساختار هنری آن که مسئله

توان گفت: چهار رکن یاد شده، دل مشغولی دایمی شاعر، در سراسر زندگی طور کلی میخویش محفوظ است. به

 ی او بوده است.هشتاد و چند ساله

دو بخش تقسیم شود، زیرا شخصیت و اول باید به مانده از خانم رایت، از همان نگاهِاقیب آثارِ

 نمایش نهاده است.ای از او بهچندگانه های گوناگون، وجوهِاجتماعی او در زمینه رفتارِ

ی در زمینهها، در اعتصابات و تظاهراتی که رانیها و سخننامهمجموعه مقاالت، کتب، رسائل، قطع ادبیات: - 0

همه زنان، اعم از سیاه و سفید، در محافظت محیط زیست، زندگی و حقوق سیاهان استرالیا و ناروایی هایی که به

شد؛ تحریر یا تقریر یافته است. این نوع کار خانم رایت، فهرست بلند باالیی تمام سطوح اجتماعی روا داشته می

 لرزه درآورده است.های کر را بهی که جان گوشاست، با ضرب آهنگ مشت بر روی میز و فریادهای

در کار شعر و هنر خا  شاعری، بحث و تحقیق در آثار خانم رایت، کمی مشکل و تا حدودی دیر  شعر: – 2

یاب است. چرا که، در این زمینه نیز، همان عناصر تشکیل دهنده در ساختار شعر او، گاه چنان اثر می کند که 

بندی و سنگین و سبک کردن، در ای حق خواهانه بدل می کند. از این رو، ردهر و مقالهمقوله ی شعاشعر را به

ای دقیق، در طول و عرض اشعار و نوشتارهای هنری او الزم نظر نمی رسد. مطالعهاین زمینه چندان آسان به

رگونه او نیز، از لطف ویژه که شعرهای شعاقضاوتی درست و اظهار نظری بالنسبه صحیح دست یافت. بهاست، تا به

 و ظرافت شعری آن چنان انباشته است که این دو مقوله را سخت مغشوش می کند.

 

 شعر به معنای خاص
-جز ظاهر و رواج عامه ندارد؛ در طول سالمعنای خاص آن، که با محدوده نظم، هیچ ارتباطی بهشعر به

امکانات زبان انگلیسی برای انتقال  ها کار و مداومت در ادبیات جهان و تحقیق دایمی در ظرفیت و

 های روحی شاعر، در کار خانم رایت، از سه مرحله مشخص عبور کرده است.حساسیت

ثمر از سال های اولیه قرن بیستم، کار و تالشی خستگی ناپذیر، از جانب جوانان به مکتب منظره سازی: - 0

بیات کشور و جدا سازی کامل آن از ادبیات صرفن ی بعد از جنگ جهانی اول، برای استرالیایی کردن ادرسیده

از انتشار حزب پیشرو کارگر، گرد آمدند. از آن  "بولتن  "ای بنام انگلیسی، صورت پذیرفت. اینان، ابتدا در مجله

جمله، نام بزرگانی چون: هنری لوسن، بنجو پاتسن، استوارت داگالس و خانم رایت قابل بکر است. این 

تواند ادبیاتی ملی ی خا  زندگی استرالیایی، میها، مناظر و نحوهکارگیری رنگتصور که به هنرمندان، با این

 کار شدند.برای این سرزمین فراهم سازد. پس با هم دست به

جودی رایت که از کودکی در محیطی کشاورزی و دام پروری، بالنتیجه روستایی پروده شده بود، در این زمینه، 

 یافت که از جانب همگان، تلویحن شاعر ملی نامیده شد. چنان مقامی دست به

گرایی رشد یافته در محیط و حال و هوای ی ملیسازی، به زودی با نظریهمکتب منظره مکتب مدرن: - 2

-ترین احزاب ملیگرداب تعصب و نژاد پرستی سقوط کرد. در این زمان گروه شاعران، عقب ماندهپس از جنگ، به

جامعه گرایی را وجه همت خود قرار داد. از این رو افراد انسان دوست و عدالت خواه که به "سفید استرالیای "گرا 
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کت "ی خانم نظر داشتند، از این روش دوری گزیدند. درست در همین زمان، جودی رایت با چاپ اولین مجموعه

بر افراطیون ایستادگی کرد و آغازگر در برا "ما هم حرفی داریم. "نام به "اود جرو  "با نام سیاه پوستی  "ووکر

و  "ازرا پاند "،  "تی اس الیت  "ادبیات سیاهان استرالیا گردید. در این زمان، ادبیات مدرن جهانی با زعامت 

تسخیر خود درآورده، می رفت تا پایان قرن، تنها راه و روش انسان گرایی و جهان هنر را به "ویرجینا وولف"

ی هنرمندان مدرن پیوسته و هنر جهت، خانم شاعر نیز، به نحلهبزرگ جهان شود. از اینجامعه گرایی هنرمندان 

 ای اسیر سرمایه داری کرد.تر کردن زندگی در جامعهرا وسیله انسانی

از سال های آخر دهه شصت قرن بیستم، خانم رایت گرایشی تند و صریح که باعث حرف و  غزل: مکتبِ - 3

 "شرح حال نویس او در کتاب  "ورونیکا برادی  "بیات و فرهنگ جهانی پیدا کرد. خانم ادحکایتی بسیار شد، به

باالخره اشعار این دوره از چاپ درآمد. اشعاری که تحت تاثیر و الهام  "نوشت  "  023 "جنوب روزهای من

ای ز شعر، مجموعهاین شکل ا "او اضافه می کند: "گرفته از شکلی بنام غزل در ادبیات فارسی، سروده شده است.

چند بیتی است، آهنگین و موزن؛ که اغلب در خصو  عشق، شراب، یار و نحوه و نوع عشق سروده شده است. 

ی آخر ابیات را، مانند شعر فارسی رعایت نکرده است، از عشق و نیروی عقالنی هر چند او، در این نوع شعر، قافیه

 ته است.کل هستی، سخن گفمسلط بر جهان و تبدیل فرد به

از  "رابینسون&اگنس"ی منتخبی که برای انتشارات در مقدمه "دی اچ هوپ "شاعر، منتقد و مدرس فلسفه 

شود، از اشعار کسی چیزی برداشت که چگونه می"نویسد: اشعار جودی رایت برگزیده است، در این خصو  می

ادبیات شکل غزل آن استاد بی همتا را به پس از این همه راه که طی کرده، به پیروی از حافظ شیراز پرداخته و

 "استرالیا معرفی کرده است.

 

ادبیات فارسی و برخوردش با حافظ را، از طریق  یابی خانم رایت بهبهترین راهِ شناخت، چگونگی و راه

عشق با "نام های خود که بهای از نامهدست آورد. او در مجموعهتوان بهدوستانش میها بهمنتخبی از نامه

 یاری خانم ورونیکا برادی جمع آوری و چاپ شده است، چنین نوشته است:به همت و دست "و خشم

 

  057ص  -به اوالف  وسون 

من نگرانم که بی هیچ تاسفی باید، پیروی از ملیت مسیح را انکار کنم. اگر با خود مسیح بهر طریق بتوانم، کنار "

نهاد دیگری، تثبیت شده است؛ هیچ ارتباطی نخواهم داشت. اما به بیایم، با کلیسایی که بوسیله دولت یا هر 

ام، ناچار با کلیسای انگلیس تائید شده است. باید بگویم تا همین حد راضی و قانع دنیا آمدهطریقی که من به

د. من دهی من در اختیارم قرار میگاه کافی و الزم، برای تکبر و خودخواهی سفید پوستانهخواهم بود، چون جای

این طریق راهی دارم. بهدلی و همهم "هربرت  "تر و بهتر از ام، که با حافظ خیلی بیشخود را چنین شناخته

رو، عضو هیچ یک از موسسات دولتی دین محمدی درآیم. البته در آن روز هم، به هیچممکن است، روزی، حتی به

 من ندارند. ها، هیچ جاببه ای برایگاهو مذهبی نخواهم شد. آن دست

 

  359ص  –به باربارا  بلک من 

هایی از منطق الطیر ام. حاال هم، ترجمهی اسالم را، از پیش داشتهی خوبی از آثار صوفیه... بله! خود من، مجموعه

ام. هنوز هم شکل ی )ای جی  آربری( تهیه کردهعطار، مثنوی رومی و منتخبی از دیوان حافظ با ترجمه
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ام. البته، هنوز چاپ نشده بسیار دوست دارم. در حقیقت باید بگویم یک دوجین هم غزل سرودهساختاری غزل را 

شدت مرا، آزار می دهد. خود کار هم، تا کنون، شسته و رفته، است. زیرا، ماشین تحریر و فتوکپی، هنوز هم، به

؛ اسالم اصلن و اساسن، آن چیزی ام، نیستی انتشار نشده است. اما آن طور که پیش از این گفته و نوشتهآماده

که من توقع داشتم و فکر کرده بودم، نیست. این دین، برای زنان، مشکالت فراوان تولید کرده است. در راه سفرم 

 اروپا، چندی در پاکستان بودم. آنان با زنان چنان رفتاری دارند که من دوست ندارم. به

 

  421ص  –به تام اری 

ویراگو  "ارگان حزب کمونیست استرالیا بسیار متشکرم. البته،  "گاردین "برخورد و دیدگاه  اما در باره ی شما! از

جز پشتیبانی از حقوق زنان و سیاهان ندارم. را برای من فرستاده بود. من از گاردین توقعی بههم یک کپی از آن "

 سبک حافظاما در خصو  شعر به

های حافظ را هم، پیش از این خوانده بودم. اما فقط ترجمه "فلکلر"های را خوب می شناسم. کتابغزل! بله آن

هایی هم، هر چند خام و بدوی، بر آن اساس انجام داده بودم. حافظ تنها شاعر این راه کشید. تجربهبود که مرا به

گلیسی ترجمه کار گرفته است، اما بی شک بهترین آنها است که به زبان انایرانی نیست که این شکل از شعر را به

را قرض گرفته است، یکی از بهترین آنها است که من که حاال دخترم آن "هیث استراب  "ی شده است. ترجمه

دارم. باید این را هم بگویم: عشق و شراب و رقص و موسیقی، آن چنان که در انگلیسی معنا می دهد، از نظر 

 حافظ و پیروان او مورد تائید نیست.

من به هیچ وجه نمی دانستم، فلکلر جاسوس انگلیس در ایران بوده است. حقیقتش این است، باید اعتراف کنم: 

هایی که نوشته است. اما باید اظهار کنم، این هم یکی از موارد که چیز زیادی راجع به او نمی دانم، مگر کتاب

-ی ننگ و رسوایی میلودههای فرهنگ و ادب را، در راه اهداف و مقاصد خود، آتاسف است که حکومت ها، چهره

 کنند.

دار آن که اسم کتاب را هم گذاشته است شاید باور نکنی، ترجمه ای هم در استرالیا از حافظ شده است. خنده

معنای آن را در ملبورن چاپ کرده است. این کار، یک ترجمه به "پل اسمیث  "دیوان حافظ. بله، شخصی بنام 

ی دیگر است. کتاب، بسیار زیبا و خوب چاپ شده است، اما آن رجمهواقعی نیست، دریافتی شخص از چند ت

آن نزدیک هم نمی توان شد. پل اسمیث خودش پیرو و شاگرد بابایی چنان گران، قیمت گذاری شده که به

که پیغمبری دروغی است، بوده است. کار اسمیث هم تا همین حدها ارزش دارد. اما  "مهر بابا  "پاکستانی بنام 

 است که او، انسانی فرهنگ دوست و ادب دان است.روشن 

 

  351ص  –به مارتین روبرسون 

ام. کارهای اخیرم را، هنوز پاک نویس من این نوع شعر را بسیار دوست دارم. یکی دوتا غزل کوتاه هم سروده

 کاری هایش مانده است. باید هر چه زودتر تایپ کرده و آماده کنم.نکرده و خرده

 

 آثار
. حواس پنجگانه  1963. پرندگان  1955. دو آتش  1952. دروازه  1909. از زن به مرد  1906متحرک  تصاویر

. چهارمین بهره از چهار  1972. زنده  1974. ابتدای نگرش به ادبیات فارسی. سایه  1966. نیمه ی دیگر  1962
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در خصو  زندگی شخصی. سیاسی. سه کتاب  –. چندین مجلد مقاالت اجتماعی  1985. وهم ساکن  1976

 ای داستان برای نوجوانان.مجموعه

 

 به حافظ شیراز
 کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود

 

 اند؛ی پرندگان شناخته شدهدانستم، همهروزگاری نمی

 اند.شان معلوم گشتهطبقه بندی شده، بررسی شده، در مکان های خا 

 گذرد از فراز سر ما هر پرنده که از سر شاخی پرواز می کند، می

 ای بدیعی درختی، هر یک یگانههر عقابی از تنه

 شکل گرفته با تمایز خویش، هیچ عقاب همتای او نمی تواند بود.

 چه بسا هر برگ، مرغ رضوان را در پس خویش پنهان کرده است!

 ی من پیروی کندروزگاری گمان کردم، ای بسا شعر که از خامه

 آفاق ناشناس هدایت شودبههای من هر جاده با قدم

 شنومهر چشم که می بینم، هر دست که فشار می دهم، هر کالم که می

 قلب من جای و در تملک من خواهد بودچه بسا اسرار خویش به

 آخر این جهان، طلسم رازش را، بر من آشکار خواهد کرد،

 زمین و زمان در انحصار من خواهد بود

 ه در مدار خویش و هر پرندهدانم! هر ستاراکنون، آن چه می

 ی خویش رشد می کندبناچار صاحب بال و پری و در مرغانه

 ای و هر آهنگ در نغمه ای که زمان را تقریر می کندهر درخت در دانه

 در آسمان شب، رمزی نهفته نیست

 پرواز بنگردتفاوتم، بهباید که چشمان بی

 نشان دهد.و قلم در دست من باید، کمتر لرزش خفیف دستم را 

 ای، باید خیزش ونوس را در آب دریا دید.مانند پرندهنه! پیشتر به

 چرخش هر بال در باد، خون مرا تسریع می کند.

 رود.ی خویش میهر جاده، هر قدم، تنها از مسیر ویژه

 معجزه ها، غیر قابل پیش بینی، همیشه در اسطوره اتفاق می افتد

 نکه دیده شودآشود، بیافسانه هر روز تکرار می

 چنان که هر واژه به راز پنهانی حروف اشارتی دارد.
 بازگشت به فهرست
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 تصویرِ خود را ببیند!که احمد محمود زنده نماند 
 "گراانسان ۀاحمد محمود، نویسند" مستندفیلمِ گفتگو با بهمن مقصودلو دربارۀ 

 

تن به مهاجرت  آخر نوشتن را کنار نگذاشت و  ۀآثارش تا لحظ نشدِن از چاپناش ی  سرخوردگی با وجوِد احمد محمود 

، بهمن مقصودلو ،از مرگ اوماه پیشا سهام   کرد،وآمد میو کمتر با کس ی رفت کمی داشت نداد. او ارتباطاِت 

احمد محمود، »مستندی از زندگی او به نام  ،سینما که رفاقتی دیرینه با احمد محمود داشت ۀکنندپژوهشگر و تهیه

در این  .ردایران ثبت ک اِت تاریخی از او را در تاریخ مستندسازی از ادبی   ترین سنِد ساخت و مهم« گراانسان نویسنده

شویم. نزدیک می "نویسنده محموِد " شود به شخصیِت های شخص ی احمد محمود کمتر پرداخته میفیلم به جنبه

این  ۀکند و برای اولین بار حاضر شده دربار در امریکا زندگی می ستهاهای بهمن مقصودلو که سالپای صحبت

 وی تصویر باال کلیک یا ملس کنید.برای مشاهدۀ مستند بر ر  .نشینیممی ،وگو کندمستند گفت

 ☘☘ ☘ 

 گردد؟آشنایی و رفاقت شما با احمد محمود به چه زمانی برمی

رسد. دانشجوی پزشکی بودم که با او چهل خورشیدی می دوستی من با احمد محمود به اواسط دهه ۀسابق

اول رمان  ه تمام کرده بود، نسخهرا تاز« هاهمسایه»رفتم، اش در امیریه میدوست شدم. روزهای جمعه به خانه

خواند. تازه از اهواز به تهران آمده بود و در روی کاغذهای زرد بلندی نوشته شده بود که آن را برای من می

سازمان زنان ایران، معاون روابط عمومی بود. آن روزها فرهنگ فرهی ریاست روابط عمومی این سازمان را به 

که سردبیر  08-07های کردم. در سالدم و در امور مربوط به کتاب فعالیت میعهده داشت. من منتقد فیلم بو

شدم از محمود خواستم با من همکاری کند. در همان زمان فرهی رفت و محمود رئیس « روشنفکر»هنری مجله 

است روابط عمومی سازمان زنان شد و تصمیم گرفت بولتنی را به صورت دو هفته یک بار منتشر کند و از من خو

های وگو کنم و در سالهای هنری برای این بولتن گفتدر هر شماره با یکی از زنان هنرمند ایران در تمام زمینه

با نزدیک به چهل نفر از بانوان هنرمند ایران مانند سیمین بهبهانی، لورتا، ایران درودی، منصوره  54و  09

ها چاپ شد. وگو کردم که در این بولتندیگری گفتحسینی، ژاله، شهال، پری صابری، فخری خوروش و تعدادی 

شدم. در آنجا بود که محمود را وادار کردم برایم نقد سینمایی « ستاره سینما»پس از آن سردبیر ماهنامه 

شان های دیگر قبول کردند و منت گذاشتند و نوشتند؛ کاری را که در حیطهبنویسد. او و اسماعیل خویی و خیلی

https://mihanvideo.com/v/Qcehk/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://mihanvideo.com/v/Qcehk/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://mihanvideo.com/v/Qcehk/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://mihanvideo.com/v/Qcehk/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://mihanvideo.com/v/Qcehk/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7
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سینما  ویژه امه ستاره سینما توقیف شد و من به دستور مقامات باال معزول شدم و پس از آن دورهنبود. بعد ماهن

و تئاتر را بنیان گذاشتم که هفت شماره از آن منتشر شد و بسیاری از روشنفکران، نویسندگان، مترجمان و 

زائری زیر »الی بود که کتاب زدند از جمله احمد محمود. در این زمان چند سهنرمندان ایران در آن قلم می

را آماده کرده « هاغریبه»و « پسرک بومی»کوتاه دیگر به نام  قصهمحمود منتشر شده بود و او دو مجموعه« باران

من هم از « بهمن، تو که با ناشران ارتباط داری بیا و برای این دو کتاب ناشر پیدا کن.»بود. روزی به من گفت: 

کردند خواستم که این دو سینما و تئاتر من را چاپ می های ویژهنتشارات بابک کتاببرادران کرباسی که در ا

ها نخواهم سینما و تئاتر را به آن کتاب را چاپ کنند. در ابتدا سر باز زدند، ولی وقتی گفتم که از این به بعد ویژه

های زیبایی بود که در زمانی داستان هایی ازداد هر دو مجموعه را پذیرفتند و چاپ کردند. این دو کتاب مجموعه

ای کوتاه مورد استقبال قرار گرفت و به چاپ دوم رسید و درحقیقت آغاز صعود احمد محمود به عنوان نویسنده

 .در امیرکبیر باز کرد« هاهمسایه»شده در ادبیات داستانی ایران شد که راه را برای چاپ رمان تثبیت

ها از طریق نامه و تلفن برقرار بود و ادامه تحصیل به آمریکا آمدم ارتباط ما سالبرای  1970بعد از آنکه در سال 

رفتم. او مرد بسیار شریف و نازنینی بود، شاید رفتم فردای ورود به دیدار این مرد بزرگ میهر وقت به ایران می

گش هستم. خیلی دوستش ام. انسان بسیار واالیی بود. خیلی دلتنام دیدهترین مردی که من در زندگیشریف

 .دارم. خیلی ازش یاد گرفتم و همیشه به یادش هستم

شما کلید خورد؟ و چرا پس  از کجا در ذهنِ« گراانسان احمد محمود، نویسنده»مستند  ساختِ ۀاولی ۀاید

 را عملی کردید؟ از آن همه رفاقت در روزهای آخر این مهمّ

اری پیش آمد از مشکالت بسی« احمد شاملو»بر سر تهیه فیلم 

قدر بد بود که شاملو آن را جمله آنکه کار کارگردان جوان آن

نپسندید و بعد از دیدن آن گفت دیگر ادامه ندهید و فیلم هم جایی 

قدر عصبانی پخش نشود. وقتی من هم در آمریکا فیلم را دیدم آن

شدم که به سرعت به تهران آمدم و به منزل شاملو رفتم و گفتم 

سازم تا رضایت شما جلب شود. با نظام کیایی کار دوباره میفیلم را 

به پایان رسید و ادیت نهایی در آمریکا انجام شد تا باالخره شاملو 

پسندید، اما جان من گرفته شد. به خودم گفتم تو چه اهل 

دهی. این شد که خودم سینمایی هستی که کار را به دیگران می

را « گرای انسانحمود، نویسندهاحمد م»ها را باال زدم و آستین

های هنری تلویزیون ملی برنامه کنندهکه تهیه 1973ساختم. در 

در مورد « هاها و اندیشهدست»بود و دیگری « به ما بگویید»ها کردم: یکی از آنایران بودم چند برنامه تهیه 

اخت مستندی درباره اردشیر محصص شصت میالدی اقدام کردم به س ساز. اواخر دهههنرمندان نقاش و مجسمه

ص با اولین هنرمند ایرانی که در دنیا به عنوان گرافیست جای خود را تثبیت کرد. در منزل اردشیر محصّ

بعد از تلویزیون ملی ایران پخش شد.  ای ساختم که هفتهبردارم منوچهر طبری از او یک فیلم بیست دقیقهفیلم

سردبیر سخن، جواد مجابی، هنرمند و منتقد روزنامه اطالعات، و فریدون در این فیلم مرحوم هوشنگ طاهری، 

بسرررررررررررریار شرررررررررررررریف و  ِد مررررررررررررر  او 

نررررررررررررررررررررررررازنینی بررررررررررررررررررررررررود، شرررررررررررررررررررررررراید 

ترین مرررررردی کررررره مرررررن شرررررریف

 ام. انسرررراِن ام دیرررردهدر زنرررردگی

والایررررررری برررررررود. خیلرررررررری  بسررررررریار 

دلتررررررررررررررنگش هسررررررررررررررتم. خیلرررررررررررررری 

دوسرررررررررتش دارم. خیلرررررررررری ازش 

همیشررررررررره بررررررررره  یرررررررراد گررررررررررفتم و

 .یادش هستم
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گیالنی، منتقد کیهان، در منزل اردشیر در مورد هنر او صحبت کردند ولی اردشیر در این فیلم مقابل دوربین 

امیرکبیر  1205کالمی نگفت. بعد از نمایش این فیلم از تلویزیون آن را با خود به آمریکا آوردم. درضمن در سال 

که در « درخشان وسه چهرهسیصدوسی»بزرگان دنیا به نام:  نامهسه جلد کتاب از من منتشر کرد درباره زندگی

ها را گفتم که بدانید من از چاپ شد. اینپرویز شهریاری های سیمرغ این انتشارات زیر نظر مرحوم سری کتاب

رمندان بودم. اینچنین شد که بعد از ساختن فیلم شاملو جوانی عاشق تحقیق و نوشتن در مورد زندگی و کار هن

 .تصمیم گرفتم نفر بعد احمد محمود باشد

کننده به ناصر تقوایی زنگ زدم که فیلم را ایشان بسازد اما متأسفانه قبل از اینکه به ایران بیایم در مقام تهیه

رفت و گفته وربین کسی نرفته بود و نمیتقوایی نپذیرفت و من به تهران آمدم. تا آن زمان احمد محمود جلو د

برداری را تشکیل دادم و در به تهران رفتم، گروه فیلم 3443تواند از من فیلم بگیرد. در سال بود فقط بهمن می

عرض یک هفته صبح و عصر حدود هفت ساعت فیلم و مصاحبه از محمود گرفتم. در آن روزها محمود نازنین 

 .کردم سه ماه بعد فوت خواهد کردبود فیلمبرداری را ادامه دادیم و هیچ فکر نمیسخت بیمار بود ولی هر طور 

مانده از احمد محمود این شانس را داشتید که در تصویری باقی ترین سندِمهم شما به خاطر ساختِ

 اش کنار او باشید. محمود آن روزها چه حال و هوایی داشت؟های زندگیواپسین ماه

وگو را در اتاق کوچک کارش با دو فیلمبردار و یک صدابردار شروع کردیم، متوجه ی که گفتروز اول فیلمبردار

با او خلوت کردم و گفتم: محمود، این فرصت دیگر دست  .دهدطورکه باید جواب نمیها را آنشدم که سؤال

طور که خواستی من آمدم و این فیلم را نخواهد داد. همان

اخت. پس تو باید حرف بزنی، هم با نهایت توانم خواهم س

خواهی بگویی و هر انتقادی داری بکنی. از هرچه می

خواهی و تشویقش کردم ات بگویی، از هرچه میزندگی

رک و پوست کنده از مسائل بگوید و از ممیزی هراسی 

پرسیدم به خوبی و نداشته باشد. از روز بعد هرآنچه می

ان عزیز داد. یک بعدازظهر هم دوستروشنی جواب می

محمود آمدند تا سخنانی در مورد  سپانلو و مجابی به خانه

او بگویند که در فیلم هست. ابراهیم یونسی فرد دیگری 

بود که در زندگی محمود نقش مهمی داشت. از ایشان هم 

وگویی گرفتم، چون هم دوست صمیمی محمود بود و هم جزو دوازده افسری که به جرم عضویت در حزب گفت

آورده است. به « هاهمسایه»محکوم به مرگ شدند و محمود کاراکتر او را با نام ستوان یونس در کتاب  ایرانۀ تود

ها دو ساعت و بعدازظهرها هم دوساعت با او گفتگو هرصورت، حال محمود خوب و مساعد نبود. ما صبح

یکا برگشتم و محمود سه ماه بعد کردیم. بیشتر از آن توان نداشت. من دو هفته بعد از فیلمبرداری به آمرمی

 .درگذشت

 نامی که برای این مستند انتخاب کردید چه بود؟ تِعلّ

ابررررراهیم یونسرررر ی فرررررد دیگررررری بررررود کرررره در زنرررردگی 

محمررررررررود نقررررررررش مهمرررررررری داشررررررررت. از ایشرررررررران هررررررررم 

وگویی گررررفتم، چرررون هرررم دوسرررت صرررمیمی گفرررت

محمررررود بررررود و هررررم جررررزو دوازده افسررررری کرررره برررره 

جررررم عضرررویت در حرررزب ترررودۀ ایرررران محکررروم بررره 

مرگ شدند و محمود کاراکتر او را با نام ستوان 

 آورده است« هاهمسایه»یونس در کتاب 
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آزار، شریف و افتاده بود. به هیچ وجه در پی روابط عمومی، مطرح کردن علت ساده است. احمد محمود مردی بی

یک هنرمند  دیگران نبود. او نمونه خود، این و آن را دیدن، طلب نقد کتاب و داستانش را کردن و یا ابیت و آزار

ها شد. در فیلم خواستم نشان بدهم که چنین نویسنده و بزرگ ایرانی است که در قرن بیستم قربانی حکومت

هنرمند بزرگی هم از نظر مالی، هم از نظر فکری، هم از نظر جسمی مورد ظلم قرار گرفته و ظلم بزرگی به چنین 

 .استعداد بزرگی شده است

 داد؟برداری پیشنهاد میمستند چقدر طول کشید؟ خودش هم در زمان فیلم ساختِ

دانی چه گفت تو خودت میمن گذاشته بود. می داد و همه چیز را به عهدهبرداری پیشنهادی نمیاو در موقع فیلم

متوجه کنی. ساخت این مستند بیش از دو سال طول کشید. علت آن بود که وقتی من به آمریکا برگشتم می

شاد باد( خواستم با فیلمبردار دیگرم، بهروز )که برادرم بود و روانش  هایی را کم دارم. از نیمهها و فیلمشدم عکس

پدری محمود فیلم بگیرد و برایم بفرستد. به  وگو کند، از اهواز و خانهبه اهواز برود و با برادر احمد محمود گفت

  .خورم که چرا او نماند تا فیلمش را ببیندم آماده شد. چقدر تأسف میفیل 3440هر صورت بعد از دو سال در 

های نقشهازاش، نویسیرمان مندِساخت محمود ازشگردهای دقیق و ،فیلمیتی ازاهمّحائزِ در بخشِ

 .کردههایش زندگی میتبا شخصیّرسد که انگارزند؛ به نظرمیمیها، حرفتشخصیّ ۀها و شناسنامداستان

ها را در های تو بسیار است، چطور آنها در داستانآخر فیلمبرداری از محمود پرسیدم تعدد شخصیت روزهای

ها را در بهنت نگه داری، آیا جدولی داری، ساختمان توانی تصویر و نقشهکنی، چطور میهایت هدایت میداستان

را بیاورد. « صفر درجه مدارِ»کتاب  فت نقشهای؟ ناگهان فریاد زد: بله، و به پسرش گای داشتهکلیدی داری، نقشه

ها را در هر جدول نوشته بلند کاغذی آوردند و پهن کردند که ما از آن فیلم گرفتیم. محمود شخصیت یک لوله

بود، مشخصات هر کدام، سال تولدش، سال ازدواج، مرگ و همه چیز را به طور مرتب و سال به سال در جدول 

ها کمک کرد تا نشان بدهد ها نکرده بودم. پیدا کردن آن نقشهن کار را برای رمان همسایهنوشته بود. ولی گفت ای

د برخی از مجدّ محمود از چاپِ. کندهایش را مدیریت و رهبری میای همچون محمود چگونه داستاننویسنده

 .دانستتری میموفق نویسِکرد و خودش را رمانهای کوتاهش امتناع میمجموعه داستان

ای کوتاه خوب وجود دارد که خبر از ظهور نویسنده او تقریباً یک قصه های اولیهداستاندر هرکدام از مجموعه

های کوتاه او کلیدی است برای ورود به دنیای پیچیده، شگرف و رنگارنگی دهد. داستانبزرگ در ادبیات ایران می

هایش مقایسه های کوتاه او را با رمان. اگر قرار شود داستانیابدهای او شکل کامل خود را بازمیکه بعدها در رمان

های کوتاهش مقطعی از تجربیات و حوادز زندگی او را در صفحاتی اندک بینیم هر کدام از داستانکنیم می

آماده کند. به طور « هاهمسایه»بینیم او مشغول تجربه است تا خود را برای زمین زدن دهد و باز مینشان می

بازتابی است از خود احمد محمود و من بسیار متأسفم که این اثر از زمان شاه توقیف شد « هاهمسایه»خالد  کلی

ای بر آن بنویسد و بگوید که کتاب با توجه به یعنی فقط یک چاپ داشت با دو شرط که یکی محمود مقدمه

صورتی که داستان در مورد  شرایط معاصر یک داستان تخیلی است و مربوط به شرایط آن زمان نیست؛ در

کودتای بیست و هشت مرداد و ملی شدن صنعت نفت است یا تعدادی چیزهای کوچک را عوض کند. به هرحال 

احمد محمود قبول کرد، امیرکبیر آن را چاپ کرد و هزاران نسخه از آن فروش رفت اما ساواک اجازه چاپ دوم را 
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که شخصیت بلورخانم را از کتاب دربیاید که محمود حاضر نشد و باز نداد. بعد از انقالب هم وزارت ارشاد خواست 

 .این کتاب اجازه چاپ پیدا نکرد

های کوتاهش راضی نبود، چون به هر حال کارهای محمود همچنان که در فیلم هم گفته از برخی از داستان

سندگانی هستند که کارهای اش خوب نباشد. البته نویای ممکن است کارهای اولیهآغازینش بود. هر نویسنده

ها و پسرک ای بود که در کار خودش پله پله به تکامل رسید و از غریبهاولشان خوب است اما محمود نویسنده

 .ها و بعد هم مدار صفر درجه و درنهایت درخت انجیر معابدبومی فراتر رفت و رسید به همسایه

نویس ما بعد از مشروطه است. یعنی ما کسی اجتماعی ترین نویسندگانترین و بزرگاحمد محمود یکی از مهم

مثل احمد محمود در ردیف خودش نداریم. از نظر تعدد کاراکتر در کارهایش مثل داستایوسکی و تولستوی است. 

ها های مختلف آنها و گویشهاش این همه کاراکتر داشته باشد و زبانباز ما کسی را نداریم که بتواند در رمان

بعدی باشد، هم گویا و هم رسا و در عین حال کاراکترها قوی و پررنگ باشند، نه اینکه مصنوعی و تک هم خوانا

توانست بشنود و ضبط کند و درست از کلمات استفاده کند و ای بسیار قوی داشت همه چیز را میباشند. حافظه

کنم زن در آثار احمد محمود است. زن  خواهم به آن اشارهمهم دیگری که می در دهان کاراکترها بگذارد. مسأله

گوید هایش میآلمانی است که در فیلم-در آثار احمد محمود مثل آثار ماکس اوفولس کارگردان بزرگ فرانسوی

گذارند و ها قربانی مردها در طول تاریخ هستند. یعنی قربانی برتری و حاکمیت مرد در جامعه که قوانین را میزن

یت کند و خود را در آن چهارچوب جا دهد. احمد محمود هم وقتی به زن درآثارش ها تبعزن باید از آن

بیند که مردان بر آن حاکم هستند و به زنان تحمیل هایی میپردازد خطای زن را ناشی از قوانین و چهارچوبمی

در آن پرورش پیدا  آید که زنای میآید، از درون جامعهکنند. فساد و چیزهایی از این دست از درون زن نمیمی

 .هایش خیلی پررنگ، محکم و جذاب استها و رمانکرده و حاکمانش مردها هستند و این در داستان

اش در ارتباطم و با پسرها و خانواده ،های بسیار زیبایی از او دارمبزرگ هستم، نامه من همیشه به یاد این مردِ

او یک هفته جلوی دوربین من نشست و حرف زد و این فیلم خیلی خوشحالم که این فیلم را در مورد او ساختم. 

  .برای تاریخ باقی ماند

 (1292ی صدا ت نامهمنتشر شده در هفته) سایت ویرگولبرگرفته از: 

 

 ☘☘ ☘ 

 کُشت؟ خودشو جعفر چرا بابا

 _میشود پایین و باال پدرم گلوی سیبکِ_

 !بیاره؟ طاقت میتونه چقد آدم مگه! شنگیگُ پسرم، شنگیگُ

 محمود احمد -ها همسایه

 
 بازگشت به فهرست

 

https://virgool.io/@Atiyeh.Nouri/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF-strqi8wcbrix
https://virgool.io/@Atiyeh.Nouri/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF-strqi8wcbrix
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آن تعریفات   و نثر 66  

 

 آن نثر و تعریفاتِ
 ساییدکتر منصور رستگار فَ

 

 "طفیانوشیروان لُ"یاد زنده زندانِ امِ ایّ نگ، یادگارِر روی سَکاردستی بَ -زئینی تَ عکسِ

 

 نثر یِکلّ تعریفِ 0-0 

از  یکی عنوان به« نثر»از  و مانع و جامع و روشن دقیق ، هنوز تعریفی«نثر» معنای بودن بدیهی با همۀ
ها و قالب اند، حقیقتِگفته« نثر» در تعریف را که و طبعاً آنچه است نشده ارائه سخن دوگانه اقسام
 هساد از نثر مانند نثرِ یا انواعی نوع شامل کند و اغلبنمی بیان کمال را به« نثر» و معنوی لفظی هایجنبه

 شود.می لرسَو مُ

 از اقسام ، و یکیِ نظمبرخالف منظومو غیرِ پاشیده ، سخنِپراکنده معنی به است عربی صفتی در لغت« نثر»
 شعر . در مقابلِ سخن دوگانۀ

 که تاس و مستقیم راست معنی ، بهاست مشتق Proversaیا  Prosa اصالً از کلمه که Prose در انگلیسی
 ، مستقیمو قافیه از وزن عاری سخنِ و به است فارسی در زبانِ رایج« طلقمُ»و « لرسَمُ» معنای همان به درست
 فوق تعاریف به گیرد . با توجه:( قرار میVerse) :( و نظمPoetryشود و در برابر شعر )می ، گفتهو صریح
« پراکنده» آن اصلی معنی یا شعر( که نظم ِ)در مقابل است سخن دوگانهۀ ز اقسامِا نثر یکی» که گفت توانمی

استاد نظر  رود. بهکار می به منظوم کالمِ منثور در مقابل ( قرار دارد و طبعاً کالمِپیوسته معنی )به در برابر نظم
 نثر را در معنی توانو می و ضد یکدیگرند ، قسیماصطالحی در معنای و هم لغوی در معنای هم نثر و نظم همایی
یا  و تعجب ، پرسشو حکم خبر، فرمان از قبیل گفتار دانستو  سخن و نوشتاری صورتِ مکتوب»...  آنعامّ ِ

 «. است دیگران ایضمیر خود، برمافی ، بیاننوشتن ها از اینآن نویسند و هدفیکدیگر می به مردم که مکتوباتی

باشد و  و قافیه وزن و بدونِ پیرایهبی شود کهمی گفته مکتوب سخنی، بهدر اصطالح« نثر»، ترتیببدین
 این به گردد و با توجهمی )یا شعر( بیان با نظم متفاوت روشی به و نویسنده گوینده مقاصدِ وسیله بدان
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)یا  نظم ، در برابرِو قافیه از وزن نبودن، برخوردارکالمبودنِیعادّ خود از نظرِِ عامّ ، نثر در معنایتعریف
 :زیر است هایویژگی گیرد و دارایشعر( قرار می

و  و روشنی با وضوح و معانی مفاهیم در آن ها کهجمله ، با توالیپیوستههم ، بهو مکتوب ساده است کالمی. 0
و  و مستقیم گردد و راستمی ارائه و انحرافی قطع گونههیچبی شود و معانیمی بیان فکری و با نظم رسایی
 رود .می پیش به قواعد زبان مطابق

و جواهر  و معنوی لفظی هایو صنعت ، قافیهوزن قیود شعر، یعنی از همه که و مکتوب ساده است کالمی. 2
)یا  نظم هایویژگی با سلب شعر قرار دارد یعنی ، در مقابلو هدف و معنا، قالب لفظ و از حیث د استآزا شعری

 شود.می شعر( تعریف

 که و محاوره گفتگو با تخاطب زبان بر شیوه است خود مبتنی و اساس صورت تریندر ساده که است کالمی. 3
 تدریج به ادبی هایشود، تأثیر سنتمی افزوده بر عمر آن و هر چه است زبان طبیعی از اختصاصات بسیاری دارای
خود،  وجود آمدن به در دوره زبان و معمول معموالً با کاربرد طبیعی سازد ولیگفتگو دور می را از زبان آن

 است تو دریاف فهم قابل سادگی ، بهزبان اهل زرگو خرد و ب و عام خا  ، برایمعنی . نثر در ایناست هماهنگ
 نثرِ» چون هایینام و بدان دانست مردم عادی گفتارِ« قلمِ ِلفظ»یا « مکتوبو رسمیصورتِ»را  آن توانو می
 داد.« متداول نثرِ»و « ایمحاوره نثرِ»و « عامّ نثرِ»، « طلقمُ»و « لرسَمُ»و « ساده

 .است دیگران به نویسنده فکر و اندیشۀ طبیعی ، انتقالعام معنای نثر در این دفه .4

 مردم برای شود کهمی انتخاب زبان هایاز واژه دسته آن از میان طور طبیعی به« الفاظ»نثر،  نوع در این .5
 .است معنی بیان تنها وسیله و لفظ تر و رساتر است، مناسبمعانی بیان آشناتر و برای

« نثر»در  دارد و معموالً الفاظی هاییتفاوت« گفتار»رود، با لحنِ کار می به« نوشتار»یا « نثر»در  که الفاظی. 5
تر و زیباتر از آهنگو خوش است شده ضبط لغت هایو در کتاب تر استرسمی شود کهمی کار برده به

 .است گفتاری لفظی هایصورت

رود، کار می ، بهاست مربوط انسان با زندگی نوعی به که ایفکر و اندیشه هرگونه بیان نثر برای از آنجا که. 7
 .تر از شعر استنثر، بسیار وسیع روزمره و اجتماعی طبعاً کاربرد عمومی

 و ادای ساده بجز بیان مقصد و مرادی را در آن گوینده داند کهمی بهار نثر را عبارتی الشعراءملک مرحوم. 8
 زیردستان به بزرگان و دستورالعمل کشوری باشد مانند قوانین نبوده درونی و هیجانات از احساسات خالی قصدی
یا  و شغل حادثه دهد یا گزارش شرح کسی به کسی که یا پیغامی واقعه و ماجرای فرودستان نوشتن و قصه

 نباشد . بیرون ها از سادگیگفته این مجموعه . کهحالی و حسب سرگذشت

باشد  نشده وزن رعایت در آن کنند کهمی اطالق ادبا، نثر را بر سخنی»... نویسد:، می استاد فروزانفر شادروان. 9
را  ، آناست متداول مردم میان امور معیشت اصطالح در باشد که شخصی هایصحبت اگر از قبیل سخن و این
نامند و می کنند، خطابهالقاء می با حضور جمعی در امور مهم بزرگ اشخا  را که گویند و سخنانیمی محاوره
و  کتابت مانند، بهفهمی هم به متداوله نقوش توسط دیگر، به یا اغراض راه دوری واسطه را به آن مردم آنچه

 را به ادبا آن که است سوم ، قسماست نظر و بحث موضوع اکنون آنچه قسم سه اند. از اینکرده مرسوم نویسندگی
ِ در محاورات زیرا انسان تر استمشکل ، از همهقسم این که است کنند، بدیهیمی استعمال نظم ، در مقابلتنهایی
اگر  که طوری گوید بهافتاد، می کوشد و هر طور اتفاقآنها نمی و حسن کند و در انتظام، کمتر فکر میهروزان
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آنها  که یا ادبی یا سیاسی قضایی دهد، مگر در محاوراتمی را از دست شود، معنی متوجه لفظ طرف به یکباره
، سخن سنجد کهرا می آن کند و ابتدا و انتها و ترتیبمی ود دقتدر گفتار خ هستند و گوینده جزو سخنرانی هم

 .است کم هم از گفتگو دشوارتر و سخنران سخنرانی جهت مورد ایراد نگردد، از این

 گوینده و حرکات آنها اشارات در اثبات که است معانی زیرا بعضی است دشوارتر نویسندگی از این                    
 برای خود، گوینده در سخنرانی نماید و همچنینمی را رد یا اثبات اصوالً موضوعی گاهی بلکه نیست دخالتبی
 تنظیم را باید طوری و ناچار سخن حاضر نیست وقت همه و نویسنده ، حاضر استیا توضیح خصم حجت دفع

 محفوظی صورت سخنرانی بر این نشود و عالوه واقع مورد اعتراض هم حدینباشد و تا  محتاج توضیح به کند که
 است تا ممکن کند کهمی کوشش و نویسنده اوست معیار عقل هر کس ماند و نوشتهمی ها باقینوشته ندارد ولی

و  مشکل دیگر نویسندگی و جهات تجه او نباشد. بدین گرفتاری مایه کند و بپروراند که تنظیم مقصود را چنان
 .« است کم نویسندگان عده

 شنیداری نخست ، کارینوشتن صورت ها بهگفته ثبت و سپس نویسد: گفتنمی عالء نوری اسماعیل .01
از  شعر از غیر شعر هم ما در کار تفکیک نخواهد بود که عجب پس ( است)بصری دیداری ( و سپس)سمعی
 ، در جنبهپیکر کالم که باشیم برده و پی باشیم آغاز کرده کالمی کارهای انواع حسی هایمشخصه تفکیک
. قاعدهو بی نظمبی صورت به کند و گاه ( تجلی)= موزون و باقاعده منظم صورت تواند بهمی خود گاه صورتی
( )یا پیکر فیزیکی صوری جنبه به آید فقط پیش است توانستهمی کالمی وزهدر ح که تفکیکی نخستین سانبدین
گذرد، می چه کالم معنایی در جنبه اینکه به نیز کاری عروضی دستگاه و سازندگان است داشته توجه کالم
 یا باقاعده کالم آنها، پیکر صوتی ر شناختاند، و دکرده کالم پیکر صوتی به خود را معطوف توجه اند و کلنداشته
اند اما خوانده« نثر»را  قاعدهبی و کالم« نظم»را  و موزون منظوم است کالمی که باقاعده ، کالمقاعدهو یا بی است
را « نثر»و « شعر» هایهنباید واژ یعنی است منطقاند بیو در برابر نثر قرار داده نظم جای را به« شعر»چرا  اینکه

شود نمی بنابراین نوشت« نثر» شود بهشعر سپید را می که ایمپذیرفته قرار داد مخصوصاً امروز که هم در مقابل
مقصود  بیشتر رسانای« نثر»، در برابر «نظم» از واژه استفاده ولی متضاد دانست را دو مفهوم« نثر»و « شعر»

دارند و  توجه پیکر کالم صوتی جنبه و نثر به نظم هایواژه دارد چه توجه کالم صوری انواع هب که است کسی
 را به کالم« شعر»و « داستان» چون هاییواژه آنکه کنند حالمی تفکیک را از هم کالم انواع جهت از این فقط
 شعر در قلمرو پیکر کالم تعریف کنند اما از آنجا کهمی ( تقسیمو گروهد )در اینجا به چند گروه به معنایی لحاظ
را « نظم» دهند تعریف دست از شعر به اند تفریقیهرجا خواسته که است ایجاد شده اغتشاش گنجد ایننمی

و شعر  است داده تقلیل المک صوتی جنبه شعر از غیر شعر را به تشخیص قیس شمساند و مثالً بوده آن جانشین
 کشیوجود خط نیز به شعر نیمایی باشد. حتی و مقفی االبیاتمتساوی که است دانسته« موزون کالمی»را 

از  و عدول عروضی هایتعداد تکرار و پایه تساوی زدن هم نبود و جز در به شعر و غیر شعر قائل بین قاطعی
و در آنجا  برنداشت قدمی از آن و مانع و جامع دقیق نظری شعر و ارائه تجدید نظر در تعریف برای، قافیه جایگاه
شعر از غیر شعر بود اما تا  تشخیص در راستای ضابطه ترینمهم عروضی از اوزان گیریبهره یا عدم استفاده هم

تنها شاملو  شعر وجود نداشت تشخیص برای دیگری معین عینی )شعر سپید( جز وجه شعر شاملو پیدایش
نثر  را از سطح و در آثار خود، کالم یافت شود دست عروضی وزن بتواند جانشین که ملموس عنصری به توانست
داد  و نشان ایز ساختمتم آن ، شعر را از نثر و انواعزبان خاطر نوع ارتقاء داد و آنها را به ادبی و قطعات ایروزنامه
باشد باید از  داشته فرق و عادی رایج با زبان آنکه اما برای نیست عروضی موزون شعر لزوماً سخن اگر چه که
 یافته بیهقی تاریخو  مقدس کتاب هایرا در ترجمه زبان برخوردار باشد و شاملو این فاخر و غیر روزمره زبانی
 خالقه کار نیز قدرت در این . اما گوییاست شدهنمی ما، شعر شمرده ادب تاریخ در تمام در آنچه یعنی است

 و رد این فاخر دانست زبانی سطح به روزمره زبان را ارتقاء سطح آن توانمی شود کهمی خالصه شاعر در کاری
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....؟ نیز  تفاخر زبان نیست آن ناپذیر پیدایشعدول عر و شروطجزء گوهر ش عروضی اگر وزن که باید گفت حال
 شود. شعر شمرده از ماهیت تواند جزیینمی

 ، مهمترینو نمایش و روایت و حدیث با داستان شعر را در مقایسه اینکه نیز ضمن پرویز آشوری                    
داند اما نمی بیرون سفر راستین از حوزه را هم و فلسفه نویسیو تاریخ مایشو ن داند اما داستانما می هنر زبانی
 :ها عبارتند از اینکهنشانه تواند معناً شعر را از نثر جدا سازد، اینمی دهد کهمی دست از شعر را به هایینشانی

 .است و حسی عاطفی هایبرانگیختی . شعر سرزمین0

 آید.شمار می به شناسیزیبائی در زمینه هودیش ای. تجربه2

 .ناپذیر است گریز و منطق . عقل3

 ها دارد.ناسازه و نماد و گاه و کنایه سرشار از ابهام . زبانی4

 .است . سرشار از شور جنون5

 نثر  ادبیِ مفهومِ 2-0 

و  در قید وزن که است شود، سخنیمی خوانده« رنث» ادب اهل در زبان آنچه که معتقد است کوبدکتر زرین
 Literary) تعبیر ادبی یک متضمن تا وقتی هم عادی اما محاوره در شعر، محدود نیست معمول قراردادی آهنگ

Expressionشعر و نثر  بین که است امری« تعبیر ادبی»، شعر باشد، نیست در مقابل که ( نباشد، نثری
 نباشد از محدوده باشد و خواه موزون را خواه کند و سخنممتاز می محاوره هر دو را، از زبان و آن است شترکم

شعر و سایر  ، مثلادب در نزد اهل شایع در مفهوم« نثر» گونه آورد. بدینمی بیرون عادی و تعبیرات ادراکات
و  لفظ»تقلید،  همانند شعر، وسیله و در اینجا هم است لفظ ر ارسطوییتقلید در تعبی ، نوعیکالسیک هنرهای
یا « شعور» به مربوط از مفاهیم« تعبیر ادبی» . بعالوهاست و ایقاع از قید وزن شعر، فارغ اما برخالف است« عبارت
 و خاصیت« ضبط قابلیت» کند بلکهنمی آن ادبی را وارد قلمرو مفهوم« نثر» تنهایی به« خارج واقعیت»
 تقلید در مفهوم متضمن که را در حدی تعبیر ادبی هر چند هم« نثر». اما است شرط نیز در آن« تأثیرانگیزی»

تعبیر »بر  ماند و با مجرد اشتمال، مقید نمیزمینه در آن و اصالت ابداع کمال گیرد بهمی باشد، برعهده ارسطویی
 کند.می خود حفظ دهد، برایمی آن به و آهنگ وزن از تقید به آسودگی را که جا، آزادیی، همه«ادبی

 و جلوه زندگی ، روحگونه یک ، تقریباً بهیا غیرموزون موزون ، در کالم«ادبی تعبیرِ»بر  هر تقدیر، اشتمال به
و  ضبط آید و قابلیتمی انسان روزانه در تقریر نیازهای را از آنچه د و آنکنمی را منعکس انسانی و اخالق طبیعت
از  اجتناب - است آن شرط و آهنگ وزن تقید به عدم که -تعبیر  گونه این سازد، اما الزمهندارد، جدا می نقل
 و قافیه وزن از آنچه پیروی تعهد به با عدم فقط است« تعبیر ادبی» از مقوله که . نثرینیست هم و دلربایی بالغت
کند اما می سلب را از آن و روانی سالست نکته شود و اینرا اقتضا دارد، از قلمرو شعر جدا می در شعر، آن معمول
را  التزام این« نثر» عالوه کند. به از تصویر و مجاز اجتناب کند کهنمی الزام بر وی و نظم وزن تقید به عدم این

راکد و  سطح در یک انگیزد، هموارهرا برمی نوازد و خیالرا می بوق که تعبیری از هرگونه با اجتناب ندارد که
بخشد اگر می و جاببه نثر را تا حد شعر لطف که ای، سیر کند و نویسندهعادی محاورۀ زبان به نزدیک نازل
او را  و تصویر، کالم موسیقی این که بیافریند مادام خویش در بیان و تصویر هم موسیقی ، نوعیفیتکلّ هیچبی

 .نیست اعتراضی ، بر وی«نثر» قالب به التزام نسازد، از جهت و قافیه وارد قلمرو وزن
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کند اما حد  تبدیل ممنوعه شجره ند نثر را بهتوامی در تصویرپردازی و افراط در تصنع استغراق نویسنده برای
 دارد و مغایر با فصاحت نام« ضرورات» که با تنگناهایی شعر مواجه نثر را مثل که است شرط آن به معتدلش
 بر وجهی خود را همواره سخن نیست ملزم اینویسنده و هیچ شاعر مجاز است مثل هم نویسنده نکند، برای است

 .کنند درک یکسان را به آن و عامی از عارف طبقات تمام تقریر کند که

 کند:می تعریف تطور نثر قرار دارد چنین مرحله در نخستین را که« مرسل مکتوبِ نثرِ» دکتر خطیبی آقای

شود و می بیان و منطقی فکری با نظم و و رسایی و روشنی با وضوح و معانی ، مفاهیمدر آن که است کالمی»
 پیوندند و معانییکدیگر می به دستوری موازین با مراعات ، جملاست معنی بیان در آن لفظ تنها وظیفه

 ، بر مبنایجمل و فصل روند و وصلمی پیش به و مستقیم شوند و راستمی بیان و انحرافی قطع گونههیچبی
 .« استوار است و قواعد زبان طبیعی افکار و روش یتوال

گفتار را  گونهزیرا این نیست مردم روزانه ایمحاوره ، نثر معمولی«نثر»مقصود از  که نیز معتقد است ضیف شوقی
قصد تأثیر  به آن صاحب شود کهمی محسوب از نثر جزو ادبیات چیزی آن کنند بلکهنمی محسوب جزء ادب
، باشد مانند داستان خود داشته تعبیرات و زیبایی کالم ریخت به خا  ، توجهییا خواننده در شنونده گذاشتن
 . نثر فنی یعنی و مصنوع مزین ادبی های، رسالهخطابه

 نثر تعریفاتِ نقدِ 3-0 

 و قافیه ، ثانیاً وزنمتمایز دانست ادبی شعر و نثر را دو نوع تواناوالً نمی ، معتقد بود کهدکتر خانلری . شادروان0
 اند:نوشته . ایشانشعر با نثر نیست تقابل نیز تنها عامل

 علم گفتار و زبان زبان همان کار رود، زبانش به خبری یا ارسال حقیقتی یا بیان امری اثبات نثر اگر برای»... 
 در خواننده بخواهد که ناپذیر. اما اگر نویسندهو تبدیل و معین صریح و محدود با الفاظی میدانتنگ ، زبانیاست
شعر را اختیار کند  و ناچار باید زبان است قلمرو شعر پا گذاشته در او پدید آودر، به تأثیر کند و حالتی طریقی به

 شود ... .می از شعر شمرده او نوعی نوشتۀ حالت و در این

 گونه این وجود دارد اما کار شاعر بیان یکسان همه در بهن که است و صریحی روشن معنی ، نشانهدر نثر، لفظ
در نثر  سازد و بنابراینشعر را خود شاعر می اما زبان است اجتماع و پرداخته نثر ساخته ، زباننیست معانی
 « دهد...می را رواج الفاظ که در شعر خود شاعر است ولی داد و ستد نیست تاد دیگر قابلاف از رواج لفظ همینکه

 از جمله شعری از ضوابط از بعضی اوقات نثر نیز در بعضی که نیز معتقد است میرصادقی دکتر جمال. 2
، از تر شدهادیبانه باشد و نثر هرچه حاکم بر آن سرهیک ضوابط این آنکهگیرد بیمی بهره و سجع ضربآهنگ

 . است گرفته ، بیشتر بهرهعناصر شعری

تعبیر » یک متضمن که در صورتی و غیرمقفی غیرموزون کالم که نیز معتقد است کوبدکتر زرین . شادروان3
 از قیود نظم که است نباشد یا کالمی مقفیو  موزون که است نثر کالمی بگوییم : اینکهنباشد، نثر نیست« ادبی

نثر  از اقسام بر بعضی تعریف این است ممکن زیرا اگر چه است و کلی و مبهم ناقض ولی رایج ، تعریفیآزاد است
 پذیرند، صادقمی را در خود شعری از قوانین بسیاری که و مصنوع نثر فنی ، چونآن انواع باشد، اما بر همه صادق
واقعاً  را که شعر درآورد و سخنانی را در حوزه و مقفی موزون ولی معنیبی تواند کالمیمی و حتی نیست

شود می ، نثر خواندهادب اهل در زبان از شعر جدا سازد. آنچه است پر از جواهر شعری ولی و غیرمقفی غیرمنظوم
 که است آن تعریف این ، اما عیبدر شعر، محدود نیست معمول قراردادی و آهنگ وزندر قید  که است سخنی
 پردازد .می کالم ظاهر و شکل به فقط
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ندارند و  و قافیه نظم از قید وزن یا فراغ التزام برای از نثر و شعر، تعهدی یک هیچ که معتقد است کوبزرین
را تعهد  حد کمال به نیل التزام یک دارند هیچ« و نقل ضبط قابلیت»و « تأثیرانگیزی»در  که در تعهدی حتی
 کنند.نمی

، و بلند آن کوتاه هجاهای باشد، یا مجموعه نداشته وزن که است نثر عبارتی» که باور است نیز بر این شاملو. 4
 نثری دیگری اما این نثر است این« بزدند یونان ّرا در سرزمین کاروانی: »نباشد کوتاهی واحد وزنی به تقسیم قابل
 !شعر است محتوایش که است

 است از صبری تاعفونت

 ایکرده پیشه که

 وهن هاویه به

 .نیست شعر نبودن معنی به نثر بودن یعنی

نثر  طبیعت: »شود کهمی آزاد و مقید نثر و شعر اشاره طبیعت تفاوت نیز به ادبی اصطالحات فرهنگ . در کتاب5
جزء  صناعت گونهنثر این هایسبک اما در برخی نیست و سجع و قافیه وزن چون لفظی صنایع رعایت مقید به
گویند با می« مرسلنثر » آن به که نثر مکتوب شکل ترینساده تفاوت طور خالصه آید بهنثر درمی طبیعت
برخوردار  بیشتری مجال و وسعت از آزادی« نثر»اما  محدود است خا  قیودی به« نظم» که است در آن« نظم»

را از نثر  کند و آنایجاد می را در نظم خاصی و تعبیرات ، الفاظدر هر زبانی که است محدودیت و همین است
 سازد .متمایز می

 که ، معتقد استاست پارسی نثر در ادبِ دربارۀ فنّ ِ ِ نفیسیکتاب خود نویسندۀ که خطیبی حسیندکتر . 5
یکدیگر قرار داد و  در طول نثر را هم انواع کرد و کلیّه شعر، تعریف زاتِو ممیّ مختصات نثر را با سلبِ تواننمی
حدود و قیود  تمامی که یفنّ با نثرِ ،شودتعبیر می عوامّ بالغتِ به از آن که وممفه جز بیانِ را که عادی محاورۀ نثرِ
ِ برابر نهاد و شامل با هم آن کمال کند در درجاتمی رعایت ایفاصله اندک را به منظوم و شرایطِ کالمِ وابطو ض
 مفهومِ به هم ، آناست کامل« عروضی ِوزنِ» ،نظمنثروُ زِممیّ تنها فصلِ که معتقد است ایشان .ساخت تعریف یک
 کند، اما بهمی استفاده شعری و معانی لفظی و صنایع و ازدواج جعنثر از سَ اگر چه که آنِ اخصّ کهو بل خا ّ
« شعر» شود نهمی داده« نثر» نوانع کالم بر شعر، باز بدان حاکم و دقیق کامل عروضی از وزن استفاده عدم دلیل
. 

 از نثرِ نظم زِممیّ تواند تنها فصلِ، میتا حدودی و دیگر قیود لفظی «و قافیه وزن»دیگر  عبارت به                    
دهد یدیگر پیوند میک دو را به آن وجود دارد که زیادی معنوی ِشعر و نثر روابط ا در میانامّ ،آیدشمار  به لرسَمُ

 عروضیِ وزنِ شود که جا نزدیکشعر تا آن به و مفهوم از نظر معنی و هم نظم به لفظی از جنبۀ تواند همو نثر می
 ،نثر و اقسامِ و اسالیب مجال وسعتِ به نثر نیز با توجه شمار آید و در خودِ به کالم دو نوع ز اینممیّ ، فصلِکامل
 نثر باشد، وجود ندارد . اقسامِ کلیۀ بتواند شامل که زیممیّ صلِف

 عروضی با شعر بجز در وزن که شعر است از فنون و فنی از ابواب نثر بابی که معتقد است هم خلدونابن. 7
 ندارد . تفاوتی

وجود دارد و  و مشابهتی ، تناسبآن شرایطو  لفظ انتخاب از جهت نثر و نظم بین معتقدند که دکتر خطیبی. 8
 دارند: همساز را برعهده و نثر، دو وظیفه در نظم کند و لفظمی و شاعر تعیین نویسنده و حدود را بوق شرایط آن
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 .و رسایی با روشنی معنی . بیان1

مغایر نباشد اما در  کند و با معنی بیشتر جلبرا  خواننده توجه که در کالم و هماهنگی تناسب نوع . ایجاد یک3
 شود .می بیشتر در نظر گرفته دارد و در شعر مورد دوم اولویت اول نثر معموالً وظیفه

 یکسان و غرض در شیوه شریکند ولی با هم کلمه کار یعنی شعر و نثر در مایه دارد که نیز عقیده دکتر خانلری. 9
 نیستند .

 نثرِ  و خاصّ عامّ مفاهیمِ 4-0 

 . بدیندانست مربوط و برخورد ادب برخورد زبان تفاوت را به خا ّ و نثرِ عامّ نثرِ تفاوتِ شاید بتوان                 
و  و نظام و با هنجار زبان است و بر بنیاد منطق گرایانهبرون القاعده، علیهستی با جهان برخورد زبان که معنی

 و اندیشه حس امر در خدمت شود یا ایننمی ، استفادهو ابداع از خیال و در آن همراستا و دمساز است قواعد آن
، ثانیاً است گرایانه، اوالً درونبا هستی برخورد ادبی در حالیکه است« دانش»، با هستی برخورد زبانی . حاصلاست
 از عنصر خیال اول و در درجه است مایل از قواعد آن و فرا رفتن پرهیز از هنجار زبان ثالثاً به و گریز است منطق
 و اندیشه دیگر حس عبارت کند. بهکار می و ابداع از گذر خیال و آزمون و اندیشه شود و حسمند میبهره و ابداع
 است و خیالی سابقهنو، بی هائیجهان آفرینشِ ،امر از این و هدف ستا و ابداع عنصر خیال در زیر سلطه و آزمون
 عنوان دارد به بنیادین هاییتفاوت و هنر با دانش هنر است برخورد ادبی و نتیجه هستی بر جهان اشارتی که
 که است اثر زبانی یک« دارد آدابی صحبت که است این درباره سعدی گلستان بخش آخرین» عبارت مثال
 تمدنی هایسرمایه ، با همهآثارش با همه هست ، سعدیدر آن نماید کهرا باز می هستی جهان از همین ایگوشه

 خورد، همیناو پیوند می و آثار زمانه با سعدی ایگونه به و هر چیز که روزگارش و تاریخ اشزمانه و فرهنگی
 ، اما در اینداشت موجود را معلوم تصویر یا انگاره یا کذب ، صدقاز آن توانو می است هستی از جهان شهگو
 ،که کدکنی دکتر محمدرضا شقیفیاز  قطعه

 باران ِ سفرنامۀبرگ آخرین

 است این

 .است چرکین زمین که

 سفرنامه»و « سفر کند»تواند می« باران» در آن شود کهمی باز نموده یخیال جهان از یک ایگونه                    
آنها با  و پیوندهای جهان آن ها و رویدادهایپدیده و دربارۀ« بگوید سخن»خود  هایاز دیدنی و در آن« بنویسد
دهد می اثر را تشکیل ادبی مقال لم، عا، نامش، در کلیتخیالی جهان از آن گوشه و همین« کند داوری»یکدیگر 

. 

 عام نثر در معنی 0-4-0 

 و فاقد یک است نزدیک و شفاهی ایو محاوره گفتار عادی به که مکتوب از کالمی است عبارت                    
 دوردست ، در نواحیغیرفارسی خطی به ، امادری زبان به چند که هایی؛ نثر کتیبهمثال عنوان به است تعبیر ادبی
 قدیم نویسندگان در ضبط که دری غیرموزون عبارات و یا تعدادی است آمده دست به و ترکستان افغانستان
« بیتعبیر اد»آید و شمار می به آن رایج نثر در مفهوم ، از مقولهاست شده نقل فارسی عبارت عین به زبانعرب

 مربوط ایقباله امروز هم و البته باشد، مشهود نیست نثر فارسی به اثری از قصد ابداع حاکی که نحوی در آنها به
 یا اخذ جرائم مالیات اجرای درباره که ایشود، اعالمیهتحریر می در دفتر اسناد رسمی که ملکی خرید و فروش به
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آید اما شمار می به عام در معنی نثر فارسی یابد، از مقولهرادیو یا جرائد انتشار می از طریق لیهنق وسائل به مربوط
 آنها در ادوار گذشته و مشابه نیست بر تعبیر ادبی آن اشتمال در معنی نثر معاصر دری ها نمونهنوشته گونه این

 عام از مفهوم نیز در خارج نثر موجود فارسی هاینمونه ترینقدیمآید و شمار نمی نثر به خا  نیز در مفهوم
و  محاوره ساده زبان به شدن با نزدیک نثر عام رود. بطور کلیفراتر نمی ، از عهد سامانیانعادی نیازهای به مربوط
 شود.می خارج ادبی خا  از مفهوم ایروزنامه عادی بیان

 خاص ینثر در معن 

 ، اما متضمندر شعر نیست معمول قراردادی و آهنگ در قید وزن اگر چه که از کالمی است عبارت                 
ممتاز  محاوره و زبان را از نثر عام ، نثر خا است شعر و نثر مشترک هرچند بین که است« تعبیر ادبی» یک
 شعر و سایر هنرهای را مثل آورد و آنمی بیرون عادی و تعبیرات ادراکات را از محدوده سازد و سخنمی

 ، اما الزمهاست و عبارت نیز لفظ تقلید در آن سازد و وسیلهمی تقلید در تعبیر ارسطویی نوعی شامل کالسیک
 به که راکد و نازلی سطح کوشد تا از یکیم بلکه نیست و دلربایی نثر از بالغت اجتناب تعبیر ادبی تقید به این
 و بیانی روشن صورتی باال ببرد که و پرجاببه لطیف ورزد و نثر را تا حد شعری ، اجتناباست نزدیک محاوره زبان

از  که وقتینثر تا  صورت ، در غیر ایناست گرفته خدمت را به خاصی هاییتعبیر و ایجاز، جاببه رسا و با قوت
 نثر، تحقیق دوگونه این بین . خلطاست مند نباشد، نثر عامبهره فوق برخوردار نشود و از امتیازات تعبیر ادبی
در  تحقیق از لحاظ نثر کهن هاینمونه کند، زیرا اگرچهرا دشوار می نثر فارسی هاینمونه ترینقدیم درباره
 آن نثر ناظر به بررسی که ادبی تاریخ ، اما از نظرگاههست هم فوائدی متضمن تور زبانو دس اللغهفقۀ مباحث
 . نیست ایمالحظه فوائد قابل متضمن است

 نیز بود و این نثر ادبی ، شاملغیر از شعر و موسیقی ایرانی فرهنگ ، معتقد بود کهکوبدکتر زرین                    
و  و حماسی و تمثیلی آثار اخالقی تعدادی ، شاملزردشت آیین به غیر از زند و اوستا و سایر آثار مربوطنثر 

کردند و می آنها اهتمام در حفظ اسالم به و گروندگان نداشت زردشت پیروان به اختصا  بود که هم تاریخی
از  پیش از ادب دری و ادب قرار گرفت نیز مورد استفاده ر شعر دریشد و بعدها د ترجمه عربی از آنها به بعضی
و  پردازیقصه به مربوط هایفاقد سنت اگر چه فارسی کالسیک نثر دری ترتیب برد. بدین فراوان استفاده اسالم
 توسعه در اروپا نیز حاصل ادبی یهاگونه زیرا این دانست آن امر را نقص ، اما نباید ایناست نویسیداستان
 هم و داستان رود، اما قصهفراتر نمی و از عهد روشنگری است بوده بورژوایی جامعه و بسط عامه حکومت تدریجی
 به بطیها رقصه گونه این رسد ولیمی از اسالم پیش به دارد و حتی طوالنی سابقه ایران گذشته در ادب نوعی به

تعبیر » از آنچه هم حال در عین ، کهموجود نثر فارسی نمونه ترینندارد و قدیم غربی نویسیرمان هایشیوه
فراتر  سامانی ، تقریباً از دورهاست داهیانه و ابداع علم نوعی و غالباً متضمن نیست شود، خالیمی خوانده« ادبی
 .رودنمی

 آنها هایعر و تفاوتنثر و ش 5-0 

 ، شعر را کالمشعر و نثر است آنها به ، تقسیمگرفته انجام در آثار ادبی که تفکیکی ترینقدیم»...                  
نیز بود، قید  قافیه متضمن شعرشان که هاییملت . میانناموزون دانستند و نثر را کالمیا منثور را می موزون
شعر نبود  تعریف ها الزمهاز ملت قید در نزد بسیاری این که دانیمشد، اما می افزوده موزون بر کالم هم« مقفی»

 آنها را به اسالمی بعدها در دوران که باستان شعر ایران و شاید در انواع و التینی در شعر یونانی چنانکه
 .است وجود نداشته افیهکردند، ق موسوم« السکوی»و « خسروانی»
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 خواجه قول به شعر افزود که را در تعریف« تخییل»نشمرد و قید  را کافی تعریف این ارسطو                    
 از او پیروی بعضی اسالمی و حکیمان از وجوه بر وجهی باشد در نفس ، تأثیر سخن، مراد از آنطوسی نصیرالدین
 ماند. باقی و قافیه وزن و گاهی وزن شعر و نثر، همان میان باتی ، فصلو نزد عامه در عرف کردند، اما

« نثر» کلمه طرف از یک ، زیرا کهمتمایز دانست ادبی دو نوع توانشعر و نثر را نمی حال با این                    
 شود، از جانبمی ندارد نیز اطالقادبی جنبه که از مطالب بسیاری، بر است از ادبیات قسمتی شامل همچنانکه

 تأثیری یعنی انگیز نیستخیال که منظوم ، بسا عباراترا در نظر بگیریم سخن و ساختمان دیگر، اگر تنها شکل
شعر  ترینمانند لطیف که تهس و آثار منثوری هست اثری چنین دارای که ندارد و بسا آثار غیرمنظوم در نفس
 شود.می نفسانی ایجاد حاالت گذارد و مایۀاثر می خوانند و شنونده در بهن

از  بسیاری در ادبیات که« شعر منثور»و « شعر آزاد» در روزگار اخیر با رواج گذشته از این                    
شعر و نثر حدّ  میان هم کالم ساختمان ، دیگر از جهتاست افتهی و عالی برجسته هاینمونه جهان کشورهای
 داده از دست زمان شعر و نثر اعتبار خود را در این مشخص دو نوع به آثار ادبی تقسیم و بنابراین نیست فاصلی
 ...«. است

 در موارد زیر باز نمود: تواننثر و شعر را میِ  مهمّ هایتفاوت

 اند پاسخداده مسأله این به نظرانصاحب که هاییجواب ترینو دقیق تریناز کهنه»...  0-5-0                     
، از نثر جدا دو صفت همین را به داند و آنمی«  انگیزیو خیال و جوهر شعر را تقلیدگری ماده» که است ارسطو
شعر » مکتب طرفداران که از جوابی یک هیچ که است شده داده مسأله این هنیز ب دیگری هایکند ... جوابمی
قواعد  به که است شعری« ناب»یا « شعر سره». مراد از انگیزتر نیستتر و شگفتاند، تازه( داده)یا شعر ناب« سره

( Bradley) ، آزاد بماند، برادلینثر است خا  که قید و بندهایی پایبند نباشد و از آن ادیبان و بالغت فصاحت
 همان را جز به معنی آن باشد که چندان تناسب آن و معنی صورت میان» داند کهمی را شعری یا ناب شعر سره
 «.کرد ...  نتوان ، بیاناست شاعر گفته که صورت

شعر  را نمونه پو آمریکاییاشعار ادگار آلن که ایرلندی و نویسنده ( ، ادیبG.Moore) مور جرج                    
 برمون عقیده به« آزاد است فکر بر لفظ اکثر از قید برتری« پو»اشعار »گوید: داند، میمی و ناب سره
(A.Bremond« )چند مانند افکار و  نباشد، و از عناصر و اجزایی نثر پاک از شائبه که شعری ، یعنیشعر عادی

حد و  به که است امری« شعر ناب»، اما در هست امور در نثر هم و اکثر این است شده ترکیب و عواطف خیاالت
از نثر  بکلی آن ندارد و جوهر و ماده تحدید و اشاره و قابل محسوس ، وجودیواقع آید و در عالمدر نمی رسم

« شعر ناب» باشد وجود ندارد. بنابراین و التباس اشتباه و قابل با نثر مشترک که چیزی چهی و در آن جداست
 ... «. آزاد است باشد بکلی نثر داشته رنگ از هر چه که است شعری

دانند و برتر می ادبی هایو اسلوب قوانین ، شعر را از تمامیا سره شعر ناب در مکتب ترتیب بدین                    
 لغت ارباب تحلیل به شعر ناب شمارند و معتقدند کهفراتر می و خیال و حس و از عقل سخن فنون را از همه آن

 گنجد.نمی فلسفه اصحاب ندارد و در حوصله حاجت

 چیزی شرح شود و یا بهمی واقع معرفت عموضو آنچه دارند که عقیده ای، عدهدر مقابل 2-5-0                     
و  شعر، اما جوهر شعر، تنها موسیقی نه دارد، نثر استشور و وجد وا می دهد و بهمی را تکان پردازد و خوانندهمی
 که نیست نیز از اموری و آهنگ موسیقی ، بنابرایننیست خالی و موسیقی از آهنگ نثر هم چون نیست آهنگ
 باشد. داشته شعر اختصا  به فقط
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تواند کار ببرد، می آنها را به اینکه ، زیرا شاعر بدونجوهر شعر نیست هم و قافیه وزن 3-5-0                     
و  عر استو جوهر ش روح به خود بسته و قافیه وزن وجود و حیات عالوه القاء کند. به خود را در نفوس الهامات
 و تأثیری نیز جوهر شعر نیست و قافیه وزن ندارد بنابراین ایفایده و قافیه نباشد، وزن شعر در سخن روح آنجا که
 به بلکه نیست و وزن آهنگ و حتی یا قوافی الفاظ و زیبایی آهنگیخوش سبب دارد تنها به شعر در انسان که

 هادی هایسیم مثابه به و عبارات الفاظ و در حقیقت در آنها هست که است ایاودانهمرموز ج خاطر نیروی
 سحرآمیز است آسایبرق نیروی گذرد و همیناز آنها می که است برقی جریان سبب آنها به اهمیت هستند که

 سازد.جدا می رو شعر را از نثر بکلیکند و قلممی شعر تبدیل و کلمات الفاظ نثر را به الفاظ که

بخشد می شاعرانه ، جنبهو نثری عادی و عبارات الفاظ به مرموز سحرانگیز که نیروی آن 4-5-0                     
 ا بهآسبرق جریان عبور آن که است و احساسات و عواطف ، افکار و معانییابد و ناچار محیطنمی در خأل جریان
 ، اما در حقیقتنیست و الطائل ، عبثو مضمون در شعر، معنی اگر چه بخشد. بنابراینشعر می و جلوه آنها رنگ
 رنگ شود و آنها را بهمی مرموز در آنها منعکس فروغی درخشش هستند که هاییهر دو شیشه و معنی لفظ
 آن معنی شعر به و جمال ، لطفاشعار هم ترینو عرفانی ترینسفیدر فل حتی ترتیب آورد بدیندر می« شعر»

 که سحرآمیزی نیروی آن وقتی و فقط است وابسته است و معنی جز لفظ که -دیگر  امری و به نیست وابسته
نثر  از کدورت هر چه سخنبخشد و در می ، هر دو را فروغو معنی کند، لفظمی تجلی ، در کالمجوهر شعر است

نثر  از تصرف ، کالمحالت شود و در اینمی جوهر شعر تبدیل صفای رود و بهمی باشد از میان نثر مانده و آالیش
 آید.شعر در می حوزه گردد و بهمی خارج

و  دارد تنها لفظ اهمیت در شعر آنچه که داشت ( عقیدهA.Bremond) «برمون» 5-5-0                     
شعر  اساس تعبیر کرد که« جادویی نغمۀ» به توانمی از آن که است آساییمرموز برق نیروی بلکه نیست معنی
در هر  دارند که عقیده بخشد. او و پیروانشمی تأثیر و سحر و افسون آن کند و بهمی شعر تبدیل و نثر را به است
یا جزء  نثر منظوم در حقیقت که و ظاهری معمولی معنی وجود دارد: یکی متفاوت معنی دو گونه ایمنظومه
، آن مهم شود و معنیمستفاد می منظومه ابیات از مجموعه رفته هم روی که معنی و دیگر آن است آن آلوده
 حکمت به از آن که است سرّی همان آید و اینبرنمی آن ادراک از عهده او کسی جز شاعر و امثال که است همان

 شود.تعبیر می و سحر شعر و بیان

و  بند نیستپای گذشتگان قواعد و اصول با نثر ندارد و به مشترکی وجه هیچ شعر ناب 5-5-0                     
سر و کار دارد و کار  و الهام نباشد، زیرا شعر با کشف خالی ابهامو  نثر، باید از غموض برعکس و ناب شعر خالص
کند شعر را از نثر جدا می آنچه . بنابرایناست متکی و الهام کشف ببرد نیز به خواهد از شعر لذتمی که کسی

 عبارتند از:

 .در معنی و ابهام بر غموض اشتمال و در بیان و روشنی شعر از وضوح اجتناب 0-5-5-0                    

 .است در نثر رایج که اجزاء سخن بین منطقی شعر از ارتباط اجتناب 2-5-5-0                    

 آید.شمار می عناصر نثر به که و صور و افکاری و معانی عواطف پرهیز شعر از تمام 3-5-5-0                    

 وجودی درجه گذراند و آنها را بهرا از حد می ، مبالغهو معانی اوصاف شعر در میان 4-5-5-0                    
 .نثر موجود نیست برای شأنی برد و چنینباال می است و ال یوصف ال یدرک که نامحدود و امری

 .است متفاوت نثر بکلی عادی تعبیر و بیانو با  نیست شعر، عادی بیان شیوه 5-5-5-0                    
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و  و صراحت در نثر روشنی در حالیکه است کلی اصلی و غموض در شعر، ابهام 5-5-5-0                    
 .است مورد توجه سادگی

 را که سخن درست کند و فهم شعری ابهام را وارد حوزه ، کالمو تصویر شاعرانه موسیقی به اما اگر التزام            
 .است شعر برده را در پرده روبرو سازد، سخن با مشکل است و نقل درخور ضبط ولی غیرموزون اینکته متضمن

، اما نیست مطرح شعر و شاعری خا  هایو سنت و قافیه هرچند در نثر وزن 5-7-5-0                    
 و سرگذشت و تاریخ قصه شود. اگر نثر بهکند نیز محدود نمیتقریر می و عادت مجرد عقل آنچه به نثر موضوعات

و داروها نیز از  معادن و شناخت و نجوم و طب هندسه در باب را که آنچه منحصر نیست نویسیو نقد و مقاله
 دهد از جهتقرار می آثار را اگر مورد بحث قبیل شود و اینمین ، شاملشده تحریر و تدوین فارسی زبان دیرباز به
کند می شعر حرکت پایپابه که نثری گونه نثر. بدین واقعی ماهیت از جهت نه است زبان هایو ویژگی
 و تعبیر آن حیات معنای ادراک ، نظر بهشاعرانه آثار منظوم مثل که است آثار غیرمنظوم گونه از آن ایمجموعه
 دست تواند بهکند و نمیمی زندگی در آن که و دنیایی خویش زندگی در باب را مخاطب کوشد تا آنچهدارد و می

 کند . را دنبال و ادب سیر اندیشه سازد و خط آورد، عاید وی

ایجاز  شعر و نثر در مسأله کلی هایاز تفاوت : یکیمعتقدند که دکتر محمد حقوقی آقای 8-5-0                    
شمار  ممیّز شعر به شود و از وجوهمی مطرح جانبههمه کلیتی عنوان در شعر ایجاز به که معنی ؛ بدیناست
کند در می مقصد خود حرکت طرف به و معموالً با بکر جزئیات است بر اطناب نثر مبتنی آید در حالیکهمی

 :حافظمثالً در شعر  نیست در شعر چنین حالیکه

 کرداسرار هویدا می بود که این سرِ دار بلند عیبش یار کز او گشت آن گفت

عطار محتوا را  همین اینکه دلیل به مشروح از جزئیاتی و فشرده کلی است حکمی این                                 
 نویسد:می حلّاج رهنیز دربا

 مناجات و سحرگاهان و تا بامداد نماز کردم سر گور او شدم به شب : آنگفت شبلی که است نقل»                    
 کرد و به غلبه بر من ، خواببال با او چرا کردی و موحد این و عارف تو بود؛ مؤمن بنده این : الهیو گفتم کردم
 «.سرّ ما با غیر گفت که کردم از آن این که آمدی فرمان و از حق است قیامت که دیدم ابخو

در  است داده مفصّلی های، و بسطشرح آخرین« گریز» به رسیدن بینید عطار برایمی چنانکه                    
 کلمه یک صورت را به آنهمه است خواسته حافظ دید چرا که توانگریز را می تنها همین حافظ در بیت صورتیکه
 گوید، همینمی شعر سخن زبان به چون اند؛ بلکهنبوده« وسیله» او کلمات برای ، احیاء و بازگو کند یعنیکلی
 پردازد اینمی نثر بدان که یاتیجزئ در مقابل بنابراین است نیز بوده« هدف( »است فشردگی رعایت )که بیان نوع
 اند:نوشته طباطبایی محیط گیرد . مرحومخود می تنها شعر به که از کلیتی است ایجاز صرفاً شکلی نوع

 .«است و عواطف و شعر مفسّر احساسات است است وقایع نثر مبیّین که است شعر با نثر همین تفاوت»           

 هوف گراهامِ از دیدگاه شعر و نثر هایتفاوت 

کند و می را مطرح منتقدانه شعر و نثر بحثی هایها و تفاوتشباهت در تحلیل هوف گراهام                 
 تمایز این وجوه و ترسیم تشخیص ولی است تشخیص نثر از شعر قابل سادگی به معمولی نویسد در صحبتمی

 شعر وجود دارد: برای دو تعریف که معتقد است . هوفنیست هم آسان داندو، چن
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 از اینکه باشد، اعم شده قصد تصنیف بدین باشد و یا آنچه نظم به شود کهمی گفته تصنیفی هر نوع . شعر به1
رسند و می تا کنار صفحه نثر خطوطدر  که ( معتقد استJ'Bentham) باشد یا خیر. بنتام واقعی کیفیت دارای

 .است بهرهبی خصلت شعر از این

شود. می نثر بیان به ، بلکهنظم به نه که است شعری کیفیت نوعی خود دارای خودی به افکار و عقایدی . گاهی3
 هایتفاوت بیان به آنگاه دارد. هوفتضاد وجود  فوق دو تعریف مختلف مفاهیم در میان گیرد کهمی نتیجه هوف

 :گیرد کهمی نتیجه پردازد و چنینشعر و نثر می

شود و با می و نثر هم نظم شامل گیرد کهرا دربر می نامعینی شعر حوزه هستند ولی الجمع. شعر و نثر مانعۀ1
 کند.پیدا می آنها تداخل

 اختصاصی حوزه تبحّر شود، در حالیکه صاحب و تحلیل و تجزیه ، توصیفتواقعی تا در جهت است . نثر بر آن3
گیرد نیز در عملکرد نثر قرار می« احساس» دانند، اما در عملمی تخیلی و شعر را ادبیات است احساس شعر بیان

 شود.می بیان« احساسی» بیان و صنعت و موعظه و مثالً ترغیب

ها از حالت حالتی یا توصیف بیان ؛ کند یعنیماوراء خود اشاره انتهایی نقطه به که است ر بر آننث معنی بدین
 این است شعر نیز ممکن اگر چه . در حالیکهاعمال رشته ، دستور، و یا تجویز یک( و ترغیبیا خیالی )واقعی

 کند.نمی حرکت حقیقت و بر خالف نیست محیطبر ما  شعر ناب باشد، اما یک عملکردها را داشته

در آنها  که است از کلمات ایجاد ترکیبی هدفش کند، بلکهنمی محروم متعدی معنی را از داشتن . شعر کلمه2
اصالً از شعر  که گفت توانمی حتی همانند نثر نیست شعر از کلمات استفاده باشد، اما نحوه نهفته تصور و خیال

کند در می ، امتناعزبان قرار دادن شعر از مورد استفاده که است امر آن این کند. معنینمی استفاده« کلمات»
خود  خودی به شعر کلمات دارند. برایمی را بیان منظوری مفید هستند که ابزاری« کلمات»نثر  برای حالیکه
 استفاده خاصی شاعرانه و کالم و ترکیبات . شعر از لغاتمعتقد است اصل همین هستند و سارتر نیز به هدف
 زبانی و شعر دارای شعر نیست عصر هوگو زبان زبان معتقد بود که« گری»معموالً در نثر وجود ندارد.  کند کهمی
و  است افزوده بر آن چیزی بیرونی شتقاتو م با اصطالحات است شعر پرداخته سرودن به هر کس که ویژه است

 در نثر چنین شوند در حالیکهمی از شعر حذف غیرشاعرانه لغات عنوان به و معمولی عادی از لغات طبعاً بخشی
 .نیست

 تریسخت صوری تشکیالت خیزد و شعر دارایبرمی از آن معنی که است آزاد همراه صوری . نثر با تشکیالتی0
 لفظی سازد، اما نثر تشکیالتمی تطبیق نحوی خود را به لفظی . شعر تشکیالتاست از معنی مستقل که است

با  دهد. نظمقرار می ، مورد استفادهو تحلیل و تجزیه ، توصیفیبیانی اهداف چون دورتری هایهدف خود را برای
 .است الفاظ درخشش آن عمده کند و هدف شعر را جلب خواهدخود می صوری تشکیالت

 ، در کلیهلفظی ، در حوزهدرخشش کند و اینمی بیان خود را با درخشش غالب هدف که است . شعر منحنی5
 جوهر حیاتی گیرد وقرار می تخیلی ادبیات»شعر در مرکز  شود تا آنجا کهمی دیده آسانی به و هنری ادبی متون
 «.شودمی تخیلی ادبیات

 ، بهجدا از معنی اصلی وسیله به که است سخنی گوید: نظممی کند کهرا تأیید می« بنتام»نظر « هوف. »6
 معنی نثر مستقیماً از میان صوری تشکیالت ، در حالیکهاست شده تقسیم منظمی و بیش کم صوری واحدهای

فرمِ  خیزد، اما تعمیمبرمی آن معنی مستقیماً از درون هم نظم صوری تشکیالت اند کهگفته خیزد. بعضییبرم آن
 باشد. صادق در مواردی است ممکن ولی نیست درست نظم
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بر  یا ترغیب فیا وص بیان ، از نیاز به«معنی» که باز گفت توانمی ترتیب را بدین و معنی تمایز نظم وجه
 ندارد، علت و ترغیب و وصف با بیان گیرد و کاریمنشأ می وزن به از عالقه« نظم فرمِ» خیزد در حالیکهمی

دار و قافیه غالباً از اشعار عامیانه و کودکان از بزرگان ، بسیاریاست آن در شعر کامالً جدا از معنی لذت اساسی
 و جایگزین از شعر است لذت مستقل منبع نیز یک کنند. وزن را درک آن معنی آنکهرند بیبمی ، لذتساده
 روشن دالیل و به ساده است شود امریمی احساس بیان عامل به تبدیل وزن احساس شود. اینکهمی بیانی اهداف
کندتر از  که و اوزانی است یا فوریت و حرکت خوشحالی ، مبیناست سریعتر از حد معمول که ، اوزانیفیزیکی
 عرف به تبدیل معینی های، وزنزمان و با گذشت است و کسالت و خستگی ، غمافسردگی باشد، مبین معمول
 در آغاز به نچه( و آMetersگویند )می عروضی آنها اوزان به آورد کهوجود می را به ثابتی هایشود و فرممی
 شود.می آگاهانه سنجش برای موضوعی به تبدیل آمد، باالخرهشمار می به همزمان اشاراتی عنوان

 و تکیه و قافیه وزن هایظرافت امر از طریق و این« نثر»تا در  است تریدقیق بافت دارای ، سخن«شعر». در 7
 مورد بررسی شعر را باید بیشتر در نقد لفظی جهت همین و به نیست ر چنیندر نث گیرد در حالیکهمی صورت

 .پژوهشی هایو تحلیل و تجزیه معنایی هایقرار داد و نثر را در هدف

 بوده بحث و غیرقابل ، مشخص«نظم»و « نثر» ، مرز میان«شعر»و « نثر» مرز میان بودن نامشخص رغم. علی8
 که نیز در مورد نثری تجاربی نیست سنجش قابل گیرد، یعنینمی جای وزنی الً شعر آزاد کامالً در نظام. مثاست
 از سابق که تمایزی آیا وجه که است انجامیده پرسش این طرح و به است شده ، حاصلاست وزن دارای آگاهانه
و  نظم میان ( معتقد بود کهMallarme) ماالرمه جهت همین ؟ بهاست و نثر موجود، بود هنوز مطلق نظم میان

 چنین بدون که و زبانی کار رفته به شناسیجمال با هدف که زبانی میان وجود ندارد، بلکه واقعی نثر تفاوت
 یا طرز بیان زبان شود کهمی جا شروعشعر از آن وجود دارد، بنابراین ، تفاوتاست قرار گرفته مورد استفاده هدفی
باشد  وجود داشته سبک اینکه محض دارد اما به شناسیجمال ارادی تشکیالت ، نوعیباشد و آن همراه با تکیه
 .نیست شناسیجمال ارادی ، اما تشکیالتهست باشکوه هایاندیشه در آن آید کهوجود می نثر به

کوشد و می دور است به زیاد آشنا یا زیاد نامأنوس هایواژه و از خشونت مبراست روزمرگی از ابتذال. شعر کالً 9
 کشد.ها نمیو واژه روزمره زندگی را میان خطی چنین وجه هیچ نثر به بپرهیزد در حالیکه روزمره تا از کلمات

 وردزورز چون . اما کسانیشعر است عملکرد عمومی ائیدهز که خود است خا  طرز بیان . شعر دارای14
(Wordsworthمعتقد بودند که ) وجود ندارد و  موزون هاینثر و سروده زبان میان اساسی تفاوت نوع هیچ

ا تأیید او ر گفته خود او، این شعرهای و حتی خود وی زمان ادبی باشد، اما فعالیت تواند وجود داشتهنمی
 کند.نمی
 برای که و کلماتی ابداعی و کلمات قدیمی کلمات کار گرفتن با به که است وسیع تخصیص یک شاعرانه . زبان11

 ، کالمشاعرانه دو زبانه حیات اصلی منبع یابد و در هر دورهمی وسعت آن روند، حوزهکار می به خا  مفاهیم
 که اعتقاد داشت وردزورز ولی شعر است حیاتی ثابت منبع هر عصر یک زنده ، زیرا کالماست رهدو آن واقعی
 گیرد و یکمی سرچشمه رسمی وزنی و نظام عادی کالم وزن التغییر میانو دائم همیشگی شعر از کشش حیات
 نزدیک هم دو بسیار به این اوقات ر وجود دارد و گاهیشع عصر و زبان زبان میان التغییر و مشابهدائم کشش
شعر  کند و هر قدر تاریخرا نیز ایجاد می مرتبط نظام ، ناگزیر یکمعین فرهنگ یک به شوند، اما شعر متعلقمی

 یابد.می راه بیشتر در آن تر شود رمز و کنایهطوالنی
 توجه که نحوی روند بهکار می به« شعر -نثر »در  وزنی هایتر فرمآگاهانه ییا حت شعری فرم دالیلی . بنا به13

گویا  همیشه مطلوب طرزی به شعر بایستی طرز بیان شود. بنابراینمی مبذول لفظی بافت طرف به زیاد و خاصی
و طرز  یا زیاد، از کار معمولی ، کمدائم داییج معنایی جا حاضر، بهگویا و همه نشاط باشد و این زنده و همیشه
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یا غیرمؤثر را بپذیرد، اما شعر قادر  خنثی از کالم تواند مقادیر زیادیو نثر می معمول ، سخناست معمولی بیان
 . نیست کاری چنین به

 گوید:بازمی ر را چنیننثر و شع هایها و شباهتنیز تفاوت دکتر خانلری مرحوم                    
شعر و  که ، اما خطاستشعر و نثر از اینجاست کنند و خویشاوندیکار می نثر و شعر هر دو با کلمه                    
را  مانند وزن ، فصلیاز دیگری تمیز یکی و برای بدانیم جنس ، از یکاست هر دو یکی مایه آنکه دلیل نثر را به
 آن کار و غرض شیوه ، بلکه( نیستکلمه کار )یعنی دهد مایۀمی نسبت را با هم دو فن این ، آنچهشویم قائل
 نیستند. یکسان و غرض کار شریکنداما در شیوه. شعر و نثر در مایهاست
و  است گرویده خود بدان که را حقیقتی رود و نویسندهکار می ، بهیا محسوس معقول امری بیان . نثر برای2

 نویسنده و ادراک احساس بیان را بپذیرد. نثر برای آن خواننده که طریقی کند بهمی و اثبات ، بیاناست پذیرفته
 نندهاو و خوا میان از پیش که هایینشانه وسیله را به ادراک این که است آن از نوشتن رود و غرضکار می به

در اینجا  و نویسنده است و عقلی سرو کار نثر با امور حسی دهد، پس انتقال خواننده بهن ، بهاست معهود بوده
 کار او ایجاد ترتیب کند و شیوهمی شود، خطابمی خوانده« و عقل ادراک» که بهنی از قوای قسمت آن به

یا  برد تا مشاهدهباال می یک ، یکادراک نردبان هایرا از پله و خواننده است در مقدمات و منطقی متوالی
گردد.  نیز حاصل شنونده تمامتر در بهن ، هر چهاست شده خود او حاصل در بهن ترتیب همان به که تصدیقی
 کند.می طی یک را یک نثر مراحل بنابراین

ایجاد  ، در خوانندهاست پدید آمده گوینده در دل را که و غمی یا شادی انفعالی التیاما شعر ح                    
 شود.نمی حاصل معین از مقدمات که است آن و تصدیق با ادراک حال این کند و فرقمی

را  خواهد تصوریمی نویسنده که معنی بدین است کار متفاوت و شیوه غرض نثر با شعر از جهت                    
 ، نخستانتقال این کند و برای منتقل دیگران بهن ، بهاست شده او حاصل در بهن خارجی امری از ادراک که
 که کند، تصوری تر توصیفخود را بیشتر و دقیق ادراکات اجزاء مختلف کند و هر چهمی امور را توصیف یک یک
 سازد.او را بیشتر می و صراحت تر خواهد بود و وضوحتر و صریحشود دقیقمی حاصل خواننده در بهن از آن

 این به رسیدن و برای است نفسانی القاء حالت ، بلکهنیست بهنی صورت شاعر انتقال اما غرض                    
 که است این او مهم برای تصویر کند، بلکه شنونده را در بهن خارجی منظره جزئیات همه که نیست منظور الزم

جوید می را. شاعر همدل آن ادراکی مقدمات کند، نه را منتقل نفسانی حالت آن گذرد یعنیدر ضمیر او می آنچه
شعر  انگیز باشد. بعالوهباید دل ارهاش ندارد اما این ثمری و بکر تفصیل است کافی ایاو اشاره برای و گاهی
 :دارند و دو افتراق اشتراک شعر و نثر یک دارد. بنابراینمی را بیان کند و نتیجهنمی حرکت مرحله ، بهمرحله
 کار. و شیوه غرض تفاوت یعنی و دو اختالف کلمه کار یعنی در مایه اشتراک یک

 نثر و شعر در روابطِ مالحظاتی 5-0 
و تقید  تعبیر ادبی از تقید نثر به است کند عبارتجدا می از هم شعر و نثر را در عرف آنچه گفتیم                 

 :، بنابرایناز آن بودن یا فارغ و آهنگ وزن شعر به

 معمول قراردادی و آهنگ در قید وزن «تعبیر ادبی» تقید به در عین که است نثر سخنی 0-5-0                    

 اما، در شعر نیست

وجود  و قافیه از قید وزن یا فراغ التزام برای شعر و نثر، تعهدی از دو مقوله یک در هیچ 2-5-0                    

یا  ، فنیو موزون مسجع هایاز نثر نیستند و بسیاری و قافیه وزن دارای از اشعار ناب بسیاری ندارد همچنانکه

 برخوردارند. و آهنگ و قافیه از وزن مصنوع



 1041، فروردین و اردیبهشت 32دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ   ادبی، هنری و اجتماعی نویدنونامۀ دوماه گنژرا

آن تعریفات   و نثر 84  

 

 و نقل ضبط و قابلیت تأثیرانگیزی جهت که شعر و نثر در تعهدی از دو مقوله یک هیچ 3-5-0                    

 در نثر، همیشه« تعبیر ادبی» در شعر و نه« ابداع» دهند و نهنمی انجام ممکن حد اعالی را به التزام دارند، این

امر  کنند و اینمی حفظ و آهنگ وزن تقید خود را به و عدم هستند و هر دو آزادی مقید و ملتزم زمینه در این

 .شعر یا نثر نیست و دلربایی از بالغت اجتناب معنی به

 وزن از آنچه پیروی تعهد به با عدم برخوردار باشد فقط« تعبیر ادبی» از مقوله که نثری 4-5-0                    

کند نمی سلب را از آن و روانی سالست التزام نکته شود و این، از قلمرو شعر جدا میدر شعر است معمول و قافیه

و مجاز و ... پرهیز  و استعاره تشبیه چون ینثر از جواهر شعر شود کهنمی سبب هم و قافیه وزن تقید به عدم ولی

بر  التزام ، از ضرورتاست دیگر را مشتمل و تصویر و جواهر شعری شعر مجاز و تشبیه وقتی کند همچنانکه

با  که را ندارد التزام شود . نثر ایننمی دهد، معافمی آن را به و نقل ضبط قابلیت که و روشنی و روانی سالمت

 به و نزدیک راکد و نازل در سطحی انگیزد همیشهرا برمی نوازد و خیالرا می بوق که تعبیری از هرگونه اجتناب

 اند.بخشیده و جاببه نثر را تا حد شعر لطف نویسندگان بعضی دلیل همین سیر کند به عادی محاوره زبان

 که از ابهام ایدر پرده شود کهشعر وارد می حوزۀ و به خود خارج از حوزه وقتینثر،  5-5-0                    

 را برای نویسنده غرض سازد و ادراک کند، نامفهوممی درک درست فهم را که فرو رود و آنچه شعر است خا 

و شعر بپوشاند تا سرّ خود  ابهام در پردهخود را  عمداً سخن نویسنده است دشوار سازد. ممکن شناسافراد سخن

را  نویسنده را ندارد، اشارات دقیقه این استعداد درک که کس نهد، اما آن دارد، در میان سخن فهم با آنکه را فقط

و  محاوره زبان شایستۀ که نثری و روشنی سو نیز سادگی . اما از آننیست کار نویسنده حسن کند و ایننمی فهم

شعر  به نزدیک نثری نوشتن دهد و او را بهرا در محظور قرار می نویسنده ، گاهیاست ایروزنامه عادی بیان

 شود.نمی شمرده وی برای عیبی دارد کهوامی

در  و افراط تکلفو  در تصنع کند، استغراقنثر را از اعتبار خود دور می آنچه 7-5-0                    

، است مغایر با فصاحت که شعری نثر را با تنگناها و ضرورات که شرطی به آن ، اما حد معتدلاست تصویرپردازی

 طبقاتی میل مطابق خود را همواره سخن نیست ملزم اینویسنده و هیچ مجاز است نویسنده نکند برای مواجه

 بنویسد. مییا عا از عارف خا 

را در نثر  تصویری هایو جاببه تعبیر، ایجاز غیرمخل ، قوتبیان ، روشنینویسنده وقتی 8-5-0                    

 تواند در بهنامر می سازد، اما این دچار اشکال مقصود وی را در فهم کسانی است گیرد، ممکنکار می خود به

 ایجاد کند، به ایشان را در بهن عالی نمط به نزدیک ایباشد و شیوه داشته قوی ایببهافراد مستعد، تأثیر و جا

پسند و بوق و معقول معتدل از شعر را در حدی ایصبغه همیشه مخصوصاً نثر تعلیمی که است دلیل همین

از  فسایی و روزبهان و عزیز نسفی القضاۀ، عینلی، احمد غزاانصاری عبداله نثر خواجه گاهی ، چنانکهاست داشته

 .است نثر بخشیده به خا  افراد، حالتی این در سخنان و وزن دارد و سجع را کم و بحر عروضی شعر تنها، وزن

شعر  پرابهام آفاقرا از ورود در  کند و آنمی نثر حفظ را در مقوله و طراوت لطف آنچه 9-5-0                    

 حال بیابد و در عین تحسین قابل القضاۀعین را در کالم اعتدال این که . کیستاست اعتدال شود، رعایتمی مانع

 ننماید. شعر، تلقی قلمرو خا  تجاوز نثر به ، نوعیعبدالقادر بیدل را در نثر تعلیمی آن فقدان

 بر نثرشعر ِ زمانی مِتقدّ 7-0 
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اند و کردهبازگو می« شعر» را به نثر ادا کنند، آن خود را به و احساسات عواطف از آنکه ها پیشملت                 

 تنظیم به شود و مردممی دگرگون و اجتماعی سیاسی نظم که ، اما وقتیاست شدهآنها می ادبی طبعاً شعر زبان

خود بپردازند، شعر را  تغییر زندگی و عوامل علل درباره بحث خواهند بهشوند و مییازمند میافکار و عقاید خود ن

 عنوان کنند. به بیان« نثر»ها را در اندیشه نوع این شوند کهیابند و ناچار مینمی مناسب معانی این بیان برای

شعر  در قالب و نمایشی و غنایی انشاء آثار حماسی به که مبینیرا می ، ابتدا شاعرانو روم در یونان مثال

قرار  مورد استفاده و دینی و فلسفی و اجتماعی سیاسی در اضطرابات آنها فقط نثر و نثر برای پردازند نهمی

 . است شعر خارج از حوزه مطالب این گیرد کهمی

(، شعر از اسالم پیش سال 154)حدود  جاهلیت دوم بود از دوره چنین یز وضعها نعرب در میان                    

 فصحی لهجه رفتند و بهخود فراتر می ایو قبیله محلی از لهجه هر قبیله و شاعران وجود داشت عربی قدیم

شد و در می منتقل نسلی به از نسلی، جاهلی و شعر پخته یافتهتکامل عربی سرودند و خط( شعر میقریش )لهجه

 وسائل هاییابیها و تنگخاطر دشواری به جاهلی اعراب شد. در حالیکه کامل آن تدوین هجری سوم قرن

 هم جهت همین و به مقاصد ادبی برای گرفتند نهکار می به و سیاسی تجاری اهداف برای را فقط ، کتابتنوشتن

قلمرو  و گسترش شهری فرهنگ وجود ندارد. تنها با توسعه جاهلی منثور، در دوره بر وجود رسائل دال رکیمد

آثار  و تصنیف ها و ترجمهنامه و فرستادن و در دیوانها و امور خراج یافت و توسعه گسترش ، نثر عربیاسالمی

 بخشیهدیه هایو انشاء نامه و مناظره ها و وصفنامهو پیمان مقاماتو  و مقاالت قرار گرفت مورد استفاده مختلف

 هایو در مقاصد و قالب یافت رواج مختلف و سور و عواطف و سوک و شکر و عتاب و تعارفات گیریو هدیه

 مراحل بود، به و ابتدایی ساده در آغاز امری که مجید، نثر عربی و قرآن و با ظهور اسالم کار رفت به متفاوت

 .است کریم قرآن آن اعالی مَثَل رسید که کمال

 وجود آمده ، بهشعر انگلیسی تریناز قدیم پس قرن نثر، تقریباً یک نوشتۀ تریننیز، قدیم انگلیسی در ادبیات 

از  ایو ترجمه است شده نوشته میالدی 854 الاز س پس نثر، اندکی نویسدست ترینقدیم که معنی ، بدیناست

 835از حدود  بویژه میالدی نهم قرن اول . از نیمهاست گرفته زودتر صورت و اندکی زمان مزامیر نیز از همان

 رود کهمی ، گمانیشعر انگلیس ترین، اما قدیمداریم انگلیسی زبان به از اسناد حقوقی ایبعد ما مقدمه به میالدی

 که است انگلیسی گذار شعر مذهبیپایه« کادمون. »است« کادمون» سرود آفرینش باشد که میالدی هفتم از قرن

بریتانیا از  نیز در موزه« بیوولف» نویسهایو دست است داشته شعر اشتغال سرودن به 684 از سال پیش حتی

نماید می کلیسا، کامالً محتمل و آثار مورد عالقه ، اسناد حقوقی. صرفنظر از قوانیناست ز آنا و پیش هشتم قرن

 نوشتن به باشند که آثاری نخستین در میان بایستیمی منثور پهلوانی یا داستانهای طوالنی اشعار حماسی که

 اند .درآمده

 هجری اول قرن در سه که ها و اشعار محلی، زیرا صرفنظر از ترانهثر استن نیز مسلماً شعر پیشگام فارسی در زبان

 زبان شدن با رسمی گویپارسی شاعران نخستین ، بحثاست شده ضبط مختلف و در منابع بوده متداول در ایران

و لذا  است نهفته شعر آن در زایش هر زبانی راز زایش که درست است ، کالمیسخن و این است توأم فارسی

 آخرین میرد کهمی باشد و آنگاه دنیا نهاده پا به شاعرش اولین شود کهمی زاده آنگاه هر زبانی که گفت توانمی

از  . بیشگویپارسی شاعران یاری و به معجز شعر پارسی نشد مگر به نیز زاده فارسی باشد . زبان مرده شاعرش

 خود را به وصف ( چونهجری 365 سال به صفار )متوفی لیث یعقوب بود که گذشته اعراب از حمله سال دویست

کار  سخن و این« ؟چرا باید گفتن اندر نیابم من که چیزی» گفت و سادگی شنید با صدق از محمد تازی وصیف
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 شد و ایران برنشانده ایران رسمی زبان پایگاه به دری پدید آمد و گویش ر عجمد شعر پارسی خود را کرد و اول

 به ایران زبانیگرفتند و روزگار بی و نوزاد شعر گفتن تازه زبان بدین روز باز، شاعران پیدا کرد و از آن تازه زبانی

 سر آمد .

پدید  را پیمود، هنوز نثر پارسی رشد و کمال پدید آمد و مراحل شعر فارسی نخستین که در هنگامی بنابراین

 متعدد آثار خود را به و جهات علل به ایرانی بود و نویسندگان و نثر در ایران نظم رسمی ، زبانبود و عربی نیامده

. از یافت و رواج قرار گرفت ورد توجه، منثر فارسی بود که چهارم از قرن ، یعنیسامانی نوشتند. از دورهمی عربی

منثور بود  قهرمانی ها و داستانهای، شاهنامهیافت نگارش چهارم در قرن نثر فارسی به که کتبی ترینقدیم جمله

عهد  این و مهم معروف شاهنامه و سومین احمد بلخی محمدبن ابوعلی ، شاهنامهابوالمؤید بلخی شاهنامه چون

 است شده نوشته .ق�ه 206 و در سال موجود است آن مقدمه که ابومنصوری شاهنامه نام نثر به به است کتابی

 موجود یاد کرد. نثر فارسی نمونه ترینقدیم عنوان به از آن توانو می

 قرار گیرد، از جنبه ردیف در یک ند با نظمبتوا که کالمی نثر یعنی: »که گرفت نتیجه توانمی ترتیب بدین

در  و نثر خطابه ، زیرا نثر محاورهاست مقصود نثر مکتوب قیاس در این ، البتهاست مؤخر از نظم همواره تاریخی

کند، در  ویپیر و محاوره تخاطب تنها از لغت که در مواردی ، لیکناست مقدم ، بر نظمطور طبیعی به هر زبانی

از نظر  همواره که است نثر مکتوب آید و اینشمار نمی نثر به و از مقوله نداشته فنی ارزش ادب اهل عرف

 زبان و جاده وجود داشته و عقلی علمی و مضامین مفاهیم که هنگامی آید یعنیوجود می به ، بعد از نظمتاریخی

 باشد. هموار شده و معانی اغراض گونه این بیان برای

 برای که مضامینی ، یعنیو عقلی علمی معانی بیان برای است ایدر آغاز، وسیله نثر مکتوب که اگر بپذیریم پس

د و باش وجود داشته معانی گونه این آید کهوجود می به زمانی کالمی چنین که است ، بدیهینیست شعر مناسب

، نثر آن باشند و در پی را پیموده ، مراحلیدر مسیر تمدن اقوام آیند کهوجود می به نیز هنگامی معانی گونه این

رسد، می و فنی کمال درجات به آن و تهذیب با اصالح تدریج به و سپس محاوره زبان به تام با پیوستگی نخست

 کردهمی را طی تطور و کمال ، مراحلاست بوده عاطفی ابراز معانی آغاز وسیله همان از شعر چون در حالیکه

 .شعر است و رسایی بلوغ با دورۀ نثر مصادف کودکی دوره همیشه ، بنابرایناست

 

 1291تهران  سمت، انتشاراتِ چاپ سوم، ،دکتر منصور رستگار فسایی ؛"ارسیف نثرِ انواعِ"کتاب  سرچشمه: 

 
 ☘☘ ☘ 

 

بارد و دیگری بگوید بارانی ژورنالیست چیست؟ اگر یکی به شما بگوید بیرون باران می کارِ»

گوید م میدوّ ست و نفرِگوید بارانیل میاوّ شما این نیست که بگویید نفرِ ۀنیست، وظیف

 «هست یا نه! لعنتی را باز کنید و ببینید بارانی ۀشما این است که پنجر ۀنیست. وظیفبارانی 

  (نگار و مترسِک سِر جالیز!""تفاوِت روزنامه ؛نگار الجزیره انگلیس یمهدی حسن، روزنامه)

 

 بازگشت به فهرست

ُ

https://wojak.rssing.com/chan-2682818/all_p3.html
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 Deconstruction کانستراکشنیساختارشکنی یا د
 نیا پور قاسمیعلی شیخ

 
 طراحی شده توسط پیتر آیزنمن Wexner مرکز هنری 

ِن برخی احکام و استنتاجاِت نظری تیک در هنِر معماری مداسته و نگرِش  زیر در حوزۀ فلسفه نوشتار  گ:نژ ر ا رن، متضم 

با مکتِب دیکانستراکشن و مقوالِت رایج هنری انتشار ارجمند آشنایی خوانندگان  نویسنده است که صرفا به هدِف 

     یابد و الزاما دیدگاِه ارژنگ نیست.می

فکنی، ی، بنیانشکنی، واسازدایی، شالودهدر فارسی به ساختارزُ Deconstruction  کانستراکشنید
اسامی به دلیل آن باشد که دیکانستراکشن یک  فکنی ترجمه شده است. شاید این کثرتِنساختارشکنی و بُ

 .چندوجهی و چندمعنایی به دال و مدلول و هر نوع متنی دارد نگرشِ

نایی نسبتا لحاظ آشاستخراج شده و بهدیکانستراکشن  ۀفلسفجایی که مبانی دیکانستراکشن مستقیما از از آن
دیکانستراکشن  ۀکانستراکشن، ابتدا الزم است فلسفاندک معماران با فلسفه این مکتب، برای استنباط معماری دی
 .و مهم تر از آن، زمینه های نظری این نحله فکری تبیین شود

جود اصالت و ۀمدرن محسوب می شد، فلسف ۀفلسف ۀددر نیمه اول قرن بیستم مهم ترین مکتبی که ادامه دهن
مدرن، که توسط  گراییِاین مکتب است. او خرد فرانسوی، پایه گذارِ فیلسوفِ (1945-1984بود. ژان پل سارتر )

خود قرار داد. سارتر معتقد به خرد  فلسفّ مدرن مطرح و تبیین شده بود، را اساسِ دکارت، کانت و سایر بزرگانِ
فرد ماهیت خویش را شکل می دهد و نباید از " است. از نظر وی، (Transendental Mind) گرایی استعالیی

به  .این عامل در مسیر شخصیت فرد غافل ماند... سارتر آزادی بی قید و شرط را از امکانات بهن آدمی دانست
نظر او آدمی آزاد است هر چه می خواهد اختیار کند و به همین جهت است که باید او را مسئول انتخاب های 

 ".خود دانست

دوم قرن اخیر، فلسفه مدرن و مکتب اصالت وجود و خرد باوری از طرف مکتب جدیدی به نام مکتب از نیمه 
این مکتب در ابتدا توسط فردیناند دو سوسور، زبان شناس سوییسی و  .ساختارگرایی مورد پرسش قرار گرفت

http://www.newdesign.ir/content/?id=258&rnd=3394
https://www.newdesign.ir/profile/?member=Ali
https://www.newdesign.ir/content/?id=258&rnd=3394
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الیی و بهنیت مدرن لوی استراوس، مردم شناس فرانسوی، مطرح شد. ساختارگرایی واکنشی در مقابل خرد استع
است. ساختارگراها معتقدند که عاملی مهم تر از بهن وجود دارد که پیوسته مورد بی مهری قرار گرفته و آن 
ساختار زبان است. از نظر اندیشمندان ساختارگرا، می باید ساختارهای بهن بشری را مطالعه کنیم و این 

ن است. انسان به وسیله زبان با دنیای خارج مرتبط می ساختارها بسیار مهم هستند. ساختار بهن مبنایش زبا
 .شود

اگر به عقیده دکارت همه چیز آگاهانه شکل می گیرد، به نظر استراوس، ساختارهای فرهنگ، اساطیر و اجتماع 
آگاهانه نیست، همه آنها در ساحت ناخود آگاه شکل می گیرد و مولفی ندارد. استوارس استیالی سیصد ساله 

یی را زیر سوال برد. اگر از دوره دکارت، انسان موجودی است خردورز، از نظر استوارس موجودی بهن استعال
است فرهنگی و ماهیت انسان در بستر فرهنگ شکل می گیرد. لذا جهت رهیافت به ماهیت بشر، باید زبان، 

فعالیت بشری در  روش ساختارشناسی، یافتن و کشف قوانین"فرهنگ و قومیت را مطالعه کنیم.به طور کلی، 
چهار چوب فرهنگ است که با کردار و گفتار آغاز می شود. رفتار و کردار نوعی زبان است. به همین دلیل 

(، روان 1896 -1984چنانچه ژان پیاژه ) "ساختارگراها، ساختار های موجود در پدیده ها را استخراج می کنند.
 .شد بهن کودک و شخصیت کودک انجام دادشناس فرانسوی، مطالعات وسیعی در مورد ساختارهای ر

مکتب دیکانستراکشن که یکی از شاخه های مهم فلسفه پست مدرن محسوب می شود، نقدی به بینش 
(، فیلسوف معاصر 1924 -مکتب دیکانستراکشن توسط ژاک دریدا ) .ساختارگرایی و همچنین تفکر مدرن است

مخالف است و معتقد است که وقتی ما به دنبال ساختارها فرانسوی، پایه گذاری شد. دریدا با ساختارگراها 
هستیم از متغیر ها غافل می مانیم، فرهنگ و شیوه های قومی هر لحظه تغییر می کند، پس روش ساختارگراها 

، یعنی زمانی که سه کتاب او منتشر شد، در مجامع روشنفکری و 1967نمی تواند صحیح باشد. دریدا از سال 
 .گردید. این سه کتاب عبارتند از: گفتار و پدیدار، نوشتار و دیگر بودگی و نوشتار شناسی فلسفی غرب مطرح

 .از نظر دریدا فلسفه غرب دچار نوعی ورشکستگی است و در حال حاضر پویایی خودش را از دست داده است

حضور ندارد و هر به عقیده دریدا، یک متن هرگز مفهوم واقعی خودش را آشکار نمی کند، زیرا مولف آن متن 
نوشتار "خواننده و یا هر کس که آن را قرائت کند، می تواند در یافتی متفاوت از قصد و هدف مولف داشته باشد. 

 ". مانند فرزندی است که از زهدان مادر )مولف( جدا شده. هر خواننده ای می تواند برداشت خود را داشته باشد
انتقال مفاهیم نیست و یک متن هرگز دقیقا همان مفاهیمی را که در ظاهر از نظر دریدا، نوشتار ابزار خوبی برای 

متن به جای انتقال دهنده معنا، یک خالق است. به همین دلیل در بینش دیکانستراکشن، ما  .بیان می کند ندارد
ی در یک دنیای چند معنایی زندگی می کنیم. هر کس معنایی و استنباطی متفاوت با دیگران از پدیده ها

 .پیرامون خود قرائت می کند

دیالکتیکی یا های ]دوگانه های دوتاییتقابل .نقد کرده استدریدا موضوع دیگری است که دوتایی  تقابلِ

روز و شب، مرد و زن، بهن و عین، گفتار و چون هم [گنژرا-ها و عالم هستیدر درونِ پدیده قطبینِ متضادّ
غرب مطرح بوده است. از زمان افالطون تا کنون همواره یکی  ۀدر فلسف همواره و زشت و نیک و بدنوشتار، زیبا 

بر دیگری برتری داشته است. ولی به نظر دریدا هیچ ارجحیتی وجود ندارد. او این منطق سیاه و سفید و مسئله 
ضور گوینده به عنوان مثال، در فلسفه غرب همیشه گفتار بر نوشتار به دلیل ح .یا این یا آن را رد مردود می داند

ارجحیت داشته است. ولی به عقیده دریدا، معنای متن را گوینده تعیین نمی کند، بلکه شنونده و یا خواننده متن 



 1041، فروردین و اردیبهشت 32دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ   ادبی، هنری و اجتماعی نویدنونامۀ دوماه گنژرا

دیکانستراکشن یا ساختارشکنی 85  Deconstruction 

 

است که با توجه به بهنیت و تجربه خود این معنا را که می تواند متفاوت از منظور و غرض گوینده یا مولف باشد 
 .جح نیستمشخص می کند. لذا لزوما گفتار بر نوشتار ار

باید عنوان شود که تعریف دقیق و مشخصی از دیکانستراکشن وجود ندارد، زیرا هر تعریفی از دیکانستراکشن می 

دیکانستراکشن کردن یک متن "می گوید :  دریداخود  .تواند مغایر با خود دیکانستراکشن تفسیر و تاویل شود
 ".ود متن است. در واقع گسترش درک مجازی استبه معنای بیرون کشیدن منطق ها و اسنتباطات مغایر با خ

متن است. این  یک متن و استخراج تفسیرهای آشکار و پنهان از بطنِ دیکانستراکشن نوعی وارسیِ ،کلیطورِبه
تفسیرها و تاویل ها می تواند با یکدیگر و حتی با منظور و نظر پدید آورنده متن متناقض و متفاوت باشد. لذا در 

راکشن، آنچه که خواننده استنباط و برداشت می کند واجد اهمیت است و به تعداد خواننده، بینش دیکانست
برداشت ها، استنباطات گوناگون و متفاوت وجود دارد. خواننده معنی و منظور متن را مشخص می کند و نه 

مدلول و رابطه بین متن  نویسنده. ساختاری ثابت در متن و یا تفسیری واحد از آن وجود ندارد. ارتباط بین دال و
 .و تفسیر شناور و لغزان است

 

 سین سیناتی، اوهایو - Mushroom house بنای معروف به

آمریکائی است. آیزنمن  معاصرِ ، معمارِپیتر آیزنمنمعماری نمود،  ۀفلسفی را وارد عرص شخصی که این مباحثِ
بدها و محوطه سازی های متعددی که ساخته، فلسفه نه تنها با مقاالت و سخنرانی های خود، بلکه با فضاها، کال

آیزنمن در مقاله  .دیکانستراکشن را به صورت یکی از مباحث اصلی معماری در طی دهه هشتاد میالدی در آورد
، هم فلسفه مدرن و هم معماری مدرن را به باد انتقاد گرفت. از نظر وی، معماری مدرن بر "میانی مرزِ"ای به نام 
فلسفه قرن نوزده بنا شده است. به عقیده آیزنمن، بحث ارزشی هگل در مورد تز، آنتی تز و سنتز،  اساس علم و

دیگر در جهان امروز کاربرد ندارد. فیلسوفان پست مدرن مانند نیچه، فروید، هایدگر و دریدا رابطه ما را با جهان 
 .هستی عوض کرده اند
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اعتبار خود را از دست داده است. قوانین جدید فیزیک مانند قانون علمی آن دوره دیگر  نوزدهم و یقینِ قرنِ علمِ
لذا  .آلبرت اینشتین و اصل عدم قطعیت ورنرهایزنبرگ، دریافت ما را از جهان پیرامون تغییر داده است تِنسبیّ

ط اگر معماری یک علم است باید این معماری بر اساس علم و فلسفه امروز و دریافت کنونی ما از خود و محی
اطراف باشد. معماری امروز ما باید از علم و فلسفه قرن نوزده گذر کند و خود را با شرایط جدید منطبق سازد. 

 .همچنان که معانی، مفاهیم و نمادها در علم و فلسفه عوض شده، در معماری نیز باید عوض شود

وجوکرد. پست ینده جستفاضله را باید درآ ۀعی هستند که مدینها مدّمعتقداست که مدرنیست آیزنمن
فاضله را در  ۀولی معماری امروز باید این مدین فاضله در گذشته هستند، ۀنیز به دنبال این مدینها مدرنیست
استفاده کرده و معتقد  "تاکنونیّ"به معنای   "Presentness"ۀواژپیدا کند. در این مورد وی از امروز  شرایطِ

برای رسیدن  .ت داشته باشد. متعلق به زمان و مکان حاضر باشدید اکنونیّاست که معماری در هر زمان و مکان با
اردادی هستند و نه جایی که این قوانین قربه شرایط فوق، باید قوانین گذشته معماری را بر هم زد و از آن

د( و ها ممکن است. حقایق و نمادهای گذشته باید شکافته شود )دیکانستراکت شونآن زدنِطبیعی، لذا برهم
 .آنها استخراج شود مفاهیم جدید مطابق با شرایط امروز از دلِ

وضوح و ابهام، ثبات و بی ثباتی، زشتی و هایی مانند ت که در زندگی امروز ما، دوگانگیپیتر آیزنمن بر این باور اس
نمی توان از . وجود داردزیبایی، سودمندی و عدم سودمندی، صداقت و فریب، پایداری و تزلزل، صراحت و ایهام 

یکی برای استتار دیگری استفاده کرد، بلکه این تقابل ها و دوگانگی ها می بایست در ساحت معماری به عنوان 
در گذشته و همچنین در معماری مدرن و پست مدرن  .تجلی گاه شرایط زندگی امروز ما به نمایش گذاشته شود
د بودن و سودمندی بوده است. در این تقابل های دوتایی آنچه که حضور داشته، تقارن، تناسب، وضوح، ثبات، مفی

همواره یکی بر دیگری ارجحیت داشته. اما آنچه که مورد غفلت قرار گرفته و غایب بوده، عدم تقارن، عدم وضوح، 
ابهام، ایهام، منعکس کننده شرایط بهنی و زیستی امروز ما باشد و آنچه که در معماری امروز ما مورد غفلت قرار 

 .رفته، بخشی از زندگی امروز ما استگ

در معماری دیکانستراکشن سعی بر این است که برنامه و مشخصات طرح مطالعه و وارسی دقیق قرار گیرد. 
همچنین خود سایت و شرایط فیزیکی و تاریخی آن و محیط اجتماعی و فرهنگی ای که سایت در آن قرار گرفته 

گیرد. در مرحله بعد تفسیرها و تاویل های مختلف از این مجموعه مطرح می نیز مورد بازبینی موشکافانه قرار می 
شود. در نهایت کالبد معماری به صورتی طراحی می شود که در عین بر آورده نمودن خواسته های عملکردی 

لذا شکل  .پروژه، تناقضات و تباینات بین موضوعات اشاره شده در فوق و تفسیرهای مختلف از آن ارائه شود
کالبدی به صورت یک مجموعه چند معنایی، ابهام انگیز، متناقض و متزلزل ارائه می شود، که خود طرح زمینه را 

 .برای تفسیر و تاویل آماده می کند

استفاده کرده که به معنای دو پهلو یا ایهام است. دو پهلو  "Catachresis" از واژه "میانی مرزِ"آیزنمن در مقاله 
نه این است و نه آن. آیزنمن  -دوپهلو یا ایهام ارجحیتی وجود ندارد. هم این است و هم آن  مرز میانی است. در

دو پهلو حقیقت را می شکافد و این امکان را می دهد که ببینیم حقیقت چه چیزی را "در این مقاله می نویسد: 
مرکز هنرهای بصری  دیکانستراکشن، های سبکِترین ساختماناز اولین وشاخصیکی ".سرکوب نموده است

برای طراحی این  1983( در شهر کلمبوس آمریکا است. در مسابقه ای که در سال 1983 - 1989وکسنر )
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ساختمان صورت گرفت، معماران معروفی از جمله مایکل گریوز، سزار پلی، آرتور اریکسون و پیتر آیزنمن شرکت 
 .کردند

ایالتی اهایو در سمت شرق دانشگاه قرار دارد. عملکرد بنا، سایت این ساختمان در قسمت ورودی اصلی دانشگاه 
نمایش آثار هنرمندان و دانشجویان دانشگاه در آن است. هر یک از این معماران ساختمان خود را بین دروازه 
ورودی و ساختمان های موجود در سایت قرار دادند. ولی در کمال تعجب، ساختمان طراحی شده توسط آیزنمن 

ی بود که فضای باریک بین دوساختمان موجود در سایت را شکافته و در بین آن دو قرار گرفته بود و به گونه ا
تعجب بیشتر آن که طرح وی به عنوان برنده اول اعالم شد. از آن زمان سبکی در معماری به نام دیکانستراکشن 

للی معماری مطرح و مورد توجه در مجامع بین المللی معماری به نام سبک دیکانستراکشن در مجامع بین الم
 .قرار گرفت

آیزنمن در تبیین طرح خود عنوان که این نقطه محل مالقات دو قشر نسبتا متفاوت است. یکی دانشجویان و 
هنرمندان دانشگاه که کارهای خود را در این ساختمان ارائه می کنند و دیگری شهروندان و عامه مردم شهر که 

. لذا دو کد یا نشانه برای هریک از این دو قشر انتخاب شد. یکی محورهای شبکه به دیدن این آثار می آیند
درجه  17شطرنجی دانشگاه و دیگری محورهای شبکه شطرنجی شهر کلمبوس. این دو شبکه نسبت به یکدیگر 
دیگر تالقی اختالف زاویه دارند. لذا هر دو شبکه به عنوان نشانه ای از هر یک از این دو قشر در محل سایت با یک

کرده اند. این دو گانگی در کالبد معماری ساختمان به گونه ای نمایش داده شده که هیچ یک بر دیگری 
ارجحیت ندارد و این دو محور همانند دو تیغه قیچی بین دو ساختمان را شکافته و خود در آن جایگزین شده 

 .اند

سایت، آیزنمن متوجه پی های یک بنای قدیمی شد پس از باز نمودن و شکافتن فضای بین این دو ساختمان در 
که مربوط به دانشکده نظامی بود. این بنا در دهه پنجاه میالدی تخریب شده بود، ولی هنوز بخشی از پی های آن 
در زیر خاک در محل سایت مدفون بود. اگر چه این ساختمان دیگر وجود نداشت، ولی آیزنمن با وارسی دقیق 

بود. وی این ساختمان را که دیگر در حاشیه قرار گرفته و به تاریخ سپرده شده بود، به  سایت متوجه آن شده
عنوان بخشی از متن موجود، که همان سایت پروژه باشد، قرائت کرد و این قرائت را به صورت کالبدی نمایش 

بود، در قسمت سردر  داد. لذا در طرح آیزنمن، بخشهایی از ساختمان دانشکده نظامی، که شبیه یک قلعه نظامی
 .ورودی ساختمان مرکز هنرهای بصری وکسنر بازنمایی و بازسازی شد

دهه فراتر یک نسبتا کوتاهی داشت و از حدودِ جهانی عمرِ و فراگیر معماری دیکانستراکشن به عنوان یک سبکُ
این  .معماری داشت ۀزوع بازنمایی معنی و تفسیر درحوطراحی و ن ۀشگرف و بنیادین بر شیو نرفت، ولی تاثیرِ

از  .کیهانی بود چون معماری فولدینگ و معماری پیدایشِرویکردهای متعاقب آن هم ۀزمینسبک به عنوان پیش
 .توان از فرانک گهری، زاها حدید، رم کولهاس و برنارد چومی نام برددیگر معماران این سبک می

  نیو دیزاین -سایت طراحی صنعتی ایرانبرگرفته از: 
 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.newdesign.ir/content/?id=258&rnd=3394
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 بتهوون و سرود شادی
 جنی فارل/ داود جلیلی

 

کناد.  را بیان می مردم دموکراتیکِ اشتیاقِ آزادی، و خواستِ ،دیگری اندکِ بتهوون، مانند آهنگسازانِ
بارای  آرمان انسانیِ براباری   رودِاو سُ همِهنر است، سمفونی نُ فرانسه با ابزارِ انقالبِ مۀموسیقی او ادا

 تمام بشریت است. 

 سمفونی نهم بتهوون

شیلر به موسیقی را برنامته   "شادی"ساخته شد، اما بتهوون ازجوانی برگرداندن شعر 1832سمفونی نهم در سال 

 های او نزدیک بود. عمر بتهوون به اندیشه طولها است، که در انقالبریزی کرده بود. شعر شیلربیان آرزوی عصر 

های تلخ نا امیدی از تحوالت سیاسی ارتجاعی و غم افزا پس از کنگره های پس از ساختن سمفونی نهم سالسال

دن های رشد مقاومت در برابتر ارتجتاع و زنتده کتر    ها، سالهای عذاب شخصی بتهوون بود. آن سالو سال 1وین 

 های انقالبی نیز بود که طبقات میانی باال به آن خیانت کرده بودند.  ایده

سمفونی نهم مبارزه نورعلیه تاریکی،  مبارزه ترقی علیه ارتجاع را ، که بتهوون تمام زندگی و کار خود را وقف آن 

سیاه و کلید ماژوردرخشان دل کند. این مبارزه اغلب با مبارزه ای بین کلید مینور کرده بود باقدرت نمادسازی می

کند: جامعه آینده که شود. پایان سمفونی نهم به پیروزی این ایده کمک و ازآن تجلیل میگرم کننده توصیف می

 یابد، جامعه ای که درآن شادی حاکم است.    در آن آزادی، برابری ،رفاقت عمومی تحقق می

کشد. بتهوون ارتجاع دولت لیه شرایط ناسازگار را به تصویر میمبارزه ای بزرگ، مقاومتی قهرمانانه عموومان اول 

کند. این امربا موسیقی تیتره افتتاحیته   توصیف می "کنیمهرج و مرج و یاسی که ما درآن زندگی می "مترنیخ را 

                                                           

برای ساختن نظم سیاسی اروپا بعد از سرنگونی ناپلئون اول  1815 -1810المللی در سال  کنگره وین کنفرانس دیپلماتیک بین-1 

  مترجم -امپراطور فرانسه بود
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ست.  تم قهرمانانه بتا اولتین پتیش بینتی ملتودی      ه ادنندی مینور مایوس کر (Dآید، و تم اول )به نمایش درمی

شود. این قطبی شدن بین مینور و ماژور دوبازیگرعمده سمفونی ب ماژور شکسته می (Bادی با تمام قدرت در)ش

 گذارد. را به نمایش می

رود. یتک  شود، امتا ازبتین نمتی   به چالش کشیده می "یاس"در پایان موومان مبارزه از بین نرفته است، وضعیت 

بارزه جویانه و باوربه پیروزی، با مایه قهرمانی که به صورت هتم  م حالتمینور، با  )دی( Dمارش عزای رسمی در

 دهد. شود موومان را به پایانی تیره حرکت میآوا اجرا می

شود. تمام ارکستر یک تم رقص ، اما به رقص شادی در اف ماژور تبدیل میشودبا دی مینورآغازمی موومان دوم

دهد، قطعه آخر با حرکتت سترزنده ای دنبتال    لوغ را افزایش مینوازد. تکرار تم حس همهمه ای ششادمانی را می

شود. قره نی و کالرینت آهنگ شادی می نوازند که یتادآور موستیقی بتومی اسالواستت. ایتن ملتودی محلتی        می

قدرتمند، شادی مردم، با پایان درخشان و خوشبینانه موومان دردی ماژور وارد جهان خالی از شادی موومان اول 

 شود. می

با یک آداجیو)اجرای آهسته آهنگ( شگفت انگیز، تصوررویاگون شادی و صلح دوستتی انستان، بتا     موومان سوم

نوازنتد،  هتای نخستت تتم روح نتواز اصتلی را متی      ویلتون  کنتد. شرکت فعال موومان دوم در زنتدگی برابتری متی   

هشدارگونه بتا تعمیتق در رویتا    کند. ناگهان، هیاهوی های آن به صورت فزاینده ای موومان را سیال میدگرگونی

 گیرد.دهد. ملودی با عرضه احتماالتی از آن دنیای دوست داشتنی صلح و شادی اوج میوعده پیروزی می

اوج موومان پایانی زندگی درجامعه، در شادی و صلح، نگاهی آرمانی را به نمایش می گذارد. بتهوون برای اولتین  

های انقالبی، پیروزی با مبارزه، با یاری از آواز انسانی ابزار و صتوت  یده آلباردر موسیقی سمفونی، برای بیان این ا

 را ترکیب کرد.

ی ای را که باید به خاطر رسیدن به این آرمان، حاکمیت دشتوار کستب شتده   بتهوون درآغاز موومان پایانی زمینه

ش دی مینور آغاز تیره موومان دهد. فریاد وحشی و بد آهنگ در غرشود مورد بررسی قرار میشادی و آزادی طی

آورد. تم نشاط انگیزبی قرار یادآوری شده هنوز نه منبع شادی حقیقی استت، نته نتوای رویتایی     اول را به یاد می

اداجیوی موومان سوم. بتهوون زمینه را به صورت موسیقایی با وادار کردن سازهای زهی خفیف به نمایش قهرمان 

وهمراه بتا آن   "شادی"کند، تا سرانجام تم های اصلی سه موومان قبلی را رد میآماده می کند، که به تدریج تم 

 پیام کل بشریت را در آغوش گیرند.

ای ازمتردم را توصتیف   این ملودی ساده به سبک یک آهنگ مردمی است. آهنگی است که جامعه انسانی، جامعه

ه اند، و کستانی هستتند کته بترای تغییتر      کند که همان طور که شعر شیلر می گوید با عمل بزرگی پیروزشدمی

جهان از وضعیت یاس به جهان صلح عمومی، شادی و آزادی فرا خوانده شده اند. بتهوون اکنون سرود بلند ختود  

 کالم هستیم.خواند. ما باز درقلمرو موسیقی بیرا به شادی می
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هتا برآهنتگ   ها و ویلن ستل ویلن شنویم. در ابتدا،دریک حرکت هماهنگ پرنشاط مارش پیروزی تم شادی را می

کنند. سپس تم شادی درکُر چند صدایی ها همراهی میها و قره نیغالبند و، با صداهای چندصدایی مضاعف باس

کننتد،  آالت برای مارش پیروزی کل ارکستر اوج می گیرد. مکث ناگهانی، صداهای تردید خودشان را اظهتار متی  

کند. اکنون خواننده بتاریتون، صتدای بشتریت، وارد    در یاس تهدید می فریادی از وحشت به غرق شدن همه چیز

 شود. می

توان با مبتارزه دستت یافتت. دو    یابد. به شادی جامعه انسانی هم تنها میمارش به طوفان نیرومندی گسترش می

شود. یروزمیملودی شادی در دی ماژور درارکسترکامل پگانه صلح و شادی جدایی ناپذیرند. دسته سرایندگان با 

درخشد. پایتان غرنتده ارکستترال بتا     خواند، که در زیبایی تک نوازی کوارتت میصلح می "بال نجیب "هوون ازبت

 رساند.  های ملودی شادی این سمفونی قدرتمند را به پایان میتغییر پذیری

، در ستفر بته ستوریه از یتک مدرسته      3417درسال 

یم. بمتب  ابتدایی چند فرقه ای در حمتس دیتدارکرد  

گذاران انتحاری ستی کتودک و والتدین بستیاری را     

عام کرده بودند. درآن جتا دختتران جتوان از متا     قتل

خواندنتد:  را به عربی می "شادی"استقبال کردند که 

 تمام مردم دربشریت مشترک به هم پیوسته اند. 

را بته عنتوان    "شتادی " 1985اتحادیه اروپا در سال 

هتای ستخت   ال تحتریم سرود خود پذیرفت، با این ح

اتحادیه اروپا علیه سوریه دسترسی به غذا، سوخت و 

سازد. چنین امکانات سالمتی را برای مردم دشوار می

هایی در برابر پیام انسانی بتهوون افراشتته متی   اقدام

 شود. 

 Socialist Voice سرچشمه :

 بازگشت به فهرست

 

 بتهوون به رهبری ریکاردو موتی ارکستر سموفونیک شیکاگو 9اجرای سمفونی 

 

 شود.در ادامه متن سُرودِ شادی شیلر تقدیمِ خوانندگان می

 

https://www.youtube.com/watch?v=rOjHhS5MtvA
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 !شادی

 مترجم: کامران جمالی/ اثر فردریش شیلر

 

 خدایان ی شکوهِای شعله

 !ای دختر بهشتِ اساطیر

 .نهیم شاددر حریم ِ قدس ِ تو پا می ما

 دهدتو پیوند می بار دگر فسونِ

 غضب به باد؛ چه جمود داد به قهر وُآن

 انسان انسان شود برادرِ

 .گشادر بُپَ تو بال وُ هرجا عطوفتِ

 روی همها! بهصدها هزارها! میلیون        

 .ییمست نثار جهان ما آغوش خویش را بگشاایاین بوسه        

 ی اخترْکوبجا فراز خیمهآن        

 .ست خانه، آن پدر مهربان ماکرده        

  

 یافت – رفیق –هرکس که کیمیای سعادت 

 بندیکه داشت بانوی دلیا آن
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 حتی

 ی زمینکس که در تمامی سیاره آن

 تنها

 – خود را شناخته است

 .از شور شادمانی ما بهره یافته است

 اما

 گر شودی ما مویهقهباید برون حل

 .آن جانور که روی ز شادی بتافته است

 دارد هماره پاس محبت را        

 .ی کبیرهرکس که هست ساکن این حلقه        

 گه محبت استآن        

 ما ِ فلک رهنمونِ تا روشنای        

 جا کهآن

 .ریرناشناس نشسته است بر سَ آن باتِ

  

 اهرکه زنده است شادمانی ر

 ی طبیعت پاک،نوشد از سینه

 هرکه نیکوست، هرکه بدکار است

 .در پی ردِ سرخ او بر خاک

 که بر تمامی مااست آن شادی

 .ی تاکها داده است و میوهبوسه

 .تاک، آری، رفیق ِ تا دم ِ مرگ

 بوق بر جفت، کرم را هم داد

 .ایستانده در بر حق «کروب»و 
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 !هامیلیون

 و را؟اید ابه ستایش نشسته

 !ای جهان

 شناسی تو خالق خود را؟می

 !پی ِ او باش بر فراز سپهر

 .هااش در ورای کوکبخانه

  

 ست نام ِ کلکِ پراعجازشادی

 .نقشی از او، طبیعت جاویدان

 از شادی است گردش هفت اختر

 .ی زمانهفت اختر محاط به گردونه

 در این سپهر، تابش خورشیدها از اوست،

 ای،شدن ِ هرجوانهاز شوق اوست گل 

 از اوست گردش همه اجرام ِ دور که

 .ایاخترشمار هم ندهد زان نشانه

 گردندهمچنان اختران که می        

 مند سپهربر مدار شکوه

 !ره سپارید ای برادرها

 در رهی پرمهر

 .شاد، چون قهرمان به سوی ظفر

  

 آئین رارهروان ِ شکیبْ

 زند لبخند،که میشادی است آن

 – پس ِ پشتِ آتشین مرآت از
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 .های حقیقتاش آئینهنام

 گهره نماید به طالبان آن

 .هاتا ستیغ همه فضیلت

 !بر بلندای کوه ایمان، هان

 بیرق او در اهتزاز است،

 وز شکافی که سر زد از تابوت

 شد برون، در صف مالیک شد

 .آواز استبا مالیک کنون هم

 !رفقا        

 هم شکیبایی هم دلیری و        

 تا جهان بهین شکیبایی        

 زان فرازان یکی خدا آخر        

 دهد اجر این شکیباییمی        

 قرن شاعر شش –جادوی شعر در کالم نهفته است »کتاب :  :برگرفته از

 ) 0385 چشمه، نشر( «بیستم

 آلمانی کشورهای در( 1759 – 1845اثر فردریش شیلر )« شادی رودِسُ»

 کشدانه که موری میازار“ که است برخوردار شهرتی همان از زبان

 1842سرود و در سال  1785در سال  را شعر این شیلر. زبان فارسی هایسرزمین در فردوسی اثر ”…است

 .ای که اکنون ترجمه شده است، درآوردرا به گونه« شادی رودّسُ»تغییراتی در آن داد و 

شیلر؟ سرودی که « سرود شادی»ا وارد سمفونی کرد و چه کالمی برتر از بتهوون برای نخستین بار کالم ر 

ی شهرتی که ادغام این کالم و آن موسیقی برای ی آن بود. دربارهسالگی با آن زیسته و شیفته 16بتهوون از 

روی این شعر تا کنون بیش از چهل بار کدام داین دیگری نیست. دیگر به ارمغان آوردند، باید گفت که هیچیک

« ی شادیترانه»ساز بزرگ اتریشی یکی از این چهل نفر بود. موسیقی تصنیف شده است. فرانتس شوبرت آهنگ

 .اروپای متحد است رودِامروز سُ

 بازگشت به فهرست 
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موراکامی هاروکی 96   Haruki Murakami 

 

 Haruki Murakami  هاروکی موراکامی

 

اش ادبی دارد و آثارِ فرد و خاصّتی منحصربهاین سرزمین هم هویّ اتِعجیبی است. ادبیّ ژاپن سرزمینِ

ای را تقدیم ارزنده معاصر هم نویسندگانِ دور سرآمدند. این سرزمین در دورانِ شرقِ در میان آثارِ

 از اینیکی اند.جه شدهتقبال موادنیا با اس ات کرده است که آثارشان در تمامِدنیای ادبیّ

 زیبا هایداستان نوشتنِ برای را ژاپنی مشهورِ نویسندۀ این. است هاروکی موراکامی نویسندگان

 .شناسندمی جهان در جادویی رئالیسمِ سبکِبه

 تولد و کودکی موراکامی در ژاپن

در کیوتو است. او در  1909ژانویه  13هاروکی موراکامی متولد 

ا آمد که جنگ جهانی دوم تازه به پایان رسیده بود هایی به دنیسال

ی جنگ همچنان درگیر تبعات آن بود. او عنوان بازندهو ژاپن به

اش بود و پدر و مادرش هر دو معلم بودند. دوران تنها فرزند خانواده

کودکی و نوجوانی این نویسنده زمانی است که فرهنگ ژاپنی 

است. نوجوانان کم کم شدت تحت تأثیر دنیای غرب و شرق به

خوانند و پوشند، ادبیات روسی میها لباس میشبیه آمریکایی

کنند. او متعلق به دوران تغییر ژاپن است و موسیقی جز گوش می

کند. ای خا  تبدیل میهمین موضوع او را در آینده به نویسنده

زده یا حتی گویند غربها به او میای که در ژاپن خیلینویسنده

زدگی باعث شده است آثارش در اروپا و کایی، اما همین غربآمری

های آمریکا با استقبال بسیار زیادی مواجه شوند. تا امروز کتاب

 خوانند.ها را میاند و هر روز افراد بیشتری این کتابزبان زنده دنیا برگردانده شده 54موراکامی به بیش از 

ای به نویسنده شدن شناسیم از کودکی و نوجوانی عالقهگی که میموراکامی برخالف بسیاری از نویسندگان بزر

 سال در یعنی التحصیلیفارغ از بعد سال سه و خواند درس هنرهای نمایشی واسدا نداشته است. او در دانشگاه

با همسرش که از دوستان دوران دانشگاهش بود ازدواج کرد. آن دو یک کلوپ موسیقی داشتند که  1971

 گذراندند.دردسری را میشان زندگی آرام و بیشد و همراه گربهدر آن پخش می موسیقی جاز

 هاروکی و ورود به دنیای نویسندگی

ی کتاب به آواز بود که ایده 1979ها وجود دارد؛ سال ی ورود هاروکی به دنیای نویسندهداستان مشهوری درباره

های کلوپش به بهنش رسید و او روی یکی از مبلی بیس بال در ورزشگاه باد گوش بسپار وسط یک مسابقه

ی گوتزو را برای نویسنده به ارمغان آورد و العاده بود، این کتاب جایزهنوشتن آن را شروع کرد. نتیجه فوق

ها در کلوپ بود به ریزی حضور خوانندهها یا برنامهموراکامی را از یک صاحب بار و کلوپ که کارش شستن ظرف
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ان پرتاب کرد. موفقیت این کتاب هاروکی را وادار کرد به نوشتن بیشتر فکر کند و در نتیجه دنیای نویسندگ

نام دارد.  1972ی موش معروف شد منتشر شد. این کتاب پین بال گانهای که بعدها به سهگانهدومین جلد از سه

ی ادبی نوما را در پایان یافت. این کتاب جایزه 1983 سال در تعقیب گوسفند وحشی گانه با چاپماجرای این سه

ی نوظهور را کس در دنیا این نویسنده. تا این زمان هنوز هیچهمان سال برای موراکامی به ارمغان آورد

های بعد انتخاب اش در سالعنوان شغل اصلیشناخت اما او دیگر بارش را تعطیل کرده بود و نویسندگی را بهنمی

 کرد.

 0989تا  0982موراکامی از 

های نویسنده در این دوران ری از کتابآیند و بسیاهای پرکاری در زندگی نویسنده به حساب میها، سالاین سال

اند. او کیوتو را رها کرد و در شهرهای کوچکی مانند فوجیتساوا و سندایگا اقامت کرد تا بیشتر روی منتشر شده

ی منتشر شد که جایزه نویسنده این از رحم و ته دنیاسرزمین عجایب بی 1985شغل جدیدش تمرکز کند. سال 

هاست که بعدها در غرب با ژی اثر بعدی او در این سالداخلی دیگری را برایش به ارمغان آورد. جنگل نرو

استقبال مواجه شد و از روی آن فیلم هم ساخته شده است. این کتاب نگاه به یک رابطه از دست رفته است که 

 باعث مشکالت روانی دختری جذاب شده است و زندگی امروزش را هم کامالً تحت تأثیر قرار داده است.

یک روتین جالب را به زندگی خود اضافه کرد. او از آن زمان تا  1983سالگی، یعنی در  موراکامی در سی و سه

عنوان روشی برای تمرکز مجدد و تمدد اعصاب استفاده دود و از این موضوع بهامروز، هر روز چند کیلومتر می

از این نویسنده منتشر  «زنمزنم از چه حرف میوقتی از دویدن حرف می»کتابی با عنوان  3448کند. در سال می

 شد که شرحی بر خاطراتش در این زمینه است.

 موراکامی در آمریکا

برای اولین بار به آمریکا دعوت شد تا در مراسم انتشار تعقیب گوسفند وحشی  1989هاروکی موراکامی در سال 

اکتبر او و همسرش به  31به انگلیسی شرکت کند. او چند باری در مقابل این دعوت مقاومت کرد اما سرانجام در 

های مختلفی حضور پیدا کردند و ها در طول اقامتشان در نیویورک در مراسمفرودگاه نیویورک رسیدند. آن

های بعد اروپا را ی سایر آثار این نویسند به انگلیسی گرفته شد. موراکامی در طی سالتصمیماتی برای ترجمه

کرد و کم کم تی در دانشگاه پرینستون نویسندگی خالق تدریس میگشت و در آمریکا اقامت داشت. او برای مد

به ژاپن بازگشت اما این بار همه در  3441به شهرت زیادی در جهان غرب هم دست پیدا کرد. موراکامی در سال 

 شناختند.دنیا او را می

 رودهاروکی موراکامی به دیدار هایائو کاوای می

رود ی در آمریکا کتابی به نام هاروکی موراکامی به دیدار هایائو کاوای میهای زندگی هاروکیکی از ثمرات سال

کند. این دو نفر طی دو شب آمریکاست که از مکتب یونگ پیروی می ساکن ژاپنی روانشناس هایائو کاوای است.

ائل زیادی را هایی انجام دادند که نوعی پیوند میان ادبیات و روانشناسی است. گفتگوهای این دو نفر مسمصاحبه

ها همان تغییری است که ژاپن مجبور است آن را بپذیرد. موراکامی ی اصلی این صحبتگیرد اما هستهدر بر می

بخش هستند. این  13این کتاب را در قالب دو قسمت اصلی شب اول و شب دوم نوشته و هرکدام شامل 

https://fidibo.com/book/96206-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C
https://fidibo.com/book/96206-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C
https://fidibo.com/book/96457-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
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های مختلف کند جنبهخواند و سعی مییشتر فرا میها مردم دنیا را به تفکر بها مردم ژاپن و در کنار آننوشته

 زندگی از فردیت تا جهان شمولی و دین و... را بررسی کند.

 های هاروکی موراکامیسایر کتاب

های ارزشمند زیادی نوشته است. او داشتن اعتماد به نفس و تا به امروز هم کتاب 3444موراکامی از سال 

داند و خودش در به کار گرفتن این عناصر بسیار موفق ی عالی مینویسنده شدن به یککوشی را راز تبدیلسخت

 عمل کرده است.

داستان است و  6منتشر شد. این مجموعه داستان کوتاه، حاوی  3444ویسنده در سال ن این از بعد از زلزله کتاب

در کوبه اشاره دارد که  1995ی سال به خشونت پنهان در جامعه ژاپن پرداخته است. نام این کتاب به زلزله

کافکا در  خسارت مالی و جانی زیادی داشت. دو سال پس از این کتاب مهمترین اثر موراکامی منتشر شد.

. شناخت بیشتر هرچه آن با را موراکامی دنیا که است ابیکت کرانه

 و زوج هایفصل و کندمی روایت را موازی داستان دو کتاب این

های مختلفی اختصا  دارند. این کتاب اوج هنر فرد آن به روایت

نویسندگی موراکامی است. اثر دیگری که باید به آن اشاره کنیم 

 در شبانه زندگی روایت داستان، این. است پس از تاریکی کتاب

 آن در ما دنیای در مدرن زندگی به نویسند نگاه نوع و است توکیو

 .است نهفته

اول شخص  منتشر شد 3434آخرین کتاب موراکامی که در سال 

 است مشهوری بسیار اثر کوتاه داستان مجموعه این. دارد نام مفرد

. شوندمی روایت شخص اول زبان از آن هایداستان تمام و

 انتشارات و اندشده منتشر و ترجمه ایران در یموراکام هایکتاب

 کتاب بازار در هم را نویسنده کتاب آخرین این چشمه و خوب

 اند.کرده عرضه ایران

 جوایز بین المللی موراکامی

ای بود و جوایز ادبی مهمی را هم دریافت ی شناخته شدهی نود تنها در ژاپن نویسندههاروکی موراکامی تا دهه

المللی داستان ی فرانتس کافکا، جایزه بینجایزه المللی ارزشمندی هم هست.ما او صاحب جوایز بینکرده بود ا

 سال در موراکامی. است کرده دریافت او که هستند جوایزی از تعدادی جهان فانتزی جایزه و فرانک اوکانر کوتاه

 در فهرست تأثیرگذارترین افراد جهان قرار گرفت. 3415

 بازگشت به فهرست

 

https://fidibo.com/book/1167-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fidibo.com/book/1167-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fidibo.com/book/1167-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fidibo.com/book/1396-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fidibo.com/book/1396-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fidibo.com/book/114887-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://fidibo.com/book/114887-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://fidibo.com/book/114887-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF
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 فردمُ خصِل شَاوّ
 ترجمه : علی اصغر راشدان–هاروکی موراکامی 

 ( های پیوسته ی به روایت اول شخص مفردداستان چهارمین داستان از / )بیتل ها با

 

ن این که شده ام. نه این که جوانیم، بدو ترن عجیب می بینم، این نیست که مسنچیزی که درباره ی باالرفتن س

به سن گذاشته ام. چیزی که غافلگیرم می کند، این است که هتم نستلهای متن مستن      پا متوجه باشم، گذشته و

شده اند، چگونه تمام دخترهای قشنک وسرزنده ای که می شتناختم،  

حاالبه اندازه ای پابه سن گذاشته اندکه دارای یکی دونتوه شتده انتد.    

 ازایتن  متن  گرچته  انگیتز،  مغت  –این مقوله کمی نگران کننده استت  

. ام نکترده  حتس  انتدوهی  هیچوقتت  ام، آنهاپیرشده مشابه که واقعیت

داردم احساس اندوه کنم، درباره دخترهائی کنم چیزی که وامیکرمیف

کنتددوباره  است که می شناختم وپیرشده اند. این مقوله مجبورم متی 

 بته  رویتا،  یتک  مرگ. اندرفته همیشه برای جوانیم یاهایبپذیرم که رو

 اوقتات  گتاهی . باشد موجود زنده یک بارتر از مرگ توانداندوهمی نوعی

  .رسدله نامنصفانه به نظرمیمقو این تمامی

 به خوب که –دختربود یک قبال که ستزنی منظورم –دختری هست 

 کجاست االن دانموطبیعتانمی دانمرا نمی اسمش گرچه آورم،خاطرمی

 بته : استت  ایتن  دانتم، دخترمتی  ی درباره که چیزی. کندکار می یاچه

 مشابه هم رفتن مانم و سال رفتممی من که رفتمی ای مدرسه همان

دوستت   واقعا را هاود ) زمانی که نشان روی پیرهنش هم همرنگ نشان روی پیرهن من بود( واین که دختربیتلب

 .دانمها، هیچ چیزدیگردرباره ی دخترنمیاین داشت. غیراز

مستائل   و شروع شده بود ی جدیدبود. نیم ترم مدرسه پائیز اواخر اوج جنون بیتلیسم و و1960سال این قضیه در

 و دراز لغزید، باعجلته طترف پتائین راهترو    که پیرهنش میدختردرحالی. به دوباره روی روال افتادن شدشروع می

انگارکته چیتزی گتران     .پتی را بتودم. یتک ال   جتا آن دیگر فرد رفت. من تنهای ساختمان قدیمی مدرسه میتیره

ها. همان یکی سرزنده ی سیاه وسفید، باتصویرستایه روشتن   ی خودمی چسباند. ال. پی بابیتلبهاست، روی سینه

این که تصویراصل بتود، ختاطره ی روشتنی دارم. نستخه ی      چهاربیتل. به دالیلی، به علتش مطمئن نیستم، امااز

  .یاژاپنیانگلیسی آلبوم بود، نه نسخه ی آمریکائی 

هتای باریتک   هتای بلندستیاه، ستاق   رسید. بلندقدنبود، گتیس دخترزیبائی بود. حداقل ازنظرمن، جذاب به نظرمی

ای دانم. شایدهم کالهتیچ رایحته  توانست یک خاطره باشد، نمیورایحه ای دوست داشتنی داشت. ) این مقوله می

ای مستحورکننده و جتذاب بته    ارم گذشت، رایحته نداشت. پس این چییست که به خاطرمی آورم، انگاروقتی ازکن

  .نده بودچسبا اشسینه هارارویبیتل نام، بی دخترخوشگل –طرفم پراکند (. تحت تاثیرافسونش قرارم داد 

خاموش شدند، انگار ته استخری  قلبم به تپش درآمد، به نفس نفس زدن افتادم، مثل این بودکه انگارتمام صداها

هایم بود. انگارکستی ناامیدانته،   ه توانستم بشنوم، زنگ زدن محویک ناقوس، درعمق گوشفرورفتم. تمام چیزی ک
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کته تشخیصتش   پانزده ثانیه طول کشید. قبل ازاین -ده پیامی حیاتی برایم بفرستد. تمام این قضایا کردسعی می

تترین مقتوالتی   امثل مهمجا، شبیه چنبره ی رویاها، ناپدیدشد. تنهآن در دهم، محوشده بود. پیام بحرانی موجود

 .افتندبودکه درزندگی اتفاق می

 .هازیبا، خش خش لرزش پیراهنش، بابیتل یک دبیرستان، یک دختر یک پرتوتیره ی راهرو

وقت دوبتاره دونفتری ازیتک پیتاده     دیدم. دردوسال مانده به فارغ التحصیل شدنم، هیچ را زمانی بودکه دختر تنها

رفتتم، یتک مدرسته بتزرگ عمتومی، روی      دن، واقعاعجیب است. دبیرستانی که میاش فکرکررونگذشتیم، درباره

های نسل رونتق بتودیم، روی   هردوره. ) ما به اصطالح بچه در شاگرد 654ای در شهرکوب بود. باحدودبلندی تپه

نستتم،  دانمتی  شتناخت. متن استامی را   نمی بودند (.در واقع، هرکدام دیگری را خیلی ازماها جااین حساب، درآن

رفتتم مدرسته،   متی  روز هتر  وقتی تقریبا حال، ازشناختم. درعیننمی های مدرسه رایااکثریت قریب به اتفاق بچه

 وقتت یتک بتاردیگر   شتدم کته هتیچ   کتردم ، تقریباتاحدعصتبانیت ناراحتت متی    استتفاده متی   اغلب ازهمان راهرو

کردم. ناپدیدشده بود، مثل دود؟ انگتارآن  یم جستجو گذشتم، دختررامی ندیدم. هربارازآن راهرو دخترخوشگل را

ای ازکنارهم گذشته لحظه اوایل پائیز، نه یک شخص واقعی، بلکه یک نوع چشم انداز رادیده بودم. شاید بعدازظهر

دیتدمش، نمتی شتناختمش    دوبتاره متی   واقعا آلیزه کرده بودم. نکته این بودکه حتی اگردربهنم ایده را بودیم، او

 .) ترین استرین احتمال محتملکنم آخ) فکرمی

کتردم، ناخودآگتاه،   باهاشان بیرون رفتم. گرچه هربارکه بازن تتازه ای دیتدارمی   شناختم و را زن جدید بعد، چند

تجربته کترده بتودم    1906ستال   راهرو تیره ی مدرسته، درگذشتته و   آرزوی تجدید آن لحظه خیره کننده که در

ناقوستی بته نرمتی     درون قلتبم، حتس بتی نفتس درون ستینه ام و     کردم. آن هیجان ساکت و متداوم  راحس می

 .زندهام زنگ میدرگوش

، ناقوس به اندازه ی کافی هاوقات نبودم.) بدبختان گاهی اوقات، قادربه تسخیردوباره ی این حس بودم، امادربیشتر

م بلغتزد. در هتر صتورت،    هایبگذارم درمیان انگشت درکنترل بگیرم، تنها زنگ نزد(. اوقاتی دیگرموفق شدم آن را

متن بترای انتدازه گیتری شتدت       و احساسات اوج گرفت، وقتی این اتفاق افتاد، به عنوان نوعی دماسنج عمل کرد

  .اشتیاقم، استفاده کردم

دنیای واقعی بته دستت آورم، بته آرامتی گذاشتتم ختاطراتم ازآن احساستات،         در وقتی نتوانستم آن احساسات را

احساسیم شد، حتی یک وسیله ی بقا. شبیه یک  ترین ابزارین راه، خاطره یکی از پرارزشدردرونم بیدارشوند. درا

  .بچه گربه ی گرم که به آرامی توی جیب یک کت بزرگ پیچیده شده و به خواب عمیقی فرورفته باشد

قطته ی  ، اوج پتنج ن 1960ببینم، زمان اولین شهرت جهانی شان بتود. درآوریتل    را آن که دختر یک سال قبل از

ندیتده بتود.    هتا ای شبیه جنتون بیتتل  وقت مقولهقبضه کردند. موزیک پاپ هیچ را نمودارهای تک آهنگ آمریکا

( 0اون عاشتق توستت )  ( 2پیچ وتتاب وفریتاد )  ( 3تونی واسه م عشق بخری!)نمی( 1هاپنج آهنگ داغ بودند: )آن

 ، به تنهائی، بیشتراز«ی واسه م عشق بخری توننمی »کنم خوشحالم کن. خواهش می( 5خوام دستتوبچسبم. )می

میلیون پیش سفارش داشت. قبل ازبه فروش گذاشتن صفحه اصلی، آن را دو برابتر پالتتین متی کنتد. البتته       دو

هاشتان  کردی، شانس شنیدن یکی ازآهنتگ روشن که می را هادرژاپن هم به طورعظیمی مشهوربودند. رادیوبیتل

شتناختم. ازمتن بخواهیدکته    متی  های داغ شتان را رادوشت داشتم، تمام آهنگهاشان راداشتی. من شخصاآهنگ

کتردم،  به مطالعته متی   وانمود کردم، یاتوانم بخوانم. درخانه مطالعه که میمی هاشان رابخوانم، تمامشان راآهنگ

وقتت  ودم. هتیچ هتانب وقتت طرفدارپرشتوربیتل  ها، رادیودرحالت انفجاربود. امااگرواقعیت گفته شود، هیچبیشتروقت
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ترانزیزتوری پاناسونیکم،  ها نبودم. برای من که موسیقی پاپ از بلندگوهای کوچک رادیوهای آنعمالدنبال آهنگ

موزیتک   ۀزمیننه دیگری، جاری می شد، گوش دادنی منفعل وبه سختی قابل دریافت بود. پس توی یک گوشم و

 .موزیکال بود ۀزمینپس بلوغ من، تصویر ۀبرای دور

هانخریدم. خیلی بیشترمشتغول جازموزیتک کالستیک بتودم، وقتتی      ردبیرستان ودرکالج، یک صفحه هم ازبیتلد

هتای  کتردم وصتفحه  متی  دادم. پتس انتداز  موزیتک تمرکتزکنم، ایتن متوزیکی بودکته گتوش متی        خواستم رومی

هتای  فتتم کنسترت  رمتی  خریدم ومی را های درخواستی مایلز دیویس و تلونیوس مونک در بارهای جازجازآهنگ

هاراگوش به طورجدی موزیک آن خریدم و را های بیتلبودکه اولین بارصفحه خیلی بعدها موزیک کالسیک. تنها

 .برای وقتی دیگر ست وداستان دیگری هکردم. این مقول

، عجیب اول تاآخرگوش کردم از را هابیتل ساله بودنم که نشستم وبرسد، اماتامیانه سی نظرممکن است عجیب به

رهایم نکترد،   داشت، هرگز دبیرستانمان باخود نبود. علیرغم این واقعیت که تصویردختری که ال.پی راتوی راهرو

که چه نوع موزیکی ی خاصی به دانستن اینکنم. عالقه واقعاگوشا رمدتی طوالنی حسی شبیه این نداشتم که آن

 .م چسبیده بودقدرمحکآن رادر شیارهای وینیل دیسک حک شده بودکه آن

کته   بلوغ راحسابی پشت سرگذاشته بودم. احساس اولیه ازآلبوم این بود ی سی سالگی، دوره ی کودکی ودرمیانه

سینه حبس کند. ازچهارده آلبوم، شش آهنگش  تو کارخیلی بزرگی نیست، یاحداقل نوع موزیکی نبودکه نفس را

بتهتوون  » و  ازمتارولتز «آقای پستتچی، لطفتا   » رولتز های ماداد. پوششپوشش می را کارهای هنرمندهای دیگر

حال، گیرم. امابااینکنم، تحت تاثیرقرارمیازچاک بری، خوب اجراشده بودند، حتی االن هم گوش می« رابغل کن 

کتدام شتگفت آور   ازپتل، هتیچ  « تمام عشق من » های پوششی بودند. ازهشت آهنگ اصلی، گذشته ازهانسخهآن

حالی که روحیه مبتکرانه شان را در انتشتار آلبتوم ستتایش     در نداشت و ی داغ کننده ای وجودنبودند. نشانه ها

لطفاخوشحالم کتن  » ها های تجریدی، اولین آلبوم بیتلنه بازیافت و تازه بود شامل مواد کردم، این مقوله تنهامی

د کننده بود. باتمام این تفاصیل، های من، اساساً بدون برداشتی مثبت، بیشترپر جنب و جوش و متقاع، درگوش«

های جدید. این آلبوم دوم، اولتین بتار در بریتانتا    هابه خاطرآهنگاحتماالً به لطف تمایل بی پایان طرفداران بیتل

» حفظ کرد. درآمریکتاعنوان آلبتوم تبتدیل شتدبه      بیست ویک هفته برای خود این موقعیت را و ی اول شدرتبه

شدن چندآهنگ دیگر، ) گرچه تزئین پوشش به همان شکل ماند. ( چیتزی کته احتمتاال    ، بااضافه «ها دیداربیتل

هتابود، شتبیه مستافرهای تشتنه ی آب، بعدازگذشتتن      دلیل این پدیده فوق العاده شد، میل پرشور طرفداران آن

 روشن ایهانگیزس خاطره رنگ تک تصویرپوشش ی اضافه به ها،بیتل موزیک ی تازه ی فراورده یک برای –ازکویر 

  .هاآن از ارنفرچه

چیزی که جذب چشم اندازم کرد، دختری بودکه آلبوم رامثل یک چیزپرارزش چسبیده بود. تصویرروی پوشتش  

مقولته ی دیگتری    طورحتم موزیک بود، امتا کرد، که کرد. بهطور جادویم نمیداشتی، احتماالصحنه آنراکه برمی

 کته  انتداز روحتی   چشتم  نتوع  یتک  –دریک لحظه توقلبم حک شتد   دربین بود، چیزی خیلی عمیق تر. آن تابلو

 اززمان. مشخص ایولحظه مشخص درمکانی معیین، درسنی جاپیداشود،تنها درآن توانست

، بمب باران ویتنام شمالی به دستتور جانستون وتشتدیدجنگ، یاکشتف فضتای      1965سال بعد،  رویداد برای من،

مهم نبود، مگراین واقعیت که یک دوست دخترپیداکردم، کالس اول، جدیدی ازگربه وحشی در جزیره ایریوموت، 

 .نداشت هم کالس بودیم، این قضیه تاسال دوم که شروع کردیم به بیرون رفتن، وجود
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وقتت یتک   هیچ بگویم که من خوش چهره نیستم و برای دوری ازهرنوع درک نادرست، دوست دارم این مقدمه را

بته عنتوان    درخشان بوده. آواز خواندنم هم چیزی را از هایم هم درمدرسه کمترنمره  ستاره ی ورزش نبوده ام و

 را های بعدازآن، هجتوم دخترهتا  سال ای نداشتم. مدرسه که بودم وباکلمات هم میانه من برجا گذاشت و در آرزو

باتمتام ایتن   تتوانم بااطمینتان بگتویم.    چیزیست که درزندگی نتامطمئن، متی   چند اطرافم نداشتم. این یکی از در

رسید. برای دلیلش، سرنخی ندارم، تفاصیل، انگار همیشه دختری دراطرافم بودکه به هردلیلی، به نظرم جذاب می

هتای ختوبی   هتا، دوستت  توانستم بامقداری خوشحالی، لذت ببرم. بابعضی ازآنامااوقات صمیمت باآن دخترها، می

 –بود  هاکنم، یکی ازآنختری که دارم درباره اش بحث میکشید. دی بعدی میهرازگاه، قضیه به مرحله بودیم و

 .داشتم نزدیک آشنائی واقعا باهاش که دختری اولین

رفتتم. آن بعتدازظهر،   ای یتک باربته دیتدنش متی    جذاب بود. آن تابستان، هفتته  اولین دوست دخترم، ریزنقش و

بی آستتین پوشتیده    لیدم. لباس سفیدهایش راتوی پستان بندش مابوسیدم وپستان تمام قد های کوچکش رالب

 .دادهاش بوی شامپوی گیاهی میگیس و بود

نداشت. سرش توی جازهم نبود. چیزی که به شنیدنش عالقه داشت، موزیک مالیم بود.  هاای به بیتلتقریباعالقه

 ارکستترمارتوانی،  –شود چیزی که موزیک طبقه ی متوسط نامیده می

. و امثالشتان  کتول  کینتگ  نت ویلیامز، دیان راجر ویلیامز، فیت، پرسی

اش، طالحی تحقیرآمیز نبود (. درخانهاص متوسط یطبقه زمان، درآن) 

 عنتوان  روزهتا بته   ایتن  که چیزی –بود  هائی ازاین سنخ صفحه هاکپه

 .شودمی بندی طبقه آسان، دادن گوش

 –بعدازظهر، تواطاق پذیرائیش، صفحه ای روی صفحه گردان گذاشتت  

 کاناپته  روی – داشت چشمگیربزرگ استریوی سیستم یک ش هخانواد

بوسیدیم. خانواده ش بیترون وجتائی    تیم وهم رانشس بزرگ راحتی ی

جابودیم. صادقانه بگویم، دروضعیتی شبیه نفرآن دو ما رفته بودند، تنها

  .آن، درواقع پخش چگونه موزیکی، برایم مهم نبود

 و آورم، لبتاس ستفید  رمیبته ختاط  1965ی تابستتان چیزی که دربتاره 

ی گیتتاهی شتتامپوی دختراستتت. احستتاس وحشتتتناک پستتتان  رایحتته

بندسیمی او )پستان بندی که در آن زمان بیشتر شبیه قلعه بود تاتکته ای اززیرپتوش.( واجترای ظریتف متاکس      

« بستتانی  تمی ازمکانی تا» بااجرای ارکسترپرسی فیث. حتی حاالهم هروقت « تمی ازمکانی تابستانی » اشتاینر 

 .آیدمی شنوم، آن کاناپه ی بزرگ راحت به بهنم می را

رابته   متردی  بتودیم،  کتالس  بتادخترهم  وقتی –تقریباهمزمان تروررابرت کندی  ،1968 –تصادفا، چندسال بعد 

حلتق   را تیرستردرخانه، ختود   از و کترد و علتوم اجتمتاعی تتدریس متی     خاطرمی آورم که معلم سرخانه ی مابود

 .ایدئولوژیک بوده ن بستِش، بُادلیل خودکشی ه شدآویزکرد. گفت

 ایدئولوژیک؟  ن بستِبُ

گرفتند، چراکه به یک دیوارضتربه  دراواخردهه شصت، افرادگاهی اوقات زندگی خودرا می –این یک واقعیت است 

  .کردمنمی ی ایده ئولوژیک زده بودند. من اغلب به این قضیه فکر
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دوست دخترم، روی کاناپه، درپسزمینه موزیک زیبتای پرستی فیتث،     که من و کنموقتی به آن بعدازظهر فکرمی

آوردیم، درباره ی آن معلم علوم اجتماعی که قدم به قتدم بته طترف پایتان مترگ ایتده       می ناشیانه لباسمان رادر

رود، رود، یابه شیوه وراهی دیگر، محکم گره خورده دریک طناب، بته طترف آن ستکوت متی    ئولژیک مهلکش می

شوم. گاهی اوقات حتی درباره این قضیه احساس بدی دارم. درمیتان  کنم، واقعاگرفتارحس عجیبی میکرکه میف

هابود. موفق بودیانه، ستئوال دیگریستت، همیشته ستعی     شناختم، آن معلم یکی ازبهترینتمام معلم هائی که می

را بااین صفت به  او حرف نزدم، اما منصفانه به شاگردهایش درس بدهد. هیچ وقت بیرون ازکالس، باهاش کردمی

بلتیط  » فوریته،   در را« هشت روزیک هفتته  »  هاهاهم مشابه آن بود. آنبیتل1965-1960آوردم. سال خاطرمی

هتا درایتاالت متحتده    همه آن -درسپتابردرآوردند  را« دیروز » درجوالی و  را« کمک » درآوریل،  را«سوارشدن 

کرد، کنیم. همه جابود، مارامحاصره میهاراگوش میرسیدانگارتمام وقت موزیک آندرصدرقرار گرفتند. به نظرمی

 .پوشاندبادقت می را شبیه کاغذدیواری که هرتک اینچ دیوار

 «مردتنبتوری  » یتا  « تتونم شادباشتم   من نمتی » بود « هارولینگستون» شد، نوبت نمی هااجراوقتی موزیک بیتل

بترادران  « دستت داده ای   از آن احساس دوست داشتنی رو» ها، یا ی وسوسهسیلهبو« دوست دخترم. » بیرد، یا 

هاهم یک کارداغ بعدازدیگری داشتتند. یتک   سوپرمن و رز ی پسرهای ساحل، دیانا« کمکم کن روندا » رایت، یا 

بیترون  العاده ولذت بخش، ازطریتق رادیتوی کوچتک ترانزیستتوری پاناستونیکم      متن ثابت ازاین نوع موزیک فوق

  .انداختسال حیرت انگیزی بود، موزیکی که نفست راپس می تراوید. برای موزیک پاپ، واقعامی

برایمتان مفهتومی    های پاپ واقعاشنیده بودم وگفته می شدکه شادترین زمان زندگی مان، برهه ایست که آهنگ

هتای پتاپ   ها، آهنتگ عالوه برتمام اینکند. این قضیه ممکن است واقعی باشد، یانباشد. واقعاقبضه مان می و دارد

هتای متاتزئینی، اقالمتی مصترفی، انبتوهی از      هیچ چیزی نباشند. واحتماالزندگی های پاپ،ممکن است جزآهنگ

 ...شترینه هیچ چیزب و های زودگذر هستندرنگ

نم پدرش ککردم. فکرمیخانه ی دوست دخترم نزدیک ایستگاه رادیوی کوب بودکه من همیشه باهاش تنظیم می

دانم. به هرحال،پدرش مالک شرکت خودش بودکه کرد. توضیحاتش رانمیتجهیزات پزشکی واردیااحتماالصادرمی

رسید درکارش موفق است. خانه شان دریک باغ کاجستان نزدیک دریابود. شنیدم ویالی تابستانی عده به نظر می

کردند. های کاج درمیان نسیم دریاخش خش میتبازسازیش کرده اند. درخ ای تجاربوده که خانواده ش خریده و

  «.تمی ازمکانی تابستانی» برای گوش دادن به  جای کاملی بود

رادیتدم. تتروی   « یک مکان تابستانی » ، فیلم 1909هابعد، به طوراتفاقی، درگزارش آخرشب تلویزیونی سال سال

 دربتاره ی عشتق یتک جتوان بتود. امتا       و هاش بودند. یک فیلم معمولی هتالیوودی دوناوس وساندرادی هنرپیشه

موفق، بتاعنوان وتیترمشتابه    هرحال، چفت وبست فیلم خوب جفت وجورشده بود. پرسی فیث یک نسخه باکاورهب

درنسیم  هاهمان آهنگ، ازماکس اشتاینردارد. درفیلم، یک کاجستان نزدیک دریاهست که درزمان نمایش، درخت

ای به عنوان استعاره های کاج درنسیم، من راارند. آن صحنه نوسان درختتابستانی به طرف بخش دماغه نوسان د

از میل شدید جنسی جوانان، تحت تاثیر قرارداد. اماآن مقوله ممکن است برداشت من از آن و دیتدگاه مغرضتانه   

 .خودم بوده باشد

ل آن، باهمه ی انواع مستائل  به دلی و ساندرادی در آن نوع باد شدید جنسی غرق شده اند و درفیلم، تروی دوناهو

رود، برطرف شوند، موانع، شبیه مه که باالمیکنند. دریافت نادرست بااصالحات دنبال میکلمات واقعی برخوردمی

ی پنجاه، یک پایان خوش، همیشه بته  دهه کنند. درهالیوودازدواج می و شوندباهم می درپایان، دونفر و شوندمی
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دوست دختترم   سکس قانونی داشته باشند. البته من و توانندی که درآن عشاق میخلق محیط -انجامدازدواج می

 »بتا  ازدواج نکردیم. ماهنوزتودبیرستان بودیم وتمام کاری که کردیم، دست مالی و عملیات ناشیانه روی مبل بود

 .شدمی که درپسزمینه اجرا «تمی ازیک مکان تابستانی

 :کند، باصدائی آهسته گفتراف میدوست دخترم رومبل راحتی، انگارکه اعت

 « .دونی؟ من یه تیپ حسودمیه چیزی رومی »

  «جدی؟» گفتم 

  « .دونیخواستم مطمئن شم که تواینومی »

  « .اوکی »

  « . گاهی وقتاحسودبودن خیلی صدمه میزنه»

ای نتیجته  به چته  نوازش کردم. تصوراحساس چگونگی سوزندگی حسادت، به چه دلیل و هاش رادرسکوت، گیس

 .اندازه درگیر احساسات خودم بودم من بود. من بیش از از شد، آن زمان جلوترمنتهی می

فتیلم ستازی    به عنوان یادداشتی جانبی، توری دوناهو، ستاره جوان خوش تیپ، بعدهاگرفتار الکتل ودراگ شتدو  

 ،1967ستال   در کترد. دونتاهو  یخانمان بود. ساندرادی هم، باالکلیزم مبتارزه مت  رامتوقف کرد، حتی مدتی هم بی

، بابتابی داریتن   1964ازهم جداشتدند. ستاندرادی    ازدواج کرد، اماهشت ماه بعد باسوزان پلشت، هنرپیشه مشهور

و تقتدیرمن  « یتک مکتان تابستتانی    » به طورکلی باطرح  و ازهم جداشدند. این قضیه مشخصا1967ازدواج کردو

 .ودوست دخترم، ناهمخوان است

دوایتنچ   مقتدماتی ختود، امتا    ترداشت. ستال دوم دبیرستتان  یک خواهرکوچک و ترک برادربزرگدوست دخترم ی

زد. امادوستت دختترم   ترش بلندقدتربود. روهمرفته، خوشگل نبود. به عالوه، عینک ته استکانی متی ازخواهربزرگ

 :خیلی خواهرکوچکش رادوست داشت. به من گفت

  « .نمره هاش تومدرسه واقعاخوبه »

 .خیلی شبیه نمره های خودم بودند صفانه، متوسط ونکنم نمره های دوست دخترم، روهمرفته ومفکرمی

به این کارمتان کترد.    رفتیم سینما، گذاشتیم خواهرکوچکش همراهمان شود، دالیلی بودکه مجبوریک بارکه می

بته   وبنشتینیم و بود. ستالن ستینما پربتود، روایتن حستاب، مجبوربتودیم ردیتف جل       « صدای موزیک » اسم فیلم 

هام دردگرفتته بتود. دوستت    میلیمتری، آنقدرنزدیک بودکه درپایان چشم74آورم که تماشای فیلم پهن خاطرمی

داد. متن خیلتی   بی پایتان گتوش متی    طوربه و های فیلم بود. ال. پی موزیک متن راخریدی آهنگدخترم، دیوانه

جان کولتران بودم، امامتوجه شدم مطرح کتردن قضتیه   از« ام چیزهای موردعالقه» ی جادوئی بیشتردرگیرنسخه

خواهرکوچکش انگارخیلی ازمتن   .وقت باهاش درمیان نگذاشتمبادوست دخترم بی مورداست، رواین حساب، هیچ

 –کترد  دیدیم، بتا چشتم هتائی عجیتب وکامالختالی ازاحستاس، نگتاهم متی        می آمد. هروقت هم راخوشش نمی

 دالیلتی،  بته  .نه یا هست خوردن قابل هنوز یخچال، پشت ی یخزده ماهی ریمقدا کردکهمی وسنگین انگارسبک

 قبتول )  گرفتت می رانادیده انگاربیرون کرد،می که نگاهم. کنم مقصربودن کرد احساسمی وادارم همیشه نگاه آن

مق وجودم را. توانست مستقیمادرونم رانگاه کند، پائین وتاعیو م ( نبود توجه قابل خیلی قضیه حال، هر به دارم،

 .زده ومقصربودمشرم احتماالمن چنان احساسی داشتم، چراکه درواقع، قلبا

بیستت ستاله بتوده باشتد. دوستت       بایدبود، رواین حساب، حداقل می او از تربرادردوست دخترم، چهارسال بزرگ

شتد،  متی  گفتگو هم که واردطوراتفاقی کرد. بهمی او هرازگاه، به ندرت یادی از و به من معرفی نکرد را دخترم او
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کته  توانم ببینم که رفتارش کمی غیرطبیعی بود، نه ایتن کرد. االن میعوض می دوست دخترم ماهرانه موضوع را

 به طترف دختتر   ام نبود. چیزی که مراکردم. این موضوع درخانواده شان، موردعالقهمی من خیلی دراین باره فکر

 .تربودای خیلی فوریگیزهان ی خیلی متفاوت وکشاند، مقولهمی

 .بود1965حوش اواخرپائیزسال وباهاش حرف زدم، حول  دیدم و باراولی که برادرش را

 رویتم کتابخانته تامطالعته کنتیم و    کردیم که میمی یکشنبه رفتم منزل دوست دخترم که ببرمش بیرون. وانمود

الت متفاوت وابسته به مطالعه را، مثل یک برای حفظ ظاهر، همیشه مقو رفیتم سراغ قرارمان، رواین حساب ومی

 .گذاشتمجنایتکار مبتدی که برای خود حقایقی ضعیف بسازد، توی کوله پشتیم می

پشت سرهم، زنتگ زدم. تتااین کته     کس جواب نداد. مدتی مکث کردم، دوباره وزدم، هیچ چندبار زنگ درخانه را

 .تردوست دخترم بوددربزرگشنیدم، برا را سرآخر مقداری حرکات آهسته به طرف در

ول، بلکته شتبیه ورزشتکاری کته بته دالیلتی، متدتی         و تربود. نه شتل کمی درشت و بفهمی نفهمی، ازمن بلندتر

هتای  اضافه وزن داشت، چاقی موقتت. شتانه   نتواندتمرین کند، چندپوند

باریتک داشتت. موهتای ژولیتده ی بته تمتام        و دراز پهن وگردنی نسبتا

 پتر  ستفت و  ، انگارتازه ازختواب بیدارشتده بتود،   اطراف سیخ شده داشت

رفت سلمانی. ژاکت یقته  می دوهفته زودتر رسید، بایدبه نظرمی و بودند

های عترق  دانه ای خدمه ی کشتی پوشیده بود، باگردن شل وگردسرمه

مختالف نگتاه دوستت     خاکستری پف کرده دور زانوهاش. نگاهش کتامال 

 .به خوبی آراسته بود و وتمیزدوست دخترم همیشه پاک  -دخترم بود

 زیتر  ای که پس ازخواب زمستانی طوالنی، بیترون و شبیه حیوان ژولیده

 .خزیده باشد، مدتی خیره نگاهم کرد پرتو خورشید

 :وگفت پیش ازاین که حرفی بزنم، گلویش راپاک کرد

  « زنم تو...دوست سایوکوهستی؟حدس می »

  .آن حس کنم در ای ازعالقه رابود، اماتوانستم جرقه صدایش خواب آلود

  « .درسته»

  « .یازده بیام اینجا بود قرار »معرفی کردم  را خود این راگفتم و

  « .سایوکواالن اینجانیست »گفت 

  « .اینجانیست »هایش راتکرارکردم حرف

  « .اون یه جائی، بیرونه، توخونه نیست»

  « .یازده بیام، ورش دارم ببرم امروز بود قرار »

  « راست میگی؟ »برادردوست دخترم گفت

ساعتی نبود، تنهتادیوارگچی   دیوار دیوارکنارش راخیره نگاه کرد. رو باالگرفت و نگاه کند، سرش را انگارساعتی را

  :وگفت بود. مردد، برگشت، به من خیره ماند

 « .طورباشه، واقعیت اینه که اون خونه نیستممکنه این »

پس کلته ی   و ش، هیچ سرنخی نداشتیم که بایدچه کارکنیم. خمیازه ی آهسته ای کشیدنه برادر نه من و ظاهرا

 .حساب شده بودند خاراند. تمام حرکاتش آهسته و را خود
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همه شون  باید کس اینجانبود. اونارسه االن کسی توخونه باشه. کمی پیش بیدارکه شدم، هیچبه نظرنمی »گفت 

  « .دونم کجارفته باشن بیرون، امانمی

  .چیزی نگفتم

کنه. خواهرام واسه کمی تفریح، بایدبیرون رفته باشن. بیرون بودن مامتانمم،  پدرم احتماالبیرونه وگلف بازی می »

  « .فتهارسه. اغلب این قضیه اتفاق نمیکمی عجیب به نظرمی

 :ازحدس وگمان خودداری کردم. فامیل من نبودند. برادرش گفت

منتظترش   و گترده، واسته چتی نمیتای تتو     می می بود، مطمئنم به زودی بر جااین باید قول داده، اگه سایوکو »

  « مونی؟نمی

  « .گردمبرمی چرخم، بعدخوام مزاحم بشم. یه جائی دورتر، دوراطراف، یه مدتی مینمی »گفتم 

و  در م بیتام و متن مجبورباشت   نه، مزاحم نیستی، خیلی ناراحت کننده تره که دوباره زنگ بزنتی و  »محکم گفت 

  « .بازکنم، رواین حساب، بیاتو

به اطاق نشیمن هدایتم کرد. اطاق نشیمن بامبل راحتی  گزینه ی دیگری نداشتم، رواین حساب، واردخانه شدم و

برادردوستت   دوست دخترم، تابستان رویش عملیات سکس انجام داده بتودیم. روی مبتل نشستتم و    ئی که من و

 به رویم، به استراحت پرداخت. دوباره خمیازه ای طوالنی کشید. انگاربخواهتد  ی رودخترم روی یک صندلی راحت

  :باره مطمئن شود، پرسید دو

 « تودوست سایوکوهستی، درسته؟ »

  « .درسته »همان جواب اول رادادم، گفتم 

  « نه دوست یوکو؟ »

 :پرسید او درچشمان،سرم راتکان دادم. یوکوخواهرکوچک بلندقدترش بود. برادرش، بانگاهی کنجک

  « بیرون رفتن باسایوکوجالبه؟ »

 .سرنخی نداشته م که چه جوابی بدهم، رواین حساب، ساکت ماندم. درجاش نشسته، منتظرجوابم بود

 :بودم کلمات درستی باشند سرآخرچیزی رایافتم که امیدوار

 « .بله، سرگرم کننده ست »

 « سرگرم کننده ست، اماجالب نیست؟ »

  «...ظورم این نیستنه، من »

 :هام ته کشید. برادرش گفتحرف

  « خوردی؟ صبحانه هی،. نیست هردوتفاوتی بین –مسئله ای نیست، جالب یاسرگرم کننده  »

  « .آره ، خورده م »

  « میرم مقداری نون تست کنم، مطمئنی چیزی نمیخوای؟»

  « .نه، سیرم» جواب دادم 

  « مطمئنی؟ »

  « .مطمئنم »

  « ه چطوری ؟باقهو »

  « .من تکمیلم »
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 بتودم. مخصوصتا   خانواده ی دوست دخترم متردد  با قاطی شدن بیشتر در قهوه کناربیایم، اما توانستم باچندتامی

 .وقتی خودش خانه نبود

مدتی، صدای تتاق   از اطاق راترک کرد. احتماالرفت آشپزخانه که صبحانه درست کند. بعد و بدون حرف بلندشد

های روی باسن، روی مبل ماندم که دوستت  موءدبانه، بادست جا، شق رق وشنیدم. آن را هافنجان و هاتوق ظرف

 .دادنشان می دقیقه را11و15هرجاکه رفته بود، برگردد. حاالساعت  دخترم از

ه فکرکتردم، بت   ایتن متورد   ام ساعت یازده بیایم، هرچته در ببینم واقعاتصمیم گرفته مرورکردم تا را ی خودحافظه

ساعت هم درست بوده. شب قبل توی تلفن، درباره ش حرف  نتیجه نرسیدم، مطمئن بودم وعده مالقات داشته و

یتا پشتت    فرامتوش کنتد   هائی نبودکه قول داده شده راازتیپ بعد مالقات راتائیدکرده بودیم. سایوکو زده بودیم و

 همته برونتد   و بگذارنتد  تنها برادر بزرگش را خانواده ش عجیب بودکه یکشنبه و گوش بیندازد. این قضیه برای او

 .بیرون

گذشتت، هرازگتاه   طرز وحشتناکی، به کنتدی متی  نشستم. وقت، به جامتحیرشده، صبورانه آن ازتمامی این قضیه،

بسته شدن کابینت.  و همزدن چیزی، صدای باز ن شیرآب، تق تق قاشق وبازشد –شنیدم صدائی ازآشپزخانه می

 بود. بیرون، طوررفت، همینجا که صداها پیش میساخت، تا آنکرد، انگاریک راکت میکه میهرکاری  این برادر

و  هتام خزیتد  کرد. سکوت، شبیه گل والی نتامرئی، باقتدرت، تتوی گتوش    نه سگی پارس می و نه بادی می وزید

 .شوند قورت دهم که باز مسدودشان کرد. چندمرتبه مجبورشدم آب دهنم را

 -« رودخانته ی متاه   » ، «ادلتوایس  » ، «تمی ازمکتانی تابستتانی   »  شدک بود، خیلی خوب میاگرمقداری موزی

بتدون اجتازه، بته     توانستم استریوی خانته دیگتری را  نمی هرچیزی، من حساس نبودم، فقط مقداری موزیک. اما

م. چیزهتائی کته تتوی    مجله ای ندیتد  اطراف راپائیدم، هیچ روزنامه یا درستی بازکنم. دنبال چیزی خواندنی، دور

چیتزی نبتود.    هتای جلدکاغتذی بترای مطالعته داشتتم، آن روز     کتردم، همیشته کتتاب   وارسی را کوله پشتیم بود

 .فراموش کرده بودم یک کتاب بردارم خوشبختانه، آن روز

 توکوله پشتیم داشتم، یک کتاب خواندنی مکمل کتاب درسی مدرسه متان، زبتان ژاپنتی و    تنهاکتابی که آن روز

شروع کردم به تلنگرزدن بین اوراق. من فردی نبتودم کته مطالعته کننتده      اکراه بیرونش کشیدم و دبیات بود. باا

شود، امابیشترتیپی هستم کته بتدون چیتزی بترای خوانتدن،      هاغرقه میبادقت توکتاب و خوانیدش که یکریزمی

زدم اوراقی ورق متی  ت بنشینم. بایدساک توانستم فقط بی حرکت ووقت نمیبینم. هیچگذشتن زمان رامشکل می

ی دیگتری  چتاپ شتده   نبتود، بته هرچیتز    دیگتری. کتتابی کته دراطتراف ولتو      کردم، یکی یاموزیک گوش می یا

خواندنی، یتک   خواندم. درمقایسه باآن نوع موادمی دفترچه راهنمای اتو بخاری را ی تلفن، یاچسبیدم. کتابچهمی

 .بود لی بهتری مکمل برای زبان ژاپنی، خینخواند

 بیشتر نویسندگان خارجی بود، اما قطعه ای از گشتم. چندمقاله می درکتاب، به صورت تصادفی، دنبال داستان و

امثالشان. تمام گزیده  ژاپنی بودند. ریونوسوک اکوتاگاوا، یونیکیروتانیزاکی، کوبوآب و های مدرن مشهورنویسنده از

 هتا، ستئوال  بیشتراین. بودند سئواالت تعدادی –ه، به هراثراضافه شود های خیلی کوتاها، به جزیک مشت داستان

یتا نتا   ) مشتکل  پاستخ،  بتودن  یا نادرست درست منطقی تشخیص معنی،بی هایباسئوال. بودند معنیبی درنهایت

ی اند. ازمقوالتیم بودهتصم گرفتن قادر به هم خودشان ها،برگزیده هاینویسنده حتی که دارم شک. است( ممکن

وقتی  توانید به دست آورید؟یاچه چیزی می« قبال جنگ  در های موضع داردرباره ی نویسنده» شبیه این روال 

هرستنخ   توانستتید می ، تقریبا«کند، چه نوع اثرسمبولیکی آفریده شده ؟ زوال ماه را توصیف می و نویسنده رشد
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ی زوال ماه است نتیجه و رشد ه سادگی، توصیفی اززوال ماه، ب و رشد آن توصیف از گفتیدمی پاسخی بدهید. اگر

معقتول   توانست بااطمینان بگوید: پاسخ شمااشتباه است. البته پاسخی نستبتا کس نمیخلق سمبولی نیست، هیچ

 .ی ادبیات باشداهداف مطالعه معقول، یکی از کنم رسیدن به یک پاسخ نسبتانمی فکر من واقعا بود، اما

بیشتتراین   ها، وقت کشی کتردم. در ذیر است، باتالش درتداعی کردن هرپاسخ این پرسشطوری باش که امکان پ

ستعی   کترد، هترروز  متی  توستعه پیتدا   و رشد توی مغزمن که هنوز -کردمی ها، چیزی که به بهن خطورموضوع

. بودنتد  تباه،لزومتا اشت   امتا نته   نستبتا نتامعقول،   بودندکه هائیپاسخ انواع –به نوعی استقالل روانی برسد  کردمی

 تکان دهنده نبودند  و های من درمدرسه خیلی باالدالیلی بودکه نمره االآن گرایش یکی ازاحتم

موهایش به هرطرف  جریان بود، برادردوست دخترم داخل اطاق پذیرائی شد. هنوز ای که این مقوالت دردرفاصله

 نبودند. یک لیتوان بتزرگ دراز   یش خواب آلودهااحتماالبه دلیل خوردن صبحانه، مثل قبل چشم سیخ بودند، اما

مسلسل جلوی کابین خلبان، روی  دو ی آلمانی جنگ اول جهانی باسفید برداشت که تصویر یک هواپیمای دوباله

لیوان اختصاصی خودش بود. نتوانستم نوشیدن دوست دخترم بالیوانی شبیه آن  یک طرفش چاپ شده بود. انگار

 .تصویرکنم را

 « خوای یه قهوه بنوشی؟عانمیواق »پرسید 

  « .حالم خوبه نه. واقعا »سرم راتکان دادم 

بدون توجه  نان توست را اش هم. احتماال گرسنه بوده وهای نان تزئین شده بود. پاهای عرق کردهخرده ژاکتش با

دهتد،  را آزار متی  توانم تصورکنم که این قضیه دوست دخترمبلعیده. میها، میبه همه جاپراکنده شدن خرده نان

کنم: کیفیتی مشترک که می بود. خودم هم دوست داشتم مرتب باشم، فکر ترتمیز چراکه همیشه خیلی مرتب و

 .دلیل باهم کنارآمدنمان بود بخشی از

 .دادوسی دقیقه رانشان می11که نزدیک  یک ساعت بود دیوارخیرشد. روی این دیوار و برادردوست دخترم به باال

  « تونه رفته باشه؟شته، برگشته؟ کدوم جهنمی میهنوزبرنگ »

 .درجواب چیزی نگفتم

  «خونی؟چی می »

 « .یه خوندنی مکمل برای کتاب درسی ژاپنی مون »

  « ه؟یهوم، چیزجالب» باکمی اخم گفت 

  « .، نه. چیزدیگه ای برای خوندن ندارم» به طورخا  گفتم 

  « ونی اون رونشونم بدی؟تمی »

 ی میزپایه کوتا، به طرفش خیزاندم. فنجتان قهتوه دردستت چتپش بتود، بادستت راستتش، کتتاب را        رو کتاب را

بایک  کتاب نریخت. فنجانش را رخ دهد، قهوه رو این اتفاق نزدیک بود برداشت. ترسیدم قهوه روی کتاب بریزد. و

 .رق زدنبه و شروع کرد دستش گرفت و هردو با روی باالی شیشه ی میز گذاشت، کتاب را تلنگر

  « خوندی؟رواین حساب، کدوم بخشش رومی »

داره،  داستان وجود ی ازبخش تنها جاخوندم. اونمی اکوتاگاوا رو  ی«چرخ دنده ها » همین االن داشتم داستان »

  « .داستاننه همه 

 را« اپیش هت کاپا، مدت» چوقت نخونده م. گرچه داستان چرخ دنده ها، چیزیه که هی» کمی درباره اش فکرکرد 

  « ها، داستانی کمی تیره نیست؟خواندم. چرخ دنده
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  « .همین طوره. واسه این که درست قبل ازمرگش اون رونوشت »

  « خودکشی کرد، نکرد؟ اکوتاگاوا »

  « .موادمخدر، خودکشی کرد درسته، آکوتاگاوا، سی وپنج ساله که بود، بامصرف زیاد» گفتم 

چتاپ شتد.   1937مترگش، درستال   ، پتس از «چرخ دنتده هتا   » گوید که ن مییادداشت های خواندنی مکمل م»

  « .نامه استیک وصیت داستان تقریباآخرین تالش و

  «واسه من بخونی؟ کنی بتونی اون رومی هوم، فکر » برادردوست دخترم گفت

  « بخونم؟ منظورت اینه که بلند» باتعجب نگاهش کردم، 

 .خودم همچین خوننده ی خوبی نیستم .داشته باشم که واسه م بخونن ی روآره، من همیشه دوست دارم افراد »

»  

  « .بلندخون خوبی نیستم» 

بته   جتور شه خوب. منظورم اینه، ایتن نکن. الزم نیست خوب باشی. فقط بانظم درست بخون، همون می فکرشو »

  « .ای نداریم که بکنیمرسه، کاردیگهنظرمی

  « .ده کننده ستیه داستان عصبی وافسر »گفتم 

  « .ی اهریمن بااهریمنبشنوم. مثل مبارزه جورداستان رودوست دارم این گاهی وقتا »

 را یک قلپ نوشید. ختود  و های فلزیش، بلندکردباتصویرهواپیمای دوباله وصلیب کتاب راپس داد، فنجان قهوه را

 .منتظر شروع خواندنم ماند رفت و صندلی راحتیش فرو تو و عقب کشید

طتوری آن  باخواندن بخشی ازچرخ دنده های آکوتاگتاوا بترای برادربتزرگ عجیتب وغریتب دوستت دختترم، ایتن        

بختش نهتائی داستتان     به مرورگرم شتدم. خوانتدنی مکمتل، دو    میل بودم، اماشنبه پایان یافت. اول کمی بییک

بتااین ستطر پایتان     و فحه بتود هشت ص خواندم. حدود را من فقط هواپیما اما -و هواپیما های قرمزچراغ -داشت

 :یافت

 « خوام اونقدرخوب باشه تاخوابم که برد، من روخفه کنه ؟یه نفرمی »

 .نوشتن این سطر، خودکشی کرد از درست بعد اکوتاگاوا

 هتا بیترون کتالغ   در و کتدام ازاعضتای ختانواده برنگشتته بتود. تلفتن زنتگ نتزد        هیچ خواندن راتمام کردم، هنوز

روشن  های توری، اطاق پذیرائی رادرون پرده ام دوراطراف کامالساکت بود. پرتوخورشیدپائیزی ازقارقارنکردند. تم

 جتا همتان  دوستت دختترم،   کترد. بترادر  کرد. زمان به تنهایی راه خود را آهسته و پیوسته، رو به جلو، طی میمی

 :کردمزمزه می واندم راخهای بسته، انگارسطرهای پایانی ئی که میهای جمع کرده وچشمنشست، بادست

کلمات دردناک است. یک  از که چنین احساسی دارم، ادامه زندگی فراتری نوشتن ندارم. زمانیمن نیروی ادامه» 

  « درخواب خفه کند؟ قدرخوب باشدکه من راآن خواهدنمی نفر

براق  ای خواندن دریک روزبر این داستان درستی نبود نه، یک مقوله روشن بود: نوشتن رادوست داشته باشید، یا

 .دوازده بود از نگاه کردم. درست بعد را ساعت روی دیوار و بستم، باال کتاب را .زالل یکشنبه و

  « .کنم من بایدبرممی داشته باشه، فکر بایدیه نوع سوء تفاهم وجود »گفتم 

تتی موقتع نهارخانته کستی     بچگی دردرونتم ضتربه زده بودکته وق    روی مبل، مادرم از شروع کردم به بلندشدن از

شده یک عادت انعکاسی.  ناراحت کنی، خوب یابد، این مقوله دردرون وجودم تراوش کرده و را هاآن هستی، نباید

 :برادردوست دخترم گفت
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 ی دیگته م بمتونی، تتا   ی دیگه م منتظربمونی؟ چطوره یه ستی دقیقته  این همه راه اومدی، چطوره سی دقیقه »

  « تونی بری؟ت، میوقت خواهرم برنگشاون

 .هایم راروی باسنم رهاکردمدوباره دست بودند، پائین نشستم و کلماتش به طورعجیبی متمایز

 بهت گفته؟ خونی، هیچ وقت کسی این روباصدای بلند، خیلی خوب می» واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بود، گفت 

»  

 .سرم راتکان دادم

  « .بخش آخرخوب بود طورکه خوندی، بخونی. مخصوصاتونی اوندرک نکنی، نمی واقعا اگه محتوا رو »

  « .اوه» باابهام جواب دادم 

ی حس کردم دوباره ستی دقیقته   ناراحتم کرد. اما و هایم کمی سرخ شد. ستایش انگاراشتباه بودحس کردم گونه

 .داشت که گفتگوکند به کسی نیاز رسیدمی نظرخواهم داشت. به اوگفتگو با دیگر

بته   هتا ناگهتان بتااین جملته    کند، جلوی خود، محکم به هتم فشترد، بعتد   هایش را، انگارکه عبادت میدستکف 

 :خودآمد

ای؟ چیتزی کته دربتاره ش حترف     ت رومتوقف کترده وقت حافظههیچ این قضیه ممکنه عجیب به نظر برسه، تو»

 کتردی رو نتوع کتاری کته متی     ه بودی وی دیگه، تموم جاهائی کمرحله ی زمان تازنم، شبیه اینه : ازیه نقطهمی

  « .تونی به خاطربیارینمی

  « .این وضع شده باشم وقت دچارکنم هیچنمی فکر »تکان دادم  سرم را

  « اری؟ای روبه خاطرمیتوضیحات هرچه کرده رواین حساب، توالی زمان و »

  « .طورباشهاگه چیزی باشه که اخیرااتفاق افتاده باشه، بله، بایداین »

  « .هوم» گفت 

  :دنبال کرد حرفش را و خاراند را ی خودلحظه ای پس کله

 « .کنم این قضیه طبیعیهتصورمی »

 .ماندم که حرفش راادامه دهد منتظر

 شته، ظهرحافظه م قطتع متی   از مثالساعت سه بعد داشته م که حافظه م سرخورده. درواقع، چندمرتبه جائی رو»

بیارم کته درفاصتله اون چارستاعت،     تونم به یادنمی ارم، مربوط به هفت بعدازظهره ومی ی بعدی که به یادمقوله

ی خاصتی بترام اتفتاق افتتاده باشته.      کرده م. ایتن قضتیه مثتل اون نیستت کته مقولته      می کاربوده م، یاچی کجا

بتدون   کتنم و متی  دیگه. فقتط کتارای معمتولیم رو    هرچیز مست الیعقل بوده م یا ای به سرم خورده یاانگارضربه

 تونم پیش بینی کنم. ازچن ساعت، چندروز، ازنمی شه. زمان اتفاق افتادن این قضیه رواخطار، حافظه م قطع می

  « .شهمی بودنشم سرنخی ندارم، حتی حافظه مم ناپدید

 .کنمهایش رادنبال میبگذارم بداندکه گفته تا« فهمم. می» زمزمه کردم 

 کنی، صدامی اجرا ضبط صوت تبدیل به یه صفحه کردی، وقتی اون رو رو رت رومجسم کن، یه سمفونی موتزا »

وسط باشه، ناپدیده. قضیه این شکلیه. وقتی  در چیزی که باید پره به وسط مومنت سوم ووسط مومنت دوم می از

از امتروز،   بعد داره، اون فقط رفته. مثل روز صفحه وجود میگم ناپدید، منظورم این نیست که یه بخش سکوت رو

  « گم رودریافتی؟روزه. چیزی که دارم می االن دو که از

  « .کنممی فکر طوراین» باصدائی نامطمئن گفتم 
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اگه تو زندگی واقعی اتفاق بیفته، دیگته   اما صدمه زننده، درسته؟ نه واقعا اگه موزیک باشه، یه نوع ناراحتیه، اما»

 «نی؟کمنظورم رودرک می باورکن. درده، حرفم رو

  .سرم راتکان دادم

  « .خالی برگردِبادست به طرف تاریک ماه و برو »

 .درک کرده باشم کامال تکان دادم. مطمئن نبودم همانندی موضوع را دوباره سرم را

ایتن   نفتر  ده هزار از نظمی ژنتیکه، موضوعات واضحی شبیه مال من، خیلی نادره. یه نفردلیل این قضیه یه بی »

بیمارستتان دانشتگاه،    دبیرستان مقدماتیم، تو داره. توسال آخر داره. حتی بین اونام اختالفاتی وجود نظمی روبی

یته   بترد. ایتن وضتعیت یته استمی داره،      آزمایش قرارگرفتم. مامانم منو ی یه متخصص مغزواعصاب موردبوسیله

کرکنم کی بایه اسمی شتبیه اون  کنه ففراموش کرده م. وادارم می چیزطوالنی مدت آزاردهنده، خیلی پیش، اونو

  « .بزرگ شده

بته عبتارتی   » دنبال کترد   بعدحرفش را مکث و

اون تتوالی حافظته ت    دیگه، یه موقعیتیه که در

 شتبیه  –ریزه. یه بخش ازمحفوظاتتت  درهم می

 -دادم موتزارت سمفونی ازیه از بخشی که مثالی

شه. این ناممکن کشوی اشتباهی پنهان می تویه

دقیقا، همیشه دوباره پیداکردنش  ، یابودن بعدیه

ناممکنه. اینه چگونگی توضیح دادن اون قضتیه،  

واسه من، یه نوع اختالل وحشتناک نیستت کته   

 بتونه کشنده باشه. یاجائی که به مرورحافظه تتو 

ری مقتدا  اسم اختالل روبه متن گفتتن و   شه. اونای زندگی میدی. این مقوله باعث گرفتاریای روزانهدست می از

  « .هیچ تاثیرنکرد، فقط مسکن بودن دادن که مصرف کنم، مصرف قرصا دارو

بودکه  این قرار فهمیدم. قضیه از مطلب را ببیند تا نزدیک بررسیم کرد ای ساکت بود، ازبرادردوست دخترم لحظه

  : پنجره به داخل خیره شده. سرآخرگفت از و بیرون خانه بود انگار

افتته،  دوباردارم. نه خیلی وقتا، قضیه تکرارمسئله نیست. این اتفاق کته متی   سالی یک یا من االن این اپیزودارو »

نداستتن زمتان اتفتاق     دستت دادن و  شه، حتی هرازگتاهیم کته باشته، اون جورحافظته از    باعث مسائل واقعی می

  « کنی، درسته؟درک می افتادنش، خیلی افتضاحه. قضیه رو

  « .آه، ها» باابهام گفتم 

 .دنبال کنم داستان عجیب و سریعش را توانستم بکنم، تاتمام کاری بودکه میاین 

در طول اون گذشت زمان، یه تبرخیلتی   شه وافته، حافظه م ناگهان قطع میانگار این قضیه واسه من اتفاق می »

با گفتتن،   نهاتونی تکنم، کسی که دوستش ندارم. به هیچ وجه نمیآش والش می سریه نفررو دارم ومی گنده بر

  « گم؟بنویسی، خوب، حاال، اون زشته. درست می اون رو

  « .طورهبایدبگم این» 

 بخرن که، اونتا  نمیرن اون رو ره، اونامی پره وشن، اگه بهشون بگم قضیه اینه که حافظه م میپلیسا درگیر می »

  « کنن؟می کارواین



 1041، فروردین و اردیبهشت 32دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ   ادبی، هنری و اجتماعی نویدنونامۀ دوماه گنژرا

ل 113 ُمفرد َشخص   او   

 

  .سرم راتکان دادم

اوناست.  کنن. پدرم یکی ازدوستشون ندارم. آدمائی که واقعا عصبانیم می اصال قعایه جفت آدمائی هستن که وا »

تونم خودمو جوریم؟ میخردکنم، این کله م، کله مو رو وقتی شفافم، توحال وهوائی نیستم که بخوام باکوبیدن تبر

  «.کنمارم که دارم چی کارمیدسرنخی ن شه،وقتی حافظه م قطع می کنترل کنم.

 .اندکی خم و از هراظهارنظری خودداری کردم سرم را

 کته حافظته م ازبتین رفتته، یته نفتر      طورنیست، واسته ایتن  نداره. این هیچ خطری وجود دکترگفت تواین اتفاقا »

شته،  دزده، مثل دکترجکیل ومسترهاید. من همیشه خودمم. حتی وقتی حافظه م قطتع متی  می شخصیت من رو

وستط بختش دوم مومنتت،     کنم. این همون صفحه ضبط شده ستت کته از  کنم که معموالمیجورعمل میهمون

ختردکنم.   رو ی یه نفربردارم وکله پره وسط بخش سوم. رواین حساب، غیرممکنه که دربین اون وقفه، یه تبرمی

بیشترین بخش متوتزارت، معمتولی عمتل     برابر معمولی عمل کنم، در تونم کی بودنم روکنترل کنم وهمیشه می

 بختش،  یته  کته  جتوره ایتن  فقتط  قضتیه  –ناگهان تبدیل به استراوینسکی نشه. موتزارت، موتزارت بمونه کنم که 

  « .شهناپدیدمی جائی، توکشویه

نوشتید. آرزوکتردم کتاش ختودم هتم       ی ختود ی هواپیمای دوبالهفنجان قهوه یک قلپ از و دراین نقطه، خم شد

 .توانستم مقداری قهوه بنوشممی

دبیرستتان   بایه دونه نمک بخوری. تتو  بهت میگن، باید یه که دکتربهم گفت. چیزی که دکتراسرآخر، این چیز »

هتم   بایدکلته ی یکتی از   ترستم و کردم ازاین مزخرف متی می کنم، فکردونستم دارم چی میکه بودم، وقتی نمی

هستی، درستته؟ مثتل   دونی کی نمی دبیرستان هستی، هنوز باتبر خردکنم. منظورم اینه که وقتی تو کالسیام رو

تتونی اون  هم بهش اضتافه کتن، نمتی    دست دادن حافظه رو از کنی. دردی زیرزمین زندگی میاینه که تویه لوله

  « .روتحمل کنی

 .حق داشت تکان دادم. احتماال باسکوت، سرم را

 شترکه درباره ش فکررفتن دبیرستان روتعطیل کردم، بی به دلیل تموم اینا، تقریبا» برادردوست دخترم ادامه داد 

 به رفتن به دبیرستان کنم. مامتانم وضتعیت رو   تونستم خودم رو وادارنمی داشت وبرم می هوا کردم، بیشترترمی

و بااین که غیبتای زیادی داشتم، استثناهائی قائل شدن وگذاشتن فارغ التحصیل شم.  ی معلمام توضیح دادواسه

آموزای مسئله سازی مثل من خال  بشه. کتالج نترفتم.   شردانش ، ازخواست هرچه زودترکنم مدرسه میمی فکر

وقت، دوراطراف خونه پرسه زده م. واسته  اون از به نفس بیرون رفتن نداشتم. بعد هام خیلیم بدنبودن، اعتمادنمره

اس خیلتی احست   کنم. ایتن روزا صورت، به ندرت خونه روترک میدارم، درغیراینخودم برمی با دن، سگ روزقدم 

 .شروع کنم کنم رفتن به کالج رومی کنم. اگه اوضاع یه کم بیشترآروم بشه، فکرای نمیوحشت، یا هر چیز دیگه

»  

وقتت  دوستت دختترم هتیچ    فهمیتدم چترا   چته بگتویم. حتاال    دانستم بایدطور. نمیبعدساکت بود، من هم همین

 .ی برادرش حرف بزندخواست دربارهنمی

داستانی سیاست،  دنده ها، داستان خیلی خوبیه. مطمئناکنم. چرخن واسه م، تشکرمیازخوندن اون داستا» گفت 

  « .کشهخوای؟ فقط یه دقیقه طول میمنوگرفت. مطمئنی مقداری قهوه نمی نوشته واقعا مقداری از اما

  « .نه، واقعاحالم خوبه، بهتره زودتربرم »
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وقتت کستی برنگشتت،    اون مونی؟ اگته تتا  منتظرنمی13/24ساعت تا چرا» خیره شد  دوباره به ساعت روی دیوار

  « .ی من لزومی ندارهتونی به خودت برسی. نگرانی دربارهرم باالتواطاق خودم، تومیتونی بری. من میمی

 :پرسید دیگر دوست دخترم یک بار به توافق تکان دادم. برادر سرم را

  « جالبه؟ بیرون رفتن باسایوکو »

  « .باهاش بیرون رفتن خوشاینده» تکان دادم  سرم را

  « کدوم قسمت؟ »

 :کنم یک جواب خیلی صادقانه دادممی فکر

  « نمی دونم چه چیزای زیادی در باره ش وجود داره »

خواهرکوچتک   تونم قضیه رو ببینم. سایوکوکنی، مییادآوری می هوم، حاالکه اینو» وگفت  روی جوابم تامل کرد

همه چی. متولدکه شد، باهم زیریه ستقف زنتدگی کتردیم، چیتزای دیگته م دربتاره        و منه، فامیل خونی، هم ژن

روایتن   زنته؟ تیک می جوری بگم؟ چی اونوقضیه روچی -کنمدرک نمی فهمم. من اونوهست که من نمی سایوکو

ت کته  دوست دارم. گرچه چیزای زیادی هس به جای من، درک کنی، این قضیه رو رو تونی اونامی حساب، اگه تو

  « .شه بهترینشوکشف کردنمی

 :وگفت برادردوست دخترم، فنجان قهوه دردست، ازصندلی راحتیش بلندشد

  « .بهترین نوشیدنی خودت حساب کن بهرحال، اون رو »

 .ترک کرد اطاق را و طرف من تکان داد را دست خالی خود

  « .متشکرم» گفتم 

هتای  خروجی رفتم، کفش بود، روی این حساب، تنها، طرف دربازگشت ن ای ازبود، هنوزهیچ نشانه13/24ساعت 

رفتتم خانته.    پریدم تتوترن و  ایستگاه، پیاده رفتم و تا های کاج راخارج شدم. جنگل درخت پوشیدم و ورزشیم را

 .بود پائیز خاموش بعدازظهر یکشنبه عجیب ساکت و

 :وگفت ساعت دوبعدازظهر، دوست دخترم تلفن کرد

  « .ی بعدبیائیقراربودیکشنبه »

اشتباه  را گفت. احتماالروزهاقدردرآن باره مطمئن بودکه احتماالدرست میدوست دخترم آن قانع نشدم، اما اصال

 .اش رفته بودم، فروتنانه معذرت خواهی کردمبه خانه که یک هفته زودتراین کرده بودم. از

 درستتی  یگفتگتو کلمته   احتمتاال،  –ایم تگوکردهبرادرش گف فاصله منتظرآمدنش بودن، با یادآوری نکردم که در

 چرخدنتده  » نگتویم  بهتراست احتماال شدم متوجه. کردممی او را گوش هایحرف من بیشتر اوقات، چراکه. نبود

او  کته  قوز داشتم نوعی هم من. دارد حافظه پرش بیماری که کرده و یادآوری م خوانده براش اکوتاگاوا را « های

 .بود. چون او نگفته بود، هیچ دلیلی نداشت که من هم چیزی بگویم نگفته چیزی دخترم وستد به اش، در باره

زنتدگی   مالقات کردم. وسط ماه اکتبربود. سی وپنج ساله بودم، باهمسرم درتوکیتو  سال بعد، دوباره برادرش را18

 به ندرت به شهرکوب بر بودم وفارغ التحصیل شدنم ازکالج، درتوکیو ماندگارشدم. به کارم مشغول  کردم. بعدازمی

 .گشتممی

بگیترم. فرورفتته    را بود تعمیتر شتود   زدم تاساعتی که قرارای قدم میشیبویا، باالی تپه در و بود بعدازظهری دیر

 :صدام کرد رفتم، ازکنارمردی که گذشتم، برگشت ودرفکر، به تنهائی پیش می

  « .خواممعذرت می» گفت 
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 و متن مستن تتر    شتناختم. کمتی از  دیدم که نمی مردی را داشت. ایستادم، برگشتم و لحن اشتباه ناپذیرکانسای

رسید. ژاکت تیره ی راه راه و پلیور کشمیری یقه دارکرم رنتگ قهتوه ای چینتی پوشتیده بتود.      می به نظر بلندتر

بود. وجنتاتش   رسید( شدهبرنزه)شبیه برنزگی خلیج به نظرمی عمیقا ورزیده و اندامش کشیده و موهایش کوتاه و

هاستت کته   آن از کتنم خوشتایند بتود. احستاس کتردم ایتن مترد       تصتورمی  حال جذاب وعین در پاالیش نشده و

 .فردی خوب بارآمده است، این تصورمن بود بازندگیش سرخوش و

  « ترمن بودی؟ارم، اماهمونی نیستی که مدتی دوست پسر خواهرجووننمی به خاطر اسم شمارو» گفت 

 .آن نداشتم بررسی کردم، هیچ خاطره ای از تش رادوباره صور

  « خواهرکوچکترتون؟»

  « .دبیرستان، باهم تویه کالس بودین سایوکو، فکرکنم تو» گفت 

چشم هایم روی یک زنگ زدگی سس گوجه فرنگی روی جلوی بلوزکرم رنگش آرام گرفت. لباستی تمیزپوشتیده   

 هتای بتا چشتم   ستاله،  یتک  برادر بیست و –توی بوقم زد  و زنگ زدگی کوچک، ناهماهنگ به نظرم رسید و بود

میزنتد.  های قدیمی به سختی میهای نان سوخاری پاشیده روش. عادتیقه گشاد، باخرده آبی آلود و پلیورخواب

 .وقت عوض شوندرسدهیچهای متنوع، به نظرنمیتمایالت، یاعادت

مالقتات کتردیم،    خانه شما، هم را هستین. مایک مرتبه توسایوکو  تربزرگ رم، شمابرادرآحاالبه خاطرمی» گفتم 

  « مگه نه؟

  « .برای من خوندین رو اکوتاگاوا« دنده های چرخ» درست میگوئین.  »

مالقتات   تونین ازتواین شلوغی بیرونم بکشین. مافقط یته مرتبته هتم رو   زده م، شمامی من هیجان اما» خندیدم 

  « .کردیم، اونم خیلی قبل

عتوض شتده    رسته اصتال  کنم. به اضافه، به نظرنمتی فراموش نمی وقت یه چهره رونیستم چرا، من هیچ مطمئن» 

  « .باشین

  « .رسینخیلی متفاوت به نظرمی عوض شدین، حاال شماکامال» گفتم 

  « .دونین، یه مدتی اوضاع من خیلی پیچیده بودطورکه میآب خیلی زیادی زیرپل، همان -خب» وگفت  خندید

  « کنه؟چه می سایوکو» سیدم پر

اندازه گیری کند، نفسش  تراکم اطرافش را بخواهد نگاهی پریشان به یک طرف انداخت، آهسته نفس کشید، انگار

 .بیرون داد را

صتحبت کنتیم؟ کارنتداری،     ریم یته جتائی کته بتتونیم بشتینیم و     نمی خیابون، چرا به جای ایستادن تو» گفت 

  « .کاربهتریه

  « .عجله ای ندارم هیچ» گفتم 

  « ...فوت کرد سایوکو» آهسته گفت 

  « .به روی هم نشسته بودیم پالستیکی جداگانه، رو میز دو توی یک کافه ی نزدیک بودیم، کنار

  « فوت کرد؟ »

  « .سه سال پیش مرد سایوکو »

کتردم قتورت دهتم،    انگارالل بودم. حس کردم زبانم توی دهتانم ورم آورده. آب دهتانم جمتع شتده بتود، ستعی       

 .توانستمنمی
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ی راننتدگی گرفتته بتود، بایتک تویوتاکرونتای      تتازه گواهینامته   و دیده بودم، بیست ساله بود را بارآخرکه سایوکو

راننتدگیش   ی کوه روکو، درشهرکوب، بترد. هنتوز  تاقله جفتمان را و سفیدمسقف متعلق به پدرش، رانندگی کرد

 را هتا رفت، رادیویک آهنگ بیتلطورکه انتظارمیرسید. همانبه نظرمی بود، درضمن رانندگی، خوشحال کمی بد

طورکه ، همان«گم سالم. سالم، خداحافظ. توبگو خداحافظ، من می» خوب به خاطردارم  کرد. آهنک راپخش می

 .بود، مثل کاغذدیواری محاصره مان کرده بود همه جاگیر هاقبالگفتم، موزیک بیتل

چگونه به  دانستم قضیه راحل کنم. نمی نتوانستم هضم و این دنیانیست را دیگردر مرده و واین واقعیت که سایوک

 .رسیدنظرمی به غیرواقعی خیلی –بقبوالنم  خود

  « چطوری ... مرد؟ سایوکو» بادهان خشک پرسیدم 

همکارهتای   کی ازساله که بود، ازدواج کترد، بتای  36خودکشی کرد، » گزید، گفت می مالحظه بر با انگارکلمات را

ساله 23به زندگیش خاتمه داد. فقط  بچه شد، بعد تا کرد، ازدواج کرد. صاحب دومی ای که درآن کارشرکت بیمه

  « .بود

  « پشت سرگذاشت؟ بچه هاشو »

نگهتداری   تره یه دختتر. شتوهرش اونتارو   تره یه پسره، کوچکبزرگ» تکان داد  برادردوست دخترقبلیم سرش را

 « .بزرگ شدن هاکنم. بچههرازگاه، ازشون دیدن میکنه. من می

هم مسئله دارم. دوست دختترقبلیم خودکشتی کترده، دوکتودک      هنوز عنوان واقعیت، تادنبال کردن قضیه، به با

 کوچک پشت سرش گذاشته؟ 

  « واسه ی چی اون کاروکرد؟ »

کترد.  نمتی  اراعصتاب داره، رفتتار  کته گرفتتاری یافش  دونه، مثتل کستی  نمی کس چراشوهیچ» تکان داد  سرش را

هاش بتود. یته یادداشتت    عاشق بچه و رسیدمی نظرشوهرش، خوب به و سالمتیش خوب بود. مسایل بین سایوکو

نگتاه   تمومشتون رو  نوشتته بتود،   آوری قر  ختواب یاهیچ چیزدیگه، پشت سرش نگذاشت. دکترش براش نسخه

ریزی کترده  برنامه دادکه قبال خودکشی رواین قضیه نشون می یه مرتبه خورد. رواین حساب، داشته بود، همه رو

  « .ی ناگهانی نبودخواست بمیره. مدت شش ماه، داروهارو، خرده خرده، قایم کرده بود، یه ضربهمی بود. سایوکو

 .غرق بودیم افکارخود طور. هرکداممان توهم همین طوالنی ساکت ماندم، او مدتی نسبتا

 و رفتم کالجی توشهرتوکیوشدیم. من می هم جدا دوست دخترم از ی کوه روکو، من وروی قلهای آن روز، توکافه

به سختی یک کلمه گفت، کولته   اعتراف کردم. سایوکو را دیگری شدم. برگشتم وتمام قضایا جاعاشق دخترآن در

 ...چسبید، سرپاایستاد، بدون هیچ نگاهی به پشت سرش، باشتاب ازکافه بیرون زد پشتیش را

به خانه رفته  با تویوتاکرونای سفید احتماال به تنهائی بروم پائین. سایوکو شوم وکوه را مجبورشدم تله کابین سوار

می دیدم. چشم انتدازی   کوب رای تله کابین تمام شهرِپنجره ورم که ازآمی بود، به خاطر بود. یک روزآفتابی زیبا

 .خوبی می شناختم، نبودآن شهری که من به  دیگر شگفت انگیزبود. اما

رفت کالج، تویتک شترکت بتزرگ بیمته، مشتغول       دیدم. سایوکو را برای همیشه که سایوکو این آخرین باری بود

ها، زندگی آن با و جمع کرد را آورهای خوابصاحب دوبچه شد، قر  و همکارهایش ازدواج کرد کارشد. بایکی از

  ...پایان داد را خود

هتائی کته بتاهم    خاطرات ختوش زیتادی ازستال    به هم زده بودم، اماهنوز سایوکو با ستیم رازودتر، دو من دیرتریا

شخصی بودکه دررابطه بااندام  خیلی دوستش داشتم. سایوکو و اولین دوست دخترم بود دارم. سایوکو گذراندیم را
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بتاهم شتریک    لعتاده ای را ااوقات فتوق  باهم تجربه کردیم و زن، خیلی به من آموخت. تمام انواع چیزهای تازه را

 .شوندهستی، ممکن می سالگی خود18وقتی درحول حوش  شدیم. چیزهائی که تنها

زنگ آن ناقوس خا  را هرگز در گوشم نزد. باتمام تتوانم،   برایم مشکل است، سایوکو حال حاضر در هاگفتن این

ری کته درتوکیوشناختم،کستی بودکته    نزد. دخت وقت، یک بارهم زنگ رااندوهگینانه، هیچ باشدت گوش دادم، اما

 .برایم کرد را این کار

افتتد.  نمی یا افتدصورت، اتفاق می هر اخالق برگزینی. در ی منطق یابرپایه این چیزی نیست که بتوانی آزادانه و

 .افتدی عمیق روحت، اتفاق مییک نقطه در ی خودش، درخودآگاهت یاافتد، باارادهوقتی اتفاق می

ترتیتب   نکرد، حتی یک بار، کته ستایوکو   دونی، هیچ وقت به بهن من خطورمی» دخترسابقم گفت برادردوست 

 – شته متی  معلتوم  اشتتباه،  بته  –خودشونو بکشن، من متوجه شدم  دنیا بده. حتی اگه همه تو خودکشی خودشو

درونش مقداری  تو ای باشه سرخورده که ببینمش تیپی عنوانبه تونستمنمی. و خوب زنده ایستد،سایوکو هنوز می

کتردم.  وقتت خیلتی بهتش توجته نمتی     کردم کمی سطحیه. هتیچ می تیرگی قایم کرده داشته باشه. صادفانه، فکر

روی یه طول موج مشابه نبودیم...دقیقتا،   ما طور بود. احتماالواقع همین مد، درآکنم، پیش من هم که میفکرمی

این موضوع برام دردآوره.  بدرفتارکرده م و کنم باسایوکوحس می الحا اومدم. امامی دیگرم بهترکنار خواهر من با

زنتدگی   خیلتی بتا   نفهمیتدم. شتاید   اون چیزی رو مورد وقت درواقعانشناختم. هیچ رو هیچ وقت سایوکو احتماال

تونستم چیزائتی، حتتی اگته    می نداشت، باید سایوکو رو بودم. شایدآدمی مثل من نیروی حفاظت از خودم درگیر

تحملتش ستخته. خیلتی     فهمیدم. هر چه که بود، منتهی به مرگش شد. حتاال رو می ی سایوکوادم نبود، دربارهزی

  « .تونم تحملش کنمزنه که نمیبودم، این قضیه باشدتی صدمه می بودم، خیلی خودمحور مغرور

زنتدگی   ثل برادرش، من بادرک نکرده بودم. م را چیزدیگری نبودکه من بتوانم بگویم. من هم احتماالاصالسایوکو

 .بوده بودم خودم هم خیلی مغرور

 اکوتاگاوا، یه بخشی بود« دنده های چرخ» اون داستانی که قبالبرام خوندی،  تو» دوست دخترسابقم گفت  برادر

دیگته   زمتین رو  رو و کشتیدن اینجتا  نفتس  راه هوائی آسمون که بعتد  کشیدن خلبان توباره ی چگونگی نفس در

 دونم اون یه مرض واقعیه یانه، امامن هنتوز نامندش...من نمیمی« بیماری هواپیما » تحمل کنه... اونا تونستنمی

  « .دارم به خاطر رو اون سطرا

 «شد، نجات یافتی؟ت قطع میحافظه اون وضعیتی که گاهی وقتا از» پرسیدم 

 :گفت و دکمی تنگ کر هایش راعوض کنم. چشم را خواستم موضوع سایوکوفکرکنم می

به خود، رفتع رجتوع شتد. اون یته بتی نظمتی ژنتیکته،         آه، درسته، اون قضیه، یه جورچیزعجیب غریبیه، خود »

انگتار  . منداشته وقت اون مرض روهیچ شد، انگار ناپدید اون رفت و شد، امادکترگفت:باید با گذشت زمان بدتر می

  « .شنیدنش خوشحالم از» گفتم خوشحال شدم،  واقعا « .یه روح شیطونی رونده شده باشه

پریدن حافظته   جوروقت اونمالقات کردم، خیلی نگذشته بودکه این قضیه اتفاق افتاد. بعد، هیچ رو که تووقتی از

یه کالج پاره وقت بشم، فتارغ   م دیگه، حتی یه مرتبه. احساس آرامش بیشتری کردم، تونستم واردروتجربه نکرده

بایته زنتدگی    دراختیارگرفتم. یه چن سالی اوضاع به انحراف کشیده شد، حاال پدرموتجارت  بعد التحصیل شدم و

  « .کنمعادی، زندگی می

روش،  باکوبیدن یه تبر پدرتوازشنیدن این قضیه خوشحالم، رواین حساب، به نتیجه نرسیدی که سرِ» تکرارکردم 

  « .خردکنی
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دونی، من واسه تجارت، خیلتی  اری، مگه نه؟ میرمیهم به خاط بعضی چیزای مزخرف رو تو» وگفت  بلندخندید

این شهر عظیم به این صتورت بتا شتما برختورد کتردم.       رسه که توم واین قضیه عجیب به نظرمیآنمی به توکیو

  « .کنم یه چیزی ماروکنارهم قراردادهحس می تونم باورکنم، امانمی

  « .طورهحتماهمین» گفتم 

  « کنی؟زندگی می توکیو ه؟ تموم این مدت تورواین حساب، اوضاع توچطور »

بایه نوع مشغولیات، به  زندگی کرده م. حاال توکیو جا، توتموم وقت این ی کالج ازدواج کردم وبعدازخاتمه» گفتم 

  « .گذرونممی ندگی روزاسم نویسندگی، 

  « یه نویسنده؟ »

عالی بودی، شاید برای شما سنگین باشه که  ، واقعاخواندن کتاب بلند خب، در» گفت   « .یه سبک از آره، بعد »

 « .دوست داشت بیشتر همه چیز از رو شما کنم سایوکومی فکر اما بگویم، این را

 .پاسخ ندادم. برادردوست دخترقدیمم دیگرچیزبیشتری نگفت

دوستت   تتر زرگبت  بترادر  بگیرم و را به این صورت، باهم خداحافظی کردیم. من رفتم ساعتم که تعمیرشده بود و

ورم  ازظهتر  رفت. ژاکت تویدی شکلش، درشتلوغی بعتد   ایستگاه شیبویا دخترقدیمم، آهسته به طرف پائین تپه و

 .آورده بود
دیدار،  نزدیک به بیست سال فاصله بین دو داده بود. با کنارهم قرار را دوباره ندیدمش. باردوم هم، شانس ما هرگز

مقولته حترف    بتاره چنتد   در تیم، بایک میزبین مان، قهوه مزمزه کردیم وی سیصدمایل، نشسدرشهرهائی بافاصله
تری مطرح زنند. درگفتگوی مامقوالت شاخصشان حرف میزدیم. موضوهائی نبودندکه موقع نوشیدن قهوه درباره

رسید، در خصو  زندگی کردن زندگی ما. بااین وصتف، ایتن تنهایتک    می بود، چیزی که برایمان پرمعنی به نظر
مان کرد. هیچ چیزدیگری وجود نداشت که ما را به روشی اساسی یا ارگانیتک بته هتم    شاره بودکه شانس نصیبا

چه عناصرسمبولیکی ارائه شده بود؟ (، متن آن   دوباره وگفتگو، نفر، بادیدار پیوند دهد. ) سئوال: درزندگی این دو
داشت. گاهی اوقات نگاه می را هاال. پی بابیتلدوباره ندیدم، دختری که  هم، هرگز دختر جوان دوست داشتنی را

رود، بیتنم کته باعجلته پتایین متی     متی  هنوز 1960در سال  آن دختر راهروی کم نور دبیرستان را -کنمتصورمی
 باتصتویر  ی آلبتوم را العتاده لغزد. حاالحتی شانزده ساله، آن پوشش فتوق رود، دامن پیراهنش میطورکه میهمان

   ...رینگو، انگارکه زندگیش وابسته به آن است، درچنگ گرفته ل، جورج ونیمه روشن جان، پ
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 خُالر رابِشَ عجزۀمُ
 55 زمستان در دانش یک سپاهی واقعی خاطرۀ

 
 زیرِ ناگزیر و ریخته نبوریز چراغ توری ، دارم کوچکی اتاقِ مدرسه در. است آورمالل و سنگین روستا برفی شبِ
 که پیچدمی شب سکوتِ در گرگی یزوزه صدای هرازگاهی. خوانممی را "آرام نِدُ" صفحات آخرین گردسوز نورِ
 اامّ ،بودم کرده پاک را زنبوری چراغ یشیشه غروبی دمِ اینکه با. روستاست سگانِ یخوردهترس عوعوی شاپاسخ
 آب کتری است، ریرمهَزَ اتاق از بیرون. نیست شاکردنپاک دوباره یحوصله رام و شده کم نورش گرفته، دود باز
 و بگیرانی سیگاری کنی هوس تا پراکندمی تاقدراُ عطری ،کرده خوش جا آن روی که ایبندزده قوریِ و جوشدمی
 تا کنم غلبه شیدننو میلِ بر آورممی فشار خودم به. شدهشکخُ حلقِ میان کنی سرازیر چای ایپیاله بندش پشت
 ... بروم مدرسه حیاط دور یگوشه آن به برف متر نیم میان تاریکی، و سرما آن در نباشم مجبور

 برفی شبِ"

  خواب در دنیا

 "! ماه وُ من مگر

 روی تپانممی را پشمی کاله و اندازممی دوش رویرا  وگشادملگَ پالتوی. را پوشبرف یدروازه کوبدمی انگار یکی
 زیر کنم می باز که را در. شوممی سرازیر هاپله از و دارمبرمیرا  آب بشکۀ کنارِ یکشیدهپایین فتیله فانوسِ و سرم
 نای ،زیاد یگریه پسِ از که درآغوش دوساله یبچه یک با بینم می کندمی کار شهر در که را رزوبُ زنِ فانوس نور
 گشت...می بر شارنگ و زدمی قهِقهِ تنها و نداشت هم زدن نگوَ

 نالید: سرمازده خیسِ چشمانِ با زن

 بدم؟ چی جوابشو بیاد رزوبُ اگه...میرهمی داره بچم نینکُ کاری یه خدا تورو متانَکنیزِ مدیر آقا "

 "...مدَدَ یخونه برگردم باید میده، طالق منو بمیره اگه
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 هم درمون و دوا و بچه مریضی از...اشتبهد نه هستم دانش سپاه من خواهرجان": گویممی کنم نگاهش کهبی
 "...نمیشه سرم چیزی

 تا باال بیاید گویم می ناچار که لرزدمی چنان سرما سوز از.  کندمی التماس و ناله همچنان و پذیرد نمی مرا حرف
 . شوند گرم کمی بچه و خودش

 مدرسه کالس تنها روبروی که دمخو اتاق داخل آورمش می.  آید می باال برف از پوشیده هایپله از گربه مثل
 کوتاه زن.  دیگر درمان و دوا به برسد چه نداشتم هم آکسار قر  یک حتی اولیه هایکمک یجعبه داخل. است
 . کند می التماس هی و همچنان آید نمی

 شاهانی شراب بطری تخت زیر افتاد یادم کنم ساکت را هراسان مادر این جوری چه بودم فکری که طور همین
 را الباقی نبودم دود و می اهل منکه بود، آورده برایم  شیراز از  سپاهی دوست که دارم ایخورده نیم  خُالر
 . کند جاننوش آمد دیگر باری اگر بودم گذاشته

 ریخت قاشق یه بشه شاید نیست هابچه برای اما دارم شربت یک جان خانم":  گفتم زن به رو ، زد سرم به فکری 
 "...ندارم ایدیگه چیز راستش ، بچه حلق تو

 شما از هم بعدش خدا از اول موبچه کنیزتانم مدیر آقا":  نالید آمد نمی کوتاه خیر دعای و التماس از دمی که زن
 "...شد هالک بچه بکنید تونید می کاری هر خواممی

.  مادرش برای والور ویر قوری از چای استکانی و بچه حلق میان ریختم شاهانی شراب دوقاشق ، نکردم درنگ
 چایی رفت یادش زن.  رفت خواب به گویا و شد شل و کشید راحتی نفس بچه که بود نزده استکان به دست هنوز
 شما مدیر آقا":  گفت خرسندی با و شد بلند و زد چادرش زیر را بچه کنان دعا ، کند تمام را نعلبکی داخل ریخته
 "...کنم خدمت تونعروسی تو کنه قسمت خدا بندممی رو مدرسه در من نیاین پایین دیگه

 "آرام دُنِ" برای حالی دیگر برگشتم که اتاق به.  شود بدتر بچه حال مباد که ماندم فکر این در من و رفت برزو زن
 ...بود بیدار برف بارش از پس آسمان ماه تنها حاال.  لحاف زیر خزیدم و کردم فوت را سوزگرد ، بود نمانده خوانی

 یک.  سرم باال کردم حس را برزو زن چادر سیاهی که کردم می پارو را مدرسه در جلوی هایبرف داشتم صبح
 شربت این مدیر آقا که دعا کلی و گردو و کشمش و تازه نان و شیر و محلی مرغ تخم از پر مسی بزرگ سینی
 تو مریضی از نشونی جست خواب زا هم وختی خوابید راحت صبح تا بچم ؟ بود شده درست بهشت آب با مگر شما

 ! نبود وجودش

 و کوچک حلق به را آن از قاشق چند نبود شبی و بودند شده خبر با من گرمعجزه شربت اثر از ده اهل بعد روز دو
 در شاهانی شراب قر  پا و پر مشتری شدم خدمت دوران آخر تا که نشان آن به نشان.  نکنم سرازیر ده بزرگ
 هم آن بطری یک هفته هر چرا کرد می تعجب او و رفتممی سراغش هاشنبه پنج که هرش فروشی مشروب یک
 . آوردندمی مریض من برای هم دیگر دهات از قاطر و اسب با که گرفت باال چنان کارم.  شاهانی فقط

 خدا":  بشنوید مردم از شاید بگیرید مرا سراغ و بروید نواحی آن به امروز هم شما اگر اما ، شد تمام خدمت دوران
 می زنده باهاش هم هارو مرده و داشت بهشتی شربت یک که داشتیم  شیرازی سپاهی یه ، بیامرزه پدرشو
 "...نگفت ما به شربتو اون اسم و خودشون والیت رفت و شد تموم خدمتش حیف...کرد

 بازگشت به فهرست 
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 یبالد یمن و کالرا و پون

 /کامران امین آوهینکیودیمیتر ا
 

 و این خواهر من کالرا است: دانی که این من هستمشناسی. تو میتو حاال دیگه من رو می

چون این برعکس  که آنجا است منم1 و کسی که اینجاست کالرا است تو نباید ما را عوضی گرفته 1 فکر کنی کسی

 است.

 

 این هم پونی بالدین است :

1 خودسر و دوست داشتنی است. وقتی که پونی بخواهد یک کاله حصیری را بخورد این یک یابوی کوچک1 چاق

اینقدر دنبال آن می رود تا آن را پیدا کند. آخه او از کاله حصیری خیلی خوشش می آد1 چرا ؟ من نمی دانم . من 

 ست :ام. ما با پونی بالدین درهلند آشنا شدیم. قضیه از این قرار اهیچوقت کاله حصیری نخورده

ای به اسم ما سگی از نوع داکل و گربه در تعطیالت تابستانی1 من و بابا و مامان و خواهرم کالرا به هلند رفتیم.

کردند. تابستان1 هوا در هلند خیلی گرم بود. نبردیم1 چون ما را خیلی ابیت میرا با خود کازیمیر داریم. اما 1 ما آنها 

 ول آفتاب سوخته شده1 شبیه دو گوجه قرمز شدیم. مامان گفت :تا آنجا که من و کالرا درهمان روز ا

 بچه ها کاله حصیری الزم دارند1 من در همین نزدیکی ها یک کیوسک دیدم1 آنجا می شود کاله حصیری خرید.

 به کالرا گفتم : کاله حصیری قشنگ شدیم. من بالفاصله 3بدین ترتیب من و خواهرم کالرا صاحب 

 من قشنگ تر از مال تو است.کاله حصیری  -     

 او هم جواب داد :

 درست نیست1 اینطوری نیست1 مال من قشنگ تر است.

 تر است که مامان گفت :من دوباره داد زدم که کاله حصیری من قشنگ
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 بسه دیگه1 یک کمی ساکت شوید تا من برای بابا و خودم هم کاله حصیری پیدا کنم. -

و این برای کسی که کاله حصیری قشنگی به سر دارد خیلی مشکل است. به  شدیمما باید مدت زیادی ساکت می

کردم ؟ من در پشت کیوسکی که کاله داند. چکار باید میغیر از این 1 نقاط سوخته شده بدنم هم مرا غلغلک می

و چاق! پونی را دیدم. رنگ او درست مثل کاله حصیری بود و در عین حال کوچک  ،حصیری را از آن خریده بودیم

را با طناب به درختی بسته  خواست نزد من بیاد .اما1 چون اووقتی که پونی مرا دید با کنجکاوی مرا نگاه کرد. او می

1آخه من پونی را خیلی دوست دارم. « هی1 یک یابوی تاتو»بیاید. من از سر خوشحالی فریاد زدم  بودند نتوانست جلو

 م :به طرف پونی رفته1  پرسید من بالفاصله

 ت اسمت چیه ؟

های بزرگش را نشانم داد1 انگار می خواست کمی بخندد. من قبال چنین یابوی دوست داشتنی ندیده پونی دندان

ای کشید 1بعد سرش را جلو آورد و یکدفعه بودم. من روی پیشانی او دستی کشیدم 1 او هم خوشحال شد و شیهه

ه حصیری من در دهن بزرگ او ناپدید شد. منم هیچ کاری کاله حصیری مرا از سرم قاپید و در یک لحظه کال

 خورد. من داد زدم :بجز اینکه ببینم چگونه پونی با اشتهای زیاد کاله حصیری مرا می ،نتوانستم بکنم

 تو چکار می کنی 1 مگر عقل از سرت پریده.

 بدو پیش کالرا رفته1 به او گفتم : بالفاصله

 ا از سرم قاپید و خورد.همین حاال یک یابوی تاتو کاله ر

 کالرا باور نکرد و گفت :

 این یابوی تو کجاست؟

 همین جا!

 من او را پشت کیوسک بردم1 کالرا نگاهی به پونی کرد و گفت:

 این یابوی دوست داشتنی کاله تو را خورد ؟ فکر نکنم 1 تو دروغ میگی!

ای کشید و بعد ای بزرگش را نشان داد1 شیهههکالرا هم مثل من شروع به نوازش پیشانی پونی کرد. پونی دندان

سرش را جلو آورد و در یک چشم به هم زدن نصف کاله حصیری کالرا در دهن پونی ناپدید شد. کالرا با دهان باز 

سر جایش میخکوب شد1 و بعد باهر دو دست نصف کاله حصیری را که از دهن پونی آویزان بود گرفت و شروع به 

 به او کمک کردم ولی دیگر کار از کار گذشته بود و پونی بقیه کاله حصیری را هم خورد. کشیدن آن کرد1 من هم

 به هر حال ما بابا و مامان را پیدا کردیم1 هر کدام یک کاله حصیری بزرگ و قشنگ به سر داشتند. ما داد زدیم:

 بایستید !

 آنها پرسیدند :
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 چی شده ؟

 این یابو کاله حصیری ما را خورد!

 س عمیقی کشید و گفت:بابا نف

 برای این کاله ها کلی پول داده شده بود1 حاال کی باید غرامت آنرا بدهد؟

 ای کرد و گفت:گشت .او نالهمی صاحب پونی پیرمرد کوچولویی بود که در همان موقع از جایی بر

خورد . شما چرا نزد می من نمی توانم به شما پول بدهم! خیلی متاسفم1 بالدین عادت بدی دارد و کاله حصیری را

 او رفتید ؟

 در تمام این مدت پونی انگار سرش را از خجالتی پایین انداخته بود. کالرا گفت:

 ت ما نمی دانستیم پونی کاله حصیری می خورد.

 من هم به کالرا گفتم:

 من به تو گفتم و تو حرف مرا قبول نکردی.

1 که تمام این وقت سرش را پایین انداخته بود سرش را بلند من هنوز حرفم را تمام نکرده بودم که ناگهان پونی

کرد1 دو قدمی به طرف بابا آمد و کاله بابا هم دریک آن در دهن پونی ناپدید شد. بابا حتا سعی نکرد کالهش را 

خورد. پیرمرد صاحب کرد که چطور کاله حصیری او را مینجات دهد1 او فقط مات و حیرت زده به پونی نگاه می

 به او گفت: ونی عصبانی شد وپ

 تو الحق که خود شیطان هستی !

کردیم؟ بخصو  که پیرمرد صاحب یابو پول هم نداشت. به نظر کالرا پونی باید خودش غرامت ما حاال باید چکار می

 چیزهایی را که خورده بود می داد. من از او پرسیدم :

 اما چطور ؟

 .خیلی راحت1 ما هر روزسوار او خواهیم شد 

 حال ما برای تعطیالتمان هیچ کالهی نداریم 1 اما ما یک یابوی تاتو داریم و این خیلی زیباتراست ! 

 برلین 16/11/1996ترجمه از آلمانی، 

 بازگشت به فهرست
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 ز و چاه، بُروباه

 کامران امین آوه /لفضل حسینفاابو

 گذشت. روباه عجیب تشنه بود. در آنجا نه چاه بود و نه رودخانه! بیابانى مى روزى در گرماى تابستان روباهى از

کنان راه مى رفت. ناگاه به چاهى رسید. در کنار چاه سطلى خالى دید و بسیار خوشحال  لهروباه از فرط تشنگى له

بیترون کشتیدن آب از   شد. نزدیک شد و نگاهى به چاه انداخت و یک سطل خالى دیگر را داخل آن دید. در مورد 

 چاه خیلى فکر کرد ولى به جایى نرسید. یکدفعه فکرى به سرش زد: 

  "توى سطل مینشینم و توى چاه مى افتم .... "

چنین نیز کرد. سطل را نزدیک دهنه چاه کشید، توى آن نشست و با حرکتى آن را تکان داد،   سطل غلطى خورد 

توانست آب خورد تا خوب ستیراب  االى چاه رفت. روباه تا آنجایى که مىو توى چاه افتاد و سطلى که تو چاه بود ب

بایست از چاه بیرون بیاد، اما چطور؟ هر چه فکر کرد راهتى بتراى   شد و کمى به خود آمد و جانى گرفت. حاال مى

  بیرون آمدن نیافت! دراین حال و احوال بزى که علف زیادى خورده و تشنه شده بود باالى چاه پیدا شد.

  "کنى؟ آیا بز مى تواند آب از چاه بیرون بکشد؟! حاال چه فکر مى "

 بز مظلومانه خم شد و نگاهى به داخل چاه انداخت. چى ببیند خوبه؟ 

 روباهى را دید که توى سطلى نشسته و به باال نگاه میکند. بز خوشحال شد و روباه را صدا زد: 

 آى روباه چطور اونجا رفتى؟ 

 وى سطل نشستم، سر خوردم و راست توى چاه افتادم. اگر بدونى چه آب خنکى اینجاست. راحت و آسان. ت

توى سطل نشست و توى چاه افتاد.  با افتادن بز آن سطل دیگر که روباه توى آن نشسته بود باال آمد.  بز بالفاصله

 کرد و به بز بیچاره میخندید. بز کمى آب خورد. روباه به داخل چاه نگاه مى

 از روباه پرسید: بز 

 برادر روباه حاال چطور من مى توانم از اینجا بیرون بیام؟ 

هه، من از کجا بدانم تو چطور مى توانى بیرون بیایى. آدم قبل ازافتادن به جایى، باید راه بیترون آمتدنش را پیتدا    

 کند. 

 1262/ ترجمه از زبان آبری هاى مردم آبربایجان()از قصه

 

 بازگشت به فهرست
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 مادرِ من مثلِ بقیۀ مادرها نیست!

 داستانک

 
 عکس تزئینی است

 کرد:در مدرسه... خانم معلمی تعریف می

 .کردمها را برای یک سُرود آماده میدر مدرسه ابتدایی بودم، مدتی بود تعدادی از بچه

ها در مقابل اند و بچهرشان هم دعوتِ مراسمپدر و ماد به نیت اینکه آخر سال مراسمی گرفته شود برایشان.
 .معلمان و اولیا سرود را اجرا کنند

 .چندین بار تمرین کردیم و سرود رو کامل یاد گرفتند

 .باهم در مقابل اولیا و معلمان شروع به خواندن سرود کردند.ها را آوردم و مرتبشان کردمروز مراسم بچه

 .خواندن سرود شروع کرد به حرکت جلوی جمعناگهان دختری از جمع جدا شد و بجای 

 .دادکرد و حرکات عجیبی انجام میداد و خودش رو عقب جلو میدست و پا تکان می

شان هرچه ریسیده بودم پنبه خندیدند، کمی مانده بود بخاطر خندهخواندن و ریز میها هم سرود را میبچه 
 .شود

 .لوی چشم مردم یک تنبیه حسابیش هم بکنمتونستم جسرم از غصه سنگین شده بود و نمی 

 کنه از رفتارش؟ این که قبلش بچه زرنگ و عاقلی بود!کنه، چرا شرم نمیخب چرا این بچه این کار رو می

 ها بود!نمونه خوبی و تو دل بروی بچه

  فهمیدرفتم روبرویش، بهش اشاراتی کردم، هیچی نمی 

 .توانستم قورت دهمم را نمیام کرده بود که آبِ دهانبه قدری عصبانی

خونسردی خود را حفظ کردم، آرام رفتم سراغش و دستش را گرفتم، انگار جیوه بود خودش را از دستم رها کرد 
 تر و دوباره شروع کرد!و رفت آن طرف
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 .فضا پر از خنده حاضران شده بود، همه سیر خندیدند

 .هایش سرازیر بودز عصبانیت و شرم عرقنگاهی گرداندنم، مدیر را دیدم، رنگش عوض شده بود، ا

از صندلیش بلند شد و آمد کنارم، سرش را نزدیک کرد و گفت: فقط این مراسم تمام شود، ببین با این بچه  
 کنم، تا عمر دارد نباید برگردد مدرسه... چکار کنم؟! اخراجش می

 .آموز حتمی شودمن هم کمی روغنش را زیاد کردم تا اخراج آن دانش

 .اال آنی که کنارم بود زنی بود، مادرِ بچه، رفته بود جلو و تمام جوگیر شده بودح

 .زد، دخترک هم با تشویق مادر گرمتر از پیش شده بودخندید و کف میبسیار پرشور می

 همین که سرود تمام شد پریدم باالی سن و بازوی بچه را گرفتم و گفتم:

 را نخواندی؟چرا با رفقایت سرود  چرا اینجوری کردی؟

 کردم!کار را میآخِر مادرم اینجاست، برای مادرم این :دخترک جواب داد

معلم گفت: با این جوابش بیشتر عصبانی شده و توی دلم گفتم: آخر ندید بَدید همه مثل تو مادر یا پدرشان 
 !کنند؟کنند و خود را لوس نمیاینجاست، چرا آنها اینچنین نمی

پایین بکشمش که گفت: آموزگار صبر کن بگذار مادرم متوجه نشود، خودم توضیح  چشمام گرد شد و خواستم
شنود و من با آن حرکاتم است، چیزی نمی "کر وُ الل"دهم؛ مادر من مثل بقیه مادرها نیست، مادر من می

 ! تا او هم مثل بقیه مادران این شادی را حس کند کردمشادی و کلمات زیبای سرود را برایش ترجمه می

 ها...این کارِ من رقص و پایکوبی نبود، این زبان اشاره است، زبان کر وُ الل

 ها را زد از جا جهیدم، دست خودم نبود با صدای بلند گریستم، و دختر را محکم بغل کردم!همین که این حرف

 آفرین دختر، چقدر باهوش،الحق  مادرش چقدر برایش عزیز، ببین به چه چیزی فکر کرده!

 زدن و... تا اینکه همه موضوع را فهمیدند...پچ و درگوشی حرفمراسم پُر شد از پچ فضای

 نه تنها من که هرکس آنجا بود از اولیا و معلمان همه را گریاند!

 آموز نمونه را به او اعطا کرد!تر اینکه مدیر آمد و عنوان دانشاز همه جالب

رفت و مثل بزغاله برای مادرش جست و جلوتر از مادرش میبا مادرش دست همدیگر را گرفتند و رفتند، گاهی 
 کرد تا مادرش را شاد کند!خیز می

زود عصبانی نشو، زود از کوره در نرو، تالش کن زود قضاوت نکنی، صبر کن تا  درس این داستان این بود:
 ی زوایا برایت روشن شود تا ماجرا را درست بفهمی!همه

 بوک هاتف رحمانیصفحۀ فیس برگرفته از:

 بازگشت به فهرست

 

https://www.facebook.com/100000022196509/posts/5491521417525210/
file:///C:/Users/Click/Documents/ارژنگ%2023/ارژنگ-1-23.docx%23_فهرست
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داستانک) پاداش 136 ) 

 

 داستانک() پاداش
 رئیسی نانسی

 
 و بروند بیرون آب از سیدندتتترمتتی مدت تمام هاآن. کردندمی زندگی آب زیرِ ،برکه یک در کوچولو ۀحشر تعدادی
 .بمیرند

 .کرد رفتن باال به شروع علف یک ساقه از و کرد گوش اشدرونی ندای به هاآن از یکی روز یک

 برنگشته ،ودب رفته بیرون که ایحشره هر چون ،میشود او عایدِ که است چیزی تنها مرگ که زدندمی فریاد همه
 .بود

 ،نداشت رمقی دیگر خستگی فرطِ از که او و داد نوازش را او خسته تنِ آفتاب نورِ ،رسید آب سطحِ به حشره وقتی
 پاداشِ ،پروازِ  حسّ. بود شده تبدیل "سنجاقک" یک به شد بیدار خواب از وقتی .خوابید گیاه آن برگِ روی
 .بود اشنباالآمد

 .نبود مقایسه قابل آب در مَحصور زندگیِ با که داد او به لذّتی پرواز و کرد پرواز به عشرو برکه فرازِ بر سنجاقک

 آب واردِ نمیتوانست ولی ،میردنمی کسی هاساقه آن باالی که بگوید هم دوستانش به و برگردد داشت تصمیم
 .بود شده تبدیل دیگری موجودِ به چون شود

 هازیبایی ،ترس و غم و امنیّت یپیله از خارج باشید مطمئن اما ،باشد کنارست فعلی شرایطِ از رفتن بیرون شاید
  .کشند می را تو انتظارِ که هستند بزرگی هایموفقیّت و

 !است برانگیزتحسین و عالی ،کمال سوی به رفتن برای تالش

 !کن استقبال تغییر از

 بوکِ نویسندهصفحۀ فیسبرگرفته از: 

 بازگشت به فهرست

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=581025420267244&id=100050793736441
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قاصدک ن سیان 137  

 

 قاصدک سیاننِ

 میر نسرین

 
 :گفت و کرد نگاه چشمانش به آیینه در

 !آییمی نظر به خسته -

 هاحرف این و ایستاده مقابلش کهآن دانست،نمی حتی او 
 معنتی .  کرد نمی حس هم را خستگی. ست؟کی زندمی را
 ختود  بتا . کترد  نگاه آیینه به دوباره. فهمید نمی هم را آن
 : گفت

 .ببینم هم من را، بیندمی او چهآن تا کنممی تالش  -

 ختودش  از. کترد  نگتاه  آیینه در نگرانی با دیگر، بار بعد، و
  : پرسید

  بود؟ کی -

 همته . دانستت نمتی  هتم  را خواستمی چه او کهاین حتی
 در قاصتدکی  مثتل . بتود  رفته و پرکشیده خاطرش از چیز

  !باد مسیر

 .گریست و نگریست آیینه به  دیگر بار یک نگرانی با. بود نمانده باقی خودش از چیزی دیگر

 .غلطید هایش گونه روی بر و شد سرازیر چشمانش از اشک هایدانه

 : گفت او به لتماسا با. آوردنمی بخاطر هم را خودش نام دیگر حاال

 .رفته یادم از اسمم کن، صدایم   -

 .کرد فراموش را آن هم باز بعد ای لحظه و آورد بیاد چیزهایی لحظه، یک سپس،

 .سپرد باد دست به باره دو را خودش

 بترای   ایتن  و. شتد متی  جتاری  زبانش بر. کشیدمی باال را خود اشحافظه یزنجیره از اسم یک و خاطره یک گاه
  .شدمی خاطر تسلی داشتند، دوستش که اییهآن

 : گفتندمی و ندخندیدمی خوشحالی با هاآن

 «!ست کوتاه عمرش چه اگر زیباست، هم قاصدک...  اوه» -

 بازگشت به فهرست 
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 نقد و معرّفی
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 انقالبی دهقانِ یک ایدئولوژیِ: زاپاتا
 درساهاکیان / برگردان: وازریک Robert P.Millon میلن .پ اثر: رابرت

 

شت، از دولتعدالت را نه کاله به دست، بل  )امیلیانو زاپاتا( !های ستمگر بخواهیدکه تفنگ در م 

 

 
 در0350 بهار در بار آخرین و اولین برای و ترجمه آن انگلیسی نسخۀ اول چاپ روی از کتاب ایناشاره: 

 که است ذکر قابل .است نیز نایاب اینک و شده منتشر عطایی مطبوعاتی سسۀمو توسط نسخه 5111
 امیلیانو دربارۀ معتبر منابع از یکی و شده چاپ تجدید و بازنگری 0995 سال در کتاب انگلیسی نسخه
 .هاست زاپاتیست نهضتِ و زاپاتا

 

 کتاب: جلدِ شتِپُ متنِ
 اصالحات برای 1911 در را "آیاال طرح" او. است مکزیک 1914 البانق نمادِ( 1919-1879) ساالزار زاپاتا امیلیانو

 نیز منسجمی برنامه این، جز به ها زاپاتیست. جنگید راسخ عزمی و صبورانه آن اصول بخاطر و کرد اعالم ارضی

 .بود ایدئولوژیکی مشخص گیری سمت دارای که ریختند طرح کشور سیاسی و اجتماعی اقتصادی، اصالحات برای

 

 می کار اراضی روی بر ارباب، به مقروض دهقانان و داشت قرار مالکان بزرگ حاکمیت در مکزیک 1914 سال

 ساخت ارتش، افسران اربابان، از مرکب الیگارشی کنترل در کشور، اجتماعی و اقتصادی سیاسی، حیات. کردند

 اما. بودند وابسته خارجی داران مایهسر از اندکی تعداد به نیز اینها همه و بود بازرگانان و دینی، و سیاسی های

 .بودند شده وابسته اربابی زمین به خود های بدهی واسطۀ به که بودند دهقانانی مردم، قاطع اکثریت
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 را روستائیان آن، حقوق از دفاع برای و شد برگزیده خود روستای دفاع کمیتۀ ریاست به 1949 سپتامبر در زاپاتا

 به مسلحانه انقالب آغاز و "رو ماده" آمدن کار روی به اینکه تا. کرد تشویق بیاربا اراضی تقسیم و اشغال به

  .برخاست فدرال ارتش با مقابله به و رسید "جنوب انقالبیِ مردانِ" رهبری

 

برابر با  1919آوریل  14در  زاپاتا قتل ناجوانمردانه توطئه با آخر دست و کشید طول 1919 تا مسلحانه نبردِ این

 اصالحات وعدۀ دادن با 1934 در نیز "گن اوبره" رژیم و شدند پراکنده هوادارنش از ای عده ،1398ین فرورد 31

 .کرد صلح ها زاپاتیست بازماندگان با راستین ارضی

 

 ها زاپاتیست نقش ساختن روشن و زاپاتا جنبشِ تر گسترده هایجنبه و ارضی مسئلۀ ارزیابی حاضر، کتاب هدف

 این در است کوشیده اول دست منابع مطالعه با آمریکایی جوان پژوهشگر میلن رابرت. است مکزیک انقالب در

 .سازد مشخص را زاپاتا جنبش ایدئولوژی ماهیت روشنگرانه، کتاب

 

 کتاب دانلود لینک
https://ketabnak.com/book/25759/%D%8B%3D%8A%7D%9BE%D%8A%7D%8AA%D%8A7-

%D%8A%7DB8%C%D%8AF%D%8A%6D%88%9D%80%9D%88%9DA%98%DB8%C-%DB8%C%DA%A9-
%D%8AF%D%87%9D%83%9D%8A%7D86%9-%D%8A%7D%86%9D%83%9D%80%9D%8A%7D%8A%8DB8%C 

 
 

 

 ردن بهتر از روی دو زانو زندگی کردن استایستاده م  

Better To Die Standing Than To Live On Your Knees 
Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado 

 
Emiliano Zapata Salazar 

 

 بازگشت به فهرست

 
 
 

https://ketabnak.com/book/35759/%D8%B2%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://ketabnak.com/book/35759/%D8%B2%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://ketabnak.com/book/35759/%D8%B2%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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اروپا گویان  پارسی 121  

 

 گویانِ اروپاپارسی
 

 مجموعۀ ترجمۀ اشعار دو زبانه
دو شاعر و مترجم علی عبداللهی و  کوششِت به دو زبان فارسی و آلمانی، بهشعری اسگویان اروپا مجموعهپارسی
صفحه در آلمان  369در  3431ی پایانی سال هدر نیم Wunderhorn ال دانتس، که انتشارات ووُندِرهورندانیه

شاعر  25ی شعرهایی از این مجموعه در برگیرنده .منتشر کرده است
ی مریم ارس، کورت زبان ایرانی و افغان ساکن اروپاست با ترجمهفارسی

شارف، ن. کنعانی و مریم طیوری. کتاب دارای پیشگفتار و پسگفتاری از 
لهی در پیشگفتار، بررسی کوتاهی از گردآورندگان است. علی عبدال

را به دو  دهد و آنی مهاجرت و تبعید در شعر فارسی به دست میپیشینه
کند. پس از آن جمعبندی خود را از کار چند نسل از موج عمده تقسیم می

شاعران مهاجرِ موج دوم که پس از انقالب ایران به راه افتاده و هنوز هم 
د. همچنین به چگونگی گردآوری و معیارهای دهادامه دارد، به دست می

گزینش شعرها و کمبود شعرهایی از دیگر شاعران ایرانی و افغان در این 
ال دانتس در پسگفتار به اهمیت شناساندن و کند. دانیهمحموعه اشاره می

زبان به خوانندگان آلمانی و نیز به اهمیت نقش معرفی شاعران فارسی
های علی عبداللهی در این پردازد و از کوششی مترجم میپیونددهنده

 .کندزمینه قدردانی می
قرار  3433ی شعرِ سال ی شعر و ترجمهبرگزیده کتاب 14است که این کتاب به تازگی در فهرست خوش اینخبرِ

ال دانتس اند. با سپاس از علی عبداللهی و دانیهگرفته است که منتقدین شعر به خوانندگان در آلمان توصیه کرده
ی یک فرهنگ هایی چنین را که از مرزهای بستهها و همکاریکوشش. یمیگوها تبریک میاین موفقیت را به آن

 .کنند باید قدر دانست و پاس داشتای را فراهم میهای تازهاندازها و امکانگذرند و چشممی
 

 :الفبا ترتیب حروفِاروپا به گویانِپارسی مجموعۀ شاعرانِ نامِ

راد، -علیرضا آبیز، شبنم آبر، فرهاد احمدخان، فاطمه اختصاری، امیرحسین افراسیابی، امیرهوشنگ اعتمادی
افشین بابازاده، جمشید برزگر، رضاخان بهادر، زلما بهادر، اعظم بهرامی، اسماعیل خویی، وحید داور، شهروز 

رشاد سنبل دل، نیلوفر شریفی، مژگان رشید، م. روانشید، یداهلل رویایی، جالل سرفراز، زویا سیدحسنی، ف
شفا)ساغر(، امید شمس، معصومه ضیائی، محمود فلکی، مهرداد قاسمفر، سیدضیاء قاسمی، آزیتا قهرمان، سیاوش 

خانی، را عباسی، کسرا عنقایی، کورش همهمیرزاده، سهیال میرزایی، سیدرضا محمدی، سیدمهدی موسوی، ری
 هنگامه هویدا

  سفارش کتاب: لینک 

https://www.wunderhorn.de/?buecher=kontinentaldrift-2 
 

  های برگزیده:لینک کتاب

https://www.lyrik-empfehlungen.de/... 
 

 بازگشت به فهرست

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wunderhorn.de%2F%3Fbuecher%3Dkontinentaldrift-2%26fbclid%3DIwAR20ncfukio03SH-ujL9IZNwyIID_g6l6ZE22t51fnabW5syTfLlG15MOwI&h=AT3nd-Sw-W8HvTA_6yK6xiXKTIh9EFdmceXakmPMTkfJTvnyQA7hluP5AjHmQl-mz_R4vmgtsuCSVA7KN_7XJBdeHDrYRYDyD-ixruX_URmbN5NfFDfz8Wmb8OT1XzkAIbBZdLwupLXoBbOgJg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1HSeSTGuXUKCAeYyXnoqA_GWYzMXno2PjEm_ZeDDQy0j_guDKnyf2Wq8-8QBcjtbT1XuI6R0X41btnS62f_aLThzNqhx4ibukBxxQJ6xp-0ygw1UbgIWQYJ9lVlgUt1ldnYQUTEhFc8gz7JO3jZSOYH-c
https://www.lyrik-empfehlungen.de/?fbclid=IwAR2jtevWmTDsJDqzfApN27tzaxQJO9ferUV_Lo00WnJf8nSDSep2zAFQgnY
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خودش زبان   از درویشیان میترا 123  

 

 میترا درویشیان از زبانِ خودش

 
 ت نوشت:بکوتاهی بنویسد و او با مح "بیوگرافی"خواستیم  میترا درویشیاناز ارژنگ: 

فره کرمانشاه. در خانواده فرهنگی به دنیا آمدم آخرین فرزند خانواده شش ن 1201من، میترا درویشیان متولد » 

 که شامل چهار برادر و دو خواهر.

از دوسالگی همرا برادر بزرگم علی اشرف درویشیان و مادر و برادر دیگر محمد حسین به تهران رفتم، سال سوم 

 دبیرستان به کرمانشاه بازگشتم و ادامه تحصیل دادم.

 پ شد.از کودکی مینوشتم با تشویق برادر بزرگم در سن یازده سالگی اولین نوشته ام چا

 بعد از ازدواج به تهران رفتم و از آنجا به خارج از کشور.

 شش کتاب از من چاپ شده.

 داستان کوتاه . 32شامل    -شهر، رام  -1

داستان کوتاه که این مجموعه در کردستان به چاپ رسید و جایزه نقدی دریافت  32شامل   -آرزو   -3

 خته شد.کرد. از همان طریق به حساب کودکان خیابانی ایران ری

 داستان کوتاه . 21شامل  -بادبادک  -2

 داستان کوتاه. 37شامل   -جنگل  -0

 داستان کوتاه. 35شامل   -افسونگر مجنون  -5

 زنی آهسته گفت: عشق  شامل  داستان بلند. -6

 «دیگر در حال ادیت و نگارش هست. چند مجموعه داستانِ

 نیم:را از او تقدیم خوانندگان می ک "عشق"درادامه داستان کوتاه  
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 عشق
 میترا درویشیان 

 

سرعت هرچه تمتامتر   اباد ب .وفانى بودتهوا گرفته و 

هاى کشید و عجله داشت. دانههمه جا سرک مى هب

گرسنه حملته کترده و    هایدرشت باران چون گرگ

بجتز کتوه دیتده     دیگر چیتزی  بیاباناز  .مى باریدند

 ایستتاده  وفانتدر مقابل  که ساکت و ساکن شدنمی

 . به خواب رفته بودهمهمه و غوغا، گویی ین در او 

پیچید و نعره توفان با خشم و هیاهو به دور کوه می

خواست کتوه  با یورشی ناگهانی انگار می داد؛سر می

 .ختورد متی تکتان ن از جتایش  کوه اما  را از جا بکند.

چنتد تکته    .دیت لرز ، بته ختود  زمین از این همه نعره

  در خواب ناز بود. چنانهم ،کوبید اما کوهزمندانه خود را به کوه مىوفان پیروت .کوه کنده شد از سنگ

 رختوت وقوس داد تتا  کشان از خواب بیدار شد و دست هایش را به هر سو کشخمیازه ،خورشید جوان .صبح شد

وه بتاال  تر از پشت کت الیى خود را با دستان ظریفش باال زد تا راحتطدامن  ،کند و آرام آرام به درخواب را از تن 

  بیاید.

ى ایها یخى خفته بود که با روشنشیاریکى از این  در .هاى کوچکى بر کوه وارد کرده بودتوفان شب گذشته ترک

جتا  چون همیشته در تتاریکى و درون کتوه     ،دیداولین بار بود که خورشید را مى گشود.هایش را چشم ،خورشید

کترد.  دیتد و حتس متى   گرمتى خورشتید را متى    وحاال نور  اما ؛بود نمودهو سرما را در خود محبوس خوش کرده 

 بته تماشتای آن نشستت.    آفتتاب، بتا دیتدن زیبتایى     کمکمولى  آزردچشمانش را  ،در نگاه اولروشنای خورشید 

تراش او که از زیتر دامتن   پاهای خوشبا دیدن ساق یخدل کوه رسید و  یلهقبه  آرام و متین هایورشید با قدمخ

تکتان  آنقدر  ؛ببیندو بیشتر بهتر بتواند را کمى بازتر کند تا  شیار کرد سعىهان لرزید. ان بود، ناگاش نمایباالزده

آنکه نگاهش کرد بیها ساعت .ببیندتر راحتدرز به شکاف تبدیل شد و توانست زیباروى خود را تا سرانجام خورد 

  .بزند یبا او حرف

دست نتوازش   ،آرام و بى صدا بر بدن کوه و شکاف سرازیر شده آنآب باریک و زاللى از  .گذشتاز پی هم روزها 

بتا نتاز و    ،باید تا صبح صبر کند تا زیبارویش دوباره بیدار شتده  :رفتىمشد یخ در غم فرو شب که مى .کشیدمى

  بیاید.کرشمه از کوه باال 
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متوجه نبود هیچ ى نداشت و باک خود کرد و از جانیخ تمام نیرو و توان خود را مصرف مى ،گذشتمىکه هر روز 

  .روزى تمام شدسرانجام و  ... کردمیخود را فداى زیبایى خورشید  .شودتر میهر روز کوچک و کوچک دارد که

در ستکوت اشتک   برای نبودنش به آرامتی   و دریافتهرا  یخغم عشق ، گویا کوه .از کوه سرازیر بود همچنان اما آب

 هتا شتکاف و  هازدر الیبهاز ال ریخت؛ اشکی کهمی

  رفت.بیابان مىدل  تاگذشت و مى

 

را  ختود  بار ،خسته از کار روزانه ،اى شنگولمورچه

زمین گذاشت و بر گردان بود فتابآاى تخم که دانه

ش بته کرمتى   اچشتم  .بنوشد یآمد تا آب جویکنار 

را به ستختى روى زمتین    خود که داشت بدن افتاد

به ر این است به فکرش رسید بهتمورچه  .کشیدمى

کترم را بته خانته     گتردان، ایتن  ی آفتابجای تخمه

و تخمته را فرامتوش    پس به جان کرم افتتاد   .ببرد

  کرد.

زمتین   درکتم  تخمه چند روزى کنار آب ماند و کم

ستعى داشتت بتا     انتدام . نهتال نتازک  بیترون آمتد   جویبارظریف و قشنگى از کنار  یاز مدتى ساقه پس .رفتفرو 

کتم بتا   کتم  ،ستبد  .حتس کترد   ختود  سبدى بتر روى ستر   ،بعد از چند روز .لخت خود را بپوشاندهایش بدن برگ

اثری کرد تا چشم کار مى ،در آن بیابان .کردخجالت نمىبرهنگی و دیگر احساس  .باز شد ،زرد و زیبا یهاگلبرگ

یتک   .به خورشتید افتتاد  چشمش  آنکه کرد تانازى مىطدانست و ىمنجا آخودش را فرمانرواى  .گلى نبود از هیچ

هرکجا  که متوجه او شد و مى دیدهم خورشید  .کردفقط نگاهش مى ،زدنمى یحرف .شد او دل نه صد دل عاشق

گتل سترش را بتر روى ستینه      ،نباشتد پیتدا  د و اگر پشت کوه پنهان شتود و  انگردمى سر سویشگل به  ،رودمى

 باز گردد. به آسمان ه خورشیدش کند تا وقتى کنمىبه هیچ کس دیگر نگاه گذارد و مى

  عشق یعنى همین.و ... 

 بازگشت به فهرست
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 شناسید و ایرانوابراهیم پورداو
 هوشنگ عبّاسی

ترین دانشمندان ایرانی است که در ابراهیم پورداوود از بزرگ
نشر فرهنگ، زبان و ادبیات پیش از اسالم، اشتیاق نشان داد و 

های سال به پژوهش و کاوش در آن پرداخت. ایشان در سال
خورشیدی در سبزه میدان  1360بهمن  34سحرگاه آدینه 
ای که تا چند سال پیش دبستان عنصری نام رشت در خانه

ای فرستاده خانهسالگی به مکتبداشت، تولد یافت. در شش
 شد که پدرش برای تربیت فرزندان خود برپا کرده بود. پس از

به مدیریت سیدعبدالرحیم « حاج حسن»آن به مدرسۀ علمیۀ 
 .آباد رفتخلخالی در مسجد صالح

به اتفاق برادرش سلیمان و استادش  1382در سال 
سیدعبدالرحیم خلخالی وارد تهران شد و به تحصیل طب 

خان سلطان الفالسفه، قانون ابن پرداخت و نزد محمدحسین
فراگرفت؛ اما پس از مدتی  سینا، شرح اسباب و شرح نفیسی را

طب را رها کرد و از راه بغداد به بیروت رفت و در مدرسۀ 
ها زبان و ادبیات فرانسه را آموخت؛ پس از آمریکایی
قمری به اروپا رفت و فرانسه را برای اقامت و تحصیل گزید.  1238ونیم به ایران بازگشت و در شعبان دوسال

از آن در دانشگاه پاریس حقوق آموخت. در هنگام جنگ جهانی به همراه نخست در دبیرستان شهر بووه و پس 
را به قصد مبارزه با روس و انگلیس در « ایرانشهر»زادۀ تبریزی روزنامۀ زاده و اشرفعالمه قزوینی، مهدی ملک

 قمری منتشر کرد. پس از شش ماه از پاریس به بغداد رفت و در آنجا ساکن شد و 1223االول سال جمادی
را منتشر کرد که پس از انتشار چند شماره، عراق توسط انگلیس اشغال شد و او از بغداد به « رستخیز»روزنامۀ 

 .را منتشر کرد« رستخیز»کرمانشاه رفت و در آن شهر چند شمارۀ 

 1243بعد از مدتی و با نفوب و گسترش انگلیس بر منطقه به آلمان رفت و در برلین ساکن شد. در سال 
به دعوت پارسیان هند به آن  1240ی به ایران بازگشت و پس از دو سال سکونت در ایران در سال خورشید

کشور رفت و به مدت دو سال به مطالعۀ فرهنگ و تمدن ایران باستان همت گماشت و تفسیر اوستا را آغاز کرد. 
رد تهران شد و در دانشگاه برای اقامت دائم در وطن وا 1217پس از چند سال سکونت در اروپا و هند در سال 

پرداخت و نیز به عضویت پیوستۀ « زبان اوستا»و « تاریخ تمدن ایران پیش از اسالم»تهران به تدریس 
حیات  را بدرودّسالگی جهان82در  1207آبان  36فرهنگستان ایران درآمد. او سرانجام در سحرگاه روز یکشنبه 

 .سپرده شد اش در رشت به خاکآرامگاه خانوادگیگفت و در

نامه )دیوان اشعار(، یزدگرد شهریار )منظومه(، ها، پوراندختگات گزارشِ ود:وآثار ابراهیم پوردا

د ویاد پورداوهای زندهایرانشاه، فرهنگ ایران باستان، هرمزدنامه، آناهیتا، خوزستانما و ... از کتاب
 .هستند
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  :ود پرداخته شده استواهیم پوردایاد ابردر این کتاب در پنج فصل به زندگی و آثار زنده

ابراهیم »ای با عنوان نامه و آثار او آورده شده است. از مطالب خواندنی این فصل مقالهزندگی فصل اولدر 
آورده شده و او در این مقاله به تفصیل دربارۀ ایشان سخن گفته است. در  ایرج افشاراست که از « دوپورداو

سه تن را توان یافت که در کار خود پرکارند و گمان در کشور ما تنها دوبی: »قسمتی از این گفتار آمده است
همه چیز را برای ارضای آرزوها و  .اندخوارهخواه و نانباشد. دیگران نامود میوتوقع و یکی از آنها پورداپرمایه و بی

ه همان خودپسندی دیرین و شویند و تنها بجویند و چون نامور شدند، از کار خود دست میامیال خویش می
 )31)  «. کنند؛ اما او چنین نیستفطری دل خوش می

رضا ای به قلم د و آثار اوست. در مقالهومقاله و یادداشت دربارۀ پورداو 32دربردارندۀ « کلیات»با عنوان  فصل دوم
د پرداخته شده است. وگاری پورداونبه جنبۀ روزنامه« نگاری اوستادنگار و روزنامهاوستادی روزنامه»با عنوان  نوزاد

چندوجهی وبدن و در هر وجه به کمال راه پردن، از جمله خصایص بزرگان و اساتیدی »خوانیم: در این مقاله می
ترین کتاب دینی ایرانی بدیلی که جدای از بازگردانی متن کهنباشد. استاد بید میوهمچون استاد ابراهیم پورداو
های مرتبط با آن، در تألیف فرهنگ و تاریخ ایران باستان و سرودن شعر و نوشتن تابت اوستا ت به فارسی و ک

نگاری اوست که کمتر مورد د روزنامهومقاالت ادبی و تاریخی و .... نیز سرآمد همگنان بود. یکی از وجوه پورداو
هایی در سالگی گامسیوپنج تا دقت و بازبینی قرار گرفته است. استاد در مدت شش سال و مابین حدود بیست

 (181)  «. شودباره نوشته مینگاری برداشته بود که در این مختصر به ایجاز در اینروزنامه

آورده شده است که به ترتیب  دوپورداو منتخبی از مقاالتِ مقاله به عنوان (9) هنُمتن تعداد  فصل سومدر 
گفتار بر کتاب پیش سوری،، سراجه و البرز، چهارشنبهجهای دوازده ماه، پول، برنعبارتند از: میهن، پرچم، نام

 .دونیز اختصا  یافته است به اسناد و تصاویری از استاد پورداو فصول چهارم و پنجم .مرعشی و مؤخره فرهنگِ

 : کتاب مطالبِ فهرستِمشخصات و 

استاد  التِمقا ۀ: برگزیدفصل سوم/ ات: کلیّفصل دوم/ شمار و آثارنامه و سال: زندگیفصل اول
صفحه،  395آوای کالر، نشر تهران، / ها و تصاویر: عکسفصل پنجم/ : اسنادفصل چهارم/ دوپورداو

 .0395نسخه،  0211شمارگان: 

 ☘☘ ☘ 
 هازیبائى به را ثمرشبى فراغتِ بودن، قدرت خوارِریزه و مزدور یا: نیست بیش دو راه

 زنده ایشان در را اُمید بودن، مردم نارِک در یا و کردن؛ قربانی پایش در را حقّ آراستن،
 حقّ و است، نیرو زیبائی که زیرا. گشودن حقّ و زیبائی به را شاندیدگان داشتن،نگه
 حقّ و زیبائی امّا. رودمى مردم بر که بیدادی و زشتی گستردۀ زمینۀ در خاصّه است، نیرو

 جان و تن شِکُفتگیِ شرطِ ست،او زندگیِ نیازِ چهآن همۀ و آدمی پس. ستآدمى اعتبارِ به
 .است آن زندۀ مغزِ و هسته دارد، جای ادبیّات مرکزِ در اوست،

 آذین(محمود اعتمادزاده )به

 بازگشت به فهرست
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 بامهای بینردبان
 مسعود مهرابی

 خت محصّص و سیاوش کسرایی بر کتابایراند هایمعرفی اثر همراه با مقدّمه

 
 مورخ، منتقد،نویسنده، نگارروزنامه (تهران 1299شهریور  14درگذشته  -تهران  1222زاده ) مسعود مهرابی

های رود که تالشبه شمار میو خالقِ تاریخ سینمای ایران سینمایی  و یکی از نویسندگان قدیمی نشریاتِوطراح 

سه تفنگدار »کانی که به یعنی عباس یاری و هوشنگ گلم "فیلم ۀمجل"تن از دیگر مدیران  دووی در کنار 

ترین دهه مجله فیلم و تبدیل آن به با ثبات 0شهرت داشتند، باعث دوام و ماندگاری بیش از « سینمای ایران

  .نشریه سینمایی بعد انقالب شد

دربارۀ طنز و  "وارزندگیِ عروسک"با عنوانِ  "صایراندخت محصّ"آید متنی است به قلم چه در زیر میآن

و سپس به تحریر درآورده  1256که هفتم آبان  مسعود مهرابییاد در نقد و معرفی آثارِ کاریکاتور زندهکاریکاتور 

که هر دو بر کتاب  "غربت وبیگانگی"با عنوانِ ( "آباد"مستعار  )با نامِ" سیاوش کسرایی"یادزندهمتن مقدمۀ 

  اند.یدهیاد مسعود مهرابی نگاشته و به چاپ رسبام اثر زندههای بینردبان

ایراندخت "تالیفِ ارزشمند  "طرّاحانِ طنزپردازِ ایران" شویم که درهمین شمارۀ ارژنگ به معرّفی کتابیادآور می

 ایم. پرداختهنیز  "محصّص

 ☘☘ ☘ 

 وارزندگیِ عروسک

 اثر مسعود مهرابی( "بامهای بینردبان")مقدمۀ ایراندخت محصّص بر کتاب 

. کرد ترجمه تواننمی را «طنز» که معتقدند (P. Valery) «والری پل» و ( L. Aragon) «آراگون لویی«

 طنز ،(Freud)فروید  و «است روح عالیِ طغیانِ طنز،: »گویدمی (Leon Pierre Quint) «یرکنتپی لئون»

 رُلِ ،طنزپرداز و طنزنگار ما، روزگار در. گیردمی درنظر واال مقامی آن، برای و نامیده بخشرهایی عاملِ را

 هایکامیتلخ با را ما هم اوقات از ایپاره در... خنداندمی دهد،می نوازش را ما طنز. دارند برعهده را ایویژه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
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 به کرّات (Andre Breton) «بروتون آندره» ،«طنز» تیرگی و سیاهی دربارۀ. کندمی روروبه غیرمنتظره

 . آوردمی (Goya) «گویا» و (Hogarth) «هوگارث» از نقاشی و گرافیک زمینۀ در را خود مثال و گفته سخن

 مخلوقات. است ایران گرافیست هنرمندانِ جامعۀ طنزسازانِ و طنزنگاران از یکی مهرابی باشد، هرچه طنز تعریف

 با پرحجم ایجمجمه ها،آن. نشینندمی وشنودگفت به ما با وارشان،عینک چشمانِ و بزرگ هایبینی با مهرابی،

. رسدمی نظربه آلودگوشت هم شانبینی زیر لبِ. است کوچک و ردخُ هایشانگوش و داشته حمسطّ سقفی

 که دارند دوش بر هم مختصری گوژِ شده، تثبیت شگفتی و هتبُ در شانمتفکرانه قیافۀ که مهرابی هایانسان

 درشت انگشتانشان و شکلایلوله پایشان و دست که هاآدم این! باشد مطالعه فرطِ از و نبوده «مادرزادی» شاید

 گرفته کاربه روییگشاده با مسوّ عدِبُ مهرابی، هایطرح در. برخوردارند خاصی اندام تناسب از مجموع در است

 . شودمی دیدنی و شده

 از استحکام، درعینِ هاشوردار، بافت و آیدمی هاروشنسایه خدمتبه صراحت و گرمی با هاشورسازی، تکنیکِ

 آوردمی یادمانبه را چوبی موزون هایآدمک مهرابی، مخلوقات. کندمی جوییبهره بخصوصی تازگی و تر و شادابی

 این بر تأکیدی هم مهرابی هایروشن-سایه . باشند آورده کاربه را خراطی مفرح تکنیک ساختشان، در که

 مهرابی، مخلوقات و شده مجسم وضوح به مهرابی، هایآدمک در بیستم قرن هایانسان زدگیماشین. ستنظریه

 آفرینشِ جهانِ در طبیعت،. باشند خود آفریدگار جانبههمه هایاندیشه سخنگوی توانندمی بهتر هاقالب آن در

 . است برگکم و شدهسرَهَ درختِ چند و ارتفاعکم کوه رشته چند به منحصر موارد، بیشتر در مهرابی،

 در مهرابی رِمکرّ تذکرِ شاید و دید توانمی آفتابی و بایر هایزمین در یا ن،سنگستا در بیشتر را مهرابی هایانسان

 یکی در. باشد زیستمحیطِ نگهداشتِ مسألۀ در وی، ناخودآگاه و نهانی اضطرابِ از ناشی طبیعتی، چنان معرفی

 با ایعده دیگر، ایج در... طلبدمی را بهتری زیست و آورده دربه گلدان از سر دستبه شاخه دستی ها،طرح از

 مهرابی مخلوقات دنیای در که حوادثی! اندآمده گرد آن دوربه و نگریسته گلدان در گیاهکی به شگفتی، و اعجاب

 دنیای همسایگی در مهرابی جهان و است انطباققابل حدودی تا لمس،قابل دنیای رویدادهای با دهد،می روی

 در یا عکس درجهت را خاکی کره هایانسان معمول رسوم و آداب ی،مهراب هایآدمک. بردمی سربه سوررآلیست

 اوراق را داریشماطه ساعت که مردی یا و درآورده زنجیربه را انسانی که سگی: مانند پذیرندمی دیگری شکل

 ! شودمی تنبیه «دستیکف» با و نموده

 مدد هاسفینک شکار برای «کشمگس» از که بینیممی مطالعه حین در را دانشمندی هم، هاصحنه از یکی در

 کره» ماندن دارند قرار سمبولیک طنزهای سطح در که رسیممی هاییطرح به مهرابی، آثار در! جویدمی

 شده محبوس «گرددنمی» دیگر که زمانی زندان در که انسانی یا و داشته جای پرتگاه لب در که «آدمیزادی

 ... است

 مانده خالی هم تماشاگران جای و گذاشته نمایشبه را قفسه یک ساکن هایکتاب تئاتر، هایصحنه از یکی

 با را ما وی. است برخوردار ایویژه دقت و توجه از طنز مختلف نواهای نمایش در مهرابی، کوشش... است

 و آورخنده و نمکین طنزهای با سیاه، و زرد طنزهای با پایدار، و اتفاقی طنزهای با زودگذر، و شاد طنزهای

 در. است دهنده هشدار و هشیار یابی طنز مهرابی. کندمی آشنا سوررآلیست، و سمبولیک طنزهای با باالخره

 و داده جواب گرافیکی احتیاجات چارچوب حدود در طرح متشکله عناصر کمپوزیسیون ها،طرح دلپذیر میزانسن
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 (Symbolisme) سمبولیسم در مهرابی. ردبمی کاربه را ریتمِ مکرّر با کمپوزیسیون هم، کارها از بعضی در

 و بوده طبیعی کامالً سوررئالیسم سویبه مهرابی گرایش. داردبرمی گام راه آن در تربیش و نموده راحتی احساس

 سمبولیسم «فروید. »باشیم  (Surrealisme) سوررئالیسم با مهرابی پیوند اعالم منتظر توانیممی ما لحظه هر

 گوید:می اخیر مکتبِ دربارۀ «بروتون آندره» و دانسته سوررئالیسم حکممست هایپایه از را

Automatisme psychique par lequel on se propose d’ exprimer, soit verbalement, 

soit par ecrit, soit de toute autre maniere, est le fonctionnement do la pensee.  

 فکر واقعی کار دیگر، طریق هربه یا و کتبی یا شفاهی وسیله بدان انسان که ن،روا در خودکاوی: »آن برگردان که

 .است «کندمی بیان را اندیشه و

 و هافرم. است آثارش تماشاگر با مستقیم بهنی ارتباط برقراری نحوۀ در مهرابی، درخشان هایموفقیت از یکی

 در شرکت برای را هاآن آمادگی دهد،می خود هایآدمک با مهرابی که گیرایی اکسپرسیونهای و هاحجم

 هستند روزی انتظار در مهرابی آثار بینندگان. داردمی اعالم عروسکی هاینمایش طنزآور و طنزپرور هایداستان

 مطبوعی و آهنگین پارتیسیون در را طنز متنوع نواهای جااین در مهرابی. ببینند رنگ در را مخلوقاتش جهان که

 . داردوامی دنیایش هایشگرفی و هاشگفتی ستایش به را ام که کرده دیدنی

 :گویدمی «بروتون آندره»

 Le merveilleux est toujours beau, n’importe quel merveilleux est beau il n’ya que 

le maerveilleux qui soit beau . 

 .«باشد زیبا تواندمی که است گَرفیشِ فقط این زیباست. باشد، که هرچه شِگَرفی. زیباست همیشه شِگَرفی»

 سایت خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( برگرفته از:

 غربت و بیگانگی

 مسعود مهرابی(اثر  "بامهای بینردبان")مقدمۀ سیاوش کسرایی بر کتاب 

های طنز و نیش، در فضایی غریب وآشنا شکل ها و ظرافتکر از خطای بِهای مسعود مهرابی در زمینهآدم 

های ... درست مثل آدمتفاوتغمگین)مثل خود هنرمند( و گاه بی ... خوشحال،های مسخ شدهگیرند. آدممی

خواهد های عبث و در فشردگی زمان هرچه که ماشین میشرسوم و تالوها، عاداتگرفتاری بارِ ما که زیرِ روزگارِ

 دهند. انجام می

های گسترده و وسیع را می بینی، با ها، بیابانی کوچک و تنگِ قابای نیست و درختی نیز، در محدودهسبزه

ی به وسعتِ آدمهای عروسکی که بهر بهانه یی با هم گره می خورند، یا از سر و کول هم باال می روند، )تیمارستان

 دنیا( و مهرابی دلش برای این همه غربت و بیگانگی می سوزد.

در کارهای مهرابی از خط ها و سایه روشنهای اضافی خبری نیست. هر خط نقشی اساسی و سازنده دارد، که 

ی شود، و مقصود و بیان او را کامل می کند، هر کار او به مثابه ی پنجره ایست که به گوشه ای از اجتماع ما باز م

ر که غافلگیر کند، انگارا به ما یادآوری می آدمها را با اعمال و کردارشان پیش روی ما عریان می کند و مهرابی ما

https://www.isna.ir/news/8408-12812/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://www.isna.ir/news/8408-12812/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7
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ی ماست، مردم زمانه من و توست، حرفِ حرفِ ،مهرابی بینی. حرفِی برهنه میآئینه مقابلِشده ای و خود را در

 گذرد. اعتنا نمیمسائل، بی انگاره از مقابلِ چرا که او صمیمی و با صداقت است و بدونِ

که چرا بیننده های دنیا دیده را دارد، و این دلیلی است بر اینی آدمبهبینیم، تجرمهرابیِ جوان را پُرتجربه می

این بار با طراح و طنز پرداز قابل و مقتدری  .کارهای او را بهت زده می نگرد و در مقابل هر اثر میخکوب می شود

کاری زیاد تالش می کند. با اندک توجهی به خود فعاالنه و با پشتوبرو هستیم که در فضای بکر و مخصو  بهر

واقعی را  د یک هنرمندِایم که تولّخود ادامه دهد، نگفته راهِهکوشش بچه با همین دلگرمی وکارهای مهرابی چنان

 .طنز و طرح شاهد هستیم در زمینۀ

 (WormBookهای یک کرمِ کتاب )وبالگ یادداشت برگرفته از:

 

 
 بازگشت به فهرست

 

https://wormbook.blogsky.com/1390/07/04/post-123/
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 طرّاحانِ طنزاندیشِ ایران
 ایراندخت محصّص

صکامبیز درم پور،بیژن اسدیپنجاه ایران:  ۀگزیده ای از طرح های چهار طنزپرداز مشهور ده  بخش، پرویز شاپور و اردشیر محص 

 

استادیار  پرداز هنری ونظریه مترجم،؛ نقاش وکاریکاتوریست، نویسنده وایراندخت محصّص دربارۀ مولف:
 در را خود تحصیالت یاد اردشیر محصّص است. ایراندختدانشکدۀ هنرهای زیبا در دانشگاه تهران و خواهر زنده

 معرفی به 1202 سال از است برده پایان به پاریس زیبای هنرهای دانشکده و تهران بایزی هنرهای دانشکده
 نگین آیندگان اطالعات کیهان نشریات با زمینه این در و است گماشته همت طنزآمیز طراحی و گرافیک هنری
 جیمز اثر "لگُ آخرین" هایمجموعه محصّص ایراندخت از .استکرده همکاری تماشا و سال اطالعات سال کیهان
 و است شده منتشر کاندینسکی اثر "سطح – خط - نقطه" و "فرانسوی هایکاریکاتوریست برگزیدۀ آثار" ،تربر

  ".بوده است تهران دانشگاه زیبای هنرهای دانشکدهمدرّس برجستۀ 

بازماندۀ خاندان و تنها  به عنوان اولین نویسنده در زمینۀ کاریکاتور در ایرانهای ایراندخت محصص کوششامّا 
متعدّد و  تِمقاال به نگارش ، تنها(گذراندکه از قرارِ اطالع، اینک دوران کهولت و بیماری را می)عباسقلی محصّص 

 .گام بوده استصی پیشهای تخصّکه وی در زمینهء انتشار کتاببل در نشریات محدود نبوده،های فراوان ترجمه
 را ساخت، گرچه چندان رواجی نیافت. "طنزِ ترسیمی"فارسی  ار معادلِواژه کاریکاتور اولین باو برای وام

 ایراندخت محصّص در مقدمۀ کتاب می نویسد:

 54. است آمده نائل خود راهِ و هویت کشفِ به تازه -گذردمی آن عمر از که سال 54 از پس- ایران در کاریکاتور"
 تشویقِ و پسندیساده نوازشِ مردم، خنداندنِ وزمره،ر قشریِ موضوعاتِ با رفتن کلنجار و زدن کلّه و سر سال
 پاره خود چهره از را دلقکی ماسکِ بخواهد تا بود کافی ایران کاریکاتورِ برای بار، بی و تنبل و کودن هایسلیقه
 هایواقعیت به کودکانه کجیِدهن یک هرگز ایران کاریکاتورِ. بطلبد ایران اصیلِ هنرِ از را خویش سهمِ و کند
 و پیمود را آمیزیمخاطره و وُخمپیچ پُر راهِ واقعیت، این اثباتِ و عمیق درکِ برای ایران کاریکاتورِ. نیست جاری
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 هایجوانه به و درآمد پای از تا درآورد شکلک و کرد بازیمضحکه و گریعشوه و طنّازی راه این در قدرآن
 بِشکفند. خویش عصرِ فضای در فاتحانه و شوند سبز و الندبب تا داد امکان پَروَرد، می خویش درونِ در که کوچکی

 کتابِ خود برای مُلک، این هنری و سیاسی و اجتماعی شرایطِ با هماهنگی و آمیزش در ایران در کاریکاتور تاریخ
 را نگاریتاریخ. است میان در قصدی چنین اصوالً نه و است آن به پرداختن مجالِ جااین در نه که است قطوری

 ایران امروزِ کاریکاتورِ شناسنامه و هویت گیرد، قرار توجّه موردِ باید مختصر این در چهآن. گذاریموامی دیگران هب
 و تالش قرننیم طولِ در که مستمری امّا پراکنده تجربیاتِ بر تکیه با ایران، کاریکاتورِ. است آن اندازهایچشم و

 عنصرِ یک عنوان به "خط" به کاریکاتور. است کرده بکس نوینی هایظرفیت آورده، دست به وجوجست
 غوطه خود زمانه و جامعه اعماقِ در ِحال،عین در و نگردمی دارد، متمایزی بیانیِ هایارزش که ایهشالوده
 محتمل عصر جوارحِ و برّات تمامی در را وی حضور امکانِ که بیابد تیزی و هوشیار غریزه بتواند تا خورَدمی
 به و بکشد بیرون را او بیرونی و درونی هایمضحکه و معایب باید که تفریحی ایهسوژ عنوانبه انسان به او .سازد
 از احیاناً و درآید طرب و وجد به کُمِدی خوشمزه بازیِ این از مخاطب و تماشاگر تا دهد نمایش آمیزاغراق شکلی
 .نگرد نمی شود، بُرروده خنده

 ،دارد دوش بر اجتماعی و انسانی هایآگاهی از که است باری در .نیست یشنگ و وخش و یمطرب در طنز پیروزی
 حتی یا، یک چماق ومدرن سالح یک حربه، یک دشنه، یک عنوان به که او از خویشتن است عمیقی شناختِ در
 .کندمی تهکفشِ و کخن را روح و شودمی آغاز آدمی درونِ اعماقِ ازکه  گذرا نسیمِ یک ،نوازش یک ،لبخند یک
 و موسیقی هایتنُ یا و کلمه قالبِ در هرگز که است تصویری مباحثِ ترینبغرنج ها و، تعارضهاتضاد عرصۀ طنز
 و است طنز تنها ،است یاصیل و زنده کاریکاتورِ هر اصلیِ مایۀجان طنز که .نیست توصیف قابلِ هاپیکره حجمِ
 انتظاراتِ و تعاریف .است کرده حبس را آن ،بگنجاند خود در را هنری مفهومِ این تِتمامیّ بخواهد که تعریفی
 بنگریم معاصر هنرِ ترینمهربان و ترینانسانی جوهرِ این به ،بیندازیم دور کاریکاتور و طنز از را پسندساده و یعادّ
 خویش واقعیِ هایشارز شناسایی و کهنه سوءتفاهمِ این به بخشیدن پایان پیِ در که را ایران امروزِ کاریکاتورِ و

 متفاوت هایجلوه اگر .نیست این جز هم آلبوم این ازهدفِ  .کنیم ارزیابی دردانههمو  دوباره نگاهی با ،است
 سیر و به شما با و بدهیم نشان شده تجهیز آن به که جدیدی تکنیکِ متنِ در را ایران امروز کاریکاتور حرکتِ
 قابلِ انطنزآور و هاکاریکاتوریست دیدِ زاویۀ از تنها که بپردازیم دیدیج هایاقلیم در متفاوت و رفگَشِ تِسیاح
 (1250 مرداد محصص، )ایراندخت "دید. خواهیم یافتهحاصل را خود منظورِ گاهآن ،است لمس و رویت

 صفحه021جلد اوّل/  0354لینک دانلود از سایت باشگاه ادبیات/ انتشارات دنیا/ سال 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/tarahane-tanzandish/ 

 

 ☘☘ ☘ 

 منزلتِ لیاوّ برای .الگوها آموزشی، نظام خانواده، :است الزم چیز سه تمدّن یک انهدامِ برای

 ...را هااسطوره و بزرگان منزلت میسوّ برای و معلم، منزلتِ میدوّ برای شکست، باید را زن

 جبران خلیل جبران

 بازگشت به فهرست

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/tarahane-tanzandish/
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 زنان معاصرِ شعرِ :ستههای بَپنجره رغمِبه
Kamyar Abedi. Despite the Closed window: the Contemporary of Iranian women 

 کامیار عابدی

 

ستههرغِم پنجرهبهكتاب " نشر "از سوي  1033، نوشتۀ كاميار عابدي در بهمن سال "شعِر معاصِر زنان :اي ب 

تاب حاضر در سه ، كبه گزارش ايسنا است. ده تومان منتشر ش 2033صفحه و با قيمت  003در  "كتاب نادر

  پردازد.ها ميهايي از شعر آنبخش به بررس ي و تحليل شعر معاصر زنان و ذكر نمونه

  نویسد:کتاب می ۀکامیار عابدی در مقدم

تواند به خطوط عینی و مستند می اول( به شکلِ این فصول پانزده گانه )از بخشِ ۀمند با مطالععالقه ۀخوانند

 ها را باز شناسد. جایگاهِهای فردی و بهنی و اجتماعی آنلیمشغودل د.انی پی براسی شعر زنان معاصر ایراس

ای از شعر های جانبدارانهآن که با تحلیلادبی و توانایی زبانی ایشان را در قلمروی شعر معاصر بازسنجی کند. بی

  .رو شود. آن گونه که اغلب، رایج استزنان روبه

العین، شمس کسمایی، نیم تاج طاهره قره ر شاعرانی آمده است چون:هایی از شعدر این کتاب نمونه

سلماسی، ژاله قائم مقامی، پرویز اعتصامی، ژاله اصفهانی، پروین دولت آبادی، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، 

غیب، صفورا نیری، گیتی خوشدل، فرشته ساری، طاهره صفارزاده، میمنت میرصادقی، شاداب وجدی، مینا دست

اطره حجازی، ندا آبکاری، پگاه احمدی، مهرانگیز اوحدی، توران بهرامی، غزل تاجبخش، رزاجمالی، ثریا داودی، خ

فاطمه راکعی، بهاره رضایی، مهری شاه حسینی، آفاق شوهانی، پوران فرخزاد، ویدا فرهودی، بدرالزمان قریب، 

پونه ندایی، نازنین نظام شهیدی، صدیقه و انگیز کراچی، گراناز موسوی، سپیده کاشانی، ناهید کبیری، روح

 ...  وسمقی، افسانه یغمایی 

https://www.isna.ir/news/8011-03027/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A
https://www.isna.ir/news/8011-03027/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A
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 12ادبی به چاپ رسانده و  کامیار عابدی، نویسنده و منتقد، تاکنون بیش از یک صد عنوان مقاله در نشریاتِ

نده در های ادبی( نیز از این نویسکتاب در جستجوی شعر )برگزیده بررسی .کتاب نقد و بررسی شعر نگاشته است

 .دست انتشار است

های پنجره رغمِبه کتابِ همیاری در تکمیلِ"تحت عنوان  فراخوان زیر را 1297کتاب در سال نویسندۀ 

 ت:منتشر کرده است که در خور تقدیر اس سایت شهر کتابخطاب به زنانِ شاعر در  "ستهبَ

 !های بسته را بگشایندشاعر، پنجره بانوانِ

اخیر، بر خالف ادوار گذشته، حضور زنان شاعر در حوزه شعر ایران بسیارچشمگیر و در خور تحسین  سالِدر صد

ی کامیار عابدی مشتمل بر تحلیل و نوشته« زنان معاصرِ سته: شعرِهای بَپنجره رغمِبه»بوده است. تألیف کتابِ 

 .صفحه پاسخی هرچند مختصر بود به این حضور 220در  1284عر آنان در سال منتخبی از ش

به آن  1284-1294 دهه دو در شاعر شعر بانوان  ۀنمون افزودن ویژه به و کتاب این گسترش درصدد مولف اکنون

است و و رفع نقص از ویرایش پیشین است. اما شمار دفترهای شعری که در این دو دهه منتشر شده بسیار زیاد 

 .هرآینه ممکن است که شاعران و دفترهای درخور، از دید مولف پنهان بماند

های ادبی و کتابشناختی دقیق در این زمینه از این رو، کامیار عابدی با تقاضا از شاعران یا دارندگان آگاهی

ها در تکمیل و کم چگونگی دسترسی به آن دست یا( اف. دی. پی یا چاپی) دفترها متن ارسال خواهد با می

توانند آثار خود را به مطلع از شعرهای بانوان می شاعر و افرادِ بانوانِ .یاری کنندغنابخشی به کتاب مذکور هم

 gmail.com1946khanbaba@  زیر ارسال کنند: نشانی الکترونیکی

های شعر شاعران زن کتاب برای ارسالِفوق  با اعالم فراخوانِنیز  خبرگزاری کتابدر گفتگو با ادبی  این پژوهشگرِ

ا ارسال شناختی دقیق در این زمینه تقاضا دارم بهای ادبی و کتاباز این رو، از شاعران یا دارندگان آگاهی" :گفت

ام مرا در دفترهایشان به پست الکترونیکیکم چگونگی دسترسی به اف( یا دستِمتن دفترها )چاپی یا پی.دی.

پی.دی.اف  دانم که در صورت دریافت متنِتکمیل و غنا بخشیدن کتاب مورد نظر یاری کنند. درخور تاکید می

 ."من محفوظ خواهد ماند کتاب این نسخه همواره نزدِ

 لینکِ دانلود کتاب از باشگاهِ ادبیات

https://yadi.sk/i/sEV1ajg13EUCkH 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.bookcity.org/print/14419/root/culture
http://www.bookcity.org/print/14419/root/culture
mailto:khanbaba1906@gmail.com
https://www.ibna.ir/fa/tolidi/265001/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86
https://www.ibna.ir/fa/tolidi/265001/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86
https://yadi.sk/i/sEV0ajg03EUCkH
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 (0399تا  0299) صد سال شعرِ زنانِ ایران
 منتخبِ شعرِ آزاد، نیمایی و سپید 

 کامیار عابدی
  اِل بندی شاعران بر اساس سطبقه ایران است. ترتیِب  معاصرِ  شاعرِ  013ای از این کتاب آینه

 
عیارهای ادبی د و متول

 ها بوده است.آنآثاِر شناختی و زیبایی

 

  :گفته است ایسنا خبرگزاریبه  0411دی 5این کتاب در  دربارۀ ادبی و پژوهشگر منتقدِ ،کامیار عابدی

شاعر خانم در طول صد سال انتخاب و گردآوری شده است؛ البته شاعرانی که  254شعر از  254 کتاب این در
 مجموعه این در که است اولین شاعری 1363متولد کسمایی اند. خانم شمسپید سرودهشعر آزاد، نیمایی و سِ

ترین شاعری که در سروده شده است. جوان 1399ایران است و شعرش در سال در نو شعر پیشگامان از او آمده،
شده، یعنی رودهس1299سال است که شعرش در 1277 متولد نژادنخعی پروین این مجموعه شعرش منتشر شده،

 .ساله شعر معاصر ایران است144خانم در سیرِ شاعر254ِای از ت. این کتاب آینهسال بین شعرها فاصله اس144

بندی شاعران در این کتاب بر اساس سال تولدشان است های این مجموعه نیز گفت: سیر طبقهاو درباره ویژگی
ی انتخاب سر هم آمدن شاعران مالک قرار گرفته(. همچنین معیارهایی که برا)یعنی سال تولدشان برای پشت

شناختی. خیلی روان و شناختیجامعه معیارهای هم و بوده شناختیزیبایی و ادبی  معیارهای هم این شعرها بوده،
شاعر را  254های ادبی ها و حتی وبسایتها، مجلهها، منتخبتالش کردم تا بر اساس دفترهای شعر، مجموعه

دلیل  به اما دهدمی پوشش صد شاعران خانم معاصر را در 84تا  74شود گفت این کتاب حدود انتخاب کنم، می
ها وجود ندارد و یا در که در طول این دو دهه دفترهای شعر زیادی منتشر شده که در کتابخانهاین
کتاب نباشند، هرچند در  های شاعر در اینشده، ممکن است تعدادی از این خانمها خیلی عرضه نمیفروشیکتاب
های شاعر دفترهای خود را برای در مطبوعات و فضای مجازی منتشر کردم که خانم فراخوانی 1297سال 

 .جا استفاده شده استها در ایندفتر شعر به دستم رسید که از آن 144انتخاب بفرستند. شاید 

https://www.isna.ir/news/1400100604142/%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 م، به نسبتهای متقدّگو در دورهشاعر ایرانی و فارسی زنانِ شمارِ خوانیم:می کتاب جلدِ پشتِ ۀدر نوشت
 جریان آغاز شاعر، محدود بوده، و از این گروه محدود هم آثار اندکی به یادگار مانده است. با این همه، با مردانِ
دبی از حدود نیمه سده نوزدهم، به تدریج، زنان ایرانی نیز مجالی برای حضور در قلمرو فرهنگ ا و فرهنگی تجدد

 .تر به خود گرفتز سده بیستم، این مجال شکلی عینیو ادبیات یافتند. پس از وقوع انقالب مشروطه در آغا

صد ساله، از بانو شمس کسمایی  ۀاعر زن ایرانی در یک دورپنجاه شهایی از آثار سیصدوحاضر، نمونهدر منتخب 
شمسی، در چهارچوب شعر  1299یکم در سال وبیست ۀتا شاعران اوایل سد( 1399)با شعری نوگرایانه در سال 

 .منتشر شده است "نشر مروارید"و در  صفحه 411این کتاب در  .سپید گردآوری شده است آزاد، نیمایی و

 1399ایران ) زنانِ صد سال شعرِکتاب کامیار عابدی در : پایگاه خبری یکتا 0411دی 20به گزارش چنین هم
شعر آزاد، سال انتخاب و گردآوری کرده است؛ البته شاعرانی که صد طولِشاعر را در254شعر از 254 (1299تا 

البته معیارهای  ،ان استبندی شاعران در این کتاب بر اساس سال تولدشاند. ترتیب طبقهسرودهنیمایی و سپید 
نظر بوده است. ِ شناختی هم مدّشناختی و روانشناختی و معیارهای جامعهدیگری نظیر معیارهای ادبی و زیبایی

 254های ادبیها و حتی وبسایت، مجلههاها، منتخبمنابع مورد استفاده جناب عابدی دفترهای شعر، مجموعه
و هم در عرصه  ،ال بوده اندآکادمیک فعّ ۀهم در عرص ،ه شاعرانی است کهز جملشاعر بوده. آقای کامیار عابدی ا

 .کردنددانشگاه اوزاکا در ژاپن تدریس میند سالی هم در چو تحقیق و نوشتار.  مطبوعات

 دهۀ اوایلِ از معاصر شعرِ گیالن، نویسنده، پژوهشگر و منتقدِ-، ماسال1207فروردین  18 ۀزاد ،کامیار عابدی
 فرهنگستان پژوهشگر و داشته فعالیت کتابداری و دبیرستان در آموزش ۀدر زمین 1294 دهۀ سطاوا تا1274

اکا در ژاپن، تدریس در شناسی دانشگاه اوساست. عالوه بر این تدریس در بخش ایرانزبان و ادب فارسی نیز بوده
های متعدد خود، به عنوان است.عابدی به سبب مقاله و کتابدهخدا را نیز بر عهده داشته ۀنامموسسه لغت

-ای تحقیقیهمقاله .استپژوهشگر و منتقد ادبی )ادبیات معاصر ایران و شعر( با گرایش تاریخی شناخته شده
پنجم حدود سه 1264است.های مختلفی منتشر شدهمجموعه و هامجله در بعد به 1264 ۀتحلیلی او از اواخر ده

مجموعه  سه در( 1287 تا آغاز از) هامقاله این اغلب. استشده اپچ کتاب جهان ۀۀمجلها در از این مقاله
به بعد هنوز گردآوری و به صورت  1288های سال گردآوری و به صورت کتاب نشر یافته است. اما متاسفانه مقاله

 .استکتاب منتشر نشده

در زالل /  1276ر، ، زندگی و شعر ملک الشعرا بهامیهن به یادِ :عابدیکامیار های تعدادی از تالیف
، زندگی و شعر فروغ فرخزاد، تنهاتر از یک برگ/ 1277سایه(،)هت.ا.، زندگی و شعر امیرهوشنگ ابتهاج شعر
، زندگی و شعر سیمین غزل ترنّمِ/ 1277زندگی سهراب سپهری،  ابعادِ خلوتِ، دردوست ۀسای تپشِ/ 1277
، اکبر دهخدااسرافیل و علی صورُ/ 1279سرایی، ، زندگی و شعر سیاوش کمیدبزرگ اُ شبانِ/ 1279بهبهانی،

/ 1279، از بیژن جاللی، شعرهایش و دلِ ما، ای برای ابّدیتزمزمه/ 1279یک بررسی تاریخی و ادبی، 
/ 1281زنان، معاصرِ ، شعرِستههای بَپنجره رغمُبه/ 1284، شعر شیراز و منصور اوجی، شیدایی لِجستجوی گُ

، دتجدّ جدال با سعدی در عصرِ/ 1281(، یل و بررسی آثار شفیعی کدکنی)م.سرشکتحل ،هاباران در روشنیِ
کوتاه از آغاز تا  شعرِ/ 1293، موسسه جهان کتاب، دتجدّ ایرانیان در عصرِ منتخبی از ژاپنیاتِ/ 1291

 1297شناس،شاعر و زبان ،ممحمد مقدّ/ 1297شاعر و ادیب،  محسن هشترودی/ 1293، منصور اوجی
 

 بازگشت به فهرست

 
 

https://www.yektapress.com/fa/news/68878/%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yektapress.com/fa/news/68878/%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 نیازی به الفبا نبود

 معصومه ضیائی ۀشعر تاز ۀمجموع

ی معصتومه  شتعر تتازه   مجموعته « نیازی به الفبا نبود»

ضیائی شاعر و نویسنده و مترجم ستاکن آلمتان استت.    

نشتر پریستک بتا تیتراژ      1044این کتاب  را اسفندماه 

 است. عرضه کرده نسخه چاپ و به بازار کتاب 544

شعر کوتاه و بلند استت   73ی دربرگیرنده این مجموعه

 هایی تازه  با گرایش به سادگی و ایجاز بیشتر. و تجربه

امید، عشتق، متیهن، تبعیتد، جهتان، مترگ، زنتدگی و       

هتایی  هستی و چیستی آن برخی از مفتاهیم و دغدغته  

ی ختود و بتا ستاختن    هستند که شتاعر بتا بیتان ویتژه    

هتا پرداختته   هایی شاعرانه بته آن ی تازه و لحظهفضاهای

 است.

استت. همچنتین   داستتان منتشتر شتده    شعر و یتک مجموعته  ی ایرانی پیشتر دو مجموعهاز این شاعر و نویسنده

« سخن بگو، نازنین دوستت »ی شعرهای رُزه آوسلندر و گزیده« گل قاصد»ی آثار ولفگانگ بورشرت به نام گزیده

 ک او و لطفعلی سمینو به چاپ رسیده است.ی مشتربا ترجمه

زبان در نشریات ادبی و فرهنگی و های او از آثار شاعران و نویسندگان آلمانیها و ترجمهتاکنون بسیاری از نوشته

دیگتر   هتا و بته چنتد زبتان    یهای اینترنتی داخل و خارج از کشور منتشر شده است. شعرهایش در آنتولوژسایت

 اند. هرسیدترجمه و به چاپ 

 92486564374تلفن ناشر: /   لینک مستقیم خرید کتاب

 

 تقدیم می شود: چند شعر از این مجموعهدر ادامه برای آشنایی خوانندگان ارژنگ 

 

 

 

http://shop.iranpoetry.ir/index.php?route=product/product&product_id=135
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 نامبی

 و اگر صدا نبود

 زبانکلمه و 

 کردیمما چه می

 در جهان تاریک اندوه؟

*** 

 سرگذشت

 ای آهوی تشنه

 در گلوی ما بود 

 رسیدیمو نمی

 نه راهی بود نه شهری

 نه قطاری که مسافری را 

 سالمت برساندبه

 آخر آرزوها بود 

                                 هایی برهنه پیش رو بود زیبا زیبادشت

 با بوی علف 

 ی رئالیستی تابلوی احمقانه مثل یک

 اما ما اسب نبودیم آب! 

 ای آهوی تشنه

 در گلوی ما بود.

*** 

 ی روشن رویااز دوگانه
 شبنم

 

   است شبنم شکفتن جهان است جهان آغاز سپیده نویسمتسپیده می

  همصدایت و همذات تو همرنگ هاستشبنم روشنایی آب

  با بیداری و شکفتن شبنم در رویای تو  آیدها به دنیا میو جهان از روشنایی آب

 آید جهان و لبخند تولد مهربانی است در لبخندی به دنیا می

 نویسمت با لبخند کودکی به روشنایی جهانبا مهربانی می
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 امو جهان رویای من است خانه و روشنایی

 با روشنایی با شکفتن شبنم در بیدارخواب جهان 

 نویسمت.ها میبا آبی آب

*** 

 خواندبهار می

 ای و بازتو رفته

 خواند و من بهار در این حوالی می

 کنم و این بهار که بی توبه تو فکر می

 خواند و من در این حوالی می

 ی تردی که آرام کنم و ساقهبه تو فکر می

 روید.در جایی می

*** 
 بازگشت به فهرست
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 )دو جلدی( بِدمَعا اَنجیرِ درختِ

 محمود احمد

ه روا ، بیای تلخقص  الو رئالیستی پ  د  استفاده از عناصرِ  با، نگاهی روانشناختی و  با بیانی سی  ت  203و خلق  داستانیمتعد   شخصی 

احماد  با نتام ادبتی    احمد اعطااستقبال از آثار 
 - اهتتتتتواز 1214دی0) محماااااود

 وانِرُیکی از پتیش  به عنوان (تهران1281مهر13
و پیتتروِ مکتتتبِ رئالیستتمِ   درنمُتت نویستتیِرمتتان

 منحصتتر بتته رمتتانِصتترفا  ،در ایتتران اجتمتتاعی
دیگرش نیز با اقبال  که آثارِ، بلهنبود هاهمسایه
 او کته آخترین رمتانِ   روبرو شتدند، چنتان  فراوان 

که پتس از رمتان متدارِ     "دعابِمَ نجیرِاَ درختِ"
بتار  10، تاکنون صفر درجه بلندترین رمانِ اوست

شده استت. نخستتین بتار در ستال     تجدید چاپ 
منتشر  معین انتشاراتِو در دو جلد در  1279
انتشتار آثتار    ناشری کته پتس از ممنوعیتتِ    شد.

 قرعه انتشار این آثار بته نتام نشترِ    ،64های میانی دهه محمود در نشر نو و جلوگیری از فعالیت این ناشر در سال
ترین رمان محمود به شمار آورد که در شش فصل نوشته توان پیچیدهرا می صفحه 1428این رمان با  معین افتاد.
شناستی فتردی و اجتمتاعی    شناسی شتامل روان روان عدِومین اثر بلند احمد محمود است. این رمان از بُشده و د

 304رمتان  ایتن  خوبی ردیابی کترد. در  توان در رمان بهاقلیم جنوب را می های محمود،است. همانند دیگر رمان
ایتن   ۀداشتت، توانستت عمدهت    هتای نتابی کته   یپترداز کنند و محمود با قتدرت و ایتده  ت ایفای نقش میشخصیّ
 تتوان در آن حتسّ  خوبی میصدایی را بهمدرن است و چند خوبی کالبدشکافی کند. رمان در فرمِها را بهشخصیت
ها در گذشته و تشخصیّ التِتحوّ خصو  که او زمان را ثابت در نظر نگرفته است و خواننده برای شناختِکرد، به
که نویسنده کند. رمان جدا از این را از آنِگلشیری  بنیادِ ۀجایزن رمان توانست کند. اییر میها سآن زندگی حالِ

شناستی  روان عدِفراوانی دارد، از بُ شناسی فردی نکاتِدهد و از منظر روانزندگی پرفرازونشیب جوانی را شرح می
انجیتر   کنند درختِکه گمان میپردازد پرستی مردمی میتوجه است، چراکه به باورها و خرافهاجتماعی نیز جالبِ
 ! انسانی استادارای قدرتی فر

قرار دارند،  معابد انجیرِ درختِاست که در همسایگی با  ثروتمند ۀای از طبقگر انحطاط خانوادهایتاین رمان رو
خرافی برخی از مردم ایران درختی مقدس به شمار می رود. این رمان با نگاهی آسیب  درختی که در فرهنگِ

چالشی اعتقادی می بینند و در  سنتی است که خود را گرفتارِ ه و شهرکی با عقایدِاسانه بیانگر مردمان محلّشن
ل و چنین حضور افراد سودجویی که با استفاده از جههایی می شوند، همضرر و زیان لِتقابل با این چالش متحمّ
 درخت انجیر توانیک می شوند. بنابراین میخود نزد دادن این درخت به اهدافخرافات مردم و با ابزارقرار

ال، نگاهی روانشناختی و ای تلخ با بیانی سیّهایران دانست. قصّ معاصرِ اتِادبیّ پرواترین آثارِاز بیرا یکی  معابد
 .ایران کمتر دیده شده است معاصرِ اتِاستفاده از عناصر داستانی که تا به امروز در ادبیّ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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های زیاد، حرکت در زمان و پیوند میان رئالیسم و سورئالیسم با پرسوناژ نجیر معابددرخت ادر رمان خواندنی 
 تکِختی و جامعه شناختی خود از پس تکشناروان رو به رو هستیم که نویسنده با مهارت مثال زدنی خود و نگاهِ

نگ گلشیری به ها به خوبی بر آمده است که حاصل این تبحر و چیره دستی او کسب جایزه هوشاین چالش
بوده است. در این کتاب حدود دویست و چهل شخصیت خلق شده است که  1279عنوان بهترین رمان در سال 
 .ها به طور مستقیم در داستان دخالت دارندحداقل شصت نفر از آن

 ای که، پسر جوان و ارشد خانواده اشرافی آبرپاد است. خانوادهفرامرز آذرپادشخصیت اصلی این داستان 
ای شش نفره را می سازند. فرامرز آبرپاد متشکل از سه فرزند است که به همراه پدر و مادر و عمه خود، مجموعه

ترسیم جوانی رنجور است که پس از مرگ پدرش اسفندیارخان آبرپاد و دیدن درماندگی و زوال خانواده خود به 
شود تا خود شاهد به شان ساکن میاشرافی ۀرفتای نزدیک به خانه از دستدر خانهاش تاج الملوکه همراه عمّ
اجتماعی و مالی  آوردن موقعیتِین اتفاق وی در پی دوباره به دستشان باشد، پس از ارفتن ثروت و خانهیغما

 .کندتر از قبل نظاره میزند و در هر لحظه خانواده خود را از هم گسیختهسابق خود دست به هر تالشی می

 ☘☘ ☘ 

 متنِ رمان: هایی ازبخش

 گوید:می ،تمام شودکه فرامرز  حرِف  .دهدتاج امللوک مهلت نمی"... 

نوکر و کلفت که  -آن روزگار گذشت فرامرزجان. وفاداری و نمک شناس ی مرردم تا وقتی که از اسب نیفتاده باش ی  –
  .جای خود داره

فتار قمر خانم ر مادر شیدا را میگم ر یادت ر »شنود: شمارد. میها را میفرامرز سکوت می کند. بار دیگر اسکناس
 گویدفرامرز نگاه چشم تاج امللوک میکند و می«  –رفته؟ رفتار نازک 

  یادم هست عمه تاجی! دلم نمیخواد دوباره یادم بیاد!

 "و باز اسکناس ها را می شمارد...

ن نمادی از جوانی ناکام، رنجور و ها تصویر فرامرز آبرپاد به عنوااز این رو پس از خواندن این کتاب تا مدت
ای های داستان برای شما کار سادهشخصیت نقش می بندد. بنابراین از یاد بردنِ خواننده رمان بداقبال در بهنِ

 .ها در اجتماع و روزمره خود خواهید دیدآن نخواهد بود و ما به ازایی از اکثرِ

های فلزی هم پیدا کرده است، در شرق محوطه حتی از نردههای درخت انجیر معابد از چهارسو گسترش شاخه"... 
گذشته است. هیچ کس جرئت نمی کند درخت را هرس کند. علمدار پنجم روایت علمدار اول را بر صفحه فلزی 

ی جوان ی شاخهبزرگی نوشته است و به ستون چپ در ورودی نصب کرده است. روایت روزی را که از مقطع بریده
 ...بد خون جاری شده بوددرخت انجیر معا

زار هم دارد! غذا لجن ارزش را که کرِم ایم؟ جان؟ این عنصر بیماند که بگوییم زندهبعد از ایمان دیگر برای ما چه می
شهوت داریم؟ رویم؟ شورو  خوشیم که راه میخورد! پس چه داریم؟ دلخوریم؟ حیوان که از ما بیشتر غذا میمی

گ خون که ایمان یعنی یک چنبی شهوت دارند! بله یک چیز داریم، دل، اما دِل ند و شورو  رو کثیف هم راه میحشرات 
 ..."الجثه خیلی بزرگترش را دارندحیوانات زبان بسته عظیم
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ه تاجی هم که زنی تحصیل کرده و روشنفکر است به درخت لور اعتقاد دارد و قدرت معجزه گر آن را حتی عم  "... 
, عصر روز سه شنبه به زیارت انجیر معابد می رود. نذرش را ادا می کند, شمع می گیراند, چند  تاج امللوک :باور دارد

اسکناس ریز به صندوق می اندازد و بعد با ترس و لرز می رود در صف حاجتمندان ساقه ی شرقی می ایستد. اول 
و شاخه عود می سوزاند و بعد لوح برنجی را با طمانینه می خواند و گریه می کند, بعد شمع روشن می کند و د

التماس می کند که فرامرز خان در کنکور پزشکی قبول شود. التماس می کند که به راه راست هدایت گردد. آرام 
حاجتم را روا کن روا کن ای ساقه ی شرقی, صاحب کرامات! دلم می خواهد فرامرز  : آرام اشک می ریزد و می گوید

با عزت و احترام زنده کند! ای کس ی که با کوه طالی احمر, ثروت پرستان را جزا می نامی شود نام اسفندیار خان را 
دهد, حاجت دلم را روا کن! دو گوسفند نذر گرسنگان و یک حلقه ی طالی سه مثقالی نذر خودت روا کن, روا کن.... 

 .از پشت سر ذکر هاگا, هگاگا می شنود

حامد گذاشته ای که اینطور نا خلف شده چرا اینقدر عقل نداره که  بیا ببینم مرزوقه. تو چه پستانی به دهان"... 
بفهمه زیارتگاه نباید از دست بده؟ چرا لگد به بخت خودش و زحمت و خدمت و حرمت پدر اندر پدرش میزنه؟ کاش 

 !اینقدر شعور داشت و می فهمید که نباید این قدرت به دست غریبه بیفته

اب مهران. شما حقوق خواندین, با علم الاجتماع آشنا هستین! گمان نمی کنم حاال دیگر یک درخت نیست جن"... 
 ..."!حاال دیگه تبدیل شده به سمبل باورهای چند نسل از مردم , درک این مطلب براتان مشکل باشه که این درخت

رستی جایگاه او را دتوان بهگذرد، میسال از مرگ او می 34سال از تولد محمود و نزدیک به  94که بیش از اکنون
ا آن را در نویسی که راوی حقیقت بود، امّنویسی مدرن ایران تعریف کرد. داستانهای داستانعنوان یکی از قلهبه

 داد که مخاطب را مسحور قلم و شیوه بیان خود کند.خود با چنان ظرافتی پرورش می بهنِ کارگاهِ

 

 3Y3535https://yadi.sk/i/amljbh_W: صفحه 435لینک دانلود جلد اول، 

 _/hx3535IEHCvv-https://yadi.sk/i: صفحه 513لینک دانلود جلد دوم، 

 دۀ آنلینک مشاه به همراه "گراانسان "احمد محمود، نویسندۀ مستنِد  فیلِم گفتگو با بهمن مقصودلو، سازندۀ متن  گ:نژ ر ا
 خوانندگان است. ِس در دستر در همین شماره 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://yadi.sk/i/amljbh_W3536Y3
https://yadi.sk/i/_-IEHCvv3536hx
https://mihanvideo.com/v/Qcehk/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7
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 یازروزگارِ دوزخیِ آقای اَ
 !محکوم تاریخِ قطعِ اعضای بدنِ

 رضا براهنییاد زندهمنتشرنشده و خمیرشدۀ جسورانه،  رُمانِ

 
 ریدِن اشتباهى بکنیم؛ و با ب  ترین که کوچکآن هامان بلرزد، بدوِن که دستآن ریدیم، بدوِن به کمک هم زبانش را ب  

 ..اش، وادارش کردیم که خفقان را بپذیرد.زبان ریدِن او را بریدیم؟ با ب   اش، دیگر چه چیزِ زبان

 

 20)و عضو کانون نویسندگان ایران ادبی  قدِنا ،براهنی؛ شاعر، نویسنده، پژوهشگرپیرو درگذشتِ رضا  گ:نژرا

، مواضع ادبی، نظرات سیاسی شخصیت، جایگاهِل ها پیرامون بحث و جد،  (0410فروردین  5 – 0304آذر 

روزگارِ دوزخیِ " چنان داغ است. یکی از آثار براهنی رمانِآثارش در فضای مجازی هم و انبوهِ تروتسکیستی

. توضیحاتی دربارۀ ه استمنتشر شد 0395در شهریور  ،سال 51از گذشت بیش از است که پس "آقای ایاز

 کِنا لیهمراه بو نظرات نویسنده دربارۀ علت سانسور کتاب را هایی از متن کتاب و بخش ثراین انویسنده و 

 خوانید.دانلود آن در ادامه می

 دربارۀ نویسنده

ای داشتند و وی در زندگی فقیرانه اشخانواده.  آمد دنیا به تبریز خورشیدی در 1210آبر  31رضا براهنی در 

 و زبان لیسانس تبریز دانشگاه سالگی از 33کرد. در ستانی به ناگزیر کار میهای دبستانی و دبیرضمن آموزش

ُدرجه دریافت از پس و.  رفت ترکیه انگلیسی گرفت ، سپس به ادبیات ُرشته در دکتری ٔ  خود به ایران بازگشت  ٔ 

 تدریس به تهران دانشگاه ادبیات دانشکدۀ با سمت استادیاری در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی در 1202 . از آبان

 .به سمت دانشیاری ارتقا یافت 1207اردیبهشت  در و شد مشغول
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که از مشهورترین  برگزارکرد  نویسیقصه و شعر نقد، ایران چند دوره کارگاهنین تا زمان حضور دروی همچ

 عباس حسینی، روزبه فر، شمس آقاجانی،توان به شیوا ارسطویی، هوشیار انصاریها میشاگردان او در آن کارگاه

الدین اده، ناهید توسلی، ایرنا محیز حاجی فرخنده میرعلینقی، سیدعلیرضا محبعلی، مهسا بدرآبادی، حبیبی

 که کرد اشاره …و سلطانی پیمان شمسی، علی ربیعی وزیری، رضا نادعلی، احمد جمالی، رزا بناب، رؤیا تفتی،

تا به افشاگری  رفت آمریکا خورشیدی به1251ال سدر .شدند شمسی هفتاد ۀجریان در ده یک گیریشکل باعث

 ۀجایز 1256 سال در رفت آمریکا خورشیدی، بار دیگر به 1252علیه حکومت شاه و تدریس بپردازد. در سال 

 هایزندان از او هایروایت و گذراند ساواک . او مدتی را در زندانگرفت را انسانی حقوق نگارروزنامه بهترین

انقالبی و تجددخواهانه و اشعار  ادبیات دربارۀ مفصل ایمقدمه حاوی اهلل ظل یز شد . کتاببرانگساواک جنجال

 .زندان است

 دربارۀ کتاب 
ی هادر سال« یازآقای اَ دوزخیِ روزگارِ» رمانِمی نویسد:  0395شهریور  25 همدلی روزنامۀحامد داراب در 

به وسیله رضا براهنی چهره تاثیرگذار شعر و داستان، نوشته شد. کتابی که در همان زمان  1204انتهایی دهه 

اصلی  از خمیر شدن این کتاب و دزدیده شدن نسخه 1254چاپ، به وسیله دستگاه سانسور، توقیف شد. در دهه 

ری از چاپ و یا نسخه اصلی این اثر نشد. با های پس از آن نیز هرگز خبآن به وسیله ساواک خبر رسید و در سال

منتشر شد. « جنون نوشتن»هایی همچون ها و یا کتابها در مجلههایی از آن طی این سالاین همه پاره

ای که خا  نویسنده آوانگارد های داستانی ویژههایی که نشان از اثری داشت بسیار اساسی و محکم با قابلیتپاره

  .آن نیز بوده است

این اثر « رضا براهنی»شان با بودند به واسطه دوستی هایی خا  که توانستههای چهرهها اما نقل قولدر این سال

جواد »کرد. از جمله اظهار نظرهای ای داستان را به این رمان بیشتر میرا بخوانند؛ همواره میل مخاطب حرفه

تاریخ قطع اعضای تن »ترها این رمان براهنی را شاعر و نویسنده برجسته و کاربلد معاصر که قبل« مجابی

به صورت افست و کامل منتشر شده. « روزگار دوزخی آقای ایاز»لقب داده بود. به تازگی اما رمان « محکوم

انتشاری که به دلیل اهمیت اساسی آن، هم در تاریخ رمان مدرن فارسی هم به واسطه درون مایه تاریخی و 

اش در حالی که به محمود کمک شود و راویه شود. رمان بایک مراسم مثله آغاز میاش، باید جدی گرفتهویتی

کند. روایتی که بین حال و گذشته تاریخی در کند تا مخالف خود را مثله کند، روایت بهنی خود را آغاز میمی

ن رمان اهمیت چه در ایای به قدمت تاریخ. آنای نزدیک به عمل روایت یا گذشتهگذشته .و آمد استرفت 

 .بسیاری دارد، راوی دوقطبی و نوسان او بین فاعلیت و مفعولیت است

 دربارۀ کتاب جواد مجابینظرِ 

خواستیم « جواد مجابی»رضا براهنی از  ۀشدتحسین این اثرِ ۀدربار ،این کتاب افستِ نشرِ ۀبه واسط 

این  41های آخر دهه همان سال تا سطرهایی را برایم بنویسد. و نگاه خودش را به عنوان کسی که در

 :اثر را خوانده است نسبت به این رمان بگوید

https://www.pishkhan.com/news/42155
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با تمرکز بر داستان ایاز و محمود غزنوی و همسوسازی این داستان با برخی « روزگار دوزخی آقای ایاز»

بوده است های رضا براهنی با روایتی عریان از خشونت و دهشتی که حاکم بر تاریخ و سرنوشت مردم ایران بزنگاه

کند که سیمای بلند و راسخ آن هنوز اثرش را به ورطه محدودیت داستان رنجی و زخمی کهنه را بیان می

 .کشانده است

یکی از  1204در هم آن زمانی که نوشته شد. یعنی اواخر دهه « روزگار دوزخی اقای ایاز»به گمان من رمان 

ای از تاریخ ایران ن اثر رضا براهنی به نحوی به خالصهیا .شدترین کارهای ادبی بود که منتشر میجسورانه

ای از آنچه در تاریخ ایران به عنوان یک آسیب بزرگ و همیشگی از گذشته تا امروز ادامه پرداخته است. خالصه

غلب ادبیات او در این اثر مانند ا .دارد. براهنی در واقع انفعالی بودن تاریخ ایران را در این رمان نشان داده است

های گذشته ما آن را بسیار کم اش نوعی از ادبیات مهاجم جسور و صریح است. ادبیاتی که در دههآثار داستانی

 .پردازدرود و به موضوع و هدف اصلی خود میایم. ادبیاتی که بی واسطه به سراغ اصل مطلب میداشته

های متوالی تاریخی ای که بر اثر هجوممعهمن معتقدم که براهنی در این کتاب، خیلی زود هنگام توانست به جا

  .رفته از دست داده است دچار آسیب روحی شده بپردازد به یک جامعه بیمار که هویت اصلی خود را رفته

ساز بود اما من دو کتاب او را خیلی اگر چه شعرهای براهنی روی جوانان بسیار تاثیر گذاشت و حتی جریان

های درجه یکی این دو رمان« روزگار دوزخی آقای ایاز»و دیگری همین « نمآزاده خا»دارم یکی دوست می

 ه است.هستند که نوشته شد

برد به گمانم از زمانی که او رفته است ما دانم که براهنی این روزها بیمار است و در بیمارستان به سر میمی

رای ادبیات مان فعالیت کرده حالش خوب ها بای همتراز او نداشتیم و امیدوارم این دوست ما که سالنویسنده

 دِقنگاهی به تاریخ گذشته در این مسیر، به نتاریخ معاصر ایران و البته با نیم .شود و سالمت خود را بدست آورد

   .پردازدساختار قدرت می

 شنظر براهنی دربارۀ سانسور کتاب

را پس از درک این نکته که  "زخی آقای ایازروزگار دو"آور است که یکی بگوید به او گزارش داده شده که شرم

بیش از نصف آن . اندی نسخ چاپی را داده خمیر کردهکننده است، در وسط چاپ قطع کرده و همهمتن ناراحت

ی وزارت ارشاد چاپ ی آثار من است با اجازهکتاب در دوران جمهوری اسالمی در کتاب جنون نوشتن که گزیده

ام، نه اخالق عمومی، که اخالق حاکم بر دوران سلطنت بود. آنچه من آنجا نوشتهشده. دشمن اصلی آن کتاب 

 .ویژه شاه، بدتر از آنش را چاپ کرده استبعدها کتاب عَلَم در مورد مفاسد دربار، به

ام. فساد شاه، کتاب جلد پشت سر جلد دیگر دربار، و حتی کتاب هایم کردهمن فساد حاکم را درونی شخصیت

اند. ایاز من فقط از دوران محمود و ایاز شروع ی اتاق خواب شاه، در واقع بر کتاب من صحه گذاشتهارهثریا درب

بار در رمانِ جهان، برای اولین قطعهگشت، وقتی که زبانی قطعههای اصلی برمینشده، بلکه ارتباط درست به ریشه

 . کردان رایج مادری خود من ترکیب میهای رایج درطول قرون و حتی زبها را با زبانکتیبه "پارودی"
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فهمید که گیرید؟ چرا نمیی سانسورچی دوران شاه کوتاه میزنید! چرا فکرتان را به اندازهچرا بر سر مال خود می

ی ایرانی ام، ایمان و اعتقاد یک نویسندهام، خونم را به بازی گرفتهبه قول ساعدی، من با خونم آن رمان را نوشته

کنی که ناشر اول روزگار دوزخی آقای ایاز تو بودی؟ رسوا کردن ام؟ چرا افتخار نمیا در آن سکه زدهبه خود ر

 .ی نویسنده استاخالق فاسد اشراف و حاکمان وظیفه

کند توان با جانماز آب کشیدن تعهد کرد! این نویسنده است که جرأت میهای فاسد را نمیرسوا کردن حاکمیت

نویسد تا فساد را از درون بیان گویم ت ایاز را در اول شخص میواهمه از امروز و آینده میو بیتمام،  ت به صراحتِ

خانه شده در زیر شود تا سایگونِ فاحشهگذارد، انگار دو جان در یک قالب میمی« بیلتمور»کند. خود را جای 

 .های آمریکایی را رقم زندپای اَرقه

ات از زندان را همان قلم رقم زده ی آزادیای؟ تو که اعالمیهب مرا خمیر کردهکنی که کتاآخر تو چرا افتخار می

زنی! تو اگر ناشر من در فرانسه بودی که ترسیم بدبختی آن زنان و قوادان سوخته را، آخر چرا خنجر به خود می

چاپش کنی، چرا تا ته،  خواستیخواندی، اگر نمیکتاب را می .خوابیدیها در زندان میبردند. سالآبرویت را می

خواستی من اخالق قالبی و سراسر ام، چاپش کردی؟ تو میآن تهِ ته، با همان تاریخ که من در پایان گذاشته

اش تیش مامانیاند، تر و تمیز و تیضداخالقی حاکمان فاجر و فاسق را که بر زرورقی از اخالق قالبی پیچیده

 .خالیق بدهم اند، به عنوان اخالق واقعی تحویلکرده

ای چرا به خون منی که برای آزادی ای و از زندان بیرون آمدهام. تو که زندان رفتهمن با خونم آن کتاب را نوشته

خواستی دانی؟ تو میای؟ چرا برای پس گرفتن اموالت خون مرا مباح میام، تشنهتو جان خود را به خطر انداخته

رگی است، و دوست بزرگ من منوچهر بدیعی کتاب را به آن زیبایی و من مترجم اولیس جویس باشم. افتخار بز

خواستم ترجمه کنم، ترجمه کرده. عالی! تو پشیمان هستی از اینکه به مراتب بهتر از من در صورتی که من می

 ای؟ایاز را چاپ کرده

تان از من که شما در زندگینامهای ام به آن تفالهام، تبدیل شدهمنی که اعالمیه برای آزادی شما از زندان نوشته

کنید؟ الاقل آنچه سلطان محمود به فردوسی داده بود، به درد یک فقّاع و فقّاعی در گرمابه اید. شرم نمیساخته

خورد. طبیعی است که نه شما انگشت کوچک محمود هستید، و نه من ناخن انگشت ریز فردوسی، اما، اما، اما می

 .ی شما بپاشدکتاب مرا بر چهرهترسم خاکستر تاریخ کور می

وقت خوابید، آنکتاب است مرد حسابی! برای حفظ سرمایه، شما در برابر دو حاکمیت دمرو می .ایاز پاک است

سوزان؟ جواب آینده را بدهید، همین امروز بدهید، چرا دانید! شما ناشرید یا همدست کتابایاز را غیراخالقی می

اش در آینده ممکن است یک روزگار دوزخی ارید تا بدانید که هر ایرانی در خانهی ادبیات ندکه شما رصدخانه

 .آقای ایاز داشته باشد

چرخد آن را به رغم لذت نثرش رسوا خواهد کرد. ام که تا تاریخ به این پاشنه میمن نیشتری به دمل تاریخ زده

اید. در عالم شما کتاب مرا هم خمیر کردهکنم. اما اید. من از شما دفاع میشما سه میلیون کتاب چاپ کرده

 .رمان، کسی که شخصیت رمان یک نویسنده را با خود نویسنده یکی بداند، مخبّط است
 

 ی از متنِ رمانیاهبُریده
 

داد. هرگز وحشتی از خون نداشت و ما محمود زیبا نبود، ولى مردانه بود و تمام کارهایش را هم مردانه انجام می"... 
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عادت داده بود که ازخون وحشت نکنیم. او، گاهی به تدریج، و زمانی ناگهانى، ما را به خون عادت داده بود. او  را هم

توانست پس از قتل عام مردم توانست حتا با خون وضو بگیرد و بعد در برابر مردم به نماز بایستد؛ و یا میمی

ران قوم را از زندان آزاد کند؛ تنها توامی .خداوند داد سخن بدهد ی بزرگىاى، دربارهقصبه
 
نست بیست نفر از متفک

ها را یکجا بکشد و بگوید زیر آوار ماندند و بعد در برابر تمام مردم این خطه براى ی آنبراى آنکه دو روز بعد، همه

خواستند؛ میخواست، دیگران هم آن را ولى او کس ی بود که هرچه می .رخت بر بستن فکر و تعالى انسانى اشک بریزد

خواستند؛ و اگر او هیچ چیز خواست، مردم نیز آب میخواستند؛ اگر آب میخواست، مردم نیز خون میاگر او خون می

 .خواستندخواست،مردم هیچ چیز نمینمی

ت و حدت نوعى مشغولیت برخوردار مردم، معطل نمی"...  توانند بمانند؛ مردم باید مشغول باشند؛ باید از شد 

گانهبا هائى بصورت قتل، جشن، عزا، جنگ ر البته نه جنگ اند و باید بازی شند. معتقد بود که مردم، تمام مردم بچ 

گی، تشنگی، فساد و وبا و طاعون داشته باشند؛ و مردم باید همیشه منتظر بمانند؛ باید گرسنه درست و حسابی

ترین، قابل رانند باید قوى که این کلمات را بر زبان می کلمات بزرگ، کلمات پر طنین بزرگ بشنوند؛ مردان یا زنانى

 .ترین و زیباترین صداها را داشته باشند؛ و مردم باید بیاموزند که چگونه افتخار کنندانعطاف

لیه ی بزرگ دید تخیلى آدم هستند. این دو دریچه، مائدهکه گوش و چشم، دو دریچه، دو پنجره هاى اساس ی و مواد او 

ل مثل انبار پنبه، ناگهان مشتعل میرسانند؛ کبریتی میفظه میرا به حا گاه این اشتعال یا هزار شود و آنزنند و تخی 

سان حاکى از تشنگی شود و تبدیل به فریاد، فریادهاى زوزهسر کوچک و بزرگ، به صورت کلمه، بر زبان جارى می

اى بود که آوردند، شکنجهحساب نمییان مردم هرگز بهچیزی که درین م .شودانگیز بیشتر میبراى ماجراهاى خیال

ل میهایشان و گوشچشم ل آنهایشان تحم  ها برهنه شدن کرد که آنها را بسوى جلو پرتاب میچنان آنکرد. تخی 

 .گرفتندشان، نادیده میناگهانى خود را، تحت تأثیر حرکت باد و یا برخورد سریع و تند هواى روبرو با اندام

 

ترین اشتباهى بکنیم؛ و با بریدن که کوچکهامان بلرزد، بدون آنکه دستبه کمک هم زبانش را بریدیم، بدون آن.. ".

اش، وادارش کردیم که خفقان را بپذیرد. ما زبان را براى او بدل به اش، دیگر چه چیز او را بریدیم؟ با بریدن زبانزبان

زبان یادهایش کردیم. به او یاد دادیم که شقاوت ما را فقط در هاى بیرانهاى در مغز کردیم و او را زندانى ویخاطره

بان اش، او را زندانى خودش کردیم. او زندانمغزش زندانى کند؛ هرگز نتواند از آن چیزى بر زبان بیاورد. با بریدن زبان

زبان کردیم. به او زمان وبیمکان، بی ی خود گردید. او را محصور در دیوارهاى الل، دیوارهاى بیزندان خود و زندانى

چرخید و اش میکند، آن را بر زبان نیاورد، چرا که او دیگر زبان ندارد؛ زبانی که در دهانگفتیم که فکر نکند و اگر می

 داد، از بیخ بریده شد و ها بیرون میها و دندانکلمات را با صالبت و سالمت، و اندیشه و احساس تمام از خالل لب

ی نورانی، در دست محمود ماند؛ و محمود آن را داخل طشتی انداخت که کنار زبان لیز پوشیده به خون، خون تازه

 .گاه کلمات از بین رفتند، و او حرف و صدا و کلمه و نطق و بیان را فراموش کردسطل گذاشته شده بود. آن

اهایش را بریده بودیم، بر سر چهارراه تاریخ مردى که ما گرفته بودیم و سنگسارش کرده بودیم و بعد دست و پ

  ..".اش رانده بودیمو ما با یک قیچى، او را به درون حافظه« آزادى!»ایستاده، فریاد زده بود: 

"...این مرد هشدار داده بود و باید کشته می شد. گاهی کس ی که هشدار می دهد مثل مردی است که خیانت می کند. 

موارد روی یک پهلو خوابیده اند و جهان را از پشت پرده های خواب می نگرند، به کس ی  یعنی مردم، که در بسیاری 

که بیدارشان کند به دیده ی یک خائن نگاه می کنند. یعنی مردم احساس می کنند که هشدار او خیانت به ثبات و 

انی با یکدیگر همدست می آرامش و خواب آن هاست. پس به طرزی مرموز و ناخود آگاه انگار در اعماق خواب و حیر 

 شوند و تاریخ حرکت می کند.
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"... و آن وقت به کمک هم زبانش را بریدیم، بدون آن که دستهامان بلرزد، بدون آن که کوچکترین اشتباهی بکنیم؛ و 

ن را با بریدن زبان اش، دیگر چه چیز او را بریدیم ؟ با بریدن زبان اش، وادارش کردیم که خفقان را بپذیرد. ما زبا

برای او بدل به خاطره ای در مغز کردیم و او را زندانی ویرانه های بی زبان یادهایش کردیم. به او یاد دادیم که 

شقاوت ما را فقط در مغزش زندانی کند؛ هرگز نتواند از آن چیزی بر زبان بیاورد. با بریدن زبان اش، او را زندانی 

انیی خود گردید. او را محصور در دیوارهای الل، دیوارهای بی مکان، بی خودش کردیم. او زندان بان زندان خود و زند

زمان و بی زبان کردیم. به او گفتیم که فکر نکند و اگر می کند، آن را بر زبان نیاورد، چرا که او دیگر زبان ندارد؛ زبانی 

ز خالل لبها و دندان ها بیرون که در دهان اش می چرخید و کلمات را با صالبت و سالمت، و اندیشه و احساس تمام ا

می داد، از بیخ بریده شد و زبان لیز پوشیده به خون، خون تازهی نورانی، در دست محمود ماند؛ و محمود آن را 

داخل طشتی انداخت که کنار سطل گذاشته شده بود. آن گاه كلمات از بین رفتند، و او حرف و صدا و كلمه و نطق و 

های شاد تغزلی ، شین های جشن های نورانی، پهای پوالدین و بهای برنده و دال های بیان را فراموش کرد. سین 

دردافکن را فراموش کرد؛ تهای تف برف های فالکت بار را و چهای چلچله پرداز پرنده های پرواز را، میم های مقدس 

رد. رابطه ی بین حروف را و نونهای عاشقانه و الفهای سرو آسا را؛ حروف، حروف نستعلیق ابروسان را فراموش ک

به صورت خون، جریان نورانی خون درآورد و آن را ناگهان از خالل لبان اش رها کرد و بعد تمام رابطه ها را 

فراموش کرد؛ با مغزش رابطه ها را بلعید، قفل های کر و الل بر آنها زد و در حجره های بی زبان سکوت مخفی کرد. 

 ل به گربه ای سر بریده شد، در طشتی که خون داشت بر آن می خشکید.زبان اش از حرکت باز ماند و بد

این  ۀمنتها محمود به فلسف شود.محمود ساخته می دسِت من به ِل است، تخی  دنیای خیالی من محمود "... واقعیِت 

ه دیگر از شود کداند که خواب من به دست او ساخته میخواب و بیداری، این رویا و واقعیت وقوف دارد و خوب می

دیشبت  دیشبت را تعریف کن، سعی کن خواِب  دیشبت؟ خواِب  پرسد، دیشب چه شد؟ بلکه می گوید خواِب من نمی

ام باید پس بدهم، انگار هر چیزی که نگار من درس ی را که از او آموختهزند که ارا یادت بیاید؛ و طوری این حرف را می

 .من یادم بیاید، همان خواِب دیشبم خواهد بود

 صفحه 424/ لینک دانلود رایگان کتاب

https://romanbook.ir/%DA%A%9D%8AA%D%8A%7D%8A8-%D%8B%1D%88%9D%8A%7D88%9-

%D%8B%1D%88%9D%8B%2DA%AF%D%8A%7D%8B1-

%D%8AF%D%88%9D%8B%2D%8AE%DB8%C-%D%8A%2D%82%9D%8A%7DB8%C-

%D%8A%7DB8%C%D%8A%7D%8B/2 

 ☘☘ ☘ 
 

 ادی هاماهی به آن در که کردندمی اختراع مذهبی شکبی داشتند، عقل هاکوسه اگر

 !...شودمی آغاز هاکوسه شکمِ در واقعی زندگیِ دادندمی

 برشت برتولت

 

 بازگشت به فهرست

 

https://romanbook.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B2/
https://romanbook.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B2/
https://romanbook.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B2/
https://romanbook.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B2/
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 رضا براهنی آثار نمایۀ

 

گل بر  ترجمه مانیفست کمونیست//مصیبتی زیر آفتاب/ شبی از نیمروز/ جنگل و شهر/ آهوان باغ: اشعار
ها و چرا من دیگر شاعر خطاب به پروانه/ بیا کنار پنجره/ های بزرگغم/ و بندها هانقاب/ ظل اهلل/ گسترده ماه

/ اشآزاده خانم و نویسنده/ رازهای سرزمین من/ آواز کشتگان: رمان . )شعرِ بلند(اسماعیل / نیمایی نیستم؟

/ طال در مس: ادبی نقدِ .بعد از عروسی چه گذشت/ چاه به چاه/ روزگار دوزخی آقای ایاز/ الیاس در نیویورک
/ نیمایی نیستم؟ ها و چرا من دیگر شاعرِخطاب به پروانه/ ایران در انقالبِ/ رمذکّ تاریخِ/ کیمیا و خاک/ نویسیهقصّ

 ...(هاها و مصاحبهفردا )سخنرانی بی سنِ گزارش به نسلِ

  یاد اسماعیل شاهرودیبرای زندهشعرِ بلندِ اسماعیل 

 (خوانی رضا براهنیاسماعیل)

 

https://www.youtube.com/watch?v=BbaxchnAI14 

https://www.youtube.com/watch?v=Cj5x5pwCOaY 

 ام متن شعر اسماعیل از تلگرپی.دی.اف دانلود فایل 

https://t.me/Honare_Eterazi/08375 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.youtube.com/watch?v=BbaxchnAI04
https://www.youtube.com/watch?v=Cj5x5pwCOaY
https://t.me/Honare_Eterazi/18376
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شکسپیر اثر اُت للو از برگردان دو 164  

 

 اثر شکسپیر اُتِللودو برگردان از 
 نیما یوشیج / برگردانِ اشعار:برگردان متن: عبدالحسین نوشین

 آبین(.ا.بهبرگردان اثر از: محمود اعتمادزاده )م

 
ی بزرگ های این نویسندهتراژدیی برترین ی ویلیام شکسپیر است که در زمره کتاب اتللو، نمایشنامه ای نوشته

از کتاب اتللو دو برگردانِ خوب به فارسی وجود دارد. برگردان مشترک عبدالحسین نوشین و نیما  رد.قرار می گی
شکسپیر در این نمایشنامه  آبین( که در بازار قابل ابتیاع است.)م.ا.به متفاوت محمود اعتمادزاده یوشیج و برگردان

به داستان ازدواجی میان اتللو و بانویی ونیزی به نام دِزدِمونا می پردازد که در ابتدا با شور و عشقی دوطرفه آغاز 
تللو و دزدمونا آنقدر با ا .آمیز به پایان می رسدهایی خشونتحسادت و مرگناشی از  می شود و درنهایت با خشمِ

 نباید همخیلی ازدواجشان بارِفاجعه پایانِ که -فرهنگی و خاستگاهی سنی، نژادی، های تفاوت- هم تفاوت دارند
ا اغلب مخاطبین این نمایشنامه، احساس می کنند عشقی که میان این دو شخصیت وجود امّ ،باشد انتظار از دور
به شکل دیگری رقم می خورد و  ا داستانامّ ،ها چیره شودی این تفاوتر همهآن قدر قوی هست که بتواند بدارد، 
ریزد. ایاگو از اتللو متنفر است و تصمیم گرفته تا همه چیز را به هم میها و کارهای شخصیتی به نام ایاگو، حرف
 .اتللو نسبت به دزدمونا، خودِ او را نابود کند عشقِ کردنِنابودبا 

 https://yadi.sk/i/rfkCJpERsh0gkg: ان نوشین و نیمالینک دانلود برگرد

 لینک دانلود برگردان م.ا.به آذین

https://drive.google.com/file/d/0IlPybNFcn9uMZu5JDalO35CN30Tqe4Ra/view?usp=sharing 

 بازگشت به فهرست 

 

https://yadi.sk/i/rfkCJpERsh0gkg
https://drive.google.com/file/d/1IlPybNFcn9uMZu5JDalO35CN31Tqe4Ra/view?usp=sharing
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 نوروزنامه 161

 

  نوروزنامه

 نوروز جشنِ آدابِ و تاریخ و ءمنشا در

 مینوی مجتبی استاد:  تحشیه و تصحیح/ نیشابوری خیام عمر حکیم :اثر

ِشاطۀ ملک خوانده د چون جان بيسفیِر دل، و سخناند و "... قلم را دانايان م  و  د، و چون به قلم تابِي قلم ب  و  کالبد ب 

د و تا سوخته نيابد، نگیرد و باز بسته شود، با کالبد گردد و هميشه بماند، و چون آتش ي ه  است که از سنگ و پوالد ج 
 چراغ نشود که ازو روشنايي يابند..."

 

 افروز خوش استمن روی دلچ در صحنِ /روز خوش استنو گل نسیمِ ۀبر چهر

 ی مگو که امروز خوش استخوش باش و ز دِ /ه گذشت هرچه گویی خوش نیستی کاز دِ

خ درخشان باستانی ما دارد. گمان بزرگترین جشن باستانی ایران، نوروز می باشد که ریشه در آیین و تاریبی"... 

یز معتقدند که زردشت پایه گذار آن بوده است. اما تاریخی نوروز را برخی به بابلیان می رسانند و برخی ن ۀپیشنی

 براساس شاهنامه و تاریخ اساطیری ایران زمین، جمشید پیشدادی پدید آورنده این جشن باستانی است. 

به جهت اهمیت بسیار آن، تاریخ نگاران و شاعران بسیاری درباره آن سخن ها گفته اند1 حافظ، سعدی، فردوسی، 

و ... از جمله ایشان می باشند. اما در میان تمامی مفاخر تاریخی و ادبی ایران، شاید تنها  نظامی، خاقانی، طبری

این جشن ، به شرح باشد. خیام در کتاب نوروزنامهکسی که کتابی پارسی را از برای نوروز نگاشته است خیام می 
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 نوروزنامه 163

 

مفیدی را  اطالعاتِ ،تاریخی مربوط به آن بزرگی این جشن و مراسمِ آن، دالیلِ گذارِپایه ۀباستانی پرداخته و دربار

 .مندان قرار می دهددر اختیار عالقه

ن از شاهان در جای جای کتاب می توان به عالقه مندی خیام به ایران پی برد. وی در بخش های گوناگو

به حفظ و جهانداری پادشاهان ساسانی را می ستاید. دربخش هایی از اثر،  د و آیینِرانَاساطیری ایران سخن می

برگرفته از مقدمه کتاب ) "...مراعات جشن نوروز تاکید می کند و حتی آن را بر اقوام ترک و روم واجب می دارد

  (به قلم روانشاد مجتبی مینوی

اول ارتباطی با موضوع اصلی نداشته  کتاب بخش های گوناگونی را شامل می شود که شاید برخی از آنها در نگاهِ

خوید، یاد کردن  انگشتری، یاد کردنِ دفینه ها، یاد کردنِ عجم، یاد کردن زر، عالمتِ اهانِپادش باشند. آیینِ

های ارائه شده روی نیکو، بخش تِخاصیّ شراب و باز، منفعتِ شمشیر، یاد کردن تیر و کمان، یاد کردن اسپ، بکرِ

 .در این کتاب می باشند

که پس  ام دانستههای خیّداشته و آن را یادداشتید ترد اماین اثر به خیّ قین در انتسابِبرخی از محقّ

از او توسط شاگردانش تکمیل و به صورت کتاب در آمده است. اما روانشاد مجتبی مینوی، با یک 

 .زمانه خود تقدیم کرده است ام دانسته، که به شاهِخیّ حاشیه نگاری مفصل بر کتاب، آن را اثرِ

 

 خیام نوروزنامۀ کتاب دانلود لینک

http://s7.picofile.com/file/8232777542/%D%85%9D%88%9D%8B%0D%88%9D%8B2_%D%85%9
D%8A%7D%85%9D87%9.pdf.html 

 ☘☘ ☘ 

 هیچ که نگاهش عمقِ دیگری و لبخندش یکی: تاس مهم چیز دو آدمی صورتِ در

 هایشچشم و است صورتش اقیانوسِ آدمی لبخندِ. بدهد انسان به تواندنمی جراحی

ندارد هیچ یعنی ندارد، موّاج اقیانوسِ و درخشان آفتابِ که هرصورتی. آفتاب . 

مایاکوفسکی والدیمیر  

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://s7.picofile.com/file/8232777542/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf.html
http://s7.picofile.com/file/8232777542/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf.html
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ر   تاریخ  ) شناسیسبک 162 فارسی نثر   تطو  ) 

 

 (فارسی نثرِ تطوّرِ تاریخِ) اسیشنسبک

 الشعراء(محمدتقی بهار )ملک

 

 نویسنده، ؛و با تخلّص بهار الشعراءملک»ب به ملقّ (0331اردیبهشت  0 -0255آذر  08)بهار  تقی محمد
 زمینایران فرهنگی یِبرجسته هایچهره و دانشمندان از، و شناسزبان سرا،چامه دان،سخن نگار،روزنامه

، چاپ چهارم، «فارسی نثرِ تطوّرِ تاریخِ» یا «شناسیسبک» جلدی سه مجموعۀ ،وی یادگارهای از یکی. است
 است: های دانلود زیرگفتارها و لینک یدربردانده که است انتشارات امیرکبیر 0355سال 

 گفتار/ اسالمازپیش فارسی نثر: سوم گفتار/ ایران در خط: دوم گفتار/ ایرانی زبان: نخستین گفتار: اول جلد
 کیفیات: هفتم گفتار/ ازاسالمپس فارسی: ششم گفتار/ تطور در: پنجم گفتار/ ازاسالمپس فارسی نثر: چهارم
 نخست یدوره: دهم گفتار/ نثر گوناگون هایدوره: نهم گفتار/ یکدیگر در زبانها تأثیر: هشتم گفتار/ خا 

http://parsianjoman.org/wp-content/uploads/00/2002/SabkShenasi0.pdf 

 کتابهای وصف در: سوم گفتار/ سلجوقی و غزنوی یدوره: دوم گفتار/ سامانی یدوره: نخستین گفتار: دوم جلد
 هجری 634 تا 553 از: ششم گفتار/ نویسیمقامه: مپنج گفتار/ فنی نثر و ششم یسده: چهارم گفتار/ صوفیان

http://parsianjoman.org/wp-content/uploads/00/2002/SabkShenasi2.pdf 

/ دهم یسده آغاز تا هشتم یسده از: دوم گفتار/ مغول یفتنه و هفتم یسده: نخستین گفتار: سوم جلد
 ادبی رستاخیز و سیزدهم یسده: چهارم گفتار/ سیزدهم تا دهم یسده از: سوم گفتار

http://parsianjoman.org/wp-content/uploads/00/2002/SabkShenasi3.pdf 

 بازگشت به فهرست

 

http://parsianjoman.org/wp-content/uploads/2017/05/SabkShenasi1.pdf
http://parsianjoman.org/wp-content/uploads/2017/05/SabkShenasi2.pdf
http://parsianjoman.org/wp-content/uploads/2017/05/SabkShenasi3.pdf
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اُمید و دانش 160  

 

 دانش و اُمید
 منتشر شد 0410، اردیبهشت 00سالِ دوّم، شمارۀ نامۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ دو ماه

 

  "دانش و امید"شمارۀ جدید 
یژۀ ها، بزرگداشت اول ماه مه، پروندۀ وکاری نئولیبرالبحثی پیرامون افزایش دستمزد و فریب

اوکراین، تغییر چهرۀ جهان پس از آغاز عملیات ویژۀ روسیه در اوکراین، صفحات هنر و ادبیات، 
 نگاهی به مبارزات ضد امپریالیستی در جهان و تعمیق آن،...

 
 های دانلود رایگان فایل پی.دی.اف در تلگرام:لینک

https://t.me/DaneshvaMardom/543 

 بازگشت به فهرست

https://t.me/DaneshvaMardom/543
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نفیسی سعید از نفیس اثر   چهار 165  

 

 نفیسی چهار اثرِ نفیس از سعید

 

 پایان به او برای شهر مردمان نشستن سوگ به و تروا در هکتور سوزاندن توصیف با هومر اثر ایلیاد داستان
 آشیل تراژیک سرنوشت و تروا نبردِ ایانپ به ایاشاره اودیسه هومر، دیگر کتاب همچنین و کتاب این در. میرسد
 افسانۀ و آمده اووید و ویرژیل چونهم رمی بعدی نویسندگانِ آثار در تروا اسبِ چون هاییداستان. است نرفته
 در "استاتیوس" میالدی یکم سدۀ شاعر را انجامید مرگش به که آشیل پاشنۀ ماجرای و آشیل بودن تنرویین
 .است تهپرداخ "آشیلید" خود کتاب

 از پیش 8 قرن اواخر در که کتاب این. است یونانی سرایداستان ،هومر حماسی اثر دومین ایلیاد، کنار در اودیسه
 کتاب، این داستان. آیدمی شمار به زمینمغرب ادبیات آثار تأثیرگذارترین از یکی شده، نگاشته مسیح میالد

 هازبان از بسیاری در. است وطن به بازگشت و تروآ جنگِ از پس او همراهان و ایتاکا از اودسیوس شاه ماجراهای
  ردانی و آوارگی است.سرگ معنایهم «اودیسه»

 به مربوط ایران اجتماعی و سیاسی وقایع و رخدادها ترینمهم1 "...تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران" کتاب در
 این در ما ایران' عنوان تحت مطالبی با کتاب. است شده بازگو شده فتحعلی حکومت پایان تا آغاز از قاجاریه دوره
 اوضاع و ایران تاریخ در طایفه این ظهور1 قاجارها نژاد و پیشینه از1 آن طی که شودمی آغاز 'سال هشتاد و صد
 .رودمی سخن خان محمد آقا نیاکان و سلطنت از پیش هاآن

 انقالب از پیش تا روسیه فرهنگ و ادبی رجالِ شناخت پیرامون ستا کتابی "روسی اتِادبیّ تاریخِ"
 جهان، و روسیه ادبیات و فرهنگ در تاثیرشان فراخور به روسیه ادبی هایشخصیت و کشور آن سوسیالیستی
 فی کرد، ادغامشان یکدیگر در نتوان که نیست آنگونه کتاب فصل چهارده.  اند داده اختصا  خود به را صفحاتی
 به کتاب، اولیه هایفصل در.  است نوزدهم قرن اول نیمه شاعر وشکین،پ معرفی ویژه کتاب فصل چهار المثل
 تئاترهای و داستانها شعرها، تحلیلی ادبی، های آفریده نخستین روسیه، مردمِ زبانِ و جغرافیائی اجتماعی، تاریخ
  .است شده پرداخته عامیانه،

 را لمس کنید.بر روی تصویر آن کلیک و یا آن کتابناک کتابخانۀ تلگرام برای دانلود هر کتاب از توجه:

 بازگشت به فهرست

 

https://t.me/ketabnak_com
https://t.me/ketabnak_com/874
https://t.me/ketabnak_com/800
https://t.me/ketabnak_com/877
https://t.me/ketabnak_com/880
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شاعران و شعر 166  

 

 

 

 

 

 

 

 شعر و شاعران
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آید شاعری من از پس 167  

 

 پس از من شاعری آید
 سیاوش کسرایی

  – ۲شاعران صدایاز نوار کاست  - خوانش آن با صدای شاعر فایل صوتیبرگرفته از متن شعر 

 ۲۵۳۹، سال"شورای نویسندگان و هنرمندان ایران"از  ماندگار  اثری 

 

 آید شاعری من از پس

 افروختم رنج چشمِ در من که را اشکی که

 سِتُرد خواهد

 آید شاعری من از پس

 داندنمی گستردم که را هاییناله قدرِ که

 را درد هاینغمه گلوی

 فشُرد خواهد

 آید شاعری من از پس

 من الیالی شنیده هایمسخن نرمِ گهوارۀ در که

 من با او دارد طالیی پیوندِ که

 ماست کرانِبی شعرهای هایقطره پیوندِروشن واین

 او با امبیگانه ولی

 تازدمی گردونه دیگری هایدشت در او و

 آید شاعری من از پس

 اندوزد سینه در بارور بهارِ او شعرِ که

 پاییز شاخۀ شومِ هایشکوفه رقصِ انگیزدشنمی

 پویدنمی اشچشمان که

 فانوس دیدۀ چون را تاریک ساحلِ سکوتِ

 حسرت یک رنجِ برای شعری او و

 ویزانآ ستاشکی بر که

 سازدنمی

 آید عریشا من از پس

 اشعارش خندندمی که

 روُیَش خود واهایآ بویندمی که

 نارَنج گلِ یک دیرمان و دارسایه عطرِ چو

 اشالحان روبَندمی که

 خاموشی وُ درد قرونِ هایکاروان غبارِ

 آید شاعری من از پس

 او دانِرنگ دارد تازه رنگی که

 دافر خاطرِگرمِهایتشآ ازکانونِ خاکستر صورتِ ددایَزُ

https://www.youtube.com/watch?v=IVgU65swCQo
https://www.youtube.com/watch?v=IVgU65swCQo
https://www.youtube.com/watch?v=IVgU65swCQo
https://www.youtube.com/watch?v=IVgU65swCQo
https://www.youtube.com/watch?v=IVgU65swCQo
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آید شاعری من از پس 168  

 

 ستم خونینِ نقشِ بر زند

 فراموشی رنگِ

 آید شاعری من از پس

 خواهدنمی را توُفان که

 قعرِدریاها در صدفیک درونِ رااُمیدی جویدنمی

 اشک موجِ به شویدنمی

 را رزویشآ چشمِ

 آید شاعری من از پس

 پیش شعرهای بساطِ روبَدمی که

 خویش پای به هاگل همه کوبدمی که

 پَرپَر زیباییِ خود به گیردنمی

 را وجویشجست نگاهِ

 آید شاعری من از پس
 او خیالِ هایسمانآ شناییآ ندارد امچشم با که
 نداند شاید او و
 من جهانِ هایلب ز را جوانی نَشتِ مکدمی
 نداند شاید یا و

 اشکام در بشکفته من ناسیرابِ عمرِ هایغنچه
 نداند شاید یا و
 باخت خواهمنگرَ من شب وچهم ورودش رگاهِحَدرسَ
 آید شاعری من از پس
 بوسممی خویش شعرهای دردهانِ اورا هایلب من که
 من مَزارِ بر اشکی ریخت نخواهد او چه اگر
 جویممی خلق خونِ وُ اشک میانِ در را او من
.ساخت خواهم فتح سُرودِ یک درونِ را او من و

 "آوا" شعر مجموعه از/  0331 ماه آذر 24 سیاوش کسرایی/ 

 -  Moldau- اسمتانا بدریخ اثرِ "مولداوا" در نوار کاست که می شنویم، استفاده مورد موسیقی قطعۀعنوان 

Smetana  ِمن میهن (چکی به: Má vlast، والست ما )توسط که است سمفونیک پوئم شش مجموعۀ 

 نخستین. گردیدند تصنیف مجزا طوربه میالدی، 1879 تا 1870 هایسال در اسمتانا، بدریخ بوهمی، سازآهنگ

 و دارند ایجداگانه( داستان) برنامه هرکدام هاسمفونیک پوئم این. شد انجام 1883 نوامبر 5 در هاآن کامل اجرای

 دومین) مولداوا شانترینمحبوب و باشندمی سازآهنگ مادری سرزمینِ هایپیروزی و هاافسانه مناظر، بیانگر

 :شنوید می زیر نکلی در که است( قطعه

https://www.aparat.com/v/QF3aY/Smetana_-

_Moldau_%D%50%9D%55%9D%55%9D%5A%2D58%9_28%quot3%B%D%50%9D%55%9D%58%9D%5AF%

D%5A%2D%55%9D%5A28%2quot3%B_%D%5A%2D%5B2_%D%5B%3D%50%9D%50%9D%55%9D%58%9

DB5%C_%D%50%9D%55%9D%5B%2D58%9_%D%50%9D58%9 

 :وین دربا صدای شاعر  خوانش شعر ندهز اجرای لینک مشاهدۀ

https://www.namasha.com/embed/IDfM9zyq?autoplay=true 

 :و یوتییوب کالود ساند دربا صدای شاعر  خوانش شعر صوتی فایللینک شنیدن 

https://soundcloud.app.goo.gl/u0wT9iwBBnPGSF9z2 

https://www.youtube.com/watch?v=IVgU80swCQo 

 

 .دیم خوانندگان خواهیم کرددر شمارۀ بعدی ارژنگ، نقدِ جالب و خواندنی را بر این سُرودۀ کسرایی تق* 

 بازگشت به فهرست

https://www.aparat.com/v/QF3aY/Smetana_-_Moldau_%D9%85%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%86_%26quot%3B%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%26quot%3B_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86_%D9%85%D9%86
https://www.aparat.com/v/QF3aY/Smetana_-_Moldau_%D9%85%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%86_%26quot%3B%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%26quot%3B_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86_%D9%85%D9%86
https://www.aparat.com/v/QF3aY/Smetana_-_Moldau_%D9%85%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%86_%26quot%3B%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%26quot%3B_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86_%D9%85%D9%86
https://www.aparat.com/v/QF3aY/Smetana_-_Moldau_%D9%85%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%86_%26quot%3B%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%26quot%3B_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86_%D9%85%D9%86
https://www.namasha.com/embed/IDfM9zyq?autoplay=true
https://soundcloud.app.goo.gl/u5wT9iwBBnPGSF9z7
https://www.youtube.com/watch?v=IVgU65swCQo
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 او! های کوتاهِبریختهای از لَهچِل تِکّ عسگرآهنین و

 بهروز مطلب زاده

ها، هم دشواراست نوشتن درباره بعضی آدم

و هم بی نهایتت ستاده. دشواراستت، زیترا     

برای نوشتن و ترسیمِ آن ستویِ چهتره ی   

. انتد  ها فراوانهان شان، نادانستهناپیدا و پن

و ساده است به این دلیل کته، پیچیتدگی   

 ندارند، ساده و بی ادعا و بی تکلتف انتد، و  

برعکس برخی الف زنانِ بازارمسگرها، کته  

شتان گتوش جهانیتان را    صدای توپ خالی

ند، هستی ا ساکت و کرمی کند، بی هیاهو

شان به حرکت آرام جویباری می ماند کته  

زنتدگی   و ستایه گستتر   درخت ستبز  رازکنا و سنگ و سنگواره می گشایند و ،میان خس و خاشاک راه از بی صدا

کمی، بله، فقتط اگتر کمتی     گذرند. عبور ساکت و آرام اینان چنان است که گاهی پنداری اصال نیستند، اما اگرمی

صبح، با قلبتی سرشتار ازعشتق بته     شما حضوری زنده دارند و هر درکنار ها هستند ودقت بکنید، می بینید که آن

 گویند.   آفتاب گرم زندگی سالم می

و شناخته روزنامه نگار، نویسنده، شاعرو کنشگر سیاسی، فرهنگیِ با سابقه  او ،، زاده شهرانزلی استعسگرآهنین

 هاست که درتبعید بسرمی برد و ساکن آلمان است. است. اوسالشده ای 

 و آرام و بی صدا. پیش گفته ماست.  فروتن، بی تکبردوم  نوعِ ، ازآن تیپِعسگرآهنین

، علیرغم سال ها دوری ازایران و زادگاه سرسبزوزیبایش انزلی، هنوزهم دل وجانش سرشتارازلطافت  عسگرآهنین

موج  های مخملین دریا، وزمزمه نسیم سحری دربیشه های جنگلی و سرسبزگیالن است. اوبا کوچکترین تلنگری 

شمان خاکستریش به اشک می نشیند. اصوال اهل هیتاهو نیستت. برکته آرام روحتش را تنهتا      بر تارهای جانش، چ

 چیزی که می تواند به تالطم وا دارد بی عدالتی، ستم و پایمال شدن حق آزادی انسان هاست.

ی به هم پیوسته گرد آورده ایم که « چل تکه»ی کوتاه او را به مثابه یک رودهسُ« چهل» تعداد ،اینجادر

ماند، کاه ازپشات پنجاره ی خلاوت     های عاشقانه ی شاعریِ تیزبین وکم سخن میشتربه لبریختهبی

روش، هرآنچاه کاه   تنهائی خویش، ناظر بی صدای تالطم وخروش زندگی بوده، و از ایان جاوش و خا   

 .کمترین کلمات نقاشی کرده است قالبِ ی جانش بازتاب یافته را دردرآینه
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 های عسگر آهنین بریختهلَ
 

 اشکی برای گلی
 گل در سکوت شکل گرفت
 من در سکوت تماشایش کردم
 گل در سکوت تماشایم کرد
 من در سکوت حاشایش کردم
 گل در سکوت فرو پژمرد
 من در سکوت اشک ریختم

 (4102)هفتم آوریل 
 ژده ی صبحدمانم

 تنها صدای دلنشین دم صبح
 آوازآن پرنده ایست

 کزآمدن آفتاب خبر می دهد
 (4101س مار 10)

 بوی توفان
 تمام دشت در سکوت فرو می رود
 و اسب ها هوا را بو می کشند

 از تپّه سایه ابری به سوی دشت می خزد
 چیزی به انفجار تندر وُ شلّیک آذرخش نمانده ست

 .باید به فکر سرپناهی باشم
 (4102مارس  01)

 آوازهای گمشده
 کنار پنجره ای رو به نیمه شب

 می شنومآوازگنگ عابری را 
 که لحن او، به طور عجیبی، بارانیست

 چه فرق می کند که از کدام نقطه ی جهان می آید
 یا راهی کدام خانه در کدام خیابان است

 شبانه ای که می خواند
 با بوی خاک گمشده همراه ست
 آن پنجره ی رو به نیمه شب را می بندم
 .آوازهای گمشده آغاز می شوند

 (4102مارس  42)
 جنگ

 وتر سپید راکب
 گلوله ی تک تیراندازی
 به خاک انداخت
 پوش هاآنگاه، تانک ها و زره

 از روی آن گذشتند
 (4144مارس  42)

 به قدر یک بوسه
 به قدر یک بوسه
 موهایت را

 بر چهره ام رها کن
 تا جوانه ها
 به گُل بنشینند

 (4102مارس  44)
 هفت سین

 گفت: از هفت سین یک سین کم دارم.
 .به او تعارف کردمسیگاری 
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 از پشت میله ها
 بنفشه، راه به زندان نیافت
 تا عید را به شما،

 در محاصره ی میله و زندان
 تبریک بگوید

 او، پشت میله ها، متوقف شد
 دیدار ما و ُ شما، در بهار آزادی
 هنگام بوسه ی طالیی خورشید

 .بر گونه هایتان
 (4104مارس  01)

 بازگشت به کوبانی
 دفاع از خلق یگان های

 سپاهیان ظلمت را تاراندند
 آوارگان جنگی

 به شهر خود بر می گردند
 آنجا که خانه هایشان ویران
 .اما، غرورشان آباد است

 (4102مارس  02)

 درختکاری
 روز درختکاری
 در خاوران

 درخت سرو بکارید
 تا یاد کشته گان
 همیشه سبز بماند

 شاید که نسل های آینده
 نداز سروها بیاموز

 که گوسپند های مومن
 درنده تر از گرگ های بیابانند

 )4102مارس  01)
 نقاش گل سرخ

 گاهی، که جوهر قلم از خون است
 نقاش گل سرخ می شوم

 آن را به ابر پشت پنجره سنجاق می کنم
 شاید پرنده ی بر جای مانده ای

 .گل را ببیند و ُ، دوباره، به پرواز در آید
 (4101)اول مارس 

 حضور
 از آینه ام بوی گل سرخ می وزد
 احساس می کنم که تو جایی

 در پشت شاخه گلی پنهان باشی
 .ورنه میان ذهن من وُ آینه این حرف ها نبود

 (4101فوریه  42)

 جایی در بهار
 این باد سرد که ما را

 زیر کاله و بارانی رانده ست
 باد بهار خواهد شد

 جوانه ها به سوی آفتاب رشد خواهند کرد
 کودکان، که سر آغاز خلقت شان و
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 بوسه های عاشقانه بود
 بر نیمکت پارک ها، بلوغ شان

 با بوسه های عاشقانه آغاز خواهد شد
 افق فراتر خواهد رفت

 ... فراتر از یقه ی بارانی ها، نیم طاق ابروها
 جایی برای کسی روی نیمکتی در نظر بگیریم
 .شاید کسی نخواهد تنها به تماشا بنشیند

 (4101فوریه  42)
 درختتک

 تکدرختی رویید
 روی یک تپه دور 
 افق خالی من زیبا شد

 (4144)چهارم فوریه 
 اندیشه ها
 کتاب ها را می توان
 به آسانی آتش زد
 قلم ها را می توان
 به آسانی شکست
 شاعران را می توان
 به آسانی زندانی کرد
 دشمنان اصلی شما، اما
 اندیشه های مرگ ناپذیرند

 ن ها چه می کنید؟با آ
 (4144فوریه  41)

 مالقات

 هوا که روشن شد
 رفتم سراغ آن درخت کهنسالی

 که دیگر کالغ هم
 بر شاخه اش نمی نشیند
 ما هر دو زیر ابرها

 در سکوت فرو رفته بودیم
 گفتم: رفیق سرد و گرم روزگار چشیده

 که معنای قد کشیدن
 به سوی آفتاب را می دانی

 قرار بعدی ما
 آفتابی روزهای

 (۲۲۲۲فوریه  ۸۱)

 سمفونی برف ها
 دلم می خواهد

 ساعت ها ساکت باشم
 نه از آرزویی سخن بگویم

 ... نه از رویایی
 تا سمفونی برف ها
 تعبیر حُزن من

 در سکوت شبانگاهی باشد
 (4102فوریه  2)

 مادران عزادار
 توفان برف وزیدن گرفته است
 باید برای سروهای جوان
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 ن باشیمدر فکر حجله بست
 این فصل،

 .فصل مادران سیه پوش است
 ( 4104ژانویه   11)

 گفت و گوی چشم ها
 وقتی که چشم های مان
 با هم به گفتگو مشغولند،
 بهتر که ما سکوت کنیم

 بی هوده با سخنان قراردادی
 مزاحم چشمان خود نباشیم

 که هیچ واژه ای
 .گرمای یک نگاه عاشقانه را ندارد

 (4102ژانویه  02)
 گل انتظار

 با شاخه گلی مصنوعی
 باید به انتظار تو باشم
 زیرا که هیچ گلی

 .عمری چنین دراز ندارد
 (4102ژانویه  41)

 در صبحدم برفی
 نگاه کن چه واژگان سپیدی

 بر کاج های پشت پنجره می بارند؟
 این ناسروده ترین شعر شاعران
 .در وزن سکوت است

 کنم این شعر ناسروده را به تو تقدیم می
 .کافیست، صبحدمان، در کنار پنجره ات باشی

 (4101ژانویه  02)
 مترسک
 مردی، در آینه
 مترسکی دید
 از دیدن آن ترسید
 حاال خیال می کند
 همه از او می ترسند

 (4144ژانویه  01)
 خانه ی راحت

 دنبال خانه ای راحت می گشتم
 درست روبروی گورستان
 خانه ای نشانم دادند

 بدی نیستگفتم که جای 
 گاهی برای وقت کشی

 می توان سری به گورستان زد
 (4140ژانویه  02)

 حکم مرگ
 در سرزمین ما
 شاعران زندانی
 از آزادی می گویند

 هر چند که با پای مانده به زنجیر
 به سوی مرگ قدم بر می دارند

 در سرزمین ما
 ستایش آزادی

 امضای حکم مرگ خویشتن است
 (4144)هشتم ژانویه 
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 و زبان موازی ذهن
 گاهی تنهایی ترجیح دارد
 به رابطه با آن کسی
 که همزبان توست

 اما زبان همدیگر را نمی فهمید
 همواره، واژه های موازی
 مانند شب و روز

 .گویای ذهن های موازی هستند
 (4102ژانویه  2)

 یک دقیقه سکوت
 به احترام سکوت

 قربانی بزرگ پرگویی ها
 یک دقیقه سکوت

 .کنماعالم می 
 (4104ژانویه   1)

 کوچ
 چهره ها
 ار آینه ها

 به قاب عکس ها
 کوچ می کنند
 نام ها

 به خاطره ها
 به یادشان گلی

 روبروی آینه بگذاریم
 (4101)سوم ژانویه 
 پیام

--- 
 پرنده ی امید
 بر قله ی درختی
 آشیانه می سازد
 که رو به آفتاب
 قد کشیده باشد

 ای سایه نشین معابد ظلمت
 ز همآیا هنو

 هنگام آن نرسیده ست
 کز این اسارت هزار ساله بگریزی
 خود را به آفتاب بسپاری
 تا آسمان ذهن تو هم

 پروازگاه آبی پرندگان شاد شود؟
 ای همنشین جغدها

 بر خرابه های کهنه ی تعبد،
 پیام افتاب روشن است

 ذهن حجابدارت اگر بگذارد
 (4141)اول ژانویه 

 انآزاد باش ای پرنده ی خوشخو
 از من نترس، عزیزم

 راحت کنار پنجره ام بنشین
 در خانه ام قفسی نیست
 آواز یک پرنده ی آزاد

 از آسمان صاف خبر می دهد
 آواز یک پرنده در قفس از دلتنگی

 آزاد باش و شاد بخوان
 .جان ها به دست مرثیه خوان ها تباه شد
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 (4104دسامبر  42)
 بغض دم صبح
 آفتابنگاه می کنم به زایش خونین 
 در آسمان پشت پنجره ام
 از اتاق بیمارستان

 بر شاخه های لخت درختان
 ... حتّی کالغ هم خبر نمی دهد از باران
 این بغض ساکت دم صبح است
 آیینه ای، که بر جبین بامداد

 .دارد جهان خوابگونه ی خونینم را نقش می زند
 (4101دسامبر  41)

 تقدیر
 نه دست هیچ خدایی را می بوسم

 دست هیچ شاهی را نه
 نه دست هیچ امامی را می بوسم

 نه دست پیشوایی را
 تنها در آرزوی آنم

 تا گرم ترین بوسه های خود را
 .بر دست های تو بنشانم
 .تقدیر من این است

 (4104دسامبر  41)
 داستان من وُ سیب
 سیب، از دست تو افتاد در آب

 آب آن را برداشت
 حال، من می دوم و ُ سیب

 .نقطه ی کوچک شده استکه یک 

 (4100دسامبر 02)
 هیزُم

 درخت کهنسالی
 که قلب عاشقان

 بر پیکر او نقش بسته بود
 هیزُم زمستان شد

 ببین چه پُر شرار می سوزد؟
 (4102)سوم دسامبر 
 وسوسه

 چقدر وسوسه ام می کنی
 ای میوه ی ممنوعه
 من کوه نیستم

 که تندباد ها نتوانند
 تکانم بدهند

 ی تو در باد، پریشانممن، مثل مو
 با سرخ ترین سیب آخر پاییز

 !مداوایم کن
 (4102دسامبر  2)

 آهو
 بخت گریز پای من آهویِ جنگلی ست

 نقش مرا بر آب که می بیند،
 .حتّا، برای رفع عطش هم کنار چشمه نمی آید

 (4100نوامبر  41)
 غنچه های کوچک

 توفان که در گرفت
 پر پر شدن گل ها
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 سیاه پوشم کرد
 هنوز سوگوار بودم

 که غنچه های کوچک را دیدم
 دریافتم که توفان

 پایان شکوفایی نیست
 (4102نوامبر  41)

 آزادی
 زنی،

 موهایش را
 در باد رها کرد
 رنگین کمان
 شالگردن او شد

 (4102نوامبر  01) 

 باید سکوت بیاموزم
 احساس می کنم که سخن
 راه به جایی نمی برد
 شوم دارم درخت یخزده ای می

 کز شاخه های عریانش
 غیر از کالغ نمی خواند
 باید سکوت بیاموزم

(00/ 00/ 4101) 

 توفان
 توفان که در گرفت
 سایه پرندگان مهاجر

 روی ماسه ها به هم ریخت
 (4102نوامبر  2)

 در شامگاه خلوت پاییز
 پشت کدام پنجره ی مه زده پنهانی؟
 فانوس های مه شکن شامگاه، نیز

 مات درختان را جز شاخ و برگ
 .در خلوت محلّه نشانم نمی دهند
 حاال که ماه مه زده باالی بام هاست
 .از پشت پنجره دستی تکان بده

 (4104اکتبر  42)
 

 

 انزلی قبل از ترکِآهنین عسگر 

 بازگشت به فهرست

 

 
 

 



 1041، فروردین و اردیبهشت 32دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ   ادبی، هنری و اجتماعی نویدنونامۀ دوماه گنژرا

گورستان مالکان   177  

 

 مالکانِ گورستان

 علی جعفری )ساوی(

 
 

 رویتسف دریوزگانِ

 هاکف یبا گشوده تکدّ

 های برنجی خواهشبا کاسه

  هاریحض فوالدِ یزنجیر

 از گورستان

 های رنجسواری بر گردهی تا گستره

 سلسله در سلسله

 نسل بعد نسل

 چپاول باننگهی بیبر سفره

 و غارت 

 اند.نشسته

 

 اندروی سفت کرده

 مروت دنیابر در ارباب بی

 اندخواجه را از روی برده

 تا کفی نان

 ای سیاهجرینگ سکه

 پر حر  و آزشان سیاهی قلببه

 شانی گداییدر کاسه

 صدا کند.

 

 ایشان پاییروی سنگ

 استقزوین را از روی برده

 خانهشویمرده آبِبه
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 اندشسته

 گورستان این مالکانِ

 چارمیخ

 ی روانآوازهای غار و آوار ماسه

 سوسمار شتر و خوراکِ شیرِ

 کشانی زحمتنهبر شا

 کارگر 

 دهقان

 و کارمند

 اند.سوار گشته

 

 تهجی زبانی

 غار از دهانِ

 شاندر بیان

 کشتن و کشتار با قاطعیتِ

 آسمانی در باد ی آیاتِدر سایه

 از آسمانی تهی 

 در خلود خلوتی خالی

 در برهوتی از مار و عقرب و آتش

 جاودان درازای عمرِهایی بهو عذاب

 و آخرت دنیا تا حاکمیتِ

 برای خویش

 کنند.تثبیت می

 

 این زمان افزونِدم در دهشتِ

 هااز اعتصاب ایتنها سپیده

 های تیر و تاردر افق

 دمیدن است در کارِ

 یقین با قاطعیتِ

 گوشت کارد در خوابِ مانندِ

 رودبرد و پیش میمی

 سبزه شود غرقِ ،تا دشت

 و آب

 ی زمینهای خشکیدهدر رگ

 خویش را جاودانه جریانِ

 دهد. آواز بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 سراب 179

 

 سراب

 جالل سرفراز

 
 

 تنها عبور کردن

 )تا کی؟( 

 و ساقه های پر تپش عشق را 

 از نور دور کردن 

 

 پایین شدن 

 از پله ای به پله ی دیگر 

 و پشت سر نگاه نکردن 

 

 خود را 

 در یک سراب سرازیر یافتن 

 و مثل یک شکوفه ی نابردبار 

 حجم نحیف زندگی خود را

 در چنگ باد دیدن 

 

  افتادن و شکستن؟ 

  در خویشتن نشستن؟

 برخاستن،

  و پشت سر نگاه نکردن؟

 و در گریز همیشه از خود

  در ریسمان کهنه چنگ زدن؟ 

 

 ماندن کنار برکه خاموشی

 دور از مسیر رود

 ؟آبشخور همیشه ی گرگان و شهر شحنگان
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 سراب 184

 

 تنها عبور کردن

 )تا کی؟(

 ه آن خموشی نومید وار نشستنبو رو 

 در جنگلی که با صدای خودش را

 .گم می کند 

 روست درد است خیرگی به سرابی که رو به

 با آن برهمنی که ردایش را

 بر سر کشیده است ز حیرانی

 

 با ما به آفتاب درآیید

 در آفتاب فرصت دیدار است

 یره تر شدنو در خطوط چهره ی هم خ

  درد است گم شدن

 

 .در سرزمین هیچ

 در خود فرو شدن

 بیهوده انتظار کشیدن

 )تا کی؟(

  تنها عبور کردن

 )تا کی؟(

 

 از روبرو نه هیچ صدایی

 و از پی نه هیچکس که برآشوبد

 .گاهی غریو هرزه ی درنائی

 

 هو هوی باد بود در شب زنگاری

  و کورسوی کومه ی شبپایی

 

 (1988ن ژوئ 15) 1265اردیبهشت  2صفحه  12شریه گل سرخ سال دوم شماره ن: برگرفته از

 

 بازگشت به فهرست
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زمین دل   181  

 

 زمین دلِ
 بهار احمد

 
 بوسیدم شد، اشپوش کفن که را پرچمی

 بوییدم

 دادمی هاریبَ هایلگُ بوی

 رُست امچشم در اشک

 ریخت امچشم از اشک

 شکُفتبِ مدرآبَ خاک از الله

 ...دارد دل زمین که شد باورم باورم،

 ها لگُ میانِ در ایرانی سربازِ پیکرِ عکس:عنوان 

 ( 1986مارس  18) 1265 سال نوروز به مانده روز دو زمان:

  پاولوفسکی از :ساعک – بصره کیلومتری جنگ ایران و عراق/ صدمکان: 

در  عملیاتی منطقۀ به را خبرنگاران عراق خباراتِروزی است1265 سال بهار دمیدنِ آستانۀدر :عکس شرح
در میان  سربازِ شهید ایرانیپیکر از تراژیک  عکس این گرفتن با پاولوسکی نام به خبرنگاری و بُرد بصره جنوبِ
 ...آتش زد بسیاری از ایرانیان هایدل به ،های نورُسته صحراییشکوفه

 بازگشت به فهرست
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پیدی، تو 183 سیاهم من س  ... 

 

 تو سِپیدی، من سیاهم...
 / عنوان شعر از ارژنگسنگور سدار لئوپولد

 
 سیاهم، آیم، می دنیا به وقتی

 سیاهم، شوم، می بزرگ وقتی

 سیاهم، روم، می آفتاب زیرِ وقتی

 سیاهم، ترسم، می وقتی

 سیاهم، شوم، می مریض وقتی

 ...سیاهم هنوز میرم، می وقتی

 پوستی: سفید که تو اما و

 هستی، صورتی آیی، می یادن به وقتی

 سفیدی، شوی، می بزرگ وقتی

 قرمزی، روی، می آفتاب زیرِ وقتی

 شوی، می آبی شود، می سَردت وقتی

 زردی، ترسی، می وقتی

 سبزی، شوی، می مریض وقتی

 شوی، می خاکستری میری، می وقتی و

 !"ستپوُ نگینرَ"گویی:  می من به تو و

 فهرست بازگشت به



 1041، فروردین و اردیبهشت 32دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ   ادبی، هنری و اجتماعی نویدنونامۀ دوماه گنژرا

هادوزککفش 182  

 

 هادوزککفش
 محمود مهرآور

 

 ایمنوردیده هاهدرّ. ایمرفته هاراه

 شب و ...هاتوفان...هاتوفان

 ایمپیموده هاکوه. ایمرفته هاراه

                                      وشب ...هاظلمت ...هاظلمت

                                                                   ایمرفته هاراه

 .                                    ایمخورده هاسیلی

 وشب...بندهاچشم...بندهاچشم

  ایمدیده هاخواب. ایمزده فریادها

 شب باز ...شب و ...شب و

 آب وُ بود خواب که ایهدرّ در راهی، در

 زدندمی بوسه کفشبی پاهای بر هادوزککفش

  بلند دیوارِ پشتِ: خواند ایپرنده و

 زالل از جاری هایی هدرّ سبز، هاییراه

 گیالس هایکوفهشُ از پوشیده هاییکوه

 ...هادوزککفش ...هادوزککفش

  داشتند هاییکفش بر چشم

  اندرفته نور مهمانیِ به که

 ...ستهنورَ هایبرگ میان در

 شیرین هایخواب ...هاخواب ...هاخواب

  ...پاها ...هادوزککفش

 ...نور مهمانی ...نور مهمانی ...هاکفش

25/10/0410 

 

 بازگشت به فهرست

 "رباعی"به خطا صحیح بود که  "بیتی دو"شمارۀ قبل، عنوان قالب قطعه شعر اول  112در صفحۀ تصحیح و توضیح: 
  )تحریریۀ ارژنگ(  شود.وسیله تصحیح میینبد ،گرامی و خوانندگانِ مایهگران با عرض پوزش از شاعرِ .قید شده بود
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خطی سه اشعار 180  

 

 اشعار سه خطی

 مسعود دلیجانی

 

(0) 

 پشت در صدای رفیق

 !در گشودم بروی اش، های

 روح ما از نشاط هم لبریز

 

(2) 

  پرده با نسیم

 در هم آغوشی ژرف

 پنجره از تماشا شاد

 

(3) 

 دخترم کتاب می خواند

 همسرم غرق در تراوش مهتاب

 ، درون پر از آشوبو من اما

  

(4) 

  تهی خانه را

 تیک تاک می شکند،

 من پُرم از خیال چشمانت 

 

 (5) 

 درونِ بهنِ خود نروم

 پیِ شکار آهویی 

 برون ز بهن می دوم پی آهو

 

 (5) 

 چشم خورشید از سیاهی دور

 در پی روز می رود پر شور

 همچو چشم من از پی تو

 

(7) 

  به همین سادگی

  نفسی بُرید،

 .ندوهی تکثیر شدو ا

 بازگشت به فهرست

 



 1041، فروردین و اردیبهشت 32دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ   ادبی، هنری و اجتماعی نویدنونامۀ دوماه گنژرا

 سُوَتک 185

 

 سوُتَک
 سیدمرتضی موسوی اهری

روده    !ای که به برکِت ِبلِبشوی حاکم بر فضای مجازی به نام "دکتر علی شریعتی" شهرِت عام  یافته استس 

 
ابع اهر، به دنیا آمد. وی تحصیالت آباد قدیم، از تودر روستای رشت1231آبرماه   0درسیدمرتضی موسوی اهری 

و  شدهالتحصیل ابتدایی را در زادگاه خود و متوسطه را در اهر به اتمام رساند و در ادامه از دانشسرای تبریز فارغ
های کیهان، اطالعات، مجله جوانان و عصر تبریز به چاپ اشعار او در روزنامه .آوردبه شغل معلمی روی می

شود؛ به طوری که توسط ساواک قدرت می صاحبانِ انتقادی او باعث برانگیختن خشمِرسیده است. آثار می
به حیات پرماجرای خود خاتمه  1250تیرماه  16شود و عاقبت در جهمنی دستگیر، شکنجه و زندانی می

را  (وبالگ یک اهری و اتفاقاتِ ساده)برگرفته از  "سُرودِ سَروها"و  "سوُتَک"دو شعر  ناماز این شاعر گُم .دهدمی
  ایم.برای این شماره برگزیده

 

 شد، خواهد چه مُردن از پس

 دانمنمی

 بدانم خواهمنمی

 گر کوزه

 ساخت خواهد چه اماندام خاکِ از

 اممُشتاق بسیار ولی

 سازد سوتکی گلویم خاکِ از که

 باشد یسوتک گلویم

 گوشبازی وُ گستاخ کودکی دستِ به

 پیدرپی وُ ریزیک او و

 بِفشارَد سَخت گلویم در را خودش گرمِ دمِ

 گلویم فریادِ و

 آرد سُتوه بَر را هاگوش

 را خُفته خُفتگانِ خوابِ و

 سازد تر آشفته وُ آشفته

 او گیرد و

 انتقامِ وُ سکوت تاوانِ ترتیب بدین

 .را بارممرگ اختناقِ

 

 بازگشت به فهرست

http://sadeqahari.blogspot.com/2013/07/16.html
http://sadeqahari.blogspot.com/2013/07/16.html
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َسروها ُسرود   186  

 

 سَروها سُرودِ
 اهری موسوی سیدمرتضی

 
 است تادهفُ غریبی هوی وُ های باغ، در

 گوش به رسدمی ربَتَ صدای طرف هر از

 هفلِسِ چرخ و

 را خویش خورشیدِ سینۀ

 !است دریده هم از کسوف دشنۀ با

 شودمی بند نفس ،باغ اختناقِ در

 است رسیده قیامت بامدادِ که گویی

 باغ پرندگانِ اینک

 باغ فرازِ بر خود خستۀ هایبال با

 کنندمی پرواز

 است زبانیبی همان که خود زبانِ با و

 !کنندمی آغاز مهمهَهَ هزار مدَ هر

 گوش به رسدمی ربَتَ صدای طرف هر از

 تشمَحِ وُ تاللَجَ همه آن با خورشید و

 است یدهآرم کسوف هایچکمه زیر در

 لندبُ بانگی

 دوردست هایافق و هاکوه در

 :ناکهول پیچد،می

 باغ روهایسَ ز باید

 .کجاست هر نگذاریم جاهب یکی حتی

 

 با) 1275 سوم چاپ امروز شعر صدای کتاب و( وثوقی محمدحسین گردآوری) 1265 چاپ سوتک کتاب: منبع

 (منطقی احد و آبادی مه بهمن گزینش

 اهری صادق وبالگ :از برگرفته

 

 بازگشت به فهرست

http://sadeqahari.blogspot.com/
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پیدارها... َسروها 187 صنوبرها... س   

 

  . صنوبرها... سِپیدارها..سَروها
 سعید جاوید

 
 خاموش، جماعتِ همان م،امردُمَ من"

 النّاس، عوام تودۀ همان

 آیم،می و... روممی

 بینی،نمی و ...امبینیمی

 ام،ایستاده وشهگ آن

 هامیدان همان حواشی در

 تان،سازندگی هایجراثقال با که

 را، پیدارهاسِ

 را، روهاسَ و

 را، صنوبرها و

 کنید،می دار بَر

 ام،ایستاده کنار آن در من

 بینی،نمی و... امبینیمی

 ریزد،می جنون امپیشانی از و روممی راه من

 را خیابان فرشِسنگ هایمقدم و

 .پاشد می تُخم و زندمی مشُخ

 صنوبرها، پیدارها،سِ سَروها،

 :گوییمی و امبینیمی

 جماعت، این باز ،اَه"  

 "النّاس عوام تودۀ این

 !هشدار! هشدار اما

 کبوترها،ِ  عامِّ قتل تا مانده لحظه یک

 آوار سرتان، بَر شوممی آوار

 بار،خون ...شوممی ابر

 بارم،می روزشبانه ده و

 بُریده، ویگل با

 بارخون

 بار...خون

 !هشدار! هشدار

  خواهِخون تبارِ اینک

 سَروها، 

 سِپیدارها، 

 " صنوبرها...

 بازگشت به فهرست

 وک شاعربصفحۀ فیسبرگرفته از: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213874330731697&id=1811244930
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 چو سیبی سُرخهم
 سُرودۀ ناکو، شاعرِ کُردِ عراقی

 
 کنید "گور به زنده" را هااسلحه

  بکارید " گندم" و 
 

  درجه خلعِ را ها"دیکتاتور"

 " کشاورزان" سینۀ بر و

  کنید حکّ "مدال"

  بتراشید را دار های چوبه

  بسازید "آزادی" مۀمجسّ

  بگمارید شهر"میدان" در و
 

  بسوزانید را"مهمّات" انبارِ

  بسازید "کتابخانه" و
 

  کنید خفه ها را"فشنگ"

 "مسلّح" را هاقلم و
 

  کنید قفس در ها را"موشک"

 "آزاد" را "پرندگان" و
 

 

  بدوزید هم به ها را"مرز"
  کنید نهان قلب در را ها"پرچم" و
 

  کنید قاب را"انسانیّت"
  بکوبید دیوار "سینۀ" بر
 بسازید قبله و
 

 ببندید آبین را "مساجد" و"کلیسا"
  بنوازند "مُطربان"
  کنید دعوت را "خدا"
 "برقصد" کودکان با تا
 

  آری،
  زیباست زندگی
 "سُرخ سیبی" چوهم
 ."دامنپاک زنی" دستانِ در
 

 

 بازگشت به فهرست
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 یادِ بَعضی نَفَرات
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 «بهار... این چه رازی ست که هر بار»
 بهروز مطلب زاده

 
های بهار، زمزمه کنان درراه بود تا با شکفتن شکوفه

های باغ زندگی، و با وزش نسیم روح بخش بعداز گل
اش را هتتای بهتتاری، پتترچم رنگتتین کمتتانی   بتتاران

های غم دیده ما برافرازد، اما دریغ، که درآسمان دل
ایتتتن بتتتارنیز، همچتتتون بهتتتارانی دیگتتتر، غمتتتی  

 های مان افزود.غمبرکوه ِ

استفند متاه امستال، ختانم آلمتا       18روز چهارشنبه 
مایکیال همستر و شتریک زنتدگی شتاعر بزرگمتان      

هتای زخمتی،   امیرهوشنگ ابتهاج )ه.ا.سایه( بتا بتال  
 اش یلدا :زندگی را وداع گفت و به قول فرزند گرامی

 « برای بهارِ در راه صبر نکرد و رفت...»... 

، «هوشتنگ ابتهتاج  » ، همستر «آلما مایکیال»خانم  
ی بهارِ در راه، با زندگی بدرود گفت درست درآستانه

 که:  « ارغوان» شعرِ و رفت تا این پرسش شاعرِ

 ارغوان!» 

 این چه رازی ست که هربار بهار 

 «آید؟ما می با عزای دلِ

 همچنان بی پاسخ باقی بماند.

در  1211فروردین متاه ستال     33آلما مایکیال، روز
رشت به دنیتا آمتد. در روز نهتم مهرمتاه ستال       شهر
با امیتر هوشتنگ ابتهتاج )ا. ه. ستایه( ازدواج      1227

نتام  فرزند است بته  0کرد. حاصل ازدواج سایه و آلما 
 های یلدا، کیوان، آسیا وکاوه.

آلما ختانم، زنتی بستیار ستاده، صتمیمی و دوستت       
داشتتتنی بتتود، بتتا اعتقتتادی راستتخ بتته ستتعادت،     

هتتا. او بتته آزادی و دی انستتانخوشتتبختی و ستتربلن
ها اعتقتادی خلتل ناپتذیر داشتت و     سربلندی انسان
آمد، با ترین امکانی برایش پیش میهرجا که کوچک

ای از تتالش  ی ختود، لحظته  تواضع و فروتنتی ویتژه  
 کرد. دراین راه کوتاهی نمی

و « ستتایه»آلمتتا، تتتا آختترین دم حیتتات، همستترخود
داشتت و بترای   چهارفرزندش را عاشقانه دوست می 

شعله ورترنگه داشتن اجاق پرفروغ زندگی ختانواده،  
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هموار با تمام توان می کوشید. همه وجود او، هیمته  
 ای بود برای گرم کتردن تنتور کتانون ایتن زنتدگی.     

های کوشیم تا با ارائه چند تابلوِ ازلحظهجا، میدراین
یتاد او را  « آلمتا ختانم  »مختلف زندگی سپری شده 

 ...   گرامی بداریم

■ 

دانتتم چتترا همیشتته متتا او را خیلتتی ستتاده و  نمتتی 

آلما »کردیم و گاهی نیزصدایش می« آلما»خودمانی 
کترد و متن درخانته    هر وقت کته تلفتن متی   «. جان

شتدم همسترم   که وارد خانه مینبودم، به محض این
زنتگ زده بتود.   « آلمتا جتان  »گفت با لحنی شاد می

رزبتتان را ب« آلمتتا»همستترم همیشتته وقتتتی کلمتته  
آورد، احساسی سرشار از احترام درتتن صتدایش   می

 زد. موج می

همستترو یتتار وفتتادار و شتتریک زنتتدگی « آلماجتتان»
همیشگی هوشنگ ابتهاج، همیشه مورد احترام قلبی 

 من و همسرم بود.

خوان قهاری بود، عاشق و شیفتۀ کتاب« آلما جان» 
افتاد که کتاب خوبی توسط کتاب بود. کمتراتفاق می

اشران درایران و یا در خارج از کشورمنتشر شتود و  ن

عشق به خواندن کتاب « آلما جان»او خبردار نباشد. 
را از مادر به ارز برده بود. هروقت که او به خانه متا  

کرد، من حتم داشتم که حتمن پتای یتک   تلفن می
 کتاب خوب درمیان است.

یک بار، وقتی که عصرهنگام، خسته و کوفته ازکتار،  
 انه رسیدم، همسرم با مهربانی گفت: به خ

، زنگ زده بتود، گفتت کته بهتش زنتگ      «آلماجان»
 « بزنی

 پرسیدم :  

 « چیز خاصی نگفت؟»

 گوید : می

 «. نه، فقط گفت که بهش زنگ بزنی»

گیرم. صدای مخملتین  ها را میشماره تلفن خانه آن
 گوید: ست. می«آلما»و مهربان 

کنم، رم تماش مییک رُمان عالی دستم رسیده، دا»
 «. تو حتمن باید این رمان را بخوانی

 پرسم : می

 « چی هست؟»

 گوید :می

یک رمان دو جلدی، محشره... بتی نظیتره... اشتک    »
 « سبالن...

اشتتک »روم و رمتتان دوجلتتدی فتتردای آن روز متتی
گیرم. نوشته استاد ابراهیم دارابی را از او می« سبالن

بربایجان و یتورش  داستان بلند اشک و خون مردم آ
خواهانتته متتردم آن دیتتار ختتونین بتته جنتتبش آزادی

توسط ارتش شاهنشتاهی و   1230 - 35های درسال
سرکوب وحشیانه حکومت ملتی دموکراتیتک متردم    
آبربایجان که به کشته شدن بیش از بیست هزار نفر 
 و بی خانمانی و مهاجرت هزاران نفر دیگر منجر شد.

■ 



 1041، فروردین و اردیبهشت 32دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ   نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا
 

193 « بهار بار هر که ست رازی چه این ...» 

 

الهی درتاریخ ششم فوریته  زنده یاد استاد صدرالدین 
متین ستالگر مترگ     - 35، به مناستبت  3431سال 

به یتاد  »سیاوش کسرائی مطلب بسیار زیبائی به نام 
ی زیبا، نوشته بود. استاد الهی درآن نوشته« سیاوش
ی بسیار جتالبی دربتاره چرائتی و چگتونگی     به نکته

، توستط ستیاوش   «رقص ایرانی»سرایش شعرزیبای 
آن با رقص زیبا و بته یتاد مانتدنی    کسرائی و ارتباط 
های پیش ازکودتای ننگین بیست آلما خانم، در سال
 اشاره کرده است.  1223و هشت مرداد 

استاد صدرالدین الهی، دربخشی از آن نوشتتۀ بلنتد   
 نویسد :خود ازجمله می

فستتتیوال بخارستتت در راه بتتود و بیستتت وهشتتت »
یوال [ پشت آن کمین کرده بود... فستت 1223مرداد]

جوانان دموکرات درسراسر ایران، درتهران برگذارشد. 
های اساسی آن رقص و شعر و موسیقی و ورزش پایه

توانستند هنر خود را بته  ها هم میایبودند. غیرتوده
که استاد صبا در سالن سینما فستیوال بیاورند. چنان

کریستال درالله زار نو اولین راست پنجگاهی را کته  
یده بتودم بتا کمانچته زد. متا هتم      من درعمرم نشتن 

شناگر بودیم، در مسابقات تهران شرکت کردیم و به 
 نظرم اول یا دوم شدیم...

هتای  ]کسترائی[ یکتی از بهتترین غزلتواره    « کولی» 
درآن « آلمتتا»زنتتدگیش را بتته ختتاطر رقصتتی کتته  

رقتص  »فستیوال تهتران ارائته کترد شتعری بتا نتام       
 سرود:« ایرانی

 یهای سپید صبحگاهچو گل

 درآغوش سیاهی

 شکوفا شو

 ببردامن بگیرو یک سبدکن

 ستاره دانه چین کن نیک و بد کن

 دوپا برهم بزن پایی رها کن

 نظر سوی خدا کن

 ندیدی گرخدا را، بیا آهنگ ما کن

شنیده بودیم که رفقای باال سیاوش را به خاطر ایتن  
گیرد گتاه گتاه   که جوهر عشق در شعرش به کار می

دهند و او را به انتقاد و انتقاد از یمورد مالمت قرار م
دارنتتد. او چیتتزی در ایتتن بتتاره بتته متتا ختتود وا متتی

گفت ولی باال و پائین رفتن شعرش این را نشان نمی
ای بود. به فرمان رفقای داد. کولی یک شاعر تودهمی

 داد...باال گوش می

واین هم اصل شعرسیاوش کسرائی که تتاریخ ستوم   
 بر پیشانی خود دارد : را 1223اردیبهشت سال 

 های سپید صبحگاهیچو گل
 درآغوش سیاهی

 شکوفا شو
 به پا برخیز و پیراهن رها کن
 گره از گیسوان خفته واکن

 فریبا شو
 گریزا شو

 چو عطرنغمه کز چنگم تراود
 بتاب آرام و در ابرِ هوا شو

 
 به انگشتان سرِ گیسو نگه دار
 نگه درچشم من بگذار و بردار

 فروکش کن
 ایش کننی

 بلور بازوان بر بند و واکن
 دو پا بر هم بزن، پایی رها کن
 بپر پروازکن، دیوانگی کن
 زِجمع آشنا بیگانگی کن

 چو دودِ شمع شب از شعله برخیز
 

 گریزگیسوان بربادها ریز
 بپرداز!
 بپرهیز!
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 ها در روشنی شوچو رقصِ سایه
 ها روچو پایِ روشنی در سایه

 
 اویزگَهی زنگی بر انگشتی بی

 ای با هم بیامیزنوا و نغمه
 دل آرام!
 میارام!

 گهی بردار چنگی
 به هر دروازه رو کن

 سرهر رهگذاری جستجو کن
 به هر راهی، نگاهی
 به هر سنگی، درنگی

 برقص و شهر را پر های و هوکن
 

 ببردامن بگیر و یک سبد کن
 ستاره دانه چین کن، نیک و بد کن

 نظربرآسمان، سوی خدا کن
 دعا کن

 ندیدی گرخدا را 
 بیا آهنگ ما کن

 
 پویم از پای اوفتادهمَنَت می
 پایم اندر جام بادهمَنَت می
 تو برخیز
 تو بگریز

 برقص آشفته بر سیم ربابم
 تابشدی چون مست و بی

 لغزند برآبهایی که میچو گل
 «پریشان شو بر امواج شرابم

■  

گتاهی تمتام   انقالب که شد آلما خیلی فعتال بتود.    
گذراند، ها و جمع زنان محل میش را درمیان زنروز

بته تقستیم متواد غتذائی و کارهتای      درکمیته محل 
ازطترف  البتته   ،کترد می مختلفی از این قبیل کمک

درتقستیم   .انتختاب شتده بتود   هم خود مردم محله 

خیلی  ،این چیزها از نفت و برنج و گوشت و و سیگار
استت.  ، دیتدم نتا آرام   فعال بود. یته روزاومتد خونته   

 پرسیدم : 

  «.چی شده؟»

 :گفت 

حتتاال ستته جتتا حاضرباشتتم. درفتتردا بایتتد همزمتتان »
ی ازآن کارهتا را بته   کت یتا ازمن خواست  .چکارکنم؟
 «عهده بگیرم

هتای  در همتان نزدیکتی  قبول کردم. یک دکانی بود 
جتتا آن در کتته بایتتد بتتا یتتک نفردیگتتر ی متتا خانتته
یک  ،دادنشستم و هرکس کارت خود را نشان میمی

یتک  بعد ازچند ستاعت،  دادم. می به او جعبه سیگار
بابائی آمد تو مغازه و شروع کرد با آن نفردوم پچ پچ 

ها با هتم پتچ   آن دیدم که. من از زیرچشم میکردن
بته متن نگتاه    زیرچشتمی  گتاهی هتم   کنند وپچ می
 : . پرسیدم نندکمی

  «چیزی شده؟»

  : آن نفردوم گفت

 تتوانیم یتک  می ،ش کردهش را فراموااین آقا کارت»
 . «؟به سیگار به او بدهیمعج

 : گفتمو با صدای بلند  یبا اوقات تلخمن 

 !«نمیشه« آقآخیرنه »

آن مردک با عصبانیت گذاشت و رفت. شب که آلما  
 :  پرسید ،به خانه آمد

  «سایه چکارکردی؟»

 : گفتم 

  «چی شده؟»

 : گفت
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و بیتترونش  دانتتی بتته ستترچه کستتی داد زدیمتتی»
  «دی؟کر

 :گفتم 

 . «؟نه»

 سیگار ،کارتارائه بدون  هخواستکه میمعلوم شد آن
 :مسئول کمیته محل بوده. گفتم  دبگیر

دیتتدمش و بهتتش کتتاش دوبتتاره متتی !پتتدرش رگتو »
 : گفتم می

خواستی چرا می ،تو که حافظ قانون هستیمردک »
 «را زیر پا بگذاری؟...قانون 

خانه ما که مرا بگذریم. اون سال وقتی ریختند توی 
 ببرند، آلما خیلی ناراحت شد...

■  

 آمدند دنبالم که مرا با خود ببرند، من 61وقتی سال 
را در تومن پول تتوی جیتبم داشتتم، آن    276 فقط 
 به آلما که شاید بدردشتان بختورد. آلمتا    دادمآوردم 

بته دردت   ،گفت پیش ختودت باشتد   ،نگرفت پول را
 خورد. می

آب و غتذای آدم را کته    زنتدان در  کردممن فکر می
بتراین پتولی    جای خواب هم که دارد بنتا  ،دهندمی

الزم ندارم. هرچند که همین مبلغ کم هم خیلی بته  
خوردم که هائی میدردم خورد. چون آن موقع قر 

دانتم چنتد تتومن    اش نمتی هردونهخیلی گران بود، 
  ...بود

■ 

هتا  اش به فکراین بودم که آلما و بچته در زندان همه
 شتاید  ،، بتا ختودم گفتتم   ؟کننتد چطور زنتدگی متی  

چیزهائی که در خانه داریم را خرد خرد بفروشتند و  
 ک جوری زندگی را بگذرانند...ی

بعدها که بیترون آمتدم، دیتدم آلمتا فقتط آن یتک       
پیانوئی که درخانه داشتتیم را فروختته استت و بته     
زخم زندگی زده است. آن پیانو هم خودش داستانی 

رج گلسرخی که اون موقع ها مستئول رادیتو   ایدارد. 
 : بود  با من تماس گرفت و گفت 

ایتتم کتته یتتک تعتتدادی پیتتانو وارد کتترده...  فالنتتی»
پیانوهای خوبی است و قیمتش هتم مناستب استت،    

ها این دانه ای دوازده هزارودویست تومان. بیا یکی از
 . «را بردار

 : گفتم 

دویست تتومن  دوازده هزارو  من من پولم کجا بود.»
 . «ندارمپول 

 :  گفت

اتفاقا دختترمن هتم    ،گفتم باشه ..ی بردار.طقس بیا»
  «رود به کالس موسیقیمی

 خریتتدیم.قستتطی آن پیانوهتتا را  خالصتته یکتتی از 
  دونم ماهی صد و بیست یا صد و هشتاد تومن.نمی

خانته فروختته بتود     اثتاز  آلما تنها چیزی را کته از 
وخته بود صد وهشتتاد هتزار   را فرهمان پیانو بود. آن

  تومن.

رستد گوشتی   ش کته بته اینجتا متی    اصتحبت سایه، 
و هتق هتق    کندمی دارد، آن را بازمی ش را براتلفن
 شود. اش بلند میگریه
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صتفحه  در بیتنم کته  من که درکنارش نشسته ام می
با موهتای   که است «آلما»تصویر زیبائی از ،شاتلفن

و خانم جتوان   هصندلی نشستیک سیاه و بلند روی 
روی بتترش را ادستتتاندر حتتالی کتته  نیتتزدیگتتری 
   پشت سرش ایستاده است. ،های آلما گذاشتهشانه

تتر  بلنتد ستایه  دم بته دم افتزون    هتای گریته    های
جتا نتام   هجاب سایه درالبالی هق هق گریه،.شود..می

مویتتد... تلتتخ متتیتلتتخ  وآورد برزبتتان متتیآلمتتا را 
 ...انگیزوغم

  ■ 

بته  «. آلماجتان در بیمارستتان استت   »کته  شنوم می
زنتم و آدرس  زنتگ متی  « یلداجان»دختر بزرگ اش 

جتتا بستتتری استتت را   بیمارستتتانی کتته آلمتتا درآن 
گیرم. بیمارستانی در مرکزشهر کلن است. ساعت می

گتردد  یک بعدازظهر، وقتی همسرم ازسرکار بتر متی  
شتویم. اگتر اتوبتان    سوار ماشین شده، راهی کلن می

شد یکی دو ساعت دیگتر پتیش آلمتا جتان     خلوت با
  خواهیم بود.

خوشبختانه اتوبان خلوت است و ما ساعت سه وُ نیم 
رسیم. با پترس وجتو از پرستتارها،    به بیمارستان می

ی یابیم. تقهاطاقی که آلما درآن بستری است را می
آیتد. همسترم بته    زنم، پاسخی نمتی آرامی به در می

شود و متن  ند و داخل میکآرامی درِ اطاق را باز می
 شوم. به دنبال او وارد اطاق می

آلما بتا چشتمانی بستته، روی تختت درازکشتیده و      
اش درحالی با دست راست خود کتابی را روی سینه

کتنم  فشارد به خواب رفته استت. دقتت کته متی    می
استت  « خاطرات تقی کی متنش »بینم که کتاب می

 م.که دو سه هفته پیش خودم برایش برده بود

که آلما را بیدار نکنیم، بتی سروصتدا، روی   برای این
متانیم. پتنج شتش    نشینیم و منتظر متی صندلی می
هتای آلمتا بته آرامتی تکتان      گذرد. لتب ای میدقیقه
صتدا  بینتد، بتی  خورد، انگار کته دارد ختواب متی   می

کنتد. نفتس کشتیدنش بته شتماره      زیرلب نجوا متی 
مانش را کند و بته آرامتی چشت   ای میافتد. سرفهمی
افتد نسیم لبخندی گشاید. چشمش که به ما میمی

 بندد...هایش نقش میکم رنگ برروی لب

روی تختتت نشستتته استتت. همستترم   « آلماجتتان»
درکنارآلما نشسته و درحالی که دست او را دردست 
دارد، با هم گرم گفت وُ گو هستند. من، درستکوت،  

کتنم و  محو تماشای آن دو هستم و فقط گوش متی 
آید را بتا جتانِ   ماتی که از دهان آن دو بیرون میکل

 نوشم. دل می

هتای بستیاردیر وُ دور زنتدگی    از ستال « آلما جتان »
هتتای دوری کتته او دختتتر  گویتتد. از آن ستتال متتی
هتای زیتادی از   آموز جوانی بوده، و هنوز فصلدانش

 عمرخود را درپیش داشته تا بشمارد.

ا به یاد آورده ، ناگهان، انگارکه چیزی ر«آلمان جان»
کنتد ونفتس را درستینه حتبس     باشتد، ستکوت متی   

رود، ستپس  کند. لحظاتی چند به فکتر فترو متی   می
 گوید: می

یه روز که تتوی اتوبتوس نشستته بتودم و داشتتم      »
رفتم دبیرستان، احساس کردم یکی از پشت ستر  می

کنه... سایه بود... موهای بلنتد  داره با موهام بازی می
هتتا رو خیلتتی دوستتت  یه اونقشتتنگی داشتم...ستتا 

 «داشت...

کند و آسمان چشمانش آلما جان ناگهان سکوت می
 شود...ابری می

 بازگشت به فهرست
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 02 -ها خاطره -/های بهار آفتابیبرگ

 بهروز مطلب زادهبرگردان: / علی توده :نویسنده
 

 خطر!

 سینه ای هست  

 وُ سخن در مجالس، پُر از شعر

 سینه ای هست

 چون سِپَر، در حفظِ میهنهم
 

رسد، اما بته وقتت   پرخروش از راه می و بهار، اگرچه پرشور
رود. پنتداری ازگفتتن   گذرد و متی رفتن آرام و بی صدا می

جتا  هچه که بها به ارمغان آورده و آنچه که برای انسانآن
 شرمد.کشد و میگذاشته خجالت می

خواهد با برف و بتوران و طوفتانش   هم به هنگام رفتن پرهیاهوست، پنداری می وقت آمدن و زمستان اما، هم به
کته چته   جارکشتیدن در بتاره ایتن    خود را نشان بدهد وآمدن ورفتن اش را به نمایش بگذارد... زمستان، حتی از

آگین و پتائیزی تبریتز، ستوزِ     هائی را آزرده نیز ابائی ندارد. درنَفَسِ هوای عطرچه جان ها به جا گذاشته وویرانی
 شد.سرمایِ یک زمستان ویرانگراحساس می

ها متوقف شده بود، امتا، متا   که اجرای کنسرتبه خاطرفرا رسیدن ماه محرم، فیالرمونی موقتأ تعطیل بود. با این
 درتدارک یک برنامه جدید بزرگ و باشکوه برای روز گشایش فیالرمونی در روزهای آینده بودیم.

تلفن خواسته بودند. داخل اطاق کار شتدم و گوشتی   درناگهانی خدمتکار، رشته افکارم را ازهم گسست. مرا ورود 
کرد، سّید جعفر پیشه وری بود. صدای متین ومصمم، و قتاطع همیشتگی   تلفن را برداشتم. کسی که صحبت می

خواند. لباستم را پوشتیدم وبتا نگرانتی     آلود. او مرا نزد خود فرا او، این بارهیجان زده واندوهگین بود. حزین و غم
 سوی کمیته مرکزی به راه افتادم.به

زد، مرتتب  پیشه وری درحال قدم زدن در اطاق بود. من بارها او را دیده بودم که چگونته بتا نتاراحتی قتدم متی     
بته  کرد. وقتی متن داختل شتدم او رو    شد همین کار را میآمد. او هروقت عصبی وهیجان زده میرفت و میمی

شد. او به پنجره که رسید خیابان را نگاه کرد، ستپس  سوی پنجره گام برداشت. پنجره اطاق، روبه خیابان باز می
برگشت و به سوی من آمد. وقتی ما روبروی هم قرار گرفتیم، او مدتی خیره مرا نگاه کرد و من نیز نگاهم را بته  

 زد. پیشه وری، دراین اواختر درچشمان او موج میچشمان هشیار و متفکر و آشنای رهبر فرقه دوختم. خستگی 
خوابید، روزها، گتاهی وقتتی بترای    جا که او شب ها نمینوشت و درتالش و تکاپو بود. ازآنکرد، میزیاد فکر می

 زد. رفتیم، درحال حرکت، درصندلی عقب ماشین چُرت میسرکشی به مناطق مختلف می
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 «خواهم تو را به زنجان بفرستم!می» - :طب قرار داد و گفتاناگهان مرا مخاو 

بایستی به جبهه بروم. اما من چه قرار است. می من به محض شنیدن نام زنجان، بالفاصله فهمیدم که موضوع از
به پیشه وری توضیح دادم که ما دراین روزها، درحال تدارک یک برنامه جدید مفصل برای فصل جدید گشایش 

 فیالرمونی هستیم.

ستپاریم. تتو بترو حاضرشتو، و     عیب ندارد، سرپرستی این کارها را به کتس دیگتری متی   » - :گفت اودرجواب من
 «دوساعت دیگردراینجا باش

ها در میان گذاشتم و برخی من ابتدا به فیالرمونی رفتم. همه کارکنان را دراطاق جمع کردم وهمه ماجرا را با آن
ای ایستتادم و  کتردم، لحظته  مقابل باغ گلستان عبتورمی  ی ازرا به کارکنان کردم و به خانه آمدم. وقت هاسفارش

دریک چنین روزی از تابستان، پیکر با شکوه ستارخان را، که در وسط باغ بر افراشته بودیم  نگاه کردم. به نظرم 
 کند. آمد که ستارخان با آن نگاه مهربانش دارد برای من در میدان نبرد، دعای خیر می

ام را صدا زدم و بته او گفتتم کته بایتد بته      های سنگی به اطاقم رفتم، خالهاال رفتن ازپلهل حیاط شدم و با بداخ
 ام را برداشتتم و پتس از  زنجان بروم. سپس کاله گرم، پیراهن پشمی، دستتکش، ستالح کمتری و کیتف دستتی     

 او جدا شدم.  روبوسی و خداحافظی با خاله، از

هتای ایتن انستان نگتران و     زد. پنتداری گتام  هم داشت قتدم متی   باز درست به موقع نزد پیشه وری بازگشتم. او
های بزرگ ساعتی به نام زمان بود. سرنوشت آینتده  مضطرب، عقربه

 در ها ارتباط داشت. اون به چگونگی برداشته شدن این گامآبربایجا
مقابل میزکار خود به استقبال من آمد. متا یکباردیگربتا هتم رودررو     

را بترروی   اشم نگاه کردیم، او دست راستت قرارگرفتیم. مدتی به ه
 : شانه چپ من گذاشت و گفت

فعال، رفتن تو را مصلحت ندیدیم، کس دیگری را فرستادیم، تتو  » -
آید. به برو با کارهای خودت مشغول شو، تا بعد ببینیم چه پیش می

ی متا بایتد بته    هرحال، درصورت نیاز هم من و هم تو، و شاید همته 
 «.جبهه برویم

شدم، آفتاب، تتالش  دفتر کمیته مرکزی راهی خانه می تی من ازوق
هتا، ختودش را بته خانته اش برستاند.      کتوه  فتراز  از داشت تا با عبور
 ی بارآتشتتین و شتتعله ورش را دردل متتن ستترریزانگارآفتتتاب همتته

اندیشتیدم  گذشت. من درطول راه، همه اش به این میکرد و میمی
جای خود آسوده خواهتد آرمیتد،    که آفتاب هم، سرانجام شب را در

 های خود خواب مرا بر خواهد آشفت...سوزان و فروزانِ دل من، با شراره ۀاما این شعل

های برخاسته از دل فروزان و شعله ورمن، تا صبح بسترمرا درلهیب آتش خود سوزاند و به راستی هم، این شراره
 های یک شاعر اندیشیم. ، به دلِ وُ اندیشه وُ دغدغهلختی امان نداد تا مژه برهم بگذارم. من تا صبح صادق

 احساساتِ لطیف 
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آینده سعادتمند آن، بته پتا    استقالل وطن و درآن روزهای هیجان انگیزی که ما برای نبرد در راه دفاع ازخاک و
 و قتدر خیالمان، فقط وطن بود. فکروخیالی که درعین مقتدس بتودن برایمتان گتران     و خواسته بودیم، همه فکر

اندیشه  مقدس را بتا شایستتگی عملتی کنتیم، همته شترکت        و که بتوانیم این فکرارزشمند هم بود. ما برای آن
 سخن را بسیج کرده بودیم.  کنندگان درجبهه کالم و

های را همچون برگهای زمانه، تک تک کلمات زائد آنسان یک درخت است، تکانه طوفانهی هرشاعری بسروده
شود. زند و نمایان میها بیرون میهای شهدآگین آن، به وضوح از البالی برگریزد...و سپس میوهزائد برزمین می

 گردد...ای که ریشه دراعماق داشته باشند، در آینده، پراز شاخ و برگ میهای داهیانهاندیشه

چنتان  ، همصاحبان سخن خطیری، که سعادت و خوشبختی وطن، در معرض خطربود، استادان و در آن روزهای
هتای  کردند. آثارهنری متعتدد بتا افکتار واندیشته    های خود را نثار وطن میاندیشه زیباترین و الوان ترین افکار و

گرفت. برنامه رادیو تعطیل بتردار  در ابهان جای می شد ورادیو پخش می گشت، ازها جاری میزبان رنگارنگ بر
 میکروفن حضور داشته باشیم.  شدیم تا زمانی طوالنی پشتنبود، گاهی مجبورمی

این همان چیزی بود کته دشتمنان متا، بتا بستیج و       چراغ روشن رادیو تبریز، حتی یک شب خاموشی نداشت، و
نظامی خود به مرزهای مان، درکمین اش نشسته و به دنبال فرصتت مناستبی بودنتد تتا بته آن       یگسیل نیروها

درخشتید...آتش  متی  هتای فتروزان قلتب طپنتده تبریتز     علهچتون شت  حمله کنند. چراغ پرفروغ رادیو تبریرکه هم
بتا  ، های تاریک را به رنتگ ارغتوان درآورده  می رفت تا افق وبود های خود را به مشعل فروزان آن گره زده شعله

 روشنائی خود اعمال چرکین دشمنان درسرحدات را برمال ساخته و مردم را به بیدار باش فرا بخواند.

بود. او برای احترام بته   اوغلو، صدرکمیته رادیو شروع شده بود. مجری برنامه، شاعر، باالش آبربرنامه ادبی رادیو 
بته اول نتام    تند، صفتی نیزهنرمندان هم که شده، درکناراسامی هر یک ازشاعرانی که در برنامه شعرخوانی داش

« ریتش ستفید  »یکتی دیگتر را هتم     و« مشهور»، دیگری را «بااستعداد»، یکی را «رزمبا»افزود. یکی را ها میآن
 نامید... می

خشتم و نفترت    از عجیب بود که این هنرمندها، حتی پس ازخواندن شعرهای پرجوش و خروش خود که سرشار
کردنتد  ساختند و منکوبش متی های آنان را برمال میها و شرارتنسبت به دشمنان بود، که به وسیله آن دسیسه

ال و هوای دیگری یافته بود... اکنون، در چشمان شعله ور، و در زیر ابروانِ گتره   گرفتند. همه چیزحنیز آرام نمی
 شد خواند : وطن!. خلق!. آزادی!.م پیوسته صدرکمیته رادیو، تنها سه کلمه را میهبه خورده و خشم آگین و

د را هتم جابجتا   هائی که به شاعران مختلتف داده بتو  قدرهیجان زده بود که گاهی حتی صفتباالش آبراوغلو آن
که موضوع، مضمون، و هدفی که شاعر ازسرایش آن داشته تحریف شتود،  کرد تا بی آنبرد. اوتالش میمی کارهب

 خیلی ساده و روشن به گوش شنوندگانی که درانتظارشنیدن آن بودند برسد.

وطتن  »جتان استت(،   جتا آبربای )ایتن « بتورا آبربایجانتدیر  »هتای  نوبت به من رسید. من چند شعرخودم، بتا نتام  
)خوب است( را که درهمان روزها سروده بودم  خواندم. راستش من « یاخشیدیر»فراخوان وطن( و« ) چاغیریشی

کته معتقتدم ایتن فقتط     بترای ایتن  کردم تا درپشت میکروفون، هیجان ختودم را کنتترل کتنم،    خیلی تالش می
 تواند بگوید. دای ما نیز بسیارچیزها میص برای گفتن دارد، بلکه حتی لحن و های ما نیست که حرفنوشته

مردم، نباید درصدای شاعر خود، فقط ، لرزش، سوزش وغم و انده را بشنوند، بلکته آنتان حتق دارنتد در صتدای      
 شاعرانشان غرور، جرئت و ایمان را نیزاحساس نمایند.
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 تتر بتود. بتاالش آبر   تر و بتزرگ ماها مسن از یباالخره نوبت به میرمهدی اعتماد رسید که از نظر سنی، از بسیار
 : ترکرد و با احترام گفتخود نزدیکاوغلو، میکروفون را به دهان 

 «سپاریم!ریش سفیدمان میرمهدی اعتما می اکنون رشته سخن را به شاعر ارجمند و» -

 واند. با لهجه تبریز خ هنرمندی پرتجربه بود، او شعرخود را با شیوه ویژه خود و و میرمهدی اعتماد، شاعر

هم با زبان طنزی اجتماعی، اعمتال   تاباند وشاعر، دراین شعر، با بیانی شاعرانه هم، اندیشه سیاسی خود را باز می
خوانی، مصترع  همیشه به هنگام شتعر  ی اعتماد، بسیار تأثیرگذار بود. اوساخت. برنامهکثیف دشمنان را برمال می

تأثیرگذاری شعرخود بیفزایتد.   کوشید تا بررد و از این طریق میکمی اول شعر خود را با شیفتگی ویژه ای تکرار
 همان کار را کرد.  این بار نیز

ستری بته   گشتم، گذارم به مقابل اداره ی ثبت افتاد. با خودم فکر کردم بتروم و  می یک روزکه داشتم ازجائی بر
های جدیدش  سروُسراغی ازسرودهحال، هم ازهمکار قلمی خودم حالی بپرسم و هم، مهدی اعتماد بزنم و درعین

دانید که مهدی اعتماد سراینده متنِ سرودِ حکومتِ ملتیِ  بگیرم و سفارش چند سرود را هم به او بدهم، آخر می
گؤنتدن گِچتدیم   »)سیه چشم( و « قره گیله»)تبریزم(، « تبریزیم»های ترانه چنین متن اشعارآبربایجان بود، هم

 بود.  سرودهاو  سایه( را نیز ، )ازآفتاب رفتم به«کؤلگه یه

 روی آن نوشته شده بود را باز کردم و داخل شدم، مهدی اعتماد، با دو« مدیر»ی ی که کلمهوقتی من درب اطاق
 آن دو جوان، پسری برازنده، و آن دیگری یک دختر خانم زیبا بود. جوان گرم گفتگو بود. یکی از

 : زد، از جای خود بلند شده لبخند میدیدن من، درحالی ک شاعر، انگارکه منتظر آمدن من بوده باشد، با

 «.توده! چه به موقع آمدی؟ بیا، بیا بنشین ببینیم» -

ی پتیش،  محبت او، قلب مرا که ازچند لحظه مهدی اعتماد، دست مرا گرفت و کنار خود نشاند. انگار، این مِهر و
 :طپیدن بود، آرامش بخشید. گفت مرتب درحال

همین روستاهای نزدیک تبریز  یکی از ردیگر را دوست دارند، خودشان هم ددانی، این دو جوان یکیتوده!، م»  -
و ندار است، پدرِمُرفهِ ایتن دختتر، راضتی بته ازدواج ایتن دو       یک خانواده فقیر از کنند، چون این پسرزندگی می

 ن را به ما بگویند. اند تا دردشاجا آمدهده فرار کرده به این ها هم، ازنیست. این بیچاره

های سپید و روشن دختتر،  کردم. گونهها را نگاه میزد، من زیرچشمی، جواندرحالی که مهدی اعتماد حرف می
شود. نگاه اش امتا ثابتت بتود.    هجوم طوفان خاموش و روشن می شد، انگار فانوسی است که دررنگ به رنگ می

توانستتی تصتویر ختود را در آن    کتردی، متی  ها نگاه متی آنشفاف بود که اگردر چشمانش چنان روشن وُ پاک وُ
نگاه مستتقیم پرهیتز داشتتند. پسرستاکت و      از پاکی بودند، پنداری از ها که سرشارها ببینی. اما این چشمچشم

 ای بود که ازسنگِ سخت و خارا تراشیده شده باشد.آرام بود. انگار مجسمه

 : را نیازارد، با لحنی مهربان گفت پرطپش و پرهیجان دختر ، قلبِکرد تا هرطور شدهمهدی اعتماد که تالش می

ه است، ما هم که تازه دراین مملکت حکومت تشتکیل داد  یدخترم، ازمن آزرده نشو، پدرتو آدم  کهنه اندیش» -
روی   مملکت ما، درهای کار  وُ تحصیل وُ آموزش به مدافع فقرا است. االن در گاه، حامی ویم. این حکومت، تکیها

 همه جوان های فقیرباز است. دوست داشتن هم آزاد است. وای به حتال آن دو دستتی کته نتوانتد از یتک ستر      
 نگهداری کند.
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هتا(ی او  زینتت عتروس  «)گلینلر بزه گتی »ی درحالی که مهدی اعتماد، گرم حرف زدن بود، من به یادِ منظومه 
آز،  این اثرخود، با زبتانی طنتز آلتود حتر  و     . شاعردرافتادم. این منظومه او تقریبا هم سن و سال خود من بود

 کرد.رحمی و جهالت و نادانی را افشاء میشقاوت و بی

، یبی حقتوق  پرداخت، ازحقانیت و تقدس حقوق زنان می ی خود با زبانی تغزلی به دفاع ازاین منظومه در شاعر
داد بلکته، علیته   وخشتمگین شتدن رضتایت نمتی     آمد. او تنها به نارضتایتی ناتوانی و بی دفاعی آنان به خشم می
استبداد و جهالت  برابر در طورگی، و همینمحبت، شایستگی، بی پیرایه زورگوئیِ های مال و ثروت در برابرمهر و

 خاست.می بر داشت و به پیکارمی ایستاد و پرچم عصیان بربرابر پیشرفت و ترقی قرار داشتند می و نادانی که در

پرچم سعادت و خوشبختی برفراز سر مردم زحمتکش ما به اهتزاز درآمده بود. این حکومت ملی متا  اینک دیگر  
این بیرق گرد آمده بودند، صتاحب   بود که توانسته بود این بیرق را برفراز تاریخ انقالب برافرازد. کسانی که درزیر

 حقوق برابر، آزادی سخن گفتن ودوست داشتن هم شده بودند...

های های لرزان این دو جوان، غنچهگفت، برلباعتماد، با چنین غروری درباره این مسائل سخن میوقتی مهدی 
 هر را نگتاه کترد و  شت  جا، شاعرسکوت کرد...سرش را به سمت پنجره برگرداند وشکفت. در اینپرشکوه تبسم می

 : سپس برگشت و گفت

 «توده، بیا یک کاری بکنیم!» -

 «اعتماد؟چکارکنیم آقای » -پرسیدم: 

 «میگم بیا، همینجا این دوجوان را نامزد کنیم » -گفت: 

 «آقای اعتماد مبارک است!» - :با خنده گفتم

مهدی اعتماد، رفت و ازنزدیک ترین چایخانه، چهاراستکان چائی شیرین آورد. ما چائی های شیرین  را گرماگرم 
خودشتان فترو رفتته بودنتد، زنتدگی مشتترک       خوردیم و با روئی گشاده، برای آن دو جوانی کته بتا خجالتت در   

 : اد رو به من کرد و خیلی جدّی گفتسعادتمندانه ای آرزو کردیم. بعد، اعتم

 «ها کمک کنیم!توده، بیا دو نفری به این جوان» -

 «چطور کمک کنیم آقای اعتماد؟» - :من از شاعر پرسیدم

 ده باشد گفت . ام خُلق اش تنگ شسئوالی که کرده آقای اعتماد، انگار، از

 «.تو! ۀی من. عروسی شان هم به عهدبابا، این چه حرفیه، راست و ریس کردن کار به عهده»-

کترده استت. و اضتافه     ایک هفته بعد، شاعر، به من زنگ زد و خبر داد که  برای آن دو جوان، خانه و کارهم پید
ی خود عمل کنم، یعنی من بایتد بترای   دهبایستی به وعمن می کرد که دو روز دیگر عروسی این عشاق است، و

 ها شرکت کنم.عروسی آن دو، خواننده و نوازنده و رقصنده بفرستم، و اگروقت داشتم، خودم هم در عروسی آن

 میان جمع هنرمندان فیالرمونی، گروه کوچکی درست کردم و به عروسی آن دو جوان فرستادم. من از

 هرستبازگشت به ف
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 اوژن پوتیه
 برگردان: د.جلیلی  -و.ا.لنین 

 به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشت او

بیستت و   -1913 -ماه نتوامبر ستال پتیش   

درگذشتتت اوژن پوتیتته،  گردپنجمتتین ستتال

فرانستتوی، ستتراینده انقالبی شتتاعر -کتتارگر

سرود معتروف پرولتترى    ،انترناسیونالشهیر

ه دنیتای  برخیز ای داغ لعنتت ختورد  »بود : 

 ..«.فقر و بندگی

غیتر  هاى اروپتایى و به همه زبان ،این سرود

اگردستتت ترجمتته شتتده استتت.   اروپتتائی 

انتدازه کته او ختود را    کرده باشتد، هتر    که پرتاب ییهرجابه ، را کارگر آگاه به منافع طبقاتى خودسرنوشت یک 

بازهم می تواند بتا زمزمته نتوای آشتنای     ، بیگانه و دوراززادبوم، فاقد هم زبان، و بدون دوست وآشنا احساس کند

 انترناسیونال برای خود رفقا و دوستانی پیدا کند. 

کارگران تمام کشورها، سرود پیکارجویانه ، شاعر کارگر پیشتاز خود را پذیرفته و آن را سترود جهتانی کتارگری    

 ی دارند.ی کشورها، خاطره اوژن پوتیه را گرامی مخویش ساخته اند. بدینسان، کارگران همه

همسر و دختر او هنوز درقید حیاتند وهمانند سراینده انترناسیونال که تمام عمر خود را در فقر زیست در فقتر   

در پاریس به دنیا آمد. زمانی که او، اولین سرود ختود،   1816اکتبر سال  0وتنگدستی به سر می برند. پوتیه در 

یکی از رزمندگان سنگر های پیکار بتزرگ   1808له بود، درسال سا 10را بنام زنده باد آزادی! را ساخت، جوانی  

 کارگران علیه بورژوازی بود.

پوتیه در خانواده ای فقیر به دنیا آمد و در طول تمام عمر خود، مردی فقیر، و یک پرولتر،باقی ماند کته معتاش   

 خود را با بسته بندی و بعد با ترسیم انگاره ها بر قماش کسب می کرد.

ی خود به تمام رخ داد های بزرگ درپیرامون زنتدگی ختود   به بعد، با سرودهای رزم جویانه 1804سال  پوتیه از

واکنش نشان داد، این سرودها با بیدارکردن کارگران وترویج آگاهی در میان آنان، کارگران را به اتحتاد فترا متی    

 خواند واز بورژوازی و دولت های بورژوای فرانسه انتقاد می کرد. 

رای کسب کترد.   2253رای،  2644(،به عضویت کمون برگزیده شد. ازمجموع 1871یه درایام کمون پاریس)پوت

 پوتیه، در تمام فعالیت های کمون، که اولین دولت پرولتری بود شرکت داشت. 
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سقوط کمون پاریس، پوتیه را مجبور بته فترار بته انگلستتان و بعتد بته آمریکتا کترد. سترود معتروف او، سترود            

 ، و به عبارتی درست در فردای شکست خونین ماه مه نوشته شده بود. 1971ناسیونال ، در ژوئن سال انتر

های کمون را در سراسر جهان پختش کترد، و اکنتون آن    اما انترناسیونال پوتیه ایده -کمون، درهم کوبیده شد، 

 ایده ها زنده تر ازهمیشه است.

را سترود. او در ایتن   « از زحمتکشان امریکا به زحمتکشان فرانسته »، دردوران تبعید، شعر، 1876پوتیه در سال 

شعر، از زندگی فالکت بارکارگران در زیر یوغ سرمایه داری، فقر و فاقته، کارکمرشتکن، و بهتره کشتی از آن هتا      

 ها را توصیف کرد. سخن گفت، و اعتماد استوار آنان به پیروزی آینده و هدف های آن

درنگ به حزب کتارگران پیوستت. جلتد    مون بود که پوتیه به فرانسه بازگشت، و بیتنها نه سال پس ازشکست ک

 1887در سال « سرودهای انقالبی»منتشر شد و دومین جلد آن نیز با عنوان  1880اول کتاب اشعار او در سال 

 از چاپ خارج شد. 

 شاعر پس ازدرگذشت او منتشر شد.   -تعداد دیگری از سروده های این کارگر

، کارگران پاریس پیکر بی جان اوژن پوتیته را بته گورستتان پرالشتز بترده، و او را      1887هشتم نوامبر سال  روز

درکنارگور کمونارهائی  که پس ازاعدام درآنجا دفن شده بودند به خاک سپردند. در آن روز پلیس در تالش برای 

ازهرسو بلند بود.                                                                                    "زنده باد پوتیه"های  پایین کشیدن پرچم سرخ کارگران وحشیانه به جمعیت حمله کرد. فریاد

 جمعیت انبوهی در مراسم همراهی جسد پوتیه شرکت کردند. 

فریتده ای دستت   پوتیه درفقرو تنگدستی درگذشت. اما یادگاری از خود به جای گذاشت که به راستی از هر کارآ

سرود بود. وقتی که او اولین سرود را می ستاخت،   -با ترانه  مبلغانانسان پایدارتر است. پوتیه یکی از بزرگترین 

تعداد کارگران سوسیالیست حداکثر به ده ها نفر می رسید. اما اکنون سترود تتاریخی اوژن پوتیته بترای ده هتا      

 میلیون کارگر شناخته شده است.  

 .چاپ رسیده با امضاى ن. ل. در پراودا ب 1912ژانویه  2خستین بار در ناین مقاله 

  آرشیو مارکسیسمسرچشمه: 

 در ادامه دو ترجمه از شعر انترناسیونال پوتیه را تقدیم خوانندگان می کنیم.

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/jan/03a.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/jan/03a.htm
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 انترناسیونال 342

 

 انترناسیونال

 ابوالقاسم الهوتیبرگردان:  اوژن پوتیه/

 

 

 برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی

 شوریده خاطر ما را بُرده به جنگ مرگ و زندگی

 باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند

 ندوانگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هر چیز گرد

 

 روز قطعی جدال است آخرین رزم ما

 انترناسیونال است نجات انسانها

 روز قطعی جدال است آخرین رزم ما

 انترناسیونال است نجات انسانها

 

 برما نبخشد فتح و شادی نه بت، نه شه نه قهرمان

 با دست خود گیریم آزادی در پیکارهای بی امان

 تا ظلم از عالم بروبیم نعمت خود آریم به کف

 دمیم آتش را و بکوبیم تا وقتى که آهن گرم است

 

 روز قطعی جدال است آخرین رزم ما

 انترناسیونال است نجات انسانها

 روز قطعی جدال است آخرین رزم ما

 انترناسیونال است نجات انسانها

 

 تنها ما توده جهانی، اردوی بیشمار کار

 داریم حقوق جهانبانی نه که خونخواران غدّار

 رعد مرگ آور بر رهزنان و دژخیمان غرد وقتی

 در این عالم بر ما سراسر تابد خورشید نور افشان

 

 روز قطعی جدال است آخرین رزم ما

 انترناسیونال است نجات انسانها

 روز قطعی جدال است آخرین رزم ما

 انترناسیونال است نجات انسانها

 

 بازگشت به فهرست
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 انترناسیونال 340

 

 نالانترناسیو

 احمدشاملوبرگردان:  اوژن پوتیه/

 
 !برخیزید، دوزخیان زمین

 !برخیزید، زنجیریان گرسنگی

 غردعقل از دهانۀ آتشفشان خویش تندر وار می

 .ست ایناینک! فورانِ نهائی

 بساط گذشته بروبیم،

 !پا خیزیدپا خیزید! خیل بردگان، بهبه

 شودجهان از بنیاد دیگرگون می

 !گردیم« مهه»هیچیم کنون، 

 .ست ایننبرد نهائی

 هم گرد آئیمبه

 «المللبین»و فردا 

 .طریق بشری خواهد شد

 رهانندۀ برتری در کار نیست،

 .نه آسمان، نه قیصر، نه خطیب

 !خود به رهائی خویش برخیزیم، ای تولید گران

 !رستگاری مشترک را برپا داریم

 تا راهزن، آنچه را که ربوده رها کند،

 بند رهائی یابد،تا روح از 

 خود به کورۀ خویش بردمیم

 !و آهن را گرماگرم بکوبیم

 .ست ایننبرد نهائی

 هم گرد آئیمبه

 «المللبین»و فردا 

 .طریق بشری خواهد شد

 کارگران، برزگران

 فرقۀ عظیم زحمتکشانیم ما

 جهان جز از آن آدمیان نیست

 .مصرفان جای دیگری استمسکن بی

 بنوشند؟تا کی از شیرۀ جان ما 

 اما، امروز و فردا،

 چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند

 .آفتاب، جاودانه خواهد درخشید

 .ست ایننبرد نهائی

 هم گرد آئیمبه

 «المللبین»و فردا 

 .طریق بشری خواهد شد

 

دیبهشت ماه ار 11نامۀ روز اول ماه مه[، به تاریخ ]ویژه« کتاب جمعه» 22که در شماره « احمد شاملو» ترجمه

 از متن فرانسه این سروده انجام شده است« شاملو»خورشیدی به چاپ رسیده است. برگردان  1259سال 

 بازگشت به فهرست
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 اجتماعی 345

 

 
 

 

 

 اجتماعی
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 دستمزد حدّاقلِ درصدی 5774 افزایش به شدید حمالتِ
 !ب شدهها مصوّایتوده کار به تحریکِ قانونِ :فهاناشتغال در اص ۀخیری ه به سردمداری نذرِهای خیریّگروه

 نسرین هزاره مقدّم

 
 .توانیم راه برویمتر از این نمیایم. ما بیشایم. ما خستهرسنهها: ما گچرکیقه  -

 تواند خسته باشد؟اید؟ فوالد میاید؟ خستهکشاورز: گرسنه کارگرِ  -

 .رختشوی: ما فوالد نیستیم زِن  -

 !زکار: بگذار فوالد شویمفل کارگرِ  -
پاک کارگران و زحمتکشان( به جدال یقهچرک ها )که در آن یقهو.مایاکوفسکی ( نوشته 9191میستری بوف )نسخه  ۀاز نمایشنام

 ...اش( می روندداری و دارودستهها )سرمایه

 ☘☘ ☘ 

شورایعالی کار به پایان اسفندماه در  ، نوزدهم0410ِ دستمزدِ ه گزارش خبرنگار ایلنا، ماجرای تعیینِب
پایان کار هنوز به قانونِ 40 ۀماد و تبلیغات بر ضدّ« دستمزد اقلِماجرای حمله به حدّ»ا گویا رسید امّ

، اشتغال در اصفهان ۀخیری ه به سردمداری نذرِهای خیریّگروهجدید،  نرسیده است. با آغاز سالِ
 .اندتعیین دستمزد آمده اند و به جنگِ معادالت قانونیشمشیر را از رو بسته

درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل در شورایعالی کار به تصویب رسید.  5710نوزدهم اسفندماه، افزایش 
ها و فعاالن کارگریِ بسیاری با گیرد. تشکلای را دربرمی، طیف گسترده1041ی مزدی ها به مصوبهواکنش

 5710ات رسمی سبد معیشت، معتقد به ناکافی بودن افزایش قانون کار و محاسب 01استناد به بند دوم ماده 
گویند: هنوز حقوق مزدی کارگران به تمامی استیفا نشده است. درصدی حداقل دستمزد هستند و به درستی می

اند و با قطعیت و جدیت فراوان ادعا اما نهادهای سودجوی ظاهراً خیریه، آن سوی این طیف گسترده نشسته

 «!هم خیانت صورت گرفته استامسال »کنندمی

 !عای شراکت در چند گناهبخشداران تا ادّ ۀاز نام

ای اولین اتفاقی که در روزهای ابتدای سال جدید در ماجرای حمله به حداقل مزد سراسری رخ داد، انتشار نامه
س شورا ی جرقویه اصفهان بود که در آن خطاب به شورایعالی کار و مجلتوسط بخشدار و دهیاران منطقه
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شود. این نامه که همسو با منویات « توافقی»اند دستمزد در تمام مناطق روستایی کشور درخواست کرده
برداری تبلیغاتی قرار گرفته و در وصفِ موسسه خیریه نذر اشتغال نگارش شده، توسط این موسسه مورد بهره

ی این طرح اسالمی هیاران کشور به مطالبهباشد که بزودی تمام د: ی دهیاران منطقه نوشتنددادخواهی عادالنه
 !بپیوندند

مدیرعامل این موسسه خیریه، این بار اعضای شورایعالی کار را که حداقل مزد کارگران را براساس تصریحات 
اند، از نظر شرعی خائن و درصد افزایش داده 5710صریح و روشن قانون کار، سراسری تعیین کرده و به میزان 

 اند؛ مابانه زدهگیری از عبارات عوام پسند و دینکار را هم با بهره ی قانونِه و حتی پنبهگناهکار دانست

 :ای آورده استاین موسسه در اطالعیه

اند، در سان در کشور شدهدستمزد یکِ اقلّکاردر تعیین حدّ شورایعالیِ کسانی که راضی به حکمِ
 :گناهان زیر شریکند

 ایمنطقه ستمزدِد ف از اجرای قانونِتخلّ -0

 قوانین محرومان در تدوینِ میلیون کارگر مظلومِ غیررسمی در ندیدنِ 7ظلم به  -2

 دستمزد افزایش نبودن زاتورم در دروغ اظهارِ  م در کشور وتورّ ایجادِ-3

 ایجاد بیکاری و اظهار دروغ در عدم افزایش بیکاری -4

 محروم کارگر آمار زایشاف  ایجاد کارگر غیررسمی و اظهار دروغ در عدم -5

 تاثیر بودن افزایش دستمزد در کاهش ارزش پول ملیارزش کردن پول ملی و اظهار دروغ در بیبی -5

 ندیدن بیکاران در تعیین حداقل دستمزد -7

 تخطی از احکام علمی و بین المللی -8

 ، اجرایی نمودآن را برای نیازمندان 090شد با ماده تخطی از اجرای احکام اسالمی که می -9

های انقالب در دفاع ایجاد یأس و ناامیدی در بین دوستانِ کشور، دولت و انقالب، در پشت کردن به آرمان -01
 از اقشار ضعیف جامعه

 !ب شدهها مصوّایتوده کار به تحریکِ شتِ دیگر: قانونِرُدُلعای گُیک ادّ

اساس و قوانین باالدستی کشور، بیفزاییم یک ادعای بی ی ناعادالنه، غیرواقع بینانه و مخالفِبه این اطالعیه
ها ایقانون کار فعلی را به تحریک توده»شتِ دیگر را؛ مدیرعامل موسسه خیریه اصفهانی ادعا کرده است رُدُلگُ

دانیم قانون این در حالیست که می« اند!اند و هنوز پای این متن غیر شرعی ایستادهتصویب کرده 68در سال 
زاده و پس از استفسا از امام راحل و با حکم مجمع تشخیص فعلی در زمان وزارت ابوالقاسم سرحدی کار



 1041، فروردین و اردیبهشت 32دورۀ اوّل، سالِ سوّم، شمارۀ   نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا
 

اقل   درصدی ۴.۷۵ افزایش به شدید حمالت   348 دستمزد حد   

 

کارفرما به درستی جانبِ طرف  -ی نابرابرِ کارگرمصلحت نظام، تدوین و تصویب شده است؛ قانونی که در معادله
های ای از حمایتامروز بخش عمده دانیم که تاتر معادله یعنی کارگر را گرفته است و البته بازهم میضعیف

های تفسیری از میان برداشته شده است. برای مثال، ای و پُلتیکقانونی این متن با ترفندهای بخشنامه
قانون کار،  7گیری از تفسیر مخالفِ شرط مندرج در بند دوم ماده شمسی با بهره 74ی کارفرمایان در دهه

ی قانونی بخشیدند؛ کار گنجاندند و به قراردادهای موقت کار، وجههرا در تنظیم قراردادهای « مدت زمان»
ی به منصه 75دیوان عدالت اداری که در سال  179ای شد برای صدور دادنامه همین شرطِ سلبی، دستمایه
 .به اتوپیایی دور از دسترس تبدیل شد« قراردادهای دائم کار»ظهور رسید و پس از آن، 

یال و دم و اشکم است، به این تند و  ی یک شیر بیبه همین قانونِ ابتر شده که به مثابهها، حاال چرا این گروه
گیری از های کوچک و متوسطی دور از نظارت بازرسان کار با بهرهکنند؛ اینها که کارگاهتیزی حمله می

ا از محل استثمار این ی شهرها بعضاند و در حاشیهاندازی کردهپذیر راهاستیصالِ کارگران غیرماهر و آسیب
ای که حتی نصف حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را زنند )به گونهکارگران، سودهای کالنی به جیب می

ی قانون پردازند( چرا با سوءاستفاده از مسائل مذهبی، قصد دارند تیشه به ریشهبه کارگرانِ کارمزدی خود نمی
 !سراسری بزنند؟کار و به طور مشخص، تعیین حداقل دستمزد 

 !های جدید علیه کارگرانداری و شروعِ بازیبلندگوهای سرمایه

در ارتباط با این موسسه  (حسین حبیبی )عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور
لنا به شورایعالی کار و قانون کار وارد کرده، به ای 1041اساسی که بعد از تصویب مزد های بیخیریه و بهتان

المللی قانون کار و خود قانون کار، کمونیستی و برخالف اسالم و قوانین بین 01گوید: آنها اعتقاد دارند ماده می
است. سرگروه مزد توافقی، سالهاست که مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال است. سوال این است که 

به امنیت شغلی، دستمزد عادالنه و تشکل  کارفرمایانی که مانع اجرای قانون کار و مانع دستیابی کارگران
کارگری مستقل و قدرتمند هستند و کارگران را با اخراج و تعدیل، وادار به قبول شرایط غیرانسانی و ظالمانه 

قانون کار  01کنند، چرا به فکر به کرسی نشاندن دستمزد توافقی آنهم کمتر از حداقلِ مندرج در ماده می
، این جنگ تبلیغاتی و این نامه و درخواستِ مکرر منتشر کردن، بازی آوردگاه هستند؛ بدون هیچ تردیدی

بردگی و استثمار بکشانند و متاسفانه  به  داری است تا کارگر ایرانی را با مزد کمتر از کم و تقریباً مجانیسرمایه
 !جوینددر این مسیر از حربه دین نیز بهره می

الم، عدالت همگانی برای همه انسانها است و قانون کار ایران نیز برگرفته ی دین اسکند: جوهرهحبیبی اضافه می
وقت امثال موسسه نذر اشتغال که متاسفانه نام ائمه اطهار را هم یدک المللی است؛ آناز اسالم و قوانین بین

قصد دارند با کنند که هایی معرفی میکشند، قانون کار ایران را ضد اسالمی و نمایندگان کارگری را گرگمی
لیکه تکه تکه کردن و دریدن کارگران، بات پلید درحا! بکنند  گرانه کارگران را تکه تکهتظاهرات صنفی و مطالبه

 .داری در ایران هستندسرمایه داریِ ظالم است و اینها بلندگوی همان نظامِ سرمایه

 !گرگ و گوسفند کار به جنگِ فضای روابطِ یک شعر و تشبیهِ
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نوشتاری مشحون از نظم و نثر که توهین آشکار به مقام »کند: نوشتاری از این موسسه اشاره میحبیبی به 
 برای بستری و  آورده که فقط نیازمند لقمه نانی ناچیزپایین  حدی تا را کارگران شخصیت  انسانی کارگر است و

 «.اراده حاکمیت حق و انتخاب و آزادی حق داشتن بدون  آنهم هستند خوابیدن

آورند که دستمزد داری، به روی خود نمیی سرمایهترین چهرهترین و ظالمانهگوید: این بلندگویانِ خشناو می 
ع( )دانستند امام حسین الناسی است بر گردن کارفرما. اینها اگر اعتقاد واقعی داشتند میی کارگر، حقعادالنه

دارید برگردید که با شهادت در راه خدا، حق الناس ساقط  فرماید اگر حق الناس به گردندر کربال به یارانش می
 .شودنمی

کارگری  تِ نمایندگانِه در مذمّی به اصطالح خیریّنهایت، چند بیت شعری، منتشره از این موسسه و در

پس از تصویب افزایش  .کارگران را نشانه رفته است انسانیِ االفارغی که شخصیتِشورایعالی کار و تشابیهِ مع

ی خیریه به کرات در ی نو! توسط همان موسسه، این ابیاتِ به اصطالح شاعرانه0410درصدی دستمزد  5774
 :فضای مجازی چرخیده است

درها را بسته یافتند/ و از رسیدن به گوسفندان ناامید شدند/  رسیدند  های گرسنه سر/چون گرگ»

ها به این نتیجه رسیدند/ پیدا کنند/ سرانجام، گرگای برای بیرون آمدن گوسفندان از آغل برگشتند تا نقشه

که در آن آزادی گوسفندان را فریاد بزنند !!!/  /که راه چاره .../ برپایی تظاهراتی جلوی خانه چوپان است

 /ها را شنیدندها تظاهرات طوالنی را برپا کردند/ و به دور آغل چرخیدند/ چون گوسفندان فریاد گرگگرگ

ها شروع به انهدام دیوارها آن /ها پیوستندکنند/ برانگیخته شدند و به آنشان دفاع میحقوق که از آزادی و

شان کردند/ تا این که دیوارها شکسته شد/ و درها باز گردید/ و همگی آزاد هایو درهای آغل/ با شاخ

و گاهی فریاد  زد/ها پشت سرشان دویدند/ چوپان صدا میشدند/ گوسفندان به صحرا گریختند/ و گرگ

ای دستگیرش نشد/ هیچ فایده اما شان را بگیرد/کرد/ تا بلکه جلویکشید/ و گاهی عصایش را پرتاب میمی

.../ شبی تاریک برای گوسفندان ن چوپان و نگهبان یافتند/ آن شبها گوسفندان را/ در صحرایی بدوگرگ

ین نشسته !/ روز بعد .../ چون چوپان به صحرایی های به کمآزاد و رها بود/ و شبی اشتهاآور .../ برای گرگ

های به های پاره پاره/ و استخوان../ جز الشهود را بدست آورده بودند، رسید.که/ گوسفندان در آن آزادی خ

خون کشیده شده چیزی نیافت/ این حکایت مردمی است که به دعوت حزب توده، قانونِ کارِ غیر شرعی را 
 «!اندوز پای آن ایستادهاند و هندرخواست کرده

قانون کار، خالف  01قانون تعیین دستمزدِ ماده »نویسیِ بازهم گل درشت پایِ این به اصطالح شعر: و حاشیه 
اند. باشد که المللی است و نمایندگان کارگری در مقابل دستمزد توافقی اسالمی ایستادهشرع و خالف قواعد بین

دستمزد توافقیِ »دستمزد توافقیِ ظالمانه را « نشاط کارگران کشور باشیم.با اصالح قانون کار شاهد رفاه و 
 ...ماندنِ رفاه و نشاط کارگران! و دیگر هیچ حرفی نمیقانون کار را متضمّ ۀخواستاصالحِ دلاند وخوانده «میاسال

 سایت خبرگزاری کارگران ایران )ایلنا( برگرفته از:

 بازگشت به فهرست

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214090-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1214090-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 گردمبازمی
 رضا خندان مهابادی )یادداشتِ زندان(

بر   م و روزمرۀ آزادی بیان نیاِز جامعه است، نیازی که در گذِر زمان بر میزان آن افزوده شده و اکنون به خواست اساس ی، م 
ِت جنبش است که در برابرش کار ِ ل شده استمردم تبدی  .آیدنی از تیغ و زندان و زنجیر برنمیچنداو این نقطۀ قو 

 
ناعادالنۀ  شود که من در زندان هستم. حبسی دو پاره شده با اتفاقاتی چند. حکمِاین یادداشت زمانی منتشر می

بود و  کیوان باژنبود و  بکتاش آبتینوین شدیم. ا به اجرایی ناعادالنه درآمد و ما راهی زندانِ 1299ما در مهر
باتی زندان  عبِغربت و رُ ،های دوستانهکردیم با شوخیزندان گذاشتیم، داشتیم سعی می من. وقتی پا به حیاطِ

 بکتاشتی بعد، از آن سه تن، س زدیم. مدّس بزنیم؛ پَکند، پَآن نفوب میخزد و درزندانی می را که بر جانِ
 ویژه نسبت به جان و سالمتِآن دستگاه به معمولِ اش که رسمِتوجهی زندانبانان به بیماریپی بی متاسفانه در
از صد  مشروط آزاد. حاال من پس طورِپیش به، خوشبختانه، چندیکیوانسیاسی است، مقتول شد و  زندانیانِ

پنج ساله را، شوم تا باقیماندۀ حبس ِدانده میزندان بازگردیگر به بارِ ،درمان گذراندم کارِروز که بیرون از زندان به
های و نه از شوخی ،نه از آن دوستان اثری هست ،من ا تنها هستم. در کنارِاین بار امّ«. بِکِشم»زندانیان،  به زبانِ

 .دوستانه خبری

 11یتی به سازی دستگاه امنهست. عضوی دیگر از کانون نویسندگان ایران که با پرونده آرش گنجیزندان  داخلِ
آن  ماهی که به درمان بیماری کرونا و عوارضِدر سه. آن اجرایی است سال حبس محکوم شده که پنج سالِ

هایشان مرا مورد لطف قرار دادند. از ها و مهربانیخارج، با حمایتوم بسیاری، آشنا و ناشناس از داخلمشغول بود
 .ه از کانون نویسندگان ایرانها سپاسگزارم. به ویژاز افراد و تشکل ها، اعمّآن

شدید حکومت،  آزادی بیان و مخالفت با سانسور، با وجود سرکوبِ دهد که جنبشِانگیز نشان میشوق این توجهِ
از همبستگی اجتماعی نسبتاً خوبی برخوردار است. همین همبستگی بود که از یاد بکتاش پرچم ساخت و 

به سوی فراموشی رانده شود. انعکاس همین همبستگی در اقشار  نگذاشت مانند بسیار موارد دیگر در خاموشی
دهد و من آن را در مدتی که مشغول مختلف مردم است که خود را به صورت همدلی با زندانی سیاسی نشان می

 .عینه دیدممداوا بودم به
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شیب داشته است. در رفرازونیکم در جامعه حضوری پُوقرن بیستم، و تا اکنونِ قرن بیست ِ این جنبش در کلّ
وخون کشیده شده، هزاران سال های رنگارنگ مستبد بارها به خاکگر دولتها زیر دست سرکوبتمام این سال

 زندان و تبعید را متحمل شده، تا مرز نابودی رفته و باز برپا ایستاده است. و این پایداری و پیگیری را از نیازِ
 .یان گرفته استاصلی خود، یعنی آزادی ب جامعه به هدفِ

ها که خشن، با وجود زندان و تبعید و بایکوت و دیگر فشارها و محرومیت همین سبب با وجود سرکوبِبه
کند، جنبش آزادی بیان و خواهان دشوار و با رنج و درد بسیار همراه میدستیابی به آزادی بیان را برای آزادی

شدنی نیست که اگر بود، در بیش از یک قرن اموشچنان حضور دارد. این شعله خمخالفت با سانسور هم
آزادی بیان در تاریخ معاصر این سرزمین، اثری از آن بر جای  مخالفِ های مستبدِها و دولتاستیالی حکومت

ویژه در چهل سال اخیر که ماند. اما نه فقط مانده و پایداری کرده، که بر عمق و دامنۀ خود افزوده است. بهنمی
های ناعادالنه و ضد حقوق بان قدرت با آن شدتی تام و تمام داشته است. از این زاویه صدور حکممقابلۀ صاح

 کنند، گرچه در راهِهایی که حق آزادی بیان خود را عملی کرده و میانسانی و دربند و بربند کردن انسان
جامعه است،  د. آزادی بیان نیازِرهرو نتواند کرکند، راه را یکسر بیرسیدن به مقصود مانع و دشوار ایجاد می

م و روزمرۀ مردم تبدیل شده برَزمان بر میزان آن افزوده شده و اکنون به خواست اساسی، مُ نیازی که در گذرِ
 .جنبش است که در برابرش کار چندانی از تیغ و زندان و زنجیر برنمی آید تِاست. و این نقطۀ قوّ

گشتم اما تازه از زیر تیغ جراحی اسفند سال گذشته به زندان برمی 36در پی احضار دادیاری زندان، من باید 
روز فی خودداری کنم. چندزندان موجب شد از معرّ زیست و بهداشتِ شرایطِ بیرون آمده بودم و بیم از عواقبِ

قه ضبط چه مرا تحویل زندان ندهد وثیچنان"گذار فرستاد با این مضمون که ای برای وثیقهبعد دادیاری ابالغیه
ها یانسانی پنج سال حبس را بگذرانم. گرچه این ستمکارناعادالنه و غیرِ حکمِ ۀبقی روم که. اکنون می!"شودمی

آسمان این سرزمین جریان  آزادی بیان که زیرِ است به جنبشِ م گرمکند، دلهایم جاری میسرما را در رگ
 .دارد

از من حمایت کردند، از دوستان نویسنده و غیر نویسنده تا  های مختلفاز همۀ کسانی که در این مدت به شیوه
ها سروکار داشتم، و نیز از های گوناگون، از کانون نویسندگان ایران تا پزشکان و پرستارانی که با آنفعاالن تشکل
 !گردممن بازمی .ام سپاسگزارمخانواده

 صفحۀ تلگرامی کانون نویسندگان ایرانمتن برگرفته از: 

 

جررررررای نویسررررررندگان، هنرمنررررررردان، کررررررارگراِن آگررررررراه و 
ررراالِن صرررنفی و سیاسررر ی در زنررردان و سررریاه چااا   فع 

برررای رهررایی زنرردانیان عقیرردتی و سیاسرر ی نیساا   
هنگررری مررر هِن فر علمررری و های سررررمایهصررریانت از  و

 مبارزه کنیم! خود

 

 

 بازگشت به فهرست

https://telegra.ph/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%85-04-06
https://telegra.ph/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%85-04-06
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 داریممی گرامی را ایران نویسندگانِ کانونِ تأسیسِ سالگرد مین 54

 ایران نویسندگانِ کانونِ بیانیۀ

 

دی مردمان بنتا  گرانی که بنیادشان بر لگدکوبِ آزای کانون نویسندگان ایران با سرکوبستیز پنجاه و چهار ساله

گذرد؛ سالیان قتتل و  امان میبسیار و نام سربلند کم ندارد. حاال سالی از پی سالیان این ستیز بی شده است، رنج

نیست کردن، سالیان متعهد ماندن و دم فرو نبستن و ایستتادن؛ ستالیانی کته شترح زیتر و      بند و ربودن و سربه

زده است؛ نهادی ناوابسته به قتدرت  نفکری در سرزمینی استبداداش، شرح تاریخ بالیدن یک نهاد مستقل روشبم

را بر « چراغش»کشد؛ چه آنجا که حکومت به قصد تصاحب، پیشنهاد روشن کردن هایش پا پس نمیکه از آرمان

بندد و به کام جان به تخت بیمارستان میجا که نیمهکند و چه آنجا که با طناب خفه میگذارد، چه آنمیز می

 کشاندگ میمر

سالی بر عمر کانون نویسندگان ایران افزوده شده است. سال در بند ماندن رضا خندان )مهابادی( و آرش گنجی، 

او کته بتر تختت    ها و ستال قتتل بکتتاش آبتتین؛ هتم      سازیآزادی مشروط کیوان باژن، تکرار احضارها و پرونده

ترینِ زنتدگان  اش هم زندهاو که مردهگفت؛ هم بارزه میبریده همچنان از ضرورت مجان و بریدهبیمارستان، نیمه

 اندازدستیزان را به هراس میاست و آزادی

اش در گسترش دوزخ کم نگذاشت؛ تیغ تیز بر ها، در میان این دو اردیبهشت، حاکمیت به سیاق همیشهجز این

ا سانسور کرد، زندگی بسیارانی را به خواه رآزادی اندیشه و بیان کشید، نویسندگان و هنرمندان مستقل و آزادی

گیتر را چتون   ها را از معترضان انباشتت و بیمتاری همته   تاراج برد، بر فقر و فساد و تباهی و نیستی افزود، زندان

 ای به دست گرفتتازیانه

ون پنجتاه  ها و آزارها اما خللی در عزم راسخ کانون نویسندگان ایران وارد نکرده است. این نهادِ اکنتداوم سرکوب

هتایی  آشوبد. کانون با افروختن شتعله خواهی است و خواب استبداد را میو چهار ساله همچنان بانگِ بلند آزادی

چند در این تیرگی بسیار، همواره نشان داده که عزم راسخش با قتل و بند خاموش نخواهد شد. اکنون که حتق  
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رستد،  شده و در فریادهای معترضان به گتوش متی   آزادی بیان بیش از هر زمان دیگری به خواست همگان بدل

منتشتر   هتا بیهتوده نیستت و آن عتزم و اراده    توان یقین داشت که پایداری در روشن نگاه داشتتن آن شتعله  می

 .شودمی

اند و با ها نویسندگانی پیش آمدههایش. در تمام این سالها و نشیبساله شده است؛ با تمام فراز 50این پایداری 

به ضرورت آزادانه اندیشیدن و آزادانه گفتن و با یقین به همگانی بودن حق این آزادی بر ستیز جمعتی بتا   یقین 

ها که نیرویشان نه در کمیت، بلکته  اند؛ آناند و رودرروی استبداد و ارتجاع ایستادهگر پای فشردهقدرت سرکوب

نا نهفته استت. نویستندگانی کته همتواره بتاور      در عزم استوارشان برای دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استث

کند مگر با ناوابستتگی  و این استقالل معنا پیدا نمی« هاستشان ضامن استقالل فردی آنکار جمعی»اند داشته

تام و تمام به قدرت. کمترین بهای این پیش آمدن، یقین داشتن، پای فشردن و ایستادگی کردن، عمر و زندگی 

ها که بارِ بالیتدن ایتن نهتاد    اش پنجاه و چهار سالگیِ این استواری است. پس اکنون با یادِ آنها بوده و نتیجهآن

اند، با یاد فروزان محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و بکتاش آبتین، در غیاب یاران در یگانه را به دوش کشیده

یل ختویی، منتوچهر هزارختانی و رضتا     ، اسماعی این سالبندمان و در غیاب تنی چند از یارانِ دیرینِ درگذشته

 .داریمبراهنی، پنجاه و چهارمین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران را گرامی می

 کانون نویسندگان ایران

 0410فروردین  30
 

 
 

 بازگشت به فهرست
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 تولید پوُستۀ در اِختِالس مساحِت
 !اشتغال و تولید نه و است غارت و چپاول برای استتاری پوششِ یک ایران در صنعتی و تولیدی هایواحد اصوالً

 منی، اقتصاددانفرشاد مو

 

با ارائه آمار جالاب توجاه و   طباطبایی  ۀامعلّ و عضو هیات علمی دانشگاهِ ایرانی ورزِاندیشه اقتصاددانِ ،فرشاد مومنی

ر بخاش  است عدم شفافیت موجب خزیدن تمساح اختالس دهای بزرگی پرده بر میدارد؛ و معتقد وحشتناکی از رانت

، واحاد تولیاد   کشاور  01واحادهای مساتقر در    گوید در ایران به اندازه دوبرابر مجموعتولید کشور شده است، او می

 ا...  کشور واحد تولید خودرو وجود دارد!، امّ 01موتورسیکلت داریم، به اندازه 

 خوانیم:مین را اخیر این اقتصاددا چکیدۀ نظراتِ

 اعم خودرو تولیدِ واحدِ 111 باید ما ،فناوری نظرِ از وابسته تشدّ به کشورِ یک در چرا که شود داده توضیح باید
 باشیم؟ داشته اجرا دستِ در واحدهای و الفعّ برداریبهره پروانۀ دارای واحدهای از

 ایتالیا، جنوبی، کره فرانسه، آمریکا، ن،ژاپ آلمان، خودروسازی واحدهایِ کلّ معادل خودروسازی واحد 111 این
 است؟ رساندن خیر حالِ در کسی چه به کسی چه میکنیم؟ کارهچ داریم ما. است ترکیه و برزیل اسپانیا،

 باشد؟ داشته وجود سیمان تولید واحد 100 باید کشور یک در چرا 

 دیگر طرف از و بلعد می را کشور منابع طرف یک از که هیوالیی این دانند نمی ما هایخانهوزارت مسئوالن آیا
 حدود سیمانی واحدهای این دهد؟ رقم را کشور این فرجام نباید بخشد، می شدت را آلودگی و آبی کم بحرانِ
 !است جنوبی کره و چین در سیمان تولیدِ واحدهای برابرِ شش

 این شدیم متوجه کردیم بررسی مدیمآ ما. دارد وجود سرزمین این در موتورسیکلت تولیدِ واحدِ 319 از بیش
 ژاپن، جنوبی، کره چین، کشورهای مجموع در مشابه تولیدی واحدهای برابرِ دو سیکلت موتور تولید واحد تعداد
 !است ترکیه و فیلیپین اندونزی، مالزی، تایوان، بنگالدش، هند،

 اسند؟بشن ترسمیّ به خواهندنمی را مناسبات این باحتِقَ ما نظارتی نهادهای واقعا
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 نام به هایی رانت چه است؟ خبر چه دارد؟ وجود اصفهان استان در فقط فوالد تولیدِ واحد 384 حدود چرا
 ؟!بماند؟ برجا ها رانت این تا کنند نابود را نسل سه هر خواهند می هااین که شودمی توزیع فوالد تولیدِ

 یک ایران در صنعتی و تولیدی هایواحد اصوالً که برسیم نتیجه این به باید آورشوک مقایسۀ این ازپس بله 
 !اشتغال و تولید نه و است غارت و چپاول برای استتاری پوششِ

 و افتتاح از ها، روزنامه یا تلویزیون، خبری مختلف هایبخش در ما مردمِ دهه سه ازبیش مدتبه اینکه کما
 و ارزی جوییصرفه چقدر و اشتغال قدرچ موجب شدمی عاادّ که شدندمی مطلع واحدهایی چنین زنیکلنگ
 خودکفایی از نه و بوده اثری هادرآن تولید از نه شد معلوم شد شروع که هاتحریم اما !میشود خودکفایی چقدر
 !عاییادّ

 
 ازباراند نقشِ که ایمبوده روبرو هاییسوله با نهایتا ما اخیر، هایافشاگری و بازار میدانی شرایطِ استنادبه بلکه
 خاندان! آن یا و آقازاده این برای !تولید نامِه ب المال بیت و ملی بودجۀ چپاولِ برای! اقتصادی فساد برای داشتند

 که کردیممی لتحمّ را رددَ ما و ریددَمی را ما و خزیده تولید پوستۀ در سال سی ایران در السختِاِ مساحِتِ !بله 
 ... باشد ما یِناج تولیدات این است قرار روزی باالخره

 !است افیتشفّ عدمِ حاصلِ این و شدمی نباید آنچه شد اامّ

 آب تلگرامی کانال: منبع

 

 مازنررردران، زیسرررتگاهی در اسرررتان تررراالب زیبرررای میانکالررره

آتررش، مثلررِث در محاصرررۀ های طبیعرری برررای گونرره مهررم  
ژۀ سرراخت صررورت اجرررای پرررو  کرره در دولررتشررکار ی و 
. آن خرررواهیم بررروداکوسیسرررتِم شررراهد مررررِگ  پتروشررریمی

خوشبختانه به دلیل اعتراضات مدنی فعراالن محریط 
زیسررررت و فقرررردان مجرررروز سررررازمان مربوطرررره، ایررررن طرررررِح 

برا حضرور  1033آن نیز در اسفند  بار که کلنِگ فاجعه

بسررررررت برررررره برررررن جمهرررررور بررررره زمررررررین زده شرررررده برررررود،رئیس
 .خورده است

 بازگشت به فهرست

 

https://t.me/water_bio/26123
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 جمعیّت دربارۀ
 مهرُکَ اسماعیل

اختیار نداریم، سالی یک میلیون خانه هم در  خانه به اندازۀ شهروندان در ما اکنون آِب کافی در شهرهایمان نداریم،

ت  افزایِش برنامه نیست، آن وقت رویای   بینیم!را میدو برابرِی جمعی 

 
اِل محیِط زیست،، پرندهدر تهران, بوم شناس۲۵۱۳کهرم, متولد سال  دکتر اسماعیل مشاور رئیس سازمان  شناس، فع 

 حفاظت محیط زیست و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

 کنیدمی فکر شما چیست؟ ایران جمعیّت افزایشِ لزومِ مورد در شما نظرِ :بنده از رمتفکّ یک سوالِ

  داریم؟ را جمعیت یشِافزا این ابزار و لوازم ما که

 به. داشته ارزانی من به ماشغل را نعمت این و شناسممی دستم پشتِ مثل را عزیزم ایران من پاسخِ من:

 .امبوده آنها در و امدیده را ماایران هایسرزمین و هاگاهپناه و هااکوسیستم همه شناسپرنده یک عنوان

 جای همه! شناسیممی و ایمدیده ماندست کفِ از بهتر را ماندست شتِپ هاانسان ما که دانممی را این ضمن در
 شانزادگاه در را ایرانی جوان جمعی که جا هر. بالندمی خود موطنِ به و بودنشان ایرانی به ما جوانانِ ایران،
 و مردم اتِیّخصوص محصوالت، هوا، آب،. شمارندمی را خود موطنِ بزرگِ امتیازاتِ از لیستی کنید،می مالقات
 سرزمین به ما جوانان این عشقِ گرِنشان ،سرشماری این. کندمی متازمُ و صمشخّ را آنها که چیز هر باالخره
 .است شانپدری

 باور. بینیدمی خود رِهَرگُپُ خاکِ جایجای به نسبت مردم بین در را غرور حس زیبا و عزیز ایران جایهمه
 و باغیرت هاییبچه بودم استهبان دنیا انجیر پایتخت در بار این. امآزموده را حس این امبوده که جا هر بفرمایید

 زیاد مراقبتِ به نیاز ،استوارند و پاسدار زنجیر همان مثل که انجیر درختانِ جا همه مثل ایران، جای همه توان
 آگاهی آنِ فنّ و فوت از همه که دارند هاییمراقبت به نیاز و دهندرمیبَ بیشتر یا و سال 044 حدود که دارند
 روستاهای ثروتمندترین قطع طور به ،کنندمی مبادرت انجیر درختِ کشتِ به که روستاهایی که بود شایع. دارند
 .آیندمی حساب به ایران

https://www.youtube.com/watch?v=bNzrr_YgLUY
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 خوشی روزگارِ روزها این انجیر درختانِ یعنی ،شده صابونات روستاهای شدن ثروتمند موجب آنچه متاسفانه
 آب تانکر با را هادرخت انجیرکاران از برخی و اندشده خشک بختگان و نیریز طشک، هایدریاچه زیرا ندارند
 به منطقه این هایبچه عالقه و عشق ،خواندممی استهبانات راآن که استهبان به بنده رفتنِ دلیل. دهندمی

 . بود شانسرزمین

  :دهم توضیح بفرمایید اجازه

 برای است موهبتی راستی به که جوزا باغ نام به است ایمنطقه دارای که است بازی بسیار شهرِ یک ،استهبان
 دیدنی تفریحگاهی بش، کوه دامنۀدر استهبان جنوب کیلومتری 3 تقریبی فاصلۀدر ایافسانه شهر این و مردم
 دلکشِ صوتِ ،دلنشین هوایی آورده، هم به سر چناردرختانِ سایۀ چشمه،آبِ زاللی وسکوت، آرامش که استواقع

 در کند زنده را ردهمُ خرداد، نسیمِ و جوزا باغِ. نمایدمی طبیعت زیبایی همه این به دعوت را همه …پرندگان
 .ردادمُ

 بر عالوه باال آن و نشاندمی ارتفاع راسِ در را شما ساعتییک حمفرّ راهپیمایی یک است چنین راستی به
 هوا درختان، مجموع و طبیعی هایدیدنی
 را هرکس و است لطافت و اعتدالِ حدّ در زنی

! حال با چقدر کند؛می رویاپردازی به تشویق
 هاییفعالیت که رسید گوشبه هایینغمه

 حصارکشی و زمین کردنتقسیم درجهت
 به کهن گاه درختان سوزاندن نیز و هاباغ
 باغ حفظ عالقمند که کسانی و رسید گوش
 دیدند خطر در را جوزا باغ حیات ،بودند جوزا
 باغ این مورد در اجتماع یک که کردند فکر و
 تواندمی زیستمحیط کارشناسان از دعوت و

 لذا و بگیرند را جوزا باغ تخریب جلوی
 .بودم استهبان در بنده حال و دادند ترتیب همه خالصه و دارانزمین و دانشجویان تجمع برای فراخوانی

 ،دادمی تزیین را آن زیبا و بزرگ نِسِ یک و داشت صندلی نفر 344 دحدو که کنفرانس سالنِ دریک تجمع روزِ
 میل که بودند مردمی آنها از نیمی تقریبا. بود استهبان اکنافِ و اطراف مردمِ از شتاقمُ هایتماشاچی از رپُ تقریبا
 و حادّ قدری به عقاید و آرا برخوردِ. دهند قرار اقتصادی برداریبهره مورد و داده توسعه را جوزا باغ که داشتند
 پیاده را مامور بوسمینی 2 اندازه به بودند کشیده صف سالن ورودی در مقابل در پلیس نیروهای که بود شدید

 :رفتمی طرف دو از خشونت یا و برخورد انتظار احتماال و بود امنیتی تقریبا جوّ و بودند کرده

 و نخورده دست کامال ترتیب همان به باغ که داشتند میل که آنان و بودند جوزا باغ توسعۀ طرفداران که آنان
 .بود مشخص بنده موضع. بماند انسان دست دخالت بدون و طبیعی

 بود شده تخریب کلی به بختگان و نیریز طشک، های دریاچه شدن خشک با خصو هب استهبان اطرافِ طبیعتِ

 و رفته هاجاده و تاسیسات خانه، کارخانه، بار زیر «صابونات» منطقۀ خاکِ از وجب هر تجمعیّ افزایشِ با و
 که طبیعی مناطق از اثری زودی به و اندداده ماهیت تغییرِ کاشت،دست گیاهی پوشش با طبیعی مناطق
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 و صابونات اصیلِ زیبایی که بودم معتقد بنده لذا و! ماند نخواهد باقی بود، برخوردار آن از روزی «صابونات»
 در. نمایند مشاهده داشتند، دیده مقابل شانپدران که آنچه هم جوان نسل تا بماند قیبا گیاهی طبیعی پوششِ
 هاقاره این در را طبیعی مناطقِ آینده در مردم تا بماند باقی عمران و توسعه از دور وسیعی مناطق باید هقارّ هر

 .ببینند

گونه توسعه و تغییر را متوقف ه هرهای ملی و مناطق حفاظت شدمین طور در هر کشوری مناطقی مانند پارکه
نماید. اکنون جهان به این نتیجه رسیده است که باید درصدی از خاک هر کشوری را دست نخورده و به دور از 

درصد از خاک کشورها  11ای نگه دارند که تا برای همیشه در اختیار طبیعت باشد. اکنون حدود هر گونه توسعه
درصد هم از طبیعت خود را برای  08شود. گرچه برخی کشورها تا حدود دراختیار طبیعت نگه داشته می

اند. سیاستمداران در این کشورها معتقدند که در آینده نزدیک وقتی که سایر کشورها کلیه طبیعت حفظ کرده
مناطق طبیعی را از دست دادند مناطق طبیعی جهان نقش بسیار مهمی را در تهیه مناطق طبیعی توریستی 

وریسم( ایفا خواهند نمود. ما نیز در ایران چنین نقشی را برای مناطق طبیعی مانده کشور عزیزمان به شرط )اکوت
آنکه به دست خود آن را تخریب ننماییم، قائل 

های نفت امروز گونه که چاهخواهیم بود. همان
کند. به زودی طبیعت ما، مخارج ما را تامین می

های جای چاهتنوع طبیعت و زیبایی آن است که 
 .کنندنفت را پر می

 

ها رسیدم بیش بعدازظهر به سالن سخنرانی 0ساعت 
نفر هم آمده بودند. هر  544از ظرفیت سالن تقریبا 

چند دقیقه شعاری بر له و یا علیه تخریب باغ جوزا 
رسید. خوشبختانه محیط در عین تالطم به گوش می

الف، و تشنج، مودبانه و محترم بود و موافق و مخ
های استهبان نیز در جلسه حضور کردند. چند کودک و نیز تعداد زیادی از خانمادب و اخالق را رعایت می

شد. مراسم با نواخته شدن سرود کشورمان آغاز شد. یکی دو داشتند و برخی از شعارها از جانب آنها سر داده می
کنند در اصل یک هدف را دنبال می« نهادمردمهای سازمان»های استهبان سخنرانی کردند. این «سمن»نفر از 

زیست صابونات است ولی و قرار است که با همدیگر متحد و شریک باشند زیرا هدف آنان ارتقاء کیفیت محیط
ای را هنگامی که نوبت ایراد سخنرانی بنده رسید از اتاق فرمان که پشت سر بنده قرار داشت هر صدا و نغمه

زیستی های محیطت و همراهی و همکاری! و باالخره نهایت همقدمی و مشارکت سمنشنیدم به جز نغمه رفاق
 !و سالن در سکوت فرو رفت یک سمن، سیم میکروفن رقیب را قطع کرداستهبان، موقعی به اثبات رسید که 

های مازندران را هنگامی درک کردیم که آنان نیز در محل «سمن»نهایت همراهی و همکاری و همفکری 
 به دفتری ساری در ؛دلیل .زیست در تهران به جان یکدیگر پریدند و داد دل بستاندندان حفاظت محیطسازم
 !خیر دیگری به و بودند کرده واگذار اوجیان یک
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به هر حال با این مقدمات دلگیر، باالخره وقتی که میکروفن برقرار گردید، جلسه شروع به کار کرد. مطالبی را 
التحصیل محترم بل از برخاستن نوبت سوال و جواب بود. یکی از حضار که ظاهرا یک فارغنشستیم و گفتیم و ق

ایران  تِجمعیّ افزایشِ نظر شما در مورد لزومِ»ها را باال برد، میکروفن را به او رساندند و فرمود بود دست
  «ت را داریم؟جمعیّ کنید که ما لوازم و ابزار این افزایشِچیست؟ آیا شما فکر می

به صف جلوی مدعوین نگاه کردم! مدیرکل  !محض سالن در همهمه فرو رفت و سپس ساکت شد. سکوتِ
هایش پر از التماس زیرا تمام دهانش باز و چشم ،ماتورنگش سفید .روح شده بودوقت محیط زیست فارس قبض

چه شهردار و خالصه هراندار و دانست. ایضا فرممیز و دفتر و دستکش را در گرو این سوال می ابهت و امتیازاتِ
 !دیدندهوا میبود دارایی خود را آویزان و پادر« دار»

چرا هر چه مقام این مقامات بلندتر است، ترس و وحشت آنان از عرایض بنده  ترسیدند؟این مقامات از چه می
مگر ما از چه  بیشتر است؟ همه جای ایران همین طور است چرا در خارج از ایران چنین ترسی وجود ندارد؟

ترسیم؟ به فرموده بزرگی، ما در ایران آزادی گفتار داریم، بله ما آزادی گفتار داریم ولی آیا آزادی بعد از می
 با طور این دار…گفتار چه؟ آن را هم داریم؟ اگر آزادی بعد از گفتار داشتیم، وزیر و وکیل و فرماندار و شهردار و

دانند که آنچه که به خاطر داشتن آنها اینقدر آنها می« کوتاه بیایم»کردند درخواست نمی التماس با من از چشم
 .روداند با یک جمله به باد میتالش کرده

کنید که ایران چیست آیا شما فکر می تِجمعیّ افزایشِ بنده در مورد لزومِ نظرِ» :اصلی سوالِ برگردیم سرِ
  ما لوازم و ابزار این افزایش جمعیت را داریم؟

با این سوال تمام توجه حضار به مساله افزایش جمعیت معطوف شد و من هم باید آنچه که وجدانا اعتماد داشتم 
آورم تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. بنده در زمان کردم. آنچه گفتم اینجا میو اعتقاد داشتم عرض می

عیت آن کشور به دالیل گوناگون در حال کردم و شاهد بودم که جمتحصیل در کشور انگلستان زندگی می
کاهش بود. یکی در اثر مهاجرت به کشورهای آفتابی مانند اسپانیا، استرالیا و نیوزیلند و نقاطی از ایاالت متحده 
امریکا و دیگری به خاطر جذاب بودن شرایط کار در برخی از نقاط و نیز به خاطر تولید فرزند کمتر در انگلستان 

 مثل این مسائل موجب کاهش تولید مثل گردیده است. طر هزینه فراوان تولیدبه خصو  به خا

عمل، معلم دبستان و یا استاد دانشگاه و یا اتاقِ از کردهتحصیل هاینرس مانند اسحسّ نتیجه آنکه مشاغلِ
، استاد ر به ورود معلم، نرسشود و آن کشور مجبوبه راحتی در انگلستان پیدا نمی …های علوم نادرتخصص
کرده، مثال مردم روستاهای  نماییرخ عدیده اشکاالت وقت آن و است شده دیگر کشورهای از …دانشگاه و

های شوند و یا بچهاسکاتلند و یا ویلز در انگلستان لهجه پزشکان اسپانیایی، پرتقالی و ایرانی را متوجه نمی
آموزان خود را البته کسانی ها ایضا صحبت دانشلمفهمند و معهای معلم اسپانیولی را نمیانگلیسی ایضا صحبت
توانند هر کشور این جامعه می کنند بهمهاجرت می «(E.E.C) جامعه اقتصادی اروپا»که از کشورهای 

های جدیدی را نیز برای کند گرفتاریمهاجرت و زندگی کنند. این قانون عالوه بر آنکه مهاجرت را تسهیل می
ها است. در ایران ترین آنها اشکال در یاد گرفتن زبان ولهجهنماید که سادها ایجاد میمردم ساکن این کشوره
کنند بلکه به ها با اعالم بخشنامه اقدام به فرزندآوری نمیشود. خانوادهمی جمعیت حسّ عزیز ما ایضا کاهشِ
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میلیون پوند در سال  9ر فرزند کنند. در انگلستان هزینه هگیری میکنند و تصمیمی خود نگاه میمادّ امکاناتِ
 .شود .در ایران نیز ایضا همین مقدار است با اعالم نرخ پوند آزادبرآورد می

بنابراین پدر و مادر ایرانی نیز چنین محاسباتی را باید رقم کند. اگر ما با همین تعداد جمعیت روزگار را سر 
زم برای پزشک، داروساز، معلم، دبیر، نرس )متخصص کنیم باید به فکر افزایش جمعیت برای تامین نیروی کار ال

و غیره( باشیم در غیر این صورت مجبور خواهیم بود که اینها را از خارج وارد کنیم. ولی آیا ما لوازم الزم را برای 
 ورود این متخصصان داریم؟ مسلما خیر. 

ا نیاز به ساختن خانه، دانشکده و ها برای تربیت پزشک، نرس و معلم داریم مما نیاز به افزایش بیمارستان
های فنی، کشاورزی، علوم و فنون گوناگون خواهیم تاسیسات گوناگون برای تعلیم داروساز، مهندس انواع رشته

 در …داشت .طبعا بدون آماده کردن این نیازها اضافه کردن بر تعداد جمعیت یک اشتباه مهلک دیگر خواهد بودو
کافی در شهرهایمان نداریم، خانه به اندازه شهروندان دراختیار نداریم سالی یک بیاوریم که ما اکنون آب  نظر

  !بینیمایش دو برابری جمعیت را میمیلیون خانه هم در برنامه نیست آن وقت رویای افز

میلیون گردشگر را در سال در سر  4ریزان، رویای جذب خاطر دارم که قبل از انقالب برنامهبه
زدند! میلیون در سراسر ایران تخمین می 5/0ها را در حد خوابحاسبات ما تعداد تختپروراندند و ممی

آید. خیلی از رویاها همان های شیرین فقط یک رویا به حساب میرویا و خوابِ این گونه طرح در حدّ
 !شیرین باقی بمانند بهتر که به عمل نرسد و در همان خوابِ

 سایت صبحِ ماو  روزنامۀ اعتماد متن گزارش برگرفته از:

 " ی با عنواِن برای آشنایی بیشتر پیرامون وضعیت باغ جوزا، گزارش 
 
ف

 
های استهبان سجاده که به باِغ جوزا برسد؛ ن

 به شماره می
 
 را در لینک زیر بخوانید:" !فتدا

https://mohammaddarvish.com/desert/archives/5020 

 

 بارۀ سفر استهبانعیل کهرم در ااسمسخنان ئو کلیپ دلینک مشاهدۀ وی

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

 بازگشت به فهرست

 

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/178744/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/178744/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA
http://sobhema.news/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/19815/
http://sobhema.news/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/19815/
https://mohammaddarvish.com/desert/archives/8025
https://www.youtube.com/watch?v=bNzrr_YgLUY
https://www.youtube.com/watch?v=bNzrr_YgLUY
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 نخستین کاریکاتور در مطبوعات ایران

 

کور از  کشیِعصا است از قبیلِوری است، کاریتر از هر سخنآورگفتن در مورد کاریکاتور، که خود زبانخنس
و « موش و گربه»و « کلثوم ننه» ،«ایب المخلوقاتعج»چون های قدیمی همکتاب طنزآمیزِ تصاویرِ رغمِبه! بینا

اجتماعی، در ایران نسبتاً جوان است و  نظرِانتقاد و اظهار مستقلِ ۀها، کاریکاتور به عنوان یک وسیلنظایر آن
رسد. در حقیقت کاریکاتور به سال نیز نمیو بیست  صدتحریر این سطور، به یک آن به هنگامِ های عمرِسال

ها در ها و جریدهنگاری، البته با تأخیری نزدیک به هفت دهه پس از انتشار اولین روزنامهو روزنامه زنامههمراه رو
  .از مغرب زمین وارد ایران شده است ایران،

چهاردهم ژانویه  مطابقِ شمسی(، 1383) قمری، 1234نخستین کاریکاتور ایران در روز چهاردهم شوال 
به مدیر کلی میرزا صادق خان ادیب الممالک در شهر « ادب» ۀسال سوم روزنام، 5، شماره 3در صفحه 1942

را با « اروپا اهلِ یِترقّ هیأتِ»ای، که این کاریکاتور دو صحنهدودر، به دنیا آمده است.  ۀمشهد مقدس، کوچ
رضوی است  قدسِ باشی آستانِنقاش« حسین الموسوی» ۀخام کند اثرِمقایسه می« آسیا مردمِ لِتنزّ هیأتِ»

به معنی واقعی « حسین الموسوی»هر چند  .که کم و بیش سه چهارم از سطح روزنامه را اشغال کرده است
ای این فن خالی های حرفهکاریهای امروز از بعضی ریزهکلمه در آغاز راه است و احتمال دارد کارش با معیار

 .باشد
را کشف کرده  «آسیا مردمِ لِتنزّ» و رازِ« هعالیّ ه و مراتبِدارج سامیّاروپا به م ترقی مردمِ» رمزِخود  زعمِا او بهامّ 

آمیز، که شاید در روزگار خود بسیار شیرین هم بوده تصویری طنز خود را در قالبِ بزرگِ و سعی دارد این کشفِ
ن منظور خود برای بیا« حسین الموسوی»تحسین و ستایش او را بر انگیزد. ِ باشد، بر خواننده عرضه کند و حسّ

از  چه نمادی بهتر و رساتر از نردبان؟« ی و باالرفتنترقّ» مِواز نردبان استفاده کرده است. برای نشان دادن مفه
های رایج و اعتقاد عمومی ای که در این کاریکاتور مطرح است چنان منطبق با باورجهت موضوعی هم، مسأله
د اختالفات این مضمون، امروز نیز ت به رغم وجو ال از عمرِسو بیست صدیک حدودماست که بعد از سپری شدن 

 جاندار دیگری قرار بگیرد.  تواند عیناً موضوع کاریکاتورِمی -مردم اروپامیان عمیق فرهنگی، سیاسی واجتماعی در
 های اروپایی باشد، بهستاره طالیی )یا هر عددی که رقم نهایی کشور 06با این تفاوت که یک پرچم آبی با 

هاست باال کهکشان فضاپیمایی که عازمِ هایی که به جای نردیان از آسانسورِاروپا( در دست آن ۀاتحادی عالمتِ
نگ چپ لِ سمتِ ۀشکسته بست های نردبانِههایی که بر پلّآن حیدری و نعمتی در دستِ روند و تعدادی پرچمِمی

 .کنند داده شودو لگد به سوی هم پرتاب می
 بازگشت به فهرست
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 نیست عکس واژۀ برای خوبی جایگزین "رتورفَ"
 "ایران نامه" از سپنتا/ برگرفته شاهین دکتر

 
 برخی سوی از [picturaیا التین  picture ]معادل واژۀ انگلیسی  "رتورفَ" بنیانِبی و ستسُ واژۀ روزها، این

 :کنممی یادآوری را نکته چند واِژه این دربارۀ. رود می کار به "عکس" جای به فارسی زبان دوستداران

 خلف ابن منظور نیست روشن ولی ،شده معنی "عکس" قاطع برهان در "رتورفَ" واژه که است درست -1
 شرح "عکس" واژه نیز قاطع برهان خود در و نشده ارائه شاهدی مثال هیچ چون. چیست "عکس" از تبریزی
 .است نشده

 :نیست توسی اسدی از زیاد حتمالا به زیر بیت -3

 تادهفُ حدَقَ از می رتورِفَ

 روشن آبِ چو راسَ قفِسَ بر

 گمنام اش سراینده یا پس. نیست توسی اسدی های سروده در و شده، گفتاورد "اسدی فرهنگ" از بیت این
 .نیست تواریاس گواه روی هر به. است سروده واژه این برای شاهد یا گواه عنوان به اسدی خود یا و است

 :بیت همین به اشاره با و نگرد می واژه این به تردید با ،"فرتور" واژه زیر نامه لغت در دهخدا -1

 تادهفُ حدَقَ از می رتورِفَ

 روشن آبِ چو راسَ قفِسَ بر
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 از دهخدا) است؟ شده خوانده غلط و نبوده[  واو کسر به ، می فرتو یا« ] می پرتوی» کلمه این آیا: نویسد می
 .شود فرتو و پرتو به رجوع(. معین چ برهان شیهحا

 :دهد می معنا پرتو همان فرتور باز شده، آورده گواه رامی الدین شرف از که نیز دیگری بیت در -3

 جاوید ماه رویت مزدور بُود

 .خورشید تُست جمال فرتور چو

 برجسته سرایندگان درآثار آن بودن پیشینهبی و فرتور واژۀ نااستواری از اگر حالت ترینبینانهخوش در پس
 منظور که شود می روشن و است "پرتو" از نامعتبری تلفظِ و دهد می معنی پرتو همان فرتور بگذریم، گوپارسی
 حاصل پرتو یا نور بازتاب یا انعکاس همان "فرتور" زیر در "عکس" واژه از نیز قاطع برهان در تبریزی خلف ابن
 این از حاصل عکس یا نقش منظور و است بازتابیده سرا سقف در و تابیده می به که است نوری بازتابش از

 .نیست سقف روی انعکاس، یا بازتابش

 .او عکسِ نه داند می یار جمالِ از پرتوی را خورشید نورِ شاعر نیز، رامی بیت در

 .دانم نمی راففتوگ برای خوبی نهادۀ برابر را آن و نیست داریشناسنامه واژۀ فرتور رسد،می نگر به پس

 :فتوگراف یا عکس جای به نگاره 

 چنین را آن ترکیبات و است "فتوگراف" برای تری درست برابرنهادۀ "نگاره" واژۀ نگارنده، این دیدگاه از
 :کنم می پیشنهاد

 دوربین/ نگاره:  فتو یا فتوگراف/ بردار نگاره: عکاس یا فتوگرافر/ برداری نگاره: عکاسی یا فتوگرافی
 نگاره خود: سلفی عکس/ انداز نگاره: عکاسی

 که است "فتوگرافی" برای پیشنهادی نهاده برابر واژه این. شودمی گفته بردار نگاره روش و کار به برداری نگاره 
 .است نگارش یا ثبت معنی به "گرافی" و نور معنی به "فتو" یونانی واژۀ دو از ایآمیخته

 وسلیه به را کار این که کسی به و است "نور با شده نگاشته یا شده نقش" معنای به "فتوگراف" بنابراین،
 .گویند "بردار نگاره" دهد، می انجام "انداز نگاره" دستگاه

 منظور جااین در. است فرهنگستان سوی از "پرتونگاری" به  Radiographyواژۀ برگردانِ دیگر، گواهِ
 عکس" معنی به "گرافی" جای به "نگاری" نیز آمیخته اژۀو این در پس.  است "پرتو یا اشعه با تصویربرداری"

 نیست، "گرافی" برای نادرستی برابر "نگاری" که گونه همان پس. است رفته کار به "برداری تصویر" یا "گرفتن
 .است درست "فتو" یا "گراف فتو" جای به نیز "نگاره"

 .دانند می پارسی را "عکس" واژه هم برخی: یادآوری

 

 بازگشت به فهرست
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عقاید به احترام" نام به ایمغلطه 335 " 

 

 "عقاید به احترام"ای به نام مغلطه
 م.شکیب

  
 جایگاهِ در و بیننده رپُ های زیونیتلو و ها رسانه در بخصو  مجازی و واقعی جهان در نفر هزاران روزانه

 مانند را جمالتی و کنند می پیدا حضور بهمان و فالن عرصۀ مبارزِ ن،یتئوریس متخصص، تحلیلگر، کارشناس،
 :گویندمی اینها

 چون1 نداری رو کار این انجامِ ِ حقّ تو! / بگذارید احترام من عقایدِ به باید شما!/ بگذارید احترام دیگران عقایدِ به
 کنی!می توهین من عقایدِ به

 به که چیزی برخالفِ امّا، باشد درستی یگزاره واقعاً که انگار. کندمی قانع را مقابل طرف جمله این اوقات خیلی
 .است واضح یمغالطه یک جمله این شود،می تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم صورتِ

 در صرفاً هم اخالق و است اخالقی عملِ یک احترام .هاآن بهنیِ هایساخته نه هاست،انسان برای احترام
 .وجودشان از جزوی نه است، هانسانا یساخته عقیده طرفی از. کندمی پیدا معنا انسانی روابطِ چهارچوب
 به گذاشتن احترام است، احمقانه کاری ساختهرا آن انسان یک که ایصندلی به گذاشتن احترام که طوریهمان
 الزم و باید بلکه نیست، احترام قابل تنها نه نیز هاآن از گریپرسشعدم  و آنها نکردنِ نقد و باورها و هاعقیده
 .کرد مبارزه آن با است

. اندبوده اشتباه هاآن اکثرِ کنید، نگاه گذشته به اگر و دارند یکدیگر با هاانسان رفتارِ در یمهمّ تأثیرِ عقاید
 و عقاید پس. است آمده بوجود احمقانه باورهای و عقاید از بشریت تاریخ هایدوران ترینیعفج و ترینتاریک
 یدایره تا کرد افشاء راآن و کشید چالش به کاریمحافظهبدونِ  و نهرحمابی نقدِ و گریپرسش با باید را باورها
 .شود ایجاد سالم و علمی و منطقی نظر و نقد برای فضا و برود بین از آن دورِ ناپذیریپرسش و امنیت

 بوک نویسندهبرگرفته از: صفحۀ فیس

 بازگشت به فهرست
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دیگر هنرهای 336  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنرهای دیگر
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بغداد «العامریه» در آمریکا جنایت   باختگان  جان یادبود   نماد   337  

 

 بغداد «العامریه» جنایتِ آمریکا در باختگانِجان یادبودِ نمادِ
 

 
 نقطه و لیزری موشک دو با آمریکا« 117-اف الکهید» جنگنده 1991 فوریه 12 روز بامداد نیم و چهار ساعت
 اولین حمله این در .سوختند آتش در آن داخل افراد تمامی و داد قرار هدف را بغداد در «العامریه» پناهگاه زن،

 از ورود با نیز دوم موشک و شودمی سقف در بزرگ حفره ایجاد موجب و کرده اصابت پناهگاه سقف به موشک
 افراد که حالی در و کندمی اصابت داشت قطر متر نیم و وزن تن شش که اول طبقه ورودی در به حفره این
 همچنین. شود خارج آن از نتوانست کسی و گرفت آتش پناهگاه درهای بودند، خواب در حمله هنگام آن داخل
 63 و زن آنها از نفر 361. سوختند آتش در نفر 048. نداشت وجود نیز نجات برای پناهگاه به ورود امکان
 .نماند جای بر او از اثری هیچ و بود روزه هفت نوزاد یک قربانی کوچکترین. بودند خردسال و کودک نفرشان

 زگشت به فهرستبا
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لشکریان با تزار خداحافظی 338  

 

 خداحافظی تزار با لشکریان
 0907 مارس 05 در قزاق شاهنشاهی گاردِ با دوم نیکالی تزار خداحافظی لحظۀ از نظیربی نگارگری یک

-"ریانلشک با تزار خداحافظی" نام با و شده کشیده ریژنکو پاول توسط 3440 سال در نقاشی این

Прощание Государя с войсками تصویر به را امپراطوری دقیقا نقاشی این. ودشمی شناخته 
 باقی عمرش به دیگر صباح چند داند،می چه کسی و داده دست از را چیزش همه خورده، شکست که کشدمی
 پادشاه به هنوز اما خسته که است کشیده تصویر به را تزار قزاق گارد و 1917 سرد روزهای آن نقاشی،! است
 عوض را روز این خدایش شاید کرده، سجده زمین به قزاق یک که میبینیم نقاشی گوشه در. اند مانده وفادار
 امپراطوری تزار آخرین دوم، نیکالی تزار ...است زده حلقه گاردیان دیگر چشمان در اشک که درحالی کند،
 پهناور قلمرو بر هارومانوف خاندان حکمرانی سال 240 از پس 1917 مارس 15 در هارومانوف خاندان از روسیه
 به روسیه اکتبر کبیر انقالب نیز بعد چندماه و داد دست از را قدرت( پترزبورگ سنت)پتروگراد شهر در روسیه،
 .رسید پیروزی

 
 بازگشت به فهرست
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گرپرسش ذهن   339  

 

 گرذهنِ پرسش
 فلسفی/ سوررئال: آمریکایی/ سبک معاصرِ سازِمجسّمه آلفونو، مایکل: اثری از

 ساز تعمیِق نگاِه مخاطب از سطح به ژرفا است.ر کارهای این مجسمههدف د

 
 بازگشت به فهرست
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چنگال و قاشق با هنری اثر ساخت   324  

 

 با قاشق و چنگال  هنری اثر تِساخ
   Amaru Limachi کاری از 

  هنری زیباییِمادی از اوجِ خالقیّت و ن

 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.facebook.com/groups/120010951980813/permalink/981862965795603/


 

 

حو میعلف، گوَُ دَّزمان،  کند؛ر را م  رد را؛ باد، ر  َلوخف/ ُدِن آرام( شَو) میخائیل  ... پای رفتگان را ِد 

   نسرین میرعکس هنری اثر: 


