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 گنژرا
 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنوماه

 5911/ بهمن 51دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ 
   زیر نظر شورای دبیران

 

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

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

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

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

 نیست. گنژرارِ دیدگاهِ درجِ آراء و نظراتِ نویسندگان، الزاما بیانگ

 با ذکر ماخذ آزاد است. گنژرانقل کلیۀ مطالبِ منتشر شده در 

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

 alleharzhang@gmail.commaj:  گنژرامکاتبۀ مستقیم یا ارسالِ آثار برای 
 arzhang.com-www.mahnameh:  گنژراهای پیشین مطالعه و دانلودِ شماره

 
مردم ایران برای دستیابی به استقالل،آزادی و عدالت  5911های انقالب بهمن سال ها و آماجشراره

 چنان فروزان و پابرجا است! لی و دمکراتیک هماجتماعی در چارچوب حکومتی م
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 52 ....................................................... / ا.طبریرانیا کِیکالس اتِیّادب در یاقتصاد یِها مقوله

 44 ................................ م.امیدی -آ.عثمانی/ میازمندین یطبقات ۀمبارز به ،یدموکراس نجاتِ یبرا

 42 ................................................................. / ف.مسعودییمتعال امر ابتذال و عشق یوضو
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 556 ........................................................................................................... یمعرف و نقد
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 سرسخن

 

فعالیت های ادبی، فرهنگی و هنری، مانند سایر فعالیت های اجتماعی دو کلمه و یا به  ، به همۀما در ایرانِ

 امنیتی! -عبارتی یک عبارت به پسوند اصلی توصیف این فعالیت ها تبدیل شده است: سیاسی

دارد و قابل انتشار نیست. این داستان، این مقاله، این کتاب تحقیقی  "امنیتی –سیاسی "این شعر مشکل 

دارند و قابل انتشار نیستند. جالب است در جایی که رسوایی دزدان و  "امنیتی –سیاسی "مشکل . و..

های جمعی و اجتماعی و اغلب رسمی غارتگران به اصطالح بیت المال با شمارگان میلیونی از طریق رسانه 

نسخه،  155وجود ندارد، اما کتابی با تیراژ  "امنیتی –سیاسی "هیچ مشکل  ،در بین مردم منتشر می شوند

 –سیاسی " نسخه خطر 0555 تا 155نفر ، نشریه ای با شمارگان  5555مقاله ای با خوانندگانی حداکثر 

 !دارند "امنیتی

یی نها لۀ بعد سانسور سردبیران و در مرحلۀخودسانسوری، در وه ۀ نخستلاین برخوردها در وه نتیجۀ

هنری، جدایی از فعالیت های کندن از نوشتن، دوری از کار سانسور رسمی وزارتی است. نتیجۀ آن دل

هنگ و ادب ادبی، هنری، فرهنگی است که روز به روز فرهنگ کشور را نحیف تر، نسل جوان را از فر پیوستۀ

و میدان را برای ایلغار شبه فرهنگ های غیر مردمی مانند لمپنیسم، فرصت طلبی، کتاب سازی و ، تربیگانه

 رویای"زندگی سبک ودر بهترین حالت گسترش فرهنگ های غیر بومی مانند  "جعلی"اشاعه ادبیات 

ن های وتلویزی پربیننده ترین رسانه ها و از طریق انواع سریال های ترکی و هندی و امریکایی از "امریکایی

 ماهواره ای  باز می گذارد. 

در حاکمیت چنین ضوابطی بر فرهنگ کشور است که فیلم ها از نمایش باز می مانند، کتاب ها از انتشار 

محروم می شوند، روزنامه ها از ارائه مقاالت در خور اجتماعی خود داری می کنند و انتشاراتی های پیشرو 

ه و هنرمند و ادیب در خلوت زندان ها از هستی پویای اجتماعی محروم می دست از کار می کشند، و نویسند

 گردند. 
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سود هم به ارزیابی رفتار خود  -سال گذشته هیچگاه حتی از زاویه هزینه  20متولیان فرهنگی کشور در طی 

وانی را بر نپرداخته اند که واقعا به کجا می روند؟ از چه ارزش هایی دفاع می کنند؟ و در دراز مدت چه تا

 ادب کشور تحمیل می کنند. فرهنگ و

*** 

تعداد زحمتکشان را تشکیل می دهند، در این وادی فرهنگی هم از م و به ویژه اکثریت آن ها که حلقۀ پُرمرد

سبد خانوار و افزایش تحمل ناپذیر قیمت ها و ناتوانی از  جامعه اند. به سبب نقصان فزایندۀ محروم ترین های

کاالی فرهنگی کمترین جایی در سبد خانوار ندارد. اگر تا همین چند سال پیش خرید کتاب  معیشت، کفافِ

رایج و  "فرهنگ"ها به سوی  برای کودکان و تشویق آن ها به کتاب خوانی و به طور کلی جذب آن

وحشتناک و خانواده ها سهمی را در این مسیر به کودکان اختصاص می دادند، امروز با گرانی  پذیر بودامکان

پدید شده و در این ایام حاکمیت کرونا و تعطیلی ل، حتی این خرده سهم فرهنگ هم ناو غیر قابل تحم

مدارس، اغلب اوقات کودکان و نوجوانان در فضای مجازی می گذرد که عمال بار چندانی برای کودک فارسی 

 ،"، انضباط ناپذیری"پرخاشگری" گیرند و ازواقب آن درزبان در آن نمی توان یافت. خانواده ها هم با ع

اند ها تعطیلبلند است. اکثر کتابخانهکودکان  و نوجوانان دادشان به آسمان  "تهاجمی روحیۀ"و  "گستاخی"

عمال از  ،و خانواده هایی که ناتوانی خرید خود را با گرفتن کتاب از کتابخانه های عمومی جبران می کردند

منبع حداقلی تامین کتاب دستشان کوتاه شده و نوجوانان هم از این  و کودکان این امکان هم محروم شده

 است.  

*** 

بهمن، ماهِ انسان های هنرمند و نویسنده بسیاری است. این ماه با زادروز و سالمرگ بسییاری از نویسیندگان   

وروی، مصادف بود که برخی از آن ها عبارتند از: درگذشیت لنیین نویسینده و نهرییه پیرداز و بنیانگیذار شی       

درگذشت آنتونیوگرامشی نویسنده و اندیشه پرداز ایتالیایی، درگذشت عارف قزوینی، درگذشیت دکتیر تقیی    

ارانی، زادروز احسان طبری، درگذشت سیاوش کسرایی، سالمرگ فروغ فرخزاد، خسرو گلسیرخی، ویرجینییا   

گ پوشیکین، درگذشیت   ، زادروز چخیوف و سیالمر  ولف نویسنده معروف، خوزه مارتی اندیشه پیرداز کوبیایی  

برتراند راسل، درگذشت عبدالرحمان منیف نویسنده برجسته سوری، درگذشت داستایوفسیکی، تولید صیاد     

شماری از اعضای تحریرییه  توقیف همچنین با  ،ماه. این ..هدایت، درگذشت اونوره دو بالزاک، و بسیاری دیگر

 خبرگزاری ایلنا با حکم قضایی در محل کارشان های روزنامه های شر ، اعتماد، آرمان، بهار، مجله آسمان و

در تمام حوزه هیای   "امنیتی -سیاسی"نیز مصادف بود که خود نشانگر حاکمیت همان عبارت  15در بهمن 

 !امروز ماست زیستِ
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 ذهنی و عینی - هنر در ایماژ
 پیوند.م.ک: برگردان/ زیس آونر: نویسنده

 ("علمی هنرشناسی هایپایه" کتاب دوم فصل از سوم بخش)

 
 ای از نمایشنامۀ تراژیک هملت، اثر ویلیام شکسپیرنقاشی صحنه

 

 عینی عناصرِ ارگانیک وحدتِ هنری، ایماژِ

(Objective) ذهنی و (Subjective) است .

 از مستقیماً که هستند عناصری عینی، عناصرِ

 ذهنی عناصرِ و اند،شده گرفته واقعی جهانِ

 ایماژ به هنرمند خلّاقِ تفکرِ که هستند هاییجنبه

 هایپدیده آن عینی عناصرِ. است کرده اضافه

 کرد بازآفرینی را آنها توانمی که هستند واقعی

 ها،ستیزه ها،شخصیت زندگی، خودِ تصاویر نظیر

 آن همه خالصه و انسان درونی جهانِ شرایط،

. دارند قرار هنرمند آگاهیِ از بیرون که چیزهایی

 تفکّراتِ و تجارب از اندعبارت ذهنی عناصرِ

 شده، توصیف هایپدیده با او رابطۀ هنرمند،

 به نسبت او بینشِ و هاپدیده این از او ارزیابی

 انعکاس تنهانه هنری ایماژِ هر. هاآن

 از کهبل است، زندگی از خاصّی "هایگوشه"

 ایماژ، هر شتِپ. است هنرمند خودِ تصویرِ جهتی

 ذهنی، عاملِ. است خوابیده آن آفرینندۀ همیشه

 است. هنرمند یک خالقیّتِ و اصالت نشانۀ

 عناصرِ به توجّهیبی در تواندمی هم رئالیسم، از انحراف

 عناصرِ به اعتنایی بی در هم کند، پیدا تجلّی عینی

 با سازگارشدن در ناتوانی عینی، عناصرِ تحریفِ. ذهنی

 یا شوندمی گرفته واقعی زندگی از که لحیمصا منطقِ
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 منجر فرمالیسم گوناگون مهاهرِ به ها،آن از نفرت

 از باالتر یا ذهنی گیریجهت بودنِ نامشخص. شودمی

 برخوردِ به را نویسنده ذهنی، گیریجهت فقدانِ آن،

 حالت، دو هر در. کشاندمی واقعیات با ناتورالیستی

 معنای و دهدمی تدس از را خود انسجامِ ایماژ

 گردد.می تضعیف یا نابود آن تیکِاستِه و ایدئولوژیک

 با مخالفت به نهر این با فرمالیست تیکِاسته علمای

 هنر، که خیزندبرمی انعکاس ماتریالیستی تئوری

 هنرمند الضمیرِمافی بیانِ کهبل نیست، زندگی انعکاسِ

 تیکِتهاس در خود افراطیِ شکلِ در نهر نقطه این. است

 که است کرده پیدا تجلّی (Decadence) انحطاط

 اندیشۀ و است زندگی از مستقل کامالً هنر است مدّعی

 کامالً (Entity) موجودی ایماژها، در شده بیان

 است. مستقل

 آلیستیایده و ذهنی تفسیرِ این ماتریالیستی تیکِاسته

 بیانِ" صرفاً ایماژ،. شمارد می مردود قاطعانه را هنر

 که نیست هنرمند آگاهیِ جریانِ یا "الضمیرمافی

 درجۀ در کهبل دارد، وجود بیرونی دنیای از مستقل

 هنری دیدِ با که است عینی زندگی از تصویری اول،

 بیانِ که نیست تردیدی. است شده بازآفرینی

 را اثر یک محتوای از بخشی هنرمند الضمیرِمافی

 متصوّر هنری ثرِا یک وجود آن بدون و دهدمی تشکیل

 از عناصری حتی هنری آثارِ از بسیاری عالوهبه. نیست

 این اما. دربردارند نیز را هنرمند خودِ زندگی سرگذشتِ

 اجتماعی مضامینِ و معانی که نیست معنی بدان سخن

 این. داد تقلیل عناصر این به توانمی را اثر یک

 می محدود زیادی حدودِ تا را اثر یک ماهیّتِ برخورد،

 انحراف به راآن واقع در و کاهدمی آن غنای سازد، از

 فیلمِ قهرمانِ منتقدین، از بعضی. کشاندمی

 از تصویری را فلینی  (otto e mezzo)  ونیمهشت

 زیادی جزئیاتِ فیلم در البته. اندکرده تلقی فلینی خودِ

 تطبیق فلینی خود زندگی حوادثِ با که دارند وجود

 هاآن استنادبه که دارد وجود هاییزمینه و کنندمی

 تلقی کارگردان اعترافِ حدّ در چیزی را فیلم توانمی

 منتقدین نهرِ این به دارد حق کامال فلینی امّا، کرد،

 و ایدئولوژیک اهمیتِ زیرا باشد داشته اعتراض

 بسیار آن مضامینِ که است این در فیلم این تیکِاسته

 و است کارگردان ودِخ سرگذشت مضامینِ از تروسیع

 از که را هنرمند که کندمی توجه مسائلی به فیلم

 این. دهدمی آزار است، برخوردار متناقضی بینیجهان

 هر که روحی بحرانِ یک از است عمیقی تصویرِ فیلم

 از آکنده و غیرانسانی جامعۀ یک در صمیمی هنرمندِ

 . شد خواهد روبرو آن با زود یا دیر تناقض،

 
 در هنرمند توانایی به فیلم این ارزشِ با عناصرِ البته،

 تجاربِ گسترش زندگی، مهمِ هایپدیده بندیجمع

 مربوط عامّ مسائل با کردننرم پنجه و دست و خود

 را نیموهشت فیلم محتوای تمام که منتقدی. شودمی

 به تنها نه آورد،می پایین فلینی شخصی اعترافِ حدّ تا

 زند.می لطمه نیز نندهبی به کهبل هنرمند،

 و ایدئولوژیک دیدگاهِ هنرمند، یک اثرِ در ذهنی عاملِ

 بینیجهان توسط او، خال ِ فعالیتِ و هنرمند تیکِاسته

 در هنرمند یک اثر در ذهنی عاملِ. گیرد می شکل او

 اجتماعی ساختارِ گرِنمایش او، عصرِ ثمرۀ نهایی، تحلیلِ

 ایدئولوژی و روانی ختِسا گربیان و او، پیرامون جهانِ

 سرانجام تیک،استه لحاظِ از هنرمند بینیجهان. اوست

 کند.می پیدا انعکاس او ذهنی برخوردِ در
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 برخوردی خود آثار در همیشه استعداد با هنرمندانِ

 با برخورد در پوشکین مثالً. کنندمی اتخاذ فردی

 اثر چند بخشِالهام که ژواندون معروف افسانه

 عناصر از بعضی فقط است، بوده جهان دبیاتِا برجسته

 The) سنگی مهمانِ منهوم تراژدی در را آن

Stone Guest) ژواندون از و گیردمی کار به 

 کهحالی در. دهد می ارائه اصیل و نو کامال شخصیتی

. کندمی خلق هجوآمیز کمدیِ یک موضوع این از مولیر

 که یندآفرمی منهومی تراژدیِ آن اساس بر پوشکین

 نیافتنی دست آرمانِ وجویجست در دائماً آن قهرمان

 کامالً قلمروی از برخورد این دیگر نمونه. است زیبایی

 هاینام به است روسی بزرگ بالرینِ دو هنر متفاوت،

 Galina) اوالنوا گالینا و (Anna Pavlova) آناپاولوا

Ulanova)  قو هاآن دوی هر که (Cygne) سن اثر 

 فرانسوی معروف آهنگساز ،(Saint-Saens) سانس

 در ولیکن اند،رقصیده را 05 قرن اوائل و 51 قرن در

 از را هاآن تلقّی طرز انعکاسِ هاآن از کدام هر رقص

 حسّ این خود رقصِ در پاولوا. کنیممی مشاهده زندگی

 مرگ و فناست به محکوم انسان که کندمی بیان را

 مرگ اوالنوا کهحالی در اوست، ناپذیراجتناب سرنوشتِ

 نیروهای از و خیزدمی بر مبارزه به آن با پذیرد، نمی را

 کند.می دفاع زندگی

 تئاتر منتقد ،(Harold Hobson) هارولد هابس

 سال در که آلبالو باغِ اجرای بررسی برای انگلیسی،

 روی به لندن در مسکو هنری تئاتر توسط 511۱

 کار به را شکوفهپُر باغِ گویای عنوان آمد، صحنه

 دنیای سوگِ به انگلیسی اجرای: گویدمی و بردمی

 به شوروی اجرای که حالی در است نشسته قدیم

 بینانۀخوش حالت. است نوین دنیای ظهورِ انتهار

 ایتازه افقِ راستی به چخوف آثار از تئاتر این اجراهای

 نه و گشود،می انگلیسی تماشاگرانِ دیدگان مقابل در

 در کهبل انگلیسی، تماشاگران دیدگان مقابل رد تنها

 زنان بینیجهان تفاوت. تماشاگران همۀ دیدگان مقابل

 انواع وجود داشتند، شرکت اجراها این در که مردانی و

 کنیم،می مشاهده هاآن در که را هنری تفکّرِ متفاوت

 کنند.می تبیین

 خالقیّتِ سبکِ در هنرمند یک آثار در ذهنی عاملِ

 (M.Kedrov) کِدروف.م. کندمی پیدا تجلّی او یفرد

 تمرین ضمن در شوروی، برجسته کارگردان

 هایشخصیت بین مسکو، هنری تئاتر در اینمایشنامه

 او. آوردمی عمل در جالبی مقایسه چخوف و شکسپیر

 دو هر: دهدمی تذکر جاآن در حاضر همکاران به

 اندردهک خلق رئالیستی هایشخصیت نویس نمایشنامه

 ولیکن است؛ یکی حوادث منطقِ دو، هر آثارِ در و

 هاآن وقوع سرعتِ در و حوادث تراکمِ در هاآن تفاوتِ

 سرعتِ به تصمیمات شکسپیر هاینمایشنامه در. است

 کهحالی در. آیندمی در اجرا به و شوندمی گرفته بر 

 یک دربارۀ گرفتن تصمیم برای شکسپیر هایشخصیت

 هایشخصیت دارند، احتیاج لحهه یک به موضوع

 پردۀ یک به موضوع همان با رودررویی در چخوف

 اعمال شکسپیر هایشخصیت در. نیازمندند کامل

 در کهحالی در است؛ متمرکز زیادی العادهفو 

 ظرایف و مضمون مهمّ، مسئلۀ چخوف هایشخصیت

 هاست.آن

 
 خاص شیوه سبک،: نویسدمی (Stendhal) استاندال

 فقط که است مشترک موضوعات بیانِ در هنرمند هر

 جستجوی در هنرمندی هر. دارد اختصاص او خود به
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 تاثیرِ مردم ذهنِ در هاآن کمک به تا است وسایلی

 ترینعمده او نهر به که تاثیری آورد، وجود به خاصّ

 که بگوید داشت حق استاندال. اوست نقاشیِ وظیفۀ

 که است این معنی به رافائل سبکِ مثالً کردنِ احساس

 نحوه در و او، طراحی ِفنّ در او، هایروشن سایه در

 کنیم. پیدا را او روحِ تارهای هارنگ از او استفاده

 می پیدا هنرمندی هر هایآفریده در روح تارهای این

 از که هنرمندانی هایآفریده در جمله از: شود

 نهراتِ دارای کنند،می تبعیت واحدی ایدئولوژی

 خالصه، و هستند مشابهی فلسفی اعتقاداتِ و اسیسی

 بینیجهان

 همۀ در هاآن

 هایزمینه

 هم با اساسی

. دارند انطبا 

 حال،این با

 هنرمندی هیچ

 و) نیست

 تواندنمی

. دریابد دیگر هنرمندی مثل دقیقاً را جهان که( باشد

 و زندگی از هنرمند یک تجاربِ همۀ دریافت، این

 او، تیکِاسته تمایالتِ او، خالقیا هایگرایش ازهنر،

 هایآرمان و هاسلیقه عالئق، او، عاطفی هایحسّاسیت

 او خالقیّتِ در که را چیزهایی آن همه خالصه، و او،

 همین دقیقا. گیردبرمی در یابد،می تحقّق

 به منحصر اصالتی هنری، اثرِ یک به که هاستخصیصه

 . بخشدمی فرد

 Grigori) نتیفکوز گریگوری هاملتِ اگر

Kozintsef) الیویه لورنس سر هاملتِ با را (Sir 

Laurence Olivier)  که یابیمدرمی کنیم، مقایسه 

 نشأت هاآن کارگردانانِ بینیجهان از هاآن هایتفاوت

 لحهه یک در را هاملت الیویه، فیلمِ پایان در. گیردمی

 در درباریان که بینیممی دانمارک پادشاهی تختِ در

 این. اندآورده فرود سر کُرنِش عالمتِ به او مقابلِ

 موقعیتی و هاملت بین تضاد که دهدمی نشان صحنه

. است یافته فیصله یابد، می آن در را خود او که

 فیلمِ ایماژی ساختارِ و ایدئولوژیک فضای مجموعۀ

. سازد می غیرممکن را ایصحنه چنین وجود شوروی،

 بازیگر ،(Smoktanovsky) اسموکتونوسکی  هاملتِ

 ترتیببه که (Elsinore) السینور قصر و هاملت، نقش

 هستند، غیرانسانی جامعۀ و انسانیت گرِنمایش

 دو با تنها نه هافیلم این در. اندالجمعمانعۀ و ناسازگار

 دو با کهبل موضوع، یک با جداگانه هنری برخوردِ

 هستیم. روبرو ایدئولوژی دو و زندگی فلسفۀ

 توستاناگف( چخوف اثر) خواهرِ سه اجرای وقتی مّاا

(Tovstonogov)  پر اجرای با را لنینگراد تئاتر در 

 زمینه کنیم،می مقایسه مسکو هنری تئاتر در آن آوازه

 بینیجهان در نباید را متفاوت برخوردِ دو این

-Nemirovich) دانچنکو  نمیروویچ و توستاناگف

Danchenko)، اشاره قبال که یطورهمان کهبل 

 جهان از آنان دریافتِ و استعداد در باید کردیم،

 زندگی از هاآن متفاوت تجاربِ در یعنی. کنیم جستجو

 و آنان متفاوتِ عاطفی وضعِ و روانی ساختِ در هنر، و

 علیه بر ما مبارزه هایسال تجاربِ اگر واقع در. غیره

 وجود مبارزه این در ما تاریخی پیروزی و نازیسم

 آن در که توستاناگف اجرای در نهفته برداشتِ نداشت،

 قدرتی با انسان عهمتِ و جهان در انسان سرنوشتِ

 نبود. متصوّر وجه هیچ به اندازد،می طنین تمام

 قبلی هایبرداشت که است توستاناگف افتخارات از این

 انعکاس او اجرای در -هابرداشت ترینعالی ولو-

 کهبل هنری، ایماژِ هاتن نه

 وحدتِ با نیز ایماژ این دریافت

 شکل ذهنی و عینی عواملِ

 حدود تا واقعیت این. گیردمی

 در چرا که دهدمی نشان زیادی

 و ایماژها هنری، هایفعالیت

 روشن کامال همیشه هاشخصیت

 .شوند نمی تصویر دقیق و
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 برداشتِ کارگردان آن، در که اجرایی اند؛نیافته

 و گذاردمی نمایش به را جدیدی هنری و ایدئولوژیک

 کند.می دفاع برداشت این از

 آثارِ ذهنیِ عناصرِ چگونه که سازدمی روشن مثال این

 بینیجهان هایتفاوت توسط اول وهله در هنرمندان

 که هنرمندانی آثارِ مقایسه اما ؛.گیردمی شکل آنان

 غنای و تنوّع از را ما دارند، سانییک بینیِجهان

 نشان و سازدمی آگاه هنری استعدادِ ناپذیرپایان

 چه از واقعی، جهانِ از هنرمند یک تلقّیِ که دهدمی

 است. برخوردار متعدّدی هایظرافت و هارویه

 با هنرمند یک آثار در ذهنی عاملِ حال،این با

 ستیوکری. ندارد ارتباطی گونه هیچ گراییذهنی

 هنری منتقد ،(Khristyv Goranov) گورانوف

 نهری چنین برای که سازدمی خاطرنشان بلغاری،

 پنداشتن یکی که زیرا ندارد وجود ایزمینه گونههیچ

 عنصرِ تضمینِ خاطربه گرایی،ذهن و ذهنی عاملِ

. شودمی منجر گراییذهنی تسلّطِ به نهایت در ذهنی،

 و ذهنی عاملِ و نیست زجای مفهوم دو این کردن قاطی

 گرایی،ذهنی هستند الجمعمانعۀ مفهوم دو گراییذهن

 حقیقتِ از او انحراف هنرمند، خالقیّتِ در مرج و هرج

 جهانِ عینی قوانینِ با شدن سازگار از او نفرتِ زندگی،

 و زندگی، از شده گرفته مصالحِ درونی منطقِ و واقعی

 منطقِ و قوانین نای با شدن سازگار در او ناتوانی یا

 نادرست هایتعمیم به گراییذهنی است، درونی

 از طرحِ چارچوبِ در را زندگی کوشدمی و انجامدمی

 گراییذهنی در. سازد محدود ایشده تعیین پیش

 یک شرایط یا (5)نمایشی هایشخصیّت برای جایی

 هاستیزه نگرش، نوع این در. ندارد وجود خاصّ محیطِ

 زندگی برعکس، کهبل نیستند، زندگی مطالعه محصولِ

 هایطرح با تا شودمی کاریدست مصنوعی صورت به

 گراییذهنی.  باشد داشته مطابقت شده تعیین پیش از

 گرفتن نادیده با که است نادرستی هایاندیشه نتیجه

 جهانِ درونِ عینی هایبستگیهم و هنر عینیِ قوانینِ

 سازند.می نابود را هنر واقعی،

 برخوردار درخشان استعدادِ از که هنرمندی یحت

 شود،می واقع گراییذهنی نفوذِ معرض در وقتی است،

 درگیرشدن و خود ایماژِ هنری کلیّتِ پاشیدن هم از با

 گیردمی قرار نابودی خطر در حل، غیرقابل تضادهای با

 و نویسندگان آثار. زندمی لطمه خود اثر به کمدست یا

 نیستند، مستثنی قاعده این از زنی بزرگ هنرمندان

 که داستایوسکی برجستۀ اثر تسخیرشدگان مانند

 دی اوایل و ۰5 دهه اواخر در را روسیه جامعه بحرانِ

 . سازدمی منعکس گذشته قرن ۰5 دهه

 هاآن روانی وضع که است هاییشخصیت دارای اثر این

 حاوی حالعین در ولی است، شده ترسیم جالب بسیار

 رازنوشینتسی تصویرِ نحوه از که است درستینا نکاتِ

(Raznichintsy)  پایینی قشرهای به که انقالبی 

 بندپای آرمانی یا اصول به دارد، تعلق متوسط طبقه

 نشات است، اجتماعی هایشرارت حاملِ و نیست

 هایتعمیم و تضادها از آکنده داستانِ این. گیردمی

 روشنفکران گاننمایند بهترین که جانبهیک و نادرست

 اجتماعی خدماتِ ِحقّ در ناسزایی را آن روسیه انقالبی

 وقتی چگونه که دهدمی نشان اند،کرده تلقی خود

 جانشینِ را ذهنی و نادرست هایاندیشه هنرمندی

 لطماتِ خود اثر به سازد، می زندگی عینی تصویرِ

 (4).کندمی وارد زیادی

 هایاندیشه از را خود است الزم هنرمند یک برای

 تحمّل را نادرستی هنر،. سازد رها ذهنی و نادرست

. ناپذیرندآشتی مقوله دو گراییذهنی و هنر. کندنمی

 بتواند هنرمند که است این در هنری استعدادِ قدرتِ
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ِ حسّ برهاند، نادرست ذهنیِ هایبرداشت از را خود

 مصالحی منطقِ از و بخشد تعالی را خود جوییحقیقت

 اگر حتی کند، پیروی است گرفته واقعی زندگی از که

 "خود آوایِ گلویِ فشردنِ" به مایاکوفسکی قول به

 شود. منجر

 هایدرس بزرگ هنرمندان سخنان از زمینه این در

 آمیزشوخی سخن این از مثالً آموخت؛ توانمی مفیدی

 تاتیانا او قهرمان ازدواج گویدمی که پوشکین

(Tatyana) است بوده انگیزشگفت  کامالً او برای 

 شعر ۱ فصل Yevgeni Onegin آنیگین یِوگِنی)

 کند،می اشاره سطور این به وقتی نیز تولستوی(. 05

 از یا همیشه، نیز او هایشخصیت که کندمی اضافه

 تولستوی مخصوصا اند،نبوده او اراده تابعِ لحاظ، همه

 ورونسکی خودکشی که کندمی اشاره نکته این به

(Vronsky) کارِنین با صحبت از بعد (Karenin) 

 اندیشه این. است بوده غیرمترقّبه او برای کامالً

 هایشخصیت که رساندمی نتیجه این به را تولستوی

 عمل کند، می حکم منطق که چنانآن او هایداستان

 نهر در هنرمند چهآن با عمل، این کهاین ولو کنندمی

 باشد. متفاوت است داشته

 انعکاس توانایی این در هنرمند یک استعداد میزانِ

 فرا گوش حقیقت صدای به حد چه تا که یابدمی

 و ایماژها تحمیلی پرورشِ از حد چه تا دهد،می

 یا نیست، سازگار هاآن ذاتیِ طبیعتِ با که هاشخصیت

 و کند،می پرهیز تصنّعی ساختارهای به پرداختن از

 ایماژِ یا شخصیت دگیزن فرایندِ به حد چه تا باالخره،

 جواب در فاکنر ویلیام. دهدمی نشان حسّاسیت خود

 تجلّیاتِ از ناشی او هایشخصیت اعمالِ آیا کهاین

 ترجیح من: گویدمی اوست، ناخودآگاهِ احساساتِ

 خلق که هاییشخصیت که کنم فکر چنین دهممی

 نیازها بتوانند که دارند انطبا  زندگی با قدرآن ام،کرده

 او. دهند جهت و کنند تعیین پیش از را خود اعمال و

 تجاربِ نتیجه هاشخصیت این رفتار که پذیردمی

 که کندمی یادآوری ولی هستند، او زندگی

 و دهندمی شکل را هاداستان طرحِ خود، ها،شخصیت

 به فقط موارد گونهاین در و کنند،می عمل مستقل

 رشته به را هاآن هایگفته که دارند احتیاج کسی

 درآورد. تحریر

 
 فقط هنرمند کنند،می عمل مستقل هاشخصیت

 این آورد می در تحریر رشته به را هاآن هایگفته

 منطقِ که معنی این به است؟ معنایی چه به سخن

 هایبوالهوسی از تواندنمی هاشخصیت زندگی

 کند. تبعیت گرایانهذهنی

 تبدیلِ و واقعی زندگی در تجسّس حال،این با

 هنری، ایماژهای و هاشخصیت به آن هایپدیده

 انجام باید هنرمند که است ایپیچیده کارهای مستلزم

 و تیکاسته فردیّتِ و هنرمند یک خلّا ِ فعالیتِ. دهد

 عناصرِ در او، اجتماعیِ  (Attitude) هایگرایش

 است معنی بدان سخن این. یابدمی تجلّی او آثارِ ذهنی
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 عینی محتوای ذاتی اجزاءِ از یکی ذهنی عاملِ که

 است. هاشخصیت یا ایماژها

 با نیز ایماژ این دریافت کهبل هنری، ایماژِ تنها نه

 این. گیردمی شکل ذهنی و عینی عواملِ وحدتِ

 در چرا که دهدمی نشان زیادی حدود تا واقعیت

 کامال همیشه هاشخصیت و ایماژها هنری، هایفعالیت

 هنری، اثرِ یک در. شوند نمی تصویر دقیق و روشن

 از که تصویری گاهی دارد، وجود هاییشکاف غالباً

 گاهی نیست، دقیق کافی ِحدّ به شودمی ارائه زندگی

 جواب هاآن به کهآن یا کندمی طرح را مسائلی هنرمند

 هنری اثرِ که تخیّلی است امیدوار او حال،این با دهد؛

 سازد قادر را او آورد، می وجود به خود مخاطبِ در

 خواننده، وقتی. کند بازی را هنرمند همکارِ نقشِ

 است آفریده هنرمند که را ایماژی ای،شنونده یا بیننده

 را هنرمند کارِ خود تخیّلِ با واقع در یابد، می در

  وارد را هاییجنبه هنرمند اثرِ به. کندمی تکمیل

 بینشِ فزودنا با هاست،آن فاقدِ هنوز اثر که کندمی

 با و دهدمی گسترش را زندگی انعکاسِ محدوده خود،

 را هنرمند ذهنی عنصرِ خود، ذهنیِ عنصرِ کردن اضافه

 طبیعتی همیشه هنر، راستینِ دریافتِ. کندمی تکمیل

 دارد. خلّا  و فعّال

 
 ها:نوشتپی
 که گرددمی اطال  هاشنامهنمای هایشخصیت گونهآن به (Dramatis Personae) نمایشی هایشخصیت  -5

 کنندمی تعیین هاموقعیت و شرایط این را رفتارشان و اعمال و هستند خود هایموقعیت و شرایط به مقیّد
  (مترجم)
 معاصرانِ توسط که شودنمی ارزیابی صورت همان به دقیقاً( The Possessed) تسخیرشدگان امروزه -4

 داده رخ تغییراتی داستان واقعیِ مضامینِ در که نیست معنی بدان خنس این ولی شد،می ارزیابی داستایوسکی
 (مولف) است

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به آغاز
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 ایران کالسیکِ اتِدر ادبیّ اقتصادی مقوله هایِ

 احسان طبری

 
 

کالسیک ایران که در طی  منثور و منظوم ادبیاتِ آثارِ

شده بسیار متنوع است .  نزدیک به هزار سال پدید

این آثار بی شک در عین حال اسناد معتبری است 

ی اخیر کشور ما و به طور برای شناخت تاریخ ده سده

ی سنتی ایران که کلی برای آشنایی دقیق با جامعه

تر از این ده سده با تغییرات کمابیش در این بسی بیش

ـ آب و خاک دوام آورده و آمیزه ای از نظام اربابی 

 داری و پدر ساالری همراه با استبدادِرعیتی، غالم

 خراج بوده است. شرقی و نظامِ

این آثار را می توان از زاویه های گوناگون بررسی کرد: 

ادبی و لغوی، فلسفی و ایدئولوژیک، تاریخی و جامعه 

ی اجمالی شناسی و غیره. نگارنده یک بار به مطالعه

ایران در  ثور و منظومِادبی من ترین آثارِبرخی از مهم

ها و مسایل اقتصادی دست زد و جست و جوی مقوله

این بررسی اجمالی را چنان که این نوشته نشان خواهد 

 است. نیافته فایدهداد، بی

اقتصاد به  دانشِ ،های میانیکه در سدهتوضیح آن

ن نبوده است و برخی مسایل معنای امروزی ما مدوّ

 تدبیرِ»، « مَدَن سیاستِ»د مانن« علومی»اقتصادی در 

 حکمتِ»ی که اجزای سه گانه« اخالق علمِ»و « منزل

)یکی از دو بخش فلسفه( بوده اند، مطرح می « عملی

ما زندگی با  شده است. ولی از آن جا که در ادبیاتِ

 آمیزی خود بازتاب یافته است، حیاتِرنگ تمامِ

ی ی اجتماعی به ناچار بازتاباقتصادی و هستی مادّ

هایی چون کاال، ی مقولهروشن و برجسته دارد و درباره

ی کار و تقسیم ارزش، قیمت، پول، بازرگانی و مبادله

کار، مزد، فقر و ثروت و امثال آن در این آثار می توان 

اطالعات فراوان و گاه جالب و شگفت آوری به دست 

  آورد.

بررسی حاضر به ناچار یک بررسی جامع نیست، بلکه 

کار آزمایشی است. بررسی جامع می تواند، هم نوعی 

مطالبی را که ما بدان پرداخته ایم روشن تر سازد و هم 

مسایل تازه تری را مطرح نماید. درباره ی مسایل طرح 
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شده در این نوشته از جهت تحلیل علمی و طبقاتی 

سخن ِبسیاری می شد گفت، ولی با توجه به حجم 

ت و آوردن نمونه هایی مقاله، ما به ذکر مهم ترین نکا

چند از آثار ادبی بسنده کردیم، در این امید که 

خواننده ی وارد، خود از این یادآوری ها سر رشته ی 

مطلب را به دست می آورد و مطلب را در نزد خود با 

تفصیل تجزیه و تحلیل می کند. در تنظیم مسایل نیز 

شیوه ی ما آن بوده است که نخست به مباحث عام تر 

ردازیم و سپس وارد مسایل مشخص تر بشویم، در بپ

این امید که این شیوه، آشنایی با این نوشته را برای 

 خواننده آسان تر می کند.

 

 فقر و ثروت 
ی ایران پیوسته کشوری غنی و سرشار از هخطّ

مفاخره  محصوالت طبیعی و صنعتی بوده و این سخنانِ

حمل بر را نباید  گرشاسب نامه در اسدی توسی آمیز

  اغرا  کرد:

 ز کان شبه و ز کل سیم و زر / ز پوالد و فیروزه و از گهر

هم از دیبه و جامه گونه گون / به ایران همه هست از 

 ایدر فزون

ولی این سرزمین ثروت خیز به علت نهام های اجتماعی 

نعمات خود را  ،ظالمانه ای که در آن برقرار بوده است

ثروت بودند نمی داشت. در  ارزانی کسانی که آفرینندگان

  تصریح می شود که:« آداب السلطنه و الوزاره»کتاب 

 «.پادشاه است و کلید آن به دست رعیت زمین گنجِ»

  و در حق رعیت نیز مثل سایری بود که می گوید:

قالی را تا بزنید گرد پس می دهد و رعیت را تا بزنید »

 «پول

ن فیزیوکرات اقتصاددانا« تورگو»و « کته»حتا پیش از 

« مرکانتلیست ها»سده ی هجدهم میالدی که بر خالف 

یا سوداگران ) که بازرگانی را منبع ثروت می شمردند( 

طبیعت و زمین را چنین منبعی می انگاشتند، در آثار 

شاعران ما به اهمیت این موضوع به مثابه منبع عمده ی 

که با جماعت  ابن یمین فریومدی ثروت توجه شده است.

اعت پیشه سر و کار داشت در واقع این حکم را که می زر

تأیید می کند و « التمسوالرز  فی خبایا االرض»گوید 

  می نویسد :

جستن گوگرد احمد، عمر ضایع کردن است / زور بر 

 (5خاک سیه آور که یکسر کیمیاست )

درباره ی این که فقر یا ثروت کدام به تر است، در 

ثروت را و برخی فقر را به  ادبیات ما بحثی هست. برخی

عارف و صوفی می  ابوسعید مهنه ای تر شمرده اند. حتا

 گفت:

تر که فقر، که غنا صفت باری تعالی است و غنا فاضل»

 « .فقر بر وی روانه

که در این زمینه مانند دیگر زمینه ها نهریاتی  سعدی

گاه سخت متناقض داده است. در ذم فقر و مدح ثروت از 

  ید :جمله می گو

مشغول کفاف از دولت عفاف محروم است و ملک »

 «قناعت زیر نگین رز  معلوم

هم در خطاب به درویشی که در مدح درویشی و فقر داد 

  سخن می داد گفته است :

توانگران را وقف است و نذر و مهمانی / زکات و فطره و 

 اعتا  و هدی و قربانی

دو رکعت  توکی به نعمت ایشان را که نتوانی / جز این

 آن هم به صد پریشانی

در معایب فقر مطالبی دارد که طنز و « مرزبان نامه»

گوازه آن پنهان نیست و در واقع نویسنده در نکوهش 

  ثروت سخن می گوید. از جمله می نویسد:

مرد مقل حال را به وقت گفتار، اگر دُر چکاند » 

 بسیارگوی شمرند، اگر مراعاتی نماید سپاس ندارند، اگر

مُواساتی ورزد مقبول نیفتند، اگر حلیم بود به بدلی 

منسوب شود، اگر تجاسر کند به دیوانگی موسوم گردد. 

باز مرد توانگر را چون اندک هنری بود آن را بزرگ دارند 

اگر اندک دهشی از او بینند شکر و ثنای بسیار گویند، 

اگر بخیل باشد کدخدا سر و دانا گویند و اگر سخنی نه 

ه گوید به صد تأویل و تعلیل آن را نیکو و شایسته بر وج

  (0«. )گردانند
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  نیز در نکوهش فقر و فقیران می گوید: اسدی

کسی نیست بدبخت و کم بودتر / ز درویش نادان دل 

 خیره سر

که نه چیز دارد، نه دانش، نه رای / نژندیست بهره ش به 

 (9هر دو سرای )

خواجه  اده اند.ولی کسانی فقر را بر ثروت ترجیح نه

  می گوید :« مناجات نامه»در  عبداهلل انصاری

 «علم بر سر، تاج است و مال بر گردن، غُل»

  می گوید : نهامی

فراوان خزینه فراوان غم است / کم اندوه آن را که دنیا 

  کم است

سعدی آسودگی بی چیزان و مُغِالن را بدین شکل 

  توصیف می کند:

خر به زیر بارم / نه خداوند  نه بر اشتری سوارم نه چو

  رعیت نه غالم شهریارم

غم موجود و پریشانی معدوم ندارم / نفسی می کشم 

 آسوده و عمری به سرآرم

 و نیز می گوید :

قارون گرفتمت که شدی در توانگری / سگ نیز با قالده 

  زرین همان سگ است

و شاعر دیگری نداری را لباس عافیت می داند نه دارایی 

 را:

نین زربفت وقت سوختن گفتار به دارایی / ندارایی چ

 لباس عافیت باشد نه دارایی

می گوید: هر که تهی کیسه تر است آسوده تر  نهامی

است و از پی کاروان که خطر دزدان و حرامیان آن را 

تهدید می کند، تهی دستان شاد و ایمن می روند 

 می گوید: مرد عارف مال گرد نمی آورد و لذا سعدی و

خاطرش مشوش نیست ولی دارندگان متاع به ناچار از 

  (2دزد می ترسند .)

سرانجام درباره این که ثروت مایه ی اعتبار و شخصیت 

انسان است یا برعکس انسان بر ثروت مقدم است نیز 

شاعران ما گاه نهریات متفاوتی می دهند. از 

چنین « چیز» یا « خواسته»در وصف  فردوسی جمله

 می گوید :

پرسید دیگر که از خواسته / چه دانی که دارد دل ب

  آراسته

چنین داد پاسخ که مردم به چیز / گرامی است گر چیز 

 خوار است نیز

اگر نیستت چیز لختی بوَرز / که بی چیز را کس ندارند 

 ارز

مروت نباید اگر چیز نیست / همان جان نزد کَسَت نیز 

 نیست

ن آراسته است و بر آن است که جهان به انسا اسدی ولی

 ارزش خواسته و چیز نیز از اوست:

زمانه به مردم شد آراسته / وز او ارج گیرد همی خواسته 

(1) 

یکی دیگر از مباحثی که در زمینه ی فقر و ثروت در آثار 

ادبی ما دیده می شود ابراز حیرت از فاصله ایست که از 

این جهت بین مردم وجود دارد و یا آن چیزی که 

نام نهاده « سر تبعیض»یا « تبعیض»آن را اصطالحن 

اند. اگر خداوند عادل است پس چه گونه چنین افراط و 

تفریطی را روا داشته و گروهی را غرقه در نعمات و جمع 

کثیری را محروم از اولیه ترین حوایج زندگی پسندیده 

 با خشم تمام می نویسد: مسعود سعد سلمان است.

ورنه بگشودمیش بند از نرسد دست من به چرخ بلند / 

  بند

قسمتی کرد سخت ناهموار / بیش و کم در میان خلق 

 (۰افکند )

این نیابد همی به رنج پالس / وان نپوشد همی ز ناز 

  پرند

  می گوید : بابا طاهر عریان همدانی یا

اگر دستم رسد بر چرخ گردون / از او پرسم که این 

 چونست و آن چون

نعمت / دگر را نان جون آلوده  یکی را داده ای صد ناز و

 در خون

تبعیض را در مقیاس وسیعی  ناصر خسرو علوی قبادیانی

مطرح می کند و مساله ی فقر و ثروت را نیز به میان 
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  می آورد و می نویسد :

بار خدایا اگر ز روی خدایی / طینت انسان همه جمیل 

 سرشتی

چهره رومی و روی زنگ چرا شد / همچو دل دوزخی و 

 بهشتی؟ روی

از چه سعید اوفتاد و ز چه شقی شد / زاهد محرابی و 

 کشیش کنشتی ؟

چیست خالف اندر آفرینش عالم / چون همه را دایه و 

 مشاطه تو گشتی؟

نعمت منعم چراست دریا دریا / محنت مفلس چراست 

 کشتی کشتی؟

را نیز که به  امیر خسرو دهلوی سر انجام این بیت

اجتماعی را مطرح می کند کوتاهی ولی رسایی، تبعیض 

 یاد کنیم:

یکی گوهر برد بی کندن کان / یکی در کار کان کندن 

 کند جان!

 اجتماعی آن پول و قدرتِ
که امروز متداول است در ادبیات « پول»به جای واژه ی 

به اقتضای آن که « سیم»یا « زر»کالسیک ما واژه ی 

اژه ی پول طال بوده یا نقره به کار می رفته و گاه خود و

به معنای اعم پول است. واحدهای مشهور پول در « زر»

ایران که از دوران پیش از اسالم مرسوم بوده عبارت 

است از: دینار، درهم، پشیر، دانگ و تسو . دینار که پولی 

می آید و در  Denarius بود از طال و از ریشه التینی

آغاز اسالم شکل و طراز ما قبل اسالمی آن حفظ شد و 

انجام « پولی رفرمِ»از زمان عبدالملک مروان یک  سپس

 گرفت و سکه ها رنگ اسالمی به خود گرفت.

وزن و عیار دینار در آغاز زیاد بود و عیارش گاه به صد 

در صد می رسید، ولی از سده ی چهارم هجری آشفتگی 

فراوان در عیار دینار و وزن آن روی داد که بدان در 

طایی ما اشاره های بسیاری اشعار و نوشته های قرون وس

در دوران سلطنت « پولی بحرانِ»(. اوج این ۰شده است )

هجری( که به انتشار پول کاغذی  ۰19گیخاتو است )

)چاو( برای مدتی دست زده شد و در اثر مقاومت مردم، 

ایلخان مغول و وزیرش صدر جهان مجبور شدند از آن 

ونانی است ی ی« دراخما»دست بردارند. واژه ی دِرهم از 

و آن پولی از نقره بود. در عیار درهم نیز از دوران آل 

بویه غش راه یافت و با فلزات پست آمیخته شد. واژه ی 

 بِ)معرّ« تسو»شاید هم ریشه باشد.  Pecunia پشیز با

که گاه به «( دانق»آن  بِ)معرّ« دانگ»و «( طسوح»آن 

تلفظ می شده همه از اجزای درهم « تنگه » صورت 

  تند و از فلزات پست ضرب می شده اند.هس

بر خالف اقتصاد فئودالی اروپا، پول و مناسبات پولی در 

ایران رواج بسیار داشته و نقش پول در جامعه نقشی 

خطیر بوده است و بدین معنی در بسیاری از نوشته های 

ادبی ما اشاره های متعدد به آن شده است، ولی پیش از 

زیم، نخست ببینیم پول آن که بدین موضوع بپردا

 چیست.

پول کاالی خاصی است که در جریان تکامل تولید 

کاالیی و مبادله، از انبوه کاالها جدا می شود و نقش 

ویژه ای می پذیرد که همان نقش معادل کل است. به 

این نکته که پول نقش معادل کل را ایفا می کند، 

ن، آشنایی متفکران ما شاید با استفاده از استنباط یونانیا

اخال  »در  خواجه نصیر الدین توسی داشته اند. مثلن

 چنین می نویسد:« ناصری

چون مردم مدنی الطبع است و معشیت او جز به » 

تعاون ممکن نه ... تعاون موقوف بود به آن که بعضی 

خدمت بعضی کنند. از برخی بستانند به برخی بدهند تا 

چه نجار چون  مکافات و مساوات و مناسبت مرتفع نشود.

عمل خود به صباغ دهد، صباغ عمل خود به او، تکافی 

حاصل آید. تواند بود که عمل نجار از عمل صباغ بیش 

تر بود و یا بهتر و بر عکس. پس به ضرورت به 

احتیاج افتد و آن دینار است. « مقومی»و « متوسط»

است میان خلق و لیکن « عادل متوسط»پس دینار 

 «.احتیاج به عادلی ناطق باقی است و« عادلی صامت»

می گوید که آن عادل ناطق انسان  خواجه نصیر سپس

است. به باقی بحث، ما را کاری نیست ولی همین نقل 
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عادل و »قول نشان می دهد که خواجه نصیر پول را 

می دانسته یعنی به نقش معادل کل « مُقوِم متوّسط

  بودن پول توجه داشته است.

ویندگان ما به قدرت پول در بیش از دیگر گ سعدی

 جامعه اشاره کرده است و می گوید:

 هر که به دینار دست رس ندارد، از همه عالم کس ندارد

  و نیز:

چه خوش گفت آن تهی دست سلحشور / جُوی زر بهتر 

 از پنجاه من زور

  و نیز :

بی زر نتوانی که کنی با کس زور / زور ده مَرده چه 

   خواهی زر یک مُرده ببار

  و نیز :

به زر بر کشی چشم دیو سفید / به دست تهی بر نیاید 

  امید

  می گوید :«  کیمیای سعادت »در  غزالی

  هر که زر دارد همه چیز دارد

  در اهمیت زر چنین می نویسد : فردوسی و

ترا هست دینار و گنج و درم / چو باشد درم دل نباشد 

  دژم

زمانه کنون پاک چنان دان که این گنج تا پشت توست / 

  در مشت توست

  هم آرایشی پادشاهی بود / جهان بی درم در تباهی بود

 درچکامه ی معروف خود می گوید : دقیقی

به دو چیز گیرند مرمملکت را / یکی تیغ هندی، دگر زرِ 

 کانی

  یکی زر نام ملک بر نبشته / دگر آهن آب داده یمانی

عمادی  ند ورا زبون می خوا« مرَبی دِ عاشقِ» اوحدی

 در همین مضمون می نویسد: شهریاری

سئوال کردم گُل را که بر که می خندی / جواب داد که 

 بر عاشقان بی دینار

نقش پول را در پوشاندن معایب  کمال الدین اسمعیل و

معرفتی و اخالقی و آراستن صاحب عیب به فضیلت ها 

 بدین طرز بیان می کند:

نیست / تا مر تراست گر تو خری، ترا ز خری هیچ نقص 

 (۱سیم به خرواره در خره )

نقش  سنایی و در همین زمینه و درباره همین اندیشه

حدیقه  )ثروت( را برجسته می سازد و در« چیز»

  می گوید : الحقیقه

پیر با چیز هست خواجه، عزیز / پیر بی چیز را که داشت 

 به چیز

لخ با اندوه ت مسعود سعد سلمان و نیز در همین مضمون

  شِکوِه کنان می نویسد :

ابلهی کن ! برو! که تره فروش / تره نفروشدت به عقل و 

 تمیز

چیز باید، که کار در عالم / چیز دارد، که خاک بر سر 

 چیز

و سرانجام این شعر معروف را در ستایش زر و توصیف 

« تاریخ گزیده»در  جمال الدین قزوینی قدرت آن، که

 است ذکر کنیم. آورده است و سخت نمونه وار

ای زر تویی آن که جامع اللذاتی / محبوب جهانیان به 

 هر اوقاتی

بی شک تو خدا نه ای، ولیکن به خدا / ستار عیوب و 

 قاضی الحاجاتی

« از شما عباسی، از ما رقاصی»و مثل سایری است که : 

ولی با «. آدم پول داشته باشد، کوفت داشته باشد»و 

گشایی و معجز نمایی آن، ی مزایای پول و مشکل همه

تملک آن در شرایط جامعه سنتی ما پیوسته مایه ی 

دردسر بود. اولن به سبب کثرت دزدان و حرامیان و 

قبایل چادر نشین که کاروان ها را غارت می کردند و به 

شهرها می تاختند و کاروان سراها و تیمچه ها و دکان 

می گرفتند،  ها را به تاراج می بردند و از ثروتمندان باج

دوم به سبب همدستی شحنگان و عسسان و محتسبان 

با دزدان و زورگویی دایمی آن، سوم به سبب خراج ها و 

سیورسات و تحفه های سنگین که پادشاهان و امیران و 

عمال آن ها می ستده اند و بازرگانان و دیگر ثروتمندان 

را اشکلک می گذاشتند و به چوب می بستند تا اقرار به 

ال داری کنند و آن را عرضه ی حضور نمایند. شعرهای م
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فراوانی از این حاالت و حوادث حکایت می 

توصیه می کند که باید زر خویش را مانند  مولوی کند.

دین خود و مقصد مسافرت خویش پنهان داشت که 

 «.اُستُر ذَهَبَکَ و ذِهابک و مذهبک» گفته اند:

هاب و از ذهب و ز در بیان این سه کم جنبان لبت / از ذ

 مذهبت

توجه داشت که فقدان امنیت راه ها و کثرت  مولوی

حرامیان و غارتیان مانع رونق تجارت است و تا امنیت 

واقعی برقرار نشود، امکان بسط فعالیت بازرگانی نیست. 

 وی می گوید :

شمع تاجر آن گه است افروخته / که بود رهزن چو هیزم 

  سوخته

شاه را به «  جام جم »نهومه ی در م اوحدی مراغه ای

مجازات شحنگان و عسسان ِ شریک دزد و رفیق قافله 

  تشویق می کند و می گوید :

گر تو را تیغ حکم در مشت است / شحنه کش باش، دزد 

  خود کشته است

دزد را شحنه راه و رخنه نمود / کشتن دزد بی گناه چه 

 سود؟

مال هر دو دزد با شحنه چون شریک بوَد / شحنه دزد و 

 ببرد

به حرامی چو شحنه شد خندان / به حرمدان فرو ببرد 

 دندان

مَهل ای خواجه کاین زبون گیران / شهر ویران کنند و 

 ده ویران

» به شاهان پند می دهد که به نام  امیر خسرو دهلوی

  دست به تاراج مردم نزنند و میگوید :« خراج

 ننهد خراج شناسنده باید خداوند تاج / که تارج را نام

ما را به یاد نصیحت دیگری می  امیر خسرو نصیحت

خواجه نهام  ی« سیاست نامه »اندازد که تفصیلش در 

آمده است و آن گفت و گویی است که ما  الملک

وزیر معروف غزنویان با  احمدبن حسن میمندی بین

سلطان محمود می رود و ما این داستان را عینن 

 نقل می کنیم: سیاست نامه از

( فارغ شد، 1چون سلطان محمود از دَعَوات خواندن )»

قبا در پوشید، کاله بر سر نهاد و در آینه نگاه کرد. چهره 

دانی که »خود بدید. تبسم کرد. احمد حسن را گفت: 

خداوند » گفت:« این زمان در دل من چه می گردد؟

می ترسم که مردمان مرا دوست »گفت: «. بهتر داند

ه روی من نه نیکوست و مردمان به ندارند، از آنچه ک

احمدحسن گفت: «. عادت پادشاه نیکو روی دوست دارند

یک کار می کن که ترا از زن و فرزند و جان خویش »

«. دوست تر دارند و به فرمان تو در آب و آتش روند

زر را دشمن گیر، تا تو را »گفت: « چه کنم ؟»گفت:

 «.دوست دارند!

بود، هم سلطان محمود و البته این نصحیت وزیر عبث 

ابوالفضل  هم پسرش مسعود ) به تصریح مکرر در مکرر

( عادت داشتند که به ضرب تاریخ مسعودی در بیهقی

چوب و شکنجه و به هر بهانه از ثروتمندان و متمکنین و 

بازرگانان پول بستانند. زیرا آیین استبداد شرقی آن ها را 

بوالفضل بیهقی بر جان و مال رعایا مسلط ساخته بود. ا

این دسپوتیسم را در این عبارت به خوبی بیان کرده 

  است که:

جهان بر سالطین گردد. هر کسی را که برکشیدند، »

نرسد کسی را که گوید: چرا چنین است؟ که مأمون 

گفته است در این باب: نَحنُ الدّنیا ، من رَفَعنا اِرتَفَعِ و 

  (55«. )من وَضَعنا اِتضع

شیانه ی سالطین و امرای مستبد جور و ستم وح

پیوسته نه تنها مایه ی کساد بازرگانان و نهفته شدن زر، 

بلکه موجب اختالل کامل اقتصاد و دل سردی عمومی و 

حمداله  سقوط قیمت ها و فرار اهالی می شد.

این حکایت « عقد العلی فی موقف االعلی»در  مستوفی

  :نمونه وار تاریخی را آورده است

گیلکی که پادشاه طبس بود روزی از دروازه اسمعیل »

شهر بیرون آمد، یکی را دید که بزغاله ای داشت و به 

این بزغاله را از کجا خریده » شهر می برد، امیر گفت : 

ای امیر! سال دیگر از دولت تو به مرغی باز »گفت: « ای؟

 «.خرم
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 :می گوید« مخزن االسرار »در نهامی

گار / زین ده ویران دهمت گر مَلِک اینست و چنین روز

 صدهزار

در چنین اوضاعی زر داشتن، چنان که گفتیم مایه درد 

سرهای بسیار بود، لذا در اشعار کالسیک ما بسیار به این 

نکته بر می خوریم که درویشی و نداری از آن جا که 

مایه ی ایمنی است بر ثروتمندی ترجیح دارد. از آن 

 جمله :

ام / که تهی دست گشته ام چو شُکرها می کنم در این ای

 چنار

زان که چون گُل اگر زرم بودی / دست گیتی مرا نهادی 

 خار

بسِتندی به صد شکنجه و چوب / به قیاس جماعت زر 

 دار

 :می گوید امیر خسرو دهلوی

ایمن بود از شکنجه، درویش / زر هر چه که بیش تر بال 

 بیش

ن در این داستان را که به صورت های گوناگو مکتبی و

  :کتاب ها آمده است می آورد

 بود سوداگری توانایی / همسفر با حکیم دانایی

از قضا کردشان کسی آگاه / کز کمین بسته اند دزدان 

 راه

 خواجه گفت آه اگر مرا دانند / آن چه دارم تمام بستانند

  گفت دانای روزگار که آه / گر ندانندم این گروه تباه

شحنگان و حرامیان و  ترس از غارتگران و شاهان و

تاراجگران، صاحبان زر را به دفینه سازی وا می داشت و 

زر و سیم و جواهر به خاک سپرده می شد تا از دست 

یغما در امان باشد. شاعران ما به این دفینه سازی با نهر 

منفی می نگرند و آن را نشانه ی ممسک بودن و پرهیز 

می  سعدی از بخشندگی و عالمت بی خردی می دانند،

  گوید:

سیم بخیلی وقتی از خاک به در آید که او به خاک »

 «.رفته است

  و نیز می گوید :

به زیر زمین در، چه گوهر چه سنگ / کز او خورد و 

 پوشش نیاید به چنگ

  می گوید : امیر خسرو دهلوی و

درم در جهان بهر خوش خوردنست / نه از بهر زیر زمین 

  کردن است

ر کردی به زور / چو گورت کند، سر زری را که در گو

 برآرد به زور

 گوید: ابن یمین فریومدی و

گر تمتع نباشد از زر و سیم / چه زر و سیم چه سفال و 

 حجر

  است: وحید قزوینی و این نیز از

 ز جمع مال ندانم نشاط ممسک چیست

  که همچو کیسه، زر از بهر دیگری دارد

 و از این نمونه ها بسیار است.

 

 هانوشتپی

اشاره است به « احمر گوگردِ» ابن یمین در شعر« روزی را در گوشه و کنار زمین طلب کنید»حکم عربی یعنی  -5

یکی از دواهای افسانه آمیز کیمیاگری که با در دست داشتن آن تبدیل مس به زر ممکن می شد . ابن یمین می 

 زور و تالش را متوجه آن ساخت. گوید خاک سیاه جانشین واقعی گوگرد احمر است و لذا باید

 برای نقش آراینده و پیراینده ی پول می آورد.« سرمایه»در  مارکس این سخنان یاد آور وضعی است که -0

بر آنند که چون مرد فقیر به واسطه ی فقر از عهده ی اجرای مراسم  اسدی و هم سعدی جالب است که هم -9

 ر نژندی و پریشانی است.دچا« در هر دوسرای»مذهبی بر نمی آید پس 
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  «هر که تهی کیسه تر آسوده تر: » نهامی -2

 و نیز :

  از پی کاروان تهی دستان / شاد و ایمن روند چون مستان

 : سعدی

  آن کس که از دزد بترسد که متاعی دارد / عارفان جمع نکردند و پریشانی نیست 

ان به اقتضای حال و مقال و در سیر داستان متضاد سخن پیشین اوست. شاعر اسدی طبیعی است این سخن -1

هایی که می سروده اند به ناچار دچار چنین قضاوت های متفاوتی می شدند و این امر تا حدی طبیعی و گزیر 

 ناپذیر است .

 یعنی در میان مردم بیشی و کمی ثروت، فقر و غنا را برقرار ساخته است. -۰

 عیار آید کم بیش نگردد / کم بیش زری باشد کان باغش و بار استمی گوید : زر چون به  ناصر خسرو مثلن -۰

  می گوید : طالب زر گشته جمله پیر خام / لیک قلب از زر نداند چشم عام مولوی و

  این شعرا اتفاقن در دوران رواج غش در دینار و درهم می زیسته اند.

 درخره یعنی دربار -۱

 یعنی خواندن دعا -1

و هر کس را فرو گذاریم و دچار خذالن  شود می برکشیده ، دهیم مقام و کشیم بر را که هر ،جهانیم ما یعنی  -55

 سازیم افتاده می شود.

 

 

 

 

 بازگشت به آغاز
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 طبقاتی نیازمندیم ۀدموکراسی، به مبارز برای نجاتِ

 آدانر عثمانی/ برگردان: مسعود امیدی 

استادیار جامعه   ADANER USMANI ک کار پژوهشی در مورد دموکراسی توسط پروفسوراین مقاله گزارشی از ی

 .شناسی و مطالعات اجتماعی دانشگاه هاروارد است

 
دهند که پیشرفت های من نشان میپژوهش

ی تغییر سال گذشته، ثمره515دموکراتیک طی

ی طبقاتی برسرِ دولت است. منشاء سرشت مبارزه

فقرا برای ایجاد اختالل در روال  دموکراسی در ظرفیت

 .عادی ثروتمندان بوده است

ی تاریخی روشن است: دموکراسی تنها هنگامی سابقه

ی های مزدبگیر، درگیر مبارزهپیروز شد که توده

طبقاتی علیه ثروتمندان شدند. برای حفظ دموکراسیِ 

 .امروز بیشتر به این مبارزه نیاز خواهیم داشت

وکراسی در بحران است. واشنگتن گویند دمها میآن

به ما  [5ای]پست با تبلیغ یک آگهی فوتبال حرفه

«”. میردموکراسی در تاریکی می»هشدار داد که 

دانشمندان  [9و استیون لویتسکی] [0دانیل زبالت]

 هادموکراسی چگونه »علوم سیاسی کتابی با عنوان
، دانش [2اند. و لری دیاموند]، منتشرکرده«میرندمی

ی دموکراسی، از شناسایی یک ی برجستهآموخته

 .رکودِ جهانی دموکراسی سخن گفته است

ها هدف من ریختن آب سرد بر روی این نوع نگرانی

نیست. در تاریخ اخیر چیزهای زیادی وجود دارد که 

ها نگران باشیم. با این وجود، تمرکز باید در مورد آن

کننده  تواند گمراهصرف بر رویدادهای معاصر می

باشد. بررسی صرف رویدادهای این روزها، می تواند ما 

را در معرض خطر ندیدن جنگل تحت تأثیر معدودی 

 .درخت به شکل ترامپ قرار دهد

 آن تعمیق و آن از دفاع برای –برای درک دموکراسی 

 یباره در اذهان مداوم کردنمشوش جای به باید–

. کنیمبررسی را آن طوالنی تاریخ اخیر، مخالف بادهای

 یمجله در اخیراً که ایمقاله در من تالش

منتشر شده است، برآن [ 1]شناسی جامعه کاییآمری

های من بوده که همین کار را انجام دهم. پژوهش

سال 515دهند که پیشرفت دموکراتیک طینشان می
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ی طبقاتی برسرِ ی تغییر سرشت مبارزهگذشته، ثمره

ر ظرفیت فقرا برای دولت است. منشاء دموکراسی د

 .بوده است    ایجاد اختالل در روال عادی ثروتمندان

ی بسیاری نگران بودن مانند بسیاری از افراد درباره

های جدید، ها، نهادها و ایدئولوژیچیزها چون ایده

ی آموزد که وظیفهنادرست نیست. اما تاریخ به ما می

های حفظ دموکراسی، اساساَ در احیای ظرفیت

 .کنترل مردم عادی استقابلغیر

 دموکراتیک گذارِ

یا ) [۰نیازی به این نیست که یک نفر مانند پانگلوس]

خوشبین باشد و توجه دهد که  [( ۰استیون پینکر]

ظهور دموکراسی جهان را دگرگون کرده است. 

پارادوکسی در جوهر این ترقی نهفته است. چراکه 

 مراتبدموکراسی در جوامعی که توسط سلسله

اند، برابری را طبقاتی و موقعیت اجتماعی شکافته شده

تر از این کند. برای نیاکان ما، چیزی عحیبمعرفی می

نبود که باخبر شوند از اینکه پادشاهان و اشراف 

کنند. با زودی قدرت را به سروهایشان واگذار میبه

این وجود جهان نابرابر ما به طور مداوم دموکراتیک 

های ما، پیشرفت ن شاخصشده است. بهتری

طورعمده پایدار از زمان انقالب فرانسه العاده و بهخار 

 .اندرا ثبت کرده

چرا چنین است؟ چه چیزی تغییر کرده است؟ یک 

پاسخ این است که سیاست تغییر کرده، زیرا عقاید ما 

در مورد سیاست عوض شده است. استیون پینکر 

 اخیر تاریخ “انچیزی شبیه به این را در اثرش با عنو
ی مورد بحث قرارداده است. به گفته ”بشر پیشرفت

او، دموکراسی هنگامی ظهور کرد که مسئولیت امور 

 .قرار گرفت عقل یانسانی بر عهده

یکی از مشکالت آشکار این استدالل این است که 

انجامد. اگر فقط به مطرح شدن پرسش دیگری می

عقاید ما در دموکراسی به این دلیل پدیدار شد که 

مورد آزادی و برابری تغییر کرد، عقاید ما چرا تغییر 

 کرد؟

ترین پاسخ به معمای ها متداولبرای مدت

ی رشد دموکراتیزاسیون، دموکراسی را نتیجه

ی چرایی این دانست. همیشه در بارهاقتصادی می

 برخی –استدالل اختالف نهر وجود داشته است 

 به منجر اقتصادی یتوسعه که کنندمی استدالل

ر دیگ برخی شد، تساهل اهل متوسط یطبقه ایجاد

معتقدند که یک اقتصاد مرکب از اجزاء، مستلزم 

اما دیدگاه کلی این بود  -هاستای از سیاستمجموعه

 .که مدرنیزاسیون دموکراسی را به دنبال آورد

مطالعات اخیر این دیدگاه را به چالش کشیده است. 

تر ثروتمند واقعاً دموکراتیکبا اینکه کشورهای 

هستند، اما مشخص نیست که این کشورها به موازات 

ی شوند. توسعهتر میی خود، دمکراتیکتوسعه

اقتصادی به همان اندازه که نخبگان در قدرت را 

ها را واژکون هم بکند. نگاه تواند آنکند، میتثبیت می

امان ی گذرا نسبت به پیشگامدرنیزاسیون فقط اندیشه

کرده است. اینکه و بدخواهان تحول دموکراتیک ارائه

کسی خواهان دموکراسی از چه کسی است و تحت چه

 شوند؟ها احتماالَ موفق میچه شرایطی آن

 دولت سر بر طبقاتی ۀمبارز

اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در جستجوی پاسخ 

ی ها، نبرد برای دموکراسی را به مثابهاین پرسش

بین ثروتمندان و فقیران بر سر دولت  نبردی

اند. ثروتمندان که اقلیت هستند، از برابری دریافته

ترسند. فقرا که شمارشان بسیار زیاد است، سیاسی می

 .در حسرت آنند

برداشت این نویسندگان مبتنی بر این است که 

دموکراتیزاسیون، رقابت بین طبقات مدعی بر سرِ 

طور عمده ویژگی این ها بهحال، آندولت است. با این

ها شرایطی را که ویژه آناند. بهرقابت را درک نکرده
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گذاری دفاع و تعمیق در هدف

دموکراسی، ما باید بر 

خاستگاه آن متمرکز شویم. 

تاریخ دموکراسی، تاریخ 

ی بین فقرا و ثروتمندان مبارزه

بر سر دولت است. برای دفاع 

از آن، باید از توانایی فقرا برای 

کشیدن ثروتمندان به چالش

 .دفاع کنیم

 

تحت آن فقرا دموکراسی را به ثروتمندان تحمیل 

اند. قدرت نفوذ فقرا ) کنند، اشتباه درک کردهمی

استدالل  [1]و دیوید ساموئل [۱]گونه که بن آنسلآن

ید یک کنند( ناشی از رشد ثروت یا ناشی از تهدمی

گونه که دیمون شورش غیرمنتهره ) آن

یا کارلز  [55]و جیمز رابینسون [55]آکموگال

کنند( نیست، بلکه قدرت ادعا می [50]بوکس

ی اقتصادی است که ی توسعهها نتیجهی آنفزاینده

فقرا را از پتانسیل به چالش 

کند که کشیدن روالی برخوردار می

بر اساس آن برای نخبگان 

ایط اعمال کنترل بر شر

 .شودثروت فراهم می

برای درک این موضوع، 

فقط باید چند واقعیت 

اساسی را در مورد 

اقتصاد و دولت مورد 

 .مالحهه قرار دهیم

نخست اینکه در هر 

گرا ی غیرتساویجامعه

م(، دولت -)طبقاتی

نسبت به افراد ثروتمند 

بیش از افراد فقیر احترام 

 گرا حتی –نشان خواهد داد 

 نمایندگان توسط دولت

 آن دلیل. باشد نشده گزینش ثروتمندان

 نیاز مورد درآمدهای تأمین برای دولت: است ساده

 که آنجا از و. است وابسته قوی اقتصاد یک به خود

است،  گذاریسرمایه میزان از تابعی اقتصاد، قدرت

های فرماندهی اقتصادی افرادی که دارای جایگاه

م( -وذ نامتناسبی )نسبت به سایرینباالتری هستند، نف

 .بر دولت دارند

توانند زندگی اقتصادی را مختل البته فقرا هم می

ها توانایی کارکردن کنند. اما ازآنجاکه تنها دارایی آن

توانند به عنوان هاست، برخالف افراد ثروتمند نمیآن

فرد، قدرت خود را اعمال کنند. برای ایجاد اختالل در 

ها باید با دیگران هماهنگ شوند. ادی، آنزندگی اقتص

از آنجا که کنش جمعی بسیار دشوارتر از اقدام فردی 

است، ثروتمندان همیشه برای اعمال قدرت بر دولت 

 .از قدرت بیشتری نسبت به فقرا برخوردارند

های ایجاد اختالل ی ظرفیتدوم، این موازنه

هرچند همیشه نابرابر است، اما پایدار 

رفیت هر فرد فقیر معین، نیست. ظ

تابعی از کاری است که انجام 

دهد. برخی از افراد فقیر، چه به می

این دلیل که در صنایع اصلی کار 

کنند و چه به دلیل می

های نسبتاً کمیاب، از مهارت

نیروی بیشتری در زندگی 

اقتصادی برخوردارند. دیگران به 

های بزرگ و دلیل کار در محل

 توانندمی آسانتر متراکم گروهی، 

 .کنند هماهنگ را جمعی اقدام

ی اقتصادی از نهر انتقادی، توسعه

های جدیدی را برای ایفای نقش نقش

کند )و در نتیجه، توسط فقرا ایجاد می

اشکال مختلف وابستگی ثروتمندان به فقرا(. این 

های موجود امر همچنین پراکندگی فقرا را در نقش

ی یب، توسعه، موازنهدهد. بدین ترتتغییر می

های ایجاد اختالل بین فقیر و غنی را دگرگون ظرفیت

ی کند. این تحوالت، گاهی اوقات فاصلهمی

های متقابل بین ثروتمندان و فقرا را محدود ظرفیت

افتد، فقرا از امکان اعمال کند. وقتی این اتفا  میمی

 .شوندنفوذ بر دولت برخوردار می
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https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftn9
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftn10
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftn11
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftn12
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کراسی اشاره به چه چیزی این برای سرنوشت دمو

دارد؟ خیلی ساده، در جایی که مردم عادی از توانایی 

کردن قابلیت ایجاد اختالل در اقتصاد امکان انباشته

شوند، باید در انتهار پیشرفت در جهت برخوردار می

 .دموکراسی بود

ام این فرضیه را از نهر کمی با استفاده از من در مقاله

ه در سنگرهای بعدی سهم جمعیت در سن کار ک

 جنبش 

نقل( وساز و حملوکارگری ) تولید، استخراج، ساخت

اشتغال پیدا کردند، به عنوان سنجشی برای قدرت 

ی مردم عادی مورد بررسی قرار دادم. برهم زننده

ی ها کشور را در بیشترِ دورههای مربوط به دهداده

مدرن استخراج 

 .کردم

های من ارزیابی

است  حاکی از آن

که توانایی افراد 

عادی برای 

کردن کارکرد مختل

عادی اقتصاد، یک 

ی کنندهبینیپیش

مهم و نیرومندِ 

الگوهای 

سازی در طول زمان است. سایر موارد دموکراتیک

های جمعیت در سنِ کارِ یک کشور در همچون گروه

این صنایع نیز، کیفیت دموکراسی در آن کشور را 

 .دهدرشد می

اند، من هم که دیگران نیز نشان داده طورهمان

صورت جداگانه متوجه شدم که یکی از موانع اصلی به

ی مالک کردن، وجود یک طبقهدر برابر دموکراتیزه

شدن مقتدر است. مالکان به ویژه از طریق دموکراتیک

ها برای حفظ گیرند، زیرا آندر معرض تهدید قرار می

ی اجباری( و به دلیل نیروی کار خود ) مانند نهم کار

اند، اغلب به هایشان در محل پابرجا شدهاینکه دارایی

نهادهای ضددموکراتیک وابسته هستند. بدین معنی 

که طبقات مالکان بزرگ از نهر تاریخی، حتی با 

 .اندترتیبات دموکراتیک رسمی هم دشمن بوده

ی طبقاتی بر سر دولت به مشاهده ی اینکه مبارزه

شود که انجامد، دلیلی بر این نمیون میدموکراتیزاسی

هیچ چیز دیگری مهم نیست. من شواهدی یافتم که 

دهند زمانی که همسایگان یک کشور نیز نشان می

دموکراتیک باشند، دموکراسی بیشتر محتمل است، 

اینکه کشورهای نابرابرتر از احتمال دموکراتیزه شدن 

 بیشتری برخوردارند، و نقش آموزش در زایش و

پرورش دموکراسی را . اما پایدارترین و نیرومندترین 

بیان در مورد ظهور دموکراسی این دو مورد است: 

ی مردم عادی و نابودی کنندههای مختلرشد ظرفیت

 .ی مالکطبقه

 دموکراسی از بهتر دفاعِ

برای مسائل بزرگی که امروزه دانشمندان و شهروندان 

های ی درسدارندهکند، این پیشینه دربررا نگران می

 .مهم و ماندگاری است

گاه نباید فراموش کنیم که تر از همه، ما هیچمهم

زانودرآوردن ی بهالعادهخار  تمرین دموکراسی،

قدرتمندان در برابر منافع عمومی است. از آنجا که 

بردن برابری نابرابری اقتصادی ابزاری را برای ازبین

دهد، همواره رار مینفعان خود قسیاسی در اختیار ذی

طلبانه، دفاع از دموکراسی در یک نهم غیربرابری

ناپذیری کار دشواری خواهد بود. صورت اجتناببه

بخشی از مشکالت امروز دموکراسی ممکن است 

ویژه قدرت های جدید یا بهنتیجه ی ظهور رسانه

ها باشد. اما مشکل ما اساساَ یک ی آنفریبانهعوام

 .مشکل قدیمی است

گذاری دفاع و تعمیق دموکراسی، ما بنابراین در هدف

باید بر خاستگاه آن متمرکز شویم. تاریخ دموکراسی، 

 
گاه تر از همه، ما هیچمهم

نباید فراموش کنیم که 

 تمرین دموکراسی،

 زانو ی بهالعادهخار 

درآوردن قدرتمندان در 

 برابر منافع عمومی است.
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ی بین فقرا و ثروتمندان بر سر دولت تاریخ مبارزه

است. برای دفاع از آن، باید از توانایی فقرا برای به 

 .کشیدن ثروتمندان دفاع کنیمچالش

 

 ها:نوشتپی

[5] -https://jacobinmag.com/0551/51/democracy-inequality-modernization-working-

class-struggle 

استادیار جامعه شناسی و مطالعات اجتماعی در دانشگاه هاروارد وعضو هیئت تحریریه  ،پروفسور آدانرعثمانی

 .است   Catalyst    ینشریه

[0] -ADANER USMANI 

[9] –https://www.youtube.com/watch?v=ZDjfg۱YlKHc 

[2] -Daniel Ziblatt 

[1] -Steven Levitsky 

[۰] -Larry Diamond 

[۰] -American Journal of Sociology 

 ،ولتر نام کتابی ادبی است که  (Candide ou l’Optimisme)فرانسوی یا خوشبینی؛ به” کاندید– “[۰]

منتشر شد و در دوران  5۰11آن را نوشته است؛ این کتاب اولین بار در سال  فرانسه نویسنده و فیلسوف اهل

ترین آثار ادبی فرانسه قرار دارد. کاندید یکی ی موفق حیات نویسنده بیست بار تجدید چاپ شد که آن را در رده

 .است ی جهاناز آثار ادبی برجسته

کند. بارون شخصی به نام پانگلوس ون آلمانی زندگی میبار قصر در که است باوری خوش جوانی دختر کاندید نام 

آموزد که ما در کند. پانگلوس همواره به کاندید میرا که از بهترین معلمان است برای تربیت کاندید استخدام می

کند و به گمان اینکه عد از مدتی بارون به کاندید شک میکنیم. بمحیطی سرشار از خوشبختی و خوبی زندگی می

پیوندد. کاندید در کند. کاندید نیز به اجبار به گروه سربازان بلغاری میبه دخترش نهر دارد، او را از کاخ بیرون می

رخورد شود که دنیا محلی سرشار از خوشبختی نیست. بعدها دوباره با معلم خود بجریان این اتفاقات متوجه می

بیند. کاندید نهر معلمش را دربارهی اینکه دنیا محل خوشبختی است، جویا کند و او را در حال گدایی میمی

توانست بدتر از این هم بشود و بعد از توضیح آنچه بر او گذشته گوید که شرایط زندگی میشود و پانگلوس میمی

د که معتقد است همه چیز در دنیا برای خوشبختی و به گویبود و ماجراهایی که بر کاندید گذشت، در انتها می

 (است. )مترجم، به نقل از ویکی پدیابهترین نحو ترتیب داده شده

، تجربی شناسروان ،شناسزبان ،19۹۱سپتامبر  18ی زاده (Steven Arthur Pinker) انگلیسی به استیون آرتور پینکر - [8]

 را زبان او دانشگاهی، کمتر هاییکتاب در …های معروف علمی استی کتابآمریکایی و نویسنده-کانادایی شناختی علوم دانشمند

https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftnref1
about:blank
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftnref2
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftnref3
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftnref4
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftnref5
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftnref6
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftnref7
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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دهد. در شکل گرفته، مورد بحث قرار می طبیعی انتخاب توسط که بیولوژیکی سازگاری یا «غریزه» یک عنوان به

 محصول را زبان یادگیری و دیگر کسانی است که توانایی انسان برای چامسکی نوام این دیدگاه، او در مقابل

 (دانند. )مترجم، به نقل از ویکی پدیاها میسازگاریسایر  جانبی

[1] -Ben Ansell 

[55] -David Samuels 

[55]– Damon Acemoglu 

[50] -James Robinson 

[59] -Carles Boix 

 

 

 

 

 بازگشت به آغاز
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https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftnref8
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftnref9
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftnref10
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftnref11
https://www.akhbar-rooz.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/#_ftnref12
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متعالی امر   ابتذال و عشق وضوی 28   

 

 متعالی وضوی عشق و ابتذال امرِ
 مسعودیفریبرز 

 
 و به بیابان شب هولی،"

 برد با غارتکه خیال روشنی می

 "و ره مقصود در آن بود گم )مرغ آمین، نیما(

 

ملتی که برای رسیدن به جزیره نجات توان شنا کردن 

دهد، در هم برخالف جریان رودخانه را از دست می

افکند، شکند و آب او را با خود به ورطه هالک میمی

ای به هر خسی و دهندهنجی و نجاتدر جستجوی م

این  یازد تا مگر خالص خویش را ازخاشاکی دست می

چیز را تا کسی بیاید و همه"شب هول در آن بیابد. 

! )شعری از فروغ( "قسمت کند و سهم همه را هم بدهد

بندد که با خون خویش وضو گاه  به حسینی دخیل می

یانت  در سازد و در منهومه  مهلومیت و حقانیت و خ

او را به سرمنزل  "خانه میهمان کشمیهمان"این 

مقصود رهنمون باشد. یا  در برابر مسئله بودن یا 

ها و طنین هر دم فزاینده فریاد نبودن، پژواک خواهش

ها و وار از خاکستر شکستشود تا ققنوسخود می

 ها پرواز کند.شکستن

 عشق و شک

یک سویه ملتی  پروری دوسویه دارد.قهرمانی و قهرمان

که در جستجوی قهرمانی است تا او را به سرمنزل 

مقصود هدایت کند، اما سویه دیگر ماجرا این است که 

استبداد و دیکتاتوری نیز در حال بازتولید قهرمانان و 

ضدقهرمانانی است که ناخواسته در این ماجرا درگیر 

شوند. دانشجویی که به نقد وضعیت موجود می

ای که اثری را بدون توجه به بازخورد سندهبرخاسته، نوی

های دیکتاتور نگاشته، کارگری که برای آن در اندیشه

بهبود شرایط کاری مبارزه کرده، وکیلی که در پی حق 
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تواند در یک و عدالت تالش کرده و هر کس دیگری می

فرایند خارج از اراده شخصی در این تله توسط دیکتاتور 

بازی نیست. داغ و جای قهرمان جا دیگرشکار شود. این

قصد ای بهدرفش است و شکنجه. نه گالیله ئو گالیله

مبارز طلبی با منقصد هلقهرمان شدن و حتی به

وسطایی به پژوهش در علم کیهان دست های قروندگم

ساکن درصدد سر درآوردن از زد، نه هملت ابتدا به

ز در تصور هوراشیو نیدر آسمان و زمین اموری که 

گنجید در تردید و شک افتاد! چه خود واگویه ینم

های زمانه، ها و توهینکیست بتواند به تازیانه" کند:یم

ستمِ ستمگران، خواری خودستایان، آالمِ عشقِ ناکام، 

شرمی دیوانیان، و پاسخ ردی که دیرکردِ قانون، بی

 ."شنوند تن دهدمایگان میمردمان متین از دون

چرخد و یمه نیروی شک است که گردش چرخ جهان ب

بینیم و یمچه شود. شک به آنیمیز از شک آغاز چهمه

زمین مشحون است از درد شمع یراناشنویم. عرفان یم

آجین شدن و پوست کندن عاشقان؛ عاشقان حقیقت 

زیرا که همین شک عاشقان حقیقت است که عاقبت 

تبد روست که مسینازاکند و یماسرار مستبد را برمال 

کشف حقیقت  درصددمحابا با هرکس که یبچنین ینا

 کند. یمبرآید برخورد 

در تذکره االولیا نقل است که در هنگامه بردار کردن 

درویشی به او نزدیک شد و از او پرسید "حسین منصور 

امروز بینی و فردا و  چهآنعشق چیست؟ منصور گفت 

و  آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختندپس فردا. 

. و پسرش از او وصیتی سیوم روزش به باد بردادند

چون جهانیان در اعمال » خواست. منصور گفت:

از آن به از هزار  یاکوشند، تو در چیزی کوش که ذره

 ".« اعمال انس و جن بود، و آن نیست اال علم حقیقت

بردار کردند، ابلیس آمد و )حسین منصور( را چون او و 

تو گفتی و یکی من. چون است که یکی انا »او را گفت: 

 «از آن تو رحمت بار آورد و از آن من لعنت؟

که تو انا به در خود بردی و من از از آن»حسین گفت: 

خود دور کردم. مرا رحمت آمد و تو را لعنت. تا بدانی 

که منی کردن نیکو نیست و منی از خود دور کردن به 

 .«غایت نیکوست

حقیقت و فدا شدن در  داستان منصور تمثیل عشق به

راه حقیقت و غایت راهروان راه حقیقت است. ماندن بر 

ی تسلیم و بازماندن یا رفتن و گذر کردن از دوراهسر 

من و منیت! چه قهرمانی و قهرمان شدن در گرو دوری 

 از من و منیت است.

 متعالی ابتذال امرِ

در ضمیر پیشینیان ما در تاریک روشن تمدن جهان 

ه نبرد میان خیر و شر، روشنایی و تاریکی همواره عرص

عنوان یک سیستم داری بهبوده، اما برآمدن سرمایه

برساخت.  جیتدربهاقتصادی فرهنگ و مقتضیات خود را 

ی هاتیشخصی خاکستری جای هاتیشخص

یی که زاییده مناسبات هاتیشخصنشستند،  دیوسفاهیس

یی و گراآرمانی هارگه ماندهیباق

رمانتیسم دوران ناپلئون در سیمای 

و با  بازدیمم رنگ ککماین قهرمانان 

داری ی سرمایههاموجیورش پیاپی 

ی هاصخرهکازینویی و گانگستری بر 

ساحل نجات، برج و باروها فرسوده 

 .شودیم
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 اگرچهاقتصادی و اجتماعی عصر سرمایه هستند. 

ی آثار داستایوسکی جمع خیر و شر، صفات هاتیشخص

نیک و بد هر دو هستند، این صفات در سرشت آنان 

 . در آثارکندینمتنیده شده و تمام عمر آنان را رها 

جیمز جویس نیز شاهد همین دوگانگی در شخصیت  

ی آثار هاتیشخصافراد هستیم. اما این دوگانگی در 

یشروان رمان در دوران عنوان پبالزاک و استاندال به

ی انشانهی فئودالی به بورژوازی، هاارزشگذار جامعه از 

نه چون آثار  هاستتیشخصاز جامعه و محیط زندگی 

ی از طبیعت افراد جامعه فئودالی. جزئداستایوسکی 

ی بورژوازی و شکست سنگر ریگاوجبالزاک که در دوره 

یده از به سنگر فئودالیسم شیفته محافل بورژوازی و بر

ی اسیو سی اخالقی هاارزشتعفن و گندیدگی 

از  معموالًرا  شیهاداستانفئودالیسم است قهرمانان 

داری به اخالقیات از جوانانی که در برابر یورش سرمایه

، تا ندیگزیبرم انددهیچسبفئودالی  ارزشیبمد افتاده و 

که  دهدی نشان آوررتیحبه زیبایی و هوش 

ی وچراچونیبه تا حد سلطه داری چگونسرمایه

اقتصادی پیش رفته و از پس آن ذلت و حقارت اخالقی 

و به لجن کشیده شدن آدمیان تا ژرفنای زندگی 

ی هاتیشخص. اگرچه رودیمپیش  هاآنخصوصی 

استاندال( در بازی فساد و  بساچهی بالزاک )و هاداستان

و  و گاه به مقام کنندیمداری شرکت ی سرمایهطلبمقام

 بعضاًاما در کنه وجودشان  ابندییمی نیز دست امرتبه

. رفتن مانندیموفادار باقی  کمدستهم چنان پاک و یا 

را از  هاآن وجاندلدر پی حق و حقیقت و حقانیت 

و  دهدیمنجات  اندافتادهلجن و ادباری که در آن 

. قهرمانان شوندیمقهرمانان محیط زندگی خویش 

ی عهد عتیق هاغولآن "ندال که دیگر ی استاهاداستان

)قولی از مارکس( با اعمالی قهرمانانه در برابر  "نیستند

، ستندیایمداری ی جامعه سرمایههایپلشت

یی با سجایایی فراتر از رمانتیسم  فئودالی و هاتیشخص

 زار از اخالقیات دون بورژوازی. بی

ان یی و رمانتیسم دورگراآرمانی هارگه ماندهیباق

و  بازدیمم رنگ ککمناپلئون در سیمای این قهرمانان 

داری کازینویی و ی سرمایههاموجبا یورش پیاپی 

ی ساحل نجات، برج و باروها هاصخرهگانگستری بر 

ی اقاعدهی هر قرار و جابه. موقتی بودن شودیمفرسوده 

که  بخشییرهاو  دکارتی، و شک نه شک ندینشیم

. شاید ما خواب ردیگیمیقینی را  شکی ویرانگر جای هر

ی دور در روی زمین هستیم یا انقطهموجودی دیگر در 

تصویری از بهشت! قهرمانان در چنبره تنگ و مبتذل 

زرنگی فردی گیر افتاده و مفاهیم اجتماعی جای خود 

 ریزیی در گراآرمان. کندیمرا با مفاهیم فردی عوض 

وی تاریخ خاک آوار خنزر پنزرهای خاک گرفته در پست

و ی جای کنش اجتماعی سودورزشده و بده بستان و 

ی را گرفته. افراد شاکر از نعماتی که جهان مادی اسیس

ی در اختیار وی قرار داده، رها شده از دارهیسرما

وقت خود را صرف  توانندیمپیوندهای جمعی اینک 

خود کنند. ادبیات و هنر  فردمنحصربهسبک زندگی 

که دنبال  شودیمی فردی هاتیهواز عرصه تاخت و ت

خاموش کردن چراغ و یافتن دزد پنیر خویش در 

پستوی مناسبات جامعه اتمیزه شده از صدقه سر 

ی جمعی دشمن هاتیهوایدئولوژی بازار هستند. 

ی هاتیهوو با زدودن آن  شوندیمبشریت شمرده 

! بنددیبرمبار دشمنی از جامعه رخت جمعی اسارت

ی متعصبانه را خواهد هاجنگفتگو جای دیالوگ و گ

ی لیبرال دمکراسی جهان شمولجهانگرفت و به برکت 
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میهنی در انتهار ماست. اینک آخرالزمان؛ اینک پایان 

 تاریخ!

اندیشه لیبرال دمکراسی در پی یورش آیین بنیادگرایی 

که نقطه پایانی  دهدیماین فرصت را به بورژوازی  بازار

دیدگاه تحت هر  نیدر اد، زیرا بر امر سیاسی بگذار

 قولنقل) ماندیمشرایطی فرد نقطه مرجع نهایی باقی 

از کارل اشمیت(، و فردگرایی نفی امر سیاسی است. در 

لیبرال دمکراسی چیزی به نام سیاست وجود ندارد زیرا 

سیاست برای دیدن و پذیرفتن دشمنی و آنتاگونیسم 

تقابل و  گونههراست ولی بنیاد لیبرال دمکراسی نفی 

برعکس دست یافتن به اجماعی است که خود مبتنی 

یی و فردگرایی مستلزم نفی گراعقلبر عقل است، 

ستیزندگی و دشمنی است. سیاست امری است مبتذل 

زیرا نگاه مبتنی بر تضاد و آنتاگونیسم میان دولت و 

دولت،  تزیآنتملت در لیبرال دمکراسی جای خود را به 

نهادهایی که آزادی فردی را  عنوانهبمذهب و آموزش 

دهد. ثنویت خیر و شر، روشنایی و کنند میمحدود می

های ناهمگن تاریکی جای خود را به ثنویت در حوزه

امور  دستنیازااخال  و اقتصاد، آموزش و مالکیت و 

دهد. سیاست نه محل منازعه بلکه محل برقراری می

ی جابهفرد  سازش میان نیروهای متعارض جامعه است.

افراد  رونیازا. ندینشیمی جامعه جابهجمع و جماعت 

بدون خاستگاه روشن طبقاتی و وابستگی اقتصادی 

افرادی عاقل هستند که برای حداکثرسازی سودشان به 

ی و ابزاری برای باال زنچانهعنوان محلی برای سیاست به

کنند. در اقتصاد شعبه جدیدی به بردن منافع نگاه می

ی و مهمل معنیبم اقتصاد اشتراکی )اصطالحی نا

 گونهنیادر برابر  همآنی اقتصاد مشارکتی که جابه

اقتصاد که مبتنی بر اجاره دادن مال و نیروی کار 

ی است( مبتنی بر اقتصاد معنیبدیگری است 

دار که در آن کارگر و سرمایه ردیگیمشکل  انیبندانش

کنند و ز دارند کار میکه نیا قدرآنوجود ندارد و همه 

ی میانی هاهیالمال خودشان است.  شانهیسرماوقت و 

( جای شودیمولنگارانه طبقه متوسط نامیده   چهآن)

و جامعه مدنی برجای جامعه  ردیگیمتعریف طبقاتی را 

 نشیند.طبقاتی می

ی در این دنیای ساده شده و وطنجهانسرمایه 

زی سود خویش به یی شده در پی حداکثرسازدااستیس

های برد و این یورش برای جامعههرسو یورش می

ریزی، گرسنگی، فقر و درد و پیرامونی مترادف خون

حرمان و آوارگی و مهاجرت است. تخم اندیشه 

سازی نولیبرالیزم جز در زمین سوخته ناشی از جهانی

ی، فردگرایی و دیکتاتوریِ اعتمادیبروید؛ جنگ، نمی

 ین بذر است. مصلح درخت شوم ا

ها و از بحران برداریو بهرهها داری علم بحرانسرمایه

 پنگنگیپ؛ و بهترین یار در این بازی هاستشوک

 "فورهند"ی میز است تا سوآندیکتاتوری در 

ی پابهپاسخ دهد و پا  "بک هند"داری را با سرمایه

داری تا گیم آخر بیاید. اما این دیکتاتور مستبد سرمایه

این بازی  داردانیمفقط خود  خواهدیمست که کسی ا

همه  انگاردیمغیر خود را دشمن  چهآنباشد. او که هر 

ی آن هاسوراخفضاهای سپهر اجتماعی را بسته و همه 

در ضمیر پیشینیان ما در تاریک 

روشن تمدن جهان همواره عرصه نبرد 

میان خیر و شر، روشنایی و تاریکی 

عنوان داری بهبوده، اما برآمدن سرمایه

یک سیستم اقتصادی فرهنگ و 

 برساخت. جیتدربهمقتضیات خود را 
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ی مخالف و هر مخالفی شیدگراند. هر کندیمرا کور 

دشمن شمرده شده؛ هنر و ادبیات به شدیدترین وجهی 

رود و شبح دید به شمار می؛ هنرمند تهشودیمسانسور 

شود و با جامعه طبقاتی شب هول دیکتاتوری می

ی آحاد آن دست سازکسانمهندسی جامعه به ی

سازی در الک دیگر ، و در مواجهه با جهانیازدییم

ی در عرصه اقتصادی سازکسانرود. )یستیزی فرو می

که هستی و نیستی و امرار معاش  رودیمجا پیش تا آن

گان بخشش و سخاوت حاکم گردیده و رعیت توده گرو

 (.شودیمصدقه بگیر مستبد مست و کارگزاران آن 

داد جامعه  ملجأدیکتاتور که خود را در جای مرجع و 

اقرار دشمن  درگرو عمالًقرار داده اینک مشروعیتش 

به نشان  رونیازا ردیگیم)دگراندیش( خودساخته قرار 

است  ساننیبدو  ندکیمدادن اقتدار نیاز شدید پیدا 

که در چنبره خودساخته مشروعیت، اقتدار، 

افتد. ی جامعه به دام میسازکسانی و یبردارفرمان

هنرمند که به مثابه شاخک های تیز و حواس جامعه 

عمل میکند پی نخود سیاه فرستاده می شود و هنرمند 

سزاوار کسی می شود که هنرش را خرج مبارزه سیاسی 

نکند و در برج عاج خویش بنشیند و و حتی اجتماعی 

نهایتا از گل نکردن آب سخن بگوید. چنین هنرمندانی 

سخن گفتن از زنده زنده سوزاندن کارگران بی پناه در 

صندو  عقب خودرو را به جرم خالف کاری و زیرپا 

نهادن قانون! این کالم مقدس را دون شان هنر خود 

شال  کین دانسته و دیدن و فریاد کردن فرود آمدن 

سرمایه داری بر گرده کارگر گرسنه را به سیاسی کاری 

آالید. این که تشبیه کرده و دامن هنر خود را به آن نمی

هنرمند چه باید بگوید یا چه نباید بگوید کار 

دیکتاتورها و مستبدان است، اما این که هنرمندی در 

کاری و خونریزی روی خود را برابر این همه سیاه

و دامن خود را از پلشتی های امور روزمره و برگرداند 

گذرا بیرون بکشد امری است که جز هنرمند اخته نمی 

 توان نامی بر آن نهاد.

 و به واریز طنین هردم آمین گفتن مردم"

 )چون صدای رودی از جا کنده، اندر صفحه مرداب آن گه گم(

 گویمرغ آمین

 گردددور می

 از فراز بام

 خواند خروس از دور، میآرام یدر بسیط خطه

 شکافد جرم دیوار سحرگاهان.می

 وز بر آن سرد دود اندود خاموش

 افزاید.هر چه، با رنگ تجلی، رنگ در پیکر می

 گریزد شب.می

    )مرغ آمین، نیما( "آید.صبح می

 بازگشت به آغاز                                                                                                    
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 های فاشیستفوتوریست
 !کندسیاسی غوغا می هنرِ

 : محمدعلی فیروزآبادیبرگرداناولریکه کنوفل/ 

فوتوریستی منتشر شد؛ جنبشی  مانیفستِ 5161فوریه  46دوران فوتوریسم با یک دروغ آغاز شد. روز 
 .تکه در واقع هنوز وجود نداش

 
فتوریسم یا آینده گرایی به مثابه مکتب ادبی و هنری به تاریخ پیوسته است. اما آینده گرایی : گنژرا

جدیدی که با روند توسعه فن آوری در حال ظهور است، از لحاظ عملی به همان سمتی می رود که 
رمایه فتوریسم رفت، یعنی در آغوش کشیدن چهره جدید فاشیسم در خدمت طبقات حاکم جهان س

داری وعلیه منافع اکثریت عظیم محرومان.در ادامه ضمن معرفی مکتب فتوریزم، نوشته ای را در 
 ارتباط با فتوریسم و توسعه فن آوری آینده گرا تقدیم خوانندگان گرامی می کنیم.

 

 ایتالیایی، روشنفکران و هنرمندان از دسته این برای 

 البته و بود مردگان «خاکستر ظرف» حکم در گذشته

تر به نهر به چندان آنان برای نیز حال وضعیت

خواستند که محرک و مشو  یک می هارسید. آننمی

عصر نوین باشند و از همین رو نام جنبش خود را 

  گرا گذاشتند.یا آینده« فوتوریسم»

اما نگاه به آینده در اوایل قرن بیستم، حال و هوایی تلخ 

یشتر یک ایدئولوژی و گزنده و خشن داشت. این نگاه ب

حقارت »بینی بود که آثاری سینمایی مانند و یک جهان

رفت و جنگ را ستایش شمار می نماد آن به« زن

یا پیشرو « آوانگارد»ها خود را کرد. فوتوریستمی

کردند که نامیدند و به عبارت دیگر احساس میمی

قراول بود و روند که پیشبخشی از یگانی به شمار می
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شود. دشمن از نهر بقیه با دشمن درگیر می پیش از

ها همه آن چیزی بود که به آن جامعه مدنی فوتوریست

  شود.گفته می

فعاالن فرهنگی فوتوریست سرمست این ایده بودند که  

باید زمان حال را در هم کوبید و آغازی جدید را رقم زد 

و این مساله نه تنها نقاشی بلکه هنرهای نمایشی و 

ها با توجه خاصی گرفت. فوتوریسترا نیز در برمی ترتئا

هایشان به فرهنگ دادند و باورکه به مدرنیسم نشان می

ها، بر روی بسیاری از نقاشان، آلهای سیاسی و ایدهایده

تر از این شعرا، معماران و طراحان در اروپا و حتی فرا

برای  قاره تاثیر گذاشتند. اما افزون بر آن زمینه

خواهانه و توتالیتاریستی های تمامیتشهاندی

  های ایتالیایی را نیز مهیا ساختند.فاشیست

نواز اما در اصل با یک دوران فوتوریسم به صورتی چشم 

بود که نخستین  5151فوریه  05دروغ آغاز شد. روز 

« لوفیگارو»مانیفست فوتوریستی در روزنامه فرانسوی 

ه کار جنبشی جدید منتشر شد. در این مانیفست آغاز ب

در ایتالیا اعالم شده بود، جنبشی که در واقع هنوز 

فیلیپو توماسو »وجود نداشت. این مانیفست توسط 

یکی از نویسندگان ایتالیایی تهیه شده بود اما « مارینِتی

مارینتی در سراسر مطلب از ضمایر و افعال جمع 

استفاده کرده و از قرار قصد داشته چنین القا کند که 

اند. به اندرکار تالیف آن مانیفست بودهیک گروه دست

های پرشور مارینتی هر حال اما سخنان و نوشته

  های زیادی را به سوی وی جلب کرد.نگاه

شکل این مانیفست البته کامال سیاسی اما محتوای آن  

آشکارا رنگ و بوی توطئه و فتنه داشت. در این متن 

ها طوح و عرصهنوعی انهدام و تخریب در تمام س

خواسته شده بود. در این مانیفست آمده بود که 

ها ها باید سوزانده و همه موزههای همه کتابخانهکتاب

بخش است که آه چه لذت»باید از میان برداشته شوند: 

های کهن و مشهور در آب و تکه شدن نقاشیتکه

از نهر « ها را مشاهده کنیم!رنگ شدن آنبی

های باستان و مثال پیکره ترین تندیساها زیبفوتوریست

مشهور نیکه ساوتراس در برابر و در مقایسه با یک 

ماشین مسابقه حرفی برای گفتن ندارد. از نهر آنان باید 

مرگ رام و مهار شود و با نشستن در خودرویی با 

توان همه چیز را تغییر داد. می« کردهتایرهای داغ»

صطالح رمانتیسم ها به کمک نوعی به افوتوریست

پوالدین یک فرهنگ موتور و ماشین و به عبارتی قاتل و 

« میلیتاریسم»دادند. بر این اساس مقتول را نشان می

تنها مایه سالمتی »امری خواستنی و مطلوب و جنگ 

  بود.« جهان

همان کسی که مانیفست فوتوریسم را  مارینتی یعنی 

د. او از یک شکل بونوشت، مردی سبیلو با صورتی بیضی

بینی پیشطرف شخصیتی بسیار متالطم و غیرقابل

توانست مانند یک داشت و از سوی دیگر می

استراتژیست ماهر و خونسرد رفتار کند. در شهر میالن 

 

ها که اولین  مانیفست مشهور فوتوریست

امه فرانسوی  در روزن 5161فوریه  46بار در 

 لوفیگارو منتشر شد.
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خواست ایتالیا را تغییر دهد اما این کرد و میزندگی می

اش در روزنامه دانست که مقالهرا نیز به خوبی می

ها را نه در میالن بلکه ته فیگارو، نگاهفرانسوی و برجس

در پاریس به سوی وی جلب کرده است زیرا در آن 

  ها به پاریس دوخته شده بود.زمان بسیاری از نگاه

وطن به در واقع فردی جهان 5۱۰۰مارینتی در سال  

رفت اما شخصا به شدت خود را محروم از شمار می

کشورش اندازه کرد و بیوطن و غریب احساس می

ایتالیا را دوست داشت و به همین خاطر به یک 

ناسیونالیست بدل شد. از پدر و مادری ثروتمند در مصر 

متولد شده و در پاریس بزرگ شده بود. اگرچه در 

ایتالیا دانشگاه رفت اما پس از پایان تحصیل بار دیگر به 

ترین پاریس بازگشته بود. در آن زمان پاریس مدرن

ترین نقاشان و شد و برجستهسوب میمتروپل جهان مح

کردند. مارینتی نویسندگان در این شهر زندگی می

در ایتالیا ساکن شد و در حالی  5151باالخره در سال 

اندازی یک سال سن داشت به شدت در فکر راه 95که 

جنبش فکری و هنری ساخته و پرداخته خودش بود و 

لوب البته چند سال پس از آن، مانیفست جنبش مط

  خود را به رشته تحریر درآورد.

های شب» 5155اش در ژانویه با پول خانواده 

را برگزار کرد و برای این کار در شهرهای « فوتوریستی

تر را دربست اجاره های تئامیالن و یا تریِست سالن

های ورودی با قیمت مناسب و یا به کرد. بلیتمی

مارینتی  شد.رایگان در اختیار افراد گذاشته می

دانست که خواست مخاطبان زیادی جذب کند و میمی

تر را به خواندن یک کتاب ها رفتن به تئاایتالیایی

گاه که تماشاگران اعتراض خود را به دهند. ترجیح می

زمینی به سوی صحنه نمایش با پرتاب لوبیا و سیب

ای کرد که عدهدادند، مارینتی احساس مینشان می

اند و در عین حال به هدف ک شدهعلیه وی تحری

ها کرد. این نمایشرسیده است. غالبا پلیس دخالت می

درآمد و مقدمه آن به اصطالح جنبش توان پیشرا می

مدرن دانست و به هر حال در زمان خود رویدادی کامال 

ها یک خواسته جدید بود. اما در ورای همه این حرکت

ش از هنر برای هنر و نیت نهفته بود: هنر باید چیزی بی

باشد. از هنر باید به عنوان سالحی در جهت تاثیر 

ها استفاده کرد. در آن زمان این گذاردن بر انسان

و این چیزی « سیاست از طریق هنر»عبارت رواج یافت: 

بود که پیش از همه مارینتی آن را خلق کرد: هنر 

  سیاسی.

از  خیلی زود و در یکی« استراتژیست فوتوریست»این  

مالقات « اومبرتو بوچینی»ها با هنرمندی به نام آن شب

کرد. بوچینی به شدت تحت تاثیر فوتوریسم مارینتی 

همراه با دوستان  5155قرار گرفته بود و در فوریه سال 

مانیفست »و شخص همه جا حاضر یعنی مارینتی 

را به رشته تحریر درآوردند. بدین « نقاشان فوتوریست

ین گروه نقاشان پیرامون بوچینی تا به ترتیب آثار نخست

های اجتماعی و فرهنگی ها برای دگرگونیامروز با تالش

  در ایتالیا گره خورده و یادآور آن است.

با این حال در آن زمان کمتر کسی به عقاید و  

های امثال مارینتی باور داشت و آن را جدی حرف

دی گرفت اما مارینتی و همفکرانش گاه واکنش تنمی

دادند. به عنوان مثال یک منتقد به منتقدان نشان می

هنری و یک هنرمند طی مقاالتی در یکی از 

های فلورانس، آثار مارینتی و همفکرانش را روزنامه

مشتی کارهای لوس و ابلهانه و حرف مفت عنوان کردند 

ها روبرو آلود فوتوریستو صد البته با واکنش خشم

بود که مارینتی و چندین تن از ها همان روز شدند. در

نقاشان فوتوریست آن منتقد و دوست هنرمندش را در 

های شهر پیدا کرده و به شدت مورد ضرب یکی از کافه

های ضارب و شتم قرار دادند. جالب آنکه فوتوریست

پس از مدت کوتاهی متوجه اشتباه خود شدند و از آن 

ه غالبا منتقد هنری که از جمله طرفداران کوبیسم )ک

شود( بود، به اشتباه مشابه فوتوریسم خوانده می

  عذرخواهی کردند.
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سبک هنری کوبیسم در شهر پاریس یعنی در کانون  

هنر مدرن آن زمان، سبکی کامال به روز و مدرن و رایج 

رفت. یک نقاش جوان اسپانیایی به نام پابلو به شمار می

ک از پیکاسو و یک نقاش فرانسوی به نام ژرژ برا

آمدند و در پاریس گذاران این سبک به حساب میپایه

از همین بابت صاحب شهرت شده بودند. تصاویر خلق 

شده توسط این دو نقاش در واقع از اجزایی مستقل 

ها به هر صورت این زبان شد. فوتوریستتشکیل می

پسندیدند و اقتباس زیادی از آن تصویری کوبیسم را می

های کوبیسم د در تصاویر و نقاشیکردند. پویایی موجو

آمد و ها خوش میچیزی بود که به مذا  فوتوریست

ارائه داد  5159اثری که شخص امبرتو بوچینی در سال 

نام گرفت. « دینامیسم یک پیکر انسانی»به همین دلیل 

« دینامیسم یک اتومبیل»همان سال لوئیجی روسلو  در

توپ در »اثر  5151را کشید و جینو سورینی در سال 

ها خیلی زود در را ارائه داد. آثار فوتوریست« حرکت

  نیمی از اروپا به نمایش گذاشته شد.

تر و اما مساله بر سر چیزی بیشتر از نقاشی و تئا 

عکاسی بود. مارینتی و اطرافیان شورشی و انقالبی وی 

های زندگی را در چارچوب قصد داشتند که همه عرصه

ها هر ازچندگاه یک مانیفست د. آنفوتوریسم قرار دهن

دادند و یکی از طرفدارانشان حتی یک جدید بیرون می

اندازی کرده بود. شهرهای فروشگاه فوتوریستی نیز راه

آوردند و فوتوریستی البته بر روی کاغذ سربرمی

تجدیدنهرطلبان فوتوریست حتی در کائنات و 

دخالت  های زناشویی و روابط عاشقانه مردم نیززندگی

  کردند.می

آنچه که در آغاز کار نوعی جنون آنارشیستی به نهر  

آمد، به ناگاه به تالشی در جهت یک سیستم جدید می

قدرت بدل شد. فوتوریسم در ایتالیا در فضایی داغ و 

های اجتماعی شکل گرفت. در این کشور گرایش

های افراطی پیش از ناسیونالیستی و دیگر گرایش

غایی به پا کرده و در سراسر ایتالیا فوتوریسم غو

 گسترده شده و مردم در جستجوی خود 

بردند. مسیر به سوی آینده اندازی جدید بسر میو چشم

ها قصد ها کامال روشن و معلوم بود: آنبرای فوتوریست

داشتند که کشورشان را به جلو هدایت کنند و برای 

ر این کار حالت هجومی و گسترش و نفوذ به سراس

  سازی یک ضرورت بود.کشور و قهرمان

و در جریان جنگ ایتالیا علیه  5155مارینتی از سال  

امپراتوری عثمانی، به خبرنگاری در لیبی مشغول بود. 

« های مرگبارتله»هایی که در در آن زمان از مگس

سمفونی »هایی در مورد شدند گرفته تا مقالهگرفتار می

نوشت. آغاز جنگ جهانی می هارا برای روزنامه« شرپنل

کننده بود. اول برای مارینتی یک خبر بسیار خوشحال

ای برای دوست نقاشش در طی نامه 5152در نوامبر 

سال  55پاریس یعنی سورینی نوشت که دنیا حداقل تا 

دیگر در وضعیت جنگی باقی خواهد ماند و این به 

 

 5161امبرتو بوچینی و فیلیپوتوماسو مارینِتی سال 
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وضعیت تهاجمی و به عبارت بهتر »معنی آن است که 

  «.عیت فوتوریستی و پویا بر جهان حاکم استوض

در جنگ جهانی اول  5151هنگامی که ایتالیا در سال  

شرکت کرد، بسیاری از دوستان مارینتی با خوشحالی 

لباس سربازی به تن کردند. اما فوتوریسم دچار بحران 

شد، البته در درجه نخست نه به خاطر مجروحیت 

لکه بیشتر به آن رهبران کلیدی و یا مرگ بوچینی ب

دلیل که آن جنگ مطلوب به واقعیت بدل شده و بدین 

ترتیب آن هدف مطلوب و بزرگ نیز قاعدتا باید به امری 

  گونه نبود.در دسترس بدل شده باشد. در حالی که این

با این حال این تجارب وحشتناک از مارینتی انسانی  

 همان تر نساخت و وی همچنان با سرسختی درباهوش

رادیکالیسم خود باقی ماند و این در حالی بود که هم 

های متعصب در حال های متعصب و هم راستچپ

حزب فوتوریست  515۱تغییر بودند. مارینتی در سال 

PPF ای که ارائه داد اعالم را تاسیس کرد و طبق برنامه

کرد که چنانچه به قدرت برسد نه تنها کلیسا و 

بزرگ را به رسمیت نخواهد روحانیون و مالکیت مالکان 

شناخت، بلکه پیوند زناشویی را نیز ملغی اعالم خواهد 

ها از این نهر شباهت زیادی کرد. این برنامه فوتوریست

با انقالب بلشویکی روسیه داشت. به همین دلیل بود که 

آناتولی لوناتشارسکی، کمیسر خلقی مسکو در امور 

تنها » از مارینتی به عنوان 5105هنری در سال 

  یاد کرد.« روشنفکر انقالبی ایتالیا

افکار افراطی ضد بورژوازی نیز در بستر فوتوریسم  

شانسی برای شکوفایی پیدا کرد اما حزب آنارشیست 

PPF  یک سال بعد به حزب تازه تاسیس بنیتو

موسولینی یعنی حزب فاشیست ایتالیا پیوست. 

های همان مردی بود که مارینتی طی سال موسولینی

ها از وی به عنوان سخنور و ناطقی بزرگ قبل از آن بار

  یاد کرده بود.

های بعد ها در سالها و فاشیستروابط میان فوتوریست 

همواره فرازوفرودهای زیادی داشت و هنرمندان در این 

کردند. مارینتی در سال میان نقش زیادی ایفا می

ن ترتیب به آکادمی جدید هنر پذیرفته شد و بدی 5101

ها ارتقای مقام یافت. نسل دوم نقاشان فوتوریست نیز بار

ها سوگند وفاداری خوردند و به روابط برای فاشیست

ها ها تاکید داشتند. به هر حال همه آننزدیک با آن

 خواستند که تحت هر شرایطی در دولتی که بهمی

شد، نقشی بر زودی به یک نهام دیکتاتوری بدل می

ها در آثار باشند. این خواست فوتوریست عهده داشته

ها از ها کامال نمود داشت. تصاویر و نقاشینوشتاری آن

السیر و کشاورزی ماشینی اموری بودند قطارهای سریع

که به راحتی در ذهن مخاطب جا باز کرده و به همین 

ها در آن زمان بسیار های فوتوریستخاطر نقاشی

قع نوعی تبلیغ برای عصری طرفدار داشت. این آثار در وا

شدند، عصری که به این صورت و در جدید محسوب می

شهر دور ای به نام فوتوریسم، دیگر یک آرمانبیان تازه

  از دسترس نبود.

 

همان بنیتو موسولینی  تصویری از دوچه یا

های ایتالیا به عنوان قدرت رهبر فاشیست

مرکزی درخشان. این نقاشی کار جراردو  

  کشیده شد. 5199دوتوری است که در سال 
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نوعی تخصص و رشته تخصصی ویژه دهه « آیروپیتورا» 

ها توسط بود. در این اثر نقاشی تسخیر آسمان 5195

زی نگذشت که شد. چیها تحسین میهواپیما

، به 5192آیروپیتورا، اثر اسوالدو پروتسی در سال 

های هوایی بدل شد، اثری که به نمادی از دوران ماشین

 رسد. درانگیز متحرک و پویا به نهر میصورتی شگفت

همان سال نمایشگاهی به همین نام در برلین برگزار 

شد و مارینتی و یوزف گوبلز از جمله اعضای افتخاری 

یته برگزاری آن بودند. اگرچه این آثار نتوانست دنیا کم

را به حرکت و جنبش درآورد اما احساس نوعی پایداری 

و قدرت را به بسیاری از مردم القا کرد. از سوی دیگر 

هنرمندانی نیز بودند که مرگ در حال حرکت را به 

شیرجه به »با اثر « تولیو کرالی»تصویر کشیدند مانند 

با اثر « جراردو دوتوری»و  519۱ال در س« سوی مرگ

  .5120در سال « نبرد در آسمان»

هنر فوتوریستی در ایتالیا به رسمیت شناخته شد و  

هایی رسید اما سیستم مارینتی به پست و مقام

انحصارطلبانه حکومتی و حکومت فردی چندان نهر 

شناسانه مارینتی نداشت. آیا خوشی به سبک زیبایی

ان کار خود رسیده و شکست خورده فوتوریسم به پای

ها با انتشار یک مانیفست بود؟ آیا فوتوریست

فوتوریستی با موضوع آشپزی و روش پخت پاستا خود 

را ریشخند کرده بودند؟ بسیاری از مورخان 

کنند لوح و دلقک عنوان میها را افرادی سادهفوتوریست

ویژه خطر نبودند. این افراد و به که البته چندان هم بی

جوانان فوتوریست در آغاز کار به شدت شیفته و متاثر 

ها ها بودند اما تا مدتی خود را از فاشیستاز فاشیست

  دور نگه داشتند.

با آغاز جنگ دوم جهانی بود که دیدگاه فوتوریستی  

برای بار دوم فرصت عرض اندام پیدا کرد زیرا جنگ 

ییر بود. ها همواره بیان و جلوه پیشرفت و تغبرای آن

سال سن  ۰1و در حالی که  5120مارینتی در سال 

داشت به جبهه روسیه رفت و موسولینی را در سالو 

ای فوتوریسم همراهی کرد. این خالق مانیفست افسانه

در شهر بالجیو و در ساحل  5122نهایت در سال در 

کومر درگذشت. بسیاری از مورخان هنری از آن سال 

  کنند.فوتوریسم یاد می به عنوان نقطه پایان

 منبع: اشپیگل  

 بازگشت به آغاز
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 ؟و چرا دوباره می تواند رخ دهد -شد زمانی که فتوریسم به فاشیسم منجر

 (Rose Evelethنویسنده: رز ایولت )

 نظرتان آشنا نیست؟به  کردند.تالیایی از نوآوری، مدرنیته، سرعت، و شکستن تمجید میهای ایفتوریست

 

 
 

DEA/BIBLIOTECA AMBROSIANA/GETTY IMAGES 

 “5تینیمار پویلیف” نامبه یشاعر ،5161 سال در

 بود خود دیجد کامالً اتیف با یرانندگ حال در

 رو-در-رو سواردوچرخه نفر دو بامسیر  در که

 با تصادف از یریجلوگ یبرا “ینتیمار”. شد

 یک داخل به را خود خودروِ ،سواراندوچرخه

 نابود کامالً را هینقل یلهیوس و منحرف کرد چاله

 شرح گونهبدین را برخورد ینحوه ینتیمار. کرد

 :داد

وقتی فرمان اتوموبیلم را با دیـوانگی سـگی   
کــه تــالس مــی کنــد دمــش راگــاز بگیــرد 

دهانم خارج مـی   ها به زور ازچرخاندم کلمه 

                                                           
1- Filippo Marinetti 

شدند، وناگهان، دو دوچرخه سوار، در حـالی  

که مشت هایشان را تکان می دادنـد، ماننـد   

جمع ضدین به سوی من می آمدند. وضـعیت  

 لعنتـی! آخ...  -احمقانه آن ها راهم را بسـت 
من سریع ترمز کردم و بـا انزجـار تمـام بـه     

هـا در هـوا   داخل یک چاله لغزیـدم و چـرخ  
 ق ماند . . .معل

توانید بگویید که مارینتی با این حساب می شما

هر حال مارینتی شاعر در حالت عادی نبود. به

سواران را مقصر قلمداد بود و گرچه دوچرخه

اما احتماال راننده قابل اعتمادی نبوده  ،کندمی

است. سطرهایی که منجر به بازگویی این حادثه 

https://twitter.com/roseveleth
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ارینتی و ها )مشد حاکی از آن است که آن

”) ، راندنددوستانش( خودرو را با چه سرعتی می

های نگهبان غران در سواران مانند( سگدوچرخه

ها را مثل یقه در زیر اتو به زیر آن ،ی درآستانه

)شاید ندانید، “ گرفتیم.تایرهای سوزان خود می

 ها شب قبل مشروب خورده بودند.( بله، آن

ی یک پرمخاطرهاما روایت رانندگی بدون نهم و 

های شخصی ی غریبی از پروندهشاعر صرفا نشانه

که در نهر او نمادی از این -او نیست. تصادف

های کهنه )دوچرخه سواری( باید چگونه روش

 -های نو )خودرو سواری( جا باز کنندبرای روش

آن چیزی است که مارینتی را به نگارش 

ا ها پیش وی رای هدایت کرد که از سالنهریه

های فو  در حقیقت به تعمق واداشته بود. عبارت

هستند، سندی که  مانیفست فتوریستسرآغاز 

کمک چند دوست هنرمند ایتالیایی مارینتی به

 5151که خود را فتوریست نامیدند در سال 

چه در پی ماجرای تصادف آمد منتشر کرد. آن

 بود. -مرام فتوریزم -فهرستی از یازده بیانیه

وایت از رانندگی شاعری آشفته اما این ر

وپرمخاطره تنها نشانه عجیبی از پرونده شخصی 

که برای او نمادی ازآن بود  -او نیست.  تصادف

که شیوه های قدیمی )دوچرخه ها(  چگونه باید 

راه را برای شیوه های جدید )توموبیل او( باز 

همان چیزی است که مارینتی را به   -کنند

و سال ها در باره آن نگارش نهریه ای  که ا

اندیشیده بود  سو  داد. کلمات باال در حقیقت 

است، سندی که  مانیفست فتوریست آغاز

با کمک تعداد اندکی از  5151مارتینتی در سال 

دوستان هنرمند ایتالیایی که خود را فتوریست 

می خواندند منتشر کرد. آن چه به دنبال حکایت 

 –ای بیانیه  ماده 55تصادف اتوموبیل آمد لیست 

  است. -اصول فوتوریسم

 معموالً م،یکنیم صحبت فتوریزم از یوقت امروز،

 صحبت شعر ای ینقاش ،یساز مجسمه مورد در

 ،نویسنامهفیلم امروزه هافتوریست. میکنینم

 ،های عالی بینش استراتژیکدرجه با یافراد

 مشاوران و ،یعلم یهاداستان سندگانینو

طور به هافتوریست رکزتم .هستند وکارکسب

 امروزه رشته نیا و است یفناور یرو عمده

شناسانی فن با ناپذیریگسست طوربه

 هوش از زیچ همه یرو که هایی()تکنولوژیست

 کنند،یم کار اصالح ژنتیک تا گرفته یمصنوع

 باًیتقر یامروز هایفتوریست و. دارد ارتباط

 نبشج و ینتیمار وجود به را خود یکارها هرگز

 امر نیا. مربوط نمی دانند ایتالیا خود در از شیپ

 کی ینتیمار که است لیدل نیا به یحد تا

 یجابه ییایتالیا هایفتوریست و بود هنرمند

سر و  رس خاک و برنز و رنگ با ندهیآ ینیبشیپ

 گروه نیب یمیمستق ارتباط چیه .کار داشتند

 کیاستراتژ ینگر ندهیآ مشاوران و ینتیمار

های اجتناب فتوریست اما. ندارد وجود نی()کنو

امروز از پیوند با هنرمند حامی مانیفست 

 ینتیمار: علت دیگری هم دارد 5151فتوریست 

 آن ازخزیدند و  میزفاشبه آغوش  گروهش نیز و
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ی پندهایی نتیمار فستیمان در. کردند تیحما

های فتوریست و شناسانفن یبراآموختنی 

 احمقانه آنها گرفتن دهیادن ، وکنونی وجود دارد

 .بود خواهد

 یبرا اغلب که هایی را بنگریمواژه ابتدا دییایب

کار گرفته به ایتالیا فتوریزم جنبش فیتوص

 صنعت، سرعت، ته،یمدرن اختراع،: شودمی

 هایفتوریست. مبارز ،یپرانرژ پروا،یب ،شکستن

 و خودرو شیفتگی شدیدی نسبت به ییایتالیا

 یجوانآنها بیشتر بر )عنصر( . دداشتن مایهواپ

پیش  بودند معتقد کردند تا بر تجربه؛می دیتأک

 یزندگ بازنگشتن یگانه راه هرگز و جلو به )فشار(

 ما قصد ”: است نیچن فستیمان اصل نیاول. است

 و یانرژگرایش به  خطر، به عشق سرودن

 “ .است شجاعت

 ؟رسندها آشنا به نهر میهیچ کدام از این ایآ

 شکستن دیشا و) عیسر حرکت ؟ستنشک

 ترین بیانطنین پر شاید خ؟یتار طرد ؟(زهایچ

 همان با را خود یهاارزش امروز یورافن

 اما ،انتقال ندهند ییایتالیا شاعران نفسبهاعتماد

 در. زنندها را مینوعی همان حرفبه اغلب آنها

 انگذاریبن ،0یلوواندوفسک یآنتون از عبارتی نجایا

WAYMO، نقل می شود خیتار ارزش مورد در :

 من. است ندهیآ است مهم که یزیچ تنها”

 مطالعه را خیتارما  چرا دانمینم یحت

 -باشد کنندهسرگرم زنمیم حدس. میکنیم

 و یصنعت انقالب و هانئاندرتال و ناسورهایدا

 اتفاق قبالً آنچه اما. دست نیا از یموارد

 یبرا .ندارد یتیاهم واقعاً است، افتاده

 به یازین اند ساخته که ییزهایچ ساختن

                                                           
2- Anthony Levandowski 

چه آن یفناور در. دیندار خیتار آن دانستن

 از یاجمله نجایا در .“است فردامهم است 

 به دیبا چرا”: است شده آورده 5151 فستیمان

در  میخواهیم آنچه که یحال در ،بنگریم گذشته

 ییجا “؟است ممکننا مرموز یدرها شکستنهم 

 یلبه نیآخر در ما” کند یم عالما ینتیمار که

 امروز یورافن بزرگان “!میا ستادهیا نوقر

 کهدر حالی “.است اکنون ندهیآ” ندیگویم

 مایهواپ و خودرو یفریفته ایتالیا هایفتوریست

ی هایکشت سودای شناسان امروزفن ند،بود

 ینتیمار کهیجائ. دارند فضابه  سفر وفضایی 

 بتوانند که تر از آن اندتوانکم زنان بود معتقد

 ،تحقق بخشند او نهر مورد عیسر شرفتیپ به

 در GOOGLE سابق کارمند “9دامور مزیج”

 یفناور در یتیجنس شکاف راییچ مورد

 از” مرد و زن علت این است که سدینویم

 “اند. متفاوت یشناختستیز نظر

                                                           
3- James Damore 

 ر مشهور جینو سِوِرینیاث« توپ در حرکت»



5911 / بهمن51دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ   دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوماه گنژرا    

دهد؟ رخ تواند می دوباره چرا و -شد منجر فاشیسم به فتوریسم که زمانی 42   

 

تنها در جنبش فتوریست مفید واقع مارینتی نه

ی له هنرمندانی بود که اندیشهشد، بلکه از جم

ی نشان تجاری )برند( را پیش منزلههنرمند به

ن”برد.  ی”در  “2جان ما نویسد، می “1آرتس

و کار و اشتغال با -خودستایی آشکار مارینتی”

ذهنیتی را که هنرمندان  -های جمعیرسانه

ی خود با دنیای هنر و فرهنگ نسبت به رابطه

ارینتی به قدرت عمومی داشتند تغییر داد. م

که هنرمندان باید مانیفست، و به عقیده بر این

که باید روایت ، و اینشخصیت )بازیگر( باشند

اگر  خویش را به جهان تحمیل کنند باور داشت.

ایالن ”مارینتی  زنده می ماند تا ببیند که

فرستد با یک تسالی قرمز را به فضا می “۰ماسک

 ایستاد.لذت در کنارش می

و همکارانش باید به هشداری که “ اسکم”اما 

کند توجه جنبش فتوریست ایتالیا تصریح می

کنند. عشق به شکستن و پیشرفت به هر قیمت 

مارینتی و دوستان هنرمندش را به بنای آن 

کلیسای سرعت و ”چیزی هدایت کرد که برخی 

نامند. آنان فاشیزم را در آغوش می“ خشونت

کنار نهادند، و ی اخالقیات را گرفتند، ایده

به هیچ  ،استدالل کردند که نوآوری هرگز نباید

علتی، باز ایستد. برای مثال، مارینتی و 

اش هنگامی که ایتالیا به آفریقای شمالی جنبش

یوجین ”حمله کرد هورا کشیدند. 

                                                           
4- Jon Mann 
5- Artsy 

6- Elon Musk ،نعتی، مخترع و شخص مهندس، طراح ص

آمریکایی و جزو ده  ینامی تجارت در صنایع پیشرفته

هایی گذار شرکتاو بنیان. است فناوری شخصیت تأثیرگذار در

( تعلق دارد بیای که اکنون به) پالپی ،تسال موتورز همچون

 .اکس استامل و مدیرفنی اسپیسمدیرع نیز اکنونهمبوده، 

بمباران تریپولی از ”، نویسدمی “۰اوستاشِوسکی

ولین ها اسوی ایتالیا از هواپیماهای دوباله و بالن

بمباران هوایی تاریخ جهان بود، و بنابراین یک 

امروزه، برخی “ نوآوری بزرگ فناورانه.

با ادبیات مشابه از پهبادهای شناسان فن

 “۱گابریل تی رابین” کنند.جنگی تمجید می

که ها با آنها و فتوریستفاشیست”، نویسدمی

ی عصر نوین جا زده بودند، وترکهخود را تخم

کار دو آتشه یدئولوژی واقعا محافههلحاظ ابه

های رسد؟ شرکتنهر میباز، آیا آشنا به“ بودند.

امروزی، در پوییدن پشرفت به هر قیمت، خود با 

در حال  “1آمازون”شرکت  زنند.فاشیزم الس می

افزار شناسایی چهره برای نرمتدارک یک 

لت ”است. پلیس ایاالت متحده  وِ شرکت هِ

                                                           
7- Eugene Ostashevsky 
8- Gabriel T. Rubin 
9- Amazon  

 

و ایجاد کننده  WIRED رز ایولت اندیشه پرداز

پادکستی درباره   Flash Forwardو میزبان 

 ( استآینده محتملآینده ممکن)و نه این 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C
http://www.nyu.edu/projects/mediamosaic/thetitanic/pdf/ostashevsky-eugene.pdf
https://www.flashforwardpod.com/about/
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د زتا”، (HP) “55پاکار ، “55مسون رویتر

نز”، و “50مایکروسافت” همگی  “59موتوروال سالوشِ

ی( اجرای امور مهاجرت و گمرک با )اداره

موج کنونی دیپورت و قرارداد دارند و از 

برند. سود می های بازداشت )مهاجران(کمپ

در های فناوری آمریکا دانشمندان و شرکت

های اقلیت به چین کمک ردگیری گروه

گوگل برای امیدوار است  چین کنند.می

های اقلیت هر گونه اطالعاتی سرکوب گروه

برایان ” در اختیار آن قرار دهد.

ت و”اخیرا در “52مرچن در مورد “ 51گیزمود

 چگونگی تمامی 

های بزرگ فناوری در هایی که شرکتشیوه

نوشت.  وهوایی دخالت دارندبحران کنونی آب

لت این واقعیت ها پیش از آن است که به دخا

ب” ، در انتشار تئوری توطئه “56یوتیو

 بپردازیم.ناسیونالیزم سفید، و فاشیزم 

 

 

 

 

                                                           
10- Hewlett Packard Enterprise 
11- Thomson Reuters 
12- Microsoft 
13- Motorola Solutions 
14- Brian Merchant 

15- Gizmodo طراحی، فناوری و مطالب  یویژه یگاهوب

ی عنوان بخشی از شبکهتخیلی است. گیزمودو در اصل بهعلمی

گاه بود. گیزمودو همچنین شامل چند وب ایجاد شده گاکر مدیا

 تخیلیهای علمیداستانر که باست  “واآی”ه از جمل ترکوچک

 .تمرکز دارد مزفوتوری و
16- YouTube 

 همان اب مشتا  آن اند که امروز شناسانفن

 خیتار از ،ییایتالیا هایفتوریست استدالل

 در نهفته پندهای چشم بر آنها اگر اما زند،یبگر

 آن ی مجددتجربه به مجبور ،ببندند جنبش نیا

 که گذارموامی شما به را نیا من و. هستند

 است، زده را حرف نیا یکس چه دیبزن حدس

 کی جهان یقله بر ستادهیا”: ماسک ای ینتیمار

 گان راستار با خود یگستاخانه چالش گرید بار

 “!میکنیم آغاز

 

 :منبع

https://www.wired.com/story/italy-

futurist-movement-techno-utopians/ 

 

 

 بازگشت به آغاز

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%E2%80%93%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://www.wired.com/story/italy-futurist-movement-techno-utopians/
https://www.wired.com/story/italy-futurist-movement-techno-utopians/
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 اندیشه رایت و احتکارِکپی
 ارژنگ .ف

 

ممکن است یکی از شما خوانندگان احتمالی این  اناًیاح

یادداشت به یاد بیاورید که فیلم عباس کیارستمی به نام 

زیر درختان زیتون که برای نمایش در جشنواره 

کن( با مشکل مجوز نمایش روبرو شد. چرا که  احتماالً)

غربی استفاده  در این فیلم بر روی تیتراژ از موسیقی

های بامدادی رادیو ایران به شده بود که در یکی از برنامه

شد. عباس کیارستمی تنها نام تقویم تاریخ پخش می

قطعه موسیقی را از روی فیلم مستند  هنگامی که این

گونه خود حذف کرد توانست مجوز نمایش فیلمش را 

در جشنواره به دست بیاورد. البته کیارستمی در ایران 

هیچ پولی برای استفاده از صدای گوینده تقویم تاریخ و 

بازسازی آن بر روی فیلمش پرداخت نکرد ولی اگر وی 

ساخت ور اروپایی میاین فیلم را در آمریکا یا یک کش

موسیقی تقویم تاریخ و حق  تیرایکپبایستی حق 

الهام گرفتن از برنامه رادیویی تقویم  احتماالًاستفاده و 

کرد. صدای گوینده را پرداخت می تیرایکپتاریخ و حق 

کیارستمی برای ساخت فیلم مستند  کهنیااز تصور 

بود چه  زلزله ویرانگر رودبار ساخته دربارهای که گونه

هایی که در آن فیلم حق و حقوقی باید به صاحبان مکان

را ساخته و بازماندگان و افراد و غیره و غیره بایستی 

 همهنیااندازید. شانه باال می احتماالًپرداخت شما می

های هزینه برای تصویر باز رویش زندگی بر روی ویرانه

 ای غمبار!زلزله
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حفاظت از تولیدات  که در ظاهر برای تیرایکپحق 

از  شدتبهفرهنگی هنرمندان و خالقان بخش فرهنگی 

شود با های عهیم آمریکایی پیگیری میسوی شرکت

های گسترش فراگیر دامنه آن و حقوقی که این کمپانی

شوند بیشتر به طنزی تلخ و عهیم از آن برخوردار می

 تا یک حق! شودیمگزنده شبیه 

های عهیمی از های گذشته کمپانیلدر سا

مایکروسافت گرفته تا کوکا و کفش نایک دم به دم 

ها را برای رعایت حق مالکیت معنوی تولیدات دولت

ی مارک و لوگو تحت فشار طورکلبهفرهنگی و 

اند. تا جایی که آرم و لوگو فروشی درآمدهای گذاشته

هایی ها کرده است. کمپانیای را نصیب کمپانیافسانه

را که میراث  آنچهی هنگفت هر هاییدارار که با تکیه ب

بشری است به انحصار خود درآورده و در هزارتوهای 

ای در خیال خود مجسم کنند. لحههخود پنهان می

کنید که چنان چه یک کمپانی حق انحصاری چاپ و 

یا  کردیمانتشار دیوان حافظ یا فردوسی را خریداری 

ا داوینچی یا موسیقی های رافائل، رامبراند ینقاشی مثالً

باخ و بتهوون را، در این صورت هم اکنون میلیاردها 

جمعیت ساکن این کره خاکی در چه فضایی زندگی 

داری کردند. محروم از فرهنگ و تمدن. زیرا سرمایهمی

خرد. خواه را که ارزش مبادله داشته باشد می آنچههر 

این اثر یک اثر فرهنگی باشد یا یک کفش یا نوعی 

کند. ولی در واقع امر وشیدنی! برای بازار تفاوتی نمین

 نیز چنین است؟

براساس قانون عرضه و تقاضا بازار این حق را به ما 

خواهیم برای خرید دهد که محصوالتی را که میمی

 دکنندگانیتولانتخاب کنیم. هر چه تقاضا باالتر باشد 

بیشتری به سمت تولید آن کاال میل خواهند کرد. 

آن از  دکنندهیتولکاالیی خریدار نداشته باشد  ههرگا

ی باقی خواهد کسآنبازار بیرون رانده خواهد شد و 

ی تولید کند یا بهای ترباال تیفیک باماند که یا کاالی 

رازان تری عرضه کند. حال خیال کنید این کاال یک 

کاالی فرهنگی است. آن گاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

که  ای یا صدای یک خوانندهه رایانهبرنام cdیک  فرضاً

 9mآن توسط مایکروسافت یا کمپانی  تیرایکپحق 

کوبیده  چلوکبابخریداری شده است یا یک دست 

تواند برای رها شدن از سردبیر محترم مینایب )

از این نام  تیرایکپپیامدهای احتمالی استفاده بدون 

یده. آن را از نوشته حذف کند( یا یک کیلو گوجه رس

های مدعی حقو  تفاوتی که آگاهانه توسط شرکت

آثار فرهنگی در نهر گرفته  دکنندگانیتولهنرمندان و 

ی بعد از فرنگگوجهشود این است که یک کیلو نمی

خورده شدن دیگر وجود ندارد و برای تولید آن بایستی 

همه سیکلی را که برای تولید آن طی شده از  مجدداً

برنامهْ  cdخرید یک  سر بگذراند ولی برای

این سیکل را طی  مجدداًمایکروسافت ناچار نیست 

خام را  cdکند. او در برای بار دوم فقط هزینه یک 

 هزینه ارسال آن را به بازار! اناًیاحپردازد و می

اولین مأمور در واقع به قول توماس جفرسون 

امریکا در امور حق ثبت  متحدهاالتیای دولت رتبهعالی

 5۱59ل در سا

را با حساسیت کمتر نسبت به  زیچکاگر طبیعت ی»

تمام اموال انحصاری دیگر ساخته باشد، این عمل 

شود که ی و نهر نامیده میرأقدرت تفکر است که یک 

تواند که فرد آن را برای خود نگه دارد، میمادامی

ی فاش انحصاری مالک آن باشد؛ اما در لحهه صورتبه

ی کنندهافتیدرآید و ی در میسهرکبه مالکیت  شدن،
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تواند خود را از شر آن خالص کند. این نهر نمی

 کسچیههمچنین ویژگی عجیب آن این است که 

مالکیت کمتری ندارد چرا که هر فرد دیگری کل آن را 

کند، ای را از من دریافت میدارد. کسی که نهریه

که چیزی از منبع کاسته شود، خودش بدون این

طور که کسی که شمع خود را بیند؛ همانآموزش می

که مرا از نور محروم کند، بدون ایندر معدن روشن می

توماس جفرسون در ( 5)کند.کند، نور دریافت می

دویست سال پیش پی برد که پشتیبانی حکومت از 

حقو  چاپ و ثبت تهدیدی جدی برای جریان آزاد 

العات اطالعات به شمار خواهد آمد، زیرا عقاید و اط

بایستی آزادانه به حرکت درآیند تا مانند هوایی که در 

کنیم برای همگان قابل استفاده باشد. آن تنفس می

شان ابداعات و تولیدات فرهنگی بنا به ماهیت

 «توانند موضوع مقوله مالکیت باشند.نمی

جا ممکن است کسانی بر من خرده بگیرند که در این

ورندگان و مالکان در این صورت حق و حقو  پدیدآ

شود و ما را به یاد میاولیه این ابداعات و تولیدات چه 

ها و آثار هنرمندان ایرانی ی از فیلمرقانونیغهای کپی

گذر نصیب های هنگفتی از این رهبیندازند که چه زیان

از  شخصهبهشود. البته من می دکنندگانیتول گونهنیا

می یا جعفر پناهی یا های کیارستام فیلمتوانسته کهنیا

خارجی مطرحی از ودی آلن یا اسکورسیزی  سازانلمیف

ی رقانونیغهای  cdگرفته تا امیرکاستاریکا را روی 

بایز را از یوتیوب هایی از کوهن تا جونببینم یا ترانه

ی کنم ناراحت نیستم. اگر این رقانونیغدانلود 

د های فرهنگی نبوی و این دزدیرقانونیغدانلودهای 

ها امریکایی و اروپایی بسیاری از ما همچون میلیون

توانستیم از این آثار فرهنگی سود ببریم و اآلن به نمی

بودیم. چه هستیم میتر از آنو ناآگاه خبرتریبمراتب 

 واقعاًهای غیرقانونی ولی آیا از این دانلودها و کپی

بینند؟ نه من چنین خیالی خالقان بیچاره آسیب می

 نم.کنمی

گیرم. یاری می(0) جا از الورنس لسیگمن در این

توانست فضای باز هنگامی که فضای اینترنت که می

 وبی طرفی برای جریان آزاد اطالعات و کسب تجربه

برای نوآوری و خالقیت به ایجاد کند و حق برابر 

مرتجعان فرهنگی و  همگان ارزانی دارد، مورد یورش

رار گرفت و با مدد گرفتن قها ها و مارکمحتکران آرم

آن معماری  سرعتبه سازیشگفتاز فناوری پیچیده و 

های پرشکوه و دمکراتیک اینترنت دود شد و شبکه

یی درآمد که جای هابزرگراه سانبهتارنمای آن 

های باشکوه خالقیت و که ما را به قله یی راهاراهکوره

ه و برابری به میل و اراد طراوتهای انسانی جنگل

یی که هابزرگراه. گرفتند ساخت،خودمان رهنمون می

های ورودیه قدمبهقدمی ستیبایم هاآنبرای گذر از 

 هنگفتی به پردازی!

کند که ای اشاره میجا به نکتهالورنس لسیگ در این

بسیار روشنگر است و آن حقو  برابر است. یعنی 

ی خود بدون کسب اجازه هر فردی در جامعه» کهنیا

« باشد.ز هیچ فرد دیگری نسبت به آن دارای حق میا

این مثال همان بزرگراهی است که شما را از زیباترین 

مناطق جنگلی یا کوهستانی یا در کنار دریا به یک 

برد. مثال پلی است که بر نقطه بسیار زیبای دیگر می

روی دریاچه ارومیه نصب شده است. شما آزاد هستید 

پل استفاده کنید و از زیبایی و  برای عبور از روی این

البته کوتاه شدن این راه استفاده کنید، ولی این در 

صورتی است که شما بتوانید مبلغ گزافی به عنوان 
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عوارض عبور از روی این پل یا بزرگراه بپردازید. 

نیز  شهیو اندفکر  دربارهبرخورداری از این حق برابر 

حافظ، سعدی یا کند. شما آزاد هستید از آثار صد  می

ها الهام بگیرید فردوسی استفاده کنید و از آن

ی فکری هاتراوشکه قدمای ما نیز آزادانه از  گونههمان

گرفتند و بهره درس می شانیقدمای هاشهیاندو 

بردند. هر چه قدر فضای فکری بازتر و آزادتر، امکان می

استفاده بیشتر دیگران بیشتر و خالقیت بیشتری را 

خواهیم بود. ولی این محتکران حق چاپ و نشر شاهد 

بینند. از دید آنان هر چه دیگری می موضوع را به گونه

استفاده از فضای اینترنت محدودتر بهتر، هر چه حق 

تر، بهتر زیرا مقدار پولی که به این چاپ و نشر سنگین

ی تیچندملهای عهیم طریق به جیب این شرکت

ها دوست دارند آن .شودیمبیشتر  شودیمسرازیر 

چنان ظلماتی ایجاد کنند که بتوانند همان کورسوی 

شمعی را در ظلمات اهریمنی اعما  زمین بهتر 

بفروشند. زیرا نور شمع در برابر پرتو خورشید چه 

انحصاری  عنوانبه تیرایکپدرخششی دارد؟ حق 

ها در حکم انحصاری کردن آب ها و اندیشهکردن ایده

آزادی  ؛ وها در کویر لوت اندیشه استرودها و چشمه

حق استفاده از فکر و اندیشه مانند استفاده از پرتو 

 الیزال خورشید الهام و خالقیت برای همه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 
برگرفته از کتاب مدیریت افراد خال ، نوشته گوردون تور به  - 5

 زبان انگلیسی

 دالورنس لسیگ، استاد حقو  دانشگاه استنفور -0

 

 

 بازگشت به آغاز
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 هاهنردرمانی: تعریف و مزیت

 055۱جوالی  95

 
 

های غیرکالمی، هنر، درست مانند تمامی بیان

اکتشاف، ابراز و ارتباط چیزهایی را که بر آنها آگاه 

کار بر روی احساسات بنابراین انگیزد. نیستیم برمی

د روابط افراد را تواناز طریق هنردرمانی می

زیرا بر وجه عاطفی، که بخش اصلی  بهبود بخشد

موجودیت هر انسانی است، متمرکز است. و این گونه 

کند تا نسبت به زوایای است که به افراد کمک می

پنهان خود آگاهی بیشتری پیدا کنند، که این امر به 

 کند.پیشرفت آنها کمک می

نی در . هنردرماموضوع هنر درمانی مردم است

مورد فرد نیست، بلکه طرحی است که بیماران 

کنند. هنردرمانی براساس رنج و میل به تغییر اجرا می

های فردی و فرهنگی، سعی دارد از رهگذر تفاوت

وجود آورده، شرایطی تازه برای ایجاد خالقیت به

های گوناکون هنری را تمیز دهد جزئیات خاص شکل

 کند. ی تأثیرهای آنها را درکو همه

ای با ی رشتهمنزلهتوانیم هنردرمانی را بهما می

های مشخص تعریف کنیم. های ویژه و محدودیتجنبه

این نوعی حمایت )یا گاه درمان( است که از هنر 

عنوان راهی برای مدد به افراد در احیا یا تجسمی به

بهبود سالمت روان و آسایش عاطفی و اجتماعی بهره 

طور دقیق همان نردرمانی بههای هگیرد. هدفمی

 درمانی است.روان
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عنوان راهی برای ارتباط، در مرکز توجه این هنر به 

به افراد کمک گونه است که حمایت قرار دارد. و این

می کند تا احساسات خود را ابراز کرده و انتقال دهند. 

تر تأمل کرده و به شود مردم راحتاین امر موجب می

گیری از . بهرهورد نیاز نایل آیندتغییر رفتارهای م

عنوان یک کنشْ آغازگر فرآیندی خالقیت هنری به

شود سپس ویژه است: بر فضای درمانی حاکم می

 را دوباره ارزیابی میکندواقعیت را گسیخته و آن

 

هنر این های کوچک است: جهان سرشار از شادی”

 “است که بدانیم چگونه آنها را کشف کنیم.

 51لی بای

 های هنری کاربردی در هنردرمانیلشک

هایی از هنر است که هنرهای تجسمی شکل

. منهور نقاشی، کوالژ، هنرهای کارکرد درمانی دارد

نمایشی مانند بازیگری، داستان، اجرای تئاتری خاطره، 

گردانی است. در موسیقی اجرای نقش و عروسک

بیماران از صدا، گفتار، ساز و در نویسندگی از 

گیرند. ی )ژانْرهای( متنوعی بهره میهاگونه

هنردرمانی روشی برای بیان حقیقت از طریق 

چه مردم از راه خالقیت ابراز نمادگرایی است. آن

جویی، رها کنند ممکن است حاکی از ستیزهمی

شدگی، از دست دادن، و احساسات باشد. افراد 

 دهند.همچنین بدون غرض از خود خالقیت بروز می

 تئاتر

                                                           
17- Li Bai ،”شاعر بزرگ رمانتیک چینی، “ یا لی پو“ ”لی بای

101 – 167 

های ازیگری، کارهای نمایشی یا نمایشدر ب

عروسکی، بیمار از زبان یک شخصیت صحبت 

. این هنر بازیگری از طریق یک شخصیت کندمی

داستانی است. این فرآیندِ آفرینش فردی و/یا جمعی 

داستان و  -است که بین دو جهان مجزا از هم

های قرار دارد. و هنگامی که پای مجسمه  -واقعیت

وگو با مواد را آغاز یان آید، بیماران گفتمسفالین به

کنند. این فعالیت تشویق شخص برای بازیابی می

خویش از طریق مواد است. اما این امر همچنین 

ها در سفری از مبدا خاک رس تا مقصد همراهی آن

 خویش است.

 نقاشی

بیماران با پرداختن به نقاشی، اولین گام برای بروز   

دارند. بدین شیوه، آنان میردادن درون خویش را ب

هایی ها، و رنگها، شکلها، خطمجذوب تمامی انگاره

کند. هدف از شان خطور میشوند که به ذهنمی

پرداختن به این هنر کمک به بیماران در رها ساختن 

شان از بازدارندگی ضمیر ناخودآگاه آنان، همچون نگاه

وانند امور تای بازداری زدایی است. سپس آنها میگونه

های ضمیر ترین الیهرا سازماندهی کرده و به ژرف

 تر شوند.خویش هرچه نزدیک

 رقص و آواز
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ای وجود دارد که بیماران در رقص، اولین لحظه

منهور این است که  شوند.بر حرکت خود آگاه می

توانند صدای حرکت خویش و از آن طریق آنها می

آنها کمک  صدای وجود خویش را بشنوند. و این به

کند با خود انس گرفته و سپس با سایرین ارتباط می

خواهید صدای برقرار کنند. و هنگام آواز، از آنان می

کار گیرند و نفس را را بهطبیعی خود را بازیابند و آن

پردازی و درهم توانید این کار را با بداههرها کنند. می

 آمیزی نواهای گوناگون انجام دهید.

 نگارش

تواند به بیماران از آن نوبت نگارش است، که میپس 

های خویش تحقق تجسم، به تجربه کمک کند از راه

های بندیها، دوستان تخیلی و زمانبخشند. موقعیت

گوناگون داستانی پدید خواهند آمد، و در پایان 

بیماران ماجراهای خود را در قالب داستان روایت 

 خواهند کرد.

ی ظاهری اشیاء، بلکه جنبههدف هنر نه نمایش ”

 “ی مفهوم درونی آنها است.ارائه

 ارسطو

 کار بر روی عواطف در هنردرمانی

ها و رشد انسان، عواطف در گفتار در باب تجربه

. کار با هنر در هنردرمانی به رشد بسیار مهم اند

کند. در هنردرمانی شخصی و عاطفی افراد کمک می

طف وجود دارد: چهار مرحله برای کار بر روی عوا

آمیزی. عواطف ابزار گذاری، پژوهش، تجربه و همنام

تواند اهمیتی فراتر اصلی ما در ایجاد روابط است و می

چه سخنان شما با از کالم داشته باشد. لذا چنان

عواطف درست تطبیق نداشته باشد احتماال دیگران 

 را باور نخواهند کرد.آن

ی برقراری ارتباط طور معمول زمانی که شما برابه 

کنید، بهتر با مردم چیزی را از طریق عواطف بیان می

های کالمی و تُن های چهره، تصاویر، استعارهاز حالت

کنید. تا زمانی که عواطف در راستای صدا استفاده می

کنند کلمات قرار گیرند، این  عوامل به شما کمک می

د. ادراک و بیانی فراتر از خود کلمات داشته باشی

هنرها، درست مانند تمامی ابرازهای غیرکالمی، 

به امر اکتشاف، بیان و ارتباط چیزهایی که بر 

 کنند.آنها آگاه نیستیم کمک می

تواند کار بر روی عواطف از طریق هنردرمانی می

. این کار کیفیت روابط شما را بهبود بخشد

همچنین بر روی عامل عاطفی متمرکز است و به شما 

های پنهانی که به پیشرفت د تا از جنبهکنکمک می

های بنیادین کنند آگاه شوید. احساسشما کمک می

مانند ترس، عصبانیت، شادی، عشق، غم و اندوه و 

احساسات ناراحت کننده برای تعادل عاطفی عمده و 

 ضروری هستند.

 قدر اهمیت دارند؟چرا عواطف این
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های شناختی، تمامی عواطف شما در توانایی 

ای شما نقش ندرستی جسمی و عملکرد حرفهت

مطلوب یعنی قدرت هوش هیجانی داشتن  دارند.

بیان احساسات درست در شرایط مناسب در برخی 

معنای شرایط خاص است. این قابلیت همچنین به

 توانایی دیدن حاالت عاطفی دیگران و همدلی است.

تواند به رشد فردی و عاطفی افراد کار با هنر می 

کند. ذهن ناخودآگاه بیشتر با نماد سروکار دارد  کمک

های منطقی. و به همین دلیل است که تا با واژه

تر کند. تواند فرآیند تأمل را آساناستفاده از هنر می

های بیشتری را توانید از طریق هنر مفهومشما می

شکل ناخودآگاه منتقل کنید. و از این رو ویژه بهبه

ها قدرت راتب بیشتر از واژهماست که تصویرها به

های ای مطمئن برای کشف سوژهانتقال داشته، و شیوه

 دشوار اند.

ی ی خود از آینهشما برای دیدن چهره”

کنید؛ برای دیدن روح خود ای استفاده میشیشه

 “گیرید. از آثار هنری بهره می

 جورج برنارد شاو

 های انجام روان درمانی از راه هنرمزیت

های نی در یاری به افراد در ایجاد مهارتهنردرما

خاطر کمک به فردی سودمند است. این روش، بهمیان

شود بیمار با افراد بیان راحت عواطف، باعث می

تر ارتباط برقرار کند. این شیوه پیرامون خویش راحت

همچنین برای مدیریت رفتار، بهبود عزت نفس و 

 فید است.جلوگیری از اثرات منفی اضطراب بسیار م

ها را با جزییات برای افرادی که ما اکنون تمامی مزیت

 بندند شرح خواهیم داد:کار میهنردرمانی را به

 شان دشوار استابراز احساساتی که بیان -5

تر بیان چیزهایی که احساس یا فکر ی سنتینحوه

مان دشوار است. به همین دلیل، از آنجا کنیم برایمی

تواند ری است در ترغیب بیان، میکه هنردرمانی ابزا

هایی که ها و احساسشما کمک کند تا به اندیشهبه

 دشواری قابل بروز هستند، سامان دهید.به

 ی سالمهای مقابلهرشد مهارت -4

هایی عمیق در بیان در زمان تغییر رفتارها یا عادت

ی خالقانه با احساسات و عواطف احساسات، مقابله

مفید باشد. آن هنگام که شما دوران تواند بسیار می

گذرانید، و عواطف خویش را صرف خلق سختی را می

آید. این امر مددتان میکنید، هنردرمانی بهچیزی می

یابد که شما باید به بهترین نحو با هنگامی اهمیت می

 رو شوید.شرایطی دشوار روبه

 بررسی تخیل و خالقیت -9

تقویت خالقیت و  گیری از این نوع درمان بهبهره

کند. بیماران همچنین های ذهنی کمک میانگاره

توانند با استفاده از این روش درمانی با کار می
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ها را افزایش مدد درمانگران این مهارتمتمرکزتر و به

 دهند.

 بهبود اعتماد به نفس و عزت نفس-2

خاطر خود دست به اقدام توانید بهاثبات اینکه می

کند تا به جایگاه متعادل ک میبزنید به شما کم

ها به شما ، نیل به هدفعاطفی برسید. و در این راستا

نفس خویش را بهبود بخشیده، کند اعتماد بهکمک می

و وجود شما را از خاطرات حسن انجام کارها سرشار 

 کند.

 هاشناسایی و آشکار ساختن نگرانی-1

های بیرونی که در شما ایجاد نگرانی تجسم تنش

کند تمامی کنند، به شما کمک میرونی مید

تان دشوار است شان برایمفاهیمی را که درک

ها معموالً راحتی بررسی کنید. اینتر بهای عملیگونهبه

توانید به های انتزاعی اند که فقط در صورتی میایده

 مغز خود خطور دهید که از بیرون به آنها بنگرید.

 افزایش مهارت های ارتباطی-6

های هنری برای بیان خود به افراد استفاده از رسانه

کند تا ابزارهای جدیدی را برای برقراری کمک می

ارتباط خوب انتخاب کنند. و این، هم در ارتباط آنها با 

دیگران و هم با خودشان درست است. اینکه بتوانند 

کنند بروز دهند، به دشواری بیان میهر آنچه را که به

زد تا مسائل را با شفافیت بیشتری بیان آموآنان می

 خواهند برقرار کنند.چه میکرده، ارتباطی بهتر از آن

 بخشدهای جسمی را بهبود میتوانایی-1

مفهوم هنردرمانی استفاده از بدن برای بیان چیزی 

توانید به زبان آورید. به همین دلیل این است که نمی

رکاتی خاص گونه درمان برای افرادی که در انجام ح

 .مشکل یا ناهماهنگی دارند نیز سودمند است

هنر تنش )استرس( و تشویش را کاهش -2

 دهدمی

به افراد  خالقیتهای مرتبط با هنر و انجام فعالیت

دهد تا سطح تنش و نیز اضطراب خود را فرصت می

کاهش دهند. کسانی که به این روش درمانی 

بخش امشها را آرپردازند، این گونه فعالیتمی

 .دانندمی

ی تفکر را ترغیب کرده و در هنردرمانی کار بر شیوه-1

 رساندبازتاب آن یاری می

تفکر علمی حتی از این نیز فراتر رفته، همچنین با 

توانایی در کسب استقالل یا حل مشکالت زندگی 

 روزمره شما سر و کار دارد.

هنردرمانی تمرکز، حواس و حافهه را بهبود -55

 بخشدمی

ی شما مهم است. فراگیری تمرکز برای زندگی روزمره

مندی از قدرت تمرکز به شما موهبت کارآیی در بهره

داشتن تمرکز خوب بخشد. می انجام وظیفه

گیری، هایی دارد: تقویت حافهه، قدرت تصمیممزیت

 .پذیری در نیل به هدف پیشِ رودقت و انعطاف
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سالمت قشرهای مختلف جامعه هنردرمانی را در 

 بختی بختی عاطفی و نیکجسمی، سالمت روان، نیک

. وقتی صحبت از افرادی گیرندکار میاجتماعی به

شود که در بیان غیرکالمی خود به کمک نیاز می

توانید از نوعی هنردرمانی بر اساس دارند، می

 .درمانی استفاده کنیدهای روانروش

گونه که در مورد نوجوانان و همچنین همان

توان از هنردرمانی پذیر است، میساالن امکانزرگب

را توانید آن. و حتی میبرای کودکان نیز بهره گرفت

متناسب با نیازهای درمانی و آموزشی آنان تنهیم 

کنید. در این مورد آخر، وقتی صحبت   از آموزش 

شود که بخشی مستقیم از رشد آموزشی مواردی می

توانند سهم می رفتاری-های شناختیهستند، روش

 مستقیمی در هنردرمانی )یا بالعکس( داشته باشند.

اگر هر فردی، حتی یک انسان عادی، سبک روایت ”

هایی گرفت، یکی از بهترین رمانزندگی خود را فرا می

 “کرد که تاکنون نوشته شده است.را خلق می

 5۱جیووانی پاپینی

 

 

 

 

 

 

                                                           
18- Giovanni Papini (1881-1956روزنامه ،) ،نگار

ی رمان و داستان کوتاه، شاعر، منتقد ادبی و نویس، نویسندهمقاله

 فیلسوف ایتالیایی

 

 منبع

-therapy-https://exploringyourmind.com/art

benefits-and-definition 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به آغاز

https://exploringyourmind.com/art-therapy-definition-and-benefits
https://exploringyourmind.com/art-therapy-definition-and-benefits
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 «گرائی، رویاهایتان رادنبال کنید!تبی هراس از سنّ»
 ی جینگفتگوی میتالی چاکراوارتی با دواک 

 برگردان: داود جلیلی

 

زنی که زیست نامه خود را، دیرهنگام، ودرآستانه هشتاد 

و هشت سالگی، آن هیم بیه خواسیت وتاکیید دیگرانیی      

 05رنیگ بینفش  ، نویسینده رمیان   51آلیس والکرهمچون 

                                                           
فوریه  1کیت والکر) متولد  –اله آلیس مالسنیورتالو -51

( نویسنده رمان و داستان های کوتاه ،شاعر و فعال 2251

، رمان رنگ 51۱0اجتماعی امریکایی است. او درسال 

بنفش را نوشت، که جایزه کتاب ملی برای داستان 

کالینگور، و جایزه پولیتزر برای داستان را به خاطر آن در 

 یافت کرد. 
05  https://www.britannica.com/topic/The-Color-

Purple 

برنیده نوبیل    05دورییس لسیینگ  برنده جایزه پولیتزر، و 

 ادبیات، به رشته تحریر کشید، حکاییت سرگذشیت اش  

خییانم لسییینگ ،  00دفترچییه طالییییرا بههه تاسههی از 

 نام داد.  09دفترچه برنزی

                                                           

( رمان نویس 0559 -5151دوریس می لسینگ ) -05 

زیمباوه ای بود. او از پدر و مادری بریتانیایی  –بریتانیایی 

در آن جا زندگی کرد.  5101در ایران متود شد، و تا 

خانواده او بعد از ان به رودزیای جنوبی ) زیمباوه( نقل 

مکان کردند، که او تا زمان انتقال به لندن، انگلستان در 

  در ان جا زندگی کرد. 5121سال 
00 https://www.grin.com/document/5۱۱1۰2 
09  

https://www.speakingtigerbooks.com/shop/non-
fiction/the-brass-notebook-a-memoir/ 

https://www.britannica.com/biography/Alice-Walker
https://www.britannica.com/biography/Alice-Walker
https://www.britannica.com/topic/The-Color-Purple
https://www.britannica.com/topic/The-Color-Purple
https://www.britannica.com/biography/Doris-Lessing
https://www.britannica.com/biography/Doris-Lessing
https://www.grin.com/document/188974
https://www.grin.com/document/188974
https://www.speakingtigerbooks.com/shop/non-fiction/the-brass-notebook-a-memoir/
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آیییا حکایییت هییای اییین دفتییر، از ضییدیت بییا جنییگ، از 

فمنیسم، یا از وُمنیسم)زن گراییی( سیخن میی گویید؟     

« دفترچیه برنیزی  »م. آن چیه ازمضیمون   مطمئن نیست

برمی آید این است که، نویسنده این دفتر زنی است که 

می کوشد با وجود قرار گرفتن در محاصیره هنجارهیای   

مکاتیب   "سیم هیای  ای"جامعه پدرساالر، بدون توسل به 

گوناگون، ییا داشیتن احسیاس جراحیت  بیرای زنیدگی       

کردن به همان شکلی که خود می خواهد تیالش کنید.   

در این روند او با افراد بزرگی دییدار میی کنید و بیرای     

 تغییر و اصالح آن می کوشد.    

سینت آن   جمتولد شد، از کیال  5199، در 02دواکی جین

التحصیییل شیید  آکسییفورد در اقتصییاد و فلسییفه فییارغ 

و)اکنییون( همکییار افتخییاری کییالج اسییت. او کییه دارای 

دکترای افتخاری از دانشگاه وست ویل دوربان، افریقای 

جیایزه پادامیا بوشیان را     055۰جنوبی اسیت، در سیال   

 دریافت کرد. 

باید گفت که بهترین مقدمه درباره آثیار و شخصییت او   

وف روزنامیه نگارفمنیسیت معیر    01نوشته گلوریا استینم

                                                           

اقتصاد دان و نویسنده  5199دواکی جین متولد  -02 

هندی است که به طور عمده در حوزه اقتصادهای 

جایزه پادما  055۰است. او در سال  فمنیستی کار کرده

بوشان، سومین جایزه بزرگ مدنی را، به خاطر مشارکت 

در عدالت اجتماعی و توانمند سازی زنان از دولت هند 

 دریافت کرد.

روزنامه نگار  5192گلوریا ماریه استینم، متولد  -01 

اجتماعی که در  –فمنیست امریکایی و فعال سیاسی 

در سطح ملی به  51۰5یل دهه و اوا 51۰5اواخر دهه 

عنوان رهبر و سخن گوی جنبش فمنیستی امریکا 

شناخته می شد.استنیم ستون نویس مجله نیویورک و 

 بانوبنیانگذار مشترک مجله 

https://msmagazine.com/  .بود 
 
https://www.nationalgeographic.com/c

بیا خوانیدن دفترچیه برنیزی، درهیای زنیدگی        "است: 

صمیمی و سیاسی دواکی جین  به روی قلیب و جهیان   

شما باز خواهد شید، زن جیوانی کیه جیرات میی کنید       

همانند کشورش هند خواستار استقالل خود شود. چون 

او قدیمی ترین دوست من هم هست می تیوانم بگیویم   

ال، من تنهیا در  که کسی شبیه او وجود ندارد، با این ح

اینجییا بییا  

خوانییییدن 

نوشیییییته 

هییییای او  

ژرفییییییا، 

وسیییعت و 

عمومیییت 

مییاجرا هییا 

را 

 "دریافتم.

اییییییییین 

مصیییاحبه 

احتمییییاال 

چشم انداز غیر متعارف او را تقویت می کند. در عصری 

که روشنفکران درگیراصطالحات هستند و رسیانه هیای   

اجتماعی به ستون فقرات زندگی ما تبدیل شده انید، او  

 ادات خود زندگی می کند. با اعتق

او با وجود نوشتن یک زیست نامه کامال گیرا، تنهیا ذره  

ای از )وجود( خود را آشیکار کیرده اسیت. درطیی ایین      

مصاحبه، من برای دست یافتن به نکات هرچه بیشتری 

 تالش کردم اما مختصری دریافت کردم. 

                                                                                    

ulture/0551/59/how-gloria-steinem-

became-worlds-most-famous-feminist/ 

 

https://www.speakingtigerbooks.com/shop/non-fiction/the-brass-notebook-a-memoir/
https://www.speakingtigerbooks.com/shop/non-fiction/the-brass-notebook-a-memoir/
https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/03/how-gloria-steinem-became-worlds-most-famous-feminist/
https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/03/how-gloria-steinem-became-worlds-most-famous-feminist/
https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/03/how-gloria-steinem-became-worlds-most-famous-feminist/
https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/03/how-gloria-steinem-became-worlds-most-famous-feminist/
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زیست نامه او، متفکری آزاد، انسانی رها وآزاد اندیش را 

تصویر می کشد و نشان می دهد که او به شیوه خود،  به

بی باکانه علیه باورهیای پدرسیاالرانه و اسیتعماری میی     

رزمد. من در این گفتگوی اختصاصی، شما را به آزمیون  

روح او در مرحله ای از زندگی دعوت می کنم، که همه 

آدم ها عمدتا از مسائل سالمندان وعمرهای سپری شده 

  .دیم به تو دواکی جینصحبت می کنند. تق

شما در زمان خود، زن بسیار مسـتقلی   پرسش :

بودید. آیا درمیان ملت ها، با  فرهنگ های متنوع، 

 می توانید به زنانی هم تراز خود اشاره کنید؟

زنان  قرن ها انقالبیی ، متفکرانیی رادیکیال و     پاسخ :

رهبرانی مقاوم 

درمیییییییییان 

مخالفیییییییان 

روزگییار خییود  

بییییوده انیییید. 

د نوشیته  هرچن

هییای زیییادی  

درایییین بیییاره 

وجییود نییدارد،  

اما یکی از همکاران من به این نتیجه رسیده اسیت کیه   

مییالدی،   50به عنوان مثال، حتی در چینِ قبل از قرن 

گروه هایی از زنیان  وجیود داشیته انید کیه ازمخالفیان       

سیاسی بوده انید. بنیا بیراین، تیالش بیرای اسیتقالل و       

از زندگی زنان در طی قیرن  مبارزه برای عدالت، بخشی 

 های گذشته بوده است. 

آیا می توانید بگوئید آنچه که شما را به  پرسش :

خویشتن خودتان هدایت کرد چه بـود؟ در دهـه   

چه انگیزه هائی  سبب شـد تـا    5166و  5116های 

شما احساس کنید که ازدواج، هدف نهـایی تمـام   

 هستی نیست؟ 

ود تا افیراد بیه   چه چیزهائی سبب می ش -الف پاسخ :

اشکال متفاوت عمل کنند؟ البته به این پرسیش، نمیی   

توان به آسانی پاسخ داد ، زییرا افیراد بیا خلیق و خیوی      

متفییاوت و سیسییتم هییای عصییبی متفییاوت بییه صییورت 

متفاوتی به دنیا می آینید. مثیل ایین میی مانید کیه از       

چه چیزی به شما کمک کرد تا بیه  »هنرمندی بپرسیم 

شانی تبدیل شدید؟. چنین پرسیش  چنین هنرمند درخ

 هایی، پرسش های مناسبی نیستند. 

من فکر می کنم این پرسش به شکل بدی فرمیول   -ب

بندی شده است، این نتیجه گییری کیه  مین احسیاس     

کردم که ازدواج هیدف نهیایی نیسیت، کیامال نادرسیت      

است، نه، مسئله اصال چنین نبود. مسئله ایین بیود کیه    

هیای مبیرم دیگیری وجیود     من احساس می کردم چیز

 دارند که من مایل به انجامشان هستم. 

خانواده شما، به ویژه پدرتان چگونـه از   پرسش :

 احساس استقالل شما پشتیانی می کردند. 

پدرمن، خودش یک معما بود، او درحیالی کیه    پاسخ :

می خواست اصول گرا باشد، به کسانی که می خواستند 

جام دهند، بسییار احتیرام   کارها را به صورت متفاوتی ان

می گذاشت. ازاین رو، و به یک معنا ، فکر میی کینم او   

 حامی تمایل من برای استقالل بود. 

شما با مزاحمت های جنسی خـانوادگی   پرسش :

زیادی مواجه شدید. آیا این امردر طـول زنـدگی،   

روح و روان شما  را جریحه دارنکرد؟ شما چگونـه  

 د؟براین آسیب روحی غلبه کردی

نه، آزار جنسی دایی ام بیرروی مین در طیول     پاسخ :

زندگی، مرا جریحه دار نکرد، و هیچ نیاز خاصی به غلبه 

بر این آسیب روحی نبیود. در شیرایطِ زنیدگی در اتیا      

هایی با محدوده های خانوادگی، جایی برای آسیب های 

 روحی مادام العمر وجود ندارد. 

 

 دواکی جین جوان
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ه گذاری بـا  شما از این که چگونه سرمای پرسش :

نوع متفاوتی از چشم انداز به طور غیر عمد دست 

در دست استعمار رفت صحبت می کنید. آیا مـی  

 خواهید بگویید که )این امر( هنوز حقیقت دارد؟ 

نه، اکنون فکر می کنم که هم اهدا کنندگان و  پاسخ :

هم دریافت کنندگان تفاوت را درک می کنند و به این 

 گذارند. تفاوت ها احترام می 

زن گرایی)وُمنیسم(  مقوله ای است که پرسش : 

شما در کتاب خود از آن صحبت می کنید. آیـا از  

نظر شما وُمنیسم و فمنیسم چه تفاوت هائی با هم 

 دارند ؟ 

من اساسا حامی تعریف آلیس والکرهستم و از  پاسخ :

دیدگاه های آن دو حمایت می کنم. لطفا به نقیل قیول   

 کر مراجعه کنید.من از آلیس وال

کتیاب   5۰2-5۰9نقل قیول از آلییس والکیر صیفحات     

: 0505،  انتشییارات ببییر سییخنگو،  "دفترچییه برنییزی"

مادامی که جهان تحت سلطه ایدئولوژی نژاد پرسیتانه  "

ای است که سفید ها را ورای افراد رنگین پوسیت قیرار   

می دهد، زاویه دید زن گراییی  کیه از فرهنیگ رنگیین     

تفسیر عمییق تیر و ریشیه ای تیری      پوست آمده است،

 خواهد بود. این عین واقعیت است. 

در صحبت عمومی، مثال، فمنیست های سیفید پوسیت   

با سرکوب از سوی مردان سفید سرو کار دارنید، و ایین   

در حالی است که زنان رنگین پوست هم از سوی مردان 

رنگین پوسیت و هیم از سیوی میردان سیفید پوسیت و       

ن سفید پوست بسییاری سیرکوب   همچنین از سوی زنا

می شوند. اما در سمت شاد، کیه میا بایید روی تجلییل     

اصرار کنیم ، زن گرایان ، با نیت مرتبط کردن زمین بیا  

کیهان، با رقص و آواز ماننید خیالق جهیان هسیتند. بیا      

 کامل کردن، با سپاسگذاری وشادی. 

با فرصت مبارزه داده شده برای زنیدگی کیردن زنیدگی    

ستمی که او)در برابر آن( مقاومت می کند،  خود، تحت

زن گرا اصال شکایتی ندارد یا شکایت های انیدکی دارد.  

اسیرشده از خانه خیود،   -تاریخ او بسیارخشن بوده است

را  0۰او هاریت توبمیان  -قرن ها بردگی، آپارتاید، و غیره

هر روز با گیزینش آزادی بیر جنیین هیای هیر بردگیی       

ست هنوز در درون خیود در  داخلی شده ای که ممکن ا

کمین بیابد تجلیل می کند.آن چه آزادی زنان خوانیده  

می شود، در باره آزادی است . او این را می داند. این را 

خوانیده   "ومنیسیت  "ییا   "فمنیسیت "می گوید، من با 

شدن مشکلی ندارم. درهم ارز کیردن عبیارت، مین بیه     

 سادگی خودم تالش کردم آن چیه را کیه زنیان رنگیین    

پوست را از رنگین کمان که جنبش جهانی زنانی اسیت  

که به انیدازه کیافی شیهروند دوم و سیوم زمیین بیودن       

برخوردارند جدا می کند به روشینی ببیینم. روزی، اگیر    

زمین و نوع ما زنده بمانید، میا بیاز هیم مقیدس و آزاد      

   "خوانده خواهیم شد. نام هایی مناسب ما.

                                                           

 5۱00زن سیاه پوست فعال سیاسی امریکایی که در -0۰ -

در بردگی به دنیا آمد. از بردگی گریخت و بنیان مبارزه ای 

برای رهایی زنان از بردگی هدایت کرد و در سیاسی را 

 درگذشت.  5159سال 

 

و به عنوان عضو همراه با فیدل کاستر

 کمیسیون جنوب.
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زنـان در   آیا فکـر مـی کنیـد موضـوع     پرسش :

سراسر دنیا مشابه اند؟ چگونه باید بـا آن هـا بـر    

 خورد کرد؟

این اعتقاد وجود دارد که سرکوب زنان ناشیی   پاسخ :

از پدرساالری است که البته عارضه ای جهانی است. من 

چگونه باید  –فکر نمی کنم بتوانم به بخش دوم پرسش

پاسخی بدهم جیز نوشیتن سیه     -با آن ها بر خورد کرد

 دیگر. کتاب

شـما از چگـونگی سـقوط کمیسـیون      پرسش :

صحبت می کنید.آیا می توانیـد بگوییـد    41جنوب

چرا؟ آیا این همان چیزی است که اغلب روی می 

 دهد؟ 

ــخ : کمیسیییون جنییوب بییه خییاطر گسسییتن     پاس

همبستگی بین کشورهای جنیوب  شکسیت خیورد. آن    

کمیسیون بیان سیاسی برای به هم پیوستن جنوب بیه  

تفرمی اقتصادی بود. وقتی که شکست خیورد،  عنوان پل

 همه چیزاز هم فرو پاشید.  

شما برای رفاه زنان در سراسـر هنـد و    پرسش :

خارج از آن تالش کردید. آیا می توانید اندکی در 

باره مشکالت موجود و راه حل هـایی کـه بـه آن    

 دست یافته اید برای ما بگوئید ؟ 

د تغییرهایی برای من فکر نمی کنم برای  ایجا پاسخ :

رفاه زنان اقدام کردم. من فکر میی کینم اساسیا خیاطر     

                                                           

کمیسیییون جنییوب اقییدامی بییود بییرای سییازماندهی   -27 

کیه   5111همکاری کشورهای جنوب با جنیوب در سیال   

بعدا به مرکز جنوب تغییر نام داد امیا سیازمان کمیسییون    

جنوب ادامه نیافت. اکنون مرکز جنوب با هدف فقرزداییی  

دار و سیاست های ملیی و رژییم بیین المللیی     و توسعه پای

تقویت کننده این اهداف فعالیت می کنید. دبییر خانیه آن    

 اطالعات بیشترهم اکنون در ژنو قرار دارد. برای 

نشان کننده مشارکتی بودم که زنان به اقتصاد کردند و 

 این که چگونه در برابر آن مورد تبعیض قرار گرفتند. 

پرسش : برنامه های آینده شما ، با فـرض آن کـه   

 ساله ای شوید چیست؟ 516بانوی محترم 

دارم بنویسیم، بنویسیم وبیازهم     مین دوسیت   پاسخ :

 بنویسم.

پیام شما به زنان جوانی کـه در جهـان    پرسش :

 امروز زندگی می کنند چه می تواند باشد؟

بی هراس ازسنت گرائی، رویاهایتیان را دنبیال    پاسخ :

 کنید !.

 از وقتی که به ما دادید سپاسگذارم.

 

  borderlessjournalمنبع: 

 

 
 

511۱با دزموند و لیح توتو، پرتوریا 

https://www.southcentre.int/about-the-south-centre/
https://www.southcentre.int/about-the-south-centre/
https://borderlessjournal.com/2021/01/14/in-conversation-with-devaki-jain/
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 همایشبرای نلسون ماندال، گراسا ماشل، دواکی جین، الکشمی جین دریک استقبال 

 

 51۱1با دکتر جولیوس نایرره در کوبا،

اده قـرار گرفتـه   فمورد اسـت   Books rSpeaking tigeو ناشر کتاب  Devaki Jainکلیه عکس ها با اجازه خانم 

 است.

 زبازگشت به آغا

 

 

https://www.speakingtigerbooks.com/
https://www.speakingtigerbooks.com/
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 ها یادها و یادمان
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 5-رضا لطفیمحمد
 شهاب موسوی زاده

 
 هنرمند ،محمدرضا لطفی هایش از زنده یادبرجستۀ ایرانی یادمانده نقاشِ ،آقای شهاب موسوی زاده :گنژرا

یک  ایشان طوالنی و امکان انتشار آن در گذارد. نوشتۀبا خوانندگان درمیان می موسیقی ایرانی را برجستۀ
 تقدیم خوانندگان خواهیم کرد. متوالی  شماره ایشان را در چندشماره مقدور نیست. ازاین رو نوشتار 

 

خوانندگان گرامی پیش از خواندن نوشته های من 

درباره ی محمد رضا لطفی هنرمند برجسته ی 

کوشیده ام موسیقی کشورمان باید بدانید که من 

کمتر از تخیل خود بهره بگیرم تا بتوانم به 

کن چون شخصیت واقعی اونزدیک تر شوم ولی

تنها سند این نوشته ها پایه بر تصاویر ذهنی من 

دارد احتمال زیادی درنادرستی آنها هم 

هست...در آنصورت خواهش میکنم آنهارا چشمزد 

و گوشزد کنید تا بحقیقت نزدیک شویم یا بدان 

برسیم.... اگرناچاری در کار نمیبود بازهم 

میتوانستم به او نزدیکتر شوم... بسیاری خاطرات 

و نظرات دیگری از آن برهه اززندگی با آن 

شخصیت برجسته دارم که بدالیلی ازنگارش آنها 

خودداری کرده ام وَاِلّال دو سه برابر اینکه باید تاب 

بیاورید  میبایستی تاب میآوردید..ومیخواندید. 

 لیکن از آن میگذرم و به همین بس میکنم...

اولین لحهه بیاد میاورم درست بالفاصله فورا در همان 

ی نطفه بندی وشکل گیری من شهاب موسوی 

زاده)هنوز شهاب نامیده نشده بودم ولی خب 

سرنوشتست دیگر بعدها نامیده شدم(پدرم که جوان 

زیبائی بود درانتهارهمیشگی خوشبختی باانگشتانش 

بروی میز کوچک کارش که درگوشه ای از اتا  نشیمن 

یدانستم که او ضرب گرفته بود و من م بود بسیار پخته

همیشه بهنگام اندیشه باید روی چیزی، روی هرچیزی 
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که درکنارش بود ضرب بگیرد که بدینصورت میتوانست 

متمرکز بیاندیشد....البته هنوز نمیدانستم که او بهنگام 

خشمِ سنگینش هم چنین میکرد...البته بتدریج متوجه 

آن شدم که در هرصورتی طرز نواختنش متناسب با آن 

میکرد...هنگام اندیشه آرام و یکنواخت وهنگام فر  

خشم سنگین و بی پروا...اما نگاهش را در هردوگونه ی 

برانگیختگیش به نقطه ای در ناکجای جهان میدوخت 

آنهم بدون اینکه مژه برهم زند. چشمان زیبای اورا 

 بخاطر میاورم...

بله من با موسیقی زاده شدم و بویژه پیش از آنکه 

در نطفه بندی من شرکت داشته باشند با  استعدادها

ضرب و اهمیت آن در موسیقی ودر زندگی آشنا 

شدم)که واقعا گفتنش سخت است( یا بهترست بگویم 

من و ضرب )ریتم( در آغاز زندگی باهم شکل 

گرفتیم.)باید توجه کرد که روند شکل گیری نطفه شاید 

ساعتی بدرازا کشد تا کسی اینبار مثال من شهاب 

ویزاده که هنوزالبته نامی نداشتم به هستی بپیوندد. موس

دراین فاصله باید مادر من آبی بسرو صورت زده باشد و 

با بیتفاوتی سنجیده ای)البته ولی بارضایت و شعف( به 

پدرم نگریسته باشد که اوهم فرصت کرده بوده است 

آبی بسروصورت زده باشد و پشت میز کوچکش نشسته 

می بدبینی بگویم خشمگین باشدواحتماالاگرباک

بنواختن ضَرباَنگُشتهای خود پرداخته باشد،...من در 

روند زندگی با همه ی کوششی که کردم موسیقیدان 

نشدم نقاش شدم که حاال در سراسر زندگی بشمردن 

ضربه ها ی قلم موهایم بر بومهایم  و یا خِشهای قلمِ 

وقت نوک آهنیَم بر کاغذِ طراحیهایم پرداخته ام که هر

مینوازم طرحی زیبا آفریده میشود و هرگاه میکشم 

 بیگاری اما نه زائد...یک آمادگی برای نواختن...

من به خوش بیاری و بدبیاری)شانس( باوری ندارم و 

البته هرکس به آن بیاندیشد پی میبرد که چیزی بی 

معنیست و نمی تواند با معنی باشد و فقط بر اثر ناتوانی 

ت و درک درست روند پیگیری و ناچاری در شناخ

لحهه های بهم پیوسته زندگیست که این مقوله ی 

پنداری در ذهن انسان اختراع شده است... تصادف هیچ 

ربطی به بدبیاری و خوش بیاری ندارد. موضوع تصادف 

و اتفا  نیز متضمن روندی مستدل و منطقیست که 

با پنهان از ما یا عیان برما انجام شده است  و ما تنها 

 موضوعِ آن رودررو میشویم.

پس میتوانم بگویم که اتفاقابا مادرو پدرم آشنا شدم که 

البته آنها هم اتفاقابایکدیگرآشنا شده بوده اند لیکن 

روند شکل گیری این اتفاقات کامال منطقی و 

ضروریست....هر اتفاقی برای شکل گیریش متضمن روند 

بل با همه ی کامال منطقی ایست در پیوند و تأثیر متقا

روندهای متضمن شکل گیری هستی، در پیوند با 

هستی و با گذشته و حال و آینده ی هستی که ضرورتا 

متضمن موجودیت هستیند، ضرورتا متضمن تمام 

هستیند...همه ی جهان در وحدتی ضروری، مشخص، 

مادی، عینی و منطقی متضمن هستی 

 خویشست....متضمن هستیست. 

بتا متوسطی بود با انقالب پدربزرگم که مالک نس

مشروطه با شکل گیری مدرن در ایران آشنا شده بود او 

مدرنیته را نیمه کاره شناخت اما انسانیت را در حد پسا 

مشروطه نسبتا کامل.... اما نه ازطریق دانش اقتصادی و 

اجتماعی و تاریخی بلکه با هشیاری و نیروی سنجش 

د را بمنزله ی درونی و زندگی خود. اینست که او سوا
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پایه زندگی نوین میدانست و فرزندان خودرا بتهران 

فرستاد برای اینکه آدمی شوند و البته فقط شش 

پسرش را. او هفت دخترش را در نزد خود در ده 

نگهداشت اما ایشان بهر ترفندی بود با مردان شهری 

ازدواج کردند و باالخره رکودِ آسودمندی فئودالی را در 

ئی رها کردندو به تهران به شهر گریختند زندگی روستا

و فرزندان خودرا به موج درهم شکننده ی سنت های 

تاریخی ایران درشهر سپردند و با مدرنیته ی له کننده 

 ی ......

از همه چیز بگذرم و به اصل موضوع  این مقاله 

 بپردازم....

هنگامیکه پدر بزرگم فهمید که پسرش یعنی پدرم 

ست بدل گرفت و خشمگین شد اما عاشق مادرم شده ا

چون جهان دگرگون شده بود و دیگر بسود او نمی 

چرخید  برای منهم که نسل سوم یا حتی چهارم این 

دگرگونی هستم و در این نسل دست و پا میزنم شگفت 

انگیز بود که او یک گرامافون آلمانی سگینشانِ 

دستکوک عالی بسان هدیه ی عروسی به مادرم بدهد 

بدور ازآن روز به بعد آشنائی من با حسین  که خدا

علیزاده و محمد رضا لطفی در بیستو پنج سال پَسَز آن 

آغاز شد...من همیشه فکر میکردم من بیستو چهارساله 

بودم و لطفی بیستو سه ساله....همیشه اینطور فکر 

میکردم و گویا لطفی هم فکرمیکرد که من بیست و 

له. پَسَز مرگ غمَفزای شش ساله ام و او بیستو پنج سا

او با همه ی دردم دریافتم که او یکسال ازمن بیشتر تا 

آن روز زندگی کرده بوده است و رفتاری که ما نسبت 

بیکدیگر داشتیم سراسر نادرست بوده است.ما چنان 

رفتار میکردیم که انگار او از من جوانتر بود و من ازو 

قائل بود و  پیرتر و بهمین سبب اوبرای من عزتی پدرانه

من برای اوعشقی فرزندانه و این اغرا  در گفتار نیست 

ما در عمل چنین رفتاری با یکدیگر داشته ایم تا 

روزیکه مارا ازهم جداکردند. در گفتارم خواهید 

 شنید...دیدار ما میتوان گفت که سحرآمیز بود.

گرامافون مادرم از صبح که پدرم ازخانه خارج میشد تا 

بازمیگشت غیراز جمعه ها و  تعطیلهای عصرکه بخانه 

رسمی کوک میشد و میچرخیدو موسیقی پخش میکرد. 

من تازه زائیده میشدم که درباال تاریخچه ای از 

آنراگفتم و از پیش از آن صفحه های موتزارت ی بتهون 

ی شوپن ی شومان ی چایکوفسکی و چندین اروپائی دیگر 

یانو بهمراه که ایشان را نمیشناختم وصدای نواختن پ

صدای تار بدبخت و یا بخت برگشته ی آمیرزا 

حسینقلی که حضورالنوازنده ی مخصوص دربار بود 

وصدای غوالسای خود ناصرالدین شاه) واحتماال 

صددرصد حتما شاید صدای دیوآسای سلطان عهیم 

الجثّه ی عثمانی که مهمان ناصرالدینشاهشاهان در 

ر عثمانی حرمسرای خصوصی خود سلطان عثمانی د

ضبط گردیده بوده است( ی ضلّی ی میرزا حسینقلی ی 

قمرالملوک ی  روح انگیزی نی داوود وبویژه استاد 

برجسته و شخصیت بزرگ تاریخ موسیقی ایران علینقی 

وزیری را گوش داده بودم و اگرچه من هنوز پا به این 

جهان نگذاشته بودم آنهارا بخاطر میاورم چه رسد به 

ه این جهان دنی پای گذاشتم... باید اضافه بعدازاینکه ب

ضبط صدایآفرینش  ظبطکنم که گویا خرج سفر و 

واجرای موسیقی بزرگان زحمتکش و آفریننده ی ما 

علینقی وزیری و نی داوود به عهده ی خودشان وبا 

 مسئولیت خودشان بوده است....

پدرم که درخانه حضورمیداشت رادیو روشن میشد که 

سیقی عربی و بیش از همه باصدای دیگر بویژه مو

سحرآمیز ام الکلثوم وفرید العترش وکسانی که دیگر 

نامشان را بخاطر نمیآورم پخش میشد...با رادیو میشد 

که موسیقی کالسیک هم شنید که پدرم عاشقانه 

دوست میداشت اما نمیتوانست همیشه شنیدن آنرا تاب 

 بیاورد.

در باب لطفی  دوستان عزیزم من مراقبم که نوشته ام

تبدیل به نوشته ای در باب موسوی زاده نشود.... البته 
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ناچارم که باز کمی از وی بنگارم تا بتوانم نگارم را بهتر 

 بیانگارم...تاب بیاورید.

من هرگز نتوانستم پیدا کنم که چرا پدرم شنیدن 

موسیقی را در حد عاشقی دوست میداشت لیکن به فرا 

ینه توزی نفرت گرفتن نواختن ساز درحد ک

میورزید...من نتوانستم بفهمم پس من چرا فرزند چنین 

پدری نواختن یک ساز را بیشتراز شنیدن نواخته اش 

میخواهم. نواختن یک ساز، اعالی عشق ورزییست و 

شنیدن آن، شنیدن توصیف عشق. حسین علیزاده و 

 محمدرضا لطفی عاشقند.

ن علینقی دائی من تار مینواخت شاگرد یکی از شاگردا

وزیری خاله ی بزرگم ویلن می نواخت اما زود ازآن 

گذشت و به اسالم خالص روی 

نمود)با وجود این که باید نمی 

نمود ومیپوشاند(خاله ی پسز او 

تنبک  و پس از او باز ویلن و 

سپس خاله ی کوچکم سنتور 

)شاگرد استاد ورزنده( که 

آخرین بار که او را در حال 

ودتای نواختن دیدم پسز ک

بیست و هشت مرداد )امرداد(  

در سیزده چهارده سالگیم بود در کنسرتی در سینما 

دنیا در همراهی با بهرام سیَر خواننده ی  شهیر ایران 

مینواخت که پس ازآن دیگر خبری ازاو نشد...دیگر او 

بفراموشی سپرده شد و حتی خاله ام که گویا دلی هم 

...من هنوز به او به او داشت دیگر از او خبری نداد

میاندیشم. پس ازآن اجرا من دیگر ندیدم و نشنیدم  که 

خاله ام سنتور بنوازد ...مادرم بخاطر کجخلقیهای  پدرم 

فقط در کنسرتهای خانگی بطور پنهانی به سازهای 

خواهران و برادرش دستی میکشید و با حسرت بر 

سیمی ضربه ای یا چنگی می نواخت.... اما او واقعا 

شته از عشق به موسیقی بود و تمام کودکی مرا تا امبا

آنجا که گرامافون اهدائی پدربزرگم بهمراهش بوداز 

موسیقی امباشت او بیچاره تنها وصف عشق را میخرید. 

 ...حتی بجان...

من از همان لحهه های اول زندگی در پی آموختن 

نواختن سازها بوده ام. پیانو ویلن تار سه تار کمونچه نی 

سل زنبورک  اُبوا چنگ سنتور مجارستانی ویلن

ساکسافون آکوردئون  ساز دهنی  و همه ی سازهای 

جهان مثال حتی دوتار  تنبور سیتار  سارنگی  نه اینکه 

اینها همه را آموخته باشم نه اما دستی به هرکدام آنها 

یازیدِ ام ...حتی یک سارنگی بسیارزیبا دارم که  از 

د تار و ستار را به آغوش نیز هندوستان برایم آورده ان

گرفته ام و پیانو را از کوشش خود بفغان آورده ام ونغمه 

ی ویولنسل را که انباشته از ناتوانی من شکوه میکرد 

شنیده ام که بمن پند داد که  

به سازها عشق بورزم لیکن آنهارا 

مَیازارم که هنوز نتوانسته ام 

ازپند او بطور کامل سود برم و 

ته شوم و انجام بدان آمیخ

آنراگذاشته ام برای پس از 

زندگی که درزندگی هنوزمایلم 

 بسازها عشق بورزم... 

در دانشکده ی هنرهای زیبا در 

طبقه ی همکف فضای بزرگی با چیدن اشکافها ی هنر 

آموزان موسیقی به اتاقکهای کوچک تقسیم شده بود 

که هریک از موسیقیجویان میتوانست یکی از آنهارا 

ران دانشجوئی بنام خود بگیرد تا تمرینهای نهری دردو

 )تئوریک (خود را در آن انجام دهد...

برخی نیز دراتاقک پس اتاقکهای آن تمرینهای عملی 

)پراتیک( خودرا انجام میدادند که در آنصورت تا 

هنرجویان دیگر رشته ها مثل نقاشی و تئاتر و گهگاه 

و به کارگاه خود تاریخ هنراز پله ها بباال سرازیر شویم 

برسیم  از شنیدن موسیقی سنتی خود بهرمند میشدیم 

و بودند البته کسانیهم که از آن متألم میشدند. من جزء 

دسته ی اول بودم و حتی میکوشیدم تمام راه را تا 
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طبقه ی سوم بآرامی پله بسپارم تا بتوانم الاقل یک 

گوشه ی عشقالود و حزین دستگاههای ایرانی را تمام 

وش دهم...غیر از گهگاه ستار عبادی و گهگاهتر سنتور گ

ورزنده و اخیرا نیز بازهم گهگاهتر کمونچه ی بهاری در 

رادیو یک پانزده دقیقه ی کوتاه امکانی دیگربرای من 

نبود که موسیقی ایران خودرا گوش دهم.... درآن پِلِّگاه 

موعدی داشتم هرروزه....و هرروزه نزدیک بساعت دو 

که دوباره باید در آتلیهای طبقه های باالتر  بعدازظهر

کاررا آغازکنیم براساس تصادف دریافتم که در حدود 

همان ساعت صدای سازی پخته تر از بقیه از پس 

کمدها بفضا میتراود که نه تنها برگوش بلکه برجان 

تأثیر میگذارد و مرا شیفته برجای میایستاند...همه 

های توانای تارکه در میرفتند و من میماندم  و نغمه 

مجموعه ی پله های طبقات ساختمان دانشکده ی  

هنرهای زیبای تهران یک ارتعاش سحرآمیزمیافت و مرا 

ازخود بیخود میکرد...من پس ازمدتی از آن روزها 

گذشته اندیشیدم چرامن جان به سازی نمیازم  که این 

آخرین اندیشه ام بدین سبب بود که در آنروز بجای 

جادوین تار، سروصدای دانشجویان بود که نغمه ی 

 فضارا میاشفت و جان را میاشوبید... نمیدانم چرا.

روز دیگر نزدیک به همان ساعت خودرا به اشکافها 

رساندم ...نه چیزی نبود...صدائی نبود ...چندی برپلکانی 

نشستم و نغمه هارا بخاطر آوردم...نع...بازهم چیزی 

 نبود...صدائی نبود..

 آنروز....فردای 

 روزی دیگر...

روزچهارم سِحر بر همه ی فضا جاری بود... سِحرجاری 

 شده بود.... 

تا آنروز حتی بدین نیاندیشیدم که چه کسی در پسه ی 

اشکافها تار مینوازد...نه...حتی بدان نیاندیشیده بودم...اما 

آنروز یکی از روزهای انتهای پائیزهزاروسیصدوچهلو 

پیش چند پله پائین آمدم و  نه...درست پنجاه سال

البالی اشکافها، نه مردد کامال مسلط نوازنده را جستجو 

کردم...اشکافها بصورتی بسیار پیچیده چیده شده بود 

که در مجموع گُمدَرپیچی)البیرنتی( را تشکیل میداد و 

واقعا سحرآمیز بدیده مینشست...صدای سازهم درهمه 

وش مینشست. جای آن یکسان بودو واقعا سحرآمیز بگ

در آخرین پیچِ اشکافها ناگهان صدای ساز بر گوشه ای 

 خالص گرد آمده بود.

چشمانش تقریبا همیشه  بسته بود...سر بباال کمی مایل 

بسمت راست...موهای صاف و زیادش کج بروی پیشانی 

افتاده....سه گره یِ  اَخمش تا زیرِ ابرو در هم...گونه های 

جسته تر....دستهایش زیر برجسته اش زیر نور المپ بر

همان نور سفیدتر واندامش با پا بروی پای دیگربسیار 

 متین و زیبا...

من به آرامی بر شکاف ورود بمیان همان اشکافها 

دربرابرش با دفترچه ی طراحی بزیر بغل ایستادم تا او 

 خود بمن اذن حضور بخشد.... 

ناگهان چشمانش را گشود وشگفت زده بمن دوخت  

ه گره یِ اندیشه برچهره اش بود که شگفت هنوز س

زدگی دیدار من نیز بدان افزود. از ساحری دست کشید 

و باصدای متین و برگرفته از غرقاب کارو احساس گفت 

: 

 ی فرمایشی دارین؟...  

ی اختیاردارین... من شهاب موسوی زاده   

 هستم و مایلم نواختن تار را یاد 

تار آموزش  بگیرم...آیاشما میتونین بمن  

 بدین؟

 لبخندی زد.

ی بله...تار دارین؟ اول باید یه تار داشته   

 باشین....

ی نه تار ندارم ولی خب تهیه میکنم...چکار   

 باید بکنم...

 علیزاده باز خندید وگفت : 

 ی باید بخری خب...  
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 منهم خندیدم و گامی به او نزدیکتر شدم....

 ی از کجا...  

 بخرم...ی من میتونم برات   

 ی چندهست یک تار؟...  

 تومن... 0555ی تاری برای شورو   

ی دوهزارتومن؟... من هفصد تومن حوقو    

 ماهیانمه چطور دوهزارتومن برای 

 ی  تار بدم؟...

آهی با نفس کشیدم و اگر جا ئی مییافتم فورا 

مینشستم....همه ی آرزوهای موسیقیائیم با آهی به 

فت. در آن لحهه ی دردناکِ ارزش دوهزارتومن بهوا ر

 شکست به استاد نگاه نکردم. او پس از سکوتی :

ی باید یکاریش بکنیم...چقدر میتونی   

 بپردازی؟...

برای پاسخ با  واژه ی نمیدانم به او نگریستم تا تأثیر 

امید برباد رفته بر اورا بسنجم...نه امیدی در چهره اش 

داد و پس نبود اما همراه تبسمی به سکوتش ادامه 

 ازچند ثانیه:

ی هفصد تومن که خب میتونی خوب سه   

 چاهارماهه بپردازی باید خب جعم کنی ...

ی من زندگی بزرگی دارم و همون حوقوقم به   

 وُسعم نمیرسه و همیشه لنگیم...

ی پس چکارش کنیم...میتونیم با ستار شروع   

 کنیم...تو با چی میخواسّی تار یاد 

 بگیری...  

تار من دوست ندارم من میخواستم تار ی س  

 یادبگیرم...با تار

ی نه خب معلومه اما کار با ستار زیاد فرقی با   

 تار نداره...اول با ستار شورو میکنیم 

تا تو اصول موسیقیرو بخوای بشناسی   

 میتونیم تار هم گیر بیاریم...

 ی خب ستار چی؟ ستار چن هزارتومنه؟...

ات پیدا کنیم یه صتتومن دیویس ی برای اولش تا تار بر

 تومنی آب ورمیداره... 

و نگاهی پر از اطمینان به پاسخ موافقِ من به من 

دوختو مضرابشرا دردست چرخاند. من دریافتم که او 

باید بکار ادامه دهد. و او نیزبا مضرابهای نه آهنگین 

خود به سیمها آغاز ناچار ی از ادامه ی کارش را نواخت 

دکه من  در آنها ادب و فروتنی ومهر روحپرور و ابراز کر

اورا دریافتم و احساس کردم...ولی او باز به تبسمی 

 آرامبخش گفت تا فردا...و من با خود اندیشیدم:

ی چی تافردا؟ این جوان چه با ارزش با کار   

 برخورد میکنه... 

روزدیگرمن دانستم او کیست و سپس دریافتم که نام او 

این ارزشی که در آن برخوردها در در آینده حاوی 

رفتارش حس کردم  خواهد بود. بله او حسین علیزاده 

بود. موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده ی برجسته ی تار و 

ستارما ....من بسادگی اندیشیدم او کسیست که تاریخ 

مارا غنی خواهد کرد...و چنین نیز شد!...تاریخ ما با 

 .حضور این شخصیت غنی شده است...

 نَع...لطفی را فراموش نکرده ام ولی حاال ببینید....

علیزاده در نزد  جوانی که شهریار نامیده میشد  ستاری 

 برای من یافت که توانستم آنرا بخرم.

ثانیه ای پس از آن و دقیقتر بگویم  پنج ثانیه پس از 

آن در یک روز ابتدای پائیز هزارو سیصدو چهلو نه 

یکی از آن قفسه بندیهای درست پنجاه سال پیش در 

دانشکده ی هنرهای زیبا حسین علیزاده  آموزش تار را 

با ستار بمن آغاز کرد....در هفته شاید دوسه بار گهگاه 
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بیشتر یکدیگررا میدیدیم و من با صدای سِتار رشد 

میکردم و علیزاده گهگاه تکرار میکرد که ساز اصلی 

سبب موسیقی ایرانی همانا تار است و بدین سبب 

میشد که من در احساس خود به تار باقی بمانم که 

خب چنین هم بود و باقی ماندم تا روزی شاید نیمه ی 

پائیز بنزد استاد رفتم که دیدم در کنارش جعبه ی 

دیگر تار برزمین قرار دارد. با حسرتی بدان نگریستم. 

من آرزوی نیرومندی داشتم که آنرا ببینم نمیدانم چرا....

ه می نویسم به آینده ی این نوشته چنین هم اکنون ک

میاندیشم که خواننده شاید براساس آن تصورکند که 

من به سِحر و عوالم غیبی و نیروهای آسمانی دلباخته 

ام لیکن چنین چیزی نیست و چنین چیزی البته برای 

من مسخره است ...اما واقعیت این بود که گهگاه چنین 

مه رخ میداد و رخ اتفاقی برای منهم مانند برای ه

 میدهد

علیزاده با نگاهی موذی ولبخندی گزنده و اما مهری 

دلگرم کننده مرا مینگریست. نمیدانم چه احساسی 

 داشتم میخواستم اورا بآغوش بفشارم که گفت:

 ی اون تار توئه...  

 ی کدوم؟ چی؟...  

او به گزش لبخندش افزود و چند ثانیه ای با بدجنسی 

 سکوت کرد....

 اون تار مال توئه دیگه!... ی  

 ی کدوم تار؟  

من هنوز تصوری از تاری متعلق بخود نداشتم)تنها 

جائی که من مالکیت خصوصی را میپذیرم و درک 

میکنم مالکیت خصوصی بر ابزار آفرینش 

هنریست...هنگامی که انسان ابزاری را برای آفرینش 

ن هنری بدست گرفت و بکار برد دیگر نمیتواند دل از آ

 دورکند(...

وپس خود جعبه را اززمین برداشت و روی پای خود 

نهاد.هنوز آن لبخندِ شیطنت آمیز بر چهره اش بود. بد 

جنس در جعبه را بسمت من گشود چنانکه من 

،کنجکاو، نمیتوانستم درون جعبه را ببیتم او نگاهی 

 بدرون جعبه برتمام ساز کشید و گفت:

 ...مال خودت...ی این سازرو لطفی داده بدم بتو

او همانطورکه بمن مینگریست  تاری ازجعبه بیرون  

آوردکه میدرخشید...میدرخشیدو اولین دلبستگی مرا 

بخودش می برانگیخت...لیکن اصال بدان نیاندیشیدم که 

 لطفی کیست....

سازی درخشان و روح انگیز...علیزاده ساز را با دودست 

یتوانستم توانای خود چنان بسوی من گرفت که من م

بآغوش گرفتن درست ساز را بیاموزم... او آنرا همچون 

تکّه جواهری بمن سپرد...ساز میدرخشید ومن به 

علیزاده مینگریستم که اونیز میدرخشید....غیر از دژبان 

لطفی دژبان ارتشی کسی دیگررا بنام لطفی نمیشناختم 

و آن دژبان بقدری بزرگ بود که من با پیکر نسبتا 

درکنار او بسیار کوچک بنهرم میرسیدم. درشت خود 

اوگهگاه مامورنگهبانی در خیابان دبیرستان  ما میبود و 

میشد که من در ساعتی معین میبایستی درکنار چراغ 

قرمز خیابان منتهر سبز بمانم و در آن ساعت معین 

اوهم گاهی که نوبت نگهبانیش بود در کنار چراغ قرمز 

من به آرامی تدریجا  منتهر سبز میشد...بارهای اول

خودرا بکناراومیکشیدم تا اندازه ی اورا بنسبت خود 

ببینم وحیرت کنم و او بنیکخواهی در بارهای بعد 

بتدریج خودرا بمن نزدیک کرد تا من بتوانم اندازه ی 

 اورا بسنجم...

...اگر او نمی بود من هرگز در انتهار سبز شدن چراغ 

سوی خیابان قرمز نمی ماندم وبا دالوری به آن

میدویدم...همیشه میاندیشم اندام بسیار بزرگ دژبان 

لطفی محافهتی از زندگی من بوده است دربرابر خطر 

بی اعتنائی به چراغ قرمز و هم نام او پس از آشنائی با 

لطفی یاد آور نیکدلی انسان بود...هرکه میخواست 

 باشد...

دیگر آن خنده ی شیطنت آمیزدر چهره ی علیزاده 

د...چیزی در نگاهش موج میزد شبیه نبو

آفرینش...نگاهش نیرومندو ستاینده بود...چند لحهه ای 
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بیشتر طول نکشید لیکن همه ی زندگی را 

امباشت...همه ی زندگی مرا امباشت...من در تمام 

زندگیم به این انسان نیرومند و آفریننده اندیشیده ام. 

ول هر یک ازما محصول دوران زندگی خود ست...محص

تمام حضورفعال تاریخ خودست...محصول فعال تمام 

دوره ایست که خود آنرا میزاید وخود میسازد و خود در 

آن ساخته میشود یعنی با تمام نیرو و با تمام روابط 

اجتماعی حاکم بر ساختار تاریخی حاکم دوران خود .... 

من برای اولین بار در زندگیم کسی را دیدم که با دیدن 

شگفتبار به هستی مینگرد... به تار مینگرد...به تار چنین 

ساز مینگرد...و به آفرینش انسان احترام 

میگزارد...علیزاده که خود برانگیخته بود دستش را پیش 

آورد... ما دست یکدیگر را بنشانه ی شناختِ هستی 

 انسان و ارج به او فشردیم.

علیزاده ازمن و زندگی من برای لطفی بنیکی یادکرده 

د و لطفی نیز احساسات اورا درک کرده بود و چون بو

تار دیگری هم داشت این یک را با جان و دل بمن،  به 

 نام من سپرده بود.

دانشکده ی هنرهای زیبا یک مجموعه ی     

نسبتا کاملست از ساختمانهای متعلق به رشته های 

گوناگون هنرهای دیدنی)بصری( که در انتهای آن 

یات و پزشکی رستوران و بوفه ی بسمت دانشکده ی ادب

هنرها قرارداشت. این مجموعه گویا با طراحی هنرمند 

برجسته ی کشورمان طراح،  نقاش و معمار بزرگ ایران 

 مهندس سیحون ساخته شده است .

من هرروز پس از کار بیهوده ی صبح در کارگاه ها برای 

دوساعت پس از ظهر فرصتی مییافتم که بویژه در بوفه 

ها طراحی کنم تا کاربیهوده ی بعدازظهر ی هنر

آغازشود.از هنرها تا بوفه شاید صدو پنجاه متر فاصله 

بود یعنی در شوخی با دوستان اگریکی دیده میشد که 

از بوفه بسمت کارگاه میامد میگفتیم اَه ه ه ه من تورو 

از کوچیکیت میشناسم که این شوخی دیگر دربین ما 

 رایج بود.

روزها من بسمت بوفه راهی ظهر یکی از این 

شدم...بالفاصله درروبرو دیدم که شخصی بلند قدو 

درشت اندام از بوفه بیرون شد و بسوی کارگاه آمد و 

بالفاصله من احساس کردم که اورا میشناسم. بخوبی 

ازهمان دوردست مشخص بود که او نیز مرا مینگریست 

 و چون من ازو چشم ازمن برنمیگرفت...پس از چند گام

من تندتر پیش رفتم و او شگفتا هم تندترپیش آمدو 

پیش از اینکه بهم برسیم آغوش برای او گشودم و او نیز 

برای من که یکدیگر را به آغوش کشیدیم و بسختی 

فشردیم...من هنوز در حسرت بارهای دیگر و اخیرا 

حتی فقط  یکبار دیگر بآغوش فشردن او عذاب 

ذیرفت....مگر میشود میکشم....مگر میشود مرگ اورا پ

دوری اورا پذیرفت آنهم چنین دوری...من گهگاه نه 

درسوک نه تنها محمدرضا لطفی، خودرا دلداری 

میدهم...دلداری میدهم باینکه به اینکه منهم بزودی 

خواهم مرد و دیگر نخواهم عذاب کشید...ایکاش همه 

زنده بودند...جهان بنهرم آنقدر وسعت دارد که ما همه 

 ه در خود جای دهد....را زند

بارها بشوخی گفته ام که لطفی در بین کسانیکه من 

میشناسم تنها کسیست که از کوچکیش بزرگ بود...او 

بیش از دومتر درازاش بود وپهنایش هم کم نبود...از 

همان دور که اورا دیدم کوچک ندیدمش واینبار نه 

بشوخی و نه بطنز میگویم لطفی از همان کوچکیش 

 د....بزرگ بو

 بالفاصله ازمن پرسید:

 ی بریم؟...  

 و این اولین کالمی بود که بین ما  رد شد. پاسخ دادم:

 ی بریم...   

و از محوطه ی دانشگاه رد شدیم...از خیابانی که به 

بیست و یک آذر)شونزهه آذر خودمون( نامگذاری شده 

بود گذشتیم وبسمت بولوار الیزابت انگلبسیها)کشاورز 

اه خم کردیم و در بلوار میبایستی  هنوز خودمون( ر

راهی بپیمائیم که لطفی پاکت نامه ای ازجیب بیرون 

آورد و از آن نامه ای باز کرد و بازو به بازو بمن چسبید 
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و شروع کرد  بخواندن آن...او طوری نامه را میخواند که 

من نیز به او چسبیدم بازو ببازو و محکم...شاید یکی 

ودرا ازاو جدا نمیدیدم...آن نامه ای شده بودیم...من خ

بود که معشوقه ی بسیار زیبایش )یکی دوماهی بعد اورا 

دیدم( به او نوشته بود و در آن به عشق خود تکیه کرده 

و اینطور که بخاطر دارم خواسته بود که معشوقش 

محمد رضا بدیدارش برود...من واژه ها و محتوی 

یکن  همه ی ذرات عاشقانه ی نامه را بخاطر نمیاورم ل

 نامه تاچه رسد به ذرات واژه ها عاشقانه بود...

دخترک کرد در بین سی چهل برادر رشد کرده بود) 

هوشنگ ی بیزن ی  پشنگ ی ارژنگ ی ارسالن ی اردشیر 

وچهل و یکمی اردوان است که یکی ازاین خانواده ی 

شگفت انگیز کامکار و نوازنده ی برجسته ی سنتور 

خترخانواده ی کامکار بود و تنهائی خودرا است( و تنها د

با چند قطره اشک نشان داده بود که با پخش شدن 

جوهر چند واژه در آنها  احساس میشد...بخصوص این 

واژها هردوی مارا نیز بگریه کشاند...اشک از عِذار نازنین 

لطفی میچکید، نشان از عشق او به معشو  نازنینش....او 

 میگفت:

 شق قشنگم...ی شهاب من عا  

من در آن لحهه ها که بیش از چندسال طول کشید 

همیشه شاهد عشق توانمند این هنرمند برجسته ی 

کشورم به معشوقه و همسر هنرمندش قشنگ کامکار 

 بوده ام...یادش بخیر محمد رضا لطفی...

ازاینجا بگذر وازاونجا بگذر رسیدیم به چند پله و 

ودرانتها خانه ای که چندگامی در کوچه ی بُن بسته ای 

لطفی شستیِ زنگش را فشرد... لحهه ای بعد مرد دُرُش 

اَندامی با جارو وخاکَندازی در دست درب را گشود و با 

خوشروئی بسیار مهرآمیزی مرا پیش از لطفی بدون 

توجهی حتی به او بدرون و به آغوش گشوده ی خود 

کشید. او در هردستش یک وسیله ی نهافت داشت ولذا 

زش خواست که نمیتواند دست بدهد چون دستش پو

بند و کثیف بود. لطفی مارا با تنه بکنار فشرد و راه را 

 باز کرد و رد شد....

او ناصح پور آواز خوان بزرگ آذری بود که بخاطر 

فروتنیهای خود شهرتی بدست نیاورده است و مردم از 

شنیدن صدای گرم و پرتوانش محرومند...گویا ردیف 

ضبط صوت داشته باشد...او  ظبطران را برنوار آواز ای

یاروفادارو همیشگی لطفیست. من صدای اورا از صدای 

همه ی خوانندگان دیگر موسیقی ردیف برتر میدانم و 

 بیشتر میپسندم....

باری ناصح پور سفره را انداخته بود و غذارا بر آن چیده 

 بود اما  لطفی:

ی به به خوب چیزی درس کردیشان   

 ..شهابم اینجاس...ها.

همانطور که بلهجه ی گرگانی چیزی میگفت سازش را 

که برروی تختی کنار اتا  برامباشته ای از تشک و 

لحاف و بالش و متکا قرار داشت برداشت وناگهان با 

اندام غوآلسای خود فرزو چابک جستی ازروی زمین 

بروی تخت گرفت و در چشم بهمزدنی چهار زانو بشیوه 

ت) سا  پای چپ زیر پای راست که روی ی خود نشس

ران چپ کشیده بود( و تار را در آغوش و روی پا 

جابجاکرد و مضرابی بروی همه ی سیمها کشید و 

نواخت و صدای مهیب یک انسانی که بر همه ی عالم 

روی داشت برخاست  منکه در گوشه ی باالی اتا  در 

سمت راست سفره ی سپید و درخشان  جای گرفته 

در جا ژرفِ نفس در سینه حبس کردم واحساس  بودم

کردم درفضائی هستم که تا آن لحهه 

نمیشناختم...لحهه ای که سالها در کنار محمد رضا 

لطفی هزاران بار دیگر تکرار شد وهربار البته نو و درحد 
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شگفت انگیز متفاوت با همه ی مکرری که تجربه کرده 

بود.... مثل خود بودم و باز تجربه میکردم....شگفت انگیز 

 او بود...

تار لطفی بعیدها فهمییدم کیه گوییا تیار دسیت سیاحر        

علینقییی وزیییری بییوده اسییت)این شییاید فقییط تصییوری 

باشد...من غیر از خاطره ای هییچ دلییل دیگیری بیرای     

درست بیودن  

ایییین ادعیییا  

نییدارم(  کییه  

سییییییالها در 

تنهائیمییییان 

شییاهد بییودم 

کیییه گیییوئی 

اویییییارخودرا 

بازیافتیییییییه 

باشد،آن تیار،  

 لطفی را، جان لطفی را  برمیا نگیخت و بر میشوراند...

میین نمیتوانسییتم بییه چیییزی فکییر کنم...بهیییچ چیییز    

فکرنمیکردم  فقط میشنیدم...درهمان لحضه ها  صدای 

تار صدای تار نبود...صدای موسیقی نبود...صیدای اییران   

بود...صدای همیه ی ایران...صیدای همیه ی اییران بیود      

 در توصیف...بدون کوچکترین اغراقی 

صییدای تییار نبییود کییه در فضییا امباشییته میشد...سییخنِ 

رازَنبوهی  بود کیه بیه هیر اشیاره ی مضیراب لطفییش        

 گوشه ایش گشوده میگشت....

دریییافتیم کییه سییه سییاعت تمییام لطفییی نواختییه بییود  

هنگامیکه آخرین مضراب را در ردیف راست پنجگاه بیاز  

ز ساز بیرون به سیمها نواخت وانبوه آهنگ را به یکباره ا

 کشید....

راسییت پنجگییاه کییه نغمییه هییایش بالهییای گشییوده ی  

خورشیدی صبحگاهیست که هرروز طلیوع میکنید...ونَوا   

کییه نییوازش مخملییی نسیییم شییبانگاهی کییویر مرکییزی 

ایرانست که حافظ را پرورده است... اینها  نغمه های من 

هستند که در آنها عشق را  عشقم را ،...عشقم را پنهیان  

م... جان لطفی  بود هرگاه لطفی مینواخت... ایین  کرده ا

 راست پنجگاه واین نوا را... و لطفی بعدها میگفت:

ی  آن روزنمی خواستم تار بزنم.... اگرتورا ندیده بیودم و  

اگر نامه ی قشنگ رابرایت نخوانده بودم نمیخواستم تار 

 بزنم...

لطفی همیشه در اوج سُکر بس میکرد و بارها دیدم کیه  

انش پس از نواختن ساز سرخ بود و هنگام که بس چشم

میکرد با چشمان سرخ و گونیه ای برافروختیه و گهگیاه    

خیس ازگریستن بس میکرد....او بارهیا از آنیروز سیخن    

 گفت...ومن از آن  در هزار گوشه سخن گفته ام....

ما نمیخواستیم آنروز بپایان برسد... آنروز و بارها روزها و 

واحسییاس جییدائی از یکییدیگر   شییبهای دیگییر امکییان 

نداشتیم... و درآن ساعتهای هستی یک اغنائی حضور ما 

 یافته بود و میافت.... ما یکدیگررا یافته بودیم.

 

شاید درست فردای همان روز بود که من بنزد علییزاده  

 شدم و با اشتیاقی سوزان به او گفتم :

ی اسیتاد عزییز اگیر اجیازه بیدهی مین نیزد لطفیی تیار          

م...چیزی کییه میین در کنییار او یییافتم بمیین اییین بیییاموز

 شجاعت را داد تا رخصت از تو بتوانم بخواهم...

 و آن استاد گرامیم با فروتنی بینهیر خود گفت:

 ی چه عالی که نزد لطفی آموزش ببینی...  

دوستی من با حسین علیزاده برجا و برقرار ست و بدان 

 با احترام عالی سربلندم.....

ای اول بالفاصله بحث های میا هیم آغیاز    در همان روزه

شد که البته بیشترشبهاجریان مییافت و گزیری جز آن 

نداشتیم. لطفی رودخانه ی خروشانی بود با یورش زالل 

به آینده. او داشت پی میبرد به هسیتی و اینکیه جهیان    

محمل اصلی حرکت یعنیی هسیتی وتکاملسیت. بحیث     

رفیت کیه   های ما بیشتر بر اساس این پرسش شکل میگ

ما کی هستیم و چرا هستیم واصوال زندگی چیست آییا  

تکامیل مییا همانییا تکامییل هستیسییت و هنییر چیسییت و  

هنرمند کیست...و او گویا خیود را میشیناخت و از هنیر    

خود در شگفت بود....بله او واقعا از هنر خود در شیگفت  
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بود ..من شده بود گهگاه که در او میدییدم کیه از خیود    

نش امباشته از تمنائی بیود کیه گوییا    میگریخت...چشما

برآورده نشده بود...تیار را پَسَیز نواخیت طیوری بیزمین      

میگذاشت که گوئی از خود دور میکیرد و واقعیا هیم از    

خود دور میکرد  لیکن لحهه ای نمیگذشت کیه بیدون   

اینکه بدان بنگرد  آنرا کیه معمیوال در سیمت راسیتش     

حتی آنیرا  بزمین میگذاشت  باز بسمت خود میکشید و 

ببدن نزدیک میکرد و بالخره بخود میفشیرد و آنیرا بیاز    

برمیداشت و اینبار و بارها شاهد یک تکاوری میشدم که 

دو معنای تنها همه ی کاررا انجام دادن و نبرد و تهاجم  

را باهم دارد و میتوانم بگویم که ترس و دهشیتی جیان   

نغمه مرا میفشرد... دیگر باره بارها شد که لطفی در پس 

های جادوین سازش پنهان میشد...دیگر اورا نمیدیدم.... 

دیگییر نمیشیید او را دییید اکنییون کییه بییدان لحهییه هییا  

میاندیشم بجای او ییک هالیه ای از شیگفتی ورهیائی و     

نییوین را میبینم....لطفییی همییه ی اییین چیزهییا بییود..   

تارلطفی، سازدستش را میگویم، انگشتان دراز پاهیایش،  

ژه بیرهم میگذاشیت و تیار بیر آنهیا      پاهایش که بطرز وی

جزئی از آن هاله بود، سر بزرگش کیه هنیوز از رییش و    

انبوه مو پوشیده نبود، دسیتهای پیررگ و پیی و عضیله     

های کیارکرده ی  انگشیتانش بیر آن، تنیه ی بیزرگ و      

سرش که  بنسبت پاهای بلنید و پُیرش کوچیک بنهیر     

 میآمد، نشست فوقالعاده غیر عادی وامیا کیامال راحیت،   

 همیشه وقتی او بر سفره مینشست من میگفتم:

ی  آخ دیگه جا برای کسی نیست که  بشینه...حتی اونور 

 سفره... 

 و او میگفت :

 ی خب اون اتا  برای تو سفره میندازیم...  

هرجا بودیم...هرجا بودیم خانه ی لطفی بود اگر بهمراه 

 بود.... 

نگر روند باید یادمانده ای را اضافه کنم که بیشتر روش

 تکامل ذهنی ما نسبت به اومیشود.

چند ماهی پیش ازآشنائی من با علیزاده و لطفی به 

همت دوست ارزشمند و نازنینی بنام سیما فهید که از 

زحمتکش دانشمند برجسته ی ما امیر حسین شاگردان 

ارتباط یافتیم که پایه  آریانپور بودبا آن دانشمند بزرگ

نی و اجتماعی ما و بسیاری ای استوار شد برای رشد ذه

 دیگر از دوستان ما...

و باز با پیشنهاد بغایت ارزشمند دکترآریانپور از طریق 

سیما فهید با یکی دیگر از شاگردان برجسته ی او آشنا 

شدیم که جوانی چابک و استوار بود....من نمیتوانم طور 

دیگری ازاو یاد کنم...این واژه ی استوار را پسز مدتها 

و جستوجو یافته ام. اصغرمحبوب جوانی تصور 

استواربودکه به بسیاری دیگر نیزاستواری آموخت وبرای 

آن پایه هائی مستحکم بر دانش و اندیشه ی منهم و 

منطقی قائل بود. اورا که شاید در آن روزگار بیست و 

دوسه ساله بود برگزیدیم بسان راهنما و او هم برنامه ی 

و نتیجه گیری بسیار مطالعه و پژوهش  و بررسی 

پربهائی برای ما شکل داد که هنوز ازآن بهره میبریم... 

البته بسیاری منابع پر ارج دیگری در این دوران پر 

تنش و پر تالطم بمیدان دانش اندوزی ایران اضافه شده 

است که آن برنامه گوشه ای بسیار کوچک از آن را 

 میپوشاند...

ی و در برخی موارد در ابتدا  میبایستی ما تاریخ کل

مفصل با جزئیات کامل کشور مشخصی چون آلمان و یا 

روسیه و اتحاد جماهیر شوروی را بررسی میکردیم 

سپس در حد کافی بنسبت موجودیت خود و توان 

ذهنی خود تاریخ مفصل ایران را. سپس فلسفه و انطبا  

تاریخی آن با ایران و بررسی مجملی از فلسفه در ایران 

دیگر مقوالت دانش. این برنامه در جوار  و بسیاری

بررسی شفاهی جامعه شناسی در جلسه های منهم 

هفتگی انجام میشد.من در آن روزهای ابتدای سالدَهِه 
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ی پنجاه دانشجوی نقاشی در دانشکده ی هنرهای زیبا 

بودم  که با چند جوان جوینده ی نه نام و نشان  بلکه 

ه بررسی تاریخ ایران دانش و جهان بینی  گرد آمدیم و ب

مشغول شدیم. درآن روزها مهندس صدر رئیس 

دانشکده ی هنرهای زیبا بود. من شخصا از او خواستم 

که بما یاری کند. او چون دانست که ما با عشق ویژه ای 

به مطالعه پرداخته بوده ایم هرگونه مانع اداری) 

بورکراتیک(را از برابر ما برداشت و بر میداشت. اوشخصا 

ا شهامت قابل تحسینی وبا اطمینانی همراه بااحترام ب

کلیدکتابخانه ی وبژه ی دانشکده ی هنرها را بمن 

سپرد. باوجودیکه این کتابخانه ارزش بسیار زیادی 

نهفته داشت از دسترس دانشجویان دور بود چون 

شنیدیم و دیدیم که نیز کتابهای ممنوعه ی بسیار 

هرچه میخواستیم زیادی درآن یافت میشد.ما لیکن  

میتوانستیم برگیریم . من و محبوب توانستیم چند 

صباحی بهره بسیاری از آن کتابخانه برگیریم.دخترکی  

از اقوام رئیس دانشکده نیز در جمع ما بود که عالوه بر 

شناخت رئیس دانشکده از  من سبب دیگری شده بود 

بر اعتمادش برما. ما گنج باندازه ی کافی بزرگی یافته 

 بودیم برای رشد ذهنی خود...

با همه ی توصیفی که از لطفی کردم و عشق بزرگم 

بدو، با خویشتنداری سنگینی  او را از وجود این گروه 

در دانشکده و گروه کوچک خودمان درخانه دور 

نگهداشتم و البته سخت بود در برابر محمد رضالطفی 

حفاظ کشیدن برچنین رازی. اما...یکی از دالئل آن، 

. او میگفت هیچ کتابی دوری او از خواندن کتاب بود

نخوانده است و به این دلخوش داشت که ازآن بابت تک  

بوده است که من بدو گفتم سی چهل ملیون ایرانی 

دیگر هم هستند که در دهات و شهرها زندگی میکنند 

سواد خواندن ندارندو بویژه باین نکته تکیه که حتی 

ن آمد و بخواندن کتاب آغاز کرد کردم که براو بسیار گرا

و بعنوان  اولین کتاب مادر نوشته ی ماکسیم پشکف 

گورکی را بدست گرفت که شیفته ی آن  

شد.........جهانی که گورکی تصویر کرده است آنطور که 

لطفی خودش میگفت زندگی اورا دگرگون کرد. بویژه 

که مادر او خود زنی زحمتکش وفروتن دارای خصائل 

وار عالی  بود و این کتاب اورا بمادرش بیشتر نمونه 

 نزدیک کرد. 

لطفی در آن روزها جوانی شاد و مغرور بود. گه غروررا 

 به تا بآخر حفظ کرد...به حق و بدرستی.......

لطفی یک پاکی شجاعانه داشت که خود میگفت از 

مادرش به ارث برده است. ترس برای او شناخته نبود. 

شت بی هیچ ابائی بیان میکرد و آنچه برایش ارزش دا

یاانجام میداد. پاکی شجاعانه ی او بویژه در رفتارش 

جذاب وموثر در روابطش بود، او چون زاللِ آبی بود که 

خود همه ی جهان درش آئینه میشدو زشت وزیبا درآن 

 مینمود...شجاعت او آموزنده ی پاکی بود...

چند شناخته ی کوچک ازودارم که در 

وجودش یافتم و حاال دردوردستهای دوردستهای 

وجود من نهفته است....او تاررا، تارش را چون 

عضوی از بدن خود میشناخت...هرگاه سازش را 

باید بدست میگرفت احساس نمیشد که ازاو جدا 

بوده است... من ازمارکس  شنیدم که میگفت 

و از انگلس شنیدم که  "دستها ادامه ی مغزند"

زار کار ادامه ی و اب"بدان اضافه کرد 

...من به تاسی از آن دومبارز کبیر "دستهایند

میگویم تار لطفی ادامه ی مغزش و هستیش 

بود...و من همین یکی دوروز پیش فیلمی از 

علیزاده در حین  نواختن ستاروفیلم دیگری 
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درحین نواختن تاردیدم که همین احساس رادر 

 من برانگیخت...

رو علیزاده درستار ایشان هر دو یِشان لطفی در تا

و تار بدعت گزاران درفنِ)تکنیک(  نوین نوازندگی 

هستند که ضمانت تاریخی دارد. لطفی و علیـزاده  

موسیقیدانان تکامل دهنده ی سنت و درک سنت 

در موسیقی سنتی ایـران هسـتند. ایشـان وار     

ــ ــی وزی ــزرگ  علینق ــالب ب ــیقیدان انق ری موس

 ی ایران هستند. مشروطه

ان  و بزرگی در جامعیه ی میا هسیت کیه     تمایل نه پنه

موسیقی را نه بر پایه ی ردیف سنتیمان بلکه برپاییه ی  

کالسیک اروپا  با توجه به ردیف سنتی موسیقی اییران   

قرار میدهد که آنهم در ابتدا با کوشیش اساسیی اسیتاد    

و حمایت شود.  علینقی وزیری پا گرفت که باید بررسی

او البته معتقد بود که نوین باید بر اساس متکامل کهین  

 برپا و برقرارشود. 

گرایشی دیگر در ادغام ایندو موسیقی دییده میشیودکه   

پایه های استواری برای خود یافته است و نوازنیدگان و  

خواننییدگان بسیییاری تمایییل بییه  اییین گییرایش دارنیید . 

است...موسیییقی موسیییقی پییاپ درایییران درحییال نضییج 

متالیک....موسیقی سبک و آرام...موسیقی  در شیکلهای  

گوناگون و نو و رونوبس شده و مبتیذل کیه بیا سیرعت     

بسیار در حال پرورش و حمایت است...از سوئی حکومت 

و دولت جمهوری اسالمی هیچگونه توجهی به بسییاری  

عناصر فرهنگیی میا و رشید آنهیا نیدارد چیه رسید بیه         

بسیاری از صیاحب نهیران اسیالمی     موسیقی که درنهر

حتی حرام محسوب میشود و شده اسیت بیا وجودیکیه    

موسیقی در پایه های نهری اسالمی دارای ریشیه هیای   

استواریست به درک خود آنرا محکوم بیه فنیا میداننید.    

هنرآفرینی  یکی از مهمترین عناصِر اجتماعی ی تاریخیِ  

ین فرهنگ یک جامعه اسیت و میتیوان گفیت فراگیرتیر    

عملکرد اجتماعی آن در ادبییات و در موسیقیسیت کیه    

هیچ نیروئی نمیتواند از تولید آنهیا جلیوگیری کنید...آه    

فرض کنییم کیه موسییقی وجیود نمیداشت...موسییقی      

نبود!...نه نمیتیوان حتیی فیرض کیرد هرکیه میخیواهی       

 باش......

شیناخته ی دیگیرم  از اییین دو هنرمنید توجیه و تییوان     

نو جوئیست. لطفی هرچه میافیت بیه     بسیارزیاد آنها در

سرعت چشم برهم زدنی در گوشه ای یادداشت میکیرد  

و سپس در فرصتهای دیگر به آنها موجودییت آموختیه   

میداد و آنهارا بکار میگرفت لیکن چون شخص چنیدان  

منهمی نبود نبشته هارا گیم میکیرد و ازدسیت مییداد.     

رهیایش  شاید برگوشه کنارهای کتابها و نوشته ها و دفت

چنییین نوآوریهییای اورا بتییوان یافییت کییه امییروزه ارزش 

 تاریخی و اجتماعی دارد...

دیگر اینکه من دریافتم که لطفیی بطیور کلیی انسیانی     

دلباخته بیود... بسییار پنهیان و جانانیه... اونمیتوانسیت      

دوست داشته باشد بدون دلباختگی. لیکن این نیز خود 

رد که برای من هم صدماتی به او و به زندگی او وارد آو

آشنا ست زیرا من نیز همان شکل دلباختگیها و صیدمه  

های در خورد را بر سیر گذرانیده ام.... مین دراو ییافتم     

ودیدم که دقت و ریز بینی شگفت آوری در فعالیتهیای  
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خود دارد و دائما در حال بررسیی و تجزییه و شیناخت    

همه چیزست و همه چیز را بشکلی به موسیقی مربیوط  

د....او یکاییک آشینایان خیودرا بیا رییزه بینیهیای       میکن

زیرکانه میشناخت و کسی را نیافتم که بتواند خود را بر 

او بپوشییاند...بیش از هرچیییز سیینجش عواطییف ِ بییویژه  

نزدیکانش، دوست و آشنا با دقتی هشیار بود و بر همان 

اساس حد رابطه اش با هرکس تعیین میشید وهمیه ی    

د و هییم پنهییان در او  اییین هشیییاری بسیییار نیرومنیی  

براحساسات بسیار حساس اوپایه داشت و نه بیر آگیاهی   

پرورش یافته و آموزش دیده... درست همانگونه کیه میا   

اکثر ایرانیان هستیم....شاید مین در زنیدگی خیود و در    

زنییدگی همسییاالن خییود و لطفییی دو سییه نفییر دیییده   

باشم...دوسه نفر که با آگاهی نسبی از سیوی خیانواده و   

ی آموزگارانشان پرورش یافته انید...برخی کسیانیکه   برخ

در طول زنیدگی آنجیا کیه همیراه بیودیم مین دییدم و        

شناختم، ارزش همجیواری اورا نداشیتند و او نییز خیود     

کییامال بییدان آگییاه بییود لیییکن میبایسییتی در کنییارش  

میماندند...لطفی نمیتوانست آنهارا از خیود دور کنید...یا   

اشتند و نمیتوانستند بماننید  آنها خود تاب حقیقت را ند

و یا سِیرِ زندگی مشترک ما نمیتوانست چنان کسانی را 

تاب بیاورد...مانند یکی از اقوام خود همین من ...کیه بیا   

وجود تذکرچندباره ام  به لطفی در کنارش باقی ماند و 

بعد ها شنیدم که او در حد صدمه های التیام ناپیذیری   

دان لطمیه زد و گیم   زندگی لطفیی را بهیم ریخیت و بی    

 شد....و اخیرا هم مرد...

در همان یکی دوهفته ی اول، سفری به کردسیتان، بیه   

و اتفاقیا   مهدی فتحـی سنندج برنامه ریزی کردیم که 

نیز همراه شدند و براه افتادیم. دییدار از   ارژنگ کامگار

خانواده ی کامکارقصد اصلی بیود کیه البتیه قصدِاصیلیِ     

تاده باشد(  دیداردو دلیداده  اصلی)مبادا کسی گوش ایس

و محمید رضیا   قشـنگ کامگـار   و دلباخته بود، دیدار

لطفی بود که در خفا نامزدِ زندگی با یکدیگر شده بودند 

و حال میخواستند آنرا اعالم واعالن کنند، و این بود که 

یک هیجانی در پس این سفر و اشتیا  بینهیر لطفی به 

تنها دخت  قشنگبا این دیدار، دیدار با نامزدش دیدار 

خانواده ی کامکار نهان بود.....این نام قشنگ هم برای ما 

تهرانیها عجایب غرایب بود و همین نام نیز من و فتحی 

را بر میانگیخت که بخواهیم زودتر برسیم وخودِ قشنگ 

 وانطبا  نامش را باخودش ببینیم. 

من در دوره ی خدمت سربازی در گیالن غرب در دهی 

یییده میبایسییتی کییار میکییردم. راه ازتهییران  فقیییر و له

تاگیالن غرب نزدیک بطا  کسری )طاقبستان(دوشاخه 

میشیید بسییمت سیینندج و بسییمت کرمانشییاه و گییبالن 

غییرب... در همانجییا تییا گذشییته ای نییه چنییدان دور در 

حکومت رضا شاه بر گردنه ای برجاده بود کیه گروهیی   

جاوه کرد سنندجی و مهابادی کمین میگرفتند که اگر ک

ای یییا رهرویی)اتومبیییل(از آنجییا میبایسییت میگذشییت 

مسافرانش میبایست کرد خالص میبوده باشند و بهمین 

مناسبت بر سر این گردنه  رهرو و کجاوه را میایستاندند 

و مسییافرین را میآزمودنیید مبییاد نییاکُردی بییه خییاک    

 کردستان پا گذارد.... 

من و ارژنگ در پشت رهرو نشسته بیودیم. مین مسیت    

زیبائی غیرقابل توصیف صخره ها و بویژه گردنیه ی ای  

البالی آنها بودم که ارژنگ که همیشه ساکت اسیت بیا   

 حیائی متین نام مرا خواند:

 ی اَقاُ شهاب!...  

با اشتیاقی منتهر که ارژنگ بالخره سخنی پراکند پاسخ 

 دادم:

 ی جانم! بله!...  
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ا و و چشم به او دوختم لیکن نگاهم در بیین صیخره هی   

 گردنه ها باقی ماندووو

ی بگو رررُئوغَعن!) حرف ر باید زیر سقف دهان بسیرعت  

بچرخدو حرف غ باید با غلهت ممکن همراه بیاع تلفیظ   

شییود)یعنی غییین و عییین بییاهم و بییا غلهییت( و در تییه 

 گلوباتکیه به حرف ه احساس شود....

من کمی تأمل کردم تا مسئله را درک کنم کیه نکیردم   

حکمتی در آنست و بیرای اینکیه دییر    پس گفتم حتما 

 نشود  با تکیه برحرف غ گفتم:

 ی روغغن....   

 ارژنگ گفت :

ی شما حق ندارین بیشیتر از اینجیا بیاین...العانیه اینجیا     

 کردستانه...وارد کردستان شدیم...شما باید پباده شید....

من نمیتوانستم مسیئله را بفهمم....بیویژه رک و راسیتی    

انگییز بیود....من در آینیه چهیره ی     ارژنگ کمی هراس 

 لطفی را دیدم که تبسمی  منتهر در آن بهفته میشد....

 ی بگو رررُئوغعَن!  

به ارژنگ چشم دوختم و با انتهیار بیه چشیمانش نگیاه     

کییردم و کلمییه ی روغیین را بییازهم غلیهتییر تکییرار     

کردم......در چشمان او شیطنتی دیدم که پراز مهر بیود  

 ف شیطنت...اما چرا نهفته در ل

ارژنگ رو به لطفی با لهجه ی  کیامال غلییظ سینندجی    

 گفت:

ی آقای لطفی این آقا شهاب حق نداره بیاد تو   

 کردستان باید همینجا پیاده شه..

 ارژنگ این جمله ی آخررا با کمی غیض ادا کرد!...

که لطفی همان پشت فرمان و همان در حین رانندگی 

نی خندید با صدای به قهقهه ای پر سرو صدا وطوال

بسیار بلند در میان صخره ها و دره های حیرت انگیز 

کردستان...)خدانشنود که داشتیم میرفتیم تهِ درره ای 

 صخراوی(.

ارژنگ که چنین دید دست بروی پای من نهاد و با مهر 

 همیشه جانبخشش گفت:

ی این رمز بین کردا بود تا همین چندسال   

 پیش...

 ی چی رمزکردابود؟  

ی اینکه فقط کلمه ی روغنو کردا میتونن   

 مثل خودشون تلفظ کنن....غیر کردا 

 نمیتونن...  

ما روزها و سالها در بین خودمان این را تکرار میکردیم 

وتمرین میکردیم ولی هرگزنتوانستیم کلمه ی روغن را 

چنان بلفظ بگیریم که کردان.اما درواقع همین روغن 

ا بهم میرسیدیم یکی زودتر از شده بود رمز بین ما ...ت

 دیگری میگفت روغن ویکدیگررا بآغوش میگرفتیم...

اضافه میکنم... لطفی خب گرگانی بود و قشنگ 

سنندجی که یعنی در واقع چندین هزار کیلومتر نوری 

فاصله  ازهم...حال چگونه ایندو یکدیگررا یافتند چنین 

است که لطفی در خدمت سربازی پس از سردوشی و 

قسیم، به دهی در نزدیکی  سنندج میافتد و اینطورکه ت

لطفی خودش میگفت ایکاش اقال افتاده بود بخود 
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سنندج...شبی در همان روزهای اول در همان ده رادیو 

سنندج را دراوج غربت روشن میکند و میبیند که 

موسیقی کردی از آن پخش میشود که بشو  میآید و 

آهنگ ورهبر ارکستر  درپایان آهنگ  به نام  سازنده ی

استاد حسن کامگار توجه میکند که این همان و لطفی 

هنوزاز گرد راه نرسیده و گردراه را ازخودنتکانده  

درست صبح روز بعد بهرترتیبی به سنندج و به ایستگاه 

رادیو میرود و پرسان و جویان  استادرا دراتاقی، تنها 

نسا ل مییابد. استاد حسن کامکار یک کرد سنندجی میا

با چهره ای تکیده واندامی معمولی در پشت میزی 

 مشغول کار بر روی چند برگ نُتینوشته بود...

در همان دیدار نخست  بهم دل میبندند وپس از 

ردوبدل کرد ن سخنان ابتدائی برای آشنائی به پیشنهاد 

استاد حسن کامگاربه خانه میروند...به خانه ی 

ناچارباشدکلمه ی روغن  کامگارها...و بدون اینکه  لطفی

را باز پس به کردی تلفظ کند.لطفی با بزرگترین 

شگفتی زندگیش روبرو میشود.... با خانواده ی کامگار 

که هر عضوش،  هریک از افرادش ازکوچک تا  بزرگ 

نوازنده ی ماهر سازی بود... وتنها میماند اردوان یعنی 

آینده ای برادر بسیار جوان آنان... جوانترین آنان که در 

نه چندان دور یکی از بهترین نوازندگان سنتورکردستان 

میشودکه هنوز نیز چنین است...در آن روز گویا دو سه 

ساله بوده است.......اولین بار که من اورا دیدم چهار 

پنجساله بود و من چون خود  دارای کودکی بودم با 

همان سن و تازه دوتای دیگررا پیش از او به عرصه های 

هناورتر زندگی رسانده بودم )با کارو زحمت همسرم پ

بیش از من البته( میدانستم چگونه با او رابطه ای را 

شکل دهم... من اورا بارها دیدم و در آخرین بار هنگامی 

بود که او شاید دوازده سیزده ساله شده بود و درهمان 

خانه کار میکرد....مرا که باز دید فورا ازمن خواست که 

و بکارش گوش فرا دهم...چیزی که من شنیدم  بنشینم

نمیدانم چه بود...صدای ساز نبود...صدای آینده 

بود...طلب آینده بود...خواست زیبائی بود و آمیختن آن 

با آینده بود ....سالها بعد باز اورا دیدم...مرا بسردی به 

آغوش گرفت و هیچ سخنی با من رد نکرد گویا ماه 

همسر استاد حسن  زمانه... اما های غرورش را میگذراند

کامگار و مادر هفت فرزند کم نهیرتمام ذرات 

بینهیرعمرش را در تربیت و حمایت این فرزندان 

بینهیر گذراند...استاد حسن کامگار نوازنده ی اکثر 

سازها و استاد در نواختن ویلن و فکر میکنم هم 

کمانچه که درضمن ودر واقع ساز تخصصی یکی از 

نی اردشیر هم بود عالیترین اثرش چنان که پسرانش یع

خود بارها برای من بازگوکرد رشد هنری فرزندانش بود 

و عشق بینهیرش به زمانه همسربینهیرش که او نیز 

عاشق همسر بینهیرش حسن بود..... در این میان 

دخترک پانزده شانزده ساله ای هم بود که خیره بلطفی 

میکرده بود و لطفی نگاه دوخته و هرحرکت اورا دنبال 

از نگاه ساکت و آرام آن دخترک پریشان میشده بود و 

میکرده بود....چند لحهه ای بیش نشد  دست و پا گم

که آندو دل به یکدیگر باختند...عاشق شدند...هردو برای 

اولین بار... در میان آنان همه چبز حرکت داشت و به 

ن گفت آینده سو داشت....لطفی بارها بمن و نه فقط بم

که بدون آشنائی با این خانواده نمیتوانست به آینده 

پیش برود و خانواده ی کامگار دروازه آینده برای اوبوده 

است و چند بارهم من از لطفی در بین خودمان فقط و 

بارها در جمع شنیدم که میگفت که در زندگیش این 

امکان را یافته بود که با حسن کامگار آشنا شود و در 

زنده ی کردی غوطه بخورد میگفت خانواده ی  موسیقی

کامگار فقط خانواده ی اونیست پایه ی کار او وشناخت 

کاملتر موسیقی اوست.... موسیقی کردی  برای 
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محمدرضا لطفی شد انگیزه ی توجه بموسیقی سرزمین 

خودش مرز خراسان...خودش مرز خراسان رامتصل به 

رفت گرگان میدانست بسوی شر ....بسوی غرب می

بسمت مازندران و باز سرنوشت دیگری که به آنهم 

لطفی نهری داشت...اما درسمت شر  برای او بویژه 

 بلوچستان و موسیقی بلوچ ارزش ویژه ای داشت......

آنروزها که در سنندج بودیم روزهای عزاداری بود. در 

شهر سکوت سنگینی بیدار بود. بنهرم میرسید که همه 

خورشید خاموش بودو یا اصال  جا زیردید بود...گویا

خورشیدی نبود... نورافکنی بود که بهمه جا نفوذ 

میکرد...همه چیززیر نهر بود...همه جا....خوفی در همه 

 جا زوزه ی ناشنیده میکشید...

 لطفی با هیجانی از یک کشف مهم گفت :

 ی شبِ ضربتِ  امشب ...امشب میریم خانقاه...  

 و بیژن گفت:

خیابونا صف صوفیاس...خیلی تماشائیه... ی اآلنه هم تو 

 نیمساعت دیگه میرسن اون 

 باال...صبحانه بخوریمو بریم....اگر مایلید تماشا کنید...

 من بالفاصله تائید کردمو آماده برفتن نشستم...

بالخره براه شدیم وبراستای خیابان پهلوی درهمان 

نزدیکیِ خانه ی کامگاران بصف ایستادیم....ازهمان 

هه که چیزی هنوز از صوفیان پیدا نبود یک نهم لح

مقدس در فضا موج میزد...واژه ی دیگری نمیتوانم بکار 

ببرم...یک نهم مقدس در فضا ی غیر همیشگی خیابان 

غالب بود... برهمه چیز...درست برخالف فضای 

 همیشگی...

و من تازه متوجه شدم که سنندجیها...زن و مرد و 

اس رسمی کردی در کناره ی کوچک و بزرگ همه با لب

خیابان در آن فضا به ردیفی غیر قابل توصیف ایستاده 

اند...حتی کودکان در سکوتی دردمند لیکن شگفتا 

شادی آور در کنار دیگران ایستاده بودند...من چنین 

صحنه ای هرگز در جای دیگری ندیده ام  و آرزو 

میکنم همه ی مردم ایران ایکاش برای سنتهای خود 

ن احترامی قائل میبودند...که چشمم بسوی لطفی چنی

گشت...شلوار کردی بپا کرده بود و شال سنگینی 

 بگردن گردانده بود وتسبیحی در دست میانداخت....

من با لباس نه ایرانی که نمیدانم چگونه است و 

بایدمیبود بلکه با لباسی مثل همه ی تهرانیها و 

کوشیدم باریش میلیاردها مردم دیگر اروپا و جهان می

 امبوهی که داشتم جلب دیده نکنم....

یک صدای طبل میکوبید که جنس تازه داشت... چون 

گل شقایقِ اولین شعاعهای خورشید در همان 

صحراهای کوهستانی کردستان....نمیتوانم آنرا بهتر 

توصیف کنم....میبایست آنرا دید..میبایست آنرا دید نه 

ورانگیز شقایقی که در شنید...همان که گفتم...نگاه ش

 پگاهان دشتهای کوهستانی کردستان میروید...

ها...تارلطفی...لحهه هائی از تار لطفی...نه همه ی لحضه 

ها...رویش شقایق بود...از جشن هنر ببعد دیگر رویشی 

در سازش احساس نکردم...یا من نمیشناسم...سازیش 

 که چون گذشته ها میبود میبایست.. 

میشد...یک ضربه ی  صدای طبل نزدیک

 شکفتن....چندکوبه ی روئیدن....

ساعت نزدیک هشت بود که طالیه ی لشگر صوفیان در 

 انتهای خیابان پهلوی دیده شد....
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دو سمت خیابان به فاصله ی دو مترازیکدیگر یک 

صوفی رو به مرکز خیابان به وزن  شکفتن و رویشِ 

ف را  شقایق سحرگاهی دف میکوبید و حلقه های دورِ د

به ضرب الزم بصدا در میاورد....شگفت انگیزبود...شگفت 

 انگیزبود...در آن سکوت بین خوان و واخان ضربه ها....

لطفی از هیجانی که داشت و من داشتم دست بزیر 

بازوی من برد و فشرد. در انتهای دید در انتهایِ افق که 

خیابان رو بسرازیری میرفت و نهان میشد، هرلحهه، در 

و یکنفر با دف، شکوفان، نمایان میشد  یعنی دونفر هرس

روبروی یکدیگر با هیبتی تاکنون برای من ندیده ظاهر 

میشدندوگام بگام کوبان و رویان بتدریج به ما نزدیک 

میشدند.شگفتا همه ی مردان با موهای بلند و بسیار 

بلند و بخاطر حرکات صوفیانه یِ سرِ خود بسیار درهم 

کرده دف میکوبیدندو چند گام بزرگ به پیچیده و وَرَم 

جلو و سپس میایستادند و با حرکت زیبای رقص، دف 

را بباال و پبش میبردند و باز وضع معمولیِ صف.... همه 

باهم هیبتی رزمنده داشتند و چهره ای جدی و 

اندیشمند همه با هم کمی ترسآور و بویژه همراهی 

کمی در صدایشان با دف و کوهستان شاهو)عقاب( که 

دوردست پشتیبان هستی صوفیان بود......یک هُرم ترس 

 انگیز ولی شکوهمند فضارا انباشته بود...

صدای دف و حلقه و...    هو....علی....      هو....علی....     

هو....علی....   و...دف و حلقه....)هیییو صدای کشیده ی 

 بی کالمی بود و علی مقصود قلبِ گوینده که با تکیه و

 سرعت ادا میشد(

من چنین موسیقی هیچگاه نشنیده بودم و دیگر هم 

نشنیده ام...و ناگهان دیدم دو صوفی مقابل بکدبگر 

هریک شمشیری از غالف بیرون کشید وآنرا در هوا 

چرخاند...هو   گردان...علی   و باز دفِ کوبان کوبیدند و 

 باز    هو....علی...   

 شمشیرِ گردان....   

 ی...هو....عل

 شمشیرِ گردان.... 

 هو...علی..

 شمشیرِ گردان.....

گویا هزار نفر بودند...در هر سمت خیابان پانصد 

 نفر...صفِ دوسا ِ صوفیان در عزای علی....   

 یک کیلومتر....

 بسیاری از کنار و از برابرما گذشتند...

ناگهان سکوت....ناگهان سکوت....سکوت و اما 

زدنی شمشیر ها از غالف  حرکت........در چشم بهم

کشیده 

شدند......ششششششششششیششششش.....سکوت و 

حرکت....ترکیب دهشتناک انتقام و تهدید به 

 مرگ....مرگ دشمن و مرگ خود....

لحهاتی پَسَز آن یک جنبش نادیده براه شد و خبری 

چون سکته ای نه به هنگامِ مشخص ومنتهررسید که 

سلیم شدواسلحه تحویل کالنتریِ باالی خیابان پهلوی ت

 داد بصوفیان....
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نه تصور کنید که انقالب بود...نه...این بسال هزارو 

سیصدو پنجاهو یک یا دو بود که اتفا  افتاد...و سپس 

دانستیم که این علیه تصمیم دولت و ساواک بود که 

خانقاهان صوفیان حق نداشتند در روزهای عزای قتل 

خانقاه باید تعطیل  علی در خانقاهان خود گرد آیند و

 میبوده باشد....

درهمانجا من معنی شمشیر ازغالف بیرون کشیدن 

 صوفیان را در میانه ی ضربِ کوبانشان درک کردم........

کوتاهی پسز آن شهربانی سنندج اعالم کرد که 

خانقاهان برای عزاداری آزادند وهیچگونه ممانعتی از 

ریافتیم که ایشان بعمل نمیآید....و دقایقی پسزآن د

پیشَز آن صوفیان به کالنتری حمله کرده بوده اند و 

همه ی کارمندان و پاسبانان را ناچارخلع سالح بیرون 

 کرده واعالم کرده بودند که کالنتری تعطیل است.... 

این سبب شد که ما در روزها ی بعد بحث بسیار 

مفصلی درباره ی رزم مردم و انقالب و آزادی بویژه ما 

هدی فتحی...لطفی و من داشته باشیم....که سه تن م

گهگاه هوشنگ با آرامش و بیژن با تحکم و تعرض)اما 

نه علیه کسی( اضهار نهر میکردند...و بیش از هرکدام 

استاد حسن کامگار با توجه به حق مردم از صوفیان) نه 

برای اینکه صوفی بودند ...( و آزادی دفاع میکرد که 

ود...و زمانه ...زمانه خانم که برای من باعث سربلندی ب

تکه های جانش تا به انجام زندگی در کنارش بودند در 

آن روزها با یک لذت جانانه به هریک از ایشان 

مینگریست....از بزرگنترین اتفاقات زندگی من اینست 

که امکان اینرا یافتم تا دست این زن کبیر را 

واهند ببوسم...درود بر یاد او....کامگاران هرکه میخ

 ... را دارم.« زمانه»باشند...همیشه ارج مادر ایشان

 ...ادامه دارد

 بازگشت به آغاز                                                                                                                       

 

 فی, بیات اصفهان, کنسرت ترکیهاستاد محمد رضا لط سه تار

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTvyB1b4Ees
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 2-خاطره ها  -برگ های بهار آفتابی
 نویسنده علی توده / بهروز مطلب زاده

 

 «اولین باردرایران»

 آغازی هست، »

 پرستوست زکاشانه. نشان قهر

 غازی هست،

 «چلچله! نشان رباب اش، هنر

دوم  -5902رار شده بود که روز یازدهم شهریور ق

فیالرمونی دولتی تبریز هرچه با شکوه  -512۰سپتامبر 

ترگشایش یابد، زیرا مردم آذربایجان، آماده شده بودند تا 

فردای آن نیز با شادی و سربلندی، و با شکوه هرچه 

بیشتر، سالگرد تاسیس فرقه دمکرات، این 

پس داده خود را پرچمدارکارآزموده و آزمایش 

برگزارکنند. در این وطن زادگاهی مان، که دیرزمانی 

نتوانسته بود رختِ غم و عزا از تن بدر کند، اینک جشن و 

 سرور و شادی بود که پشت سرهم  برگذارمی شد ...

آفیش های رنگارنگ،  چراغ های پرنور، و تابلوهای بزرگ 

ب شده رنگی، بر دیوار روبروی درِ ورودی فیالرمونی نص

بود. در این تابلوهای رنگی زیبا که با استادی تمام، توسط  

رسم شده بود، « عسگرزارع پور»نقاش هنرمند فیالرمونی، 

نمونه هائی ازاجرای برنامه توسط خواننده ها، نوازنده ها، 

خوانندگان تریلو،  عاشیق های ساز بدست و دختران 

 جوان رقصنده در صحنه نشان داده شده بود. 

وت نامه های مخصوصی با طرح های زیبا و ظریف دع

چاپ کرده بودیم. بخشی از این دعوت نامه ها را برای 
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کارکنان کنسولگری های کشورهای خارجی در تبریز و 

تاجرهای متعصبی که هنوز جرقه های تعصب در چشمان 

شان شعله ور بود و نیز برای صاحب کاران و ملکداران 

مالک خود را دراختیار وطن دوستی که داوطلبانه ا

 حکومت ملی قرارداده بودند، فرستاده بودیم. 

ما در این دعوتنامه ها، در باره موقعیت فیالرمونی، اهداف 

 وخواست ها و وظایف آن توضیحاتی داده بودیم.

شب هنگام، سالن فیالرمونی تا خرخره پر از آدم بود. 

 جمعیت آنقدر زیاد آمده بود که سالن عنقریب بود از

فشار جمعیت منفجر شود. حتی در راه روهای فیالرمونی 

جا برای ایستادن نبود. حاضرین درسالن، با نگرانی و 

انتهار، گاهی به صحنه چشم می دوختند و گاه برای 

چندمین بار، بروشور برنامه ای که در دست داشتند را می 

خواندند و تصاویر رنگی زیبای آویخته بر دیوار فیالرمونی 

نون در قطع کوچکتری در بروشور به چاپ رسیده که اک

 بود را از نهرمی گذراندند. 

درست است که این ورقه های کوچک و معمولی، خالصه  

و ساده شده برنامه های وزینی بود که باید به روی صحنه 

می رفت، اما درالبالی سطرهای آن، از چیزهائی صحبت 

ن می شد که تا کنون درکشور ما کسی چیزی از آ

نشنیده، ندیده و حتی به آن فکر نکرده بود. این تکه 

کاغذهائی که اکنون دردستان هیجان زده حاضرین می 

لرزیدند، به پرنده هائی شباهت داشتند که تا چند لحهه 

دیگر بال بال زنان به پرواز در می آمدند و به روی صحنه 

می رفتند و به کسانی که دراشتیا  شنیدن کنسرت به 

ده بودند، خوش آمد می گفتند و نغمه های خود اینجا آم

 را سر می دادند، آن هم چه نغمه هائی...

در برنامه افتتاحیه فیالرمونی، قبل از آغاز برنامه ها، یک  

سخنرانی هم بود که در برنامه نوشته نشده بود و به آن 

اشاره ای نشده بود. قرار بود قبل از آغاز برنامه ها و شروع 

عفر پیشه وری سخنرانی کند. از این کنسرت سید ج

موضوع فقط مسئولین فیالرمونی اطالع داشتند، برای 

 شرکت کنندگان کامال غیر مترقبه بود.

چراغ های سالن خاموش شد. با کناررفتن پرده های بلندِ 

مخملین و زردوزی شده مقابل سن، صحنه روشن و پر از 

 نور شد. 

خود چنین با روشن شدن صحنه، من در رویاهای 

تصورکردم که این نور و روشنائی بر راه های تاریک و 

پرسنگالخ تاریخ ما تابیده است. انگار واقعن هم چنین 

بوده است. مگرنه اینکه به درازای تاریخ ما، همه راه ها، 

کوچه ها، خیابان ها، میدان ها، و حتی افق های دوردست 

از تبریز نیز از شعله های آتش توپ های شلیک شده 

 سوی انقالبیون ما روشنائی گرفته بودند؟! 

اما اکنون برای روشن کردن چراغ صحنه این کانون بزرگ 

هنری، حتی جان یک شمع نیز به آتش کشیده نشده 

بود. و اکنون نه شمع، که آفتاب در حال شعله ور شدن 

 بود!.

شب هنگام، سالن فیالرمونی تا خرخره 

پر از آدم بود. جمعیت آنقدر زیاد آمده 

بود که سالن عنقریب بود از فشار 

جمعیت منفجر شود. حتی در راه روهای 

فیالرمونی جا برای ایستادن نبود. 

 حاضرین درسالن، با نگرانی و انتهار،

 گاهی به صحنه چشم می دوختند
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و اینک، مشعل دار این آفتاب شعله ور، حکومت ملی 

سط فرقه دمکرات آذربایجان به وجود آذربایجان بود که تو

 آمده بود. 

ابتدا، اصغر دیبائیان رئیس اداره فرهنگ، چند کلمه ای 

در باره علت دعوت کسانی که در سالن حضور داشتند 

توضیحاتی داد وسپس تریبون را به سید جعفر پیشه 

 وری، صدرکمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان سپرد.  

شه وری در پشت میکروفون هنگامی که سید جعفرپی

قرارگرفت، موهای سفید نقره گون او، در زیر تابش 

نورهای الوان چراغ های باالی سن، به رنگین کمانی شبیه 

 بود که پس بارش بارانی بهای در افق نمایان شود.

اما اکنون از باران خبری نبود. بارش این باران قرار بود 

باران غریو صدای همزمان با آغاز کنسرت شروع شود. این 

پرطنین دست زدن مردم هنردوستی بود که در سالن 

 نشسته بودند.

کان ما وقتی برای پیکار در راه آرزوهای مقدس خود انی

گام در میدان رزم می گذاشتند، در مواجهه با سختی ها 

و دست و پنجه نرم کردن با مرگ، میدان نبرد را ترک 

می اندیشیدند  نمی گفتند. آنها در مصاف با مرگ چنین

اما انگار پس از سیاهی، « باالترازسیاهی رنگی نیست!»که 

رنگ های بسیاری وجود داشته است. رنگ موهای سیاه 

به سپیدی گرائیده، موهای سیاهی که در میدان پیکار به 

 سپیدی بگراید. 

تازه این نیز رنگ آخرنبود، زیرا همین موهای سپید، گاه، 

ی سرد و سیاه به خود می گرفت رنگِ گرد و غبارِ سنگرها

و گاه  دود کبود وکدر شعله های آتش پیکارهای قطعی و 

بی بازگشت برآن می نشست و تیره و تارش می کرد، 

وگاه نیز به سرخی خونِ زخم های میدان نبرد و رنگ 

ارغوانی آفتاب سعادت و خوشبختی بود که در افق می 

 درخشید. 

یکاربه سپیدی موهای پیشه وری نیزکه درمیدان پ

گرائیده بود، حکایتگر از سرگذراندن چنین سرگذشتی 

 بود.

پیشه وری با استواری و متانت در پشت میکروفون 

قراگرفته بود و با حرات سخن می گفت. او با غرور 

وسربلندی از فرهنگ کهن و جایگاه شایسته مردم 

 آذربایجان در میان خلق های جهان سخن می گفت. 

سربلندی از مشاهیر و متفکرین و  او با افتخار و

خردمندانی در عرصه هنر نام می برد که ازمیان مردم 

آذربایجان برخاسته و درمیان ملت های جهان شناخته 

شده بودند. او درباره ضرورت همزیستی خلق ها، 

 مناسبات برادرانه ملت ها، دوستی و همکاری های 

هر یک  فرهنگی متقابل میان آن ها سخن گفت و در باره

از آن ها مثال های روشنی زد. او می گفت و استدالل می 

کرد که چگونه این روابط حسنه بین ملت ها می تواند به 

شکوفائی هرچه بیشتر روابط فرهنگی آن ها، و اندیشه 

 های همبستگی بین ملت ها یاری برساند.

او همچنین تاکید کرد که ما باید بکوشیم تا این مرکز 

یس، صفحه رنگین و درخشان دیگری هنری تازه تاس

باشد از صفحات کتاب تاریخ شکوهمند وکهن ما. بتواند 

شایسته نام مردم باشد. بتواند به فرزندان خلق های 

دیگری که درآذربایجان زندگی می کنند ذو  هنری 

ببخشد. بتواند برای انسان ها، از آزادی بگوید، نغمه های 
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ند تا غم ها و رنج های نو بسراید، بتواند به آنها کمک ک

گذشته خود را به فراموشی بسپارند. بتواند قلب های 

طپنده آنهائی را که برای یک زندگی زیبا می طپد، با 

 امید به آینده ای پرفروغ روشن سازد!.

سید جعفر پیشه وری سخن می گفت ...اینک او را نه تنها 

کسانی که در سالن نشسته بودند می شنیدند، بلکه، همه 

آذربایجان، بلکه همه ایران می شنید. آری، این مردم به 

محض به دست آوردن آزادی، ایستگاه رادیوئی خود را 

تاسیس کرده بود. رادیوئی که با آن می توانست به زبان 

خود سخن بگوید. دانشگاه تاسیس کرده بود. تئاتر ایجاد 

کرده بود. موزه ملی دایر کرده بود. کتاب هائی به زبان 

ری به نشررسانده بود و اینک برای اولین باردر ایران ماد

می خواهد  فیالرمونی بگشاید...سید جعفر پیشه وری 

سخن می گفت... من آن هائی را که در بیرون از 

فیالرمونی به سخنان اوگوش می دادند نمی دیدم، اما 

کسانی که در سالن نشسته بودند را خوب می دیدم. همه 

نشسته بودند، حتی دیپلومات های آن هائی که در سالن 

خارجی، از جمله کنسول های آمریکا، انگلستان، فرانسه، 

ترکیه و عرا  که در ردیف اول نشسته بودند، به دقت به 

 صحبت های سخنران گوش سپرده بودند.

سرود حکومت ملی آذربایجان باشکوه تمام نواخته شد. 

د حاضرین در سالن به آرامی از جای خود بر خاستن

و...دیپلومت هائی که با گردن های افرشته در ردیف جلو 

نشسته بودند نیز مجبورشدند به پا خیزند.کنسرت به کار 

 خود ادامه داد...

من تا کنون، بارها در کنسرت های مختلف شاهد این 

، دیگر آلت های موسیقی را «دَف»بوده ام که چگونه 

نیز  خود« دف»همراهی می کند، اما نمی دانستم که 

جایگاه ویژه ای دارد، و این دایره کوچک و منقش و مزین 

به پولک های طالئی رنگ، می تواند با صدای ریتم 

به حلقه طالئی این کنسرت  ا،رنگارنگ خود درکنسرت ه

 ها بدل شود!.

دَفِ مزین به سکه های طالئی رنگ محمود آقا فرمانی، 

 می که ازگرمای بی پایان قلب شعله ور خود او نیرو 

گرفت ، به کوره فروزان، و الهام بخش هنرمندی برجسته 

مبدل شده بود. و از این رو بود که این استاد بی نهیر 

موسیقی، ریتم های الوان و رنگارنگ موسیقی آذربایجانی 

را درتارو پود دف خود حل می کرد و آن را به شکلی 

 کامال نو و بدیع درمی آورد و می نواخت. 

ای، به هنر ، به دف نوازی، معنای تازه  اوبا چنین شیوه

ای می بخشید، آن را کامل تر و زیباتر می ساخت. او با 

انگشتان الغر و دراز و قدرتمند خود، دف را به هوا پرت 

می کرد و با به رقص درآوردن در هوا، ترانه های وطنش 

را به پرواز در می آورد و آن را به قله های رفیع تری می 

 رساند.

رتو چراغ هائی که نور آن ها همچون آبشاری بر در پ

صحنه جاری می شد و آن را روشن می ساخت، 

درخشش دف ها به همراه ملودی های رنگارنگ، راه 

سعادت و خوشبختی را روشن تر می ساخت، پنداری که 

کان ما وقتی برای پیکار انی

در راه آرزوهای مقدس خود 

گام در میدان رزم می 

گذاشتند، در مواجهه با 

سختی ها و دست و پنجه 

نرم کردن با مرگ، میدان 

 .نبرد را ترک نمی گفتند
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این دیگر تالًلو دف ها نیست که می درخشد بلکه ماه 

افق سر شب چهارده هنرموسیقی آذربایجان است از 

 برآورده و جلوه گری می کند.

با ورود گروه عاشیق ها به سرپرستی عاشیق حسین جوان 

به صحنه، ناگهان موج هلهله پرطنین کف زدن های 

حضار از روی سرشرکت کنندگان در فیالرمونی عبورکرد 

و برروی تارهای نقره ای سازهای برسینه نشسته عاشیق 

 ها پخش شد. 

ف زدن های پرشور، آن نوای های گوئی این تشویق ها وک

پررمز وراز و غرورانگیزی بودند که بال و پر زنان، در 

تالش آن بودند که با درهم آمیزی با نوای سازهای 

 سحرانگیز عاشیق ها، آن را به جوش و خروش آوردند. 

عاشیق حسین، بنیانگذاراین گروه بود و رهبری آن را نیز 

ترکیب، تازه، قدرت مند خود به عهده داشت. رپرتوآر این 

و متنوع بود. عاشیق ها، در کنارخواندن بیاتی هائی که از 

اهداف و ایده آل های سیاسی مردم، دولت و فرقه الهام 

گرفته بود، در عین حال با اجرای نمونه های زیبائی 

ها، «قیفیل بند» ها، « دوبیتی»، «لیریک»ازاشعار

ها، در باره « مهدِئیش»ها و «دودا  دَگمَز»ها، «گرایلی»

یاران با وفا، پایداری درعشق، دوستی های بی پیرایه و از 

 همسایه های نیک سرشت می خواندند.

عاشیق ها با غرور و نهمی قابل ستایش درصحنه به 

ردیف ایستاده بودند و بند بلند از سرود آزادی را ترنم می 

کردند. عاشیق حسین که با غرور و وقاری خاص، درست 

ل صف عاشیق ها ایستاده بود، بیشتر به ندائی در مقاب

باشکوه، سربلند شباهت داشت. عاشیق حسین در عین 

حال که  عاشیق ماهری بود، در عین حال شاعر خوبی 

 هم بود. 

او با زخمه های مضرابی به بزرگی یک ناخن، تارهای ساز 

خود  را به ارتعاش وا می داشت و آن را به صدا در می 

 زمی خواند. او اجرائی کامال ویژه ی آورد و خود نی

خود داشت، او سازش را آنچنان به ترنم وا داشت که انگار 

سینه ماالمال از نغمه های بی پایان سهند است که به 

جوش و خروش آمده و چون چشمه ای دیرین، جوشان از 

هنری ناب وکم یاب سرریز می شود و چون آبشاری 

آن را به دور و اطراف پرخروش دانه های مروارید گونه 

خود می پراکند. ناگهان همه اعضاء گروه صدا درصدای 

عاشیق حسین انداختند. آبشاری از نغمه های دلنشین 

چون سیل جاری شد. چنین به نهر می آمد که این آب 

های جاری چشمه ها است که درحال پیوستن به آب 

های روان رودها هستند. این نغمه رفته رفته اوج می 

ت، خروشان تر می شد و همه جا پخش می شد. گرف

شکوه آبشار جاری این نغمه ها، درتنگنای دیوارهای 

فیالرمونی نمی گنجید و برخیابان ها سرازیر می شد. 

درشبی مهتابی، سیل نغمه ها درکوچه های روشن تبریز 

 جاری بود... 

برنامه بی هیچ وقفه ای آغازشد، شرکت کنندگان همه 

ده، هوش و حواسشان را به برنامه های چیزرا ازیاد بر

جالبی سپرده بودند که پشت سرهم به اجرا در می آمد و 

با ورود گروه عاشیق ها به سرپرستی 

عاشیق حسین جوان به صحنه، 

ج هلهله پرطنین کف زدن ناگهان مو

های حضار از روی سرشرکت 

کنندگان در فیالرمونی عبورکرد و 

برروی تارهای نقره ای سازهای 

 برسینه نشسته عاشیق ها پخش شد. 
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هرکدام نیز از آن دیگری جذاب تر بود. در میان برنامه، 

باالش آذراوغلو به میکروفن نزدیک شد، او چند ور  کاغذ 

دردست داشت، ورقه هائی که متن سروده جدیدش 

بود، شعری که به اولین را برآن ها نگاشته « گلسین»

فیالرمونی تاریخ ایران اهدا شده بود، فیالرمونی که ما با 

پشتکار و اراده خود به وجود آورده بودیم. شاعر در این 

سروده خود، با اشاره به حضورِ بی باوران به توانائی، 

خالقیت وآفرینش مردم در این مراسم، با غرور و افتخار 

 برآن تاکید می کرد... به تجلیل از آن پرداخته و 

دختران جوان خواننده، که از صدائی زیبا بهره مند بودند، 

خوشبخت بودند!. و اما خوشبختی آنهائی که، هم صورت 

زیبا داشتند و هم صوت زیبا دو چندان بود، زیرا زیبائی 

سیمای خواننده می توانست او را  بربال زیبای صدایش 

با نشستن بر بام دل های بشاند، آن را به پرواز درآورد و 

بزرگ مردم، آسمان بی ابر و پرشکوه آنها را فتح کند و به 

 تسخیر خود در بیاورد. 

از خوش شانسی، درجمع ما تعداد این دختران زیبا 

فراوان بود. انگارصحنه برگزاری مسابقه بود، این دختران 

به ترتیب استعدادهای خود را به نمایش می گذاشتند. 

ران و فاطمه، با صدای زیبا و نغمه های دل راضیه و پو

انگنیزخود، تشویق ها و کف زدن های پرشورشرکت 

 کنندگان را پاسخ می دادند.

« قره باغ شکسته سی»اجرای مشترک و با شکوه آواز 

توسط علی اصغر رضوان، صمد دباغ و هدایت محمد زاده، 

چشمه های جوشان، رودهای روان نیلگون و زلف های 

و نقره ای رنگ آبشارهای  قره باغ را پریشان 

 درخاطرمجسم می کرد...

، توسط بیوک عبادی، «دشتی»عهمت و شکوهِ اجراهای 

غالمحسین خان، اسماعیل تیغ و آساطور صفاریان، 

احساسی همراه با غرور و وقار و متانت و سربلندی را در 

همه آن هائی که درسالن نشسته بودند، بیدار می ساخت 

 به اندیشیدن وا می داشت... و آنان را

توسط گروه رقص، تجسم رنگ های « یاللی»اجرای رقص 

الوانِ یک رنگین کمان کامل بود. به دیوارهای یک قلعه، 

به امواج پرتالطم یک دریا و به حلقه های متصل یک 

زنجیر شباهت داشت، انسان ها را به یگانگی در راه 

 خوشبختی فرامی خواند!.

رقصنده سولو، فقط به خاطرلذت بردن ، دخترِ«نایده»

تماشاچی ها به صحنه نیامده بود، نه! او تندیسی از 

مهارت، لیاقت و صداقت در صحنه بود. او تنها پیکره ای 

بی حرکت نبود، با هرحرکت کوچک خود معنائی را القاء 

اجرای مشترک و با شکوه آواز 

توسط « قره باغ شکسته سی»

علی اصغر رضوان، صمد دباغ و 

هدایت محمد زاده، چشمه های 

ان نیلگون و جوشان، رودهای رو

زلف های پریشان و نقره ای رنگ 

 آبشارهای  قره باغ را درخاطر

 مجسم می کرد...
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می کرد، او مشعلی بود که بر صحنه هنر می درخشید. 

یک دست، روزهای پنداری با حرکت دادن روسری در

درحال عبور را بدرقه می کرد و با تکان دادن آن بر 

دستی دیگر، به استقبال روزهای آینده می رفت و سپس 

روسری رقصان در فراز سرش به شکل کبوترسپیدی در 

می آمد، با قلبی طپنده در حسرت و آرزوی صلح به پرواز 

 در می آمد.

ر، برای آری، برای تداوم زندگی، برای شکوفائی هن

شکفتن غنچه های آرزو، وجود صلح الزم بود، صلح و 

 دیگرهیچ.

 

 

 

 نوجوان شرکت کننده در جشن فیالرمونی

 بازگشت به آغاز
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 وودی گاتری: صدای اعتراض

 
د. طیف کرموسیقى محلى آمریکا کار می وودی گاترى خواننده و نوازنده آمریکایی است که در زمینه

کارگران است. گاترى به دنبال  هایی براى کودک وهای سنتى و عاشقانه و آهنگشامل آهنگ  آثار او

خواند. گاتری رویدادهای کرد و میکاری میکرد، خردهکار همراه کارگران مهاجر در آمریکا سفر می

ها برای ساختن آثارش آن کرد و ازدقت دنبال میسیاسی بسیاری را تجربه کرد و وقایع اطرافش را به

کرد. گاتری بر موسیقی فولکلور آمریکا تأثیر بسیار زیادی گذاشت و به همین دلیل او را استفاده می

دانان به نام ازجمله باب دیالن زیر تأثیر دانند. بسیاری از موسیقیپدر موسیقی فولکلور آمریکا می

 نوعی از او تأثیر گرفته است. اسد بهسازی حتی اگر گاتری را نشنگاتری بودند و هر آهنگ

 «بازگشت داده شده»

 )سانحه هوایی در لوس گتوس(
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ها و شرح آهنگی اعتراضی با شعری از وودی گاتری است که به زندگی سخت مکزیکی« بازگشت داده شده»

افران آن پیش و سقوط یک هواپیما در نزدیکی دره لوس گتوس در اطراف کالیفرنیا و بدرفتاری نژادپرستانه با مس

این سانحه چهار نفر آمریکایی و  پردازد. درها در آمریکا و مکزیک میهای مکزیکیپس از سانحه و رنج

وهشت نفر مکزیکی که همه کارگران مزرعه بودند و به کشورشان بازگشت داده شده بودند کشته شدند. بیست

ها شناسایی شدند. بعد از حادثه رادیو زده نفر از آناجساد قربانیان مکزیکی به صورت جمعی دفن شدند و فقط دوا

های آمریکایی را اعالم کردند و نام قربانیان مکزیکی را اعالم نکردند، فقط اشاره شته شدهکها فقط نام و روزنامه

بودند. گاتری که از « بازگشت داده شده»ها کردند آن

این اتفا  متأثر شده بود در پاسخ به این عمل شعری 

ود و برای قربانیان نامی سمبلیک انتخاب کرد. در سر

قسمت دیگری از شعر به یک مسئله دیگر نیز اشاره 

کند. در این زمان دولت برای باال نگه داشتن قیمت می

کرد تا محصوالت زراعی به کشاورزان پول پرداخت می

محصوالتشان را نابود کنند. اما گاتری معتقد بود که این 

کنند همه گرسنه در آن زندگی میاینکار در جهان که 

 نادرست است. 

 بازگشت داده شده )سانحه هوایی در لوس گتوس(

 اند و هلوها دارن فاسد میشنها جمع شدههمه میوه

 اندشان تلمبار شدهها در روغن گندیدهپرتقال

 ها رو به مرز مکزیک بر می گردونندارن اون

 و برگشتن به کشورشان بپردازند تا همه پولشان را برای گذشتن از رود

 "روستالیا"، خداحافظ "وان"خداحافظ 

 "ماریا"و  "هسوس"خداحافظ دوستان من، 

 وقتی سوار اون هواپیمای بزرگ هستید، اسمی نخواهید داشت

 «بازگشت داده شده»به شما فقط می گن 

 پدرِ پدر من هم از اون رود رد شد

 ورده بود ازش گرفتندها همه پولی که در زندگی به دست آاون

 برادران و خواهرانم آمدند و روی درختان میوه کار کردند

 و اون وانت را تا زمانی که بیافتن و بمیرن راندند

 بعضی از ما غیر قانونی هستیم، به بعضیامون هم دیگه احتیاجی ندارن
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 قراردادهای کاری مون تموم شده و باید بریم

 تششصد مایل تا مرز مکزیک فاصله اس

 ها دنبال می کننها، دزدها و سار مارو مثل قانون شکن

 های شما مردیمهای شما مردیم، ما در بیابانما در تپه

 های شما مردیمهای شما مردیم، ما در دشتما در دره

 های شما مردیمهای شما مردیم و روی بوتهما زیر درخت

 در هر حال در هر دو طرف رود یکسان مردیم

 ی دره لوس گتوس آتش گرفتهواپیما رو

 های ما را به لرزه درآوردیک گلوله آتشین که تپه

 های خشک ریختند، کی هستن؟دوستان ما که مثل برگ

 هستند! "بازگشت داده شده"رادیو میگه اونا فقط 

 های عهیم ماست؟ایا این بهترین راه برای پرورش باغستان

 ب ماست؟های خوآیا این بهترین راه برای پرورش میوه

 های خشک روی خاک بیافتیم و بگندیمکه مثل برگ

 نخوانند؟ "هابازگشت داده شده"و ما را با اسمی جز 

 

Folk music 

Plane Wreck At Los Gatos 

(also known as Deportee) 

The crops are all in and the peaches are rott’ning, 

The oranges piled in their creosote dumps; 

They’re flying ‘em back to the Mexican border 

To pay all their money to wade back again 

Goodbye to my Juan, goodbye, Rosalita, 

Adios mis amigos, Jesus y Maria; 

You won’t have your names when you ride the big airplane, 

All they will call you will be “deportees” 

My father’s own father, he waded that river, 

They took all the money he made in his life; 

My brothers and sisters come working the fruit trees, 

And they rode the truck till they took down and died. 

Some of us are illegal, and some are not wanted, 

Our work contract’s out and we have to move on; 
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Six hundred miles to that Mexican border, 

They chase us like outlaws, like rustlers, like thieves. 

We died in your hills, we died in your deserts, 

We died in your valleys and died on your plains. 

We died ‘neath your trees and we died in your bushes, 

Both sides of the river, we died just the same. 

The sky plane caught fire over Los Gatos Canyon, 

A fireball of lightning, and shook all our hills, 

Who are all these friends, all scattered like dry leaves? 

The radio says, “They are just deportees” 

Is this the best way we can grow our big orchards? 

Is this the best way we can grow our good fruit? 

To fall like dry leaves to rot on my topsoil__ 

 اجرای آهنگ از سوی گروه های وی من :

۱did5https://www.youtube.com/watch?v=flkuZJ  

 

 بازگشت به آغاز

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=flkuZJ1did8
https://www.youtube.com/watch?v=flkuZJ1did8
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 سالم آقای فکری! هوال آمیگو مارادونا! 
 بهروز مطلب زاده

 
فوتبالیست « دیه گو مارادونا»وقتی شنیدم 

نامدارآرژانتینی، ستاره دوست داشتنی وبی نهیر فوتبال 

هان، دوست و رفیق با وفای فیدل کاسترو درگذشت، ج

عمیقا غمگین شدم. راستش چرایش را خودم هم 

نمیدانم، زیرا تا یادم می آید، هیچ وقت با فوتبال میانه 

خوبی نداشته ام. ازهمان دوران خردسالی که از کله 

سحر تا بو  سگ پا برهنه و لخت و پتی، توی کوچه ها 

یم، وبیشتر بچه های محله می دویدیم وبازی می کرد

مان درجوادیه راه آهن تهران، با پای برهنه و بدون هیچ 

پاپوشی به دنبال یک چیزگِرد و قلمبۀ کج و کوله ای 

که ازتکه پارۀ پارچه های پاره پوره وبدرد « توپ»بنام 

نخوردرست کرده بودند وهیچ شباهتی هم به توپ 

دگان نداشت، درزمین خاکی بین ده متری دوم و پا

قلعه مرغی، می دویدند وبه اصطالح فوتبال بازی می 

کردند، من عاشق کشتی بودم و بیشتر وقت ها هم، با 

چند تن ازهمان بچه های هم سن و سال خودم درحال 

 کشتی گرفتن بودم . 

من درهمه عمرم فقط یک بار فوتبال بازی کرده ام، آن 

ن یک بارهم، با ضربه شوت جانانه یکی ازیاران جوا

رهبرنامدارضد آپارتاید « نلسون ماندال»وقوی هیکل 

آفریقای جنوبی، چنان بالئی به سرم آمد که با خودم 

عهد کردم تا آخرعمر، عطای فوتبال را به لقایش 

 ببخشم. 

ماجرایش طوالنی است... شاید درزمانی دیگر، فرصتی 

 برای بیانش یافتم ... بگذریم.

که دیگومارادونا هم خبرگزاری ها گزارش داده اند    ■

رفت. یکی ازدوستانم، فیلمی برایم فرستاده است که 

مارادونا را نشان می دهد درزمین فوتبال تیم بایرن 

است. مارادونا به همراه تیم  51۱1مونیخ آلمان. سال 

ناپولی ایتالیا به مصاف تیم قدر قدرت بایرن مونیخ 

آلمان آمده است. هنوزبازی شروع نشده است که از 

« Live is Life » بلندگوهای استادیوم طنین ترانه 

پخش OPUS گروه اتریشی از)زندگی، زندگی است( 

 می شود. 
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تماشاگران آلمانی استادیوم را روی سرشان گذاشته اند. 

مارادونا کوچک مرد بزرگ فوتبال آرژانتین، چون 

گالدیاتوری شکست ناپذیروارد میدان می شود، نگاهی 

دان می اندازد و بی خیال هیاهو و به دور تا دور می

عربده های گوشخراش هواداران تیم آلمان، با ریتم ترانه 

با چنان شورو شو  وصف « زندگی زندگی است»

ناپذیری می رقصد و خود را گرم می کند که همه 

استادیوم، یک چشم می شود وبا حیرت حرکات موزون 

 او را نهاره می کند. 

رادونا بودم و به سیر من مفتونِ رقصِ میدانِ ما

وسرگذشت او می اندیشیدم که ناگهان صدای زنگ 

تلفن بلند شد. یکی ازدوستان قدیمی است. دوستی که 

 عاشق فوتبال است. عاشق که نه، دیوانه فوتبال...

دوستِ فوتبال دوستم، با شنیدن صدای گرفته ام، حال  

و روزم را حدس می زند، وقتی به او می گویم، 

گو مارادونا بودم که زنگ زدی، کمی مکث درفکردیه 

 می کند و می گوید : 

 «تو که با فوتبال میانه ای نداشتی، چطورشد حاال...»  -

 با همان صدای بغض کرده می گویم :

 «خوب دیگه از روی ساده گی ...گاهی پیش میاد...»  -

 انگارکه چیزی به یادش آمده باشد، بالفاصله می پرسد :

 «تی، توآقای فِکری را می شناختی؟ ببینم، راس»  -

 با بی تفاوتی می گویم : 

 « نه! ... فکری دیگه کیه؟»  -

 با دلخوری می گوید : »  -

 « بابا جان، حسین فکری دیگه... رفیق خودمون!»  -

 می گویم : 

 ...«نه! گفتم که نمی شناسم »  -

 با همان صدای  گله مند، اما ناباورانه می گوید : 

اِ... چطور نمی شناسی؟ حسین فکری... باشگاه  اِ اِ»  -

 ...«تهران جوان...مربی فوتبال... ازرفقای 

من که ازمیان فوتبالیست های ایران، بیشترازهمه، با نام 

، به خاطر زندانی شدنش در زمان «پرویز قلیچ خانی»

« همایون بهزادی»شاه و ماجرای آمدنش به تلویزیون و

دنش که البته خودم هم اورا به خاطر شایعه ساواکی بو

وچند « تهرانی»در زندان قزل قلعه به همراه بازجوی ام 

تن دیگرازچند دوستان بازجویش دیده بودم، آشنا بودم، 

 می گویم : 

 «نه... نمی شناسم!» -

مثل همیشه، تند تند و با صدائی که هیجان دارد، با 

 لهجه شیرین اصفهانی می گوید : 

 خاطرهبذار حاال که اینطوره،  چطور نمی شناسیش؟» -

فراموش  یو مرب ایران فوتبالاین مرد بزرگ  از یا

 ی خودمان.« حسین آقا»خاطره ای از. مبگ تبرا نشدنی

 و ادامه می دهد و می گوید :

 یدراتاق نیاو زنداندر یبا او چند ماه منمیدانی، »- 

او می  .میبود دیگرهم بندوچند نفر یدربسته با س

عاشق فوتبالم. گاهی یک چیزهائی راجع  دانست که من

به فوتبال از او می پرسیدم، آخه اون همه زندگیش را 

درراه فوتبال و تربیت فوتبالیست های خوب صرف 

کرده بود. وقتی من از فوتبال و بازی هائی که او در 

سازماندهی و مربیگری آن نقش داشت حرف میزدم، 

ا فراموش چشم هایش را می بست و انگار همه چیز ر

می کرد. دریکی از همان روزها، سالش دقیق یادم 

 یبا گلاستقالل  ،و استقالل بود سیپرسپولنیست، بازی 

آن روز، برای بر صفر برد.  کزد، بازی را ی یمهلومکه 

به استادیوم رفته ازصد هزار نفر  شیب ی،باز دیدن آن

  .بود یتماشاچبازی  نیبودند و تا کنار زم
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تماشا را  یبند، باز ونیزیازتلوم داشتیم زندانی ها هما 

 . میدمی کر

 نیحس»بعد از پایان بازی، ، بود شنبهگمان کنم روز

معلوم کامال  شتبرگ ی،وقت یی،بازجو یبردند برا  را «آقا

اند.  دهیخدمت اش رس یحساب« آقایان»که بود 

، گفتمی با همان لبخند مخصوص اش  «آقا نیحس»

همه  نینماز جمعه با ا یا براکه چر زدهیازجو او را مب

 یبازدیدن  یبرا ید ولیاکم م تیجمع غیتبل

 . ی؟همه تماشاچ نیواستقالل ا سیپرسپول

این کنم  یفکر م گفتی و م دیخند یم، «آقا نیحس»

 «!ها بود «یتاج»آن ازمادر قحبه  یبازجو

 یبردندش گوهردشت. وقت یماه چند. ریبخ ادشی

ندارم. حالش را االن  ،ودداغان ب، در هم کوبیده وبرگشت

 «.احقی. سمینو یم تیاز او برا ییها داستانبعدا 

قبل ازاینکه او فرصت کند و تلفن را قطع کند می گویم 

 : 

راستی چرا این ها را نمی . یبائیچه خاطره ز»  -

تا فراموش نکردی و ریق رحمت را لطفن نویسی؟ 

. کاغذبریز روی دست را  نیازا یخاطراتسرنکشیدی، 

بپیوندی و همه این ها را با « لقا اهلل»حیف است که به 

 «خودت ببری اون دنیا!

نمی دانم چرا او امروز اینقدر بی حوصله است وچندان 

 دل و دماغ حرف زدن ندارد، خیلی کوتاه می گوید :     

 و تلفن را قطع می کند.« باشه... چشم!»-

صحبت مان که قطع می شود، درذهنم، تصویر    ■

با هم مخلوط « حسین آقا فکری»و « ه گو مارادونادی»

شده اند. نمی توانم ازهم جدایشان کنم. انگاریک 

جورهائی درهم تنیده اند...حسین آقا دیه گو... مارا دونا 

فکری. .. چقدرشبیه هم شده اند این دو آدمی که دو 

زندگی بکلی متفاوت داشته و دردو قاره متفاوت زیسته 

 اند. 

ست اصفهانیم درباره حسین آقا فکری، نقل آنچه که دو

حسین »کرده را برای سه تن از دوستانی که همزمان با 

 در زندان جمهوری اسالمی بوده اند می فرستم. « آقا

 یکی از آن ها بالفاصله برایم می نویسد : 

 یباهاش بودم. برا ی. مدت کوتاهیگرام ادشی»  -

 یم یدبن میهم ت روز در یهواخور قهیدق 51مدت 

کرد که  ییچه تالش هادقیقه ها،  51در همین  وا ،کرد

اغلب  یول ،بسازه! یشوت زن خوب ،«یصالحبرزیفر»از 

 یتوپ هوا م یجاه ب بود کهبرزیفر ییدمپا، این اوقات

 ...«دو ماندگار هر اد... ی رفت

دیگرچیزی نمی بینم. چشمانم را می بندم و به    ■ 

آن سال های نفس سال های گذشتۀ دورمی روم. به 

گیرِ کار و پیکار، به روزگاری که همراهِ با کاروانِ جان 

هایِ شیفته ای چون ابوالحسن خطیب، فریبرز صالحی، 

سیامک قلمبر، رحیم شیخ زاده، فرزاد دادگر و بسیارانی 

دیگر، درصف کاروان نوشندگان آفتاب رهسپار بودیم و 

رما بخش چشمانِ عسلیِ و مملو ازمهرِ فریبرزصالحی، گ

 دل و جانمان بود.

چشمانم « یاد هردو ماندگار... یاد هر دو ماندگار... یاد...»

می سوزد، انگار در دلم آتش روشن کرده اند. به سختی 

می توانم نفس بکشم. ازجا برمی خیزم و پنجره اطا  را 

تا آخر بازمی کنم. باد سردی به درون اطا  هجوم می 

می گردم و روی صندلی آورد. بدنم مورمورمی شود. بر

ولو می شوم، یادِ چشمانِ عسلی رنگ فریبرز و شرم و 

حُجب نهفته درآن ها، رهایم نمی کند. تمام روزها و 

سال های آن روزگارِ ناب رفاقت، چون پرده سینما از 

 مقابل چشمانِ دلم عبور می کند... 
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احساس می کنم 

که به این 

« حسین آقا»

خیلی نزدیکم. 

سال انگار هزار 

است که او را می 

شناسم. افسوس 

می خورم که چرا 

تا به حال از 

حسین آقا و 

فوتبال دور بوده ام. و چرا با این سردارسربلند میدان 

می کوشم تا  توب و شوت و گل، ازنزدیک آشنا نبوده ام.

با مراجعه به کسانی که ازنزدیک با او آشنا بوده اند، تا 

زشی و سیاسی او را آنجا که مقدوراست، شناسنامه ور

  حتی اگر شده بسیارکوتاه، ثبت و ضبط کنم.

حسین فکری در سال های پرتالطم جنبش ملی    ■

شدن صنعت نفت در ایران، سرنوشتش را به سرنوشت  

حزب توده ایران گره می زند. به دالئلی هیچ وقت 

فعالیت اش در حزب بروز بیرونی پیدا نمی کند، اما 

تا پنج شش سالی پس از کودتای  ارتباط اش با حزب را

حفظ می  5990مرداد ماه  0۱انگلیسی  –امریکائی 

کند. او پس از دستگیری و اعدام چند گروه از افسران 

سازمان نهامی حزب توده ایران مدتی در سایه می ماند 

و بعد ها که به اصطالح آبها ازآسیاب می افتند باردیگر 

یش را در راه به صحنه می آید و این بار همه نیرو

  ورزش و بازی فوتبال بکار می گیرد.

 شیپ یفوتبال نسل دهه ها یرا اهال یفکر نیحس   ■

 .دارند ادیبه به خوبی از انقالب 

 . تهران است 5950اسفند  02متولد حسین فکری 

 دو قلوریمحله شان که به ت یخاک نیفوتبال را از زم

القه تداوم ورزش مورد ع در د وکرمعروف بود شروع 

و  تهران درآورد نیشاه و یباشگاه دارائ از سر ،اش

  .نهد ادیباشگاه تهران جوان را بن بعدها تالش کرد تا

به  هیعلم رستانیف و سپس دبااوابتدا دردبستان اشر

 مسابقاتبه  مروره ورد و بآ یورزش رو یرشته ها

 سیتاس ی،اقدام آقا فکر نینخست. عالقمند شد یورزش

آن را بود که  «جوان تهران»نام   باکلوپ ورزش  کی

ی اجاره ا ینیزم ریواحد ز کی درو  595۱درسال 

 هنوزاو نجا که آاز. در آن زمان دکر ریدا ،رانیا ابانیدرخ

 یبرا ینتوانست مجوز ،نوجوان شانزده ساله بود کی

آن  جوازِ از این رو، ،کند افتیدر باشگاهش تیفعال

 گرفت.  یفکر یمصطفش، را بنام  پدر باشگاه

به تهران جوان باشگاه یر مد و یها به عنوان مرب و سالا

 ستهیشا بازیگران اشت ومهمت گزیادی جوانان  تیترب

 داد.  لیتحو رانیرا به جامعه فوتبال ا یا

دانشگاه  را از یفارس اتیادب سسانیکه ل یفکرحسین 

 یسس و مربؤم بر  الوهع دریافت کرده بود، تهران

 ریمد ران،یا یهاه کانون باشگا ریدب ،باشگاه تهران جوان

رئیس ، و فوتبال ونیسفدرا ریفوتبال، دب یمل میت

انقالب  بعد از وبود  رانیا یهاه گاشانجمن فوتبال آموز

و ورزشگاه  یبدن تیموقت سازمان ترب تیریمد زین

 را به عهده گرفت.  یازاد

لباس تیم  5995تا  590۱های فکری درسالحسین 

 گریهای مختلف مربیدردوره  او .اشتملی را به تن د

تیم ملی، تیم تهران،  ازجمله :تیم فوتبال  05بیش از

های بزرگی چون دارائی، پرسپولیس، عقاب،  تیم باشگاه

به را  ابومسلم مشهد و تهران جوان، تراکتورسازی تبریز
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تیم سرمربی  ،همزمان 5921سال  در او داشت. عهده

  عقاب بود پرسپولیس وهای 

 ونیفدراس استیکه ر یزمان یدهه چهل شمسدر

به  یفکر نیحس ،بود یبا سرگرد سرود رانیفوتبال ا

و به مدت  دیانتخاب گرد رانیا یمل میت یعنوان سرمرب

و  نیاولدراین زمان . سال در این سمت باقی ماند 1

 رانیا یمل میت یآماده ساز یفکر نیکار حس نیمهم تر

 کیالمپ یهای باز یانتخاب یبرا یدر مسابقات گروه

 بود.   ویتوک 51۰2سال  یتابستان

 یبا کشورها یستیبامی  ،گروه نیا در رانیا یمل میت

تا جواز ورود  دیعرا  و هندوستان مقابله نما پاکستان و

 .را به دست آورد ویتوک کیالمپ یهای به باز

پاکستان قرار تیم مقابل  رانیا میمسابقه، تدور نیاول در

 از زیکه لبر هیقه در ورزشگاه امجدمساب نیگرفت. ا

ی، آن روز فراموش نشدن . در دیماشاگر بود برگزار گردت

پاکستان را تیم  کیبر 2 جهیموفق شد با نت رانیا میت

که از  یبهزاد ونیهما یشکست دهد. شوت تماشائ

 یهمچون بمب ،قدم زده شد 5۱فاصله نسبتا دور پشت 

 ی. در بازرا منفجر نمودامجدیه بود که ورزشگاه 

از پاکستان  5-5 جهیبا نت رانیا میاگر چه ت ،برگشت

رفت و برگشت با مجموع  یشکست خورد اما در دو باز

 یمل میبار در برابر ت نیشد و ا یمرحله بعد یراه 2-0

 رانیا میمسابقه هم ت نینمود. در ا یعرا  صف آرائ

 دیگل بدرقه نما 2عرا  را با  میدر تهران ت دیموفق گرد

 جهیهم بدون گل و با نت  میدو ت نیبرگشت ا یازو ب

 نیدر ا رانیا فیحر نیگرفت. آخر انیصفر پا -صفر

با  رانیا میهندوستان بود. که ت یمل میت یمرحله انتخاب

 تور گل در 9 یزبا هر موفق شد درشتریاقتدارهرچه ب

 افتیدر فیخاک حر گل در کیها بکارد و تنها ی هند

مرحله  نیمسابقات ا  5-۰ جهیو در مجموع با نت دینما

 .بشود کیالمپ یبگذارد و راه پشت سر یرا با سرفراز

شدن کاروان   یو راه  کیالمپ یهایاز شروع باز شیپ

شده قرار شد  میطبق برنامه تنه ویبه توک رانیا یورزش

 یانجام چند مسابقه تدارکات یبرا رانیا یمل میکه ت

شود. سابق ب یمجارستان و شورو یدوستانه راه

 ریاکبر محب مد یرا به  عل یاعزام میت نیا یسرپرست

انتخاب مورد  نیکه ا پردندتهران س یباشگاه دارائ

 میکه عضو ت نیباشگاه شاه کنانیتن از باز ۰اعتراض 

سفر  نیدر ا میت یاز همراهآنها  بودند  قرارگرفت و یمل

 کنانیباز یاعتراض جمع نیکردند. ا یخوددار یتدارکات

ساله آنان شد و در  کی تیباعث محروم نیاهباشگاه ش

 کیمپال یهای شرکت کننده در باز یمل میت جهینت

 ونیچون هما یمعروف کنانیوجود باز از ویتوک

محراب و انیجاسم دیحم رزادگان،یش دیحم،یبهزاد

          .دیمحروم گرد یشاهرخ

آلمان  یها میبا ت ویتوک کیدر المپ رانیا یمل میت 

هم گروه بود که مسابقه با  کیو مکز یرومان ،یشرق

تیم واگذار نمود .   5-5را  یو رومان 5-2را  یآلمان شرق

  شد. 5-5 یموفق به تساو کیتنها دربرابر مکزایران 

که در دوران نوجوانی خود باشگاه فکری حسین    ■

قدم درعرصه ورزش  وبنیان گذاشته تهران جوان 

 سرشناسمربیان  یکی از فوتبال گذاشته بود، بعدها به

تبدیل شد و تا آخرین دم حیات از ایران در فوتبال 

 دست نکشید. ورزشی خودهای فعالیت 

گاهی  ،مربیگریاشتغال به ورزش و سال های تمام او در

که درکیهان ورزشی وهفته نامه نوشت. مطالبی می 

نامه هدف  هفتهدر یستونبه نشرمی رسید. او « هدف»

  .دکرمنتشرمی را او از داشت که هرهفنه نوشته ای



5911/ بهمن 51سال دوّم/ شمارۀ  دورۀ اوّل/ دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوماه گنژرا    

مارادونا آمیگو هوال! فکری آقای سالم 96 !  

 

سبک و سیا  نوشته های او خاص خودش بود. دراینجا 

برای آشنائی خوانندگان گرامی، محض نمونه هم که 

ماجرای سال بعد از شده نوشته ای از او را که چند 

بود نوشته   ،تختی جهان پهلوان غالمرضا« خودکشان»

 می آوریم :

 

 

.اندسین فکری و عطاءاهلل بهمنش که جملگی سرآمدان عصر خود بوده(، حراستیادان غالمرضا تختی )زنده

برای مدتی بچه محل ما بود. « غالمرضا»...»

خانواده  پشت مسجد سپهساالر با او آشنا شدم.

خانه ای در انتهای کوچه ما اجاره کرده « تختی»

بیش « تختی»ها برادر  بودند.آن وقت

 کارهای پهلوانی و ترازخودش معروف بود.

پدرشان هم همیشه ساکت و  نمایشی می کرد.

گاهی در خیابان  آرام از کوچه می گذشت.

نظامیه روی پله های مسجد می نشست و به 

 شاید در تمامی مدتی که در مردم نگاه می کرد.

 کلمه حرف نزد...  56ما بود  کوچه 

یکی دو مرتبه  . دوست شده بودم« اغالمرض»با 

د و تمرین کرد. می هم به باشگاه تهرانجوان آم

گفتند با فدراسیون قهر کرده و باشگاه تهران 

جوان جای امنی برای تبعیدی ها است.در این 

رفت و آمدها با روحیات او آشنا شدم. مرد 

زحمتکش و مبارزی بود. خیلی ها فکر می کردند 

تختی بعد از اتمام دوره قهرمانی اش الاقل یک 

دستی در کار مربی خواهد شد اما معلوم نبود چه 

را از ورزش دور می کرد و بین او و « تختی»بود که 

 آن چیزی که دوست داشت فاصله می انداخت.

« تختی»خیلی دوست داشت که همیشه « تختی»

بماند اما تکلیف کرده بودند به سالن نیاید؛ خیلی 

پهلوانی که همه چیزش کشتی است  سخت است.

کشتی و دوستانش کشتی گیر، حتی برای تماشای 

  .هم به سالن نیاید!
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را نمی دانم اما اگر در آن شرایط « تختی»من فکر 

مگر می شود جایی که الهام  .بودم دق می کردم

  ...می بخشد و مرا دوست دارد نروم

اگر »یک روز با هم صحبت می کردیم که گفت 

مقصرم ، مرا بگیرند و اگر مقصر نیستم این حرفها 

 «و کارها برای چیست؟

در سالن می « تختی»آنان که مانع حضور  راستش

شدند خودشان هم نمی دانستند واقعا چرا نباید 

توکیو( دلم  5162به سالن بیاید ! درژاپن )المپیک 

آن ورزیدگی و  سوخت.« تختی»به حال 

جنگندگی سابق را نداشت ولی از لحاظ روحیه 

درخنده ها و  چیزی را ازهمگان پنهان می کرد.

ی نهفته بود؛ غمی که فقط معاشرت هایش غم

می دانست و بس تا این که خبر عروسی « تختی»

مسئله ای که درخصوص خودکشی  اش را شنیدم.

او مطرح می شود به هیچ وجه یک مطلب عادی و 

اصال چرا خودکشی؟ زنش و بابکش  ساده نیست.

با همه « تختی»نمی توانستند چیزهایی باشند که 

و خودکشی کند. دلبستگی هایش از آنان بگذرد 

روز بعد از واقعه وقتی به پزشکی قانونی رسیدم 

مثل همیشه زنده  روی دوش مردم بود.« غالمرضا»

و پرابهت، همان طورکه بعد ازهر پیروزی روی 

 .دوش پهلوانان جا می گرفت

صورت مهربان و  متر بود. 566فاصله من تا تابوت 

چهره خندان او را در حالی که دستانش را به 

نه قدردانی بلند کرده، کمی باالترازتابوت می نشا

دیدم.مثل همیشه آرام، متین وموقراما رنگ 

پریده بود و یک سر و گردن ازهمیشه بلندتر و 

 .رشیدتر

لباس های شب عروسی اش را به تن داشت و همه 

مثل این که  مدال هایش در گردنش دیده می شد.

می خواست چیزی به جمعیت بگوید اما صدایش 

زندگی شیرین است ، به ما این  یده نمی شد.شن

مردم مثل  طور گفتند ولی زندگی تلخ شده بود.

همیشه او را روی دوش خود به هر طرف که می 

برپا « تختی»جلوی بازار خواستند، می کشیدند.

ایستاد. دستش را مثل کسی که در جلسه بزرگی 

 صحبت می کند تکان داد و ازدیده ناپدید شد.

 ...«.و را شنیدید ؟ چه می گفت؟شما صدای ا

آغاز فعالیت علنی  و 591۰پس ازانقالب بهمن    ■

باردیگر با حزب تماس « حسین آقا»حزب توده ایران، 

گرفت و به دلیل موقعیت و ارتباطاتی که با سازمان 

های ورزشی کشورداشت، به صالح دید حزب، دریک 

 تماس فردی ویژه به فعالیت خود ادامه داد.

فعالیت  درکنار 591۱مرداد ماه سال در یفکرحسین 

و  یبدن تیکمک به سازمان ترب های خود، هم زمان با

 یچند ورزشدعوت ازبا  ،در باشگاه تهران جوان تیفعال

روز »با نام  ای  هیبه انتشارنشراقدام  جوان سینو

   .نمود« ورزش

انتشار  یها هیپا آقای فکری، با این اقدام، دراصل

ریخت.  یپس ازانقالب را پ یورزش هینشر نینخست

ازمیان کسانی که درانتشاراین نشریه ورزشی با 

 « یالرود. ا» اوهمکاری می کردند می توان ازآقایان

، و نیز «فروتن .ب» ،«یعیرف. ف»  ،«احمدپور. ن»

هفته  یورزش هایعکاس خبرکه  «یزیتبر. ج»استاد از

 شی کهبود نام برد. این نشریه ورز« ورزشروز »نامه 
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بی سال انتشار سهبود، پس ازهزارنسخه  پنج آنراژیت

 وقفه، سرانجام توسط مسئولین حکومتی توقیف شد.

با آغازیورش سراسری جمهوری اسالمی به حزب   ■

رهبران، کادرها واعضاء آن حزب، ی توده ایران ودستگیر

حسین فکری نیز بازداشت شد و علی رغم اینکه هیچ 

اش نداشتند، او نیز مانند مدرک دندان گیری علیه 

بسیاری از بازداشت شده گان تحت بازجوئی و شکنجه 

قرارگرفت، اما سرانجام پس از نزدیک به یک سال 

 حبس و تحمل اذیت و آزار فراوان از زندان رهائی یافت.  

حسین فکری، چند زمانی پس از باز یافتن آزادی خود، 

پشت باردیگر با همه سختی ها و دشواری هائی که 

سرگذاشته بود، اقدام به تاسیس باشگاه سرخ حصارکرد. 

او دراین باشگاه نیز همچون باشگاه نامدار تهران جوان، 

تا آنجا که می توانست و امکانت موجود اجازه می داد 

همه نیرو و انرژی خود را درخدمت جوانان ورزشکار 

ورزش دوست قرار داد، اما قطار زندگی ایستگاه هائی 

به وقتش توقف می کند تا آن که چراغ عمرش دارد که 

 درباد است ازآن پیاده شود. 

وچنین بود که، سرانجام، قطار زندگی  حسین فکری 

نیز، درایستگاهی که او باید از آن پیاده می شد توقف 

 سابقۀ درخشانی بهبا کرد و چراغ عمر پر بارکسی که

مردان  نام آشناترین و نیازبزرگتر ،سال ۰5ای بلند

دهم  روزی، در سالگ ۱5درسن بود،  رانیورزش ا خیارت

خاموش شد. اکنون نه حسین  59۱0ماه سال  ریت

فکری هست و نه دیگو مارادونا... یاد هردو ماندگار... یاد 

 هر دو ماندگار... یاد...!. 

 

 

 

 

 

 بازگشت به آغاز
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 نیما یوشیج پیکر ریخاکسپا و بدرقه و مرگ گزارش   

 پژوهش: سیدعلی اصغرزاده

 

 روستای یوش/ نور/ مازندران –تصویری از خانه، موزه، آرامگاهِ نیما یوشیج 

 ذات) پهلو سینه بیماری از که بود سالها نیما یوشیج
 سختی به که بود بد قدر آن حالش و بردمی رنج( الریه
 کی: »گوید می( نیما پسر) شراگیم. کشید می نفس
 به و بیاوریم تهران به را او گرفتیم تصمیم شب

 برای شرایط آن در ایوسیله چون و ببریم بیمارستان
 یافتن و بلده ی جاده سر تا یوش روستای از او بردن
 با نبود، دسترس در بیاید تهران سوی به که ایوسیله
 درست تخت مانند را االغ یک پاالن روی کاه، هایتوبره
 و جاده سر تا و خواباندیم آن روی را او و کردیم

 دروازه به رسیدن از پس و بردیم اتوبوس به دسترسی
 پدر بود، سرد خیلی هوا و شدیم پیاده اتوبوس از قزوین

 و پتو چند الی البه و بردیم خیابان رویپیاده کنار به را
 به را او و یافتیم ایوسیله که این تا پوشاندیم جامه

 «بردیم. بیمارستان
 همسر) عالیه ،599۱ دی سیزدهم بامداد دو عتسا
 نگرانش و نشسته نیما سر باالی شراگیم، و( نیما

 به ایلحهه و کندمی باز را خود چشمان نیما. هستند
 که حالی در شود؛ می خیره همسرش و فرزند ی چهره
: گویدمی زده حلقه چشمش یگوشه در اشکی چکه

 جای از شراگیمبرسان.  من به آب کمی آب،... شراگیم
 آب لیوان با هنگامی ولی بیاورد، آب تا خیزد برمی
. است مانده خیره سقف به پدر چشمان گردد،برمی

 پاسخی دیگر ولی... پدر... پدر... زندمی فریاد شراگیم
 از یکی در ،599۱ دی چهاردهم آدینه صبحِ .شنودنمی
 یک میان در را یوشیج نیما پیکرِ قائم، مسجد هایروا 

 بودند. گذاشته قالیچه
 از شماریانگشت و بستگان را نیما پیکر صبح، 1 ساعت

 شمالی سعدی خیابان در قائم مسجد از دوستدارانش
 میان در. کردند بدرقه عبداهلل امامزاده به( تهران)

 یوشیج نیما پیکرِ خاکسپاریِ و بدرقه برای که کسانی
 وکالمل منتخب: بودند هم تن چند این بودند، آمده

 ،(صبا ابوالحسن همسر و نیما دخترعموی) اسفندیاری
 احمد دانشور، سیمین احمد، آل جالل ملکی، خلیل
 سیاوش فرخزاد، فروغ ثالث، اخوان مهدی شاملو،

 رحمانی، نصرت ،(سایه)ابتهاج هوشنگ کسرایی،
 و احمدی احمدرضا رؤیایی، ،یداهلل طاهباز سیروس

 سعید شفائیه، هادی ناعم، ابراهیم اش، همشاگردی
 ایران. ادبی انجمن اعضای و موسوی محمود وزیری،
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 کنده گوری بودیم، که آنجا ما: موسوی محمود دکتر
 آمدیم و شد پوشانده گور و شد گذاشته نیما پیکرِ و شد
 چیده صندلی. عبداهلل امامزاده های ایوان از یکی در

 و بود شده مختصری پذیرایی یک و نشستیم و بودند
 شخصی ماشین با که آنهایی هم بعد. بودند دهدا چای
 بودند، آمده اتوبوس با که آنها و رفتند بودند آمده

 شعر باید نیما مراسم در که حالی در. شهر به برگشتند
 کمش دستِ و شد می ایراد خطابه شد، می خوانده
 انجام هیچکدام که کرد، می سخنرانی احمد آل جالل
 شد. گزاربر خاموشی از انبوهی در. نشد
: گفتمی( نیما خواهر شوهر) آشتیانی الدوله عهام

 ی تپه در را نیما پیکرِ گرفته تصمیم ایران ادبی انجمن)
 سلطانی مهندس برای که لشکرک نزدیکی «بند زرده»

 و سنگتراشان و مهندسین و بسپارد خاک به است،
 خواهند او برای زیبایی آرامگاهِ نیما، مکتب پیروان
 به نیما پیکرِ آرامگاه، ساختمانِ یافتنِ ایانپ تا و ساخت
.( شد خواهد نگهداری عبداهلل امامزاده در امانت عنوان
 من سالها: »گوید می یوشیج شراگیم .نشد چنین که

 نمی ساواک ولی یوش ببرم را پدرم پیکر کردم تالش
 «داد نمی قبر نبش ی اجازه ساواک. گذاشت

 فرهنگ سیبرر گروه خورشیدی، 59۰0 شهریور در
 به نیما انتقالِ کالبدِ» نام به ستادی نور، سرزمین
 سرهنگ ریاست به که ستاد این. کرد برپا  را «یوش
 نیما یاد زنده عموزادگان از) اسفندیاری نوری پاشا علی

 فر روئین اسداهلل تیمسار شادروان جانشینی و( یوشیج
 طبیب یاد زنده اسفندیاری، مسیح: از بودند گروهی بود،
 محمد رفیعی، حمزه محدث، جعفر نوری، زاده

 محمدی، ملک امیرعباس اسفندیاری، بهادر اسفندیاری،
 جمشیدی جواد شکری، اهلل ذبیح جمشیدی، رمضان

 ستاد، دبیر عنوان به که محسنی محسن و( امینی)
 اکنون، که زمینی در نیما پیکر بود بنا. بود شده منتسب
 شود خاکسپاری است، آن در یوش مخابرات ساختمان

 برای که شد آن بر نتیجه ستاد، جویی چاره با که
 حیاطش در نیما کالبد نیما، پدریِ ی خانه پاسداشت

 . شود سپرده خاک به
 با یوش در نیما پیکر 59۰0 شهریور 0۰ در سرانجام
 گور نیما، گور کنار در. شود می هماغوش دوباره خاک

 ۱ ی درگذشته) اسفندیاری الزمان بهجت خواهرش
 .است طاهباز سیروس آرامگاه و( 59۱۰ خرداد

 
از طرف سازمان میرا  فرهنگی به عنوان اثر  که خانه نیما یوشیج در روستای یوش، بنایی است مربوط به دوره قاجار

 ق توسط ناظم االیاله در محله اللوی یوش ساخته شد. .ه 5461در سال  و استملی ثبت شده

 بازگشت به آغاز
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 :از اهالی تئاتر با سکوت و بدون شعار مقابل مجلس روهیگو  اعتراض صنفی تجمع 

 !هزار تومان 516ماه بیکاری با ماهانه 56
ی ی ایرانی آباد و متعلق به همهشمایان فرا رسیده است. ثابت کنید که دغدغه بزرگِ آزمونِ زمانِ

 .نیان در وجود شما هستایرا

 
با حضور اعضای هیئت  5911دیماه  52در روز  این تجمع

مدیره مرکزی خانه تئاتر، نمایندگان هیئت مدیره 

های گوناگون در سکوت و بدون شعار و پالکارد انجمن

خواستار  کنندگان تنها با صدور بیانیهبرگزار شده و شرکت

 .دتوجه مسئوالن به مشکالت صنف خود شدن

ها بیکاری ناشی ی اهالی تئاتر آمده که پس از ماهدر بیانیه -

ی حمایتی برایشان در نهر از شیوع کُرونا ردیف بودجه

 .گرفته شود

 

هزار فعال تئاتر بیکار شدند  95پس از شیوع کُرونا حدود  -

 .کنندو به سختی امرار معاش می

ه، یک ما 55هزار فعال تئاتر برای ۰1در حال حاضر حدود  -

هزار تومان از طریق هنر کارت دریافت  155میلیون 

هزار  515اند که به عبارت دیگر در محاسبه ماهانه کرده

 .شودتومان برای هر ماه تخمین زده می

تعدادی از هنرمندان تئاتر در مقابل ساختمان مجلس 
شورای اسالمی تجمع کردند و خواستار پرداخت حقو  

وس کُرونا و تعیین مستمری بیکاری به دلیل شیوع ویر
برای هنرمندان سرپرست خانوار و تخصیص ردیف 

این تجمع با حضور اعضای هیئت  .بودجه به تئاتر شدند
مدیره مرکزی خانه تئاتر، نمایندگان هیئت مدیره 

های گوناگون در سکوت و بدون شعار برگزار انجمن
خواستار  کنندگان تنها با صدور بیانیهشده و شرکت

 !ه مسئوالن به مشکالت صنف خود شدندتوج

ایرج راد رئیس هیات مدیره خانه تئاتر و شهرام 
آبادی مدیرعامل خانه تئاتر در سخنان کوتاهی با گیل

این تجمع، « آرام و فرهنگی بودن»تأکید بر 
 .های اهالی تئاتر را برشمردندخواسته

https://kayhan.london/fa/wp-content/uploads/2021/01/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-.jpg


5911/ بهمن 51سال دوّم/ شمارۀ  دورۀ اوّل/ دنوینامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نوماه گنژرا    

تومان هزار 1۹0 ماهانه با بیکاری ماه10 103 !  

 

آبادی مدیرعامل خانه تئاتر پیشتر آنگونه که شهرام گیل
هزار نفر از  95گفته بود، پس از شیوع کُرونا حدود 

فعاالن تئاتر بیکار شدند و اکثر اعضای خانه تئاتر به 
کنند و متاسفانه کسی به فکر سختی امرار معاش می

 .این افراد نیست

هزار فعال ۰1او گفته است که در حال حاضر حدود 
هزار تومان از  155ماه، یک میلیون  55تئاتر برای 

اند که به عبارت دیگر در هنر کارت دریافت کرده طریق
هزار تومان برای هر ماه تخمین  515محاسبه ماهانه 

 .شودزده می

به گفته ایرج راد رئیس هیات مدیره خانه تئاتر این 
بیانیه، پیشتر به نمایندگان مجلس شورای اسالمی ارائه 
 .شده و به صحن مجلس شورای اسالمی رسیده است

حضور نمایندگان اصناف گوناگون در این  راد درباره
به دلیل شرایط بحرانی کُرونا و »تجمع نیز توضیح داد: 

نیز آلودگی هوای تهران، تنها نمایندگانی از هیئت 
های مختلف خانه تئاتر در این تجمع های انجمنمدیره

حضور داشتند و از دیگر اعضا نخواستیم که در این 
 «.گردهمایی شرکت کنند

شی از این بیانیه خطاب به نمایندگان در بخ
 :مجلس شورای اسالمی آمده است

 :خواهیماز شما می
ی کالن تئاتر در راستای توجه به معیشت خانواده  -5

در سراسر ایران، حقو  ایام بیکاری و تسهیالت بیمه و 
 .درمان و دارو در نهر گرفته شود

شی های ناجهت تولید آثار نمایشی، و رفع خسارت  -0
ها، اعم از از شیوع ویروسِ کُرونا، برای تمام گروه

و ای و خیابانی، کودک ای و دانشجویی، صحنهحرفه
ی مکفی و نوجوان، عروسکی، و آئینی و سنتی بودجه

 .در شأن اختصاص یابد
 
های با سود های مالیِ بالعوض و وامتخصیصِ کمک  -9

ماه 55ی شریف تئاتر که بیش از کم برای خانواده
 .اندبیکاری مطلق را با نجابت و شکیبایی تحمل کرده

دَم و روزافزون بهبرای جلوگیری از تعطیلی دَم  -2
تئاترهای خصوصی که نقش مهمی در تولید نمایش و 

ی حمایتی در ی تئاتر ایران دارند، ردیف بودجهبدنه
 .نهر گرفته شود

تعیین مستمری برای سرپرست خانوارهای   -1
 .ی مسکن آنانهای معوقه، و پرداخت اجارهتبضاعکم

 افزایش بودجه حمایتی تولید تئاتر در کشور  -6

 !هاآقایان و خانم

کشوری که تئاتری پویا ندارد، فرهنگ در آن رو به زوال 
و سقوط است. وجودِ تئیاتر در ییک سیرزمین نشیان از     

ساالری و آزادی بیان آن سرزمین دارد. اکنون کیه  مردم
بیروامییید، وزارت فرهنییگ و ارشییاد اسییالمی، دولییت تد

رفیت  معاونت هنری و مرکز هنرهای نمایشی برای برون
کننید ییا تیوان الزم بیرای     از ایین بحیران تالشیی نمیی    

رفت از این مشکالت را ندارند، زمان آزمون بیزرگ  برون
ی ایرانی شمایان فرا رسیده است. ثابت کنید که دغدغه

 .انیان در وجود شما هستی ایرآباد و متعلق به همه

 

 ها....منبع: خبرگزاری

 بازگشت به آغاز
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 گر پیشکسوت سینمای ایران خطاب به مسئولین سینمایی کشور:داوود یوسفیان، تدوین

 مدیرانِ باالدستی حوزۀ فرهنگ و هنر درپیِ منافعِ شخصی

 

شکسوت سینما در پی انتخاب سه باره منوچهر شاهسواری به گر پیداود یوسفیان، تدوینسینماپرس: 

عنوان مدیرعامل خانه سینما که عملکردش طی سال های اخیر با انتقاد جدی از سوی سینماگران 

روبرو بوده اظهار داشت: بنده بارها عرض کردم و معتقدم مشکل ما همواره از سمت مدیران باالدستی 

ها هستند که اصالً برای هنر، هنرمند و سینما هیچ ارزشی رد، آندر حوزه فرهنگ و هنر نشأت می گی

قائل نیستند و به همین علت مدیران خانه سینما و... هم رسماً نمی توانند هیچ تدبیری برای برون رفت 

 از این اوضاع اسفبار در سینما داشته باشند.

سینماگران، عدم تأمین امنیت شغلی، فقدان  افزود: متأسفانه مسأله وضعیت بد معیشتی« گیالنه»گر فیلم تدوین

بیمه بیکاری و... از جمله مواردی است که سال های سال است اهالی سینما در رابطه با آن صحبت می کنند، 

مصاحبه می کنند اما هیچ وقت هیچ اقدام شایسته ای برای رسیدگی به این مطالبات و نیازهای اولیه سینماگران 

ران باالدستی در وزارت ارشاد، سازمان سینمایی، خانه سینما و سایر نهادهای مرتبط از سمت هیچ یک از مدی

 سینمایی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: مشکل سینما و اهالی سینما از آنجا شکل می گیرد که افرادی که به عنوان مدیر و سکان دار و 

غلب به فکر منافع شخصی شان و پست و سیاست گذار در عرصه سینما و فرهنگ و هنر انتخاب می شوند ا

میزهای شان هستند و اصالً برایشان مهم نیست که روزگار اهالی سینما چگونه سپری می شود. این در حالی است 
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که یک مدیر زمانی می تواند دغدغه مندانه نیازهای سینماگران و 

 هنرمندان را برطرف کند که به فکر منافع شخصی اش نباشد.

بیان اینکه باعث شرمساری است که برخی افراد به اسم  یوسفیان با

مدیر به سینما می آیند اما تنها هدف شان بهتر شدن زندگی 

خودشان است اظهار داشت: بنده هیچ اعتماد و اعتقادی به این 

مدیران باالدستی ندارم و معتقدم تا زمانی که آن ها با همین تفکر و 

ر هستند وضعیت زندگی سیاست های شان در رأس کارها و امو

  اهالی سینما بهبودی پیدا نخواهد کرد.

ناصرالدین شاه »و « بچه های ابدی»تدوین گر فیلم های سینمایی 

در خاتمه اظهاراتش متذکر شد: البته بی تردید خانه « آکتور سینما

سینما نیز به عنوان تنها نهاد صنفی اهالی سینما باید تدبیری جدی 

و موانع پیش آمده در زندگی هنرمندان به برای رفع بحران ها 

خصوص در این روزهای کرونایی داشته باشد اما وقتی بنده می بینم 

مدیرعامل محترم خانه سینما در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا 

می کند و خودش شرمگین است از اینکه میزان کمک به هنرمندان 

ویران است و  را بیان کند متوجه می شوم که خانه از پای بست

مدیران باالدستی هیچ امکاناتی در اختیار مدیران خانه سینما برای 

 .بهبود وضعیت زندگی هنرمندان قرار نمی دهند

 

 سایت سینما پرسمنبع: 

 بازگشت به آغاز

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cinemapress.ir/news/128266/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://cinemapress.ir/news/128266/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
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 شعر و شاعران
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 زن از ترزمانبی
 59۱۰ سال نگاه/ آید/ انتشارات می هفته همین آخر صالحى/ انیس سیدعلى

 بود... "راری" تو مستعارِِ  اسم

 
 ها سال از بعد

 هم باز

 یک، و شصت ماه دی از تر ساله سی

 .گشت خواهی باز ماه ِ موعودِ  ایستگاه به

 مردم از دقیقه نخستین در و

 گرفت خواهی را پیرمردی سراغ

 غروب هر که

 رفته رو و رنگِ  نیمکت همان روی

 .کشید می سیگار توِ  راه به چشم

 گاه و

 آوَرد می یاد به را کلماتی

 .بودند حادثهِ  عجیب جُرمِ روزگاری که

 

  پیرمرد؟ )کدام

 تر پیش ای دقیقه تا که همو

 بود؟ جا همین

 خاموش، و همیشه، است کار بی

 ندارد( مردمِ  رُخسارِ  تماشای جز کاری

 

 گاهی

 شد می خیز نیمه زده حیرت

 کرد می نگاه

 باز و

 نشست، می فرو نومید و باور بی

 ُ و شد می دیده که چیزی مثل درست

 باز
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 .شد نمی دیده

 بود شکسته جا دو از عصایش

 دید نمی خوب را دنیا

 .ترسید نمی او از پروانه حتی پایشِ  پیش

 

 ها سال

 ُ و ها هفته

 ها ساعت

 جا همین آمد می

 نشست می قدیمی نیمکت همین روی

 .کرد می نگاه را اینجا از رفتهِ  پرندگانِ  مسیر فقط

 

 نداشت تو از رَدی هیچ گویند می

 !خبری خطی، راهی، عکسی، هیچ

 است قرار گفت می گاه

 هفته همین آخر

 من مونس

 .برگردد خانه به دور جایی از

 

 هست هم دیگرى داستان ولی

 گفتند می ها بعضی

 اینجا که همزمان

 بود، زده دیِ  پارک همین ی گوشه

 بودند دیده نیز فرودگاه انتهارِ  سالن در را او

 .گفت می چیزی لب زیر که

 :شنیدیم می باز و

 او شبیه کسی لحهه همان

 زد، می قدم آهن راهِ  حوالی

 آلود مِه بندری در هگا و

 .پایید می را خستهِ  مسافرانِ  شدن پیاده

 

 مردمِ  معمولی رُخسار دیدنِ به او

 .داشت عادت

 ام دیده خواب گفت می

 هفته همین آخر

 گردد، می بر خانه به اَنیس

 دور های سال همان مثل

 .یک و شصت ماه دی از تر ساله سی

 او

 سرانجام

 .رسد می ماهِ  موعودِ  ایستگاه به

 

 رفت وقتی

 بود کامل ی ساله سی

 تمامِ  سال هزار از بعد حاال

 هم باز

 گشت، خواهد باز ساله سی

 گشت خواهد باز

 ام همیشهِ  خیس های چشمِ  روی از مرا و

 .شناخت خواهد

 

 اَنیس نکن حیرت

 سالها آن

 .بود "راری" تو مستعارِِ  اسم

  اَنیس، نکن حیرت

 سال هفت و بیست

 ماندن، یکی ِ راه به چشم

 هم را سنگ

 کرد. خواهد گریه گاهِقدم غبارِ

 بازگشت به آغاز
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 یاد رحمان هاتفیای از زندهسروده

 
 گرفت تُرا که اىقابله

 گفت سُخن کودکى از

 اشانگشتان برگِ وُ شاخ میانِ که

 آموختندمى ورزىعشق رمزِ هاقُمرى

 تُردش نِانگشتا البالى از و

 حَدَقهبى هاىچَشم

 عر  مِهِ وُ خون بخارِ وَراى از

 .بودند خیره اشک هاىقندیل به

 مرگ کتفش یک از که کودکى

 زندگى دیگرش کتفِ از و

 بودند؛ خَرام و خیز در

 والدتش لحهۀ در و

 شدند! بیدار خواب از سُرخ هاىگُل

 اتاستقبال به

 گریختند هاتَندیس از پهلوانان

 شکستند. را هاواژه قفلِ هاهتران و

 بود نگشوده پِلک خُمارى از هنوز کیه صُبحى زاُللِ در

 آینده شهداى ترینناب اشباحِ

 کشیدند! صف تو، سرگذشتِ یآستانه بر

 تو پاى جاى بر

 کرد سجده اقاقیا

 هاغزل ترینعاشق و

 ایستادند، نماز به

 برکت وُ زیبایى

 شدند! بیدار سنگى خوابِ از
 بازگشت به آغاز
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 های حقیرخبهنُ
 مسعود دلیجانی

 
 

 کار کودکانِ از قِبَلِ

 را مردمی سیمای 

 ند.کن می آکنده مایهبی های دلسوزی از

 دلسوزی هایی بیهوده

  چند قطره اشک که با ریزشِ

  صمیمی غایت به هایی چشم گوشۀ از

  .گراید می خاموشی به

 اشکی قطراتِ 

 کنند می نمناک را توده چشمانِ آن با که

  مضحک ِدلسوزیِ حدّ تا را مبارزه میلِ تا

 دهند، کاهش

  را خود گشاد جیبِ و

 .کنند تر آکنده مُفت یا های پول واریزِ از

  هیهات!

 حقیر نُخبگانِ این که

 برند می بهره آلودیگل منیّتِ چه از

  خلق کنندگانِ غارت برای را سفره تا

 .کنند ترپهن

 خوشه های طال باشند تا آنان دروگرِ

 مانده های آنان. هتَ چینِخوشه ،و اینان

  های حقیریخبهنُ

 آموزند می را دادن تکان دُم تنها که

  .شوند رامی سگِ تا

 که باید "رامی سگِ"

 ای بس بعید رافاصله

 شدن بپیماید."هاری گرگِ"تا 

 

 بازگشت به آغاز                                                                                                                              
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سیاه روز   111   

 

 روزِ سیاه
 ع.ج.ساوی

 
 شب را تمام

 تمامیبه
 ی آسمان رانهاره

 ایم.دیده برنگرفته
 

 هاسال
 هادهه
 هاقرن

 چشم میل کشیده بر افق 
 ایم.د کردهسپی
 

 از سیاره
 تا ستاره

 اختری از قمر تا به
 فاصله را

 هزاران سال نوری را
 ایم.شماره کرده

 
 با آن امید

 با این خیالِ خوش
 "پایانِ شبِ سیه سفید است."
 

 شب رفته بود
 حال رفتن بودآری شب به

 سوزِ زاییدنصبح با دردِ توان
 بر ما روزی سیاه بارید.

 
 خورشید
 ربا همه قه

 با همه غضب
 ی سفالِ روزدر کاسه

 شستن روی از سیاهیِ ظلمت را
 با همه طرفندها

 در توانِ ناتوان نداشت.
 های دوزخدروازه
 ی بیابانیِ شتربا کینه

 با خشمِ تمساحِ تشنگی
 کوره راهی

 پیشِ پای ما گشود.
 

 اندحُجّت بُریده
 به زرو دم و بازدم

 های رواندر صحاری سوزانِ ریگ
 ه عقربی استجرّار

 که گریز آن
 مارِ غاشیه پناه بردن است.به
 
0۰  /50  /0505 

 

 

 

 

 بازگشت به آغاز
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 »سایه«برای پیدرپی دوبیتی چند
 شهنام دادگستر

 

 

 

 

 پیرْپیکر اگرچه روحی،جوان   

 سر بر دشنه اگرچه بختی،جوان   

 کاروانی از یادمان تنها تو    

 باور داشت را بهی آیین که    

 

 جوانان چون داری شور پیری به    

 بوران و باد گاه به لرزینمی    

 نور ازپر و گرم ای؛سایه شگفتا،    

 ایران دادِ اما شعرت خموشی؛    

 

 بودیم فهمیده ما کاش را دَمَت    

 بودیم دیده شگرفت، هاینشان    

 یآفرید هربار که میزانی به    

 بودیمسنجیده خود، شادیّ و غم    

 

 گرفتار خوانخوش مرغ ای بمان    

 دگربار کنتماشا را بهاران    

 عشق قحطی در تا سایه بیفکن    

 نمکزار این در جنگلی بروید    

 

 خبرها دارم جان،سایه برایت    

 هنرها با«, همایون روز» رسد    

 نو یغنچه ،«ارغوانت»  آن دهد    

 خطرها. از «سرایت کسبی» رهد    

 

 591۱/50/51 شب نیمه. تهران       

 
 بازگشت به آغاز
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 مُردن وقتِ ندارم من
 شهنام دادگستر-عاشورپور یاد احمدزنده برای ایچارپاره

 
    

 صدا راه از نادیده، هاسال    

 بود چشم در تو خندان یچهره    

  تو نای رنگ پژواک از دیو    

 بود. خشم از روسیاه و شکیببی    

 

 خزر بحر چون آرام، و آبی    

 غرور از نکردی طوفان و ماندی    

 غم خشک دشت به هماواییبی    

 سرور. ابر از پاشیدی هاقطره    

 

 دل خاک و لوت خاک کردی سبز     

 آرزو بودت اندیشه سبزی     

 آویختند، ارد به آوازت گرچه     

 . کو به کو دم، هر به بردشمی باد     

 

 

 سترگ ساناین ماندنت از حیرتم     

 پست و تنگ هایخانه میان در     

 خود خام بخت ز اما حسرتم     

 دست. کوتاه، تو دامان از مانده     

 

 ناکسان و کسان از دیدی جور    

 کین رنگ اما نگرفت اتنغمه     

 هم باز بخوانی تا یبود کاش     

 نازنین. مردن، وقت ندارم من     

 

 0۱/55/591۱.  شهرقائم             
 

 بازگشت به آغاز                     
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شجریان اجرای و نیما شعر دارَوگ؛ 114   

 

 شجریان اجرای و نیما شعر داروَگ؛

 

 بکشد، را قورباغه کسی اگر ورندبا این بر مازندران مردم از بسیاری و است (DARVAG) درختی قورباغه داروَگ

 آواز همین، برای. شد خواهد بارانی هوا بخواند، آواز( داروَگ) درختی قورباغه اگر یا و بارید خواهد بسیاری باران

 یوشیج، نیما را باور این. است باران بارشِ نویدبخشِ و خوشایند بسیار کشاورزان برای خشکسالی هنگام در داروَگ

 و زیبایی به راآن خود، تصنیف خواندن با شجریان محمدرضا یاد زنده و آورد سروده این در نمادین صورتی به

 می و خوانیم هم با را شجریان اجرای لینک و نیما سروده متن داروَگ، از تصویری تقدیم رساند. ضمن کمال

 باران... رسیدن اُمید به با کنیم، می ترنّم و شنویم

 

 داروَگ
 

 من کشتگاهِ آمد خُشک

 همسایهِ  کشتِ  جوار در

 نزدیکِ  ساحلِ  روی گریندمی": گویندمی گرچه

 " سوگوارانِ  میان در سوگواران

 داروَگ ابری،ِ  روزانِ  قاصد



5911 / بهمن15ل/ سال دوّم/ شمارۀ دورۀ اوّ دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا    

شجریان اجرای و نیما شعر دارَوگ؛ 115   

 

 باران؟ رسدمی کِی

 

 نیست بساطی که بساطی بر

 نیست نشاطی آن با ایذرّه که منِ  تاریکِ  یکومهِ  درون در

 ترکدمی خشکیش از دارد اتاقمِ ردیوا به نیِ هایدندهِ جدار و

 - یارانِ  هجران در که یارانِ  دل چون-

 داروَگ ابری،ِ  روزانِ  قاصد

 باران؟ رسدمی کی

 

 یوشیج( خورشیدی/ نیما 5995)

 

 شجریان صدای با داروَگ تصنیف شنیدن لینک

 
https://youtu.be/JG9BtTZs4Ow 

 بازگشت به آغاز

 

https://youtu.be/JG9BtTZs4Ow
https://youtu.be/JG9BtTZs4Ow
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 نقد و معرفی
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 و نقد ؛ در آینۀ چند سُروده"راری"
 ...بینممی خواب در /را دریا تِیبَهِ زهنو من که /چنانآن خواندند تنگ/دل ،قایق درونِ شب یک

 امید

 

داها جایگاه های نیما یوشیج صدانیم که در سُرودهمی

مهمی دارند. بسیاری از اشعار نیما به تعبیری 

ها را از هستند و او بسیاری از نام "اکولوژیک محور"

صداهای موجود در طبیعت پیرامون خود و از جمله آواز 

پرندگان گرفته و ساخته و به کار گرفته است. 

( یکی از همین NIMAبر وزنِ نیما )  (RIRA)"راری"

زی، و عنوان شعر ای شبنغمۀ پرنده - های آوایینام

سروده و  5995را در سال مهمی از نیماست که آن

 "ریرا"شاید اگر خود نیما این واژه را سرهم و به صورت 

را به نادرست نگاشت، بسیاری از خوانندگان آنمی

کردند. در این جُستارِ ( تلفّظ نمیREYRA) "رارِیْ"

های احمد ما، با سرودهکوتاه، عالوه بر متن سرودۀ نی

شاملو و سیدعلی صالحی با همین عنوان، و نیز با 

نقدهایی بر سُرودۀ نیما نیز آشنا خواهیم شد؛ اما ابتدا 

      آواز باید بیشتر بدانیم.  در بارۀ این پرندۀ کوچکِ خوش

مازندرانی یا در  -( در گویش مازنیRIRAرا )واژۀ ری

 بیدار/ هشدار!/ آهای! طبرستانی به معنای -زبان طبری

 و در افسانه های کهن ایرانی نامِ/ باش! هوش به/ باش!

 شده و گم مازندران هایکه درجنگل بوده زنی

 نیز و اوست. نگهداریِ از هاجنگل که زیبائی گویندمی

 روی بر هاشب که ست تیزپروازی کوچکِ پرندۀ نام

 ، باکندمی شکار آید، حشره می در پرواز به بَندانآب

 را پرنده این کسیهیچ و خواند می اندوهگینی صدای

 چه و شکل چه به داند نمی کسهیچ و ندیده روز در

که  هنگامی اهالی مازندران گویندنیز می و است. رنگ

 روند،می جنگل در ماندهعقب یا شدهگم گاوِ دنبالِ به

 (5را... )ری را...ری: زنندمی صدا

سرسبزی را ای است که زن یا فرشته یا پرنده "راری"

نیما در ابتدا و میانۀ  و دهدبه جنگل های مازندران می

را با خود "را... را... ریری"سرودۀ خود صدای مرموز 

زمزمه میکند؛ برخالف احمد شاملو و سیدعلی صالحی 

دهند تا ار میرا خطاب قر "راری"که در شعر خود 

ای هایش را به او بزند. این هم خود نکتهشاعر حرف

است با اهمیت تا خوانندۀ کمتر آشنا به شعر و شاعری 

https://t.me/nima_yoooshij/2601
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در خوانش و درک زبان شعری نیما دچار لغزش نشود. 

های زیبایی است که انواده ها از نام "راری"های در دهه

 برای نوزادان دخت خود انتخاب می کنند و در ردیف

اسامی پذیرفته شده ادارۀ ثبت احوال کشور با معنای 

 قرار دارد.  "دختر باهوش"

نوعی باران ( در واژنامۀ آزاد ایران، RIRA) "راری"واژۀ 

نام و نیز  تر از گنجشکای کوچکپرنده نام، در شمال

 در بازی کلمه است. این تعریف شدهل قدیمی شهر بابِ

 "!بپا و هوشیار باش" ترادفم و کودکانه و محلی سنتی

در تفسیر خود،  «فلکی» رود.. از نهر مضمون:کار می به

بسیاری از شعرهای « مضمونِ»که شب، با اشاره به این

در  بیند:به گونه دیگری می را« راری»او  نیماست،

شعر  محورِ»است که در « صدا»شب یک « راری»

شعر را »و خیزد این صدا از شب بر می«. گیردقرارمی

، سپس با استناد به «راری» رِمفسّ«. می چرخاند

و « ضمیر ناخودآگاه مشترک« )»یونگ» نهریاتِ

 ۀپای ادبیِ نقدِ گذارانِپایه»و نیز آرای «( صورت ازلی»

 -«راری»این - گیرد که این صدانتیجه می« هااسطوره

 باشد. صدایی از درونِ« ایصدای اسطوره»تواند یک می

گویی ، این صدا»گوید:او می. «آدمی جمعیِ روانِ»

آید... می هستی بر شاعر است که از اعما ِ صدای درونیِ

 ت است که دربشریّ کلّ هایِناله جمعِ، گویی این صدا

های رسد که خود از رنجشبی تیره به شاعری می

   (0. )نالدگذرنده درآن می

در خصوص استفادۀ نیما از پژواکِ صداهای موجود در 

طبیعت برای ساختن واژگان و اسامیِ آوایی، واقعیت 

در تاریخ شعر پارسی، از آغاز تا امروز، هیچ این است که 

ی نیما یوشیج نسبت به صداهای شاعری به انداره

ا استفاده گوناگون حساس نبوده و در شعرش از آنه

ایم شاعرانی نکرده است. در شعر کالسیک پارسی داشته

چون خیام و مولوی که در بعضی از شعرهایشان از 

ای خیلی اند، ولی چنین استفادهصداها استفاده کرده

که در شعرهای نیما یوشیج محدود بوده است، حال آن

ای دارند. در شعرهای او صداهای صداها نقش ویژه

جا و اندازند و آنها و پژواکشان را از ایننگوناگونی طنی

شنویم: دینگ دانگ... پیت جا و از دور و نزدیک میآن

قو... چوک و چوک... زیک و زیک... پیت... قوقولی

 ( 9... )رارا ریتیک... ریتیک تیتی

سُرودۀ نیما وجود دارد  "راری"واژۀ دیگری نیز در شعر 

( که بنا بر توضیح سیدعلی KACHبه نام کاچ )

 و زیبا بسیار جنگلیِ هایجزیرک -نیماپژوه -اصغرزاده 

 برای بندها، آب کنارِ و شالیزارها دلِ در مینیاتوری

 افزارهای برخی شالیکاران، بیشتر که هااضافه انباشتن

 و گذارند می آنجا را خود چاشت و نان و کشاورزی

 هیچ بی را جاآن برخی نیز  و کنند درمی خستگی

 خط استاد سیدعلی صالحیدست

http://www.vajehyab.com/wiki/%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7-2
http://www.atefrad.com/view.php?id=552
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( بر پایه توضیح ایشان خوانش 2) .کنندمی رها ایبهره

سرودۀ نیما با صدای احمد شاملو دارای سه اشکال مهم 

 است: 

 که ندهخوا( آب بندِ) را( بَنداب) واژۀ -5 شاملو: متاسفانه

: خوانده را( بخواند که هوا دارد) سطرِ -0است.  نادرست

 رفته او) سطرِ در( امّا) واژۀ -9بخواند.  کهآن هوای دارد

 امّا: شده بدین شکل منتقل بعد سطر به( امّا صدایش، با

 بر اگرچه شاملو رسد می نهر ( به1تواند. ) نمی خواندن

 خود طبیعی جای در را هاواژه ولی است، آگاه شعر وزنِ

 نادرستی این. وزنی جای در تا بردمی کار به و بیندمی

 هم یوشیج شراگیم و احمدی احمدرضا خوانشِ در

 وزنِ از بیرون تاکیدِ( امّا) بر سه هر. شودمی شنیده

 (امّا) بایست می وزن، بنا بر که حالی در کنندمی سطر

امّا.  صدایَش: بخوانند( یَش) به چسبیده و درنگبی را

(۰) 

از این طنز تلخ نیز می گذریم که در فضای فرهنگی 

حاکم بر جامعۀ ما که مبتنی بر مناسبات نهام 

سودجوی سرمایه داری است، شاهد دو پدیدۀ تاسف بار 

سو اسامی عزیز یا ستیم: از یکبا یک ریشۀ واحد ه

خاص و قابل احترام برای مردم نهیر بابی ساندز، 

قهرمان ملی خلق ایرلند که در اثر اعتصاب غذا در 

های تجاری پرسود زندان به شهادت رسید، سوءِ استفاده

هم شده  "راری"فراوانی صورت می گیرد که شامل 

و  کیست "بابی ساندز"که کسی بداند است بدون آن

آیند. از افتتاح ها از کجا میچیست و این نام "راری"

پیتزا فروشی و چلوکبابی و سالن آرایش گرفته تا تولید 

های الکچری ضد کرونا که جوراب و تی شرت و ماسک

چندان بعید هم نیست! ازسویی دیگر، تولید و بازانتشار 

های آوری از سُرودههای پُر اشکال و حیرتانبوه خوانش

های متعددی از شعر از جمله در ویدئوکلیپ-ما نی

یا از شاعران بزرگ و بعضا اشعاری با مضامین  -"راری"

ربط در فضاهای مجازی نهیر یوتیوب و جعلی و بی

فیس بوک و اینستاگرام و تلگرام که هر دوی این 

های مخرّب، زاییدۀ سانسور و خفقان و سرکوب پدیده

اندیش سان تاریکفرهنگی حاکم به دست هنرناشنا

هستند و پرداختن به آن از حوصلۀ این نوشتار خارج 

 است. به مطلب باز می گردیم.

از نیما  "راری"در این مجموعه، سه شعر با عنوان 

( و سیدعلی 5912(، احمد شاملو)5995یوشیج)

( و دو نقدِ برگزیده بر سُرودۀ نیما 5911صالحی)

تواند به فراهم آمده با این اُمید که تا حدی ب

تیکِ خواننده از دریافتِ هنری و شناختِ استه

و عُمقِ  -این پرندۀ کوچکِ سِحرآمیز - "راری"

رسان مضمون و پیامِ سُرایندگان اشعار، یاری

 باشد. 

 

 های شاعرانالف( سُروده

سُیرودۀ نیمیا،    "راری"در این بخش عالوه بر متنِ شعرِ 

ده ییاد احمید   از زنی  "راری"چنین سُیرودۀ معیروف   هم

)که  "سخن بود ای کاش زبانِعشق را "شاملو با مقطع 

در باره اش کمتر توضیح یا سخنی از شاعر یا منتقیدان  

 شیعرِ  ای از مجموعیۀ انتشار یافته اسیت( و نییز، قطعیه   

اثیر سییدعلی صیالحی را     "راری هیای عاشقانه آخرین"

https://t.me/nima_yoooshij/2601
https://t.me/nima_yoooshij/2602
https://t.me/nima_yoooshij/2602
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بازخوانی می کنیم تا شاید بهتر به ژرفای سخنِ موزون 

پیی ببیریم.    "راری"ن سه شیاعرِ معاصیر و رمیز و رازِ    ای

 ۱59۰در سیال   ایصفحه 9۰2چاپ نخست این کتاب 

سپس با بیازنگری و   و توسط انتشارات تهران عرضه شد

بیه چیاپ   صفحه  9۰۰در  591۰ها در سال افزودن تازه

دوسییال پیییش از قییول سیییدعلی صییالحی   .دوم رسییید

در  "راری" توضیحی دربارۀ شخصیت ذهنی ییا واقعیی  

اول و  قعشِ را همسر وری"که اش مبنی بر اینمجموعه

( که صالحی ۰نتشار یافت )، ا"کرد فوت من بود که آخرِ

(. متن ایین سیه سیروده در    ۱را تکذیب کرد. )سپس آن

( که با انیدکی  1انعکاس یافته )انجمن قلم ایران سایت 

هیا میروری دارییم و سیپس بیه نقیدها       ویرایش، بیر آن 

 خواهیم پرداخت.

 نیما یوشیجدر شعر  "راری"

 

 بامش آیدمی صدا ...«راری»

 ابندکه بَ« کاچ» شتِاز پُ

 تصویری از خراب ،شاسیاه تابَ برقِ

 کشاند.در چشم می

 ...خواندگویا کسی است که می

 دای آدمی این نیست.اما ص

 من ،باییرُهوش با نظمِ

 امآوازهای آدمیان را شنیده

 شبانی سنگین؛ در گردشِ

 اندوه های منزَ

 تر.سنگین

 رسَو آوازهای آدمیان را یک

 ر.من دارم از بَ

 تنگدل ،قایق شب درونِیک

 چنان؛خواندند آن

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%88%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%88%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-32/3427289-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://t.me/SeyyedAliSalehi/708
http://iranianpen.com/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/1962
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 دریا را تِیبَکه من هنوز هِ

 بینم.می در خواب

 ...راری ...راری

 دارد هوا که بخواند.

 سیا. درین شبِ

 او نیست با خودش،

 ،اش امّاو رفته با صدایَ

 تواند.خواندن نمی

 (5995)سال 

 احمد شاملودر شعر  "راری"

 

 !"راری"

 آن که می گوید دوستت می دارم

 غمگینی است نیاگرِخُ

 که آوازش را از دست داده است.

 ای کاش عشق را

 سخن بود زبانِ

 شاد لیِهزار کاکُ

 توست در چشمانِ

 خاموش هزار قناریِ

 من. در گلویِ

 عشق را

 سخن بود ای کاش زبانِ

 گوید دوستت می دارمکه میآن

 اندوهگین شبی ست دلِ

 جویدش را میاکه مهتابَ

 ای کاش عشق را
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 سخن بود زبانِ

 توست مِارخندان در خَ هزار آفتابِ

 ی گریانهزار ستاره

 .من ایِدر تمنّ

 عشق را

 .سخن بود ای کاش زبانِ

(5912)سال 

 سیدعلی صالحیدر شعر  "راری"

 

 !"راری"ام م کردهام را گُخانه من راهِ

 فقط صدای تو نشانیِ ستاره بود ،راه میانِ

 سته بودیمدلیلِ راه جُکه راه را بی

 شمالبی راه وُبی

 جنوببی راه وُبی

 رویا.بی راه وُبی

 امام را گم کردهخانه من راهِ

 م رااآسان کسان اسامیِ

 را!روسری تو را، ری رنگِ م را، دریا وُانام

 رسدم نمیادیگر چیزی به ذهن

 دور حتی همان چند چراغِ

 رده بودند!مُ ،مسافرانْ که در خوابِ

… 
 !ام ری رام کردهام را گُمن راهِ خانه

 یدامن ی آوازهای روزگارِشما، بانو که آشنای همه

 لبکی شکسته ندیدید؟نی آیا آرزوهای مرا در خوابِ

 گویند در کوی شمامی

 ناله وُ هر کودکی که در آن دمیده، از سنگ،

 قِ گریه شنیده است.هِقاز ستاره، هِ

 را!ئی ریچه حوصله

 بگو رهایم کنند،

 ام را به یاد خواهم آوردخانه بگو راهِ»

 خواهم به جایی دور خیره شوممی

 واهم سیگاری بگیرانمخمی
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 ...!لحظه به این لحظه بیندیشمخواهم یکمی

 قاتّفا همه آن میان آیا -

 «ام هنوز!فاق زندهمن از سرِ اتّ

 

 (5911)سال 

 

 ب( نقدهایی بر سُرودۀ نیما
م اشعار نیما یوشیج )به کوشش ابوالقاس با تمام اهمیّت و ارزش هنری آن در برخی از مجموعه "راری"از شعر 

جنّتی عطایی( و یا گزیدۀ اشعار نیما )به کوشش سیروس طاهباز( اثری نیست و نقدهای زیادی هم از طرف 

شخصیت های شاخص بر آن نوشته نشده است. از میان نقدهای قابل اعتنای موجود، دو نقد زیر را به قلم آقایان 

 55تیم. نقدهای متفرقه ای نیز بالغ بر منصور خورشیدی و محمدرضا نوشمند برای تکمیل این جُستار مناسب یاف

گردآوری و در  عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوانو  شاعر و نویسنده و منتقد ادبینقد به همت اصالن قزللو، 

  ها نیز خالی از فایده نیست.منتشر شده که مطالعۀ آن -خانۀ نقد–وبالگش 

 «راری»نگاهی به شعر 

 های تولّدِ نیمابرای تمامِ سال منصور خورشیدی/

 
 نیما .کندمی پُر شعر این در صدا را نیما یاندیشه مقِعُ

 گویا” دارد. وجود صدا این در ابهامی که داندمی

 تواندمی که ایاسطوره صدای ”خواند.می که ستکسی

 و سرشت در داص ابهام .شود خاسته بر شاعر درونِ از

 شعر نیما که است گونه این و است. نهفته شعر معنای

 با نشاند.می مخاطب برابر در یافته گسترش را

 عرصه این در را آن شناختی- زیبا هایارزش  تمام

 آن ”امشب آیدمی صدا …را ری  /را ری” .زندمی فریاد

 بلند هایمصوت گذارد.می جای به صدا این در نیما چه

 .است مشخص مکان در ( آ و ای )

 ندآببَ که کاچ شتِپُ از 

 خراب از تصویری ،شاتابَ سیاه برقِ

http://as86gol.blogfa.com/post/189
http://as86gol.blogfa.com/post/189
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 کشاندمی چشم در

 از لیگجن در کند.می متوقف مکان در را مخاطب شاعر

 را خود تردید و بشنود. را صدا تا بند. آب پشت و کاچ

 !کندمی بیان صدا این مورد در

 نیست این آدمی صدای اما

 من ،باییرُ وشه نظمِ با

  امشنیده را آدمیان آوازهای

 و زمانی شرایط در . است شاعر اندوه از تر سنگین که

 شاعر . پیچد می دره و کوه در صدا که شب در هم آن

 .نیست این آدمی صدای که دارد تاکید

 سنگین شبانی گردشِ در

 ترسنگین من هایاندوهزَ

 و

 رسَیک را آدمیان آوازهای

 .ربَ از دارم من

 تنگ. دلِ با و قایق درون .گویدمی دریا و صدا هیبتِ از

 خود ادراک به را صدا شناخت عدم از ناشی احساس

 را صدا آغاز در هم شعر این یخواننده تا .زندمی پیوند

 .برسد صدا این درک به بعد و کند حس

 تنگدل ،قایق درونِ شب یک

 چنانآن خواندند

 ار دریا تِیبَهِ هنوز من که

 .بینممی خواب در

 حادثه خلق و افتدمی رویا در که بیداری در نه اتفاقی

 فراهم صدا این درک برای را ایتازه موقعیت تا . کندمی

 هم در را شاعر تفکر دریا یطوفنده خروش کند.

 .ریزدمی

 – در ”ای” روی تکیه با هم شما ”…را ری …را ری” 

 راااااااااااا + ییییییریییی بخوانید: – را – در ”آ” و – ری

 و – دریا – معلوم مکان در نیما کنار در و نیما همراه

 بدهیم. صدا این به گوش – شب – معین زمان

 بخواند که هوا دارد

 سیا شبِ این در

 به  صدا احساس انعکاس جهت هوا به دادن تشخص

 در شود.می تردور و دور لحهه هر که صدا ادراک همراه

 .شود می ماندگار شعر ی خواننده ذهن

 خودش با نیست او - 

 ،اامّ شصدایَ با رفته او

 .تواندنمی خواندن

 در و کند.می صدا این متوجه را خود هوش تمام نیما

 کندمی مشخص صدا این مکان خود با زمزمه

 ...راری

  امشب آیدمی صدا

 را شرایط  درختان انبوه که جا آن کاچ. پشت در مکان

 آبیاری برای که بندهایی آب و .ندکمی ترتنگ و تنگ

 دست به حفره حفره صورت به زراعی هایزمین

 که آب کوچک هایباریکه تا .شودمی ساخته کشاورزان

 جمع جا یک در شودمی سرازیر کوه یدامنه سمت به

 برداریبهره آن از هازمین یآبیار برای بعدها و .شوند

 .کنند

 باندبَ که کاچ شتِپُ از

  خراب از تصویری ،شاتابَ سیاه برقِ

 بند کنار ها،حفره همان از و کاچ پشت از صدا این

 گوش به جنگلی درختان میان در بندهاآب یا  آب

 از که صدا ”…خواندمی که ستکسی گویا” .رسدمی

 با صدا این از شاعر تردید و شود.می بلند تاریکی دل

 ینا که است آن یدهنده نشان ”گویا” یواژه آوردن

 است صدا بودن مفهوم نا دلیل به است! انسان صدای

 که کسی برد؟می بهره کسی یکلمه از نیما که

 طلب را مخاطبی نیست! صدا این در تمنایی خواند؟می

 شود.نمی قرار بر دیالوگی خواهد.نمی کمک کند.نمی

 :که دهدمی پاسخ نیما چیست؟ پس .نیست وگوییگفت

  نیست این آدمی صدای اما

 که است امروز بشر هایدردمندی صدای این پس

 صدای است. شده خود عصر آورخفقان شرایط گرفتار
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 و خفقان نماد نیما شعر در شب که دانیممی است. نیما

 .است جامعه بر حاکم استبداد

 من ،باییرُهوش نظمِ با

 امشنیده را آدمیان آوازهای

 سنگین شبانی گردشِ در

 ترسنگین من هایاندوهزَ

 است. مندی درد و درد اسیر که است انسانی صدای این

 او سرنوشت و سرشت از که است شاعر صدای اندوه

 عصر انسان صدای من که کندمی بیان و شود.می بلند

 .شناسممی را خود

 رسَیک را آدمیان آوازهای

 .ربَ از دارم من

 آوازهای ” شناخت.می را خود معاصر انسان صدای نیما

 آشنا صداها یهمه رمز و راز به ” امشنیده را آدمیان

 که را آب صدای بود. جمع صدای فراخوان نیما بود.

 درک ” تابش سیاه بر  ” با  نوربود. و روشنی نماد

 با کوچک هایبرکه در را صدا این تیرگی و .کردمی

 !شنیدمی رباهوش منه

 شعر در تنگدل قایق، درون حتی را صدا آن سیرِ و

 .کردمی ثبت خود

 و شعر در هنرمندان و شاعران زندگی نشیب فرازو

 ایشده مسخ صدای شود!می شنیده هنوز تا نیما صدای

 و نویسندگان چشم از خواب و داشت دریا هیبت که

 در سیاه یدوره ترسیم کرد.می دور او زمان شاعران

 عصر، بیدار و ستمدیده هایانسان و شاعران زندگی

 آن در نیما که ایجامعه بر حاکم ربا خفقان شرایط

 .کردمی زندگی

 خودش با نیست او

  صدایش با رفته او

 با کاچ درپشت و شب در صدارا این موجود هویت نیما

 درک خوبی به دارد اجتماعی شرایط از که ایتجربه

 دریا هیبت چون که گوید.می صدا کیفیت از .کندمی

 .زندمی انسان زبان و ذهن بر تلنگری

 تنگدل ،قایق درونِ شب یک

 چنانآن خواندند

 را دریا یبتِهِ هنوز من که

 .بینممی خواب در

 

 از نیما« راری»بررسی شعر 
 محمدرضا نوشمند

 

نخست باید به این پرسش پاسخ  ،برای درک ِاین شعر

 به یا  Y و  X در آن،« کاچ»و « راری»بدهیم که: آیا 

 پیدا را هاآن عادلِم اگر که اند مجهولی دو اصطالح

 نمی مسئله این درستِ پاسخِ به وجه هیچ به نکنیم،

 رسیم؟

من که فکر می کنم این دو فقط به اندازه ی عالمتِ 

ما میتواند  تقریبی ارزش دارند که کمی از دقتِ پاسخِ

شعری را با اندکی رنگ و  5995کم کند. نیما در سال 

 دونب که است گفته  local color روی محلی یا

 برای حتی هایش کاری ریزه از هاییجنبه تردید

کامالً روشن نبود.  نیز زمان همان در هایش هموالیتی

های آن روزها افرادِ کمی در ایرانِ بزرگ بدونِ واژه نامه

 توانستند به معنی درست و کاربردِحجیمِ امروزی می

کاربردِ فارسی پی برخی واژه ها و عباراتِ کم دقیقِ

هایی به زبان و گویش و لهجه ه برسد به حرفببرند، چ

های محلّیِ جاهایی مانندِ مازندرانِ وسیع. در آن زمان، 
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بدون وسایل حمل و نقلِ آسان و رسانه های سودمند و 

 ،قابل دسترس، حتی شهرها و روستاهای نزدیک به هم

از واژها و اصطالحاتِ خاص یکدیگر بی خبر می ماندند 

موجود در میان اقوامِ  فرهنگیِ یفِچه برسد به درکِ ظرا

ست و دیگر. امروز و با امکاناتِ امروزی است که با جُ

جویی ساده با گوشیِ هوشمند می توان خیلی زود 

در گویش مازندرانی « ری را»دریافت که یک معنیِ 

است. می توان به کمکِ « بیدارباش و به هوش باش»

می  «کاچ»فرهنگ های خوب از شکّ خود کم کرد که 

 باشد.« کاج»تواند همان 

خواهم به این شعر جور دیگری نگاه امّا من می

مهم این است که نیما این شعر را به  ینکته کنم. 

محلی ننوشته است. تنها این دو واژه اند که تا  گویشِ

شوند و شاعر هر چه را حدودی به آن منطقه مربوط می

ارسی و گاه ف گفته، متأسفانه، یا خوشبختانه!، به زبانِ

ای گفته است. به شیوه ی محاوره ،قافیه برای حفظِ

آلود و ترسناکی را که در این شعر همشاید فضای وَ

بتوان تا حدودی به حال و هوای گاه  ،ایجاد کرده است

ولی باید بپذیریم که  ؛جنگل و دریا ربط داد و بی گاهِ

می توانستیم بگوییم که  ،کویر هم بود اگر شاعر اهلِ

همِ سرابی و ترس از خرابی را فضای کویر نیز می ن وَای

 کند. ءای و با دلیلی دیگر او القاتوانست به گونه

اند که قدر زیاد و مشخصآن های مهمّبه نهر من، معلوم

ی مجهولِ این الزم نیست خیلی خودمان را با جنبه

ها مشغول و منحرف کنیم. به عنوان مثال، حتی واژه

بیدار و هوشیار »یعنی « راری»ن که بدون دانستن ای

 از طریقِ ،توان از خودِ متن به این معنیمی ،«باش

احساسی که به خواننده می دهد رسید. ترس از هر 

ناشناخته ای بیشتر از موجوداتِ شناخته شده است، 

برخورد  اش ندارد، زیرا راهِربطی هم به کوچکی و بزرگی

ی ریز یا . از حشرهو مبارزه با آن هم شناخته شده است

ویراستار[،  –]مانند ویروس کرونا! ویروسی ناشناخته 

 حتی بنابراین،. ترسید سرطان و درّنده شیرِ از بیش باید

را نداند، درجا متوجه می « راری»ای معنیِ خواننده اگر

شود که باید با صدای ناگهانی و نامشخص و ناشناخته 

خوب جمع  حواسش را ،ای که در شب دارد می شنود

کند. صدای نامفهومی که این حروف سرِهم بیان 

کند، و جالب است که در نوشتار نیز این صداها تک می

اش نیز برای به تک می آید، همین جوری و بدون معنی

« کاچ»ی هر شنونده ای هشدار دهنده است. حتی واژه

ی «شتپُ»جوری در متن آمده است که مشخص است 

آنهایی نیست که مانع دیدِ آدم از از « شتپُ»دارد و آن 

این سو و آن سویش شود. پس، در واقع، مشکل و 

  دشواریِ این شعر در این دو واژه و معنی شان نیست. 

ها این شعر دشواری ها و نیز ایرادهایی دارد که همان

ش را مشکل می کند. دشواریِ امفهوم انتقالِ کارِ ،بیشتر

می گردد. نیما می  اش به صدا و صاحب صدا براصلی

 گوید:

 آید امشبصدا می

 بعد می گوید: 

 خواند...گویا کسی است که می

 بعد، از این فرضِ می گذرد و با یقین می گوید: 

 اما صدای آدمی این نیست.

 شناسدمی که کند ثابت تا زند می مثال نیما  بعد 

 :گویدمی اشپی در و باشد جور چه باید آدمی صدای

 را...ری ..را.ری

 دارد هوا که بخواند.

به هیچ کسی جز چیزی که « راری»مشخص است که 

نخست برای هشدار به خودش و از  ۀخودِ راوی، در وهل

نمی گردد. در  گوید برطریق این شعر به دیگران، می

 به کسی بر« او نیست با خودش»در « او»عوض، 

شتِ گردد که صاحبِ آن صدای گنگ و نامفهومِ پُمی

ی آن صدا بوده ابتدا ست. راوی که شنوندهکاچ ا

 گوید:می

 خواند...گویا کسی است که می

اش امّا. بعد از سه نقطه ای که نشانِ به فکر فرو رفتن

 رسد که:است، به این نتیجه می

 اما صدای آدمی این نیست.
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 کسی واقع در که دهد می نشان حرف این با راوی  

 به جایی از صدایی ای،لحهه تنها و خواندنمی دارد

 این از پشتیبانی به حرفی با و است رسیده گوشش

 :گویدمی و رساندمی پایان به را اش سخن ادّعا،

 ،اش امّاو رفته با صدایَ

 تواند.خواندن نمی

پس آن صدایی که در ابتدا شنیده بود چه صدایی بود؟  

 اصالً صدایی بود یا نه؟

 حرفِ آخرش جور در حرفِ اوّلِ راوی را برای این که با 

شود توجیه کرد که او واقعاً در آن این طور می ،بیاید

تاریکی صدایی از کسی شنیده بود و حدسِ نخست اش 

درست بود، ولی « خواندگویا کسی است که می»که 

چون از صدایی که می شنید، درست مثل خودِ 

، معنی و مفهومی به دست «راری»صداهای واژه 

ش به این نتیجه رسید که بایَهوش رُآمد، با نهمِ نمی

اش این صدای آدمی نیست. برداشتِ اولیه و نادرست

ش نبود. ایراد اناشی از نادرستی ادعایش در مورد هوشَ

از نهمی بود که عادتِ آن شده بود. صدایی را، که 

 ،نهمی ندارد تا معنی و مفهوم مشخصی داشته باشد

استداللِ  س وشود با هوشی که فقط با نهم و قیانمی

خاصی چیزها را می رباید و درمی یابد، شنید و فهمید. 

بنابراین، می شود گفت صدایی بسیار گنگ که حتی به 

زوزه و ضجّه و ناله و شیون و ... و مانند این ها شبیه 

آید که جز این صدایی برایش نمانده نیست، از کسی می

د به تواناست که چیزی را بخواند که مفهوم باشد. نمی

هیچ صوت و صورتی به دیگران بفهماند که درد و 

عا می کند چه و از چیست. راوی ادّ ،اندوهی اگر دارد

دیگران را، حتی اگر از اندوهِ خودش  اندوهِ که صدایِ

شناسد و فهمد و میشنود و میتر باشد، میسنگین

ر دارد؛ نمونه اش همان آوازی است که عدّه همه را از بَ

تنگی، و شاید دریا از سرِ دل قی وسطِای درون قای

نااُمیدی از رسیدن به ساحل، خوانده بودند و او با 

همچنان  ،شنیدن و دریافتِ معنی اش از آن زمان

بیند. او با نهمِ هوش را در خواب می« دریا تِیبَهِ»

» تِ دریا را در ترسی که یبَای از آن هِشمّه ،شبایَرُ

ویری از خراب/ در چشم تص ،شسیاه تابَ ب/ بر ِاندبَ

ها ها و مقیاسدهد، اما این قیاسنشان می« کشاندمی

این صدا را  کند تا چیستی و چراییِبه او کمکی نمی

 بفهمد.

یکی از ایرادهایی که این شعر دارد و مانعِ خوانش یا  

اش سازی و قافیه بازیدر قافیه ،فهمِ درستِ آن شده

اش دیده می پایانی بندِ است که در چهار مصرعِ آخرِِ

 شود:

 . ری را.....ری را

 دارد هوا که بخواند.

 سیا. درین شبِ

 او نیست با خودش،

 ،اش امّاو رفته با صدایَ

 تواند.خواندن نمی

نیما بر این باورِ درست بود که قافیه باید مانند ناقوسی  

شداردهنده باشد، ولی تا چه اندازه بخش و هُآگاهی

نادرست بتواند  اژه ای با کاربردِشود پذیرفت که ومی

چنین کاری را درست انجام بدهد؟ به عنوانِ مثال، ایرادِ 

در بندِ پایانی در این است « اامّ»با « سیا»قافیه کردنِ 

را به « سیاه»ی که شاعر پیش از این در بندِ نخست واژه

 -درستی و کامل استفاده کرده و کاربردش با این لهجه

د نشان می دهد که قافیه بر او تنگ در این بن -«سیا»

« اامّ»آمده بود. همین گرفتاری اش به کاربردِ نامناسبِ 

 ،نیز منجر شده است. اگر کسی با صدایش رفته باشد

را « اامّ»تواند. یی ندارد. حتماً خواندن نمی«اامّ»دیگر 

کنیم که شرایط برای کسی مناسب و وقتی استفاده می

تواند ری موجود است، ولی او نمیکا امکانات برای انجامِ

یی دارد، «صدا»آن کار را انجام دهد. اگر گفته بود که 

تواند بخواند، متوجه می شدیم که صدایش فقط اما نمی

دهد نه بیشتر. به نهر می رسد نگ را میای گُکفاف ناله

« دارد هوا که بخواند»بعد از « اامّ»که جای درستِ 

 است، به این صورت:
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 وا که بخوانددارد ه

 اامّ

 سیا در این شبِ

 او نیست با خودش

 او رفته با صدایش

 و

 تواند.خواندن نمی

تر به این نتیجه پایانی باید خیلی صریح از بندِ 

که دیگر رسیدیم که نه تنها او نمی تواند بخواند، بلمی

دیگر از  ،همان صدایی هم که در آغاز از او درآمده بود

توان می ،ۀاو رفته است. از این رفتن نمی آید، زیرا او در

چندانی در  های گوناگونی داشت که تفاوتِبرداشت

 نتیجه شان نیست.

 

 با صدای شراگیم یوشیج« راری»لینک شنیدن خوانش 
https://www.youtube.com/watch?v=LoS5nTG4iLE 

 

 

 با صدای احمد شاملو« راری»شنیدن خوانش  لینک

https://www.youtube.com/watch?v=z9JrRDy7UF0 

 

راد، سیدعلی اصغرزاده، در این نوشته از یادداشت های صفحه مجازی مهدی عاطف :1تا  5های پی نوشت
 انجمن قلم ایران استفاده شده است. سیدعلی صالحی و سایت 

 

 بازگشت به آغاز

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LoS5nTG4iLE
https://www.youtube.com/watch?v=z9JrRDy7UF0
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ثالث اخوان" تشنه َسبوی چون" شعر بر نقدی 129   

 

 ثالث اخوان "تشنه چون سَبوی" شعر بر نقدی

 رضا نوشمند

 

 هی سرشاراز تُ

 لحظه ها جاری ست جویبارِ

 چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب ، واندر آب بیند سنگ

 دشمنان را می شناسم من دوستان وُ

 ندگیز

 را دوست می دارم

 مرگ را دشمن

 من دوستی دارم -با که باید گفت این؟  -وای، اما 

 که به دشمن خواهم از او التجا بردن

 .لحظه ها جاری جویبارِ
 

 مانند تهی  به  لحهه نسبت. کند می باز خواننده برای را آن معنی که دارد وجود واری ریاضی تناسب شعر این در

 آدم، آب، لحهه،. دشمن به است دوست و مرگ، به است زندگی  سبو، به است آدم گ،سن به است آب نسبت

 به شاعر. است شده دیده دشمنی و مرگ سبو، سنگ، تهی، «با برابر» سرانجام و «برابر در» دوستی و زندگی

 یادآور تعبیر این. کند می تعبیر «ها لحظه جویبارِ» به آن از که  دارد عمر گذر به نگاهی و اندیشد می زندگی
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ثالث اخوان" تشنه َسبوی چون" شعر بر نقدی 130   

 

 این» که رسد نمی نتیجه این به اخوان که تفاوت این با است، حافظ از «ببین عمر گذرِ و جوی لب بر بنشین»

 «بس. مارا گذران جهانِ ز اشارت

 وصل باقی جهان به را آن چون کند می نگاه گذرا جهان به نااُمیدی با است، ی«اُمید» خودش برای اینکه با اخوان

. است سرشار «تهی» از ها لحهه جویبارِ او برای.( باشد نداشته چه و باشد داشته اعتقاد آن به هچ. )کند نمی

 او برای پس. دهد می قرار  است عدم با معنی هم که تهی با برابر است وجود ی نشانه که را ها لحهه اخوان

 می نزدیک او استداللی ی شیوه و خیّام به کند می تشبیه سبو به را خود او که هنگامی. است معنی بی زندگی

 :شود

 کاشی سبوی دوش زدم سنگ بر

 عیّاشی این کردم که بُدم سرمست

 سبو گفت می حال زبانِ به من با

 باشی من چون نیز تو بُدم تو چون من

 امّا است آب ی تشنه که کند می تشبیه سبویی به را خود که است خیّامی و سبویی استدالل همین با اخوان

 گیرد می آب از را خود وجود و معنی سبو. ممات یعنی سنگ و حیات یعنی آب. بیند می سنگ از یریتصو آب در

 می سبویی را خود اخوان. است آن ی شکننده و سبو دشمن سنگ و. اند ساخته آب حمل برای را آن اینکه برای

 به شود، ترمی نزدیک سنگ به او و او به سنگ و پُرتر او عمر ی پیمانه شود می پُرتر حیات از چه هر که بیند

 می پایان به را اش هستی و اوست جان قاتل که بیند می را سنگی اوست وجود ی الزمه که آبی در خاطر همین

 سبو و دشمن؛ سنگ و است دوست ظاهر به آب که کشد می تصویر به گونه این را دشمن و دوست او ابتدا. رساند

 .شناسد می باز مه از را دشمن و دوست که کند می وانمود

 جای «دریدا ژاک» ی فلسفه با انگار یکباره دشمن؛ مرگ و است دوست زندگی گوید می اینکه با اخوان بعد

 وازده و زده را او چنان انگار زندگی. دوست دشمنِ و شود می دشمن دوستِ. کند می عوض را دشمن و دوست

 می عزیزتر دوست از که است دشمنی مرگ،. کند فرار دوست دستِ از مرگ پناهِ در است حاضر که است کرده

 .شود
 

 وبالگ زبان ادبی )رضا نوشمند( برگرفت از:
 

 شنیدن خوانش شعر با صدای مهدی اخوان ثالثلینک 

 )از دفتر آخرِ شاهنامه(

 بازگشت به آغاز

http://rezanooshmand.blogfa.com/post/310
http://rezanooshmand.blogfa.com/post/310
https://www.aparat.com/v/XC360/%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%87%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
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حافظ رسالۀ و ادبی نقد   رهبری بحران   131   

 

 ۀ حافظبحرانِ رهبری نقدِ ادبی و رسال
 رضا براهنی/ گفتگو با ملک ابراهیم امیری 

 

تحت  "رضا براهنی"با  "ملک ابراهیم امیری"در بخش نخست گفت و گوی  :مباحث کتاب متضمن دو بخش است
به طبع رسیده است. در مقدمه کتاب، نگارنده از تحوالت مربوط به حوزه  "بحران رهبری نقد و انتقاد ادبی"عنوان 

و رویکرد جدید آن سخن می گوید. در پی آن، طی گفت و گو درباره بحران رهبری نقد ادبی  نقادی در جهان
ما در دنیای متحول شکل های ادبی زندگی می کنیم، و نه دنیای شکل های ادبی تثبیت »یادآور می شود که 

اداره رهبری نقد و شده و چون این دنیای متحول شکل های تثبیت نیافته مدعیان فراوان دارد، ما در تربیت و 
 « انتقاد و فلسفه ادبی دچار بحران هستیم.

پاره ای از مباحث بخش نخست کتاب بدین قرار است: معنای درونی کردن مفاهیم تاریخی در ادبیات، نویسندگان 
ادبیات جدی، منهومه انقالب، نگاهی کوتاه به شعر حافظ، چهار عنصر اصلی شعر، رنسانس و خصایص ادبیات 

عر چند صدایی چیست، فروید و یونگ، انقالب و ادبیات، انقالب و رمان، سرنوشت شکل های ادبی، بررسی غرب، ش
 .ساختاری قصیده و اشاره ای به شاهنامه. بخش دوم کتاب نیز مدخلی است در تفسیر و تحلیل اشعار حافظ

 لینک دانلود رایگان کتاب

 / نشر دریچه5926چاپ اول/ سال 

https://yadi.sk/i/4PiGmSJSlpK6Sw 

 بازگشت به آغاز

https://yadi.sk/i/4PiGmSJSlpK6Sw
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انقالبی خندۀ تجّسم   پلیتسر، ژرژ 132   

 

 ژرژ پلیتسر، تجسّمِ خندۀ انقالبی
 شخصیتِ انقالبی مجار و نویسندۀ کتاب معروف اصولِ مقدماتیِ فلسفه ،György Politzerدربارۀ  

(5124-5169) 

 
 و سرکشی ی خنده نه انقالبی، ای خنده. مبارز و جسور ای خنده. بود خنده تجسم پلیتسر ژرژ که اند گفته اغلب"

 برای که ای خنده. آنارشیستی ای ه خند نه مارکسیستی، ای خنده. نگرانی و دغدغه از عاری و خیال بی تمرد

 .برهاند داشت، تاریخ محکومیت برای که هائی کوشش از را آن تا نشست می برلب کهنه دنیای تمسخر و تحقیر

 که ای خنده. بود فتح ی نشانه گشتاپو، و  پوشو های شکنجه علیرغم که تاریخی زنجیرهای ریش به ای خنده

 به منجر که وسیعی تهاجم جریان در پلیتسر ژرژ ،5120 فوریه نشست... در او لب بر اعدام، ی جوخه برابر در حتی

  .افتاد دام به شد، مارس و ژانویه های ماه در کمونیست 525 شدن زندانی

 نراند: بر زبان کالمی حتی شکنجه زیر که دهد می توضیح را او رفتار اینامه در او، همسر

 اگر که دادند قول او به و کارکند، فرانسه جوانان میان در اصالحات برای تا خواستند او از گشتاپو افسران بارها"

... شد خواهد برخوردار ای شادمانه و مرفه زندگی از ما خانواده و شویم می آزاد درنگ بی ما دو هر کند، چنین

 پاسخ که دکردن احضارش روزی بعد،. کند فکر پیشنهاد این به که دادند وقت روز هشت او به گشتاپو افسران

 را او صورت. داشت عادی حالتی. بیاید من سلول به دقیقه بیست که دادند اجازه او به تیرباران، از پیش .بدهد

 تیرباران، از پیش حتی. داشت جریان اش چهره در آرامش از موجی که انگاری. بودم ندیده درخشان چنان هرگز

 را خود زندگی شادمانه که بود این از من، با او های حرف. داد می قرار تاثیر تحت اختیار بی را آدم او متین رفتار

 خاک در دارد که آن از است خوشحال که ورزید می تاکید نکته براین بخصوص. کند می فرانسه و حزب تقدیم

 یقله در اصل، این که آنیم بر بود. ما برخوردار باالئی اهمیت از او برای مساله، و واقعیت این. میرد می فرانسه

 ماموریت موثرتری بازهم طرز به باید شوند، می بیشتر مدام که جوان روشنفکران. گیرد می قرار پلیتسر هایدرس

    ".کنند کامل باخت، جان خود آرمان راه در5120 مه ماه در که را قهرمان این

 بازگشت به آغاز   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%B1%DA%98_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%B1
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فلسفه مقّدماتی   اصول   133   

 

 اصولِ مقدّماتیِ فلسفه
 رگردان: جهانگیر افکاریژرژ پلیتسر/ ب

 

 تحصیلی دوره در پولیتسر ژرژ شاگردان از یکی که است یادداشتهایی حاصل «فلسفه مقدماتی اصول» رساله

 است.  میکرده تدریس پاریس کارگری ىدانشکده در استاد، را درسها این. است برداشته 519۰ی5191

 ماتریالیزم و مارکسیستی فلسفه تدریس ئولیتمس پولیتسر ژرژ: »مینویسد کتاب مقدمه در لوگوا موریس

 این فلسفه، این تدریس در دولت اعتناییبی و تحریفات برابر در. گرفت عهده به کارگری دانشکده در را دیالکتیک

 که کند فراموش تواندنمی کسی داشتند را کالسها این در شرکت افتخار که کسانی از. بود ایشایسته ىوظیفه

 را فلسفی خشک مطالب داشت تالش قدر آن که رفیقی و باوجدان دانشمند، سرشاد، رو، سرخ دمر این درسهاى

 در قهرمانانه پولیتسر و رسید فرا جنگ بزودی .داشت عمیق تاثیر شنوندگان در اندازه چه تا بسازد همه طبع باب

 ىدانشکده در را خود ىفهفلس ىدوره تدریس ساله هر که پولیتسر سپرد. ژرژ جان هیتلری گران اشغال برابر

 آن، متصدیان و حاکمه دستگاههاى سوء تلقینات برخالف که کردمی گوشزد همواره کرد،می تجدید کارگری

 او. پردازدمی مبارزه به خود های آرمان از دفاع برای که جا آن تا نیست آرمان از خالی ماتریالیست فیلسوف

 بهم باید چگونه را عمل و تئوری که داد نشان نیز و رسانید بوتث به خود کردن فدا با را ایام آن درسهاى

 ....«آمیخت

 لینک دانلود کتاب

 هفلسف ماتیِمقدّ اصولِ 
 بازگشت به آغاز

http://dl.lilibook.ir/2016/11/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87.pdf
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روز یک شاید 134   

 

 شاید یک روز
 پروانۀ مجد اسکندری )فروهر(/ برگزیدۀ اشعار

 
 "(وهرفرمجد اسکندری )پروانه "یاد های زندهای است از سرودهبرگزیدهشعر  559حاوی  "شاید یک روز"کتاب 

که بخش صفحه/   00۱هایی از سیمین بهبهانی، پرستو فروهر و علی دهباشی/ نشر جامعۀ ایرانیان در با یادداشت

گونه سیمین بهبهانی در یادداشت آغازین کتاب، این. اعهم آن با مضامین اجتماعی و سیاسی فراهم آمده است

 گاه هیچ اما گوید،می شعر که دانستممی آن از پیش. شدم آشنا قتلش ۀا شعر پروانه فروهر پس از فاجعب»نوشته: 

 عشق، را او شعر اصلی ۀبهانی در این یادداشت سه درونمایبه« د.بو فروتن که بس بودم نشنیده خودش زبان از

در قتلهای  و همسرش داریوش فروهر پروانه اسکندری. است برشمرده آزادی و حق راه در مبارزه و پرستیوطن

 طعه قطعهقتوسط خفاشان کوردل وزارت اطالعات ایران در منزل مسکونی خود  59۰۰در پاییز سال زنجیره ای 

  :استشده سروده  "مصد محمّد دکتر " مرگِشعری است که به مناسبت سال "میداُ نگرِای س". شدند

مید/ اُ گزند/ غم از تو دور/ ای تهمتن، استوار، پدر/ این سنگرِتو بی لند/ نامِسربُ سالم ای شکوهمند/ ای صبحِ

کنم/ با نامت ای اش را/ آغاز میال/ بیدار بدهم صَهای شور/ سر میواژهلتو نور/ گُ ۀای سخت، ای صبور/ از قلّ

سیراب  ،رورمهر/ سرمست از غُ ابرها/ در بارگاهِ آفتاب/ بر بالِ ر از ستاره/ سرم تاجِکنم/ دستم پُپدر/ پرواز می

دگر نبرد/ بار دگر  کنم/ بارِتو/ آغاز می خوبِ نهم بر آن/ با نامِکشم به هر ستاره و پا میروش/ سر میاز خُ

 رود.سُ

 دانلود رایگان کتاب

 بازگشت به آغاز

http://dr-mosadegh.persiangig.com/p-foroohar.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C#.D8.A7.D8.B4.D8.B9.D8.A7.D8.B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C#.D8.A7.D8.B4.D8.B9.D8.A7.D8.B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C#.D8.A7.D8.B4.D8.B9.D8.A7.D8.B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C#.D8.A7.D8.B4.D8.B9.D8.A7.D8.B1
https://fooji.ir/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1.pdf
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 آذین و عاشورپورشایسته برای بهیادمانی 
  آذیندر خانۀ به با صدای گرم کاوه اعتمادزاده "فمج فمج"تصنیف گیلکیاجرای 

 یاد عاشورپور بر پایۀ ملودی گیلکی از زنده /"تاسیان"قطعۀ موسیقی 

 
 آهنگساز: نوید دهقان/ تنظیم برای کوارتت کمانچه

 نیلوفر شهبازیو  خردمند مهرداد آلتو: کمانچه نوازندگان ی/شرافت پارسا و هستی سارا کمانچه: نوازندگان

مشاهده کلیپ اجرای تصنیف در کانال تلگرامی سپهر به آذین

 
https://t.me/etkaveh/494 

خانۀ به آذین به ضرورت حفظ جلب توجه همگان به این کلیپ با هدف زنده نگاهداشتن یاد به آذین بزرگ و 
 مثابه یادمانی از روشنفکران پیشرو و خدمتگر میهن عزیزمان ایران تهیه و انتشار یافته است.

 در ادامه... -آذین برگرفته از کانال سپهر به -متن گیلکی و برگردان فارسی تصنیف 

 بازگشت به آغاز

 

https://t.me/etkaveh/232
https://t.me/etkaveh/232
https://t.me/etkaveh/232
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 گیلکی –متن ترانۀ فمج فمج 

  
 (5926دی  44 - 5416بهمن  52 )خروسخوانِ اُمید  -احمد عاشورپور

 

 فمج فمج

 لب روخانه  شبان ماتاب  بیا دکف را فمج فمج

 گپ بزنیم   کر تنها و تک   ایجا  تایی دو  بینیشینیم

 انار گول گوالن  دیم تی   یار زنه ول شبان چوم تی

 من بگم چی کر زولفانا تی

 کر  شبان ماتاب   زولفان ته جی دیل می  بوبو
 پریشان

 نزن شانه کر زولفانا تی

 صفا چی داره  لبان روخانه   بیا دکف را شبان ماتاب

 ... تنها و تک  اویا تو و من

 بایی ویجا می شبان ماتاب  بدایی وعده روزان او مرا

 امرا می کر  جفا تو نوکون

 خانه تی من  کر جان می اوی   ایم و ایم  فمج فمج

 عاشقانه   ایشاره زنه   چوم قشنگ تی  دینم دینم

 شکری تو نگم عسل   نازکتری گول برگ جه

 ... سوسن گول شیزین جان می

 انار گول گوالن دیم تی   یار زنه ول شبان چوم تی

 من بگم چی کر زولفانا تی

 ایمسال تره من هینم/ گوشوار گوش تی طال مثقال سه
 بهار

 یار ... نازنین  قوربان قد تی

 بایی ویجا می شبان ماتاب   بدایی وعده روزان او مرا

 یار نازنین   قوربان قد تی

 بازگشت به آغاز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1
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 دان فارسیبرگر -متن ترانۀ فمج فمج 

 
  ( 5921خرداد  56 – 5419دی  49) جانِ شیفتۀ ادبیاتآذین(، محمود اعتمادزاده )به

 

 بیا پاورچین پاورچین،

 می گپ و نشینیم می رودخانه، تابی، کنارمه شبی
 تو و من تنها ، زنیم

 یار! زند، ای می بر  چشمانت ها شب

 انار ،گل ماند می گل به ات چهره

 !دختر ای.. من بگویم چه را موهایت

 مهتابی... شبی ، در شده پریشان تو زلف چون من دل

 نزن... شانه را موهایت !یار

 ،رودخانه کنار بیا مهتابی شبی

 تو، تنها، و من بودن است صفایی چه

 .آیی می من نزد مهتابی شبی که کردی وعده روزی

 دختر! ای نکن جفا

 دختر ،های آیم می و آیم می پاورچین پاورچین
 نازنین!

 تو خانۀ تا آیم می

 کند می اشاره من به زیبایت چشمان بینم می
 ،عاشقانه

 شکری! خود تو نه هم گلی، عسل برگ از نازکتر

 سوسن شیرینم، گلِ جانِ یا

 مثقال، سه خرم می طال گوشواره برایت بیاید که بهار

 نازنینم قدت، یارِ قربانِ ای

 بیایی، من نزد مهتابی شبی که کردی وعده روز آن

 نازنین یار قدت، ای قربان

بازگشت به آغاز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87


5911 / بهمن15ل/ سال دوّم/ شمارۀ دورۀ اوّ دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا    

نسین عزیز زادروز مناسبت به 138   

 

 عزیز نسینبه مناسبت زادروز 
 ادبیات طنز جهانیکی از استثناهای 

 
در نزدیکی استانبول در  5151دسامبر  05عزیز نسین در 

ای تنگدست به دنیا آمد و در محیطی مذهبی با خانواده

  .پرورش سنتی بار آمد

. او نام "عزیز "بود و نام پدرش  "مهمت نصرت"اسم او 

) به ترکی به معنی کی هستی(  "نسین"با افزودن پدر را 

و آن را به معروفیت  تعار انتخاب کرده عنوان نام مسب

  .جهانی رساند

نوشته، سرآغاز  51۰2ای که در سال نامهاو در زندگی

 :زندگی خود را با طنزی گویا بیان کرده است

سالگی از یکی از روستاهای آناتولی به  59پدرم در «

استانبول آمد. مادرم هم وقتی خیلی بچه بود از روستای 

ه استانبول آمد. آنها مجبور بودند سفر دیگری در آناتولی ب

کنند تا یکدیگر را در استانبول ببینند و با هم ازدواج 

کنند تا من بتوانم به دنیا بیایم. دست خودم نبود، به 

ترین همین خاطر در زمانی بسیار نامناسب، در کثیف

در جای  5151روزهای جنگ جهانی اول یعنی سال 

ی، متولد شدم. آنجا ییال  بسیار بدی به نام جزیره هیبل

پولدارهای ترکیه در نزدیکی استانبول است و از آنجا که 

های فقیر زنده بمانند، ما هم توانند بدون آدمپولدارها نمی

 ».کردیمدر آن جزیره زندگی می

 : عزیز نسین می گوید

نویس شوم. در ارتش، از بچگی آرزو داشتم نمایشنامه «

خانه و تانک داشتیم اما واحد نهام، توپواحدهای پیاده

نویسی وجود نداشت. بنابراین به دنبال راهی نمایشنامه

 5122جا بودم و سرانجام در سال برای خارج شدن از آن

 ».از ارتش آزاد شدم

نسین از اوان جوانی ذو  طنزگویی و استعداد 

سرایی داشت و خیلی زود قلم به دست گرفت و داستان

ها فرستاد. از کودکی رای روزنامهاولین مطالب خود را ب

رنج و اندوه را شناخته بود و بزرگترین هنر را در این 
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دانست، که دردهای زندگی را به حالت شوخی و به می

  .شکل دلنشین بیان کند

از بچگی آرزو داشتم مطالبی بنویسم که « :گویدنسین می

اشک مردم را در آورد. با همین هدف داستانی نوشتم و 

ای فرستادم. سردبیر مجله آن را درست ا برای مجلهآن ر

نفهمید و به جای گریه کردن، قاه قاه خنده سر داد، ولی 

هایش را پاک کند بعد از کلی خندیدن، مجبور شد اشک

ها برای ما و بگوید: عالی است. باز هم از این داستان

 ».بنویس

های عادی نسین در بیان طنزآمیز مشکالت روزمره و رنج

زندگی، سبکی ماهرانه و منحصر به فرد داشت که هر روز 

 .طرفداران بیشتری پیدا کرد

تر چیزهایی که برای خوانندگان کارهایم به بیش :میگوید

خندیدند. حتی بعد از آن ها نوشته بودم، میگریاندن آن

دانستم طنز که به عنوان طنزنویس شناخته شدم، نمی

. طنزنویسی را با انجام دانمیعنی چه. حتی هنوز هم نمی

پرسند ها یک جوری از من میدادنش یاد گرفتم. خیلی

طنز چیست که انگار طنز یک نسخه یا فرمول دارد، تنها 

دانم این است که طنز موضوعی جدی چیزی که من می

 .است

بود.  "جدی"به راستی هم طنزنویسی برای نسین بسیار 

سرشان  "خیشو"افتاد که او معموال با کسانی در می

گرفتند. بارها دستگیر شد شد و کینه او را به دل مینمی

و به زندان افتاد؛ سردمداران نه تنها قلم او را سانسور و 

نامش را منع کردند، بلکه به دنبال نابودی خودش بودند. 

تردید به تحریک محافل امنیتی بود که همکار و رفیق بی

. نسین از الدین علی به قتل رسیدنزدیک او صباح

سال از زندگی  ۰سوءقصد جان سالم به در برد اما نزدیک 

 .را در گوشه زندان گذراند

 !طنز به مثابه یک سالح

عزیز نسین با طنزی صادقانه و در عین حال شجاعانه به 

رود، از حق مردم افتاده و ضعیف دفاع دفاع از حقیقت می

د کند و ارباب زر و زور را به باد طعنه و ریشخنمی

ها را به نقد ها و نابرابریگیرد، با زبانی تندوتیز نارواییمی

  .دهدکشد و با شجاعت عامالن آنها را نشان میمی

بیش از هر چیز دستگاه اداری، مقامات خودپسند و 

مدیران زورگو، دولتمردان بیشرم و زمامداران فاسد هدف 

 .گیرندی او قرار میطنز بیرحمانه

فت که، با دموکراسی سست و نسین به زودی دریا

ای بند در کشوری مانند ترکیه، حرفههای نیمآزادی

قدرت در دست کسانی بود   .پرخطر انتخاب کرده است

دادند. او برای گویی را با داغ و درفش پاسخ میکه حق

شدند، دفتر کرد که هر روز توقیف میهایی کار میروزنامه

 .شدشیده میرفت یا به آتش کآنها به تاراج می

بار به دادگاه  055عزیز نسین در طول زندگی بیش از 

 .احضار شد

اش در شرایطی که نسین با طنز گیرا و گزنده

بار به  055ترین نویسنده ترکیه شده بود، بیش از محبوب

 .دادگاه احضار شد

عزیز نسین در بیشتر زمینه های ادبی قلم زده است. اما 

عی اختصاص دارد. او در آثار او اغلب به طنز اجتما

مصاحبه ای از طنز متعهد و مسئول بحث می کند و می 

معتقدم فقر و محرومیت بیش از عوامل دیگر »  :گوید

موجب بروز طنز می شود. طنزپرداز باید به طبقه 

اجتماعی خود واقف باشد و برای رفع دردها و آالم مردم 

 «.طبقه خود بنویسد

خود به هجو دیوانساالری و  عزیز نسین در بسیاری از اثار

نابرابری های اقتصادی در جامعه ترکیه می پردازد و 

او  .مردم با خواندن این آثار با او همذات پنداری می کنند
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همیشه دغدغه اندیشیدن مردم را داشت. در همه کتاب 

هایش روی جهالت و نادانی تاکید دارد و با زبان طنز 

  .دمردم را تشویق به فکر کردن می کن

 )پسر نسین( را مرکز انتشاراتی آتش 15او اواخر دهه 

 .به معنی بیندیش گذاشت« دوشون»تاسیس و نامش را 

 نسین به خاطر داستان ها و سروده هایش 

به  51۰0در سال   .موفق به دریافت جوایز جهانی شد

پیشنهاد همسرش مرکز وقفی عزیز نسین را بنا نهاد. این 

کودکان بی سرپرست را تحت مرکز ساالنه تعدادی از 

 پوشش خود قرار می دهد.

  .دبوهم عزیز نسین فعال سیاسی 

پس از کودتای نهامی کنعان اورن در سال 

روشنفکران ترکیه با سرکوب سنگینی مواجه 51۱5

عزیز نسین تعدادی از روشنفکران را با انتشار   .شدند

درخواست روشنفکران با امضا قابل توجه نویسندگان از 

له یالچین کوچوک، کوکوت بوراتاو، عاتیف یلمازو جم

مورات بلگی برای شورش علیه دولت نهامی هدایت کرد. 

او دو بار رئیس اتحادیه نویسندگان ترکیه بود، بار اول از 

 .51۱1تا  51۱۰و بار دوم از  51۱5تا  51۰1

 .نسین منتقد اسالم هم بود

ن او ترجمه رمان جنجالی سلما 5115در اوایل دهه 

را شروع کرد . این امر خشم  "آیه های شیطانی "رشدی 

سازمان های اسالمی را ، که در سراسر ترکیه محبوبیت 

کسب کرده بودند بر انگیخت، که برای ساکت کردن او 

 .تالش کردند

در  یدر حین شرکت در فستیوال 5119جوالی  0در 

رابطه با فرهنگ علوی درشهر سیواس، اوباش سازماندهی 

ز سوی اسالمگراها در اطراف هتل مادیماک گرد شده ا

جایگزین شرکت کنندگان در فستیوال به مرور آمدند و 

شدند. مزاحمان پس از ساعت ها محاصره ، هتل را به 

تش طبقات آاتش کشیدند. پس از آن که شعله های 

تش نشانی آپایین هتل را غر  آتش کرد، ماشین های 

ند و عزیز نسین و برای نزدیک شدن به هتل تالش کرد

 .بسیاری ا ز میهمانان هتل گریختند

کشته در هتل تش سوزی آنفر در اثر  9۰ متاسفانه اما

شدند. این واقعه که به قتل عام سیواس معروف است، 

حقو  بشر در ترکیه در آن زمان کار شامل سانسور و 

مختل شد. آن واقعه شکاف بین مسلمانان بنیاد گرا و 

عزیز  .تلقی می شدند ژرفت تر کرد کسانی را که کافر

نسین آخر عمر خود را وقف مبارزه با بنیادگرایی مذهبی 

 .کرد

بر اثر سکته قبلی از دنیا  5111عزیز نسین در سال  

وصیت کرده بود او را بدون هیچ مراسمی در بخش  . رفت

نامعلومی از محوطه مرکز وقفی اش دفن کنند که 

 .بازماندگانش چنین کردند

*** 
 

 !بدان که تنهایی

 زنیوقتی کلید برق را می

 شنویو صدای تیک آن را می

 بدان که تنهایی

 خوابوقتی در تخت

 توانی بخوابیاز صدای قلب خودت نمی

 بدان که تنهایی

 جودهایت را میها و کاغذوقتی که زمان کتاب

 شنویو تو صدایش را می

 بدان که تنهایی

 بردروزهای قدیم میاگر صدایی از گذشته تو را به 

 بدان که تنهایی

 و تو بی آن که قدر تنهایی را بدانی

 دوست داری خود را خالص کنی

 اگر این کار را هم بکنی

 .تنهایی باز تک وُ

 بازگشت به آغاز
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 / داستانکما چطور کودتا کردیم؟
 عزیز نسین/ برگردان: رضا همراه

 طرات یک مُرده()برگرفته از کتاب خا

 !فرجام ترکیه، خالی از لطف نیستخواندن این داستان طنز، بعد از ماجرای کودتای بی

 
بایست مصدر کار اگر شانس یاری می کرد امروز ما می

اش تقصیر شانس شه گفت همهباشیم. البته نمی

 است، خود ما هم در این جریان مقصریم!

گرفت. افسوس  تمام کارها به راحتی آب خوردن انجام

که ما نتوانستیم خبر این موفقیت را به اطالع 

در آمد ” گند کار” هموهنان برسانیم. به همین جهت 

 و چیزی نمانده بود سرمان هم باالی دار برود!

باز هم صد هزار مرتبه شکر که پیمانه عمرمان پر 

نشده بود و از مهلکه جان سالم بدر بردیم. یک نفع 

فهمیدیم تا یک ملت آماده  :بزرگ هم نصیب ما شد

پذیرش انقالب نباشند و از ته قلب به تغییر رژیم 

خورد و تا رضایت ندهد کودتا به هیچ دردی نمی

هرکجا هم که پیش رفته باشد به محض اینکه با 

 باور اگر دهد!مانعی برخورد کند فورا تغییر مسیر می

 :بشود باورتان تا کنید گوش ما سرگذشت به ندارید

چند نفر رفیق و دوست صمیمی و متحد بودیم که ما 

خوشی زیر دلمان زده بود. با اینکه همه ما صاحب 

مقام و خانه و زندگی مرفهی بودیم تصمیم گرفتیم 

انقالب کنیم و قدرت را به دست بگیریم و خودمان 

همه کاره بشویم! تمام جوانب امر را رسیدگی کردیم. 

راه حل تمام نقشه کامل انقالب را طرح کردیم، 

مشکالت را بروی کاغذ آوردیم، کار و مسئولیت هریک 

ها از ترین مسئلهاز رفقا را مشخص ساختیم، کوچک

توانم ادعا نهر ما دور نمانده بود. با کمال اطمینان می

هایی که انقالب کنم در سرتاسر تاریخ و در میان ملت

اند مال هیچ کدامشان مثل مال ما حساب شده و کرده

 ون اشتباه انجام نگرفته است.بد

ما فقط یک اشتباه کوچک کرده بودیم، آن هم روز 

انقالب بود! اگر به تقویم نگاه کرده بودیم یا به گزارش 

دادیم، روز اول زمستان را هواشناسی رادیو گوش می
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رود برای روز انقالب که امکان ریزش برف و باران می

بیاید! به کردیم که این افتضاح پیش انتخاب نمی

قدری حواس رفقا پرت بود که حتی یک تلفن به 

مدیر هواشناسی نکردیم تا از وضع هوا مطلع بشویم. 

دانم اطالع دارید یا نه، در شهر ما به محض اینکه نمی

آید تمام کارها مختل چند دقیقه برف و باران می

گردد، آب و بر  قطع شود، عبور و مرور قطع میمی

افتند، برنامه رادیو و تومبیل از کار میشود، قطار و امی

 خورد.ها به هم میکار تلفن

بدبختانه انقالب ما با همچه روزی مصادف شد! اگر ما 

در امر انقالب تجربه داشتیم و چند بار تمرین کرده 

بودیم به جای روز اول ماه زمستان، هفته وسط 

کردیم، در ایام تابستان شهر ما تابستان را انتخاب می

های ها و ییال خیلی خلوت است، بیشتر مردم به باغ

ای کارمند دون پایه و روند، فقط عدهاطراف می

شان را کار جزء و آنها که خرج زندگیتعدادی کاسب

مانند، چون این آورند توی شهر میروز به روز درمی

عده کاری به کار دیگران ندارند و از طرفی تصرف 

است، در چنین موقعیتی تر ادارات و مؤسسات آسان

تواند انقالب بکند! هرکس ولو برای تفریح هم باشد می

فرمایید که ما همه چیز را نقطه به نقطه مالحهه می

حساب کرده بودیم فقط حساب باران را فراموش کرده 

آید، آه از نهادم بودیم. هنوز هم هر وقت به یادم می

مق ما چقدر اح»گویم: شود. با خودم میخارج می

 «بودیم که چنین موقعیت خوبی را از دست دادیم!

اینجانب ستوان ابوالحجاب چون صدایم خوب بود زیر 

نهر سرهنگ ابن وال مأمور تصرف رادیو شدیم. نوید 

حسین ادل و ژنرال المات زکی به اتفا  سه نفر از 

سربازانشان مامور بودند رستوران حسنی لذت را 

اتفا  چهار نفر از تصرف کنند، سرگرد مردبانی به 

 رفقایش میبایست پستخانه را تصرف کنند.

خانه هم به عهده اکیپ ژنرال خیام محول تصرف سالخ

شده بود. خالصه ما قبل از انقالب جاهای خوب و 

اماکن پر درآمد را بین خودمان تقسیم کردیم. 

حمداهلل کور که قبال افسر رکن چهارم بود و دو سال 

مامور تصرف زندان گردید  پیش بازنشسته شده است

تا اگر انقالب ما شکست بخورد و دستگیر شویم، قبال 

جاهای خوبی در زندان برای ما تهیه نمایند. دنبال 

گشتیم که برای چند نفر رفیق و دوست صمیمی می

 تصرف سایر ادارات بگماریم.

 سرگرد شهاب الجناب گفت :

 تصرف بیخودی چرا نمیخوره درد به که اداراتی –

ای ندارند! دو و شهرداری استفاده مالیه ادارات کنیم؟

ماه، سه ماه، حقو  کارمندهاشون عقب می افته، 

اونوقت ما بریم کلی وقت صرف کنیم و زحمت بکشیم 

تصرفشان کنیم بخاطر چی؟ به عشق کی ؟ اداره آمار 

 که اصال قابل بحث نیس . . . اسم اینها را خطا بزنین .

 ژنرال المات زکی گفت : همه موافق بودند فقط

 چرا اصال پوشیدمی چشم ها اداره این از که شما –

 کنید؟ می انقالب

ولی هیچ کس به حرفش توجه نکرد و پیشنهاد 

 سرگرد شهاب الجناب با اکثریت آراء تصویب شد.

قبل از هر کاری الزم بود نهر مقامات آمریکا را در باره 

که اگر  انقالب جویا شویم . این را میدانستیم

ها نهر موافق نداشته باشند زحمات ما آمریکایی

بیفایده است. به همین جهت هیئتی را انتخاب کردیم 

که پیش سفیر آمریکا بروند و موافقت ایشان را جلب 

 نمایند!

اسم من هم جزء چهار نفری که انتخاب شدند درآمد. 

دانستم رفقا مرا به نام سخنگو چون زبان انگلیسی می

ردند و قرار شد من به نمایندگی هیئت با تعیین ک

 سفیر صحبت کنم.

وقتی وارد سفارت آمریکا شدیم، دیدیم پنج شش نفر 

دیگری هم به فکر افتاده باشند انقالب کنند. جناب 

سفیر با روی خوش از ما استقبال کرد. من شروع به 

چینی وقتی خواستم اصل صحبت کردم بعد از مقدمه

شدم که کلمه انقالب را به مطلب را بگویم متوجه 

 امانگلیسی فراموش کرده
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سفیر با دهان باز منتهر ” ای داد، بیداد، تکلیف چیه!“

بود ببیند منهور ما از این مالقات چیست و من 

درمانده و ناراحت توی مغزم دنبال کلمه انقالب 

گشتم! هرچه زور زدم کلمه انقالب یادم نیامد از می

لفبای خارجی بلد نبودند تا رفقا پرسیدم، هیچکدام ا

چه برسد به کلمه انقالب. مشت دستم را در هوا تکان 

خواستم به آقای دادم و با اشاره چشم و ابرو میمی

خواهیم انقالب بکنیم. سفیر بفهمانم که امشب می

آقای سفیر اول موضوع را اشتباه فهمید و به گمان 

ی با کنیم خیلی عصبانی شد ولاینکه به او توهین می

هزار ضرب و زور بهش فهماندیم که منهور بدی 

نداریم و باالخره هم اصل قضیه را بهش حالی کردیم 

 و نهر او را خواستیم!

 سفیر گفت:

 شما از و هستیم شما پشتیبان ما شدین موفق اگر –

 از مجبوریم ما بخورین شکست اگر کنیم، می حمایت

 .کنیم حمایت فعلی حکومت

قرارمان تمام شد از سفارت بیرون  بعد از اینکه قول و

آمدیم و بالفاصله کارمان را شروع کردیم. دسته ما 

بدون اینکه با مقاومتی روبرو شود استودیو رادیو را 

تصرف کرد. قرار ما این بود که بعد از تصرف رادیو 

کارها را آماده کنیم تا سایر رفقا هستم وظایفشان را 

ز رادیو پخش شود. انجام بدهند و خبر شروع انقالب ا

ده دقیقه گذشت از رفقا خبری نشد، نیم ساعت شد، 

 یک ساعت، دو ساعت هم گذشت خبری نرسید.

 نگران شدیم به جناب سرهنگ ابن وال گفتم :

 .ما سراغ میان هم االن و گرفتن را رفقا البد –

 لرزید جواب داد:جناب سرهنگ که مثل بید می

 اینجا بپرسن ما از و بیایند دولتی نیروهای اگر –

 –کنین چی جواب بدیم؟ چکار می

صحیح میفرمایید قربان، ما هیچ فکر این مشکل را  –

 نکرده بودیم.

 جناب سرهنگ گفت:

 .رسید من بنهر حلی راه –

 قربان؟ چی –

کنیم به مارش زدن و اگر کسی آمد شروع می –

 سرود خواندن.

 .نیستم بلد موزیکی نوع هیچ بنده قربان –

 رهنگ خندید:جناب س

من بلدم؟ اگر کسی آمد باید وانمود کنیم  مگه –

 زنیم.داریم موزیک می

ها را گشتیم . یک شیپور و یک ویلن و یک توی اتا 

جاز و چند تا وسائل موزیک که اسمشون را 

دانستیم پیدا کردیم. یکی از سربازها شیپور خوبی نمی

 داد.میزد و به بقیه هم یاد می

 گفتم:به جناب سرهنگ 

کنن؟ چرا ف ببرید ببینید رفقا چکار میتشری قربان –

 هیچ خبری ازشون نیست؟

جناب سرهنگ که گویا منتهر این پیشنهاد بود، مثل 

بر  از استودیو بیرون رفت، دیگر هم خبری ازش 

نرسید، رفت که رفت. دو ساعت دیگر گذشت، وقتی 

دیدم خبری از سرهنگ نشد یکی از سربازها را 

بره خبر بیاره. اونم رفت و دیگه برنگشت. کم  فرستادم

 کم دچار ترس و وحشت شدم.

با خودم گفتم: نکنه گند کار در آمده و ما اینجا فارغ 

از همه چیز نشستیم و مفت و ارزان سرمان باالی دار 

بره؟ بهتر از همه اینه که زودتر برم به حکومت اطالع 

 بدم یک عده میخواهند انقالب کنند.

 فکر بودم که سرگروهبان آمد و گفت: توی این

 میده نشون برنگشتن و رفتن که اینا سروان جناب –

 میکرفن هم جنابعالی بهتره کردن انقالب سایرین که

 و شده انقالب بدهید اطالع مردم به و کنید باز را

 !بیاید بر مقاومت صدد در نباید کسی

 جواب دادم :

 آسونه، لیخی رادیو در حرف این گفتن!سرگروهبان –

ش را بکن اگر رفقای ما را دستگیر کرده فکر اما

 اس.باشند، اعالم این خبر از رادیو چقدر مسخره

 سرگروهبان قانع شد و گفت:
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 !شماس با حق میفرمایین، صحیح –

 گفتم:

 یک نشد خبری اگر میکنیم، صبر دیگه کمی یک –

 هم هابر  نگذشت چیزی. گیریممی تماس جوری

ترین کوچک کوچه توی دویدم افور شد، خاموش

روشنایی در سرتاسر شهر نبود، نه ماشین و نه وسیله 

 ای.نقلیه

پیاده رفتم ساختمان مرکزی انقالب. سرهنگ ابوالفتح 

 خان آنجا بود پرسیدم :

 خبر؟ چه سرهنگ جناب –

 جواب داد :

 اون یه آسونی این به انقالب دانستممی من اگر –

دفعه  یک و کردممی بانقال بودم ستوان که موقع

 شدم!ارتشبد می

 پرسیدم :

 این؟کرده چکار امشب حاال –

 شان را دستگیر کردیم!جواب داد: همه

 !کردین؟ دستگیر را کسانی چه –

 امشب خواستندمی ما از غیر هم ایدیگه اکیپ یک –

 فهمیدیم ما بشه خبر دولت اینکه از قبل کنند، انقالب

که خبر  نکشید طولی.  یمکرد دستگیر را شانهمه و

اند انقالب آوردند در آن شب چهار گروه میخواسته

 کنند.

 به سرهنگ گفتم:

 ندادین خبر ما به چرا کردین تمام را کارها که شما –

 برسونیم؟ عموم اطالع به رادیو وسیله به را جریان

 سرهنگ جواب داد:

 .بدیم خبر بهتون نداشتیم وسیله –

 می زدید! تلفن-

 .کنهنمی کار ها نتلف –

 !کردینمی قطع را تلفن هایسیم نبایستی شما –

 و آمده باران قطره چند ،عصر نکردیم قطع ما –

 !شده پاطی قاطی هاسیم

 .دادمی خبر فرستادینمی ماشین با را یکی خب، –

 روزی چه به هاکوچه آمده باران بینینمی مگه –

 راه تونهمی چطور ماشین الی و گل این توی افتاده،

 بره؟

 پرسیدم:

 که بدیم خبر ملت به جوری چه ؟ کنیم چکار پس –

 ؟ کردیم انقالب ما

 هایش را باال انداخت و جواب داد :سرهنگ شانه

 من از هستی تبلیغات مسئول تو دونم،می چه –

 .بده انجام را خودش کار باید هرکس! پرسی؟می

این خبر برگشتم به استودیو . . . تا به وسیله رادیو 

مهم را به اطالع عموم برسانم. توی راه با سرگرد 

های خیراهلل برخوردم. بیچاره برای اینکه بتونه توی گل

هاشو به دستش گرفته چسبناک کوچه راه بره پوتین

 رفت.بود و هن و هن کنان راه می

 ما را که دید گفت: 

 تو را خدا نگاه کن به چه روزی افتادیم . –

 پرسیدم :

 هستی؟ قسمت کدام مأمور تو –

 با خنده جواب داد:

 دیدم رسیدم وقتی ولی بودم بانک تصرف مامور من –

 دیدم نیس، هااسکناس از خبری و یهخالی صندو 

 همین به.  کنیم تصرف را اونجا دارم فایده چه دیگه

 هم اونجا! کنم تصرف را دارایی اداره رفتم جهت

 چه بینم به ستاد دفتر برم خواممی …نبود چیزی

 ت.خبرهاس
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کنان رفت و من هم سرودخوانان بطرف سرگرد ناله

ایستگاه رادیو راه افتادم. سرگروهبانی که مامور 

اش سر دانم از تنهایی حوصلهحفاظت رادیو بود نمی

رفته و یا خوابش گرفته بود که بدون اینکه درها را 

 قفل کنه استودیو را به امان خدا رها کرده و رفته بود.

ها را روشن کردم و میکروفن را به دستم دستگاه

دارم در حالی که سعی می گرفتم و با صدای زنگ

 کردم شادتر و پرطنین باشد شروع به صحبت کردم:

هموطنان گرامی! ملت قهرمان! به همت جمعی از » –

افسران رشید و مردمان روشنفکر میهنمان کشور از 

چپاول دست یک عده غارتگر که منابع شما را 

 «کردند نجات یافت.می

با حرارت زیادی مشغول فریاد کشیدن و تبلیغ کردن 

 بودم که سرگرد خیراهلل از در وارد شد و گفت:

 باران بینینمی مگه نکن، خسته را خودت بیخود –

 پخش صدا و کرده پیدا اتصالی هادستگاه یاد،می

  شه.نمی

 بدیم خبر مردم به جوری چه کنیم؟ چکار پس –

توانیم به تک تک هموطنان نامه ینم کردیم؟ انقالب

 !کردیم انقالب ما  بنویسیم و بگیم

 سرگرد خیراهلل جواب داد:

 کنهمی کار شما تلفن اگر ببین. . .  بهتره تلفن باز –

 تلفن هم دیگران به بگو بهشون و بده خبر رفقا به

 .بزنن

ن آلودی از آشماره یکی از رفقا را گرفتم. صدای خواب

 طرف سیم گفت:

 بفرمایید! –

 گفتم:

 اینجا کمیته انقالب است! –

 طرف پرسید:

 ای؟ کمیته چه چی؟ –

 گفتم :

 .کردیم انقالب ما –

 آلود جواب داد:مرد خواب

  بود وقت خیلی. باشین زنده. باشه راضی ازتون خدا –

 چیه؟ اسمتان جنابعالی. بودیم خبر این شنیدن منتهر

 گفتم:

ه خوبی انجام ب انقالب. هستم جابابوالح ستوان –

 کنم به سایرین هم خبر بدین!شده. خواهش می

 مرد خواب آلود پرسید :

 کجاس؟ اونجا –

 .رادیو ایستگاه اینجا –

 جنابعالی کی هستید؟ –

 آلود جواب داد:مرد خواب

 بهت یاممی االن همین. هستم شهربانی رئیس من –

 .رهدا ایمزه چه کردن کودتا کنممی حالی

طوری یکه خوردم که گوشی تلفن از دستم افتاد و 

کردم و اگر سرگرد خیراهلل اونجا نبود غش می

 افتادم!می

 سرگرد خیرالیه پرسید:

 چیه؟ موضوع –

 جواب دادم:

 می دستگیر را ما میان االن که یرو در باش زود –

 .کنن

 آخه کی بود؟ چی شد؟ –

 گفتم :

 خانه به دوستم یجا به. کرده پیدا اتصالی هاتلفن –

 رئیس شهربانی تلفن کردم !

جناب سرگرد از شنیدن این موضوع پاهایش آشکارا 

به لیرزه افتاد. زیر بغلش را گرفتم و رفتیم بیرون تا 

 ها بود پنهان شدیم.صبح زیر پلی که آن نزدیکی

فردا صبح رفتیم سر کارمان . طولی نکشید که رئیس 

 گفت: اداره مرا به اطاقش احضار کرد و

 

های مخفی رسیده اگر ه از سرویسک اخباری –

کردند و دیشب باران نیامده بود یک عده انقالب می

 گرفتند.دولت را به دست می

 گفتم:
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 توقیف زودتر را هاانقالبی بفرمایید دستور قربان –

 .کنیم

 رئیس جواب داد :

 خودمان روی به نباید …نیس درست …نه –

بالها نجات  این از را ما و ننبک انقالب بگذار …بیاریم

بدهند . فقط چیزی که هست هواپیماها حاضر باشه، 

ها را هم آماده کنید ارز کافی هم تهیه کنید گذرنامه

 تا اگر کسی انقالب کرد، ما زودتر فرار کنیم.

گذرد . ملت خوب ما هنوز از آن تاریخ پنج سال می

 خبر ندارند که پنج سال پیش قرار بود این دولت

سرنگون بشه، حیف که باران آمد و کار ما را خراب 

 کرد.

ایم، تصمیم داریم در فرصت ما هنوز هم منصرف نشده

مناسبی انقالب بکنیم اما این بار اشتباهات قبلی را 

 نخواهیم کرد.

اوال در ایام تابستان کودتا خواهیم کرد، ثانیا به رؤسا و 

تر وسائل مقامات عالی قبال اطالع خواهیم داد که زود

 فرارشان را فراهم کنند!

 

*** 

 

 

 

 

 بازگشت به آغاز
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 ملی چهرۀ یادی از سرهنگ سخایی، یک
یاران وفادار افسران میهن پرست و ، از (5994ـ  5416کاشانی ) سخایی سیدمحمود سرهنگ شهید 

 .کرمان برگزیده شد دکتر محمد مصدق بود که از جانب وی به ریاست کل شهربانی

 

 دارد قرار قدیمی خیابانی تهران؛ حافظ خیابان نزدیکیِ در

 را او کسی کمتر که «سخایی سرهنگ خیابان» عنوان با

 با و توانمند افسر سخایی، محمود سرگرد شناسد.می

 و بود کشور سرآمدان از یکی تیراندازی در پیاده، استعدادِ

 در ایران حضورِ یدوره اولین در ملی تیم عضو عنوان به

 سخایی. داشت حضور[ لندن 512۱] المپیک مسابقات

 تالشش یهمه ارتش به ورود از پس و بود دلسوزی افسر

. گرفت کار به ارتش مالی و اداری فساد با مبارزه برای را

 همراهی هاایتوده با مدتی زمانه، و محیط شرایطبنابه

 زمانی کوتاه از پس و بود روزبه خسرو دوستان از و کرد

 شد. مصد  محمد دکتر یشیفته

 محافهان گروه ریاست که شد موجب او باالی هایتوانایی

 کودتا از پیش هایماه در. شود سپرده اوبه مصد  دکتر

 گرفتن برای پرسیهمه یآماده را کشور مصد  دکتر که

 یهمه با هم مخالفانش کرد،می شاه غیرقانونی اختیارات

. کردندمی پشتیبانی شاه از و ایستاده ابرشبر در توان

 و بود مخالف هایچهره همین از یکی بقایی مهفر

 از یکی کرمان شهر و استان او بودن کرمانی یواسطهبه

 سرگرد رو همین از. آمدمی حساببه بحران هایکانون

 تا شد برگزیده کرمان شهربانی ریاست به سخایی

. کند اثربی را بقایی ییلهوس به آمده وجود به هایبحران

 برشاهمرگ و مصد  بادزنده شعار مرداد، 0۱ روز صبح در

 روز آن عصر و لرزاند کشور بزرگ شهرهای هایخیابان

 را دیگری شرایط کرمان در شاه جاوید و مصد  بر مرگ

 زد. رقم

 جان قصد بقایی مهفر هاینوچه مرداد، 0۱ ظهر از بعد

 وی یخانه به هراسان سرگرد راننده. کنندمی را سرگرد

 پر را جیپ باک: »گویدمی و کندمی گوشزد را خطر رفته،

 که سرگرد اما.« بروید کرمان از و شوید سوار ام،کرده

 پیاده پای و کرده مرخص را راننده نداشته، فراربه میلی

 رود.می شهربانی به

 سرگرد. بودند راهبهچشم ساختمان جلوی هانوچه

 یحمله اثر در اما کند،می هاآن برای کوتاهی سخنرانیِ

 داخلبه را سرگرد و کرده دخالت دژبانی رییس ها،آن
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 جاآن در. بردمی لشگر یفرمانده دفتر و ساختمان

 نجات راه پورامان الهفضل سرتیپ لشکر، یفرمانده

 بیان شاهبه وفاداری و مصد  از انزجار اعالم را سرگرد

 طرف آدمکش مشتی با کردهنمی باور که سرگرد. کندمی

 دادگاه در و هستم شما زندانیِ من: »دهدمی پاسخ شده،

 « کنم.می صحبت

 هایچاقوکشبه و شده خارج اتا  از پورامان سرتیپ

 زدن همبه چشم یک در. کندمی اشاره خدمتبه آماده

 جاننیمه چاقو پیاپی ضربات اثر در که را سرگرد پیکر

 و کنندمی پرتاب پایینبه ساختمان، دوم یبقهط از بوده،

 جانشبه لگد و سنگ و چوب با خیابان در حاضران

 با بار چند پور،امان سرتیپ جیپ یراننده. افتندمی

 برهنه را او سپس. کندمی گذر او پیکر روی از خودرو

 روی خودرو با و اندازندمی گردنشبه ریسمانی و کرده

 بر  چراغ تیر یک از مشتا  یدانم در و کشندمی زمین

 را او بدن از هاییبخش هم گروهی. کنندمی آویزحلق

 و کرده خطر افرادی اتفاقات این از پس. کنندمی مثله

 بر  چراغ تیر از را سرگرد پیکر یمانده باقی شب، نیمه

 شهر گورستان در و کرده کفن و غسل کشیده، پایین

 کنند.می دفنش

 قدرآن ایرانیان ما در تاریخی یفههحا که این دردآور

 قبر سنگ بار چند که هاییآن جز که است ضعیف

 خبری سرگذشتش و او از کسی شکستند، را سرگرد

 گورستان یمحوطه سادگیبه کرمان شهرداری و نداشت

 و کرده صاف را بود آن در سرگرد قبر که حسین سید

 ی،سلطنت رژیم سرنگونی از پس. است ساخته سبز فضای

 وی به سرهنگی یدرجه شهید؛ این خدمات پاس به

 شد. اعطاء

 است، مانده باقی وی از که ذکری قابل یادمان تنها شاید 

 خیابانی که باشد تهران شهر کالن از بخش همین در

 پاک یادها از نامش تا است، ملی قهرمان این نامبه مزین

 نشود.

 "اییسخ منوچهر" برادر او که شود یادآوری نیست بد

 برادرشان یادبه را پرستو یترانه ایشان و بود خواننده

 بودند. کرده تقدیم مادرشانبه و خوانده

 سخایی منوچهر از متن ترانۀ پرستو

 

 رفت زنون پَرپَر و شد پرستویی

 رفت و نشون نام بی صحراهایبه

 میگن طعنه با من پیشِ حریفون

 رفت آسمون طاقِ به شد؛ ستاره

 



5911 / بهمن15ل/ سال دوّم/ شمارۀ دورۀ اوّ دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا    

ملی چهرۀ یک سخایی، سرهنگ از یادی 149   

 

 رفتی پَرپَرزنون ی،شد پرستویی

 رفتی و نشون نامبی صحراهای به

 حریفونم گن،می من به گن،می منبه

 رفتی آسمون رو و گشتی ستاره

 

 رفتی؟ کجا بودی، گُلُم بودی، گُلُم

 رفتی؟ چرا بودی، دلُم و جون که تو

 باغچه لبِ مونده پات جای هنوزم

 طاقچه سر * مونده طالت گلوبندِ

 

 تو سیاهِ لِخا فدای من بگردم

 تو پناه و پشت خدا رفتی کجا

 رفتی؟ کجا بودی، گُلُم بودی، گُلُم

 رفتی؟ چرا بودی دلُم  و جون که تو

 شعر مضمون یجلوه منهور به بدهد، را آهنگ این پخش مجوز که این برای شاهنشاهی، رژیم سانسور یاداره *

 «طاقچه سرِ مونده طالت گلوبندِ: »به را «قچهطا سرِ مونده طالت مداالیِ» مصرع مرد، و زن میان عشقبه

 !و متن ترانه به این صورت سانسور و اجرا شده است داده تغییر

 

 بازگشت به آغاز
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 !پدری خانۀ
 نسرین میر

 
 

از همون بچگی درخانه ما زندگی می کرد. اصلن با  «ن»

درمواقع عادی خیلی آدم مهربونی  گ شده بود.ما بزر

بود، اما وقتی مست می کرد هیچ چیز جلو دارش نبود، 

 .بکلی آدم دیگری می شد
*** 

 

پدر من یکی ازسرگرمی هاش گذاشتن شراب بود. نمی 

دونم از کجا رفته بود دو تا خمره بزرگ سفالی خریده 

بود که من توهرکدومش به راحتی جا می شدم . یک 

ز از مدرسه که برگشتم خونه، دیدم از خمره ها رو

 .خبری نیست . از مامان سراغشون رو گرفتم

 پرسید : واسه چی می خوای؟ 

چیزی نگفتم . راستش تو مدرسه تمام فکر و ذکرم شده 

بود این دو تا خمره. دلم می خواست با دوستام یه قایم 

باشک جانانه ای بازی کنم و برای یک بارهم که شده 

ی یکی از اون خمره ها قایم بشم، تا هیچکس نتونه تو

  .پیدام کنه

 با سماجت پرسیدم : 

 خوب حاال کجاست؟  -

 مامان خندید وگفت: 

 ، !خوب زیر پاته -

 ها؟ کجا؟ زیر پام ؟ ...  -

خودم هم خند ه ام گرفت ازکارهای پدر، ازکارهایی که 

عقل شیطون هم قد » پدر می کنه به قول مامان بزرگه 

 «... نمی ده

پدر، تو هردوتاشون شراب گذاشته بود و زیر خاک چال 

کرده بود. نمی دونم چرا یه حس خوبی پیدا کرده بودم 

نسبت به انگورهائی که بجای من درخمره پنهان شده 

بودند وکسی نمی تونست پیداشون کنه. و انتهار شراب 

 شدن خودشون رو می کشیدند.
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ینقدر یادم هست که با چقدر زمان برد نمی دانم . هم 

باز کردن درخمره ها و پر شدن شیشه ها، یک شیشه 

 شد.« ن»شراب هم سهم 

تابستان بود و برگ های مو، ناتوان از پنهان کردن 

خوشه های پر و سنگین غوره های ترش و آبدار، خود را 

 واداده، همه دیوار حیاط را پوشانده بودند. 

باغچه را آبپاشی عصر بود، بابا طبق معمول، حیاط و 

  .کرده بود تا خنک شود

بوی خاک با بخار آغشته به بوی پِهِن پای درختچه ها، 

 «ن»عطر رزهای باغچه را تحت الشعاع قرار داده بود ... 

شیشه خالی شراب دستش بود، دیگه اون نگاه مهربان 

همیشگی را نداشت. صداهای عجیبی از حنجره اش 

  .ه ای خشمگین بودخارج میشد که شبیه به صدای بر

ازدیوارحیاط باال رفته بود. با چنگ و دندان برگ های 

مو واداده را می کند و به دهان می برد و با ولع می 

  .جوید

من حیران نگاهش می کردم. نجوایی کنار گوشم می 

آدم ها وقتی مست می کنند، تازه می شوند  »گفت 

  « ...خودشان

می کردم، ولی نفس گرم مامان رو کنار گوشم حس 

 شده.« بره»عین « ن»نمی فهمیدم چرا 

 

 بازگشت به آغاز

 

 

بوی خاک با بخار آغشته به بوی 

پِهِن پای درختچه ها، عطر رزهای 

باغچه را تحت الشعاع قرار داده بود 

شیشه خالی شراب دستش  «ن... »

یگه اون نگاه مهربان بود، د

 همیشگی را نداشت.
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 نسموُ 
 ش.زیبا -آ.حضرت 

 
دیشب خواب آقا جان رو دیدم. سوار اسب بودیم. مقصد 

کجا بود؟ نمی دانم. با نگرانی می گفت: مونس، مونس 

فتی. اینجا جان بپا اسب رم نکنه. مبادا از اون باال بی

دیار غربته و دستمون از همه جا کوتاه. آقا جان تابم 

داد. همون تاب بلنده که زیر درخت گردو بسته می

بودیم. چقدر شکوفه بهار نارنج روی سرم می ریخت. 

، یدونه دتر، مبادا بیفتی، مگه بهار شده؟ مونس جان

دستت رو محکم بگیر! آقاجان تاب بده بیشتر، بیشتر! 

برم باالیِ ابرها. باالیِ آسمون دوست دارم تو  خواممی

 رو ببینم.

 جسد وصیت طبق. کرد فوت پدرم که بودم ساله یازده 

د در کربال دفن می شد. قرار شد مادرم، برادر بزرگم بای

و من همراه کاروان، جسد را به کربال ببریم. حمل جسد 

به صورت قانونی دردسرهای خودش را داشت؛ پس باید 

دیگری حمل می شد. تصمیم بزرگان فامیل بر  به شکل

این شد که جسد ابتدا به امانت دفن شود و بعد از چند 

ماه، نبش قبر و با چمدان به کربال حمل شود. درست 

 مثل مسافرت زیارتی.

ک منو روی نَپَ، شبا هوا سرده، کَمونس، مونس جان

دوشت بنداز، مبادا سرما بخوری! آقا جان دستی به سرم 

د و گفت: دیدی باالخره به قولم عمل کردم و کشی

بردمت کربال. اما چرا آقا جان همراه ما نبود؟ هم بود و 

هم نبود. من روی اسب بودم و او هم در چمدان روی 

برد اسب جلویی. یادمه همیشه آقاجان چمدان را می

ک هنوز هم نَپَبرد! کَاینبار چمدان آقاجان را میولی

اد. راستی حاج ننه چه سر نترسی بوی آقا جان رو می د

 داشت! با دو بچه در این سفر طوالنی.

تا نبش قبر چند ماه مانده بود. پس به اندازه کافی وقت 

بود تا وسایل سفر آماده شود. گفته بودند از بهشهر تا 

کشه. تدارکات زیادی الزم کربال حدود سه ماه طول می

ز، تهیه برنج بود؛ آماده کردن بقچه های لباس، چادر نما

و روغن و چای. پختن نان خشک، نان گردویی و 

 زنجبیلی.

یه روز صبح از سر و صدای مطبخ و بوی هیزم بیدار 

شدم. دوستی جون مادر ِحاج ننه، و ننه سرور همگی 

آمده بودند کمک حاج ننه و مثل همیشه همسایه بغلی، 

انیس خانوم. امروز روز نون پزونه. چقدر روزهای نون 



5911 / بهمن15ل/ سال دوّم/ شمارۀ دورۀ اوّ دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا    

  مُونس 154

 

 بازی و چرخیدیم می تنور دور. داشتم ن رو دوست پزو

ای بود، از ترس ردیم. حاج ننه زن بسیار با حوصلهک می

اینکه تو تنور نیفتیم ما رو سرگرم می کرد. آخه همین 

چند وقت پیش بود که پسر دَدا خانوم افتاد تو تنور. 

 می خمیر حاج ننه به هر کدوممون یه چونۀ کوچیک 

ینم نون کدومتون برشته تر می شه. گفت: ببمی و داد

خمیر دردست های ظریف و کوچک مان شکل 

گرفت. طعم اون نونهای کوچیک داغ که از ترس می

سوختن دستامون روی ترکه چوب می زدیم و مثل 

پشمک می خوردیم، هنوز زیر دندونمه. آخ که کِشتا 

 خوشمزه ترین نون دنیا بود.

پختند و نون میبعضی روزا هم زن دایی ها به نوبت 

منم دل تو دلم نبود که زودتر نوبت تنور حاج ننه بشه. 

حاج ننه صدای گرمی داشت و موقع نون پختن آوازی 

 هم سر می داد.

 چَپون کیجا جان تِه حال ِبالره...های های

 تِه دیم خال ِبالره... های های

 …چَپون کیجا خیلی جونه

ا بندون و اصال شده بود عین آماده کردن تدارکات حن

آمدند حیاط ما برای پختن توشۀ راه. عروسی. همه می

روزهای پختن نان گردویی و زنجبیلی هم برای خودش 

های خمیر نونایِ گردویی عالمی داشت. عاشق پیچ زدن

طوری که های خمیر رو اونبودم. وقتی اون گوله

دادم تا گردو شکر و دوستی جون یادم داده بود، پیچ می

نریزن، صفایی داشت که با هیچ لذتی قابل هل بیرون 

مقایسه نبود. انگار کلی عشق و زندگی الی اون نونا 

 شد.شد و به گرمای آتیش سپرده میبقچه می

سفر کربال بعد از سفر مشهد در هفت سالگی، دومین 

سفرم بود. برای تذکره عکس الزم بود. حاج ننه چارقد 

و  بیرون آورد. سفیدا و کت و شلوار برارَم رو از صند

آخرین بار عروسی دختر گلنار خانوم اونا رو پوشیده 

رفتیم. اولین بار بودیم. اما این بار باید به عکاسخونه می

رفتم. برای همین بود که هر بود که به عکاسخونه می

گرفت. ام میکردم، خندهبار که به دوربین نگاه می

 هنوزم اون عکس توی قاب عکس قدیمی روی طاقچه

نشسته و انگار زل زده به من. یادش به خیر عکاسی 

عالمی توی خیابون پهلوی. دو تا خیابون اونور 

 گرجی محله و باغ شاه.

کم وسایل سفر را آماده کرد و دست حاج ننه کم

 آخر هم پوال رو الی لیفه شلوارمون دوخت.

مونس جان، خوشگل دِتَر، مبادا پوال رو گم کنید! به 

، مبادا راهزنا دندون د تو راه نخندهننه هم بگو زیا

طالش رو ببینن و کار دستمون بدن! گفته بودن که 

چشم راهزنا تیزتر از چشمای شیطونه. طفلک حاج 

، خندیدننه فکر کرد که این یه حکم شرعیه و هر بار می

گرفت. یادش به خیر، دستش رو جلوی دهنش می

 کاشت.گفت یه مبادا توش میای میآقاجان هر جمله

موندیم و شدیم ده پانزده روز میهر شهری رد می

گشتیم. با اسب و قطار و ماشین و شهرها رو خوب می

، نجف و کربال. همیشه شو  دیدن لنج. کازرون، بصره

کربال رو داشتم. آقا جان خیلی از اونجا برام تعریف 

خواست به اونجا برسم. دلم کرده بود ولی چرا دلم نمی

 ا آخر دنیا چمدون با من باشه.خواست تمی

عجب خوابی بود خواب دیشب! چرا درخت های نارنج 

که آقا جان کاشته بود، همه خشک شده بودن؟ جای 

 
 



5911 / بهمن15ل/ سال دوّم/ شمارۀ دورۀ اوّ دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا    

  مُونس 155

 

دندون طالی حاج ننه چرا خالی بود؟ تلق تلو  قطار 

های شیری که ننه چرا قطع نمی شد؟ چرا توی دَبه

 شیری اونا رو آفتاب نزده می آورد، به جای شیر، آب

 العرب بود؟آلود شط گل

داغم، داغ داغ. حاج ننه گفت: اسب رو نگه دارید، بچه 

خوام بهار نارنج بر دارم. هر وقت تب می تب کرده. می

کردیم، آقا جان می گفت: چای سرد با نبات و دم کرده 

 ، مبادا تب بزنه باال!شکوفه بهار نارنج بهشون بده

 بوی. کنم می دم نارنج هنوزم چای رو با چند پر بهار 

روزهایی که  یاد. بره نمی که کجاها تا منو نارنج بهار

ها تو پشتِ حیاط عر  بهار نارنج حاج ننه و همسایه

شدیم و هر چه گرفتند. اون روزا ما دخترا عروس میمی

 ریختیم.شکوفه بود رو سرمون می

از خواب پریدم. خیس عر  بودم. خواب دیدم چمدون 

العرب. آقا ، نه شاید هم افتاد تو شط رو راهزنا دزدیدن

جان مگه نگفتی می برمت کربال، هنوز که خیلی مونده. 

ساعت چنده؟ خیلی به اذان صبح مونده؟ بوی محبوبه 

شب پیچیده توی پشه بند. یادم باشه برای سال آقاجان 

و حاج ننه حلوا گردویی و پشت زیک بپزم، خدا بیامرزا 

 خیلی شیرینی دوست داشتند.

 

 

 

 بازگشت به آغاز
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 های قدیم...زمستان هم زمستان

 
 اخبار تا رادیو، تو صبح صالت سر از است دوروز االن

 آگاه! زنهار میکنه، اعالم تلویزیون، تو شامگاهی از پس

 !  شد خواهد سرد هفته این هوا که هوشیار و باشید

 هوا ناقابل درجه چند فقط درجه، چند چی؟ االح

 بشه. سرد قراره

 هاجدیدی این رو، هواشناسی سیستم کل که مطمئنم

 وگرنه داشته برشون هول اینقدر که میکنند اداره

 های بخاری و سرد های زمستون یادشونه ترها قدیمی

 رنگی های چکمه و سفید برفهای! رو پِتی پِت نفتی

 رو. ملی کفش

 سرد دیگه میرفت، آبان خنکی به رو هوا مهر لاو از

 بخاری آذر وسط از داشتند، بخشنامه ها مدرسه .بود

 می..... بریک.بریک باید قبلش میکردند، روشن

 کالس. تو لرزیدی

 در بقچه تو از ها کاموایی لباس  پاییز اول همون از

 ال، دو خونه؟ تو میگشت پیرهن تا یه با کی میومد،

 هم دوز مامان بافتنی یه پوشیدیمی لباس ال سه

 بخاری آبان اوایل. نمیشد کنده پامون از جوراب روش،

 تو از رنگ کرمی و سبز های عالالدین و نفتی های

 با و بود ژاپنی که بود هم تویست. میومد در ها انباری

 نمیداد. هم بو تازه .کالس

 همشون آزمایش، یا بودند ارج یا اکثرا ها نفتی بخاری

 لیتری بیست و دویست بشکه یا ملت. سیاه و سبز هم

 بودند، باکالس اگه ما مثل یا داشتند حیاط تو نفتی

 بود، نوبتی آوردن نفت!  حیاطشون ته بزرگ تانکر یه

 بود یادت و بودی زرنگ اگه نداشت، هم دختر و پسر

 هیچ، که بیاری رو سهمت و بری غروب از قبل تا

 به بشکه حیاط ته میرفتی باید ظلمات و تاریک وگرنه

 شده زمین، رو بود اکثراً که برف. کوزت عینهو دست،

 باید زمین، بود زده یخ نبود، اگه هم برف. سانت دو

 از بودی مجبور گاهی تانکر، دم تا میرفتی تاتی تاتی

 کنی منتقل رو نفت لیتری دو و بیست های بشکه تو

 کارآمد ی وسیله یه موقع اون کوچولو، های بشکه به

 قضای از نداشت هم خاصی اسم هیچ که بود ی

 مانند آکاردئون چی یه با رنگ کرم یلوله یه. روزگار

 فیل خرطوم عین که شیلنگی و سرش به نارنجی

 .بود بنداز راه کار ولی نداشت اسم خدایی بود، آویزون

 و جوی شرایط به بسته و هال تو میذاشتن رو بخاری

 میدادند، ییرتغ هی رو خونه دکوراسیون فصل، گذر
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 یکی یکی ها اتا  در میشد، که سردتر و سرد یعنی

 هال، وسط به میشدی منتقل محترمانه و میشد بسته

  عمال بهمن و دی

 یه و تحمل قابل دمای با داشت هال یه خونه

 و بودند سرد سیبری حد در ها اتا  .گرم یآشپزخونه

 چیزی یه و اتاقت تو بری میکردی قصد وقت یه اگه

 باز درو میکشیدی، عمیق نفس یه باید ریبردا

 همون تو. برمیگشتی دو به و میرفتی دو به میکردی،

!!  ببند درو... میزدند داد هم با نفر چهار حداقل زمان،

 بردمون!!! باد!!! اومد سوز

 تو بری خواستمی دلت و میشدی خسته که گاهی

 قرمز برقی بخاری یه داشتی، چیزی امتحانی اتاقت،یا

 زیر دادندمی شده پیچ سیم سفالی یلوله تا دو با

 بغلش تو میرفتی باید که بود این به بدیش بغلت،

 نوک میشدی دور قدم دو بشی گرم تا نشستیمی

 بست.می قندیل دماغت

 همه سریال موقع بود، خانواده کل تجمع محل بخاری

 بخاری به رو جا نزدیکترین که میگرفتند سبقت هم از

 از میکردند ول نصفه هم شام روایته تیح کنند، پیدا

 معموالً بخاری پشت. بخاری از موندن دور هول

 خشک باید که بود، شده شسته جورابهای مخفیگاه

 .مدرسه بری و بکشی پا به صبح تا میشد

 بود، مامان دوم ی آشپزخونه بخاری، روی اما و 

 نبود، هم اگر.شدن خشک برای بود چیزی یه همیشه

 و ترازو و آدمک شکل بابا که بود تقالیپر های پوست

 عطر زیر نفت بد بوی تا بخاری رو میکرد ردیف گربه

 بشه. گم سوز نیم های پرتقال پوست

 رو بذاری رو سرت میخواست شیر دل خواب، موقع

 هم بعد بخاری، رو میکردیم پهن رو بالش و  یخ بالش

 که رو سرت نره، گرمیش که میکردیم تاش جلدی

 وسط آفتاب گرمی انگار گرم، بالش ور میذاشتی

.  میکرد نفوذ موهات الی البه آروم، که تابستون

 ای پنبه های لحاف و نشان طاووس و ببر پتوهای

 میکشیدیم. باال چونه زیر تا رو دوز ساتن

. بود گرم دلمون ولی!  سرد خیلی بود، سرد بیرون

. بچگیمون سادگی به زندگیمون، سادگی به گرم

 که فرداهایی. میومد که فرداهایی به بود، گرم دلمون

 هایی بچه شادی شادیمون، تو نداشت اثری سردیش

 مدرسه، راه ملی، تو کفش رنگی های چکمه با که

 که هایی بچه میکردند، پرتاب هم سمت رو برفی گوله

 ولی بود قرمز قرمزِ لبو مثل هاشون دست گرچه

 بود. گرم گرمِ دلهاشون

 

بازگشت به آغاز

 انتخاب تیتر از: ارژنگ -  کانال تلگرامی زمستانبرگرفته از: 

 

https://t.me/zemesstaaan/51968
https://t.me/zemesstaaan/51968
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 رقص؛ آتشفشانِ شادی و حُزن

 

 .ذهن صعودِ و آمیخته ای از هبوط وُ ،اندیشه روح. تناوبی از جنون وُ ۀ؛ این عریان کنندرقص

 .روح می شوند های بی قید ترجمانِزن؛ نقطه ای که در آن، جای واژه ها، بدنشادی و حُ شانِ؛ این آتشفرقص

شورانگیز بین روح و بدن، جایی که در آن، مرز بین جسم و روح، باطن و  زیبا، این جنگِ ؛ این هولناکِرقص 
 . شودصیان، زدوده میعِ و ترس و بی پروایی، در بزنگاهِ ،بُرون

کهن که  میان انسان و بدویّت. میان امروز و پیشینه ای بکر و دست نخورده؛ جهانی. بزرگ است لِصایک اتّ ؛رقص
 . کنندش در آن زندگی میاهنوز ارواح نیاکان

شادی و رفاه بخشیدن،  ۀاکنونی که با مادیّات و وعد .بزرگ است. میان انسان و اکنون یک انفصالِ ؛رقص 
 . کندتر میحصارهای روح و بدن را هرروز تنگ

 ...حصارهاست ۀویران کنند ؛رقص 

 سایت گروه موسیقی کاکوبندمتن و فیلم برگرفته از: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QoJO6QGfWPA 

 بازگشت به آغاز

http://bit.ly/KakoBandNewWorld
http://bit.ly/KakoBandNewWorld
https://www.youtube.com/watch?v=QoJO6QGfWPA
https://www.youtube.com/watch?v=QoJO6QGfWPA
https://www.youtube.com/watch?v=QoJO6QGfWPA
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 بیزاریم! شما از ما داریم:می اعالم شفّاف و واضح
 صنعتی شریف به مناسبت انهدامِ هواپیمای اوکراینی دانشگاه دانشجویان اسالمی بیانیۀ انجمن

 
 که بود روزها همین حوالی در درست پیش، سال یک
 هایخون ردّ از را ماننگاه بودیم قادر کمکم
 شد؛ گلگون آسمان که بگیریم، خیابان در ماندهایبرج

 بود، جواببی سؤال هزاران هیاهوی از پر سرهامان
 شلیک سر به چرا که بفهمیم توانستیمنمی هنوز

 آسمان به ماننگاه حیران، و زدهبهت که کردید،
 در جدیدی هیاهوی و سکوت ایلحهه خشکید،
 چرا» د؛کر غوغا اشک، قطرۀ اولین جریان با سرمان
 «زدید؟

 دستان که هایماناشک و بارید آسمان از که غم سیل
 باران با که هاخیابان در خون جوی گرفت، را آسمان
 در را مانخون و خورد پیوند آسمان از خون
 که انفجار مهیب صدای آورد، جوش به هایمانرگ

 به را هایمانحنجره و شکست را شب سکوت
 اعما  از فریادی یم؛زد فریاد انداخت، وخروشجوش
 دار،داغ قلبی اعما  از برآمده مان،خشمگین وجود
 هاییچهره پاسخ، انتهار در ایکردهگره هایمشت

 در دردمندی قلوب و عذرخواهی انتهار در برافروخته
 اما. خواستیم پاسخ و زدیم فریاد عدالت، اجرای انتهار
 روز سه. آبرو کورسویی و وجدان ایماندهته از دریغ

 عمری و نوشیدیم کاری پنهان سال یک و دیدیم دروغ
 کنیم.می استشمام را وقاحت است

 موج خروارها پس از هنوز کنید، دقت خوب اگر
 از مادری صدای خواهانه،عدالت فریادهای خروشان
 که صدایی رسد؛می گوش به شهر هایکوچهپسکوچه
 بر غم سیل فرادهیم، گوش تریبیش دقت با اگر
 فرساید؛می را مانروان و روح کرده، جاری هایماننهگو

: پرسدمی انتهار سال هایسال از پس هنوز که صدایی
 نهاد کدام خانۀتاریک انتهای از کجاست؟ من سعید

 «زینالی سعید» دادید؟ پاسخ مادر این به حکومتی
 کدام را «آقاسلطان ندا» خون تقاص کجاست؟
 هادادگاه در که قضاتیالقاضی داد؟ پروابی خودکامۀ

 آن و کجاست اکنون کرد، شیشه در را مردم خون
 «االمینیروح محسن» سر بر کجایند؟ اکنون جوانان
 «محمدپور محسن» بستۀپینه دستان از آمد؟ چه

 که صورتش، بر جاری نشدۀخشک عر  از یا ترسیدید
 خورد؟ پیوند هاگلوله صدای طنین با جانش

 مشتی باشی، رسا فریادی تا بود الزم روزگاری
 یا کرده پا به تجمعی کنی، بلند آسمان به کردهگره
 سروتهبی هایداالن از سر تا بنویسی ایمقاله
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بیزاریم شما از ما: داریممی اعالم شفّاف و واضح 161 !  

 

 است کافی اما اکنون درآوری؛ هایشانخانهعدالتبی
 ابا گفتنپاسخ از و ریخت را خونت بتوان تا باشی ایرانی
 انتهار ای،بستهتارعنکبوت داالن کدامین اعما  از. کرد
 همین زدید؟ چرا پرسیممی اکنون که داریم پاسخ
 راه بازخواستی و محاکمه هیچ بی امروزه کهکسانی
 و کاریپنهان و نیرنگ و دروغ عمر یک روند،می

 فاجعه، آن عمق از اکنون که کرده پروارشان وقاحت
 آورند.نمی ابرو به هم خمی حتی

 بازی نزمی چوگان گوی مردمانش، جان که جایی
 و بینیممی داغ و میریممی هاستمدت است، آقایان
 را کسیچه شرایطی، چنین در. آوردبرنمی دم احدی
 هایآرمان و هاارزش مگر اصالً دهیم؟ قرار مخاطب
 بر است ایلققله تنها که نیست هامدت بشری، بزرگ
 از جانبی و ظاهری پوستینی هم آن تازه هایشان؟زبان
 و نیست مستثنی قاعده این از نیز عدالت ها؟ارزش این
 .است تربزرگ توهینی خود، این،

 و واضح اوکراینی، هواپیمای انهدام سالگرد در و اکنون
 عدم از بیزاریم؛ شما از ما که داریممی اعالم شفاف
 و مسئولیتیبی از تان،گوییدروغ و صداقت

 یاحد که پاسخ،بی جنایات از تلّی از تان،تدبیریبی
 امروزه و است؛نشده شانمسئولیت پذیرش به حاضر
 نگفتند مادر آن به هرگز کهکسانی همان بینیممی

 پاسخ، از و کشته را تن 5۰۰ اکنون کجاست، سعید
 در تالش سال هایسال پسِ از و اکنون. روندمی طفره

 از آشکاری، جنایات چنین مقابل ایستادگی جهت
 ما که کنیمیم عذرخواهی ایران مردم پیشگاه

 نتوانستیم...

 تا بوده مانوظیفه مدنی، جامعۀ از بخشی عنوانبه ما
 ها،خودکامگی و هاقلدری و هاکشیگردن این مقابل در
 و کنیم ایستادگی خود توان و ظرفیت اندازۀبه

 تمام در که هرچند. واداریم گوییپاسخ به را حاکمیت
 تیغ و ختلفم امنیتی نهادهای هایچکمه هاسال این
 بر را راه رفته و نشانه را مانشاهرگ استبداد، برّان

 و تهدیدها و هابازداشت خیل و استبسته ما تنفس
 دانشجویی جنبش قلب مختلف، هایبازجویی و ارعاب

 و قوت از که جایی تا هم باز ما است،رفته نشانه را
 تا کرد،خواهیم باز و کردیم ایستادگی برآمده ما قدرت
 جایجای در رفاه، و عدالت و آزادی خندۀ که یروز

 نتوانستیم ما این، وجود با اما زند؛ شکوفه کشور
 این از و کنیم گوپاسخ هاسال این تمام در را حاکمیت
 کنیم.می عذرخواهی بابت،

 مادری خشکید، چشمانش در اشک که پدری مقابل در
 که همسری و ماند محروم فرزندانش لبخند از که

 برابر در است کاهی ما غم گشت، سرد آغوشش گرمای
 قطرۀ و هایمانقلب اعما  از دردی با هم باز اما کوه؛
 تالش کنیم،می هایمانگونه روانۀ که هاییاشک
 درمانبی درد این شریک نیز ما اندک، هرچند کنیممی

 باشیم.

 11 دیماه 45

 
 ن، جنایتی هولناک که هنوز ابعاد واقعی آن روشن نشده استسرنشی 516اوکراینی با  114ساقط کردن هواپیمای پرواز 

 بازگشت به آغاز
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شدند َپرَپر موشک با که کودکانی 162 ...  

 

 کودکانی که با موشک پَرپَر شدند...

 

اوکراین در صیبح   ۰10ایران به پرواز شمارۀ  هوایی پدافند در اثر شلیک و اصابت دو موشک که کودک معصومی نُه و بیست

 پخیش  اییران  تلویزییون  از روز هر فلوید جورج عکس. ماند ناتمام شانرویاهای و شد خونین پروازشان 591۱دیماه  5۱روز 

چشیمانِ   از قیاتالن  گیاه! هییچ  اید؟داده نشان ایران تلویزیون در را کودکان این زیبای هایچشم عکس بار چند اما شود، می

بیا   پیروازی را  مسیافر و خدمیه   5۰۰متری بیا   25 مسافربری ایها که هواپیمهمان. ترسندمی شده پَرپَر جوانان این معصومِ

 میی  عیام  قتیل  را خیود  فقییر  کیولبران  و افغان مهاجران زنند، می را خودی متری کروز اشتباه می گیرند، ناوهای ۰موشک 

 در روز هیر  را چهرۀ قاتلین ایین جناییت هولنیاک    میلی، سیمای و صدا می گذارند! در "خطای انسانی"ها را کنند و نام این

میا میردمِ    عیوض شیود.   ایران در مهلوم و ظالم کنند تا جایمی محو همیشه برای را چهرۀ مقتوالن اما بینیم، می تلویزیون

 ...خواند نخواهند ایمرثیه کس هیچ نیز ما مرگِ برای و خواهیم مُرد یکییکی نشویم، یکی ایران تا

 بازگشت به آغاز
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اوکراین پرواز قربانیان با علیزاده حسین همدردی پیام 163   

 

 م همدردی حسین علیزاده با قربانیان پرواز اوکراینپیا

 یکی از قربانیان حادثه سام ذکایی، هنرآموز کتاب سنتور و سه تار بود...     

 

 رفتۀ پروازِ اوکراینبه یاد سام ذکائی و تمامی عزیزان از دست

های بازماندگان اره شدن دلهای ماست... پاره پپاره پاره شدن کتابی که رنگِ قرمز داشت، پاره پاره شدن دل
کردند، زودتر از ِ بازماندۀ عزیزانِ قربانی زبان باز میست که خود خبر از فجایعِ دیگر دارد. شاید اگر اشیاءایفاجعه

کردند. غم و اندوه آن قدر سنگین است که زبان از بیانِ هر کسی با صداقت و بدون دروغ تمام واقعیت را بازگو می

 .زنیمدهیم و همدردی را با تمامِ وجود فریاد میمان را با مِهر پیوند میهای شکستهلآن قاصر است.د

 12حسین علیزاده/ دی 

 

 بازگشت به آغاز



 


