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ماهنامه ادبی، هنری و  در باره وجِه تسمیۀ 

 نو اجتماعی نوید

 

، ناا  تااام وّاِ ر     Ardahang؛ در زبان پارسیک اَرتَنگ و در زبان پارتی آرتهَنگ "ارژنگ"

ویالدی(، فیلسِف، شاعر، نِیسانه،، پششاک، نراار ر، بنیانراآار آیایو واانِی       275-215وانی )

ت. وانی در ایو تاام برای نشان دادن آوِز، های انسانی اس "پیاوبر صلح و دوسای"وِسِ  به 

خلقت از نقاشی اسافاد، ترد، تاا فهاع عقایاهش     و بنیادیو خِد و تِضیح عقایهش در بارۀ نظا  

از وجمِعه  ،تاام اصلی وانی در ونابع  ِنا ِنهفت یافاو به دنبال برای پیروانش آسان باشه. 

دارد و در فارسای باه ناا      "آردهَناگ "زبان پارتی عنِان  د، شه، ته درای نقاشی های او نا  بر

وشااهِر اساات و در ادبیااای فارساای تّاااویر آن بهاااریو نمِنااه نرااار ری و سااِم  "ارژنااگ"

 ....ویشِد
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ه پاارتی تاه عناِان    جای نمانه، است اوا قطعاتی از وانی به وانی اوروز، ب ارژنگِ تاام خِدِ

ان چیو به دست آوه، است. ایو قطعای وشامل بر دارد در ویان اوراق تِرف "تِضیح آردهنگ"

 ....داساان های تمثیلی فراوان است

ِ   ِیا  المعاالی وای   نسخه ای از ارژنگ وانی تا قرن پنجع هجری در دست بِد، اسات زیارا اب

 ِیناه بار پاار، ای رریار     و (... صِرترری )نقاشی ( اسااد بِد در تار ایو ورد )وانی "نِیسه ته 

 ، شات  آن خط ناپهیه وای  ،تشیه یه و چنانکه آن یک تار رریر بیرون ویتش سپیه خطی وی

 " ..خِانهنه و در خشایو غشنیو هست "ارژنگ"ن را آو تاابی ترد به انِاع تّاویر ته 

 ایو شخّیت شرفت انریش ته ادعای پیاوبری وای  "نقاش وانی "هناوه فردوسی هع از در شا

 :با عنِان صِرترر یاد شه، است ،ترد

 ن چربه دسای رسیه، به تا بها

 ونش ورد وانی به نا  یکی بر

 به صِرترری  فت پیغمبر 

 ...آوران جهان برتر  ز دیو

 

 

 نام ارژنگ:  ریشۀ ۀاطالعات بیشتر دربار

dfhttp://files.tarikhema.org/pdf/Erfan/Mani_nagas.p 
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 سخنسر
 

 حقیقت به نیم جو نخرند قلندران  

 قبای  اطلس  آن کس که از هنر عاری است

 حافظ
 

 

اجاماعی برای هِاداران سِسیالیسع علمی در ایران با عنِان  و ادبی، هنری نگِضروری اناشار جُ

 ۀته فعال به صِری واهناوه نشر وی بایه، بر ایو باور علمی اساِار است ته ویان وبارز "ارژنگ"

پیِنهی دیالکایکی برقرار  ایرانبه شهی طبقاتی  ۀسیاسی در جاوع - طبقاتی ۀزفرهنری و وبار

است. بر ایو پایه وی تِان  فت ته پیروزی جنبش تنِنی علیه اسابهاد سیا، راتع بهون تهارک و 

پیشبرد وبارز، فرهنری تما  عیار، پیریر و آ اهی بخش در همه عرصه های هنری)شعر و ترانه، 

تئاتر، سینما،...( و ادبی )روان، داساان، نمایشناوه، ترجمه، فِلکلِر، تاریخ نراری، وِسیقی، نقاشی، 

پآیر نخِاهه بِد و در ایو ویان، نقش هنرونهان و  فرهنگ نِیسی، نقه و پژوهش،...( اوکان

نِیسنه ان واعهه و خلقی ت یافاه همِار، نقش وهع و تاثیر آاری بِد، است. خِا، در دوران نشیب  

ها به عرش  خها هع یِرش  تِد،" لنیوو شرایط تِفانی ته به تعبیر  و خِا، در اوضاع انقالبی جنبش،

 ".ها به طرز  سریع و بی سابقه ای تِسعه وی یابه وی برنه و شعِر  آن

ها، آال  و  زخع ۀوز، بازتام دهنههنر و ادبیای انقالبی در ادوار تاریخی  آشاه تا به اور

های رنج و تار بِد، و درعیو رال ایو تِانایی را داشاه و دارد ته در اوج های وشارک تِد،  خِاست

های طبقاتی و سیاسی و ت ِالی اجاماعی، به ویژ، از انقالم وشروطه بهیو سِ، اذهان تِد،  سایش،

  .اجاماعی تکاول یابه ها را به جنبش در آورد و خِد نیش در جریان پراتیکِ

 

جاوعه هسانه و  ن پِیا و وردوی ته صهای فرودساان و بی صهایان در وقابل هنرونهان و نِیسنه ا

رادی نیش در جاوعه هنری وجِد ، همِار،  رایشای و افوی  نجه "هنر برای ورد " آثارشان در قالب 

عمال صهای راتمان را در  و در ت لیل نهایی، "هنر برای هنر" ۀته با تبلیغ ایه شاه و  دارنهدا

هنر برای هنر، وثل ایو "به تعبیر سیهرسو رسینی رهاقل ایو ته شنه و آثارشان بازتام وی بخ

 ".ردباناست ته برِییع نردبان برای ن
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وا طبقاتی جاوعه، تا واداوی ته جاوعه به طبقای واخاصع تقسیع شه،،  پس بنا به خّلتِ

 ه جای سایش لیبرال وسلکی نیش روبرو هسایع ته ب -همِار، با جماعت هنرونهان و نِیسنه ان بِرژوا

وسابه و دفاع از و رووان، به ناز و ترشمه و ترنش در برابر دسارا، ظلع و  هنرونهانه با راتمان 

لآا افشاء  نان به نرخ روز وی خِرنه؛ انه و های قهری آلِد، به فساد آن وشغِل و تانِن  ساع سروایه

طبقاتی   -فرهنری  ۀرری از وبارز، خِد وجه دینیش "خِام  بِرژوایی غربی" ۀنظری و طرد ایو وبلغان 

 .راوی فرودساان و سِم وی شِد هنرونهان و نِیسنه ان 

تریو ادوار  اسابهادی نیش قادر نیست فرشاه هنر  تیر،"زنه، یاد ارسان طبری بر ایو باور بِد ته 

ای ه ها و شیِ، را و بِس تنه. زبان  او همیشه برای بیان  رقیقت باز است زیرا هنر، والکِ را،

  "د.نر جاوعه را تغییر دافراوانی است و به هشار سخو وی  ِیه. وی تِان و بایه به یاری ه

در بارۀ نقش هنر و ادبیای آویش  ر نابجا و ادعای وبالغهیک تِهع یا اناظا بههمیو جا الز  است 

هر ش  داد، شِد و آن اینکه هنر و ادبیای واعهه و انقالبیدر ت ِالی سیاسی و اجاماعی پاسخی 

ی پیشااز، تِد، ها را به ررتت در آورد و جاوعه را وا ِل سازد،  تِانه ون ّرا و به  ِنه نمی

و نه پیشاازی هنر در تغییر جاوعه و انقالم اجاماعی تاتیه  "یاری"تمااینکه طبری نیش بر نقش 

 :وارجع و نِیسنه، تِانا وی  ِیه؛ در همیو ارتباط، نازی عظیما .دارد

ِز و تاتنِن هیچ رادثه و انقالم ادبی و هنری در هیچ جاوعه ای ناِانساه است به در واقع هن“

اراد، را به عمل برخیشانه و نظا   بنیادی جاوعه را بر  تفاوی یا بی رفاه، بی تنهایی تِد، های به خِام

ن جمله آینه... هنر و ادبیای از آ هع زنه و هنر و ادبیای به تنهایی از عهه، نجایِ جاوعه بر نمی

انه ته در رِز، انهیشه و ارساس ناشی از تجربه قرار دارنه و بایه پس از  های زنه ی انسانی پهیه،

انقالم ته ل ظه فرا یر و بشرگِ خِدجِشی و ایثار و عمل و تجربه است، بنشیننه و بر سر  آنچه رخ 

 یری  جاوعه را بنا به جهت تیک بیانهیشنه و بسازنه و بپردازنه و... تِقع و طلب  داد،، در رِز، اساه

 "...های جاوعه، و در رِز، زیباشناخای تقِیت و تشهیه وی تننه و  رایش

انریشنه ی و تاثیری ته در هنر هست، "جایرا، هنر بر ایو باور بِد ته:  ۀزنه، یاد به آذیو در بار

فاه شِد... صاربان تِانه در تشاتش  نیروهای اجاماعی به تار  ر آورد ته وی از آن سالری پهیه وی

و وهعیان قهری، هر دو، هنر را در طِل تاریخ از ایو دیه ا، نرریساه و به خهوت  رفاه انه... 

 ".تاوعه دانسسان، هنر را بایه از عرصه های ثابتِ نبردِ درونی ج بهیو

 

 و ادبی، هنری جُنگِایو اویهوار است باِانه از طریق اناشار ونظع  "ارژنگ"ت ریریه واهناوه 

های برشمرد،  را در پیش روی داریه، در ره بضاعتِ خِد، به ضروری اجاماعی ته شمار، نخست آن
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و پاسهاران نظا  سروایه داری  با اسابهاد تاریک انهیشان طبقاتی -فرهنری ۀدر عرصه وبارز

  .نئِلیبرالی راتع پاسخ  ِیه

ارسال آثار قلمی و هنری خِد و یا در همیو راساا، از خِاننه ان فرهیخاه چشع  یاری داریع تا با 

، وا را در ارائه بهار وطالب و ارتقای شکل و سازنهۀ خِد و پیشنهادایراهبردی نقه و نظرای 

 .و اِای نشریه خِد یاری نماینه

 تحریریۀ ارژنگ                                                                                      

 1398آذر                                                                                          
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 ستاره ها یاز خارها به سو

 

و  تیکه "دوران  ما با انسان ستین یسخن  درست نیا

امکان ندارد که عشق  رایشده است" ز گانهیب یمردیپا

و  خود را از دست بدهند یبزرگ و انسان ی  ها، معن

 نیست ادرشوند.  ریفرسوده و پ ،یو زندگ دیکلمات  ام

در  یما، به روزگار  ما، زخم هنیم یاست که انسان ها

  در قلب دارند. یروح و درد

ستوران افتاده  ی  پا ریز تیاست که انسان نیست ارا

 مینیب یو آنجا، به چشم م نجایا یو لگدمال شده، ول

 مینیب ی. مزندیاخرست یکه گروه گروه در کار  تالش برا

خود  یزندگ د  یو ام تیکه آزادمردان، همچنان انسان

 ۀبرند ی  زیرا حفظ کرده اند و آن را به مثابه ت

بزرگ  م  یکه با مفاه یرومند در قلب  ناکسانین یا دشنه

فرو خواهند برد.  اند، گانهیب یبشر ی  و عال قیو عم

ار  کابوس زده، در ک یها که در خلوت  کوچه ییقلب  آنها

 یها جز وحشت یعابر خواهند یو م دندیام یها کشتن  چراغ

 ناپاک آواز نخواند.

اند و در آستان   مرگ را به زانو در آورده نانیا 

، کلمات اند که ارزش  هر کدامش  بر زبان رانده یمرگ 

از آن  کیاست. هر  شتریاز هزاران شعر و سرود ب

 دزایاست که آتش در خون  آدم یا کلمات، حماسه

ها رخت  از خانه دل یبهروز د  یام گذارد یو نم دواند یم

 دایپ نانیدر کنار ا یگریبر بندد و آن وقت، گروه د
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اند که از خون  دل و اشک  چشم، شعر و سرود   شده

 ییها را، رنگ و روشنا انسان نیپرشور  ا یها مانیا

 شاعران  روزگار  ما هستند. نانی. ااند دهیبخش

و  ندیسرا یناتمام را م یسخن ها که سرود   یشاعران

و تار، که رهزنان  شبگرد در شب   رهیدوران  ت نیدر ا

 یاند، نور را م سحر بسته ان  یادهم ، راه بر کاروان

که فرو  دهند یبه دست م ییو زالل  گوارا ندیستا

 ن،یسهمگ یگرداب ان  یم نان،یهاست. ا عطش ۀنشانند

ر باد و افرازند و د یم ررا ب شهیبادبان  اند

شان را روشن نگاه  لرزاننده، شمع  طبع  روان یها بوران

 دارند.  یم

. کنند یم یمردم زندگ انیشاعران در م گونه نیا

و آرمان و  ها یاحساس و عواطف آنان با دردها و خوش

. ردیگ یو از آنها الهام م زدیآم یمردم در هم م د  یام

است  یا واحده ۀموضوع مشخص دارد و آن کلم کیشعرشان 

! با : "انسانشود یدر آن خالصه م زیکه همه و همه چ

 ". اش نیبلور ن  یطن ۀهم

 دیانسان است و انسان با نانیموضوع  شعر  ا ،یآر

که  ی. انساندیگو یباشد. شعر  آنان از انسان سخن م

 افتد، یم خورد، یشکست م شود، یم روزیپ کند، یتالش م

و آنها که خاموش . ماند ینم یاز پا یو دم زد،یخ یبرم

را با شعله وجود   یمانند و آتش  آتشگاه  زندگ ینم

. ستندیسوزند، اندک ن یو م وزندافر یبر م شیخو

و همواره گرم و  دندیاند، خورش اند، آتش آنها ستاره

 . درخشند یفروزان م

آفریده های این از  ییدفتر با نمونه ها نیا در

در  دیو ام یشاد ندگان  یسرانویسندگان و شاعران و 

 شد. میخواهعرصه های کار و پیکار اجتماعی 
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 دانشگاه زنده است!
و  دهم آذر؛ کابوسی برای دیکتاتورهاشانز

 آزمونی برای دمکراسی

 

خِا، تشِر بر  شّت و شش سال از تِله رماسه رز   وشارکِ دانشجِیان وارقی و آزادی

 .ضه اسابهاد وی  آرد

ِر  همبساری دانشجِیان تِد، ای، ولی و آزادی خِا، تشِر و ، نمادِ پر ش1۳۳2آذر  16 

اصلی ایو تِدتای  ۀسازوان دهنه ۀورداد و سفر نماینه 2۸آنان به تِدتای  اعاراض وشارکِ

 . ننریو، یعنی ریچارد نیکسِن، وعاون ریاست جمهِری آوریکا به ایران بِد

 .شیه، شهدانشرا، تهران به خاک و خِن ت 1۳۳2آذر وا، سال  16روز 

سه دانشجِیی بِدنه ته در ایو روز  ،شریعت رضِی، ارمه قنهچی و وّطفی بشرگ نیا    

خِنشان به زویو ریخت و به نمادهای جنبش های دانشجِیی و آزادیخِا، ایران وبه ل شهنه. 

آنان در آن روز ار به ذلت تو نهادنه و در برابر اسابهادِ سلطنای سکِی نکردنه و اوروز هع 

اداوۀ همان نبرد است در ” دانشرا، زنه، است“و ” دانشجِ وی ویرد، ذلت نمی پآیرد“دهای فریا

 !خِتر: اسابهاد رژیع والیت وطلقه فقیه برابر اسابهادی به وراتب سنریو تر و درنه،
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دهه اخیر به وا وی  ِیه ته جنبش دانشجِیی را  6وروری بر تجربه نبرد ضهاسابهادی در 

آذر  16ته در  ه به زور شکنجه و زنهان و تشاار خاوِش ساخت. هع چناننمی تِان برای همیش

 ۹۸آبان  های وعارضتِد،  خیشش  فریاد و خروش دانشجِیان در پس  دیهیع ته چرِنه نیش ۹۸

راتع بر  تاران   ان و ساع تاریک انهیشان و خِدتاوه خِنیو وعارضان، لرز، بر انها   و قال عا  

  است.ویهو وا انهاخاه 

شاهه انسجا  و ات اد و همراوی هرچه بیشار جنبش بی تردیه در فاصله ای نه چنهان دور، 

و پرسااران زنه، دانشجِیی با جنبش عمِوی تار ران و زرماکشان و فرهنریان و بازنشساران 

و  خِنریش برای طرد بی چِن و چرای رژیع  1۳۹۸و... به همرا، داغهیه ان قیا  اعاراضی آبان 

 .ایران خِاهیع بِد -فقیه در ویهو عشیشوان والیتِ اسابهادی

 . "او ا دروغ نیست ،آن روز  دل فروز دور است"عشیش،  "سایه"به تعبیر 
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ینام پرورگار کودک به  

  کودک و نوجوان سندگانیانجمن نو ی هیانیب

 ۹۸اتفاقات ماه آبان  ی درباره

 
 

 یهاا  هیا اسات تاه در ال   ییآن صاهاها  ی ژواک هماه پ اییزوانه است، ا ر ادب یصها اییادب ا ر

باا   شاان  ییارویو رو ها لتیفض ی قّه ربازیتِدک از د ایِیانه و ا ر ادب جاوعه رسِم ترد، ویریز

هاا و   شاراری  ی تِدتاان در زواناه   اییا ترد، اسات، و ا ار ادب   تیتِدتان روا یرا برا ها لتیرذ

وِجاِدای جهاان را در    ی تاه هماه   یرزنا یپ داساان جهان، داسااان  ویتر وهربان ها، یتِز نهیت

 ساع، یجناگ و فاش  یاهِیا اسات، و در ه  ه،یا بازآفر تناه،  یوا  همانیو لشیغرب ی انهاز، ی خانه

زد، را  خشِنت یها بشرگ آد  یِانریته بالهت و د نهیآفر یتِدتان و یرا برا «ییتِچِلِ شازد،»

ِ  »و  «ِیا نِتیپ» رناگ، یخهعه ون ی تشه، و در زوانه یبه چالش و را، و در اوج « چِپاان دروغرا

ِ  ا،یسا  یواه» ،یشاه خفقان ساع تِدتاناه را از جناگ    یهاا  هاا و رناج   را، و وّایبت « تِچِلا

باه فقار و اناهو، را در طناش      خاهیآو یها ل ظه ،و«یهسا»ونشان  نا  یب یها در واهمه ،یت میل

مکاِ را در  ن  ی بسااه  ناه یپ یهاا  فروخاِرد، و دسات   یهاا  ضبغا  ،و«هیا وج یهاا  قّه» ویزهرآ 

 یدو خرواا »را در  یقاِو  یها آور تِدتان و رو  اقلیت ررع یآرزوها ،و«خانه بافیقال یها بچه»

را در  یاز خاها و زناه    تار  یزیباتر، وهرآویشتر و واقعا  یتِّیر یتِدتانه برا ی، و رویاها«نارس

 ...انقالم یها بِد انقالم پابرهنران باشه، در قّه قراررا ته  یانقالب یها شعر قیّر، و ل ظه

تِدتان تاها  قّاه    اییوا، آبان، ادب یها ابانیدر خ یخِن و خشع جار ی اوا، در هنراوه نکیا

 ه؟یبرِ هیرا با

داواو ساِخت، تاها      شیا را ن هویاز نِجِانان و ی روه پروا، یب یها شعله بیته له ییروزها در

 نِشت؟ هیقّه را با

 شیرا تاه پا   یا آن نِجِان پابرهنه ی پُرغّه ی قّه ع،یتِدتان و نِجِانان سنه انیوا... ته نِ و

دور، جان بر سَر نان نهااد،   یها و و له کینشد یها ابانیخ  فرش بر سنگ وان، زد، رییچشمان ر

 ع؟یتن تیروا هیچرِنه با
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خشاع و آتاش    ی هنراواه  ویاز ا ستیبا یرا و ایتها  رو ع،یتِدتان و نِجِانان سنه انیوا نِ ا ر

 ع؟یبساز وان تِدتان یبرا

 ع؟یشان وانه ار تن بار در ذهو انهو، یروزها ویخاطر، را از ا تها 

 ع؟یرا با تها  قلع به آراوش برسان شان ه،یو هراس قرار یب زد،، رییر چشمان

 عیتِدتان بنِیسیع تا بااِان  یروزها برا ویرا از ا یواقع ی وا بایه تها  شعر، تها  قّه یراسا به

 ع؟یا خِد بِد، ی تِدک و نِجِان زوانه ه انسنیوا نِ عییهمچنان برِ

و واناه ار   باار  انیا تِدک و نِجِان، آتنه، از انهو، و پرسش، نسبت به آثار ز سنه انینِ انجمو

 .دهه یوا، بر روح و جان تِدتان و نِجِانان وارد ساخاه، هشهار و ته وقایع آبان ییها بیآس

است  ییآن صهاها ی پژواک همه ایی، و ا ر ادبزوانه است یصها اییته ا ر ادب عینهار هیترد وا

وجهان خِد،  یتِدک و نِجِان به نها سنه انیانه، نِ جاوعه پنهان وانه، ویریز یها هیته در ال

 ِدخا  یهاا  یهاا و الالیا   ها، شرو، روزها را در شعرها، داساان ویا ی پُرغّه ی رقیقتِ قّه یروز

 تِدتان روایت خِاهنه ترد. یبرا
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ندیشه هایی پیرامون هنر، نقِد ا

 (1)هنری و انقالب 

 (آذین محمود اعتمادزاده )م.ا.به

 

 

هنر به هر شیِ، و شکل و بیانی ته عرضه شِد، تِّیر   ِشه ای است از واقعیتِ  سارد، و 

ی تلی ذهو  خِد و در پیِنه با  بینی و انهوخاه ی جهان پِیای هسای ته هنرونه، در زوینه

های زنه ی و عِاطفِ رال یا  آشاه خِد به دست وی دهه اوا واقعیتِ هسای،  آشاه از  نآزوِ

آنچه در پیراوِن  هنرونه است، جهان  درونی او را نیش ته پرتِی از و یطِ بیرون است، در بر 

 .تِانه تِّیر  واقعیت باشه و هع تِّیر  تِّیر  واقعیت  یرد از ایو رو، هنر، هع وی وی

ته همیشه انعکاسی است از واقعیتِ بیرونی یا درونی، در هیچ رال به تماوی بر آن  هنر با آن

ونطبق نیست. ذهو  هنرونه، ناآ اهانه و بسا نیش از روی آ اهی و اراد،، در واقعیت تّرّف 

 .تنه. به ایو اعابار، هنر، بازآفرینی  واقعیت است در تار ا،ِ ذهو  هنرونه وی

واننه خِدِ  -پیِساه و هماهنگِ وِضِع و شیِ، و شکل و بیان عه وجمِعه به -اثر  هنری 

هنرونه، پهیه، ای است تاریخی، در چارچِم زوان و وکان، و ناچار، وُهر  ایو هر دو بر پیشانی 

افاه، ونسِخ وی  ردد. با ایو همه، تا جایی ته  شِد و در وکان غریب وی دارد. با زوان تهنه وی

خِ  رفاه و نشدیک و آشنا بمانه و وِضِع هع در  -جها انه است ظرفِ بیان ته در هر هنری 

در  -دهه. د ر ِنه،  بر یرنه، و عا  باشه، اثر  هنری به تعبیرهای تاز، در زوان و وکان تو وی

شِد  درک وی -ای بیرون از خِاست و اناظار هنرونه و  ا، در تناقض با دریافتِ خِد او،   سار،
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انه شاهکارهای هنر ته  ِیی از دسابردِ  تاز، وی یابه. از ایو دست اوا باقی وی وانه، زنه ی 

  .انه روز ار در اوان

همه چیش رو به آدوی دارد، همه چیش به آدوی  -تریو هنرها  رای اناشاعی -در هنر 

وار وی  ی تلی و نمِنه  ردد و آدوی در هنر، پیش از همه، خِدِ هنرونه است ته چهر، بروی

آورد از خِد سخو وی  ی ابهاع هرچه باشه، هنرونه در اثری ته پهیه وی ا بهانه. وِضِع ی  یرد

 ِیه، خِد را پیش  چشع  بیننه، وی  آارد. به دیرر سخو، هنرونه نمی تِانه در اثری ته وی 

انه. با هع ورهتی آلی دارنه، چنهان ته شناختِ  هع بساه آفرینه، رضِر نهاشاه باشه. هر دو به

 .اختِ دیرری تاول نیستیکی، جش با شن

هر اثر هنری، تبییو  دیرری است از جهان با ونطق  خاص  هنر ته پیش از هر چیش، 

 یری. و ایو ونطق  تمثیل  سازی و تمثیل است و دعِیِ  فاه یا نا فاه به وقایسه و نایجه نمِنه

 .واسطه تننه، باشه: دریافتِ بی تننه، و وجام و تجس ع  نمِنه ها وی تِانه سخت القاء

و اهمیتِ بس بشرگِ هنر در همیو است ته، ا ر هع به  .شِد پیاوی ته شنیه، و پآیرفاه وی

 .انریشد آوِزد، به چیشی بروی صرارت باز نرِیه، همِار، پیاوی در بر دارد، چیشی وی

تر  آن، بازنمایی  خِم و به، زشت و زیبا، پسنهیه، و ناپسنه،  ی ساد، آوِزنه ی  هنر در وررله

دستِ تع به  مان  هنرونه، یا چنان  -یافاه، پایا،  ای اساقرار ونه است در جاوعه ِدونه و زیانس

 ِنه است  برای برانریخاو و فراخِانهن از ایو سِ یا بهان سِ. از ایو -ته آروان و آرزوی اوست،

هرچه از ساایش و نکِهش، ت آیر و ترغیب، وصفِ وِاردِ عینی شادی و غع، پشیمانی و 

وراری، وِهر و تیو، رساراری و بهفرجاوی، و همچنیو انهرز و وثال  آوِزنه، ته به زبان  هنر تا

  .در چنان جِاوعی  فاه شه، یا پهیه آوه، است

ی باالتر، آوِزنه ی  هنر، سراسر  زنه ی و هسای  آدوی را، سرنِشتِ نهایی او را،  اوا، در وررله

نهه و  دسازی و اوکان تّرفِ او را در جهان در ترازو ویارزش  علع و اخایار او را، تِانایی  خِ

بینی یا بهبینی، به تاییه یا انکار، داوری وی تنه. و در ایو داوری، رکع نه  اش به خِش دربار،

بر طبیعت و بافتِ جاوعه و  -ته پُر تلّی و اناشاعی است،-چنهان بر هسای یا سرنِشتِ آدوی 

  .رود در آن دارد، وی -هنرونه و در رقیقت، خِدِ-وِضعی ته آدوی 

 ل در بر وُ وی در تف وُ وعشِق به تا  "بینه:  هنرونه جاوعه را در نقش  آرزوی خِد وی

آزار وی  را دساراهی ناساز و دل سرایه، یا آن وی "تا باد چنیو بادا!"تِبان  و شاد و پای "است

  :دهه یابه و  ِله سر وی
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 ا ر غع را چِ آتش دود بِدی "

 تاریک وانهی جاودانه  جهان

 در ایو  یای سراسر  ر برردی 

  "خردونهی نیابی شادوانه

  :ها بر وی آشِبه و زبان به اعاراض وی  شایه به دیهن  نابرابری

 نرسه دستِ وو به چرخ  بلنه "

 ورنه برشادَویش بنه از بنه 

 قسمای ترد سخت ناهمِار 

 بیش و تع در ویان خلق افکنه 

 رنج  پالس  آن نیایه همی به

 "و ایو نپِشه همی ز ناز  پرنه

ریشی   د ر ِن وی خِاهه و به قّهِ پی -جاوعه را  -جا پیش وی رود ته جهان را  و تا آن

  :بر وی آیه "طرری نِ"

  ر بر فلکع دست بُهی چِن یشدان

 برداشامی وو ایو فلک را ز ویان 

 وانره فلکِ د ر چنان ساخامی 

  "آسان تآزاد، به تا   دل رسیهی

، اساسا اوری است فردی. -ته چیشی است جها از ساخت و پرداختِ هنر-آفرینش  هنری 

آفرینی، ا ر و ال نباشه، بسیار نادر است. اوا بیان  هنر، ته و مل  پیا   همکاری در آن، یا هع

ی همکاری دو یا چنه تو باشه و ایو بیان  هنری،  آن است، در پرداختِ خِد وی تِانه ثمر،

ی اجاماعی ته  ردی عا  دارد. همه را، از دور و نشدیک یا وعاصران و آینه ان، در هر الیهبُ

 .باشنه، در بروی  یرد



[ 1398آذرماه  1شماره  ] [ ماهنامه ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  ][ گنژرا  ] 

1و انقالب ) یهنر، نقد  هنر رامونیپ ییها شهیاند | ) 18 

 

های هنر به هر  از ایو رو هیچ خنهق  عبِر نکردنی، رای نماد و روش ته در برخی جلِ،

   هنر و آوِزش و رود، را، را بر پیا ای برای دور داشاو  بیرونیان و ناو روان به تار وی انریش،

شِد، و نیش تاربردِ  انریشش  آن نمی بنهد. چیشی ته هست، درک و دریافای ته از آن راصل وی

سان،  ته در واقع هع نیست. بهیو های اجاماعی یکسان نباشه، چنان تِانه در همه الیه آن، وی

ی تّرفِ  طهنی ت و خِاستِ پهیهآورنه، هرچه باشه، اثر  هنری، همیو ته اظهار شه، در ری

ی خِیش و  تنه؛ الباه در ره و انهاز،  همران در وی آیه، اور  اجاماعی وی  ردد و آغاز  تاثیر وی

 .جا ته ارِال  جاوعه اوکان دهه و پآیرا باشه تا آن

تِانه در تشاتش   آورد ته وی انریشنه ی و تاثیری ته در هنر هست، از آن سِالری پهیه وی

های دور دست   رفاه شِد و ایو اوری است آزوِد، و دانساه، از زوانتار  نیروهای اجاماعی به

های ورد  به دستِ  رو، بنهی وسلط، اوکان   ته نظع  جاوعه با اِعمال  زور و سرتِم   رو،

اساقرار یافاه است. صاربان و وهعیان  قهری، هر دو، هنر را در طِل  تاریخ از ایو دیه ا، 

چیو و  . تا جایی ته هنر، همیشه و زیر هر آسمانی، فکر  زوینهانه نرریساه و به خهوت  رفاه

سان، هنر را بایه از  زبان  ثنا ِی نظع  وساقر بِد، است، یا خِد پرچع  طغیان در برابر آن. بهیو

 .های ثابتِ نبردِ درونی جاوعه دانست عرصه

ویهان  جاذبه  آورد، همیو ته عرضه شِد، در پهیه وی -رای برای دل  خِد -چه هنرونه  آن

ته  شِد. و  فانی آن  یرد و به ایو سِ و آن سِ تشیه، وی های وعارض  جاوعه قرار وی قهری

تِانه وِثر باشه، شرطِ رامی برای به  داساانی و نیتِ آ ا،ِ هنرونه، ا رچه وطلِم است و وی هع

د را وی رود و را، خِ -اثر هنری - رفاو هنر از سِی ایو یا آن رریفِ نبرد نیست. هنر  خهوت

سرنِشتِ خِد را دارد ته الشاوا همان نیست ته هنرونه در زنه ی داشاه است یا دارد. و ایو به 

ی هنرونهانی صادق است ته دیهِ روشنی از آنچه بر جاوعه و به آنان وی رود نهارنه،  ویژ، دربار،

انه، و ایو  یو و هع با آن، هع با ا انه، نه با ایو و نه با آن در تشاتش  نیروهای واضاد سر شاه

از ایو . دهه های واضاد وی یابه و را، به تاویل سر شاری و دو انری در هنرشان انعکاس وی

ته غالباً - یرنه، به عیش  وِجِد  آسایی  خِد را،ِ سالوت وی ویان، هسانه هنرونهانی ته در تو

 .خِاهنه وی "طرف بی"سازنه و خِد را  وی -هع رنریو است

های بشرگِ  طرفی در هنر ومکو است؟ به هر رال، نه در هنراوی ته در یری بیولی آیا 

 . ا، ته طِفان در آساانه ضمیر  هرتس است اجاماعی، آن

هنر، به عنِان بازآفرینی  واقعیت، نا شیر عناصری از نبردِ درونی جاوعه را ونعکس وی تنه و 

اقعی در پیکار  اجاماعی است ته هنر  یری فرضی یا و درست به همیو نشان و به اعابار  جانب

پآیرد، دیرری خا  و ناهنجار و  نهنه و وی ساایه و ارج وی شِد. یکی آن را وی ارزیابی وی
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شمارد و از آن روی بروی  ردانه. )ایو ارامال هع هست ته، ا ر هنرونه و  ونهش وی زیان

ی نادیه،  رفاه شِنه: تِطئه اثرش بالفعل در پایراهی نباشنه ته خِد را ت میل تننه، به ساد 

داشت، نه تنها اور  اجاماعی است، در رکع  اجاماع است و  سان، هنر پس از عرضه یوی(. بهسکِ

هنرونه، ا ر هع انکار تنه و فریاد اعاراض بردارد، وعنا و راساای هنرش آن است ته جاوعه در 

  .ی سِداهای خِیش وی یابه آیینه

ه هنرونهی، دانساه و سنجیه،، خِد را از تشاتش  پنهان و با ایو همه وی تِان پنهاشت ت

بمانه. چنیو رفااری از سِی هنرونه در دورانی  "طرف بی"آشکار  قهری در جاوعه تنار بریرد، 

ای هست. هنری ته خِد را  شِد ته هنِز تا نبردِ نهایی، نبردِ سرنِشت، فاصله روا داشاه وی

ی فشار و سامی ته  دغهغه ی اوو  وِجِد و بی ر سایهخِاهه، نا شیر است ته د وی "طرف بی"

های عا  و همیشری: عشق و  ساز  چنان اونیای باشه، در دیِاربستِ وِضِع ومکو است زوینه

رسه، یادِ تِدتی، زیبایی  طبیعت، شکننه ی  فرد و قهر  سرنِشت و جش آن بچرد. و ا ر 

به یاری نیایه، بسیار زود  -در ره نبِغ- زیبنه ی  بیان و شرردِ پرداخت یا نررشی تاز، و ژرف

  .تارش به اباآال وی تشه

طرفی دیرر  است و بی ی نبردِ نهایی ته شکاف در جاوعه، صِریِ قطعی یافاه اوا، در آساانه

از هیچ سِ به نیازی و سِس پاسخ نمی دهه. از  "طرف بی"در رال و هِای روز ار نیست، هنر  

نمایه، با بی اعانائی و شایه هع طعو و ت قیر روبرو وی شِد؛ در جا وی  به ایو رو، غریب و نا

اش، زوانی است ته با فروتش  نبردِ اجاماعی و  رود. تنها اویهِ سربرآوردن خاوِشی  زوان فرو وی

ی فروانروا، خساری روری و  رایش به  اساقرار  آراوشی در سایه پیروزی  اراماالً خِنیو  طبقه

و تِشش  دردناکِ  آشاه، جاوعه را به پیروی از فروانروایان تمکیو انّرافِ خاطر از تشش 

خطر تنه، و  های صِری و بی ، و رای ورزشکنی"ها  ی آزادبِد،"ها،  ای قرابت یافاه، پآیرای پار،

در آرد  را از زیر  رد و خاکِ فراوِشی به "طرف بی"هنر   -شه،، یا خِد ههایت -تّادفی وساعه 

 .آفرینی در پیراوِن  آن برانریشد اوی و شِرچنه باز، تنجک و یک

 .اثر  هنری به هررال تاالست و خِاساار  خریهار

ی نیاز و اوکان  رفع  نیاز صِری وی  یرد، و همیو خِد رابطه  ی تاال در جاوعه بر پایه وبادله

ی دو فروشنه، و خریهار را وشخص وی دارد. در شرایط عادی  عرضه و تقاضا، تار  وبادله به رضا

جا ته نیاز  تِانه باشه. اوا آن سِ نمی پآیری از هیچ طرف وی  آرد و جایی برای ت میل یا ونّت

افاه و  به تاالیی به انریشش  ضروریِ وسامر و همرانی نباشه، قانِن  عرضه و تقاضا از اثر وی

سرانجا  آن  و -شِد ته یا به خِاستِ خریهار  ردن نهه  ی تاال به وِضعی رانه، وی پهیه آورنه،

ی تِلیهِ تاال  یا از فروش و رای اداوه -تنه و آن باشه ته خریهار وی پسنهد و وی فروایه،
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ی  است در جاوعه -هنرونه-ی آن  چشع بپِشه. ایو درست سرنِشت تاالی هنر و پهیه آورنه،

تهش به  وار برای  آران  زنه ی ته سر و اش، در تالش  برد، طبقاتی. جاوعه ای ته اتثریتِ ورد 

رسه، نه اوکان  وادی و نه فراغتِ آن دارنه ته به هنر روی آرنه و خریهارش  هع وی سخای به

  .باشنه. اینجا دیرر نمی تِان از نیاز  اجاماعی به تاالیی به نا   هنر سخو  فت

 انه ته نّیبی از ثروی و های باالیی اجاماع تار  هنر، تسانی از الیه خریهاران  ارامالی و هِس

زبانی و چاپلِسی، وصفِ شکِ،ِ  قهری دارنه و از هنر، چیشی جش خِشی  وقت و خاطر، چرم

دسارا،ِ تنع ع  خِیش و  ِاهی بر وشروعیتِ قهرتی ته  ِیا تاییهِ آسمانی با خِد دارد، نمی 

خِاهنه. از ایو رو، ا ر عش  و آ اهی و ونش  آزاد به یاری  هنرونه نیایه، هع او و هع تاالی 

افانه و  های ایو خریهاران  ولی نعمت  شاه وی ها و خِاساه در چنبر  وابساری به تا  هنرش

 .شِد شان وی ی فروانروا و دولتِ آن، طِق  زر یو   ردن ی طبقه جِیانه خهوت به اغراض  سلطه

ی بش   جب اران شِد، آن هنرونه ته خِاساه باشه به رقیقتِ انسانی  آن هنر ته نخِاهه آرایه

ی سامهیه، وفادار بمانه، بایه تو به و روویت بههه، آزار ببینه،  پیِنهش با ورد   ساد، خِد و

لیسان  قهری بسازد و به را،  ی سکِیِ تاسه جِیی و ناسپاسی، و از آن نا ِارتر، تِطئه با عیب

ییه خِد برود. اوا ایو را، نه چنان دشِار است ته باِان تنها به پاهای خِد رفت. پآیرفااری و تا

ای نان ته از آن چار، نیست، رّار   و آفریو  جمع بایه ته باشه تا،  آشاه از نا  و آواز، و لقمه

آیه.  رمایای باشه ته هنرونه را از آسیب  قهریِ روز نره دارد، و ایو دیر و دشِار به دست وی

هنگ، رای های فر ی ورد  به انهوخاه ای ته تِد، رود. به ویژ، در جاوعه دیر هع از دست وی

هاست، تمار دسارسی دارنه. شایه عمری بر هنرونه به ناتاوی  ها دارد و برای آن آنچه رو بهان

شان  ر، زد، است، ناوی از او  برآرد تا وردوی ته او سرنِشتِ خِد و هنرش را به سرنِشت

ینه. از آ بشنِنه و هنرش را دریابنه. اوا پس از آن، هنرونه و هنر در بافتِ زنه ی ورد  در وی

ی  افسانه -چِن ویراثی  راوی، از نسلی به نسل  دیرر وی رسنه، شِنه و هع آن  ورد  وی

 "...ا  نمیر  ازیو پس ته وو زنه،"جاودانری  هنر: 

 1۳5۹پاییش 

 

دوم این مطلب پیرامون بحث نقِد هنری و * بخش 

 .انقالب، در شماره بعد تقدیم خواهد شد
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 سوگنِد دیگر

 بریاحسان ط

روآورندگان به "جادۀ  به روگردانندگان از "جادۀ طال" و

 صلیب"

 

 

 شِد اع از دویهن  سپیه، نِویه نمیلهای سِهای خارآئیو ته در یَ به ایمان

 هرانَ نجالم نمیها را به سِی وَ آن "وسِسه" وُ "ک شَ"به آنان ته  

 انه شمار ته در برابر   ِر  شهیهان  خِد ایسااد، به وادران  بی 

 ها ته بر ایو  ِرها پژوردنه و آن  ل 

 انریشد های شریف بروی پسای در جان به آن خشع  وقه س ته سروسای  زور وُ 

 به قهروانان  بنا  و  منا  

 خِد را چِن  ِ ردی بخاطر  تیمیای رقیقت فروسِخانه به آنان ته هسای  

 ن زخمهار استالغَدَ شان از ضربتِ  خِام  پاتانی ته سینه های بی به شب 

 "لیبجادۀ صَ"و روآورنه ان به  "جادۀ طال"به رو رداننه ان از  

  ری را دیهنه، چاتری، خیانت و ریله "نعمتِ"ها ته  به آن 

 آزاد ی ساخانه اصِلیت وُ "کبتِنِ"ولی تماتان با  

 ها برای خِد نردبانی بسازنه به آنان ته به همرا،ِ ورد  نیاوهنه تا از آن 

 ته ایمان را در نبرد با شکنجه پیروز تردنه به آنان 
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 نپیِسانه "دروغ"تنها وانهنه ولی به لشکر  وغرور  "رقیقت"به آنان ته با  

 شکیو ته در جادۀ پایهاری سیمرِن شهبه آن وِهای وِ 

 به آنان ته علیرغع  پیمان شکنان به را،ِ خِد رفانه، 

 خلق  خِد پیمان داشانه زیرا با شرف وُ 

 ها روئیه های سُرخ  لبخنه بر چهر، های خِن  دلی ته چِن  ل هخاِبه لَ 

 ها تِقّع آن دریغ وُ  خطّ و به پاتبازی  بی ر به همۀ وسافران  تا آخ 

 تابناک برآوهنه ،از تِرۀ آزوایش ،های قطعی به آنان ته در ل ظه 

 شِد به سَمَنهر  انقالم ته از هیچ آتشی خاتسار نمی 

 فرداینه دیروز ته پیروزونهان  به شکست خِرد ان  

 ،ته تا واپسیو د  

 .به سِ نهِ نخسایو  خِد وفادار خِاهیع بِد 
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 نرایا

 یلیمحمد خل

 

 ایران،

 ای زخمی  همیشۀ تاریخ!

 بر تِ چه وی  آرد تاینسان

 وری در خِن وُ سرم  داغ، شعله

 

 ایران،

 ای زنهۀ شهیه!

 آخر چرِنه شه

 یهای جنِب ته در ترانه

 ته در سراسر  وغرم

 و در تما   پهنۀ خِنباری

 نعش  شریفِ عشیشانت
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 با یِرش  سپا،ِ دوزخیان

 در خِن وُ خاک

 ورنه. غِطه

 ایران،

 زار  خِن. ای الله

 

 ایران،

 های هِل! ای وانه، در تالطع   ردام

 آخر چرِنه است

 ته همیشه

 بر تلبه های فقر  تِ

 های تنگِ تِ بر تِوه

 متبر خانه خانۀ زر

 بیهاد رفاه است.

 ایران،

 سِار   لرِن. ای تک

 

 ایران،

 ای زرنریو  شرق  ویانه!

 آخر چرِنه است

 ته همیشه

 غارترران  وغرم  وکّار
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 خِن  سیا،ِ جان  تِ را

 وی نِشنه

 بر  لِ اهت،

 در ایو خلیج  زورّد

 زهرام  تینه وی ریشنه

 زننه و زخع  تازیانه و سرنیش، وی

 ایران،

 یِرش. ای همار، عرصۀ

 

 ایران،

 ایران  وناظر!

 ای اناظار  جاویه!

 دیرر بخِان قّیهۀ طغیان را

 دیرر بخِان سرودِ قروش  عّیان را

 و، تو به چشمۀ خشع  هشار ساله بشِی

 سالح  صاعقه بر یر،

 غریِ  تشنۀ خِن برتش

 و با روائی از آتش

 از قعر  ایو ظال  به پا خیش.

 

 ایران،

 آتش  ایمان! ور ز ای شعله
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 دیرر بخِان

 سرودِ خِنی  طغیان

 .و با سالح  صاعقه برخیش!

 محمد خلیلی

12/7/1359 
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 حق غ  رم
 

 (شرفشرف الدین خراسانی )

 

 وا عیغاویوُ پ کیپ یهسا کار یدر پ  رچه

 وا عیوُ شب از هر دو سِ آواج  دشناو روز

 رونه یزود هع در تا   خاوِش زودجِشان

 وا عیوُ آراو ریریا جِشش  پها ر خلق

 جش صهاع اردین یوسا وینارس در ا باد،

 وا عیوانه، در جاو یدردها نِش  تهنه

 شب وُ روزانه در تام وُ شاام انیبایناشک

 وا عیاویوُ صبر  ا بیپُر شک رُوان  شب

  فت و  ِ فرجا   خلق وُ خلقت است یوا ب را،ِ

 وا عیسرانجاوان سرانجاو یب ان یو در

 باوهاد کِیپ وُ عیجهان بِد یشب ها شمع 
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 وا عیوُ اتنِن تِدکِ شاو عیخیتار صبح 

 هیدر فجر  او شیبِد وُ اتنِن ن یاپیپ شب

 وا عیآفاام  خفاه برباو نِشکفاه

 تا   خِد وُردنه وُ باز ب یدر فر انیتاوجِ

 وا عیوُ ناتاو عیجمله انسان بخش  تا 

 عیورادِ دشمنان  خلق سخت وُ سرتش در

 وا عیورا   ورد   خِد همر، وُ راو در

 از با   خلق عیتن یو شانیباطل را  ر جغهِ

 .وا عیدانه وُ داو قتیرق را در رق ورغ 

 

 (شرفشرف الدین خراسانی )
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 دو شعر از احمد سپیداری
 

 

 شهر ماه

 ا  های تماشای آن پنجر، و ِ یافاه

 ته ریری زد،، خیابان را وی پایه.

 

 آسمان است ی  دریا اداوه

 های وا. ی رگ های  خِن، اداوه و جِی

 

 ریشد ای ته با  لِله فرووی  وهاام شکساه

 خبر از دنیای دیرری دارد
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 شهر  آن  ته در وا،

 ها وصل است. ی انسان ی همه هاوان به قلب  تپنه، قلع

 (1۳۹۸آذر وا، )

 گفتگو

 

 وی  ِیع: 

 چار، ای ته نهاریع،

 ؛ اناخام بیو به است با بهتر

 هر چیش قانِن خِدش را دارد؛ 

 بازی را ته نمی شِد بر هع زد؛ 

 .  …عّر انقالم دیرر  آشاه است 

 

 وی  ِیه:

 آری، 
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 وی تِان تفش هایشان را واتس زد؛ 

 لباس های تثیفشان را شست؛ 

 و ظاهری وناسب تر به آنان بخشیه.

 نمی تِان ونکر آن شه تمیش بِدن، 

 است. برای شیادان هع صفای شایساه

 

 وی  ِیع:

 باز هع همان ررف های بی راصل! 

 پشت پرچع های سرخ شما 

 بارها به خیابان نریخایع و قیا  نکردیع؟ 

 همیشه ههف نشدیک بِد و پیروزی قطعی

 سرام ها وست،  ٔ  و همیشه از نشئه

 اوا هر بار وسلخی خِنیو وانه و سردام های سیا،.

 بر چهر، ها واسک های دروغ تشیهنه

 نرا، ها چشع بنهی ته هیچرا، پاک نشه.و بر 

 

 با چشع های خِد دیهیع

 افسانه بِد آن ته باالتر از سیاهی رنری نیست؛ 

 باالتر از سیاهی سکِی عظیمی ست 

 ته تلخ و بی روح است.

 آن عهالت رویایی 

 رقیقای بِد ته ربِد، شه،
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 قضاوتی ته شکست . . . 

 

 وی  ِیه: 

 وی دانع، 

 هن ترسیه و فراوِش ترد وی تِان از تشاه ش

 برای نابِدی تنها را،، جِخه اعها  نیست. 

 دهها هشاروان را همیو اواخر تشانه،

 در زیر آواری ته خانه های هنِز خشای را 

 بر سروان فرو ریخت، 

 و سیالبی ته از غاری جنرل ها برخاساه بِد. 

 صههاوان را هر وا، وی تشنه، 

 در شعله های آتشی ته از یاس 

 پیکر خِد وی تشیع بر

 و جِ وسمِوی ته در تخهیرش 

 به تهریج خفه وی شِیع.

 آری، باالتر از سکِی بغض فرو خِرد، ایست 

 ته تو دادن پنهان تریو تظاهر آن است.

 

 وی  ِیع:

 اوا ورر فروپاشی، خِد 

 دلیل نارسایی آن باورها نیست؟ 

 آیا وی تِان برای هیچ قیا  ترد؟
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 وی  ِیه:

 نه نیستنیازی به طع

 وا بارها شکساه و روئیه، ایع. 

  ا  اول هر انقالم 

 تعمیق و ارتقای درک ههف هاست؛ 

 بار اول دهها روز و چنه شهر، 

 بار دو  دهها سال و چنه تشِر،

 و اینبار برای دهها قرن 

 جهان را آواد، وی تنیع.                   

 (1378تهران )
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 می نشیندان بخندی که وقت  مرگ، بر لب  مردل

 

 1۹44عضِ نیروهای وقاووت فرانسه در سال  "جِرج بلینه"تیرباران  تِّیر ص نۀ

 چرِنهیته ه ییبِد و از آنجا یآلمان یروهایشکنجه ن ریدر بازداشت و ز یاو چنه واه

  صادر شه. یو ربارانیرکع ت ،از همرزوانش را فاش نکرد یاطالعات

 

 بِد.نسروایه داری  فاسهِ ت قیر سرتاپای نظا   چیشی جش رباران،یت ۀدر ل ظ لبخنهش
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 انوشه! چه وقتِ خندیدن است؟
 

 

به همرا، دو  ته "هِشنگ انِشه"( ییایدر یروین ۀفی)سرباز وظ فهیوظ یناوتیرباران  ص نۀ

 یبعه از تِدتا 1۳۳۳ ِریدر شهردیرر )وهناوی دو  خیری و ناوی وظیفه  هربار( پرست  هویو

 .شه ربارانیخروشهر ت رآبادیاو ریت هانیبازداشت و در و "ببر"ا  آتش زدن ناو ورداد به اته 2۸

 .بِد خیتما   جلّادان  تار یاساهشا رباران،یت ۀانِشه در ل ظ باشکِ،ِ لبخنه
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 انوشه

 احسان طبری

 

 :ترسه یاز وِج نم یناو

 طِفان است ۀفایش او

 هیآ یاز سارَتِ پُر نِر  افق و یناو

 ستدر جان ا شفقش

 چِن ته شِراع برتشه

 از بِد وُ نبِد فارغ

 :اش عرصه

 !تبِد یایپهناور  در ۀعرص

 وُ بال خِ ترد، عیاست ته با ب ییناخها

 ترد، اهِیچه بس بر سر  او، ابر ه یا

 :زوان ویوا

 سارل  انهو، زد، ویا یرو

 ع،یدژخ یرو ش یتنار  همرز ، پ در

 همه از سُرم  وُآام یترر  در

 به پاستصخر،  کی همچِ

 شِ  تجاست؟ دشمو 

 به دو چشع نهیبب تا

 :ترسه یاز ورگ نم یناو
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 است مانیاو زنه، ز ا دل

  هیآ یاز سارَتِ پُر نِر  افق و یناو

 .در جان است شا شفق
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 باز یبا چشمها روزمندیمرگِ پ
 )خاطره ای از ناخدا افضلی در باره انوشه(

 

اش در  یاز دوساان نظاو یکیو  یِد. ناخها بهرا  افضلب 1۳50سال  یبهار یاز روزها یکی

بِشهر در رال قه  زدن بِدنه. هنرا  عبِر از تنار دو ناو فرسِد، و از رد،  ییایدر را،یاسکله پا

  : فت یببر و پلنگ ته به اسکله بساه شه، بِدنه، ناخها افضل یخارج شه، به نا  ها

ها  به آن یشیچه شکل غع انر یاست. بازنشساررکع فرو ییناوها چه سکِی ورگ زا ویا یتِ"

 خاطرایِ ادآوریبلکه  ،یانِردیدارنه. نه تنها خاطرای در یادیخاطرای ز ها ویداد، است. ا

  ".هسانه یا برجساه یاسیس

  :اش  فت یرکع فروا شه. سپس دوست نظاو یتِتاه سکِی

  "".ته اعهاوشان تردنه ییبله، خاطرای انسانها 

  "؟یشناس یوها را  تِ آن"

  ".شان تننه یوعرف خِاهنه یو ای تننه یشان و یبله، الباه نه آنطِر ته وعرف"

  :هیپرس جانیترد و با ه یوکث تِتاه یافضل ناخها

  " آاشت؟ شهیو یها را چ انسان ویاسع ا یراسا"
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  ": قهروان.یواژ، با وفهِ  وشخص و وانهن کی"

ورد  ثبت  خیاست ته در تار یعنِان ویباز. ا یاه با چشع روزونهیپ ورگِ"افشود:  یو افضل

  ".خِاهه شه

و  یجنگ، روز هفاع آذروا،، به وناسبت شهادی ناخها هما انیانقالم و در جر یروزیاز پ بعه

ته در  یشه. در وراسم ینا   آار "ییایدر یرویروز ن" ،ییایدر یرویاز پرسنل ن ررید ی روه

 یناو"خِد شعر  یوآهب یسخنران انیدر پا ِنیاز روران یکیوسجه سپهساالر تهران بر شار شه 

خِانه،  انیرا از آغاز تا پا ]سرودۀ ارسان طبری[ "تِفان است فاهیترسه، او ش یاز وِج نم

  .سرود، شه، است یایچه شخّ یو برا یشعر به چه وناسبا ویبهانه ا آنکه یب

اش  ینشساه بِد به همکار نظاو جلِ فیدر رد ییایدر یرویته در وقا  فروانه، ن یافضل ناخها

  : فت

  "هست؟ ادیی"

  "؟یچ"

  "اسکله بِشهر یجلِ ش،ینه سال پ"

 یسرود، برا ویتاش همه بهاننه ته وضمِن ا یباز. ا یها با چشع روزونهیپ ورگِ ادوه،یآر،، "

   ".ستیت

د  بهاننه زنه، انه. آن روز ته ور شهیوثل انِشه هم یاست ته قهروانان ویوهع ا" فت:  یافضل

 ".ستین رید

 :بهرا  افضلی تارنمای ناخهاخاطر، بر رفاه از  واو* 

http://www.bahramafzali.info/me4mory.php  
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 کرد یفکر نم رانیجز ا زیچ چیبه ه ی کهمرد

 (ورد  ایران ناخها بهرا  افضلی از نرا،ِ)

به چاپ  هینشر ویاز خِاننه ان ا یکیاز  یا ناوه رانشهر،یا هینشر  62بهمو  21ار، شم در 
ناخها  هیبا شه یرا ته از دوران همکار یوا، خاطرات هنانیو از هع یکیآن  یاست، ته ط  ه،یرس
هع وطو وا، چنان ته از واو ناوه بر  یبانِ وی. نِشاه اتنه یداشاه است، نقل و یافضل کعی
دوساانه  هویصادقانه از وعاقهای و یرویاوا به پ ست،یآشنا ن رانیا  ۀم تِدنظرای رش با ه،یآ یو

 ته خِد شاهه بِد، است و  ِا،ِ تنه، یو ریرا تِّ یاتینِشاه او واقع ش،یخِ خِاهانه یو آزاد
است ته تنها به جر  دفاع از انقالم  یا افسران تِد، یخِاه یو آزاد یدوسا هویبر و یوار نمِنه
 ویپر افاخار بهار یته زنه  ی، به جِخه اعها  سپرد، شهنه. ننگ و نفری بر خائنانخلق

 !را  سسانه رانیفرزنهان خلق ا

  را وی خِانیع:عشیش  ع ویهودر اداوه، واو ناوۀ ایو ه

 ییها گل نیچن رانیکه ا کردم یافتخار م شهیهم

 دارد

 

 در اداوه... خاطرای یک بانِی همِطو از دوران همکاری با ناخها بهرا  افضلی

چِن قابل  زد ، یاز دوساانع ورق و یکینه را خا ییهِا هانیروزناوه ت شیوقت ب چنه" 

را به عنِان  یافااد، ناخها افضل ییورق زد. نا هان چشمع به نا  آشنا هیفقط با ست،یخِانهن ن

 .تننه یو اتمه و هیجاسِس روس
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 شه، یشه . باور  نم ر،یبه عکس خ شناخاع یرا و فیوِجِد شر ویسال است ا ویچنه چِن

است ... با  روز افااد،  ویته راال به ا شناخاع یاست ته و یمیهآد  همان افسر ق ویا ایخها

باز روزناوه را خِانه . نا هان تما  خطِط روزناوه به رنگ  لرِن خِن پاتش درآوه.  یناباور

 شیبا وا خِاهه بِد؟ پ شهیتِ هم یاهیس ایآ ه ،یو از او پرس ه یپِساه شب تش هدساع را ب

و  کایآور یتِ ِنیلیو ِنیلیته با و ییاون افسرها تردنه؟ یخِد  فکر ترد  تها  درست فکر و

ته تا  ینیوجِد نازن ویا ایو  تننه، یو یتِب یو هر شب تا صبح ... پا تننه یو یاروپا زنه 

 نکرد؟ یوانه و جا خال شیساخت و سر جا ییایدر یرویتع ن رقِقل ظه با  ویآخر

را از دهان وو  وی. نه اترد  یش تار وو در تنار شناخاع یهشت سال بِد او را و باًیتقر

 رانیبه جش ا شیچ چیورد به ه وی. اهیبپرس شیهمکارانش ن رریاز د خِاست یدلع و ه،یشنِ یو

ته به  ی. وقاترد یتار و یتشا یبه آم و هِا، رو اریبس یها در بِشهر جا . سالترد یفکر نم

 ویچن رانیته ا ترد  یافاخار و هشیشه. هم ییایدر یرویتارخانجای ن  ر،یدا سیرئ هتهران آو

دزدها و  یهسانه جلِ یوثل او سه ییها ته آد  ترد  یو یدارد و ارساس رارا ییها  ل

 هی. شاخِاهنه ینم یشیو انهها  وملکت چ یخِد، ونافع شخّ بیته به جش ج ییخِرها الش

با او تار  ته ییها وقت به آن چی. هترد یشب تار و  ۸تا  بحص 7ته از ساعت  هیباور نکن

 یرانیبا یرا تِ یا و ا ر پرونه، ترد ینم ویاز او داشانه تِه یتر وییو درجه پا تردنه یو

 لیت ّ رانیو ا ایاالیها در ا بِد. سال ی. واقعاً ورد باسِادآورد یو رفت یخِدش و خِاست یو

 یدزد ویتر دساش بِد تِچک ریته ز یپِل ها ِنیلیاز و عیبرِ تِانع یترد، بِد. به جرئت و

 ایزد  و  فاع خها ادیاز دلع فر سِاد، یب یدر دست چنه وال ه ،ید ریاو را اس ینکرد و واقعاً وقا

 ترد،؟ صادقانه در  روا و سروا تِشش  شیسال برا  20ته  یوملکا یآن هع برا ،یاو و جاسِس

 نشیوجِد نازن هیو شا شناخاع یو یقهروان را به خِب یها از چهر، یکیچِن وو  یول ...

به خاک و خِن به  یسابق و پاسهاران فعل یها یدست ساوات ریز رریچنه روز د ایچنه وا، 

آلِد، است ته  هیطِفان شه ویتا در دفاع از او برخاساه باشع، هر چنه ته آنقهر ا سعیغلاه، بنِ

ه بع یکیتشِروان  یپاک آزاد یها ته نهال عینیب یقهری دفاع را از وا  رفاه است و با تأسف و

به هع  ر،  یها ته وا با دست یدر رال رونه، یو ویاز ب یطِفان وِذ ویبه دست ا یرریاز د

 .عیشه، پشت پنجر، ناظر آن هسا

 ها ویا ، باورشان نشِد ته ا به خِن نشساه رانینِشاع ته ورد  ا ش،یانر ویناوه را به ا ویا

ته  هینیب یرا و ر،یو غ هیورض و،یقطار شه، رسو، رس یجاسِس بِدنه، چِن شما فقط اساو

 هیدان ینم هیشا یها نسبت داد، ول به آن یونفِر اسالو عیته رژ فیلقب تث کیروزناوه با  یتِ
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شناخت،  هیها را با . آنسااد،یا یبا سِاد، پاک و قهروان یها هر اسع، چه چهر، تته پش

 .هی ِ یو قتیرق یاسالو عیچقهر رژ هیشان را دانست، تا د  آشاه

 یالملل ویاز وجاوع ب یکی یبه رو ینیخم یها در زنهان ایجاسِس بِدنه ... آ ها ویا نهی ِ یو

ا ر هع شه، همان روش شا، ولعِن  ایتا به رال باز شه، است  تننه یرقِق بشر دفاع و ته از 

ته  نهیتا به وأوِر سازوان رقِق بشر برِ دهنه یرا شکنجه و انیبه تار  رفاه نشه، ته زنهان

ها  آن یوسرور هسانه چِن زنهان وثل وهرسه برا اریبِدن خِد بس یانه و از زنهان نشه، کنجهش

 .باشه یو

 ها ویخطِر نکنه ته ا شتانیفکر به خاطر عش ویل ظه هع ا کی خِاهه یا  دلع و ناوه انیپا در

 ...جاسِس بِدنه

و  رانیا یبراشما ته  ه،یهسا ایدن یبه شما ته در هر جا یرانیا کیبه عنِان  خِاهه یو دلع 

افسر،  خِاهنه یرال و رانیا یسپاس یها یهمه زنهان یته برا عیبرِ ه،یتن یو کاریپ اش یآزاد

...  هینهاشاه باش یها تار آن یاسیس هیبه شغل و عقا ه،یباشنه دفاع تن ر،یدار و غ دانشجِ، خانه

باشنه ته به  ه،یرس یاز رشه فکر یته وردوش به ره ساادیخِد خِاهه ا یپا یبه رو یوملکا

 "ه.ارارا  برآارن رریکهی یفرد یها یو آزاد یوآهب ،یاسیس هیعقا
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 همان است که ما رفته ایمراه 

 

 درد همان است ته وا  فاه ایع

  رچه به بازار، خَشَف شه عشیش

 وا  هر از جان وُ خرد سُفاه ایع

  ردِ ساع از رخ  وا   زویو

 وا به پرنهى ز وفا رُفاه ایع

 ش یک آن به دلرسریِ آراو

 تِى ز بهانهیش دَوى خفاه ایع

 هرچه بکِبنه به ر، وانه ان

 *.را، همان است ته وا رفاه ایع

 (شهنام دادگستر)

در  ، روزناوه نرار انقالبی و وبارزوهر ان( هری)ر یته ررمان هاتفعبارتی اشار، است به * 

سلِل زنهان  ِاریبر دبا خِن سرخ خِد  1۳62و پیش از شهادی در تیروا،  شکنجه یروزها

 ".را، همان است ته وو رفاع"نِشاه بِد: 
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 خاطرات تلخ و شیرین

 : بهروز مطلب زاده ترجمه -رالنطهاشم 

 
   به جای مقدمه

بِد. او  جانیآذربا یوردو اییادب ینا  آشنا یچهر، هاشاعران پرتار و ازاز  -رالنط هاشع   

 ینلیریش یلیآج»نا   ریرا ز دخِ یها نه،ادوایاز  یبخششمسی  1۳۸0در اوائل سال های 

بی آنکه به وزاری  صف ه به رشاه ت ریر در آورد و 55۸)خاطرای تلخ و شیریو( در « خاطر، لر

دوساان  تعهادی از اریاخاپانشد،  نسخه چاپ و در -ارشاد وراجعه تنه، آن را  در د، 

در اخایار وو قرار  رفت. با خِشبخاانه یکی از آن نسخه ها هع  خِد قرار داد.عالقمنهان و

اینکه وو او را از نشدیک وی شناخاع و در دور، رضِر و فعالیت وشارتمان در دفار ورتشی 

،  ِشه هائی 1۳57آذر تهران در سال های بعه از انقالم بهمو  16رشم تِد، ایران در خیابان 

 «خاطر، لر ینلیریش یلیآج»از زنه ی پر تالطع او را از زبان خِدش شنیه، بِد ، اوا تاام 

هاشع طرالن، آنچنان  یرا، پرتشش  و تاثیر  آار بِد ته  تّمیع  رفاع آن را به فارسی 

بر ردانع. وقای تلفنی با او تماس  رفاع و تّمیع خِد را با او در ویان  آاشاع بسیار خِش ال 

ِیش، باِانه و آرزو ترد ته قبل ورگ خ« ساغِل یِلهاش، ساغِل» شه و با بغضی در  لِ  فت 

 ترجمه فارسی آن را ببینه. 

صهوپنجا، صف ه از تاام را  –وو با شِر و شِق وجهیت تار را شروع ترد . رهود صه 

با  "ارشاد"ترجمه ترد، بِد  ته،  خبر دار شه  تاام هاشع طرالن، بطِر رسمی وبا اجاز، 

خاطرای تلخ و  –تت نقر، ای «  ) آجیلی شیرینلی خاطر، لر – ِوِشِ پنجک » عنِان 

شیریو( چاپ شه، وبه بارار آوه، است. در همیو زوان دوساانی از ایران برایع نِشانه ته دست 

وشغِل ترجمه آن هسانه و وو هع ته،  "عاقل و بالغ و راذق"نرههار ، زیرا دو تو از دوساان 
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القه و هع دیِار  تِتا، تر از همه دیِارها است و هع آد   ررف  ِش تنی هساع، علیرغع ع

 اشایاقی ته به ایو تار داشاع، ترجمه آن را قطع ترد . 

اتنِن بیست و انهی سال از آن تاریخ  آشاه است اوا ظاهرن آن دوساان یا تارشان هنِز 

تما  نشه، است، و یا تّمیع دیرری  رفاه انه، به هر رال، وو تاتنِن چیشی در ایو بار، 

صهوپنجا، صف ه ای ته وو به  -برِیع ته از آن صهنشنیه، ا . در ضمو الز  است ایو را هع 

 -صف اتی از خاطرای تلخ و شیریو» فارسی بر ردانه، بِد ، در آن زوان، بخشی با عنِان 

با ضمیمه ترجمه شرح تِتاهی از بیِ رافی هاشع طرالن ته خِد به ترتی آذری « هاشع طرالن

ر رسیه و چنه سال بعه نیش بخش به نش« آذربایجان»نِشت وبرایع فرسااد، بِد، در سایت 

در سایت های وخالف، ازجمله در « از آذر تا آذر» شینش شه، دیرری از آن، ت ت عنِان 

 در ایران درج  ردیه.  "ایشیق"سایت  

با تمال تاسف زنه، یاد اسااد هاشع طرالن پس از چنه سال دست و پنجه نر  تردن با 

درآبان وا، ترجمه فارسی زنه ی ناوه اش برسه،  بیماری، بی آنکه به آرزوی خِد برای رویت

 . وداع  فت را یدارفان1۳۹۳سال 

اینک، اباها شرح تِتاهی از بیِ رافی اسااد هاشع طرالن به قلع خِد او، وسپس بخش اول، 

تقهیع رضِرتان «  ازآذر تا آذر»و بخش دو ، یعنی  «ویریخاطرای تلخ و شصف اتی از »یعنی 

 وی تنیع.

رِادث دور، یک به  «از آذر تا آذر»و  «ویریخاطرای تلخ و شصف اتی از  » هر دو بخش 

 .اخاّاص دارد 1۳24 - 25در سال های  جانیآذربا کیدوِترات یرکِوت ول یتِفان ساله و

                                                 ************** 

 من حال کوتاهِ  شرح

 الییرشهر باتِ چشع بر جهان  شِد  و دور، ت ّد 1۹24رالن، در سال طهاشع  وو

سالررد  ویسامیشعر   را ته به وناسبت ب ویرسانه . اول انیخِد را درهمانجا به پا یاباهائ

به  " ِنریپ "  یۀصمه وورغِن در نشر جانیشاعر بشرگ آذربا  ۀلیانقالم اتابر سرود، بِد  ، بِس

 .چاپ رسانه، شه

 " البادیزنر " یودر روساا عیباز  شا رانیبِدنمان از باتِ به ا یرانیا لیبه دل 1۹۳۸سال  در

 .عیهیشهر سرام ته زاد ا، پهران و پهر بشر ان وا بِد وسکو  ش
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 " یدوز راهویپ "و  " ینجار "از جمله  یوخالف یبه تهران رفاع و به تارها 1۹41سال  در

 "و  " ِلِنهایوطو  " اییروشغِل شه  .همچنان به سرودن شعر اداوه داد  . اشعار  در نش

  .شه ی، چاپ و هیرس یبه نشر و شیته درتبر " جانیآذربا

 یها تیشرتت ترد  ووسئِل یو اساقرار رکِوت ول یرفاع. در برپائ شیبه تبر 1۳24 آذروا،

،  1۳25در سال  جانیغهارانه و مهرضا به آذربا یلشکر تش یپ در. را به عهه،  رفاع یوخالف

رهبر بشرگ ورد   یور شهیته تِسط پ  یورد   و رکِوا هنیوخِن تش به خاک تیته با ن

  .سال در زنهان وانه  کیشه، بِد، بازداشت شه  و خاهیر یپ جانیآذربا

خِد اداوه  یو ادب عی، اجاما یاسیس  یها تیاز زنهان به تهران رفاع . به فعال یاز آزاد پس

دشمنان ورد  پرداخاع .پس از   هیعل به وبارز،  رانیا ۀداد، وبا شرتت درصفِف رشم تِد

.  ه یخِد دست نکش یادب یها تیخفقان از فعال طیرغع وجِد شرا یورداد عل 2۸ یتِدتا

 " یروزها یدور، سرود، بِد  هر چنه ته اجاز، نشر نهاشانه ، آنها را  برا ویا ررا ته د یاشعار

  .هاشاعینره  و  " نه،یآ

، اشعارخِد را به دست چاپ سپرد . تاتنِن چنه تاام  انریالها  از انقالم بشرگ ورد  ا با

 " شیو ن " ر، ک  ِلهای ِلچِی "،  "دورناالر  لنه،  "،  "شعرلر یآلِول " یشعر  با نا  ها

از سر  یرا ته در زنه  یساله هساع . واجرا هائ ۸۳ اتنِن. وناشر شه، انه "وطنهن وطنه 

دار  ته هنِز چاپ نشه، انه ، الباه  یاریبس یشعرهاروان نِشاه ا .  کی آرانه، ا  ، به شکل  

ورا روشو ساخاه و بر آوال  یبِد، انه ته را، زنه  یدرخشان یهمه آن ساار، ها نهایا

 .افکنه  یآن داشاه ا  پرتِ و رد وو جانیآذربا یته وو برا  یکین یوآرزوها

 .راوداع  فت یدارفان1۳۹۳هاشع طرالن درآبان وا، سال  اسااد* 

************** 
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 "نیریخاطرات تلخ و ش" از یصفحات

اعضاء  هیوناقل تردن بق یشه ته اول وو به تهران برو  و برا ه،یخانه وّل ت د در

هع به  یا ر در سر راهع، سر"الز  را آواد، تنع. با خِد  فکر ترد   یها نهیخانِاد، به آنجا زو

 .برو  شیسر، به تبر کیتا از دوزدوزان   رفاع عیخاطر تّم وی. به هم" ستیبشنع به ن شیتبر

 ررید شی. تبرشد یهع سر و "ِلِنهایوطو  " هیبه دفار نشر هیبِد. وو با ِروا،یشهر اوائل

انرار ته تاز، از خِام بر  شینهاشت. تبر یبِد   شباها ه،ید شیته وو چنه سال پ یبه آن شهر

هر چه  "ساعت  هانیو ". ازوقابل وجِد داشت یادیز جانیها، شِر و ه ابانیخاساه بِد. درخ

 یفردوس ابانی. در خخِردیبه چشع و شاریورد  هع ب جانیشِر وه  ،یرفایو ویبه پائ ور شاریب

 ویشه. ا یهرل ظه افشود، و عیاز ره بِد. بر شاد شیاجاماع ورد  ب "قلعه  ارک  "و در وقابل 

به وقابل در بشرگ و  یشه . وقا یوِاجه و یجانیشِر و ه ویبا چن شیبِد ته در تبر یبار ویاول

ازدرا   یتاز، واِجه شه  ته علت اصل ه ،یرس شهیباز و ابانیته به خ "ارک  قلعه " یاصل

 .ستیازره ورد  چ شیب

پِسارها،  ویبِد. نِشاه ا خاهیآو یوخالف یپِسارها "ارک  " یدر دو طرف در ورود 

و شرتت آنها  شیوهمسرش به تبر رِفیب یرراجیعش جان،یبشرگ آذربا هانیقیخبر از آوهن وِس

به اجرا  شیتبر یته قرار بِد اوشب به وناسبت ورود آنها درساخامان تئاتر ول یدروراسع هنر

 یآثارفراوِش ناشهن قیرا از طر رِفیب یراج ریعش ش،ی. ورد  تبرهادی آاشاه شِد،و

 یرماس یاوپرا –اد عب یوشه - "بِ اولسِن  ویاو اولماس "، "وال آالن  ویآرش "وارزشمنهش 

ورد  با شِق  نک،یشناخانه. ا یداشت  و یاو ته شهری جهان  یائیقیآثاروِس رریتِراوغلِ و د

 یساخامان تئاتر ول یبا او، دروقابل در ورود شاریهرچه ب یائو آشن کیاو ازنشد هارید یو آرزو

 جمع شه، بِدنه. شیتبر

 یا نا  برد ، خهوای فراوِش نشهنته در باال از آنه یجها از آثار رِفیب یراج ریعش

را  جانیاذربا یقیوِس یها یبار ولِد ویاول یداشاه است. او برا جانیبه ورد  آذربا شین یررید

 جانیآذربا یقیوِس خیدارد ته درتار یاز تسان یاریبه  ردن بس یبه نت درآورد. او رق اسااد

 را،یشهری و جا جانیآذربا ته عیبرِ اِانعیهسانه. با جساری و یشه، ا شناخاه ینا  ها

ورد  هنر  نجا،یرضِر او در ا  نکیاست. ا رِفیب یراج ریعش ِنیخِد را وه یقیوِس ساهیشا

 .سازد یرا شادوان و شیدوست تبر

دولت بر خِرد. قهری دولت  یاناظاو ویبه واوِر اِانیبه نهری و شیتبر یها ابانیخ در

است  ودر  شیدر تبر یور شهیا  ته پ ه،یشن. شِدیروز به روز تمار و جانیدر آذربا یورتش
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بر رار شِد.  "جانیفرقه دوکرای آذربا " لیدر بار، تشک یوا، قرار است جلسه ا ِریشهر ویهم

. جنبش وشروطه اتنِن در شکل و بردیخِد به سر و یفراوِش نشهن یخیتار یادر روزه شیتبر

بِد، اتنِن در  اییرخان در رجنبش وشروطه ساا انیشِد. ا ر درجر یواِله و یررید لیشما

دو رهبر درآن بِد ته  ویتفاوی ا یقرار داشت. ازنظر زوان یور شهیچِن پ یراس جنبش تس

پا به  یاسیاز نظر س تیوِقع ویدر وناسب تر ینظر زوان زجنبش وشروطه، ا انیساارخان درجر

در درون  یارد شهیشا،، فساد ر ویوهی ناصراله یسلطنت طِالن انیعرصه  آاشاه بِد. درجر

دور، بِد  وینبِد. درا یوخِدسر تیریجش سِء وه یشیاش چ جهیدولت شکل  رفاه بِد ته نا

، خائو و  اقتیل یوخهوارآار را به قال رسانه، و با  رفاو رشِ، ، افراد ب یول یها تیته شخّ

وابساه به  یبِد ته خان ها و فئِدال ها یطیشرا وینشانهنه. درچن یآنها و یپست را به جا

 تردن یساقطشان و یو از هسا هنهیچاپ یراو انیرا وغانع شمرد،، روساائ تیدربار وِقع

وجنبش وشروطه  هیرس یبه شاه ویشا،، وظفراله ویناصراله هنیاز به قال رس پس

ته ت ت  یبه وجِد آوه. اوا جنبش خِاهانیآزاد رریساارخان ود یت ت رهبر جانیدرآذربا

وافاوی  یبه تل یطیدرشرا جانیفرقه دوکرای آذربا ویارداشت و همچنقر  یور شهیپ  یرهبر

بِد.  ه،یآنجا را به خاک و خِن تش قایبا تّرف اروپا و شمال آفر یالریه ش یشکل  رفانه. فاش

 یرویتنه، دربرابر ن یشرویوسکِ پ یها یکیتِانساه بِد تا نشد یته دررمله به شِرو الریه

 ویجنگ  آخر یِالیشه، بِد. ه ینیووجبِربه عقب نش اوردیدوا  بپرتِان خلق ها ناِانساه بِد 

خِد  یآزاد ،یالریه یروهایدر چنگ ن ریاس یتشِرها زا یاری. بسهیکشیخِد را و ینفس ها

 ویته در واپس کایدر رال دفو شهن بِد، اوا آور یالریه ش یبِدنه. هرچنه ته فاش افاهیراباز 

آن  یتاجا رفتیدرژاپو، و مایروشیشهر ه یبمباران اتمل ظای جنگ وارد وعرته شه، بِد، با 

 .ردیرا بر

انسان جان خِدرا ازدست داد، بِدنه و قسمت  ِنیلیوپنج و ستیب یشِرو درات اد

ها  یکائیآور ،یطیشرا ویشه، بِد. درچن لیتبه ی شاه وبه خرابه ا رانیآن درجنگ و یاروپائ

  افاهی یته تاز، از جنگ رهائ یاوا شِرو شانه،  یبه دنبال بهانه  و یبا شِرو یدردشمن

را  یرریورود به جنگ د یوجه آواد  چیرا از دست داد، بِد، به ه داز اوکانای خِ یاریوبس

 .رفاارتنه شیتجهار و ور کاینهاشت ووجبِر بِد تا با آور

با به دست  رفاو و به اهاشازدرآوردن پرچع فرقه  یور شهیبِد ته پ یایوِقع ویدرچن

 یرویها با همه ن یکائیته آور یقرار  رفت. دولا یدولت ورتش یرودررو جان،یآذربادوکرای 

 .خِد درپشت آن قرار داشانه
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ازدرا  با  وی. با فاصله  رفاو از اشد یسرو " ِلِنهایوطو  " هیبه ادار، نشر هیبا وو

اع آن را تِانس یته در دست داشاع به آسان یشکِ،، به طرف باغ  لساان را، افااد . با آدرس

 .روبرو خِاهع شه یدانساع ته پس از ورود به آنجا با چه تسان ینم "تنع. اصال هایپ

فکر، ازپله ها باالرفاه   ویازوو اساقبال خِاهه ترد؟. باا یتس ایته آ کرد یخِد فکرو با

از اطاق ها  یکینفر دارد وارد  کیوِقع واِجه شه  ته  ویشه . درا یکیتار مهین هوریوارد تر

 ه یبرداشاع، با تعجب د شیچنه  ا  به سِ نکهیاش به نطر  آشنا آوه. پس از ا افهی. قشِدیو

بِد و  ه،یوا درباتِ بِد. اوهع ورا د اییوعلع تالس ادب ف،یوِسا لمانی. او غشناسعیو وراته ا

 ارکیبه او نشد ی. وقاکردیبِد و ورا تماشا و سااد،یآشنا آوه، بِد. درتنار در ا شیا  برا افهیق

  : شه  روبه وو ترد و فت

  -" آور ؟ یو ادیاسع تِ رو به  نع،یصبرتو بب "

  : درجِابش  فاع وو

بعه از هفت سال تما   شِدی. ورروهیشما هشاران شا رد وثل وو داشاه ا شیاسااد عش "

  -"ه؟یاوریورا به خاطر ب

نبِد.  یباورتردن عیاروبروشه، بِد ، بر شیخِد درتبر اییته بعه از سال ها با وعلع ادب وو

. با و بت دساع را عیاساقبال ترد رریکهیاز  یداشت. با و بت ووهربان قتیاوا هرچه بِد رق

بِد.  یوو، اتنِن افسر شِرو ایی رفت و تعارف ترد تا وارد اطاق تارش شِ . وعلع سابق ادب

  : بِد ته ویا سئِالش ویاول

هع  ِنریو چاپ شهن شعری در پ ی فا یو دار ،  تِ در باتِ شعر ادیتا آنجا ته وو به  

  "عیرِیو -".   :؟ی ِئ یهست. چرا راال شعر نم اد ی

  -" ؟یفرسا یوا نم یپس چرا برا "

  -"  فرسااد، ا  !"

  -" وا چاپ نشه،؟ هیپس چرا درنشر "

  -"  چاپ شه، !"

 ته واعجب شه، بِد  فت :  یدررال

  ا ؟ ه،یپس چرا وو تا راال نه " -
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  یرعلیوو درباتِ شا رد شما بِد ، اسمع و یوقا "داد  و افشود  :  حیتِض ارشیب وو

 .فرساع یو اانیراال اشعار  را با نا   هاشع رسو زاد، برا یزاد، بِد. ول یرعلیو لعیواسع فاو

  -"؟ یتِئ شهیچاپ و ِلِنهایپس هاشع رسو زاد، ته شعرهاش در وطو  "

  -" بله، خِد  هساع "

 مانیوناظر بِد  ته تِ برا شهیهساع. وو هم شیسال است ته درتبر کیاز  شاریوو ب

نرران شه . پس هاشع  ه،یاز تِ به دست وا نرس یچِن وا، ها  آشت و شعر یول ،یشعر بفرسا

 ؟یرسو زاد، تِ بِد

  دوبار، دساع را  رفت و  فت لمانیاسااد غ :

  -" ا تنعآشن فی یتا تِرا با جعفرخنهان و رضا قل عیبرو ایب ا،یب "

و جعفر  ِلِنهایروزناوه وطو  ریسردب ف،ی ی. رضا قلعیسالو بشرگ شه کیهع وارد  با

 .بِد ریخنهان وعاون سردب

  : ترد و فت یورا به آنها وعرف لمانیغ اسااد

. هاشع رسو کنعیو یفرسااد را به شما وعرف یوا شعر و یته از تهران برا  یآن تس

 برخاسانه و با وو دست دادنه شانیآنها از جا ید. هردوزاد، در باتِ از شا ردان وو بِ

  : ترد و  فت لمانیرو به اسااد غ جعفرخنهان

ته هاشع رسو زاد، در باتِ شا رد شما بِد،  به وا  ویپس چرا تا به رال از ا " -

  -"ه؟ینرفا یشیچ

  :  فت لمانیغ اسااد

وو بِد، خبر نهاشاع. چِن هاشع رسو زاد،  از شا ردان  نکهیراساش تابه رال از ا -

نا   رانینا  داشت. پس از باز شت به ا شاد،یرعلیو یرعلیته او در باتِ شا رد وو بِد و یزوان

 .داد، است رییخِد را تغ

 : هیاست. پرس یوو خِش ال وراض هنیجعفرخنهان به وو بِد. وعلِ  بِد ته ازد نرا،

  -" ه؟یوان یو شیدرتبر ای هیبه تهران بر رد هیخِاهیباز هع و "

  -"بمانع شیدرتبر لعیتنع، وا هایپ یتار نجایا ر درا "
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  : هیورا وِرد خطام قرار داد و پرس فی یقل رضا

  -" ؟ی رفاه ا عیرا ته از تِ چاپ ترد، ا یپِل اشعار "

 : ه یپرس وو

 ه؟یده یپِل هع و هیکنیته چاپ و یورر بابت شعرهائ" – "

را دروقابل رضا  یرا صها ترد. رسام دار دفار بشر  بله و زنگ را زد ورسابهار او فت

را ته از آنها چاپ  یته باز شه، بِد ناِانساع نا  شاعرها و شعر هائ ی شِد. دردفار فی یقل

ته بابت شعرش  رفاه  یدروقابل پِل هائ یهر شاعر نکه،یشه، بِد بخِانع. ازهمه جالب تر ا

 .اوضاء ترد، بِد ابِد، دفار ر

بِد. دروقابل هرشعر شّت تِوان نِشاه بِد.  ه،یشعر از وو به چاپ رسپنج  دروجمِع

 .صه تِوان به وو دادنه یس

وعِض صادق  یانِرو مهخانل  سنه،یبِد. چنه ل ظه بعه دو نِ یادیوو پِل ز یبرا ویا

 ی. اسااد ورا به آنها هع وعرفِسانهیآهنگ ساز وعروف  به جمع وا پ روفیرجهانریشجهانریون

  : ورا نشد خِد خِانه و  فت فی یقلترد. رضا 

هرچنه ته وا بر اساس  ،یوبا وا تار تن یبمان نجایتِ در ا خِاههیوا دلمان و" – "

 رونیاز تار ب کردنهیرا ته با وا تار و یافراد و ل عیبِد وجبِر شه ه،یته از باال رس یدساِر

و  عیسینِ یناوه و تیبرااست. تِ آدرس تهران خِدی را به وا به،، وا  یالبنه وِقا ع،یتن

 .عیتن یدعِتت و

  : آوه، باشه، رو به عِض صادق ترد و  فت ادشی یشیل ظه انرار ته چ ویدرا

دست وپا تو. برآار وِقت  یدوسامان هاشع رسو زاد، تار  یاسااد عِض !، برا "-

 فارِ، به همرا،  ویخِدوان. پس از ا شیپ عیآور یوشغِل شِد، بعه و یهع ته شه، جائ

 ی. صمه صبارعیهع در آنجا بِد رفا یصمه صبار شتهیتبر  یعِض صادق به و ل تئاتر ول

 شناوهینما یاجرا یخِد را برا ررانش،یبشرگ  به همرا،  باز سالو  کیتار ردان تئاتر بِد. او در

. عِض صادق ورا به صمه کردیزاد، آواد، و یو مهقل لیجل  یاز نِشاه ها " یاابیت ویآناو "

 : ترد و فت یعرفو یصبار

است، به نظر  خِبه ته شما با  یدوسامان هاشع رسو زاد،، شاعر و جِان با اساعهاد "

  -"هیهع تار بکن
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شرتت  شیتا به رال در ص نه نما "و فت:  ستیبا دقت ورا نرر یصبار صمه

 ".؟یترد

 ".ترد  یو یبله، در وهرسه بِد  ، درتئاتر باز "داد :  جِام

 ".؟یترد یباز شناوهیدرتها  نما " : هیدوبار، پرس او

  -" !یجعفر جبارل " 1۹05درسال  " ۀشناویدرنما "

 :به عِض صادق ترد وافشود  ینراه یصبار صمه

 "خِم وو وِافقع یلیخ " –

از  شینشساع. ب یخال یها یاز صنهل یکی یوو داخل سالو شه، بر رو قیطر ویبه

 یاز صنهل یکی یو سو پِر، رو الیآنها، ل انیدر سالو جمع بِدنه. درو ررانینفر از باز یس

 کیو سو پِر نشد الیبه ل یترد. صمه صبار یو یوسط نشساه بِد. او نقش خِاهر را باز یها

 : شه و  فت

 ویاز دشِارتر یکی ه،یکنیاجرا و شناوهینما ویته شما در ا یخانع!، نقش الیل" – " -

 ."یوِ به وِ اجرا تن ع،یرِیتو هر چه و یدقت تو، سع یلیآن است. خ یقسمت ها

را  اشیو سو پِر سه بار نقش خِد را تکرار ترد، تار ردان رضا الیته ل ویاز ا پس

 :  فت ویزوان تمر انیبا اعال  پا یاعال  داشت. صمه صبار

  -باشنه نجایا هیفردا سرساعت هشت ، همه با" – !"

 :فکر تردن  فت یوِقع چشمش به وو افااد وپس از تم ویدرهم

را  یوعروف تمه رریزاد،  باز یعی. سپس، شفهینیبنش کنعیبچه ها خِاهش و " –

 یرا باز "یاهلل ورد "نقش   " 1۹05در سال  " ۀشناویوخاطب قرار داد،  فت  تِ در نما

 مهی. االن نهیهسا هی. با هع همسایهسا" یاوا  ورد "و با اشار، به وو افشود، و تِ هع  ،یکنیو

تلنجار  رریبا همه نجایدرا ش،یخبر از همه چ ی. هر دو بهیدر دست دار شب است. هر دو اسل ه

خِدتان سنرر درست  یبرا یدو صنهل ۀبه عهه، خِد شما است. با فاصل رریاجرا د هی. بقهیرویو

 "!.هیشروع تن االی. هیتن

تار را  ویهم شیزاد، ن یعیاطراف خِد شروع ترد  به عقب عقب رفاو. شف هنیبا پائ وو

بِد و  کلیزاد، درشت ه یعی. شفعیبرخِرد ترد رریکهیوا از پشت به  یآن هر دو کیر ترد. د
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خِرد  و خِد را به پشت سنرر انهاخت. وو هع ته  کهیبرخِرد  ویداشت. او از ا یشکع  نه، ا

 .بِد ، خِد  را به پشت سنرر رسانه  ه،یدر ظاهر ترس

 زاد، :  یعیشف

 .کنعیو کیشل ینه تنا ه سر تِ بل ِنه،یوسلمِن د ،یه " -

، هر هفت  لِله رو تِ تله ای  یابِالفضل، ا ه سر تِ بلنه تن ۀهیبر یبه دساا ": وو

 ."تنع یو یخال

 : ی ورد اهلل

 !آشناست یلیانرار صهای برا  خ نع،یبب ،یه -

 ت!.آشناس یلیوو خ یتِ هع برا یها، صها یری:راست ویورد اوا  -

  نعیاال ببب اریسرتِ ب یتم هی: یورد اهلل -

 : یورد اوا 

 ! باال اریخِدی سرتِ ب ،یریا ه راست و -

 آورد یاز سنررباال و یسرش را تم  یورد اهلل -

  -" ؟یهید ا،یب "

 :  یورد اوا 

 "."؟ یتِئ وی، ا یاهلل ورد -

 :  یورد اهلل

  ."؟یتِئ یداد، اوا  ورد یداد و ب یا " -

وا دو نفر خِششان  ی. همه از بازعیِش  رفارا در آغ رریکهیآوه،  رونیاز سنرر ب هردو

 ۀنشه، بِد، در هم ویتع ینقش وشخّ چیوو ه یبرا نکهیشه . با ا رفاهیآوه، بِد. وو هع پآ

بِد.  یجالب یایاز هنرونهان آشنا شه، بِد . دن یاریترد . با بس یشرتت و ویجلسای تمر

 رینشان دادن و تِّ ا،یدن ویبخش ا ویاست. جالب تر یرریخِد عالع د یتئاتر برا یایدن

است  یعیهرچه زنه، تر باشه، طب یرسازیتِّ ویاست ته هست. ا یورد   بهان شکل یزنه 

 .را، به خطا نرفاه بِد ویبشرگ در اناخام ا ری آارتر هع هست. شکسپ ریته تاث
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 رو، را داشت.  "ِریسِفل "نقش شهیآشنا شه  ته هم یتار تئاتر با پسر جِان انیدرجر

 یخِد را فراوِش و الِگید ررانیاز باز یکی ش،ینما یاجرا انیبِد ته ا ر در جر ویرش ااو تا

ترد. وااسفانه نا  آن جِان را  یو یآور ادیوآن را  خِانهیرا و الِگیتاام آن د یترد، او از رو

دررهود  یشیاوچ انهیص بت با آن جِان وعلِ  شه ته درآوه واه انیترد، ا . درجر شفراوِ

به خانِاد، ا  هع  هینبِد. وو به جش خرج خِد ، با یادیپِل ز ویهشااد تِوان است وا –هفااد 

  .همه وانه  و ت مل ترد  ویترد . با ا یتمک و

 یدوازد، واد، ا یۀانیب کی یط جان،یدوکرای آذربا ۀفرق 1۳24 ِریشهر روزدوازد،

 .خِد را اعال  داشت تیوِجِد

بِد و  جانیورد  آذربا یهنرا  بازتام خِاست هادر آن  یدوازد، واد، ا هیانیب ویا 

آنها  ویتر یاز اساس یبه زبان وادر لیدهقانان و ت ّ انیدر و ویزو عیآنان را ته تقس یآرزوها

 .ترد یبِد را ترنع و

بِد  یریدر رال شکل   شیو از جمله در تبر جانیدر نقاط وخالف آذربا ینینِ یزنه 

ونا  یرونه ناراض  ویته از ا یورد  شه، بِد. تنها تسان وسرور یته به نِبه خِد باعث شاد

و  هایخرسنه بِدنه، فئِدال ها و نِترانشان بِدنه. عِاول و طرفهاران اربام ها، به  ردهع آئ

دادنه.  یو آنها را ت ت فشار قرار و کردنهی رفت ، رمله و یشکل و رروسااهاته د یتجمعات

بِدنه.  جانیدر رال  رد آوهن به دور فرقه دوکرای آذربا نجایورد  آذربا نهایهمه ا رغعیاوا، عل

شعار واره وبارز،  کی ریبِد وهمه در ز ِساهیهع به فرقه پ شیدرتبر رانیا ۀشعبه رشم تِد

 .کردنهیو

تنرر، فرقه دوکرای  وی. اولهیرفت فرا رس یته اناظارش و یخیآن روز تار باالخر،

به  یور شهیپ یاناخام شهنه. آقا یورتش اهیضاء تمبا شکِ، تما  بر آار  شت. اع جانیآذربا

 تی شت. نشر و فعال ویبه عنِان ار ان فرقه تع جانیشه و روزناوه آذربا ه،یفرقه بر ش یرهبر

خِدش  شیآن ران یسروقاله ها ۀقرارداشت وهم یور شهیپ ینظاری و رهبر تروزناوه ت  ویا

 جانیآذربا ۀ. روزناورآرانهیخِد را و یالیدوران تعط رانیزوان ته وجلس ا وینِشت. در ا یو

 هرنگیب لیخِاساار تشک ،یخِدوخاار ویوتاو یابیدست  یبرا جانیورد  آذربا "نِشت : 

 ".است رانیوجلس ا عاریش آغاز به تار هرچه سریو ن یایو وال یالایا یانجمو ها

فرسااد . اداوه  یپِل و یخانِاد، ا  تم یبرا هیوانه . با شیدرتبر ِروا،یتا اواخر شهر وو

خاطر نشد جعفر  ویشه، بِد. به هم عیتر شهن وضع وال عیباعث هرچه وخ یتار در تئاتر ول

  : خنهان رفاه به او  فاع
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  -" هیسیناوه بنِ عیآدرس برا ویبه ا هیداشا ازیتهران، ا ربه وو ن رو یوو و "

تهران هع ته بِد ، را به او داد،  به تهران آوه  ووشغِل تار خِد شه . اوا در آدرسع

 نه انیاناخابای نما جانیروزها درآذربا وی. درهمکرد یرا به دقت دنبال و شیاوضاع وارِال تبر

  : وجلس  فاه بِد ویدر ا یور شهیپ یوجلس بر آارشه، بِد. آقا

باشنه ته بخِاهنه  ی. ا ر تسانعیخِد را خِدوان ادار، تن یتارها عیخِاهیوا و" –

 یترد، ، ارتش ول جیرا بس مانیتا جِان ها عیوجبِر سانه،یوا به اخِاست  ویدروقابل ا

 یداخل ی. وا خِاساارخِدوخاارعیجها شِ رانیاز ا عیخِاه ی. وا نمعیده لیخِدوان را تشک

  ."عیهسا جانیآذربا یبرا

شه. روز شانشدهع آذر وا، ، وو ناوه  یروز به روز قهرتمنه تر و جانیدوکرای آذربا فرقه

ترد . ورا دعِی به تارترد، بِدنه. از همان ل ظه  افتیدر " ِلِنهایوطو  "ناوه روز از یا

 شیدرتبر ا یآذر ق کیو ستیبرو . شروع به تهارک ترد . از روز ب شی رفاع ته به تبر عیتّم

 ی آشاه بِدنه. وجلس ول ویشه،  و اسل ه ها را بر زو عیتسل شی. پاد ان تبربِدشروع شه، 

اناخام شه،  ریرهبرفرقه، به عنِان نخست وز یور شهیپ یوجلس آقا ویاشه، بِد. در لیتشک

 ترد، بِد یوم الفاصله دولت خِد را به وجلس وعرف

برخِرد . آنها هردو تاز،  یجانیودو  آذروا، در تهران به دو جِان آذربا ستیروز ب وو

از آنها پرس  شیبرخِد لباس بخرنه. وو دربار، وضع ت یخِاساننه برا یآوه، بِدنه وو شیازتبر

  : از آنها  فت یکیوجِ ترد . 

تارها را دردست خِدشان  ۀها هم ی. فهائسِز،یو شیدار، در آت شینپرس، تبر شیازتبر

 -" "عیو آوه عیقبضه ترد، انه. واهع در رفا

 : ه یپرس

 ه؟یفرار ترد یچ یشما برا" – "

تهران.االن هع  عیآوه شه وا هع عی. پاد ان ته تسلعیوا هر دو  روهبان ارتش بِد "

 -" عیهیتاز، از را، رس

 یوبا دولت ول هیوانه ی. ا ر وهیشما ته سرلشکر نبِد ه؟یفرار ترد یچ یآخه برا" –

  !."هیبه شما نماِانست برِ یشینهاشت وچ یبا شما تار یته تس هیترد یو یهمکار

  :هیاز آنها پرس یکی کردنهیته هردو ورا چپ چپ نرا، و یدررال



[ 1398آذرماه  1شماره  ] [ ماهنامه ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  ][ گنژرا  ] 

نیریخاطرات تلخ و ش |  56 

 

  -" ؟یع از آنها هساتِ ه "

  :  فاع

  -" ورد  دفاع تنه طرفهار آن هساع ویهر تس از رق ا ع،یجانیوو هع آذربا "

 یرفانه. فردا نهیبرِ یشیآنکه چ یوو جا خِرد، بِدنه، ب یررف ها هنیته از شن آنها

 آن، به وو خبر دادنه و فانه

به دنبالت  یروهباندرلباس   یکردیتِ با آنها ب ث و روزیته د یآن دو نفر  ته

 رردنهیو

درلباس  روزیبِدنه ته د یشناخامشان. آنها همانهائ ه یآنها را از دور د یوقا وو

 .عیکردیبِدنه و وا با هع ب ث و یشخّ

روز  ه ،ید ویرا چن تیوضع یبرو . وقا شیو پنجع آذر به تبر ستیقرار بِد ته ب وو

آذر عجله  کعیو ستیب ا یپس از ق شیتبر هنید یوسِ  آذراز تهران خارج شه . وو برا ستیب

 یتنع. دولت ورتش یابیو ارز نعیبه وجِد آوه، را بب رایییبا چشمان خِد، تغ خِاساعیداشاع. و

 .بِد ویوخشمر یبه شهی ناراض هادیو یرو جانیته در آذربا یاناتیاز رِادث  و جر

 ویدنه، درشهر قشوبِ جانیرا ته در رال رفت و آوه به آذربا یهع ، تسان ویهم یبرا 

 .کردنهیشهنه جلب و یرا ته وشکِک و یدادنه وآنهائ یقرار و یوِرد بازرس

به  عیشعرها نکهیا یبرد . برا یو شیبا خِد به تبر هیخِد  بِد  ته با ینرران شعرها وو

 هیاسبام واثاث ویپالاِ خِد  پنهان ساخاع. در قشو ویآسا یآنها را در البال فاه،یدست آنها ن

ته  وی. از قشوهاتننهیناِانسانه شعرها راپ یتردنه. خِشبخاانه دربازرس یرها را بازرسوساف

بِد،  شی. از آنجا ته اواخر پائعیرانه شیبه پ جانیدرخاک زاد اهمان آذربا ررید یساعات ع،ی آشا

نظر داشاع. در تاتساان چشمع به  ریوو اطراف را به دقت ز ع،یآوه یهِا سرد بِد. در را، ته و

آنها   تیهِ صیوو تشخ یوآنجا پراتنه، بِدنه. برا نجایخِرد ته در ا یک وتِک افراد وسل ت

وا در  ویواش نکهیروشو شه. به و ض ا عیبرا شیهمه چ عیهیبه خر  در، رس ی. اوا وقاِاربِددش

داخل اتِبِس  ویجِان داخل اتِبِس شه، با دقت وسافر یفهائ کیوقابل قهِ، خانه تِقف ترد، 

 : از وسافران ته درته اتِبِس نشساه بِد ترد و فت یکینظر  آرانه وروبه را از 

 " – ویپائ هیائیشما ب !"
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است  ه،ینشن یشیدولت بِد، وانمِد ترد ته چ یاناظاو ویشخص  ته از واوِر آن

  : صها در آوه رربهیبار د کی یتکان نخِرد. جِان فهائ شیوازجا

 " – تالهش چسبانه، با شما هساع !، اون ته نعل اسب به !"

ترد وبا خِد برد، به همه اجاز، دادنه تا از  اد،یازآنکه، او پاسبان را از اتِبِس پ پس

 یدر پِست خِد نم یوسلح. از شاد انیشِنه. جلِ قهِ، خانه پر بِد از فهائ اد،یاتِبِس پ

چنه ته از به وو داد، انه. قهِ، خانه هر  ارایدن یها یآزاد ۀته هم کرد ی. ارساس وه ی نج

درقهِ، خانه را  شِد   نکهیبشرگ بِد. به و ض  ا یبِد اوا به انهاز، تاف شه، ل ساخاه 

ترد   هایخِد پ یبرا یتعجب ترد . جائ ه یته درآنجا د یایوداخل آن شه  ، از انبِ، جمع

د  آسارآن پنهان ترد، بِ یته در البال یاشعار یونشساع. پالاِ را از تنع در آورد  وبه جساجِ

آن را بشکافع. همه چشع به وو  یازدرزها یآنها وجبِربِد  بخش آوردندر یپرداخاع. برا

تاغآها را از  یبکنع. پس ازچنه ل ظه وقا خِاهعیته وو چه و هانستینم یدوخاه بِدنه. تس

سر   یها ته باال یاز فهائ یکی. کردنهیهمه باتعجب نراهع و ه ،یتش رونیآسارپالاِ ب انیو

  : هیبه وو دوخاه بِد پرس شعوچ سااد،یا

  -"؟ هیاون تاغآ چ "

 "!همه شعرنه، االن براتِن نهایا" –

 " – نعیاونا رو به، بب "

به شعر نرا، ترد وپس از  یبخِانع به او داد . او وهت شانیبرا خِاساعیرا ته و یشعر وو

 : راضر در قهِ، خانه ترد و فت تیآن، روبه جمع

 -"شعر بخِانه اانیبرا خِاههین و!، دوساماهیهمه ساتت باس "

ازتخت ها رفاع وشروع ترد  به خِانهن آن شعر ته  یکی یشعر را از او  رفاع، بررو وو

 : بِد "از آن وو است  "ناوش 

 " – ندهیدوغما ائل نی. سن جانیآذربا (1) 

 ر،یمدیالله، آچان گوللر من تنیب

 نیتورپاغ یعظمتل ،یشوکتل بو

 ."ریمدیلر منائل دیگیا ،ینونداکیقو
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ها  ی. فهائهیچیدرقهِ، خانه پ تیجمع یهِرا یاول شعر را ته تما  ترد ، صها بنه

قهِ،  رونیتردنه. آنها ته در ب یو عیرا تشج تیبردنه وجع یسرخِد و یراباال شانیتفنگ ها

 رریته  آشت، درقهِ، خانه د یسر وصها، داخل قهِ، خانه شهنه. تم هنیخانه بِدنه با شن

و آزاد ارساس  نقهرسررالیوقت خِد را ا چیزن انهاخاو جا نبِد. وو تا به رال هسِ یبرا

 .نکرد، بِد 

به  جانیدررابطه با وطو وا آذربا ،یپهلِ شو مهرضایونفری انر یسایشِون استیس

اش  جهینا یاسایس ویتنگ نظرانه بِد، است. تهاو  چن یاسایس  ران،همِار،یاز ا یعنِان بخش

وورد  آن به خاک  رانیخطه از ا ویا جان،یآذربا شیاول و به غاری خاک زرخبِد ته با چپ ویا

 .شهنه  نشانه،فقرو فالتت   ا،یس

خِد ساارخان و  یوا هماننه دوران وشروطه، با الها   رفاو از پهران انقالب ورد 

ِن در ته اتن یادهائیرا برافراشاه انه. فر قتیبه پاخاساه و  پرچع رق و رق رریباقرخان، بار د

است ته  یناتماو یادهایواداوه آن فر ویشِد، طن یجماعت سرداد، و یقهِ، خانه ازسِ ویا

 .انقالم وشروطه شکساه شه، بِد هانیشه یدر لِ

از  چکها یزد، بِد . ه جانیخِاسانه تا وو اداوه شعر را بخِانع. وو تاوال ه یو همه

شناخاع.  یاز آنها را نم چکها یو هع هشناخانه. و یجمع شه، بِدنه ورا نم نجایته درا یتسان

بِد . همه  افاهیآنها را،  یوجِد از آنجا ته از دل به دل را، است وو با شعر خِد به دلها ویبا ا

 : بِدنه.همه چشمشان به وو دوخاه شه، بِد. وو به خِانهن بنه دو  شعر پرداخاع تتسا

 چوخ هنر، یمداکیخالق یمیآصالن ک" 

 داغ قدر، ریدیوقارل ریلیب خیتار

 هرسحر، نینغمه دئ یمیک بولبول

 ."ریمدیتئللر من یسسل یک مدایساز

. هنهیرقّ یبلنه شه. تفنگ ها برسر دست ها و تیجمع  یهِرا ادیفر ویطن رریبارد

خِد  شیآو قیتشِ یادهایفر ویا یاهِیه انیشه. وو درو یقطع نم یل ظه ا  قیتشِ یادهایفر

تا اوروز به قفل نشساه بِدنه، اتنِن به جان آوه، و با از هع ته  یرا باخاه بِد . زبان هائ

شعر به  هنیبه شن ریقهِ، خانه فق ویبار، آن هع درا ویاول ی، برا ه،یِسپ یرهای سساو زنج

 .پرداخانه  یخِد و یزبان وادر
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 عی. وو شعرهاعیکردیررتت و هیهمه سِار اتِبِش شه، وناظر وو بِدنه. وا با دوساانع

. اتِبِس وا به را، افااد. وو در ِساعیاز همه آنها به دوساان خِد پ یع  و پاخهارافظرا برداشا

 ایتِانساع  ازآن رو یبِد  ته تاز، از خِام برخاساه انه. نم ی. وثل آد  هائکرد یو ریس اهایرو

 یبِدنه چرِنه وو از تهران تا خر  در، ، سرجا ه،یته د عی. همسفرهار یفاصله بر  ا،ه

زبان باز  کبار،یچرِنه  هنهیهینرفاه بِد ، اتنِن ته و یشیسروصها نشساه چ یوبخِدساتت 

 یاریتردنه. درچشمان بس یخِانع  تعجب و یوشعر و کنعیو یترد، ا  ووثل بلبل نغمه سرائ

تا بعه  ه یکِشیآنها و ی. وو درتما  طِل را، ، با خِانهن شعر براشدیواز آنها و بت وِج 

 .عیهیبه زنجان رس یته ت ه یز . اصال نفهموسافت را تِتا، تر سا

رانه، بِدنه. با  شیخِ یرا از شهرها وروسااها یچِن ذوالفقار یغهار یفئِدال ها آنها،

آنها  بیبا تعق یفهائ یتردنه، اوا دساه ها یاز آنها به تِ، زد، بِدنه و وقاووت و یبعض نکهیا

. همه دررال عیرآشایو یاصل ابانیهر از خ. وا درورتش شرسانهنهیاعمال خِد و یآنان را به سشا

بِد، اوا با اساادان چاقِساز  یو وراقبت بِدنه. زنجان درآن زوان هر چنه ته شهر تِچک کیتش

تِاست از  یخِد را نهاشت، نم یشک ا ر شهر زنجان ، صنعت چاقِساز یخِد وشهِر بِد. ب

شب  لی. به دلعیسر  آاشازنجان را پشت  ِاشی ِاشیبرخِردار با شه. وا  یتنِن تیوِقع

 ِرساان با شهر فاصله داشت. وا  ویتنار شهر پر از آد  بِد. آن زوان ا انجمعه بِدن ،  ِرسا

. عیآم بهه  یدرآنجا سرو ِش عیخاطر ناِانسا ویو به ا  عیرد شه انهیشب از و یها مهین

 .عیبِد شیآن روزوا در تبر یفردا

خِد بر نخاساه بِد.  ویریو هنِز از خِام ش  آاشاه ینالیسر بر زانِان تِ، ع شیتبر

اذان رادر  یو صها هیوز یته از طرف سهنه و یباد صبح  اه یسنجه، در خنکا یدرخت ها

 ...شدنهیپراتنه، چری و یدور دست ها و

 

 

 «آذر تا آذر از» 

  (1) 

ار ترد . آنهاا وارا باه تا     افتیدر «ِلِنهایوطو »از روزناوه  یا آذروا، ناوه 16در روز  …

بر ارد . تاهارتای الزواه را انجاا       شیدعِی ترد، بِدنه. وو از همان روز به فکر افااد  تا به تبر
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بار   راها  ترد، و سالح عیخِد را تسل شیآغاز شه، بِد. پاد ان تبر ا یق شیآذر در تبر 21داد . روز 

ر فرقاه  رهبا  یور شاه یپ یوجلس آقاا  ویا شه، بِد. در لیتشک ی آاشاه بِدنه. وجلس ول ویزو

دولت خِد را  یاعضا ستیشه. او در همانجا ل ه،یبر ش یدولت ول ریدوکرای به سمت نخست وز

 .ارائه ترد یبه وجلس ول

بااز  شااه    شیا رودررو شه . آنها تااز، از تبر  یجانیآذر در تهران با دو جِان آذربا 22 روز

  :از آنها جِام داد یکی. ه یپرس شیلباس بخرنه. وو از آنها دربار، وضع تبر خِاسانه یو بِدنه. 

اناه. واا    همه تارها را به دست  رفاه ها یپارچه آتش شه،. فهائ کی شیتبر شنرِ،یاز تبر -

 عیفرار ترد عیهع  آاشا

 :  فاع

 ه؟یفرار ترد یچ یبرا -

االن  وی. هما عیشه، وا هع به تهران آوه عیتسل شی. پاد ان تبرعیوا  روهبان ارتش بِد -

 عیهیرس

 یو باا دولات ولا    هیا وانه یوا  . ا ر آنجاا  هیشما ته سرلشکر نبِد ه؟یرار تردف یچ یبرا

 نهاشت یبا شما تار یتس هیترد یو  یهمکار

 :هیاز وو پرس شانیکیآ نها چپ چپ به وو نرا، تردنه و 

 ؟یتِ هع از اونائ -

 از رق و رقِق آنها دفاع تنه وو طرفهار او هساع یهرتس ع،یجانیوو هع آذربا -

  ...رفانه نهیبرِ یشیآنکه چ یخِردنه. ب کهیوو  یها ررف ویا  هنیشنبا  آنها

ا  از  – 2۳در روز  ه یا د وی. وضاع را تاه چنا   رفاع یو  شیآذر به تبر 20در  هیوو با …

را  یراتا ییتغ خِاسااع  یآذر عجله داشاع. وا  21 ا یپس از ق شیتبر هنید یتهران خارج شه . برا

تاه   یاناات یاز جر یتنع. دولت ورتاش  یابیو ارز نعیشع خِد  ببته در آنجا انجا   رفاه بِد با چ

رفات و آواه    شیا را تاه باه تبر   یهع وساافران  ویهم ینارارت بِد. برا اریبس  آشت یو  شیدر تبر

 شاهنه  یوا  را ته باه آنهاا وشاکِک     یقرار داد، و تسان یوِرد بازرس ویرا درشهر قشو تردنه یو 

 نکاه یا  ی. برابرد  یو  شیِد  ته داشاع به همرا خِد به تبرب عیشعرها ی. وو نررانتردنه یو جلب 

 ویآنها را در آسار پالاِ خِد پنهاان سااخاه باِد . باه     رنه،یشعرها را از دست وو نر ویا در را، 

 هایا . خِشبخاانه ناِانسانه اشعار وارا پ ویشروع تردنه به  شاو وسائل وسافر ویدر قشو قیطر
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باه ررتات خِدواان اداواه      یساعت در خاک زاد ااه  کیاز  و پس عی آشا ویتننه. وا از قشو

. در تارد   یو هع هِا سرد بِد. وو با دقت اطراف را نرا،   ویهم یبِد برا شی. چِن اواخر پائعیداد

 یبفهمع ته آنها چه تسان تِانساع یو اوا ن خِرد ، یو وسلح بر  یها تاتساان به تک و تِک آد 

اتِباِس   نکهیا روشو شه. به و ض  عیبرا شیهمه چ ع،یهیرس به خر  در، نکهیا هسانه. به و ض

شاه. او باه دقات     ویواشا  یداخلا  یجاِان وسالح فاهائ    کیوا در وقابل قهِ، خانه تِقف ترد، 

 :اتِبِس نشساه بِد دوخت و  فت یته در اناها یرا از نظر  آرانه چشع به وسافر ویوسافر

 ویپائ هیائیشما ب - 

تکاان نخاِرد.    شیزد و از جاا  هنیِد. او خِدش را به نشنب یدولا ویشخص از واوِر آن

 : بلنه شه رریبار د یآن فهائ یصها

ترد، با خِد بردنه و پس از آن بِد ته به همه  اد،یپ ویشکل، آن پاسبان را از واش ویبه

خاِد را   یشااد  دانساع ی. نمیرا دادنه. جلِ قهِ، خانه پر بِد از فهائ ویشهن از واش اد،یاجاز، پ

  خاناه باا   اناه. قهاِ،   را به وو داد، ایدن یها یداشاع ته انرار همه آزاد ینه ابراز تنع. ارساسچرِ

در را باز ترد  و داخل شاه  از   یبشرگ بِد. وقا یانهاز، تاف از  ل ساخاه شه، بِد، اوا به  نکهیا

  باِد  در  ه،یرا تاه پِشا   یپالاِئ هیترد  و نشساع. با هایپ یافااد . جائ رییبه ر تیانبِ، جمع

آن را  یهاا از درز یته در آسار آن پنهان ترد، باِد  بعضا   عیدرآوردن شعرها یو برا آورد  یو

چشاع   یوقا بعه یبکنع. تم هیچه با دانساع یوو نم یول تردنه، یو . همه به وو نرا، شکافاع یو 

تاه   یفهائ کی. آورد، بِد  همه تعجب تردنه رونیآسار پالاِ ب ریافااد ته از ز یهائ آنها به تاغآ

  :هیچشع به وو دوخاه بِد پرسو سااد،یا سر وو  یباال

 ه؟یاون تاغآا چ -

 خِنع یشعر،. راال براتِن و نایا همه  -

 اجاز، به، نرا، تنع -

و رو باه   سات یبه شاعر نرر  یوهت یبخِانع، به او داد . فهائ خِاساع یرا ته و یشعر وو

 : ترد و  فت تیجمع

 : ترد ” از آن وو است” سکِ رفاع به خِانهن شعر یو باال شعر را از او  رفاع وو

  ... جانیآذربا "

 ات نهیشکفته برس یها و الله ها گل
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 .آن من است از

 پاک و پرشکوه خاک

 ات رادمردان غنوده در آغوش و

 .آن من است از

ا بلناه  با  ها ی. فهائهیچیخانه را در خِد پ هلهله قهِ، ادیفر ه،یرس انیبنه اول شعر به پا تا

 یخاناه آنهاائ   هلهله داخل قهاِ،  یصها هنیآوردنه. با شن جانیهمه را به ه شانیها تردن تفنگ

  ساِزن  یخاناه بارا   در قهاِ،  بعاه  یبِدنه به درون آوهنه. تم سااد،یا خانه  قهِ، رونیهع ته در ب

د، آزاد و خِشابخت ارسااس نکار    نقاهر یا  خاِد را  چِقتیزوان، ه ویا  جا نبِد. وو تا انهاخاو

 .بِد 

 یهاا  هاا و سااار،   و رونق تاخ یباعث آبادان ویسرزو ویا  کرانیب یها ثروی نکهیا  رغعیعل

و نراا،   یساا یونفِر و شِون یها استیو مهرضا شه، بِد، اوا س یها بخش تاخ نتیآسمانش ز

و  یرانا یرا باه و  ویسارزو  ویا است، رانیا از یا ته تکه جانینظرانه او نسبت به وطو وا آذربا تنگ

 .تشانه، بِد یتنرهسا

خِد ساارخان  اتانیبه پا خاساه بِدنه و هماننه ن رریورد  وا واننه دوران وشروطه بارد

قهاِ،   ویا ا  تاه اتناِن در   یرا به اهاشاز در آورد، بِدنه. صهاهائ قتیو باقرخان، پرچع رق و رق

وطه ناتما  وانه، باِد.  انقالم وشر هانیشه یبِد ته در  لِ ییادهایخانه بلنه شه، بِد، اداوه فر

 نجاا یا تاه در   یاز تساان  چکها یزد، بِد . ه جانیشعر بِدنه و وو ه هیخِاساارخِانهن بق همه

. اوا از آنجا تاه دل باه دل را، دارد، واو باا     شناخاع ی. وو هع آنها را نمشناخانه یبِدنه ورا نم

 نت شه، بِدنه. همه چشمشاتنع. همه سات هایها را، پ آد  ویا شعر خِد  تِانساه بِد  در دل 

 :را به وو دوخاه بِدنه. وو شروع ترد  به خِانهن بنه دو  شعر

 چِخ هنر، یمهاتیخالق یمیآصالن ت -

 داغ قهر، ریهیوقارل ریلیب خیتار

 هر س ر، ویدئ نغمه  یمیت بِلبِل

 .ریمهیتئللر ون یسسل یت مهایساز
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همچناان اداواه داشات.     قی. تشِهنهیها در هِا رقّ هِرا بلنه شه و تفنگ ادیفر ررید بار

 ... هلهله  ع و  ِرشه، بِد  ویا  یشاد انیوو در و

(2) 

ته ” وسجه ی ؤ”از ناریته پائ یشه . دروسافرخانه غفار شیوارد تبر 1۳24آذر... 24 …

بررد . با عجله صب انه را  ریشهر را س خِاساع یقرار داشت جا  رفاع. و” تهنه بازار“ یدر اباها

 ویا از ا یا ته ناواه  ی. از وهتزد  یو سر  ”یِلیوطو “به دفار روزناوه  هیآوه . با رونیب خِرد  و

تهنه ”آوه، قه  در رونی. از وسافرخانه ب آشت یو هفاه  کیاز  شیترد، بِد  ب افتیدر ناوهروز

باز بِد. دتانهارها طبق وعمِل وشغِل تار خِدشان بِدناه. دو   شهی آاشاع. بازار وثل هم” بازار

 کیا از نشد یبِدناه. وقاا   ساااد، یا تهنه  ابانیآن طرف خ یررتیجِان تفنگ بهوش در وقابل ج

آذر هسانه. به را، خِد اداواه داد .   21پرورد،  انیترد  ته آنها از همان فهائ ویقی ه ید اآنها ر

هماان   ویا ا باههع تاه    صیشه  ناِانساع تشاخ  کارینشد” ساعت هانیو“به وقابل  شاریهرچه ب

 ارد   یادیا ز تیا ، جمع”سااعت “وقابل  هانی. در وا  ه،یآن را د شیاست ته چنه وا، پ یشیتبر

در  هاا  ی. اتناِن فاهائ  شه یو  لیبنا تشک ویاز جلسای فرقه درهم یاریزوان بس آنآوه، بِد. در 

تاه   یاباان یدرخ ی. وقاا پرداخاناه  یو و به نظع و اناظاوای  دادنه یو  کیساخامان تش ویا وقابل

 یباه جاا   ها یواِجه شه  ته فهائ رفاع،تاز، یو  ویرخان را به خِد  رفت رو به پائبعهها نا  ساا

شه، بِدناه. باه    لیشهر تبه نتیبه ز ها ی.به هررال فهائتننه یو  فهیانجا  وظ عیقه یها پاسبان

 رییا آذر تغ 21 ا یا . پاس ازق خِرد یو تفنگ به دوش به چشع  یفهائ یترد یو هر طرف ته نرا، 

باِد تاه    ویا  ترد یو ازهمه جلب تِجه  شیانجا   رفاه بِد و در ظاهر ب شیتبر ته در یو سِس

 رایا باِد، ز  ه،ینرسا  انیا هنِز باه پا  ا یجا رضِر داشانه. از نظر رهبران فرقه ق هدر هم ها یفهائ

نشه، بِدنه. آنهاا باا دار    عیها تسل ها و اربام هنِز خان جانیآذربا یاز شهرها و روسااها یدربعض

از آن  ویزوا . “دادناه  یوا  ترد، و به وخالفت خِد اداوه  ینینش ها عقب خِد به طرف تِ،و دساه 

دل بکنناه.   ها ویاز زو یبه ساد  خِاسانه یها هع نم شعار روز فرقه بِد و اربام”  استدهقانان 

 یداد،، آنهاا را بارا   لیتشاک  یفاهائ  یها ها دساه هع، فعاالن فرقه در شهرها و روساا ویهم یبرا

هاا و  اردن    وبارز، با اوباشاان، الی  جان،یبشرگ آذربا ی. در شهرهافرساادنه یو ها  ز، با خانوبار

 .بِد ها یبه عهه، فهائ تردنه یورد  ارتشاق و سهیته از ت یهائ تلفت

(3) 

هع به باه   ویهم یفرقه در آوه . برا تیبه عضِ ش،یهفاه بعه از آوهن به تبر کیوو  …

 ی. بارا تارد   یوا  از جلسای رِز، شرتت  یکیروز در  کی یا هفاهورجعه ترد .  شیتبر 5رِوه 
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جلسای از وسائل و  وی. در اشه یو  لیاعضاء رِز، جلسای ب ث تشک یاسیباال بردن وعلِوای س

برخاِرد فرقاه در قباال آن     یو چراِنر  شاه  یوا  ب ث  یالملل ویو ب یداخل یاسیس یهادهایرو

 ... رفت یو قرار  یوِرد برس ها استیس

 آوهناه  یو فرقه در تیته به عضِ ی. تسانشه یو روزبروز افشود،  شیتبر یها تعهاد رِز، بر

شه، بِد. تعهاد اعضااء   لیتبه رانیا  تانِن ویتر یاسیبه س شی. تبرشهنه یو  عیها تقس رِز، ویا در

خِد  یا. آنها از چِم برپرداخانه یو  ها یاز فهائ هیها هع به تقل شه، بِد ته بچه ادیفرقه آنقهر ز

 یهاا نقاش فرواناه، را بااز     از بچاه  یکا یته  یو دررال انهاخانه یتفنگ درست ترد، بر دوش و

 : تردنه یو سرود خِانان وشق  ترد، یو 

 دو، به راست راست ک،ی -

قرار داشت تاه در راس هماه آنهاا     یریخط فیآذر، وظا 21برآوه، از یبرابر دولت ول در

 یخاطر از هع اتنِن الز  باِد تاا بارا    ویبِد. به هم یدرآوِزش زبان وا یوهارس برا یباز شائ

 یوشکل رل شه و بارا  ویا  یتِتاه یلیاقها  شِد. در وهی خ یدرس یها نِشاو و اناشارتاام

در  تِانسات  یوا  وسئله  ویا  را آغاز تردنه. یدرس خِانهن به زبان وادر یآذر نبار تِدتا ویاول

باه   ،یو عالقاه وارد  باه زباان واادر      اقیدار باشه. اشاا برخِر  یوهم را،یاز جا جانیآذربا خیتار

در  یآواِزش باه زباان واادر     یها تالس لی. تشکداد یخِد را نشان و یچشمه جِشان تیشفاف

در واهارس   یساِاد یبرداشااو ب  انیاز و یبرا یا ژ،یفرقه آغاز  شت و سپس وبارز، و یها رِز،

 .وبهل  شاه بِد به تانِن فرهنگ جانی فت ته آذربا تِان یو شروع شه. 

باِد تاه    یدررال دفو شهن در  اِر  ش یبِد. فاش افاوی انیدررال پا یدو  جهان جنگ

بِدناه.   ویبرل یها درواز، هنیدر رال تِب یشِرو یروهایرفر ترد، بِد. ن شیخِد به دست خِ

آتاش   ساخاه بِد. در اثار  لیتبه یا رانهی رفاه بِد و سرتاسر اروپا را به و یقربان ها ِنیلیجنگ و

جنگ آنها تاه   ریدر  یشه، بِد. درتشِرها کسانیها، هشاران تارخانه ونهه  و با خاک  بمباران

 .نهاشانه یزنه، وانه، بِدنه از خِردن  ِشت سگ و  ربه هع ابائ

 کاار یخاِد نشد  یانیا پا یرکمفروا بِد. اتنِن جنگ باه روزهاا   ایدن یدر همه جا ی ران

وارد    رانیا ا  یجاهاا  رار یو د شیا بِد. در تبر افاهی شیه افشاهم انیدر و نه،یبه آ هیو او شه یو 

وشااهه،   ”ِلِناها یوطاو  “ هیهمکااران نشار   انیو سرور در و یخِش ال بِدنه. به خِّص شاد

باِد. او در   شیدر تبر جانیآهنرساز ناوهار آذربا ”روفیجهانر ریجهانر“ یطیاشر وی. در چنشه یو 

اعاال    یالرواِن یف یبِد. پس ازچنه روز باز شاائ  شیتبر ”یالروِنیف“ یانهاز را، یبرا تیرال فعال

 ویتاشئ  یالروِنیف ی. همه جاهیدرج  رد شه یو نشر  شیته در تبر یهائ شه و خبر آن در روزناوه



[ 1398آذرماه  1شماره  ] [ ماهنامه ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  ][ گنژرا  ] 

نیریخاطرات تلخ و ش |  65 

 

تاه   یوانناه  یرادثاه با   ویشاه، باِد. از چنا    هیآن شب ق یها برناوه ها، شیشه، و در واو آف

عجلاه   طیبل هیخر یبِدنه. همه برا رییهت و رشاههش نبِد،، همه درب یتس شیتاتنِن در تبر

 یشِد. صاها  ششروعیخِاننه، وشهِر تبر یاصغر رضِان یبرناوه قرار بِد با صها وی. اولتردنه یو 

از شااعرناوهار و وشاهِر    ”شیسنسا “دوست داشانه. او قرار باِد غاشل    همهاو را  نهیو خِشا بایز

ِد رهباران فرقاه و ساران دولات هاع در برناواه       را بخِانه. قرار با  ” یو نظا“ جانیآذربا کیتالس

 شیا تبر یالروِنیوجِد نهاشت، ف یالروِنیته هنِزدر تهران ف یطیشرتت تننه. در شرا هیافااار

 لیا به صها در آوه، بِد. واو باه دل   ”ینالیع“و ” سهنه“در آغِش  یشیهنرونهان تبر یبا همکار

 ویاز آخار  یکا یفقط تِانساع برناواه   ته داشاع ناِانساع در برناوه شب اول شرتت تنع. یتار

 ارخِمیبسا  دادناه  یو  شیته نما یهائ بِد. برناوه یشب فراوِش نشهن کیها را تماشا تنع.  شب

را وبهاِی   هاا  یدوازد، ساله همه تماشااچ  –و پسر د،  خارد کی یها ص بت ژ،ی. بِشه یو اجرا 

 نکاه یا  رغعیا هاع داشاانه. عل   یا العااد،  فاِق  یخِم، صها یو اجرا یساخاه بِد. آنها جها از باز

آن  یهاا  نقطه از برناوه ویتِچکار یاز پنجا، سال از آن زوان  آشاه است وو را شیاتنِن ب

  ...شب را هع فراوِش نکرد، ا 

(4) 

 وی. در اشه یو  لیتشک یوخالف یها ی ردهمائ جانیآذربا یدر تما  شهرها و روسااها... 

در نطاق   ویا از ا شیتاه پا   یور شهیپ ی  ازسخنان وهع آقاشرتت تننه ان با الها ها ی ردهمائ

  :داشاه و از جمله  فاه بِد انیآبان وا، ب 2۹وعروف خِد در تنرر، بشرگ 

واا   ع،یته خِدوان وسائل خِدوان را رال و فّال تنا    عیوا فقط خِاساار آن هسا - ”

 جاان یآذربا یبارا  یخلا دا یوا خِاساار خِدوخااار  ع،یجها تن رانیا را از  جانیآذربا عیخِاه ینم

  ."عیهسا

 .آوردنه یو خِد را به زبان  یقلب یآرزوها یهائ و با صهور قطعناوه دادنه یو  سر یشعارهائ

 

 یآقاا  نساان یهاا. به  ناِع قطعناواه   ویار ان فرقه، هرروز پر بِد از ا ”جانیآذربا“ روزناوه

ته در  یار  رفاه بِد. جنبشبا غرم داشت قر یشا، ته رابطه تنراتنر عیدرتقابل با رژ یور شهیپ

 یدر تهاران را باه لارز، در آورد، باِد. بارا      یرکِوت ورتاش  یها هیشروع شه، بِد پا جانیآذربا

. تردناه  ینما  یتِتااه  آواه  یوا  بردن آن هرچه تاه از دساشاان بار     ویاز ب یآنها برا هع ویهم

ِ  یرا از نظر وادباِاننه آن  نکهیا  یقرار داد، و برا یرا ت ت و اصر، اقاّاد جانیآذربا  یو وعنا

 ویا ا  رغعیا آن در تهران را وسهود ترد، بِدنه. عل یو پِل یت ت فشار قرار دهنه، همه ونابع وال
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خِد وجبِر شاه   ینرینقه یجبران تسر ی. رکِوت براداد یو را، خِد را اداوه  جانیهمه، آذربا

 یباِد. بارا   یو د، قرانا  یها پانج قرانا   پِل ویا پِل چاپ تنه. ا ر درست به خاطر  وانه، باشه،

قاران   ازد،ی یرا به جا یهع باز شه، بِد ته د، قران یوخِّص یها ها وغاز، پِل ویا رفظ ارزش 

وسئله باعث شه، بِد تا اتثرورد  پِل چاپ شه، تِسط رکِوات را باه پاِل     ویا . رفانهیپآ یو 

 یا ع ارکا  خِدسارانه اوا هنِز ه رفت، یو  شیبه قاعه، پ شیبههنه. همه چ حیترج یدولت ورتش

تاه   یهاائ  نرفاه بِد. وعلاِ  نباِد قلچمااق    ویاز ب یبکل شه یو اعمال  یته از زوان دولت ورتش

اناه.   در تجاا پنهاان شاه،    خِانهناه  یوا  وارد  رجاش    یبارا  شیوخالف تبر یها در و له یروز ار

 ...بِده، ش یسازوانهه یهیترد، و به شکل جه رییاز اساس تغ شیتبر یها یتالنار

ناهاد، باِد.    جاان یآذربا یهاا  به شاهرها و روسااا   یایاهم چیتا آن زوان ه یورتش دولت

از  هاا  اباان یهاا و خ  به رال خِد رها شه، بِدنه. در تِچه ررید یو شهرها لیاردب ه،یاروو ش،یتبر

 اخات ی. پاشاه  یو شهرها خرج تهران  ررید یآبادان نهی. هشهینفس تش شه یدست  ردوخاک نم

ورتفاع   یهاا  و سااخامان   شات  یوا  اسافالت   شیها ابانیها و خ . تِچهشه یو  باتریروز به روز ز

. شاه  یداد، نما  یاا یاهم جاان یآذربا یازجمله شهرها رانیا  ررید یاوا به شهرها شه، یو ساخاه 

ِ   شیا تبر یاصل ابانیاقها  نا  خ وی.در اولترد یو  یوِرد تار ویدر ا هیبا یرکِوت ول  یتاه پهلا

 یاباان یساارخان را بار آن نهادناه. خ   یداد، و نا  قهروان خلق و سردارول رییتغ را شه یو  ه،یناو

 ویهما  یبرازنه، نا  صاربش هع باشه. برا یسایبا یو ته نا  ساارخان را از آن خِد ساخاه بِد 

ساارخان شاهنه. هماه    ابانیچشع  شِدنه، شاهه آسفالت شهن خ شیروز صبح ته ورد  تبر کی

را  هاا  اباان یاسفالت شهن خ یتا آن زوان چرِنر شیورد  تبر رای، بِدنه، زتار واعجب شه ویاز ا

. آن روزهاا  هیدرعرض سه روز اسفالت  رد” باغ  لساان” تا ” ساعت هانیو“بِدنه. فاصله  ه،ینه

در طاِل   شیا ورد  تبر خانهیر یو  ابانیآسفالت را برتف خ ها، ویواش یدار . وقا ادیب یرا به خِب

 کیا را باه   شیا ته تبر بِد  یو  ا ویاول ویا  .تردنه یو و تار تار ران را تماشا  ه،یصف تش ابانیخ

 .هیدرخش یو شفاف  یا نهیساارخان چِن آ ابانی. خترد یو  لیتبه بایشهر ز

جشاو   ویبِد. از سران رکِوت هع در ا ریدا یجشو بشر  شیتبر”  لساان“ یبایباغ ز در

جشو از  ویدرررتت بِدنه. قرار بِد در ا” غ  لساانبا“به طرف  شیشرتت ترد، بِدنه. ورد  تبر

تاه   یا هیا شاِد. پا  یباردار  پرد،  یبطِر رسم شه یو باغ نّب  ویوجسمه ساارخان ته در ورتش ا

. وجسامه  آواه  یو  یقیوِس یاز قبل آواد، شه، بِد. صها ردیآن قرار   یبر رو مهقرار بِد وجس

آن نّب شِد. بلناه تاردن وجسامه     هیپا یرو ها یسخنران افاوی انیساارخان قرار بِد بعه از پا

بناا  تماال، وجسامه را بار دوش      شیا ازجِانان ورزشکار تبر یکیدو نفر هع سخت بِد، اوا  یبرا

بلناه   تیپرشاِرجمع  قیتشِ یقرار داد. صها اش هیپا یرفت و آن را بر رو اال رفت و از نردبان ب
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را ادا ترد. از آن باه بعاه،    اش یقهروان ولخِد در قبال  فهیوظ جانیشکل ورد  آذربا ویشه. به

 ادیا باه   سیتناه  ویا ا به وقابل  هنیبا رس رفانه، یو  ردش به باغ  لساان  یته برا یهائ یشیتبر

انقاالم وشاروطه از خاِد نشاان      یرهبر انیدر جر یقهروان ول ویا  افاادنه ته یو  یهائ یرشادت

 .داد، بِد

در  شیشانیغع پ یها وی. چ شِد یو  یروزیپ کیهر باوهاد چشمانش را با تسب  ش،یتبر

 یقیعم یزخمها جانیقلب تپنه، آذربا شیدرخشان در رال آم شهن بِد. تبر هیشعاع خِرش ریز

قهرواان   شیا تبر نهیو در سا   شاه  یو شروع  جانیزخمها از نقاط وخالف آذربا ویا داشت.  نهیبر س

زخمها از هر نقطاه تاه    ویا  ا ی. الاشیتبر شین جانیبِد و آذربا جانیخِد آذربا شی. تبرشه یو تلنبار 

. دولات  دادناه  یو  لیتشک انیرا روساائ جانیآذربا ویساتن تی. اتثرترد ینم یفرق شه یو شروع 

 .ترد یرا درک نم آورد یو  رونیته از خاک،  نج ب یانیدرد و غع روساائ یورتش

” ابراز نهاشااه باِد.   انیوساائتال  خِد را در بار، ر ویفرقه، آخر ِریشهر 12 هیانیب هنِز

ِ    ”. شاِد  عیدهقانان تقس انیو هیخالّه با یها ویزو  ویصااربان زوا   یدهقاناان تاا اواروز ازسا

برداشت تارد،   ویرا ته اززو یو ِّل انیانه. روساائ داشاه یریبخِر و نم یاساثمار شه،، زنه 

را  رار ید یهاا  و قسمت دنهدا یو دو قسمت آن را به اربام  تردنه، یو  عیبِدنه به نه قسمت تقس

 ...  آاشانه یو ها  اربام اریدر اخا یهیوثل  ِسفنه و ورغ به عنِان ع یهع به اشکال وخالف
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ه سرودص برای ص  بهمن محنقاشی 

 نیما های
 )بازتاب  بصری آثار  کالمی(

 

در منزل نیما در تهران  *هایوشیج، بهمن محّصص و نیکوال بوویتصویر نیم

 شمیران  –

 

در رشت  1۳0۹اسفنه  10)زاد،  یرانیا یشرویپ ساز و وارجع ص؛ نقاش، وجسمهو ّ  موبه

آوانرارد بهمو و ّص از آثار وعابر  یها ینقاش .( بِدایاالیا -در ر   1۳۸۹ورداد  6و در آشاه 

او  یپسر عمِ( یرانیا ریشه ستیتارتِن)و ّص  ریاردش. شِد یو سِم و رانیوهرن ا یشنقا

 .دارد رانیاطراری  ینِ را انیدر جر یراهیجا شین

به نظر وو  تشع؛ یو نعیب یوو آنچه را و": هی ِ یو شیتارها ۀو ّ ص خِد دربار بهمو

 یها و  شارش یدولا یها هیاعالو ،یعّرنه؛ همچنان ته وهارک رسم کیاسناد  کاتِرهایتار

 ".هسانه ویچن شین یپارلمان

از هر  شیاو، ب یها از آنکه طنش  ِنه باشنه، تلخ  ِنه هسانه. خطِط و طرح شیاو، ب آثار

او است. بهمو  راوِنیها و جهان پ آد  هاریلرزان و ناپا یها تیو وِقع قیتعل انررینما ش،یچ

اثر اوژن   "ها یصنهل" شیبِد و نما شین رانیتئاتر در ا ۀص ن یطرار شراوانیو ّ ص از پ
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و  فروغ فرخشاد ج،یِشیماین ریخِد نظ ۀص نه برد. و ّ ص با بشر ان دور یبه رو ار ِنسکِی

اشعار او  از یبرخ یداشاه و برا یادیوکاتبای ز مایجالل آل ارمه وعاشری داشت.  او با ن

بهمو و ّ ص به آثار تالوی ته وی تِان آنها را واتنش  بّری  ه،یرا تش ییها ینقاش

 نیمایِشیج نا  نهاد.

، "غُرام" ،"ورغ  وجس مه" های با عنِان ینقاشتابلِ  ششو  ماین ، از چهرۀپرتر دو

همری (؛ خروس وی خِانه) "قِقِلی قِقِ"، و "آقا تِتا"، "جغهِ پیر"، "انهوهناک شب"

ست ته همرا، با واو اشعار از بهمو و ّ ص ا یاز جمله تارها ،ماین یبر رفاه از نا  سرود، ها

 .عی آران ینظر و

 ( 1۹۹۸-1۹2۹* نیکِال بِویه؛ نِیسنه،، شاعر، عکاس و جهانررد سِئیسی ) 

 نیما رتره هایپ

 اثر: بهمن محّصص

 

 .انسان است افتنِ ی ،یواقع افتنِ ی

 (به بهمن محصص جیوشیماین 1۳۳۴ بهشتیارد 1۸ ۀاز نام)
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 مرغِ مجس مهنام نقاشی: 

 اثر: بهمن محّصص

 

 مرغِ مجس مه

 سرای وا، ورغی نشساه بر سر  با 

 ورغی د ر نهفاه به روی درختِ تاج

 خِانه ایو، به شِری،  ِیی برای وا، وی

 ای ست آن یک، دودی به روی عاج خاوِشی
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  شاد، از او بال از او نه وا،ها  نه چشع

 تکان سر تا به پای خشکی با جای و بی

 ونقارهایش آتش، پرهای او طال،

 نمایه آن شکل از وجسمه به نظر وی

 دیرر، آن ته همه تارش خِانهن است، ویو ورغ 

 لرزد او به تو از پای تا به سر همه وی

 ی آن تاج وانهن است نه رغباش به سایه

 شکو و از آن جای دلنه طاقاش به رَسا

 تر نرا، لیکو بر آن دو چِن بری آرا 

 ایست، نه چیش د ر جش ایو، رد،وُ ۀخِاننه

 نمایه خشکی به جایرا، ورغی ته وی

 .زنه ی قریو ایست با تشش  سرزنه،

 با  سرای وا ورغی نشساه بر سر 

 دهه وبهع رکایت عجبی ساز وی

 ایست ولی در هِای وا از وا برساه

 .دهه یو رکایت، آواز ویبر وا در ا

 1۳1۸دی نیمایِشیج / 
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 ُغرابنام نقاشی: 

 اثر: بهمن محّصص

 

 ُغراب

 غروم تش بر تاُهسار، آفاام وقتِ

 اش هست در رجام، غع دِهای زر با رنگ

 .رامسارل یکی غُ تنها نشساه بر سر 

 ها و ز دور آم

 یکی بلِط انه وُ آسمان شه، همرنگِ
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 زرد از خشان،

 .ست روی پارچه سنری به سر سقِط ترد،

 های دور زان نقطه

 .سیهی ۀپیهاست نقط

 ایو آدوی بِد به رهی،

 تسان نهان، ای ته ز چشع  جِیای  ِشه

 .دل بیان پنهان  غع با آن تنه دوی 

 وقای ته یافت جای نهانی ز روی ویل

 سیل رام خیر، از اوِاج وثل غُ چشع 

 هیچ اضطرام بر سِی اوست دوخاه بی

 تش آن  آر هان

  ی هست یا عآام؟ررَرسه، فَ چه چیش وی

 ست دیه، است ته دیه، هیک چیش وثل هر چ

 .اوست ته در ر، تشیه، است خطی به چشع 

 ه از دوربنیادهای سِخا

 .وهجِر ابری به روی سارل 

 تننه هر دو به هع نرا، در ایو ل ظه وی

 تشنه ی دور وی سر سِی هع ز ناریه

 سیاهی رام وُیک غُ ایو شکل 

 چه ته خِاهی، وان آدوی، هر آن

 زشت رام و اش غُ غع است به چشع ۀچِن وای

 .بهشت غع، رهشن  او رکایتِ عنِان 

 ع فشایه اوبنشساه است تا ته به غع، غ

 غع به خیالی در آیه او برآساان 

 .در، از غمی به روی خالیق  شایه او

 آن فکرها ته هست ۀویران تنه سراچ

 !رامزنه به لب از دور: ای غُ فریاد وی

 راملیکو غُ

 رفارغ ز خشک و تَ
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 بساه بر او نظر

 جایه چنان ب ررتت آن بنشساه سرد و بی

 .نهرو آینه و وی س ویها عبُِ وان وِج

 چیشی نهفاه است

 .جِنه یک چیش وی

 

 1317مهر /  نیمایوشیج
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 نام نقاشی: اندوهناک شب

 اثر: بهمن محّصص

 

 اندوهناک شب

 و روست ریز شیهرچ ی هیشب ته سا هنرا  

 نقلبوُ ی ایدر

 خِد فروست، وِج  در

 است، ه،یخش یبه تنج ه،یرو یا هیسا هر

 وِج شنه ان ی ر یها شاام یسِ

 یا هیسا بنهفاه
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 .یز راه ه،یبر تش سر

 

  از رهش ه،یسا ویا

 ستیسارل نرا، ن رر ید یها هیسا بر

 ست،ین را،یجا کی هایرا، ا رچه پ او

 ها وِجش باشه شاام هر شاام  با

 ر، را تانهر آن ویا شکافه یو او

 شان،ی ر انه هیسا بس

 .به سارل آشِم شِد یو خع

 تو  خشک است از فلج ویا یان نا او

 دور، یها هیسا ویدورتر انیو جا، آن

 نهی ش یو جا

 .نهینهفاه نش به ر، ه،ید

 

 زوان ویا در

 خاوِش سارل  یها وانه، یسِ بر

 تر عبِر آرا  تنه یشکساه و یوِج

 تر ویزو یها وِج ه،یتِب

 دور ز را،ِ شانی ر یها وِج افکنه،

 ترد، از درون  وِج  د ر سر بر

 وِج و از آن نهان ی ِش بساه بر سِ او

 .دو چشع تاودش یو
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 سکِن، ساشین یته تس یبه خلِت ایآ

 جهان ویاشکال  ا و

 انهر آن باشنه

 واژ ِن، وُ لرزان

 را ر، است؟ کیشب  تار ویا ه انیشِر

 شان زنه ان یلتسان ته زنه، و ایآ

 یزنه  بهر  از

 انه، نهاد، یراه

 انه، آنان چِ ورد، ی ه،یزنه ان به د ویو

 وشِ ش، خلِیِ شبان  در

 ؟یهست زنه  ررشانیزنه ان  د با

 ستین هیپل سان ویا یراست است، زنه  ویا

 شب ویا ان یپا

 ست،ین هیروشو  روز  سف ر یغ به یشیچ

 هسانه تان تسان رریتسان  د جا وآن

 وردوان چشع  زا

 رخ نهان، دارنه

 همه ورد  نه آشناست؟ شانیها ررف با

 

 دور سارل خلِترهان  یرو نهی ِ

 یوردو ناجِر
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 ستیز دارنه

 شِنه یخِد خساه و ینه از تکاپِ تآنان

 ها آن یپا یها پِست و

 (1) تراد یزهر خارها از

 ستین آزرد،

 شیسبک خ یها چِ وِج جا آن

 شیخِش  آشاه همه چ وُ آرا 

 عت،یوا طب واننه

 شیپ یرا،ِ تج ست نررفاه

 جانِر هر

 خِد ل یبه و باشه

 .ور بهر،

 

 ستیسراسر درست ن کیها و ل  فاه ویا

 چنان هع یخلِت در

  ل یته واننه رو هیسف د   ل  هر

 ،یاست رو برشاد،

  ِست شب فسانه با

 ش،یطرم، فااد، به تشِ ورغ 

 د ر ِن یها رنج با

 د  به  فارِست هر

 تنه یباز و او
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  به رنگِ خِن یبال

 نهینش یافسرد، و و

 واژ ِن برسنگ

 وِج یاز دور رو زنه یوا، خنه، و چِن

 اوج ست افاهیاو  ی خنه، یها درخرُد،

 تر فین  یوِج

 به سارل ه،یدو ی هیسا آن

 یرفاه به راه  شاه است وُ  ع

 ،یبه جاست بر سر  سنر تنها

 او، یجا بر

 .شب انهوهناک

 

 فکر جهان را به هع زد، ه،یرس یوِج

 عه  زد، رنگِ یهر چه داشت هسا بر

 .شب انهوهناک

  او یبر جا شیدلربا یوِ با

 دنه تا ته ر، سپرَ اش لیو

 هِس ته بخنهد کینه  اش چیه

 شب  دراز وینشساه در تشش  ا تنها

 درَاُخِد سِ چشع اشکِ وز

 از نبِدِ  مشه ان او

 د،خِرَ یو افسِس
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 عبِس را وِج  ی ه،یدر ویسهمر ویا

 نررد یو افسرد،

 خِد همه جا را اشکِ ر یز در

 به لرز، تو نهیب

 چِ او ها هیتار  همه سا ته ویا پنهارد

 .ساوی ر باشه

 هرتنار  او از

 خاهی س یسنر

 خاهیبه ر،  ر یشکل

 لرزان، یها خاوِش

 او، یاز نِا وست

 ران،یر انه اسااد،

 .او یهر صها از

 هِا خاتسار 

 خشک یها ا ز  بَر  شاخهجغه ر بنشانه،

 تبِد به سقفِ خاهیوآو

 .رنگ عنکبِیِ

 1319 آبان

 

 تراد = اقاقیای جنرلی (1)
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 ام نقاشی: جغِد پیرن

 اثر: بهمن محّصص

 

 ریپ جغدِ 

 آرا  یجِ ،یسخن ! وباداسیه

 برفت وُ هیبر  در ، بغلا از

 از نرهش سرد به خاک آفاام

 .برفت هیبرنج ترد وُ یپرش
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 وغمِ  د ر ل جنر همه در

 یصنمان را خبر بایز ستین

 ءاساهشا یز پ ییدلربا

 .یترد و پس آنره  آر یا خنه،

 اش درخِنش فرو زوان بال ویا

 بر سنگ نشساه است خمِش جغه

 ریپ یجغه ،ین! وبادا سخسیه

 .به ر، دارد  ِش ریدر ق یپا
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 نام نقاشی: آقا توکا

 اثر: بهمن محّصص

 

 (1) آقا توکا

 ها، پنجر، یدر، به رو یبه رو

 ه،بتِ یوقهِر رفاه؛ باد و ی با ، درهر ل ظه یها تخاه یرو به

 .هایدر را، پ یکریاز او پ نه

 ا؛یبرجا، خروشان است در یدو اسِد،ین

 .بنهنه یو ریاوِاج او تِّ نرا،ِ در قعر  و
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 بِد، یاز آنرِنه تان و هع

 :آوا شِد یدر درون  پنجر، بر و یدروَ ز

 «چه تاری بِد با وو؟ !دوک دوتا! آقا تِتا دو»

 .قرارش یشیخِد چ ی، نه زو برجادل شب کیتار ویدرا

 

 هایپ ستی، تس نجاد درون »

  فت تِتا، «است افر شانیپر

 «ای را باز برآار پنجر، عیرو به

 با تِ بمانع یدل دار  دو به

  تِ بخِانع یدل دار  برا به»

 

 نشانه هایدر درون پنجر، وانه، است ناپ یوَرد ز

 ِار؛یبرد ،یسِ وهاام، ناوعلِ  از چه در ردش  اش هیسا فااد،

 وِج را، از وِج، یصها وانه یاو هر ررف و وز

 .ایدر بتیاز ه کیول

 

 «ا. فت تِت ...«از وو! انه شانیدوساان وو  ر  ِنه چه

 «!ست ینیسنر یایرؤ ایرا بار درون وهع است  کیتار شب»

 :درون پنجر، بار د ر برداشت آوا یورد وبا

 «.طفالن انه شانیچشمان اشک ر به

 ته با وو بِد، یاز  ر  زنهان خاهیربر ونع

 .ناک واننه سروا درد با وو  شاه لآی تنِن
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 ای را باز برآار، پنجر، عیرو به

 با تِ بمانع یدل دار  دو به

     تِ بخِانع یدل دار  برا به»

 

 :هیآ یدر درون پنجر، آوا ز را، دور و یورد ز

 « !، آقا تِتا(2) دوک دوتا دو

 ه،،یوا بپِش از یانه، رو رفاه همه

 ه،یجِش اریشه نشان انس هر بس فسانه

 .بر وا انیسال  آشاه

 جساه از سرواتر  ی بارها  ل شاخه نشانه،

 و ر ناخِم و،یا ا رخِم

 نشساه، خطِط ته ویانه ا ورگ یها سفارش

 .دل شکساه نههشان یو یریچهر رهرآر ورد  ته پ به

 ؟...نررفت از خِانهن ای دل

 ؟...ریس اوهیای ن آن جان از»

 

 خِانه یسِدا ته خِانا بِد، تِتا باز و درآن

 : فت یدر درون پنجر، آواش با تِتا سخو و یورد و

 «بِد یتِ آن و ل یته در و ِ،یآن ش به

 خِاننه، یبه را، دور و شانیبررفاه نِخ ای یپ

 .داننه یانهاز، ته و بر

 ،یداوو  ل روز بهارانتر هیجا در بسار خاری، ته بر او  به
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 .یدان ویو ا هید ینخِاه یرا یا غنچه سرد،ف

 هست ایخساه آ یدل ا به

 رغبت خِانهن؟ هنِزی»

 

 تِتاست خِانا یول

 باز هیآ یل برو ِنه تاو از آن هع

 در درون پنجر، آوا یورد ز

 ها، پنجر، یدر، به رو یرو به

 تِبه یوقهِر رفاه؛ باد و ی با ، درهر ل ظه یها تخاه یرو به

 هایدر را، پ یکریازاو پ نه

 ا؛یبر جا، خروشان است در یدو اسِد،ین

 .بنهنه یو ریدر قعر نرا، اوِاج او تِّ و

 1327 بهشتیارد 20

 ورغی است شبیه به سار تِتا = -1

 دو دوک دوتا = از یک تّنیف بِوی وازنهرانی -2
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نام نقاشی: قوقولی قوقو 

 )خروس می خواند(

 اثر: بهمن محّصص

 

 خواند یخروس م

 خِانه یقِ! خروس و یقِقِل

 خلِیِ د،، نهفتِ درون  از

 خشک، ته چِن رگِ یره ب ینش از

 .ورد ان دوانه خِن درتو
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 س ر سردِ بر جهار  تَنه یو

 هاوِن سِی  به هر تراود یو

 

 از او ر، آوه پُر شینِا با

 آزاد به  ِش  آورد یو وژد،

 رهش به آبادان هینما یو

 .آباد خرام ویرا در ا تاروان

 

 هیآ یو نر 

 خِانه یو  ر 

 تِبه یو بال

 .افشانه یو پر

 

 تاروان صهاش بر زنگِ  ِش

 .نغش او بساه است یبر آوا دل

 کیتار ر،ِ ویقِ! بر ا یقِقِل

 است؟ تِ خساه ستیتِ وانه،؟ ت ستیت

 

 شه از د   نِا ر او  ر 

 یزوساان شب  آور یسرد

 ورِ یرازها یافشا ترد

 .یصبح نِران یآرا روشو
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 شکنه یتو  خاک بِسه و با

 سفر رید نازنه،، صبح  صبح 

 نغمه از جرر برشِد ویا یو تا

 .به در هیر، سِز جان تش وز

 

 هایپ ی خطّه قِ! ز یقِقِل

 نهان شبکِر، یسِ شدی ر یو

 دروج تش در  صبح یهیپل چِن

 .روز  ردد دور ینِاها به

 سِار به را، وردِ شاابه یو

 هیاسب رو یاهیدر س اش  رچه

 اش بست صبح در دواغ ی عطسه

 .هیسف روز  یدلرشا ی نقشه

 

 زوانش به چشع ویا

 ته روز همچنانش

 بر او روشو ر،

 آورد، است یشاد

 .رانه یو اسب

 

 هِش قِ!  شاد، شه دل وُ یقِقِل



[ 1398آذرماه  1شماره  ] [ ماهنامه ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو  ][ گنژرا  ] 

ماین یسروده ها یبهمن محّصص برا ینقاش |  90 

 

 .خِانه یآوه. خروس و صبح

 

 شب چِن  ِر ی زنهان همچِ

 قفس جَساه است ی از تنر ورغ

 دراز را،ِ دور وُ وُ ابانیب در

 تِ خساه است؟ ستیتِ وانه،؟ ت ستیت

 

 نیمایوشیج

 1325آبان  2
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 گوناگون

جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت  ۀنام

 :لیکس افشاگِر ویکی

 !میرم دارم آرام آرام می

 I'm dying. Slow 

 

ویر ، بی تِقف. وو چه خساه ا  و وزن زیادی را از دست داد، ا . سلِل   دار  آرا  آرا  وی"

ی تمی با جهان  خارج برایع وجِد  انفرادی در بلمارش ورا دارد وی تُشه. فقط ارتباط پراتنه،

ه چشع  جاوعه ها به ایو دلیل است ته وو جنایایِ جنگ را علنی ترد  تا اینک ی ایو دارد. همه

ها  . چشع  بیهار  جاوعه شه  تا آنچه ته دولت انه ها چه  ِنه باز شِد و نشان دهع ته دولت

چنیو، آزادی وطبِعای و  ترسع ته هع ویر  و وی اش وی تننه را نشان دهع. وو دار  وی پنهان

  ".دوِتراسی نیش با وو بمیرد

 201۹نِاوبر  11 جِلیان آسانژ 

 "I'm dying. Slowly but unstoppably. I'm exhausted and have lost a lot 

of weight. The lone containment in Belmarsh kills me. 

 It is just sparse contact with the outside world. All because I made war 

public. To open the eyes of society and show what governments keep 

quiet about. I die. And I'm afraid, as well as the freedom and democracy 

press with me. " 

 

 Julian Assange from November 11, 2019 
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 !کابوسِ تبر

 

 ...خِام دیه  وا را بُریهنه

  ...بُری بردنه و به تارخانه چِم

  ...آن ته عاشق بِد پنجر، شه

  ...آن ته بی ررع، چِبه دار

 او ا دری ساخانه، از وو 

 !برای  آشاو

 (ل اِلِارپُ)

 

Paul Éluard   از رهبران ؛ شاعر فرانسِی (1۹52نِاوبر  1۸ - 1۸۹5دساوبر  14) پُل اِلوار

انقالم  "و همچنیو یکی از وؤسسان وجله  1۹۳۸تا  1۹1۹های  جنبش سِررئالیسع بیو سال

 1۹۳۸و همچنیو پس از  1۹۳۳تا  1۹27پل اِلِار از سال  .بِد 1۹24در سال  "سِررئالیست

 .عضِ رشم تمِنیست بِد
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 گرِ  رسناک ترین زنِ شکنجهت

 تاریخ

 

، تارونهی در اردو ا، های تار  اجباری نازی در راونسباک، بر نبرسو و "ایروا ایها ایش  ریش"

 .سالری اعها  شه 22اوشِیاش، در داد ا، بلسو به جنایت علیه بشریت و کِ  و در سو 

نیش یاد وی شِد، ا رچه ” ریِان اوشِیاش“یا ” فارشه بلسو“یش ته از او به عنِان ایروا  ر

خیلی جِان بِد، اوا به رتبه سرپرستِ ارشه ته دوویو درجه باالی زنان در اردو ا،ِ اوشِیاش بِد 

 .ارتقاء یافت

ن سگ اتهاوای اصلی علیه ایروا  ریش, بهرفااری و قال زنهانیان اردو ا، بِد، وثل قرار داد

 .روی زنهانیان، تیرانهازی و شالق زدن های سادیسمی

ناظران شهادی داد، انه ته او هع از روش های فیشیکی و هع عاطفی برای شکنجه زنهانیان 

اسافاد، وی ترد و با خِنسردی از تیرانهازی به زنهانیان لآی وی برد. آنها همچنیو به اعمال 

هازی ساخاری به زنهانیان، رمالی ورشیانه با سگ سادیسمی ایروا  ریش، ضرم و شاع و تیران

های آوِزش دیه، ته  فاه وی شِد نیمه  رسنه بِدنه و همچنیو اناخام زنهانیان تِسط او 

 .روز، او به ورگ و کِ   ردیه 5۳برای اطاق های  از شهادی داد، انه. پس از یک و اتمه 
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 گنژرا

ماهنامه ادبی، هنری و 

 اجتماعی نوید نو 

  1ه شمار

 

 انتشارات نویدنو

 سردبیر نشریه : امید

 زیر نظر تحریریه

 1398آذر ماه 

 

 


