ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

ارژنگ
ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نویدنو
دورۀ اول /شماره  /6اردیبهشت 9911
سردبیر بخش فارسی  :امید
سردبیر بخش آذری :بهروز مطلبزاده
زیر نظر تحریریه

آثار خود را تایپ شده در محیطِ ورد برای ارژنگ ارسال کنید.
ارژنگ در انتشار یا عدم انتشار آثار و مطالب ارسالی شما مختار است.
ارجاعات و منابع خود و درصورت ترجمه ،لینک اصلِ مقاله را همراه نمایید.
ارژنگ آثارِ پذیرفته شده را در صورتِ لزوم اصالح و ویرایش می کند.
درج آراء و نظرات نویسندگان ،الزاما بیانگر دیدگاهِ ارژنگ نیست.
نقل کلیۀ مطالب منتشر شده در ارژنگ با ذکر ماخذ آزاد است.
در قابِ ارژنگ ،هنرمندان و نویسندگان میهندوست و مردمی بهتر دیده و خوانده میشوند.
برای مکاتبه مستقیم یا ارسال آثار خود برای ارژنگ از نشانی پست الکترونیک زیر استفاده کنید:
majalleharzhang@gmail.com

ارژنگ| .

1

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

نمایه
سرسخن 4 ......................................................................................................................................
کمی هم دردِ دل وُ سپاس! 6 ..............................................................................................................
مقاالت 8 .......................................................................................................................................
در بارۀ شیوۀ درستِ رفتارِ مبارزان با یکدیگر /احسان طبری 1 .............................................................
من در ادبیّات حمایت مییابم /یان لیانکه -داود جلیلی94....................................................................
هنر و زیبائیشناسی/شهاب موسوی زاده 98 ......................................................................................
زیباییشناسی از منظرِ اومبرتو اِکو /الهام ماهری 39 ............................................................................
یی زشتی /صفورا فضل اللهی 32 ..................................................................................................
زیبا ِ
نگاهی مختصر به تئاتر یونان باستان( /)3اصغر نصرتی (چهره) 31 ........................................................
نگاهی به زندگی اصغر محبوب 94......................................................................................................
سیماهای گوناگون وحشتِ بشری /خسرو باقری 44..............................................................................
عاشیق فیصل؛ خُنیاگرِ شبهای آفتابی! /بهروز مطلب زاده 04 .............................................................
دری به خانۀ خورشید /سید حسن حسینی 06 ...................................................................................
ارادتِ شفیعی کدکنی به بیدلِ دهلوی 64............................................................................................
دوگانه ی بخشش  -انتقام در شاهنامه  /مهران ماهور 69......................................................................
ساختارِ حاکمیت در شاهنامۀ فردوسی  /محمد زمان دریاباری 61 .........................................................
مهدی فتحی و من ( /)3شهاب موسوی زاده 29 ..................................................................................
سکانس مونولوگِ جاودانۀ مهدی فتحی 88 ........................................................................................
گوته؛ رَهرو و شیفتۀ حافظ 81 ...........................................................................................................
گفتوگو باآدونیس ،شاعر بزرگِ سوری14 ..........................................................................................
زیبای هزار ساله را پاس داریم ( /)9ارژنگ 18 .....................................................................................
زبان نباید ابزارِ جدال میان فارسی با عربی شود /احسان طبری 11 .......................................................
ادبیات 946 ..................................................................................................................................
بابا مرجان /علی جعفری ساوی 942 ....................................................................................................
ما تنها نیستیم  /نسرین میر 994 ........................................................................................................
ازآن روزها /نسرین میر996 ............................................................................................................ ...
قلبِ گنجشک  /نسرین میر 998 .........................................................................................................
شیفتِ ویژه /ایلماز 991 .....................................................................................................................
شعر و شاعران 939 ......................................................................................................................
چهار سرودۀ کوتاه از ه.الف.سایه 933..................................................................................................
پیامی به عُرسِ بیدل /شفیعی کدکنی 934...........................................................................................
تا رنگِ ارغوانیِ وحدت/محمد خلیلی 936..........................................................................................
نمایه| .

2

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

سه شعر از ناظم حکمت 931..............................................................................................................
مرغِ دریا /هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سایه)994 .......................................................................................
دِیلَمان و لیلِهکو /محمود پاینده لنگرودی 996 ....................................................................................
دو سروده از علی یزدانی 998 ............................................................................................................
پچپچۀ شکفتن/فریاد موسوی 949 .....................................................................................................
آغوشِ دریایی/طنین آدینه وند 943...................................................................................................
یادها و یادبودها 944 ................................................................................................................
به بهانۀ  33آوریل( 9اردیبهشت)؛ زادروز لنین 940 .............................................................................
نظر مارکس دربارۀ افزایش دستمزد946 .............................................................................................
زندهیاد فریبرز رییسدانا و افزایش مزد کارگران942 ...........................................................................
نقد و معرفی 948 ......................................................................................................................
نقد اقتصاد سیاسی کرونا 941............................................................................................................
نامههای عاشقانۀ نیما یوشیج904 .......................................................................................................
شاعرِ آینهها/محمد رضا شفیعی کدکنی 903 ......................................................................................
یِهشُو بوشئوم روخُئوُنَه"/محمود پاینده لنگرودی 909 .........................................................................
پیامدهای فاجعه بار نولیبرالیسم در فیلم "کن لوچ"/مهدخت هاشمی  -خسرو باقری 904 .....................
در بارۀ زشتی/امبرتو اکو 901 ............................................................................................................
هنرهای دیگر 969 .....................................................................................................................
 GUERNICAگِرنیکا /-پابلو پیکاسو 963.......................................................................................
اجراهایی از سرود انترناسیونال964 ...................................................................................................
نُتِ ملودی و متنِ شعر انترناسیونال 960 .............................................................................................
برگردانی تازه از انترناسیونال به فارسی /ستاره درخشان 966...............................................................
اَحِبّائی  /عزیزانم /جولیا پطرس 961...................................................................................................
تندیس فریادِ نیما/حسن حاج نوری 924 .............................................................................................
همه مُشت وُ همه فریاد /اردشیر محصص 929 ......................................................................................
گوناگون 923 ..............................................................................................................................
جشن اوّلِ ماهِ مه بر تودۀ کار و زحمت خُجسته باد! 929 .......................................................................
کرونا و رژۀ بربریّت در خیابانهای آمریکا 924 ....................................................................................
اُشتری که دنیا را به کرونا مبتال کرد! 920 ...........................................................................................
سخن بزرگان علم و ادب و هنر ایران 926 ...........................................................................................
شمارههای پیشین ارژنگ 922 ...........................................................................................................

نمایه| .

3

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

سرسخن

هر صدف را گوهر از نیسانِ ماست /شوکتِ هر بحر از توفانِ ماست (اقبالِ الهوری)

یِکُمْ:

"نیسان" (در زبان سُریانیِ آرامی یاآشوری؛ مترادف و مخففِ اَنیسان) ،نام دیگر ماهِ اردیبهشت ،دومین ماه

از فصلِ بهار و سالِ شمسی(مصادف با ماه آوریل) ،و نیز نام ماهِ هفتم از سالِ سُریانی است که در فرهنگ ممیگب بگه
معنای "نَیسان و شبیه به نَی" آمبه است و بارانِ اردیبهشت را نیز نیسان گوینب .در گویشِ مازَنی ،بارانی اسگت کگه
بعباز بیستم فروردین به مبت 02روز میبارد و آنرا نیسان یا شفادهنبه مگیداننگب .بگارانی کگه راگرات آنرا جمگ
میکردنب و بر آن دما میخوانبنب و در مناب دینی ،نوشیبن آنرا موجب تقویگتِ سگممتی بگبن و دفگ بیمگاریهگا
میدانستنب .در بسیاری از متون و اشعار کمسیک و حتی معاصر ایران ،واژۀ "نیسان" فراوان به کار رفته و گاه نیز بگا
تعابیر و مبارات ترکیبی که می توان ردّ آنرا در شعر شامرانی یافت :خارانی (نمِ نیسان ،فصلِ نیسان ،آتشِ نیسان یگا
چمنِ نیسان)؛ مسعود سعب و بساامی و سعبی و صائب (ابرِ نیسان)؛ ناصرخسرو (ماهِ نیسان)؛ نظامی (بارانِ نیسان) و
سعبی (دولتِ نیسان)؛". ...نیسان" ،در شعر شامران معاصر نیز پرکاربرد بوده است ،به منوان نمونه :نادر نادرپور (چه
کسی میدانست /که پس از آنهمه بیباردلی /در شبِ تیرۀ نیسانِ زمین خواهی خفت) و همگو در شگعر کهگن دیگارا
(من ای بهاران ز ابرِ نیسان /چه بهره گیرم که خود خزانم)؛ و یا مفتون امینی در شعری به یاد صمب بهرنگی (سکوتِ
باغچههایت ،دُمایِ نیسان بود) ...؛ ولی ما در اشگعار بزرگگانی چگون حگافف و فردوسگی و خیگام و نیگز نیمگا از میگان
معاصران ،این واژه را کمتر و یا اصم نمی یابیم که این خود ،می توانب موضوع پژوهشی جباگانه باشب که در حوصگل
این مقال نیست .در ایران و کشورهای حوزۀ نوروز ،در پیِ فروردین ،ماهِ نیسان (اردیبهشگت) ،یکگی از بهتگرین آو و
هواهای طی سال و طبیعتِ شکوفا بر روی کرۀ زمین را داراست .مردم ایران ،امسال به دلیل شیوع گستردۀ ویگروسِ
کرونا ،شوربختانه از امکانِ سفر و گردش در دلِ طبیعت و دیبنِ گذر ابرِ نیسان بر کوه و دشت و دمن محروم شگبنب
که سعبی در وصف آن می گویب" :به تَک ژاله میریخت بر کوه وُ دشت /تو گفتی مگر ابرِ نیسان گذشت."...
بی تردیب مشاهبۀ دوبارۀ چنین تصاویر و لحظاتِ استهتیکی از طبیعتِ پویا و پیونب آن با انسان و سرنوشت او که در
شعر شامرانِ ما نقش بسته ،نیازمنب آن است که بر این زمین مَبَث نرانیم و به تعبیر جرج برنارد شاو "یاد بگیریم که
مثلِ آدم روی زمین زنبگی کنیم".

دُیُّمْ:

همهگیری ویروس سارس.کو 0یا کوویب( 91مامل بیماری موسوم به "کرونای جبیب") تا امگروز نزدیگک بگه

4میلیون مبتم و  052هزار رربانی روی دست بشر ررن  09گذاشته و به دلیل نبودن داروی راعی برای درمان و یگا
تولیب انبوه واکسن برای پیشگیری ،هنوز بیماری ناشناختهای است و معلوم نیست تا آن زمان (یعنی تا یکسال تا 91
سرسخن| .
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ماه دیگر) با چه جهش ژنتیکی و چه تعباد دیگر رربانی خواهب گرفت ولی آنچه ببیهی است اینکه کرونا نگه اولگین
ویروس بوده و نه آخرین ویروسی خواهب بود که می توانب اینچنین گریبان جمعیت  1میلیارد نفگر سگاکنان سگیّاره
زیبای زمین را بگیرد .فرارسیبن  00آوریل (برابر با  3اردیبهشت امسال) "-روزِ زمگینِ پگا " -و روز بعگباز آن "روز
جهانی کرۀ زمین" و باور کلی رسمِ بزرگباشت "هفت زمین" می توانست بهانه و فرصت مناسبی ایجاد کنب تا شایب
دولتهای بزرگ جهان ،دربارۀ مسئولیت تاریخی رفتارهای خود با طبیعت و نسبت بگه موارگب زیسگت محیاگی آن
همانبیشی کننب اما جهانیان با حیرت ،شاهب نقض پیدرپی همه توافقات و حتی تشبیب اربامات ضب بشر و طبیعگت
از سوی نظام جهانی سرمایه داری ،در کنار ژرفگش شگکافِ طبقگاتی و تبعگیض اجتمگامی در راسگتای کسگب سگود
حباکثری بوده و هستنب .در مین حال ،شاهب رشب آگاهی ممومی و بحران فزاینگبۀ سگاختاری در کشگورها و دولگت
های جهان در کنار بحرانِ مظیمِ مالی پیشِرو هستیم( .برای کارشناسان ،رسیبن ریمت نفگت تگگزاس بگه  -33دالر
برای تحویل در ماه می از اولین نشانههای ظهور این بحران است.)...
اگر ترامپ به منوان سردمبارِ جناح هارِ سرمایهداری جهانی و به دنبال او رهبران غربی ،توپِ شکستِ سیسگتم هگای
درمانی و اجتمامی خود را به گردن چین و دیگران می انبازد ،بودجه ساالن  422میلیگارد دالری سگازمان بهباشگت
جهانی را را میکنب و با سیاسی کردن مشکل همهگیر ویروس کرونا حتی فرمان شورشِ مسلحانه ملیه فرمانباران
دموکرات و ررناینه را صادر می کنب و در اظهاراتی مجیب تزریق ماده ضبمفونی به ببن بیماران کرونگایی را تجگویز
می کنب؛ در ایران هم رفتارهای پرتنارض و غیرشفاف دولت و مسئوالن و مملکرد نظام سرمایهداری حاکم بگر ایگران،
هیچ تفاوت ماهوی با تفکر نئولیبرالی ترامپ و شرکای جهانی او نبارد .اگر رهبر نظام در  93اسفنب /روز درختکگاری
در اظهاراتی نسنجیبه همچون ترامپ خاری بزرگ و جلوی چشم را کوچک میشمرَد (و در سرسخن پگیش بگه آن
پرداختیم) ،جناو روحانی امّا در نشست اخیر شورای مالی امنیت در نقشِ "پلیس بَبه" و زیر فشار سگرمایه داران و
بازار ظاهر میشود و "خار" را آنچنان نزدیک می بینب که میگویب" :کشته شبن  0میلیون نفر بهتر از شورش 32
میلیون گرسنه است ."!...اکنون و به ویژه پس از پانبمی مرگبار ویروس کرونا ،اکثریت مردم ایران و جهگان بگه در
این وارعیت ملموس نائل شبهانب که با ادام سیاستهای خانمانبرانباز نئولیبرالی در جوام سرمایهداری ،جان و مال
و سممت محیط زیست هم ساکنان کرۀ زمین بیش از پیش به خار خواهب افتاد و پرسشِ "انقراضِ نسگلِ بشگر یگا
سوسیالیسم؟" ،تا محوِ کامل مناسباتِ سرمایه داری در هر شکل و در پگسِ هگر ربگا و مبگایی از سگیمای زنگبگی 1
میلیارد انسان ،مهمترین پرسشِ فلسفی بشرِ مبالتخواهِ ررنِ حاضر خواهب بود.

سِیُّمْ:

یادآوری یادمانها و روزهای بزرگباشت بزرگان ملم و هنر و ادو ایران ،می توانب ما و نسلهای جوان را بگا

چگونهگی زنبگی و تمشهای دورانسازِ این گوهرهای ناو آشنا کنب که ما به اشگارهای بگه برخگی از آنهگا بسگنبه
میکنیم 9 :اردیبهشت(زادروز محمب مختاری و درگذشت اربال الهوری و سگهراو سگرهری) 0 /اردیبهشگت (زادروز
ریصر امینپور) 3 /اردیبهشت (زادروز شیخ بهایی) 5 /اردیبهشت(درگذشت بیگژن تررگی) 6 /اردیبهشگت (درگذشگت
حسین منزوی) 3 /اردیبهشت (زادروز تورج نگهبان) 1 /اردیبهشت (زادروز سگیمین دانشگور) 1 /اردیبهشگت (زادروز
محمب معین و درگذشت احسان طبری) 92 /اردیبهشت (زادروز رهی معیّری) 90 /اردیبهشت (درگذشت محمبرضگا
لافی) 94 /اردیبهشت (درگذشت خواجه مبباهلل انصاری) 95 /اردیبهشت (زادروز غممحسین بنان) 96 /اردیبهشگت
(زادروز ذبیحاهلل صگفا) 91 /اردیبهشگت (زادروز جبگار باغچگهبگان) 09 /اردیبهشگت (درگذشگت غزالگه ملیگزاده)09 /
اردیبهشگگت (زادروز شگگهره آغباشگگلو) 00 /اردیبهشگگت (زادروز مگگریم میرزاخگگانی) 04 /اردیبهشگگت (زادروز پرویگگز
مشکاتیان) 01 /اردیبهشت (زادروز محمگب مصگب ) 32 /اردیبهشگت (زادروز احمبرضگا احمگبی) /و  39اردیبهشگت
(زادروز محمبرضا شجریان که ممرشان دراز باد ...../)...و یک آسمان ستارۀ تابنا ِ دیگر و یادآوری این نکته مهم که:
"بی پایپوش میتوان از کویر گذشت ،بی ستاره هرگز!"
تحریریۀ ارژنگ
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کمی هم دردِ دل وُ سپاس!

 -9نخست ،بسیار خرسنبیم که نوباوهی "ارژن " ،تاتیتاتی کنان ،راهِ خود میگشایب و در دلِ اهگلِ هنگرِ زیبگابین و
اهلِ خام زیباانبیش ،جای شایست خود را باز میکنب .چه بسیار فرهیختهگانی که به دور از انتظارِ ما ،با دسگتی پُگر
مهر و دلی مهربان" ،ارژن " را نواختنب و با نفسهای گرم و معارشان ،تشویقمان کردنب .مُهرِ تائیگبِ مهرآمیگزِ ایگن
گوهرشناسانِ گرانقبر ،این اطمینانِ خاطر را به ما میدهب که راه را درست آغازیبهایم .پس با افتخگار و سگربلنبی و
تمامرب ،از جای بر میخیزیم و به مشق و احترامشان ،کمه از سر بر میداریم!
 -3کار فرهنگی در این دیار راه رفتن با پای برهنه روی براده های جان خراش است .دراین زمانِ کوتگاهِ نزدیگک بگه
نیم سالی که از ظهور ماهنام "ارژن " در مرص نشریات ادبی و فرهنگی می گذرد ،ما به نیکی دریافتهایم که گام در
چه راهِ پُر مَخافت ،اما غرورآفرین و پُر مسئولیتی گذاشتهایم .ما در همین زمان کوتاهِ به رامگتِ یگک آه ،بگه درسگتی
دریافتیم که گام گذاشتن در چنین راهی ،به هیچ وجه خالی از نیشها و نوشها نیست و نمیتوانب باشگب .راگار ،تگا
زمانی که در ایستگاه متورف است ،کسی با او کاری نبارد .بعباز به راه افتادن و سوتِ خروج راار از ایستگاه است که
سن پراکنی و برخی بازیهای کودکانه شروع می شود...
بایب اذمان کنیم که ما در این راه و در کنار دوستانِ مشفق و بزرگوار ،شوربختانه شاهب واکنشهایی گاه مصبی نیگز
بودهایم که نه از روی شادی ،بل ،از روی حبّ و بغض ،خود را به هر دری زدنب تا آتشِ این اجا ِ تازه شعله برکشیبه
را خاموش سازنب .چراییِ آن را خودِ ما نیز در نیافتیم!
فردی که در تمامِ طول ممرِ خود ،حتی دو صفحه تولیب هنر نباشته ،ناگهان سر از میبانِ فراخِ نقب هنری در میآورد
و در مقامِ "آدمی" همهچیزدان ،می کوشب تا هر آنچه را که دیگران به خونِ دل رشته انب ،با نگاهِ مارل انگبر سگفیه
پنبه کنب که مثم" :اینجای ارژن زیادی ایگبئولوژیک اسگت!"" ،آنجگایش بگه فلسگف ملمگی بگی توجگه اسگت!"،
"اینجایش شکل و شمایلِ گروهی وسازمانی دارد!"" ،آنجایش از فرطِ تکرار ،حالِ آدمی را مُنقلب می کنگب!" و یگا
اینکه "چرا از رلمِ این یا آن آدم استفاده کردهایب" ...و رس ملیهذا و کذا  -و این یعنی همان شیوۀ مرضی "تنها بگه
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راضی رفتن و راضی باز گشتن" .البته ناگفته نمانب که هم این دُرفشانیها نه در میگان ،کگه در خفگا و در محگافلی
بسته گفته میشود و گاه و گباری نیز ،برخی از آنها به گوش ما نیز می رسب...
و ما میمانیم که چه بایب بگوئیم؟ اما چون به صمبت این نکته که "دوصب گفته چون نیم کردار نیسگت"وارفگیم ،تگا
آنجا که مقبورِ ماست سکوت میکنیم و اجازه میدهیم هرکس به راهِ خگویش بگرود .راگار "ارژنگ " نیگز بگهرغگمِ
سن پراکنیها و فارغ از هر بیم و نگرانی ،در رامتِ نشریهای پیشرو و هبفمنب راهِ خود را بیخلل می پیمایب زیرا که

به تعبیر بیبل دهلوی "چنان بستیم مضمون را که نتواند کسی بردن"...
ما امیبِ آن داریم که در ادام کارِ خود بتوانیم دلِ دوستانِ منتقبی را که از سرِ صبارت و احساسِ مسئولیت ،کارشان
"مته به خشخاش" گذاشتن نیست را به دست آوریم و برای دوسگتان "منتقگب"ی هگم کگه "اهگباف" و "اغگراض"
دیگری را دنبال می کننب ،سممتی و شادی و آرامشِ روح و روان آرزو می کنیم.
" -9ارژن " خود را رریبِ هیچ نشریه ای نمیدانب .صبایی است در میان صباهای دیگر ،برای پُربارتر و پُگرطنینتگر
سگگگاختن هنگ گرِ متعهّگ گب و مردمگگگی و بگگگالشِ فرهنگگگگی ایگگگن مگگگیهنِ کهگگگن و نیگگگکآیگگگین و فرخنگگگبهپگ گی.
ما از هر نقبِ منصفانه و ملمی استقبال می کنیم و آن را توتیای دیبه میدانیم .از دوستانی که بهگونه ای دیگگر مگی
انبیشنب و میکوشنب تا هرطور که شبه ،سفیب را سیاه جلوه ببهنب ،صمیمانه میخواهیم تا دست به رلگم شگونب و آن
چه را که ضروری می داننب و راهگشا و تعالی بخش ،بنویسنب و برای ما بفرسگتنب .مگا یقگین داریگم کگه خواننگبگانِ
خردمنبِ "ارژن " ،راه را از چاه می شناسنب و میتواننب مادالنهترین رضاوت را داشته باشگنب" .نقگب" همگان هگاونی
اسگگت کگگه بگگا کگگورۀ دانگگش مگگیتوانگگب تقایگگرِ تعگگالیِ هگگر تگگمشِ اجتمگگامی بگگه سگگوی انسگگان و آینگگبه باشگگب.
آری" ،نقب" را معیار و آئینی است .پس مرص نقب را با هجوِ نقب نیاالییم و به بیغول نادانی منجر نکنیم!
 -4الزم می دانیم از نشریه اینترنتی وزین "مصر نو" و گرداننبگان محترم آن ،و نیز از مسئول گرانقبر"آرشیو اسناد
اوپوزیسیون ایران" که در همرسانیِ "ارژن " با خواننبگانشان یار و مگبدکار مگا بگوده انگب ،سگراسگگزاری نمگائیم و
موفقیت های هرچه بیشتری را برای این مزیزان آرزو کنیم .رفقا متشکریم!
 -0این رازِ سر به مُهری نیست اگر بگوئیم که ،توانِ ما محبود و دایرۀ دانش و اطمعمان ناچیز است و در "ارژنگ "،
هیچ مان ِ گروهی و سیاسی برای انتشارِ آثار رلمی وجود نبارد.
از تمام هنرمنبانی که دل در گروِ رهاییِ انسان دارنب ،برای آزادی و امتمی فرهن ِ میهنِ بمدیگبه نگراننگب ،بگا دیگوِ
سانسور و محبودیت در ستیزنب ،بار دیگر و از همین جا دموت میکنیم تا ما را تنها نگذارنب کگه :بحری استت بحترِ
عشق که هیچش کرانه نیست /در کارِ خیر حاجتِ هیچ استخاره نیست!/

آنچه گفته آمب ،سراسی بود از یارانِ همبل ،و دردِ دلی با خواننبگان فرهیختهای که تنها سرمای "ارژن " به شمار
میآینب .دستان پُر مهرتان را به گرمی می فشاریم ،به امیبِ روزِ خوش و آینبه ای بهتر.

سردبیران ارژنگ

کمی هم درد دل و سپاس! | .

7

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

مقاالت

مقاالت| .

8

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

در بارۀ شیوۀ درستِ رفتارِ مبارزان با یکدیگر
[بحثی در باوِ اِتیکِ مارکسیستی]
احسان طبری
ما مطالبِ مطروحه در این مقاله را بر اساس تجارب با انتزاع از حاالتِ مشخص و بدون توجه به اشخاص و حوادثِ کُنکِرت
[مشخص] مطرح میکنیم و هدفِ ما ،تسهیلِ مبارزه علیه یک سلسله روشهای نادرست است.

مبارزۀ اجتمامی دارای اِتیک[اخم و آداوِ] ویژهای است و یکی از مباحث حساسِ این پراتیک ،مبارتست از
مم های رفتارِ مبارزان در درون حزو و جنبش [با یکبیگر].
رفتار روزمرۀ افراد ،سخنان و کارهای مادی آنها در برخورد با یکبیگر ،یک پروس دائمیِ نامشهود است که هر وارع
جباگانه ،هر بخش مجزای آن بیاهمیت بهنظر می رسب ولی در تراکمِ زمانی و مکانی ،اهمیتِ شگرفی در سرنوشت
یک جریانِ سیاسی و اجتمامی کسب میکنب .لنین می گفت هرگز نسبت به چیزهای کوچک با بیامتنائی ننگریب
زیرا از "از خُرد است که کالن برمی خیزد".
شیوۀ رفتار و برخورد همرزمان در درون حزو و جنبش ،از جمله یکی از مناب مهم پیبایش فضای روحی در درون
حزو و جنبش است .رفتارِ صحیح مبتنی بر تفکرِ مینی و منشِ جمعی ،این فضا را پیوسته مصفّا ،نشاط آور و شفاف
نگاه می دارد .رفتار غلط مبتنی بر تفکرِ ذهنی و منشِ فردی ،آنرا از تنارضاتِ مضر ،هوای مسموم و کبر انباشته می
کنب ،رگههای نفا و افترا را ژرف میکنب و بسط می دهب ،موجبِ بحرانهای شبیب درونی میشود ،نشاطِ مبارزه را
زائل می سازد و لذا ببیهی است که کار را احیاناً به شکست ها ،فروریختگیها و حتی زوال میکشانب.
لذا بسیار مهم است که ببانیم چگونه و بر اساس چه موازینی بایب رفتار کرد :زیرا اساسِ حلِ ملمی ،حلِ مارکسیستی
گ لنینیستیِ این مسئله است ،نه حلِ آن بر اساس واکنش های غریزی ،سننِ نادرستِ معموله در اجتماع ،سلیقهها و
پسنبها و الگوهای انفرادی.
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ببیهی است که نگارنبۀ این ساور از این تصور سادهلوحانه و ایبهآلیستی به دور است که گویا کافی است شیوۀ
درس تی توضیح داده شود و موازین و ممکهای آن روشن گردد برای آنکه فوراً و خودبه خود ،آن شیوه جانشین شیوۀ
نادرست گردد .شیوههای نادرست مبتنی بر تفکرِ ذهنی و منشِ فردی دارای ریشههای ممیقِ طبقاتی ،اجتمامی،
تاریخی و روانی است و اکنون حتی تا آینبههای چشمرس سرسختی نشان میدهب و خواهب داد و به ضروِ انبرز
نمی توان آنها را نابود کرد .با اینحال نمی توان تأثیرِ توضیح و تذکر را نیز نادیبه گرفت.
یکی از مختصاتِ مثبت این توضیحات آنست که جانهای مستعب را مشتعل میکنب و افکارِ آماده را بسیج مینمایب.
بقول مارکس" :انبیشه ورتی در میانِ توده رخنه کرد ،خود به ربرتِ مادّی مببّل میگردد" .تأثیر دیگرِ آن اینست
که ورتی آدمی بر زیر و بمِ مالبی آگاه بود ،اگر بخواهب ،بهتر میتوانب آنرا در اختیار خویش درآورد زیرا میگوینب:
"اختیار ،جبرِ شناخته شده است".
ما مطالبِ مطروحه در این مقاله را بر اساس تجارب با انتزاع از حاالتِ مشخص و بدون توجه به اشخاص و
حوادثِ کُنکِرت [ = Concerateمشخص و تعیّن یافته] مطرح میکنیم و هدفِ ما ،تسهیلِ مبارزه علیه
یک سلسله روش های نادرست است .اینک پس از این مدخل ،به اصل مطلب می پردازیم:
* * *
افرادی که وارد حزوِ طبق کارگر می شونب ،کاممً متوجهانب که آن حزو دارای جهانبینی ،استراتژی و تاکتیک،
برنامه و آئیننام معینی است ولی اکثراً چنبان توجه نبارنب که آن حزو بر اساس همان جهانبینی و اصول و
موازین ،شیوههای معیّنِ مبارزۀ درونحزبی ،شیوههای معیّنِ بحث و مناظره ،شیوههای معینِ رضاوت دربارۀ حوادث و
اشخاص ،شیوههای معینِ ادارۀ اممال و اروال خود را در پروس زنبگی اجتمامی نیز می طلبب و در این موارد هم بایب
توانست چنان بود که مبادی کلی و مصالحِ مامّ سازمانِ انقمبی ،آن را مقتضی میگردانب.
شیوههای متبوال در نظامات پاتریارکال [پبرساالری  ،]Patriarchyفئودال و بورژوازی ،نارلینی به درونِ حزو دارد.
تا زمانیکه حزو در پیونب با مردم است ،در مبارزاتِ وسی ِ تودهای شرکت دارد و زنبگی حزبی ،مممً تحت کنترل
وارعیتِ اجتمامی و تحت نظارتِ وسی ِ مردم ررار میگیرد ،پیبایشِ فضای ناسالم در آن دشوارتر است و نارلینِ
شیوههای نادرست و ناسالم ،میبان چنبانی برای ممل نمییابنب و حتی خود به سوی اصمحِ روشِ خود رانبه می
شونب .ولی هرگاه حزو به دلیلی از دالیل ،از تماس با وارعیت و شرکت در مبارزاتِ وسی و نظارتِ مؤثرِ تودهها
محروم گردد (و این دالیل میتوانب متعبد باشب) ،نارلینِ انبیشه و روشهای ناسالم میبانِ ممل مییابنب و حتی موفق
می شونب فضای آنرا به حب جبّی بیاالینب و روش های خود را به نومی معیارِ ممل مببّل گرداننب و به کرسی
بنشاننب.
ماهیتِ هم انواع روشها و شیوههای ناسالم ،چنانکه گفتیم ،مبارت است از رفتار بر اساسِ ذهنیگری یا
سوبژکتیویسم (یعنی مقبم شمردنِ تمایل ،غرض ،در

و رضاوتِ خود بر وارعیاتِ مینی) و منشِ اندیویدوآلیسم

یا منشِ فردی (یعنی ررار دادنِ خود و مناف ِ خود مقبم بر جم و اجتماع و مناف آنها) .در این شرایط اگر هم گاه،
مفهومِ جم اینجا و آنجا وارد شود ،آن جم ِ دروغین و محبودیست که بر اساس اشترا ِ مورتِ مناف و نظرهای
فردی گ ذهنی پبیب شبه است و نه جم به معنای وارعی کلمه (حزو ،نهضت ،طبقه ،جامعه) .شکلِ متباولِ بروز این
در بارۀ شیوۀ درست رفتار مبارزان با یکدیگر| .
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الگوی روحی فردی گ ذهنی مبارتست از موافقتها و مخالفتها ،اتحادها و نفا ها ،دوستیها و دشمنیها بر اساس
سلیقهها و نقشهها و مناف شخصی ،زودگذر ،غیراصولی و اجرای مبارزه برای پیش بردن نظر ِخود با روشهای
ناسالم .موافق یا متحب یا دوست ،یعنی آن کسی که با این سلیقهها و نقشهها و مناف ِ خصوصی موافق باشب و مممً از
آن حمایت کنب .مخالف ،منافق و دشمن ،یعنی آن کسی که با این سلیقهها و نقشهها و مناف ِ خصوصی مخالف باشب
و در مقابل آن مقاومت کنب .حال این سلیقهها و نقشهها و مناف آیا دارای منشأ اصولی است یا غیراصولی،
نیمهاصولی است یا تماماصولی ،در مصلحتِ جم به معنایِ صحیحِ کلمه هست یا نیست ،دیگر مهم نیست!
البته کار بههمینجا ختم نمیشود .پس از آنکه دوستان و متحبین بر اساس چنین مم هائی و "دشمنان" و
مخالفان بههمین منوال روشن گردیبنب ،بایب کارها و سخنانِ دوست یا متحب را ،گاه صرفنظر از محتوی وارعی آن
تأییب کرد و با او روابطِ مَحرمیّت ،خاصهخرجی برررار ساخت تا در موافقت تشویق شود و سرس کارها و سخنان
"دشمن" یا مخالف را هم باز صرفنظر از محتوی وارعی آن ردّ کرد و با او روشِ بیگانه و پرهیزآمیز داشت .با
متحبین بایب خونسرد ،مهربان و بانزاکت بود .به مخالفین بایب سردی افروخت و احیاناً با خشونت و اهانت رفتار نمود
تا تحتِ فشارِ مصبی ررار گیرنب و احیاناً تسلیم شونب!
تردیبی نیست که در زنبگیِ زنبه ،بهویژه در محیطهای سابقهدار و پخته ،کار ببین سادگیها نیست .اوالً غالبِ روش
های غیراصولیِ ذهنی و انفرادی ،با آمیزۀ کمابیش جبّی از روشهای اصولی (مینی گ جمعی) همراه است؛ ثانیاً همان
روش های غیراصولی نیز گاه در کالببِ روشِ اصولی مرضه میشود .ولی اگر با بصارت بنگریم ،تشخیص سَره از ناسَره
دشوار نیست .روشن است که روشهای ذهنی ت انفرادی به هرصورتِ تماممیار یا نیمهمیار ،آشکار یا مستوری هم
که درآینب ،بههرجهت سمِّ خود را در اَنساجِ زنبگی اجتمامی رخنه می دهنب.
چنانکه گفتیم ،محرّ و انگیزۀ اساسی این رفتارها ،حقیقتِ اصولی و مصلحتِ جم نیست ،بلکه مقاصب و اغراض و
نقشهها و تمایمتِ فردی و گروهی است .این مقاصب و اغراض و تمایمت می تواننب پیگیر یا ناپیگیر ،دامنهدار یا
کوتاهمبت ،موذیانه یا سادهلوحانه باشنب ،از جانب شخصی نادرست یا حتی انسانی باورِ کلی شریف ،فردی مغرض یا
انسانی بهطورِ کلی صبیق سر بزننب ،ولی بههرجهت تأثیرِ مینی آنها چنین است .اینکه میگوئیم حتی از انسانهای
شریف و صبیق سرمیزنب ،از آنجاست که به شهادتِ تجربه ،بسیاری از مبارزانی که انبیشههای بیغرض و روحیِ
منزّه دارنب ،برحسبِ مادت ،ببون توجه ،اینجا و آنجا الگوی ذهنی گ انفرادی را در پروس رفتار خود به کار می برنب
و اتفاراً همین افراد هستنب که اگر با توضیحِ دریقِ این پروس بغرنج و نامشهود روبرو شونب ،ای چهبسا که بتواننب بر
روتین ،ماداتِ منجمبِ ساالنه ،واکنش های خودبه خودیِ ناسنجیبه در کردار و رفتار ،غلبه کننب.
* * *
اکنون این سئوال پیش میآید :اگر این الگویِ رفتار ،خطا و مضرّ است ،پس چه باید کرد؟ ،بر اساس کدام
مالک باید عمل نمود؟
چنان که گفته شد ،شیوۀ صحیحِ رفتار عبارتست از رفتارِ مبتنی بر تفکرِ عینی و منشِ جمعی ،رفتارِ متکی بر
حقایق اصولی و مصالحِ مشخصِ عملیِ جمع .این تعریفِ کلی برای دادن منظره کافی نیست ،لذا ما ت ولو با
قبول خطر شِماتیزهکردن نسبیِ مسئله ت ،مقرراتِ این رفتار را در چند مادۀ مشخص بیان میکنیم:
در بارۀ شیوۀ درست رفتار مبارزان با یکدیگر| .
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اول گ کلی افراد وارد در سازمان مبارزان گ امم از آنکه شما با آنها مِهر و سمراتی و دوستیِ خصوصی داشته باشیب
یا نباشته باشیب ،با آنها معاشرِ خصوصی باشیب یا نباشیب ،با افکار و نظرات و مواض آنها در مسائلِ مختلفِ مشخص
موافقِ کامل یا نارص داشته باشیب یا نباشیب؛ تا زمانی که مضو حزو و نهضتانب ،بایب از حبّ معینی از برخوردِ مؤدو،
با نزاکت و حِبّتِ معینی از همبستگی برخوردار باشنب .دلیلِ ضرورت و صحّتِ این طرز رفتار متعبد است ،از جمله:
 -9تا زمانیکه فردی مضو حزو یا رزمنبهای در درون نهضت است ،با شما وجوهِ مشتر ِ فراوانی دارد و میتوان و
بایب این وجوهِ مشتر را پای تفاهم و اهرمِ نیل به وحبتِ نظر ررار داد .در درونِ حزو و نهضت ،اصل ،تکیه بر
وحبت است و نه افترا  .تنارضاتِ درونحزبی ،تا زمانی که در چارچووِ جهانبینی و اصولِ راهنمای سیاسی و
سازمانی حزو است ،از نوع تنارضاتِ آشتیپذیر است.
 -3ببون حففِ فضای ادو ،نزاکت و حبّ معینی از همبستگیِ متقابل بین همرزمان ،امکان مبارزۀ مشتر

نیست،

امکان مبارزۀ درونسازمانیِ سالم و اصولی نیز نیست.
 -9ببون حففِ فضای ادو و نزاکت و حبّ معینی از همبستگیِ متقابل بین همرزمان ،آنتوزیاسم و نشاطِ انقمبی
فروکش میکنب ،فضای مبارزه سنگین و اختنا آور میشود و مواربِ روحی و لذا مملیِ فراوانی بهبار میآورد .لذا در
برخورد به مبارزانِ حزو و نهضت ،واکنش در رفتار و گفتار بر پای کین و غضب و حَسب و غرور و کراهت و هوس و
حالتِ روحی و غیره ،ببون توجه به مواربِ این طرزِ رفتار ،سراپا خااست .زندگی اجتماعی ،یک زندگیِ خصوصی
و خانوادگی نیست .این یک زندگیِ رسمی و سراپا مسئولیت است ،و لذا با در ِ این مسئولیت بایب سخن
گفت و ممل کرد.

دوم گ

ولی کار تنها به اینجا ختم نمیشود .وظیفگ افگراد یگک سگازمان اسگت کگه در مگینِ تکیگه بگه وحگبت و

همبستگی ،نظر یا اختمف نظرِ سیاسی و تشکیمتی خود را در هیچ موردِ کلی یگا جزئگی پنهگان نکننگب و صگریحاً و
شجامانه ،ولی مؤدو ،خونسرد و استباللی موض گیری خود را در هرجا که ضرور باشب ،بیان دارنب .این موض گیگری
نیز دلبخواه نیست ،بلکه بایب به نوب خود ،محصولِ تحلیلِ ملمی و مینیِ وض باشب و مصالحِ حگزو و نهضگت را در
مبّ نظر گیرد .سرس بایب برای پیش بردن آن موض گیری مبارزه کرد .منتهگا ایگن مبگارزه بایگب سگالم و خلّگا و در
درون سه چارچوب :یعنی در چارچووِ موازینِ اصولی و مناقی ،در چارچووِ مقگررات و مگوازینِ سگازمانی[ ،و] در
چارچووِ مقررات و موازینِ اخمری و انسانی باشب .به مبارت دیگر ،محتویِ موض گیری بایب اصولی و ملمی ،و شگیوۀ
مبارزه در راهِ پیشرفت آن ،بایب سالم و خلّا باشب.
چنین طرزِ مبارزۀ سالم و خلّا و اصولی ،نه فقط سازمان را سُست و فضای آن را مختنق نمیسازد ،بلکه برمکس،
سازمان را استوار و فضایِ درونیِ آنرا نشاطانگیز و جانبخش می گردانب.
ما در کادرِ این موض گیری با افراد دیگرِ حزو و نهضت ،وارد مناسبات موافقت یا مخالفت میشویم .موافقت یا
مخالفتِ اصولی و سازمانی ،یک دوستی و دشمنیِ شخصی نیست .ممکن است شخصی که مورد ممر خصوصی
شماست ،در برابر شما ررار گیرد و شخصی که مورد ممر شما نیست در کنار شما .زیرا سمراتی و ممر شخصی،
محصولِ همافقیِ روحی ،سِنخیتِ احساسات و بسیار و بسیار مواملِ متعبد دیگر است و بههیچ وجه الزم نکرده است
در بارۀ شیوۀ درست رفتار مبارزان با یکدیگر| .
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کسی را که شما نسبت به او مِهرِ رلبی احساس میکنیب ،خااناپذیر و کسی را که شما نسبت به او احترازِ رلبی
احساس میکنیب ،مظهرِ خااکاری باشب .لذا صمیمیّتِ خصوصی ،نبایب مزاحمِ رسمیّتِ تشکیمتی شود .در کارِ حزبی و
اجتمامی ،سمپاتی و آنتیپاتیِ شخصی محلی از اِمراو نبارد .امر خصوصی را نبایب بر امرِ اجتمامی مقبّم شمرد.
ممکن است گفته شود :مبارزه با محتوی و اسلووِ اصولی ،در محیای که آلوده به روشهای خمفِ اصول است ،به
جائی نمیرسب .بایب با سمحِ نظیر ولی به سودِ اصولِ صحیح ،مخالف را از میبان به در کرد .این سخن در خوردِ بحث
است .تجربه نشان داده است که به کار بردن شیوههای غیراصولی ،حتی اگر با نیّاتِ نیکی همراه باشب ،چنان منظره
را مغشوش می سازد که جبا کردن سَره از ناسَره ،صحیح از سقیم ،محال است .مناصرِ غیراصولی امکان مییابنب
انگشت بر نقاط ضعفِ مخالفِ خود بگذارنب .به مموه ،خود آنها در شیوههای خود تشویق می شونب زیرا میبیننب
مخالفِ مبّمی ،همان شیوهها را بکار می برد.
ترجیح دارد مبارزهای درست بماند ،ولی موقتاً شکست بخورد تا با نادرستی به پیروزی برسد .زیرا آن
شکست در طولِ مدت ،شکست ،و آن پیروزی ،عمالً پیروزی نیست .نمیتوان با تناقض بینِ وسایلِ مبارزه و
هدف های مبارزه موافقت داشت .هدف های شریف ،وسایلِ شریف را میطلبند و الغیر.

* * *
برای مبارزانی که بخواهنب بر اساسِ شیوۀ صحیح رفتار کننب ،در محیطهائی که به شکلِ پیگیر یا ناپیگیر ،آلوده به
شیوههای نادرست است ،کار دشوار است .گاه بب در می شونب و گاه موردِ سوءِظن و سوءِتعبیر ررار میگیرنب .اینها
از بمیای مبارزه در محیطهای مقبمانبه است .مناصرِ آگاه بایب با آرامشِ رَواری ،دشواری ها را تحمل کننب و از راهِ
خود منحرف نشونب .مارکس این سخن دانته راغالباً تکرارمیکرد" :به راهِ خود برو؛ بگذارهرکه ،هرچه
میخواهد بگوید "...و درهمین زمینه ،شامر بزرگِ معاصرِ آمریکا ،رابرت فراست [ ،]Robert Frostنیک سروده
است:
"بانگِ دشنام وُ آفرینِ جهان
بشنو وُ رنجه یا که غَرّه مشو
روشی چون ستاره نِه در پیش
راهِ خود گیر وُ بیخالف برو".

(منب  :مجل دنیا ،دورۀ دوم ،سال هشتم ،شمارۀ  ،9بهار )9346
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یان لیانکه ،رماننویس چینی قرنطینۀ پکن را توصیف می کند:

من در ادبیّات حمایت مییابم
گفتگوی ریکاردو موراتو با رماننویس تحسین شدۀ چینی در بارۀ تجربۀ قرنطینه ،احساساتِ ضدّ چینی و منبعِ الهام کتابهایش

برگردان :داود جلیلی

* این هفته های انزوا به خاطر پاندومی کنونی را چگونه می گذرانید؟ می دانتم مشتغول نوشتتن رمتان
جدیدی هستید.
من و خانواده ام خیلی خوو می گذرانیم  .ما مبت سی روز گذشته در خانه خود رفل شبه بودیم .در تمام این مبت،
من تنها سه بار به طبق هم کف رفته ام ،وهرگز مجمومه آپارتمانی را که در آن زنبگی می کنیم تگر نکگرده ام .و
هنوز هم ،نگرانی و خشم به آهستگی محو می شونب .ما حتی به این نوع از زنگبگی مگادت مگی کنگیم .نگاتوان .کگار
دیگری که بتوانیم انجام دهیم وجود نبارد  .کم کم تمش می کنیم به این فاجعه ای که به چین و کلّ بشریت ضربه
زده است واکنشِ مناقی نشان دهیم .این گسستِ اجباری به من اجازه داده اسگت تگا روی کتگاو جبیگبم متمرکگز
شوم .امیبوارم درادبیات کمک و حمایت بیابم.
نوشتن برای شما چه معنایی دارد؟ و نوشتن در چین این روز ها چه معنایی دارد؟ *
نوشتن رونبی خم است ،سفری ببون هبف یا مقصبی .ادبیات ،خودِ ماست ،به منوان انسان ،که به سگوی هگبفی
حرکت می کنب .ادبیات مرا به حس زنبه بودن در یگانگی خودم وا می دارد .به مبارت دیگر ،من همیشه از ادبیات به
مثابه یک رونبِ خلّا در جهت جستجوی معنای زنبگی استفاده کرده ام.
* شیوه ای که در ابتدا با حکایت بیماری همه گیر رفتار شده بود ،به نوعی رمانِ "انفجتارِ تتاری هتا"ی
شما را به یاد می آورد .فکر می کنید که فقدانِ شفافیّتِ اولیه به گسترش همهگیری چقدر کمک کرد؟
موضوع یک همه گیری در بسیاری از رمان های من حضور دارد .مثم "گذرِ زمان"" ،رویای روستای دینگ " و نیگز
"روزی که خورشیب مرد" .به یقین ،شیوه ای که در ابتبا طبق آن با حکایت همه گیری مبیریت شب ،به نومی رمگان
"انفجار تاریخ ها"ی مرا به یاد می آورد .شیوع بیماری همه گیر به سانسور کممی ،به حذف نوشته های آنمیگن ،بگه
افزایش محبودیت در رسانه و در سخنرانی ربط دارد.
من در ادبیّات حمایت مییابم| .
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اگر مبارا و آزادی بیان بیشتری وجود می داشت ،مقیاس بیماری همه گیر به طور را می توانست این ربر نباشگب.
می توانست به ما فرصت فکر کردن ببهب .مبارا و آزادی بیان پیش نیازِ بنیادی برای ترری و رشبِ جامعه است.
* در هفته های اخیر تنها بیماری نبود که شایع شد ،بلکه موجِ قدرتمندِ چین هراسی در سطح جهانی نیز
گسترش یافت .ویروس براساس قومیت تبعیض قائل نمی شود ،اما تبعیض انسانی این کار را می کند .شما
از همۀ این برخورد ها چه احساسی دارید؟
من پیوسته در پکن زنبگی می کنم  .بنابراین شانس تماس با این موج چین هراسی را نباشگتم  .از آن چگه مگن در
روزنامه ها خوانبه ام ،حیرت زده ام :اگر بیماری همه گیر در جای دیگری آغاز می شب و بعب تنها به چین می رسیب،
ما چینی ها چه واکنشی می توانستیم نشان دهیم ؟ واکنش ببتر یا بهتر؟ ما چه واکنشی می داشتیم؟ من از کمکی
که بسیاری از کشورها به ما مرضه می کننب خیلی متاثرم .به جای فکر کردن به نگرش های چین هراسانه ،بایگب از
خودمان بررسیم کجا اشتباه کردیم و چرا به این نقاه رسیبیم.
* دربارۀ موج رسانه ای وحشت که این روز ها در ایتالیا گسترده می شود چه فکر می کنید؟ پیام شما به
مردم ایتالیا چیست؟
از نقاه نظر آماری ،کوویب 91-نرخ بهبود باالیی دارد ،و اگر اربامات مورت ماننب ایزوله کگردن اجگرا شگود ،بیمگاری
همهگیر می توانب کنترل و از گسترش آن جلوگیری شود .البته ،یک واکنشِ بی درن ِ وحشت ،رابلِ در است.
اما ،اگر وارعا بخواهیب بیماری را کنترل و از آن جلوگیری کنیب ،به پیروی از دستوراتِ پرسنلِ پزشکی ،آرامگش و نگه
وحشت – خواه این وحشت خود به خودی یا به طورممبی دامن زده شود– نیاز داریب.
مایلم به مردم ایتالیا بگویم که من ،به منوان یک شهرونب چینی ،رنج می برم و ممیقا غمگینم که بیماری همه گیگر
در سراسر دنیا گسترده شبه ،و باالتر از همه سببِ این چنین آسیبِ زیاد و گسترشِ وحشت بین مردم شبه است.
* چند ماه پیش کتاب "سالها ،ماهها ،روزها" ی شما سرانجام  39سال پس از انتشار اصلی آن در ایتالیا
منتشر شد .اما( ،موضوع کتاب) این روز ها مناسب تر از همیشه به نظر می رسد ،بته ویتژه در رابطته بتا
روابط بین انسان و طبیعت .نقشِ طبیعت در زندگی بشر چیست ؟
من کتاو "سالها ،ماهها ،روزها" را در سال  9116نوشتم  04.سال پیش از این .طبیعت ،موضوع بنیگادی در رمگان
هایی است که در آن زمان نوشته شبنب .آیا طبیعت به انسان تعلق دارد ،یا آیا بشر بخش جبایی ناپذیری از طبیعگت
است؟ آن یک پرسشی است که در بارۀ آن زیاد فکر کرده ام .برای پاسخ پرسش ،امتقاد نبارم که طبیعت در زنگبگی
انسان نقش دارد یا بایب بازی کنب .ما بایب در باره نقشی که انسان بایب در راباه با سیارۀ ما بگازی کنگب ،بیشگتر فکگر
کنیم .تاریخِ بشر در مقایسه با تاریخِ طبیعت بسیار کوتاه است .انسان ررن ها محیط زیست را غصگب کگرده اسگت ،و
اکنون ما بهای آن را می پردازیم .الئوزی فیلسوف چینی از" اتحادی بهشت و انسان" سخن مگی گویگب .مگن مگایلم
بگویم خیلی به روز .انسان یک بخش تشکیل دهنبه و جبایی ناپذیر طبیعت است.
* شما اصالتا اهل استان هنان هستید .آیا کوه های بالو -رشته کوه خیال انگیز در استان بومی شما -چه
چیزی را به شما نشان می دهد؟ و الهام شما از نام چه بود؟
من در ادبیّات حمایت مییابم| .
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"بالو" به زبان چینی به معنی نومی شنکش است که روستائیان برای کاشت از آن استفاده می کننگب .خگوو ،بگرای
من این نام تمبن کشاورزی ،دنیای روستایی را نشان می دهب .در حقیقت ،کگوهی بگا آن نگام در نزدیکگی روسگتای
زادگاه من وجود دارد ،پس مموه بر معنای مبارت ،که ظاهرا پنهان است -حبارل برای خواننگبگان ایتالیگایی ،-مگن
خیلی ساده از وارعیت الهام گرفته ام.
* قهرمانان قصه های شما ،به لطفِ سرنوشتِ ناسازگار و طبیعت بی رحم ،به نظتر متی رستد امیتد را در
سادهترین و انسانیترین چیز ها می یابند ،آیا تنها شاهراهِ زندگی انسان چیست ؟
تنها شاهراهِ زنبگی برای بشر آن پرتوِ نوری است که به مثابه شکافی در تاریکی باز می شگود ،آن روشگنایی ضگعیفی
است که میان تاریکی می شکافب -و اگر مایل باشیم ،راعا می توانیم آن را مشق بنامیم.
* آخرین کتاب شما" ،قلبِ سوترا" ،به تازگی از سوی انتشارات شهر دانشگاه هنگ کنگ منتشر شتده
است .آن کتاب با کتاب های قبلی شما چه تفاوتی دارد؟ داستان های شتما همیشته تحتت نفتوذ یتک
اساطیری ،افسانه پری وار ،برخی وقت ها مذهب هستند ،اما همیشه ریشه در واقعیت دارنتد .متذهب در
زندگی بشر چه نقشی ایفا می کند؟
"رلبِ سوترا" اولین کتاو من است که کامم بر مذهب متمرکز است .درست است ،داستان های مگن همیشگه تحگت
نفوذ یک بعب اساطیری ،افسان پری وار ،گاهی مذهبی هستنب ،اما در مورد رلب سوترا ،مذهب ،رهرمانِ حقیقی است
 .مایلم خاطر نشان کنم که من نویسنبه ام ،و با هیچ باورِ مذهبی خاصی شناخته نمی شوم .برای من ،بُعگبِ مگذهبی
نشانگرِ یک مجرایی برای روح است ،چون وارعیتِ اطراف ما پر از تنارض ها است.
* کدام یک از کتاب های شما دربین خوانندگان چینی موفق ترین بوده است ،وکدام یک بین خوانندگان
غربی؟ آن را چگونه توضیح می دهید؟
دوست دارم خاطر نشان کنم که من خود را نویسنبه "موفق" نمی خوانم .من آن را بهتر توضیح خواهم داد" :زنبگی
با یو هوا" ،آن طور که یادم می آیب ،نزدیک به  92میلیون جلب در چین فروخت .خوو ،در مورد من ،اگر برای انتشار
رمانی تمش کنم ،خود آن یک پیروزی است .اگر بتوانم صبها هزار نسخه از آن بفروشم ،من راضیم .در چین ،تعباد
زیادی از مقاله ها و کتاو های نثری من که با موضوع های متنومی سرو کار دارد ،نسخه های زیادی به فروش مگی
رسب .در فرانسه ،می دانم که "سال ها ،ماه ها ،روزها" و "لذت" ،خیلی خوو فروخته می شونب .در دنیای انگلیسگی
زبان" ،رویای روستای دین " و "روزی که آفتاو مرد" .به طور کلی ،اگر ناشران خارجی من پولشان را از دست نمی
دهنب ،خود به خود رضایت بزرگی برای من است .بهمموه به خاطر آنکه ،در یک ساح بنیادی ،من برای خودم مگی
نویسم.
* شما درکتاب "من و نسلِ پدرِ من" می نویسید که از گرایش به سوی ژانگ کانگ کانگ ،که کتاب او ختط
مرزی کل زندگی شما را مشخص کرده است ،یک حس واقعی احساس می کنید .چرا آن حس را دارید؟

چون کتابی بود که مرا وادار کرد دریابم می توانم از محیطِ روستایی خارج شوم و برای خودم یک زنبگی بسگازم .آن
کتاو چشم های مرا باز کرد و آن کسی را ساخت که امروز هستم .
* در خاتمه  ،آیا می توانید چیزی در بارۀ کتاب جدیدی که در حال نوشتن آن هستید به ما بگویید؟
من در ادبیّات حمایت مییابم| .
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آن کتاو رصه ای در باره تمامِ زنانِ خانوادۀ من است .برای خواننگبگان ایتالیگایی ،آن کتگاو راعگا بُگرشِ جگالبی از
زنبگی چینی است ،و نیز پنجره ای به آداوِ زنان و تغییراتِ اجتمامی در روستاهای چینی در طی صب سال گذشگته
است.

دربارۀ نویسنده:
بی ادب و سانسور شده در خانه!
"یان لیانکه" نویسنده ای از لحاظ بین المللی مشهور چینی است  .او در سال  9108متولد شد ،یکی از پرکارترین ،متورد
بحث ترین و از نویسندگان فعال در صحنۀ ادبیاتِ چینی است .او اغلب به عنوان بتی ادب تترین و سانستور شتده تترین
نویسنده کشور توصیف و برخی اوقات مورد احترام قرار می گیرد .او جوایز معتبر ادبی را در چین و خارج از چین دریافت
کرده است ،از جمله جایزه لوژون ،جایزه الئو شی ،جایزه بهترین ده کتاب هفته آسیا ،جایزه رویای تاالر سرخ ،جایزه فرانتز
کافکا و جایزه هائوزونگ .رمان لذت "شو هو "3444-که هنوز به ایتالیایی ترجمه نشده است ،کتابی بود که او را به عنتوان
نویسنده ای بین المللی مشهور کرد.

منبع این گفتگو :الِ مانیفستو ایتالیا
https://global.ilmanifesto.it/chinese-novelist-yan-lianke-is-quarantined-in-beijing-i-find-support-in-literature/
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هنر و زیبائیشناسی
شهاب موسویزاده
[گفتاری پیرامون دانش اِستِهتیک و مفهوم آن]
استفاده از واژۀ زیبائیشناسی بهجای اِستِهتیک سبب شده است که حتی این مقولهی علمی ارزشمندِ "رابطۀ ذهنی انسان
با جهان" تا حد یک پرسشِ ناقصِ ذهنی [که]"چه چیز زیباست" و یا "زیبائی چیست" ،ساده و تحقیرشود.

ارژنگ :انتشار مطلبی در شماره پیشین دربارۀ "وام واژۀ اِستِه تیک" که واژۀ زیبایی شناسی را معتادل نارستایی بترای آن
میدانست ،چنانکه انتظار آن میرفت ،به واکنش ها و ابراز نظرات گوناگونی از سوی چند صاحبنظتر و کارشتناس هنتری
دامن زده است که ما آنرا به فالِ نیک می گیریم .برخی از عزیزان بر این باورند که "واژۀ زیبا در این ستال هتا بته ختاطر

واژهسازی مترجمان به ویژه در محافل هنری و دانشگاهی بسطِ معنایی پیدا کرده و تحول زبان به عبارت زیباییشناسی در
محافل دانشگاهی و آکادمیک اجازه داده که همان تصویر ذهنی را از آن داشته باشند کته در گذشتته از استتهتیتک ".و
برخی نیز با استداللهایی ،ضمن تاکید بر نارسا بودن برابرواژۀ زیباییشناسی ،مشکل را ناشتی از ضتعفِ جریتانِ ترجمته،
دشواری کارِ مترجمان و از مقوله "معضلِ کلی وامواژهها در زبانِ فارسی" می دانند که از همۀ آنان سپاسمندیم.
شهاب موسوی زاده ؛ استاد صاحب سبک و دانشور در دو عرصۀ تئاتر مترقی و نقاشی ساکن آلمان ،در این نوشتار متا را بتا
سابقۀ ورود وامواژۀ اِستِه تیک به زبان فارسی و رایج شدن معادل "زیباییشناسی" آشنا میسازد .موسویزاده نیز بتراین
باور است که "واژهی زیبائیشناسی در فارسی نمیتواند کارکردِ اِستِهتیک را آن چنان که در زبانهای اروپائیستت تضتمین
کند ".او اِستِهتیک را علمی میداند "مبتنی بر رابطه ی ذهنی و درونی انسان با جهان و پدیده های گوناگون جهان".
در ادامه ،متن نوشتار استاد موسوی زاده بنا به درخواست خودشان بدون ویرایش معمول و عینا انتشار متی یابتد بتا ایتن
توضیح که اشاره ایشان به "کتاب زیباییشناسی از ده نویسندۀ شوروی از یک مترجمِ ناشناس" ،به احتمال همتان کتتاب
"مسائل زیباییشناسی و هنر" با برگردان "محمدتقی فرامرزی" است که چاپ نخستت آن در تابستتان  9903در ایتران
منتشر شد و ما دربارۀ محتوای آرای نویسندگان و یا اعتبار و کیفیت ترجمه کتاب در اینجا اظهار نظری نمی نماییم.

***
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هنر و زیبائیشناسی
شهاب موسویزاده
هنر آفرینی یکی از مالیترین فعالیتهای مغز انسان است که در رونب سامان خود از مجمومه ی باورخار العاده
یریچیبه ی فعالیتهای گوناگون دیگر مغز چون تجربه وماطفه و احساس و انبیشه ی هنرمنب و دانش و فلسفه بهره
میگیرد .هنرمنبی که از انسان سخن میگویب و برای انسان میآفرینب او را باور جام شناخته است و برای این
شناخت از مجمومه ی مناصر فو به همراه نتیجه گیری و رضاوت جام خویش نیزبهره گیری میکنب .در این میان
دانش استتیک شناخت آن روابای با هستی است که احساسات و مواطف را برمی انگیزد.
توانمنبی ذهنی هنرمنب دربیان آرزوها وخواسته ها و انبیشه های خود از یک مجمومه ی ِبسیار غنیِ شناخت بهره
می گیرد که براساس آن میتوانب آنها را بیان کنب و این همانست که ازآغاز زنبگی انسانی همبم او و بهره پرور زنبگی
او بوده است .هنری که از آرزوها خواستها و انبیشه ها ی جام هنرمنبان سرشار باشب زنبگی را غنی و انسان را
توانمنب میسازد اما هنری که تنها در شکل کار رشب یافته و از انبیشه خالیست ازدر و توان اجتمامی نیز خالیست
و نمیتوانب بر ذهن و رلب مردم تأثیری گذارد.
واژه ی  Aesthetikاز واژه ی یونانی  aesthetikosبمعنای «آنچه از طریق ذهن دریافت میشود» سرچشمه
میگیرد و در کارِ پایه گیری دانش استِتیک نیز به همین معنا بکار برده شبه است .و راباه ی استتیکی برآن چیزی
داللت میکنب که احساس و ماطفه را برمی انگیزد.
واژه ی زیبائی شناسی در فارسی نمی توانب کارکرد استتیک را آنچنان که در زبانهای اروپائیست تضمین کنب .استاد
کلنل ملینقی وزیری هنرمنب و موسیقیبان برجسته و میهن پرست انقمبی ما که نخستین بار استتیک را در زبان
فارسی با ترجمه به زیبائی شناسی وهم به تصریح خود او زیبا شناسی وحتی جمال شناسی بکار برد در نادرستی
از آن را نیز اشامه داد که در خود این واژه ها مستتر است و لذا این دانش ارزشمنب برای رشب ذهنی مردم و بویژه
هنرمنبان غیر رابل استفاده و حتی غیر رابل در باری مانب .کلنل البته اولین کسی است که استتیک را یکی از
اصول کار هنرمنب جهان نو میبانب و بر آن پا میفشارد و خود نیز براساس آموزشی که در فرانسه و آلمان گرفته بود
توانست این اصل را با در و هشیاری خود بکارگیرد و آثاری را بیافرینب که احساسات نوینی را برمی انگیزد .لیکن
او آغازگر بود و در ادرا خود متأسفانه در همان آغاز هم باری مانب و به دالئل گوناگون نتوانست به رونب ضروری
تکامل بریونبد...در نادرست مفاهیم حسی استتیک ،راباه ی مشخص ذهن هنرمنب با جهان بیرون و انعکاس آن
در پهنه ی اثر آفریبه شبه ی هنرمنب که بیان تصویری راباه ی استتیکی او با جهان است او را به راباه ای گن و
غیر رابل توضیح کشانب .ملیرغم آثار برجسته ای که آفریب از توضیح مستبل آنها بازمانب...و اگر ببر درستی از
دانش استتیک رسیبه بود انقمو ضرور می توانست در موسیقی ما انجام بگیرد...
در اینجا بافره از اصل موضوع اشاره ی الزم میکنم به تمایل میهن پرستانه ی کلنل ملینقی وزیری به حفف واژه ی
کلنل پیش از نام خود که محتوی وفاداری انقمبی او به ارتش ایران در جریان انقمو مشروطه است که نافه ی
حکومت دمکراتیک ایران را در آن نهفته میبانست .پیش از بازنشستگی به سببی ریبنشبه در پرونبه به او دو درجه
ی سرهنگی تقلیل میبهنب و اورا بادرجه ی سروانی ازخبمت بازداشته و بازنشسته اممن می کننب...کلنل با
خونسردی آنرا می پذیرد لیکن مایل بود که اورا کلنل بنامنب (درجه ی وارعی او در ارتش) که در وار میبایستی
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دراین درجه ی ارتشی بازنشسته میشب لذا من نیز با احترام به تمایل استاد واژه ی کلنل را برای نامیبن ایشان بکار
میبرم....
کلنل وزیری با در رونب نظام نوین جامعه ی ایران در انقمو مشروطه برهبری  ،ملی ساخمنلی و حیبر افشار
وستار ررچه داغی در تهران شرکت فعال داشت و بسان یک ارتشی انقمبی کار میکرد .آناور که من میبانم اودر
مرکز غیبی نافه ی رهبری انقمو در تهران مضویت داشت و مسئولیت تبار اسلحه برای مملیات انقمبی و
مسلح کردن ارتش انقمو را بعهبه گرفته بود .او در مورعیتی بود که به اسلحه خانه ی ارتش (درپشت میبان
توپخانه بنام رورخانه ی ارتش) در تهران دسترسی داشت و در تبار اسلحه ی الزم برای پیروزی و حفاظت انقمو
مأموریت ویژه بعهبه گرفت و بخوبی از مهبه ی آن بر آمب .این در انقمبی را کلنل درتمام زنبگی بهمراه داشت و
با تکیه بر آن چنان آهنگسازی میکرد که در خورد این در باشب .او پایهگذار نوین در موسیقی ملی ماست .او با
شناخت دریق از موسیقی سنتی ایران در بینش و در کار و با شناخت رونب تاریخی و اجتمامی انقمو ایران همت
ببین گمارد که هنر وموسیقی انقمو وآینبه را سامان دهب و دراین راه شخصا کوتاهی نکرد...
موسیقیبانان ایرانی نه تنها در شناخت این هنرمنب بزرگ کلنلِ انقمو ما کوتاهی کرده انب بلکه برخی از ایشان
حتی به لحنی موهن ازو بسان منحرف کننبه ی موسیقی ملی نام برده انب .بنظر می رسب ایشان خود نمیباننب
موسیقی ملی چیست وبنام موسیقی ملی هنوز بتکرارسنت مشغولنب وهنوز چرخش تنب ترِ مضراو در تار را نشان
تبحر میباننب...ایشان فراموش کرده انب که کلنل اولین کسیست که با خضوع یک متخصص حرفه ای برجسته با
اجازه ی مشخص موسیقیبان شهیر ایران مبباهلل فراهانی( 9000گ  9013خورشیبی)...ردیف موسیقی ملی مارا از
نابودی نجات داد .او دوسال تمام با فروتنی غرورآمیزش چون پژوهشگری آگاه به کاری که انجام میباد دو زانو در
کنار استاد مبباله فراهانی بر زمین نشست و تمام ردیف سازی اورا که خود استاد فراهانی در طول زنبگی گرد
آوری و منظم و ردیف کرده بود ریز به ریز برکاغذ ی که خود برای نت نویسی آماده میکرد به نت نوشت و مضراو
به مضراو طرز نواختن سنتی ردیف موسیقی ملی ما را بحافظه ی خود و به خط نت سررد و به شاگردان خود
انتقال داد .کار شگفت انگیزاین دو میهن پرست برجسته در رلب طرنبه ی موسیقیبانان معاصر چون داریوش طمئی،
حسین ملیزاده ومحمبرضا شجریان و هنرمنبان دیگر موسیقی ما رشب کرد .لیکن هیچ دستگاه دولتی شایستگی از
خود نشان نباد که این کار برجسته را بشکلی در خورد و با احترام به ثبت برسانب .نت نبشته و نبشته های دیگر
کلنل (محتوی یک ممر کار او و مبباهلل فراهانی بعب ها در کتابخانه ی مبرسه ی ملی موسیقی ایران بتبریج ازبین
رفت)...سالها پیش شنیبم که تنها ردیف چهارگاه از این مجمومه بخط کلنل هنوز در کتابخانه ی آن مبرسه باری
بوده است امروزاما نمیبانم.
آیا امروزه موسیقیبانان ما تکیه ای به اصول موسیقی که در اروپا رشب یافته است نبارنب؟ و آنها که نبارنب آیا کسانی
نیستنب که از سیل همه جانبه ی رشب جامعه مقب مانبه انب...
بایب آموخت...غرو وشر و شمال و جنوو...بایب از شر و غرو و شمال و جنوو آموخت تا مرکز ،صاحب اصول
گردد...بایب اصول فنی موسیقی را آموخت و آنهم از کسی که آموزگار بهتریست ،ببون تعصب نه با دخالت مصب بلکه
با حضورِشعور! ....چرا موسیقی خود را از هارمُنی و از کنتر پوان محروم کنیم....هزارو پانصب سال محروم کردیم بس
نیست؟ چرا اصول ملمی موسیقی را که در غرو به رشب متعالی رسیبه است بکار نبریم...چرا؟...موسیقی همه ی
خلقهای ایران نه تنها در خار است بلکه تاکنون هزاران نغمه ای که هریک دُریّ بوده است از میان رفته ونابود شبه
است و شایب بهنگام سرودن یا نواختن چون شقایقی فقط یکباردر نزدیکی روئیبه است وپس از دمی نابود شبه است.
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چقبر استاد ابوالحسن صبا نغمه ی یکباره در کوشش بی نظیر خود در ثبت سروده های مردم مازنبران و گیمن
ببست داده است که اگر ملم نت نویسی را نمی دانست همینهم که هست نابود میشب.
اصول ملمی در هنر ودرآفرینشهای دیگر انسانی به پایباری آن میافزایب  .در و تحلیل راباه همه جانبه ی درونی
و ذهنی(حسی و ماطفی) انسان با جهان اساس در استتیکی اوو موضوع اصلی دانش استتیک است.
استتیک ملمیست که دوران چنبهزارساله ای را بسان یکی از مقوالت فلسفی گذرانبه است تا فیلسوف آلمانی
باوُمگارتن  Baumgartenپی برد که فلسفه رادر به حل تمام مسائل استتیک نیست که ملمیست دارای مبنا
برراباه ی ذهنی و درونی انسان با جهان و پبیبه های گوناگون جهان .
استفاده ازواژه ی زیبائی شناسی بجای استتیک سبب شبه است که حتی این مقوله ی ملمی ارزشمنب «راباه ذهنی
انسان با جهان» تاحب یک پرسش نارص ذهنی "چه چیز زیباست" و یا "زیبائی چیست" ساده و تحقیرشود .طبق
این دریافت نادرست "زیبائی" مقوله ی اصلی دانش استتیک و حتی تنها مقوله ی آن شناخته میشود .که در آن
صورت کوشش هنرمنب برآنست که آفریبه ی خود را به نمودن زیبائی اختصاص دهب...
من نخستین باراین واژه ی غنی را از زبان مصافی اسکوئی هنرپیشه و کارگردان برجسته و آموزگار زحمتکش فگن
مبرن هنرپیشگی وکارگردانی ایران شنیبم و سالی بعب کتاو زیبائی شناسی ازنظر ده نویسنبه ی شوروی با ترجمگه
ای از یک مترجم ناشناس پر از نادرستیهای گمراه کننبه ی ذهن خواننبه منتشر شب که سالها تنها منب جوانان در
برخورد با این ملم بود.
در یکی دوسال آغاز انقمو هنرمنبان در رونبهای گوناگون آفرینش هنری درخوشبینی درآینبه نگریهای انقمبی از
آموزش انقمبی پایه ای در فن و تکنیک هنر در تمام رشته های هنری سخنگوئی وگفت وگو میکردنب و در
شوراهای آموزشی بحث بر این بود که از استادان برجسته ی کشورهای انقمبی برای همکاری در آموزش هنرجویان
جوان دموت بعمل آیب و اینجا و آنجا برنامه های مشخصی نیز به ثبت در شوراها ی آموزشی رسیب و گویا در برخی
موارد به مراکز باالی آموزشی نیز ارائه شب....حاکمیت در پاسخ به آن پیشنهادات به پاکسازی نیروهای آینبه نگردر
مراکز آموزشی پرداخت و در انقمو فرهنگی بسیاری از آرمانهای انقمبی برای سا مان فرهن مملی ازبین رفت....
پایه ی نظری(تئوریک) در هرآفرینش مملی(پراتیک) از وجوه مالی آفرینش ونیز بویژه آموزش است .ررنهاست که
تاریخ در ممل خود به استبالل نظری (تئوریک)مجهز می شود و ازاینرو در حرکت خود از گذشته بسوی آینبه دارای
برنامه ی مشخص وهم زمینه ی ممل آماده است .در هنر رونب تکامل تاریخی با حساسیت بیشترحتی ذره به ذره
انجام می پذیرد.آفرینش هنری درانعکاس ویژگیهای تکاملی تاریخ هر جامعه ای باور زنبه وپیگیر حساسیت نشان
می دهب .نظریه های نو در پیگرد این حساسیتها رونب در دریقترآفریبه های هنری را سامان میبهب« برهمین

اساس مکتب های هنری شکل مشخص بخود میگیرنب»و این پایه ی دیالکتیکی  .دراین میان به مهبه ی هنرمنب
است که با مسئولیتی آگاهانه به جهان و به حرکت جهان که خودِ وجه کنب و احساس خودرا که پایه ی انعکاس
تصویرهای ذهنی هنرمنب درآثار خویش است بررورد.
آکادمی ،انعکاس ارگانیک مجموم پیشرفت های نظری و مملی کار اجتمامی یک جامع مشخص در یک دورۀ
مشخص بر پای آگاهی تاریخی آن جامعه در آموزش نظری(ذهنی) وفنی(تکنیکی گ مادی) آن کاراست.این رونبِ
انعکاس دردانش وفن و تولیب وهنر و فلسفه متبلور می شود یعنی در تمام فعالیت های ذهنی و مینی ما که هریک
بنومی در ممل تاریخی ما در تکامل اجتمامی ما مامل موثر است .روشن است که آکادمی درهر دوره ای منتج زنبه
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ای ازتجربه های نوی خود مموه بر تجربه های سودمنب پیش از خود است و ازاینرو به معنای کنونی خود دارای
پویائیست ،انعکاس مشخص انبیشه و ممل تاریخی ماست.
آخرین پیشرفت های هر رشت کار انسانی که دارای مملکرد در نظر و ممل است همیشه گ آکادمی را دارای ربرت
هماهنگی با تکامل جامعه می کنب(البته همه ی این با تأثیر متقابل با گذشته انجام می گیرد) و به همین دلیل در
تأثیر متقابل با جامعه که باور سرشتی پویاست دارای روح زنبه می شودو به آن نیزروح زنبه می بخشب .البته بایب
توجه داشت که سخن از آکادمی ملوم و هنرهائی نیست که زیر نظر کلیسا ی ارتجامی و حکومت های مستببه ی
فئودالی تا ررن نوزدهم اروپا رسما ممل کرده است و حتی بعب و هنوز با شکل دیگری بر انبیشه ی دانشمنبان و
هنرمنبان و باور کلی مردم حاکم است وباور کلی تعیین کننبه ی مشی سیاسی و فرهنگی جامعه تا حب نظارت
کامل بر آنست.
هنرآفرینی ویژه ی انسان و برمبنای شناخت و تحلیل هستی ،مالیترین پوینبه ی ذهنی انسان در همه ی گوشه
کنارهای هستیست .هنرآفرینی انعکاس تصویری ذهنی در هنرمنبیست که با تمام درت به همه ی سوی هستی نظر
می افکنب و الزاما در راباه ی دیالکتیکی استتیکی با آن ررار میگیرد  ،مالیترین راباه ی درونی خودرا با آن برررار
میکنب  ،آنرا بررسی میکنب ،به تجزیه و تحلیل میرسانب ،به نقب آن میرردازد ،برداشت های ضروری خویش را با
مجمومه ی الزم گنجینه ی تصویری ذهن خویش میامیزد ،ازاینرو اثر هنری غنای بیان می یابب و بشکل یک اثر
هنری زنبگی اجتمامی گ تاریخی خویش را آغاز میکنب.
باز بافره ای ،آمار شگفت انگیزی ،از هنر آفرینی انسان را نقل می کنم.در آغاز صبه ی بیست و یکم اروپائی وزارت
فرهن هلنب اممن کرد که نقاشان هلنب در صب سال  9122تا  9122پنج ملیون پرده ی نقاشی خلق کرده انب .این
تنها آماری از آفرینش پرده ی نقاشی در هلنب در یک ررن است .در کشور هلنب طبیعتا هنرمنبان بسیاری در رشته
های دیگر هنری فعالنب .و در برابر هنرمنبان هررشته ی هنری دهها منقب آگاه با ایبئو لژیهای گوناگون به نقب هنر
در مین و در ذهن میرردازنب .من تصور می کنم تنها این آمار آموزنبه ی بسیار چیره ذهن و چیره دستی برای
آموزش ما می توانب باشب.....
شهاب موسوی زاده
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زیباییشناسی از منظرِ اومبرتو اِکو
[بحثی در باب اِستِهتیک]
الهام ماهری /پژوهشگر هنر

اشاره
زیباییشناسی یا «اِستِهتیک» از جمله رشتههای فلسفی بهشمار میرود که امروزه از اهمیت زیادی در دنیای اندیشه
برخوردار است .بومگارتن اولین کسی بود که در میانه قرن هجده میالدی از این واژه استفاده کرد و آن را نخستین راه
برای شناخت امور حسی دانست .فیلسوفان بیشماری در طی قرنها به تعریف زیباییشناسی پرداختهاند و هرکدام
معیارهایی را برای تفکیک امر زیبا از نازیبا ارائه کردهاند .بهاینترتیب ،انتساب یک مفهوم مشخص و تعریف امرِ
«زیبا» در یک چهارچوب خاص ،کار دشواری به نظر میرسد .برای مثال ،افالطون زیبایی را در مفاهیم منظم و
هماهنگ میدید و کانت که بزرگترین فیلسوف مدرنیته بود ،زیبا را آنچیزی میدید که لذتی به همراه داشته باشد.
با این همه واژه «اِستِهتیک» در فرهنگ اصطالحات الالند* اینگونه تعریف میشود« :علمی که موضوعش داوری و

ارائه حکم باشد درباره تفاوت میان زیبا و زشت».

***

زیباییشناسیِ تاریخی
اومبگگگگرتو اِکو [ 5ژانویه  91 -9130فوریه  ]0296را بیشتر بهسبب فعالیتهایش در زمین نشانهشناسی
میشناسنب .کارشناس تاریخ میانه و منتقب هنری بود و بهواساه نوشتن رمانهایی از جمله رمان «نام گل سرخ»
شهرت زیادی در دنیا و در زادگاهش ایتالیا به دست آورد .از خمل همین رمانها بود که اکو به طرح دیبگاههای
جبیبی درباره موضومات اساسی زیباییشناسی پرداخت ونشان داد که دراین زمینه از آرای هگل پیروی میکنب.
چرا که او نیز ماننب هگل به اتخاذ رویکردی تاریخی از زیبایی دست میزنب و آن را راهی مناسب برای درمان مسئله
زیبایی میدانب .به باور او اگر در دورانهایی از تکامل تاریخی ،زیبایی به منوان مفهومی فرابشری و مقولهای مربوط
به صفات ملکوتی -ایزدی در

میشب و ارتباط چنبانی با مفهوم هنر نباشت و اگر در این دورهها ،هنر و زیبایی در

دو مسیر جباگانه و ناهمسو پیش میرفتنب ،ولی به تبریج این دو به سوی یکبیگر کشیبه شبنب و در یک همگرایی
زیباییشناسی از منظر اومبرتو اکو| .
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دوجانبه ،سرانجام به هم پیوستنب و با هم یکی شبنب .به طوری که امروزه زیبایی به یکی از مقوالت بنیادی هنر
تببیل شبه و زیباییشناسی شاخهای از هنرشناسی بهشمار میرود.اکو بین دانش زیباییشناسی در هر دوره مشخص
تاریخی و دیگر وارعیتهای اجتمامی آن دوره ،به ویژه جنبههای گوناگون تمبن و فرهن  ،ارتباطی تنگاتن

و

همبستگی متقابل معناداری مییابب .بر مبنای این دیبگاه ،دانش زیباییشناسی نه تنها دانشی فلسفی ،بلکه دانشی
تاریخی است که در مسیر تاریخیاش تکامل و گسترش پیبا میکنب .اکو امتقاد دارد که مضمون «ذو » در هر دوره
از تاریخ ،دارای پیچیبگیها ،گرهها و بنبستهای خاصی است که ناشی از حساسیتهای فرهنگی و هیجانهای
زیباییشناسی آن دوره است و بایب با ابزارها و شیوههای خاص همان دوره به آنها پرداخت .با این دیبگاه است که
میتوان به تمام چشمانبازهای مشهود و نامشهود حوزههای زیباییشناسی نگاه کرد و فهمیب که کبامیک از این
مضمونها هنوز ارزش و امتبار خود را در بستر انبیشه و برداشتهای دوره تاریخی ما حفف کرده و کاربرد دارنب .او
بر این باور بود که در دورههای کهن ،بهویژه در سبههای میانی ،برخمف دوران نوین ،نظریههای زیباییشناسی به
طرزی بنیادگرایانه ریشه در سنتها داشتهانب و هرگونه نوآوری در امور ذوری و هر نوع پردازش مضمونهای نو در
رالب مقولههای زیباییشناسانه ،آرامآرام از دل سنتهای کهن زاییبه شبهانب .به گمان او ،دورههای تاریخی کهن
بیشتر تمایل به این داشتهانب که تکامل مقولههای زیباییشناسانهشان ماهیتی رمزگونه و رازپردازانه ،پنهانی و
نامشهود داشته باشب .با اینحال با داشتن نگاهی ژرفتر میتوانیم -اگرچه به دشواری -مسیر تکامل انبیشههای
زیباییشناسانه را ردیابی و مشاهبه کنیم .حتی میتوانیم مسیرهایی را ردیابی کنیم تا دریابیم چگونه هر مبحث
مشکلآفرین و گرهافکن زیباییشناسانه ،پرورش یافته و به درجه معینی از پختگی و پرداختگی رسیبه تا ساختهای
تازه را در ساختار خود جا دهب .طبق نظر او ،زیبایی مقولهای تاریخی است که از سبههای باستانی و در راستای
معرفتشناسی و نظریهپردازیهای فلسفی شکل گرفته و سرس انبیشه زیبایی به منوان ارزشی ذاتی آشکار شبه و به
سبههای میانی رسیبه است و در این سبهها ،ابعادی درونی -معنوی یافته و کمکم متوجه حوزههای «نبوغ»،
«آفرینشِ هنری» و «نیرویِ تخیل» شبه و در نهایت به سبههای نوین رسیبه است.

هنرِ مدرن و «اثرِ باز»
اکو مینویسب« :از زیباییشناسی سبههای میانه به زیباییشناسی معاصر راه یافته ام زیرا در جستوجوی رویکرد
یکرارچهای برای تحلیل همه آن پبیبههایی بودم که از پیکاسو تا دونالب دا

و از بتهوون تا بیتلها را دربر

میگیرد ».نخستین حرکت اکو به سمت زیباییشناسی معاصر و دیبگاه انقمبی او را میتوان در کتابی دیب که برایش
شهرت زیادی به همراه داشت :اثرِ باز ( .)9160کتابی که تاکنون به چنبین چاپ رسیبه و مموما آن را مهمترین اثر
اکو در زمینه زیباییشناسی میداننب .مباحث مارحشبه در کتاو ،به راباه میان هنر واال و هنر نازل ،هنر مبرن و
هنر سنتی ،کیفیت اثر ،زر و بر آن و نظایر اینها میپردازد .به مقیبه اکو ،آهن سازان مبرن ،نویسنبگان مبرن و
هنرمنبان نوگرا ،برخمف هنرمنبان سنتی ،آثاری خلق میکننب که میتوان آنها را آثار در حال حرکت یا آثار باز
نامیب .آثاری که ایجاو میکننب خواننبگان ،شنونبگان یا بیننبگان در کار خلق معنا و گاهی حتی در امر ایجاد
ساختار آنها شرکت کننب .هنر برانگیزاننبه کنشهای ارتباطی و گفتمانهای پربار است .بهنظر او ،هنر مبرن با
زیباییشناسی از منظر اومبرتو اکو| .
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درهمشکستن روشها و روامب سنتی و رراردادی ،موفق میشود ابهامی بیافرینب که شرط الزم باز بودن است .او در
ادامه تاکیب میکنب که بهترین آثار هنری پیچیبه و دشوارنب و مخاطب را درگیر کنش متقابل میکننب .با این وصف،
از نگاه اکو اثرِ باز استعارهای معرفتشناختی است که در مین بازتاو ابعاد شخصیت مولف ،از مبم راعیت زنبگی
مبرن حکایت میکنب و تاکیب دارد که اثر باز ،اثری است که به لحاظ اجتمامی و نه بهگونهای کورکورانه و
تعصبآمیز ،سیاسی است ،زیرا بهدنبال شالودهشکنی است .او در پی انتشار این اثر ،در مقام زیباییشناس ،وجه
شاخص و مانبگار دیگری را بهمعرض نمایش گذاشت و آن توجه به فرهن

موام و پاپ بود که نخستینبار در کتاو

مکاشفاتِ معوّقه ( )9164مارح شب .اکو در این اثر به تجلیل نمایشهای تلویزیونی و موسیقی را

پرداخت و از

داستانهای مصوّر فکاهی یا داستانهای مامهپسنب نظیر رمانهای جیمز بانب بسیار تجلیل کرد .در این کتاو او میان
دو دسته از روشنفکران فر میگذارد :یک گروه که وی آنها را «مکاشفهایها» مینامب ،نگران آن هستنب که مبادا
رسانههای جمعی فرهن

را به ابتذال بکشاننب و به این ترتیب بایب آن را نادیبه انگاشت .دسته دوم روشنفکرانی

هستنب که اکو آنها را با صفت «یکپارچه» معرفی میکنب و مراد او گروهی هستنب که دغبغه فرهن

موام را نبارنب

و برمکس میکوشنب آن را بشناسنب ،میان پبیبهها فر رائل شونب و ایبئولوژی آن را بازخوانی کننب .او گروه دوم را
برتر میدانب و خودش را متعلق به همین روشنفکران میشمارد .به امتقاد او همین گروه است که میتوانب نفوذ
سلاهطلبانه فرهن

سنتی ،مخصوصا تلقی سادهانگارانه آن از پیچیبگی زنبگی را در هم ریزد.

در بارۀ زشتی
اومبرتو اکو در تبیینِ مفهومِ زشتی ،این مقوله را بهمنوان سه پدیده متفاوت شناسایی و مورد بررسی ررار داده
است« :زشتی ذاتی»« ،زشتی ظاهری» و «نمایش هنری از هردو» و بر این باور است که وجود زشتیهای ذاتی
و ظاهری است که منجر به نمایش هنری آنها میشود .او تاکیب میکنب که در زمانه ما بایب میان تجسم زشتیهای
ذاتی ماننب الشهای متمشی یا فردی زخمی که بوی تعفن تهوعآوری میدهب و زشتیهای ظاهری ،ماننب فقبان
تعادل یکپارچه میان اجزای یک کل ،تمایز رائل شویم .مثم فرد بیدنبانی را تصور کنیم که در خیابان به او
برمیخوریم؛ آنچه بامث پریشانی ما میشود ،شکل لبهایش یا دنبانهای کمی که برایش باری مانبه نیست .ملت
ناراحتی ما دنبانهایی هستنب که دنبانهای باریمانبه را همراهی نکردهانب و در دهان او باری نمانبهانب« .زشتی»
این شخص که اببا او را نمیشناسیم ،از لحاظ ماطفی ما را درگیر نکرده ،بلکه ما را با «ناهماهنگی» و «نقصان»
مواجه کرده است .پس خود را محق میدانیم تا بیطرفانه بگوییم :او زشت است .درمورد زشتیهای هنری بایب خاطر
نشان کرد که تقریبا در تمامی نظریههای زیباییشناختی ،از دوران یونان باستان گرفته تا دوران مبرن ،هرگونه
زشتی به کمک تصاویر هنرمنبانهای که معتبر و موثر باشنب ،رابل برگشت به مفهوم زیبایی است .ویژگی رایج میان
تاریخ «زشتی» و «زیبایی» در این است که تمبن غربی از گفتوگو بر سر زیبایی و زشتی نهی شبه است .یافتههای
هنری بسیاری از تمبنهای باستانی ببوی نامیبه میشونب ،ولی هیچ متن نظری در دسترس نیست تا ما را از رصب و
کارکرد این آثار مال سازد .آیا آنها برای ایجاد شادی یا ترس مذهبی ساخته شبهانب؟ یا بیانگر حس زیباییشناسانه
مردم روزگار خود هستنب؟ ممکن است یک نقاو آیینی که به چشم بیننبه غربی مخوف بهنظر میرسب ،برای بومیان
آفریقایی نمایانگر خبایی گشادهرو باشب و به مکس ،شایب معتقبان و مومنان غیر مسیحی از تصویر مسیح
زیباییشناسی از منظر اومبرتو اکو| .
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خونریزان ،سرافکنبه و شم خورده سرخورده شونب در حالی که همین زشتی آشکار جسمانی ،موجب برانگیختن
احساس و همدردی مظیمی میان مسیحیان میشود .سنت ما را وا داشته است تا این آثار را با واژههای غربی ،زیبا یا
زشت ترجمه کنیم .حتی اگر ترجمههای ما معتبر باشنب ،لزومی نبارد تا برای شناخت و توصیف آثار هنری غیر غربی
از واژگانی چون تناسب و هماهنگی استفاده کنیم که واژگان فرهن

غربی هستنب.

منابع:
*.Lalande dictionnaire de philosophie
«تاریخ زیبایی» ،اومبرتو اکو ،ترجمه هما بینا
«زیبایی ،زشتی» ،اومبرتو اکو ،ترجمه صفورا فضلاللهی ،فصلنامه نقب کتاو شماره  9و /0
«پبیبه اومبرتو اکو» ،رضا ریصریه ،بخارا ،شماره /50
«اومبرتو اکو» ،کارلین رومانو ،ترجمه مشیت ممیی ،مجله زیبا شناخت ،شماره /6
«نگاهی به زیباییشناسی تاریخی از دیبگاه اومبرتو اکو» ،مهبی ماطفراد ،ماهنامه نافه ،شماره .34

سرچشمه :سایت اصفهان زیبا
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زیباییِ زشتی
مقبمه کتاو تاریخِ زشتی(دربارۀ زشتی) اُمبرتو اِکو
برگردان از :صفورا فضلاللهی

ارژن  :پبیبههای"زیبایی" و "زشتی" و یا به مبارتی ،هم "زیباییشناسی" و هم "زشتیشناسی" از جمله مقوالت و
مفاهیمی هستنب که بررسی و تبیین جنبههای هنری آنها در حوزۀ دانش وسی "اِستِهتیک" ررار دارد که در شماره
پیش تا حبودی با آن آشنا شبیم با این تاکیب که گسترۀ کار این ملم به آن دو مقوله محبود نمی شود .اُمبرتگو اِکگو
کتاوهای سهگانه ای دارد به نامهای" :تاریخِ هنر"" ،تاریخِ زیبایی" و "تاریخِ زشتی"[یا دربارۀ زشتی] .مقبم کتاو
اخیر به همت صفورا فضلاللهی در سال  9313با منوان "زیباییِ زشتی" ترجمه و منتشر شبه که موضوع این معرفی
است.
یادآور میشویم کتاو مزبور (تاریخ زشتی) که نسخ اصلی آن به زبان ایتالیگایی اسگت ،در سگال  9316در ایگران از
نسخ نه چنبان روان انگلیسی ،به کوشش هما بینا و کیانوش تقیزاده انصاری به زبان فارسگی برگگردان و بگه زیگور
چاپ آراسته شبه است که در بخش "نقب و معرفی" این شمارۀ ماهنام ارژن به آن پرداختهایم .متنِ زیر ،بخشی از
مقبم کتاو "دربارۀ زشتی" به ترجمه صفورا فضلاللهی است که به همراه لینک آن تقبیم میشود:
***
در بارۀ زشتی ،یکی از آخرین کتاو هایی است از اُمبرتو اِکو ،نویسنبه و نشانه شناس معروف ایتالیایی ،کگه در سگال
 0223توسط انتشارات  Secker Harvilچاپ و منتشر شبه است .این اثر به دنبال کتاو دیگری که اکو به «تگاریخ
زیبایی» اختصاص داده بود نوشته شبه و در آن وی با نگاه ظریف و دریق خود در تاریخ نشگانه هگا و تصگاویر غربگی
مفهوم زشتی را از دوران باستان تا امروز دنبال می کنب .ایبه اصلی اکو در این اثر بررسی هنر غرو از منظگرِ زشگتی
است .او در مقبمه این کتاو زشتی را به منوان سه پبیبۀ متفاوت شناسایی کرده و مگورد بررسگی رگرار داده اسگت:

زیبایی زشتی| .
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«زشتی ذاتی»« ،زشتی صوری» ،و «نمایش هنری از هر دو» .وی بر این باور است که وجود زشگتی هگای صگوری و
ذاتی است که منجر به نمایش هنریِ آن ها می شود .نوشته زیر برگردانی از مقبم این کتاو است.
این اثر به دنبال کتاو دیگری که اکو به «تاریخ زیبایی» اختصاص داده بود ،نوشته شبه و در آن وی با نگاه ظریف و
دریق خود در تاریخ نشانهها و تصاویر غربی مفهوم زشتی را از دوران باستان تا امروز دنبال میکنب .اگر همین امگروز
یک تماشاگر فضایی سری به یک گالری هنرهای معاصر بزنب و چهرۀ زنانی را ببینب که پیکاسو آنها را نقاشگی کگرده
است ،و سرس اظهار نظر بازدیبکننبگانی را بشنود که به گمانشان تصاویر زنان به «زیبایی» تصویر شبهانگب ،ممکگن
است دچار اشتباه شود و تصور کنب که در زنبگی روزمره نیز ،مردانِ هممصر ما به دنبال زنانی میگردنب که ممحگت
و جذابیتی همچون زنان آثار پیکاسو دارنب.
امروزه ببون تردیب ،تماشای چهرۀ زشت این پادشاهان برای ما تکاندهنبه است (شایب در روزگار خودشان نیز چنین
نظری نسبت به آنها داشتهانب) ،ولی ربرتِ مالق چنان جاذبه و زر وبرری به آنان افزوده کگه زیردستانشگان نیگز بگا
چشمانی ستایشگر آنها را نظاره میکردهانب .واکنشِ احساسی در مقابلِ انزجاری که از دیبن خزنبۀ لِزِجی به ما دست
میدهب ،یا حسّی که طعم و بوی میوۀ گنبیبهای در ما ایجاد میکنب یک چیز است ،و واکنش نسبت به زشگتیهگای
هنری یا زشتیهای صوری گگ ماننب ورتی که فردی را نامتناسب توصیف میکنیم یا چهرههایی که بب نقاشی شبه را
«زشت» مینامیم گگ یک چیز دیگر.
همین نظر درباره «زشتی» هم صب میکنب؛ ممکن است کودکی با دیبن چهرۀ جادوگری ،در کتاوِ افسگان پریگان،
کابوس ببینب ،ولی شایب همین تصویر برای دیگر همسن و ساالنش خنبهدار باشب...
***
لینک دانلود متن برگردان مقدمۀ کتاب اُمبرتو اِکو با عنوان "دربارۀ زشتی"

برگرفته از سایت فصلنامۀ نقد کتاب؛ بهار و تابستان  - 9919شماره  9و 3
(94صفحه  -از  962تا  926فصلنامۀ نقد کتاب)
http://chistiha.com/wp-content/uploads/3498/40/%D88B38DB88C%D88A88D88A28DB88C%DB88C%D88B38D88B48D88AA%DB88C.pdf
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نگاهی مختصر به تئاتر یونان باستان()3
گفتار دوم :آغازِ نمایش در یونان باستان
اصغر نصرتی (چهره)

پیشسخن
آنچه در شمارۀ پیش و گفتارهای آینده خواهید خواند ،نگاهی مختصر به تاری تئاتر یونان باستتان استت .ایتن
نوشتار در مجموع در شش قسمت تنظیم شده است .بیشک پیگیری همهی آنها ،آنهم به ترتیب ،ستبب فهتم و
پیگیری و احیاناً لذت بیشتر مطالب میشود ،اما تک تک آنها نیز به تنهایی و مستقل قابل بهرهگیری هستند.
در اینجا سعی شده است مقوالت و مطالب تا حد ممکن ساده و در عین حال با توجه به جنبههای مهتم هنتری و
اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرند و از انبوه نامها اجتناب شود .مخاطبین این نوشتارها بیش از همه ،خوانندگان
غیر متخصص خواهند بود و هدف آن نیز ،آشنایی اجمالی با تاری و تحوالت تئاتر یونان استت .البتته در مستیر
بررسی تاریخی خود ،مکثی هم بر برخی آثار مهم نمایشنامهنویسان آن دوران و مقایسه دیدگاههای آنها خواهیم
داشت .سرانجام هم نگاهی بر نظریاتِ مهمّ ارسطو در بارهی تراژدی و درام نویسی.
در بخش نخست این مجموعه در شماره پیشین ،با "نقش آیین و اساطیر در تئاتر یونان"آشنا شدیم و آنچه در
پی میآید ،گفتار دوم از این مجموعه است با عنوان "آغازِ نمایش در یونانِ باستان".
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نگاهی مختصر به تئاتر یونان باستان()3
گفتار دوم :آغازِ نمایش در یونانِ باستان

اصغر نصرتی (چهره)

 -9کمی به گذشته برگردیم
در بخش نخست خوانبیم که تئاتر یونانی از دو رود اصلی مملی و نظری ،یعنی مراسم آیینی و اسگاطیری سرچشگمه
می گیرد و دریای خروشان آن ،به ویژه ررن پنجم پیش از میمد ،سبب منای ادبیات تا همین اموروز میشود .شگایب
به حق شماری از خواننبگان از خود بررسنب که چرا تنها یونان توانست چنین شکوفا شود .مگر تمبنهگای بگزرگ و
مشابه که چنبان هم از یونان دور نبودنب ،مراسم آیینی و باورهای اساطیری نباشتنب؟
„آری مراسم آیینی تنها مختص یونان نیست و اسناد به ما میگوینب که از  3222سال پیش بشر مراسم آیینی برپا
میداشته .مراسمی چون تولب دوباره ،بلوغ ،رستاخیز :الگوی تغییر فصلها و زنبگی دوباره .یکی از این مراکگز اجگرای
مراسم آیینی (هم) مصر باستان است.
مهمترین آیین های مصری «آیین مصائیب آبیبوس» نام دارد و حبود  0522سال پیش از میمد برگگزار مگیشگبه،
مراسمی در باره مرگ و رستاخیز رو النوع «اوزیرس» است .شماری مراسم آیینی یونان را بگر اسگاس نوشگته هگای
«هردوت» متاثر از این مراسم مصری میداننب  .چرا که وی در سفری ( 452پ م ).از مصر مراسم آیینی دیونوسوس
را روایت دیگری از مراسم اوزیرس میدانسته است“)9(.
اما چرا در مصر باستان همین مراسم آیینی منجر به شکل گیری تئاتر نشبه است و در یونگان چنگین راهگی را طگی
کرده؟ این موضوع خود بحث مفصلی است و چه بسا هم پاسخ کاملی برای آن وجگود نگبارد .امگا شگایب نگگاه انسگان
یونانی به خبایان و توجه اش به خویش ،آنهم به منوان موجودی محوری در گیتی ،یکی از مومل مهم این امر باشب.
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به همین منظور بایب در این ارتباط جملهی معروف پُرتوگراس ( 409-412پ .م ).را مبد گرفت که در آن روزگار به
صبای رسا گفته بود „“ آنسان معیار همه چیز است“ .وی با این جمله ی خود مملن آو پاکی بگر روی دسگت همگه
کسانی ریخت که زیست آدمی را بر روی کره ی خاکی منوط به رمایت و حکم خبایان (در آسمان) میبانستنب)0( “.
آری این مهمترین دلیل زایش تئاتر یونانی به لحاظ نظری ست .اما در مرصهی مملی هم نقش فرمانروای مستبب آن
زمان ،پیسیستراتوس ،را نبایب از نظر دور داشت .وی در کنار اصمحات اجتمامی که بر جامعه اممال کگرد ،همچنگین
فرمان برپاکردن مرکز تماشا (  -theatronتئاتر) را هم مملی ساخت .جایی که به نومی شکوه و مظمت فرمانروایی
و حس شهرونبی را به هم پیونب میزد.
میدانیم که سخنان پختهی پرتوگراس یک شبه ظهور نکرده بودنب و تنهگا حاصگل انبیشگه هگای وی نبودنگب ،بلکگه
برآینب رونب یک تمبن وسی بودنب که به مرور اطراف آتن برپا و سرس نزول کرده بودنب .در پی شگکلگیگری ،اوج و
سقوط تمبن های مناقه ای در کل هویتی تازه در یونان شب .نخستین تمبن (اژه ای) در مناقه را بایب متعلگق بگه
جزیره کرت دانست .از آن تاریخ تمبنهای میسنا (فرهن همدی) و تمبن تروا یکی پس از دیگری آمبنب و رفتنگب
تا اینکه دو مناقه بزرگ فرهنگی مهم در یونان شکل گرفت .یکی «دوری»ها که اسگرارت و و کورنگت از شگهرهای
بزرگ آن بودنب و دیگری مناقه «ایونی»ها که شامل شهرهای آتن و اسیای صغیر میشب .ناحیه نخست بیشتر مرکز
تربیت مردان جن بود و به ربرت شمیشیر خود مفتخر و ناحیه دوم مرکز هنر و انبیشههای فلسفی .این ویژگی تگا
مبتها وجه تمایز آن دو باری مانب.

 -3چگونگی شکل گیری عملی تئاتر
میدانیم که در مناقه یا ناحیهی دورین سالهای متمادی مراسم نیایش دیونوسوس مرسوم بوده است .ایگن مراسگم
آیینی آرام آرام از یک مکان و در یک شهر مشخص تببیل به نومی مراسم آیینی سیار شب .اما در این مرحلگه فقگط
صرف برپایی آیین نبود و ادبیات دینی هم شکل می گرفت .یعنی متن مراسم برای خواننبگان ،چیزی که بعبها برای
آواز گروه کر بکار رفت ،آرام آرام بساط تراژدی را مهیا میکرد .همان چیزی که در بحث تاریخی تئاتر به شکل گیری
«دیتیرامپ» معروف است.
پس "مقارن سالهای آخر ررن هفتم پ .م .نیایش دیونوسگوس بخصگوص در کورینگت و سیسگیون از ناحیگه دوریگن
موجب پیبایش «دیتیرامپ» شب که گونه ای مذهبی ،ادبی شامل آوازهای گروهگی ،ررگص بگود .ایگن دیتیرامگپ در
حوالی  552پ.م .توسط یک شامر خنیاگر به نام «تسریس» وارد آتیک (آتن) شب .وی وسایلش روی گاری بگود و از
این شهر به شهر دیگر و (با) بکارگرفتن مردمان همان شهر گروه آواز را شکل میداد"...
واژه ی تئاتر در همه اشکال نگارشی خود در زبانهای اروپایی ( Theater, teatro, theatre, théàtre, teater,
 )teatrهمگی بیانگر هنر نمایش است و از واژه ی یونانی  theatronگرفته شبه و محل (سالن) نمگایش معنگا مگی
دهب.
حضور تقریبا اجباری مردم در محل تماشا (تئاتر) و کمک مالی به شهرونبان برای خریب بلیط ،کمکهای مالی بگرای
مخارج نمایش توسط بانیان خیر ( ) … همگی کمک کرد که دیبن نمایش به مادتی آیینی و اجتمامی ببل شود.
نگاهی مختصر به تئاتر یونان باستان() | .2

31

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

پس تئاتر در خبمت جامعه جبیب و به نومی به مراسگم آیینگی تگازه مبگبل گشگت و مراسگمی همچگو «بگاروری» و
مراسم«مرگ» و «رستاخیز» را تببیل به تجمامت سیاسی با کارکردی اجتمامی کرد.
پس با شکل گیری «مراسم دیونسای ،یعنی تمرکز آیین دیونسایی در درون شهر ،ساختن مکان تماشا شکل گرفت و
با شکلگیری مکان تماشا بستر و کارکرد اجتمامی آن به یک هویت فرهنگی و حس شگهرونبی و شگکوه و مظمگت
گرایی فرمانروایان منجر شب.
باورهای این مردمان ،یعنی ستایشگران ایزدان مراسم آیینی ،موضومات متون نمایشی شبنب .آنچگه در ذهگن و رلگب
این مردمان بود ،راه به نوشتارهای نمایشی یافت .پس خشم و مهر خبایان نوشتارهای آن زمان را درگیر خگود کگرد.
در اوج تئاتر یونان باور آن روز مردم یونان این بود که همهی زیست انسانی نتیجهی کشمکش خبایان با هم از یگک
سو و کشمکش آنها با انسان از دیگر سو است .از همه مهمتر سرنوشت انسانها در اختیار این ایزدان صاحب اختیگار
است و تمش نافرجام انسانها برای رهایی از این اممال زور خبایان یا تسلیم ببان.
ببین دلیل نخستین نمایشنامهنویسان موضومات خود را از همین منب غنی باورها (اساطیر) برگزیبنب .سگالها طگول
کشیب تا انسان از آسمان نگاه برگیرد و خیره به زمین و شیفتهی خود شود .اما در آن زمگان انسگان ،گرچگه خگود را
موجودی محوری میدیب ،اما هنوز برای رهایی از رنج خویش میبایتستی که از تونل خبایان میگذشت .پس بگاور و
ناباوری به خبایان اساطیری امری بود که خیلی زود به ترارژدیها و کمبی های یونان راه باز کرد که به ورگت خگود
مکثی بر آنها خواهیم داشت .پس نخستین انگیزههای نوشتن و از همگه مهمتگر نخسگتین پرسگش هگای فلسگفی را
میتوان در آثار نمایشی آن دوران یافت .نمایشنامه نویسان نه تنها در کار اجتمامی شرکت فعال داشتنب ،بلکه فکر و
بحث فلسفی و رفت و آمب با متفکرین را نیز از مشغله های روزمرهی خود میدانستنب .اینها نمونگهای از روشگنفکران
آن زمان یونان بودنب .نمونهی حضور نمایشنامهنویسان در نشستهگای اهگل تفکگر آن دوران را مگیتگوان در کتگاو
«ضیافت» ( )4افمطون مشاهبه کرد.

آثار این ها نشان میدهب که آنچه دغبغهی مردم در ارتباط با آسمانها و خبایان بوده ،اینها در نمایشنامههای خگود
منعکس میکردنب .تا بلکه انب انب از نگرانیهای اینها در ارتباط با ربرت مالقهی خبایان بکاهنگب .البتگه گگاهی
هم خبایان بهانه بودنب ربرتهای زمینی هبف .بیشک اینها نیز ماننب همه نویسنبگان امروز در تحلیل زور ایگزدان
آسمانی و ربرتهای زمینی یک نظر نباشتنب ،اما نوشتههای آنها روشنگرانه بود .این نویسگنبگان توانسگتنب آرام آرام
بحث را از آسمان به زمین بکشنب .ربرت خبایان را در مقابل خواستههای انسانها ررار دهنب و شگایب غیگر مسگتقیم
این سیاره را محبود کننب .دنبال راه میانی برای رضایت هر دو طرف باشنب .از همه مهمتر مقولهی شهرونبی را در
مقابل خبایان مارح کننب .البته گاهی غیر مستقیم به صگاحبان رگبرت حگق مگیدادنگب و گگاهی هگم بگه خگبایان
آسمانها .اینها سعی داشتنب صفات خبایان همچو حسب ،انتقام ،ربرتطلبی را بگه مگرور انسگانی کننگب و مشگکمت
انسان را بررسی کننب .اما باز حضور و نظارهی خبایان را حذف نکردنب.

در کل انسان آن زمان هنوز از بنب خبایان نرسته بود تا بتوانب تکلیف خود را با صاحبان ربرت زمینی هم روشن کنب.
اما این راه ناهموار را ابتبا همین نمایشنامهنویسان پیمودنب تا سقراط ،افمطون و ارسگاوی از راه برسگنب و حرفگی از
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جمهوریت بزننب و یا دموکراسی را لعن کننب و یا آفرین گوینب .اینها که آمبنب انگار بخشگی از وظگایف فلسگفی را از
دوش نمایشنامهنویسگان مصگر برداشگتنب .بگا اینهمگه بایگب پیشگگامان انبیشگههگای اجتمگامی در یونگان باسگتان را
نمایشنامهنویسان دانست .چرا که از نخستین متفکرین تا سقراط هنوز کسی ماننگب درامنویسگان بگه مقولگهی راباگه
انسان و ایزدان چنین ممیق نگریسته بود.

اصغر نصرتی (چهره)
کلن 95 ،آوریل 0202

منابع:
( )9تاریخ تئاتر جهان ،اسکار گ .بر  ،ترجمه هوشن

آزادیور ،جلب اول ،ص.52 .

((; Dumont. rGyererorGTheater Schnellkurs, André )3تگاریخ فشگرده تئگاتر) ،برگگردان :اصگغر
نصرتی ،منعکس شبه در فیسبو

مترجم.

( )9تاریخ نمایش در جهان ،کتاو سوم ،تاریخ تئاتر در غرو ،نویسنبگان ،مترجم :نادملی همبانی ،ص.93 .
( )4افمطون در کتاو صیافت که گفتگویی ست از بزرگان انبیشه در بارهی مشق با حضور سقراط بخشی از گفتگو
در باره ی خبای مشق «اروس» را به آریستوفانس می سرارد .در این باره نگاه کنیب به کتاو ضیافت اثگر افمطگون و
ترجمه محمب ملی فروغی از جمله به صفحات  31و .31
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نگاهی به زندگی اصغر محبوب
امضاء محفوظ

اصغر محبوب در سال  9305در کاشان به دنیا آمب .دانشآموختهی دانشگکبهی هنرهگای دراماتیگک تهگران و
دانشجوی دکترای فلسفه در دانشگاه دوسلبورف آلمان ( 9134-35م ).بود .تا سال  9351در موسسات آموزش مالی
از جمله :انستیتوُ تربیت مربیان امور هنری ،دانشکبه ی الهیات و معگارف اسگممی ،دانشگکبهی هنرهگای دراماتیگک،
دانشکبهی هنرهای تزیینی ،دانشکبهی هنرهای زیبا ،دانشکبهی هنرهای تجسمی ،مبرسهی مالی تلویزیون و سینما
و  ...به تبریس در زمینهی پژوهش جامعهشناسی هنر ،شناخت هنر ،تاریخ ممومی و  ...اشتغال داشته است.
اصغر محبوب در هفتم اردیبهشت  9360بازداشت شب .بیش از  12شبانه روز در راهروی بنب بر روی یک پتوی
تا شبه ی سربازی نگهباری شبه و در این مبت ،شبانهروز با چشمبنب به سر برده و حق دیبن و گفتگو و جابهجگایی
را نباشته است .بارها به هنگام بازجویی یا به بهانههای گوناگون مورد اهانت و ضرو و شتم و شم ررار گرفته است.
تا زمان محاکمه یعنی بیش از  0سال پس از بازداشت ،هنوز موارد اتهام به وی تبیین نشبه بود .در اواخر اردیبهشت
 9364پس از  0سال و انبی بازداشت غیر رانونی ،در دادگاهی غیر ملنی و ببون حضور هیئت منصفه و وکیل مباف
و ببون امکان دفاع و تجبیب نظر خواهی ،توسط راضی نیری محاکمه و به اتهام مضویت در حزب توده ایران به 3
سال حبس از تاریخ دادگاه محکوم شب.
در تمام مبت بازداشت و پس از محاکمه تا زمان امبام ،انواع فشارها و شکنجهها را بر او روا داشتنب ،از جمله:


زدن شم و کابل ،آویختن ،کنبن موی سبیل ،ایستانبن به مبت طوالنی و ...



بروز بیماریهای دستگاه گوارش به دلیل گرسنگی مستمر و غذای نامناسب



ابتم به بیماریهای مجاری ادرار ،کلیه ،پروستات ،بر اثر شم و مبم دسترسی به دستشویی و ...
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دچار شبن به انواع بیماریهای استخوان و مفاصل و آرتروز به سبب ضرو و شتم

 ابتم به بیماری پوستی «گال» به سبب شرایط غیر بهباشتی ،فضای ناکافی و نابرخورداری از هواخوری ،نگور
آفتاو ،ورزش ،استحمام با آو گرم و ...


حبس به مبت طوالنی در سلول انفرادی ،تحقیر و توهین و فشار برای اممم انزجگار از باورهگایش و نوشگتن

توبهنامه
سال  9363در زنبان رجاییشهر ،پس از را چنب ماههی ممرات ،در تاریخی نامعلوم (اوایل شهریور ماه )9363
در بیبادگاههای پنهان و ضربتی ،در مقابل هیئتی متشکل از راضی نیری ،رازینی ،دادیار ناصتریان و  ...ایسگتاد؛ و
پس از محاکمهای چنب دریقهای و با پرسشهای مقیبتی و مذهبی (تفتیش مقایب) ظرف  04سگامت اصغر محبوب
و گروه کثیری از زنبانیان همبنب ایشان پس از بیش از  5سال اسارت توام با شکنجه به دار آویخته شبنب .چنگب مگاه
پس از امبام در اوایل آذر ماه  9363در تماسی تلفنی اطمع داده شگب کگه بگرای دریافگت وسگایل شخصگی وی بگه
کمیتهای وار در خیابان زنجان مراجعه شود .در مراجعه به محل مزبگور ،مسگئوالن مربوطگه از بیگان ملگت امگبام و
ارائهی وصیتنامه ،متن دفامیات ،اموال شخصی ،یادداشتهگا و نامگههگا و حلقگهی ازدواج خگودداری و خگانواده را از
برگزاری هرگونه مراسم سوگواری و درج آگهی و  ...من کردنب و تاکنون نیز تاریخ و ملت امگبام و محگل دفگن ایگن
مزیز اممم نشبه است .پس از چنب سال ،گواهی فوتی مجعول مبنی بر اینکه اصغر محبتوب در منگزل و بگه مگرگ
طبیعی درگذشته است ،به خانواده ارائه کردنب.

دیگران دربارهی اصغر محبوب گفتهاند:
 ... اصغر محبوب معصومانه میخواست خودش و دیگران خوو زنبگی کننب  ...آدمی بود پر از شور زنگبگی
که متاسفانه همین یکی را از او گرفتنب ...
 ... اما آنگاه که اصغر محبوب را ،همان که موتور سیکلتش را برای بازرسی حوزههای انتخاباتی امانت گرفتم،
که در دانشکبهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران جامعهشناسی هنر درس میداد و هرگز دست به اسگلحه نگزده بگود،
هرگز در «توطئهی برانبازی» و جاسوسی برای بیگانه شرکت نکرده بود ،که جز هنرورزیبن و انبیشه ورزیبن گناهی
نباشت ،در اردیبهشت  9360همراه با چنبصب تن دیگر گرفتنب و زنبان بردنب ،امتراضی از اینان (نامزدهای ریاسگت
جمهوری) شنیبه نشب!
آنگاه که این رفیق نازنین مرا همراه با چنب هزار زنبانی سیاسی دیگر از گگروههگای گونگاگون در تابسگتان سگیاه
 9363کشتنب ،هیچ یک از اینان امتراضی نکردنب!
 ... پس از آن هربار پاسباری میآمب ،یک لیست میخوانب و مبهای را (برای امبام) به سمت حسینیه میبرد
 ...اصغر محبوب (پس از خوانبه شبن نامش) با غرور و لبخنبی که همیشه در ذهنم جاودان اسگت ،سگرش را بگاال
گرفت و ایستاد ...


 ...هنوز شهریور نشبه بود که عزیز ،مادر نازنین اصغر به من گفت که زن همسگایهشگان خگواو دیگبه کگه

اصغر با پسر شهیب او با هم در باغ بزرگی هستنب .میگفت یعنی ...
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به او گفتم پسر شهیب خانم همسایه حتما خواسته خبر خوشی ببهب ،حتما اصغر آزاد میشود ،از طگرف شگهیب
که خبر بب نمیرسب! ولی ته دلش میسوخت ،انگار چیزی به او الهام شبه بود که ررارش را ربوده بود .عزیز میگفت
چرا ممرات نمی دهنب؟ به او گفتم این نوع برخوردها با زنبانیان سیاسی یک نوع تعزیر یا به زبان مگا شگکنجه اسگت.
زمان شاه هم بود یادت هست  ...؟
شهریور خونین رسیب .شهریور سا ها ،شهریور لباسهای خونین ،سامتهگای شکسگته ،کفگشهگای پگاره پگاره،
خطهای شم خونآلود روی زیرپیرهنهای سفیب و همراه با چنب خط وصیتنامه ،سا ها ،سا ها شبهانب تنها پگل
ارتباطی بین مادران و بچهها  ...آوازهی خاوران در سرتاسر جهان پیچیگب .خاوران شگب میعادگگاه ماشگقان .سگمبل
آزادیخواهان .بنای رفی آزادی در برابر دیکتاتورها و جمدان خونآشام ...
 ... تنها میخواهم از انسانی یاد کنم که در ساختن انبیشه و معیار انبیشگیبن مگن سگهم بسگزایی داشگت ...
اصغر محبوب پردهی دانش جهان را در مقابل من گشود تا فهم را از جهل تمیز دهم و نحوهی بررسگی و دیگبن را
بیاموزم .به تماشا رنامت نکنم و دیب موشکافانه برای فهم حقیقت به کار گیرم .او ابزار کار را به من هبیه کرد ...
 ...بعبها بر سر امتراض سیاوش کسرایی و جبههگیریهای سیاسی ،محبوب نیز به همراه چنگب اسگتاد دیگگر،
دانشکبهی هنرهای دراماتیک را تر کرد و تمام و کمال به فعالیتهای حزبی پرداخت ...
 ...شایب با مرگش ماربت به خیر نشبه باشب و من با زنبه مانبنم نیز! اما وجود آدمی در حیات ،مگر چه وظیفهای
غیر از تاثیرگذاری دارد؟ اصغر محبوب تاثیرگذار بود.
 ... محبوو ماشق یاددادن و یادگرفتن بود .یادگار آن دوران ،کتابی است تحت منوان «جامعهشناسگی هنگر»
که خمیرمایهاش ،جزوههایی بود که استاد آریانپور به او و همکمسیهایش در دانشگاه گفته بود.
 ...دوران جوانیاش ،دورانی پر انرژی و مملو از جنب و جوش بود .به همه میرسیب .حال همه را میپرسیب و بگه
همه انرژی میداد.
ماشق تئاتر بود ... .اصغر محبوب از پایهگذاران و موسسین تئاتر روستا بود و محبوب خود ،شبیبا ممرهمنب بود
به بردن تئاتر به روستاها.
 ...بسیاری از دانش آموختگان آن دوران هنوز این استاد جوان را با آن موتورسیکلت بزرگش بگه یگاد مگیآوردنگب.
 30ساله بود که انقمو بهمن را که انتظارش را میکشیب ،دیب و در نهایت بهت و حسگرت در  33سگالگی بازداشگت
شب! جرمش این بود که رلبش بگرای مگردمش مگیتریگب .پیشگامبهای حاصگله از بازداشگت در کمیتگهی مشگتر ،
همانهایی است که بر دیگر یاران تودهایاش رفت و بسیار در این باره گفتهانب.
 ...زنبهیاد محبوب ،توانایی شگرفی در خنبانبن زنبانیان و دادن انگرژی بگه آنگان داشگت و یکگی از شگوختگرین
زنبانیان بود .کمسهای درس جامعهشناسی هنر دوباره آغاز شب .اصغر محبوب این بار نه برای دانشگجویان جگوان،
که برای آموزگاران ما ،پیبایش هنر را تشریح میکرد.
 ...در  40سالگی ،در شهریور  ،9363دوباره دادگاهی شب .داستان این دادگاهها آشکار است .پس از دادگگاه ،ایگن
جان شیفته چنان غریوی سر داد که هنوز پس از دو دهه طنینش در گوش همبنبیهایش به یادگار نشسگته اسگت.
محبوب با فریاد اممم کرد که «آرایان دادگاه تفتیش مقایب به راه انباختهانب و این انکیزاسیون است» .به همبنبیها
هشبار داد که «خوشخیال نباشیب ،گروه شیاانی سه نفره ،نه کمیتهی مفو بلکه هیئت مرگ اسگت!» (بسگیاری از)
بازمانبگان آن روز ،هنوز زنبگی خود را مبیون اصغر محبوب میداننب.
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 ...یکی از باالترین آمار تلفات در گوهردشت مربوط به بنب فرمی  02در روز اول کشتار بود .بیش از  52درصب از
زنبانیان این بنب در همان روز اول راهی خاوران شبنب .از جمله انوشته طتاهری ،محمتدعلی شتهبازی ،داوود
قریشی ،محمدعلی بهکیش و اصغر محبوب.
 ... یک روز در پی امتراض اصغر محبوب به توزی نامادالنهی مواد غگذایی در زنگبان ،او را بگرای تنبیگه ،تگا
صبح فردا سرپا نگه داشتنب .اصغر با وجود فشار بیخوابی و درد پا و کمر ،تمام مبت با مامورانی که او را میپاییبنب
به بحث درباره ی فجای جن ایران و مرا پرداخت و سرانجام چنان نگهبانان را بگه فکگر واداشگت کگه در باورشگان
نسبت به ادامهی جن تردیب کردنب ...
 اصغر محبوب ،شهیب اصغر محبوب ،شهیب دکتر اصغر محبوب ،رفیق شهیب دکتر اصغر محبوب  ...هگر
منوان ارزنبهای شایستهی این وجود نازنین بود .دانشمنبی متعهب ،رفیقی دلسوز و راهنمگایی راسگتین بگود .افتخگار
داشتم در دوران تحصیل در دانشکبه ی هنرهای دراماتیک و دوران کوتاه سربازیِ حین تحصیل ،در خبمتش باشگم.
ببنی رابل انعااف و دستانی روی داشت .امجاوانگیزتر ،انبیشههای واالیش بود! ورتی خبر امبامش را شگنیبم مگاتم
برد! چرا بایب این انبیشمنب توانا امبام شود؟ هرگز فراموش نمیکنم ،هم او را ،هگم دل مهربگانش را ،هگم بصگیرت و
انسانیت ستودنیاش را .دکتر شهیب اصغر محبوب ،رفیق متعهب ،بینا و بانا ،استاد دکتر اصغر محبوب.
 بنبه شاگرد زنبهیاد محبوب بودم ،چهرهی مهربان ،چشمهای خنبان و چابکی سر کمس درس را خوو بگه
خاطر دارم .به خاطر دارم که بسیاری از گروه های تنبرو ،کمس درس ایشان را رسما تحریم کرده بودنب! اما به طگور
«غیر مستقیم» بعب از آنکه همه در آمفیتئاتر جا میگرفتنب ،بعب از چنب لحظه یواش یواش و دانه به دانه میآمبنب و
همانجا سرپا میایستادنب و شوی اصغر محبوب را تماشا و در دل احیانا تحسین میکردنب .یک لحظه آرام نباشت،
راه میرفت از این طرف به آن طرف ،نقالی میکرد ،لایفه میگفت  ...اصم آدم نمیفهمیب که دو سگامت درس چگه
شب و چاور گذشت .خیلیها که تا آن زمان کتاو دکتر آریانپور را نخوانبه بودنب ،به سراغ آن رفتنگب  ...افسگوس!
افسوس! گذشتنب آن شتاوانگیزکاران کاروانان.
 ... تمام دانشجوها ماشقش بودنب ،اگر به ما میگفت تمگام خیابگان مصگب (ولیعصگر) را سگینهخیگز بگرویم،
میرفتیم!
 ... چشمهی جوشان مهرش ،خانواد ،مادر ،پبر و بیش از همه کودکان را سیراو میکرد.
 ... سالها میگذرد و من هنوز  1سالهام و هنوز به امیب دیبارت شبها در خواو در راهروهای سگنگی اویگن
میدوم و دلم هی شور میزنب که نکنب جناو بازرس تکههای روزنامه را در کفشهایم پیبا کنب و مرا از تو دور.
 ...همینطور که از دیوار به سمت خانه میدوم در ذهنم برای تو مینویسم که هنوز دستانت مگرا از زمگین سگرد
راهروی ممرات به لبخنب گرمت نزدیک میکنب .هنوز نمیفهمم چاور و هنوز اتفا میافتب .روزی که تو را بردنگب و
سالهایی که به هول گذشت و همین  ...از آن روز هر روز تو را میبرنب.
 ...بارها آرزو کردم از آن روزی که تو را بردنب که همهی حجم این اتفا شوم یک خواو باشب .آرزویی که هنگوز
هم میکنم و نوشتنش انگار همهی گلهایم را پوچ میکنب.
 ...سالهاست که آرزو می کنم که مزیزان هیچ کس را چنان که تو را از ما ربودنب نرباینب؛ اما باز ربودنب و دوبگاره
دل مادران را ،انتظار همسران را و امیب فرزنبان را شکستنب.

در کتاب «شهیدان حزب تودۀ ایران» درباره اصغر محبوب آمده است:
 ...موتور ،غرش خفیفی میکنب و به راه میافتب .باز هم اصغر محبوب در راه است ...
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اصغر محبوب یکی از نزدیکترین همکاران رفیگق بتاقرزاده در شگعبهی تبلیغگات حتزب تتوده ایتران ،بگا
شخصیتهای گوناگونی سر و کار دارد :با روشنفکران ،هنرمنبان تئاتر ،شامران ،موسیقیدانان ،معلمان و کارگران.
 ...او که با گروههای مختلف هنرمنبان هوادار حزو یا «اکثریت» در ارتباط است ،دست به ابتکار جالبی میزنگب،
به رهنمود حزو ،چهره های گوناگونی از نویسنبگان ،شامران ،بازیگران تئگاتر و غیگره را گگرد هگم مگیآورد و در آن
دورهی معین ،همهی فعالیت خود را در تهیه و انتشار یک سری نوارهگای کگارگری متمرکگز مگیسگازد .در نوارهگای
کارگری به زبانی ساده و کامم ملموس و رابل در  ،در رالب تمثیلها ،نمایشنامههگای کوتگاه ،اشگعار و آهنگ هگا،
مشکمت وارعی کارگران تشریح و پرده از چهره ی خائنان به انقمو و مناف طبقهی کارگر برداشگته مگیشگود .ایگن
نوارها از طریق تشکلهای کارگری حزو به کارخانهها و مجام کارگری راه مییابب ،دست به دست میشود و نقگش
ارزنبه ای در باالبردن ساح آگاهی کارگران و زحمتکشان ایفا میکنب  ...به زودی کار گسترش مگییابگب و وظیفگهی
تهیه و انتشار نوارهای دهقانی نیز از جانب رهبری حزو به رفیق محبوب و همکارانش محول میشود ...
رفیق اصغر محبوب میگویب« ... :وظیفهی ما در کل جامعه ،ادامه ی مبارزات دموکراتیک ،اما در میان طبقگهی
کارگر ،مبارزهی پیگیر در راه تحقق خواستهای کارگران است  ...نبایب بیکار نشست و دست روی دست گذاشت .بایب
حباکثر تمش را به کار برد .بقای انقمو و حزو ،مستقیما با رشب آگاهی کارگران و دهقانگان و همگهی زحمتکشگان
ارتباط دارد »...
 ...رفیق محبوب به شوخ طبعی ،فروتنی و سادهپوشی مشهور بود .از دانش اجتمامی ،سیاسی و ملمی برخگوردار
بود ،به ویژه در زمینهی جامعهشناسی هنر شناخت ممیقی داشت .با آنکه او هیچ مبر رسمی در زمینهی یاد شبه
در دست نباشت ،اما بسیاری از دستانبرکاران هنر که او را از نزدیک مگیشگناختنب ،شگناخت ممگیقش را تحسگین
میکردنب.
 ...و او به راستی بیآنکه اسلحهای با خود حمل کنب ،با دانش و برخورد انسانیاش آتشی بود در خگرمن جهگل و
استبباد .رفیق اصغر محبوب نشان داد که بر هنر خوو زنبگی کگردن و خگوو مگردن مسگلط اسگت .او بگا نگگاهی
هنرمنبانه زنبگی را بررسی کرد و با روحی انقمبی به رلههای زنبگی دست یافت.

تصویر نامهای که اصغر محبوب برای برادر بزرگش (در واقع برای حزب توده ایران) از زندان فرستاده است.

متن نامه در ادامه:
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تاری 9960/46/32 :
"بزرگ برادر گرامیم سالم و دو صد سالم و شادباش به مناسبت چهل و ششمین سالگرد متیالدِ پرشتکوهت کته
همواره در زندگی پرفراز و نشیبم راهبر و راهنمتایم بتودهای .بزرگتواری ،پرکتاری ،از خودگذشتتگی ،پیگیتری،
نوجویی و نوگستری ،پایداری و مردانگی ،مردم دوستی و هرآنچه فضیلت استت و تتو عزیتز همتواره متروّج آن
بودهای ،سرمشقِ زندگیم بوده است .از تو آموختم که باید صبور و مقاوم بود و امید داشت ،پر شور و دلزنده بتود
و عشق ورزید ،نامالیمات و مرارتهتا را تحمتل کترد و در کتار و پیکتار و آفترینش از پتای ننشستت .زنتدگیِ
افتخارآمیزت پربارتر و با دوام باد .چه هدیهای که تو را سزد ،جز دو کالمی که از دل برخیزد و امیتد کته در نظتر
آید .میبوسمت ".اصغر محبوب /امضاء

***

اصغرِ محبوبِ ما !
سپری شدن سال ها از درخششِ آرمانت نکاست
هر شهریور یادت را گرامی میداریم.
(مادرت  :بهشتیان)
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سیماهای گوناگون وحشتِ بشری
نقد و بررسی طاعون ،اثر آلبر کامو ،ترجمه رضا سیدحسینی

خسرو بارری

ارژنگ :شهر به شکل همیشگیاش نیست .کمی از وضع عادی خارج شده ،مرگ و میرها شروع شتده و بیمتاری بته طترز
سریعی شیوع پیدا می کند .به زودی شهر قرنطینه می شود...؛ صحنه ای آشنا از زمان همهگیری جهانی(پانتدمی) ویتروسِ
جدید کرونا در ایران و جهان .در این دوران برخی آثار ادبی و هنری که در آنها یک بیماری همهگیر قرن یتا دوران معتین
تاریخی دستمایۀ خلق اثر از سوی نویسنده قرار گرفته بود ،پرفروش شدند از جمله رمان "طاعون" اثر آلبر کامو کته بته
گزارش سایت "ادیستات" ،تیراژ فروش آن در فرانسه و ایتالیا سه برابر شد .مانند کتاب گوژپشت نتردام اثر ویکتور هوگو
بعداز حادثۀ آتش سوزی کلیسای  844ساله نتردام در پاریس .رمان اگزیستانسیالیستی طاعون که در سال  9142منتشر و
در سال  9102موفق به دریافت جایزۀ ادبیِ نوبل شد ،رمزی بود برای فرانسۀ اشغال شده از طرف آلمان نازی ،و رمزی است
برای وضعیت بشر به طور کلی برای رهایی از سدّ مشکالت و دشواریهای مبارزۀ اجتماعی .آلبرکامو؛ نویسنده ،روزنامهنگار
و فیلسوف مشهور قرن بیستم در نامه ای به روالن بارت در باره کتاب خود می نویسد" :در مقایسه با رمانِ بیگانه ،طتاعون

بی گفتگو گذاری است از سرکشیِ انفرادی به جهانِ اجتماعی ،اجتماعی که باید در مبارزههایش شرکت کرد."...

در قسمتی از رمان نیز می خوانیم ..." :هرگز تیرباران کسی را ندیده اید؟ مسلما نه ،معموال این کار بنا به دعوت صورت می
گیرد و حاضران قبال انتخاب شده اند .نتیجه اینکه ،اطالع شما از این مراسم ،محدود به آن چیزی است که در تصتویرها و
در کتاب ها دیده اید .دستمالی بر روی چشم ،چوبه اعدام و چند سرباز در فاصله ای دور ،اما نه این طور نیست! می دانیتد
که برعکس ،جوخۀ تیرباران در یک متر و نیمی محکوم می ایستد؟ می دانید که اگر محکوم بتواند دو قتدم جلتو بگتذارد،
سینه اش به تنفنگ ها می خورد؟ می دانید که تیراندازان از این فاصلۀ کوتاه ،تیرشان را در ناحیۀ قلب متمرکز می کنند؟!
و همه آنها با گلوله های درشتشان ،حفره ای در آنجا باز می کنند ،که می توان مشت را در آنجا فرو برد؟ نه شما نمی دانید،
چون اینها جزئیاتی است که از آن حرف نمی زنند"...
خسرو باقری؛ نویسنده ،پژوهشگر و ناقدِ ادبی ،در بررسی و نقدِ این اثر ادبی ضدّ فاشیستی ،ما را با زمینتههتای سیاستی،
اجتماعی اپیدمی بیماری طاعون و آثار اجتماعی و روانی آن بر جامعه آشنا می سازد که در ادامته متیختوانیم .از خسترو
باقری در سال  9912مجموعه ای از  39نقد و بررسی عمدتا از منظر جامعه شناسی اجتماعی و زبان شناسی ادبی بتا عنتوان
"جانبِ عدالت را نگه دار" ،به همت نشرِ پژواکِ فرزان به زیورِ چاپ آراسته و منتشر شده است که در ارژنگ شتماره  4بته
معرفی کتاب پرداختیم.

لینک دانلود رایگان کتاب رمان طاعون برای عالقمندان به مطالعه اثر:
https://roman18.com/wp-content/uploads/Tauon.pdf
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سیماهای گوناگون وحشتِ بشری
نقد و بررسی طاعون ،اثر آلبر کامو ،ترجمه رضا سیدحسینی

خسرو بارری

طاعون" اثر "آلبر کامو" یکی از آثار ادبی برجسته ی جهان است و با آنکه بیش از نیم سده از انتشار آن
می گذرد؛ همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است.

بیماری هولنا "طامون" به شهر ناشناخته ای به نام اران] [9که می توانب هرجای جهان باشب؛ هجوم میآورد.
کامم" روشن است که این بیماری نمادین است و می توانب سمبل هرگونه وحشت و هراس بشری باشب .خود کامو
می گویب ":وحشت چهره های گوناگون دارد و این مسئله کلیب در این نکته است که چرا من هیچ یک از آن ها را
نام نبرده ام 9".چون این اثر در دوران هجوم فاشیسم هیتلری به کشور فرانسه نوشته شبه؛ ببون تردیب یکی از این
چهره های وحشت ،فاشیسم است  .کامو خود افزوده است که " :کوشیبه ام که طامون دارای چنب بعب باشب ،با وجود
این یکی از مسائل آن فاشیسم است 0" .بنابراین طامون می توانب دیکتاتوری و سرکوو ،فاشیسم ،اشغال ،گرسنگی و
دیگر پبیبه هایی باشب که جامعه انسانی را با وحشت روبرو می کننب.
اما پرسش نخست این است که کبام جامعه ها یا کبام کشورها از زمینه ی آماده ای برای پذیرش طامون
برخوردارنب.کامو در همان نخستین صفحه های این رمان مشخصه های این نوع جامعه ها را روشن می کنب" :راه
ساده برای آشنایی با یک شهر (جامعه) این است که انسان ببانب مردم آن چگونه کار می کننب ،چگونه مشق می
ورزنب و چگونه می میرنب 3".نویسنبه سرس یک یک این ویژگی ها را بر می شمارد ":مردم شهر اران ،زیاد کار می
کننب ،اما پیوسته برای پولبار شبن .مخصوصا" به تجارت ممرمنب نب و به رول خودشان دادو ستب را به همه چیز
مقبم می دارنب4 ".یعنی ارتصاد این جامعه ها مبتنی بر تولیب نیست؛ بلکه فقط بر بنیاد داد و ستب یا همان معامله و
خریب و فروش استوار است .در اینگونه جامعه ها ،انسان ها به کار خود مشق نمی ورزنب و از آن برای خبمت به
انسان های دیگر استفاده نمی کننب .اگر نظری به بخش امظم ارتصاد بسیاری از کشورهای جهان که یا زیر حاکمیت
سیماهای گوناگون وحشت بشری| .
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نظام سرمایه و یا زائبه ی آن نظام هستنب بینبازیم؛ به اهمیت این نکته پی می بریم .در پاسخ به ویژگی دوم این نوع
جامعه ها ،نویسنبه اشاره می کنب که ":مردان و زنان با آنچه ممل مشق خوانبه می شود ،همبیگر را به سرمت می
بلعنب و یا تسلیم انس طوالنی دوجانبه ای می شونب .در میان این دو افراط کاری ،اغلب حب واسای وجود نبارد و
این هم بی سابقه نیست .در اران ماننب جامعه های دیگر ،براثر فقبان درت و تفکر ،انسان ناگزیر است نبانسته دوست
ببارد 5".اگر از ترجمه ی این جمله ها با رواداری بگذریم؛ منظور این است که در این نوع جامعه ها ،انسان ها
براساس مادت با هم زنبگی می کننب یا آن که دیگری را به شیوه های گوناگون به شکل خود در می آورنب و سرس
در کمال سخاوت! دوستشان می دارنب .مسئله این است که در این نوع جامعه ها از مشق به منوان پیونب آگاهانه و
آزادانه و مبتنی بر ماطفه و احترام و در متقابل اثری نیست .سومین ویژگی این نوع جامعه ها به چگونه مردن
انسان ها ارتباط دارد ":آدم بیمار در آنجا خود را تنها می یابب .انسانی را درنظر بگیریب که در دم مرگ است و در
پشت صبها دیوار گیر کرده است که از شبت حرارت تر می خورنب و درهمان لحظه همه مردم شهر در پای تلفن
و یا در کافه ها از برات و بارنامه و تنزیل سخن می گوینب6 ".در این جامعه ها ،بیمارستان ها برای درمان انسان ها
ساخته نشبه انب؛ بلکه ،نومی کسب و کار تجارت انب .هیچکس نمی دانب این یا آن ممل جراحی که با هزینه ی
وحشتنا به بیمار تحمیل می شود؛ برای بیمار ضرور است یا برای بیمارستان و پزشک .آدم های فقیر هرچنب
زحمتکش را به این به اصامح درمانگاه ها راه نمی دهنب و انسان ها براساس ثروتشان – که باور ممبه از معامله و
خریب و فروش کاال یا فکر کسب کرده انب -تقسیم بنبی و به بیمارستان های مالی یا به کشتارگاه های هولنا
گسیل می شونب .هرچنب می توان بازهم به ویژگی ها دیگر اشاره کرد؛ اما همین سه ویژگی که در رمان آمبه است؛
برای تشریح نظر نویسنبه یعنی زمینه های پیبایش طامون که نماد سیماهای گوناگون وحشت هولنا بشری است
– کافی به نظر می رسنب .در تحلیل نهایی ،این ویژگی های ،همبستگی خانواده ی بشری را به تبریج تضعیف می
کننب و سرس از هم می گسلنب .انسان ها در این جامعه ها دیگر نه همراه و همیار که گرگ یکبیگرنب .آنگاه که
همبستگی انسان ها فرو پاشیب و انسان ها به گرگ یکبیگر تببیل شبنب؛ سیماهای گوناگون وحشت بشری از
دیکتاتوری و سرکوو تا اشغال و فاشیسم و گرسنگی سربر می آورنب.
طامون که پای در جامعه ای گذاشت؛ حس همبردی انسان ها رخت بر می بنبد . 3زنبگی های مشتر طوالنی یا
شور و مشق های شکوهمنب به زودی در مبادله ی پیاپی مباراتی از این ربیل خمصه می شونب":حالم خوو است ،به
یاد توام ،رربانت . 1غربت و تنهایی به سراغ آدمیان می آیب و مردم آرزو می کننب که ای کاش صبای زن در بلنب
شود یا صبای پای آشنایی در راهروی پله ها بریچب . 1دیگر هیچکس نمی خنبد مگر مست ها و آن ها هم زیادی
می خنبنب . 92درنتیجه حالت های مصبی که رفته رفته به صورت مزمن در می آینب؛ اغلب صحنه های مشاجره روی
می دهب . 99مردم مواطف مالی انسانی را از دست می دهنب و از احساساتی یکنواخت ،کسالت آور و کلیشه ای
تبعیت می کننب .با آن که همه دوست دارنب که این وض تمام شود؛ اما همین سخن را هم ببون شور و هیجان و با
احساسات تلخ و شور بختانه بیان می کننب . 90طامون همه ربرت مشق و حتی دوستی را از انسان ها سلب می کنب:
زیرا مشق کمی به آینبه احتیاج دارد ،اما برای مردمان طامون زده آینبه ای وجود نبارد .آنان فقط با لحظه ها زنبه
انب .93در نتیجه این هراس هولنا طوالنی ،رلب آدم ها ،سخت و سن می شونب و همه چنان آسوده خیال از میان
ناله های مردمان راه می رونب یا کنارشان می زنیب که انگار این ناله ها و آه های برآمبه از رنج بشری ،زبان و احساس
طبیعی بشری هستنب . 94مردم سیماهای غیررابل امتماد می یابنب 95و سودجویان مرصه را بر همه تن می کننب و
مواد غذایی ضروری را که در بازار معمولی پیبا نمی شود به ریمت های سرسام آور مرضه می کننب .به این ترتیب
سیماهای گوناگون وحشت بشری| .
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خانواده های فقیر در وض بسیار شاری ررار می گیرنب در حالیکه برای خانواده های ثروتمنب همه چیز فراهم است.96
روزنامه ها در نتیجه ی کمک های مشروطی که دریافت می کننب؛ همه چیز جامعه را مالی و درخشان جلوه می
دهنب 93و سرانجام در شرایط اضارار ناشی از حاکمیت طامون ،مردمی که از اطممات فراوان نسبت به مسائل بانکی،
صادرات ،زرامت و تجارت شراو برخوردارنب؛ نسبت به نشانه های این هراس هولنا بشری تقریبا" در ناآگاهی کامل
بسر می برنب.91
اکنون که طامون بر جامعه ی نمادین "اران" مسلط شبه است؛ نویسنبه اثر به ارزیابی شیوه های برخورد شخصیت
های رمان – که نماد طبقات ،ارشار و گروه های اجتمامی با مقایب گوناگون انب -می پردازد .یکی از مهمترین این
شخصیت ها" ،پانلوی" کشیش است؛ که تمام تمش خود را برای توجیه شرایط موجود به کار می بنبد ":برادران
من ،بببختی به شما روی آورده است ،برادران من شما مستحق آن بودیب ...از همان آغاز تاریخ ،بمی خباونبی،
سرکشان و کوردالن را دربرابر او به خا می انبازد .دراین باره بینبیشیب و به زانو بیفتیب ....هیچ نیروی زمینی و
حتی  -خوو ببانیب – دانش بیهوده بشری رادر نیست شما را از این دستی که او به سویتان پیش آورده است؛ نجات
دهب و شما که در خرمنگاه خونین رنج کوبیبه شبه ایب؛ با کاه ها به دور ریخته خواهیب شب...بلی سامت انبیشیبن
فرا رسیبه است .شما گمان کرده ایب برایتان کافی است که تنها یکشنبه ها به زیارت خبا بیائیب و بقیه ایامتان را آزاد
باشیب .شما گمان کرده ایب که چنب تملق و تعظیم ،بی مباالتی جنایتکارانه شما را جبران خواهب کرد .اما خباونب کم
تور نیست ....ورتی در انتظار آمبن شما به سویش خسته شب؛ طامون را رها کرد تا به سراغ شما بیایب ،هماناور که
از ببو تاریخ بشر ،به سراغ همه ی شهرهای گناهکار رفته بود . 91کشیش متفرمن که هرگز درد و رنج و بیماری و
مرگ را از نزدیک و به صورت ملموس تجربه نکرده است؛ در برابر بیماری و مرگ فرزنب "ائون" بازرس ،دچار تردیب
در انبیشه هایش می شود و سرگشته از این که مرگ کودکی بی گناه مجازات کبام گناه است؛ رو به دکتر ریو،
سخنان شرمگینانه ای را بر زبان می آورد .... ":می فهمم ،این وض مصیان آور است؛ زیرا از مقیاس های ما تجاوز
02
کرده است .اما شایب الزم باشب آن چیزی را که نمی توانیم بفهمیم؛ دوست بباریم".
اما پا سخ دکتر ریو ،در برابر این سمت گیری دورویانه و شرمگینانه ،سخت و پرشور است ":نه ،پبر .من برای مشق
مفهوم دیگری رائلم و تا دم مرگ نظامی را که در آن بچه ها شکنجه می بیننب؛ طرد می کنم 09".سرانجام کشیش
پانلو که تمام حقیقت را در چن خود می پنباشت و ممیقا" باور داشت که در برابر این بیماری هولنا آسیب
ناپذیر اسگت؛ رربانی طامون می شود تا دلیلی براین حقیقت باشب که طامون ،در نهایت خود ،بر هیچکس دل نخواهب
سوزانب .بنابراین همه مردم بایب در برابر آن با احساس مسئولیت برخورد کننب.
کتار شخصیت دیگر رمان است که از شرایط طامون زده شهر ،سوء استفاده می کنب و با سرکیسه کردن مردم ،بر
اموال خود می افزایب ":نوئل آن سال به جای آنکه جشن انجیل باشب؛ بیشتر جشن دوزخ بود .دکان های خالی و
محروم از روشنایی ،شکمت های تقلبی یا جعبه های خالی در ویترین ها ،ترامواهای آکنبه از چهره های درهم رفته،
هیچکبام این ها نوئل های گذشته را به یاد نمی آورد .در این میبی که سابقا" مردم ،ثروتمنب یا فقیر ،گرد هم می
آمبنب؛ هیچ امکانی نبود ،مگر برای چنب خوشی منفرد و شرم آور که پولباران در ته پستوهای کثیف به ریمت گزاف
برای خود فراهم می آوردنب .کلیساها به جای اینکه مملو از اممال خیر باشب؛ آکنبه از ناله ها بود .در شهر انبوه بار و
یخ زده چنب کود  ،بی خبر از آنچه تهبیبشان می کرد؛ می دویبنب ... .دیگر در رلب همه کس برای چیزی جا نبود
مگر برای امیبی بسیار ربیمی و بسیار تیره ،امیبی که نمی گذارد انسان ها خود را به آغوش مرگ بینبازنب و تنها
مبارت است از سماجتی برای زیستن " . 00و درست در این شرایط است که "کتار به سهم خودش خوشبخت بود و
سیماهای گوناگون وحشت بشری| .
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معاممت کوچک او را ثروتمنب می کرد03 ".و به همین خاطر هم ،هنگامی که در اثر همبستگی انسان ها و پیبا شبن
روح مهربانی و شفقت ،طامون هرچنب مورت ،از شهر رخت بر می بنبد؛ کتار دچار انبوه و وحشت می شود " .اما
لحظه ای که به نظر می رسیب طامون دور می شود تا به کنامی که بی صبا از آن بیرون آمبه بود بازگردد؛ دست کم
در شهر کسی بود که این مزیمت او را دچار انبوه و وحشت می کرد و اگر یادداشت های تارو را باور کنیم؛ آن
شخص کتار بود.
رامبر ،روزنامه نگاری که به صورت تصادفی در آران گرفتار شبه است و در انتظار دیبار همسر محبوو خود ،تمام
سعی خود را می کنب تا از شهر طامون زده بگریزد ،دیگر شخصیت نمادین این رمان است .دکتر ریو ،با تمام نیرو به
او کمک می کنب تا از این شهر فرار کنب؛ اما درست لحظه ای که همه شرایط برای مبور از شهر و رسیبن به همسر
گرامیش آماده است؛ او از مرز طامون زدگی می گریزد و به جای انتخاو خوشبختی فردی ،خوشبختی جمعی را
برمی گزینب و به این ترتیب ،با ابراز همبستگی خودبا مردم طامون زده ،نه تنها خود از طامون می گریزد؛ بلکه به
نجات شهر از بمی هولنا طامون نیز یاری می رسانب.
رامبر گفت :دکتر من نمی روم ،می خواهم با شما بمانم.
.....
زنتان چه می شود؟
رامبر گفت که بازهم فکر کرده است و به آنچه معتقب بوده بازهم معتقب است .اما اگر برود خجالت خواهب کشیب و
این خجالت مزاحم مشقی خواهب شب که نسبت به همسرش دارد.
ریو انبامش را راست کرد و با صبای محکمی گفت که این بی معنی است و ترجیح خوشبختی خجالت نبارد.
رامبر گفت :بله ،اما ورتی که آدم تنها خودش خوشبخت باشب؛ خجالت دارد]9[05 .
شخصیت بسیار مهم دیگر رمان ،ژان تاروست که هیکلی سنگین و چهره ای زمخت و چشمان گود رفته با خای از
ابروان پهن دارد .او چنب هفته ای است که دراران ساکن شبه و غریبه است و در این مبت در یکی از هتل های
بزرگ مرکز شهر ارامت دارد و ظاهرا" با درآمبی که دارد؛ درکمال رفاه زنبگی می کنب .از آغاز بهار او را بیشتر در
پمژها می دیبنب که اغلب با لذت بارزی شنا می کرد .مردی خوش خلق و خنبه رو بود .معلوم بود که به همه ی
خوشی های طبیعی ممره دارد؛ بی آنکه برده ی آنها باشب و ممم" یگانه مادتی که برای او می شناختنب؛ رفت و آمب
مبامش با رراصان و نوازنبگان اسرانیایی بود 06.تارو انسان برجسته ای است زیرا از طامون زده بودن خود نیک آگاه
است :من پیش از اینکه این شهر و این اپیبمی را بشناسم دچار طامون بوده ام .الزم به گفتن نیست که من هم مثل
همه ی مردم هستم .اما خیلی ها هستنب که این را نمی داننب یا خوش دارنب که در همین وض بماننب و نیز کسانی
که می داننب و می خواهنب از این وض بیرون بیاینب .من همیشه خواسته ام که بیرون بیایم03 .او از خانواده تهی
دستی برنخاسته و پبرش دادستان بوده است .اما همین دادستان بودن پبر ،رمز آگاهی اوست از طامونی که بسیاری
بویژه ربرتمنبان را دربر گرفته است " .در دادگاه دهان پبرم در جنب و جوش بود ،جممت بزرگ الینقا ماننب
افعی هایی از آن بیرون می ریخت .فهمیبم که او مرگ متهم را با نام اجتماع می خواهب و حتی می خواهب که سر او
را ببرنب .آری حقیقت داشت؛ او فقط می گفت :این سر بایب بیفتب .اما در پایان تفاوت چنبان زیاد نبود و دادستان
سیماهای گوناگون وحشت بشری| .
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هم به حب متهم رسیب زیرا سری را که می خواست به دست آورد .با این تفاوت که دادستان خود این کار را انجام
نمی داد .و من که به دنبال آن ،این ماجرا را تا نتیجه اش تعقیب کردم؛ نسبت به آن بببخت (متهم) چنان صمیمیت
سرگیجه آوری احساس کردم که پبرم هرگز احساس نکرده بود .پبرم می بایست بنابر رامبه در مراسمی شرکت کنب
که محترمانه آن را آخرین لحظات محکوم می نامنب اما در وار بایب آن را شنی ترین رتل نامیب01 .به رول "آنبره
موروا" ،تارو بخشی از کاموست که از بعضی جهات از ریو که بخش دیگری از کاموست؛ جلوتر است .او در مبارزه با
طامون خواستار تشکیل سازمان های بهباشتی داوطلبان – یا سازمانبهی مبارزان داوطلب – است و فکر می کنب که
در این مبارزه بایب از انسان های آزاد استفاده کرد و مقامات دولتی را کنار گذاشت01 .اما هبف او از مبارزه ،تنها
نجات انسان ها نیست ،او می خواهب ربیس باشب .آرزوی مبهمی در خود احساس می کنب که ماننب یک ربیس اما
ببون ایمان مذهبی رفتار کنب .به همین خاطر است که می بایب رربانی طامون شود ،زیرا خواستار ربیس بودن خود
همانا طامون زدگی است .تنها دکتر ریوست که از طامون بری است و به همین خاطر هم ژان تارو جمله ی جالبی را
در باره ی او برزبان می آورد :می دانم ،او انسان تر از من است]0[32 .
اما درخشان ترین چهره ی رمان ،دکتر ریوست که از همان آغاز هجوم طامون ،شجامانه و بی با  ،خونسرد و مصمم
به مبارزه با آن می پردازد .او که برخمف ژان تارو ،از میان مردم مادی برخاسته است از آن احساس برادری خاص
مردم فقیر برخوردار است که در ممل به یاری هم می شتابنب .مصیان دربرابر طامون ویژگی برجسته ی دکتر است و
این مصیان نه در سخن که در کنش صادرانه و پرشور او تجلی می یابب ،آنگاه که روز و شب و بی ورفه به یاری
بیماران می شتابب .دکتر ریو ،در این مبارزه ،همگان را انسان می دانب و ببون هیچ تبعیضی به یاری آنان می شتابب.
گمان می کنم که من رهرمانی و تقبس را زیاد نمی پسنبم ،آنچه برایم جالب است انسان بودن است39 .دکتر ریو
زمانی که مبارزه برای تقبس و رهرمانی را نفی می کنب؛ دروار فلسفه بافی توجیه گرانه ی کشیش پانلو و شیوه ی
مبارزه ی ژان تارو را به چالش می کشب .اما او در مین حال در مبارزه اجتمامی جانببار هم هست آنگاه که می گویب:
" من بیشتر با شکست یافتگان احساس همبردی می کنم 30".و کامم" روشن است که همبردی با شکست یافتگان
نفی مبارزه برای بهبود زنبگی همه انسان ها نیست؛ بلکه دریقا" مکمل آن است .دکتر ریو که در آرزوی محبت
بشری است  33و به گونه ای ژرف باور دارد که " در درون افراد بشر ،ستودنی ها بیش از تحقیر کردنی هاست  34و
می گویب که نومیب کننبه ترین نن ها ،نن آن نادانی است که گمان می کنب همه چیز را می دانب و در نتیجه به
خودش اجازه آدم کشی می دهب35 .و یگانه راه مبارزه با طامون را شرافتمنبی می دانب 36و در نهایت در دیالوگی
مهم با رامبر سخنان سنجیبه ای را بر زبان می آورد :
– ( در این مبارزه) مسئله "رهرمانی" در میان نیست .بلکه شرافت در میان است .این مقیبه ای است که ممکن
است خنبه آور جلوه کنب ،اما یگانه راه مبارزه با طامون ،شرافت است.
– رامبر با لحنی که ناگهان جبی شبه بود گفت :شرافت چیست؟
– من نمی دانم به طور مام شرافت یعنی چه؟ اما در مورعیت من مبارت است از این است که کارم را انجام دهم33 .و
کار خود را انجام دادن یعنی مبارزه با طامون در تمام مظاهر آن .بایب در ارتصاد ،سیاست ،فرهن جامعه ،بهباشت و
 ...با طامون مبارزه کرد .هر آنچه همبستگی انسان ها را مورد هبف ررار دهب؛ و دوستی میان آنها خبشه دار سازد؛ و
در میان آن ها تفکیک و تبعیض ایجاد کنب -چه به نام نژاد ،چه به نام دین و چه به نام باور – طامون است .پس
پیام دکتر ریو و آلبرکامو ،مبارزه با تمام چهره های طامون ،در تمام مرضه ها  -آن هم نه در سخن بلکه در ممل
سیماهای گوناگون وحشت بشری| .
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است .اما آنچه به منوان ضعف دکتر ریو بایب یاد کرد؛ گریز اوست از سازمانبهی در مبارزه .او گرچه همه جا و همه
ورت در همبستگی انسان ها می کوشب؛ و گرچه توجه به نقش سازمانبهی در مبارزه را که ژان تارو مارح می کنب،
نفی نمی کنب؛ اما خود هرگز در جهت این مهم پیشقبم نمی شود و برای ایجاد آن مبارزه نمی کنب .گرچه نمی توان
از دشواری مبارزه ی جمعی سخن نگفت ،و گرچه نمی توان از تجربه ی دردنا بشری مبنی بر سر بر آوردن
ربرتمنبان و خودکامگان تازه از میان مظلومان و ستمبیبگاه گذشته به سادگی گذشت (مسئله ای که کامو نسبت
به آن حساسیتی فو العاده دارد) اما بسیار روشن است که ببون مبارزه جمعی آن هم از مسیر سازمانبهی ،امکان
پیروزی بر طامون و سیماهای گوناگون آن وجود نبارد .پیبا شبن بیماری های گوناگون از جمله بیماری خودکامگی
نبایب ما را به مبارزه سازمانبهی شبه ،بببین کنب؛ بلکه بایب ما را به آن حساس کنب .این خود وظیفه ای دشوار و
طارت فرساست که راه های مبارزه با بیماری خودکامگی و خودشیفتگی در مبارزه سازمانبهی شبه را پیبا و در
ریشه کنی آن مبارزه کنیم.
درنهایت پس از مرگ دردنا و ممیقا" تفکرانگیز فرزنب خردسال ائون بازرس 31که بیان صریح و تلخ بی مبالتی
جامعه طامون زده است که هیچ توجیهی را برنمی تابب و پیبایش نخستین امیبها و سرس ایمان ها  ،به تبریج
مفونت در همه جبهه ها مقب نشینی می کنب و همبستگی با مبارزه بی ورفه دکتر ریو ،خودآگاهی و تمش ژان تارو،
خجالت آور تلقی کردن خوشبختی فردی توسط آلبر ،همبلی مهربانانه ی مادر دکتر ریو ،حتی مشارکت مملی
کشیش پانلو و سرانجام بیان این جمله ی شورانگیز راضی شرافتمنب یعنی ائون":می خواهم به مبارزه ملیه طامون
بریونبم زیرا از این راه فرصتی خواهم یافت که جبایی پسرکم را کمتر احساس کنم ، 31 " .شکوفا می شود .آری
طامون و وحشت پایان یافته بود و این بازوان که به هم حلقه می شبنب؛ در حقیقت می گفتنب که طامون مبارت
است از تنهایی و جبایی به مفهوم ممیق کلمه 42.و اگر چیزی هست که می توان پیوسته آرزو کرد و گاهی به دست
49
آورد؛ محبت بشری است.
اما نبایب از یاد ببریم که پیروزی بر طامون ،همواره در معرض تهبیب است .زیرا باسیل طامون هرگز نمی میرد و از
میان نمی رود و می توانب ده ها سال در میان اثاث خانه و ملحفه ها بخوابب ،توی اتا ها ،زیر زمین ها ،چمبان ها،
دستمال ها و کاغذ پاره ها منتظر باشب تا شایب روزی دوباره بازگردد 40.بنابراین وظیفه تمام انسان های بهبود خواه
آن است که همواره ویروس طامون یعنی آنچه را که همبستگی و محبت بشری را تهبیب می کنب؛ تحت هر نام و
منوان در جامعه و در خود بشناسنب و در ممل با آن مبارزه کننب.
طامون اثر آلبر کامو کتابی انسان دوستانه است که بی مبالتی جهان را نمی پذیرد و براین باور است که در جهانی
که تنها ناله و آه رربانیان سکوت آن را درهم می شکنب؛ انسان بایب در کنار انسان های دیگر ررار گیرد ،زیرا دوران
های حادی وجود دارد که در آن ها ،کناره گرفتن و بیارف مانبن ،خود نومی انتخاو محسوو می شود .کتاو
شهادت نامه ای است برآنچه می بایب صورت پذیرد و آنچه بی گمان انسان ها بایب در آینبه در مبارزه با همه
سیماهای هولنا طامون به انجام رساننب.
سخن درباره ترجمه ی این اثر ضرور و بسیار مهم است .زیرا خواننبه ی ایرانی متن آلبر کامو را نمی خوانب ،بلکه
متن از طریق ترجمه ی استاد رضا سیب حسینی در برابرش ررار دارد .از چاپ نخست این کتاو در سال  9345تا
چاپ نهم آن در سال  9315و اکنون که سال  9311است؛ نزدیک به چهل و پنج سال می گذرد .تحوالت بسیار
مهمی در دنیای ترجمه رخ داده است که ببون تردیب در سال های چاپ نخستین این کتاو در دسترس نبوده است.
سیماهای گوناگون وحشت بشری| .
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پس انتقاد ما از این ترجمه،نه تنها نفی کار مظیم و بسیار گرانسن استاد نیست؛ بلکه بزرگباشت اوست زیرا بر شانه
های استوار و شکوهمنب او و دیگر مترجمان پیشگام ماست که نسل جبیب مترجمان و منتقبان استوار ایستاده انب.
از آن جا که نگارنبه ،فرانسه نمی دانب ،نقب کلی اثر و انابا آن با متن اصلی را وظیفه منتقبانی می دانب که بر زبان
اول یعنی زبان فرانسه احاطه دارنب .اما از منظر زبان مقصب ،یعنی زبان فارسی این اثر از ضعف هایی برخوردار است
که می توانب ترجمه مجبد این اثر بسیار مهم را آنهم پس از نزدیک به چهل و پنج سال توجیه کنب .به مواردی چنب
از این مسائل اشاره ای می کنم:

–9

جمله های بسیاری در کتاو هست که نمی توان آن ها را فارسی دانست .آیا این مسئله ناشی از تاثیر زبان اول

مترجم است یا تاثیر و دخالت زبان فرانسه در ترجمه فارسی اثر ،مالبی است رابل تامل و رابل تحقیق.
 ....اما شایسته است این را هم اضافه کنیم که شهر ما بر روی منظره ی بی ماننبی پیونب خورده است.

43

 ....لحظه ای بعب در ایستگاه راه آهن زنش را در واگون تختخواو دار می نشانب .زنش کوچه را نگاه می کرد و می
44
گفت.
45

 ....سامت نوزده و نیم بود.

 ....همه مردم هم مقیبه بودنب که استراحت زنبگی گذسته به یکباره به دست نخواهب آمب....

46

43

 ....یک مورد از ده مورد ،او شانس داشته است.

 ....هوای مابومی است ،انگار طامون هرگز اینجا باال نیامبه
 ....من نمی خواهم او آلت تجربه های آنها شود.

41

41

 ....سامت هفت ،مادام ریو وارد اتا شبه دکتر به دفتر کارش رفت تا به بیمارستان تلفن کنب و موضی برای خود
52
معین کنب.
 - Collocation -3یکی از مسائل مهم ترجمه رمایت با هم آوایی در زبان مقصب است یعنی واژگانی که در کنار
هم می آینب بایب میل ترکیبی نسبت به یکبیگر داشته باشنب .در مواردی این اصل نقض شبه است.
 ....آرای ائون که هیکل دراز و سیاهی داشت....

59

 ...بعب از ناهار دکتر ریو تلگراف "آسایشگاه" را که ورود زنش را خبر داده بود؛ دوباره می خوانب ،در این اثنا تلفن
زن زد .یکی از مشتریان ربیمش که کارمنب شهرداری بود؛ می خواست با او صحبت کنب( .با هم آیی پزشک با
50
بیمار نه مشتری)
53

 ...فردای آن 32 ،آوریل ،نسیم ولرمی در آسمان آبی و مرطوو می وزیب...
 ...نیکول  ،رفتار شما به طور خار العاده ای نا مابوع است!
 ....در میان درختان کوتاه خا

54

آلود روی نیمکت نشست و مرری را که از چشمانش جاری بود؛ پا
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 ...نوشته کوتاهی بود تقریبا" در پنجاه صفحه

56

–9

رمایت تمایز زبان گفتار و زبان روایت از ویژگی های یک ترجمه خوو است .استفاده از زبان روایت در زبان

گفتار ،از سرزنبگی ،تاثیرگذاری و کنش گری زبان گفتار می کاهب.
 ...اگر می توانی بخواو ،پرستار سامت یازده خواهب آمب و من شما را به راار ظهر خواهم رسانب.

51

53

 ...دیگر بنزین نیست .فردا پیاده خواهیم رفت.
 ...می ترسی مادر؟]3[51

کاربرد واژه ی "آری" و "بلی" در نسیاری از موارد در جمله های صفحه های  912 ،996 ،993 ،955و .954
 –4مبم ترجمه ی بعضی واژگان و ثبت فرانسوی آن ها در متن اصلی:
(– Saint James infirmary ) 915،913
 ،کتاو مورد ممره اش بود( ... Chaix)331راهنمای بزرگ مسافرت –
( )325مرامات شود و مقررات به وض سابق برگرددStatu quoبایب –

–0

کاربرد واژه های کامم" مهجور در یک متن کامم" امروزی :لمعان  ، 51سابر  ، 62تعویذهای سن روش  69و

سرانجام  ،آشفتگی در ترجمه:
مترجم در صفحه  043متن فارسی ،فرزنب آرای ائون را پسر معرفی می کنب" .شب پیش از روزی که کاستل به
دیبن ریو بیایب؛ پسر آرای ائون گرفتار بیماری شبه بود و  ...و "چنب خط پایین او را دختر در نظر می گیرد ...:ورتی
که ریو رسیب ،پبر و مادر در پای تخت ایستاده بودنب .دختر را دوره کرده بودنب .بچه در مرحله کوفتگی بود وببون
ناله ای گذاشت که معاینه اش کنب 64.اما در همان صفحات نخستین ،مترجم او را پسر خوانبه بود :نزدیک در
خروجی روی سکوی ایستگاه ریو به آرای ائون بازپرس برخورد که دست پسر کوچکش را در دست
63
گذاشت65 .سرانجام برای خواننبه روشن نمی شود که ائون بازپرس است 66یا راضی.
خسرو باقری

پانوشتها:
(شامل  60مورد به شرح جدول پیوست)
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پانوشتها
پیوست "نقد و بررسی طاعون ،اثر آلبر کامو"...
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عاشیق فیصل؛ خُنیاگرِ شبهای آفتابی!
بهروز مطلبزاده

 05اکتبر سال  9114است .یک روز شورانگیز بهاری« .گلزار» که آخرین روزهگای بگارداری خگود را مگی گذرانگب ،بگا
شکمی برآمبه و گام هائی شمرده ،پاکشان و سمنه سگمنه ،بگا مبگور از کنگاره هگای سرسگبز و پگرآو ملگف روسگتای
«سبوری» شارکیشم ،از تواب استان «سیواس» ترکیه ،به سوی چراگاه می رود تا با دست هگای ورزیگبه و مهربگانش،
پستان های پرشیر گوسفنبان را ببوشب .هنوز با رمه گوسفنبهائی که با پستان های پرشیر ،در زیر نور آفتاو ،سگر در
زیرشکم یکبیگر کرده انب ،فاصله زیادی دارد ،دردی ناگهانی دررگ جانش میگبود ،ازشگبت درد ،لگب زیگرینش را بگه
دنبان می گزد و از لذت شادی زودگذری سرشارمی شود .می ایستب ،دستی به روی شکم برآمبه اش می کشب ،دست
راست اش را سایه بان چشم می سازد وآسمان را می نگرد ،جان شعله ور آفتاو ،در وسگط آسگمان آبگی بگی انتهگا ی
باالی سرش می درخشب .
«گلزار» رصب دارد هرچه زود تر به رمه گوسفنبان برسب ،اما گام هایش سنگین تر می شود و درد چون صامقه ای زود
گذراز تارهای تنش مبور می کنب و اشک بر چشمانش می نشانب .خود را به پای تک درخت بی برگ و باری که کنگار
جاده مال رو رب کشیبه است می رسانب ،در پای درخت ،بر روی خرپشته ای ازخا نرم می نشینب  .با چشمانی نیمه
بسته ،یک بار دیگر گل آفتاو را می نگرد که در وسط دریای آسمان صاف و الجوردی جا خوش کرده اسگت .دردش،
رفته رفته بیشتر می شود ،از شبت درد لبش را می گزد و شوری مزه خون را دردهان خود حس می کنب.
نفس اش به شماره افتاده است ،تنب تنب نفس می کشب و بر خود فشار می آورد ،مبتی چشمانش را می بنبد ،زمان را
از یاد برده است ،هیچ صبائی نیست ،سکوتی مالق در اطرافش حاکم است.
عاشیق فیصل؛ خنیاگر شبهای آفتابی! | .
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از تنه ناز درخت می گیرد و نیم خیز می شود ،رو به درخت می ایستب ،چنب بار نفگس ممیگق مگی کشگب و دسگت
راستش را به درخت تکیه می دهب ،سرس پیشانی مر کرده اش را برروی مچ دست خود میگذارد ،از خستگی و درد
میخواهب فریاد بزنب ،نمی توانب .می کوشب نفس ممیقی بکشب ،نمی شود ...زور می زنب  ...یک بار دیگر ...و بگه ناگهگان
انگارکه زیرپایش خالی شبه باشب ،احساس می کنب سبک شبه است ،لب هایش از شادی می لرزد و بگا دسگت هگائی
لرزان ،نوزاد خود را که کامم در حال خارج شبن است می گیرد و آهسته بر زمین می نشینب و پشت اش را به درخت
تکیه می دهب.
«گلزار» سرکوچک فرزنبش را در کف النه دست راست خودمی گیرد ،صورت خون آلود او را که می نگرد ،از شادی و
به نشانه رضایت چشمانش را می بنبد و نفس ممیقی می کشب .احساس سبکی می کنب و تبسمی حاکی از شگادی و
غرور مادرانه برلبان رن پریبه اش می ماسب .نگاهی به اطراف می انبازد .هیچکس را نمی بینب .نوباوه اش را درآغوش
می فشارد ،او را می بویب ،گلِبوسه ای برپیشانیش میکارد ،و با مقراض کوچکی که در کیسه دارد ،ناف بچه را میبرد ،او
را در پارچه ای می پیچب و آرام و پا کشان به خانه باز می گردد .
احمب ،همسر گلزار ،که اکنون دیگر«بابا احمب» شبه است ،نام فرزنب را «فیصل» می گگذارد.چنگب سگالی مگی گگذرد.
فیصل ،رب می کشب و بزرگ می شود .آفتاو نور رایگانش را براو نیزمیتابانب ونسیم جانبخش هوای سیواس ،روح لایف
و کودکانه او را می نوازد.
فیصل ،پنج  -شش سالی بیشتر نبارد که بیماری آبله درسراسرمناقه «سیواس» شیوع پیبا می کنب ،شادی زنگبگی،
لبخنبش را از فیصل خرد سال دریغ می کنب ،و او دراثر ابتم به بیماری آبله ،بینائی چشم چپ خود را کاملن ازدست
می دهب و با چشم راست خود نیز تنها می توانب روشنائی را تشخیص دهب .همسایه ها ،به « بابا احمگب» توصگیه مگی
کننب تا فیصل را به «آغ داغ» ببرد ،چرا که می گوینب درآنجا چشم پزشک کارکشگته ای هسگت و مگی توانگب بینگائی
چشم فرزنب را به او بازگردانب.
«بابا احمب» ازشنیبن این توصیه ،شادمان می شود ،اما انگار ،شادی از خانواده فیصل رویگردان شبه است ،یک روز که
پبر در طویله مشغول دوشیبن گاو است ،فیصل می خواهب نزد پبر برود .بین راه ،درست کنار دست پبر ،چوو نگو
تیزی به چشم راست فیصل اصابت می کنب و آن چشم نیز برای همیشه نابینا می شود.
فیصل خرد سال می ماننب و یک جهان تیره و تار .اما «بابا احمب» که آدم خوش ذوری است تمش می کنب تگا تلخگی
های زنبگی را با شهب آن تاخت بزنب ،او با نقل رصه ها و خوانبن اشعار شامرانی که محبگوو مگردم انگب ،روح زخمگی
فیصل کوچک را نوازش می دهب.
«سیواس» شهری است پر از شامران و نوازنبگانی که با «بابا احمب» هم دوستی دیرین دارنب .آنها مرتب به خانگه بابگا
احمب می آینب .حضور آن شامران و خنیاگران ساز و سخن فیصل کوچک را هرچه بیشتر به شو می آورد .بابا احمگب
که شاهب شور وشو فرزنب خود است ،ساز کوچکی برای او می خرد واز دوست نزدیکش «ملی آرا شِهیلی» میخواهگب
تا تعلیم فیصل خردسال را به مهبه بگیرد .
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فیصل زیر دست «ملی آرا »...رشب می کنب و می مبالب .فیصل جوان رفته رفته به جائی می رسب که می توانب با ساز
خود اشعار شامران بزرگ خلق را بخوانب و بنوازد.
فیصل جوان در سال  9191با وساطت پبر و مادرش ،با دختر جوانی به نام «اِسما» ازدواج می کنگب ،و دو سگال بعگب،
یعنگگگی درسگگگال  9109بگگگا از دسگگگت دادن «بابگگگا احمگگگب» و «گلگگگزار» درغگگگم پگگگبرو مگگگادر مگگگی نشگگگینب.
هنوز با غم پبر و مادر وداع نکرده ،فرزنب دوم اش در حال خوردن شیر دچار خفگی می شود و می میرد و کمی بعب از
آن همسرش «اِسما» با معشوره خود از خانه می گریزد...
فیصل می مانب و دختر خردسالی که هنوز یک سالش هم نشگبه اسگت ،فیصگل جگوان ،دو سگال آزگگار بگرای دختگر
خردسال خود هم پبری می کنب و هم مادری.
فیصل روزهای سخت و دشواری از ممر خود را پشت سر می گزارد ،غم بر روی غم تلنبار می کنب .انگار ررار نیست که
ببشانسی و بب بیاری دست از سر او و خانواده اش بردارد .حزن و انبوه آن سال ها برای همیشه اثگر مانگبگارش را بگر
روح و روان فیصل باری می گزارد .بعبها همسر دیگری برایش می گیرنب و او ازاین همسر جبیب ،صاحب هفت فرزنگب
می شود .یکی از آنها می میرد و شش تن باری می ماننب ،دو پسر و چهار دختگر ،ماشگیق فصگل از ایگن شگش فرزنگب
صاحبِ هژده نوه و نتیجه می شود.

ماشیق فیصل در طول تمام سال های جمهوریت و تا سال  9133در میان اشعاری که می خوانب،هیچ ورت از شعرهای
خود استفاده نکرد .او فقط ،اشعار شامران دیگر را می خوانب و می نواخت و ازخوانبن شعرهای خود استنکاف می کرد
و خجالت می کشیب.
در همان سال هاست که «احمب رب سی تِجر » شامر ،با فیصل آشنا می شود ودراثر تمش های روشنگرانه اوسگت کگه
شعرهای ماشیق فیصل پخش می شود وجای شایسته خود را باز می کنب و بر زبان ها جاری می شود .ماشیق فیصگل
همواره با امتنان و سراسگذاری از کمک های بی شائبه و بیبریغ «احمب ربسی تِجر» از شناسانبن شعرهای او سگخن
می گفت.
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جبا از کتاو های مختلفی که در دوره های مختلف درباره زنبگی وآثارماشیق فیصل نوشته شگب وبگه چگاپ رسگیبه،
آثارخود او نیزدرزمان حیات اش به دفعات منتشرشبه است.
کتاو هائی که درزمان حیات او از اشعارش به چاپ رسیب ازجمله مگی تگوان ازکتگاو « دئگیش لگر» درسگال ، 9144
«سازیمبان سئس لر» درسال  9152وکتاو «دوست الر منی خاطیرالسی» درسال  .9132نام برد .رابل ذکر است که
چنب سال پس از مرگ ماشیق فیصل به سال  9133مجمومه اشعار او جم آوری و در سال  9112چاپ و در اختیگار
ممره منبان ررار گرفت .سروده های ماشیق فیصل تا کنون از سوس بسیاری از هنرمنبان وماشیق ها ترکیه به صورت
ترانه تنظیم و اجرا شبه است.
اولین شعری که ازماشیق فیصل پخش شب ،شعری بود با منوان « حضرت غازی ،احیاء گر ترکیه» که آن را خااو به
مصافی کمال آتاتور سروده بود .پس ازآن بود که شعر های او بر سر زبان ها افتاد وهمه جا پخش شب .
فیصل که تا سال  9133از محل تولب خود در سیواس بیرون نرفته بود ،پس از آن به همه شهرها ،روستاهای و استان
مختلف ترکیه سفر کرد و با بخش وسیعی سرزمین مادری خود آشنا شب .او در میان ماشیق ها و یا «اوزان»ها  ،بیش
از همه به «کاراجا اوغمن» «،یونس»« ،امراه» ،و«دَرتلی» ممره منب بود.
در میان ماشیق های معاصر ترکیه « ،احمب ربسی تِجر» برای ماشیق فیصل جایگاه کگامم ویگژه ای داشگت ،زیگرا بگا
کمک بمواساه او بود که در تعبادی از دانشسراهای روستا ها کمس های آموزش ساز و آواز ماشیقی دایر گردیب.
ماشیق فیصل ،بی آن که بتوانب زیبائی های شگفت انگیز این جهان را با نگاه چشم ببینب ،نزدیک به هشگتاد سگال در
جهانی تیره و تارزیست ،اما با دلی روشن همه زیبائی های آن را سرود .اشعار زیبا ،نغمه هگا و ترانگه هگای شگورآفرین
ماشیق فیصل ،که ریشه در مادیت خود زنبگی داشت ،از چشمه روح زیبا بین و افکار زیبا انبیش او سیراو می شب.
ماشیق فیصل ،چیزی در حبود نیم ررن پیش ،در  09مارس  9133با این جهان تیره و تار برای همیشه ببرود گفت.
اما برای هر آن کس که گوش و هوش شنوائی داشته باشب ،می توانب صبای غگم آلگود و شگورآفرین او را حتگی از آن
سوی اریانوس خاطره ها بشنود.
عاشیق فیصل ،میان هنرمندان مردمی ترکیه نامِ ماندگاری است .صدای او را همواره میتوانیم بشنویم ،میشتنویم
و میشنوید؟ گوش کنید ،این صدای سازِ اوست که می آید ...این صدای بتدرودِ اوستت کته متی خوانتد ،صتدای
عاشیقی که همه عمردر وصف زشتی ها و زیبائی های زندگی سرود و خواند و با آفتابِ دل ،شب ها و روزهای تیره
و تارِ اطرافش را روشن ساخت" :دوستان ،مرا به یاد آرند"...

اکنون متن شعر به فارسی و ترکی؛ به همراه لینک شنیدن ترانهای با صدای عاشیق فیصل:
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دوستان ،مرا به یاد آرند!
من میروم ،نامم می مانب،
دوستان ،مرا به یاد آرنب.
در هر بهار ،در هرشادی
دوستان ،مرا به یاد آرنب.
جان در رفس نمی مانب،
جهان برکس نمی پایب،
سال ها وُ ماه ها میگذرنب،
دوستان ،مرا به یاد آرنب.
جان از ببن جبا شود،
دود ازآتش است وُ منقل،
سممم باد بغل بغل،
دوستان ،مرا به یاد آرنب.
هم آمبن ،هم رفتنم،
افزوده غم ،بر روی غم،
غریب می مانب وطن،
دوستان ،مرا به یاد آرنب.
آو ها می گذرنب ،غنچه ها می شکفنب،
چه کسی خنبیبه است ،چه کسی می خنبنب،
آرزو کاذو وُ مرگ است حقیقت،
دوستان ،مرا به یاد آرنب.
آفتاو میرود و شب ز راه می رسب،
بین چه ها بر سرما می آیب،
فیصل رَوَد ،نامش مانَب،
دوستان ،مرا به یاد آرنب.

***
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متن ترکی شعر:
من گبیرم ،آدیم رالیر،
دوست الرمنی ،خاطیرالسین.
دؤگؤن اولور بایرام گلیر،
دوست الرمنی خاطیراسین.
جان رفس ده دورماز اوچار،
دنیا بیرهان ،رونان کوچَر،
آی دوالنیر ،ایللر گِچَر ،دوست الرمنی خاطیرالسین.
جان ببنبن ،آیریمجا  ،تؤتمِز باجا ،یانماز اوجا ،
سمم اولسون ،روجا روجا  ،دوست الرمنی ،خاطیرالسین.
نه گَلسَمبی ،نه گبردیم ،گونبن گونه ،آرتبی دردیم،
غریب رالیر ،یئریم یوردوم ،دوست الرمنی خاطیرالسین.
آچار سوالر ،تؤرلؤ چیچک ،کیملر گؤلمؤش ،کیم گ ؤلجک،
مراد یاالن ،اؤلؤم گَرچکَ ،دوست الرمنی ،خاطیرالسین.
گون ایکینبی ،آخشام اولور،گؤر ،کی باشا ،نه لرگلیر،
فیصل گِبیر ،آدی رالیر ،دوست الرمنی ،خاطیرالسین.
***

لینک اجرای ترانهای ترکی با صدای عاشیق فیصل
DOSTLAR BENI HATIRLASIN

https://youtu.be/SWop01ol_s4
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دری به خانۀ خورشید
[مقایسۀ دو غزلِ هم بحر و قافیه از دو قلۀ سبکِ هندی؛ صائب و بیدل]

سیبحسن حسینی

ارژنگ :نوشتار کوتاه زیر برگرفته از کتاب ارزشمند "بیدل ،سپهری و سبکِ هندی" به قلم سیدحسن حسینی است و می
توان نام او را به اعتبار آثاری که آفریده ،در ردیف بیدلپژوهانی هم چون محمدکاظم کاظمی ،صالحالدین سلجوقی ،ارغوان
خاتمی ...،و محمدرضا شفیعی کدکنی (کتاب شاعر آیینه ها) قرار داد .از زنتده یتاد حستینی درستال گذشتته ،ویراستتۀ
کالسهای بیدل پژوهی او در حوزۀ هنری در کتابی با عنوان "مشقِ معنیِ بیدل" به کوشش سعید یوسفنیا تالیف و منتشر
شده است که خوانندۀ عالقمند می تواند آنرا تهیه و مطالعه کند .در شماره های پیشین ارژنگ با گوشه ای از زندگی و آثتار
سیدحسن حسینی ،از جمله کتاب "برادهها" و سرودهها و خوانش صوتی "غزلیات بیدل" آشنا شدیم .نوشتار زیر ،مطلب
برگزیدۀ ما از کتاب "بیدل ،سپهری و سبکِ هندی" /چاپ چهارم /سال /9982نشر سروش است کته بتا هتدف آشتنایی
خوانندگان با شعر سبکِ هندی انتشار می یابد.

***

در این چمن به حیرتِ شبنم رسیدهایم
باید دری به خانۀ خورشید باز کرد
(بیدل)
همانطور که در طول این مبحث نشان دادیم ،شعر سبکِ هنبی در مسیرِ تاوّرِ خود از وضوحِ حکیمانه در شعر
صائب و ارمارش به سوی غموضیِ مارفانه در شعرِ بیبل سیر میکنب.
بیبل ورتی از راه می رسب که شعرِ سبکِ هنبی در سر پنجههای صائب به نهایتِ تکاملِ حکیمانه خود رسیبه است.
بیبل از تجربیات صائب سودها میبرد اما به تکرار او دل نمی بنبد .تشنه نوآوری و خمریت از رِبَلِ روحِ خویش است.
ماشِ او برای دست یافتن به معنی نایاو ،ماشِ دیگر گونه ای است:
دری به خانۀ خورشید| .
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کارِ همه با مبتذل یکدگر افتاد
فریاد که آن معنیِ بیگانه نهفتند
و بیبل برای رهبردن به نهانگاهِ این معنیِ بیگانه است که کولهبارِ مرفان و درد بر دوش ،گام در راهِ نوینی می گذارد.
راهی که در زبان و در نحوۀ بیان ،از گردنههای نوظهور و از پیچ و خمهای بیسابقهای میگذرد.
برای نشان دادن تاوّرِ شعر سبکِ هنبی و تفاوت زبان و محتوای شعر صائب با شعر بیبل ،ارائ دو غزل از این دو رلّه
شعر سبکِ هنبی میتوانب تا حبودی کارساز باشب .دو غزلی که در یک بحر و با یک رافیه سروده شبه است و در
وار  ،بیبل در غزلی که خواهب آمب ،به استقبالِ غزل صاحب رفته اما به امتبار کششِ معنوی خویش ،به غزل ،صبغ
دلخواهِ خودش را بخشیبه است:

غزل صائب:
در قَلزَمِ* می همچو حباب است دلِ ما
از خانه به دوشان شراب است دلِ ما
موقوفِ نسیم است ز هم ریختنِ ما
چون برگِ خزان پا به رکاب است دلِ ما
سطری است ز پیشانیِ ما رازِ دو عالم
بی پردهتر از عالمِ آب است دلِ ما
از جنبشِ مَهد است گرانخوابیِ اطفال
از گردشِ افالک بهخواب است دلِ ما
چون تیغِ برهنه است چو افتد به سرش کار
هر چند که در زیرِ نقاب است دلِ ما
اینجا که منم قیمتِ دل هر دو جهان است
آنجا که تویی در چه حساب است دلِ ما
هر چند که در هر چمن آتش نفسی هست
"صائب" ز نوای تو کباب است دلِ ما

غزل بیدل:
آینۀ چندین تب وُ تاب است دلِ ما
چون داغِ جنون شعله نقاب است دلِ ما
عُمری است که چون آیینه در بزمِ خیالت
حیرتنگهِ یک مُژه خواب است دلِ ما
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ماییم و همین موجِ فریبِ نفسی چند
سرچشمه مگویید سراب است دلِ ما
پیمانۀ ما پر شود آندم که ببالیم
در بزمِ تو همظرفِ حباب است دلِ ما
آتشزن و نظارۀ بیتابیِ ما کن
جز سوختن آخر به چه باب است دلِ ما
لعلِ تو به حرف آمد و دادیم دل از دست
یعنی به سوالِ تو جواب است دلِ ما
ما جرعهکشِ ساغرِ سرشار گدازیم
شبنمصفت از عالمِ آب است دلِ ما
تا چیست سرانجامِ شمارِ نفس آخر
عمری است که در پای حساب است دلِ ما
حسرتثمرِ کوششِ بیحاصلِ خویشیم
از بسکه نفس سوخت کباب است دلِ ما
دریا به حبابی چقدر جلوه فروشد
آیینۀ وصلیم وُ حجاب است دلِ ما
صد سنگ شد آیینه وُ صد قطره گهر بست
افسوس همان خانهخراب است دلِ ما
تا جنبشِ تارِ نفس افسانهطراز است
"بیدل" به کمندِ رگِ خواب است دلِ ما.

تفاوتِ شعر صائب با شعرِ بیبل به خوبی در این دو غزل نمودار است .شعر صائب آن تاو وُ تب و فراز وُ فرودِ شعر
بیبل را نبارد .در محتوا نیز ،نیمه زمینی است .اما شعر بیبل ،محتوای مارفانه ،زبانی متموّج و ترنبه دارد و
دربرگیرنبه ترکیبهای خاص بیبل :حیرتنگه  -حسرتثمر.
به هرحال هر دو شعر ،اثر انگشتِ ذو ِ هر دو شامر را دارد .از غزل صائب یکی دو بیت را میتوان کنار گذاشت و از
غزل بیبل ،شایب با سه یا چهار بیت بتوان این کار را کرد .مضامین صائب از "منِ" فردیِ شامر برخاسته ،ولی
مضامین بیبل از زبان انسان به معنای مالقِ آن است:
لعلِ تو به حرف آمد و دادیم دل از دست /یعنی به سوالِ تو جواب است دلِ ما

و این سوال ،همان سوالِ مشهورِ اَزَلی (اَلَستُ) است.
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ارائ این دو غزل نه برای مسابقه و ترجیحِ یکی بر دیگری ،بل ،برای نشان دادن دو جلوه از ادوِ فارسی و دو شاخ
گل است که هر یک بوی خوشِ خود را دارد .ولی اگر ررار بر آن باشب که صادرانه درباره این دو رلّه سبکِ هنبی نظر
ببهیم ،بایب بگوییم که در کل ،شعر بیبل آن "موفقیتِ" همه جانبه ،یعنی رواجِ شعر صائب را نبارد .همانگونه که
شعر مولوی نیز به موفقیتِ پردامنه شعر حافف دست نیافته است.
اما از دیگر سو ،در بیبل نبوغی است که در صائب نیست .در مولوی نیز نبوغی میتوان سراغ کرد که در حافف
نیست .و به هر حال ،هم موفّقها نابغه نیستنب و همه نابغه ها نیز موفّق نیستنب.
اما اگر بخواهیم به لهج سرهری در این زمینه نظری ببهیم ،بایب بگوییم که اگر جای هر کبام از این مزیزان و
بزرگان در ادبیاتِ فارسی خالی بود ،دستِ ذو و احساسِ تاریخی ما ،خمءِ وجودی آنها را احساس میکرد و بیررار
و آشفته ،در پیِ چیزی می گشت.
سیدحسن حسینی
***

* قُلزُم = رودِ بزرگ ،دریای پُرآب (فرهنگِ معین).
"رُلزُم" همچنین نام یکی از شهرها و بنبرهای رگبیم مصگر بگر کرانگه خلگیج سگوئز و نقاگه پایگانی کانگال سگوئز در
سوی دریای سرخ بوده است .رلزم میان مصر و مکه و در نزدیکی کوهِ طور وار است و نام ربیم دریای سرخ در متون
مربی و فارسی که نام "دریای رُلزُم" از نام این شهر گرفته شبهاست .در افسانهها و رصص دینی آمبهاست که محگل
غر شبن فرمون که در تعقیب موسی بود در رلزم است و به این خاطر نام رلزم یعنی "نابودی" به آن داده شبه و به
نام "دریای موسی" هم شناخته شبه است و همچنین در این شهر بود که مالک اشتر نخعی سردار سراه ملی بن ابی
طالب توسط نیروهای تحت امر معاویه و به دست پیرمردی با شربتِ مسل مسموم گردیب و کشته شب .در لغت نامگه
های منتهی االرو و اررو الموارد واژۀ رِلزِم (به کسر راف و ز) به معنای فرومای ناکس آمبه که واژۀ مجزایگی اسگت/
(توضیح از ارژنگ است)
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ارادتِ شفیعی کدکنی به بیدلِ دهلوی

ارژن  :از سال  9313در ایران نیز به پیروی از سنت دیرین کابل ،کنگرۀ بینالمللی یادبود بیگبلِ دهلگوی بگا منگوان
"مُرسِ بیبل" به همت "بنیاد بیدل دهلوی" در نیم تیرماه برگزار می شود" .مُرس" اصامحی ازجمله در خاگ
خراسان برای یادکردِ شامران بزرگِ مارفمسلک بوده است به گونهای کگه شگاگردان و هگواداران ایگن شگامر بگر سگر
مزارش جم شبه ،دیوان شامر را ور میزدنب و ابیاتی از او را میخوانبنب و یا خود در ثَنای آن شامر ،ماالبی را بگه
نظم و نثر مارح میکردنب .رصیبۀ پُر مضمونِ محمبرضا شفیعی کبکنی بگا منگوان "پیگامی بگه مُگرسِ بیگبل"* در
سالهای اخیر زینتبخش مجلس بوده که آنرا به محمدکاظم کاظمی(زادۀ )9346؛ شامر ،نویسنبه و بیبلپژوهِ نسل
جوان اهلِ افغانستان تقبیم کرده است.
مجلهی بخارا در شمارهی ویژه نامهی نوروزی سال  9313خود اربام به انتشار صب و یک شعر چگاپ نشگبهی دکتگر
محمب رضا شفیعی کبکنی شامر و پژوهش گر معاصر کرده بود .از اشعار منتشر شبهی استاد شفیعی کبکنی میتوان
به دو مجمومهی «آیینه ای برای صباها» و «هزاره ی دوم آهوی کوهی» اشاره کرد که اولین مجمومه دربردارنگبهی
دفترهای شعر وی از اواخر دههی سی تا اواسط دههی پنجاه و دومین مجمومگه دربردارنگبهی اشگعار وی تگا اواسگط
دههی هفتاد میباشب .از شفیعی کبکنی در سالهای اخیر به غیر از پنجاه شعر( که در ویگژه نامگهی نگوروزی سگال
گذشتهی بخارا منتشر شب ) و این صب و یک شعر ،شعر جبیبی منتشر نشبه است .بیشتر شعرهای منتشگر شگبه در
این ویژه نامه در رالبِ نیمایی سروده شبه است و همچنین شعرهایی در رالبهای غزل ،رصیبه ،ربامی و چهگار پگاره
نیز دیبه میشود.
از نکات جالب در راباه با این شعرها ،انتشار رصیبه ای از شفیعی کبکنی اسگت کگه بگه شگامر و منتقگب افغانسگتانی
محمب کاظم کاظمی تقبیم شبه است .شفیعی در رصیبه ای با منگوان «پیگامی بگه مّگرسِ بیگبل» بگه مگبح شگعر و
شخصیتِ ابوالمعانی بیبل دهلوی پرداخته است .این استاد فرهیخته که خود با کتاوِ پژوهشی «شامر آیینگه هگا» از
پیشگامان در زمینهی بیبلپژوهی محسوو میشود ،این رصیبهی خود را به یکی از مهمترین بیبلپژوهان نسل پس
از خود تقبیم کرده است .از آثار محمب کاظم کاظمی در حوزهی بیبل پژوهی میتوان به کتاوهای« :کلیگبِ درِ بگاز»
(رهیافتهایی در شعر بیبل)« ،گزیبه ی غزلیات بیبل» و «مرر ِ صب رن » (صب ربامی از بیگبل بگا شگرح و توضگیح
دشواریها) اشاره کرد.
* این رصیبۀ شورانگیز از استاد محمبرضا شفیعی کبکنی ،زینت بخش دفتر"شگعر و شگامری" ایگن شگمارۀ ارژنگ
است.
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دوگانۀ بخشش  -انتقام در شاهنامه
با نگاهی به دو نمونه در نزد شاهان آرمانی
مهران ماهور

ارژنگ 30 :اردیبهشت ،روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است که به نوشتۀ زندهیاد یاد فرجاهلل میزانی (جوانشتیر)

در کتاب حماسۀ داد" ،اندیشمندِ بزرگی است که معاصرینش به حق او را حکیم نامیدند .او آنچنان دشمنِ ختود کتامگی
است که یک عمر در خارج از دربارها زیست و در برابر شاهان سر فرود نیاورد .او آزاد اندیشی است کته روحتانی نمایتانِ
سیه دلِ مدافعِ رژیم های خود کامه و خرافه پرست ،جسد او را در گورستان نپذیرفتند .فردوسی مردی است که سی وپنج
سال از عمرش را برای گرد آوری و تدوین شاهنامه صرف کرد تا پیامی از تاری ِ پر درد و رنتج و تجربتۀ تلت ِ نستل هتای
پیشین را به هم میهنانش برساند .باید این پیام را شنید .باید شاهنامه را باز یافت".
به بهانۀ این روز خجسته ،دو مطلب در باره شاهنامۀ فردوسی به تحریریۀ ماهنامۀ ارژنگ رسیده که هتر یتک گوشته ای از
فضای پر تنشِ زمانۀ "شاعرِ داد" و داستانهای شاهنامه را می کاود تا در ایتران امتروز کته متاستفانه قهرمانتان ستریالِ
جومونگ از رستم و سهراب معروفترند ،معیاری برای زندگی امروزمان به دست دهند و ما این دو نوشتتار ارزشتمند را در
این شمارۀ ارژنگ منتشر می کنیم.

درآمد
اینروزها مبهای از جریانات فکری و سیاسی ماننب :باستانگرایان ،پانایرانیستها ،هواداران نظریهی ایرانشهری و
بخشی از سلانتطلبان ،با هیاهوی بسیار و با تکیه بر امکانات و رسانههای داخلی و خارجیِ در اختیارشان ،سعی
دارنب تا با تکیه بر نظریهی شاهِ آرمانی به تبلیغ برای شکل حکومت پادشاهی برردازنب و در این میان برخی از اینان
پس از تکه-پاره کردن متن و با استناد به ابیاتی گسسته و پراکنبه از شاهنامه و ببون توجه به کلیت موضوع ،برآننب
که با سوءاستفاده از نامِ نیک حکیم توس و اثر ارجمنب وی ،لباسی زیبا بر رامت ناموزون دیبگاههای ارتجامی خود
بروشاننب.
در این یادداشتِ مختصر ،تمش خواهب شب تا با اشاره به داستان دو پادشاهِ «نیکنام» ،که اتفارا نمونههای از شاهِ
آرمانی در بخش اساتیری شاهنامه هستنب ،تمایز باور و نگرش شامرِ «داد» ،با ممل اینان نمایانبه شود تا اوال نشان
داده شود که حکومت «آرمانی»ترینِ پادشاهان ،حتی در جهان افسانه ،جز تیرهروزی برای مُلک و مردم درپی نباشته
دوگانۀ بخشش  -انتقام در شاهنامه| .
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و دیگر آنکه ،فاصلهی بسیاری است میان باورهای پیرِ خردمنبِ خراسانی با رفتار و نگرشِ خودپسنبانهی بسیاری از
پرسوناژهای داستانهای اساتیری که به نومی آیینهی حافظه و خرد جمعی مردمان ساکن در نجب ایران محسوو
میشونب.
پیش از آغاز بحث ،یادآوری این مسئله ضروری است که آنچنان که زنبهیاد ف.م.جوانشیر ،در اثر تحقیقی خود
حماسهی داد ،مستبل کرده است« ،داد» آرمان حکیمِ خردمنبِ توس است و صلح آرزوی وی :و شایب او از نخستین
انبیشمنبانی باشب که جن ها را به دو نوع مادالنه و نامادالنه تقسیم کرده است(جوانشیر9362 ،؛ )039و تنها
جن هایی را که خصلتی مادالنه دارنب به شکلی حماسی بیان کرده است اما در همین جن های مادالنه نیز گاهی،
پرسوناژها رفتاری بر خمف خرد و مبالت دارنب و در چنین موارعی حتی اگر پرسوناژ از چهرههای ستوده و محبوو
شامر هم باشب ،فردوسی از بیان انتقاد خود در جنب داستان ابایی نبارد.
چنان که پیشتر گفته شب ،فردوسی انبیشمنبی آرمانخواه است که راه خرد میپویب و برخمف بسیاری از راویان
«صادری» که نسخههای گوناگون یک روایت را بیکموکاست بازگو میکننب ،افسانههای کهن را به فراخور پیشبرد
پروژهاش بر میگزینب و حتی خود را محق میدانب تا در خارج یا بعضا داخل متن ،نظر خود را با خواننبه طرح نمایب.
اما ببیهی است که این آرمانخواهی ،لزوما ماابق با کردوکار و خلقوخوی بسیاری از پرسوناژهای ایرانیِ شاهنامه
نیست و به بیان دیگر در مواردی دریقا بر خمف خرد و مبارا رفتار میکننب و اگر چه شایب این رفتارها با تاویلی از
مفهوم « داد» ،همچون انتقامگیری ،منابق باشب اما راعا این برداشت از مفهوم « داد» مورد تاییب حکیم توس
نیست.
در ادامه به دو نمونه در تاییب تباین دیبگاه فردوسی با مملکرد شاهان آرمانی ،اشاره خواهب شب که اباال کننبهی
ادماهای هواداران و مبلغان نظریهی شاه آرمانی است :الف .داستان مرگ ایرج و کینخواهی منوچهر و .داستان
مرگ سیاووش و کینخواهی کیخسرو.

مرگِ ایرج و کینخواهی منوچهر
شاه آفریبون از شخصیتهایی است که فردوسی وی را در ابیات بسیاری ستوده استکه از جمله میتوان به آغاز
پادشاهی وی اشاره کرد:
فریدون چو شد بر جهان کامگار
ندانست جز خویشتن شهریار
به رسم کیان تاج و تخت مهی
بیاراست با کاخ شاهنشهی
به روز خجسته سر مهرماه
به سر بر نهاد آن کیانی کاله
زمانه بیاندوه گشت از بدی
دوگانۀ بخشش  -انتقام در شاهنامه| .
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گرفتند هر کس ره ایزدی
دل از داوریها بپرداختند
به آیین یکی جشن نو ساختند
نشستند فرزانگان شادکام
گرفتند هر یک ز یاقوت جام
می روشن و چهرهی شاه نو
جهان نو ز داد و سر ماه نو
بفرمود تا آتش افروختند
همه عنبر و زعفران سوختند
پرستیدن مهرگان دین اوست
تن آسانی و خوردن آیین اوست
و یا در جای دیگر وی را به منوان نمونهای از افرادی معرفی میکنب که از راه دادگری و بخشنبگی به جایگاه واالیی
رسیبه است و البته این پایگاه و ارج وی را بیارتباط به دودمان و «ذات» وی میدانب و لذا رابل دستیابی برای تمام
نوع انسان:
فریدون فرخ فرشته نبود
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود
ز داد و دَهش یافت این نیکویی
تو داد و دَهش کن ،فریدون تویی
اگرچه آفریبون از پرسوناژهایی است که به نیکنامی شُهره است ،اما شامرِ توس با کسی مقب اُخوت نبسته است و
هرگاه کسی پا از ره داد و خرد بیرون مینهب در نکوهش وی تردیب نمیکنب :وی که «پادشاهِ جهان» است و سه
فرزنب به نامهای سلم و تور و ایرج دارد ،تصمیم میگیرد تا جهان را به سه بخش کرده و حصهی هر یک از پسران
را به آنان سرارد:
نهفته چو بیرون کشید از نهان
به سه بخش کرد آفریدون جهان
یکی روم و خاور ،دگر تُرک و چین
سِیُم دشت گُردان و ایران زمین
نخستین به سلم اندرون بنگرید
همه روم و خاور مر او را سزید
بفرمود تا لشکری برگزید
گُرازان سوی خاور اندر کشید
به تخت کیان اندر آورد پای
دوگانۀ بخشش  -انتقام در شاهنامه| .
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همی خواندندیش خاورخدای
دگر تور را داد توران زمین
ورا کرد ساالر ترکان و چین
یکی لشکری نامزد کرد شاه
کشید آنگهی تور لشکر به راه
بیامد به تخت کیی برنشست
کمر برمیان بست و بگشاد دست
بزرگان بر او گوهر افشاندند
همی پاک توران شهش خواندند
از ایشان چو نوبت به ایرج رسید
مر او را پدر شاه ایران گزید
هم ایران و هم دشت نیزهوران
هم آن تخت شاهی و تاج سران
بدو داد کو را سزا بود تاج
همان کرسی و مُهر و آن تختِ عاج
اما پس از زمانی ،سَلم آزمنبانه به برادر کوچکتر رشک میورزد که چرا پبر به او پادشاهی ایران را سررده است و
برادر دیگر ،تور ،را هم برمیانگیزد که این رفتار پبر مادالنه نیست و ما به منوان برادران بزرگتر به شاهی ایران
سزاوارتریم و اینگونه «سر تورِ بیمغز راپر باد» میکنب .به هر روی ،دو برادر به ایران لشکر میکشنب و پنب پبر را
نمیشنونب و ایرج را هم که محبوو لشکریان است و از در صلحخواهی و برآوردهکردن آرزوی برادران درآمبه،
ناجوانمردانه به رتل میرساننب و پبر(فریبون) را به چنان غمی میکشاننب که زُنّار خونین میبنبد و گلستان را بر
میکنب و درختان سرو را میسوزانب و تا مبتها سر بریبهی فرزنب را در برابر مینهب و پیوسته فرزنبان دیگر را نفرین
میکنب و از پروردگار میخواهب تا آن زمانی زنبه بمانب که ناموری از نسلِ ایرج ،برآیب و کین وی را از برادران بستانب.
چنبی بعب یکی از کنیزانِ ایرج که از وی بار داشت ،دختری میزایب و دختر پس از بالیبن به همسری پَشنگ
درمیآیب و زمانی پس از آن فرزنبی به جهان میآورد که نام وی را منوچهر میگذارنب.
فریبون ،نبیرهی خود و نوهی ایرج  -منوچهر  -را برای کین خواهی از دو پسر دیگر راهی نبرد میکنب و منوچهر
پس از کشتن تور ،سر وی را به همراه نامهای که شرح چگونگی نبرد و کشتنِ تور است را توسط پیک برای فریبون
میفرستب ،یعنی به انتقام خون یک پسر ،سر پسر دیگر را برای پبر تحفه میفرستب! در این جا فردوسی داستان را
متورف کرده و انتظار خود را در این وضعیت ،با توصیف حال پیک بیان میکنب:
فرستاده آمد رخی پر ز شرم
دو چشم از فریدون پر از آب گرم
که چون بُرد خواهد سرِ شاهِ چین
بُریده برِ شاه ایران زمین
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که فرزند گر سر بپیچد ز دین
پدر را بدو مهر افزون ز کین
گنه بس گران بود و پوزش نبرد
و دیگر که کین خواه او بود گرد
بیامد فرستادهی شوخ روی
سر تور بنهاد در پیش اوی
حال پس از دیبن سر بریبهی پسر(تور) ،تضاد راط ِ واکنش شاه فریبون را با خواستهی شامر ببینیب:
فریدون همی بر منوچهر بر
یکی آفرین خواست از دادگر!
و سرس« ،شاه آرمانی» هنگامی که چنبی بعب ،خبر کشته شبن سومین پسر خود(سلم) را نیز می شنود ،راتل را
مینوازد و به پاداش این کینخواهی ،تخت پادشاهی را تقبیم وی میکنب!
تعارض نگاه حکیم توس با هبف آفریبون (کینخواهی) بسیار گویا است و البته نتیجه چنین هبفگذاری نابخردانه-
ای نیز مشخص است؛ پشیمانی فریبون و مرگ وی از غصهی مرگ هر سه پسر پس از دستیابی به هبف :
چو این کرده شد روز برگشت بخت
بپژمرد برگ کیانی درخت
کرانه گزید از بر تاج و گاه
نهاده بر خود سر هر سه شاه
پر از خون دل و پر ز گریه دو روی
چنین تا زمانه سر آمد به اوی

سیاووش و کیخسرو
این نمونه که بسیار تراژیکتر و اثر مخرو آن به مراتب بیشتر از نمونهی نخستین است ،منجر به از بین رفتن
اکثریت رریب به اتفا پهلوانان ایران میشود و ممم اضمحمل بسیاری از دودمانهای پهلوانی را به دنبال دارد:
پس از جن های بسیار به کینخواهی سیاووش ،سرانجام کیخسرو ،فرزنب وی و نوهی کیکاووس ،موفق میشود تا
با کشتن نیای مادری خود افراسیاو ،انتقام پبر را بگیرد و به هبف خود دست یابب اما نتیجه ی این اربام و دستیابی
به آن هبف نیز چیزی جز نیستی و تباهی برای هر دو کشور ایران و توران نیست و هیچ گونه خردمنبی و مبارایی
نیز در این کینجویی طوالنی مشاهبه نمی شود :اگر چه ممکن است برخی انتقام را «داد» بخواننب و کینستانبن را
دادخواهی ،اما نتیجهی ریختن خون سیاووش و نبردهای کینخواهانهی پیآمبِ آن رتل ،آنچنان نتایج مهیبی به
دنبال دارد که حتی زیبایی بخشهای بعبی شاهنامه هم تحت تاثیرِ از میان رفتن آن شخصیتهای بزرگ از دست
رفته در این سلسله نبردها ررار میگیرد.
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کیخسرو از شاهان بسیار ستوده شبه و با فرهایزدی است که نه تنها نامش در ارتباط با نامیرایان مقبس-
امشاسرنبان -نیز آمبه است ،بلکه خود «ظاهرا» در پایانِ استوره و پس از ستانبن کین سیاووش ،به ملت نگرانیاش
از آنکه مبادا همچون پیشینیان ،به راه کژی و ببانبیشی و خودخواهی بیفتب ،با دست کشیبن از تاج و تخت به
کمال میرسب و با شستن سر و تن در چشمهای با پهلوانانِ همراه ،که برای ببررهی وی آمبهانب ،برای ابب ببرود می-
کنب و اممم میکنب که« :مبینیب دیگر مرا جز به خواو».
اما برغم تمام این ویژگیها زمانی که رصب دست کشیبن از تاج و تخت را دارد ،تمامی بزرگان و پهلوانان با این
تصمیم مخالفت میکننب و حتی از رستم و زال میخواهنب تا به حضور کیخسرو برسنب و وی را از انبیشهاش
منصرف کننب .اما در همینجا نیز با یکیدیگر از خصائص «شاهان آرمانی» مواجه میشویم :خودرایی و خودکامگی!
ما گفتوگوهای فراوانی را در شاهنامه شاهبیم که البته دارای دو خصیصهی مشترکنب :نخست اینکه تنها میان
اصحاو ربرت در میگیرنب و دیگر آنکه معموال در این گفتوگوها ،نظر فرد ربرتمنبتر به کرسی می نشینب حتی
اگر به وضوح نادرست باشب!
نمونهای از این راباهی یک سویه را میتوان در گفتوگوی اسفنبیار با گشتاسب دربارهی رفتار با رستم مشاهبه
نمود؛ گشتاسب که خود از چهرههای مقبسِ ادبیات زردهشتی است ،به ظاهر به ملت مبم تمکین رستم و بی
امتناییاش به پادشاه و البته در حقیقت به منظور به کام مرگ فرستادن فرزنبش ،از وی -اسفنبیار  -میخواهب تا به
زابلستان برود و رستم را به بنب بکشب و به کاخ بیاورد و اسفنبیار به درستی خاطر نشان میکنب که نبایب حرمت
جهانپهلوان شکسته شود و برخورد با وی مخالف روانین مالوف پادشاهی است«:بزرگ است و با مهب کیخسرو
است» و «اگر مهب شاهان نباشب درست ،نبایب ز گشتاسب منشور جست» .اما نتیجهی این گفتوگو به کرسی
نشستن نظر گشتاسب است که فاجعهی دیگری را به دنبال دارد و البته به پادشاهی رسیبن شخصی چون گشتاسب
(فرزنبِ لهراسب) به ملت شیوهی رفتار و منشِ کیخسرو است.
در داستان کیخسرو نیز با وضعی مشابه مواجهیم؛ مخالفت درستِ زال به نماینبگی از سایر پهلوانان با انتخاو کی-
خسرو ،زمانی که فردی نه چنبان کارآزموده و سرشناس به نام لهراسب را به منوان شاه بعبی ،معرفی میکنب:
از آن انجمن زال بر پای خاست
بگفت آن چه بودش به دل رای راست
چنین گفت کای شهریار بلند
سزدگر کنی خاک را ارجمند
سر بخت آن کس پر از خاک باد
روان ورا خاک تریاک باد
که لهراسب را شاه خوانَد به داد
ز بی داد هرگز نگیریم یاد
به ایران چو آمد به نزد زراسب
فرومایهای دیدمش با یک اسب
به جنگ االنان فرستادیش
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سپاه و درفش و کمر دادیش
نژادش ندانم ندیدم هنر
از این گونه نشنیدهام تاجور
خروشی بر آمد ز ایرانیان
کزین پس نبندیم شاها میان
نجوییم کس نام در کارزار
چو لهراسب را کِی کند شهریار
استباللِ اصلی «شاهِآرمانی» در این زمینه ،هم آن است که لهراسب از تخمهی شاهی است و نبیرهی «جهاندار
هوشن » است و طبیعتا این بار نیز نظر شاه ملیرغم نادرست بودن اجرا می شود!
نمونههای دیگر گفتوگو حتی در میان پهلوانان نیز نتیجهای بهتر از این نبارد :رستم و اسفنبیار ،گودرز و طوس ( بر
سر جانشینی فریبرز یا کیخسرو ) ،زال و بهمن( برای ممانعت از انتقام گیری از خانبان رستم ) و غیره .در تمام
نمونههای فو مکالمه به سود طرف زورمنبتر ( به لحاظ مورعیت و  ) ...اتفا میفتب و یا در حالت دیگر منجر به
جن و نزاع میشود.
به هر روی ،کیخسرو پس از ستانبنِ کین پبر و کشتن افراسیاو(نیای مادری خود) دست از تاج و تخت میکشب و
پهلوانان نیز پس مشاهبهی رفتار شاه ،هر یک حکمرانی بر بخشی از کشور را طلب میکننب ( در رالب منشورخواهی
) و کیخسرو نیز با بیریبی به این خواستهها تن میدهب و حتی کسی را به جانشینی خود بر میگزینب ( لهراسب )
که امتراض تمام پهلوانان را بر می انگیزد.
کیخسرو که به تمام خواستهاش (گرفتن انتقام پبر) رسیبه است و اکنون دیگر ماموریت و هبفی برای خود متصور
نیست ،رهسرار جهان دیگر میشود؛ تو گویی آبادکردن آن همه ویرانیهای ناشی از جن های طوالنی درخور مقام
«شاه آرمانی» نیست! به دنبال کیخسرو نیز پهلوانان ایرانی که وی را مشایعت میکردنب (چون گیو ،طوس ،بیژن،
فریبرز و  )...در راه بازگشت در زیر برف مبفون میشونب و یکی از زیباترین و دلکشترین بخشهای شاهنامه به پایان
تراژیک خود میرسب.
به غمنامهی گودرز پیر ،این پهلوان خردمنب ایرانی ،گوش فرا دهیب که چگونه از این مبم مبارا و کینخواهیهای
نابخردانهی شاهانه که منجر به از بین رفتن هشتاد فرزنبش شبه گمیه میکنب:
همی گفت گودرز کین کس ندید
که از تخم کاووس بر من رسید
نبیر و پسر داشتم لشکری
جهاندار و بر هر سری افسری
به کین سیاوش همه کشته شد
همه دوده زیر و زبر گشته شد
کنون دیگر از چشم شد ناپدید
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که دید این شگفتی که بر من رسید
سخنهای دیرینه دستان بگفت
که با داد یزدان خرد باد جفت
و در پاسخِ شاه تازه بر تخت نشسته ،لهراسب ،که خواهان شنیبن نظر و پنب وی است ،یادآوری میکنب که خانبان
پهلوانیش نابود شبه و بسیاری از نامدارترین پهلوانان ایرانی در پی جن های بیهوده از میان رفتهانب:
بگفتا که گودرز من یک تنم
که بی گیو و رهام و بی بیژنم

سخنِ پایانی
این دو نمونهی پیشگفته ،نمایانگر رفتار به دور از خردمنبی و مبارای شاهان آرمانی ایران در شاهنامه است که
پایانی جز اضمحمل و تباهی در پی نباشته است و میتوان نهیب و انذار فردوسی را از ورای آن شنیب :این حکیم
توس است که ایرانیان را به مبارا و داد و بخشش میخوانب و البته سیرهی بزرگان و شاهان شاهنامه بر گونهای دیگر
است.
تمایز میان انبیشهها و آرمانهای فردوسی با رفتار شاهان آرمانیِ همچون فریبون و کیخسرو و گشتاسب و  ...تا
ببان پایه است که هواداران نظام پادشاهی جز با جعل و تحریفِ باورهای مبتنی بر «خرد» فردوسی ،رادر به پر کردن
فاصلهی میان شاه و شامر نیستنب؛ چه رسب به ارتباط میان سراینبهی شاهنامه با کوتاه رامتانی همچون شاهانِ
پهلوی!
مهران ماهور

منابع:
 جوانشیر ،ف.م)9362(.؛ حماسهی داد؛ انتشارات حزو تودهی ایران -فردوسی ،ابولقاسم()9313؛ شاهنامه بر پایهی چاپ مسکو؛ انتشارات هرمس
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ساختارِ حاکمیت در شاهنامۀ فردوسی
جُستاری از :سید محمد زمان دریاباری
مردم از دیبگاهِ فردوسی؛ تا هنگامی که ستمپذیرنب ،برفِ ستم بر کوهِ ستمپذیرشان مینشینب

در نام نامورِ شهریار [دیباچ شاهنام فردوسی /بخش  / 1گفتار انبر فراهم آوردن کتاو] ،پایههای حاکمیت ،مردم،
سرزمین و دولت است که با بینشی فهیمانه به آنها پرداخته شبه است .با نگاهی به نامه شاهوار در مییابیم که پس
از آفرینش کیومرث که بر بنیاد نوشتههای باستانی نخستین انسان رلمباد میشود ،کمکم نهادهای اجتمامی شکل
میگیرنب ،تا جایی که در زمان جمشیب فرزنب طهمورث دیوبنب ،به روشنی چهار طبقۀ اجتماعی در جامع آن روز
پبیب میآیب.
نخستین آنان که بر چَکادِ این هِرم ررار گرفته است ،کاتوزیان یا دینمردانانب ،اینان در آغاز فرمانبردار بیچون و
چرای حکمران به شمار میآینب و در برابر دستورهای شاهنشاه سرفکنبه نگوننب:
همه موبدان سرفکنده نگون
چرا کس نیارست گفتن نه چون
این گروه در همان آغاز از گروههای مردمی جبا شبنب و به دستور جمشیب ،کوه را جایگاه خویش ساختنب؛ زیرا که
دستور او را دستور خبا میدانستنب:
گروهی که کاتوزیان خوانیش
به رسم پرستندگان خوانیش
جدا کردشان از میان گروه
پرستنده را جایگه کرد کوه
پس از موببان ،نیروهای نظامی یا جنگجویاننب که نیساریان نامیبه شبهانب .آنها چشم و چراغ پادشاه و نگهبان تاج
و تخت اوینب:
صفی بردگردست بنشاندند
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همی نام نیساریان خواندند
کجا شیرمردان جنگ آورند
فروزنده لشگر و کشورند
کزیشان بود تخت شاهی بجای
وزیشان بود نام مردی به جای
پس از نیساریان ،دهگانان میباشنب که ساالر خویشتنب و از دست رنج خویش روزی خود را به دست میآورنب .آنها
وامگذار گروه و دستهای نیستنب و در میان گروههای اجتمامی آن دوران ،آزادانهتر میزینب .اینها در شاهنامه،
بسودی نامیبه شبهانب:
بسودی سه دیگر گروه را شناس
کجا نیست از کس برایشان سپاس
بکارند و ورزند و خود بدروند
به گاه خورش سرزنش نشوند
واپسین گروه ،صنعتگرانانب که در جامعه طبقاتی آن روز فرودستترینِ مردمان به شمار میآینب و هماره از
ستمهای گروههای فرادست بیم نکنب .همه این گروهها افزون بر پادشاه ،به پیروی از دستورهای دیگران نیز
محکومنب:
چهارم که خوانند اهتوخوشی
همان دست ورزان ابا سرکشی
کجا کارشان همگنان پیشه بود
روانشان همیشه پراندیشه بود
این گروههای چهارگانه ،همگی سرسرردۀ پادشاهنب که نیروی خود را وابسته به فره ایزدی میدانب و خود را با
نیروهای اهورایی در پیونب میبینب .در این ساختار ،هرگونه ایستادگی در برابر فرمان پادشاه ،سرپیچی از فرمان
اهورامزداست که در فرمان او چون و چرا راه نبارد و هر آنچه اداره میکنب ،انجام میپذیرد:
دو گیتی پدید آرد از کاف و نون
چرا نه به فرمان او در نه چون
از این روست که پادشاه در شاهنامه ،مَنِشی فرا انسانی پیبا میکنب و هالهای ورجاونبگونه او را در بر میگیرد که
هیچ کس را یارای نافرمانی از خواست او نیست و همه گروهها چارهای جز سرسرردگی و فرمانبرداری نبارنب .افزون بر
اینکه ناچار به ررار گرفتن در چهارچوو زنبگی یکنواخت طبق خویش هستنب:
ازین هر یکی را یکی پایگاه
سزاوار بگزید و بنمود راه
که تا هرکس اندازه خویش را
ببیند بداند کم و بیش را
از این روست که در برابر ناسراسی جمشیب و رویگردانی او از یزدان ،موببان سرفکنبه نگوننب؛ زیرا که انبازه خویش
را میداننب و یارای چون و چرا در برابر سخن اهریمنی جمشیب را نبارنب و در این هنگام است که فرزنب مُرداس،
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زمینه را برای به دست آوردن تخت و کمه و بزرگی جمشیب و دیهیم و گنج و سراه او فراهم میبینب و سرانجام بر
تخت فرمانروایی تکیه میزنب.
فردوسی ،با ورود به داستان فرومایه ضحا ِ بیبادگر ،بخشی دیگر از انبیش سیاسی خود را دربارۀ ساختارِ حاکمیت
بیان میکنب و آن نقش پذیرش مردم در حکمرانی حکمران است .از دیبگاه او ،زر و زور و تزویر به تنهایی
چارهساز نیست و ضحا و دو مار سیاه بر دو کتفش که نماد تیغ و طم و تسبیح هستنب ،تنها با پذیرش مردم است
که به کردار خویش ادامه میدهنب و تا هنگامی که ستمپذیرند ،برفِ ستم بر کوهِ ستمپذیرشان مینشیند و
این داستان تا زمانی که کوه پابرجاست ،برقرار است:
ستمگر چو برف وُ ستمکِش چو کوه
بسی رفت برف وُ به جا ماند کوه
از این رو ،از دیبگاه فردوسی ،هیچ حکومتی ببون پایگاه مردمی پبیب نمیآیب ،حتی اگر حکومتی ستمپیشه چون
حکومت ضحا باشب .با نگاهی به شیوه در دست گرفتن تاج و تخت جمشیب از سوی ماردوش که با یاری ایرانیان و
پس از تیره شبن فره ایزدی جمشیب ،رخ داد؛ آنچه گفته شب روشن میگردد:
سواران ایران همه شاهجوی
نهادند یکسر به ضحاک روی
به شاهی بر او آفرین خواندند
ورا شاه ایران زمین خواندند
کی اژدها فش بیامد چو باد
به ایران زمین تاج بر سر نهاد
از ایران وز تازیان لشگری
گزین کرد از همه کشوری
سوی تخت جمشید بنهاد روی
چو انگشتری کرد گیتی به روی
چو جمشید را بخت شد کند رو
به تنگ اندر آمد جهاندار نو
برفت و بدو داد تخت و کاله
بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه
همچنین نقش آنها در پذیرش حکومت فریبون نمونهای دیگر به شمار میآیب و فریبون نیز که به ناپایباری تاج و
تخت باور دارد ،با اشاره به سرنجی بودن این جهان ،درخواست مردم را میپذیرد و تاج شاهی بر سر مینهب و در
دوران حکمرانیاش از راه ایزدی ،برنمیگردد:
چنین داد پاس فریدون که تخت
نماند به کس جاودانه نه بخت
او با دادگری و دادگستری ،نام نیک از خود به یادگار میگذارد:
فریدون فرخ فرشته نبود
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت او نیکویی
ساختار حاکمیت در شاهنامۀ فردوسی| .
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تو هم داد میکن فریدون تویی
نامِ نیک و دادگری چنان در میان مردم گسترده میشود که حتی پس از سالیان دراز و به هنگام مرگ نوذر به وسیله
افراسیاو ،فردی از تبار او به نام "زو" را به حکمرانی فرا می خواننب و به پادشاهی او رای می دهنب.
همچنین نقش مردم در پذیرش حاکمیت چنان است که هنگام مرگ پادشاهی که او را با دل و جان دوست دارنب،
آرزوی مرگ خویش را میکننب ،در حالی که با کشته شبن پادشاهانی که بر آنها ستم روا داشتهانب ،به شادی
میپردازنب .با نگاهی به نامۀ شاهوار ،اثر پذیرش مردمی و استمرار آن را میتوان دریافت .مردم در مرگ ایرج چنان
غمگین گریان میشونب که زنار خونین برکمر میبنبنب و جامه سیه میپوشنب و دیبه و دلشان پرخون میشود:
همه دیده پرآب و دل پرزخون
نشسته به تیمار و گرم اندرون
همه جامه کرده کبود و سیاه
نشسته به اندوه در سوگ شاه
چه مایه چنین روز بگذاشتند
همه زندگی مرگ پنداشتند.

برگرفته از وبمگ " دادگست ر ِ جوان "
https :// daryabary . persianblog . ir
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مهدی فتحی و من ()3

یادمانبههایی بیادمانبنی از شهاو موسوی زاده

زندهیاد مهدی فتحی؛ بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون
( 30آذر  31 -9998اسفند )9983

ارژنگ" :مهدی فتحی و من" عنوان نوشتار ارزندۀ استاد شهاب موسوی زاده ،نقاش پیشکستوت ایرانتی ستاکن
آلمان و حاوی یادماندههای بیادماندنی او از دوران همکاری و رفاقت دیرینهاش با زنده یاد مهتدی فتحتی ،چهتره
نام آشنای تئاتر و سینمای ایران و بزرگانی چون سعید سلطانپور و دیگران ...است که بنا به درخواست نویستنده،
بدون ویرایش معمول و کوچکترین تغییری ،انتشار می یابد .بخش نخست این اثر پرکشش و خوانتدنی بته مثابته
سندی زنده و دارای ارزش تاریخی ،در شماره پیش انتشار یافت و اکنون بخش دوم آنرا از نظر می گذرانید.

***
گ من شمارا تر می کنم و یک سامت دیگر سر محله منتظر شما هستم....
ما هردو حیرت زده او را می نگریستیم و نمی فهمیبیم چه منظوری داردوچرا نمی خواهب با ما داخگل شگود...و چگرا
مارا تنها می گذارد...ما در یک حزن و مزلت ناگهانی رها شبه بودیم....مهبی تاو نیاورد و گفت:
گ رسول جان بهتر نیست بریم دکتر...بعبنم میتونیم بریم دیبن خان...
او به شوخ طبعی و لبخنب زیرکانه ای برکنار چهره اش گفت:
گ نه مهبی جان...چیزی نیست....مادت دارم....
که هرسه به خنبه در آمبیم و گویا احساس اورا در کردیم....
من درسالیان کودکی گزارشی از رادیو شنیب بودم مبنی برمصاحبه ی خبرنگگاررادیو بگا سگرهن سگردار ملگی پسگر
ستارخان ررچه داغی که پس از رتل ستار خان رهبر انقمو دمکراتیک ایران که اولین انقمو دمکراتیگک آسگیا بگود
ببست یررم تروریست معروف حزو داشناکسیون ارمنستان و افسر رزا رضاخان میرپنج رلبر معروف ارتگش محمگب
ملیشاه درباغ ار تهران...هنگامیکه ستار خان رهبر انقمو ایران بسان میهمان پایتخت انقمبی در تهران سر می برد
مهدی فتحی و من () | .2
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و ......من در آن روزگار گویا هفت هشت سالی بیشتر نباشتم شایب بیشتر وبایب روزهای کودتای  9330شاه میبگوده
باشب...خفقان را احساس می کردم....صحنه های تظاهراتِ مردم و کارگران و زحمتکشان را دیبه بگودم...حتگی شگاهب
کشتارمردم ببست سربازان ارتش کودتا نیز بودم و به این سببها یک طرفباری بگی چگون و چگرا از مگردم جگان مگرا
امباشته بود و هنوزهم خالی نشبه است وفکر میکنم چنین بمانب ....واز مهبی فتحی نیز که شگایب در آن روزگگاران
چه ارده پانزده ساله بود وخود کارگری می کردوبمبرسه نیز میرفت که بعب ها آنراهم رها کرده بود و دیگر ناچار بایب
کار میکرد تا مادرش زنبگی آسوده تری می داشت و نیز برادرکوچکش می توانست به تحصگییل ادامگه دهگب ....مگی
رفت ولی حتی نتوانسته بود ببانشگاه برود و حتی شایب نتوانسته بود دبیرستان را برایان برسانب و بویژه تنگبسگتی و
بیماری پبر و سرس مرگ او سبب شبه بود که بکارهای گوناگون روی بیاورد تا بتوانب بکمک برادر دیگرش نیازهگای
زنبگی مادرو برادر کوچکتررابرآورده کنب و شاهب بودم که او به برادر کوچک خود چه مشقی مگی ورزیگب والبتگه در
برابر مادر بسان یک کود وابسته نیازمنب میشب...نیازمنب او بود......او همه ی خواست های مگادر رنجبیگبه و مگذاو
کشیبه ی خودرا مافو جهان می دانست...چیزی نبود که او بخواهب و مهگبی فتحگی آمگاده نسگازد........و مگادر هگم
چیزی نمی خواست خارج از توان او....
او اگرچه به پزشگی مشق می ورزیباما این مشق در حب یک آرزو باری مانگب و سگرس فرامگوش شگب..مهگبی فتحگی
باورآگاهانه شاهب حرکت توده های مردم و برآمب جنبش کارگری در یکی دوسال ابتبای دهه ی هزارو سیصبوسگی
بوده است...او تنها یکی دوبار از آن سالها یاد کرد و آنهم به همین اختصار که من اشاره کردم...من اززنبگی او پیش از
آشنائیش با تئاتر آناهیتا تقریبا چیزی نمیبانم...
زنبگی من نیز پوشیبه بود در نا آگاهی اجتمامی که نسل مرا در دوران خشن یگک دیکتگاتوری احمقانگه وغضگبنا
ووابسته به سرمایه داری جهانی در بر گرفته بود و آماس می کرد تا آنجا که حاکمیت پول را با ربرت ابلیسگی بانگک
وبیرحمی مزرائیلی ارتش بنام گلوبالیزیشن(جهانی کردن که زیر نام جهانی شبن ممل میکنب) تحکگیم کنگب وشگایب
این آخرین دوره ی حکومت بورژوازی یا حکومت سرمایه است که هیبتی غول آسا و دهشتنا دارد..
تمام دریچه های روشنی را بسته بود تا آنکه باز کوشش اجتمامی که نمایشهای ملی گرائی شاه از درو دیوار وشب و
روز زنبگی می باریب و من نمیفهمیبم که ستارخان چه کسی می بایست بوده باشب که زنبگی پسرش ارزش گزارش
در رادیو را می داشت
او رفت و من فقط توانستم با صبائی که برای خودم غریبه بود و نمی دانم چگونه بود گفتم:
گ دوسامت دیگر...
او بازگشت و ما را که بهت زده و بیچاره بر درو خانه ی ستار خان ایستاده بودیم...
نگریست وبا لبخنبی کم و بیش مرموز به ما نگریست و گفت:
گ دوسامت دیگر....
مارادر ناگزیری رها کرد و رفت...او زن در را فشار داده بود...
روی درو سبز رن  ،یک صفحه ی برنجی برا بیضی شکل نصب شبه بود که چشم را به همراه سبز در بشبت می
زد و می آزرد..رفیق ما در انتهای پر آفتاو کوچه پهن ناپبیب شب و ما گویا در جهان غریبی در یک سکوت دردنا و
سبز رن که بر طمئی زشتی داشت گرفتار شبه بودیم و نه پس و نه پیش می توانستیم شب...
پس ا ز یک تاریخ گذر دردنا بر من ومهبی سکوت شکل دیگری گرفت و ما فوراً دانستیم که در این شگکل جبیگبِ
سکوت ما صبای چنب جوان را می شنیبیم که می شب تصور کرد به شادی با توپ بگازی مگی کننگب...و چگون نمگی
توانستیم آنرا باور کنیم نمی توانستیم هم آنرا بشنویم....و همراه ایجاد این سکوت بسیار پیش پگا افتگاده(وارعاًسگکوت
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پیش پا افتاده ای بودو با جمله های بعبی فهمیبه میشود منظورم چیست)ناگهان درو سبز رن باز شگب و مگا کگه
ابهتی را نیز می خواستیم احساس کنیم(در سال های پیش ازین دیبار من پرده ای کشیبه ام با این موضگوع کگه در
کنار حوض خانه ی ستار حیبر افشار برای او کتاو می خوانب...شب است و مادر ستار خان در بهار خواو دورتگر نگخ
می ریسب...چون ستار خان سواد بانبازه ی کافی برای خوانبن متن های انقمبی نباشت حیبر افشار کگه یگک نظریگه
پرداز بسیار هشیار و همرزم لنین بود برای او ادبیات انقمبی را می خوانب و تشریح می کرد...در این پرده من خانه ی
ستار خان را تخیل کرده ام ....درخت اناری بر لب حوض و چراغ نفتی بر روی هره ی حگوض و بهگار خگواو و دنگگال

حیاط ....در برابر درو خانه ستار خان در امیر خیز من چه حال وروزی می بایست میباشته باشم...این پرده را مهبی
فتحی هم دیبه بود واودر روزهای کار بر آن پرده گهگاهی درکنار من بوده است که هرگاه سامت هگا مگی نشسگت و
رفتار مرا می پائیب...و این بود که اونیزبردرو خانه ی ستار ررچه داغی حتما میبایست همین حال وروزِ مرا میباشگته
بود) در موض مردجوانی در برابرمان ررار گرفت...بسیار درشت پیکر...چا ....با یک پیراهن زیگر رکگابی و یگک شگلوار
پیژامه ی آبی رن و نو نوار و ببنی بیش از حب سریب...موهای سیاه و بسیار صافِ او یکبر بروی پیشانی و بر چهره ی
او ریخته بود و دانه های درشت مر از آنها هم فرو می چکیب....و انگشت بزرگ اشگاره ی دسگت چگرش در یکگی از
سوراخ های بینی می چرخیب...دیبار اوبسیار چنبش آورو بسیار مضحک بود...از پس انبام فربه او مگی شگب دیگب کگه
چنب دختر و پسر جوان با لباس های ورزشی مبرن که من هنوز در تهران بر تن هیچ احبی و پشت پنجره ی هگیچ
مغازه ای نبیبه بودم در دوسوی تور والیبال به انتظارایستاده انب...
او از بروریخت ماحبس زد که ما تبریزی و آذری نیستیم واز نظر او تر زبان هم نمی توانستیم باشیم.لذا با لهجه ی
بسیار غلیف ترکی خودرا معرفی و بما تعرف کرد:
گ سرداری مللی بفرماییب...
او خودش را معرفی کرده بود.(..نام سردار ملی پس از سرکوو انقمو و با استقرار حکومت رضاخانی برای بزرگباشت
ستار خان بسان نام خانوادگی خانبان او انتخاو و در مجلس نیز تأییب شگب)و مگا هگاج و واج...هگردو از بگاز شگناخت
احساس های خود در آن لحظات باز مانبه بودیم و نمی توانستیم چیزی بگوئیم...
گ برای موصاحیبَه تشریف آوَردیب؟...تیلی ویزیون؟...ایجازَه ویفرماییب...
وهماناور که انگشت در بینی می گردانببرگشت که برود و هنگام که نیمرخ بماداشت توانستیم تمام رخ یک اتومبیل
باصامح کورسی ررمز رن دو نفره را ببینیم...او دررابست و رفت...و مگا صگبای جوانگان را دوبگاره در سگکوت  ،بگاز
شنیبیم...اینبار سکوت  ،آن ژرفای اولی را نباشت....بویژه صبای جیغ و بیباد دخترکان درآن ناسکوتِ زشت  ،چنبش
آور بود....نمی دانم چقبر گذشت...گویگا مگن و مهگبی از یکگبیگر مگی گگریختیم....و بهگیچ وجگه بگه یکگبیگر نمگی
نگریستیم...گویا از یکبیگر شرم داشتیم...و هنوز همه چیز برای ما غیر رابل در ...
پس از چنبی گوشه چشمی بیکبیگر که آیا همه چیز را هماناور که هست بنهیم و برویم کگه صگفحه ی بیضگی در
دوباره برری برداشت و در سبز باز شب...ما فربهِ انبام اورا در برابر خود یافتیم...انگشت هنگوزدربینی مگی گشگت...وامگا
پیراهن آبی وپیژامه ای نو ببر کرده بود وهمه ی

 اين پرده را من در همان سال ها به آذر و محمود دولت آبادی پیشکش کرده ام...وگويا اکنون بر ديوار خانه ی ايشان آويزان است...
ديگر اينکه من اين کار را به نورالدين فرهیخته نشان دادم و جويا شدم که آيا طرح خانه درست میبود...و او آنچه در کودکی ديده بود
همین بود که من در خیال بر پا کرده بودم...
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تکمه های آنرا نیز بسته بود...خط های تاخوردگی که در بسته بنبی برپیراهن نقش می انبازد او را هم بنومی بسگته
بنبی کرده بود...
گ بیفرماییب...
و ببن خود را کنار کشیب و راه انبکی باز شب که ما داخل شویم...جوانان در حیاط نبودنب..و اتومبیل فرصت کرده بود
با همه ی غرور به تنهائی ببرخشب....ما با احتراز از برخورد با ببن او یکبری از کنار او اول مهبی و پس من گذشگتیم
و او بسرمت به پیش ما افتاد و ما را بسمت خانه ی بزرگی که در میان چنب کاج بلنب ررار داشت هبایت کرد...
گ موصاحبَه...تیلیویزیونی میللی...
و اینهارا تکرار می کرد و می رفت...و ما سکوت اختیار کرده بودیم...ومن ببوملت ...یکی اینکه پا گذارده بودم به خانه
ی رهبر کبیر انقمو سترگ ایران که سال ها در تخیل خویش درکنار او زنبگی کرده بگودم و در جسگتجوی او و یگا
نشانه های او بودم...من می خواستم اثر دست های او را بر دیوار ها ببینم...می خواستم جای پای او را بر رزاری فرشِ
کف حیاط لمس کنم ...می خواستم صگبای او را بشگنوم کگه بگا ترکگی آذری سگخن مگی گفگت...صگبای نفگس او را
بشنوم...دست های استخوانی و انگشتان کشیبه اش را در دست بگیرم...و سامتی را نگه دیگگر در خیگال  ،در کنگار او
زنبگی کنم....و دیگر اینکه...ساختمان بیقواره ی بزرگی که در میان حیاط بر پا شبه بود با سگن هگای معگروف بگه
تِراوِرتَن و پنجره های آهنین و شیشه های رنگین و هم درهای آهنین وسنگین...حیاط که رسمت بزرگش بگا سگن
های صیقلی پوشیبه بود بارز چنبش آوری نو بود و بخشی که خاکی بود تقسیم به زمین های ورزشی شگبه بگود...
سه درخت تنومنب وافراشته ی کاج گویا نشانه ای از روزگار زنبگی ستارِ رزم آور بود...ستبرومهرانگیز.......اما نیگز سگر
افکنبه و انبوه زده...
دلم گرفته بود و هنوز لیکن در جستجوی نشانی از او...به راهروی سفیب گشگادی وارد شگبیم و درآن درپگسِ جنگاو
آرای سردارملی وارد سالن بزرگی که دو تکه ی ممود برهم داشت و از لحظه ی اول می دیبیم که مبل های درشت
با روپوش سفیب سراسر پای دیوار ها کنار یکبیگر رراردارنب و جناو بسرمت افزودو با دست چگپ ازروی دو مبگل در
انتهای تکه ی ممود به ورودی اتا با حرکتی تیز روپوش هارا برداشت و آنهار در پشت خود پنهان کرد و:
گ بیفرماییب...بیفرماییب روپا وانسسین خَستَه میشین...هم اکنون جینابی سرداری میللی تشریف فرما میشن...
و برای اولین بار لبخنبی چهره ی گردوبزرگ اورا فراگرفت...مهمان نوازی؟...و از اتا بیرون رفت...
باز من وفتحی از نگاه بیکبیگر احتراز می کردیم...گویاآنروز برای ما یک رنج شرم آور در تقریگر زنگبگیمان بگود...سگر
بزیر داشتیم و در انبیشه ای با خود می جنگیبیم...و من گویا در یک خمءِ تن ررار گرفته بودم...اما هردو یک امیگب
داشتیم...بزودی افتخار دیبار پسر ستار خان را ببست می آوردیم...
جناو آرای سردار ملی باگیمس های شربت بر یک سینی وارد شب...و در تعارف با ورزیبگی تحسین برانگیزی سینی
را روی دست های فربه و بزرگش می گردانب...نشان از تمرین مهمانباریِ کثیرالجم ...
باز رب سامتی گذشت ...و ناگهان جناو آرای سردار ملی با انبام فربگه و کشگیبه ای ،بگا سگینه ای پگر بگاد و گردنگی
افراشته ،در حال یکه چشمانش به سقف سو داشت اگرچه سقف را هم حتی نگاه نمی کرد از در بگبرون ظگاهر شگب و
خبردار ایستاد و با صبای بلنب تر از پیش و بسیار محکم گفت:
گ جیناو سرهنج سرداری میللی...تشریگگگگگگگگگگگگف فرما می شون...
وبایک لرز و گردشی در صبا که آنرا شکوهی و آهنگی با ابهت می داد...
درایقی گذشت و ما که برپا خبردار ایستاده بودیم می توانستیم حالت مسخره ی جناو سگردار ملگی جگوان راخگوو
ببینیم ...او دست راست خودرابه سمت مبل بزرگی کشیبه بود که در روبروی مگا و امگا تقریبگاَ سیصگب متردورتررگرار
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داشت...باالخره دیبیم که او ببون اینکه حرکت آنرا تغییر دهب...با تمام ببن...حیرت انگیزا....با یگک احتگرام مجیبگی
خم شب و در آن پیرمردی با انبامی درشت و لیکن خمیبه وارد شب و ببون اینکه بما بنگرد بسمت مبلگی رفگت کگه
معلوم بود همیشه دربرابر مهمانان برآن می نشینب من تاو ازدست دادم و بسوی او پیش رفتم و به زانگو بگرزمین تگا
خوردم و پس در پیش پای او بر زمین بوسه زدم...و احساس کردم که مهبی این کار مرا زائب میبانب...از حرکت انبام
او احساس کردم...او به پیرمرد نزدیک شب و با او دست داد و سرش را کمی بریش او خم کرد......
پسر ستار خان همان جلو بر مبلی نشست و با دستمالی تقریباً سریب که از جیب مبا بیرون آورده بود(او مبا بگر روی
کت و شلوار معمولی ببرداشت)اشک چشمان خود را زدود و بمفاصله در حالیکه ما هنوز سیصب متری را که بگرای
استقبال اواز میزی که شربت هایمان بر آن ررارداشت دور شبه بودیم بازنریموده بودیم بسخن آغاز کرد:
گ بعله...من دوازده ساله بودم....که البته پبرم رهرمان بود...که ملی آرا نوکر
پبرم مرا به نزد پبرم آورد که بر اسب خودش پبرم سوار بود و برای کار های رهرمانی آمگاده بگود وپگبرم بگه جنگ
دشمن خونخوار می رفت...پبرم مرا بوسیب و از مگن خگباحافظی کگرد...بلگه پگبرم رهرمگان بگود و رهرمگان بزرگگی
بود...رهریمان مللی بود.......و من پسر بچه بودم...پبرم را دیگر نبیبم...ملی آرا مگارا بگا مگادرم و خگواهرانم و همگه ی
خانواده از تبریز بیرون برد و در دهی زنبگی کردیم ..آنقبر زنبگی کردیم تا خبر آمب که پبرم که رهرمان بود شگهیب
شبه است...اینست که دیگر چیزی بخاطر نبارم...آرایان برای موصگاحبه تشگریف آوردنگب؟از طگرف تلویزیگون میللگی
تشریف آوردنب؟بله من خاطره ی زیادی نبارم...بَچهَ بودیم دیگه..حاال هرچی جینابعالی سوئال اگگردارن بفرمگایَن...بگا
کمال میل جوابشان را میگیم البَتَه...
او از ما سوال می کرد اما خااو به سوم شخص جم ...چه بایب می کردیم....او دوباره دستمال از جیب بیرون آورد و
اشک چشمان پا کرد...ماهم که هیچ جوابی نمی توانستیم ببهیم...شرم و خمء درون هردوی ماراانباشته بود...گویا
هم درکابوس بیخودی با خود کلنجار می رفتیم...هردو ساکت بودیم و من خود را سرزنش می کردم از اینکه زمین را
در برابر او بوسیبه بودم...او هم که اصمٌ در انتظار جواو ما نبود...
من البته آماده ام که موصاحبه کنیم...و خباونبگار مالم شاهب است که او...ابوی بزرگوار...پگبر مگا رهرمگان
ملی بلکه هم سردار ملی بود....و البته خباونبگار مالم حفف کنگب املیحضگرت را کگه البتگه مگارا در همگان بچگه کگه
بودیم...پبر این املیحضرت ببرجه ی سرهنگی موفتَخَر کرد...
همه چیز روشن شب...ما می دانستیم که او درجه ی سرهنگی دارد اما...نمی دانستیم چگونه و چرا؟......حال همه چیز
روشن شب...
در رتل ستارررچه داغی رهبر کبیر انقمو و انقمبیون همراهش در تهران در پار اتابک تروریست ضب انقمبی ارمنی
یررم خان داشنا از رهبران حزو ناسیونالیستی فاشیستی داشناکسیون ارمنستان و اولین رئیس پلیس ایران بیاری
فرمانبه ی فوج رزا بریکاد سلانتی محمب ملیشاه راجار رضا خان میرپنج مشهور به رضاخان شصت تیرو رضا خگان
رلبرو بویژ ه بعبها شهره به املیحضرت ربرربرت رضاشاه پهلوی شرکت داشگتنب فتحگی بمگن اشگاره کگرد و هگردو
برخاستیم و تازه متوجه شبیم که همان سکوت کریه که با صبای جیغ و غال دخترکان ژرف تر می شب برپاست و از
پنجره بزور خود را ببرون و بسمت گوش ما میفشرد...
ببستوررضا خان مسلسلچی (و غباره بنب معروف دیویزیون رزا ) لقب سردار ملگی کگه روزی مگردم در یگک انجمگن
انقمبی در تبریز برای ستار خان گزیبنب (وهم برای بارر خان لقب ساالر ملگی را بجگای نگام خگانوادگی او برگزیبنگب)
 البته متوجهی که اين يک اقراق دراندازه ای طنزآلود است...
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ازینرو فرزنب او و نوه ی او نیز سردار ملی نامیبه شبنب و به فرمان مااع ایشان بفرزنب سگتار خگان از همگان کگودکی
درجه ی سرهنگی در ارتش ایران دادنبواو را از همان کودکی(در سیزده سالگی ) به تریا آلودنگب و بگا مهگر بسگیار
معتادش کردنب و البته شایب از نوشته ی من روشن است که پهلوی و ضب انقمو چگه بمئگی بگر سگر ایگن خانگبان
ارجمنب آورده است...وتاآنجاکه من می دانم..تنها دختر ستار خان و نور الگبین فرهیختگه فرزنگب اوحیثیگت انقمبگی و
مردمی ستار کبیر را واال نگهباشته انب...درود برآنان....
ورتی رفیقمان آرا رسول را دیبیم...هرسه...ساکت بودیم...نگفته همه چیز بین ما روشن بود و من و فتحی درآن روزها
و سرس هم هرگز درباره ی آن دیبار گفتگو نکردیم...
روزی به باغ بزرگ شاهگلی تبریز رفتیم...آبکنب بزرگ معروفی در آن است که در میان آن رصر نقلگی کگوچکی گویگا
برای یکی از معشوره های یکی از رجرها و گویا مظفر البین میرزا برپا شبه بوده است که هنوز برجاسگت...ایگن رصگر
نقلی که هشت بَر است و در میان آو یک زیبائی ویژه دارد...در وار در بَرِ شمال غربی باغ ساخته شبه است و بنگام
رصر شاه گلی مشهورست...
باغِ بسیار بزرگ  ،گویا درسمت شمال تبریز رراردارد و اینسو و آنسویش پیبا نیست....من نتوانستم به تحقیق یگا بگه
تخمین مقبار شجرو گل و مل و گیاهی که بانوی رجر برای تنفس و ارضاءِ حس زنبگی و شادمانی وزیبائی خود نیاز
داشت چقبر میبوده است ...رفت و آمب با اتومبیل در آن باغ که شاه گُلی نامیبه می شود آزاد بود و در آن هر خانواده
یا گروه گردشی می توانست آنقبر گردش کنب تا گوشه ای دنج بیابب و بساط گردشی زنبگی را برا کنب...ماهم چنین
کردیم...کنار یکی از خیابان هارا انتخاو کردیم که رفت و آمب در آن زیاد بودو می توانستیم با مردم حشرونشر داشته
باشیم....
روز بود و رفت و آمب بسیار زیاد و ما تا ظهربه تماشا پرداختیم(وگهگاهی هم من به طراحی مشغول شبم که بهترین
طرزیست برای من که بتوانم به مردم نگاه کنم)...ظهر دیبیم از هر سوئی ...بوئی...بوی کباو و یگک سگکوت مقگبس
گرسنگی تحریک شبه از بوی کباو همه ی باغ را فرا گرفت...من و مهبی چیزی تهیه نکرده بودیم...هاج و گرسنه (و
آنهم گرسنگی ناگهانی و بی رحم)به اینسو آنسو نگاه کردیم و مردان را دیبیم که به باد زدن منارل و زنان را دیبیم
که به آماده کردن وسائل الزم سفره مشغولنب...و هردو با دیبن سبزی خوردن و گوجه فرنگی های بسیخ کشیبه و در
انتظار کباو شبن یک احساس بببختی و حتی دیوانگی بشمان دست داده بود...مهبی گفت:
گ اِنقبر رشنگه که آدم دلش می خواد جای گوجه هاکباو بشه...
گ منکه کباو شبم...
مشغول کباو شبن بودیم و گرسنه که....که.......ناگهان سعیب سلاانرور را دیبیم که با جستی چست از روی باغچه ی
کوچکی که در پیش ما و بین ما ررار داشت بسمت ما پریب و ...یک یک ما را بگه مشگق بزرگگی کگه همیشگه نسگبت
ب بوستانش در دل داشت در آغوش گرفت و فشرد و بوسیب و البته مهبی فتحی را بیشتر و بگا او دلگگرم تگر کگه یگار
پیشین بودنب ....دیبار او آنقبر غیر منتظره بود که مجال سخن نمییافتیم و بوسه و یکبیگررا در آغگوش هگم فشگردن
حتی وحشیانه بود...ما میبانستیم که اورا دستگیر کرده بودنب و میبایستی او در زنبان می بوده باشب و در میان بغض
 جمعِ من در آوردی منقل

 در کُردی منظور بهِمان است
مهدی فتحی و من () | .2

78

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

ممیق و حِق حِق گریه و رهقهه ی خنبه و نفس و تنگی نفس معلوم شب که درست سه روز است که از زنگبان آزاد
شبه بود:
گ همین پریروز اومبم بیرون...و فوراٌ بمادرم گفتم بریم بگردیم...بریم تبریز و شاگلی....
گ مادر کجاست؟
گ اونارف ها...بایب پیباش کنم...من ده دریقس که برای شما ها دست تکان
می دم و صباتون می کنم...حواس هردوتون پرت بود...کجابودین؟
مهبی با صبای خش دار و حسرتبار وکمی به ممب بمتر گفت:
گ رو منقل کبابا....
و همگی به رهقهه خنبیبیم...سعیب دستش را روی شانه ی مهبی گذاشته بود و با شادی بی پروای همیشگگی خگود
می خنبیب...که مردی بما نزدیک شب و با لهجه ی آذری اما بکمم فارسی (و او نیز با خنبه ی بسیار شاد) گفت:
گ بفرمائیب سر سفره...یک استکان با ما نوش جان کنیب...
سعیب فوراٌ موضوع را در کرده بود اما مادوتن...ما نمی فهمیبیم او چه می گویب....برای ما رابل در نبود که او ما
را به خوردن نهار دموت می کنب...ونه که انتظار نمی داشتیم...بلکه حتی انتظار هم می کشیبیم که کسگی مگا را بگه
یک راضی پر از ریحان وسبزی و کباو دموت کنب...و ناگهان:
گ بفرمائیب دیگه...سرد می شه دیگه...
و برای ما همه چیز روشن شب...بهترین کبابی که تا آن روزخورده بودیم و پس از آن خوردیم....امگا سگعیب مارابگبرود
گفت و خواست که در مصرِ خنکا یکبیگر را باز ببینیم که مادرش بتوانب گرما را تاو بیاورد....و آن مگرد آذری کگه او
نیز سعیب نام داشت و همسرش که شعله و همه ی خانواده اش...پیر و جوان از رفتن سعیب اظهار دلگیری کردنب....
در مصر دیبار دیگری با سعیب و مادرش داشتیم...آنها یک سبب بزرگ غذا و میوه و نوشگابه بگه همگراه داشگتنب(...آن
خانواده ی آذری که می توان امضای آنرا نمونه ی مردم آذربایجان شناخت رفته بود) و سعیب با خنبه ی زیبای خود
بصبای بلنب می گفت:
گ آمبیم به گرسنه ها کمک کنیم...
و مادرش:
گ آخ این چه حرفیه؟خجالت بکش تورو خبا...
و او نیز می خنبیب...ما هردو دست نازنین او را بوسیبیم و او چهره ی مارا ومهبی را به آغوش فشرد...
مادر در کنار اتومبیل بر پتوئی نشست و مشغول به آماده کردن سفره ی غذاشبو ما...مهبی پیشنهادکرد:
گ بریم چرخی بزنیم...
به سمت تره ی سنگی مظیمی که خودی می نمود رفتیم...در هر گردشی به گِردِ مظیم تره به سمت باال پناهگاهی
در برابر آفتاو میبیبیم که در آن جمعی بویژه از پسران جوان و در برخی ازدختران جوان را دیگبیم کگه سگرودهای
میهنی فارسی و بویژه آذربایجانی می خوانبنب و گهگاه می شنیبیم که برخی از جمله های سرود را با صبای کمتری
ادا می کردنب....و آن جمله ها انقمبی و ملیه استثمار وزنبان بود(....من و مهبی با خواننبه ای آشنا بگودیم کگه آذری
بود و گهگاه شبه بود که این سرود های انقمبی را بخوانب و برای ما ترجمه کنب)ما بوجب آمبه بودیم و می خواسگتیم
که همراهی کنیم...اگرچه نمی توانستیم...برخی از جوانان اگر ما ببیشان نزدیک می شبیم سکوت و چهره دُژَم مگی
کردنب و ما را ببینسان از خود می رانبنب...
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ما چهار تن تا نیمه های شب در کنار هم بودیم...سعیب و مادرش بما ببرود گفتنب که می بایستی مگی خوابیبنگب تگا
برای سفری که فردا در پیش داشتنب آماده می بودنب...
پس از آن سکوتی و بعب من اشاره کردم که:
گ این مردم نمیباننب من در کنار چه کسی گام برمیبارم...
مهبی فتحی برگشت و با یک ژست تئاتری آشنائی گفت :
گ که مثم جناو آرای ایوان ایوانویچ محترم کنار چه کسی گام برمیبارین؟...
و در ادای آخرین کلماتش انگشت اشاره اش را بسوی من گرفت و چهره اش را تا مضمت لبان پنهان در زیگر سگبیل
پرپشتش جم کرد و سرشرا به مممت سوال تکان داد.و تکرار کرد:
گ کنار چه کسی....؟هان..
و باز انگشت اشاره اش را بسمت من نشانه رفت و به تهبیب تکان داد و مظمت صورتش را
باز تا مرز لبان پنهانش جم کرد که یک بیان نفرت بود و سرشار از فروتنی...سرشار ازفروتنی....و من از خنبه و شرم
نمی توانستم کوچکترین کلمه ای را بیان کنم...
روز دیگر به رنادی رفتیم و از رفیقمان خواستیم که ما را به رهوه خانه ای ببرد که در آن ماشق ها می نواختنب و می
خوانبنب ...ما می دانستیم که فقط در یک رهوه خانه در تبریز و فقط یک گروه ماشگق هگا هنگوز مگی سگرایب و دیگگر
ازبیشمارِ آنها در تبریز نشان زیادی نیست...
او دلی به آن نباشت...بعب آنرا در کردیم...
او نشانه بما داد و رهوه خانه را یافتیم ...پشت باغ شهرداری در خیابان پهلوی می بوده است...هگردو وارد رهگوه خانگه
شبیم که مردم زیادی در آن جم نبودنب...هنوز مانبه بود تا ماشق ها بیاینب...و کسانی که نشسته بودنب وکسانی که
وارد می شب نب ما را به ناراحتی می نگریستنب...چیزی نگذشت که دیگر جای نشستن برای کسی نمانب...
باألخره رهوه چی که البته با یک دلگرفتگی دو چای زیرو بر ما منت نهاده بود از ما پرسگیب بگرای چگه آنجگا نشسگته
ایم...ماگفتیم:
گ برای ماشق ها...
گ ماشق ها شایب نیاینب...غذا نمی خوریب؟
و ما تقریباٌ دو سامت بود که در انتظار بودیم و موضوع هنوز دستگیرمان نشبه بود...
گ چرا...می خوریم...دو تا دیزی...با پیاز مفصل...
لبخنبی جلی بر چهره ی رهوه چی درخشیب....و اما در همین لحظه ماشق ها وارد شگبنب و مگردم کگه دیگگر جگای
نشستن هم نباشتنب یاشاسین...یاشاسین محموت...یاشاسین گول آرا...یاشاسین سَحمَت آرا...فریاد می زدنب و آنها اما
صاف به ما دو تن خیره بودنب و حیرت زده و کمی دلخُرد ما را می نگریستنب...ما غریبه بودیم برای آنان...
یکی از آنان سازی در دست داشت و یکی دف کوچکی و دیگری دو نای...
هنگام که آنها می خواستنب بنشیننب همه به احترام ایشان برخاستنب و ماهم همچنان...و من دراینجا دانستم که سگه
چاهار پایه که بررویشان تشکچه ی کوچک و نرمی کوبیبه شبه بودویژه برای ایشان بگود و کسگی حتگی تمگایلی بگه
نشستن بر آنها نشان نمیباد...
 زنده باد محمود...زنده باد گُل آقا...زنده باد زحمت آقا
 بنظر من دلخورد تلفظ درست دلخور است
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آنها به آرامی حرکت می کردنب و با هیچ کس سخن نمیگفتنب و فقط با رهوه چی نگاه های پرس و جو و سرزنش رد
و ببل می کردنب...ما تکلیف خود را نمی دانستیم در حالیکه بتبریج احساس کرده بودیم که این هوای سنگین بخاطر
حضور ما در آنجاست...
بمخره رهوه چی نهارِ مارا آورد که اگر زهر می آورد بهتر بود...و اینرا مهبی گفت....به هولناکی و خوف یک جنایگت
بود آن چه که ما برای خوردن آن آبگوشت زهر مار میبایستی بخود تکان میبادیم....صب چشگم سگاکت و بگی نگور و
غریب بما دوخته بود و از همه ی آن خوف انگیزتر...نگاه آن سه ماشق بود که درست روبروی ما و خیره بما بود...
سامتی در این برزخ و بیچارگی ما گذشت...من هرگز خودرا آنقبر بیگانه احساس نکرده بودم و بعب ها کگه از مهگبی
پرسیبم...او هم همین احساس را می داشته است ....سامتی در این برزخ و بیچارگی گذرانبیم...هیچکس سخنی نمی
گفت وهمه به ما دوتن می نگریستنب و ما تاو می آوردیم....شنیبن موسیقی ماشق ها آنهم آناگور کگه در برابگر تگو
بنوازنب...آرزوی چنبین ساله ی ما دو تن بود...
ماشقها سر بهم آوردنب و پچرچه ای کردنب و برخاستنب ...تکانی باألخره در جمگ ایجگاد شگب و ماشگق هگا سگاز هگارا
بردست گرفتنب و پنجه ای و نفسی گرفتنب و ناگهان با یک آهن باور نکردنی آغگاز بنگواختن کردنگب....آهنگ مگرغ
سحر...و چنان با شیوائی که ما هردو رلبمان می لرزیب...رلبمان می لرزیب...میخکوو شبه بودیم...ما بارها این آهن را
با ساز لافی و ملیزاده و صبای ناصح پور و صبای خودمان که به جمگ مگی خوانگبیم و بشگور مگی آمگبیم شگنیبه
بودیم...چنین نوازشی آناورکه آنهابرسازمی دادنبهرگزنبیبه بودیم وچنان نغمه ای که برمی خاست نشنیبه بودیم...
میبانی چه بمئی بر سر ما آمب؟ ...ما در اوج لذت بودیم که آنها هرسه باهم به لهجه ی بسیار فشگرده ی آذری امگا بگا
واژه های فارسی که معلوم بود برای ادای آنها تمرین بسیارزیادی کرده بوده انب و به آهنگ مگرغ سگحرِ بیچگاره آواز
خوانبنب:
زینبَه بووَد...شاهی شاهان
تا اببِالبهر...بیمانب جوان
نشکنب او...پایی تختش
زینبَه باد شاه...
زینبه باد شاه...
مهبی نگاهی سرزنش بار و تلخ بمن کرد(چون من همیشه اصرار کرده بودم که ماشق هارا ببینیم)و مگن شگرمزده و
گزیبه ی افعی...سر بزیر افکنبم...
ما برخاستیم ...ده تومان بروی میز انباختیم و با خاری در دل از آن رهوه خانه خارج شبیم....فقط در راه بازگشگت بگه
تهران بود که در باره ی آن گفتگو کردیم و پذیرفتیم که آنها حق داشتنب و همه ی رفتارشان کاممٌ مناقی و درست
بوده است...آنها کاری بر ضب ما نکرده بودنب...و حتی دریافتیم که آنها ضب شاه و استبباد احمقانه و خونین شاه بودنبو
با هشیاری انقمبی درحب در خود از خود و مردم وادامه ی مانبگاری آنقهوه خانه محافظت می کننب...و ما پگس از
آن از آن دیبار بسیار خرسنبشبیم وخرسنب مانبیم...بعب از آن هم از رسول آرا شنیبیم که برای ایشان بیگانگی مگا
مورد ضن بوده است و نه فارس بودن ما....که حتی اگردر آنروز یک آذری بیگانه هگم در آن رهگوه خانگه حضگور مگی
داشت ماشقها همین رفتار را می داشتنب.....
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ساوا  در تبریز با چنگالِ هرروز تیزتر  ،مردم را می دریب....
ما دریافتیم که رفیق ماآرارسول برای یک پژوهشی می بایست به سفر می رفت و نیزبعبها دریافتیم کگه او پگژوهش
برجسته ای در دو هزار صفحه در مورد بابک خرمبین بانجام رسانبه...ومن در سفر سال پیش بگه ایگران(درمردادمگاه
 )9310دریافتم که پژوهش او برایان رسیبه بوده است و اوخود نیزچنب سالیست که از جهان رفتگه اسگت....مگن آرزو
می کنم که پژوهش او روزی منتشر شود...
مهبی روزی درزمستان سال 9341دست مرا گرفت و به نزد سیاوش کسرائی برد...بعگب از ظهگر دلگیگری بگود...هگم
اینکه یک پائیز زشت دیگر آغاز می شب...هنوزدرد کشتار بزرگِ سیاهکل ببست راتل مردم محمب رضگا پهلگوی کگه
بنام شاه حکومت می کرد بر مردم ایران تازه بود...خانه ی کسرائی  ،روبرو در انتهای یک کوچه ی پهن بود...همسر او
در رابروی ما گشود...با صمیمیتی بویژه با مهبی پرس و جوی حال و احوال کرد و ما را به اتاری در گوشه ای از خانه
هبایت کرد ...و در راه گزارش داد که سیاوش بشبت سرما خورده است و اینست که در اتا خواو بستریست...
سیاوش در تختخوابی بموازات ورودی اتا  ،خود را گرم پوشانبه بود و مینکی بر نو
چون در انتظار ما نبود چشم ازکتاو بر نگرفت و پرسیب:

بینی داشت و کتابی دردست و

گ کی بود دم در...
مهبی با لبخنبه ی با حیای زیبای خود که در پس سبیل پر پشتش نهان بود و با شوخی طنز
آمیزی گفت:
گ س ِ رامی شبه ایم...؟
و بر کلمه ی رامی شبه ایم تکیه ی ای با کشش داشت که طنز را به شوخی نیز ببل می کرد...و این لحن همیشگی
او بود هنگام که طنز و شوخی را می آمیخت...
سیاوش کسرائی از شنیبن صبای مردانه و آشنا اما غیر منتظره جا خورد و با مهر پُری رو بما گشت و :
گسمم سمم...درود بر تو...فتحی جان...درود برتو...بیا بیا
و خود را کمی کنار کشیب که مهبی بتوانب بر لبه ی تخت بنشینب...و مهبی بسمت او رفت که اورا در آغوش کشب و
ببوسب:
گ آخ نه واگیر داره...
گ ما همه چیز رو از شما وا گرفتیم ...اونوخت اینو از ما دریغ میکنین؟...این هم چیزیه که دریغ کنین؟...
مهبی رو بمن بسؤالی اضافه کرد:
 سال ها پیش از آن(که جوانک چهارده پانزده ساله بودم) مجموعه یِ سگ رامی شده ايم گرگ هاری بايد ......را در کتابخانه ی پدرم يافتم و
برداشتم و در پنهان خواندم و ديگرهم بازنگرداندم وهمیشه آن را در برابر چشم يا بر ذهن داشتم...و شنیدن ناگهانی آن از دهان مهدی با آن طنز
زيبائی که در لحن صدا داشت در راهروئی که بسوی شاعر آن میرفت مرا مست کرد....خود اين شعر مرا جاويدان مست کرده بود....
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گ بله؟...
مگگنهم خنبیگگبم و بگگه تأسگگی از مهگگبی بسگگمت او رفگگتم و اورا بوسگگیبم...و پگگس هگگردو در کنگگار تخگگت بگگر صگگنبلی
نشستیم ...گفتگو بسیار معمولی و سرس در مورد سیاست نفت شگاه در ُاپِگک گذشگت و بتگبریج اوجگی بگه سیاسگت
ممومی دنیا برداشت و اینکه انقمو اگر در ایران درگیرد حتماٌ شکل ضب امرریالیستی خواهب داشت...و ایگن گفتوگگو
سه چهار سال پیش از انقمو بود....مثل یک پیشگوئی شگفت آور بود....
من جابجا می شبم...انتظار داشتم در حضور او  ،گفتگو بیشتر از هنر باشب بویژه که من جوان بودم و تشنه ی بحگث
درباره ی هنر...اما این رفتار آن دو برای من آموزشی بود سازنبه و انبیشه برانگیز...کسرائی اما پس از سکوتی گفت:
گ شعر آخرم هم امروز تموم شب...اونو برای شما میخونم...بخصوص که این
که اصمٌ حرف نمی زنه...

دوسگگت جوونمگگونم

و با صگبای زیرامگا بعلگت بیمگاری خگش دارش شگعر سگیاهکل را خوانگب ...آن شگعر...در سگوگ سگیاهکل...ازدهگان
شامر...ودارای غنای احساس...وغنای شناخت...بسیار انبیشیبه وکارشبه...
او...درمیان شعرگریست...اشک از چشمانش جاری شب و سکوتی کرد و باز با صبای گرفته تر ادامه داد...وباز گریست و
اینبار مهبی هم گریست...و من نیزپی از او...
همسر کسرائی وارد اتا شبو بی تفاوتی به آنچه می گذشت دربرابر ما شربت در سینی تعارف کرد...
چنب ماه پس از آن باز با مهبی فتحی ببیبارکسرائی رفتیم او می خواست اورا به دیبار کار های من دموت کنب و لذا
با هم به سازمان مسکن...اداره ای که کسرائی در آن کار می کرد رفتیم...
شگفت انگیز بود...دیبن کسرائی در آن حال و روز برای من شگفت انگیز بود....در اتا بسیار کوچک وحتی کوچگک
تر میز بسیار کوچک تری پس از ورود درسمت راست ررارداشت که در پشت آن انبام معمولی کسرائی بسیار بگزرگ
می نمود....بخاطر نبارم ما دوتن نیز چگونه در آن اتا جای گرفتیم...اما جای گرفتیم و بخاطردارم که بر صنبلی ...بر
دوصنبلی نشستیم...
آن کسرائی که من در نزاری بیماریش دیبه بودم بیشتر بمن نزدیک بود تا این یک که با لباسگی بسگیار شگیک و بگا
کراواتی چشمگیر و با چهره ای برافروخته و صیقلی در برابرم ررارداشت...در خود نشگانی از آنکگه مگن مگی شگناختم
جستجو می کردم...نه نمی یافتم...نمی دانستم چه کنم...هنوز کممی رد و ببل نشبه بود کگه زنگگی در کنگار میگز او
بصبا درآمب ...و کسرائی به محض شنیبن آن بر پا جست و خبردار ایستاد و با یک شقی و رری چنبش آور بگبون آن
نگاه پر مهر و کمی خمار از بیماری و با سرمت فو العاده از ما مذرخواهی کرد و رفت...او پوشه ی بسیار تمیزی نیز
در دست گرفته و زیر بغل میفشرد ...از اتا خارج شب...من هاج و واج مانبه بودم ...چیزی نمی فهمیگبم...بگه مهگبی
روی کردم و با نگاه از او پرس و جو کردم...او بی تفاوت بود...اما احساس می کنم که خود را سرزنش می کرد از اینکه
مرا در اداره ببیبار او آورده بود...
گ بعباٌ تلفن می کنم...
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کسرائی گفت و رفت...ما برخاستیم و از اتا خارج شبیم و از اداره نیز....و هنوز من مات و مبهگوت بگودم...او منشگی
مبیر کل سازمان مسکن بود...من اینبار رو به مهبی گفتم:
گ گرگ هاری بایب...
البته بعب ها کسرائی ببیبار پرده های مشروطه بخانه و آتلیه ی من آمب...و نه تنها این بلکه بسیاری دیگر که در پس
آن روزها و سالها رخ داد...که در جای دیگر از آن می نویسم...
مهبی همیشه از به آذیگن(محمگود امتمگاد زاده) بگه نیکگی و بگا احتگرام سگخن مگی گفگت و یگک ابهتگی او بگرایش
داشت...هرباری از او سخنی در میان بود...
یکی از رخباده ها این بود که به آذین دستگیر شب و من سبب آنرا بخاطر نمگی آورم...اگگر چگه در دیکتگاتوری شگاه
سبب همان انسانیت و مبالت خواهی و ضبیت با دیکتاتوری می توانست باشب...مهبی سراسیمه بنگزد مگن آمگب و از
د ستگیری او خبر آورد و گفت خانه ی به آذین را نیز زیرو رو کرده انب و مهبی در یادداشتی از او خواسته بود که به
خانه ی من برای دیبار کار هایم بیایب...و بمن توصیه کرد چاره ای برای پنهان کردن کارهابیابم که در آن روزگگاران
من بسیاری پرده ها با محتوای سیاسی ضب دیکتاتوری شاه و هم پگرده ای از امگبام خسگرو گلسگرخی نقگش کگرده
بودم...و من نمی دانستم چه بایبکرد...سالِ  9354بود و ما در میبان ثریا زنبگی می کردیم...من نمگی توانسگتم کگار
هایم را پنهان کنم...برایم ممکن نبود...ونیز هراسی هم نباشتم و ای چه بسا مایل بودم دستگیر هم بشگوم و از تگوی
سیاه چالهای های همایونی هم خبری بیابم...به هرصورت مارا دستگیر نکردنب...چنبی بعب روزی مهبی ببیبنم آمب و
از یک جنبش مالی هنرمنبان ونویسنبگان و روشنفکران برای آزادی به آذین از زنبان تعریف کرد...نامه ای که گویگا
متن آنرا سیاوش کسرائی نگاشته بود تهیه شبه بود که در آن خواسته شبه بود که به آذین ببون ورفه آزاد گردد...هر
کسی می توانست و بنظر من ومهبی می بایست آنرا امضاء کنب...یک نسخه هم مهبی داشت و آنرا به نزد هنرمنبان
و نویسنبگان و شامران می برد که امضاء کننب و در این کار هیچ پروا نمی کرد وادما کرد که درآنروز فراموش کگرده
بود که برای امضاء من به همراه بیاورد و رول داد که سرس آنرا بهمراه بیاورد...اما هرگگز نیگاورد و گویگا دلگش نمگی
خواست من نامی در این جریان داشته باشم واین برای امنیت من بود...
امااز رخباد مجیبی سخن گفت...بایب خاطرنشان کنم که امضاء این نامه بیشتر مگی بایسگتی از سگوی نویسگنبگان و
مترجمان انجام می گرفت و این بود که مهبی بیشتر به سوی آنان می رفت اگرچه او خود هنرپیشه بود.
یکی از مترجمان و نویسنبگان ونامباران روشنفکردر آن روزگار  ،مصافی رحیمی بود...و مهبی با یک شوری بنگزد
او رفته بود...امضای او اهمیتی داشت...اما اوبخواری گفته بود:
گ من که نویسنبه نیستم...یه چیزهائی نوشتیمو بیشترشم ترجمس...ترجمه کردیم و تموم...امضای من کاروخراو تگر
هم می کنه تازه و...و...
وسرس با فروتنی بسیار و اظهار کمال احترام به به آذین:
گ بعله ایشان سرور ما هستنب و نبایب ایشان را با نبانم کاری و هیجان انقمبی بخار
بیشترانباخت...ای بابا....ما کی هستیم؟
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مهبی با لبخنبی شرم آگین  ،سری تکان می داد...او بر اثر مادت همیشگی شانه ای به دیوار تکیه داده وشانه دیگگر
بریش آورده...آرنج بر زانو وسامب کشیبه و دست آویزان و انگشت کوچک جبا از بقیه...نشسته بود...غمی بر همه ی
وجودش داشت...و من می انبیشیبم...هنرپیشه ای با شهرت او زنبگیش رابخاطر نویسنبه ای کگه ببشگمنی بگا شگاه
شهره بود بخار می انبازد و نویسنبه ای که بنظر من کارهایش در نهایت در تأئیب حکومت سرمایه داری وابسگته ی
شاه بود از اینکه مورعیتش به خار نیافتب از امضاء نامه ی خواست آزادی او اِباداشت...من هنوزازاین مگاجرا نیشگزخم
دردمنبی برسینه دارم...
بحثی با هم کردیم و موضوع هم این بود که بسگیاری از متگرجمین و روشگنفکران کگه البتگه خگود پایگگاه طبقگاتی
مشخصی دارنب در رونب زنبگی ،کج و کُوله زیاد میرونب...باال و پائین هم...اما دوروئی و نا مردمی چیز دیگریست...
به آذین پس از چنبی از زنبان آزاد شب و یکی از اولین کارهائی که کرد دیبار ازمن و پرده های من بود(چون مهبی
فتحی از وی خواسته بود)اوبایکی ازدامادهاودخترش آمب...کوچه پس کوچه های میبان ثریا...انتهای گرگان...در طبقه
باال من کارگاه خود را برا کرده بودم...
انقمو مشروطه اساس کارم بود...پرده هائی که بزرگی آنها در تاریخ نقاشی ایران بی نظیر بگود....امگبام پسگران ملگی
مسیو ببست محمب ملی میرزا...شب مگرگ سگتار خگان...چاپخانگه ی مخفگی...حملگه بمگردم کگه خانگه هایشگان بگه
سنگرانقمو تببیل شبه بود...گفتگوی حیبر افشار با کارگران چوو بری...گفتگوی حیبر افشار با ستار خان ...حیگبر
مماغلی در مخفیگاه مرکز غیبی و بسیاری دیگرواما به آذین در بین طراحی های من یک نقش آبرن از یگک مگاهی
را پسنبیب و کنار گذاشت ...شایب باز حفف من در برابر ساوا که هرچنبروز یکبار بگه خانگه ی ایگن انسگان مبگارز و
شکوهمنب هجوم می آورد...
ماجرا را پس برای فتحی تعریف کردم...او که هنوز از دیبار اواز کارهای من خرسنب بود و با یک شادی در انتظار ببه
بستان پر مایه تری بین به آذین و من بود...دلسرد شبو سکوت سنگینی بخود داشت...پس گفت که به آذیگن اصگوالٌ
انسانی سرد و سخت گیر است ...وشایب هم میخواسگته اثگری ارزشگمنب و چشگمگیر از تگو در خانگه اش نباشگب....امگا
بهرصورت یک دلگیری در من باری مانب و سالها مرا مذاو داد...و مهبی فتحی بار ها مرا دلباری داد وهمیشگه بمگن
گوشزد میکرد که نبایب دلگیر باشم و من دیگر نبودم...
اوگفت ورتی محموددولت آبادی داستان گاواره بان رابرایان نوشت آنرا برای نقب به به آذین سررد(می توان فهمیب که
چه احترامی در این کار محموددولت آبادی به به آذین نهفته است)...
پس از چنبی که دولت آبادی بنزد به آذین رفته است او برخورد سردی داشته است وحتی دست نبشگته ی گگاواره

بان را بر روی میزبسمت دولت آبادی سرانبه و اضافه کرده است که گاواره بان کاری ساده و کم ارزش است...و ایگن
در دولت آبادی دل شکستگی و دلخُردی بزرگی بوجود آورده بود...
من هرگز چیزی از دولت آبادی درباره ی به آذین نشنیبم...حتی روزی شب که من میخواستم وارعیت راباه را بگبانم
ورونب ماجرا را شخصا از او پرسیبم لیکن او لبهایش را بهم فشرد و کمی بجلو گرد کرد و نگاه بی مقصبی بسوی من
 البته کلمات دقیق را بخاطر نمی آورم و فراموش کرده ام...
نوشته ام شکلیست متوجه به محتوی و فحوای کالم...
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کشیب و همین...او هیچ پاسخی نباد...و بهر صورت من خود از رفتار آن شخصیت نسبت به نویسنبه ای چگون دولگت
آبادی اگرچه در برابر آن شخصیت هنوز جوان بود دلشکستگی داشتم....
درخرداد ماه وتیرماه روزهای اوج گیری انقمو...9353من نمایشگاهی در تاالر تخت جمشیب داشتم...در روز اول بگه
آذین به همراه مهبی از نمایشگاه دیبن کرد و پس از دیبن کارها گفت که بایب از تصویر این کار هگا کتگابی منتشگر
شود و گفت که کاررا به مهبه می گیرد...)...چنبروز بعب به آذین دستگیر شب...و البته نمایشگاه منهم برای چنب روزی
توریف شب...اما این دو ماجرا ربای بهم نباشت اگرچه هردو بگاهم اتفگا افتگاد...روزی پگیش از ظهگر مهگبی فتحگی
برخمف همیشه ببیبار من آمب وبه من اطمع داد که میبایستی ببیبار محمب زهرائی مسئول انتشگارات نیگل بگروم،
درباره سرنوشت انتشار مجمومه ی مکس از کارها ی مشروطه را در جای دیگرخواهم نوشت....
روزی مهبی سراسیمه بنزد من آمب و با یک چهره ی سرخ که هرگز بر او نبیبه بودم از من و همسرم پرسیب که آیگا
او یک پاکت بزرگ نامه در خانه ی ما بجا گذاشته است و فراموش کرده است...البته چنین چیگزی نمگی شگب اتفگا
بیافتب...مبتی بود که مهبی بخانه ی ما نیامبه بود...
او با یک نگرانی دردمنبی گفت که بخشی ازدستنویس کلیبر را که محمود برای باز خوانی به او سررده بوده اسگت
در جائی فراموش و گم کگرده اسگت...واو نمگی دانسگت چگه بایگب کگرد...مگن هرگگز او را آشگفته بگه اینگونگه نبیگبه
بودم...دردمنب بود و آشفته و خیال درهم و چهره دژم...از سوئی چنان سرخی برچهره داشت که من و همسرم نگگران
شبیم...اواز ما خواست که موضوع را با هیچ کس در میان نگذاریم...او مامعن بودحتماٌ کسی آنرا برداشته است...و من
هنوز باور دارم که حتماٌ کسی آنرا برداشته است وحتماٌ روزی آن دست نویس بسیار با ارزش ظهور خواهب کرد و آنهم
در چنته ی یکی ازهمین روشنفکرانِ آن روزگاران( که کم در دوروبر فتحی نبودنب).......که کم برایشان احتگرام رائگل
نبود...مهبی بب حال بود و آشفته...نه چیزی می خورد ونه چیزی می نوشیب...از درد بخود می پیچیب...تاو نباشت که
برجای بمانب...در اتا کوچک ما چنان شیری خشم آلگود بگه اینسگو و آنسگو میرفگت...و مگن نمیبانسگتم چگه بایگب
کرد...همسر من ب ه آرامی از او خواست که بنشینب و بیانبیشب که آن چنبروز پسگین بگا چگه کسگانی راباگه داشگته
است...او به احترام پیشنهاد همسرمن نشست که همان سبب آرامشی شب که یافت....
من نمی دانم که او با محمود دولت آبادی چگونه روبرو شب و چگونه این سهل انگاری خود را برای اوتوضیح داد...امگا
می دانم که این برایش وارعه ای دردنا چون مصیبتی بود...او درد داشت...من اشک اورا دیبم کگه چشگمان زیبگاو
تیزبینش را امباشته بود و نه تنها یکبار......
آن دو چون دو برادر هم خون بودنب ویک رشته ی مهرآنهارا بهم می پیوست.....ولی بگا آن اتفگا آن رشگته بگویژه از
سوی محمود دولت آبادی پاره شب که حق هم داشت...اما میشب آنرشته را حفف کرد در این زمانه ..من مامعنم کگه
مهبی فتحی تا آخرین روزهای زنبگیش از فرا برادرش محمود دولت آبادی می سوخت ...... ....محمگود روزی بمگن
گفت که مهبی انسانیست ببون احساس مسئولیت که من البته آنرا نرذیرفتم و هرگز هم نمی پگذیرم...دلیگل او ایگن
بود که مهبی بخشی از کار اورا گم کرده است...و اضافه کرد که اگرچه برایش مقبور است آنگرا دوبگاره بنویسگب...امگا
احساس اول  ،چیز دیگری بوده است...به هرصورت کلیبر با شکلی که دارد یکی از کارهای برجسته ی تاریخ ادبیگات
معاصر کشور ماست و این را از مهبی فتحی نیز شنیبه ام که البته این مر حم به زخم نیست...برجستگی کار سترگ
در گذشته میدانستم کدام بخش ناپديد شد...لیکن آنرا فراموش کرده ام....
مهدی فتحی و من () | .2
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دولت آبادیست ...من آرزو منبم درصورتی که کسی آن دستنبشته ی نویسنبه ی بزرگ مارا در نزد خود حفف کگرده
است روزی آنرا به انتشار برسانب تا کلیبر ما سرنبشت خودرا دریقتر بیابب....

بخش سوم و پایانی در شماره بعد...
شهاب موسوی زاده
33خرداد 9989ت  99فروردین 9911

***

فیلموگرافی مهدی فتحی
https://www.imvbox.com/casts/mehdi-fathi

عکسی از زندهیاد مهدی فتحی در بین دانشجویان هنر و فعالین عرصۀ تئاتر

مهدی فتحی و من () | .2
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سکانس مونولوگِ جاودانۀ مهدی فتحی
به کارگردانی مسعود کیمیایی (سال )9928

https://www.aparat.com/v/0WShH/%D88B98DA%A18D88A28D18868D88B9_%D18808D18
888D18868D18888D18848D18888DA%AF_%D88AC%D88A28D18888D88AF%D88A28D1
8868D1882_%D18808D18828D88AF%DB88C_%D18898D88AA%D88AD%DB88C_%D188
98DB88C%D18848D1880_%D88A28D88B18D88AA%D88B98D88A28D88B6_%DB%B98D
B%B98DB%B28DB%B8

در سکانسی از فیلم "امتراض" ،حسن دربنبی (مهبی فتحگی) بگرای آزادی امیرملگی (داریگوش ارجمنگب) از زنگبان
گُلریزان گرفته و جممت و مباراتی را بیان می کنب که سالهای سال است در زبان مردم می چرخب.
این سکانس همزمان با موزیکِ متن مجیب انتظامی ،در وار تیتراژ ابتبایی فیلم امتراض را هم تشکیل می دهب .ایگن
سکانس از جاودانههای سینمای ایران و آثار مسعود کیمیایی محسوو می شود.

لینک مشاهبۀ فیلم کامل "امتراض"
https://www.bing.com/videos/search?q=%D18898DB88C%D18848D1880%8D88A28D88B18D
88AA%D88B98D88A28D88B6&docid=648441999992444919&mid=3DA3119D2C8B809648493D
A3119D2C8B80964849&view=detail&FORM=VIRE

سکانس مونولوگ جاودانۀ مهدی فتحی| .
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گوته؛ رَهرو و شیفتۀ حافظ
برگرفته از :مجلۀ هما

"یوهان ولفگانگ فون گوته" شاعر ،ادیب ،نویسنده ،نقاش ،محقق ،انستان شتناس ،فیلستوف و سیاستت متدار
هوشمند و پر آوازۀ آلمانی بود .وی یکی از بزرگان فرهنگی قرون  98و  91میالدی اروپا و یکی از کانونهای ادبیات
آلمان و جنبشِ وایمار کالسیک و هم چنین رمانتیسیسم ،و یکی از خردمندانِ برجستۀ ادبیات جهتان بته شتمار
میرود .می توان گوته را بزرگ ترین چهرۀ ادبی سدۀ نوزدهم بر قلۀ بلندِ تاری و ادبیتات جهتان دانستت .گوتته،
دیوانی بنام غربی -شرقی نگاشته که آنرا به حافظ شیرازی پیشکش نموده است .او بتا آن چنتین آوازۀ جهتانی،
شیفتۀ خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی میشود .بر او رَشک می برد و افسوس میخورد .با شتهامت سترِ
ستایش فرود میآورد و نام "حافظ" را پیدرپی بر زبان جاری می سازد؛ تا شاید با بازگویی نامِ آسمانیِ "حافظ"،
به "جامِ ازلیِ واژگان" دست یابد و همچون او غزلسرایی کند.

دنبالهروی گوته از حافظ
با نگاهى بر دیوان شرقی گوته میتوان تمش خستگیناپذیر این شامر آلمانی و شور و شو ستودنى وى را دریافت.
"گوته" با هم هوشمنبی ،سرآمبی و نوآوریهای بی ماننبش ،آرزومنب است از حافف ،شامر ایرانی ،دنبالهروى کنب:

"حافظا! آرزو دارم از سبکِ غزلسرایی تو پیروى کنم .همچون تو  ،رافیه برردازم و غزلِ خویش را به ریزهکاریهگای
گفت تو بیارایم  .نخست به درونمایه بیانبیشم ،و سرس با رختِ واژگانِ زیبا آنرا آذین کنم .هگیچ واژهای را دوبگار در
پساونب (رافیه) نیاورم ،مگر آنکه با نمایی یکسان ،چمی جبا داشته باشب .ای سرورِ شامرانِ جهان! آرزو دارم همه این
دستورها را به کار بنبم ،تا چامه هایی چون تو سروده باشم!
ای حافف! همچنان که اخگری برای آتش زدن و سوختن شهر امرراتوران کافیسگت ،از گفتگهی شگورانگیز تگو چنگان
آتشی بر دلم نشسته که سراپای این شامر آلمانی را در تب و تاو افکنبه است".
گوته؛ َرهرو و شیفتۀ حافظ| .
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تقلیب و دنباله روی ،آن هم برای "گوته"  ،نابغ پر آوازۀ آلمانی ،از حافف ،شامر غزلسرای ایرانی ،آرزویی بزرگ است.
با بازگویی این آرزو ،گوته خود را به کاخ آرمانهایش و چشم پربارِ شعر می رسانب.

سخنان شیوای گوته در نوامبر سال 9894
"ای حافف ،سخن تو همچون جاودانگی بزرگ است ،زیرا آن را آغاز و پایانی نیست .سخن تو همچون گنبگب آسگمان،
تنها به خود وابسته است و میان نیمه غزل تو با آغاز و پایانش جبایی نمی توان گذاشت ،زیرا همه آن در اوج زیبایی،
رسایی و فرمنبی است.
تو آن سرچشمه پربار شعر شورانگیزی که از آن ،هر دم موجی از پسِ موج دیگر بیرون میتگراود .دهگانِ تگو همگواره
برای بوسه زدن ،سرشتت برای نغمه سرودن ،و گلویت برای باده نوشیبن ،و دلت برای مهر ورزیبن آماده است.
اگر هم دنیا به سر آیب ،ای حافف آسمانی ،آرزو دارم که تنها با تو و در کنار تو باشم و چون برادری ،هم در شگادی و
هم در غمت شرکت کنم .همراه تو باده نوشم و چون تو مشق ورزم ،زیرا این افتخار زنبگی من و مایهی حیگات مگن
است.
ای سرشتِ سخنگوی من ،اکنون که از حافف ملکوتی الهام گرفتهای ،به نیروی خود سرایی کن و آهنگی ناگفته پیش
آر ،زیرا امروز پیرتر و جوانتر از همیشهای".

درخواست گوته از حافظ
روح و روان گوته با "یادِ حافف" اوج می گیرد ،ژرفا می یابب ،برگسترده آن هر دم افزودهتر میشود" .گوتگه" در ایگن
گستردگی و ژرفاپذیری روان خود ،از حافف با نام "استاد" یاد می کنب .از او می خواهب که گوته را ببخشگب و اجگازه
دهب دمی در بزم مشق حافف بنشینب ،حافف را بنگرد ،اجازه دهب در پی او روان شود و گوته را از راه پر بیم و هراس
زنبگى برهانب و به آستان نیکبختى برسانب.
به این بخش از دیوان دلکش گوته یعنی «دیوان شرری» نگاه افکنیب؛ آنجا که به حافف گفت:

«تو خود بهتر از همه می دانی که چگونه همگی ما  ،از خا تا آسمانها ،در بنب هوس اسیریم؛ مگر نه این اسگت کگه
مشق ،نخست غم می آورد و آنگاه شورمی بخشب ،و اگر هم کسی درنیمه راه آن از پای در افتب دیگران از رفتن نمی
ایستنب تا راه را به پایان برنب؟
پس ای استاد  ،مرا ببخش اگر گاه در رهگذری دل در پای سروی خرامان می نهم که به ناز ،پا بر سرزمین میگذارد و
نفسش چون باد شر  ،جان مشتاران را نوازش می دهب.
حافظا! بگذار دمی در بزمِ مشقِ تو بنشینم تا در آن هنگام که بنبهای زلف پرشکن دلبار را از هم مگی گشگایی و بگه
دست نسیم یغماگر می سراری ،پیشانی درخشانش را چون تو با دیبگان ستایشگر بنگرم و از این دیبار ،آیینه دل را
شادابى بخشم  ،آنگاه مستانه گوش به غزلی دهم که تو با شو و شور در ستایش یار می سرایی و با این غزلسگرایی،
روح شیفته ی خویش را نوازش می دهی.
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سرس ای استاد ،ترا بنگرم که در آن دم که مرغ روحت در آسمان اشتیا به پرواز در می آیب ،ساری را فرا می خوانی
تا با شتاو می ارغوانی در جامت ریزد و یک بار سیرابت کنب و خود بی شگکیبانه چشگم بگراه مگی مگانی تگا بگاده ی
گلرن  ،زنگار انبیشه از آئینه ی دلت بزدایب و آنگاه کممی پنب آمیز بگویی تا وی با گگوش دل بشگنود و بگه جگانش
برذیرد.
آنگاه نیز که در جهان بیخودی راه به رازهای نهان می بری و آگاهی از رازهای جهان دیگر می یابی ،تگو را بیگنم کگه
رنبانه گوشه ای از پرده ی راز را باال می زنی تا کانون مشق دل گوشه نشینان خون کنب و انبکی از رازهای نهگان از
پرده برون افتب.
ای حافف ،ای حامی بزرگوار ،ما همه به دنبال تو روانیم تا ما را با نغمه های دلرذیرت در نشیب و فراز زنبگی رهبری
کنی و از بیابان هراسنا به سوی آرمانها و خانه مهر و آشتی رهنمون شوی».

سرسپردگی به حافظ
شگفت آور است اما چنین است که «گوتگه» بگا سگربلنبی فرنگام «رهگروی» حگافف را از آن خگود مگی سگازد تگا از
سرگشتگی رهایی یابب .وی در «دیوان شرری» چنین گفته است:

«حافف  ،خود را با تو برابر نهادن جز نشان دیوانگی نیست  .تو آن کشتی ای هستی که مغرورانه باد در بادبان افکنبه
و سینه ی دریا را می شکافب و پا بر سر امواج می نهب ،و من آن تخته پاره ام که بیخودانه سیلی خگور اریانوسگم  .در
دل سخن شورانگیز تو گاه موجی از پس موج دیگر می زایب و گاه دریایی از آتش ،موج می زنب .ولگی مگرا ایگن مگوج
آتشین در کام خویش می کشب و فرو می برد .با این همه ،هنوز در خود دلیری انب می یابم که خویش را رهگروی
از رهروان تو شمارم».

آشنائی گوته با حافظ
«گلستان سعبی» نخستین کار ادبی بود که گوته را با ادبیات ایران پیونب زد  .گوته  ،گلستان را تنها به نام نمونه ای
از ادو و خرد شر خوانب و پسنبیب .پس از آن گلستان الهام بخش دیوان گوته شب .پنجاه و نه ساله بود که ترجمه
ی لیلی و مجنون ،اثر نور البین مببالرحمان جامی ،شامر ایرانی را بررسی کرد و در شست سالگی توان یافت «خسرو
و شیرین» نظامی را بخوانب با بررسی این دو دیوان ،گوته سخت شیفته چامه سرایی و ادو ایران زمگین شگب .از هگر
دوی این آثار در سرودن چکامه هایش نیز بهره ها برد.
سال  9194سال سختی برای اروپا و گوته بود  .خستگی روحی ،آشفتگی و نابسامانی ،روح چیره بر اروپا و گوته بگود.
گوته برای رهایی از این آشفتگی  ،به سراغ انبیشههای «شر » رفت .شر این گریزگاه بهبودی زا و خرد آمیز را بگه
وی پیشکش کرد.
سالِ سختِ گوته ( )9194در سن شصت و پنج سالگی به یکباره دگرگون شب« .کوتا» ناشرِ کتابهای گوته ،ترجمهای
از هامر ،مترجم معروف اتریشی را در دو جلب با نام غزلیات محمب شمسالبین حافف برای وی فرستاد.
هنوز برگهایی از آن نخوانبه بود که بی اختیار بان ِ ستایش سر داد و خوانبن کتاو را از برگهای نخست آغاز کگرد
زیرا به گفتهی خودش ،ناگهان دریافت که با اثری روبرو شبه که تا آن روز ماننب آن را نبیبه است.
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روز هفتم ژوئن سال  ،9194روز درخشان و زرین گوته بود .در این روز این شامر نام آور آلمانی برای نخستین بار نام
حافف را در دفترچه ی خاطرات خود نوشت و گفت این جادوی ادو شر  ،او را دیوانه خود کرده است.
بررسی و خوانبن آثار حافف ،روانی تازه در کالبب گوته دمیب ،بیاختیار خود را سرمست یافت ،آنچنانکه نوشت:

"ناگهان با مار آسمانی شر و نسیم روح پرور جاودانگی آشنا شبم که از دشت ها و بیابان های ایرانگی مگی وزیگب .
مرد بی ماننب و خار العاده ای را شناختم که سرشت شگرف او ،مرا سراپا سرگشته و شیفته کرد".
شگرف آنکه گوته توانست حافف را از ورای ترجمۀ هامر بشناسب چرا که جادوی سخن حافف ترجمهپذیر نیست .از
این رو ،ترجمه هامر نارسا و نادرست بود .با این همه ،این کاستی ها ،مانعی برای شناخت گوته دربگاره حگافف پبیگب
نیاورد .گوته از ورای این الیههای سُست ،نارسا و نادرست ،شکوهِ خار العادهی حافف را در کرد و انب انگب راهِ
خود را به انبیشهی حافف هموار ساخت.
گوته در تابستان سال  9194سراپا غوته ور در دریای خرد و سخن حافف بود .هر غزل خواجه حگافف شگیرازی را ده
بار خوانب ،تا آن انبازه که فراتر از واژه ها ،استعارات حافف را می فهمیب و فریفتهی شیوایی بیان و انبیشگهی حگافف
شبه بود .در بسیاری از ابیات دیوان گوته ،جابهجا مین سخنان حافف تکرار شبه است .بگه نظگر مگی رسگب هشگیار و
ناهشیار؛ «گوته» ،ذهن و زبانِ خود را یکسره به حافف سررده است.
اواخر تابستان  ،9194گوته در دفترچهی خاطرات خود از این شیوایی پرده بر می دارد و چنین مینویسب:

«دارم دیوانه می شوم  .اگر برای تسکین هیجان خود به غزلسرایی دست نزنم ،رخنه شگرف این مرد خار العگاده را
نمی توانم تاو بیاورم که ناگهان پا در زنبگانی من نهاده است».
غزلسرایی به شیوه از حافف ،سودای گوته می شود  ،برای آنکه بهتر بتوانب غزل سرایی کنب،به این فکر می افتب که با
آفرینش اثری در مالم خیال به ایران ،کشور حافف و شیراز  ،شهر حافف ،سفر کنب و دیوان خویش را به منوان ارمغان
سبز روحانی به مردم جهان پیشکش کنب.
از آن پس وی خود را رهگذری در دیارِ شر می پنبارد و بخش بزرگ ابیات دیوانش را با این نگرش می سرایب که با
کاروانهای مشک و ابریشم همراه است و از کورهراههای ناهموار به سوی شیراز پر می کشب .با گوش جهان می شنود
که «راهنمای سفر ،ترانه های شورانگیز حافف را می خوانب».
گوته با واژه هایی دل انگیز این چنین می گویب:

« آهن سفر شیراز کردم تا این شهر را منزلگه ثابت خویش ررار دهگم و ازآنجگا چگون اتابکگان و امیگران فگارس کگه
هرچنب یک بار به مزم سفرهای جنگی رو به پیرامون می کردنب ،گاه گاه راه سفرهای کوچک در پیش گیرم و باز بگه
شیراز خود برگردم».
حافف برای گوته «روانی تازه» «،جهانی تازه» و شور و شوری تازه به ارمغان آورد .چه ،او را با روانِ راستینِ شگر  ،بگا
زیبایی فرزانش و ذو و خردِ ایران آشنا کرد.

گوته ،ستایشکنندۀ ایرانیان
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«گوته» بعبها از دریچ چشمِ «حافف» به ایرانیان نیز می نگرد و ویژگی های شعر و ادو و سرشتِ هنر را در مردمان
این سرزمین می بینب آنجا که می گویب:

«این ویژگیهای مالی تنها از آنبه چکامهسرایان این کشور نیست ،بلکه می توان گفت که از ریش هم مردم ایران با
ذو  ،نکتهسنج و هوشمنبنب .تاریخ گذشته و داستانهای ملی این کشور به خوبی نشان میبهب که چگونه گاه شعر یا
سخنی دلرذیر که فی البباهه گفته شبه ،خشمِ پادشاهی نیرومنب را فرو نشانبه و جانِ شماری چنب را خریگبه اسگت.
ذو و شوری که آفریننبۀ راستین شعر ایران پر از نمونه های سرشت و زیبا پرستی مردم این سرزمین است »...

کوتاه سخن آنکه ،گوته همچنان دربارۀ حافظ می نویسد:

« ولی این نکته روشن است که هر کس یک بار حافف را بشناسب و با او آشنا شود ،در سراسرزنبگانی دست از این یار
آسمانی بر نخواهب داشت و در راه ناهموار زنبگی ،او را راهنمای سفر خواهب کرد ...کاش دلگبادگانِ جهگان ،بگیش از
سایرین ،از این دریای بیپایان سخن حافف مرواریبهای گران به دست آورنگب و نغمگههگای آسگمانی ایگن سگخنگوی
مسیحادَم را ،بهتر از هر نغم آسمانی ،با آن شوری بشنونب که جز در نزدِ دلبادگانِ وارعی نمیتوان یافت».
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گفتوگو باآدونیس ،شاعر بزرگِ سوری
برگردان از :فواد روستایی
منب  :روزنامه لیبراسیون ،چاپ فرانسه

در تمامی رویدادهایی که انقالبهای عربی خوانده شدند و من نیز در ابتدا از آنها در متون متعدد پشتیبانی کردم ،جای
یک چیزِ اصلی و بنیادین ،یعنی گُسست از اسالمِ سازمانیافته و نهادینه شده خالی بوده است ...من نمیتوانم انقالبی را
تصور کنم که در آن برای انقالبیون ،جدا کردن دین از دولت ،اندیشیدن به شهروندی ،جایگاهِ زن و آزاد ساختنِ او از یوغِ
فقه در کانونِ مطالبات نباشد.

با درگذشت محمود درویش ،شامر فلساینی ،ادونیس آخرین صبای رسای شعرِ مرو و فراتر آز آن ،یکی از شگامران
بزرگ مصر ماست« .ادونیس *» از سیزده سالگی ،زمانی که هنوز پسرکی ژنبهپوش و به رغم آن بلنب پرواز بگود ،در
شعر زنبگی میکنب .شعری که از نظر او «ماهیتی تراژیک» دارد و همواره آن را به فلسفه پیونب زده است .ادونیس در
شعر خود از خبا ،جن و صلح ،سکس ،مستی و جنون سخن میگویب .شامر که در سگال  9132در یگک دهکگبهی
فقیرنشین ملوی های سوریه چشم به دنیا گشوده است ،خیلی زود سوریه را تر میکنب و ابتبا در بیروت و از سگال
9115در فرانسه مستقر میشود چرا که بر این باور است که زیستن در سوریه «افقهای پیش روی او را میبنبد ».از
هفبه سالگی تخلص ادونیس را برای خود بر میگزینب و تأکیب میکنب که «این تخلگص مگرا از نگامم ملگی و تعلقگی
اجتمامی که در انسباد مذهب زنبانی است رها میکنب ».از آن زمان تا کنون ،ادونیس از زیر پا نهادن ممنومگه هگا و
شکستن تابوها باز نایستاده است .به خاطر اممم این مالگب کگه «یهودیگان جزئگی از تگاریخ خاورمیانگه هسگتنب» از
اتحادیهی نویسنبگان مرو اخراج شبه است .سوریه برای او به «زخمی باز» تببیل شبه است :
«پاهایم را از سرنوشتِ حلب بیرون می کشم .اینک راههای من و اینک پایتان کشتور .در جراحتتِ ختویش فترو
میروم و زبان در کام میکشم ،بدانسان که گوئی قلبم در زیرِ سنگینیِ بارِ خانهام له شده است».

***
فکر می کنید که مخالفان بشار اسد تندیها و خشکیهای شما با انقالب سوریه را زیاده از حد سترزنش
کردهاند؟
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 بببختانه آنچه در سوریه روی داده نه یک انقگمو بگل نبگردی بگرای رگبرت و رویگارویی منگاف اسگت .از ایگنرو،اپوزیسیون سوریه در تراژدی کنونی مسئولیتی مظیم دارد .آنان که از من انتقاد مگیکردنگب ،امگروزه بگا مگن تمگاس
میگیرنب ،تا به من بگوینب که حق با من بوده است .در تمامی رویبادهایی که انقموهای مربی خوانبه شگبنب و مگن
نیز در ابتبا از آن ها در متون متعبد پشتیبانی کردم جای یک چیز اصلی و بنیادین یعنی گسست از اسگمم سگازمان
یافته و نهادینه شبه خالی بوده است.
آنچه که در جهان مرو میگذرد انقمو نیست .در سوریه ،اپوزیسیون هیچگاه واژه «الئیسگیته» را بگر زبگان نیگاورده
است .گویی حتی از تلفف این واژه بیمنا است .من نمی توانم انقمبی را تصور کنم که در آن بگرای انقمبیگون جگبا
کردن دین از دولت ،انبیشیبن به شهرونبی ،جایگاه زن و آزاد ساختن او از یوغ فقه در کانون ماالبگات نباشگب .مگن
نمی توانم در تظاهراتی شرکت کنم که نقاهی مزیمت تظاهرکننبگان یک مسجب باشب .بایب ملیه مذهب انقمو کرد
نه با آن .من هیچگونه مخالفتی با مذهب به منوان یک تجربه شخصی نبارم بگه شگرط آن کگه فگرد مگؤمن نخواهگب
دیگران را به این تجربهی شخصی متعهب کنب.
جهان عرب را امروز چگونه می بینید؟
 تمبنها در طی طریق خود از یک دور پیروی میکننب .تمبنهای سومر ،بین النهرین ،یونان ،دنیای التگین و هگرتمبن دیگری از میان رفته و ناپبیب شبهانب .امروز نوبت به امراو در مقام صاحبان یگک تمگبن رسگیبه اسگت .دیگگر
جهانی به نام جهان مرو وجود نبارد چرا که از نیروی محرکهای حیاتبخش ،پروژهای جمعی و بعبی انسانی خبری
نیست .البته من از ربرتها و نهادها حرف میزنم زیرا افرادی هنوز هستنب که نبایب آنان را با تگودههگا یکگی گرفگت.
زمانی که به امراو به منوان افراد مینگریب ،با افرادی ممتاز و واال روبهرو میشویب .به منوان مثگال مگن از ارامگت در
مربستان سعودی ممنوع شبهام اما در میان بهترین دوستانم شماری از شهرونبان سعودی به چشم میخورنب.
نگاه اسالم به شاعر دقیقاً چگونه نگاهی است؟
 دو سنت بزرگ در جهان مرو وجود دارد :شعر و مذهب .ترتیب این دو نیز همین ترتیب است چرا که شعر پگیشاز اسمم وجود داشته است .به همین خاطر ،منارشهای میان مذهب و شعرِ پیش از اسمم که مبمی بیان حقیقت بوده
به وجود آمبه است .ازسوی دیگر ،پس از نزول ررآن ،شعر دیگر نمیتوانب مبمی بیان حقیقت باشب .در همگین حگال،
ررآن هم شامران را آماج انتقاد و حمله ررار میدهب و می توان این امر را در سورهی «شعرا» دیگب .همگانگونگه کگه
افمطون خواستار اخراج شامران از مبینه فاضله خود شبه است .
به این ترتیب ،با آمبن اسمم شعر مجبور شب که از تفکر جبا شود و تنها حقی که برای شامر میمانب ابراز احساسات
و مواطف اوست .از این لحظه به بعب ،امراو نمی تواننب تصور شامری را در مخٌیله خویش داشته باشگنب کگه در مگین
حال متفکر هم باشب چرا که دیگر مادت نبارنب شعری را بخواننب که هم شعر باشب و هم یک فکر .بگرای آنگان شگامر
تنها یک خُنیاگر یا ترانهخوان است .این در حالی است که هیچکس چنان چگه متفکگر بزرگگی نباشگب شگامر بزرگگی
نخواهب بود .با توجه به این امر ،نمی توانیم شامر بزرگی پیبا کنیم و مبمی شویم در آن واحب هم متفکر بزرگی است
و هم مسلمان است .من فقط «النِفٌری**» را از این رامبه مستثنی میکنم.
پس موالنا ،عطار ،نظامی...
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 موالنا را نه به منوان شامر بل به منوان متفکری میشناسنب که افکار خود را بگا واژگگان و الفگاظی شگامرانه بیگانمیکنب .شامران بزرگی چون حمج ،ابونواس ،المتنبی و شامران بسیار دیگر چهرههای رد و امتناع هستنب .مرفان آنان
گسستی از اسمم سازمان یافته و نهادینه شبه است که در زمان آنان در ربرت بوده و هنوز هم هسگت .بگزرگتگرین
شامران امتقادی به مذهب نبارنب .این را نیز میدانیم که اسمم بر خمف مسیحیت که بگه نگومی یگک ضگب -رگبرت
است ،دارای این ویژگی است که به مثابه ربرت و نهاد پای به مرصه وجود گذاشته است .اسمم نخسگتین ایگبئولوژی
است که از شعر برای دفاع از ایبههای خود استفاده کرده است .همانگونه که فاشیسم و کمونیسم کردنب.
به همین دلیل است که شعر در فاصله زمانی میان دوران محمب و امویان با یک دوره انحاگاط روبگهرو بگود .بعگبها،
مباسیان در بغباد با تقویت این فکر که شعر بایب در خبمت پیامبر باشب شعر را از یک دوره بیباری برخوردار کردنب.
این دوره تا سقوط و انحااط نظامی مباسیان در اثر حمله مغول و سقوط فرهنگیشان در پی ربرتگیری مثمانیهگا
ادامه داشت .از این رو ،ما مرو ها دورۀ مبرنیت شعر خود را پشت سر گذاشته ایم .در جهان مرو شگامرانی را نمگی
یابیم که چون ماالرمه یا رمبو زبانی کاممً نو برای شعر آفریبه باشنب .زبانی که مثمً از پسِ بیان منارشگه و رویگارویی
شهر و بیابان برآیب .من به نوبه خویش ،همواره رؤیایم این بوده که به زبانی شعر بنویسم که مبتنی بر آن چه سگنتی
است نباشب ولی مبیٌن یک جهانبینی باشب که کل شناخت و معرفت را در برمیگیرد.
چنین انگیزهای انگیزهی کارهای گرافیک شما بوده است؟
 این کارها دنباله و امتباد شعر من است .این آثار شیوه دیگری از نگریستن من به انسان و اشیاء ،به انسان و جهاناست .در جهان مرو سنت بیش از حب نیرومنب است .کاری متفاوت حتا در چهارچوو سنت همیشگه مخالفگتهگا را
برمیانگیزد .اگر کاری که می کنیب منشاء و ریشه ای داشته باشب این منشاء یا ریشگه بگه نحگوی از انحگاء بگا سگنتی
مرتبط با ررآن گره میخورد .این امر در مورد شعر کاممً صاد است .در تئاتر ،در تصویر و در رمان بسی آزادتریم.
به این ترتیب اسالم و مدرنیته با هم ناسازگارند؟
 اسمم بر سه دگم یا جزم استوار است .نخست این که پیامبر اسمم خاتماالنبیاست .دوم این که حقایقی که پیامبرآورده است غایت حقایقانب و حقیقت دیگری جز آنها وجود نبارد .سرانجام این که انسان حق نبارد در این حقگایق
دخل و تصرفی کنب .وظیفه او اطامت و ممل است .اگر با این مناق به جلو رویم میتوانیم بگگوییم خگبا هگم دیگگر
حرفی برای گفتن نبارد چرا که همهچیز را به آخرین پیامبر منتقل کرده است.
به رغم اینها ،انسان در مرکزِ همه آثار شما قرار دارد...
 جهان ببون انسان فارب معناست .انسان شایب هیچ است اما این هیچ در مین حال همهچیز است .هویگت پگیش ازموجود مذهبی ،موجود انسانی است و انسان با آفرینش و خلقِ آثارِ خویش به خلق هویت خود دست میزنب .مگذهب
هویتآفرین نیست .مذهب از گذشته میآیب حال آن که هویت رو به سوی آینبه دارد .وزنِ مذهب چیزی جز سگبٌی
در راهِ فکر کردن به آینبه نیست« .ابوالعالء معٌری***» پیش از ما گفته است که «دو گونه انسان در روی کگرهی
زمین وجود دارد :آنان که دین نبارنب ،و آنان که دین دارنب اما از مقل بی بهره انب ».حال برگردیم به شامران مگارف.
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اینان چهرههایی هستنب که هویت را متحول کردهانب .فکر و انبیشه آنان این است که «غیر» یا «دیگری» یگک بعگب
سازنبه «من» است و «من» ببون «غیر» وجود نبارد .به محض آنکه «غیر» وجود دارد تکٌثر به وجود میآیگب .حگال
آنکه اسمم سازمان یافته و نهادینه شبه هیچ جایی برای «غیر» یا «دیگری» رائل نیست.
یک شاعر بزرگ چگونه موجودی است؟
 شامران بزرگ ترجمان جهانانب .از اینرو ،شعر پیشاپیش ما راه را روشن میکنب و شعریت از شعر فراتگر مگیرود.ولی شعر هیچگاه نبایب یک «وسیله» باشب .شعر متعهب به پشیزی نمیارزد .شعر بایب جایی برای دیبار میان آفریننبه
شعر و مردم باشب .خواننبه شعر نیز به نوبه خود آفریننبه است .خواننبه تنها یک دریافتکننبه یا گیرنبه نیست چرا
که خوانبن مستلزم تمش و کوششی بزرگ است.
ولی امروز یک بحران نوشتار وجود دارد و این بحران نه در جبهه آفرینش که در جبهه مخاطب است .برای یک رمان
یا یک سینمای بزرگ مخاطبی پیبا نمیشود...
واکنشتان به تخریب آثار باستانی اعراب توسط گروههای اسالمگرا چیست؟
 -احساس میکنم که تحقیر شبهام .چگونه میتوان تصور کرد که یک موزه دشمن مذهب است؟

پانوشت ها:
*علی احمد سعید اِسبر(آدونیس)؛ زادۀ دهکبۀ ملوینشین رصابین در سوریه است .به گزارش روزنامه لیبراسگیون
از حبود بیست سال پیش در کنار شعر به نقاشی به شیوه کمژ یا «تکهچسبانی» ،البته در خلگوت خگویش و بگیسگر
وصبا ،سرگرم بوده است .در حال حاضر نمایشگاهی از این آثار در نمایشگاهی در پاریس تگا دهگم مگاه مگه برپاسگت.
لیبراسیون به همین مناسبت چهار صفحه کامل از شماره روز شنبه بیست و پنجم آوریل خود را به شعر و نقاشگی او
اختصاص داده و با او به گفتگو نشسته است .شماری از اشعار ادونیس در ایران به زبان فارسگی ترجمگه شگبه اسگت.
[اَدونیس) (Ἄδωνιςدر اساورههای یونان ،نمادِ طبیعت و تجبیبِ حیاتِ ساالن آن است -ارژنگ]
*محمد ابن عبدالجبار نِفٌری؛ صوفی و مارف مسلمان زاده شهر نِفٌر(نیرور پیشین) در بینالنهرین .تاریخ در گذشت
او را در مناب مختلف سال های 344،354و  366هجری رمری ذکر کردهانب.
***ابوالعالء معرّی؛ شامر و فیلسوف نابینای سوری زاده سگال  ،363در گذشگته بگه سگال ( 441هجگری رمگری).
ادونیس آثاری از او را به زبان فرانسه ترجمه کرده است.

متن برگردان فارسی برگرفته از سایت ناکجا
https://www.naakojaa.com/article/96461
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زیبای هزار ساله را پاس داریم ()9

ارژنگ :در بسیاری از متن های پارسی ،از نامه نگاریهای رایج اداری و متون حقوقی گرفته تا کتب و نشریات و انبوه مقتاالت
در فضای حقیقی و مجازی ،هم چنان شاهد کاربرد وامواژه های عموما عربی و یا غلط نویسی واژها هستیم .ماهنامۀ ارژنتگ
در نظر دارد از این شماره و با هدف پاسداری از این "زیبای هزار ساله" (به تعبیر زنده یاد احسان طبتری) ،ضتمن عرضتۀ
مطالب نظری ،واژگان پارسی معادل و مناسب آن ها را نیز در قالب نوشتارها یا جدولهایی گردآوری و منتشر نماید .منظور،
واژهها یا نوواژه هایی درست و روان است که تعدادی از اساتید متعهد و متخصص زبان پارسی ،با تالشتی درختورِ ستپاس،
برای بسیاری از وامواژهها برگزیدهاند تا پارسیزبانان و ایراندوستان بتوانند به مرور آنها را بهکار بندند .بتی تردیتد ،ایتن
بهترین راه برای مبارزه با گزندِ گستردۀ فرهنگ و زبانهای بیگانه است که از دیرباز و به شکلی غالبا غیرکارشناستی و بته
قول طبری به روش "دیمی" ،شناسنامه یا ویزای ورود به زبان فارسی را گرفته اند و شایسته این است که به جای هرگونه
برخورد نژادپرستانه که از فرهنگ و ادب و آیین ایران و ایرانی به دور است ،با بهکارگیری عملی و جایگزینی تدریجی ایتن
واژگان اصیل و زیبا در نوشتارها و گفتگوهای روزانۀ خود ،گام عملی و اساسی را برای بالندگی زبانِ دیرین خود و پاسداری
از فرهنگ و تمدنِ میهن عزیزمان برداریم.
در این راستا و در سلسله مطالبی که از این پس در ارژنگ عرضه خواهد شد ،تا حد امکان از گنجینۀ تالشهای بزرگتان و
استادان فرزانهای چون علّامه علیاکبر دهخدا ،پرویز ناتِل خانلری ،ملک الشعرای بهار ،تقی اِرانی ،عبدالحسین زرّینکتوب،
احسان طبری ،غالمحسین مُصاحب ،ایرج افشار ،مجتبی مینَوی ،حسن عمید ،سعید نفیسی ،محمد معین ،ذبیح اهلل صتفا،
جلیل دوستخواه ،محمد باستانی پاریزی ،ضیاءالدین سجادی ،محمد حقوقی ،ستیدجاللالتدین کتزّازی ،محمتد حیتدری
مالیری ،آریا ادیب و ...دیگرانی که به پاالیش و غنای زبان و ادبیات پارسی یاریرسانده و میرسانند ،بهره خواهیم گرفت.
برای این شماره و در گام نخست ،جُستاری با عنوان "زبان نباید ابزارِ جدال میان فارسی با عربی شود" به قلتم زنتده یتاد
دکتر احسان طبری را میخوانیم.
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زبان نباید ابزارِ جدال میان فارسی با عربی شود
(سخنی در بارۀ پیوند زبانی فارسی و عربی)

احسان طبری

در دهه های اخیر ،از جوانب گوناگونی پژوهنبگان به کاخِ مرموزِ زبان روی آورده انب .رشته های ملمی معاصر ماننب
معنی شناسی (سمانتیک) ،نشانه شناسی (سمیوتیک) ،آوا شناسی (فونولوژی) ،مکاتب معاصر فلسفی بورژوائی از نوع
«ساختارگرائی»(ستروکتورالیسم) و «نوشتهشناسی» (گرافولوژی) و برخی دبستانهای وابسته به جریان «پوزیتیویسمِ
مناقی» بهدنبال رشته های سنتی ،در مرص زبان و به پژوهش ها و جستجوها و تعمیمهائی که گاه ثمربخش و گاه
یاوه و مبث است ،دست زدهانب .زبان شناسی ماننب بسیاری ملوم طبیعی و اجتمامی و اسلوبی در کارِ تحوّلِ کیفیِ
بزرگی است.
در وار دستگاه ماوراء پیچیبه و ارگانیک زبان هنوز مرص پر برکتی است برای هر جوینبه و کاونبه ،و هنوز بایب کار
مناقی در مقیاس جهانی با تجهیزات جبیب ملمی (تا حب شمارگرهای الکترونیک) انجام گیرد و ثمرات کار سالیانه
دراز تعمیم شود ،تا تمام اطممات مفیبی که دستگاههای بغرنج زبانی با خود دارنب ،از روه به فعل آیب و در دسترس
انسانی ررار گیرد.
دستگاه های بغرنج زبان مرکب از اصوات ابتبا غیر تلفیقی و سرس تلفیقی ،واژه ها و گزاره های متحجّر و یکنواخت
(فرایبئولوژی) طی صبها و هزارها ررن بوجود آمبه ،تحول یافته ،با دستگاههای نظیر در مجاورتِ خود راباه
برررارکرده ،در آن تاثیر بخشیبه و از آن متاثر شبه و تمام این تاریخ دراز را در وجود خود ماننب سنگوارهای حفف
کرده است .در زبان ،به مراتب بیش از آثار باستانی نهفته در الیه های خا  ،ردهای گذشته ثبت شبه است و در این
سنگوارههای جانبار و فرّار (که واژهها یا الفاظ و گزارهها یا جممت نام دارنب) ،روایتِ پارینه را می توان خوانب ،نهایت
آنکه اسلووِ این خوانبن را بایب یافت.
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مثم همین زبان کنونی فارسی که اینک چنب دهه است در وزشگاهِ تغییراتِ لغوی و نحوی ررار دارد ،تمام تاریخ
گذشته پیش از آمبن آریاها به فمت ایران ،آمبن آریا در موج های مختلف ،تبادل مبنی مابین ربایلِ نوکوچِ آریائی و
اروامِ سنّتی ساکنِ سرزمینِ ایران ،تماسِ ایرانیان با چین و هنب و تمبن باکتریا و کوشانی و هرتالیان از شر و تمبن
یونانی و رمی از غرو ،تاثیر هلنیسم ،تاثیر اسمم ،تاثیر ایلغار مغول و تیمور ،تحوالت بعبی ،اثرات استعمار ،جنبش
های انقمبی دوران اخیر و غیره و غیره ،...همه و همه را در درون خود نهفته دارد و صبها آوا و واژه و گزاره و مقوله
مناقی و دینی و فلسفی و ادبی و سیاسی و غیره ،روایتگرِ این حوادث است.
چرا و چگونه واژهها مانند بلورها در چینههای معدن و گلبرفها در لفافِ ابر پدید می آیند ،چگونه تحوّل
می یابند ،چرا و چگونه میمیرند ،امثال و حکم و ترکیباتِ ثابتۀ زبانیِ موجود کِی پدید شده و آنهائی که
زمانی بودهاند و اکنون نیستند ،کدامند ،همریشگی واژه ها در زبان ها بیانگر چیست ،چگونه می توان از
این همریشگی به حوادث و پیوندها و هجرت ها و تماس های تاریخی پی برد ...و غیره و غیره .اینها
پرسش هائی است که در برابر هر زبان میتوان نهاد و تکاملِ دیالکتیکیِ زبان را در مسیرِ زمان و تاثیراتِ متقابل
آنها را در یکبیگر معین کرد و از آن نتیجه گرفت.
پژوهش های زبانی ررن  91و  02میمدی که بسیار گسترده و ارزنبه است ،مصالحِ اولی گرانبهائی را برای این هجوم
وسی به مرصه زبان فراهم آورده است ،بهویژه هجوم از زاوی تاریخ و با اسلووِ بررسیِ ملمی و مینی نَسجِ تاریخی در
تجلّیاتِ گونهگون آن.
مثم برای نگارنبۀ این ساور ،وجود پیونبهای ریشه ای زبانی ،بین زبان های هنب و اروپائی از یک سو ،و زبان های
ترکی و سامی از سوی دیگر ،امری است کامم محتمل .این نکته که آنرا کامم محتمل اممم میداریم ،هنوز درملم
پذیرفته نیست و معموال بین زبانهای ترکی و مغولی از یک سو و زبانهای سامی از سوی دیگر (که برحسبِ سرشتِ
صرف و نحوی و اشتقاری خود دارای ویژگیهائی هستنب) ،با زبان های هنب و اروپائی (که به سانسکریت به منوان
زبان مادر بازگردانبه میشود) ،دیوار می کشنب و حال آنکه بررسیهای دریقترِ ریشهشناسی و تاریخ ،این دیوار را
درهم میکوبب و آنرا سخت نسبی اممم میبارد .اثباتِ همریشگی زبانهای سامی و آریائی و ترکی صرفنظر از اثراتِ
معنوی آن ،این وارعیتِ بزرگ را نشان میدهب که نقش تاریخی هجرت و انشعاوِ اروامِ بهشکل مشخصتر چگونه
بوده است.
بر اساس فرضِ یکپارچگی در منشاءِ نژادی بین سفیب پوستان (امم از آریائی و سامی که بخشی از آن با نژادهای
سیاه در آمیخته شبه) و تر (که بخشی از آن با نژاد زرد و سرخ پوستان شمال دور درآمیخته شبه) ،وجود شباهت
زبانی بین آنها ،پبیبهای نامعقول و غریب نیست .منتها بایب چنین فرض کرد که نخستین انشعابی که در بین اروام
سفیب ،چنبین هزاره پیش انجام گرفته و احتماال اروامی که سامی نام گرفته انب ،از ررارگاه اصلی این نژاد به سوی
جنوو آمبه انب و درآسیای غربی و سرس شمال افریقا پراکنبه شبنب و در هزارههای دیرتر ،اروامِ تر به سوی
آسیای مرکزی روی نهادنب و تنها در چهارهزاره پیش ،اولین هجرتِ آریائی از شر به سوی افغانستان و هنبوستان
خاورِ فمتِ ایران مملی شبه و دومین هجرت به سوی باخترِ ایران در سه هزارسال پیش روی داده است.
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ببینسان ،تنظیم نقشه هجرتهای بزرگ و کوچک خلقها و درآمیزی آنها نه فقط بوسیله آثار باستان شناسی ،بلکه
بوسیله زبان شناسی نیز میسّر است و ببون داشتن تصوری از این هجرتها ،نمی توان تاوّر و تکوینِ خلقها را نشان
داد .این فرضیه ماننب هر فرضی دیگر ،می توانب محتوی مناصرِ درستی باشب که بههمان خاطر بایب ببان توجه شود.
اکنون به عنوان نمونۀ مشخص در این زمینه ،روابطِ فارسی و عربی را مورد یک بررسی اجمالی قرار میدهیم:

چنین نیست که درآمیزی فارسی با مربی تنها پس از فتوحات اسمم صورت گرفته است .رابا طوالنی فرهنگی با
آرامی ،زبان های سریانی ،و مربی و مبری در دوران ساسانیان و بسی پیش از آن ،همیشه فارسی و دیگر زبانهای
سامی را در تماسی نزدیک با هم نگاه میداشته (منظور ما از فارسی نه فقط پارسیِ دری ،بلکه همچنین زبانهای
پهلوی اشکانی و ساسانی و حتی فارسی باستانی دوران هخامنشی است).
وجود واژههای فراوان «هزوارش» ماننب« :لخما» (نان)« ،ملکان ملکا» (شاه شاهان) «یکتبونتن» (نوشتن)،
«یَقتلونتن» (کُشتن) و امثال آن ،دبیران ایران را با این الفاظِ سامی از دیر باز آشنا نگاه می داشته است و این مالب
سابق بسیار طوالنی ،حتی ربل از دوران ساسانی دارد.
یکی از رسومِ فاتحانِ مرو که گویا از تجرب مملکتداری ریصرهای بیزانس آموخته بودنب ،این بود که برای جذو و
«ازخودسازیِ» خلق های مغلوو و سرزمین های مفتوح ،ربائل مرو را ببانجا بکوچاننب .از اینرو ربائل بسیاری به
خراسان ،نهاونب ،اهواز ،اطراف شیراز و نقاط دیگر کوچانبه شبنب .از آن جمله گویا کوچانبن  52هزار تن به خراسان
بود (ماننب مضریه و یمانیه و غیره) .هنوز برخی از این ربائل که خود را «مرو» می داننب ،در برخی نقاط مرکزی
ایران ماننب اطراف تهران ،ساوه ،رم ،اصفهان و غیره ساکننب .سیارهجویانِ مرو ملیرغمِ حرب مذهب و سلا
سیاسیِ شام و بغباد و خوش ررصی ممُّالِ ایرانیِ مروپرست و وجود این ربائل مرو ،نتوانستنب ،چنانکه به ملت
شباهتِ زبانی در سوریه و مصر رخباده ،کم زبان مرو را جانشین زبان محلی سازنب .در آن نقاط ،ررابتِ زبانها که
همه از ریشه زبان های سامی است ،کار را تسهیل می کرد .بهمموه ،کوچ ربائل بیشتر و سلاه هم مستقیمتر بود .اما
بهر جهت ارباماتِ خلفاءِ اموی و مباسی در ایران موثر وار شب و زبانِ فارسیِ دری را با مربی به سختی ممروج
ساخت .در وار زبانی نو پبیبار آمب.
نکته اینجاست که این درآمیزی با مربی در  022سال اول که سلا مستقیمِ امراو اممال میشب ،کمتر رخباد تا
بعبها ،یعنی بویژه در دوران غزنوی و سلجوری که مرو مآبان ،در تعصّبِ غیفآلود نسبت به معتزله و شیعه و
اسمامیلیه ،و بهرصب فضلفروشی و جلوهگری بر میزان رخن مربی در فارسی افزودنب.
البته رابا مربی و فارسی تنها در آن نیست که فارسی از مربی پذیرفته باشب .مربی نیز از فارسی بسگی متگاثر شگبه
است .برخی از ملک نشین های مرو که در وار دست نشانبه شاهنشاهان ساسانی بود ،پلِ انتقالِ فرهن ِ ایرانی بگه
جهان مرو محسوو می شبنب .حتی در ررآن و نیز در آثار شعرای جاهلی ،واژههگای متعگبدی دارای ریشگ فارسگی
وجود دارد.
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واژه های فارسی که به مربی داخل شبه کلماتِ «دخیل» نام دارنب .زبان مربی بر حسبِ روانینِ آهنگی(فونتیک) و
دستوری(گرامری و مورفولوژیکِ) خاصِ خود ،این واژه ها را تغییر داده است و این کاری است که مربی با همه
واژههای خارجی که می پذیرد ،بهناچار می کنب.
در این باره به ارائه برخی نمونه ها به پردازیم:
اریکه (اورن ) ،استوانه (استون ،ستون) ،ترشح (تراوش) ،رونق (روان  -روانی) ،زیبق (ژیو  ،خود ازریشه ژی =
زیستن) ،سخط (سخت) ،سراج (چراغ) ،شارع (شاهراه) ،شوکت (شکوه) ،شیء (چی -چیز) ،ضوضاء (زوزه)،
مسکر(لشگر) ،ماش (تشنه) ،رلعت (کمت) ،مای (مایه) ،ور (برگ) ،هنبسه (انبازه) ،فستق (پسته) ،صرم (چرم)،
جمو (گمو) ،کنز(گنج) ،ابریق (آبریز) ،صولجان (چوگان) ،سراد (سراپرده) ،بابوج (پاپوش) ،رنبله (خمراره) ،امروز
به معنای بمب بکار می رود ماننب رنبله الذریه = بمب اتمی) ،تخمین (ازریشه خمانا = گمان) ،تکبی (گبا) ،مورخ
(ماهروز ،از همین ماده تاریخ).
تنها واژه های پهلوی و یا فارسی دری نیست که به منوان «دخیل» به مربی وارد شبه ،بلکه برخی تحقیقات سوابق
این رخنه و تبادل لغوی را بسی دورتر می برد ،در زمان هخامنشیان ،پارسی باستانی با زبانهای بابلی و آشوری و
میممی فعل و انفعال داشت .زبان سریانی در دوران ساسانی یکی از مناب ملوم بود ،همچنانکه این نقش را مربی در
دوران پس از اسمم ایفاء کرد .هزوارشهای آرامی چنانکه یاد شب در پارسیک (پهلوی اشکانی) و پهلویک (پارسی
دوران ساسانی) متباول بود.
ما نمونه هائی از واژه های عربی که بنظر برخی زبان شناسان معاصر ما دارای ریشه در زبانهای ایرانی
است (فارسی ،پهلوی ،اوستائی) در اینجا ذکر میکنیم:
امت (همه) ،برا (باره ،بار = اسب) ،بلوغ ،بلغ (بالیبن ،بالش) ،حی ،حیات (گی ،زی) ،صورت (چهر) ،مام (همه)،
مرء(مرد) ،ماش (آتش) ،مشق (ایش دراوستائی خواستاربودن) ،رنات ،خنب (کن = کنبن) ،رفیق (رپ دراوستائی =
پشتیبانی کردن) ،جناح (گناه) ،هوس(وس دراوستائی = خواستن) ،مزاج -مزج (مئیز= آمیختن) .درالسنه اروپائی
(آلمانی ،فرانسه ،انگلیسی ،بویژه آلمانی) به واژه های متعبدی برخورد می کنیم که با واژه های نظیر مربی از جهت
لکسیک (معنی) و حتی فونتیک (صوتی) شباهت غیررابل انکار دارد.
نخست برخی نمونههائی بین عربی و زبان آلمانی که نگارنده یافته است می آوریم و سپس تحلیل خود را
در این باره ذکر می کنیم:
جمیل= ( Kamelآلمانی) بلیب = (Blödآلمانی) ،صنف= ( Zunftآلمانی) ،اکاره= ( Ackerآلمانی)،
ارض = ( Erdeآلمانی) ،لب =  Lieve (Libidoالتین) ،فرس= ( Pferdآلمانی) ،راحت (راح)=(Ruheآلمانی)،
سامت =  ،ZeitTسن (دنبان) = ( Zahnآلمانی) ،مین= ( Augenآلمانی) ،حوش=( Hausآلمانی)،
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مجل= ( Eileآلمانی)،حلق= ( Halsآلمانی)،دور= ( Dauerآلمانی)،هبه= (Gebenآلمانی)،
وزن= ( Gewichtآلمانی) ،طا = ( Dachآلمانی) ،فرح= (Frohآلمانی) ،صفر= (Zifferآلمانی)،
مصفور= ( Spatzeآلمانی) ،وضوء= (Waschenآلمانی) ،فمح = ( Pflugerآلمانی)،
تراو-ثری= ( Terreفرانسه) ،بی = ( Buyانگلیسی) ،را = ( Cutانگلیسی) ،غراو= (Rabeآلمانی)،
معنی= ( Meinungآلمانی) ،حمل = ( Hammelآلمانی) ،رفس= ( Käfigآلمانی) ،حب =( Hobbyانگلیسی)،
راس -رئیس = ( Ratآلمانی) ،فرصت= ( Fristآلمانی) ،بغض = ( Böseآلمانی) ،سمخ= ( Schlachterآلمانی).
آیا این پبیبه ،نتیج تصادف است یا پبیبه ای است رانونمنب؟ و اگر رانونمنب است ،آیا این الفاظ هماننب مربی و
آلمانی (و نیز انگلیسی و فرانسه) مثم از مبباء صوتی واحبی آمبه انب و مستقم رشب یافته انب و یا با هم از جهت
ریشهای خویشاونبنب؟ به نظر ما پبیبۀ تصادفی نیست و شباهت هم از تکاملِ مستقلِ فونولوژیک برنخاسته ،بلکه
ثمرۀ همریشگی است .شایب این حکم به نظری تقسیم زبانها به سامی و آریائی لامه بزنب ،زیرا نشان میبهب که
هیچ «دیوارِ چینی» بین زبانهای سامی و آریائی نیست .میتوان هم فرض کرد که ربائل آریائی و سامی که
طی  4هزار سال در خاور میانه در مجاورت هم بسر می بردنب ،در ذخیره لغوی زبانهای هم ،مهر و نشانی باری
گذاشته انب .بههر جهت ،اروام و ربائل مختلف درازمنه دورتر تاریخ و در سحرگاه پیبایش خود بهم نزدیک تر بوده انب.
این شمای دیالکتیکی ما را از تِز یا بر نهاد (تقارو اروام) ،به آنتیتِز یا برابر نهاد (تبامب بعبی آنها) میرسانب و سرس
از آنجا بار دیگر به سنتز یا باهم نهاد (تقارو مجبد آنها در مقیاس بین المللی) نزدیک می شویم .این شمای
دیالکتیکی تجریبی نیست و دارای محتوای تاریخی است .چنین استنتاجی که مبباء واحب بسیار زبانها و اروام را
نشان می دهب خود کمکی است به اثباتِ واقعیتِ اندیشۀ انترناسیونالیستی.
تصرّفِ زبان فارسی در زبانِ عربی به اشکالِ مختلف است .اینک برخی نمونه ها:
 -9مموه برآنکه کلمات مربی را در فارسی ،چنانکه طبیعی است ،موافق تجویب یا آهن
خودمان دگرگون می کنیم (زیرا حروف حلقی و نو

شناسی (فونتیک) زبان

زبانی ماننب ح ،ع ،ذ ،ث در فارسی دری وجود نبارد) ،در

امراو کلمات نیز غالبا مباخله شبه است .به عنوان مثال:
مقب در اصل مقب ،ترجمه در اصل ترجمه ،شجامت در اصل شجامت ،حوالی در اصل حوالی ،شعببه در اصل شعببه،
و طی در اصل طی ،هلهله در اصل هلهله  . . .الخ.
این نکته درهمین جا درخور ذکر است که برخی ادیب مآبان که به رسانه های گروهی دست داشتنب ،بازگشت تلفف
کلمات مربی متباول در فارسی را به صل این تلفف در زبان مربی توصیه کرده انب ،ولی این فضل فروشی مبث و
نادرستی است .اگر این مراجعه به اصل مناقی بود پس بایب تلفف گلوئی و نو زبانی را هم احیاء کرد.
 -3کلمات فراوانی چنانکه شادروان محمب رزوینی یاد آور می شود ،مربیِ مجعول و برساخت روشنفکران تر
مثمانی است که در فارسی مرسوم شبه و اببا درمربی وجود نبارد .رزوینی (بیست مقاله جلب  -0صفحه  ،)036امثله
زیرین را آورده است:
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اماشه ،امزام ،تمبن ،مشعش  ،سلاه ،محیّرالعقول ،مرضِ انبام ،ذُواتِ محترم ،منوّرالفکر ،سفالت ،اشغال کردن...
 -9واژه های مربی معینی را ما ببان معنا که در مربی است به کار نمی بریم و معنای به کلی دیگری به آن میبهیم
ماننب:
ضرو (به معنای دنبک) ،کثیف (که درفارسی یعنی چرکین و در مربی یعنی انبوه) ،نزاکت ،رمنا (که در فارسی یعنی
زن زیبا و درمربی یعنی زن احمق) ،وجه (به معنای پول) ،ناشی (یعنی ناچاال ) ،جبول (در مربی جوی ،در فارسی
معنای مشخص یافته) ،حقو (مواجب ،مزد).
 -4برخی واژه ها را ،در آن باو فعال به کار می بریم که در مربی نیامبه ماننب تفکّر در باوِ تفعّل (به جای تفکیر در
مربی) و تذکر (به جای تذکیر).
همانظور که رزوینی یاد آوری می کنب ،برخی جم های مربی است که در فارسی به صورت مفرد درآمبه است .مثم
میگوئیم طلبه ای آمب و حال آنکه طلبه جم طالب است و به معنای طالبان ملوم است نه یک نفر.
و از این قبیل است:
جواهر (به معنای سن های ریمتی که مفردِ آن جوهر معانی دیگر دارد) ،مواجب (به معنای حقو و خود این کلمه
که جم است و مفرد به کار میرود) ،مالیات (مفرد مالی به معنای دیگر است .مثم میتوان گفت :یک مالیات سنگین
از او گرفت) ،بله (که به معنای ابلهان است نه ابله) ،مجایب (مثم مجایب صنعتی دیبم در این دشت که بیجانی پیِ
جانبار می گشت) یا این مبارت که معمول بود« :در کار او مجایب بمانب» .خوارج (معموال می گوینب از خوارج)،
اوباش ،موام (مثم :آدم موامی است) ،حور (که مفرد آن حوراء است یعنی زنِ سیاه چشم) ،ممنکه (درتباولِ موام)،
اولیاء (فقط در تباولِ موام) ،شیعه (که مردِ آن شامی است).
 -0در مواردی «پارسی سازی» با مرامات اکیب مختصات زبان انجام گرفته است ماننب جزیره «فیس» که در فارسی
«کیش» میگوئیم و «کوفی و مقال» که در فارسی «چری اگال» شبه.
 -6ما در مواردی کلمات مربی را چنان از خود ساخته ایم که با آن مصادر بسیط ایجاد کرده ایم .ماننب :فهمیبن،
بلعیبن ،ررصیبن ،ربوالنبن (ربولیبن نیامبه است).
 -2و سرانجام این نکته را نیز متذکر شویم که تکامل ذخیره لغات و اصامحات در زبان مربی امروز و فارسی
امروزی با هم تفاوت جبی دارد و در بسیاری موارد که ما واژه های مربی به کارمی بریم ،این واژه ها برای مرو با
سواد اصم مفهوم نیست و در موض او نیز مصالحاتی را بکارمیبرد که ما آنرا در نمی کنیم .یعنی لغات مربی در
فارسی شناسنامه ایرانی پذیرفته و انبیشه طرد کلمات مربی و بازگردانبن فارسی به «سرگی» دوران کهن پنباری
بیش نیست.
اینک چند نمونهی پراکنده دراین زمینه:
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تحکیمِ روابطِ مودت = تعزیزاو اصرالصباره/
حکومتِ سلانتی ارتجامی= حکم الملکی الرجعی
استثمار= استغمل/
شعور انقمبی و مترری = ومی الثوری والتقبمی
به منظور مقیم گذاشتن تجاوز= من اجل احباط العبوان/
ملی کردن معادن= تامیم مناجم
بسطِ بحرانِ ممومی = استفحال االزمه العامه/
مسابق تسلیحاتی = سبا التسلح
اِممالِ تضییقات = تمارس ضغوط/
خل ِ سِمح = نزاع السمح
و از این نمونه ها بسیار است .لذا برخطا هستند آنها که تصوّر می کنند با دانستن عناصرِ عربی در
فارسی ،گویا زبان عربی می دانند و یا عربی می فهمند .این واژه ها که معنی ،محلِ استعمال ،تلفظِ آنها به
کلی دگرگون شده ،دیگر از آنِ زبان فارسی است و قرن های دراز است که فارسی با آنها زیسته و آن ها
را در زرادخانۀ لفظی و معنوی خود نگاه داشته و در پیکرِ خود هضم کرده است.
بهتراست زبان ها را به افزارِ تفاهم و همبستگی بدل کنیم و نه به دستاویزِ اختالف و تفرقه.

احسان طبری
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بابا مرجان
داستان کوتاه از :ملی جعفری ساوی

هزار بار رسم بخوریب ،آیه صادر و سوره نازل کنیب؛ دلیل و برهان و بیّنه بیاوریب .من فکر می کنم ،آزادی تنها در
اسارت معنا پیبا می کنب .ما در پیچاپیچِ غُلها ،زنجیرها ،دستبنبها و پابنبها پبیبار میشویم ،رشب میکنیم و در
پیچشهای پیچیبهی بیشتری زاده میشویم و میان یوغها ،ررانیها و کنبهایگران رشب میکنیم ،تا در مُغا ِ تن
و تاریک سیاهچالی ،چانه بینبازیم .تنها کوشش و جانفشانی برای آزادی ،تمشی است که برای تعویض دستبنبها و
پابنبها بهاسارتی خود خواسته ،مصروف میشود.
اولش خنبهام گرفت .لبخنبی زدم و میرفتم بهصفحه دوم بازجویی محکوم نگاه کنم .پشیمان شبه و دوباره
مقبمهی بازجویی را با درت خوانبم .این بار از تهدل خنبیبم .بهرهقهه خنبیبم .او در کنار سیاهچال ،زخمی و
شکسته و خون آلوده افتاده بود .اگر حالش را هم داشت ،برای من پشیزی ارزش رایل نبود که حتی سرش را بلنب
کنب .از نگاههای بیتفاوتش ،فهمیبم .یعنی بعبترها در پرسش و پاسخهایی که برای تکمیل پرونبه با او داشتم،
متوجهی این معنی شبم .با صبای بلنب خنبیبم .یعنی اولش نفهمیبم ،چه گفتهاست .فکر کردم شعارهای تو خالی و
خالیبنبیهای یک زنبانی است که امبام خود را یقینی میدانب .مثل کسی که از گور پبرش چشم پوشیبه و
ربرستان را به گُه میکشب .اما ورتی نالهی خفیف او را در خوانبن شَروهای ماشقانه شنیبم که چنان درست و زیبا و
در مقام دلانگیز دشتستانی خوانب؛ بهشک افتادم .فکر کردم ،بایب با درت بیشتری ،با این درنبهی خونخوار رو بهرو
شوم.
رصبم بازگویی و بازنویسی داستان وارعه نیست .اینکار را ورای نگاران رلم بهمزد ،دوستا باشیان و گزمگان خفیه
بهتحقیق کردهانب و خود شما ،حتی بهتر از من ،نقل ماور را از سیر تا پیاز میدانیب .من بایب بهنام نامی دادستان ،یا
راضی القضات ،این پرونبه را جم و جور کرده تا در دادگاه حقهی الهیه و حکومت ناو محمبی ،حق این کافر ملحب
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آتش پرست را کف دستش بگذارم .راستش با همهی مخالفتیهایی که پیروان و هواداران فارو امظم ،با انتصاو من
به منوان دادستان این پرونبه داشتنب .با پا در میانی ملی و گربه ررصانیهای او برای رمایت مبل که حتمن دادستان
بایب بهزبان محکوم تسلط داشته باشب ،با مبم رضایت خودم و پچپچههایی که در میان مهاجرین و انصار درگرفت؛
همه آشکارا گفتنب :ملی برای جلب رضایت پارسیان ،رصب دخالت در پرونبه را دارد .هر چه بود ،بهکاری گماشته
شبم که اصلن و اببن بهآن راضی نبودم .من خواهم کوشیب ،بهحکم رمایت مبل الهی تضمین شبه در حکومت ناو
اسممی ،از آنچه در پرونبه موجود است و از آنچه شنیبه و دیبهام ،یاری گرفته تا بهپرونبه سر و صورتی
خباپسنبانه ببهم .بعب از خوانبن بخشی از پرونبه برای رف شبه در مالبی صبایش کردم:
" یا ابو لوءلوء! زرگر باشی!"
محلس

هم بهاین بنبهی خبا نگذاشت و مجبور شبم ،به نامهای دیگری که او را میشناختم صبایش کنم:

" فیروز! پبر مرجان!"
با سنگینی آنهمه کنب و زنجیر ،دستبنب و پابنب و چشمبنب ،جررهای شب که از چوبیتر در میان آتش پریبه باشب.
رامت بلنب استخوانیش را صاف کرد و زنجیرها را روی انبامش مرتب کرد .گیسوان بلنب موجش را دستی کشیب .دامن
ربایش را دریبه و آنرا بهدور کمرش بسته بود ،تا لباسش بهرسم خراسانیان باشب .با آنهمه زخم و تنبیه و تعذیر،
هنوز سر پا بود و رادر بود خود را روی پا نگهدارد .صورتش که روزگاری سفیب بوده بود ،در آفتاو خرسوز مبینه
سیاهتاو مینمود .دستهایش بزرگ و ورزیبه و توانا بودنب .زلفش را با پنجههای همان دو دست کار گشته ،بهظرافت
شانه کرد .تون و توانش بهسر رسیب و شانهی پهنش را بهدیوار سیاه چال تکیه داد .آو دهانش را برای تازه کردن
نفس ،با سر و صبا رورت داد و با لهجه شیرین کاشیش گفت:
" ها! سلمان ترا فرستادهانب!"
" خواستهانب مبالت درست رمایت شود".
" نه بابا! خواستهانب تا حب سنّت فرو کننب".
مثل همهی بازاریان ،خوشسخن و حاضر جواو و نکتهپرداز بود .خنبه امانم را بریب .خیلی ورت بود ،متلکی بهاین
شیرینی ،بهزبان فارسی نشنیبهبودم .ولی چهطور میشب ،در برابر چنین هفت خای که بزرگترین ،نیرومنبترین و
جن جوترین خلیفهی مسلمین را با یک ضربهی خنجر بهرتل رسانبه ،لب بهخنبه گشود که از آن بهرهی رضایی
نبرد؟ اما خوو ،فروکردن ،تا حب سنت هم متلک با مزهای است که بهزبان فقهی حب حشفه را گوینب که بم مان
است .پرسیبم:
" پرونبه جوری تنظیم شبه است ،که تو با برنامهی از پیش طرح شبه ،دست بهرتل فارو امظم زدهای؟"
" مگر میشب ،چنان نره یابویی را االبختگی از میان برداشت؟"
" برای انجام چنان کاری ،چه کردهای؟"
" یکی از ربایان که در رمار همه چیزش را باخته بود ،آن خنجر آببیبهی مصری را بهمن فروخت .فکر کردم شایب
در حین کار ،تیغه در سینهی آن بیابانی نره غول فرو نرود ،یا بشکنب؛ پس آنرا الماس نشان کردم".
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" نوشتهانب :تو بهرصب کینهی شخصی دست بهچنان کاری زدهای؟"
" من او را فقط دوبار دیبهام .یکبار برای حقخواهی نزدش رفته بودم ،یک بار هم حقش را کف دستش گذاشتم".
" چه حقی از تو نزد او ضای مانبهبود؟"
" من چنب کارهام .کارهای زیادی از دستم برآمبه و میآیب .از روزی که بهاسارت گرفتار آمبهام؛ صاحبم ،کسی که مرا
در بازار مبینه خریب ،مالیات همهی کارها و هنرهایم را از من طلب میکرد .بهشکایت نزد فارو رفتم".
" او با حقو تو چه کرد؟"
" گفت حق با مالک است و تازه دنبان طم خودش نیز گرد شب".
" از تو چیزی خواست؟ حق محاکمه؟"
" گفت بایب برایش یک آسیای بادی بنا کنم".
" تو در جواو چه گفتی؟"
" گفتم آسیایی بنا کنم که تا زمان هست ،بهیادگار باری باشب".
" شایب ،مزد ترا میداد!"
" اولن ،این دلیل مرگ او نبود .دومن ،گیرم او میداد ،بیابانی دیگری چهار چنگولی از من میربود".
" این رتل است و جزای آن امبام".
" آیا شناخت تو از رانون اربابانت تا همین حب است؟ هنوز و هر روز ،شهرها و والیات ما مرضه تاخت و تاز ،رتل و
غارت ،چراول و تااول این بیابانگردان است .هنوز جن و خونریزی در شهرها و دهکبههای ما بیداد می کنب .هر
روز ،خون پبران و مادران ما ،بهزمین ریختهمیشود .چهطور شبه ،مرگ یکنفر ،بهانتقام آنهمه کشتار مستوجب
رتل است؟ ممو! ما در جن بهسر میبریم و من سربازم .سربازی که در ام االقرا ،دست بهشمشیر برده .من حاال یک
اسیر جنگیم و طبق رانون جن  ،اسیر را نبایب کشت.
آنچنان روشن ،صاف و پوست کنبه ،استبالل کرد که جای هیچ سئوالی باری نمانب .در برابر او آچمز شبه بودم.
جرات و شهامت دیبن چشمانش را نباشتم .خستگی و درد ،رامت بلنب باالیش را خمیبه بود و دستش در سینهی
ضمخت دیوار ،تکیه گاهی میجست .لبانش بهزمزمهای می جنبیب که بهسرمت اوج گرفت .نغمهای را در گوشهی
دیلمان زمزمه میکرد .آه که غروو ،مه ،باران ریز و کشبار ،هوای دمکرده و خفه در غربت ،چه دلسوز و دلتنگی
آور است .حتی منی که با مزم و ارادهی خود ،بهاین سرزمین کوچ کردهام .حتی منی که در ساختمان چنین بنایی،
شانه زیر کار دادهام؛ از سوز جانکاه این نغمه دلتن شبم .بهبردهای که نگهبان اتا دادگاه است ،دستور لیوانی
شیر دادم .غمم لیوان سفالی پر شیر را بهدستم داد و با لهجهی لری گفت:
" یا سیبی! شترها را برای بار و بنهی غازیان اسمم بهغزوه بردهانب .در شهر تنها شیر ماچه االغ یافت می شود".
لبخنب غمم ماننب سوزن جوال دوز بهآن جایم فرو رفت و سوزشی مثل دنبان کرم خورده داشت .از شیر خر نفرت و
بوی مرمر میآیب ،ولی آدم است و مادت .همهچیز با تکرار بهزودی ،مادی میشود؛ تا آن جا که وزارت بهباشت
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بیابانگردان میتوانب ،در تبلیغات ممومیش بنویسب ":شیر خر از شیر مادر هم گواراتر است ".نیمی از لیوان را
نوشیبه بودم .او هنوز سرپا ایستاده بود .از من نمیترسیب .یعنی کسی که میدانب امبامی است ،ترس برایش معنی
نبارد .نمینشست که من نتوانم بررسم ،چرا بیاجازه نشستهاست .نمیخواست بهمن ببهکار باشب .چشمهایش از
رالیهای کاشان هم گویاتر بود .اما نغمهاش آتشی در جانم زدهبود که خفهام میکرد .فکر کردم ،نیمهی دیگر لیوان
شیر را بهاو ببهم .مسلم بود که در این چنب روزه ،بهاو هیچ غذایی نبادهانب .مکثی کرد و دستش را دور و بر دهانش
کشیب و با صمبت گفت " :نوش جانت".
زهرخنبی دوباره از دل و انبرونم نعره کشیب .نه! حتی نو انگشت پاهایم نیز تیر کشیب .نوشجان بودن شیر خر،
مثل مبار باشب ،مرگ پبر است .از خجالت سرم را در پرونبه فروبردم و بهراهراهی بیصبا خنبیبم .خودم خوو
میدانستم که بهریش مبار خویش میخنبم .اما هر چه بود ،سرم میان اورا پرونبه بود و او نمیتوانست آنرا
ببینب.
کشتن و کشته شبن ،خون و خونریزی ،سوز و سوزش آتش سوزی ،چراول و تااول ،اسارت و بنبگی؛ اینها به-
تنهایی ،معنی اصلی جن است .جن  ،جن است و دیگر هیچ .روای راهری ،برای گسترش ربرت خود ،بهجایی
حمله میکنب ،آنکه شکستهشبه ،بایب از جان و دل برذیرد ،ثروت و مکنتش بهباد فتنه رود .بایب ربول کنب ،زن و
فرزنبش بهاسارت و بردگی رود .چون جن جن است و دیگر هیچ .دلسوزی و چسناله ،برای جن زدگان ،درست
ماننب بوس بعب از جماع و پرانب مگس از زخم ذکر حمار است .امضا جم کردن و بهدادگاههای جهانی شکایت کردن،
مرض خود بردن است و زحمت دیگران دادن .احساساتی آبکی است که بایب در تغار ریخت و کشکش را سابیب .چون
جن  ،درست ماننب مردی پنجاه شصت ساله است که مال و منالش بهخر گفته است زکی ،با دختری نه ساله ازدواج
کنب .آن ورت تو برو و به او بگو :دختر بچه است ،درد خواهب برد .نه ،کاری در این زمینه از دست کسی برنخواهب
آمب .کار نبارم که دختر چه کسی بوده ،اما بیمار است و هر بار ،پس از جماع رحمش بنب می آیب و در حین ممل
خون ریزی و درد امانش را میبرد .میدانستم در این دو اشاره منظورش محمب و حسین است .پس سرم را باال کرده
و گفتم:
" اما تو خانهای ترتیب دادهای ،بردگان را در آنجا جم کرده و بهفکر شورش بر ملیه نظام مقبس الهی اسمم بوده و
دسیسه کردهای".
"من هنوز آنربرها احمق نشبهام ،تا در برابر سیلی بنیان کن که تازه راه افتاده است؛ سب بزنم .آن خانهای است که
من از روت الیموت خود ،کسر میکنم؛ تا اسیران پیر و سالخورده ،از پا افتادگان ،بهدریوزه گرفتار نشونب".
" آیا در آنخانه ،هیچ سخنی بر ملیه اسمم گفته نمیشود؟"
" ساکنان آن خانه همه اسیران و بردگان و بنبگانی هستنب که به خاطر هنر و صنعتشان گرفتار این جهنم دره
شبهانب .ورتی شیرهی جانشان کشیبهشبه؛ ماننب سگی گر گرفته ،از همهجا مانبه و از همهجا رانبه شبهانب .پس
فکر میکننب ،روزگار گذشته ،که شایب صب مرتبه ببتر از وض این بیابانگردان بود ،بهتر بوده و آنان کفران نعمت
کردهانب .خوو بالاب بهراه و فکر خود فکر میکننب و بهزبان خودشان حرف میزننب".
دوباره ،پس از این پرسش و این جوابی که ماننب پوزه بنب دهانم را بست ،بهپرونبه بازگشتم و کوشیبم دلیلی برای
امبام این کافر آتشپرست ،دست و پا کنم.
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حذف واحبی از یک مجمومهی پیچیبه ،که هر یک از اجزاء بهوجود آورنبهی آن ،با آمیال و خواستههای شخصی ،با
امیب وصول بهحاصلی در آن داخل شبهانب؛ زیان جبران ناپذیری بهآن جریان نخواهب زد .درست ماننب صفر ،پشت
مبد که در چهار ممل اصلی ،پیوسته حاصلی یک سان دارد .مجمومهی پیچیبه ،هر چنب ترکیبی از اجزاء است ،اما
همیشه با خود اجزاء تفاوت دارد .اما از آنجا که جهان هستی ،ترکیبی تو در تو و پیچ در پیچ از اجزایی است که
تاثیر و تاثر آن اجزاء ،ترکیب را حاصل کرده است؛ طبق رانون ،هیچ موثری بیتاثیر نخواهب بود .حذف فارو امظم،
بیشک نظام پیچیبهی بیابانگردان را از شکل نخواهب انباخت؛ اما میتوانب ضربهای مهلک و کارا باشب که ورفهای از
زمان بر آن وارد کنب .بهخصوص ،اگر خلیفهکشی در اسمم باو شود .از طرف دیگر ،هر چه فکر میکنم .هر چه
محاسبه میکنم .هر چه برانباز کردهام ،کار دیگری از من ساخته نبود .اما اگر خلیفهکشی باو شود ،بهناچار خلفا
دیواری ضخیم بهدور خود کشیبه و بهسرمت از مردم جبا میشونب .همین اولین ربم ،برای برپایی نهضتهایی
خواهب شب که شایب حقو ضای شبهی مردمی ما را که غصب کردهانب ،بازپس ستانب.
"همانطور که گفتهایب ،کارتان را با طرح و برنامه و درت الزم پیشبردهایب .اما بهوضوح معلوم است ،ضبیت شما با
اسمم است ،نه با فارو امظم".
" همانطور که گفتم :ما در جنگی رویا روی ررار داریم .هنوز همهی والیات ما تسخیر نشبه است که پایههای اولیه-
ی نهضت شعوبیه بنیاد گذاشته شبه است .اگر زور و ربرتمان بهآن حب نیست که از پس خرشان براییم .چرا بایب به
پاالنش رحم کنیم؟"
" چه خواهیب گفت ،بهآنانی که از خودتان بهاین آیین باور کرده و مومن شبهانب؟"
" برونب شیر خرشان را بنوشنب .کسی بهفردیت فرد کاری نبارد".
" آیا فردیت فرد ،در جم نیست که تشخص مییابب؟"
" درست می گوییب .اما جم بایب ،برای فردیت امضای خود ،حقی بهمنوان حقو پایه رایل باشب و گر نه فرد ،در
جم هویت خود را از دست داده و بهابزاری بیجان ببل میشود که ماننب حمار فقط سرکار و طویله را میشناسب".
آن ربر بهاال غ و حمار و خر و ایشک بنب کرد بود که دیبم شیری را که همین چنب لحظه پیش نوشیبهام ،در شکمم
دلمه بستهاست و چیزی نمانبه که بر باال و پایین پرونبهی فارو امظم غثیان کنم .از لج او هم شبه بود ،نیمه لیوان
را سرکشیبه و با دست لب و لوچه خود را پا کردم .بهوضوح دیبم که از وض من در مقابل خودش ،خنبهاش
گرفته است و بهریش دراز و سفیب و تا ناف رسیبهی اینبنبه نیشخنب میزنب .ببیش این است که زور و ربرت ،با
تمام توانمنبی و اولبرم کسرمها و باد گلو درکردنهایش ،در برابر مقل و مناق ،بهخصوص ورتی ،با کمی شعر و شور
و حال همراه شود ،کمیتش لن است و پای خرش در گل فرو میرود .چه کار دیگری جز آن که دماغم را تا
بناگوش در پرونبه فرو کنم از من ساخته بود؟
آدمیزاد موجود مجیب و غریبی است که در هیچ دستگاه محاسبهای نمیگنجب ،یا تمام و کمال در آن ررار نمی-
گیرد .نه! نمیخواهم ارزش جهانی ملوم را ،ماننب تازه بهدوران رسیبههای خیالانبیش انکار کرده و بگویم انسان
معیار همهچیز است .اما این موجود دم بریبه ،دست بهچنان کارهایی میزنب که مقل جن و شیاان هم بهآن نمی-
رسب .از ربیمالزمان تا کنون فکر می کردیم ،فقط پنج حس نهرهای ارتباطی انسان با جهان خارج از وجودش است،
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آزمایشگاه ها زور زده و پبرشان را پیش نظرشان آوردنب که نه؛ انسان دارای حواس دهگانه است .اما از همان ربیم و
نبیم می دانستیم؛ مواطف انسانی ،یعنی حواس درونی ما ،بهسی و چنب میرسب .هر حادثه که از جهان خارج بهدرون
انسان راه یابب ،از بررسی سی و چنب حس درونی که منشاء هنرهای آدمی است ،مبور میکنب .این انسان با این همه
توانایی ،چه کارهای مجیب و غریب نمیکنب .چه سالها که در مبرسه و دبیرستان و دانشگاه میآموزیم که پرتقال
فروش ،پرتقال هایش را دانهای چنب بفروشب؛ تا زیان نکنب .حال آن که پرتقالفروش دورهگرد محله ،پرتقالهایش را
فروخته و خرج زن و بچه و خرش را درآورده و آن ربر پس انباز کرده که محصول سال آینبهی باغبان را سلف
خریکنب؛ در حالی که از چهار ممل اصلی ریاضیات بویی نبردهاست.
"پس تو با همهی آگاهی بهغیرمقمنی بودن انسان و غیر رابل محاسبه بودن اممالش دست بهکاری بهمراتب پیچیبه-
تر ،بغرنجتر و بههمین معنی غیر مقمنیتر ،زدهای".
"همهی کارهای بزرگ ،بیمحاسبات مقل صورت گرفته و میگیرد .تو سودابهی هاماورانی را میشناسی،آن چنان
ماشق شب که سلانت و حکومت پبرش را متزلزل کرد ،اما ورتی با سیاووش رو بهرو شب ،تازه فهمیب ،آنچه را می-
جسته نزد این پسر بچهی جوان است .مشق با نیاز تن متفاوت است ،سودابه این را دانسته بود ،اما مردان مردساالر
حاضر بهتمکین آن نبودنب .انسان اگر محاسبه کنب ،هرگز ماشق نمیشود .پایان مشق ،دیوانگی و سر بهصحرا
گذاشتن است؛ اما هنوز ،هستنب آدم هایی که ماشق میشونب .محاسبه ،همیشه برای از زیر کار در رفتن است .برای
دلیل تراشیبن".
از جواوهای حاضر و آمادهاش ،از صراحت چشم دریبهاش ،از دنبان روی حرف نگذاشتنش ،ذله شبه بودم و پی
بهانهای میگشتم ،هر چه زودتر پرونبه را خاتمهیافته تلقی کنم .خودش مستمسک الزم را بهدستم داد .با کمی
خستگی گفت:
"آنچه را بهتو جواو میدهم ،بههیچ یک از آنها ،پیش از این بازجویی ،فکر نکرده بودم و آنچه هم که در این
جلسه آخر می گویم ،در بازجوییهاشان با همه شکنجهها و تعذیرها با درت نوشتهام .آه آدمی! این شیر خام خورده!
این خر موی سر سریب ،بهچیزها دلخوش میکنب که بمی جانش میشود ،که دست شکستهی از ربر بیرون مانبه-
اش میشود ،که اسباو نگرانی سال و ماهش میشود .چرا مرد بایب بهدخترش آن ربر نزدیک باشب که حرفهای
خصوصی ،درد دلهای ناگفتنیش را تنها بهاو توان گفتن داشتهباشب".
پس از آهی که کشیبه بود ،حب و انبازه وابستگی او بهدخترش را حبس زدم .حاال شایب بتوانم ضربهی کاری را بهاو
که مرا چنین تحقیر و حقیر و خوار کرده بود ،وارد بیاورم .اما حرفش تمام نشبه بود و بهمن دل نمیداد که حرفش را
را کنم .دوباره آهی کشیب و ادامه داد:
آه مرجان! مرجان دل دریایی من! تنها دختری که سر هفت پسر بهدنیا آمب .چرا بایب بود ،تنها او را از میان هشت
فرزنب همراه خود ببرم .کاروان بار زده بود و پر و پیمان که در بازار تبمر رالیهای کاشی را بهغسانیان بفروشیم و
دیبای رومی بهپارس بریم .در بازار شام هر کس بهدیبار او شگفتزده مینگریست .بازاریان برای خواستگاریش
هبایای بزرگ هبیه میکردنب .من کاسبکار بازاری ،که هر چیز پر مشتری را بههباله بی و شراع میآورد ،جوانان
رومی را برتر دیبم و پیشکشهاشان را خجستهتر".
آههایی که میکشیب هیچ یک از سر یاس و شکستگی نبود .اما یاد و خاطرهی دخترش دل ناز تر از گلش را سخت
درهم تنیبه بود و سوز آن زمستانهای ادربیل را بهخاطر میآورد .حرف تا پسپشت دنبانم رسیبه بود که باز صبای
غمزدهی او مجال سخن از من گرفت:
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"جواو مرجان یک چیز بود و بس :چه کس از گلهای رمصر گمو خواهب گرفت؟ چهکس بر بهارستان رالی ،گل و
بنفشه خواهب کاشت؟ گمبیهای نانز را بهکبام کاسبکار خواهی فروخت .ماه را در شبهای ببر ،چه کس به-
میهمانی صحرا فرا خواهب خوانب .کاشان بنب ناف من است و کوههای کرکس پستانهای پر شیر مادرم.
در راه بازگشت ،با سراه امراو رو بهرو شبیم .در تبو شکسته بودنب و خشم دنبانشان را به زهر نشانبه بود .ما را
بهاسارت مبینه بردنب .هنوز هفت سالی بر ما سرری نبود که هفت بار از انساو شتر ،خر و یابو و سوسمار بارور شبه
بود .پیری زودرس گریبانش را گرفته بود .مرا در بازار جوهریان بهکار گماشته بودنب و هر بار که در دست رسشان
بود ،بر من بار میکردنب".
با یادآوری بازار و بازاریان درهم شکست و رفت نفس تازه کنب که آنچه در دل داشتم و او با خاابهی بلنب باالیش
مرا در سکوت کاشته بود ،بر سرش بار کردم و خیال کردم ،با آنچه شنیبهاست ،نفسش خواهب بریب:
"و تو! این دختر مزیز در دانهات را به کارهای ناشایست ترغیب کردهای .او را وادار کردهای فاحشهخانه ملم کنب".
"ممامهی امرابی را ،چنان از سرش ربودم که در خواوگاه ربله نیز ،بیباریش ممکن نبود .بیچاره پاره الماسی یافته
بود و خیال می کرد " نمک ترکی " بلور نمک است و میگفت :نمکش شوری نمیدهب .آنرا با نمک ترکی موض
کرده و در بازار بیزانس بهریمتی ناباور ،بهنقود و سکو ببل کردم .در بازگشت از سفر ،همه سکو را بهدستش
دادم .بر زده بر جای خشکیب که دختری از سملهی پاکان ،دست بهچنان کاری بزنب .نالیب :در این دولت که زنان را
سن می زننب و مردان را بهرصاص میرساننب ،با من و تو چه خواهنب کرد؟ آیا نا امیبی ترا تا این حب شکسته
است؟ گفتم :دخترم کار از کار گذشته است .از من و تو نیز ،باری برده نخواهب شب .فردای پیری حلقه بر دروازه کبام
س خواهی زد؟ اگر دست در این کار کنی ،موریانه در پاشنهی درگاهشان رخنه خواهی داد .حتی زنان بزرگانش از
این کار آبایی نخواهنب داشت .ملی گفته است :ام المومنین با طلحه سر و سری دارد .میتوانی فاحشهخانه مبباله ابن
ابی انصاری را که درست رو بهروی مسجب ربا بر پا است ،اجاره کنی.
" آرا تو شرم نمیکنی! دختر خود را بهتنفروشی و فحشا ترغیب کردهای".
" مثل این که حضرتت فراموش کرده است؟ این کار از اولین روزها در میان شما باو بوده است .دوم ،این که نماز
ستون دین شما است؛ با گوزی شکسته می شود .دینی که به یک گوز یا چس بر باد می رود .با معبن گوز و ادرار چه
بر سرش خواهب رفت؟"
پرونبه را زیر بغل گرفته و میرفتم از دادگاه بیرون بزنم .زنجیر را بر رامتش راست کرد و با چرخش سری ،زلف
هایش را پریشان کرد .چشمهای خستهاش را در چشم خانه تابی داد و با صبایی رسا که گویی روی سخن با جم
کثیری دارد خوانب:
"رفیقِ همراهِ من بهغایت گشادهدست است.
در داد مرا شرابی
چونان میهمانی ،میهمانی را
آن گاه نَطع وُ شمشیر بخواست وُ گفت:
چنینست سزای کسی که در تَموز
با نَر اژدها خَمرِ کهنه خورَد".
علی جعفری (ع.ج.ساوی)
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ما تنها نیستیم
نسرین میر /داستانک

صبح است .بعب از یک ماه بیماری ،امروز اولین روزی است که بایب سرکار بروم .
از همان روزی که مریضی به سراغم آمب و در خانه بستری شبم ،ماشینِ خوشگل گوجه ای رنگم هم از جایش تکان
نخورده و با سر و روئی نشسته و کثیف ،جلوی درخانه منتظر است .
پشت فرمان می نشینم ،سویچ را چنب بارم می چرخانم ،استارت میزنب ،اما روشن نمی شود .با بیحوصلگی ،راه
ایستگاه اتوبوس را در پیش میگیرم .تا ایستگاه راهِ زیادی نیست .خوشبختانه به مور به اتوبوس می رسم و سوار
میشوم.
با نگرانی به سامت نگاه می کنم .میدانم که با کمی تاخیر خواهم رسیب .اتوبوس پُر است و جای نشستن نیست.
اتوبوس سلّانه سلّانه بی هیچ مجله ای حرکت می کنب .
در میان انبوه مسافران خواو آلودی که با چشمانی خسته و خمار ،مراربنب تا ایستگاهی که بایب در آن پیاده شونب را
ازدست نبهنب ،چشم می گردانم.
نگاهم بر روی گوشوارۀ بزرگی که بصورت سمبولی از آفتاوِ تراشخورده و در میان بافه ای از موهای شبقگونِ بانوی
نسبتا مسنّ بغل دستم آویخته ،گره میخورد.
ترافیک سنگین است و ماشین ها به کنبی حرکت می کننب .اتوبوس ها و ماشین ها بی تابانه برای رهایی از این
مخمصه ،فاصلهها را کمتر و کمتر می کننب.
خانم نسبتا مسنّ که چهره ای زیبا و پوستی شکوالتی دارد ،با لبخنبی دوستانه ،مرا دموت می کنب تا در کنارش
بنشینم.
در کنارش می نشینم و بی مقبمه شروع می کنیم به حرف زدن .انگار سال های سال است که همبیگر را می
شناسیم.
پنباری برای دوست شبن باکسی حتما بایب راهی بنب آمبه باشب! مثل االن که همه راه ها بنب است.
ازگوشوارههایش تعریف می کنم...
ما تنها نیستیم| .
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تشکر می کنب و لبخنب به لب می گویب:
« ده سالی میشه اینجام  .اول فکر می کردم چنب سالی کار می کنم و زود برمی گردم وطنم ،ولی مانبگار شبم.
ازدواج کردم .اما زنبگیم» ...
به اینجا که میرسب ،بلنبگوی اتوبوس نام ایستگاهِ بعبی ،که او بایب در آن پیاده شود را اممم می کنب.
ازجا بلنب می شود.
می گویب:
« بایب در ایستگاهِ بعبی پیاده شوم » ...
و اضافه می کنب:
« شما هم در پیِ نان آواره شبه ایب؟»
می گویب:
« نه آناور که تو " نان" گفتی!»
و پس از کمی مکث اضافه می کنم:
«هیچ کس بی دلیل از جایی کنبه نمیشه ،مگر اینکه گرسن "چیزی" باشه»...
می گویب:
« گرسن "آزادی" شایب ،البته " نان" را هم از ما گرفتن تا آزادی را فراموش کنیم ،دستمان سوخت از این تازه گیِ
نان» ...
با حرکت دست موهای سیاه بافته اش را بر روی شانه چپ می لغزانب و گوشواره زیبایش چشمگیرتر نمایان می شود.
در انتهای بافته موهای سیاهش جابهجا گلی کاشته است.
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ازآن روزها...
نسرین میر /داستانک

چه روزگار فراموش نشبنی و زیبائی بود! آدم ها به سادگی خودِ زنبگی بودنب ،به سادگی ،صافی و ترو تمیزی آسمان
بهاری.
آسمان صاف و بی لک وپیسی که می شب صورت ماه دریا را هم درآن دیب .یاد و خاطره آن روزها ،سادگی وصفای
آدم های آن روزگار ،گاهی چنان رلبم را به طرش می انبازد که فکر میکنم همین االن است که خان دلم ویران
شود .حتی گاهی در خلوتِ خود ،آن خاطرهها را جم می دهم و دوباره برمی گردانم .به جای امنشان در دِنج ترین
گوش رلبم.
مادر بزرگمان ،مادر پبرمان که ما او را با لحنِ کودکان خود "نَنجون" صبا می کردیم ،یکی از همان آدم های ساده و
بی شیله پیله ای بود که هنوز یاد و خاطره اش مثل ستارۀ روشنی در آسمانِ دلم می درخشب...
چشمم را که می بنبم ،درآن دور دست ها ،درآن سوی دیوارِ خاطره ها ،می بینمش که با پیراهنِ ژرس نارنجی و
شلوارِ صورتی چسبان و موهایی حنائی رن  ،الی درِ حیاط ایستاده ،بیرون را تماشا می کنب .ومن این حالت او را
چقبر دوست می دارم.
همیشه به او ننجون می گویم وگاهی هم به شوخی «تیرررمزی» صبایش میزنم .ورتی «تیرررمزی» صباش می کنم،
هردو می خنبیم و به یادِ فیلمِ زیبای «سرخ پوستها به وطنشان باز می گردنب » میافتیم.
زیر لب با خود زمرمه می کنم « تیر رر...مز »...برمیگردد ونگاهم می کنب .حرف نمی زنب .فقط نگاه می کنب .می
پرسم:
« حاال منتظر کی هستی اونجا؟ »
لُپ هایش گل انباخته است ومی خنبد .می گویب:
ازآن روزها... | .
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« سرِ ظهره ... ،دیگه بایب پیباش بشه!»
درهمین مور آوای خوش آهن ِ اکبر نمکی کوچه را پر می کنب که فریاد می زنب « نون خشک می خریم  ...نمک
دارم ...نمک  ...نمکیه!»
و هنوز صبای کشبارِ اکبر نمکی به آخر نرسیبه ،که صبای مَرمَرِ االغ اش بلنب میشود.
با شنیبن صبای اکبر نمکی ،ننجون تکانی به خود میدهب والی درجابجا می شود .با جابجا شبن ننجون ،خِش خِش
کیس نان خشکی که او در زیر پیراهن نارنجی ا ش پنهان کرده به گوش می رسب .درخانه بسته می شود ...دلم از
گرسنگی ضعف می رود ...زمزم آرامِ ننجون و اکبر نمکی را از پشت در می شنوم.
مامان سفرۀ نهار را کفِ اتا  ،زیر آفتاوِ بهاری پهن می کنب .رن های صورتی و نارنجی در هیاهو و رفت و آمبنب.
چیبمان سفره تمام شبه.
درحال خوردن غذا ،با گوش چشم ننجون را نگاه می کنم .او با بی رراری به غذایش نمک می پاشب.
می گویم :
« ننجون شورشب! »
می خنبد و زمزمه میکنب « نون خشک ی ....ی ...نون خشک بیار ...نمک ببر »!...
ازسرسفره بلنب می شوم و از پنجرۀ بست اتا  ،حیاط را نظاره می کنم ...حوض وسطِ حیاط تشنه است و آبی در آن
نیست.

ازآن روزها... | .
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قلبِ گنجشک
نسرین میر /داستانک

همیشه با ما زنبگی می کرد .ازهمان مور که یادم میایب ،یکی از چشم هایش مصنومی بود و کمی هم کوچکتر از
چشمِ دیگرش.
هراز گاهی درش میآورد و تمیزش میکرد .آن روزهم داشت آن را تمیز می کرد .ورتی دیب من با کنجکاوی به چشمِ
کفِ دستش  ،چشم دوخته ام ،گفت:
« بیا بگیر»...
وهمینجوری تیله چشم اش را انباخت تو دستم.
گرم بود ،رگه های خونی که از درزهای شکسته آن بباخل نشت کرده بود ،چشمی ملتهب را تبامی می کرد ،سرم را
که بلنب کردم ،نگاهم با یک حفرۀ خالی و چشمی زیبا در صورت مهربانش تمری کرد .پرسیب:
« چیه ...چرا اینجوری نگاهم میکنی؟ ای بابا این چشم های تو هم که س

داره !»

میگویم:
« حاال چرا س ...؟»
سرش را پایین می انبازد و ساکت میشود.
میگویم:
«خوو ،بیا ...چشمتو بگیر بزارسرجاش »
یک نگاه به چشمی که در دستِ من است می کنب و میگویب:
« نه ...کمی دیگه هم نگهش دار تا گرم تر بشه ...
و من دستم را مشت می کنم ،احساس میکنم تیله چشمش در کفِ دستم مثل رلبِ گنجشک میزنب.

قلب گنجشک| .
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شیفتِ ویژه
داستانک /نویسنده :ایلماز

اولین بار سرباز بود که این کار را کرده بود .حالش بب شبه بود ،هر چه خورده بود باال آورده بود و بعب توی آینه که
نگاه کرده بود ،انگار چیزی توی چشمش تاو می خورد .خیره که شبه بود سرش گیج رفته بود و افتاده بود ،انگار از
داخل آینه ،از میان چشمانش یک جفت چشم داشت بیرون می زد .حاال تازه فهمیبه بود چه کاری کرده است!
باورش نمیشب که یک بار دیگر هم بتوانب ،ولی کرده بود.

بعبها هم برای زنش جا انباخته بود که چهارشنبه ها "شیفت ویژه" دارد و کارش تا اذانِ صبح طول می کشب.
هرباری هم که زن

زده بود تا به زنش بگویب این هفته هم شیفت ویژه دارد ،تلفن را که را کرده بود با خودش

گفته بود" :دیگر نمی کنم"؛ اما کرده بود.

آنقبری که حاال توی کارش وارد بود .سعی می کرد هیچ مور چشم تو چشم نشود .یاد اولین بار که می افتاد،
احساس می کرد یک جفت چشم پشت سر او حرکت می کنب و هر لحظه ممکن است از دیوار روبرو یا از صفحه
تلفن بیرون بزنب.
حتی یکبار که زنش را بغل کرده بود و سنگینی چانه اش را روی شانه سمتِ چپِ زنش انباخته بود و داشت توی
آینه چن

زدنش به موهای زن را تماشا می کرد ،احساس کرده بود که یک جفت چشم از داخل آینه انگار دارد

نگاهش می کنب .زنش را هل داده بود مقب و شانس آورده بود که زن با پشتِ سرش نرفته بود توی آینه...
قلب گنجشک| .
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حاال سعی می کرد در "شیفت ویژه" فاصله و زاویهاش طوری باشب که چشمش با چشمِ طرف گره نخورد .البته
همان یکبار هم اگر از سر کنجکاوی زود نمی آمب ،اصم صورتش را نمیدیب .برای همین زمان را هم خوو می
شناخت و دریقا ورتش را میدانست.
می گذاشت چنب ثانیه ربل از شروع کارش وارد سالن می شب .سعی می کرد اصم به هیچ صبایی گوش نبهب و
چیزی نشنود .می دانست هر کلمه ای که بشنود ،تا مبت ها روی مغزش رژه می رود.

همیشه به بار اولیها می گفت" :تو این کار نه چشم الزم است نه گوش و نه احساس .بایب همه چیز رو بذاری کنار و
تو یک لحظه خمصش کنی" .بعضی مور هم به آنها می گفت اگر دوست دارنب بیاینب کارش را از نزدیک ببیننب!

همیشه از پشت به محکوم نزدیک می شب .اول یک تکانِ کوچک به صنبلی می داد ،طوری که فکر کنب زیر پایش
خالی شبه است بعب در یک حرکت ناگهانی ،صنبلی را از زیر پایش می کشیب و سعی می کرد دست و پا زدنها را
نبینب .بر می گشت به سمت درِ خروجی و یکراست می رفت سمتِ دستشویی .اول آبی به صورت می زد ،توی آینه
با ترس چشمانش را نگاه می کرد ،وضو می گرفت و آنقبر همانجا می مانب تا اذان دهنب.
نماز که می خوانب آرام می

شب...
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121

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

شعر و شاعران

شعر و شاعران| .
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چهار سرودۀ کوتاه از ه.الف.سایه
[سرچشمه :مجل بخارا ،شماره  ،934آذر و دی ]9311

 -9به کوشندگانِ قرنِ بیستم
این همه راه آمبی ،آری
بنشین خسته ای وُ حق داری
نفسی تازه کن ،نمی دانم
چنب مانبه ست از شبِ دشوار
تا رسیبن هنوز بایب رفت
کار سخت است وُ راه ناهموار.
(کلن ،آذر )9313

 -3به آیندگان
آه ,آن روزِ دل افروزِ گلافشانی
بگذاریب که در دیبهی خوشبختِ شما
اشکِ ما نیز بخنبد از شو .
(کلن ،تیر )9311

چهار سرودۀ کوتاه از ه.الف.سایه| .
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 -9رویا در بیداری
می بینم
می بینم آن شکفتنِ شادی را
پروازِ بلنبِ آدمیزادی را
آن جشنِ بزرگِ روزِ آزادی را.

کیوان خنبان به سایه می گویب:
دیبی؟ به تو می گفتم.

آری تو همبشه راست می گفتی
می بینم ،می بینمِ.
(کلن ،مهر )9311

 -4مرگ در غربت
بگذار تا بگریم پیشاپیش
در غربتِ نخواسته بر روزِ مرگِ خوبش
می دانم ای مزیز
آن روز
تصویرِ دیر وُ زود وُ فراز وُ فرود نیز
با ذهنِ آدمی
نابود می شود.
امّا
احساس می کنم
خاکم در این مُغا

غریبه ست!

آری بنفشههای لبِ جوی
اینجا ،زبانِ زمزمهی آو را نمی داننب.
(کلن 9 ،مهر )9311
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پیامی به عُرسِ بیدل
به محمبکاظم کاظمی
قصیدهای از محمدرضا شفیعی کدکنی

پیامِ من به مُرسِ * بیبل این است
که بیبل آسمانی در زمین است
سرهری بیکران ،در کهکشانی
که فرشِ آسمانش یاسمین است
یکی رنگین کمان از حیرت وُ هوش
که در هر شکِّ او صبها یقین است
مسلمان هنبویی با مارِ بودا
که برتر از مقامِ کفر و دین است
نه تر

است و نه تاجیک و نه هنبو

شگفتی بین که هم آن وُ هم این است
مقامِ بیبل است افزون تر از شعر
که لفظش رمشهی جان را طنین است
بهشتی در یسارِ او توان یافت
بهشتِ دیگرش انبر یمین است
در آن فردوس اگر سیبی شکافی
درونِ سیب صبها حورِ مین است
چو برگی بویی از این باغ بینی
که مارِ گل فروغش در جبین است
شنیبن ،انبر آنجا ،مینِ دیبن
که دیبن با چشیبنها ررین است
حضوری کانبر آنجا آفرینش
فزون از حب ایام وُ سنین است
پیامی به عرس بیدل| .
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ستادن بر کرانِ بی کرانهاست
گذشتن از جهانِ ماء وُ طین است
در آن آمیزهی حیرانی وُ هوش
جهانی با مجایبها مجین است
میان بیشهی انبیشه لفظش
همیشه بهرِ معنی در کمین است
کنب شب گیر در آفا ِ معنی
که خود خیلِ خیالش زیر زین است
غروری سربلنب از این که مجزش
بهکردارِ نگین ،نقشِ جبین است
جبینی کز بلنبی مرشِ امظم
به خا ِ مقبمِ او رهنشین است
رسب او را اگر گویب :رسولم
که دستِ معجزش در آستین است
سلیمانیِ مُلک شعر او را
به رن ِ جاودان نقشِ نگین است
اگر فهمِ بشر زین برتر آیب
فراتر شامرِ روی زمین است
مشو نومیب کانسانی چنان را
جهانِ ما – در این دم – چون جنین است
بزرگا شامرا! تا پارسی هست
مکانِ تو به ملیّین مَکین است
چو دانم پارسی را جاودانی
که در جنت زبانِ اهلِ دین است
یقین دارم که یادت جاودانی است
که جاویبی تو را حِصنی حَصین است
ستودم از پی نقبی چنانت
چنین مبحی سزای آفرین است.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* مُرس :مجلسِ یادبودِ سالیانه" .مُرسِ بیبل" را در سالهای اخیر در ایران نیز جشن میگیرنب.
منب  :سایت شهرستان ادو (با انبکی اصمح و ویرایش)
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تا رنگِ ارغوانیِ وحدت
محمب خلیلی
(شاعر ،مترجم ،نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی)

چه روزها سرری شب
که هر شکوفه
با نفسِ مرگ
در شاخسارِ سبزِ بهاران سوخت.
چه روزها به سر آمب
که خونِ سرخِ سرو وُ ستاره
خا ِ مزیزِ وطن را
تا ارتفاعِ شور وُ مشق وُ شهادت
پیمود
تا این نهالِ سبزِ جوان!
از رعرِ کوهه کوهه خرمنِ خاکستر
برکشیب وُ پا بگرفت وُ جوانه زد
وز اشک وُ خونِ میهنِ مجروح
نوشیب
تا رنگ ارغوانی وحدت| .
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تا ذرّه ذرّه سایه گسترد وُ
ببالب.
*
اما چه روی داد
که با دسیسه وُ ترفنب
کارآورانِ شرّ وُ پلیبی
می خواهنب
بر خا وُ خون کشنب
نهالِ سبزِ جوان را.
و بادهای هرزۀ وحشی
که می وزد از تنگههای "غرو"
 میخواهبز هر کرانه برآشوبب،
فمتِ زخمیِ ایران را.
بایب به چاره بود وُ دست برآورد
و بر گُبارِ این وزشِ مسموم
سبّی از استخوان وُ جان وُ مصب
برساخت
و بر گلوی کین سرمایه وُ ستم
ساروجِ خشمِ خلق فرو ریخت.
بایب به چاره بود.
*
بایب دوباره دست بر آورد
و رن وُ بوم وُ رلم بر گرفت،
آبی وُ زرد را به همآمیخت
و بر کبودِ رامتِ این دشت،
این خاکسارِ مریان -پوشانب.
که ریشه ریشه بخنبد.
بایب ترکیب آو وُ آبی را
بر آسمان فشانب
که الیه الیه ببارد
و خون وُ آتش وُ شَنگرفِ سُرخ را
تا رنگ ارغوانی وحدت| .
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درهم نمود وُ گُلی ساخت،
بر تارَ ِ شکست این کهکشان نشانب
که شعله شعله بتابب.
*
بایب هزار بوم وُ رن وُ رلم برگرفت
و صبهزار دست برآورد
و هر چه رن ِ روشن وُ خونین هست،
درهم نمود...
تا رن ِ ارغوانیِ وحبت
فوّارهای شود و برویب.
*
بایب به چاره بود
و بر گُبارِ این وزشِ مسموم
دیوارِ اتّحاد فراساخت
تا این نهالِ سبز ببالب.
(برگرفته از فصلنام شورای نویسنبگان و هنرمنبان ایران؛ دفتر سوم ،بهار )9362
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سه شعر از ناظم حکمت

 -9ماقبلِ تاری
از دوردست های دور می آییم.
بسیار دور...
هنوز هم صبای آذرخشین سن

های فمخن

در گوش هامان هست.
کوهستان هائی که در جنگل هایش اسبان گشنِ وحشی شیهه می کشنب
وبا استخوان های خون آلود حیوانات مرزبنبی شبه است
آغاز راهی است

از آن می آییم.

اما هنوز
آبی که در مشک هامان تکان می خورد
همچون شکم سفت و کشیبه
مادر جوان آبستنِ پهن سرین،
زاینبه است.
از دوردست های دور می آیین...
از چرم ته چکمه هامان
سه شعر از ناظم حکمت| .
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بوی گوشت سوخته پیچیبه در فضا...
سال های سیاه خونین،
رمیبه از آهن

گام هامان،

چون جانوران بالبار
پرواز می کننب.
و در میان سیاهی ها می درخشب
همچون تیری از آتش
بازوی مشعل وار آنی که
پیشاپیشمان راه می سررد...
از دور دست های دور می آییم
بسیار دور...
ما مهر و پیونبمان را با دوردست ها
از دست نباده ایم...
ساطوری که بر گردن « ببرالبین سماوی»9
فرود آمب
هنوز هم به یادمان می آورد
میراثی را که آسان صاحبش شبیم.
با «اخی» ها ،آن اصناف اَنقرَوی (آنکارائی) با هم بودیم
و میبانیم
که ما به مشق کبام « پیر»
در برابر اردوهای سمطین
سینه پرموی سرر کردیم ...
از دوردست های دور می آییم
و سر کُروی گالیله را که به آتشش سوزانیبنب و چون کره زمین
سه شعر از ناظم حکمت| .
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می چرخب
مثل چراغی روشن
دردستان خود حمل می کنیم
ومینک «اسرینوزای» شیشه فروش ماتریالیست
تنها بر روی بینی مقابی ما می توانب بیابب
جای شایسته خود را...
از دور دست های دور می آییم
بسیار دور...
و دیگر ورت آن رسیبه است
که گیسوان مان را بیفروزیم
و خانه شب را به آتش زنیم
وبا سر کودکانمان
شیشه های تیره اش را بشکنیم!
و آنانکه بعب ما خواهنب آمب
سحرگاهان بهاری و شامگاهان تابستانی را
نه از پشت میله های آهنین
که از پس پرچین باغ ها
خواهنب نگریست...
9101
(از صفحه  050کتاو 9135سار ترجمه دکتر ایرج نوبخت)

 -3دربارۀ قرنِ بیستم
 محبووِ مناینک به خواو رفتن و
پس از صب سال برخاستن از خواو...
سه شعر از ناظم حکمت| .
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 نه،من از ررنِ خویش نمی هراسم
من از ررنِ خویش نمی گریزم.
ررنِ بیچاره
ررنِ شرم آور
ررنِ جسور
ررنِ بزرگ و
رهرمان من.
هرگز دلگیر و پشیمان نبوده ام از اینکه زود به دنیا آمبم.
من فرزنب ررنِ بیستمم
و به این مباهات می کنم.
برای من کافی است
کافی است که در این ررن در همان جائی که هستم باشم
درصفِ مبارزان
مبارزه برای ساختن دنیائی نو...
 محبووِ من،پس از صب سال...
 نه ،بسیار زودترملیرغم تمامی این چیزهائی که وجود دارد.
این ررنِ زاینبه و میرنبه
ررنی است که آخرین لبخنبش زیباترین لبخنبها خواهب بود
خبیجه مزیزم
این ررن
شب های پر وحشتِ مرا با فریادهای سریبه دمان
به صبح خواهب رسانیب
سه شعر از ناظم حکمت| .
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و همچون چشمانِ تو
از آفتاو خواهب درخشیب...
( 9149/99/90از صفحه  412کتاو تاریکی صبح ترجمه زرین تاج پناهی نیک).

 -9خبر
خبر آمب
از آنجا
از آنها
پیراهنشان کثیف نبود
خم بر ابرو نباشتنب
تنها کمی،
ریششان بلنب شبه بود.
میدانم که مقاومت کرده بودنب
نگفته بودنب "سوختیم"!
نگفته بودنب "کافیست"!
میدانم که با چشمانِ خنبان
به طرف نگاه میکردنب.
در شقیقههایشان جای یک زخم تازه بود
اما خم بر ابرو نباشتنب
تنها،
کمی ریششان بلنب شبه بود...

سه شعر از ناظم حکمت| .
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مرغِ دریا
به یاد استاد محمود پاینده لنگرودی

غزلسرودۀ امیرهوشن

ابتهاج(سایه) /آذر 9333

برای شنیدن خوانش غزل با صدای شاعر بر روی تصویر کلیک کنید

آن که مست آمب وُ دستی به دلِ ما زد وُ رفت
درِ این خانه نبانم به چه سودا زد وُ رفت
خواست تنهاییِ ما را به رخِ ما بکشب
تنهای بر درِ این خانهی تنها زد وُ رفت
دلِ تنگش سرِ گلچیبن ازین باغ نباشت
ربمی چنب به آهن ِ تماشا زد وُ رفت
مرغِ دریا خبر از یک شبِ توفانی داشت
گشت وُ فریادکشان بال به دریا زد وُ رفت

مرغ دریا| .
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چه هوایی به سرش بود که با دستِ تُهی
پشتِ پا بر هوسِ دولتِ دنیا زد وُ رفت
بس که اوضاعِ جهان درهم و ناموزون دیب
رلمِ نسخ برین خطِ چلیرا زد وُ رفت
دلِ خورشیبیاش از ظلمتِ ما گشت ملول
چو شفق بال به بامِ شبِ یلبا زد وُ رفت
همنوای دلِ من بود و به تنگامِ رفس
نالهای بر غمِ مرغانِ همآوا زد وُ رفت.

(متن برگرفته از کتاو "سیاه مشق" /نشر کارنامه /چاپ شانزدهم /سال )9319
***

لینک خوانش غزل با صدای شاعر (سایه)
https://www.picuki.com/media/9194496496931424189

لینک خوانش غزل با صدای بهمن شریف
https://www.youtube.com/watch?v=ShtMrP1gBAQ

مرغ دریا| .
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دِیلَمان و لیلِهکو
دو سروده از محمود پاینبه لنگرودی
( 09آذر  03 -9392آبان )9333

ارژنگ :محمود پاینده لنگرودی؛ شاعر ،مردمشناس ،فرهنگنویس ،گیالنشناس ،مورخ ،نقاش ،خوشنویس ،عاشق متردم و
میهن و از شاگردان محمدعلی افراشته بود و زادۀ لنگرود  -مشهور به پایتخت شعر معاصر -کته بته قتول قتدیمی هتا از
امام جمعه تا بقالش شاعرند .پاینده از مفاخر فرهنگی و محقق برجستهای از تبار آب و خاک گیالن بود که برای شناستاندن
فرهنگِ گیل و دیلم ،به خصوص گویشِ لنگرودی زحمت ها کشید و"فرهنگِ مَثَلها و اصطالحاتِ گیل و دیلم" تنها یکی از
آثار بی بدیل اوست .پاینده از شاعران خوشقریحه گیلکی و فارسی بود .شعر کهن و نو را خوب میشناخت و در قصتیده و
غزل و رباعی و دوبیتی اشعاری سروده است .اما شیوۀ نیمایی را بیشتر میپسندید .اشعار فارسی پاینده که عموما مضتمون
اجتماعی دارند ،در عین زیبایی ،عامهپسند و عاری از تعقیداتِ لفظی است .اشتعار گیلکتی او شتیوا ،ستلیس و آکنتده از
مضامین دلنشین است و در طنز و هجو نیز دستی توانا داشت .طنزِ بُرّای پاینده در طعنه بر نابهسامانیها بتود و هجتوِ او در
افشای نابرابریهای طبقاتی و اجتماعی .برخی از ترانه های گیلکی او با صدای زنده یاد عاشورپور ماندگار شتده و "ستایه"
نیز غزل زیبایی را در رثای او سروده است[ببینید].
از محمود پاینده لنگرودی حدود  34کتاب منتشر و دهها مقالهی پژوهشی نیز در نشریات و مجالت و جُنتگهتای ادبتی و
پژوهشی مختلف از جمله :سالنامۀ امید ایران ،ماهنامۀ کاوه ،یادگار نامۀ فخرایی ،چیستتا ،گتیالن نامته ،صتدای شتالیزار،
گیله وا ،یادنامه استاد شهدی ،کتاب گیالن ،راهنمای سیاحت و زیارت گیالن و  ...به چاپ رسیده استت".دیلمتان" عنتوان
یکی از سرودههای ماندگار اوست که متن آن به همراه لینک خوانش منظومۀ "لیلِهکو" با صدای شاعر به زبان گیلکتی ،بته
دوستداران فرهنگ و ادب و هنر گیالنزمین پیشکش می شود.

دِیلَمان
من در کنار چشمهی لرزان نشستهام
در سرزمینِ خرّم وُ سرسبزِ دیلمان
در پیشِ پای من ،گیمن وُ لنگرود
خوابیبه روی دامنِ دریای بیکران
دیلَمان و لیلهکو| .
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من مادرم کبوتر این کوهسار بود
نوشیب بارها از این چشمهی آوِ سرد
در این دشت دانه خورد
پرواز کرد با کبوتران
از مرغزار بویه تا رلّههای سنگی آُمام
یکبار بادِ حادثه او را کشانب
تا جنگلِ سرسبزِ بیانتها
و آنجا کنار همسفرِ تازهاش نشانب
پیونبِ من از آو وُ گل وُ گیل وُ دیلم است
سر رشتهی وجودم با خونِ پهلوانی مردان سِرشته است
از رلّههای میهنِ ماکان
تا پهندشتِ جنگلِ کوچکخان
هرجا که چشمه زمزمه دارد به گوشِ رود
از من به آن دیارِ مزیزِ همیشه سبز
هر صبحدم سمم،
هر شامگه درود.
***

لینک خوانش منظوم "لیلِهکو" (لیمکوه) با صبای پاینبه
منظومۀ "لیلهکو" دومین منظومه گیلکی محمود پاینده لنگرودی است درسال  9942سروده شده ولی چاپ اول آن پس از
انقالب و در سال  9908امکان چاپ و انتشار یافت.

https://soundcloud.com/hghamgosar/lilehkooh

دو سروده از علی یزدانی| .
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دو سروده از علی یزدانی

تَلواسهی بهار
ماتم گرفته میب
از سلاهی سلیاهی بی چهرهی مبوس
وز آتشی که به کوی جهان کشیب
ماتم گرفتهِ بهارِ پریبهِ رن
از وحشتِ سیاهیِ مرگِ ببونِ جن
از دودِ منتشر شبه بر رویِ آفتاو
از رصه ی غریبِ شکستِ سکوتِ آو
از مرگِ سایه هایِ فرو رفتهِ زیرِ سقف
وز شحنهای که تیغ ،به شریان شهر زد
ماتم گرفته باغِ دیارم از این طلوع
زین سالِ نو که بویِ کهنگیاش می گزد مَشام
وین نوبهارِ کور وُ بخیل وُ در انتقام
این چاوشِ فنا وُ هراس وُ نَفیرِ مرگ
کش ناامیبیِ خلقی ست در سرِ بیمارش آرزو
دو سروده از علی یزدانی| .
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هان ای گروهِ کار
مگذار
بر خا ِ بی تفاوتی ،ابزارِ کارِ خویش
کاین دیوِ ذرهِ بینیِ افسون کننبه
با اختنا ِ فراگیر
به خون کشیبهِ جهان را
بی شک
آن پتکِ رستمِ دستانِ کارتان
نابود می کنب
وین فصلِ شومِ ماتم
وین سالِ رنج وُ مرگ
تنها به یُمنِ شعلههایِ آتشِ کینخواهیِ شماست
که ماربت
به نقاه ی پایانِ خود رسب.
دستان تان همارهِ متحب و مشتتان روی.

***

آنان ابتدا چراغهامان را دزدیدند
آنان ابتبا چراغهامان را دزدیبنب
ورتی تاریکی بر ما مسلط شب
آنگاه با مناسکی
که بوی خون میداد
غارتمان کردنب
آن حرامیان
نیروی جوانیمان را
یک جا بلعیبنب
و بعب
چشم انبازمان را کور کردنب.
دو سروده از علی یزدانی| .

139

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

و هلهلهزنان گرسنگیمان را
جشن گرفتنب وُ
به هم تبریک گفتنب.
آنگاه در برابر هر تکه نان
که برایمان پرتاو میکردنب
دستان خونآلودشان را
برای بوسیبن
به لبهای ما میرسانبنب
و ببینسان
راممان کردنب
آن حرامیان.
بی آنکه بباننب
رام شبگانِ امروز،
در انبانشان کینه ذخیره میکننب
برای فردایی که دور نیست.

هرکه رفت از دیده داغی بر دلِ ما تازه کرد
در زمینِ نرم نقشِ پا نمایان میشود
(بیدل)

دو سروده از علی یزدانی| .
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پچپچۀ شکفتن
فریاد موسویان

چیزی مجیب در تنم انگار میخزد
از ریشهها به ساره و از سارهها به برگ
حس میکنم
جریانِ گرمِ رویشِ یک اتفا را.
من دیبهام
آن آخرین ستارهی دنبالهدار را
آن آخرین پرنبه که بر بامِ شب نشست
آن راصب

که بیخبر از باد

ببرود گفت
جنگلِ انبوهِ خواو را
از رعرِ خا ِ سرد کسی نعره میزنب
گویی صبای پچرچههای شکفتن است.

پچپچۀ شکفتن| .
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آغوشِ دریایی
طنین آدینهونب
[برگزیدۀ ارژنگ ،پیشکش به گردانِ رزمندۀ سالمت و فرشتگانِ نجات :پزشکان و پرستاران]

تو از تبارِ کبام فرشته ای؟
که رسالتِ مهربانیت را
ماشقانه ادا میکنی.
شبیهِ کبام پیامبر لبخنب می زنی؟
که جهانی در آرامشِ خنبههای تو آسودهانب
آغوشِ تو به سانِ کبام دریاست؟
که دردهای کهنه را
درخود غر میکنب.
زیباییِ کبامین مشق را باور کردهای؟
که پریِ بیتاو را
درآغوشِ راز گونهات
شفا میدهی.
آغوش دریایی| .
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آغوشِ تو شبیهِ کبام معجزه است؟
که جهانی
به رباستِ آن ایمان آورده انب
فرشته!
گرمای حضورت را
از کبام آفتاو دزدیبهای؟
به سانِ کبام خورشیب میتابی؟
که روزهاست ز تو گرمای مجیبی
تا ممقِ وجودم جاریست
نازنین!
پریِ کوچکِ برکه را از یاد برده ای؟
او دیوانهی زنجیر به آغوشِ تو است
بیتاو است
در آغوشِ دریایی خود
غررش کن.

برگرفته از سایت :شعر نو
http://shereno.com/51133/53535/430416.html

طرح روی جلد این شماره ارژنگ از :شهریار جمالی

آغوش دریایی| .
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یادها و یادبودها

یادها و یادبودها| .
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به بهانۀ  33آوریل( 9اردیبهشت)؛ زادروز لنین
Владимир Ильич Ленин

والدیمیر ایلیچ اولیانف (لنین)  33آوریل  39 -9184ژانویه 9134

"اکتبر" و "لنین" دو مفهومِ از یکبیگر جباییناپذیرنب .ورتی میگوییم انقموِ اکتبر ،سیمای تابانِ لنین را بر درفشِ
آن نقش میبینیم و ورتی نام لنین را بر زبان میرانیم ،بازتاوِ انبیشه و ممل او را بهصورت تمامِ دستاوردهای شگرف
 32سالهی انقمو اکتبر ،خواه در زادگاهش و خواه در سراسر جهان مشاهبه میکنیم.
جنبشهای بزرگ ،شخصیتهای بزرگ در دامان خود میپروراننب .رونبِ جنبشِ انقمبی طبقهی کارگر روسگیه کگه از
نظر نیرو و فراگیری انبوهِ تودههای خلق ،در تاریخِ جهانی همتا نباشت ،شخصیتِ ستُرگی را پرورانیب و بگه پیشگوایی
خود بر کشیب که برای پاسخ گویی به تورّعاتِ گوناگون جنبشِ انقمبی در دورانِ نوین تکاملِ جامعهی بشری و مسائل
خایری که این دوران مارح میساخت ،از هر جهت آمادگی داشت .مظمتِ شخصیتِ لنین تنهگا بگا معیارهگای ایگن
بزرگترین رویبادِ ررنِ بیستم رابلِ سنجش است و اهمیتِ جهانی پیروزی اکتبر را نیز فقط با سیر در انبیشه و ممگل
لنین ،میتوان دریافت.
لنین ،آموزگارِ بزرگِ طبق کارگر روسیه و سراسر جهان ،بهترین سجایای این طبقه را در خود جمگ داشگت :نبگوغ،
مقلِ جسور ،انرژی پایانناپذیر ،ارادهی آهنین ،وفاداری به آرمان های انقمبی طبقهی کارگر ،بیزاری از بردگی و ستم،
آشتی ناپذیری طبقاتی در برخورد با اصحاوِ استثمار ،شهامت و از خودگذشتی انقمبی ،پیگیری در مگیهن پرسگتی و
انترناسیونالیسم – همه یکجا در وجودِ لنین جم بود .لنین ،دانشمنبی بزرگ در مرصهی انقمو و انقمبی سِگتُرگ
در مرصهی دانش بود.
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نظر مارکس دربارۀ افزایش دستمزد
حکایت کاسۀ سوپ و کوچکی قاشقِ کارگران
Karl Heinrich Marx
( 0می  94 -9898مارس )9889

»دوستان! ...اکنون همهگیریِ واقعیِ اعتصابها و خروشِ عمومی برای افزایشِ مزدها بر سراسرِ قاره [اروپتا بتهجتز جزایتر
بریتانیا] حاکم است .این موضوع در کنگرۀ انترناسیونالِ اول مطرح خواهد شد .شما که صدر مجمع انترناستیونال هستتید،
باید نظر معیّن و روشنی دربارۀ این موضوعِ بسیار مهم داشته باشید .بنابراین ،من هم بهنوبه خودم ،وارد شدنِ کامل به ایتن
موضوع را وظیفۀ خود دانستم...

دوستمان وِستون٭ نظریۀ خودش را اینطور به شما توضیح میدهد که" :اگر کاسهای حتاوی مقتدارِ معیّنتی ستوپ بترای
خوردنِ تعدادِ معینی از افراد باشد ،بزرگتر کردنِ اندازۀ قاشق ،مقدارِ سوپِ موجود در کاسته را افتزایش نخواهتد داد"...
با اجازۀ او باید بگویم که این توضیحِ وِستون بیمعنی است ...دوستمان وِستون فراموش کرده است که کاسهای که کتارگران
از آن میخورند ،با کلِ تولیدِ ملی پُرشده است ،و آنچه مانع میشود که آنها مقدارِ بیشتری از آن کاسه برداشت کنند ،نته
کوچکیِ کاسه و نه کمیِ محتوای آن ،بلکه فقط کوچک بودنِ قاشقهایشان است».
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

٭ جان وِستون ،کارگر انگلیسی ،در مجم ممومی انترناسیونال این نظر را مارح کرده بود که افزایشِ مزدِ کگارگران بگه بهبگودِ
وضعیتِ زنبگی آنها منجر نمیشود .او فعالیتِ اتحادیه کارگری را نیز مفیب نمیدانست .بهنظر او ،تمشهای اتحادیههای صنفی
(سنبیکاها) برای تأمینِ افزایشِ مزد ،اثرِ زیانبخشی بر دیگر بخشهای صنعت خواهب داشت!

نظر مارکس دربارۀ افزایش دستمزد| .

146

ارژنگ

شماره  6اردیبهشت 9911

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

فریبرز رییسدانا و افزایش مزد کارگران

"وارعیت این است که برای سرمایه داران ایرانی ،حتی سرمایه داران خرد؛ جلوگیری از افزایش دسگتمزد ،تبگبیل بگه
یک وجبان شبه است .حتی در شورایی که برای تعیین دستمزد ساالنه تشکیل می شود ،نماینبگان وارعی کگارگران
در آنجا شرکت نبارنب ،حتی در این شرایط نیز نمی گذارنب که دستمزد افزایش یابب .استباللی هم که می کننب ایگن
است که افزایش دستمزد سببِ کاهشِ سود می شود و به سرمایه گذاری ها لامه می زنب و در نهایت منجر به رکود
بیشتر میشود و راطعانه می گویم که این استبالل از بیخ و بن غلط است .در کجا ثابت شبه که مبالت اجتمگامی بگا
رشب و توسعه ارتصادی در تضاد است؟ این که می گوینب اگر دستمزد باال رود رشب در ارتصاد با مشکل مواجگه مگی
شود ،کامم غلط است ،چرا که دستمزد در ارتصاد ایران تنها حبود  92تا  90درصب از هزینه تولیگب ر ا تشگکیل مگی
دهب .باالبردن دستمزد می توانب از مناب حاصل از رانت هایی باشب که اصم وارد مرصه تولیگب نمگی شگود .بگه طگور
مشخص توزی مادالنه تر درآمب سبب افزایش تقاضاهایی می شود که می توانب ارتصاد را حرکت درآورد .ما در ایران
باالبردن دستمزدها و افزایش روه خریب مردم را تجربه نکرده ایم .سالیان سگال همیشگه حگبارل دسگتمزد زیگر خگط
زنبگی ارتصادی رابل ربول و زیر خط فقر بوده است و افزایش دستمزدها هیچ گاه همراه با تگورم وارعگی در جامعگه
نبوده است .نظریهپردازیهای غلط وخامی که درمقام سیاستگذاری وجود دارد ،شرایط حاضر را نتیجه داده است.
نگاهی به گذشته نشان می دهب که در نظام ارتصادی ایران ،همواره حبارل دستمزد سرکوو شبه است و هیچ نتیجه
ای هم در رشب ارتصادی و بیرون آمبن از شرایط رکودی نباشته است .همواره گفته انب کگه بگذاریگب تولیگب داشگته
باشیم بعب به فکر مبالت خواهیم بود .بس است دیگر بگذاریب یکبار هم شرایط دگرگون شود .تا کنون سیاست هگای
اتخاذ شبه در مورد حبارل دستمزد ،هیچ کگبام بگا همگاهنگی و کمگک نماینگبگان وارعگی کگارگران نبگوده اسگت.
 93/35میلیون نفر از افراد کشور را کارگران تشکیل می دهنب ،البته به غیر از سایر گروه هایی که خبمات اجتمگامی
ارائه می دهنب و این افراد هیچگاه در تصمیم گیری های ارتصادی دخالت نباشته انب .بنگابراین صگاحبان رگبرت کگه
تصمیم گیرنبگان سیاست هایی هستنب که حاصل آن ها شرایط منفی کنونی است ،مگی خواهنگب ایگن وضگ را بگه
گردن افرادی بیانبازنب که همواره در رنج و سختی بوده انب .بنابراین دموکراتیزه کردن ارتصگاد و حرکگت بگه سگمت
ارتصاد مردم ساالر ،تجربه ای است که انجام نشبه و نظریه های بسیاری نیز در ارتصاد وجود دارنب که از این موضوع
دفاع می کننب و بیان می دارنب که اصم افزایش نرخ دستمزد مانعی برای رشب ارتصادی و رونق نیست".
(منب  :سایت جماران)
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نقد اقتصاد سیاسی کرونا
مجموعهای از مقاالت منتشر شده در سایت "نقد اقتصاد سیاسی" طی هفتههای اخیر

کتاو "نقب ارتصاد سیاسی کرونا" در  332صفحه شامل مجمومهای از مقاالت منتشگر شگبه در سگایت نقگب ارتصگاد
سیاسی طی هفتههای اخیر در زمینهی ابعاد ارتصادی – اجتمامی و سیاسی کرونا منتشر شب.

در این کتاب مقاالتی میخوانیم از:
دیویب هاروی ،یانیس واروفاکیس ،جودیت باتلر ،فرانک اسنودن ،مایکل رابرتگز ،راو واالس ،اسگموی ژیگژ  ،ریچگارد
وُلف ،سانبروز مزادرا ،الکس لیبمن ،لوییس فرنانبو چاوز ،رودریگک واالس ،کیگت برَشگت ،هلگن یافگه ،جگاش بیگونز،
سعیب رهنما ،احمب سیف ،محمب مالجو ،پرویز صبارت ،فاطمه صادری ،شیرین کریمی ،شادی انصاری ،رسول رنبری،
هومن کاسبی ،میترا یوسفی ،ملی اکبر سجادی ،آزاده شعبانی ،پریسا شکورزاده ،ابوالفضل مظلومزاده ،نسترن امیریان،
محمب دارکش ،امیب منصوری ،مارفه طالبی.
***

برای دریافت فایل پی دی اف کتاب به پیوند زیر مراجعه فرمایید
https://wp.me/p3GDHh-9Yz
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نامههای عاشقانۀ نیما یوشیج
[به همسرش ،زندهیاد عالیه جهانگیر]
در آن راحتی ،دستِ تو در دستِ من است و در این راحتی ...آه! شیطان هم به شاعر دست نمیدهد ،مگر این که...

مکس نیما یوشیج و همسرش ،عالیه جهانگیر در خان وار در دزاشیب تهران

در میان شامران و نویسنبگان ایرانی ،بسیار انب انب کسانی که تامّلها و نامههای ماشقان خود را به یادگار گذاشگته
باشنب .شامر برجسته معاصر ،نیما یوشیج ماننب غممحسین سامبی یکی از این معبود نمونه هاست .مالیگه جهگانگیر
فرزنب میرزا اسمامیل شیرازی و خواهرزادۀ نویسنبۀ نامبار صبر مشروطه میرزاجهانگیر صوراسرافیل بود و در نامههای
ماشقان نیما ،ما با چشمانبازی بسیار لایف و شورانگیز روبرو میشویم .متن زیر یکی از این نامهها با تگاریخ نگگارش
 94اردیبهشت  9324بوده و مجمومه  93نامه ماشقان نیما در فایل پی دی اف زیر در دسترس خواننبگان است.

به عالیه نجیب و عزیزم
میپرسی با کسالت و بی خوابی شب چه طور به سر میبرم؟ مثل شم  :همین که صبح میرسب ،خاموش میشوم و
با وجود این ،استعبادِ روشن شبنِ دوباره در من مهیّا است.
بالعکس ،دیشب را خوو خوابیبهام .ولی خواو را برای بیخوابی دوست میدارم .دوباره حاضرم .من هرگز این راحت
را به آنچه در ظاهر ناراحتی به نظر میآیب ،ترجیح نخواهم داد .در آن راحتی ،دستِ تو در دستِ من است و در این
راحتی ...آه ! شیاان هم به شامر دست نمیدهب ،مگر این که در این تاریکی شب ،خیاالتِ هراسنا و زمانهای
ممتب ناامیبی را به او تلقین کنب.
بارها تلقین کرده است :تصبیق میکنم سالهای مبیب به اغتشاشطلبی و شرارت در بسیطِ زمین پرواز کردهام .مثل
مقاو ،باالی کوهها متواری گشته ام ،مثل دریا ،مریان و منقلب بوده ام .ببی طینتِ مخلو  ،خونِ رلبم را روی دستم
نامههای عاشقانۀ نیما یوشیج| .
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میریخت .پس با خوو به ببی و با بب به خوبی رفتار کرده ام ،کم کم صفات ِحَسَنه در من تببیل یافتنب :زودباوری،
صفا و معصومیتِ بچگی به ببگمانی ،خفگی و گناههای میب موض شبنب.
آه ! اگر مذاوهای الهی و شرارههای دوزخ دروغ نبود ،خبا با شامرش چه طور معامله میکرد.
حال ،من یک بستهی اسرار مرموزم ،مثل یک بنای کهنه ام که دستبردهای روزگار مرا سیاه کرده است .یک دوران
مجیب خیالی در من مشاهبه میشود .سرم به شبت میچرخب .برای این که از پا نیفتم ،مالیه ،تو مرا مرمت کن.
راست است :من از بیابانهای هولنا و راههای پر خار و از چنگال سباع گریخته ام .هنوز از اثره ی آن منظرههای
هولنا هراسانم .چرا؟ برای این که دختر بیوفایی را دوست میداشتم ،روه ی مقتبرهی او بی تو ،وجه مشابهت را از
جاهای خوو پیبا میکنب.
پس محتاجم به من دلجویی ببهی .انبامِ مجروح مرا دارو بگذاری و من رفته رفته به حالتِ اولیّه بازگشت کنم.
گفته بودم رلبم را به دست گرفته با ترس و لرز آن را به پیشگاه تو آورده ام .مالیهی مزیزم! آنچه نوشته ای ،باور
میکنم .یک مکانِ مامئن به رلب من خواهی داد .ولی برای نقلِ مکان دادن یک گلِ سرمازدهی وحشی ،برای این
که به مرورِ زمان اهلی و درست شود ،فکر و ممیمت الزم است.
چه ربر رشن است تبسّمهای تو.
چه ربر گرم است صبای تو ورتی که میانِ دهانت میغلتب.
کسی که به یادِ تبسّمها و صبا و سایر محسّناتِ تو همیشه مفتون است.
نیما

***

لینک دانلود کتاو حاوی  93نامه ماشقان نیما یوشیج

http://dl3.takbook.com/pdf/ebook0900(www.takbook.com).pdf
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شاعرِ آینهها
(بررسی سبکِ هنبی و شعرِ بیبل)
محمبرضا شفیعی کبکنی

ارژنگ :دکتر محمبرضا شفیعی کبکنی را بی تردیب بایب یکی از معبود پیشگامانِ بیگبلپژوهگی در ایگران دانسگت و
کتاو "شاعرِ آینهها" گواهِ این مبماست .چاپ اول این کتاو در زمستان سال  9366توسط نشر آگاه در تهگران بگا
مقبمه  6صفحه که تاریخ دیماه  9360را در پای خود دارد ،انتشار یافته است .استاد شفیعی در توضیح کوتگاهی بگر
ابتبای اثر خود گفته است " :این مجموعه را به همۀ شاعران جوانی که در گسترۀ زبانِ فارسیِ دری می کوشند [و]
با ابتذال "فکر" و "زبان" به گونهای سنجیده و ژرف مبارزه [می] کنند ،تقدیم می کنم .ش .ک"

شفیعی کدکنی در ابتدای پیشگفتار کتاب خود مینویسد:

"همزبانان ما در خارج از مرزهای کنونی ایران ،و همه کسانی که فرهن و سنّتِ ادبی آنگان بگا سگنتِ شگعرِ فارسگی
مرتبط است ،بیبل را در کنار حافف و در مواردی بیشتر از حافف می پسنبنب و از شگفتیها این کگه در ایگران ،حتگى
تحصیلکردگان رشته ادبیات ،حتی اکثریت دارنگبگان درجگه دکتگری ادبیگات ،و بسگیاری از شگیفتگان جگبی شگعر،
اورانمیشناسنب ،حتی بسیاری از آنان نام او را نشنیبه انب .شایب چنین امری در مورد هیچ شامری ،در تگاریخ ادبیگات
هیچ ملتی دیبه نشبه باشب"...
در تصبیق نظر استاد شفیعی کبکنی ،این بیت از شعر بیبل (مشهور به ابوالمعانی) در وصف خود ،بگه تنهگایی مویّگب
نظر صائبِ ایشان است که فرمود:
یاران نرسیدند به دادِ سخنِ من /نظمم چه فسون خواند که گوشِ همه کر شد؟
شایب نام "بیبل" در میان شامران فارسیزبان در ایگران چنگبان پگرآوازه نباشگب ،ولگی بگا کلیگبهایی ماننگب تصگاویرِ
پارادوکسی ،حسآمیزی ،وابستههای مبدی ،تجریب و تشخیص و همچنین معرفی فرهن ِ تگبامیهگای(خوشگههگای
خیال -شبکه تصویرها) که دکتر کبکنی از بیبل در اختیار خواننبه ررار دادهانگب ،و نیزگگزینش  010غگزل وشصگت
ربامی ازمیان انبوه(حبود صب هزار بیت ) اشعارِ بیبل ،نام این شامر توانا پس ازسالیانی دراز در ایران زنبه شبه است.
لینک دانلود رایگان کتاب "شاعرِ آینهها" اثر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی
https://files.tarikhema.org/pdf/adab/sayer_ayaneh021a.pdf
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یِهشُو بوشئوم روخُئوُنَه"
(منظوم شعر گیلکی با برگردان فارسی)
محمود پاینبه لنگرودی

منظومه "یهشُو بوشئوم روخئونه" (شبی به رودخانه رفتم) که در سال  9331در فضای خفقگان پگس از کودتگای
امرریالیستی  01مرداد  9330سروده شبه ،گزارشی تاریخی است از شکستِ نسلی که محمود پاینبۀ لنگرودی ،خگود
یکی از بزرگانش بود .نسلی که میخواهب رقنوسوار سر از خاکسترِ شکست بردارد و دوباره جان بگیرد .شایب بههمین
دلیل است که این شعر ،سراسر شور است وُ امیب به آینبه ،و زنبگی در آن موج میزنب و میخواهب نویب این را ببهب
که روزگارِ سیاه باالخره خواهب گذشت و بایب بگذرد .اما آنچه که "یهشو بوشئوم روخئونته" را زیبگاتر و مانگبگار
کرده ،مموه بر اینها ،استفادهی شامر از ضروالمثلها و بیان آداو و رسوم و باورداشتهای مردم است؛ که برای هگر
خواننبهی گیمنی و هرکس که در آن سرزمینِ سرسبز زیسته ،بسیار خوانبنی و خاطرهانگیز است.
محمود پاینبه ،در این منظومه مموه بر استفاده از ضروالمثلها که تعباد آنها بالغ بر یکصب مورد میشود ،از آداو
و مراسم مختلفی ماننب کنار دریا رفتن به شبنشینی و بازیهای کودکگان و حتّگی امتقگاداتِ خرافگی و دشگنامهگا و
نفرینهای مردم استفاده میکنب .اینخوشهچینی ها از فرهن مردم گیمن و خاصگه رانکگوه در منظومگهی "یگهشگو
بوشئوم روخئونه" ،همچون ممتی در البهالی آجرهای یک ساختمان چیبه شبه که خواننبه در ابتبا متوجهی چنین
استفادهی گسترده و بهجایی از زبانِ روزمره و اصامحات کاربردی خود نمیشود و تنهگا باخوانگبن چنگببارهی شگعر
است که مشخص میشود
پاینبه هر بنب از این شعر را با یک ضروالمثل آغاز و با ضروالمثلی دیگر بهپایان میبرد؛ و در بین بنبها نیز ،آئینها،
باورداشتها ،بازیها وآداو و رسومِ مختلفِ مردم به یاری شامر آمبهانب تا داستانِ نسلی را که آرمانهای واالیی درسر
داشته بسُرایب و چه زیبا میسُرایب ،شعری را که به تعبیر فرخی سیستانی" ،هر تارِ آن به رنج ،از تن شامر جبا شگبه
است".

لینک دانلود رایگان کتاب
http://ahmadzahedi.persiangig.com/.S6xB2C0QX9/Langeroodblogfa/eBook/YeshoBoushm-Ketab.pdf

یهشو بوشئوم روخئونَه" | .

153

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

پیامدهای فاجعه بار نولیبرالیسم در فیلم "کِن لوچ"
خسرو بارری ،مهبخت هاشمی

تمام کسانی که سینمای بعب از انقمو را دنبال می کردنب ،به خاطر دارنب که چه آثار درخشان مردم گرایی از فیلم
های جهان بر پرده سینماهای ایران می درخشیب .فیلم هایی چون جنایت و مکافات ،بیست و شش روز از زنبگی
فیودور داستایفسکی ،خرمگس ،دن آرام ،مادر ،منظومه پباگوژیکی ،ابله ،زنبگی تولستوی ،هملت ،اتللو ،داستان
سیاوش ،رستم و سهراو ،ممادالبین نسیمی ،زنبگی رودکی و ...مردم ایران را با سینمای شریف جهان آشنا می
کردنب .جالب آنکه این فیلم ها که به طور ممبه ارتباسی از آثار درخشان ادبی جهان بودنب؛ مورد استقبال شگفت
انگیز تماشاگران ررار می گرفتنب و در بسیاری از موارد تماشاگران می بایست برای تهیه بلیط ،سامت ها در انتظار
می مانبنب.
برخی سیاست های فرهنگی جمهوری اسممی ایران بویژه در حوزه های موسیقی و سینما چنب سال پس از پیروزی
انقمو ،بویژه پس از پایان جن  ،پیامبهای تلخ و زیان باری داشته است .با آغاز دهه  32شمسی از نمایش فیلم های
خارجی جلوگیری به ممل آمب .اما پیامب منفی این سیاست ،تنها محبود شبن نمایش فیلم های درخشان ،شریف و
مردم گرا بود .همه به خاطر دارنب که فیلم های کم ارزش ،مبتذل و جانببار ،راه خود را در آغاز با اجاره دادن فیلم
های ویبئویی به صورت پکیج های پنج تایی که بیننبه ،ژانر ،داستان ،کارگردان یا بازیگرانش را تعیین نمی کرد؛ به
خانه های مردم باز کردنب .بعب ها شبکه های ماهواره ای و سرس اینترنت این پبیبه را گسترش دادنب .تقریبا تمام
این فیلم ها محصول هالیود و بالیود بودنب که با چاشنی خشونت و سکس ،کشورهای سرمایه داری غرو را به منوان
بهشت جوام بشری و سرمایه داری را به منوان نظامی طبیعی و ناگزیر معرفی می کردنب .گاه این فیلم ها وارعیت را
وارونه جلوه می دادنب اما در اکثر موارد ،آن ها بخش کوچکی از وارعیت را به گونه ای نشان می دادنب؛ که بیننبه آن
را کل ،تصور کنب .مثل این است که شما خیابان نیاوران تهران را نشان دهیب و به بیننبه به طورغیرمستقیم القا کنیب
که ایران همین است .بخشی از حقیقت را گفته ایب اما کل را تحریف کرده ایب .هبف اصلی این توزی کننبگان فیلم،
در درجه اول سود و سود بیش تر بود .محبویت هایی که دستگاه های فرهنگی کشور ،پس از جن

بر آثار سینمایی

ایران هم تحمیل کردنب؛ کشش به این فیلم های کم ارزش را دو چنبان کرد .پس به طور ممبه سینمای هالیودی و
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بالیودی هرگز در ایران محبود نشب همچنان که موسیقی کم ارزش لوس آنجلسی را می شب در هر جایی شنیب .آنچه
ممم به خاطر کاالسازی هنر محبود شب ،آثار سینمایی درخشان جهان بود که در همه کشورهای پیشرو برای ارتقای
فرهنگی مردم ،مورد حمایت دولت ها ررار می گیرنب.
فیلم سینمایی "شرمنبه ،ما به شما نیاز نباریم"

()9

اثر درخشان "کن لوچ" ( ،)0سینماگر برجسته بریتانیایی با

فیلمنامه ای از پاول الورتی ،از زمره فیلم هایی است که بایب در سینماهای ایران با شرایط مناسب و دوبله مالی به
نمایش درآیب ،تا میلیون ها مردم آن را ببینب و با چهره دیگری از یکی از جوام به اصامح "ایبه آل" آشنا شونب .اما
اکنون فقط گروه بسیار کوچکی آن را در اینترنت جستجو و در سینمای خانگی با زیرنویس متوسط مشاهبه می
کننب .نمونه این فیلم ها که هنرمنبان بهبودخواه کشورهای سرمایه داری می سازنب؛ کم نیست .اما متاسفانه مخاطب
میلیونی ایرانی با آن ها بیگانه است.
فیلم کن لوچ( ،)0291حول یک خانواده کارگری چهار نفره انگلیسی می گردد :پبر با نام ریکی با بازی کریس هیچن
که راننبه است؛ همسرش ابی با بازی دبی هانیوود که پرستار یک شرکت خصوصی است و پسر  96تا  93ساله آن ها
به نام سب با بازی رایس استون که سال های پایانی دبیرستان را می گذرانب اما به دالیل گوناگون و از همه مهم تر
اینکه "در درس خوانبن پول نیست"؛ از مبرسه گریزان است و سرانجام دختر  94-93ساله خانواده به نام لیزاجین
با بازی کیتی پراکتور که کارهای درسی خود را به خوبی انجام می دهب ،اما مشکمت خانواده او را رنج می دهب و
آینبه ای همچون برادرش را برای او ررم می زنب.
زنبگی خانواده پس از بحران بزرگ نظام سرمایه داری در سال  0221در سراشیب خارناکی ررار گرفته است .ریکی
پس از مبت ها بیکاری در شرکتی به منوان پیک استخبام می شود .این پیک ها بایب با اتوموبیل ،کاالهایی را که
شرکت به آن ها می دهب در زمان معین به خانه مشتریان برساننب .راننبگان با خود ،دستگاه اسکنری را حمل می
کننب که مسیر را نشان می دهب اما در مین حال تمام حرکات راننبه بوسیله شرکت و مشتری کنترل می شود.
شرکت می توانب اتوموبیلی در اختیار راننبه بگذارد اما راننبگان به دو ملت ترجیح می دهنب خود ،اتوموبیل را تامین
کننب؛ یکی به خاطر اجاره سنگین اتوموبیل و دیگری ،نگرانی از آسیب دیبن آن .ریکی به پیشنهاد دوستش به
اصامح خ ودفرما می شود و اتوموبیل ونی را باور رسای ،از یک شرکت خودروسازی می خرد و پول اولیه آن را هم
با فروش اتوموبیل همسرش ابی تهیه می کنب .کارفرمای اصلی در فیلم حضور نبارد اما کارگزار او ،مالونی ،به ریکی
اممم می کنب که شرکت هیچ مسئولیتی در برابر او نبارد؛ نه بیمه ای و نه هیچ حقو رانونیِ دیگری .اگر امانت دیر
برسب ،یا مشتری ناراضی باشب جریمه خواهب شب .در مین حال کارگزار که به شکل بیرحمانه ای روانین شرکت را به
اجرا در می آورد؛ به ریکی یادآور می شود که اگر به هر دلیلی رادر به آمبن به شرکت نباشب خودش بایب راننبه
جایگ زین پیبا کنب ولی اگر این کار را نکنب ،خود شرکت راننبه تآمین خواهب کرد و او نه تنها بایب حقو راننبه را
ببهب بلکه بایب جریمه نیز برردازد .در سکانسی از فیلم ،ریکی که به واسا شبت کار ،از گذرانیبن ورت با خانواده
محروم است ،در یک روز تعایل ،دخترش را برای کار با خود همراه میکنب .فردای آن روز با اخاار شبیب کارفرما
مواجه میشود .ورتی ریکی امتراض می کنب که اتوموبیل مال خودم است؛ پاسخ می شنود که اتوموبیل او ،از امتبار
شرکت استفاده می کنب و او حق چنین کاری را نبارد .مالونی به صراحت می گویب که دنیای امروز دنیای ررابت
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است و اگر او و شرکت با چنین جبیتی کار نکننب و راننبگان را تحت فشار ررار نبهنب ،توسط شرکت های رریب
نابود خواهنب شب .با این وجود ریکی که کامم مستاصل است ببون هیچ درنگی تمام شرایط را می پذیرد.
ابی همسر ریکی که به صورت سامتی در اختیار یک شرکت پرستاری است بایب هر روز به چنبین مرد و زن کهنسال
و معلول در سامت معین سر بزنب ،غذا و داروی آن ها را ببهب ،به دستشویی و حمام ببرد و برای بعضی از آن ها
پوشک بگذارد و به سرمت خودش را به خانه دیگری برسانب چون بایب در سامت معین آنجا باشب .ابی در تمام مبت
کار ،تحت نظارت دریق شرکت است و به طور مرتب و دریق بایب گزارش بنویسب .با فروش اتوموبیل برای تامین مالی
ون ریکی ،کار برای ابی باز هم سخت تر می شود .ابی مبیریت کار خانه از جمله درس و غذای بچه ها را با تلفن
همراه در حالی که با اتوبوس از خانه ای به خانه ای جابه جا می شود ،انجام می دهب .او احساس مسئولیت فراوانی
در برابر بیمارانش می کنب و مرتبا تاکیب می کنب که او پرستار است و بایب در جایگاه یک پرستار خبمت رسانی کنب.
گاهی بیماران او شب هنگام دچار مشکل می شونب و ابی با احساس مسئولیت فراوان از ورت خانواده و استراحت
خودش صرف نظر می کنب و خود را به بیمار می رسانب؛ اما شرکت کارپرداز هیچگونه اضافه حقوری به او نمی پردازد.
در سکانسی بسیار مهم ،یکی از زنان کهنسالی که ابی به او خبمات می دهب و تماشاگر از زبان خودش می شنود که
کارگر بوده و در مبارزات دهه  12میمدی برای تامین حقو کارگران از جمله هشت سامت کار روزانه مبارزه می
کرده و با ابی همبلی دارد ورتی می شنود که ابی از کله سحر تا دیرورت مجبور است کار کنب ،در جمله ای
افشاگرانه می گویب" :پس آن رانون  1سامت کار چه شب؟" خانم ابی هانیوود ،با شایستگی فراوان سیمای یک زن از
طبقه کارگر را با تمامی استرس و فشار خردکننبه کار بیرون و کار خانه و احساس مسئولیت در برابر امضای خانواده
و کسانی که زنبگیشان به او وابسته است؛ به تصویر کشیبه است.
فشار کار روی این زن و شوهر کارگر طارت فرساست .آن ها ممم رادر نیستنب فرزنبان خود را ببیننب .گاهی دختر
کوچک خانواده خودش را به زور بیبار نگه می دارد تا بتوانب پیش از خواو ،لحظه ای پبر یا مادرش را در آغوش
بکشب .ریکی و ابی ورت نبارنب زنبگی بچه ها را مبیریت کننب .در نتیجه وضعیت درسی سب که دانش آموز خوبی
بوده ،روز به روز ببتر و به تبریج به گریز از مبرسه منجر می شود .نظام آموزشی در برخوردی مستببانه ،او را از
مبرسه برای دو هفته اخراج می کنب .پبر و مادر رادر نیستنب در نشست های مبرسه برای رسیبگی به مشکمت سب
شرکت کننب .یک بار که ریکی خودش را به اداره پلیس می رسانب تا به شکایت مبرسه از سب به خاطر غیبت و
گرافیتی هایی که سب و دوستانش با روطی های رن

دزدی ،کشیبه انب؛ رسیبگی شود ،با جریمه سنگین کارفرما

روبرو می شود که حتی حاضر نیست یک روز هم به او مرخصی ببهب.
در سکانسی تکان دهنبه ،در روزهای نخستین حضور ریکی در شرکت ،یکی از دوستانش باری خالی نوشابه ای را
به او می دهب و در برابر تعجب ریکی می گویب" :به دردت می خورد ".در یکی از ماموریت ها ترافیک چنان سنگین
است که ریکی مجبور می شود ،در باریی که دوستش به او داده ،ادرار کنب .تاثرانگیزتر آنکه در سکانسی دیگر
زورگیرها به ریکی و اتوموبیلش حمله می کننب ،بخشی از کاالها را می دزدنب ،ریکی را به سختی کتک می زننب و در
آخر شیشه ادار خودش را روی سرش خالی می کننب .ورتی همسرریکی اورا به درمانگاه دولتی می برد؛ بیننبه با
نوارص نظام درمانی بریتانیا – که گفته می شود بهترین نظام درمانی اروپا را دارد -روبرو می شود .بیماران بایب
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سامت ها در انتظار بماننب تا نوبت به آن ها برسب .پس از ویزیت دکتر حاال ریکی با سر و صورت خردشبه بایب سه
سامت دیگر در درمانگاه بنشینب تا دکتر در باره مکس رادیولوژی او اظهار نظر کنب .اوضاع اسفبار ریکی به منوان
مضوی از طبقه کارگر انگلستان که نه مهاجر است ،نه پناهنبه و نه رنگین پوست ،زمانی آشکار می شود که کارگزار
شرکت زن

می زنب و ببون ابراز هیچگونه همبردی اممم می کنب که کاالهای بهسررت رفت مشتریان ،بیمه بوده

است ،اما او بایب هم هزینه اسکنر  9222پونبی را که زورگیرها خرد کرده بودنب و هم حقو راننبه جبرانی و هم
جریمه غیبت را برردازد .مالونی با گستاخی می گویب که این رانون است و از او کاری برنمی آیب.
فیلم با این صحنه دردنا

پایان می یابب که ابی و دختر و پسرش از ریکی خواهش می کننب که به ملت آسیب

شبیبی که دیبه چنب روزی به سر کار باز نگردد؛ اما او با تنبی آن ها را از خودش می رانب و با چهره ای مستاصل
می گویب که بایب حتما به سرکارش برگردد؛ وگرنه کار و اتوموبیلش را از دست می دهب.
همه می داننب که بریتانیا به رهبری مارگارت تاچر و امریکا به رهبری رونالب ریگان ،از نخستین کشورهایی بودنب که
در دهه  12میمدی با راطعیت و خشونتی بی سابقه ،اصول سیاست های نولیبرالی هایک و فریبمن را به اجرا
درآوردنب .اینک پس از چهار دهه ،کن لوچ و هنرمنبان این فیلم درخشان و متعهب به حقو کارگران و زحمتکشان،
پیامبهای اجرای این سیاست ها را به تماشاگران نشان می دهنب .یکی از اصول نولیبرالیسم ،مقررات زدایی از روابط
کار و سرمایه است .اما درس آموز است که این مقرارت زدایی ،هماناور که در فیلم کن لوچ می بینیم تنها دامن
طبقه کارگر را می گیرد و این درحالی است که کارفرمایان مقررات سبعانه خود را ببون کوچکترین نرمشی به اجرا
درمی آورنب .در بازار آزادی که نظام نولیبرالی سرمایه داری آن را به اجرا درآورده است؛ در ممل نه رانون کاری وجود
دارد و نه اتحادیه ای که از حقو کارگران و زحمتکشان دفاع کنب .این است که در این بازار آزاد سرمایه ،کارگران
مجبورنب با کارگران دیگر به ررابت جنون آمیز و شرم آوری دست بزننب .در سکانسی از فیلم ،یکی از کارگران شرکت
از مالونی دو سامت مرخصی تقاضا می کنب ،اما مالونی این درخواست را رد می کنب و از راننبگان دیگر می خواهب
که جایگزین او شونب؛ راننبگان که می داننب همین سرنوشت در انتظار آن ها نیز هست؛ از پذیرش این مسئولیت
شانه خالی می کننب ،اما ریکی که از طرفی کامم مستاصل است و از طرف دیگر این توهم را دارد که با کار زیاد می
توانب به سرمت اتوموبیل را ازآن خود کنب ،ملیرغم امتراض کارگر اخراجی ،به این ممل شرم آور متوسل می شود.
خصوصی سازی گسترده که از دیگر اصول خبشه ناپذیر نولیبرالیسم است؛ همان گونه که در این فیلم نشان داده
شبه ،به ررابت گرگ منشانه و جنون آمیز شرکت ها منجر می شود .در این ررابت هولنا  ،آنچه در درجه اول
لگبمال می شود،؛ حقو کارگران و زحمتکشان است که کارفرمایان برای کسب سود بیشتر هر روز از آن می کاهنب
و کارگران را وادار می کننب که به هرگونه رراردادی -و گاه رراردادهای سفیب امضا -تن دهنب .نابودی اتحادیه های
کارگری هم ،که از اصول نولیبرالیسم است ،کارگران را از جایگاه طبقه ،به جایگاه فرد تقلیل می دهب و او را در برابر
کارفرمایانی که هم اتحادیه های خود را دارنب و هم از حمایت دولت های سرمایه داری و پلیس و زنبان برخوردارنب؛
کامم بی دفاع می کنب .بیهوده نبود که تاچر در اوج ربرتش با گستاخی تمام می گفت" :من چیزی به نام جامعه
نمی شناسم .آنچه هست ،فقط فرد است".
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شارالتانیسم دیگر نولیبرالیسم آن است که ادما می کنب برای از بین بردن بوروکراسی می خواهب دولت را کوچک
کنب .اما وارعیت ها نشان داد که آنچه کوچک می شود خبمات اجتمامی کارگران و زحمتکشان است وگرنه هزینه
های بوروکراسی حاکمیتی و زنجیر و زنبان و نظامی گری دولت ها همچنان رو به فربهی است .فیلم کن لوچ نشان
می دهب که چگونه مزایای اجتمامی و بهباشتی و آموزشی زحمتکشان روز به روز الغرتر و کم مایه تر می شود.
فیلم "شرمنبه ،ما به شما نیاز نباریم" ،اثری درخشان و آگاهی بخش است که روشنفکران مردمی و کارگران و
زحمتکشان می تواننب آن را با زیرنویس فارسی از اینترنت دانلود کننب ،به تماشا بنشیننب و برای ارتقا آگاهی
مردمان ،با دیگران به مشارکت بگذارنب.
Sorry we missed you .9
 .0کن (کنت) لوچ ،کارگردان وار گرای انگلیسی در  93ژوئن  9136در نانیتون انگلستان به دنیا آمب .او در سال
 0226برای فیلم "بادی که از مرغزار می وزد" و بار دیگر در سال  0296به خاطر فیلم "من ،دانیل بلیک" ،نخل
طمی جشنواره فیلم کن را دریافت کرده است.

***

لینک مشاهده و دانلود فیلم در سایت آپارات

https://www.aparat.com/v/s6lFL/%D%81%9DB8%C%D%84%9D85%9_Sorry_We_Missed_You_2119_%D%85%9D
%8AA%D%8A%7D%8B%3D%81%9DB8%C%D85%9_%D%8AC%D%8A7_%D%85%9D%8A%7D%86%9D%8A
F%DB8%C_%D%8A%8D%8A7
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در بارۀ زشتی
On Ugliness
اُمبرتو اِکو
برگردان از :هما بینا و کیانوش تقیزاده انصاری

این کتاب که نسخه اصلی آن به زبان ایتالیایی است ،در سال  9916در ایران از نستخه نته چنتدان روان
انگلیسی به زبان فارسی برگردان و چاپ و منتشر شده است.
اُمبرتو اِکو در کتاو «در بارۀ زشتی» میکوشب در هیأت یک نشانهشناس ،فیلسوف و مورخ ،ایبهها و مفاهیم گوناگون
زشتی را در ادوار مختلف گردآوری کنب .چاپ نخست این کتاو در شمارگان  9522نسگخه در پگانزده فصگل و 422
صفحه مرضه شبه است .این کتاو که در سال  0223با منوان اصل انگلیسی منتشر شبه بود ،اکنون ترجمگه آن بگه
زبان فارسی در اختیار ممرمنبان ررار گرفته است.
اکو ،فیلسوف و رماننویس مارح ایتالیایی در این کتاو به بررسی مفهومِ «زشگتی» در شگکل تگاریخی آن پرداختگه
است .این فیلسوف ایتالیایی پیش از این« ،تاریخ زیبایی» را در سال  0224به زبان انگلیسی منتشر کرده بگود و ایگن
اثر در سال  9312با ترجمه هما بینا از سوی موسسه متن در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللگی کتگاو تهگران
مرضه شبه بود.
در ابتبای کتاو "تاریخ زشتی" مصاحبهای از اومبرتو اکو با فرانسوا بونل از زبان فرانسوی ترجمگه شگبه کگه در ایگن
مصاحبه ،اکو درباره نگرشاش به مفهوم «زشتی» و همچنین مراحل نگارش کتاو پرداخته است .ماگابق آنچگه کگه
یکی از مترجمان کتاو اشاره میکنب ،این مصاحبه بهجای مقبمه ،در پیشگفتارِ کتاو گنجانیبه شبه است.
بونل در ابتبای مصاحبه اشاره میکنب« :اگرخصوصیت رماننویسی یک نویسنبه درصبد مرض انبام در برابر خصگلت

دانشمنبی او بر نیایب ،سبک نوشتاری نویسنبه یکدست و ببون تغییر باری میمانب .اومبرتگو اکگو بگا سگبُکخیگزی
رلمش ،بزرگترین دشواریها را با چنان سهولتی ابراز میکنب که فضل و دانش ،صورتی دلچسب و ساده به خود می-
گیرد» .
در بارۀ زشتی| .
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بونل ادامه میدهب« :در اینجا نیز این همنشینی و جم اضباد ،بامث میشود به کتاو زیبای «تاریخ زشگتی» او دل
بسراریم .اکو در این «کتاو زیبا» میکوشب در هیأت یک نشانهشناس ،فیلسوف و مورخ ایبههگا و مفگاهیم گونگاگون
زشتی را در ادوار مختلف گردآوری کنب .هنگام خوانبن کتاو احساس میکنیب در یک نمایشگاه ربم میزنیب ،چگون
در خمل فصلهایی که یکی پس از دیگری میآینب ،گزیبههایی دوگانه گنجانبه شبهانب :متون ادبی و شامرانه ،و آثار
هنری با نمایشی پُر شکوه» .
تقیزاده انصاری ،دیگر مترجم این کتاو در پیشگفتار توضیحی پیرامون نحوه ترجمه این کتاو ارائه کگرده و اشگاره
میکنب« :اصل این کتاو به زبان ایتالیایی است ،ولی در نسخهای که اکنون در دست داریب از ترجمه نه چنبان روان

و آسان فهم انگلیسی ،به فارسی برگردانبه شبه است».
اِکو در این کتاو به مفاهیم متعبدی از زشتی پرداخته است .زشتی در جهان کمسگیک ،مفگاهیم شگیفتگی ،مگرگ،
شهادت ،روز ریامت ،دوزخ ،اهریمن ،هیوالها و نشانههگای منحگوس ،زشگت ،مضگحک ،شگرمآور ،زشگتی زن از دوران
باستان تا دوره بارو  ،اهریمن در دنیای مبرن از مفاهیم و موضوعهایی است که اکو در این اثر بگه آنهگا پرداختگه
است .این موضوعها در هفت فصل اول کتاو ررار دارد .نویسگنبه در ادامگه کتگاو بگه جگادوگری و شگیاان پرسگتی،
سادیسم ،فیزیکا کوریوسا ،رمانتیسم و رستگاری زشتی ،ناشناختهها  ،برج فوالدی و برج ماج ،جنبشهگای پیشگتاز و
پیروزی زشتی ،زشتی دیگری،گیچ و کمپ و در نهایت به زشتی در روزگار ما پرداخته است.
ترجمه فصل های هشتم تا پانزدهم و همچنین بخش مصاحبه امبرتو اکو بگا فرانسگوا بونگل از زبگان فرانسگه ،برمهگبه
کیانوش تقیزاده انصاری بود .تقی زاده انصاری در ابتبای کتاو ضمن اشاره به بخشهای ترجمه شگبه توسگط هگر
یک از مترجمها ،تفاوت لحن و ادبیات متفاوت کتاو را به این موضوع نسبت داده است.
از کتابهای اُمبرتو اکو« :آنک نام گل»« ،آون

فوکو»« ،سه فضگانورد»« ،بگائودولینو» بگا ترجمگه رضگا ملگیزاده/

همچنین «نام گل سرخ» ترجمه شهرام طاهری /،همچنین «جزیره روز گذشگته» ترجمگه فریگبه مهگبوی دامغگانی/،
«گورستان پراگ» ترجمه فریبا ارجمنب /و «شماره صفر» با ترجمه سیروس شاملو بگه فارسگی منتشگر شگبه اسگت.
همچنین از کتاوهایی که دربارهی وی به فارسی منتشر شبه است ،میتوان به این آثار اشگاره کگرد« .امبرتگو اکگو و
فوتبال» ،اثر پیترپریکلس تریفوناس ترجمه محمود مقبس« /پنج مصاحبه پاریس ریویگو؛ کگارلوس فگوئنتس ،دیویگب
ممت ،چینوا آچبه ،امبرتو اکو ،کازوئو ایشیگورو» نیلوفر معتمب« /،دربارهی امبرتو اکو» اثر گگریپگی ردفگورد ترجمگه
کیهان بهمنی« /،شناختنامه امبرتو اکو» به اهتمام:ملی دهباشی« /،نویسنبگان نبایب سیاسگی باشگنب؛ گفگتوگگو بگا
امبرتو اکو و دیگران» ترجمه هاشم بناءپور.
برگرفته از :خبرگزاری کتاو ایران(ایبنا)

در بارۀ زشتی| .

161

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

هنرهای دیگر
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گِرنیکا Guernica -
تصویرِ فاجعه و نمادِ اعتراض به جنگ
نقاشی سبک کوبیسم /9133/اثر پابلو پیکاسو

هنتتتر وسیلهای برای تزیینِ خانۀ بورژوا نیست ،سالحی است برای نبتتتتترد (پیکاسو)

پابلو پیکاسو ( 05اکتبر  1 -9119آوریل )9113؛ شامر ،نقاش ،طراح ،پیکرتراش و مضو حزو کمونیسگت اسگرانیا در
این نقاشی که اصل آن برخمف دیگر آثارش سیاه و سفیب است ،بمبگاران دهکگبۀ گِرنیکگا در شگمال اسگرانیا توسگط
بمبافکنهای آلمان نازی در روز  06آوریل  9133در خمل جن داخلی اسرانیا را به تصویر کشیبه است .این اثر در
ابعادی مظیم (تقریباً  3٫5در  3٫5متر) ترسیم شبه که در همان سال در فرانسه (در دوران تبعیب پیکاسو) به نمایش
مموم درآمب .مولفههای اصلی این اثر (بعب از اغتشاش و سردرگمی چشم گیری که در اولین نگگاه بگه بیننگبه دسگت
میدهب) میتوانب مرگ ،خشونت ،بی رحمی ،زجر و درمانبگی باشب که با استفاده از رالبی سیاه و سفیب و بگه سگبک
مکسهای خبری در جرایب کنار یکبیگر ررار گرفتهانب.
پیکاسو در تابلوی گِرنیکا روایتگرِ یک فاجعه است ...مرگ ،خشونت ،بی رحمی ،زجر و درمانبگی تنهگا بخگش
کوچکی از جهانی هستنب که پیکاسو از آن ها می گویب ...هیچ انسانی هرگز رادر نخواهب بود این تابلو را همگانگونگه
که پیکاسو تصویر کرده است ببینب ،چرا که خود پیکاسو می گویب "شما تنها می توانیب خگوانش خودتگان را داشگته

باشیب ،ولی هرگز رادر نخواهیب بود به نیت من در جان بخشی به این مولفه ها پی ببریب"...

حقیقتا هیچ تصویری در هیچ نقاه ای از تاریخ نمی توانست چهره یک فاجعه را چنین زیبگا تصگویر کنگب ...جنگ و
خونریزی مفهوم مرکزی تابلوی گرنیکاست ...این تابلو بیش از هر چیزی به یک کابوس مشوش کودکانه شبیه است...
آری کابوس مشوش کودکانه ...در جهان پیکاسو تاریخ همین کابوس کودکانه است ،کابوسی که در آن هیچ چیزی در
جای خودش نیست ،به سختی می توان آن را خوانب ..همه چیز در ساح است ،چرا کگه در گِرنیکگای پیکاسگو ممگق
وجود نبارد ...زمینه سیاه است ...زنی پریشان و بیمنا  ...گاوی خشمگین ...اسبی شکم دریبه ...کودکی مگرده و بگی
جان ...همه چیز در هم شکسته ...و این خمصه ای از کل تاریخ بشریت است...
گرنیکا- Guernica | .
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تابلوی گِرنیکا سراسر نماد است...از دیبن این اثر نومی از ترس و دلهره در آدمی جان مگی گیگرد ...مگبام بایگب از
جن فاصله گرفگت ..پیکاسو می گوید" :من در تمامی آثار اخیرم ،به روشنی و وضوح ،هول و دهشت ختود را از
دار و دسته های نظامی که سراسر اسپانیا را در اقیانوسی از درد و مرگ غوطه ور کرده اند ،بیان کردهام"...

تابلوی گِرنیکا به شبت خوف آور است ،فیگورهای گن و نامفهوم ،ببن های راعه راعه شبه ،چهره های مضارو و
پریشان ،پیکرهای غول آسا ،سرهای بریبه شبه ،جهانی دفرمه و در نهایت هم تصویری تمام رگب از درد و رنگج هگای
تاریخی انسان مبرن ...تصویری از یک فاجعه...
در تابلوی گِرنیکا رنگی وجود نبارد ،همه چیز سیاه و سفیب است و این مین جهان جن زده پیکاسوسگت...تصگویری
مستنب از یک فاجعه ..در این تابلو تکنولوژی در خبمت کشتار انسان و فرو بردن تاریخ در میان لجن و دهشت به کار
گرفته می شود ...در گِرنیکای پیکاسو چشم و چراغ بیش از هر چیزی توجه آدمی را به خود جلب می کنگب ...چشگم
که فراخوانی به دیبه شبن پلشتی های دوران مبرن است و چراغ که نمادی از تمام بمب هایی ست که ویرانه هگای
تاریخ بر خود دیبه انب ...چشم های هر بیننبه ای در راو گِرنیکا با چگرخش مواجگه مگی شگود و ایگن کاریسگت کگه
پیکاسو آن را به ممب انجام داده است ...او رصب شکنج بیننبۀ گِرنیکا را دارد ..تو در مقابل گِرنیکای پیکاسو محکگوم
به دیبن هستی ،به دیبن تمامِ فجای ِ تاریخ در یک راو...
نقطۀ شروعِ تابلو وحشت است و نقطۀ پایانِ آن مرگ ...زنی کود ِ مرده اش را به آغوش کشیبه و سربازی که
بر خا و خون فرو غلتیبه و ببن هایی که هرکبام از تکه هایشان در گوشه ای از این راو پراکنبه شبه انب ...یکی از
پرسوناژها روی زمین دراز کشیبه ،دست هایش باز ،جبا از هم و حتی را شبه ...گویی دیگر کاری از دسگت کسگی
ساخته نیست ...دهان های باز و تیزی نو زبان ،فریاد و ضجه های گوش خراشی را به آدمی القا می کننب ...این اثگر
سراسر مملو از ضجه و فریاد است ...گِرنیکا تصویر تلخِ یک تاریخ است...
بر اساس حکایتی مشهور ،یک افسر آلمانی که در جریان جنگ جهانی دوم از کارگاه پیکاسو در پاریس دیدن می
کرد ،وقتی نگاهش به تابلوی معروف گِرنیکا افتاد ،از آشوبِ نوگرایانهای که در این نقاشی مشهود بود یکّه خورد و
از پیکاسو پرسید :این کار شماست؟ پیکاسو آرام جواب داد :نه ،کار شماست!

پابلو پیکاسو و پُل اِلوار /سپتامبر9192

گرنیکا- Guernica | .
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اجراهایی از سرود انترناسیونال
"The Internationale" conducted by Arturo Toscanini

https://www.youtube.com/watch?v=3OPvWFDzDlA&app=desktop

سرود انترناسیونال ،سرود جشن جهانی کارگران در روز اول ماه مه است و رهبر ارکستر افسانهای"،آرتورو
توسکانینی" ،بعب از فرار از ایتالیا در دوران حاکمیت رژیم فاشیست موسولینی به آمریکا ،در سال  9144با ارکستر
سمفونیک "اِن بی سی" آنرا را اجرا میکنب .در دوران مککارتیسم این اجرای باشکوه ،سانسور و گم میشود ،اما به
تازگی یک کری از این اجرا در آالسکا پیبا و ترمیم شبه است.
نام شامر (ژوئن  :)9139اوژن پوتیِر Eugène Edine Pottier
نام آهنگساز (ژوئن  :)9111پییِر دوژیته Pierre Chretien De Geyter
این آهن در ژوئن  9111شش ماه پس از مرگ شامر – پوتیر -ساخته و در ژوئیه سال  9111میمدی ،برای
نخستین بار به صورت سرود “انترناسیونال” در یک گردهم آئی از سوی روزنامه فروشان شهر لیل اجرا شب که “پی یر
دوژیته” رهبری آن را به مهبه داشت.
سرود انترناسیونال را به زبانهای گوناگون را بشنویم

در نشانی زیر سرود انترناسیونال به چند زبان و یا اجراهای سازی قابل شنیدن و دانلود است:
http://www.kvinnonet.org/International.html
و اجرایی زیبا از انترناسیونال با شعر ابوالقاسم الهوتی که پس از پیروزی انقالب در ایران انتشار یافت:
http://www.kvinnonet.org/audio99/InternationaleFa.mp9
اصل این سرود فرانسوی است که نُتِ موسیقی و متن شعر آن در پی می آیب.
اجراهایی از سرود انترناسیونال| .
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نُتِ ملودی و متنِ شعر انترناسیونال
شعر از اوژن پوتیه  -ملودی از پیِر دِگیتِر

لینک دانلود نت کامل سرود انترناسیونال
https://www.marxists.org/subject/art/music/internationale.pdf

لینک دانلود متن کامل شعر فرانسوی انترناسیونال
https://www.marxists.org/history/ussr/sounds/lyrics/international.htm#fr

نت ملودی و متن شعر انترناسیونال| .

165

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

برگردانی تازه از انترناسیونال به فارسی
برگردان از :ستاره درخشان
ارژنگ :سرود انترناسیونال شاید یکی از پر ترجمه شده ترین سرود های یک و نیم سده گذشته است .در ایران از زنده یتاد
الهوتی تا جاودان نامان شاملو و به آذین نیز به برگردان این سرود پرداخته اند .اما گذشته از این غتول هتای ادبتی افتراد
بسیاری نیز به برگردان این سرود پرداخته اند که تفاوت های بسیاری در آهنگ و کلمات با یک دیگر و بتا برگتردان هتای
ادیبان برجسته دارند .آن چه در ادامه می خوانید ،تالش دیگری در این عرصه است که مترجم جوان بر آن کوشیده است.

براخیزیب ،ای نفرین شبگان زمین!
براخیزیب ،ای به گرسنگی محکوم شبگان!
این خِرَد است که از دهانه آتشفشان خویش غرش کنان فوران می کنب.
و این فوران ،نویب پایان است!
چرا که می بایب جهان را از انبیشه گذشته به تمامی پا

و از نو آغاز کنیم

ای توده های دربنب! براخیزیب! براخیزیب!
جهان به تمامی و از اساس دگرگون خواهب شب
کنون ما هیچ هستیم ،بیایب همه با هم یکی شویم
این نبرد پایانی است!
امروز متحب شویم و فردا،
انترناسیونال
یکتا نژاد بشر خواهب بود.
هیچ نجات بخش برتری در کار نیست
نه خبا ،نه شاهان و نه سخنوران تهی از ممل.
ای صاحبان سرمایه! بگذاریب خود نجات بخش خویش باشیم!
و فرمان دهیم رستگاری همگان را!
تا آنکه طرّار ،آنچه به ناحق ستانبه است ،باز پس دهب
و جان از سیاهچال ستم رهایی یابب.
بگذاریب که خود بر کوره خویش ببمیم و بر آهن گباخته خویش بکوبیم
این نبرد پایانی است!
امروز متحب شویم و فردا،
انترناسیونال
برگردانی تازه از انترناسیونال به فارسی| .
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یکتا نژاد بشر خواهب بود.
حکومت به خون می کشب و رانون خیانت می کنب!
مالیات شیره جان تیره روزان را می مکب
و ثروتمنب بی مصرف تن پرور را هیچ باکی نیست
و چه تهی از مفهوم است مبارت حقو ستم دیبگان!
دیگر کافی است!
استبباد شما ،روح ما را پژمرده کرده است
برابری ،خواهانِ روانین دیگری است:
که اگر وظیفه ای نیست ،حقی هم نیست
و اگر حقی نیست ،وظیفه ای هم نیست!
این نبرد پایانی است!
امروز متحب شویم و فردا،
انترناسیونال
یکتا نژاد بشر خواهب بود.
چه وریحانه خود را خبا می نامنب
سرمایه داران حاکم بر معادن و ریل ها!
آیا تا کنون وظیفه ای جز بی ارزش نمودن کار داشته انب؟
و آری کار
درون گاوصنبو های آنها بی ارزش می شود
و چه ستمگرانه فرمان می دهنب که بازپسش خواهنب داد
حال آنکه که مردم نه خواستار فرمان ،که تنها خواهان حق خود هستنب
این نبرد پایانی است!
امروز متحب شویم و فردا،
انترناسیونال
یکتا نژاد بشر خواهب بود.
سرمایه داران ،با دوده مسخ مان کرده انب
پس بیاییب برپا کنیم صلح را میان خویش و بجنگیم با ستمگران
امتصاو یون را مسلح کنیم
صفوف دشمن رو بشکنیم و سمح های خود را در هوا به ررص آریم
و حال که این آدم خواران ،جان فشانی را به ما تحمیل ساختنب
به زودی خواهنب دریافت که گلوله های ما
به فرمان فرمانبهان خود ما شلیک می شونب
برگردانی تازه از انترناسیونال به فارسی| .
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این نبرد پایانی است!
امروز متحب شویم و فردا،
انترناسیونال
یکتا نژاد بشر خواهب بود.
کارگران ،دهقانان!
ما دسته مظیم زحمتکشانیم
و زمین تنها به زحمتکشان تعلق دارد
و آن را که کار و وظیفه ای نیست ،بی شک در جای دیگری سکنی خواهب گزیب
چه بی شماران که گوشت و خون شان استثمار شب
اما روزی که این کمغ ها ،این مرده خواران
نابود شونب
خورشیب ،تا ابب خواهب درخشیب
این نبرد پایانی است!
امروز متحب شویم و فردا،
انترناسیونال
یکتا نژاد بشر خواهب بود.

برگردانی تازه از انترناسیونال به فارسی| .
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اَحِبّائی  /عزیزانم
Julia Khalil Boutros
سرود انقمبی با صبای جولیا پتروس؛ خواننبۀ لبنانی

نام سرود :اَحِبّائی /خواننده :جولیا پتروس /شاعر :غسان مطر /آهنگساز :زیاد پتروس تهیه کننده :میشال فاضل /کنسرت
صور 3498 -

جولیا پتروس؛ متولب  9آوریل  9161فعالیت هنری خود را از  90سالگی و با اجرای «ترانه برای مادرم» آغاز کگرد .او
بوسیله ترانه وطنیاش با نام «غابت شمس الحق» مشهور شب .او خواهر آهنگساز مشهور لبنانی زیاد بارس اسگت .از
او در کشورهای تونس ،اردن ،سوریه ،رار ،و امارات ستایش شبه و جوایز رسگمی بسگیاری ،از جملگه نشگان «سگبر»
لبنان را دریافت کردهاست.
برای مشاهدۀ اجرای زندۀ سرود با زیرنویس فارسی ،بر روی تصویر یا لینک زیر کلیک کنید:
https://www.youtube.com/watch?v=lx8d9410ijI

متن برگردان فارسی سرود زیبای "اَحِبّائی" /عزیزانم:
"مزیزانم /نامهتان را خوانبم /نامهای سرشار از شکستناپذیری و ایمان /و آنچنان که خود میدانیب /میدانگم کگه در
میانهی این میبان /شما مردان خباییب /ومبهی راستین ایزدی ،و پیروزی نزدیک ما شماییب /و شماییب که از کوههای
خاوران ،چون تنببادی بر سر سرکشان میوزیب /از زنبانیان ،شما بنب برمیگیریب /و زمینها را ،شما بازپسمیگیریگب/
و خانههامان /و آبرومان /در مشت محکم شما /و به خشم شماست که در امان است /شما سازنبگان تمبن /و خیگزش
ارزشهاییب /و شماییب که همچون صنوبرها در رلهها /جاودانهخواهیب مانب /شما رمز مظمت امت ماییب /و رهبری تنها
شما را ست /تاج سرهای ماییب /و سروری تنها شما را ست /بوسه میزنم /بر مظمت آن گامهگا کگه شگرافت از آنهگا
شرف میگیرد /و بر بلنبای صنوبری که آو از نهر مزت سرزمینمان نوشیبه /و افتادن و لرزیگبن در کگارش نیسگت/
جهان را با شما دگرگون خواهیم کرد /و سرنوشت ،صبامان را خواهب شنیب /به دست شما فردایی بهتر مگیآفگرینیم/
پیش میرویم /و پیروز میشویم".
اَحبّائی  /عزیزانم| .
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تندیس فریادِ نیما
حسن حاجی نوری؛ پیکرهساز و مرمّتگرِ تخت جمشیب
( 9325رودسر گیمن 02 -دی  9313تهران)

ارژنگ :از پدر شعر نوی ایران  -نیما یوشیج -تا کنون پرترهها و تندیس یا ستردیسهتای زیتادی توستط طراحتان و
نقاشان و پیکرهسازان خلق شده است ولی "تندیس فریادِ نیما" اثر زندهیاد حسن حاجینوری ،شاهکاری در مجموعه
آثار تجسمی است که هستیِ پویا و زندگی پررنج امّا پربار و عِصیانگرِ نیما را به تصویر کشیده و تا کنتون دربتاره آن
کمتر و شاید اصال نشنیده باشیم .ما این تصویر را از صفحه اینترنتی مجله بخارا گرفته ایم و از سال و چگونگی خلتق
آن و محلی که اکنون نگهداری می شود ،آگاهی نداریم.
چشم به راهِ تماس خوانندگانی که دانستههای خود را در این باره به اشتراک میگذارند.

http://bukharamag.com/9914043094969.html/photo-99-3

تندیس فریاد نیما| .
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همه مُشت وُ همه فریاد
کاری از اردشیر محصّص

طراح ،نقاش و کاریکاتوریستِ مِصیانگر
( 91شهریور  91 – 9393مهر )9313

توضیح :منوان این طرح برگزیبۀ ماهنام ارژن

است.

همه مشت و همه فریاد| .
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گوناگون

گوناگون| .
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جشن اوّلِ ماهِ مه بر تودۀ کار و زحمت خُجسته باد!

در بارۀ تاریخچۀ روز اولِ ماهِ مه (روز جهانی کارگران) :در چهارم ماه مه سال  9116و در چهارمین روز امتصاو
و تجم کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو ،پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته شبنب  ،مبهای مجروح
و بعباً چهار تن نیز امبام شبنب .کارگران امتصابی خواستار تعبیلِ شرایط کار وکاهش سامات روزانه کار از 92سگامت
به 1سامت بودنب .ررار بود که اول ماه مه  9116در آمریکا (ایاالت متحبه) ،کاهش سامات کار به 1سامت در روز ،بگه
اجرا درآیب کگه چنگین نشگب و در نتیجگه ،کگارگران در گوشگه و کنگار ایگن کشگور دسگت بگه تظگاهرات زدنگب و در
9022کارخانه و کارگاه ،امتصاباتی سراسری صورت گرفت .جمعیتِ کارگرانِ معتگرض شگهر شگیکاگو بگیش از سگایر
شهرها و حبود  12هزار تن بود .در چهارمین روز تظگاهرات شگیکاگو ،کگارگران امتصگابی و هوادارانشگان در میگبان
"هایمارکت" جم شبه و از اینجا به حرکت درآمبه بودنب .سخنرانان آنان بر یک گاری بزرگ سوار بودنب و شگعار
میدادنب .پس از طی مسافتی  ،پلیس اطراف این گاری (چهارچرخه) را گرفت و خواست که تظاهرکننگبگان متفگر
شونب که ناگهان انفجاری صورت گرفت ،یک مأمور پلیس کشته شب و چنب کارگر و پلیس نیز مجروح شبنب.
این حادثه سبب شب که پلیس دست به تیرانبازی به سوی جمعیت بزنب و کشتار صورت گیرد .آمگار کشگته شگبگان
اممم نشبه است ولی اسامی بسیار زیادی مجروحان در دست است .پلیس با اِممالِ خشگونت موفگق شگب جمعیگت را
پراکنبه سازد .در پی این حادثه ،هشت تن به منوان سرگروه دستگیر شبنب که پنج نفر از آنان کارگر مهاجر آلمانی و
یکی هم آلمانیِ تبع آمریکا بود .دادگاه یکی از این دستگیرشبگان را به  95سال حبس محکوم کرد و بقیه محکگوم
به امبام شبنب که فرمانبار ایالت ،مجازات دو تن از آنان را به حبسِ ابب تخفیف داد .یکی از محکومان به امبام ،پیش
از اجرای حکم خودکشی کرد و چهار نفر دیگر به دار آویخته شبنب .با رسیبن اخبار مربوط به این تظاهرات و کشتار
و امبامها به سایر کشورها ،در گوشه و کنار جهان نیز مراسم یادبود برگزار و تا امروز هر ساله تکرار شبه که به تبریج
"اول ماه مه ،روز جهانی کارگر" منوان گرفت .طنزِ ماجرا اینکه چون امبامشبگانِ شیکاگو ممبتاً آلمگانی بودنگب،
در سال 9133حزو نازی آلمان روز اول ماه مه را روز ملی و تعایگل ممگومی امگمم کگرد و در سگال  9155نیگز در
کلیسای کاتولیک روم ،اول ماه مه به منوان روز «ربیس یوسفِ کارگر»  -نامزد مریمِ مقبس -نامگذاری شب!
جشن اوّل ماه مه بر تودۀ کار و زحمت خجسته باد! | .
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کرونا و رژۀ بربریّت در خیابانهای آمریکا
معترضان به ررناینه :فاصلهگذاری اجتمامی = کمونیسم!

در شرایای که کشور آمریکا همچنان در صبر فهرست آمار مبتمیان و رربانیان پانبمی ویروس کرونا در جهگان رگرار
دارد ،گروههای راست افراطی حامی سرمایهداری حاکم بر ایاالتِ متحگبه [رگبرت اول جهگان!] و هگواداران ترامگپ -
بخوانیب هواداران کرونا -کماکان در ایالتهای مختلف به تجمعات امتراضی مسلحانه! ملیه مقگرراتِ ررناینگ اممگال
شبه توسط فرمانباران ادامه میدهنگب .ترامگپ هگم ضگمن تشگویق معترضگان گفتگه اسگت" :امیگبوارم کگه بتگوانیم
راهریماییهای انتخاباتی را راه بینبازیم .این برای کشور بسیار مالی است".
فاکس نیوز ،پربیننبهترین تلویزیون آمریکا نیز فراخوانهای تجمعات امتراضی را تبلیغ میکنب.
 برخی از شعارهایی که "هوادارانِ کرونا" در آمریکا سر میدهنب و در پمکاردها مینویسنب:
نه تست ،نه ماسک!
کلیساهایمان را باز کنیب!
به آرایشگاه نیاز دارم!
نه به فاصلهگذاری سوسیالیستی!
بگذاریب به سرِ کار برویم!
بازارِ آزاد بایب تعیین کنب که چه چیزی ضروری است ،نه فرمانبارانِ مستبب!
اگر با برگه رای نتوانیم به آزادی برسیم ،برای آن به گلوله متوسّل میشویم!
کرونا ماننب ویروسِ سرماخوردگی است!
یا آزادانه زنبگی کن یا بمیر!
فاصلهگذاری اجتمامی یعنی کمونیسم!
دکتر فاوچی [رئیس موسس ملی آلرژی و بیماریهای مفونی آمریکا] را اخراج کنیب!

کرونا و رژۀ بربریّت در خیابانهای آمریکا| .

174

ارژنگ

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

شماره  6اردیبهشت 9911

اُشتری که دنیا را به کرونا مبتال کرد!

ماجرای متهم ساختن مقامات دولت چین به دروغگویی از سوی آمریکا و فرار به جلوی ترامتپ در بگارۀ چگگونگی
اپیبمی ویروس کرونا ،حکایتی جذاو و جنجالی بود که مقامات وزارت بهباشت ایران نظیر جهانرور را هم پگا برهنگه
وارد گود کرد و آنرا "شوخیِ تلخِ چینیها با جهان" نامیب که البته در داخل و خارج ایران بیپاسخ هم نمانب...
و امّا در حکایت جالبی [بر پایه حکایتی از مثنوی معنوی موالنا *] آمبه است که:
روزی در نزدیک رودخانه ای پر آو ،روباهی به شتری برخورد .روباه از شتر که تازه از رودخانه رد شبه بگود پرسگیب:
"آهای شتر! آو تا کجاست؟" و شتر جواو داد" :تا زانو!" ...روباه به آو زد و آوِ خروشان او را غلاانب و با خود برد تا
با هزار زحمت و ترفنب و چن

انباختن به شاخِ درختی نجات یافت و دوان دوان از پی شتر رفت و طلبکارانه به شتر

توپیب که" :ای گردن درازِ دروغگو!" ....شتر برگشت و پرسیب "من چه دروغی گفتم؟" ....روباه گفت" :تو گفتی آو تا
زانوست!" ....شتر گفت" :بله گفتم و االن هم میگویم اما آو تا زانوی"من" بود! تو ابله بودی و نفهمیبی"...
حاال بعباز ترامپ ،حکایتِ وزارت بهباشتِ ما (و جناو کیانوش جهانرور) است با آمار چین !...بلگه ایگن شگتر (چگین)
آماری شتری داد ولی درست و دریق؛ باری ،هنرِ شمایان بود که بایب امکانات ،فناوری و درایتِ نباشگتهتگان را بگا آن
آمار هماهن

میکردیب !...بله چین به روباه گفت که "آو تا زانوست" و انصافا دروغ هم نگفت!

------------------------------* در مثنوی معنوی -دفتر دوم اثر جاودان موالنا ،حکایتی در رالبِ مثنوی آمگبه بگا منگوان "کشگیبنِ مگوش ،مهگارِ شگتر را و
مُعجِب [مغرور] شبنِ موش "...که مأخذ این داستان نیز خود حکایتی است در تفسیر ابوالفتوح رازی  ،ج  ، 5ص  ، 593و نیگز
مقاالت شمس (مأخذ رِصَص و تمثیمتِ مثنوی  ،ص  12و  )19با این مال که" :موشی لگامِ اُشتری بگرفت و بکشیب .اُشگتر از
روی موافقت و حِلم از پیِ او روان شب( "...توضیح از ارژنگ است)

اشتری که دنیا را به کرونا مبتال کرد! | .

175

ارژنگ

شماره  6اردیبهشت 9911

ماهنامۀ ادبی ،هنری و اجتماعی نوید نو

سخن بزرگان علم و ادب و هنر ایران

عرصۀ سخن سخت فراخ است که معنی تنگ
میآید در فراخنای عرصه .فرو میکشدش ،در
میکشدش ،حرفش را و صوتش را ،که هیچ
عبارت نمی ماند.
پس خاموشیِ او نه از کمیِ معنی است ،از
پُریست...

(مجالسِ سبعه)

***

***

سخن از برای غیر است؛ اگر غیر نبودی ،این همه
گفتگو از بهرِ چه بودی؟ سخن چون درآمدِ
حجاب است ،آنجا که اتّحاد در میان است ،چه
جای گفتگوست؟ خاموشی است و یکرنگی.

همه رنجها از آن میخیزد که چیزی خواهی و آن

هر حیوان که از دور دیدی و ندانستی سگ وُ گرگ
است یا آهو ،ببین رو به سمتِ مرغزار وُ سبزینه
است یا الشه وُ استخوان؛ آدمی را نیز چون
نشناسی ،ببین به کدام سوی میرود.

میسر نشود .چون نخواهی ،رنج نماند.
(فیهِ ما فیه)

سخن بزرگان علم و ادب و هنر ایران| .
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9911  فروردین0 ارژنگ شماره
https://drive.google.com/file/d/9gzMzC9Jr1Zpsvj8eHXsmN1GJImAqPn4t/view

9918  اسفند4 ارژنگ شماره
https://drive.google.com/file/d/9gtDEHFqVFUWIZQy_bV40loF8m4d2BZKk/view

9918  بهمن9 ارژنگ شماره
https://drive.google.com/file/d/9FRJeV4kaHmMEq3cCibXJMDbwD8W8PeSN/view

9918  دی3 ارژنگ شماره
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9918  آذر9 ارژنگ شماره
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