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 وا در حک و اصالح و تلخیص مطالب آزاد است  گیله□
 وا نیست  چاپ هر مطلب به معناي تایید آن از سوي گیله□

 .مطالب ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد□ 
وا، به شرط ذکر مأخذ  ي فرهنگی از مطالب گیله  استفاده□

 ست ي کتبی آزاد و استفاده انتفاعی از آن منوط به اجازه
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آن چه از سر مطالعه، پـیـش رو گـرفـتـه و                 
وا  هاي گیله نامه خوانید، یکی دیگر از ویژه    می

 »داسـتـان گـیـلـکـی        «است که صـرفـا بـه         
هـاي     نامه چاپ و انتشار ویژه.   اختصاص دارد 

وا کـه بـه طـور گـهـگـاهـی، مـوازي                    گیله
گیرد و تاکنون  وا صورت می    هاي گیله   شماره

مورد رسیده است، ویژگی موضـوعـی      35به  
خاص خود را دارد کـه بـراي بسـیـاري از               
مخاطبان همان موضوع و دیگر عالقـمـنـدان          

 .ست جذاب و خواندنی
ي حاضر و ضرورت      نامه  ي چاپ ویژه    اندیشه

انتشار آن از دو سال پیش در ذهن بود، ولـی     
کـارگـاه   .   داد   فرصت کار و عمل دست نمی     

نقد و بررسی داستان گـیـلـکـی مسـتـقـر در              
ي فرهنگ گیالن و شـیـریـنـی حضـور              خانه

مداوم اعضاي آن، به ویژه جوانـان مشـتـاق،           
ــدگــان              ــویســن ــا گــروه ن مــوجــب شــد ت

ي    پرداز، در غیاب چـنـد نـویسـنـده             گیلکی
آشنا که اغلب دور از رشت و گـیـالن بـه         نام

برند، در این قوه جمع شده و به فـعـل        سر می 
 .رساندن آن قوت بخشند

از طرف دیگر وجود برخی جوانـان عـاشـق           
نگاري در میـان گـروه         نویسندگی و روزنامه  

ي    تر و روحیه    که حقیقتا موجب پویایی بیش    
شادتري در جمع است، سبب شـد تـا فشـار             

ي بـا   کار عملی و امور اجرایی نشریه بر عهده    

از ایـن رو      .   کفایت آنـان گـذاشـتـه شـود           
ــان      جــمــع ــی،       آوري داســت ــازخــوان ــا، ب ه
هـاي مـکـرر،         خـوانـی     چینی، نمونـه    حروف
آرایی و امور گرافیـکـی،    بندي، صفحه  صفحه

امـیـن   «ي یار جوان من،    همه و همه بر عهده 
و دوستانش بوده است که در ایـن     »پور  حسن

. انـد    وا شـده      راه داوطلبانه یار و یاور گـیلـه        
سـت بـراي عـرض           حاصل کارشان، میدانی  

ــرصــه               ــدام و اعــالم حضــور در ع ي    ان
نگاري بومی و اقلیمی و باالتر از آن           روزنامه

ارائه یک کار خوب کـه تـازه شـروع آن               
 .است، نه تمام آن

تر بگویم، براي اولین بـار فـرصـت            خودمانی
پـنـج بـار و        -یافتم که متون گیلکی را چهار     

یک بار بخوانم و اسـتـثـنـائـا        .   تر نخوانم   بیش
خوانی هم نکنم و به اعتماد ایـن یـاران             نمونه

بـا ایـن     . ها را بیش از این نیازارم جوان، چشم 
دانم مشکالتی هم در عمـل        همه به خوبی می   

ي کـار       بروز خواهد کرد که البته براي ادامه 
به هر حال، براي سرعت کار، راه      .   الزم است 

آزمون و خطا همیشـه  .   را هم باید هموار کرد   
 .راه اما باید باز باشد. هست

ي مضـاعـف        نامه بـهـره     که از ویژه براي این 
هـاي     گرفته شود، عالوه بـر چـاپ داسـتـان         

بـحـث   :   گیلکی به موارد دیگـري از جـملـه         
مختصري در خصوص نـگـارش گـیـلـکـی،          

وا،   هاي چاپ شده در گیله      فهرستی از داستان  
کـه  ( هاي ادبی یک دهـه          مروري بر فعالیت  

هاي  ي خوبی براي بررسی دهه   تواند نمونه   می
شـنـاس و        ، مصاحبه با یـک زبـان    ) بعد باشد 

نظرات او نسبت به زبان مـادري و بـاالخـره             
ترها   بخش بسیار شیرین و پرجذبه براي جوان      

ها نیز پرداخته شـده   نوشته یعنی اینترنت و وب   
 .است
هاي نـو و مـعـاصـر            ست خلق داستان    گفتنی

اي جدید است که با انـتـشـار            گیلکی، پدیده 
 1359ي گیلکی زبان دامون در سـال            نشریه

وا پیگیري و تداوم یافتـه      آغاز شده و در گیله    
جالب است گفته شود که هـرچـه بـر           .   است

شـود، بـه      وا افزوده می هاي گیله   تعداد شماره 
میزان استقبال از داستان گیلکی نـیـز اضـافـه            

سـت     شود و مطالبه در این مورد به قدري         می
ها در هر شـمـاره از یـک              که تعداد داستان  

مورد به دو مورد افزایش یافته و این اواخر به       
کـه، ایـن        نتیجه ایـن   .   سه مورد رسیده است   

نویسی گـیـلـکـی و          تمایل فزاینده در داستان   
چنین ظهور طیف وسیعی مخاطب مشتـاق        هم

داسـتـان   «در این زبان، موجب شد تا بـراي        
اي اخـتـصـاصـی تـدارك         نامه   ویژه »گیلکی

ست با نقد  جاي امیدواري.   دیده و چاپ شود   
هـاي   هاي مقتضی شماره آن، بتوان در فرصت 
 .تر عرضه داشت دیگري، بهتر و غنی

ي گیلکی زبان دامون در       اي جدید است که با انتشار نشریه        هاي نو و معاصر گیلکی، پدیده       ست خلق داستان    گفتنی

هاي   جالب است گفته شود که هرچه بر تعداد شماره        .  وا پیگیري و تداوم یافته است       آغاز شده و در گیله      1359سال  

ست که    شود و مطالبه در این مورد به قدري         شود، به میزان استقبال از داستان گیلکی نیز اضافه می           وا افزوده می   گیله

 ها در هر شماره از یک مورد به دو مورد افزایش یافته و این اواخر به سه مورد رسیده است تعداد داستان

 پور احمد جکتاجی
  وانیویسˇمؤدیر مسئول

 پیشاشو گب



.  منتشر شـد   1371وا در تیر ماه ي گیله    اولین شماره 
 شـروع بـه چـاپ داسـتـان              9 و 8وا از شماره   گیله

 :گیلکی کرد
   l    از سـال    1371، بهمن و اسفند 9 و 8در شماره ،

از عـلـی     »   سـئـقـلـی    « ، داستانی به نام  41اول، ص   
از ایـن    .   پسی به چاپ رسـیـد    کوگایی به گویش بیه   

وا باز شد و  شماره به بعد پاي داستان گیلکی در گیله   
 :پس از آن

   l  از سـال دوم،    1371، تیر و مرداد 13در شماره ،
 ،»پاپا پلنگی«، داستانی به نام 22ص 

   l  از سـال      1372، مهر و شهریـور    14در شماره ،
 ،»پیله برفی سال«، داستانی به نام 40دوم، ص 

   l  از سـال دوم،        1372، آبان و آذر 15در شماره ،
 »مینا«، داستانی به نام 24ص 

   l  از سـال    1372، دي و بهمن 17و16و در شماره ،
هـمـگـی    »   پـا لـتـو     « ، داستانی به نـام    24دوم، ص  

 . پسی به چاپ رسید ازمحمودطیاري و به گویش بیه
   l     از سـال دوم، ص        1372، اسفند 18در شماره ،

دوسـت   از هادي غالم»   ازه دار« ، داستانی به نام    18
 .پیشی به چاپ رسید به گویش بیه

   l     فروردیـن و اردیـبـهـشـت          20 و 19در شماره ،
، داسـتـانـی بـه نـام             20، از سال دوم، ص       1373

 پسی، از محمود طیاري به گویش بیه» پروانه«
   l     از سـال دوم، ص      1373، خرداد 21در شماره ،

دوست  از هادي غالم»   تی االتی«، داستانی به نام 22
 پیشی، به گویش بیه

   l   از   1373، شهریور و مهـر    25و 24و در شماره ،
» کج کُاله خـان « ، داستانی به نام 22سال سوم، ص  

 .پسی به چاپ رسید ازمحمود طیاري به گویش بیه
   l     از سـال      1373، آذر و دي     28و27در شماره ،

از محمـود  »   رسه پنبه« ، داستانی به نام  24سوم، ص   
پسی و در همین شماره در ص          طیاري به گویش بیه   

از هـادي  »  شئون بسراي«، داستان دیگري به نام 27
 .پیشی چاپ گردید دوست به گویش بیه غالم

   l   از سـال    1373، بهمن و اسفند 30و29در شماره ،

از »   سـگ زنـدگـی     « ، داستانی به نام 20سوم، ص  
 .پسی به چاپ رسید کوچک گیالنی به گویش بیه

   l از سـال      1374، تیـر و مـرداد         32 در شماره ،
از مـجـیـد      »   شاپـه « ، داستانی به نام 26چهارم، ص  

پسی و در همین شماره در  آراسته به گویش بیه  دانش
بتري« ، داستانی به نام 28ص   بتري، کُ از هـادي  »   کُ
 .پیشی به چاپ رسید دوست به گویش بیه غالم

   l از سـال      1374، مـهـر و آبـان          33 در شماره ،
ایـتـا شـاخـه گـل          « ، داستانی به نام 26چهارم، ص  

پسی و در  از محمود طیاري به گویش بیه   »   محمدي
سیـا سـال،     «، داستانی به نام 28همین شماره در ص  

پرست به گـویـش      از محمود اسالم »   بوسوخته سال 
 .پسی به چاپ رسید بیه

 l  از سال چهـارم،  1374، آذر و دي 34 در شماره ،
از محمود طیاري به » باقالباغ مترس«داستانی به نام  

، 28پسی و در همـیـن شـمـاره در ص               گویش بیه 
از هـادي    »   گیـرئـون   گیر جیل   جیل« داستانی به نام    

چنیـن در ص       پیشی و هم    دوست به گویش بیه     غالم
از شهرام سبـبـی بـه      »   الفند باز« ، داستانی به نام 32

 .پسی به چاپ رسید گویش بیه
   l   از سـال      75 و فروردین 74، بهمن 35در شماره 

از »   هجري قمـري « ، داستانی به نام 28چهارم، ص   
، داستانـی  30محمود طیاري و در همین شماره، ص     

از فـرامـرز سـالسـتـان و           »   مشدي چانکش « به نام   
سـگ، سـگـا      « ، داستانی به نام   31چنین در ص   هم

اکبر مرادیان گروسی، همـگـی بـه       از علی»   . ..گیره
 .پسی به چاپ رسید گویش بیه

   l     از سـال      1375، مرداد و شهریور 37در شماره ،
» کـوه تـوکـالـی      « ، داستانی به نـام      25پنجم، ص  

پیشی و در همـیـن    دوست به گویش بیه   ازهادي غالم 
ـلـشـکـن    « ، داستانی بـه نـام       26شماره، ص    از »   کُ

 .پسی به چاپ رسید محمود طیاري به گویش بیه
   l   از سال پنـجـم،   1375، آبان و آذر 38در شماره ،

ازهـادي  »   پئیز ولگ ریـز   « ، داستانی به نام     23ص  
پیشی و در همین شـمـاره،         دوست به گویش بیه     غالم

از علی قـانـع بـه        »   عسک« ، داستانی به نام 24ص  
، داستانی به نام 25چنین در ص  پسی و هم گویش بیه 

پسـی بـه        از فرزین فخریاسري به گویش بیه»  راز« 
 .چاپ رسید

   l     از سـال      1375، بهمن و اسفـنـد     39در شماره ،
ازعلی » یاد او روزان«، داستانی به نام 64پنجم، ص 

پسی بـه چـاپ         اکبر مرادیان گروسی به گویش بیه     
 .رسید

   l   از سـال    1374، خرداد و تیر 43 و 42در شماره ،
از علی قانع » آقاجان«، داستانی به نام 34پنجم، ص 

 پسی، به گویش بیه
 l  از سال شـشـم،     1376، آبان و آذر 45در شماره ،

ازهـادي  »   بـهـارعـطـر    « ، داستانی بـه نـام          33ص  
 پیشی، دوست به گویش بیه غالم

   l  از سال ششم ،   1376، دي و بهمن 46در شماره ،
از علی قـانـع بـه        » شوارتز«، داستانی به نام 24ص  

 پسی، گویش بیه
   l  از سال ششم ،   1377، تیر و مرداد 48در شماره ،

از هـادي    »   گـورشـابـو   « ، داستانی بـه نـام       24ص  
 پیشی، دوست به گویش بیه غالم

   l   از سال هفتـم، ص    1377، آبان 50در شماره ،
از عـلـی   »   صد تا صد و یک« ، داستانی به نام 16

 پسی قانع به گویش بیه
   l   از سال هفـتـم، ص     1377، دي 51در شماره ،

از هـادي    »   سـرا جـئـوري     « ، داستانی به نام    16
 پیشی، دوست به گویش بیه غالم

   l   سـال  78-77، بهمن و فروردین 52در شماره ،
» گاب دکفته بازار«، داستانی به نام 18هفتم، ص 

 پسی، از محمد حسن جهري به گویش بیه
   l   سال هفتم، 78، اردیبهشت و تیر 53در شماره ،

از فرحـنـاز   »   پنجمی راه« ، داستانی به نام  18ص  
 شریفی به گویش بیه پسی،

     

 هاديمسعود پور
 

 
داستان کوتاه    94وا،    گیله)  فارسی-گیلکی(ي    ي دو زبانه شماره نشریه 70 طی شانزده سال اخیر در  

ي سیر تحول داستان      به چاپ رسیده است، که دربرگیرنده     )  مرد  24زن و     3(ي گیالنی     نویسنده  27گیلکی از   
 .ي اخیر است کوتاه گیلکی در چند دهه

. کند  ها عمل می    هاي تکنیکی و ساختاري متفاوتی در آن        ها یکسان نیستند و گرایش         ارزش ادبی این داستان   
هایی، از مرز ساختارهاي ادبی کهنه فراتر         توانند داشته باشند، به نسبت      رغم مسایل و مشکالتی که می       ولی علی 

 .اند ساز شده ي آفرینش ادبی و در شکل داستان به زبان گیلکی سبب رفته و اتفاقی را در حوزه
تواند   اي جز جدي گرفتن آن ندارد و نمی      نقد ادبی، با نگاهی به کیفیت و کمیت قابل توجه داستان گیلکی، چاره 

 .اعتنا بگذرد از کنارش بی
با زبان فارسی، نه تنها به داستان فارسی         »  هاي بومی   زبان«آمیزي امکانات بالقوه و بالفعل تفکر ادبی            درهم

ي ما ازجهان     اندازهاي جدید در آن موثر خواهد بود و به غناي تجربه        زند، بلکه در به وجود آوردن چشم لطمه نمی 
 .مندي بیشتري خواهد بخشید مان توان هاي سرزمین فرهنگ یاري خواهد رساند و به مشترکات تاریخی خرده

گونگی آن باید  گزارش آماري زیر گویاي این مسئله است که چه. ست    داستان گیلکی یک واقعیت انکارناشدنی
 .طلبد که امیدواریم به زودي تحقق یابد مورد نقد و بررسی قرار گیرد و این همتی را می

 شارها

 ي داستان گیلکی  وقایع اتفاقیه

 وا نمایه داستان گیلکی مندرج در گیله 
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l       24، سال هشتم، ص      78، مهروآبان   54در شماره ،
محمود »  جغلگی بو، گوشنگی    «داستانی به نام       

پسی و در همین شماره،         پرست به گویش بیه      اسالم
دوست   هادي غالم »  کالجی«،  26سال هشتم، ص     

 .پیشی به چاپ رسید به گویش بیه
l      سال هشتم، ص     78، آذر و بهمن       55در شماره ،

از علی  »  عشق عکسا اوسادم   «، داستانی به نام       26
 پسی، قانع به گویش بیه

   l   26، ص   79 و فروردین    78، اسفند   56در شماره ،
از محمد حسن جهري به       »  آقا جان «داستانی با نام     

 پسی، گویش بیه
   l      سال  79، اردیبهشت و خرداد        57 در شماره ،

جیل بکن، جیل بکن       «، داستان     26هشتم، ص     
 پیشی، دوست به گویش بیه از هادي غالم» !بهاره

   l     سال نهم، ص     79، تیر و مرداد       58 در شماره ،
از سینا مدبرنیا به گویش          »  من و وارش    «،   22
،  داستانی با نام       24پسی، در همین شماره، ص           بیه
از علی قانع به گویش          »  بهار امره آمون دره      «
 پسی،  بیه
   l    26، سال نهم، ص     79، مهر و آبان     59 در شماره 
پسی و    از رضا شفاعی به گویش بیه     »  جوخوفته داد «

جنگل و  « داستان   29در همین شماره، سال نهم، ص       
 پسی، از فرزین فخریاسري به گویش بیه» میز

l    26، سال نهم، ص     79، دي و بهمن     60 در شماره ،
محمد حسن جهري به گویش           »  عرض حال  «
 .پسی به چاپ رسید بیه
   l    سال  80، فروردین و اردیبهشت       61در شماره ،

» حاجی، تی عید موبارك ببی       حاج«،  26نهم، ص   
 پیشی، دوست به گویش بیه از هادي غالم

   l     سال نهم، ص     80، خرداد و تیر      62 در شماره ،
حسن عظیمی به        از غالم  »  جوکول بومره  «،   26

 پسی، گویش بیه
   l    سال دهم، ص    80، شهریورو مهر    63 در شماره ،

دوست به گویش        از هادي غالم    »  کووي«،   26
 پیشی، بیه
   l   سال دهم ، ص       80، آبان و آذر       64در شماره ،

از علی قانع به گویش           »  ماهرخ«، داستان      26
 پسی، بیه
   l    سال دهم، ص    80، بهمن و اسفند     65 در شماره ،

از محمود طیاري به گویش     »  تی دستا مرافادن «،  30
، 32پسی و در همین شماره، سال دهم، ص                    بیه

دوست به گویش     از هادي غالم  »  عزا سره «داستان  
 پیشی، بیه
   l     سال  81، فروردین واردیبهشت     66 در شماره ،

از ناهید فتوحی   »  تی آمون یاد مره   «،  30دهم، ص   

 پسی، ابوابی به گویش بیه
   l    سال یازدهم،   81، مرداد وشهریور    67 در شماره ،

از حمید نظرخواه، به       »  باهار کورکی  «،   31ص  
، داستان  32پسی و در همین شماره، ص           گویش بیه 

دوست به گویش         از هادي غالم     »  انی تنهام  «
 پیشی، بیه
   l      سال پانزدهم،    81، مهر و آبان       68 در شماره ،

اکبر مرادیان    از علی »  را قوت بده    خدا ته «،  25ص  
 گروسی به گویش بیه پسی،

   l     سال یازدهم،    81، دي و بهمن       69 در شماره ،
آوایی با گویش      گیل.ش.از ر »   قاقابوء «،  30ص  
 پسی، بیه
   l     سال  82 و فروردین     81، اسفند    70 در شماره ،

دوست   از هادي غالم  »  رنگا گیته «،  24یازدهم، ص   
 پیشی، به گویش بیه

   l      سال  82، اردیبهشت و خرداد        71 در شماره ،
محمد حسن    »  بیال وارث  «،   24یازدهم، ص      

 جهري،به گویش بیه پسی،
   l     سال دوازدهم،   82، تیر و مرداد      72 در شماره ،

ی  «، داستان   25ص   رضا   از علی »  چقد جنگال خوسِ
 پسی، بشردوست به گویش بیه

   l       از سال     82، شهریور و مهر         73 در شماره ،
از هادي  »  دلور«، داستانی به نام      24دوازدهم، ص   

 پیشی، دوست به گویش بیه غالم
   l     سال دوازدهم،    82، آبان وآذر      74 در شماره ،

علی قانع به گویش        »  آخر داستان  «،   36ص   
 پسی، بیه
   l     سال دوازدهم   82، دي و بهمن      75 و در شماره ،

از فرحناز شریفی به گویش         »  نقطه«،   24، ص     
 .پسی به چاپ رسید بیه
   l    83 و اردیبهشت    82، اسفند   77 و   76 در شماره ،

از محمد   »  گول بنفشه «،   24سال دوازدهم، ص      
پسی و در همین شماره،        حسن جهري به گویش بیه     

بون   «، داستانی به نام       32ص   از جواد  »  آخر سفر ب
 .پیشی به چاپ رسید فرد به گویش بیه شجاعی

   l    سال سیزدهم،   83، شهریور و مهر     79 در شماره ،
رضا بشردوست به گویش      علی»  قارداران«،  36ص  
 پسی، بیه
   l    سال سیزدهم، ص    83، آبان وآذر    80 در شماره ،

دوست به گویش     هادي غالم »  روغن خوري «،  28
، داستانی به نام     24پیشی و در همین شماره، ص           بیه
از محمد حسن جهري به گویش          »  گرمش باد «
 پسی، بیه
   l    سال سیزدهم،   83، بهمن و اسفند      81 در شماره ،

دوست به    از هادي غالم  »  الی بیلی کوي  «،  28ص  

 پیشی، گویش بیه
   l   سال  84، فروردین و اردیبهشت       82 در شماره ،

محمدحسن »  بالون هوایی  «،   24سیزدهم، ص      
 پسی، جهري به گویش بیه

   l  سال سیزدهم،   84، شهریور ومهر     84 در شماره ،
گومه،    کله گوم     لََله«، داستانی با نام           24ص   

از مسعود پورهادي     »   کوأل گیفته    لھٰکو   روخان
 پسی، خمامی به گویش بیه

   l     سال چهاردهم،   84، آبان و آذر      85 در شماره ،
دوست به گویش بیه      هادي غالم »  زرخال«،  27ص  

 پیشی،
   l       سال  85، اردیبهشت وخرداد     88 و در شماره ،

پور به    ، داستان فردا از امین حسن      27چهاردهم، ص   
 .پیشی به چاپ رسید گویش بیه

   l     سال پانزدهم،     85، تیر و مرداد      89 در شماره ، 
محمدحسن جهري  به گویش      »  بازارمج«،  26ص  
، داستانی به نام     28پسی و در همین شماره، ص            بیه
دوست به    از هادي غالم  »  !اخ بیجارکولون سرگول  «

 پیشی، گویش بیه
   l   سال پانزدهم،   85، شهریور و مهر      90در شماره ،

از مسعود پورهادي خمامی    »  بادرنگان بو «،  26ص  
، 28پسی و در همین شماره، ص                به گویش بیه    

از علی قانع به گویش         »  مسافر«داستانی به نام       
 .پسی به چاپ رسید بیه
   l    سال پانزدهم، ص    85، آبان وآذر    91 در شماره ،

دوست به    از هادي غالم  »  او چن دنه بولوش    «،  24
، داستانی  27پیشی و در همین شماره، ص          گویش بیه 

از مسعود پورهادي     »  ...هتو پاماله دره تا     «با نام    
 پسی، خمامی به گویش بیه

   l     سال پانزدهم،    85، دي و بهمن       92 در شماره ،
رضا بشردوست به        علی»  سنگان   سانه«،   26ص   

، داستانی  28پسی و در همین شماره، ص          گویش بیه 
از جمال رافت به گویش      »  ایتا کوچی قصه  «به نام   

 پسی، بیه
   l     سال  86 و فروردین     85، اسفند    93 در شماره ،

از مسعود   »  شب بداشته هوا    «،   29پانزدهم، ص     
پسی و در همین          پورهادي خمامی به گویش بیه        

از هادي   »  تله«، داستانی به نام         31شماره، ص     
 پیشی، دوست به گویش بیه غالم

   l      سال  86، اردیبهشت و خرداد        94 در شماره ،
محمدحسن جهري به   »  الفندباز«  28پانزدهم ، ص    

، داستانی به   30پسیو در همین شماره، ص         گویش بیه 
دوست به    غالم...  از حبیب ا  »  الجون سل کول  «نام  

 .پیشی به چاپ رسید گویش بیه
 23ادامه در صفحه  

 وا نمایه داستان گیلکی مندرج در گیله 
 9،محـمـدحسـن جـهـري بـا             داستان  9داستان،علی قانع با   12داستان، محمود طیاري با 27دوست با     هادي غالم 

 4اکبر مـرادیـان گـروسـی بـا               داستان،علی  4رضا بشردوست با  داستان،علی 6داستان،مسعود پورهادي خمامی با  
داستان،فرزین فخریاسري بـا  2داستان،فرحنازشریفی با   2آوایی با  گیل. ش. داستان،ر  3پرست با     داستان،محمود اسالم 

آراسته، شهرام سببی، فرامرز سالسـتـان،    داستان،علی کوگایی، کوچک گیالنی، مجید دانش    2داستان،جمال رافت با      2
پور و سارا ثابت با یـک     فرد، امین حسن سینا مدبرنیا، غالمحسین عظیمی، ناهید فتوحی، حمید نظر خواه، جواد شجاعی 

داستـان بـه گـویـش           64داستان ،   94از تعداد .   باشند وا می ي گیله هاي گیلکی در مجله داستان، نویسندگان داستان 
 .تعلق دارد) شرق گیالن(پیشی  داستان به گویش بیه 29و ) مرکز و غرب گیالن(پسی  بیه

جدول آثار 
 نویسندگان
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خوانی نویسی،گیلکی گیلکی  
ي چند پیشنهاد تازه استفاده شده        وا به عالوه    نامه از قواعد مرسوم گیله      هاي این ویژه    نوشته     در نگارش گیلکی  

. ها به اختصار بحث شود      ي این قاعده    گونگی و انگیزه    است که در این یادداشت تالش خواهد شد پیرامون چه         
هاي موجود در     نوشته  وا از طرفی و گیلکی      هاي گیلکی گیله    نامه حاصل بررسی نوشته     قواعد پیشنهادي این ویژه   

 .باشد ي فرهنگ می نویسان گیلک خانه هاي داستان اینترنت از سویی دیگر و در ضمن، نگاهی به تالش

 

چون رسم      نامه، هم     در نگارش این ویژه      :     یک
) Ə(کسره  /وا، براي نمایش صداي فتحه      هنجار گیله 

با این تفاوت که در     .  استفاده شده است  «ˇ»  از نماد   
به این   .  هاست   نامه تاکید بر سر اضافه           این ویژه  

هاي عادي و        ي اضافه     صورت که در همه      
هاي توصیفی، براي اتصال مضاف و               اضافه
الیه و نیز صفت و موصوف، تا جاي               مضاف

 :امکان از این نماد استفاده شده است
گول ˇ  سورخ).  پیراهن ِ حسن   ( پیرأن    ˇ   حسن

 ). گل ِ قرمز(
نماي میانجی با     ي مهم، تفاوت این نقش          نکته

براي مثال در عبارت    .  حرف اضافه و فعل است     
و در  »  ایسسن«نماد فعل    »  ه«،  »اَن حسنه «
ي »را«همان      »  ه«،      »مریمه بدئم     «

پس نباید براي نمایش این دو از          .  ست  مفعولی
و همان صورت         .  استتفاده نمود    «ˇ»  

) مریم را (»  مریمه«و  )  حسن ایسسه (»  حسنه«
 .درست است

 
نامه تالش شده تا حد مقدور،        در این ویژه  :     دو

براي نشان دادن برخی آواها به ترتیب زیر عمل          
 :شود

استفاده »  أ«ي کشیده از          براي نمایش فتحه   
دارم (کأرم   ).  دارم(دأنم   :  مثل.  شده است  

» ه«و البته در واژگانی که با         ).  تو را (تأ  ).  کنم  می
زدایی، یک    گیرند، براي اجتناب از آشنایی      پایان می 

فردا (  ٰدهفر:  مثل.  الف کوچک اضافه گردیده است     
 ).خانه را (ٰنهیا خا) را

استفاده شده  »  ؤ«ي کشیده از          براي نمایش ضمه  
). روم   دارم می  (شؤ درم     ).  شب(شؤ   :  مثل.  است

 ).مانند(موسؤن 
استفاده »  ئ«ي کشیده از           براي نمایش کسره   

زئن ).  براي من (مئبه  ).  زنم  می(زئنم  :  مثل.  شده است 
 ).زنم دارم می(درم 

ّ «     براي نمایش تشدید هم تالش شده از عالمت           
استفاده نشود و به جاي آن در صورت لزوم، از             »  

: مثل.  تکرار دو حرف در کنار هم سود جسته شود          
 ... امما، کلله و

   در استفاده از این نمادها بسیار دقت شده که                 
گرچه پیشنهاد ما در بلندمدت،        .  روي نشود   زیاده

استفاده از این سه نماد به جاي هر دو نوع کشیده و              
کوتاه سه آوا و حذف تدریجی تشدید از نگارش             

ست، که پذیرفته شدن یا نشدن این پیشنهاد            گیلکی
 .به میزان استقبال اهل قلم بستگی دارد

 
هاي نوشتاري که     یکی از پرکاربردترین نشانه   :     سه

است که   »  فاصله   نیم«آید،      خود به چشم نمی      
چینی دوچندان    اهمیت آن هنگام تایپ و حروف        

» فاصله«ي    ها به وسیله    در نگارش، واژه  .  گردد  می
ي جاي خالی یک          که به طور معمول به اندازه         

من و  «:  براي مثال .  شوند  حرف است از هم جدا می      
که در میان این سه واژه، دو جاي خالی دیده            .  »تو
 .است» فاصله«شود که همان  می

اي از    هاي چندبخشی، نیاز به فاصله           اما، در واژه   
هاي یک واژه با       نوع دیگر است که ارتباط بخش       

. ها را نمایش دهد     ها از دیگر واژه     هم و استقالل آن   
من این کم کاري ها      «براي مثال در عبارت فارسی       

می دس  «یا عبارت گیلکی      »  را قبول نمی کنم     
میان »   انه سؤ بدأن   هٰ دار ˇبرارؤن همه ته یی خوشؤن    

کم «در حالی که     .  ي اجزا فاصله وجود دارد        همه
یا »  دس برارؤن «یا  »  نمی کنم «یا  »  کاري ها 

هر یک به    )  ها  داس(»   ان هٰدار«یا  »  همه ته یی   «
پس براي   .  اند   طور مستقل یک ترکیب مستقل         

فاصله سود جست و این        بهترخوانی متن، باید از نیم     

 :گونه نوشت دو جمله را این
 »کنم ها را قبول نمی کاري من این کم«
نه سؤ      هٰ دار  ˇیی خوشؤن  تهبرارؤن همه  می دس  «
 »بدأن

   تفاوت فاصله با نیم فاصله را به راحتی در دو            
توان    می»  فاصلهنیم«و   »  فاصلهنیم«عبارت   
 .نشان داد

 
تند «براي نشان دادن عباراتی مثل           :     چهار
از خط تیره   »  کم کم «یا  »  ریز ریز «یا  »  تند

 .کم-کم. ریز-ریز. تند-تند: استفاده شده است
 

از جمله پیشوند ب     (ها    در پیشوند فعل   :     پنج
تالش شده که تا جاي ممکن                )  مضارع
هاي   یعنی در صورت   .  حرفی نوشته شوند     تک
گون گویشی فاندر، فیندر، فندر و یا                 گونه

همگی به صورت فندر و      ...  بگؤفتم، بوگؤفتم و  
الخط   با توجه به رسم   .  بگؤفتم نوشته شده است   
ست،   ي زبان گیلکی     عربی که مورد استفاده     

دست خواننده براي خواندن در بسیاري جاها          
هاي گویشی در      باز است و با توجه به تفاوت         

ها را    گیلکی، ترجیح داده شد که این تفاوت         
کم در این یک مورد وارد نگارش نکرده         دست

» ب«ي خواننده بگذاریم که             و به عهده    
مضارع را با توجه به آشنایی ذهن خویش                     

 .گذاري نماید اعراب
 

در بسیاري از موارد، واژگان متشکل از دو          :     شش
براي .  ایم  فاصله نوشته   ي مستقل را با رعایت نیم        واژه

 :مثال به دو عبارت زیر دقت کنید
و »  منم تأ دوس دأنم   «و  »   گب چیه؟  ˇاَ مردأك «
 .»خو زاکئبه بهه«

است که به رسم     »  چی ایسسه «چیه در واقع همان      
» ایسسن«جا هم فعل          معمول زبان گیلکی، این      

نمایش داده شده و بهتر است           »  ه«توسط یک    
 .یه چی: نمود یابد» چی«مستقل از 

است که ترجیح داده شده        »  من هم «منم همان    
 .نوشته شود» أم من«

باشد که در      می»   واسی ˇزاك«زاکئبه هم همان     
کی .نمایش داده شده است» ئبهˇزاك«نامه  این ویژه

گیل
نی 

ستا
ت دا

دبیا
ي ا

ژه 
وی

 

5 

 



 
زناكˇحؤرمت پیر بی  

Bertolt Brecht 

مار هفتاد و دو سال داشتی کـی     ̌ می پیل 
آقـاجـان   ̌ می پیـل .   آقاجان بمرد ̌ می پیل 

 ˇ جـونـوب    ̌   پئر بو، آلمـان ̌ کی می پئر 
 مـیـان،     ̌ میـانـی، ایـتـا کـوچـی شـهـر              

دار بو و تا او روز کی زنده بو،        خانه  چاپ
خـانـه مـیـان           مرأ  او چـاپ ̌ دوتا شاگرد 
 .مشغول بو

   ایتا پیله قدیمی خانه داشتید کـی مـی           
 جا کی  ویـریشـتـی تـا           ̌ مار صوب ̌ پیل

شب هو خانه مـیـان واچـرخ خـوردي،            
تأ زاي خودش داشتـی کـی هـیـچ،              چن
 کـول    ̌ ام اون      زحمـت  ̌  شاگردان ̌ مرد

 زناي بـو کـی جـه        ̌ ایتا خاش.  دکفته بو 
 ˇ چـومـان    ̌  چومان چیچـیـر  ̌ الغري اون 

 ˇهـر زحـمـت     .   مانستن  بیرون وؤشته بید  
مرأ کی بو،  او کؤهنه خـانـه مـیـان خـو           

 ˇتا زاکـان     تا زاکانه پیلأل کوده و او چن        چن
جا، دو تا کؤران روانه ببؤستید آمـریـکـا و            

هـچـیـن    .    جا بشویید̌ دوتا رئکان نی او شهر  
 کوچی رئی اویا بئسا کی هـمـیـشـک           ̌ اون

 ˇخو پـئـر  . سالمی ناشتی أوال بو و تن  ناخوش
خانه ایسأ بو، اویا کـار کـودي و             امرأ چاپ 

 .ام داشتی هویا زن بگیفته بو و چندتا زاك
 ˇآقـاجـان  ̌  واستی بو کی مـی پـیـل          ̌    هن

 . مار تنها بمانسته بوˇبمرده پسی، می پیل
 حواس پرت بو، فـکـر و خـیـال              ̌    زاکان

اونـأ  .   کودید کی امی مارأ چـی بـکـونـیـم            
تـا کـی هـو           کوچـی .   گوفتید بیا امی ورجا   

 میان زندگی کودي خو مارأ بگـؤفـتـه      ̌ شهر
 کوچا اوسانم ایم تی خـانـه      ̌ کی من می بار   

مـار  ̌ ولـی مـی پـیـل        .   کی تو تنـهـا نـیـبـی         
:  گبأ گوش ندائی و فقط گوفـتـی  ̌ کس  هیچ

 . دس اگر فارسه، مرأ فندرهˇهر کس
 ˇ کی بوفرؤخته، هـیـچـچـی ان        ٰخانه     چاپ

ام بـمـانسـتـه      دسأ نگیفت، بلکی قرض و قول  
 ره نویشتید کـی    ̌ زاکان دائم اون.   کول̌ ان

 تـنـأ     ̌  تی عؤمر، تسک̌ تو نتانی هتو تا آخر 
زاکان وخـتـی دئـیـد کـی           .   زندگی بکونی 

 ره   ̌  مار اصلن اشانأ محـل نـنـه، اون       ̌ اشان
 .مایانه پول اوسه کودید

 ˇ مـار   ̌    کوچی برار بنا بـو کـی خـوشـان         
خاخـورانـه  واخـبـرأ         - جا، خو برار   ̌ احوال

کونه، تا اوشان بدانید اویأ چـی گـوذشـتـأن          
 .  دره

مـی  .    جا، دو سالی بگـوذشـت  ˇ   اَ جریانات 
مـاره  ̌ او روز کی می پیـل .   مار نی بمرد̌ پیل

دفنأ کودیم، بوگوبیشتاوي می پـئـر و مـی             
دکش ببؤسته و هـو     کوچی عمو میان عوض  

یـانـی       ره نـامـه      ̌ زمات، می عمو، می پـئـر      
نویشتی کی تازه من بفأمستم اَ دو سال اویـا           

 .چی بگوذشت
 

 ˇمـار ̌    أتو کی مألوم بو، می عمو می پـیـل        
چره کی اونأ خو ورجا .   جا خئلی دیلخور بو 

 خانه، او پیله خانه، اون همه ̌  پئر̌ ان.   راه ندأ 
 امرأ؛ با اَ حـیـسـاب کـی مـی              ̌ خالی اوتاق 

 مرأ ایـتـا کـوچـی       ̌  عمو چارتا زاك  ̌ کوج
 .خانه میان زندگی کودي

مار ̌ چره کی می پیل  .      جریان خالی ان نبو   
می عمویا خو ورجا راه ندأ کی هیچ، بلکـی    

 مرأ شؤن و آمون بـداره       ̌ اصلن نخاستی اون  

 زاکـانـه     ̌ یـان، اون      و فقط یکشنبـه   
خانه و ایتا فیـنـجـان         دعوت کودي به  
هـن، ده    .    جـولـؤ    ̌ قأوه نأیی اشـان    

 !چی هیچ
وار یا دو وار     هر سه ما به سه ما، اي 

 دئن، یا کی مؤربـبـا       ̌ شویی خو پسر  
 زمات، خو عـروسـه ایـپـچـه           ̌ پختن

 زمات ̌ مؤرببا پختن .   کومک کودي 
کی عروس فورصت پـیـدا کـودي،         

دیل کـودي  ̌   مرأ درد̌  مار̌ خو مرد 
ره کوچیکه و مـی      کی امی خانه امی   

ولی اون   .    ویشتر خاییدˇزاکان جاي 
 .اصلن خوره ننایی

 میان، مـی پـئـر      ̌ یان    ایتا جه او نامه   
می عمو جا واپرسه بو، کـی مـامـان           

شـه  :   االن چی کونه؟ عمو بنویشته بو     
 !سینمــا

سینـمـا   )   1910(    با بگم کی سی سال پیش   
ایـتـا کـوجـی اوتـاق،          .    مانستـن نـبـو      ̌ االن
 میان بـو کـی        ̌  زیرزمین ̌ یان  فوروشی  عرق
. دود    هوا، پور بو جه پـابـلـوس   ̌  کثیف̌ اون

هرکی سـیـنـمـا     .    جا نبو̌ یان حیسابی  اویا آدم 
 ˇهـن .    تاریکی واستی شـویـی      ̌ شویی، اون 

واستی بو کی  زاکان تأججؤب کودید کـی    
بیلیط زیاد گران نبو، .   چره امی مار شه سینما    

ولی او دورون شؤن و اویـا غـذا خـوردن               
 .فیشادن بو پول

مار خـو    ̌    موضوع فقط ان نبو کی می پیل      
 امرأ سردأ کوده بو، بـلـکـی       ̌  خو پسر  ٰرابطه

 مره نی ده شؤن و آمـون       ̌ فامیالن و آشنایان  
 آدمـان    ̌  میانی، هر بار اونˇاو شهر.  نکودي
 امـرأ    ̌ کس  ره جمأ بؤستید و کس    ̌ خوشان

 ˇایتا فینجان قهوه خوردید و نیشتیـد و کـل           
در عـوض ایـتـا        .   گب زئید، اویأم نشـویـی     

 محل، ایتـا    ̌  دئن شویی، کی فقیران    ̌ کفاش
نام کـوچـه مـیـان دوکـان              نه چندان خوش  

 داشتی   
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سروپا آدمان   ورجا نیشتی کی بی̌ اون    .   
کفاش، ایـتـا دوکـاره        .   اویا پاتوق کودید  

کـی اونـأ         میان هـیـچ  ̌ مرداي بو کی شهر 
هر .   لی آدم ایتا بدنام و الکؤ.  تأویل نگیفتی 

 ˇمـار ̌ کی بو، کســی نبو کی امـی پـیـل           
 .شأن ببؤسته بی هم

 ره بنویشته بو کی من      ̌    می عمو، می پئر   
 امرأ راجه بـه اَ مـوضـوع            ̌ خاستیم مامان 

گب بزنم، ولی مامان اصلن مرأ والنشـتـه          
 .کی لب وازأ کونم

.  ره عـجـیـب بـو          ̌ چی بو کی می پئـر      اي
 ˇ قـبـر    ̌ وختی خاستی قبرستان بشه خو پـئـر       

من نـتـانـم بـایـم،        :   مار بگؤفت̌ سر، می پیل  
 ˇخایم بشم کار دارم، یازدهمی رج، سمـت       

 .انأ بگؤفت و بشؤ.  جا، سومی قبرˇچپ
   بعدن می عمو می پئره بگؤفت کی مامـان         

می عمو گالیه .   ورجاˇاو روز بشؤ بو کفاش 
 امرأ ایتـا گـوره     ̌ کودي، کی من می زاکان  

 میان زندگی کودأن درم، پنج ساعت     ̌ خوله
در روز کار کونم، بخورنمیر پـول بـیـرون             

 مرأ »آســم«چی، می     آورم، هسا اشان هیچ   
. کرأ کوشه، بازون می مار اصلن خوره نـنـه          

 . خانه هوتؤ خالی نهأˇامی پئر
   می پئر موسافرخانه میان خوره ایتا اوتـاق         

 جا اینتظار داشتی کی ̌ فگیفت، ولی خو مار 
 مار ˇخانه دعوت بکونه، کاري کی اون انأ به 

خیالـه،    جور برخورد کودي کی به      نکود، اي 
 جا پوره و اصلن خالی جیگا ناره        ̌ خانه آدم 

اشان همه نشـان دیـی کـی مـی              .    ره ̌ اون
یان و  مار اصلن نخاستی خو زاکان و نوهˇپیل

خـو زنـدگـی      .      مرأ رابـطـه بـداره       ̌ فامیالن
یه عوضأ کوده بو و خاستی خـو رایـأ             راشی
ام    یه، خیـلـی   می پئر پور باذوق و سلیقه  .   بشه

وختی بـیـده کـی      .   مرام و باصفا ایسسه    شوخ
 جا ویشتـر خـوروم و       ̌ مار پیشتران̌ می پیل 

مامانه راحت بـنـه،   :   شاده، می عمویأ بگؤفت 
 .بدأ هر کاري کی خایه بکونه

    
    اون چی خاستی؟

   ایتا پنجشنبه روز فایکؤن کرایه بـکـود و            
 گردش، او زمات کـی  ̌  امرأ بوشؤ دؤر̌ اون

آقاجان فایکؤن کرایه کودي و خو      ̌ می پیل 
 گردش بـردي، مـی       ̌  امرأ دؤر̌ یانه اون  نوه

خـو  .   وخت امی امرأ نـامـویـی         مار هیچ ̌ پیل
دسه تکان دایی کی یأنی من نـایـم، شـومـا             

 .بشید
سواري پسی، شویی     فایکؤن

 امرأ دو ساعت ˇ تا اویا قطار»کارلسروهه«
 ٰسواري مؤسابقه را بو؛ اویا شویی اسب

 .فأندره

 ره بنیویشته بو کی امـی      ̌    می عمو، می پئر   
 ˇمار تنها نوشویی کارلسروهه، بلکی ایتا تور    

او کؤر ایتا موسافرخانه .   کؤرأ خو امرأ بردي   
هـؤیـا کـی امـی مـار            .    وردسـه ˇمیان آشپز 

 .روز درمیان شه غذا خوره اي
 زنـدگـی مـیـان نـقـش             ̌    اَ کؤر امی مـار    
 ره ایتا کؤال بـهـه بـو      ̌ اون.   مؤهممی داشتی 

 گول سورخ نـهـأ       ̌  سر ایتا سورخ   ̌ کی اون 
 تأمید ̌ می دختر خو عؤسل:   عمو گؤفتی .   بو

 ره ایتا دس لباس ناشتی کی دکـونـه،           ̌ روز
 ره هنده خرج کودي ̌ بازون می مار او کؤر 

هـو  .    ورجـا   ̌ و اونأ خو امرأ بـردي کـفـاش       
دمـؤکـرات      کفاش کی به اصطالح سوسیال    

 .بو
مردؤم گوفتـیـدي کـی       .      تازه خالی ان نبو   

 ره   ̌ اشان دونفر، امی مار و او کؤر، خوشان  
نشینیدي آشپزخانه میان شراب خـوریـد  و           

 .ورق بازي کونید
یانه کی خاندي، خـو      می پئر، می عمو نامه  

یانی کی خالی جه امـی   نامه. سره تکان دایی 
ره    حؤرمتی جـا  بـو  و امـی               بی̌ مار̌ پیل

 .سرشکستگی

   می پئر تأریف کودي، اویا کی ایسا بـوم،         
 ˇچی مرأ بگؤفته بو کـی خـانـم            خانه  مهمان

 !خوب خوره گوذرانئن دره»برشت«
 عؤمري بـد  ̌ مار خو آخرˇ   حقیقتن می پیل 

اي روز در میان کی شویی   .   زندگی نکودي 
او روزم کی نوشـویـی،      .   بیرون غذا خوردي  

خانه خوره مؤرغانه مرأ غذا چـاکـودي و         به
خـانـه   .    مـرأ خـوردي      ̌ ایتا پـیـالـه شـراب        

بشؤ بو بانک .   یه مرتب و تمیز داشتی    زندگی
همه گوفتید کی پوله فـدأ او      .  وام فگیفته بو 

 بمرده پسـی  ̌ مار̌ کفاشه، هونی کی می پیل   
 میان و ایتا پیله کفاشـی  ̌  دیگرˇبشؤ ایتا شهر 

 .دوکان خوره وازأ کود
. مار خو زندگی میان دو نـفـر بـو     ˇ   می پیل 

 ˇاولی نفر دتر و زن و مار، دومی نفر خـانـم            
 زنـاك کـی ده هـیـچ             ̌ برشت، ایتا تسک  
 .مسئولیتی ناشتی

 اولی زندگی هفتاد سال طول بکـشـه      ̌    اون
 . دومی زندگی دو سالˇو اون

   خو زندگی آخري شیش ما میان، کارانـی     
 شـبـان     ̌ نـیـصـف   .   کودي کی تأججؤبی بو   

 جا تا او شـهـر پـیـاده را              ̌ ویریشتی، اَ شهر  
دکفتی شویی، هأتو خاستی خـوره راحـت        

 ˇ دئـن   ̌ ایتا روز، کشیشه کی هردفأ اون   .   ببه
 !  خانه، دعوت بکود به سینما ره آمویی به

.    اون تنها نبو و تـنـهـایـی درده نـاشـتـی                 
 مـرأ    ̌ همـیـشـک خـو وخـتـأ او کـفـاش                

ام     ورجام کی شویی، اون     ̌ اون.   گوذرانئیی
.  دؤر و برم  پور بـو جـه آدم        ̌ اون.   تنها نبو 

 .ام خو امرأ بردي اویا کی شویی، خو شراب
 ˇ   ایتا پاییزْ روز، زواله وخـت، خـو خـاب        

 مـیــان یـوکـهــؤ بـمـرد، ولـی نــه                 ̌ اوتـاق 
 میان، بلکی صندلی راحتی سر،      ̌ رختخواب
 کـؤره    ̌ او روز، او تـور       .    ورجا ̌ درجیک

 واسـتـی او       ̌ هن.   دعوت به سینما بکوده بو    
 ورجا ایسـا    ̌ روز کی بمرده بو، او کؤر اون      

مار هفتاد و چار سال داشتی کی ̌ می پیل.   بو
 .بمرد

 جـا ایـتـا        ̌  بمرده پسی، اون ̌ مار̌    می پیل 
 ره بگیفتـه   ̌ عکس بیدئم کی اونأ خو زاکان     

 عـکـس بـو،      ˇ میان کی مردنˇاو عکس.  بو
 .  سر درازه نهأ بوˇتخت
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. کالس، پئـر نـأشـتـی         غالم قاقایی، أمه هم   
ـف      أشان.   خودش بو خو أبجی    ـش     ام ه ه

 !چی مستأجر بید  مره، ممدلی ارابهˇکوچ
ایتا تابستانی بشؤ بو تهـران، خـو دایـی               

وختـی واگـردسـت بـامـو،          .   خانه مهمانی 
ش فارسی گب زئیی    مانی مار، همسـاده   .   ه

:  ور زار زئیـی ̌ خاخوران زناکان و خو دس   
دسی می ایتـا   بیدئیدي دس!    بؤستمهٰبیچار«

 !پسرأ چوتؤ جه دس بدأم؟
 مـره    ̌ عجب غلطی بوکودم می بـرارزن       

أنأ اوسه کودم تهران، ان چی بـالیـی بـو              
ـالم جـانـه         !   فوتورکست می سـر؟     مـی غُ

 ! راسی خو لفظَأ تهران اویرأ کوده راس
ـم،                  االن چن شبه، هر چی کـی مـن گَ

مرا دیگـر تـی      -واگرده مرأ اتو جواب ده  
هسا چـی      -شود مامان جان  گب حالی نمی  

خاکی می سر دوکونم؟ من کی تـهـرانـی         
 جـوابـأ     ̌ گب زئنأ نانم، چوتؤ وا می زاك      

 »!بدم؟
یأ جه کـون      غلط کونه «:   زناکان گؤفتید    

انقذه ساده نوا !  دوروغ گه مارجان!  جیوشته
 سر، سـه چـار     ̌ بؤن، باور نوکون، به تخت   

 میان، کی خو لفظأ جخترأ ده کی تـی       ̌ ماه

 »...پسر بده؟
 

جـه  ان      »:    أبجی ایوارده گؤفتی   ̌ غالم   
بدتر خاخورجان، می زاي جان  دیرو خـو      

دگرده واگـرده  .   یم نخورد ناهارأ ایتا موشته 
باقال خوروش مـی حـاأل بـهـم             -گه کی   

نگیـفـت مـرأ دوخـانـه            ناخوشی    -زند  می
، حکـم کـونـه، مـایـی           »کلله خور   مایی«

گمه أخه  ره، تـی         !   یا واستی فیشانی    کلله
یه أ پیلـئـگـی        ره مار بمیره، حیف نی     ̌ جان

تـو نـوخـوري      !   یا فیشانم؟   سیفیدمایی کلله 
 .نوخور، من میره خورم

می جان دکفتـه داره      !   مگه أنا حالی به؟      
ایتا ده بیال وارث چی دانم . . .   مرا سیروب و  

فشکنه، دشکنه بـواسـتـه، وا مـیـره اونـا                
  »...چاکونی

و     یونس    رایی دختر زود س راو و    د دیـهـه :
 !  مارˇ غالم»اشکنه«
چیسه؟ تـو اونـی      .   أهه، أهه، هنأ گه زاي    «

 »!...چاکودنأ دانی؟
  
  

 فارسی گـب زئـن،       ̌ امما بگم جه غالم      
 جـنـاب، سـک کـرأ           ̌ خیال بکـون دور    

ام    اما زاکـان !    آلوچه خوردأن دره   ̌ تورش
اونأ کی دئیم، چـاپـال مـره اورگـادیـمـی             

 کفـتـک   ̌ ي شما انجیل غالم، غالم، خانه«
ست؟ واج...« 

 

   
ــد           ــا غــروب، م ســی،   اي روزت رســه پ

غالم فـارسـه،    !   بازي کودأن دبیم  ماچولؤس
ره ایـزه فـانـدرسـت،          خوتک امه   بئسأ دس 

من این بازي  «:   ره بوگؤفت   کال  بازون کال 
ما به تـهـران ایـن         .   ام  نام را فراموش کرده   

  »!گوییم لیال یأ می بازي
سـی، جـه            تا أنأ بوگؤفت، اي چومک پ

. یـأ     سر، ایتا بام بگیفت اونی کللـه       ̌ پوشت
. خو سرأ بگیفـت  »...اوخ«: غالم بوگؤفت 
بـراخـار، مـی مـرأ         [ . . . ]  اِ   «:  رحیم بگؤفته 

 نامـأ بـازي      ̌ شوخی داري؟ اي نفر تی مار     
  »!سر بنه، ترأ خوش أیه؟

غـالم تـهـرانـی، غـالم          «:   أمأ بوگؤفتیم    
  »!تهرانی، خاك به ته سر، لیال نه، لی لی

 
 رشت 

خور مایی کلله  
 سین سیامک 
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رضا بشردوست علی   

 دس، استکان   ˇ با  بافور فدأ خاالپسر      ٰ  ماشه 
 مره،  ˇ پوشت ˇیا تاودأ بوجؤر، دس       چایی

 جا ایتا نباتی      ˇخو سبیأل پاکا کود، قندان       
یا، مزه    اوساد، تاودأ خو دهن، هتو کی نباتی      

 :مره جه اَ جول بردن دبو به او جول، بگوفته
اقا پرونده سنگین بو، سخت نگیفتید؛        «     

حاله ایسأ بو،         سخت بگیفته بید، حاله        
 »!زیرسبیلی رددأ کودید

 بورا   ˇ   خاألپسر، دم دکود بافورأ، آتش        
.  جزجز بولندأ بؤ ˇبگیفت حققه سر، تریاك 

 أدودأ ویشتري بخورد، الباقی دودأ فند            
موشت با    «:  بیرون کؤرکؤري بخاند      

 ˇآدم وا دیوانه ببه خو کونأ گاو        !  درفش
 »! مره جنگ بدهˇشاخ

 مره،  ˇدسمال    مؤدیر، مأخوذ به حیا، دس 
 مره خأنده    ˇخو دهنأ بگیفته بو، چوشم       

. ایتا مدرسه بو، ایتا خاألپسر              .  دبو
 !خاألپسر ماست مایی نگیفتی-خاألپسر

نتانم بایم    .  ایتا فردایه   !  خاأل پسر   «   
یه،     عروسی  ˇدختر   مدرسه، می عمجان    

شومام بفرمایید، افتخار بدید، مجلس           
 »!ریایه بی
اَ زاي، ازازیل، ذله کوده داره مره            «   

ن.   پنجه درد نکونه   ˇتی دس .  خاأل پسر   ˇاَ
 »!گوشأ ایپچه مره فاکش

 
دفتردار تشر   .   پوشت غؤلغؤله بو      ˇ   در
نجسأ .  تی سره بگیر بوجؤر   !    رئی«:  زئیی

یا   ˇچی جان کندأن دبی؟ جان       .  کودي اَ
 »!کوردي کندأن دبی

.  پشمأ به خیاله آتش بزأ بید            ˇ   معللمان
. بکوب، خودشانأ فارسانأیید دفتر      -بکوب

جه خو جا بجست،     !  خاألپسر یوکؤ شیتأ بو   
سگا برید    توله«کش اوساد، نهیب بزه        خط

فوتورکست، بگیفت ایتا        »  !گم شید   
 !شاگردأ؛ هتو ألؤغ کیجکایأ بگیره

 »!کارکردم آقا؟ مگه چه«   
 »! تو، کاري نکرديˇأهأ جان«   

خط .     وینجی مانستن دچوکسته خاألپسرأ    
بودؤب .  یا   چکره ˇ کول بینیشت اون    ˇکش

. یا   پسه    کون  ˇدکفت، لگد بگیفت اون       
سرسوم جه پلله دکفت حیاط، به کون              

بنیشت، هتؤ کی نیشته بو خو کیتابانه جمأ           
پسه   کود، ونگ به گولی ویرشت، خو کون      

خاألپسر .  فلنگستی را شویی   .  خاکأ فوکود 
.  عرخ، خورأ تاودأ ایتا صندلی سر          ˇچف

دسأ   مؤدیر جه تونگی ایتا لیوان آب اونأ به         
چره تی اعصابأ خوردأ     «دأ؛ دیل بسوجانی     

دفا پیش آیه، تی دس کلک     کونی؟ کار اي 
 »!یا فدي

 :چی بگوفتید    معلمان هر ایتا اي
 ˇ جؤلؤیا نگیري، راست      ˇحتم زاکان  «   

 »!دیوارأ بوجؤر شیدي

اَ دوره   !  بگوذشته او کوساپتی ایام        «   
 »! فیلهˇ حضرتˇ مره گفتان، کارˇزاکان

ام   االن!  محصل، امی دوره محصل خَنَم     «   
جه خجالت  .  می معلمانأ دینم هوأل کونم       

 ˇمی دس و پایأ گومأ کونم، بم هو سابق            
 »!محصل

دس بزنی محصأل، فردا هیزارتا       !     نه خنم 
تی دس کلک فدیدي، تئره      .  پئر پیدا کونه  

 »!هیزار جوري پرونده چاکونیدي
 ره پا دکفته، رو بکود به مدیر  بگوفته   ˇ   ان
 میان  ˇ تفریح ناظم وا حیاط، زاکان     ˇزنگ«

 »!بئسه، نأ که دفتر امرأ بپایه
 ˇ آب اوشکوفته، خنمان    ˇدفا خاألپسر      اي

ردید       خاألپسر خو   .  بپچ جالسته، کفن فَو
ن. چیراتأ فوچی  ! سک ده شال نگیفتیˇاََ

   ویرشت بشؤ پنجره کنار، آسمانأ ابر دبو          
 لچه بجیر بامؤ    ˇداران  سیا ابران، تا سقه   .  پور

سیگار آتش  .  دفأ گؤرخانه بترکسته    بید، اي 
 . یاد دکفتهˇبزأ، او روزان

ن               کتاب  شانه،   ˇفروشی، دو نفر جه اََ
ایتا .   ویترینأ نیگا کودید              ˇکیتابان
دوش، هو دؤر    فروش، ساك به آزمایی  بخت

مأقول زمات بو     .  گیج زئیی  ˇو بران گرد    
اَ پا او پا کی بشه،       .  کیتاب نیگا کودأن دبو    

دفا ایتا او دو نفران دس           اي.  را دکفته 
بی « دسأ، بگوفته    ˇ مچ ˇتاودأ بیگیفته ان  

 دورون،  ˇ دم، ایی شیم او ماشین       ˇسس
ایتا دوتا سوال، بازون تی رایا گیري             

 »!شی
 »هأ؟«   
 »!أهأ«   

   بلیط فروش، رو به خیابان، به راننده           
 کاپوتأ انقص جؤر بزه بو،        ˇکی ماشین 
راننده، جلدي خورأ تاوادأ     .  عالمت بدأ 

 . درون، حرکت بکودˇماشین
 

 
ن   ن  ˇ   ایتا روز اََ  زنأ دوخاده،   ˇ همساده اََ

بگم کایأ ایسأ، چی مؤشتؤلق       «:  بگوفته
 »!فدي؟
:  خأنده مره بگوفته       ˇ زن ترس    ˇ   ان
 »کی؟«

 »!کی وا ببه؟ تی آقا«   
 »!مرد، ترأ خودا عمجان! اذیت نکون«   
شوخی گم،      بی!  یه   اذیت چی  !  کؤر«   

 »!بوخودا
 
 

   ایوارده اََنأ بخاستأ بید، پیغامأ مؤدیر باورده       
ن     .  بو أوال بو،     زن ناخوش   ˇچن روز بو اَ

خاستی زناکأ ببره دکتر، ایمروز فردا بکوده       
خو مره بگوفته، هم زناکأ برم دکتر، هم         !  بو

شان  . درد چیسه  شکمˇشم بدینم اََ
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 ادامه از صفحه قبل
 دورون بنا کوده جریانأ خو زنه           ˇبوس  مینی

ن       ˇزنأك.  گوفتن  شانه  ˇ چادر کی بکفته بو اََ
سر، توند فکشه بو خو سر، زرخ، جه خو                

 :  درز، خفأ بؤسته بگوفتهˇگازان
خیال بکوده . پس بگو چره کرأ رشت شیم«   

نگو اَقا باز بنیشته     .   دیل بسوخته   ˇبؤم مردأك 
 »!هر سک و سوبکأ ور گب بزه

 »! چی؟ گبی نمانستهˇگب. نه خنم«   
 »!یه اََقا؟ پس ا پیغام پسغامان چی«   
ام تی مانستن      من!  جی کایأ بدانم خنم؟     «   

 »!نانم، وأل کون مره خنم
خیلی زماته می طمأ گازأ بکندم، بشو، بشو    «   

 »!بدینم کایأ گیري، کایا فارسی
 »!موالسرا«دفأ راننده داد بزه     اي

 آخر در   ˇبوس   صدا جه مینی    ˇ   ایتا پیرزناك 
 »!زاي، تی چوشمأ قوربان، هیأ مره بدار«بامو 

 

 ˇایتا یک ساعت تی خاخور   «   اون بگوفته بو  
» !خانه می راپا بئس، وانگردستم واگرد خانه        

 مره گفتاره دبو        ˇزناك ترس و حسرت       
کاشکی دادگا گبأ گوش بکوده بیم، کاش         «

مره گوفتی خنم، اَ اقا       !  وألکوده بیم بشؤ بیم    
 »!بشو تی زیندگی دونبال! کرأ تره مرد نبه

نخایه می   «:     رو بکود خو مردأ بگوفته          
 بخوري، نأ که می خاطرأ خیلی              ٰغوصصه
 »!بداشته بی

 
 خانه، ایتا تاکسی ˇخاخور    زناکأ بنأ بو خو زن

 »!دربست«جؤلؤیأ بگیفته بو، بگوفته بو 
 »کؤیا؟«   راننده آینه جا، بگوفته بو 

 »!را دکفی، گم کؤیا«   
 بگیفته بو سراجیرأ     ٰ کوچه ˇ   بیستون، ایتا پهن  
 جلؤب بئسا بو، زنگ بزه       ˇبابو، ایتا آهینی در   

ن     چوشم به کوچه دو طرف بو،       ˇبو، هتؤ کی اََ
 »شما؟«ایتا صدا بامو 

 »من؟«   
 »تو کی هستی؟! نه پس من«   
 »...من، من، من«   

 ایتا پا به خیاله کرأ       ˇان.   چکره پرکسی  ˇ   ان
خوره جه    خوره.   فرمان نبوˇکوتاه وابؤستی، ان 

 ˇ فاکشی آیفون  ٰزمین کشی، زورکی خو چانه    
 »...آقاي«: نزدیکی، خفأ بؤسته بگوفته

 ˇ دماغ ˇ بو ان  ˇ عطر ˇ   در کی وابؤ، ایتا توند     
-دقه خو چوشمأ فوچی، توند         اوساد، اي   ٰپره

 مانستن در بامؤ بو         ˇتوند شاگرد محصالن    
 »...مؤدیر«
-بیا بدینم، بوشؤیی حاجی   ...  ولش مؤدیرأ «   

یأنی آنقده تره بد          ...  حاجی مککه ده      
 سرأ ایتا نیگأم    ˇبگوذشت، بوشؤیی تی پوشت   

 »!خبر بنأیی امرأ نکودي، بی
ست، انأ خو مره، بنأ کوده کوچه               ََودرا د   
دیوار کنارأ سرجیر سرجؤر فکشئن، گب            
زئن، هتو کی گب زئیی، جیرجیري کوچه           

یان اونأ شناختید،         رادوارانأ پاستی؛ بعضی     
دفأ انأ      اي.  خودشانا اشکاناید، رددا بوستید      

 ره ایشاره بکود به کوچه آخر،          ˇبداشته، سر 

 »اونأ شناسی؟«: واورسی
 »یا؟ کی«:    بگوفته بو
اون چف بکوده، سیا    . تا اوي! ان نه«   بگوفت  

تا، اونی کی چتر به دس داره، چوپوقأ به            رئکه
 مئن، نه نیگا    ˇیأ تاودأ جوراب    لب، شلوار پابره  

 »!نکون
ن.     نیگا نکوده بو    موقع  ˇرا شؤن .   عادت بو  ˇاَ

 ˇخو سرأ جیر تاودأیی، هنی واستی بو خو دور 
دوبارده بگوفته  .  وخت خؤب نیدئیی     برأ هیچ 

 »!گومان نکونم اَنأ بیده بی! نه«
تا به هسا   .  نشناسم!  نه«:     انقص جواب بدأ بو   

 »!نیدئم انأ
 »!نشناختن که عیب نیه. ولش«   
ایزه .  اون خو پایأ کرأ سوستأ کودأن دبو         «   

 ˇبئسابو، بازون را دکفته بو، سینه به سینه اشان          
دفا، خو رویأ واگردانه بو، دسأ باورده          مره، اي 

جور کی اشانأ نیده بی، خو رایأ          بو بوجؤر، اي  
 .بیگفیته بو بوشؤ بو

 
 »!یه یه؟ ان دیوانه کی بگوفته ان دیوانه«   

 ناراحتی بو،   ˇزاك«:     بیشتاوسته کرأ گوفتی  
بگیفتیم باوردیم   .   جا ذله بو       ˇسفارت ان  

 »!مهرآباد، اَنأ راحتأ کودیم
 

84رشت، مرداد   
 
 
ایتا روستا، : موالسرا

. جاده میانˇرشت-فومن   

دارا به کی اما خانه  الزم نیه کسی واقف -
 .میان رادیؤ خارجی گوش دهیم

اس .ام.هنی خو گبأ تمانأ کوده نکوده، اس
بابا . جا چه خبره دونی این نمی«: سرأ دأم

خنده » ...ده داره رادیو خارجی گوش می
آقاجان، اَ دؤر و زمانه میان همه : امره گم
 بشم چی بگم؟!  خانه مئن ماهواره نهأˇکس

کنترل اوسانم و .  سرˇ2یه نهم سایلنت گوشی
 . کانال عوضأ کونم

 ! صدایه قططأ کونˇاَ بیالوارث -

 صدایه کمأ کونم و تصویران ˇتلویزیون
مردوم، امام، شاه، گول، دار، . دواریدي

 ...درخت، نور، نور و نور
رادیؤ مئن، اي نفر خو صدایأ چنان جیر و 

 !  جور بره کی گویی کاوه آهنگره
: جواب فارسه. می سرأ تکیه دهم دیوارا

 .»حساس نباش. نازي«
می چومانه .  سر وارگاده نهأˇدیوار» رؤیا«

م و خیاأل شم د و د... 
 

86/11/19 
 

The Dream ،ایته نقاشی تابلو نام ،
 .سالوادور داللی شین

Silent. 

 

 1رؤیا 
  سارا ثابت 

   

1( 

2( 
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پور امین حسن   ل    

 
دفاري   یک.   تی عوصم و اعضا درد کؤنه         ˇ   تومؤم

تأ .    تی خاشؤن تیر کشنن    .  گینه و یوهؤ ویأل کؤنه      
شمؤن ۊتی چ  .   در و دیواره      ˇفکوتنه دري قفس    

سرصدا .   مئن ˇتیرپیري شؤ دره اي قولدؤنئک 
 . ئبه  خبرأگودنˇرا تودأ دري، پیرمردأك

ده .   دیمه کته   ˇروزي ایسه کی اوتاق         چن
 . پر زه دري یه کی چیک  واسیˇهین!  سر نشونینˇکار

امأنأ جی،       دامیشک تی هواکاره داشت کی تی گول    
ایسه، چن روزي کؤنه کی هو . چن تومن کاسب ببون

 همره  ˇزیکه دس   انی نا ندأنه کی خو وینی     .  دیمه کته 
 ˇ این ˇوینی آؤأ جی، تومؤم   .  بگیري یا ناقلن فودوشی   

 . بالیش و لحاف لیمأ بؤ، چفتأ بؤ
 

 ˇ یاد، فیلم    ˇقدیمؤن      اي خوماري میؤنه، او قدیم        
او زمت کی   .   جولؤ دوارسه دره    ˇموسؤن تی چوشم  

بازین خؤندي و هر زمت کی    . پیرمردأك تأ گول أرد 
چنی دوس  .   توکه گیتی  ˇته کاغذ   تأ ایشاره گود، یه    

 مئن چی بنویشته هننأ کی            ˇداشتی بدؤنی اوشؤن    
 .  همره خؤننˇمردوم ذوق و شوق

    هنوزأم دوس دأنی بدؤنی؟
 

! نه انی بد  .   موسؤن ˇامروز.     جکام روزأ نی داشتین    
غریبه آدمؤن  .  بیألخره پیرمردأك تی هواکاره داشت     

کی امأن، پیرمردأك، توند خو جار و جوره جوما            
ته در    فوروشؤن هممه   چرچی.  گود و در شو     

 ˇ ترس ˇتأ یاد دره؟ وختی اوشؤن       .  شؤن
جی، پیرمردأك دؤأ گیت، تی قفسأ         

 مئن،  ˇنی تؤ خورد و تونم تی قولدؤنئک       
 . فکوتنه بونأ بی در و دیواره

 

 در و     ˇأم، هنده خودته فکوتنه دري قفس                الؤن
او .  ئبه جؤن کنده دري      دره وازا گودن   ˇقفس.  دیواره

دفأ نی    تأ یاد دره؟ یک   .  قدیمؤنأ نی، تی زوره بزه بی      
امما، تی خوماري زمت     .  دره وازأ گودي و پرأئیتی      

 جی   ˇپیرمردأك، درد     بی.  کی فأرسه، وگرسی     
 .موردي

 

دفأ نی غریبه آدمؤن، پیرمردأکه بئیتن و                        اي
پیرمردأك چی عاجیزنالی     .   همره ببردن    ˇخوشؤن

 سر  ˇتأهود بنویشته کی ده خیابؤن     !  تأ یاد دره؟  .  گود
خؤنه فأرسه پسی، هو      .  جریمه نی هدأ   .  کار نکونی 

ئبه کی    این.  دیمه کی الؤن بنأ دأنه، بنیشته و جوکأزه         
الؤن چره نخؤنی؟ . بخؤندي، بخاله خو غمؤنه یادأئوده 

 !بخؤن شاید پیرمردأك ویریسأ
 

 ˇتی پرؤن بکالسه قفس    !  بئین.     هچی زار زه دري    
. هنده زور زئنی  . هزار خودته فکوتنی ایرأ اورأ مئن، ان 

واز !  پرأئیتن تأ یادأ شؤ؟     .   در وازأ بونه     ˇقولدؤنئک
 دیمه  ˇ ورجه و این   ˇشونی پیرمردأك. کؤنی ایرأ اورأ 

بالیش، .  تی پا چیک دچکنه بالیشه         .  توك زئنی  
هنده توك   .  زیکأ جی دچیکه         وینی  ˇپیرمرداك

.  جی نالش کؤنی          ˇدرد.  توك زئنی   ...  زئنی
 دیم چنی    ˇاین.   دیمه توك زئنی هنده      ˇپیرمردأك

هؤره، .   سینه جیر شونه و ده جؤر نأنه            ˇاین!  سرده
 . سر نئنی و تی چوشمؤنه دودنیˇبالیش

 
الجؤن/ ، اسفندارما1578  

 
: جکام./   آب بینی: زیک وینی./   تریاك. تلخ: تل

: چفت./   لزج: لیم./   بدبیاري و ضرر و زیان در کسب
قفس، زندان، محبس، جاي : قولدؤنئک./   خیس و تر
 .کوبیدن اعضاي بدن به جایی: فکوتنئن./ تنگ

 

 

 

 

 ویدا کریمی:طراحی صفحه 

دی     اآز
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 چی بفأمستی از زندگی؟
 جمال رأفت   

   زن کی هتو سنگأ شوستن دبو، خوره               
:  صدا گه  ˇبیده ایتا زاك  .  زاري زوري زئیی  

روي این قبر چی نوشته؟ ایتا         !  مامانی سارا 
زاي .  سیاوش ملکوتی  :  زنانه صدا بگؤفته    

: مامانی، معلمت بود؟ صدا بگؤفته       :  وابرسه
 .کالس من بود هم! نه سامان جان

 
دم خوره نیشته بو،       تنها، غروب  ˇ   زن تسک 

 ˇایتا شاخه گول  .  وروش کودن دبو    واروش
 ˇگولدان.   میان ˇمریم بیهه بو بنأ بو گولدان       

 مریمأ خیلی   ˇسیاوش گول .  آبأ عوضأ کوده  
 بو آدمأ بره به        ˇان:  گوفتی.  دوس داشتی 

 عکسأ  ˇسنگأ لتته بکشه، قاب   .   ارواح ˇجهان
 ...پاکوده و

 
بشؤیی، :     خوره خو امره گوفتی واگوفتی      

خودت بسوختی، امرأم تی      .  امرأ ایه بنأیی   
چی بفأمستی از زندگی؟      .  امرأ بوسوزانئیی 

 تی زن و    ˇ خودت بی، نه به فکر      ˇنه به فکر  
زندگی سنگینی همش می کول نهأ       .  زاکان

هیچ نخاستی تی زندگی مئن                 .  بو
خوش .  کوچکترین تغییري پیش باوري       

 تورك و تات و اوروس و        ˇتومام!  اینصاف
 پا جیري    ˇتان ایتا ماشین اشن       ارمنی، همه 

موردوم .   دونبال  ˇنهأ، تو نشؤیی تصدیق       
 زن و زاکانأ نیشانیدي شیدي              ˇخوشأن

کو، ماسوله، چی دانم           دریاکنار، شیطان  
ماشین چی   :  سرا، تو همش گوفتی         جهنم

 !خایم بکونم خانم
 ره به درد     ˇ مئن زندگی کودن    ˇ   تو، شهر 
 پوشت ایتا   ˇواستی بشؤ بی کویان   .  نخوردي

 امرأ  ˇیه پیدا بکوده بی، اون       چی  تی مانستن 
بوخودا اگر چاره    .  هؤیا زندگی بکوده بی     

بداشته بیم، یک ساعت تی امرأ زندگی             
 دسأ گیفیتیم، شوییم به      ˇمی زاکان .  نکودیم
چی بکوده بیم؟ تره      .   می سرنوشت   ˇدنبال

سته بؤم   ونتانستیم جی تو دیل بکنم     .  دیل د .
 مانستن  ˇدانستیم ایتا دیل داري چشمه آب       

 ˇپاك؛ زاکان   پاك، چشم   صاف، بازون دیل  
ماران امویید یک ساعت، دو ساعت، تی           

ستی، گب زئید      ˇامرأ او اوتاق   ومئن، درأ د  .
 . پاك بی دانستیم دیل

خانم :     بشو بی نمایشگا، بامویی بگؤفتی       
ایتا خانم مرأ بیده، چی  بگؤفته؟           دانی امرو 
. نشناسم:  خانم؟ کو خانم؟  بگؤفتی    :  بگؤفتم
بگؤفته :  خاب چی بگؤفته؟ بگؤفتی   :  بگؤفتم

. دهم   من جمال را به کمال ترجیح می             
: خاب تو چی بگؤفتی؟  بگؤفتی         :  بگؤفتم

 پایأ گومأ کودم، نانستیم      ˇواهللا من می دس    
من بکودم   -ایپچه من  .  چی واستی بگم     

تان به هستی عارفانه          بگؤفتم حتمن نگاه    
 !است

ولی .     اتو بی، هن مرأ تی اسیر بکوده بو           
 اَ حرفان مره زندگی بوستی؟ . چی فایده

 
 امرأ   ˇ   تی دیل خوش بو کی جوانان            

وقتی !  نانی خانم  :  گوفتی.  سرکلله زنی  
 نفس ترأ   ˇ امرأ نفس بکشی، اوشن     ˇجوانان

 صفا، تی    ˇاوشن.  بخوره، هرگز پیرأ نیبی     
 .دیأل صافأ کونه

   خاب، ان شد مره حرف؟ ان شد مره               
زندگی؟ اوشن بشویید دوکتور    
مهندس ببوستید، تو چی             
بفأمستی؟ من چی بفأمستم؟ تی     

 زاکان چی بفأمستیدي؟
   می زبان مو باورد، انقده            

 فادن  ٰآقا بیا اَ خانه   :  اناالحق بزئم 
تایا     موشارکتی بسازید، سه      

فدیدي امرأ، ایپچه امی زندگی     
دوتایا دهیم ایجاره،     .  بئترأ به  

 امرأ امی             ˇ پول      ˇاون
چوقوأل پورا کونیم، ایتا          چاله

هر زمات کی   :  گوفتی.   راحت کشیم  ˇنفس
االن ده چی     .  من بمردم، اَ کارأ بوکونید        

 ˇخایم بوکونم؟ خاستیم تی کنار، تو می سر      
 جؤر بئسی، آسایش     ˇ سر ˇجؤر، تی زاکان  

االن ده چی به درد خوره؟ بعد از             .  بدارم
 ... نؤقانˇفراغ

 
خیلی .     سی سال تی امرأ زندگی بکودم        

سته، می     ˇ ناجه می دیل ˇچیزان وسر چفتن د 
 سر، تو همش تره زندگی           ˇ دیل  ˇزاکان
 .کودي

 امرأ، تا    ˇان   امرأ، تی نویشته     ˇ   تی کیتابان 
خانه   تام کی به   .  کی کالس بو، کالس بو      

دورده، گردوزویی شویی تی       ایسأبی، یک 
 . یا نویشتن،  مئن، یا خاندن دبیˇاوتاق

کارأ کوده بید، کیتاب هئیی، قایمأ            ترأ بی 
ردي به    اما نان   .  خانه، من نفأمم      کودي أو

! ناشتیم، آب ناشتیم، تو هوتؤ کیتاب هئیی         
 کیتابانأ    ˇچاره بداشتی بیم، تی تومام             

تایا آتش زئیم،         فوکودیم صاراتان، همه    
 !خالص

آقاي !     تی نویشتن همش موفت و مرجانه       
 ˇامرأ مقاله فاندي؟ تلفون، تلفون      !  ملکوتی
 . خوشی بو هن تی دیل. پوشت

   هف سال عمر بنأیی دکتر نوري امرأ، او           
 سر، آخر چی تی دسأ بگیفته؟ اونم         ˇکیتاب
 جیر    ˇ خانه بکودي کی برف            ˇصرف

 .فگوردسته بو
کویتایا بگم؟ فقط بسوختی و       !  نانم!     نانم

 .امرأ تی امره بسوزانئیی
 
 

 21ادامه در صفحه 
 

 

کی
گیل

نی 
ستا

ت دا
دبیا

ي ا
ژه 

وی
 

12 



 !»کو لیله«، برفراز»دار نوغان«ي »ایجگره«به»اوجا«

موسوي. م.میرعماد  
 

 

ي پنجاه، از نگاه یک مخاطب ادبیات گیلکی، تنها مورد  دهه) ادبیات مکتوب(هاي شعر گیلکی چاپ شده  در این نوشتار، مجموعه
) به حق(شان  چرا که نگارنده در سطحی نیست که بتواند آثار افرادي را نقد کند که هر کدام. گیرد بررسی و بازخوانی قرار می

هاي موجود در این  مانند سایر نقاط ایران و دیگر زبان(ي پنجاه در ادبیات گیلکی  دهه. اند ي ادبیات گیلکی نامی بزرگ، در عرصه
.هاي زمانی معاصر است ترین بازه از برجسته) کشور  

رو بودن همیشگی نخبگان     باشند، به دلیل پیش  هاي گذشته نیز می    ي پنجاه که گاه یادگار دهه        شعرهاي گیلکی مطبوع در دهه
تواند از رنج و درد مردمی که خود نیز جزیی از   جایی که شاعر راستین هرگز نمی  خواهانه، و از آن   گیلک در حرکات آزادي

دیدگی مردم و دعوت به مبارزه علیه  کند، سرشار از ابراز نگرانی از ستم هاست بگذرد، و در هر شرایطی حرف خود را بیان می آن
.لرزاند پرده که تن هر آزاداندیشی را می گاه به صورت نمادین و گاه به صورت مستقیم و بی. ست عدالتی بی  

هاي مبارز    ي برخی گروه   هاي ضدقومی رژیم گذشته و از سوي مقابل، توجه ویژه   چنین نباید از ذهن دور داشت که سیاست     هم
. هاي اقوام اصیل ساکن در ایران، تاثیر زیادي بر توجه بیشتر شاعران به زبان مادري و رونق نشر چنین آثاري داشت به فعالیت

تر به سمت   ي بومی ساکن در روستاها، با توجه به احساس نزدیکی به شاعر، آسان        دیده چه، از این طریق، هم مردمان رنج
هاي ضدقومی  ي متوسط شهري، که بیشترین تاثیر را از سیاست   شدند و هم طبقه مبارزه براي استیفاي حق خویش هدایت می  

.گذشت اش به زبان و هویت بومی، به سادگی از هویت خود نمی کرد متفکران جامعه ي روي رژیم پذیرفته بود، با مشاهده  

□ 
   حال به بررسی جزء به جزء مجموعه شعرهاي        

 :پردازیم ي پنجاه شمسی می چاپ شده در دهه
 

اکبر  ي علی ، سروده»ئیجگره«ي  مجموعه
 مرادیان گروسی

 چاپ گشتـه و در واقـع         1354این کتاب به سال     
ي معاصر به حسـاب     نخستین کتاب گیلکی در دوره 

اکبر مرادیان گروسی، از پدر و مـادري     علی.   آید  می
کرد در رشت متولد شده، اما هـویـت گـیـلـک را                
پذیرفته و با چاپ این مجموعه، کار باارزشی بـراي           

ایـن  .   بازگشت به هویت گیلکی انـجـام داده اسـت         
پس و در قـالـب         شعر به گویش بیه 13کتاب شامل   

توان شعرهاي این مجموعه را  در واقع می. ست نیمایی
هاي نو بـه       هاي شعر گیلکی در قالب      جزء اولین قدم  

 .شمار آورد
اي توسط شاعر نوشته شده     در ابتداي کتاب، مقدمه

اي کوتاه از پیشینیان این عرصه و فعـاالن   نامه  و تاریخ 
چنین این نکته نیز به میان  هم. معاصر ارائه گشته است

آمده که به دلیل خاص بودن دستور زبان گیلکـی و      
هـا،  در         جایی کلمات و ترکیب     عدم سهولت جابه  

صورت عدم تسلط شاعر به زبان، هرگز شعر خوبـی          
که هم قوت ادبی داشته باشد و هم در اوزان خـاص     

 .بگنجد، پدید نخواهد آمد
ي مضامین شعرها، جز شعر پـایـانـی، مـبـیـن                  کلیه

مشکالت زندگی اقشار پایین جامعه است و به طـور      
تقریبی، از بیشتر مشاغل رایج در میان روسـتـایـیـان           

در شعرهـا، دشـمـنـان و         .   گیالن نام برده شده است    
خواران این قشر با نمادهایـی درخـور، نـظـیـر            خون
. . . و»خورکا«، »کاپیش«، »شئال«، »خوك کله«

 .اند به زیبایی جاي گرفته
ي       شعر اول این مجموعه را شاید بـتـوان مـقـدمـه             

خوبی براي روشن گشتن منظور شـعـرهـاي بـعـدي          

زیرا کلیتی در این شعر بیان گشتـه کـه در         .   دانست
 .شعرهاي بعد، به جزییات آن پرداخته شده است

ي وضعـیـت    کننده به خوبی بیان »زمانه بد زمانیه  «   
قـدر هـمـه       شعر است که آن  سرایش  سامان زمان     نابه

ها فراوان گشته  چیز بی سر و  صاحب شده و نامردمی
تـوان     که نه تنها از دشمنان، بلکه از همسایه نیز نمـی         

در شـعـرهـاي      .   آسایش داشت و به او اعتماد کـرد        
هـاي     چنان به زندگی روزمـره و درددل          بعدي، هم 

دردهـایـی   .   شود پرداخته می. . .   کش و   کشاورز، چان 
 .تاثیر از وضع جامعه نیست که بی

توان  را می »را؟ ره سرسام بیگیفته امه چی«   اما شعر 
ي خاصی در روند شعرها به حساب آورد که با            نقطه

پـردازد و       زبانی قوي به تبیین وضعیت موجود مـی        
گیر افتادن ما در این وضعیت تقصیر خـود         «که    این

دهـد کـه نـبـایـد           اما این هشدار را هم می   .»ماست
جایی انجام داد و باید از تندروي اجتناب  حرکت نابه

کرده و مقاومت نمود و از اشتباهات گذشـتـه درس       
 :گرفت

 من و تو،
  مانیمٰ رودخانهˇآب -      

 اَ جوري کی شؤن دریم
 تپپه و دره و کوهانه نیهیم

 سرˇپوشت -                           
 راست شیمی کرأ یک

 ! میانˇروفه و روت
 چی خاییم؟ 

              چی گیمی؟
 !             نانیمی

 واستی ساالن بوخوسیم روفه میان
 وانگ و وونگ ناره،

 هه رایه وا بیشیم -                 
 

 من،
 .به هه فکرمه -

 !را؟ ره سرسام بیگیفته امه آخر، چی
 )48ئیجگره، ص(
 

   در شعرهاي بعدي به تبیین هرچه بیشتر پیام گذشته      
اي    کـه در مـزرعـه          شود و اشاره به این  پرداخته می 

که صاحب و مرد میدان نداشتـه بـاشـد،      )   اي  جامعه( 
کند و هر کسی به سهم خود  هرکسی کار خود را می

 .جا را غارت خواهد کرد آن
که آخرین شعر بـا مضـمـون      »واگردانه سر«   شعر  

اجتماعی این مجموعه است، با تصویر بز و گوسفند،  
هـا   پردازد که بز، سال در حقیقت به جنگ قدرت می 

خورده، در حالی که حـق      پوست سبز درختان را می    
ها بدون هـیـچ      ل محتوم او نبوده است و گوسفند، سا   

شـاعـر خـطـاب بـه بـز             . کرده است حرفی نگاه می 
، یک بار که گوسـفـنـد      »واگردانه سره؟ «گوید    می

اي و      قسمتی از حق خود را گرفته، تو ناراحت شده      
 اي؟ سر و صدا به راه انداخته

اي مستحکـم   ، عاشقانه »عاشقانه«   شعر پایانی با نام     
چنین یکی  ست و هم هاي ادبی از نظر واژگان و آرایه  

هاي واژگان شاعـر در قـالـب         گیري  از بهترین جاي  
 .باشد نیمایی می

اي مفصل مـوجـود اسـت کـه            نامه     در پایان، واژه  
ي شعرها، جایی بـراي       کلمات خاصی که در ترجمه    

. ها نبوده، به خوبی شرح داده شده اسـت      توضیح آن 
حتا کلمات ترکیبی نیز، جزء به جزء از هم جدا شده  

نوشتار شعرهاي این کتاب به صورت . اند و معنا گشته
 .ست ي فارسی الخط ساده رسم

ترین شعرهاي این مجموعه، چه از نـظـر        از برجسته 
از قدیـم نـدیـم      «:   بیان ادبی و چه سره بودن گیلکی  

، »کـش    درددیل چـان «، »چنگزه واش«،  «گیدي
و »واگردانه سـر   «، «را؟ ره سرسام بیگیفته امه    چی«
 .باشند می »عاشقانه«

ي پنجاه خورشیدي مروري بر ادبیات مکتوب گیلکی در دهه  
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ي ابوالقاسم  ، سروده»ارباب و رعیت«
 1354منتظري، چاپ 

ي یک شعر بلند به گـویـش       این کتاب دربرگیرنده 
.  سروده شده اسـت 1351باشد که در سال  پس می  بیه

شاعر این منظومه ابتدا به بیان درد و رنج کشـاورزان           
هـا در نـظـام           ي آنان توسط خـان  رویه و استثمار بی  

هاي اول قـرن حـاضـر            رعیتی ایران در دهه   -ارباب
دردسـر     چنین به زندگی به نسبت بی   پردازد و هم    می

مباشران ارباب به عنوان نمادي از چاپلوسان قـدرت          
 .کند اشاره می

   سپس بدون مقدمه سراغ قانون اصالحـات ارضـی          
 به تصویب رسیده و اجـرا    1341رود که در سال   می

رعیتی در -و به تاثیري که الغاي نظام ارباب. شده بود
کش از حالـت    رفت زندگی کشاورزان زحمت     برون

 .پردازد استبدادي گذشته داشته است، می
   در حقیقت، شاعر که مظلومیت کشاورزان بـدون         

ي    زمین را در نظام قبلی برداشت محصول و استفاده        
عواید آن دیده است، مدهوش قـانـون اصـالحـات             

هاي اربابی را بین کشاورزان که  ارضی شده که زمین
. کـنـد   راه و رسم کار روي زمین را بلدند، تقسیم می   

قانونی که قرار بود سوپاپ اطمینـانـی بـاشـد بـراي               
ي سـی و اوایـل           ي اواخر دهه    خفقان فضاي جامعه  

 .ي چهل ایران دهه
بند سروده شـده و از             این منظومه در قالب ترجیع    

کل ماجرا . بهره است هرگونه صناعت ادبی خاص بی
از زبان یک کشاورز رعیت، به صورتی ساده بـیـان            

هـا     شده و جزء به جزء زندگی خان، مباشر و رعیت         
ها با توصیفات قابل تجسم به تصویر کشـیـده         در آن 

ست که بـه       خواهی  شده است و در پایان دعا و نیک       
 شاه و به پاس اصالحات ارضی کرده است

 
   متاسفانه در بیشتر ابـیـات، مشـکـالتـی در اوزان               

شود و مفاهیم گیلکی به خـوبـی          عروض مشاهده می  
اما زبان گیلکی این شعـر، در    .   اند  در وزن جا نیفتاده   

ست و بسـیـار کـم از کـلـمـات و                   حد قابل قبولی  
ذکر این نکته نیز . ترکیبات فارسی استفاده شده است

ست که در این مجموعه هیچ تالشی بـراي          ضروري
تنها پس از .  خوانی گیلکی صورت نگرفته است  ساده

ي فارسی ابیات به صورت بیت  پایان هر قطعه، ترجمه
 .به بیت درج شده است

 
 

، محمود پاینده »!یه شُو بوشئوم، روخئونَه«
 1358لنگرودي، چاپ 

 1338پیش که به سال           یک شعر بلند به گویش بیه     
سروده شده و حاصل غم و رنج ناشی از کـودتـاي            

 . و خفقان پس از آن است1332مرداد 
   شاعر در این منظومه، پس از فضاسازي بسیار زیبا،        

پردازد که اسیر شـرایـط         به بیان سرگذشت خود می    
مـاجـرا از     .   اجتماعی و اقتصادي زمان خویش است     

اي  لب رودخانه) شاعر(شود که راوي  جا آغاز می آن
ایستاده و رودخانه، به عنوان نماد انسانـی پـیـر کـه                

هاي مختلف را پشت سر گذاشته و با سختی و           دوره
مشقت، کارهاي زیادي انجام داده و حال در غربـت      

خورد، با هر گلـی   پیري، غم و افسوس گذشته را می    
آورد،  روید و هر موجی که بر می که در اطرافش می

رودخـانـه   .   دارد   درددل خویش را به فریاد بیان مـی       
کند، اما پـس از       شروع به شرح سرگذشت خود می 

ات    هوش و حواس! بس است: گوید مدتی راوي می 
بگذار من نیـز سـرگـذشـت خـود را             .   را جمع کن  

جـا شـاعـر بـه بـیـان                و از این.   ات بازگو کنم   براي
سرگذشت خود و بیان شرایط اجتماعی خویـش تـا         

هـاي دوران       سامانی و نابه)   جهانی دوم ( زمان جنگ   
جـا   و به آن.   پردازد  جنگ و دوران پس از جنگ می      

وزیـدن  )   نسیم بیداري مـردم    ( رسد که باد شمال       می
کند به  گرفت و سرزمین گیالن جوان شد و اشاره می

آگاهی گروهی از مردم نسبت به بالیی که بر سرشان 
که دیگر اجازه نـخـواهـنـد داد، وضـع               آمده و این  

 ...گونه بماند این
 

 کمئی داد ویریسأ تا کم
  جی باد ویریسأˇشؤمال
 زمین جوؤنأ بؤ گیلؤن
  چشم و گوش وا بؤˇمردؤم

... 

 چره یه دسسه بکارن
 صوب تا غؤروب اشک بوارن؟

 اگر خأنن آب بوخؤرن،
  ارباب بوخؤرن؟ˇبا حرف

... 
س  ده او زمانه وگَرَ

سٰاو قواله  ! گاو بچرَ
 زمؤن بده، زمین بده،

 . رسم و دین بدهˇارباب
 آدمی وأن بنده نبون
 .اگر ببون، زنده نبون

و بوشئوم(  )40و39و38، ص...یه شُ

کش، با هم متحـد و         فکران و اقشار زحمت        روشن
راوي نـیـز     .   ي مبارزه براي بیداري مردم شدند    آماده

هـراسـد و       که در آن زمان جوان بود، از چیزي نمی        
ي آغاز راهی   پس از فراز و نشیب بسیار، مردم آماده       

امـا  .   شـود    شان ختم مـی    بختی  شوند که به خوش     می
شود کـه   ي راوي آغاز می جا، گالیه   درست از همین  

ي خویش پشیمان  تا زمان عمل رسید، بعضی از گفته    
بعضی که همراه شدند، در راه مبـارزه جـان     .   گشتند

همین که زمان رویـت    .   اي باقی ماندند    باختند و عده  
صبح پیروزي نزدیک شد، باز چنددستگی روي داد        

ظالمان خبردار شدند و همه .   و هرکه ساز خود را زد     
ي  قصه. چیز به حالت قبلی بازگشت را تاراندند و همه

رسد و شـاعـر،       جا به پایان می     انگیز راوي در این     غم
براي نسل حاضر عصر خود، از روزهـاي خـوبـی              

ها به   آیند، اما، رسیدن به آن      گوید که باالخره می     می
او براي آیـنـدگـان خـود          .   این سادگی میسر نیست   

کند و بـه طـور جـامـع،            زندگی خوبی را آرزو می 
طلبد که بدون مـردانـگـی و       اي را می   ي فاضله   مدینه

که خود، آن  و این. اتحاد و مبارزه، پدید نخواهد آمد
امـا آیـنـدگـان و فـرزنـدان             .   روزها را نخواهد دید 

مـیـرد،    شان بباید بدانند که وي نیز، وقتی می    سرزمین
اش را در دل دارد و بـراي آزادي آنـان                 غم مردم 

 .تالش کرده است
 

 اي دره واکون، باد بیه
 او دره واکون، باد بیه

 می بئوته تأ یاد بیه
 

چه که راوي بیان داشت، ملهم از دوران سپـري       آن
ي پس از جنگ جهانی دوم، مـبـارزات حـزب          شده

 مـرداد    28ي ملی و در پایان، کودتاي     توده و جبهه  
ي شعرها به زبـان فـارسـی، در           ترجمه.  است1332
ي گیلکی و بـه صـورت          ي مقابل هر صفحه    صفحه

جمله به جمله صورت گرفته است و در پایان کتاب،    
اي یـک       نامه ها و سپس واژه    واژه  ابتدا توضیحات نام  

 .اي اضافه گردیده است صفحه
اگـرچـه قـالـب        »یه شؤ بوشـؤم روخـؤنـه      «   شعر  

عروضی را شکسته، اما به پختگی قالب نیمایی نـیـز            
از سویی، داراي ریتمی به نسبت تـنـد     . نرسیده است 

است که شاید بتواند یادآور سرعت گـذر روزگـار           
 .زندگی باشد

 

 
 

 محمود پاینده
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   شاعر در این شعر بلند، به خوبی و با تسلط هـرچـه         
هـاي     هاي فولکلور و تمثـیـل   تر، بسیاري از ترانه   تمام

. رایج در فرهنگ گیلکی را در شعر گنجانده اسـت       
ي قدیـمـی    از ابتداي شعر که با تضمینی از یک ترانه    

گردد، تا پایان، در مضامیـن مـخـتـلـف از           آغاز می 
هاي فولکلور گیلکی اسـتـفـاده     ها و ترانه    المثل  ضرب

توان گفت این شعر، یاري بزرگی نیز براي  شده و می
 .هاي این قوم خواهد بود المثل حفظ ضرب
خوانی زبان در این کتاب، به خوبـی از               براي ساده 

هاي دیگر اسـتـفـاده      اعراب همزه و خط تیره و نشانه      
شده و براي درك گویشی بهتر، بیـشـتـر افـعـال و                 

یـه روز    :   براي مـثـال    .   اند  ها جدانویسی شده    ترکیب
ئون-زاك !آ.زندگی خوب.بونَه. 

هـا،      هرچند به دلیل کاربرد زیاده از حد جدانویسی   
در برخی موارد به جاي آسان نمودن خوانش شـعـر،    

اما این تالش، خود .   به دشواري این امر افزوده است     
هاي  آغاز خوبی بوده است بر استفاده و گزینش نشانه

 .هاي گیلکی خوانی نوشته مناسب براي ساده
ي محمود پاینده  ، سروده»لیله کو«

 1358لنگرودي، چاپ 

ي یک شعر بلند بـه        کو دربرگیرنده      کتاب شعر لیله  
 سـروده    1347باشد که به سـال       پیش می   گویش بیه 

گیري از نمادهاي زیبا و  شده و باز به زیبایی و با بهره     
هـاي     دار در فرهنگ گیلک، بـه شـرح دوره           ریشه

. پردازد مختلف زندگی انسان دردمند آن روزگار می
در ( کـو       شاعر در ابتدا به زبان شعر، به معرفی لـیلـه          

و ارج و احترام آن نـزد    ! )     لیال کوه:  فارسی به اشتباه 
. پردازد  موجودات طبیعت و نیز مردمان آن ناحیه می       

کو، نماد یک بزرگِ ماندنـی و          سپس خطاب به لیله   
سپیدي خیرخواه که گویی از ازل تا ابد پایـدار         ریش

کنـد و      است، شروع به شرح سرگذشت خویش می      
 .داند ها را می ي این که او همه البته با اشاره به این

دیدگی و زندگی بـخـور و          باز هم صحبت از ستم    
کـه تـنـهـا بـا بـارش                نمیر کشاورزان است و ایـن      

شان از نـابـودي نـجـات            ي باران، زندگی    روزه  یک
گـویـد و از          شاعر از کودکی خویش مـی   .   یابد  می

کمان که هـر کسـی در آن، رنـگ مـورد                  رنگین
جست و او نیز عاشق رنگ سرخ      ي خود را می     عالقه
سرخ یـعـنـی    :   چرا که به قول شاعر.   کمان بود   رنگین

ي جـنـگ، و         اما تجربه .   جنگ و زردي یعنی ننگ    
هاي همراه آن و قدرت یـافـتـن       ها و بدبختی   مصیبت
طلبان، تاثیر خود را بر راوي که دیگر بزرگ      فرصت
 .گذارد شده می

که هر کسی     در قطعات پایانی، شاعر با اشاره به این  
پردازد و  میرد، به بیان سخن اصلی خود می روزي می

کـنـد و از          روزگار بهتري براي آیندگان آرزو می     
خـواهـد کـه         کو به عنوان یک داور پایدار، مـی     لیله

هاي او را به گوش آیندگان برساند و بگـویـد             حرف
که پیش از این نیز مردمانی بودند که آرزوي زندگی 

 :خوبی را براي دیگران داشتند
 

 کو مو کی نئیسأم لیله
 ! درده بوگوˇتو می دیل! تو بوگو

 . حاله بگیرینˇمردأ بونین،  مردؤن! آخ زاکؤن
ته آدم     مـردؤمـه   .  باله بگیرین  ̌ دس که دأنین، بکَ

 شادأ کونین؛
 . جی آزادأ کونینˇیه، ننگ زندگی

 
 !لیله کو! لیله کو

 :مردؤنه بگو تو او دؤره گیله
  همرأ بموتم، زنده ببؤم؛ˇکه مو اي مردؤم

 ...! پاینده ببؤمˇبسوتم، شاعرأ بؤم، محمود
 )40کو، ص  لیله(
 

ي مفاهـیـم و         پس از پایان شعر، توضیحاتی درباره   
باورهاي مردم گیالن به نمادهاي مختلف ارائه شده و 

یـه شـؤ     »تـر از کـتـاب             اي مفصل   نامه  سپس واژه 
ي نیاز خواننده  کننده افزوده گشته که تأمین «. ..بشؤم
خوانی، مانـنـد کـتـاب        چنین براي ساده    هم.   باشد  می

هاي مـخـتـلـف اسـتـفـاده شـده کـه                 قبلی، از نشانه  
و در پایان، .   توضیحات آن در گفتار قبلی آورده شد   

 .ها نیز توضیحاتی بیان گشته است ي نام مکان درباره
 

، )محمد امینی الهیجی(راما .، م»اوجا«
 1358چاپ 

ي شعرهاي این مجموعه شعر، به طوري که از     کلیه
چـارگـی مـردم در           اش پیداست، بیان فقر و بـی        نام

دوران پهلوي و دعوت به اتـحـاد و مـبـارزه بـراي              
اؤجا، در گیلکی به معنی جواب و پاسخ  .   ست  رهایی

 .ست صداي منادي
شعرهاي گیلکی، :    این کتاب داراي سه بخش است

ها که در هر بخش، شعرها  هاي گیلکی و افزوده    ترانه

شـعـرهـا بـه       .   انـد  به ترتیب سال ویرایش، چاپ شده     
 .باشند پیش و بیشترشان در قالب نیمایی می گویش بیه

   اولین شعر این مجمـوعـه، خـزه، کـه یـکـی از                  
بـیـسـت      ( 1346هاي آن نیز هست، به سـال            بهترین

سروده شده و نشان از شور و حـرارت  ) سالگی شاعر 
در این شعر به آمدن بـهـار     .  خواهی وي دارد  عدالت

ي فصول، قرین  اما بهاري که مثل همه.  شود اشاره می 
ست و هیچ تـغـیـیـري در            ي راوي   فقر براي خانواده  

جا، استقامت   در این .   شان ایجاد نخواهد کرد     زندگی
اما به رخ کشیده شده که از پیمودن سـطـح       »خزه«

 :شود دیوارها خسته نمی
  حیاطˇ دیوارˇخزه از اي سر
  حیاطˇ دیوارˇشنه تا او سر

 )3اؤجا، ص...  (خزه خسته نبنه
 

، بـا بـیـان وضـعـیـتـی            )پؤشته میئن(   در شعر بعدي  
ایم که در آن، اگر کسـی در مـیـان مـردم                   مواجه
تواند دروغین بودن زرق و برق        کار نباشد، نمی    چاي

هاي چاي، با عکس دختري سـرزنـده بـا           روي بسته 
دار بـه دسـت را            هاي زیبا و انگشتري نگیـن       لباس
 . دریابد

را بـهـتـریـن و          »گیلؤن«توان شعر       به جرأت می  
ترین شعر این مجموعه دانست که شـاعـر       بیدارکننده

شـاعـر،   .   ، در زندان سروده است1351آن را به سال     

هاي خدادادي  ابتدا خطاب به گیالن، به انواع موهبت   
که گیالن سر گنج نشسته است و  پردازد و این  آن می 

ي ایـن       ي بعدي، با بیان و تـاکـیـد دوبـاره           در قطعه 
اش اشـاره       دیدگی مردمـان    ها، به فقر و ستم      موهبت

 :کند می
  کنارˇنیشتی دریاي

 تی دس و پا پهنأ گودي
  گیلؤنˇ ور، سبزˇ ور، جنگلˇکوه

 -ماهی جوش کؤنه تی دریا جی، ولی
 گیر شندره دودأ موجنه                    ماهی

 - جی، ولیٰصدري وؤش کؤنه تی سینه
 . به زحمت پوچنهٰمرد، چمپه                   گیله

 

و در ادامه، گویا خطاب به مـردم گـیـالن هشـدار                
 :دهد که می

 ! گیلؤنˇ گیلؤن، سبزˇگوش بدي سبز
  تبره ایشتؤنی؟ˇتو صداي

  گنجه ببره؛ˇ غارت خأنه تی جنگلˇدست
 ایشتؤنی؟

 

 

 

اولین شعر این مجموعه، خـزه،      
هاي آن نـیـز       که یکی از بهترین   

هست، به آمدن بـهـار اشـاره         
ي  اما بهاري که مثل همه .   کند  می

فصول، قـریـن فـقـر بـراي            
ست و هـیـچ         ي راوي   خانواده

شان ایـجـاد       تغییري در زندگی  
جـا،     در ایـن   .   نخواهـد کـرد    

امـا بـه رخ       »خـزه «استقامت  
کشیده شده که از پـیـمـودن          

 شود سطح دیوارها خسته نمی
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پناه از زبـان       دار بی    شعر در حقیقت شرح یک روز سخت زندگی نوغان       
کند کـه   گوید و وضعیت خود را بازگو می ابتدا با خود سخن می  .   خود اوست 

در هوایی سرد، با وجود ناتوانی، به اجبار به جنگل آمده تا بـراي گـرمـاي       
سـت و       کارش هیزم جمع کند  هوا بـاد و بـارانـی          ي صاحب   اجاق خانه 
کنـد و وضـعـیـت خـود را               کم شروع به درددل با خدا می دار کم  نؤغان
 کند گوید و از خدا گله می بازمی

 است که به سال » واشˇترش«شعر پرمعناي بعدي،  
 در زندان سروده شده است و از شیرین بـودن    1353

 ˇتـرش «کـه       گـویـد و ایـن         زندگی براي همه می   
نیز که در این شـعـر نـمـاد دشـمـن اسـت،                »واش
 خواهد به سادگی از زندگی خویش بگذرد نمی

    مضمون شعرهاي بعدي نیز امید و دلـداري بـراي        
دیدگان و رسیدن به روزهـاي خـوب           برخاستن ستم 

در یکی به زبان نمادیـن و در دیـگـري بـه                .   است
و در بخش دوم نـیـز کـه      .  صورتی ساده و خودمانی 

ها و سرودهاي گیلکی نام دارد، چـهـار شـعـر              ترانه
ها بیـان وضـعـیـت        ي آن چاپ شده که مضمون همه  

 .سخت موجود و ابراز امید براي رهایی از آن است
مضمون شعرهاي بعدي نیز امیـد و دلـداري بـراي              

دیدگان و رسیدن به روزهـاي خـوب           برخاستن ستم 
در یکی به زبان نمادیـن و در دیـگـري بـه                .   است

و در بخش دوم نـیـز کـه      .  صورتی ساده و خودمانی 
ها و سرودهاي گیلکی نام دارد، چـهـار شـعـر              ترانه

ها بیـان وضـعـیـت        ي آن چاپ شده که مضمون همه  
 .سخت موجود و ابراز امید براي رهایی از آن است

   در بخش سوم، ابتدا یک شعر فارسـی بـا هـمـان                
مفاهیم قبلی، به شرح احوال شاعر بـه عـنـوان یـک           

پردازد و سپس، سخن پایانی با یک بـیـت             انسان می 
 :شود که شعر شروع می

 چو ارغوان زخمی شکفته در دل من، هم
 .اوجا دهید حرف مرا اي برادران

   و در آن با کالمی واضح به وضعیت موجود زبان و 
هویت گیلکی، در زمان چاپ کتاب پرداخته شده و         
دالیلی براي مهجور شدن این زبان و لـزوم تـوجـه              

 :تر به آن ذکر شده است بیش
، ] هـاي ضـدفـرهـنـگـی         سیاست[ با وجود این «...    

چـون درخـتـی         هـم .   گیلکی اصیل هنوز زنده است    
زده اما پر رگ و ریشه و چون ریشـه در آب              آفت

 چه باید کرد؟! است، امید ثمري هست
اش با ماست و برخوردهاي زنده و خـالق   جواب   . ..

قدر زنده است که ما زنـده         گیلکی همان .   ما
یابد کـه     قدر زوال می اش داریم و همان     نگاه

 )62اؤجا، ص( ».اش بکوشیم ما در زوال
اي بـراي          در چاپ کتاب از هیـچ نشـانـه       

. خوانی شعرها اسـتـفـاده نشـده اسـت             ساده
ي هر شعر، پس از پایان آن آمده کـه      ترجمه

بـهـتـریـن     ) ها در صورت لزوم چاپ ترجمه( 
روش براي آموزش و آمیزش ذهن خواننـده    

 .با زبان است
 

ي محمدولی مظفري،  ، سروده»نوغاندار«
 1358چاپ 

 و   1347دار، به گویش گالشی، به سال  شعر نؤغان    
گـر     در قالب نیمایی سروده شده و به طور جزء، بیان   

دار هم به  نؤغان(دار  رنج و سختی زندگی یک نؤغان
ي کرم ابریشم است و هـم بـه              دهنده  معنی پرورش 

در آن ) کند ي ارباب کار می معنی کسی که در خانه 
 .هاست سال

   شعر در حقیقت شرح یک روز سـخـت زنـدگـی         
ابتـدا بـا خـود        . پناه از زبان خود اوست دار بی  نوغان

کند که   گوید و وضعیت خود را بازگو می        سخن می 
در هوایی سرد، با وجود ناتوانی، به اجبار به جنـگـل        

کـارش     ي صـاحـب    آمده تا براي گرماي اجاق خانه     
 .هیزم جمع کند

کم شـروع بـه      دار کم ست و نؤغان    هوا باد و بارانی 
گوید  کند و وضعیت خود را بازمی درددل با خدا می
 :کند و از خدا گله می

 تو دؤنیا مئن بکشی مر به بدبختی! خؤداوندا
 خا دیله چاؤدي به او سختی تو او خؤن

... 
 مو گه دؤنم، ترأن دؤنی

 یه  اي کارؤن تی شیˇتومؤم
 یه اي ورف و اي وارؤن تی شی

 تو دؤنی کی خوره، خوسه
 کی، کی ترسأ جی دخوسه

 !خودا وسسه! خودا وسسه
   اما در پایان، خسته از کار به انجام نرسیده، به جبـر        

باشد، اشـکـالـی نـیـسـت           : گوید دهد و و می تن می 
الاقل این توفان را از میـان بـردار تـا مـن           !  خداوندا

بتوانم به خانه بروم، زیرا که مادرم در خانه چشم بـه      
کار مرا بـه       اشکالی ندارد اگر صاحب   .   انتظارم است 

 .زند خاطر انجام ندادن کار کتک می
   در این شعر، هیچ سخنی از تشویق براي مبارزه بـه          

گـذارد و       اما دست بر زخم اصلی می.   آید  میان نمی 
دهد و این یکـی از هـنـرهـاي             جاي آن را نشان می    

نویسنده و شاعر است که گاه به جاي نشان دادن راه            
دهند تا دیـگـران از دیـدن           رهایی، درد را نشان می    

 .وخامت اوضاع، خود به سمت راه حل حرکت کنند
هاي  خوانی زبانی، در این کتاب از نشانه          براي ساده 

زیادي استفاده شده که البته در بسیـاري مـوارد بـه              
اند و در صورت عدم آشـنـایـی          درستی به کار نرفته   

خواننده با گویش شعر، مشکالتی در درك درسـت     
 .آورد مفاهیم به وجود می

هـا ردیـف           پس از پایان شعر، تمامی آوانـویسـی        
اند و صداي هر کدام مشخص شـده و سـپـس                شده

ي برخی از آواهاي خـاص     توضیحات خوبی درباره  
گیلکی و بعضی حروف و ترکیبات کـه مـفـاهـیـم            

کننـد، ارائـه شـده          خاصی را در این زبان ایجاد می      
اي کامل از کلـمـات بـه       نامه در پایان نیز، واژه.  است

 .کار رفته در کتاب افزوده گشته است
 

ي محمدولی  ، سروده»پوشه پوشه در بیا«
 1359مظفري، چاپ 

   این شعر بلند به گویش گالشی و در قالب مثنـوي،        
چنان گویاي مفاهـیـم     سروده شده و هم1348به سال  

 .ست رنج و راه و رسم مبارزه و رهایی
   به مانند کتاب قبلی، پس از پایان شعر، آوانـوشـت          

ها، با این توضـیـح کـه       قرار دارد و سپس معنی واژه     
انـد، در ایـن          واژگانی که در کتاب قبلی معنا شـده    

اي  این کار به همراه ترجمه.   نامه نخواهند گنجید  واژه
نه به صورت قطعه به  ( که حرف شعر را پس از پایان        

به صورت مفهوم به مفهوم و به شکل مـنـثـور      )   قطعه
گیري  بیان کرده است، کمک خوبی هستند براي پی    

تر او براي حفـظ و     ي عالقمند و تالش بیش      خواننده
 .یادآوري مفاهیم و ترکیبات گیلکی

خوانی نیز، به صورت قـبـلـی بـا               تالش براي ساده  
هاي فراوان صورت گرفـتـه کـه در         استفاده از نشانه 

 .اش آورده شد مطلب قبل توضیحاتی درباره
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خور االعیان و  مفت( »منتخب آثار افراشته   «
 )سی داستان طنز

   این کتاب شامل دو بخش است که بخش اول آن         
ي سـه شـعـر           دربـرگـیـرنـده    )   خور االعـیـان     مفت( 

ي    هر کدام از این شعرها در یک دوره  .   ست  گیلکی
دیـدگـی و        گر رنج و ستم خاص سروده شده و بیان    

. هـاسـت     اي آن سپس اتحاد و مبارزه و مسائل حاشیه 
پس و در قالب مثـنـوي    ي شعرها به گویش بیه    هر سه 

 .اند سروده شده
خور االعیان و در سه          این شعرها تحت عنوان مفت    

تابلو اول پیش از شـهـریـور      .   اند  بندي شده   تابلو طبقه 
گر وضع هـمـیـشـگـی        سروده شده و بیان1320سال  
وگـوي بـیـن         شعر به گـفـت  . هاست ها و رعیت  خان

ارباب رعـیـت خـود را          .   گذرد  ارباب و رعیت می   
ي مزایاي او را      االجاره و بقیه    کند که مال    تهدید می 

بپردازد و گرنه او را از زمین خود بـیـرون خـواهـد           
چاره، بـه   سپس براي نرم کردن کشاورز بی.   انداخت

دهد که تو زندگی راحتی داري و در بنـد   او امید می  
در پایان، گویا در دل خـود از      .   هیچ چیز دنیا نیستی   

گوید که خدا نکند تو روزي از حقایـق       اش می   ترس
آگاه شوي و بخواهی حق خود را از من بگـیـري و             

 :مرا نابود کنی
 

  آیاتˇاو روزه خودا پیش ناوره، حؤرمت
  یابو بگویه التˇ خر، خوردنˇکار کردن

 واي از او روزانی کی تو تی حققه بدانی
  خططأ نخانیˇاز سر بایی پیش و فلک

 هأ دست کی تی سینه نهه با همه اطفار
 ...می خرخره فردا بگیره، دخشاره دیوار

 

باشد کـه چـنـد        می1323   تابلو دوم مربوط به سال    
گذشت و کشـاورزان      سال از تاسیس حزب توده می     

اربـاب  .   پیوستند و کارگران بسیاري به این تشکل می  
هـاي او       بیند رعیت آگاه و دیگر تابع فـرمـان   که می 

دهـد و در ظـاهـر             اش راه مـی  نیست، او را به خانه    
 :گوید دارد و به او می عزیزش می

 
یه مشدي حسـن      یه؟ مئزب چی    حئزب چی !   رئی
 !جان؟

 !آزادي خایی، گب بزن، ارباب تره قوربان
 

خـورد و       اش را نمـی     اما رعیت آگاه، دیگر فریب    
 :گوید می

 

 !ارباب، تی رویه بنازم، رو نیه، چرمه
 !مار بزنه تی توکه، چی چربه، چی گرمه! آي

 بند تی اوستا می شاگرده، تی فند، می چموش
  چؤلمندˇام، بشو اي چاچول باموخته کالچ

 اي دفعه نه ده گول دهمه، نه خورمه گول
 تاثیر ناره تی کلک و پؤلتیک و بامبول

  تی بابا؟ˇاز مرگ مرأ ترسانی ارواح
 مردم، مرا از مرگ چی پروا؟ لؤختی گیله

 

ي     سروده شده، دربـاره 1326   تابلو سوم که به سال  
وزیر است که حزب دموکرات  ي نخست السلطنه قوام

را تشکیل داده و قرار است جانشین حـزب تـوده          
حزبی که حامی اربابان اسـت و مـخـالـف           .   باشد
ارباب خوشحال از ایـن مـوضـوع، بـه         .   ها  اي  توده

پـردازد و       سرزنش و تهدید رعیت خـویـش مـی         
گوید بابت این همه ضرر که به من زدي و حق            می

گـویـد      رعیت نیز می. مرا خوردي، باید تو را کشت 
میریم، اما مطمئن باش که من و امـثـال     که ما همه می   

 .من به مبارزه ادامه خواهیم داد
الـخـط فـارسـی و بـدون هـیـچ                      شعرها به رسـم   

زبان شعرها به گـیـلـکـی     .   اند گذاري چاپ شده    نشانه

ي    نکـتـه  .   ناب و در عین حال ساده و قابل فهم است        
جالـب کـتـاب ایـن اسـت کـه پـس از پـایـان                        

ي  ي توضیحات درباره خوراالعیان، یک صفحه  مفت
 .شعرها نیز به زبان گیلکی نوشته شده است

□ 
 

ي اشـعـار        نمـونـه  «اي به نام  ، جزوه1356   در سال  
ي فرهنـگ و هـنـر           از طرف اداره   »شاعران گیالن 

گیالن چاپ شده که حاصل دهمین جشن فرهنگ و     
باشد که در تاالر اجـتـمـاعـات آن             هنر آن زمان می   

مرکز برگزار شده بود و در این مجموعه دو شـعـر              
و  »زندگی«هاي  گیلکی از محمدولی مظفري به نام 

 . چاپ شده است» پیوند بئوده خأله«
گـذاري      این شعرها به کوشش خود شاعر و با نشانه   

هـاي     اند و پس از پایان، معنی بیشتر واژه          چاپ شده 
 . ها ذکر شده است آن

 » پیر «   پنج قطعه رباعی نیز از محمدتقی پیرکاري        
چاپ شده کـه شـاعـر بـا اسـتـفـاده و الـهـام از                         

 .ها را سروده است هاي گیلکی آن المثل ضرب
   و دو غزل گیلکی نیز از ابـوالـقـاسـم مـنـتـظـري                  

در این مجموعـه جـاي     )   ي ارباب و رعیت   سراینده( 
هاي سنتی، حاوي مضامین  گرفته که مانند بیشتر غزل  

 .عاشقانه هستند
   شعرهاي محمدولی مظفري به گویش گالشی و دو 

 .باشد پسی می شاعر دیگر به گویش بیه
    

   در پایان باید این نکتـه را یـادآوري نـمـود کـه                 
) شیون فومنی(نژاد  مجموعه شعرهاي میراحمد فخري

ي پنجاه با صداي شـاعـر و بـه           هاي دهه  نیز در سال  
صورت نوار کاست منتشر شد که به علت مکتـوب          

که، امیـد   گنجد و دیگر آن     نبودن، در این مقال نمی    
کم توان معرفی و مرور آثار  است این نوشتار، دست

ي پنجـاه   مکتوب منتشر شده به زبان گیلکی در دهه       
 .را داشته باشد
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 :پانوشت سردبیر
موسوي، گـرچـه     .   م.    گزارش و بازخوانی میرعماد   

زده و به ایجاز، گام آغازین خوبی براي فعاالن  شتاب
هـاي ادبـی        ست که به بازخوانی دهه    ادبیات گیلکی 

ي    اندك به بـدنـه    -بنشینند که با گذر سالیان، اندك     
پیوندند و از سویی، این     ادبیات کالسیک گیلکی می   

اي در      بازخوانی، نیازمنـد بـررسـی مـوشـکـافـانـه             
گیري مکتوب گشتن ادبیات سیـنـه       گونگی شکل   چه

هاي پسیـن،   ست که در دهه     به سینه و شفاهی گیلکی    
هاي ادبیات مـدرن   گیري نخستین گام    تبدیل به شکل  

 .گیلکی شد
مـوسـوي،   .   م.    از سویی، با نگاه به گزارش میرعماد      

ي  بینیم که ادبیات مکتوب گیلکی، داراي پشتوانه   می
روشنفکري و در ضمن، ارتباط موفق با مردم بوده و           

هـاي قـرمـز بـه          که از همان زمان، چراغ با وجود آن 
اعالم خطر وضعیت زبان گیلکی روشن گشته بودند، 

ي خود زبان را نـداشـتـه و              این آثار چندان دغدغه   
ترین خدمات را به زبان نمودند، امـا در         گرچه بیش 

تــر، بـیــشــتــر ایــن آثــار داراي              نـگــاهــی کــلــی   
ي تغییر  هاي اجتماعی و سیاسی و دغدغه گیري جهت
به همین دلیل است که شاید، بتوانیم ادبـیـات     .  بودند
ي پنجاه گیلکی را، ادبیات مبارزه و تالش بـراي       دهه

 .آزادي و برابري بنامیم

ي روشنفکري    ادبیات مکتوب گیلکی، داراي پشتوانه    . . . 
که  و در ضمن، ارتباط موفق با مردم بوده و با وجود آن           

هاي قرمز به اعالم خطر وضعیت        از همان زمان، چراغ   
زبان گیلکی روشن گشته بودند، این آثـار چـنـدان             

تـریـن      ي خود زبان را نداشته و گرچه بیـش          دغدغه
تر، بیشتر    خدمات را به زبان نمودند، اما در نگاهی کلی        

هاي اجتماعی و سیاسی و        گیري  این آثار داراي جهت   
 ي تغییر بودند دغدغه
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تاکنون دو مجموعه داستان گیلکی بـه      
صورت کتاب چاپ و منتشر شده است 

اي از فعالیت  گر گوشه که به نوعی بیان  
نویسی گیلکی در شانزده سـال         داستان

 .گذشته است
ي    هـا، مـجـمـوعـه          هر دو این کـتـاب     

هـاي     هاي چاپ شده در سـال         داستان
جا و  بار یک واست که این  تر ِ گیله    پیش

 .اند شان چاپ شده گرد نام نویسنده
، «پیلـه بـرفـی سـال        »نخستین کتاب،   

هاي گیلکی محمود     ي داستان   مجموعه
 هجري شـمـسـی،    1384طیاري ست که در سال     
 . صفحه منتشر گشت99توسط نشر گیلکان و در 

پاپا پلنگی، ایتا شـاخـه      ( هاي این مجموعه      داستان
گل محمدي، هجري قمري، کلشکن، پیله برفـی      
سال، مینا، پالتو، پروانه، کج کاله خان، پنبه رسه،       

تـر     پـیـش  )   باقالباغ مترس و تی دستا مـرا فـادان         
 .وا چاپ شده بودند همگی در گیله

هـاي چـاپ      ي داستان دومین کتاب نیز، مجموعه   
هـاي     وا با نـام  ي محمدحسن جهري در گیله  شده

گاب دکفـتـه بـازار، آقـاجـان، عـرض حـال،                 

بیالوارث، بنفشه گول، گرمش بـاد،       
جی پا دکفتـه، اوشـانـان و بـالـون              

بار در قالب کتابی  ست که این    هوایی
، در هـمـان       «بنفشه گول »با عنوان   

 صفحـه تـوسـط نشـر          62سال و در    
 .گیلکان منتشر شد

گمان اگر تنهـا قـرار بـر چـاپ               بی
هاي تاکنون چـاپ شـده در           داستان
وا باشد، ادبیات داستانی گیلکی     گیله

گنجایش دست کم دو تا سه کتـاب        
دیگر را نیز خواهد داشت و البته این     

ي    هاي جدي حـلـقـه       ست که فعالیت    در صورتی 
ي فرهنگ گیالن در یـکـی          داستان گیلکی خانه  

دو سال اخیر را نادیده بگیریم کـه بـه صـورت           
 .جدي مشغول کسب تجربه است

 معرفی کتاب
 

 

 19ادامه از صفحه    
گوش نئودي، بشؤي، بکتی، دو ساعت و نیم 

کس اننئی مردأك   سر بمؤنسی، هیچˇخیابؤن
نبو جؤرأت بکونی تأ ویجؤ گیري ببوري 

خؤنه، فقط تأ دؤرأ گوده بؤن تماشا  مریض
ته سککه  ام که رددأ بؤن، یک اوشؤن. گودن

انگار نه انگار که .  بالˇتی سر تودأن، رفع
. شاید تو آدم ببی، زن بداري چیشم انتظار

کس تی حاله  رأم نفأمسی که هیچ هنده
نپورسنه، تی حقأ بکشی، هیسه بنیش او پیله 

 .ئبه بساتی بشمار نه که مردم ٰپیله خؤنه
 

طال، طال، آقا گونم ! عجب سیبی! به به -   
طالي هیجده عیار بأردیم، هر کی نخورده 

 !بمورده
 کیلویی چن؟ -   
 هیزار تومؤن؟ -   
 .ته پاکت هأدي فیچینم یک -   
 !تو فیچینی هیزار و پونصد تومؤن -   
 .نخأنم -   
 .نخا، یک نفر دیگر خأنه!  مئیلهˇتی پیل -   

 
بأین اي طرف، هأچه برا، هأچه، بأین  -   

نفس، بأین، بأین   بیˇ سیاهˇببورین، مؤرغ
 .ببورین

 کیلویی چنده؟ -   
 .سو کیلو، هیزار تومؤن -   
سیه بادمجؤنأم هیزار ! چی خبره برأ -   

 !تومؤن؟
 میئنأ جی نأردم که برأ، مونأم ˇمی باغ -   

مننی بهینی، نهین، چره مأ . هیتؤ بهئم
 بازخاست کأ دري؟ 

 
 ˇ باقله، هأیصد تومؤن، خوراكˇ پاچˇتر -   

فقط هی ! ئنه، هأمأ ببؤردن آقا تمنأ بؤیأ گیلونی
 . بمؤنسه

 
 ˇآقا پیر. تی ورأ  محللی، تیˇخیار، خیار -   

 .م دالرهٰ  مزهˇ خیاره، اونˇبازار
 

میکابیج، صد تومؤن، دویست تومؤن،  -   
یه خأ   جوؤنیˇ اینˇبئین چی جوؤنه، فقط پول

 .هدي
 !هئی حمید.حمید -   
 ها؟ چیسه؟ -   
دفأ مأ قیمت  او زنکأ نیگا بکون، چن -   

 .چی نهه بپورسه، هیچ
 کو؟ -   
 ˇئک او که زیبیلکه به دس، مؤحسن. اونا -   

 .سیره پأنه

 خؤ که چی؟ -   
 .فیکر نکؤنم چیزي بخأي -   
 چی خأنه؟ -   
 ...شاید -   
بشو تی دککه مئن، ! خفه بباش رئی -   

 ! نکش ي خجالت مردکه
 

. خانم، اؤي خانم، تی زیبیلکأ بدار بئینم -   
لگ خأنی  لگؤنه چره ویتی؟ سیرو اي سیرو

یاهللا . پول هأدي، ندأنی هأمأ فوکون زمین
 کؤرره بؤز، ˇئک هئی تقی.  سرˇفوکون زمین

لگؤنه ج چن مأ کون ببور ۊدفأ تأ بئوتم سیرو
اگه ایتؤ پیش بشیم از . فوکون روخؤنه میئن

 .فرده خأ زیبیل ویگیریم بشیم گدایی
 

 ˇکی نبو بئینی چوتؤ دارؤن آسمؤن هیچ -   
 مأمدألی خو ˇمیئن تؤ خورده درن، مشت

 میئن فی ˇمؤشت
دئوده، سیرفوروش 

 . درازأ کشه
 

̌ رشت، الکان
هنرستان، 
86فروردین    



 ˇ آؤ  ̌ تـاس       یه تیکه پؤنبأ فرو بئوده چـئـل       
مئن، بازین سو انگوشتی خشار بدأ، حأله اؤ         

 مأمدألی خو ̌ چککه گود که مشت -چککه
ري    جـی،    ٰیه بفأمسه، او پونبـه      مچه پوشت، تَ

 ˇام لیسکأ گیته دیرینـأ شـؤ اون           چن چککه 
 ˇ جـیـر    ̌  سر̌ یواش این-یواش.    مئن ̌ ریش

رأ گوده  .بالشه تَ
 جهاز بـو  ̌  این̌ ام جزء    تادتادي کار گودن 

 ٰ خـؤنـه   ̌  پیش، پئر  ̌ که خو همره بیست سال    
یه تمنأ نئـوده بـو      حأله آؤدهی .   جی بأرده بو  

 ˇکه روغن صورته ویـتـه تـا خـو مـرداك              
 سـر    ̌  مأمدألـی دیـم    ̌ مشت.   زخمه واسینی 

هـیـچ   .   چـی سـیـفـیـدي گـود             همیشه یک 
کی منیس بفأمی چوتؤ ببـؤ کـه       وخت،هیش

 مـأمـدألـی      ̌ دؤنه دتر، مشت    اي یک و یک   
ته بننا شـاگـرد ویشـتـه نـبـو،               همره که یک  

 .خاطرخایی پیدا گوده
ته دیل داشت       اننئی ریزه میزه بو، امما یک     

. ناموس داشـت     ورجه عاره̌ همه کس.   دریا
 مئن چی دره، ̌  دیل ̌ نشاست فأمسن که این   

 .ته گب زئی، صدته خنده گود یک
 کفن خوشکأ نبـؤ بـو     ̌  برار̌    حأله اینه پیل 
او وخـتـأ     .    سر بمـأ ̌  مرداك̌ که اي بال این   

.  نـده ٰ خنده̌  گاز ̌ کی اون   جی تا الؤن هیش   
 ˇام نبو، او کسی که یه وختی  این   کم حرف 

ام     بازؤ تؤؤر نبی، تا هی چن سال پیـش         ̌ بل
کی پیدا نبو کؤشتی مئن اینه بـأگـنـی،        هیش

تـه      سر دراز به دراز  نأ بو، یکˇالؤن ائیوؤن 
 سیاهی از سیفیدي ̌ سیه چاشؤ فئویته که اون 

 جؤر سـیـاهـی      ̌  سر ̌ کمتر بو، آسمؤن، این   
 پؤشته خارش ̌ رمق نداشت خو گردن.   گود
 په جیر دایم روشن بـو،    ̌ عالدین، این.  بزنی
فـالق  -ته بادي نأ بو که فـالق       سر یک  ̌ اون
 .گود

 لیال هم چوبـی کـتـره هـمـره دم              ̌    مشت
ساعت بادي آؤه وؤراشین زئی، هـرکـس       به

از صوب .     پله قاتوقهˇبده بی فیکر گود نهار 
ویگیر نبو، هوتؤ شوي، امـأي     کشکرت دس 

گـولـی       سر نیشتی، یـه     ̌ دار  خؤنه جولؤ، ازه  
 .خؤندي

ته  یک.   خبر، خوش خبر    خوش ̌    کشکرت
کأ بؤ بو̌ این  برارزأم دائـم  ̌  پیل̌ این.   موام تَ

 .  نظر اَمأيˇاین
 

کـس ده       یعنی خأ مِه مئیمؤن بأي؟ هیچ   -   
بمؤنسه می أواله بگیري؟ مأ یاد نأنه بـه جـز            

.  برار، کسی می سفره سر بنیشته بی   ̌ می پیل 
 پسر می ورجـه امـأ         ̌ نکونی او خودا بیامرز   

.  ور موجنه̌ چن روزه می چیشم چیشم!   دره
تؤ ببی مو چه خاکی مـی سـر             وؤي اگه اي  

!  درك  ̌ یه رو بزنم؟ جهنـم      دکونم؟ ده کی  

ئبه سیـرأ بـیـنـم،        تی کاتوکه این هی خال تی  
تی کـه مـی       امما خال تی  .   چی چاکؤنم   یک
حأله پؤر زمت نـکـؤنـه کـه         .    یادگاره̌ برار

کرکر بمأ، تازه خأ مئبه مرغـؤنـه بـکـونـی،              
 جیر بنأم چیر ˇته مرغؤنه این کولکأ بی، بیس

 .زأك بأري
 مـئـن   ̌  لیال خوشه گب زئی، حیاط̌    مشت
 .تی دونبال گرسی خال تی

 

تـی     می خال تـی !   آؤ، آؤ، بدي چی ببؤ      -   
تی، یـعـنـی چـی        تی، تی   تی، تی   تی!   پیدا نیه 

 ! ببؤ؟ نکونی شال ببؤرده بی
 

   افتؤ منت گود تا بیرین بأي، جاده سر لـل          
 ˇ ولـگ، مـات بـبـؤردأن          ̌ دارؤن.   پر نـزي  

 ˇمشـت .    په جیره پاسـتـن     ̌ موسؤن، خوشؤن 
چاشـؤ یـه پـره        .   لیفه جیر بأرده لیال خو دس  

 .بجیر، یه پره بجؤر خو سر فاکشه
 

اگه یک نفر دیگرأم می برارزه هـمـره            -   
 بأي چی؟

 

 کَلیده اوجور وزأن    ̌  پوشت ̌  در ̌    بلته سر 
 خاله از کیره در بشؤ، چیـفـتـیـن         ̌ بدأ که در  

دفأ ده شؤ    یه.   ٰدفأ خو سره فکوته درخاله      چن
 دبو ناله بزنی که 

 گیلی چالکـأ  ̌  مردنی دس این   ̌ ته الغر   یک
گینه، با هر چی زور که اینه دبو فاکشنه خـو       

تـه      دهنأ فوقانه زوفته مئن، یـک ˇطرف، اون 
 .چوبکه همره پیته زینه

غیض نکون زن، می جا جی ویـریسـأم         -   
 .چاکؤنم

او موقع که شاه بی، چوچاق بـی، الـؤن        -   
چـاکـؤنـم، چـا       !   که چوچاق در چوچـاقـی     

 !یه چاکؤنی؟ چی کؤنم، چی
 مئن سـنـگـیـنـی      ̌  دس ̌    خالی زیبیلکه این  

 . طرفˇرا دکته بازار. گود
می زبؤن مو در بأرده از بس بئـوتـم اي       -   

یه خاله دره واچیـن آهـیـنـی بـنـی، مـگـه                  
ــئــوده            ــؤســه؟ هــأي ایــمــرو فــرده ب . بشــت

کس بی او وخـت کـه سـاق بـی                چاگودن
الؤن که چوپـؤر دوشـتـه، پـه           .   چاگودنأ بی 

مرأم بشکسه، خـأنـی مـئـبـه در              وازارده، کَ
چاکونی، ده خأ تـی چـاگـوده دره چـی                
بکونم؟ می تابوته بیـریـن بـؤردرن راحـت            

یه؟ تو می دروازه بـی، مـی      ببؤرن یا تی شی 
 ˇن بی، می چکره زور بی، می گـاز    ۊسوت

الؤن ده چی؟ .   سؤرخی بیˇخنده، می جول 
 سر درازه کتی، یه فولوق گـوشـت       ̌ ائیوؤن

تـی  .   هـأمـأ آؤأ گـودي       .   گینه دننه   تی جؤن 
تـی  .   نفس جیر شونه ده مئیل ندأنه جؤر بأي       

 چالکه مئن، نیناکی گـومـأ بـؤ،          ̌ شمؤنۊچ
مینت کؤنه آدمؤنه تا بشناسی، بازین خأ مئبه        

اي کاش او روز سیا ببؤي تـو      !   درچاکونی؟
جهندم که پول نداشـتـیـم،    .   سرˇنشؤ بی کار 

 جؤر دبی، چقدر تـأ  ˇالاقل سالیم بی می سر 
او جـؤرأ  .  یه ویأل کون خطر دأنه بئوتم بننایی 

 مئن فـرو نشـو،       ̌ جی کئنی جیر، تی گوش   
فـوروشـی     میئن دس̌ چقد تأ بئوتم بشو بازار    

 سـر    ̌  کی خودا امه دیلٰ ناجه̌ بکون، زأك 
بنأ، یه لقمه کمتر خؤنیم، الاقـل مـی دیـل              

 .  شؤ سالیم خؤنه انیˇخوشه که سر
 18ادامه در صفحه 

 

 نهارئبه سیرواویجأي چاکؤنأم
 )ارسو(دوست  غالم... حبیب ا 
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 لنگابد
پرست محمود اسالم   

جور صدا    او شب گؤرخانه وئال نکودي، اي     
کودي کی خایه زیمین و زمان فـگـورده،           

. بـازون وارش بـبـارسـت    .   یکون ببـه ̌ کونف
 .کسه جه نزدیک نشاستی دئن کس

 
 درجـک   ̌ چی جه گانتـور        رمضان قوروق 
 .بیرونأ نیگا بکود

را  اورا دوستیدي کی جـه وارش                ماالن اَ
یـأ       نـالـه  ̌ رمضان چن دفه مادیـان  .   جویزید

اَ جور .   جه گانتور بیرون نامو.  بیشتاوست
 ره عادي بو، جه بـس کـی           ̌ صدا اون 

 .بیشتاوسته بو
 

   صؤب کی ویریشت، آسمان صـاف      
 ˇباباخان تیرکمـان بـزه بـو، شـاالن       .   بو

قوروقا دؤر زئن دبـو کـی      .   عروسی بو 
مادیـان زاي کـی     .   بیده ایته مادیان بمرد   

 ˇ سـر    ̌ پریشب بودونیا بامو بو، مـادیـان   
 . جؤر ا یسا بو

ممدأ روانـه کـود    چی کاس    رمضان قوروق 
 . دونبالˇمال صاب

□ 
 

 ˇمـمـد اون         تقی پیش دکفت، کاس        مم
 .موتور سوارأ بوستیدي. دونبال سر

ره بوگـو بـیـنـم مـی             ممد، تو می    کاس  -   
 مادیانأ چی بوبوست؟

 .أواله ایزه ناخوش. هیچی، تی جان ساق -   
تقی خو مادیانأ خئلی      ممد دانستی مم       کاس

. یـه     یـادگـاري  .   دانستی لنگابده.   دوس داره 
 .نیارستی بگه

 
 جـؤر،     ̌  سـر  ̌ تقی کی فارسه مادیان         مم
. یأ والـیـشـتـأن دبـو              سینه ̌ زاي اون   مادیان

تـقـی       مـم .   اودوشتی، خاستی شیـر بـخـوره      
 .بوچوك بنیشت

 .ان چی بالیی بو مره فتورکست -   
ایته سیـگـار   .    چوم ارسو بوارست̌    جه اون 

 . دوردورانأ فندرست. روشنأ کود
□ 

 

 خانه سوزن بیگاده بـی      ̌ گول     کئخؤدا علی 
ام     میطروب باورده بـو، اون    .   بیجیر نامویی 

یـأ       دسـتـه  ̌ اردشیر میطروب .   چی میطروبی 
یأ   دسته̌ خاستی دیلبر .   باورده بو، با  رخاص    

 . وخت پور بوˇباوره، دیلبر

. دؤران فـگـیـفـتـی      .      خانم رخصی کـودي   
زنگی به دسأ گیفـت بـزه        چی دیاره   میطروب
رخـاص رخصـی بـکـود،           .    تانا ̌ خو دس 
 :چی بخاند میطروب

 بگردانأ بگردان، بگردانأ بگردان 
 ایپچه اَتو بگردان، ایپچه اوتؤ بگردان

. بشؤ کئخودا پـالـو      .      خانم خورأ بجومبانه  
 دو    ̌ کئخودا ایته کـرچ .   خو دهنأ وازأ کود   
 .  دهن میانˇتومنی تاودا اون

تاودأ خو .      رخاص پوأل جه خو دهن اوساد  
.   دورون و کئخودایـأ خـوشـا دا             ̌ بند  سینه

 ˇ دهن̌ یا واگردانه، جه اون  کئخودا خو مچه  
 .  بوˇعرق

خـو  . تقی پالو بشؤ مم.    بازون رخصی بکود 
 ˇتقی کلله گـرم بـو، گـرم    مم. دهنأ وازا کود 

تـا    شـش ̌  زن بعد̌ خوشحال بو کی ان.  گرم
. دس به جیب بـکـود  . دوختر ایته پسر باورده 

 پنش تومنی بیرون باورد، تـاودا         ̌ ایته کرچ 
 . دورونˇبند  سینهˇرخاص

دووارده .   یـأ لـوچـان بـزه        تقی     رخاص مم 
 ˇعـاشـور  ̌ خو دسأ بزه مشـت .   رخصی بکود 

 .یأ مچه
 : چی بخاند    میطورب
 یاوره اَ مرداکه بی

 هنوز بجارکارأ دره 
چی امـره          رخاص پوسته بشکته میطورب   

گلکا، جین  گلکا جین گأل، جین  جین:   بخاند
 . گأل

 

 مره رخصـی     ̌  آهنگ ̌    آخرپسی باباکرم 
آبـادي رخـتـه دکـود،               بشؤ قاسم .   بکود
 هـزار     ̌ نیـصـف  .   آبادي رخصی بکود  قاسم

شپـاسـی   .   بازي تومامأ بو    شب بوکی فوندوق  
 .تومامأ بو

 

گول  خـو زامـایـأ دوخـاده                کئخودا علی 
زاکأ تـی امـره        مادیانˇمی اَ سیفید:  بگؤفت

 .  لنگابدهˇتی زاك. خانه ببور به
یـأ      اما شیمـه سـالمـتـی      .   نخایه آقا جان    -   

 . یه لنگابد چی. خاییم
 .سیفید مادیان اؤقور آوره. ببور پسر -   
□ 

 

وانگردستی چـی؟ جـعـبـه امـره تـره               -   
 باوردیدي چی خاکی می سر دکونم؟

 !افتخاربکون. هیچی -   
 گوالز بکونم کی چی ببه؟ -   

 خـاك     ̌ کی تی زاي جه خـو آب    -   
 .خون فدأ شهید ببؤست. دفاع بکود

 ˇتو بشی، تی مار دق کـونـه، اون            -   
 .گیس سیفیدأ به، جه بس اَ رایأ فندره

پس چی وا ببه؟ من نشم، تو نشـی،           -   
 ˇاون نشه، کی وا بشه؟ کی وا جه اَ آب       

 خاك دفاع بکونه؟
جـنـگ   .   تو وا تی درسأ بـخـانـی پسـر             -   
 .خانمانی باورده بی
امأ دفاع کودن  .   اما کی شوروع نکودیم     -   

 .دریم
□ 

 

:  مار بگؤفت̌ وار مورخصی بامو بو، ان         اي
 . من طاقت نارم. بئس. ده نشو رسول

کـربـالیـأ    .   تو نانی اؤیا چی خبـره مـار       -   
جـبـهـه جـه کـربـال             .   بشتاوستی، نیدئـیـی   

 .کربالتره
 .خاب به اما چی؟ به اما رؤجایی نیه -   
 ایـمـام      ̌ پس به کی رؤجایه؟ کربـالي   -   

 ره گریه کونیم، امه سـر و جـانـأ              ̌ حوسین
 کـربـال جـا فـرار        ̌ ایران.   غش کونیم.  زنیم

 .کونیم، گیم به اما رؤجایی نیه
  

وار واخؤبا بؤسـتـیـدي کـی رسـول                    اي
 .دووارده بوشؤ جبهه

□ 
 

رسر بو کی خبر باوردید رسول شـهـیـد             مغَ
داوطـلـب   .    سـر ̌ خو پا مره بشو مین.   ببؤست
طـرف، دس بشـؤ             لنگ بشؤ اي.  ببؤست

هـمـه   .   هو کؤگا شـولـوغ دکـفـت    . طرف  اي
وار بـیـده       مم تقـی اي .   تقی خانه   بامویید مم 

زناي :    مار دوه طئوله طرف، بگؤفت     ̌ رسول
 . اورا چره دؤوي
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بـیـده زنـاي       .   سـر بشـؤ    دونبـال ˇتورأ بؤ اون 
 لنگابدأ خوشا دهه، گـریـه کـونـه،            ̌ رسول

 .یی ام چی ایجگره اون. ایجگره کشه
 ˇهئـی اون    .      مادیانأ جه طئوله بیرون باورد  

اونـأ  .   اونأ قوربان صدقه بشـؤ .  دؤر بچرخست 
 ˇایجگره امره گوفتی ان می رسول. خوشا دأ
 .ن گریه کودیدي ٰهمساده. لنگابده

یـی      نه جـنـازه     .   مأشر ببؤسته بو̌    صاراي
 .باوردیدي نه اؤستؤخانی

جه او روز به اَ طـرف، مـادیـانـأ کـار                  
. بـار ̌ زنی، نه درز      فنکشیدي، نه پیشکاول  

 .می رسول آویرأ بؤ:  مار گوفتیˇرسول
 کار ببؤسته بو مـادیـانـه فـارس        ̌    زناك

را اورا زیـاد نشـویـی         .   فـورس کـودن    . اَ
هچـیـن اي      .    خانه شب نئسایی   ̌ دوختران

 ˇرسـول :   گـوفـتـی   .   نفرا چوتؤ دونیا بگـزه    
 . خانه وا بشم به. لنگابد تنهایه

.  مار سکته بـکـود  ̌    تا ایمسال کی رسول   
تقی کی صؤب خاستـی       مم.   خانه  بکفت به 
 سر، مادیانأ آوردي صارا وسـط،  ̌ بشه کار 

ســتــی خــوج دارأ         ومــار     ̌ رســول.   د 
مـادیـانـأ    .    سـر  ̌ چارچنگالی آمویی ایـوان   

ارسـو  .   خوره غریبی خـانـدي      .   فندرستی
ام چـی      اون. فو زئی. فوکودي، آه کشئی 

 . تانˇفویی، جه دیل
ن  ˇ دوختر کی آمویی خو مـار      ̌  کوج ̌    اَ

یه مار؟  چی:   خانه، خانه کارا بکونه گوفتی   
 . هوا سرده.  سر نیشتئیˇباز کی ایوان

فقط ارسو .   چی نگؤفتی    مار هیچ  ̌    رسول
. تا ایمسال کی مار الأل بـؤسـت       .   فوکودي

 . جه کمربیجیر لحمأ بؤست
 مـانسـتـان     ̌ ام دونیا دگشته آدمان     تقی     مم

بعـضـی شـبـان        .   کم گب زئی  .   ببؤسته بو 
.  هزارشب انأ فخـوس گـیـفـتـی           ̌ نیصف

دولچه آبأ به .   دپرکستی جه خاب ویرشتی   
مـادیـانـأ    .   شویی طئوـلـه درون  .  سرأ کشئی 

 امره گـب  ̌ اون.   ناز دایی.   کشه کودي  بغل
. غـریـبـی خـانـدي        .   گریـه کـودي   .   زئی

 .سیگارکشئی
 

 پـئـر   ̌    دوختران کی بفأمستیدي، خوشان   
. جان دکفتیدي کی مادیانأ وا فدي قوروق   

. اَ مادیان امه مارأ جه اما فگیفت:   گؤفتیدي
.  گوشـه بـکـفـی      ̌ االن تی نوبته کی اوتاق    

 .لحمأ بی
هـرچـی پـور       .   تقی اول بـوتـراسـت          مم

دوختـران  .   بگؤفت اوشان کم بشتاوستیدي   
جور حالی بـکـودیـدي         مارأ اي̌ خوشان

 .کی آقاجان وا مادیانأ فده قوروق
نـتـانسـتـی     .   چی نگؤفت   مار هیچ  ̌    رسول
 .فو زئی. فقط ارسو فوکودي. گب بزنه

 

تقی مادیانأ کی فدأ قوروق، هر وقت            مم
مادیان هـؤیـا تـخـم         .   شویی اونأ سر زیی   

ه پابه   .   بخورد ما بو، تا او سیا      شکم اوساد، دِ
 .شب
□ 

 

 ˇتقی سر بامو مم.   ممد الفندأ اوساد       کاس
 .جور

.  فـیـدا  ̌ تقی؟ بمرد، تـی سـر   یه مم  چی  -   
ه، اي روز آیـه، اي روز شـه          نفس . داره دِ
یک ساعته هأیا نیشتـئـی،      .    مانستان ̌ آدمان

باغـیـرت مـال    .  سیکار کشی. جوم نخوري 
 .خو یادیگاریأ بنأ، بازون بمرد. بو
 ٰخانه چی خبر ببورم؟ انأ چوتؤ پـیلـه          به  -   

 کونم؟
چی تانستـی  .   چی نگؤفت ممد هیچ     کاس

.  گـردن    ̌ زاك    الفندأ تاودا مادیان  .   بگه
اون جـه خـو جـا       .    سرأ فکشه جیر  ̌ الفند

پا نکند، دس فندأ، هوتؤ خو    .   تکان نخورد 
 . مارأ نیگا بکود

 ˇتقی جه خوجا ویریشت، دسـمـال             مم
. حیوانأ خوشأ دا   .   مره خو ارسؤ پاکا کود   

خو سـرأ     .   صدقه بشؤ   قوربان.   کَشه گیفت 
یـابـویـأ    .    سرأ بگـیـفـت   ̌ الفند.   بیجیر تاودا 
. ده نیگا نکود حیوان ایه یا نایه   .   هأي دگاد 

پـیـش   .   دس فده یـا فـنـده      .  پا کَنه یا نکنه 
 .دکفت، را بشؤ

 

 1373زمستان 
 1386پاییز 

   

کی
گیل

نی 
ستا

ت دا
دبیا

ي ا
ژه 

وی
 

21 

  12  ادامه از صفحه 
 صدایا کی بشناوسته، هتؤ کی نیشته       ˇ زاك

بو، خو سرأ راستا کوده بیده ایتا زن خو              
 ˇسالمان، ایتا پیله سیا عینک بزه، خو سر   هم

بزه انه    عینک.  اونأ نشناخته .  پا ایسأ   جؤر به 
بازون .  م جواب بدأ     ا  سالم بوگؤفته، اون   

بزه    امرأ همکار بید؟ عینک    ˇوابرسه شما ان  
 ˇنه خانم ملکوتی، اما در دوران         :  بگؤفته

 . کالس بیم دانشگا هم
مامانی سارا نمیریم؟        :     زاي بگؤفته   

 !ریم مامان جان می: بزه بگؤفته عینک

.    زن خوره خو دونیا میان ایسأ بو                  
 مئن  ˇ سر ˇ فکر و خیاالن ان      ˇاوالرساالن

 ˇآب فوکوده سنگ  !  جوش و ویش کودي 
 نیگا تاودأ    ˇسر، بازون ویریشته ایتا سرد       

:  مئن؛ بگؤفته        ˇبزه صورت         عینک
 !خوداحافظ
یک عمر خورأ    :   مئن بگؤفته   ˇ   خو دیل 

تاأل گیفته؛ قصصه       امرأ تی   ˇالکی فکران 
امما، اما چی؟    ...  بنویشته، خاطره، شئر و     

 !هیچچی
 

  86رشت، اردیبهشت 

 
 

 



 

 شریرما جیجاکه ورزان
 مسعود پورهادي 

   ماشین مرأ را سر پیادأ گود، هوا هله                
باقایده رؤشنأ نبؤسته بو ویریشتم، تا ایتا              
چیی بخورم، کفش و کوال بکونم، روشنأ          

تا ماشین را     گاراژأ کی فارسم، هله اولی    .  بؤ
دنکفته بو، سوارأ بؤم، ده باقایده آفتاب             

 .جایا فتابسته بو همه
 ˇ عراده شؤن   ˇایتا اسب .  الخ بو      را سنگ 

اَ طرف او طرف         .  هنگدر پأنأ داشتی     
 . چککه بو روخان

کنارانأ چککه    روخان   ماقول زمات با      
رادبو مرأ یاد بامو      .  شؤن، تا بلتأ فارسئن     

جا رایأ  وؤوین        شر اي  ˇوار هه دؤر    اوي
چککأ ایتا      بزه بیم، اویأ کی روخان          

بازم .  پورد هویأ نهأ  .  پایی پورد نهأ بو      اي
جه أ  .  دفأ مانستأن نیارم پوردأ دوارم       اوي

 هنگدره، ترسانأ   ˇکؤل، تا اوکؤل، ایتا واز    
.  چک بیجیر أیم   ˇواز کونم، بجارکله لب   

 .نزدیک بو کونأجؤرأ بم، مرأ دارم
وارم بو،     مرز هو مرزه کی اوي       ˇ   بجار

تا .  ام دبو   سوار تازه بتاشته بو، پاماله         اي
 ˇ کؤل ˇ کالن ˇچوم کار کودي تا دار       

 توم، کله به کله       ˇکون، کؤله زئیی سبز    
مرزأ گوده بو بجار، اشانی الونیم ال میانی        

سوار ونشاسته نوبو،      ، بجار اوي   »الجو«
 .اشکل دبو؛ پوشخال

بزه،      آب دبو، چش          ˇ   الجؤم، کاس  
سته، نه اتو ورجینأ        )  خزه(گوزگالیک ود
 دیمه  ˇ آب بودوسته، مرزان     ˇبؤکوده تول 

 واش و ممنگ روبردأن        ˇام سگ   کناران
مانستان چوچاران      ˇ  اتو االن     .  دبو

 .بر نوبو بازي سیم جوخوس
رد     «   گوزگاکان   رد او اَ کودیدي، »  اي اَ

 . یم امویی ایتا لئشه مله
 جا، شأ   ˇچککه کؤل      جه هیا، هه روخان    

 باغ و   ˇ پوشت و رمش و دس      ˇخانه فاکون 
 .محوطه دار و خاأل دئن

ئن دوبارده کودأن دبید، راجأ کی     کرأچی
 :امون دبوم، ایتأ کرأ خاندي

 بجارأ واش بزه، من تورأ بؤم، تور
 یه شور ي نامناسب، مایی لقمه

 عزیزاهللا فادن می بازویأ زور
 بجار آبادأ به، دوشمند ببه کور

 جا دس   ˇ   واستی مرأ بیده بید کی خاندن       
بکشدي، جه دور بده بؤم ایتا خو کمرأ              
راستأ کوده، بعد کی بیجیر بامو، ده خاندن          

تان راستأ بؤییدي مرأ        صدا نامو، االن همه     
 :قایم گم. فندریدي

 . خودا قوت -   
بپا .  رامته لیسکه «:     ایتا دس تکان دهه گه     

 .مرأ پاستیم»  مئن دنکفیˇ روتˇبجار

 لوب   ˇ   هله خانه پوشتأ فانرسه، سگ          
 :کؤگایأ خو سر بنأ، قایم دوخادم

 .ام خانه، تی سگأ دود، شناس صاب -   
، فاکون                ایپچه نبؤ ایتأ کوچی رئی   ˇ 

 : پایه ور اشکارأ بؤ، زهار بزه پوشت، رمش
سته -    ویه نترس بیا، سگ د . 

دفأ خاستی مرأ یاد       یه کی اوي       رئی هونی 
دودأ -اجار.  پایی پوردأ دوارم    بده چوتؤ اي  

دوارستم، رئی سالم بگؤفت، علیکأ گیفتم،       
 :واورسم

 شان نئیساییدي؟ˇتی پئر -   
تان بجارسر دریدي، خانه       همه«:     بگوفت

ز من، من خانه          هی برپایم، می    کی نئسا ج
برارم را سر، بلتأ چاکودأن دره کی ماالن           

اگر راجأ بامو بی،     .  دنکفید بجارکأل بچرید  
 ».تو بیا بوجؤر، االن دوخانم بایه. اونأ دئی
 » .نه دونخان، من شم هویا«:    بگوفتم

 

سته بو،           ˇ الفند دار      ˇ   سگ وکونأ د 
 خوك بو، خو      ˇبیالوارث سگ نبو، کل     

الفندفارس فرنه کشئیی امویی جلوب، الب      
خاستی مرأ واچره، می پوشت تانا شه بزه            

پا ایسأ بو، رئک می ترسأ   مو بهˇبو، می جان
 :بیده، رو دکود سگأ بگوفت

 »ا.ف.خفأ بو ملعون، خ«   
 جا دکفت بئسا مرأ       ˇ   سگ، الب کودن   

بی خئره  .  فندرستن و خو دومأ پرکانئن      
- جا البیل فووؤستی زیبیل     ˇ کیتل ˇکبچ

 ˇزیبیل، ترسانأ فاکونأ وئر بزئم، چاچک      
رئک .  ور بئسام  وئدیرأ کردخاله دگادم      

 :بگوفت
 »ره واغوزم آب خاییدي، فدید شمه«   

خایم بدینم تانم، یا کی      .  نأ«:     بگوفتم  
 »! مانسان وئدیرأ چا دگانمˇوار اوي

   وئدیره کردخاله چکه جا جویشته بو،        
تا بایم اونأ دوبارده بگیرم آب دبو تا هبه           
سر، بازون غولطه بخورد بوشو چا                 

 .جولفانی
بازون هه رئک      .     کردخاله فانرسئی  

چنگکأ اوساد چا میان دگاد، ایبچه               
مرأ پاستیم  .  وامخت، وئدیرأ بیرون بآرد     

نیصفه .  دفأ کردخاله جا جنویزه     کی ده اي  
 سر اي پئم آبأ دپاچئم        ˇواغوشتم، چاچک 

 تفأ، بعد را دکفتم خانه                  ˇمی دیم   
رئک بئسا   .   رامتأ پیشأ شؤن       ˇسامانˇسر

 ˇرئک.  هولی کودن -کیشکا زاکانأ هولی   
برار، می رفاق، او دوردوران فچم                   
ویریزکودأن دبو، خو سرم ایتأ حصیري            

 ˇخانئک   کوال لبه قوران     ˇکوال بنأ بو، ان     
ستأ بؤستیˇبال ومانسان واز و د  . 

تامأزه را دکفتم، خاستیم أنأ ناغافل دگانم،         
 . جه پوشت کشأ زنم

   پور ده باخی نبو فارسم کی ایوارکی خو         
کمرأ راستأ کونه واگرده، بلگی خاستی خو       

 گردستنأ صارا میانی بدینه یا کی می          ˇبرار
ناشناس بو أنأ بخورده بو؛ هرچی بو، باعث          

 ˇاي جوفت کاس   .  ببو چوم به چومأ شیم      
ال قاقابؤ     میجه البه  ˇچوم کوال پره جیر، بور     

 . مرأ فندیرستی
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بینه توك تیجأ بؤ، رمشأ           ˇتا گرد     چن   
 سر  ˇدخشارده نهأ بو، اي دسته ویریس گیل      

 پورد افتاب   ˇفجه بو، بلته او دس، ایتا اسب        
 .جیري ابدو کشئیدي

 »تو کورا جا بامویی؟«:    گه
 رو   ˇمجی بکودم تی پیش         هجی«:     گم

 ».ظاهرأ بؤم
 ˇکسأ کشأ زنیم، ان          دازأ اگانه آیه کس     

 : لؤ خوشأ دم، گمˇگردن
 جا کی ˇتکاتکا رایأ وئر بزئم، بجارسران«   

 ».دفا بامو بیم، جه او را باموم اوي
 .ترأ هنده یاد بو -   
 !کس نیم دانی کی جخترأ دئنی -   
 !سگ ترأ نگیفت؟ -   
سته بو -    ود. 
 ...فکر نکودیم اراده -   

 :   خو حرفأ بخورد، بگؤفت
 .بیا بنیشین بدینیم چی خبره. وأ بدن -   

 مانسان   ˇ   بنیشتم، بنیشت،هوتؤ، هو وقتان      
 سر نیشتی، دونه زانو      ˇان  کی دانشگاه سبزه  

کشأ زه، چانأ دسان و زانو سر دخشارده،             
. پیچا چومانأ کاسأ گوده، زالش باورده            

تا جا، بگؤفتم؛     واورسه ایتا ایتا، ایتا جا، اوي      
هنده، باز دوبارده، تا کی فارسم ایا کی              

 »یان اَباور بزئدي خیلی«: بگوفتم
 پس تو چی رافا ایسایی؟ -   
 .تی رافا -   
 .می آب هیا فوخؤره -   
 مگر نیشتاوي ورجینأ صدایأ؟ -   

 .روبردأن درهکوگایأ . چره -   
 !خاب پس چی گی؟ -   
ترسم، ترسم دورأ بم، توقایی مرأ               -   

تازه .  فأنرسأ به   جخترأ شه، یا دئرأ به، ده دس      
 تورأ نبم به کو و کند نزنم،               بئن اگه هه 

 .کالچ می سر قوپپه ننه
 یأنی هرکی شه، اتو به؟ -   
من ایتا نتانم . نانم، من مرأ گم... یا هرکی  -   

 جا می دسأ گرم دگانم، یا        ˇ آتش ول  ˇدور
تی واسی،       تی  ˇ الوچه داران    ˇکی سورخ  

سري  هف کو هف دریا او طرف بنیشم گاره 
 .بخانم

 ایسأن ایرزه؟ -   
مگر هزار دفأ موشتأ تاب ندأ بیم هوا              -   

 :میان نخانده بیم
 گر مرد رهی میان خون باید رفت
 . از پاي فتاده سرنگون باید رفت

 

تا فوکونید   .  خون کی خؤبه    «:     بگؤفتم
 امرأ فوکونیدي،    ˇخیلی چیزان دیگرم هون    

ام کرأ فپختأن دریدي، هه             کورم کالچ  
توتتَرج ایگادأن دریدي، روستومأ پأختأ           

 سینه خاله سر    ˇکودیدي، بعد بئساییدي اون   
 ». یادگاري بگیفتديˇعسک

 نقل ویشتر خوش     ˇمرأ سیاوش «:     بگوفت
ویریشته، دازأ اوساد، ایتا پایه کونأ بنأ       »    .ایه

 .بکود تیجأ کودن
 

تا     نقاشی یاد دکفتم کی چن          ˇ   سیاوش
ورزأیأ فاکشئن دبید، ولی        قولدور ایتا کله   

همیشک هتو  .  نتانستیدي اونأ جه جا بکأنید      
امما .  یه داشتی   قوچی   کلله ˇن  هٰ ورز ˇکل.  بو
یأم،   ، خو جیجاکی   جیجایهدفأ معلوم بو       اي
 .تومی ال واپوشانئی تام

مگه اون نوشؤ    .  خؤب سیاوش «:     بگؤفتم
ام خو     جا دنوارست؟ آخرسري    ˇ ول ˇآتش

 » تونورأ؟ˇخونأ دنپاشانه چایان
ولی من نانم    .  دانم.  چره بوشؤ «:     بگؤفت

ی درد انه کی ایتا شک      مگارأ با باشنم؟کو   
 ˇاول با ان   .   برنوخأ مانه   ˇدره می جان، اج    

 هٰبا دوبارده بنیشینم شاهنام    .   بعد طمأ بیگانم، 
 نیگا ˇسوار نه روستم از سر نو بخانم، ولی اي

جا، بلگی اوشانی نیگا جا کی روستم و              
اسفندیار و کیکاووس و خیلی ده جه اَ               

 دس و پا جیري دمخته به            ˇکسان  پیله  پیله
شان     نقل بنویشته نبؤ، تا اشانأ          ˇبوییدي و اَ

اسا هرچی  .  بخور نیم -نیاجم، ایا جا جونبور   
 » . فداˇتی سر. خایه ببه، ببه

 .    دوبارده بنأ گوده پایانأ تاشتن
 

کا شؤن    شله     سهراب خو پالؤ داشتی، شل     
 پاماله  ˇ سر خون   ˇ پوشت ˇدبو، هوتؤ هون   
کرأچی دوبارده کرأ    .   سر ˇدبو بجارمرزان 

 :خاندي
 غریبی سخت مرا دلگیر دارد«

 فلک در گردنم زنجیر دارد
 فلک از گردنم زنجیر بردار

گیر     غریبی خاك دامن      
 ».دارد

ایته جه ا ساالن. رشت  

 4  ادامه از صفحه 
 

 l  از سال 1386، مرداد و شهریور 95در شماره ،
از »   کاس مار« ، داستانی به نام 20شانزدهم، ص   

پسی و در همین شماره    جمال رافت به گویش بیه    
از هـادي    »  زنگ آؤ«، داستانی به نام 24در ص  

 .پیشی به چاپ رسید دوست به گویش بیه غالم
   l  از سـال      1386، مهـر و آبـان         96در شماره ،

از »   قـرنـطـیـنـه     « ، داستانی به نام   26شانزدهم، ص  
پسی و در همـیـن       رضا بشردوست به گویش بیه      علی

از سـارا    »   غـریـبـه   « ، داستانی به نام 29شماره، ص  
 پسی، ثابت به گویش بیه

   l  از سال شانزدهم، 86، آذر و دي 97در شماره ،
و در هـمـیـن      »   کیشکرت« ، داستانی به نام 26ص  

گـاو  « ، داستان دیگـري بـه نـام          27شماره در ص  
، هردو از مسعود پورهادي و بـه گـویـش            » گوواله

، 28در همین شـمـاره، ص       .   پسی به چاپ رسید     بیه
تک دخوشتـه  « دوست به نام    داستانی از هادي غالم   

 . پیشی به چاپ رسید به گویش بیه» گؤ
 

   l    23و   22هاي فوق در شماره    عالوه بر داستان ،
اي    ، ترجمه24، از سال سوم، ص 1373تیر و مرداد  

اثـر  »   پیچا، نسبر، سـتـاره    « از داستان خارجی به نام      
تی پـریـزاد،      تی-ي عزیز   لوئیجی پیراندللو، با ترجمه   

 .پسی به چاپ رسید به گویش بیه
   l   از سـال      1375، بهمن و اسفند   39در شماره ،

 ،»ورزا کوله«ي  نامه ، نمایش30پنجم، ص 
   l  از سـال  1376، خرداد و تیر 43و 42در شماره ،

 ،»دفینه«ي  نامه ، نمایش36ششم،  ص 

   l  از سال 1376، مرداد و شهریور 44در شماره ،
 ،»)1(عرضحال«ي  نامه ، نمایش30ششم، ص 

   l  از سـال      1376، آبان و آذر       45در شماره ،
 ،»)2(عرضحال«ي  نامه ، نمایش38ششم ، ص 

   l   از سـال      1377، تیر و مرداد 48و در شماره ،
از زنـده  »   بالماسکه« ي  نامه ، نمایش30ششم، ص  

پسی بـه چـاپ        یاد فرهنگ توحیدي به گویش بیه     
 .رسید

   l  از سـال    1376، مرداد و شهریور 44در شماره ،
 ،»تا گاره سه«ي  نامه ، فیلم37ششم، ص 

   l  از   1377، فروردین واردیبهشت 47در شماره ،
او شب کی ماه تغه « ي  نامه ، فیلم26سال ششم، ص   

 ،»گیر بوکود
   l     از سـال      1381، مهر و آبـان    68و در شماره ،

از »   ایتـا کـول آواز      « ي  نامه ، فیلم30یازدهم، ص   
پسی به چـاپ   مسعود پورهادي خمامی به گویش بیه  

 .رسید

   

کی
گیل

نی 
ستا

ت دا
دبیا

ي ا
ژه 

وی
 

23 

 



 

شئالˇپورپور  
دوست هادي غالم   

پوشته دیـوار  .    هیتؤ نیشته بؤم سیکار به دس 
بزه، مئبه فیکرأ شؤ بوم که چوتؤ ببؤ مو ایـتـؤ    

اي پیـألیـی   !   اي بالسزا می سر بمأ! پا ببؤم  بی
واخـاه     چوتؤ ببؤ مـو بـی      !   کوال می سر بنأن 

مو !   راسسی چوتؤ ببؤ؟!   یه  بباختم می زندگی  
 خرسـه مـؤنـس،       ̌  علف ̌ که پول، مئبه عین   

!  ریـفـا؟  ˇچوتؤ ببؤ که اَلؤن ایسأم خدا مرگ 
تا ! موردأ  صاحبˇ اي دیلˇمو دؤنم همه سر 

 میئـن جـوره، مـأ        ̌ بدئن می کار و بار بازار   
 شأل، بپوته خربوزأ دؤرأ      ̌ دؤرا گودن، عین  

 .کونی
مـوردأ      صـاحـب  ̌ عقألن، می دیل   بی ̌    من

 ˇ میئن؛ هرکه مأ رو بـزه، اون     ̌ بنأم می دس  
ایـنـه چـک      .    باله بئیتـم   ̌ رؤ زمین نزئم، اون   

بکش، اونه چک بکش، ضامن ببو، سـفـتـه           
دفأ بدئم کُللی قرض و قول جـؤر       بدي، یک 

تو نگو همه واساز بئوده بـؤن مـی           .   ردمٲب
ن ٲ پیـر ̌ از می تن! خبر رن، مو بیٲپئره در ب 

 .بگیر بشو تا بیگؤنه
  

 سر، مئبـه  ̌  خؤنه ایوؤن  ̌    هیتؤ نیشته بؤم پئر   
ري مـی زنـأك       ٲدف   فیکرأ شؤ بوم، یـک     

مـی  »   ! چن هیزار شئال دره ائره گـه    « :   بئوته
 ˇحواز بشؤ بیرین تاریکی میئن، چایی باغؤن  

 پـورأ بـؤ       ̌ تر، بـاغـؤن     ن اوش ٲمیئن، اننئیک 

 میئن؛ اورأجی اَلؤن شئـالـؤن   ̌ تیف و تَموش  
اؤو «  کینه زمین بزئن، ˇبیرین بمأن، خوشؤن 

أجی یکدیگره دخؤن درن تـا کسـنـأ           » اؤو
 . میئنˇن محللٲجی را دك

 

تـو نـدؤنسـی آدم        !   پسـر « :      اقوجؤن بئوته 
 ˇ حرفه گوش بکونی، کـئـنـه گـی          ̌ گیگال

 »!چاله میئن؟
ن ایسنـی  ٲزاك جؤن، تون« :      می مأر بئوته  

کینه تـی چـکـره مـیـئـن              ایسنی، تی تومؤن 
دکئنه، بعدن انی گونی فنده، فولؤنـه؟ الـؤن          

 »!بمأي ائره چی بکونی؟
جؤر فوکونـی  ! چی تینسم بکونم؟«:     بئوتم

سیبیله، جیر فوکونی ریش، هـمـان قـوم و             
یه اقوجؤن؟ بخـالـه    اصلن دؤنی چی.  خویش

هوتؤ بئیسأم اونه نـیـا گـودم،        !   مأ آل بئیته بو   
 »!آخه آدمأن اینقذه شئاله مؤنه؟

آدمـأن  « :   خندأ جی بئوته      می زنأك، غصه  
 ˇجور آدمـؤن، ایشـؤن       سگ ببی، دکأي اي   
 »!گوشته بجؤیی
 »!فقط بئوته حق با تؤ«:    بئوتم
مـی  !   حق با تو مئبه کـوال بـونـه؟       « :      بئوتم

چکؤنه بفورتی، مأ بدبـخـتـا گـودي، الـؤن             
صأحبه جواوه   بی̌ اي دیل!   گونی چی؟ تازه  

 »!چی دئنی که اونه گول بزئی؟
 

 ˇبـعـضـی آدمـؤن عـیـن          « :      اَقوجؤن بئوته 
ئبه فـایـدأن، نـه         یه مؤنن، نه باغ      گی ̌ خوك
 »!الؤن تی حوازه خوروم جیمأ کون. بیجاره

 ˇشـؤنـأن، عـیـن         بـعـضـی   « :      می مأر بئوته  
 دیمه موچچی زه   ̌ کشکرته مؤنن، نه ایشؤن 

 »!نٲ گوشته خورده شˇنه، نه ایشؤنٲش
 

!  داده ایشتؤنی؟̌ شئالؤن«:    می زنأك بئوته 
 »!خدا جؤن! چن هیزار شئال دره ائره گه

 ˇشئال، شئال، همه جا دره پورپور« :      بئوتم
 »!شئال

 ، الجؤن1376زمسسؤن 

   

کی
گیل

نی 
ستا

ت دا
دبیا

ي ا
ژه 

وی
 

24 

 سمیرا بزرگی  دیوار
 ˇخالی تختأ بیده پسی، خودمه تاودأم اون      

می دستانأ واکودم و می تن و بـدنـأ تـا        .  سر
 ˇجایی کی تانستم دکشئم کی مـی تـخـت           

تـران هـمـیـشـک گـوفـتـم                پیش.   قواره ببه 
ایـتـا   .    زمات سه تا تخت جاهاز برم      ̌ ازدواج

: مـره واپـرسـه بـو        .   دو نفره و دو تا اي نفره      
اي نـفـر خـوسـه       !   چره سه تا؟ دو تا وسسه « 

 .و بازون خنده بوکوده بو» دونفره سر
دونفره .   من فیکر کونم اصلن خنده نأشتی 

تخت، عروسی نماد و عالمته؛ نـمـادانـأ نـوا            
 جـا    ̌ حتتا اگر او نماد و عالمـت .   دیمه نهأن 
اشانا .    شینه̌ دونفره تخت، دونفر.  مره بد بأیه 

 .وخت نگوفتم هی. او زمات نگوفتم
 مانستـن، سـه تـخـتـه          ˇمی باخی نظریات 

 !جهازم نبؤست
 

ر مـی دیـل خـایـه           می دیل خاستی هرقَد
 ˇدفأ بخؤردم اون   اي.   غلت بزنم کی نبؤستی 

 .شانه دیوارأ کی والنشته تکان بخؤرم
 

چندي می دیل خاستی، هسا کی می بالـه       
وازأ کونم، دوواره مـی دس بـخـوري او               

 .دیوار بگوفته بو شؤن دره مأموریت. دیواره
تا پؤشته پوست و گوشت و خـاش،            اَ اي 

دونفره تخـت ده زیـادي        !   یه  چندي مسخره 
 .نفره تخت نأشتم و اصلن نخاستم پیال بو، اي

بگوفته بـو    .   می دیل شانه و دیوار خاستی     
 راس گوفتی؟. مازوخیسم داري
رو بخوفتم  مرو    .   غلت بزئم .   د مـدووارده د

تـا      جـیـر، اي    ̌ می دسأ ببردم تخت.   بخوفتم
 مانستن کـی مـی     ̌ تران پیش.   کیتاب اوسادم 

تا    جیري اي  ̌ نفره بو، همیشک اون     تخت اي 

ن آشنـا  ٰ کلمه.   کیتابأ ورق بزئم.   کیتاب نهأ بو 
. ن مـره حـالـی نـبـؤسـتـیـدي              ٰ   بید و جومله  

 جـا    ̌ کی بامؤ بی و کیتـابـا مـی دس             کاش
 .فگیفتی

 

ستم و چوم بدؤختم می جولؤیـأ     وکیتابا د .
 مـیـزأ؛ حصـیـري         ̌  فندرستم و آرایش   ٰآینه

 ره بـنـأ بـوم        ̌ سطأل بیدئم کی آت وآشغال   
 ˇمـی چـومـان     .   کیتابأ وازأ کـودم .    جیر ̌ میز

. ن جـومـب نـخـوردیـد        ٰ  جولؤ، غریبه جومله  
سطـل  .  واگردستم و کاالکال سطله فندرستم 

تا نصـفـه فـچـالسـتـه کـاغـذي               !   نه.   پور بو 
 . جا پور بوˇدسماالن

تا هسا  .   مره ماتأ زه؟ مره برق بگیفته؟ نأنم      
رو .   می دیمأ واگردانـئـم    .   مره برق نگیفته بو   

 .باال بخوفتم و کیتابأ تا به آخر بخاندم



 نوستالژي فرهنگ بومی 

 کامیار چایچی

ي جـهـانـی شـدن،            ست که در پـدیـده         طبیعی
هـا رنـگ و روي            فرهنگ فرهنگ بومی و خرده  

این یک تاکتیک یا امـر    .   بازند خود را باخته و می    
سـت کـه      نگاري از فرایندي نیست، بلکه یک واقع  

المللی، حجم وسـیـع    به دلیل گسترش مناسبات بین   
هـاي عـظـیـم          مبادالت اطالعات، وجود شبـکـه     

مـوجـبـات چـنـیـن         . . .   اي و     مخابراتی وماهـواره  
ي اجتماع پـدیـد      تغییرات گسترده اي را در ذائقه 

 . می آورد
   البته این به معناي زوال فرهنگ  نیست، بـلـکـه     

اي در فـرهـنـگ حـاکـم             فرهنگ بومی و منطقه   
هـاي     هضم می شود و آن نیز در مقابله با فرهنگ       

شـود تـا پـس از             قدرتمندتر جهانی بلعیده مـی     
» نظم نـویـن جـهـانـی         « تکامل آن چیزي به نام      

 . پدید آید
رو هستیم مخـتـص    اي که ما با آن روبه     اما مساله 
هـا     هاي  پیش از مطرح شدن جنگ تـمـدن      دوره

بوده است و پیدایش آن به دوران اجداد ساموئـل          
تـریـن مـجـادالت          ابـتـدایـی   .   هانتیگون می رسد  

عـام     هـا و قـتـل        فرهنگی در تاریخ با لشکرکشی   
مردم مناطق و نژادها و نابودي مراکز فرهـنـگ و      

گزینی فرهنـگ     هاي نژاد مورد هجوم و جاي       آیین
تـر    هاي بزرگ   مهاجم همراه بوده است و درعرصه     

توان کشورهاي مستعمره را      آمیزتر، می   و مسالمت 
 .اي ذکر نمود با چنین مشخصات مشابه

ي  تضعیف  فرهـنـگ و      هاي بعد، شیوه    در دوره 
تکثر نژاد و فرهنگ  در ملـل  . ها  تغییر کرد  قومیت

چندقومیتی، حاکمیت را به آن واداشـت کـه بـا              
هـاي     مرجع ومکمل شمردن آیین خود، فرهـنـگ       

ي دوم تـنـزل داده و بـا                 اي را به درجـه       منطقه
هاي فـرهـنـگـی، آن را          یونیفورمیزه کردن عرصه 
 .ي خود در آورد تضعیف وتحت سیطره

   یونیفورمیزه کردن، تنها به شـکـل و شـمـایـل               
هـاي     ي عـرصـه       این تفکر همه .   شود  محدود نمی 

پـارچـه وغـالـب         مختلف خود و غیر خود را یک      
هـاي گـذشـتـه را            ي بدعـت  البته همه.   خواهد  می
امـا ایـن     .   توان به چنین تفکري محدود کنیـم        نمی

هـا بـه طـور ذاتـی             یک حقیقت است که قدرت    

چنین میلی را در خود دارند و تهاجم فرهنگـی را        
 .دانند یکی از ابزارهاي حاکمیتی می

ي فرهنگ تنهـا بـه ایـن            نگاه حاکمیتی به مقوله   
تاریخ نشان داده اسـت کـه     . شود مساله منتهی نمی 

اي    هـا مسـالـه        تنوع فرهنگی، بـراي حـکـومـت        

هـاي     ها و بـانـگ   زا و یکی از دالیل قیام     حساسیت
 .طلبی بوده است جدایی

   پیش از انقالب  تضعیـف فـرهـنـگ بـومـی و                 
اي یکی از قوانین نانوشته  امـا مـهـم نـظـام                  منطقه

شد و تـوجـیـه آن،           آموزشی کشور محسوب می   
حفظ یکپارچگی و تمامیت ارزي کشـورعـنـوان          

در این فرایند بود کـه پـرداخـتـن بـه              .   گشت  می
فولکلور محلی و بومی، مقابله با تجددخـواهـی و           
ترویج خرافه و حتا تهدیدي علیه امـنـیـت مـلـی               

در حالی کـه حـاکـمـیـت           .   شده است   قلمداد می 
هـاي      رعیتی را با جشن     چنان آیین ارباب    مستبد هم 

 .داد ساله اشاعه می2500
هـاي        انقالب و پـس از آن جـنـگ و سـال                  

ي بـزرگـی        دهی و بعد هم سازندگی، وقفه      سامان
در احیاي فرهنگ بومی ایجـاد کـرد و غـفـلـت             

کـم مـوجـب         نهادهاي فرهنگی کشـور، دسـت       

 .فراموشی آن براي نسل جدید شد
ي فرهنگی در دوران خاتمـی،      با باز شدن عرصه 

چه در وزارت و     ( رئیس جمهور سابق کشورمان     
احیاي فرهنگ بومی و   )   چه در ریاست جمهوري 

ي آن با اهداف عـلـمـی     ضرورت تقویت و توسعه  
هـاي     مورد توجه ویژه قرار گرفـت و حـرکـت           

 . خودجوش فرهنگی نیز قوت یافت
   اما لزوما  تنها راه  احیاي فرهنگ بومی دسـت            
. یازیدن به هر چیزي براي مطرح کردن آن نـبـود   

به طور یقین بیان طبیعی واژگان گیلکی حـتـا بـا             
توانسـت مـجـذوبـیـت         ترین وقت ممکن، می  کم

هـاي     بیشتري براي مخاطب داشته باشد تا سریـال    
آسیـبـی   .   کمدي هزار و یک شب سیماي  گیالن    

هاست فرهنگ گیلـکـی را بـا طـنـز و                  که سال 
هاي استان و کشـور       تمسخر و ولنگاري در رسانه    

رسم غلطی کـه از دیـربـاز           .   معرفی کرده است  
چنان باقی مانده و موجبـات طـرد آن را از                 هم
 .رونده پدید آورده است ي پیش جامعه

   این نوستالژي فرهنگ بـومـی گـیـالن بـراي              
ست که زبان گیلکی را در میـان دیـالـوگ        نسلی

هـا و       خـرد سـریـال        کاراکترهاي خنگ و بـی     
کـه از       تئاترهاي طنز یافته اسـت و ضـمـن آن             

ي    خواندن داستان گیلکی عـاجـز اسـت، تـرانـه            
آنـجـلـسـی        گیلکی را با ساز و آوازهـاي لـوس          

شناسد و از فرهنگ بومی یک کاله پشـمـی و       می
 .داند دار می دامن چین

 

   اکنون که به ظاهر احیاي فرهنگ بومی  دیـگـر         
هـاي     جزء خطوط قرمز نیست، اما کمیت فعالیـت       

وار اسـت،   جدي در این عرصه بسیار کم و  فانوس  
شاید وقت آن رسیده که اهالی فـرهـنـگ اسـتـان            
زنگ خطر فراموشی فـرهـنـگ بـومـی را بـراي               

تر بـه     مواجهه با موج جدید جهانی شدن، مسئوالنه      
اندیشی کنند و از      اش چاره صدا در آورند و براي   

تصـمـیـمـی کـه        .   هجو و هزل موجود  بـکـاهـنـد         
تواند با هدف تقویت فردیت در اجتماع، رابطه         می

رو را بـا فـرهـنـگ            ي نسل جدید و پیش      و وظیفه 
 .بومی آشکار سازد
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اي یکی از قوانین نانوشته  اما مهم نظام آمـوزشـی         پیش از انقالب تضعیف فرهنگ بومی و منطقه       
در این فرایند بود .   شد کشور محسوب و توجیه آن، حفظ یکپارچگی و تمامیت ارزي کشورعنوان می 

که پرداختن به فولکلور محلی و بومی، مقابله با تجددخواهی و ترویج خرافه و حتا تهدیدي عـلـیـه                   
رعـیـتـی را بـا          چنان آیین ارباب در حالی که حاکمیت مستبد هم. شده است امنیت ملی قلمداد می 

 .داد ساله اشاعه می 2500هاي  جشن

 

 



وگو پـیـرامـون       شک براي گفت    بی
تـر از کسـی کـه داراي               زبان گیلکی مناسبـت   

مدرك کارشناسی زبان و ادبـیـات انـگـلـیـسـی               
شناسی از دانشگاه تهران و  وکارشناسی ارشد زبان

شناسی اجتماعی از دانشگـاه لـنـدن         دکتراي زبان 
به ویژه اگر .   توان  یافت باشد، نمی)   1354سال ( 

تـر     این شخص، الهیجانی و گیلک باشد و جالب   
هاي اجتماعی  بررسی جنبه«اش  که تز دکتراي  آن

 . باشد» ها و فرهنگی زبان
، ) 1323هجدهم دي ماه :تولد(   نادر جهانگیري  

 به ایران بازگشت و 1359که در سال  پس از این  
شـنـاسـی دانشـگـاه           به عنوان استادیار گروه زبان    

فردوسی مشهد مشغول به کار شد، بار دیگـر در           
طی یک سال در دانشـگـاه       67و   66هاي   سا ل 

. برکلی امریکا به تحقیق و تـدریـس پـرداخـت             

میالدي به دعوت   2002تا  1999چنین از سال   هم
ي مطالعات خارجی دانشگـاه تـوکـیـو،            دانشکده

شناسی در این دانشگاه، در      عالوه بر تدریس زبان   
در . شناسی هم تدریس نمود بخش مطالعات ایران

ي    همین مدت بود که ضمن تدریس در موسسـه        
تحقیقات افریقا و آسیا در ژاپن، کتاب سه جلدي     

را بـه    »   ي گیلکی الهیجانی   نامه  گویش و لغت  « 
 .ي همین موسسه چاپ و منتشر نمود وسیله

شناسی بریتانیاي کبیر و     عضویت در انجمن زبان
شناسی امریکا و نیز معرفی ایشـان بـه      انجمن زبان 

عنوان یکی از نخبگان جهان از کشور ایـران در        
میـالدي و      1998 سال ?Who is whoکتاب  

نیز عضویت در آکادمی علوم نیویورك، در کنار 
، » آواشناسی اکوستیـک « آثاري از وي از جمله      

زبـان، بـازتـاب      « و   )   ترجـمـه  (» ي زبان فلسفه« 
بـاعـث شـد کـه در           »   زمان، فرهنگ و اندیشـه    

خورشیدي، در شـهـر نـوشـهـر،            1386تابستان  
وگو پیرامون زبـان    میهمان ایشان شویم و به گفت     

 .و زبان گیلکی بپردازیم
 

   شاید این نخـسـتـیـن بـاري بـاشـد کـه یـک                    
وگویی مـفـصـل بـه بـحـث            شناس در گفت   زبان

کـه     پردازد، به ویـژه آن    پیرامون زبان گیلکی می  
شناسی مدرن وارد  دکتر جهانگیري از موضع زبان

هـایـی    شود که در نهایت به بیان دیدگاه        بحثی می 
جا که در بـحـث      به ویژه آن.   شود  جدید ختم می  

، اصل ایـن    » زبان یا لهجه بودن گیلکی« ي   کهنه
 !نمایاند اعتبار می پرسش را بی

ي فارسی و خـالـصـه        خوانید، ترجمه   چه می      آن
وگوي چهار ساعته به زبـان     اي از یک گفت    شده

 .   ست گیلکی با دکتر نادر جهانگیري
 

 
 گفتگو با نادرجهانگیري

، زبان گیلکی
ي  در بوته

 شناسی زبان

 اشاره
 نیما فرید مجتهدي -امین حسن پور: گفتگو 
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شناسی چیست؟ تعریف شما از زبان 
هاي    ي کتاب     ترین تعریفی که در همه               عام

شود،   شناسی به دست داده می        مقدماتی براي زبان   
این بررسی به طور سنتی      .  بررسی علمی زبان است    

یکی سطح به اصطالح    .  گیرد  در دو سطح انجام می    
صوري که با کالم یا صورت نوشتاري کالم سر و             

آید   کار دارد که همین گفتار و نوشتار به دست می          
طور در    همین.  و این در سطوح آوایی  زبان است          

سطح واجی که در واقع آواهایی هستند که یک             
اگر بخواهیم  .  هاي تمایزدهنده دارند    تعداد مشخصه 

به صورت عام و غیرفنی صحبت بکنیم، چیزي شبیه          
گیرند و واحد     ها در کنار هم قرار می        این واج .  الفبا

پس .  سازند که به صورت واژه است       تر را می    بزرگ
در تحلیل صوري، یک سطح آوایی است، یک             
سطح دیگر که صورت انتزاعی هم دارد سطح               

شناسی از آن      ي واج   واجی است، که در حوزه       
واژه   و سطح سوم سطح ساخت      .  شود  صحبت می 

که در دستورنویسی سنتی به صرف مشهور          .  است
که یک واژه چه جور ترکیباتی            یعنی این .  است

وندها،    وندها و پس       دارد، مثل پیشوندها و میان        
هاي اشتقاقی و تصریفی و در کل یعنی                صورت

براي .  پذیرد  عملیاتی که در درون واژه صورت می       
اي شخص اول به       مثال فرض کنید، وقتی در جمله      

ي فعلی در     ، شناسه »من«گویید    برید و می    کار می 
م«  اخر باید    ها و اتفاقاتی که در        این واژه .  باشد»  َ

در کنار  )  واژه  ساخت(گیرد    درون واژه صورت می   
سازند که    تر را می    گیرند و واحد بزرگ     هم قرار می  
 .جمله است

   کل این قضایا که خدمت شما عرض کردم،               
ها و کالم است که یک طرف          تحلیل صورت نشانه  

شناسی است و طرف دیگر، معنا قرار           ي زبان   قضیه

در واقع استنتاج و دریافت انسان        .  دارد
ي   از جهان بیرون به صورت یک تجربه       

دهد که آن     حسی، مفهومی را شکل می    
براي مثال این هیبتی که     .  نامیم  را معنا می  

بینیم را از غیر خودش       االن از پنجره می   
دهیم و از آن تصویري به              تمییز می  

بریم   ي حواس به حافظه می       کمک همه 
. که همان مفهوم یا معناي درخت است       

ي درخت    آن وقت بر این مفهوم نشانه       
 .گذاریم می

   کند؟ ي صوري پیدا می که بعد جنبه 
بنابراین این   .  کند   ي صوري پیدا می            بله، جنبه  

ست در دو بخش مفاهیم و   شناسی تعریف سنتی زبان 
 .ها نشانه

هاي زبانی از دوران هند باستان و                   در بررسی  
شناسان هندي وبعدها در یونان و بعدها در                زبان

شناسان عرب و ایرانی که   هاي اسالمی، زبان  سرزمین
زبان را در تمام سطوح بررسی کردند، همیشه از              

شناسی   در زبان .  جهت صورت، کالم مطرح بود       
ي نود و قرن       ي دوم دهه     مدرن که مربوط به نیمه     
شناسی به این سمت تمایل       بیست و یکم است، زبان    

هاي   هاي غیر کالمی را هم جزء نشانه         دارد که نشانه  
 .کالمی حساب کند

   هاي غیرکالمی چیست؟ منظور از نشانه 
ها   ي آن   هاي کالمی که االن به وسیله            این نشانه 

ولی .  کنیم، همین گفتار است         ارتباط برقرار می    
ي نشستن، حرکت دست، وضعیت مکالمه            شیوه

اند در تبیین پیام و خوانش         ها همه دخیل    وغیره، این 
 .معنایی که شما از صحبت من دارید

ي    شناسی از نشانه       ي بررسی زبان          یعنی حوزه  
البته این رویه در گذشته       .  کالمی فراتر رفته است    

که ما به طور       یعنی این .  هم شناخته شده بوده است     
صرف از طریق تبیین کالم تعبیر معنایی نداشته               
باشیم، بلکه یک مجموعه عوامل غیرکالمی را هم          

ي بارز این قضیه را شما در          یک نمونه .  منظور کنیم 
شود   تفسیر آیات کالم اهللا مجید دارید که گفته می         

شأن نزول  .  باید شما شأن نزول آیات را لحاظ کنید        
یعنی فقط به جمله نگاه نکنید که این جمله چه                

ها چیست و این معانی        گانی دارد و معنی واژه       واژه
بلکه ببینید  .  را با هم جمع کنیم و معنی جمله بگیریم     

در ارتباط با چه کسی     .  این در کجا گفته شده است     

 .مخاطب که بوده است. بوده است
ي دوم قرن بیستم همین قضایا تحت دو       باز در دهه 

شناسی زبان و دیگري در             عنوان، یکی جامعه    
ي معناشناسی تحت عنوان کاربردشناسی             حوزه

 .ولی در دو بخش جداگانه. مطرح شد
   ولی در قرن بیست و یکم حرکت به این سمت              

یعنی خوانش  .  است که هر دو در هم ادغام شوند          
شود، در    معنایی که در یک ارتباط زبانی حاصل می       

ست، از    اي  ي عناصر نشانه    ي تحلیل همه    واقع نتیجه 
 .جمله کالم

         این بحث، همان بحث هرمنوتیک یا تأویل از
 متن نیست؟

یعنی هرمنوتیک در واقع نگاه ادیبان به این            .     بله
ها تصورشان بر این بود که این            ادیب.  قضیه است 

گی که شما از یک جمله در شرایط متنوع                ویژه
هاي متنوع معنایی داشته        توانید خوانش   بافتی، می 

ولی این  .  تواند اتفاق بیفتد    باشید، فقط در ادبیات می   
ممکن است که کسی،     .  در کالم روزانه هم هست     

براي مثال فالن گفتار من را با توجه به شرایط،                 
بگوید که این منظورش چه بوده؟ آیا این را                   

خواسته بگوید؟ آیا منظورش آن بوده؟ ما در              می
. هاي متنوع داریم       مان، خوانش     ارتباطات زبانی  

گردیم و از شخص گوینده             گاهی حتا بازمی    
 منظورتان چه بوده؟: پرسیم می

بنابراین یک تحولی در این ده پانزده سال اخیر               
اتفاق افتاده است، یعنی به جاي آن تصوري که در            

هاي زبانی بخشی از جهان          گذشته بوده که نشانه     
شناسی هستند، امروز داریم به این سمت پیش           نشانه
اند، یعنی یک     ها همه زبانی    رویم که تمام نشانه      می

 .افتد خوانش واحد با یک مکانیزم واحد اتفاق می
   من یک مثال براي شما بزنم، فرض کنید که من             

کنم، ببینم که از پشت آن           اگر بیرون را نگاه می      
که   بالفاصله بعد از این. ساختمان دود بلند شده است 

گیرد،   درکی از طریق ابزار حسی چشم انجام می           
شود به این که من تصور کنم که در پشت             منجر می 

ساختمان آتشی روشن است یا چیزي در حال                
جا نگاه نکنم، اما از         یا اگر به آن     .  سوختن است 

طریق شامه، بگوییم که چیزي در حال سوختن              
که شما به این درك برسید باید          است، باز براي این   

 . چیزي در حال سوختن را تجسم کنید
 

 

پذیرند، به  را به صورت زبان میانجی می زبانی که آن
. دلیل ساختار و توانایی و مسائل فنی دیگر نیست
 بلکه قدرتی است که صاحبان آن زبان دارند

اي از یک  ي فارسی و خالصه شده خوانید، ترجمه چه  در زیر می    آن
 ست   وگوي چهار ساعته به زبان گیلکی با دکتر نادر جهانگیري گفت
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و اگر  .  باید چیزي در حال سوختن را تجسم کنید         
کدام از این دو اتفاق نیفتد و کسی به ما بگوید           هیچ

که حیاط پر از دود است، یعنی چه کالمی باشد،             
ها   ي این   چه از طریق دیدن یا بویایی باشد، همه           

به این اعتبار    .  دهند  مکانیزم واحدي را نشان می       
هایی که در عالم وجود دارد، بالقوه            ي نشانه   همه
که بین من و شما       اند، مشروط بر این    هاي زبانی  نشانه

قرارداد وجود داشته باشد که اگر فالن شد، معناي          
مثل رسمی که در بعضی جاها هست         .  بهمان دارد 

ام را برعکس        که من هر وقت استکان چاي           
. خورم  گذاشتم، شما بدانید که من دیگر چاي نمی        

 .یا چراغ قرمزي که سر چهارراه قرار دارد
شناسی   شناسی نوین، این مسأله را که زبان              زبان

ي   ي خودمحور است را کنار زده و همه          یک مسأله 
ي   هاي این دستگاه ارتباط زبانی در حوزه             جنبه
 .گیرد شناسی قرار می زبان

 

      خوب با این تعریفی که به دست آوردیم به
هاي دنیا و  سوال بعدي برسیم که وضعیت زبان

شان را در شرایط امروز            زیستی   نوع هم  
ي غالب و مغلوب      بینید؟ آیا رابطه    گونه می   چه

 هاي دنیا را قبول دارید؟ میان زبان
ي شما    ممکن است که این تصور براي خواننده           

. پیش آید که چرا ما این همه تعداد زبان داریم               
گویند که حدود شش هزار زبان در حال حاضر           می

 چرا؟. موجود است
دانید   شما می .     خوب دلیل این قضیه روشن است      

که در آغاز، جمعیت جهان خیلی محدود و به               
در اثر رشد   .  صورت اقوامی در جاهاي مختلف بود     

ي   جمعیت و کمبود منابع غذایی در یک منطقه            
هاي جدیدي    خاص، مجبور شدند که به سرزمین       

ترینش همین مهاجرت        یکی از معروف    .  بروند
ها قومی بودند که در         این آریایی .  هاست  آریایی
هاي جنوب روسیه فعلی ساکن بودند و به              استپ

دلیل رشد جمعیت و کمبود امکانات منطقه                 
یک عده به سمت اروپا مهاجرت      .  مهاجرت کردند 

اي هم به      اي به  سمت هند و عده           نمودند و عده   
 .سمت فالت ایران

ها که نیاي زبانی مشترکی            چه اتفاقی افتاد؟ آن    
ها صورت گرفت، اما      داشند، تغییرات زبانی در آن    
در یک تحلیل     .  ها   بدون ارتباط با سایر شاخه        

شناس   تکمیلی که توسط زبان -شناختی تاریخی  زبان

ها   آلمانی به نام اشمیت انجام گرفت، دنبال این        
را گرفت و دید صورت مثلثی پیدا کرده که             
نوك آن زبان هند و اروپایی مادر است، که             
گرچه موجود نیست، اما شواهدي از آن هست         
و بازسازي شده است، این زبان از شرق چین تا       

 .شود ي اروپا را شامل می ترین نقطه غربی
  هاي  ي زبان یعنی این تحلیل، براي همه

 دنیا یک منشأ پیدا کرده است؟
مناطق دیگر هم   .     این تنها مال این منطقه است    

شما اگر   .  ها منشأ مشترك دارند         باز با این    
هاي هند و ایرانی را با هم مقایسه کنید،                    زبان

 .کید مشترکات و اختالفاتی در آن پیدا می
   خوب، چه اتفاقی در قرن بیستم افتاد که تعیین             
. کننده بود؟ برداشته شدن این مشکل ارتباطی             

االن یک دانشجو       .  عکس قضیه اتفاق افتاد         
ي     اي با من دارد و با آماري که از منطقه              نامه  پایان

آموز    خراسان برداشته، نشان داده که هر دانش            
ایرانی در روز دو ساعت و چهل دقیقه تلویزیون             

زبانه و      در مناطق دوزبانه و سه        .  کند   تماشا می  
سرتاسر ایران شما در روز دو ساعت و نیم کالس            
زبان فارسی دارید و در مدرسه و روزنامه و کتاب            

ست که      خوانید، پس طبیعی      به زبان فارسی می     
امروزه در ایران کمتر کسی را خواهید یافت که دو     

 . افتد در جهان هم همین اتفاق دارد می. زبانه نباشد
. اي درآمده است       بنابراین، دنیا به صورت دهکده    

یعنی برعکس آن زمانی که ارتباط وجود نداشت،          
چنین وضعیتی  .  العاده شده است    االن ارتباطات فوق  

آورد که عکس آن حالت       یک حالتی به وجود می    
کنیم   االن درست برعکس حرکت می     .  خواهد بود 

ي مثلث باالست و ما به سمت یگانگی زبان    و قاعده 
و این نه تنها در ایران که در تمام            .  رویم  پیش می 

بنابراین، دنیا به صورت    .      افتد  جهان دارد اتفاق می   
یعنی برعکس آن زمانی     .  اي درآمده است    دهکده

العاده   که ارتباط وجود نداشت، االن ارتباطات فوق       
چنین وضعیتی یک حالتی به وجود          .  شده است 

االن .  آورد که عکس آن حالت خواهد بود            می
ي مثث    کنیم و قاعده    درست برعکس حرکت می    

. رویم  باالست و ما به سمت یگانگی زبان پیش می         
و این نه تنها در ایران که در تمام جهان دارد اتفاق             

 .افتد می
   این اتفاق چنان جدي است، که بخش فرهنگی           

سازمان ملل متحد که سعی در حفظ تنوع فرهنگی          
که همه یک جور نباشند و هر         در عالم را دارد، این    

ي   بخشی فرهنگ خودش را حفظ کند، به همه            
کشورهاي چندزبانه دستور داده است که شما در           
روز باید حداقل یک ساعت برنامه به زبان محلی             
داشته باشید، به این امید که حرکت رو به نابودي             

که جلوش را     هاي محلی را کند کنند، نه این          زبان
 .بگیرند

ي گیالن شاید        یک چیزي که متاسفانه در منطقه      
تر از جاهاي دیگر در حال اتفاق افتادن باشد،             بیش

این است که زبان فارسی به عنوان زبانی داراي               
بینیم که    شود و می    ي اجتماعی دارد غالب می    وجهه

شان فارسی    هاي گیلک با فرزندان     خیلی از خانواده  
طوري که نسل حاضر تنها          .  کنند   صحبت می  

کند، چون والدین     فهمد و صحبت نمی     گیلکی می 
اش با او گیلکی صحبت نکرده و بنابراین نسل               

فهمد   زند و نه گیلکی می   بعدتر نه گیلکی حرف می 
 .رود گونه زبان گیلکی رو به انقراض می و این

هاي زبانی خواهر         در داخل هر کشوري، گونه       
ي کاسپین، به شدت در حال          هاي کرانه   مثل گونه 

در رابطه با صحبت شما که بحث غالب         .  اند  نابودي
خواهم توضیح دهم     و مغلوب را عنوان کردید، می      

که این اتفاقی نیست که زبان فارسی در داخل                
شود یا در جهان،       کشور تبدیل به زبان اصلی می       

. شود  زبان انگلیسی زبان داراي وجهه در جهان می         
و فارسی، آن هم فارسی تهران، نه فارسی براي              

 .تر است مثال مشهد که قدیمی
رسد تا پنجاه سال       گونه است که به نظر می            این

دیگر هر کشوري یک زبان ملی داشته باشد و در             
المللی هم از زبان انگلیسی استفاده            مناسبات بین 

 .کند

 
 

کنیم که هیچ  شناسی اثبات می ما در زبان
. تر و بهتر نیست زبانی از زبان دیگر قوي
اش هست عوامل دیگري پشت  
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         هاي دنیا بـا  یـک          شما فرمودید که زبان
واگرایی هرمی سیر خودشان را آغاز کردنـد و        

از طرفی  .  روند گرایی پیش می االن به سمت هم  
 . ي آن است انسان حامل زبان و تغییردهنده

نمود،     خوب وقتی زبان سیر واگرایی را طی می
به باور فردریش . انسان یک تجربیاتی کسب نمود

نیچه، زبان مشترك فقط نمادهاي دال و مدلولی 
ها  ها و صلح مشترك نیست، بلکه خاطرات و جنگ

یعنی هر  .  ي تاریخی مشترك هم هست    و حافظه 
اي از    هاي دنیـا یـک پـشتوانه        یک از این زبان   

براي مثال، دیگران آن   .  ي تاریخی دارند    تجربه
تصوري را که منِ گیلک از خیلـی از واژگـان            

وقـتی بـه    .  گیلکی یا حتا فارسـی دارم، ندارنـد     
رویم، یعنی قرار اسـت   گرایی پیش می   سمت هم 

 کل این تجربیات بمیرند؟
. وارد بحث معناشناسی شـدیم    .  میرد تجربه نمی!      نه

اگر صورت زبانـی  .  سوال شما بسیار جالب است  
 یـا    homeتغییر کند، براي مثال بگویید خانه یا       

houseي شخـصی     تجربـه .  کند    نشانه تغییر می
 .کند شما که تغییر نمی

پوسـتان    چیزي شبیه اتفاقی که بـراي سـیاه        
مهاجر به امریکا  افتاد؟ کـه تنهـا نمادهـاي            

 زبانی تغییر نمود؟
نماد زبـانی تغیـیر کـرد، منتهـا تجربیـات             .      بله

شناسـان جدیـد      زبان.  کند  شخصی که تغییر نمی   
اعتقاد دارنـد کـه شـما در طـول زنـدگی، هـر                 

اي بکنید، ممکن است که از آن قشر مـخ         تجربه
هاي   ي خودآگاه است، به سمت قسمت که در حوزه 

تر مغز برود و از خودآگـاه خـارج شـود، امـا              عمیق
بنابراین تجربیات شخصی از بیـن     . شود فراموش نمی 

 .رود نمی
.    منظور من چیزي بیش از عمر یک انسان بـود    

بعد از چند نسل، اگر همه . چند نسل منظور است
ي   انگلیسی صحبت بکننـد، تکلیـف آن حافظـه         

 شود؟ تاریخی چه می
ــش               ــورد دان ــم در م ــا دو بحــث داری    خــوب م

(knowledge) . فیلـسوف  .  به معنی وقوف بر عـالم
آلمانی به نام یونگ، اعتقاد دارد که ما با یک دانـش   

یعـنی دانـشی کـه از       .  شـویم   ازلی و ابدي متولد می     
ــت          ــشده اس ــه حاصــل ن ــق تجرب ــاره.  طری اي از    پ

شناسان مثل چامسکی، تحت تاثیر این برداشت،    زبان
اعتقاد دارند که به طور اصـولی، مـا بـا زبـان متولـد            

. دانیـم   یعنی قواعد زبـانی را از پیـش مـی          . شویم  می
. گذارد دانش جمعی تـاریخی     یونگ اسم این را می   

. ها و عرفاي ما داشتند ست که صوفی این شبیه باوري  
ها اعتقاد داشتند که دانش اکتسابی، مثل حجـاب      آن

است و از طریق ریاضت و به حداقل رساندن ارتباط      
هـایی مثـل ریاضـت و نخـوردن            حسی از طریق راه   

 .ابدي دست یافت-توان به آن دانش ازلی می
ي آگـاهی فقـط       حوزه.     این مغز را در نظر بگیرید     

از .  مـتري بـاال     همان قشر چند میلی .  کورتکس است 
ي ناخودآگـاه     تـر بیـاییم، وارد حـوزه        آن که پـایین   

تـر کـه نزدیـک        هاي پایین  وقتی به قسمت. شویم  می
ي اعمـال حیـاتی در        ي مغز است برسـیم، همـه     ساقه

مثل ضربان قلب و فشار خون   . شوند جا کنترل می  آن
 .شوند از همین پس سر کنترل می... و

گویند در آن منطقه، آن دانش تاریخی وجـود            می
یا دانش ذاتـی    »  دانش از پیش داشته«دارد و آن را  

گویند که اگر کسی به آن دانش برسد،   می.   نامند  می
در آن  .  شود به اصطالح بدون زمان و بدون مکان می   

شما یـا اعتقـاد    .  توانیم وارد شویم حوزه ما خیلی نمی 
. خیلـی قابـل اثبـات نیـست       .  دارید یا اعتقاد نداریـد     

هایی هم که به ظاهر به ایـن راه رفتنـد، دیگـر بـا            آن
 .کسی صحبتی نکردند

ي پاستریال، یعنی از زمانی کـه متولـد         ما در حوزه  
ي عالم تا واپـسین       کنیم به تجربه شویم شروع می  می

شود، معناي ما از عالم  هرچه که تجربه می. دم حیات
ي معنایـی     اگر فرصت داشـتیم و وارد حـوزه       .  است

 .شدیم، بسیار جالب است می
رت،               کـه       در ایـن زمینـه، کـسانی مثـل سـاپیر و و

اي دارند که خود ایـن نـوع     شناس بودند، نظریه  مردم
ــان      ــه شــدت         نگــاهی کــه در زب هــا وجــود دارد، ب

ست و در واقـع نظـام ارزشـی مـا را سـامان              فرهنگی
چنان تجارب خودمان را    که ما هم نتیجه این.  دهد  می

هاي زبانی   داریم، ولی ناگفته نماند که این فقط نشانه  
شـود،    گرایـی دارد مـی      نیست که دچار تحول و هم  

بلکــه مــا از نظــر فرهنگــی هــم تحــت تــاثیر قــرار             
 .گیریم می

   براي مثال نـوع روابـط مـا، نـوع لبـاس پوشـیدن،                
سالیقی که در غذا خـوردن داریـم، نـوع معاشـرت            

روز بیـشتر و بیـشتر        این تاثیرگـذاري روزبـه    .   وغیره
 .شود می

رسد  که اگر سوال بکنید که آیا زمانی می    نتیجه این
گویم کـه هرگـز آن       که به کلی شبیه هم شویم؟ می  

چون خود ما هم یـک بـاور ثابـت و           .  رسد روز نمی 
شاید بد نباشد کـه     .  یک معناي واحد از عالم نداریم  

گیري معنا   بخش کوچکی را به استنتاج عالم و شکل 
 .اختصاص بدهیم

که خوب، هر زبانی .    منظور من هم همین است
یک نگاه خاصی به دنیا و تبیین خاصی از جهـان     

اي رو بـه جهـان      با مرگ هر زبان، پنجره .   است
گونه کـه مـن بـه         چرا که آن .   بسته خواهد شد  
پوسـت نگـاه      کنـم، یـک سـرخ       جهان نگاه می  

پوستی بمیرد، یعنی یک    اگر زبان سرخ.  کند  نمی
 .بینی و یک دیدگاه از بین رفته است جهان

ي ذاتی بودن کاري         اول بگویم که ما فعال با قضیه      
گانه پیش    ي حواس پنج    جا بر پایه     نداریم و از این    

مان نگاه    هاي اطراف   وقتی که به پدیده     .  رویم  می
ها خودشان معناي متکی به ذات خود          کنیم، این   می

. کنیم  ها تحمیل می    ندارند و در واقع ما معنا به آن          
براي مثال همین درخت؛ شما ممکن است که این را        

اش هم    در یک هیبت واحد نگاه کنید و حتا به ریشه       
فکر نکنید و ممکن است آن را به برگ و ساقه و                

ي برگ،    ریشه تقسیم کنید یا ممکن است در حوزه        
یعنی عالم یک فهرست باز      ...  انواع برگ را بینید و     

به این اعتبار که کل عالم         .  ست  هاي معنایی   مولفه
در .  پارچه است و همه چیز با هم مرتبط است            یک

نتیجه ما دست به تقطیع قراردادي و غیرثابت                 
یعنی امروز این درخت را با این هیبت             .  زنیم  می

اگر به ما بگویند این درخت در             .  بینیم  می
ارتباط با هواي اطراف خودش گاز کربنیک را  

دهد، معناي ما از درخت  گیرد و اکسیژن می می
اگر بگویند داراي فالن خاصیت     .  کند  تغییر می 

 .کنیم است، باز به آن اضافه می
ي یک درخت     یعنی معناي درخت که بر پایه 

ي درخت شکل گرفته       ابتدایی در آغاز تجربه    
افزایید   بود، هی شما بر آن تجربیات جدید می        

 .ماند و این معنا در شما ثابت نمی
   به عبارتی، استنباط ما از عالم چه در قالب             

هاي محدودي مثل معناي واژه، چه در قالب             مولفه
پس چه چیزي    .  ها پیوسته در حال تغییرند         گزاره

اي به    شود که یک زبانی در یک جامعه          باعث می 
شود؟ همان چیزي که شما اشاره         شدت فرهنگی می  

یعنی یک نوع نگرش خاص به عالم داشته          .  کردید
ي   به این دلیل که در آن فرهنگ و جامعه             .  باشد

خاص به دلیل ارتباطات مشخصی که با عالم بیرون           
هاي   اي از وجوه مولفه     دارند و به این خاطر که پاره       

تر اهمیت پیدا      جا بارزترند و بیش      ها آن   این پدیده 
کنند، بنابراین یک نوع انسجام نسبی  در نگرش            می

 .کند ایجاد می
ها را    ها و گزاره    که وجوهی از پدیده        یعنی مثل این  

ما باور داشته باشیم به عنوان عضوي از جامعه که              
شود که پرسپکتیو     ها معتبرترند و همین باعث می        آن

 .دهد خاصی به ما می
بسیاري از چیزهایی که در    .    براي مثال، مفهوم گناه 

شود و    ي ما گناه محسوب می      روابط انسانی و جامعه   
ایم، یک    ها، منتظر عقوبت    در صورت ارتکاب به آن    

ست که در فرهنگ غرب اصال گناه          اي  چیز روزمره 
 .شود محسوب نمی

   درست است که زبان فارسی مجموعه اي از               
هاي خاص و متفاوت است، ولی تصویر                 نشانه
ست که این     ترش آن نوع نگاهی      تر و بزرگ    عمیق
این بحثی که شما     .  دهند  ها به آن ارجاع می        نشانه
 .کنید همین است می
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هاي   به عبارتی، استنباط ما از عالم چه در قالب مولفه              
ها پیوسته در     محدودي مثل معناي واژه، چه در قالب گزاره        

شود که یک زبانی در       پس چه چیزي باعث می . حال تغییرند 
شود؟ همان چیزي که      اي به شدت فرهنگی می      یک جامعه 

یعنی یک نوع نگرش خاص به عالم         .  شما اشاره کردید  
ي خاص   به این دلیل که در آن فرهنگ و جامعه. داشته باشد 

به دلیل ارتباطات مشخصی که با عالم بیرون دارند و به این       
جا   ها آن   هاي این پدیده    اي از وجوه مولفه      خاطر که پاره  

کنند، بنابراین یک نوع       تر اهمیت پیدا می     بارزترند و بیش  
 کند انسجام نسبی  در نگرش ایجاد می

 



قدر مطرح شد و پیش رفت که به طرح        این مسأله آن  
کنندگی زبانی رسید که دو       دترمنیسم زبانی یا تعیین   

رت زبان این نظریه را  شناس امریکایی به نام ساپیر و و
بـیـنـد کـه        دادند که هر زبانی عالم را آن جوري می   

در واقع مـا از نـظـام ارزشـی           .   خاص خودش است  
حاکم بر یک زبان که به روایتی معناي ما از عـالـم          

 .زنیم است حرف می
به نظرم با مردن نشانه، اجبارا آن نظام تغییـر   !      خوب
که او خودش تحت تـاثـیـر قـرار          مگر این.  کند  نمی
 .گیرد

    خواهم همین گیالن را مثال بـزنـم     من می .
میرد و آن پرسپکتـیـو بـاقـی          وقتی که زبان می   

. ماند، ممکن است هیچ اشکالی هم ایجاد نکند می
کـم   هاي قومی کم در ایران صد سال اخیر، زبان 

به سمت مرگ پیش رفتند و زبان فارسی، زبـان           
کـه  .   ولی آن پرسپکتیوها باقی ماندنـد     .   ملی شد 

ها در تاریخ معاصر همین       یکی از مشکالت گیلک   
که زبان فارسی، به سبب ارتباط و        .   موضوع بود 

هم به دلیل سلطه، گسترش پیدا نمـود و حـاال             
توجه کنید که تصور و معنایی که یک گیلک از     

دارد بـا    »   غـیـرت  «یا » حجاب«هایی مثل   واژه
. تصور و معناي یک کویرنشین خیلی فرق دارد        

گوییم حجاب یا غیرت و بعد به زنـان            وقتی می 
جویان و  ها و یا جنگ    روستایی و نوع پوشش آن    

کنیم یـا بـه      سوارکاران زنی که داشتیم نگاه می     
مدیریت اقتصادي خانواده در گـیـالن نـگـاه            

بینیم که معناي ما از این واژگان  کنیم، می می
به طور اصولی با یک ایرانی کـویـرنشـیـن            

حاال زبان یکی شده، اما با دو   .   متفاوت است 
و ایـن ایـجـاد      .   دیدگاه و پرسپکتیو مختلف   

طوري شد که در صد سـال     .   اصطکاك کرد 
یـعـنـی    .   به وجود آمـد »   تحقیر«اخیر عامل  

شاید به قول شما در جـهـان مـدرن بـا                
هـا و       هـا آن جـنـگ          گرایی زبـان     هم
هـاي     ها کم شود، اما با پـدیـده         ریزي  خون

روییم که  روبه»   حس حقارت « جدیدي مثل   
گیري عقاید پان یا  در ابعاد جهانی گاه بستر شکل     

مشکلی کـه بـیـن      .   شود  هاي بنیادگرا می    جنبش
بـه  .   جهان اسالم و جهان غرب نیز وجـود دارد         

کنم این هم از آن سوي بام  همین اعتبار فکر می 
ها اتفـاق زیـبـایـی        افتادن است و با مرگ زبان 

 .افتد نمی
در این قضیه من شاید بتوانم بـگـویـم کـه       !   بله.      بله

همان طور که کسی   .   نوعی جبر تاریخی وجود دارد    
توانست جلو تنوع فرهنگی را بگیرد، االن هم، با        نمی

افـتـد      گرایی هم که دارد اتفـاق مـی      تاسف، این هم  
ي سیـاسـی وجـود       اش هم قضیه    ست، و پشت    جبري

داري این باشد  دارد و در مجموع شاید به نفع سرمایه       
اش خـیـلـی         چون کـنـتـرل     . گرا باشد که جامعه هم 

شما در قالب .   ست  تر و با هزینه و سعی کمتري        آسان
ایـن  .   داري تولید انبوه و مصرف انبوه داریـد          سرمایه

که نباید شخص خیلی فکر خصوصی داشته    یعنی این 
 .باشد و باید تابعی از فکر عمومی باشد

 .بینی باشد    که قابل پیش
نگرش منطقی و نـگـاه   .   بینی باشد  که قابل پیش  .      بله

بـه  .   داري نیسـت    عقلی و مبتنی بر خرد به نفع سرمایه       
براي چنین دستگـاهـی کـه      .   همین موبایل نگاه کنید  

عملکردش مشخص است، این منطقی نیست که هـر         
اش کنیم، ولی این کـار را           شش ماه یک بار عوض    

در حالی که اگر کمی با فاصله بـه قضـیـه           .   کنیم  می
. بینیم که دیـوانـگـی مـحـض اسـت              نگاه کنیم، می  

ست و براي حل      داري دچار این تضاد درونی      سرمایه
ي    و این گستـرش زمـیـنـه      . آن نیاز به گسترش دارد 

 .خواهد فرهنگی می
            حاال از طرف دیگري هم به قضیه نگاه کنیم .

ي در حـال       ي ایرانی هنوز جامعه     خوب، جامعه 
اي که  در جامعه.   از سنت به مدرنیته   .   گذار است 
ي گذار را گذرانده، مثل کانادا چنـد          این دوره 

زبان رسمی وجود دارد و مشکلی هـم پـیـش              
چون ملیت کانادایی داریم و مـلـیـت         .   آید  نمی

هاي امـریـکـا، خـود را             حتا چینی .   امریکایی
دانند، چون پاسپورت امـریـکـایـی        امریکایی می 

 . یعنی یک تصور مدرن از ملیت دارند. دارند
ام       در حالی که من اگر بخواهم بگویم ایرانی       

و اگـر    !   سـت    ام و نژادم آریایی  گویم خون   می
 .ست این هم مشکلی! نبود، پس ایرانی نیستم؟

و .   ها خیلی حساس است        این مسائل براي حکومت   
ي از بین بردن هـویـت ایـرانـی           این مسائل را مقدمه   

 .دانند می
در حالی که یک چنین نگرانی در امریکـا یـا           

جا هم تـفـاوت      که آن با آن. کانادا وجود ندارد 
هـا از     شاید به این خاطر که آن.   فرهنگی هست 

 .کنند دیدگاه مدرن نگاه می
ایـن سـوال     .      خوب به بحث زبان بازگـردیـم   

 !قدیمی که گیلکی زبان است یا لهجه

   این تصور که براي مثال فـارسـی زبـان اسـت و                
گیلکی گویش است و اصفهانی لهجه، این بـاز هـم            

گوییـد   براي مثال شما می.   متکی بر هرم قدرت است    
 ...اي دارد، ادبیاتی دارد و فارسی براي خودش وجهه

   این نوع نگرش از این جهت مردود است که شـمـا    
اگر ساختار زبان فارسی و گیلکی را تحلیل کـنـیـد،            

بینید که هیچ برتري بین فارسی و گـیـلـکـی یـا                  می
 .گیلکی و انگلیسی یا گیلکی و فرانسه نیست

   به یاد دارم که یک زمانی که در فرهنگستـان دوم        
که به انگلیس بروم، یک طرحی بود  بودم، قبل از این  

اي داشـتـیـم و           نامه که به آباده رفته بودیم و پرسش  
ي بز رسیدیم و گفتیم شمـا   جالب است که ما به واژه   

گویید؟ گفتند کدام بز؟ بزي کـه تـازه           به بز چه می   
متولد شده یک جور است و بز پیشاهنگ گله یـک          

 ...جور و
ي       یعنی اگر شما زبان فارسی را ببرید در آن منطقه 

. توانند ارتبـاط بـرقـرار کـنـنـد            دامداري، مردم نمی  
ي نگاه شخص به محیط  گسترش واژگانی که نماینده

زبـان  .   حساب نـیـسـت      قاعده و بی  اطرافش است، بی  
اش    انگلیسی که این همه واژه دارد به دلیل گسترش        

ي    است، وگرنه در ذات خودش چیز برتري بر بقیـه         

هم به عنوان .   ولی گسترش و نشر یافت. ها ندارد  زبان
امـا هـمـیـن       .   الملل و هم زبان علمـی    زبان روابط بین  

 .فارسی و گیلکی هم چنین توانی را دارند
   دکتر ثمره، استاد سابق مـا در دانشـگـاه تـهـران               

گفت اگر یک چیزي را شما اصال نفهمیدید، آن     می
زبان است، اگر کمی فهمیدید، آن گویش اسـت و        

 .اش مشکلی نداشتید، آن لهجه است اگر براي فهم
 دانید؟    شما این را میزان و معیار می

جا باز بسته به این است که خودتان مال  این!      نه خیر 
در کنفرانسی  این را مطرح کردیم .   کدام زبان باشید  

بـراي مـثـال شـمـا          .   و خود دکتر ثمره هم پذیرفـت     
گویید کـه      گیالنی هستید، مازندرانی را بشنوید، می     

ولی اگر تهرانی بشنود، . فهمید گویش است چون می 
گوید این زبان است یا گویش و اگر عرب بشنود      می
 .گوید زبان است می

   یعنی مقیاس فهم، مقیاس درستی بـه حسـاب           
 آید؟ نمی

اگر فرض بکنیم که تمام .      اصال مرزي وجود ندارد   
هاي ایران فهرست شوند و بعد بر اساس مـیـزان         زبان

که هر . ها را کنار هم بچینیم مشابهات و اختالفات آن
اند کنار هم باشند و هـر چـه             دو زبانی که مشابه هم    

جـوري هـر        ایـن .   دورتر شویم، شباهت کمتر شـود     
آید و در    زبانی، کنار زبان بغلی، لهجه به حساب می      

پس در عین حـال    !   هاي دورتر، زبان    مقابل زبان 
! گیلکی هم زبان است، هم گویش و هم لهـجـه      

 . خوب پس این نظریه نادرست است
. ي زبانی خودش یـک زبـان اسـت               هر گونه 

ي مشـهـدي        آن لهجـه .  گیلکی یک زبان است 
 . فارسی هم خودش یک زبان است

   طبق تحلیل شما، یعنی گیلکی الهیجانی و       
 اند؟ گیلکی رشتی دو زبان

تـوانـیـد       شما هر کدام را اگر بگیرید، می      !      بله
 .زبان به حساب آورید

   بعد خود گیلکی چه؟ گیلکی رشتی و الهیجانی 
اي    و سوماسرایی و تنکابنی، همه ساختار مشـابـه        

 آن هم زبان است؟. دارند
در هر فـرد هـم     .   رسیم    ما بعد به زبان فردي هم می    

آن زمانی که در فرهنـگـسـتـان بـودم،        .   زبانی هست 
آقایی بود به نام دکتـر صـادق کـیـا، کـه ریـیـس                  

همان طرحی که گفتم، یـک عـده       .   فرهنگستان بود 
و یک سري لغات عربی در   .  رفته بودند به خوزستان 

ایشـان  .   آورده بودند و نوشته بودند از زبـان عـربـی         
 !زبان عربی یعنی چه؟ گویش عربی: گفتند

اصـال مـردم     .     خوب این نگاه سیاسی به قضیه است 
فـهـمـنـد، امـا           شمال چین، زبان جنوب چین را نمی     

برعکس، سـوئـد و       .   گویند چین یک زبان دارد      می
. شان خیلی کم اسـت   تفاوتت زبان .   نروژ و دانمارك  

ما را بردند بـه فـرهـنـگـسـتـان            . رفته بودیم اوکساال 
خـورد کـه ایـن           یارو قسـم مـی      . شاهنشاهی سوئد 

ست؛ ولی طرفی که در میان ما نـروژي بـود          سوئدي
ولـی یـارو     .   سـت    گفت نـروژي  کرد و می قبول نمی 

اصرار داشت که چون درون مرزهاي سوئـد اسـت،        
 .ست پس سوئدي
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این تصور که براي مثال فارسی زبان است و گیلکی گویش 
است و اصفهانی لهجه، این باز هم متکی بر هرم قـدرت            

گویید فارسـی بـراي خـودش         براي مثال شما می.   است
 ...اي دارد، ادبیاتی دارد و وجهه

   این نوع نگرش از این جهت مردود است که شما اگـر             
بینید کـه     ساختار زبان فارسی و گیلکی را تحلیل کنید، می      

هیچ برتري بین فارسی و گیلکی یا گیلکی و انگلیسی یـا             
 گیلکی و فرانسه نیست

 



  شود و  طور خود گیلکی زبان محسوب می  چه
هاي آن هم دوباره زبان        آن وقت زیرمجموعه  

 شوند؟ محسوب می
 

 !توانید این را ادامه  دهید و به فرد برسید    شما می
  یعنی هر فردي داراي یک زبان است؟  

 

زمانی که  .  خود فرد هم چند زبان دارد     .     نگاه کنید 
زنید یک زبان دارید و وقتی        تان حرف می    با دوست 
. نویسید یک زبان دیگر دارید         ي علمی می     مقاله
براي مثال   .  هاي زبانی هستند       ها همه گونه       این
در حالی که اگر از       .  ي خراسانی   گویند لهجه   می

لحاظ قدمت نگاه کنیم، زبان فارسی در اصل                 
 .ست که در خراسان است همانی

    توانیم بگوییم که زبان فارسی به         خوب نمی
هاي مختلفی چون فارسی تهرانی، فارسی         گونه

 شود؟ تقسیم می... اصفهانی و
 

توانیم پیش رویم و بگوییم این            خوب تا کجا می    
 دیگر فارسی نیست؟

 

                خوب به هر حال تفاوتی بین فارسی و
 .گیلکی که وجود دارد

 

ببینید، .  هایی هم وجود دارد          خوب شباهت 
ي    شما اگر همه     .  بازگردیم به همان مثال       

ها  ها و تفاوت هاي عالم را بر اساس مشابهت زبان
ي تشابه و       کنار هم بگذارید، مجبورید از درجه     

براي مثال فارسی را با       .  اختالف استفاده کنید   
پشتو مقایسه کنید یا با کجراتی در هند مقایسه           

ي    کنیم که یک درجه         بعد نگاه می    .  کنید
فارسی را با روسی مقایسه کنیم،        .  اختالفاتی دارند 

به ناچار شما یک      .  رود  درجه اختالف باالتر می     
ي اختالف و یک      ها یک درجه    طیفی دارید که این   

توان   شما بگویید کجا می    .  اي دارند   ي تشابه   درجه
جا اگر برویم زبان محسوب         مرز کشید که تا این      

 !شود؟ جا به بعد نمی شود و از این می
 

  ست؟  پس این بحث لهجه و زبان بودن منتفی 
 

شناختی، مشخص است که          با شواهد فراوان زبان    
این انشعابات با هم درجاتی از تشابه و اختالف                

که مرز سیاسی بگیرید و بگویید در          مگر این .  دارند
داخل مرز سیاسی ایران، با توجه به قانون اساسی که           

ست، حاال    گوید زبان رسمی این مملکت فارسی        می
قدر اختالف    ها چه   بگیریم، نسبت به فارسی این       

توان چنین    شناختی نمی   وگرنه از نظر زبان     .  دارند
 .کاري نمود

 

  حال این میانه، لهجه و گویش چیست؟  
شما یک زبانی مثل      .     به همین دلیلی که گفتم       

گیرید، نه    فارسی را به عنوان زبان رسمی و ملی می          
شما !  نه.  ي یک برتري که در خودش هست         بر پایه 

گیرید و بعد به درجات،    زبان فارسی را  زبان اول می 
ترها را لهجه به حساب       دورترها را گویش و نزدیک    

اش هم این است که یک              آورید و مالك       می
 .فهمد قدر می زبان، آن را چه فارسی

 
   جا وارد سوال بعدي      بهتر است از این !  خوب

ي  که در حال حاضر، جز در یکی دو دهه.  شویم
. اخیر، محتواي ادبی گیلکی بیشتر فولکلور است      

قدر توان تولید محتوا و علم و یا            این زبان چه  
 تولید واژه دارد؟ 

 

اي که بر زبان      واژه  توانید بر مبناي ساخت     شما می    
. هاي جدید خلق کنید     گیلکی حاکم است، صورت   

براي مثال، براي کشاورزي، در زبان فارسی از               
براي مفاهیمی که     .مصدر داشتن، داشت درست شد    
 .به طور طبیعی وجود ندارند

 

   یعنی تازه واردزندگی مردم واین زبان شده؟ 
 

منظور چیزهاي   .  اگر قبال بود، واژه داشت       .     بله
. آید هاي دیگر می آید و یا از زبان ست که می اي تازه

زبان گیلکی هم مانند هر زبان دیگري در عالم، این           
توانایی را دارد که بر اساس همان مکانیزم                    

همین کاري که در         .  واژه، زایا باشد        ساخت
 .شود فرهنگستان فارسی می

ي بین       قضیه این است که شما باید بدانید رابطه           
ما که با   .  ست  ي قراردادي   صورت و معنا یک رابطه    

ي معنایی    یک صورت، چگونگی کنش یک مقوله      
 .کنیم را وصف نمی

و این . ور دارد    زبان زنده هم یعنی زبانی که گویش
و محدودیتی  !  االبد  سازي دارد الی    زبان توانایی واژه  

 .هم ندارد
   ولی االن چه کاري باید براي زبان گیلکی نمود؟           

ترین کارهایی    االن یکی از مهم   .  به نظرم گردآوري  
چون .  ست  که باید با سرعت انجام گیرد، گردآوري      

ي سلطه و ایجاد          ها تحت تاثیر همان رابطه           این
ي   حقارت قرار دارندو جالب است چیزي درباره          

بگویم که در گیلکی خیلی       )  شوا(ي میانجی      واکه
 . زیاد است

 

             که همیشه به خاطر همین واکه ما را مسخره
 !کنند می

 

در صورتی که خیلی جالب       .  به خاطر همین   .     بله
. ي انگلیسی همین شواست     است، پربسامدترین واکه  

 Əپربسامدترین مصوت انگلیسی همین      .  آمار داریم 
. داري نیست خود این شوا که چیز خنده. ست گیلکی

این با خودش تبعات    .  ست  این یک نوع تلقین روانی    
 .مضر فراوانی دارد

شناسان و    ترین کاري که زبان         االن به نظرم مهم    
توانند براي استان      شناسان می   شناسان و مردم     جامعه

گیالن بکنند این است که در مقابل این حرکت               
که مثل یک بولدوزر دارد جلو         »  جبر تاریخی «
 .آوري کنیم آید، واژه ها را ثبت و جمع می

   براي مثال، یکی از کارهاي خیلی خوب، رفتن به          
این کارهاي  .  آوري فولکلور است     روستاها و جمع  

اما باید . شود از هیچ چیز بهتر است اي که می تکه تکه
ي زبانی دنبال چه چیزي        تعریف شود که در حوزه     

شود حامل آن     اي مطرح می    نامه  هستند و اگر پرسش   
این طرف و آن طرف  . نامه نباید باشد فقط واژه.  باشد

ي    مطالعه.  سفیدرود یک مقداري تفاوت دارند         
ي صرف    نامه  پخش پرسش .  تطبیقی خیلی مهم است   

 .فایده ندارد
        ي   خواهم درباره    به عنوان پرسش آخر می

 . خط صحبت کنیم
 

ست نسبت به گفتار و به         ي جدیدتري      خط، مسأله 
هر حال خطوط ابتدا خیلی شباهت داشتند به آن              

یعنی اگر در غارها روي      .  دادند  چیزي که نشان می   
کردند، یک داستانی را به            ها نقاشی می       سنگ

خورشید، خود   .  دادند   صورت تصویر نشان می      
کم کم  .  کم کم تصاویر شکسته شد     .  خورشید بود 

 .این رابطه از بین رفت
هایی که    الخط دارند و آن     هاي دنیا رسم    ي زبان   همه

نوشته )  فونوتیک(المللی    الخط بین   ندارند هم با رسم   
 .شوند می

   زبان مدام در حال تغییر است، در حالی که خط             
چه که    شما در انگلیسی بین آن     .  کند  تغییر نمی 
هاي آشکاري    خوانید، تفاوت   نویسید و می     می
پس فرقی   .  بینید؛ چون خط ایستاست          می
چون بعد از    .  کند چه خطی به کار ببرید         نمی

مدتی صورت نوشتاري از صورت گفتاري            
که »  خواهر«مثل همین     .  گیرد   فاصله می  
اي در خط باقی ماند و آن صورت گفتاري  نشانه

 .حذف شد
تر   رسد تغییر خط، کار را همیشه مشکل           به نظر می  
شان را با متون کالسیک  هاي بعد ارتباط کرده و نسل 
. ست  اما بحث اصالح خط عملی    .  دهند  از دست می  

ما در خط خودمان شش نشانه داریم که آوایی                
 ...مثل ض و ظ و ذ و. برایش نداریم

ها را    شناسان اعتقاد داشتند که این          بعضی از زبان  
ي   برداریم و یکی بگذاریم و در عوض سه واکه             

شان   اي براي   داریم که نشانه  )  کسره و ضمه و فتحه    (
 . نداریم

توان با همین خط      ها اما می     در مورد نوشتار گویش 
ما در خواندن    .  باید عادت کرد   .  فارسی بنویسیم 

قبال .  رویم  فارسی هم که حرف به حرف پیش نمی         
اما در گیلکی چون این تصاویر را از قبل           .  دانیم  می

در انگلیسی هم این     .  در ذهن نداریم، مشکل داریم     
 .  طور است

این [ من در کتاب دستور گیلکی گویش الهیجانی         
کتاب در توکیو چاپ شده، اما هنوز در ایران منتشر         

ام، همه چیز را با همین              که نوشته  ]  نشده است  
که بگویم    فقط براي این   .  ام  الخط نشان داده     رسم
ست پنج صفحه را       کافی.  شود این کار را کرد       می

 .تر بخوانید بخوانید تا بقیه را راحت
 

 
شمار از فرامرز فرید مجتهدي، که  گزاري بی با سپاس

 .گرفت وگو انجام نمی اگر نبود، این گفت
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   زبان مدام در حال تغییر است، در حالی که خط تغییر               
نویسید و    چه که می     شما در انگلیسی بین آن      .  کند  نمی
بینید؛ چون خط        هاي آشکاري می       خوانید، تفاوت     می

چون .  کند چه خطی به کار ببرید       پس فرقی نمی  .  ایستاست
بعد از مدتی صورت نوشتاري از صورت گفتاري فاصله              

اي در خط باقی ماند و  که نشانه» خواهر«مثل همین . گیرد می
 آن صورت گفتاري حذف شد

 

   



 ابراهیم خدایی

 
بـه  ) مربوط به فعالین فرهـنـگ لُـري         ( loor.ir ي امسال، وبسایت  در روز بیست و یکم فوریه 

هاي ایـن   اي الکترونیکی نمود که در بین مقاله   نامه  مناسبت روز جهانی زبان مادري، اقدام به انتشار ویژه        
گویاي نگاهی از بیرون به وضعیت زبان گیلکـی در    »   ي اینترنت زبان گیلکی و شبکه« ي  نامه، مقاله   ویژه

ي چاپی را کـه     ي نشر این مقاله در یک نشریه با هماهنگی با ابراهیم خدایی عزیز، اجازه. اینترنت است 
 .شود وا می ي مذکور با کمی ویرایش و تلخیص، تقدیم مخاطبان گیله مقاله. نامه باشد، گرفتیم همین ویژه

 اشاره
 ي اینترنت زبان گیلکی و شبکه

تواند     همکاري متقابل فعاالن اقوام مختلف می          
هایی باشد که ما تاکنون در پی             یکی از فرصت   

در .  ایم  ي عملی و گسترده از آن نبوده             استفاده
اي   ي اینترنت بخش قابل توجه  شرایط کنونی، شبکه 

هاي   ي اقوام و گروه   هاي ایرانیان در حوزه از فعالیت 
اي زبانی و اجتماعی و مذهبی را             محلی و منطقه   

با توجه به تعلق هر یک از این            .  دهد  تشکیل می 
ها به گروه یا زیرگروهی خاص، به نظر               فعالیت

هاي   تري با حوزه    ها ارتباط کم    رسد این فعالیت    می
 .مختلف شبکه دارند

هاي مختلف اجتماعی دیگر         به عنوان مثال جنبش   
گرایان، دانشجویان،      چون جنبش زنان، ملی         هم

در مقاطع مختلف کنار       ...  سیاسیون، مذهبیون و    
دیگر دفاع    گیرند و از منافع یک       دیگر قرار می    هم
) نویسان لر    وبالگ(»  لربالگها«اما  .  کنند  می

ها   ها از سوي برخی رسانه       وقتی به برخی توهین   
جز چند   .  دادند تنها بودند       واکنش نشان می    

سایت آذربایجانی آن هم در سطح محدود و            
کاري، نتوانستند حامی      مبهم و آلوده به سیاسی      

 .دیگري بیابند
گیري      نه فقط در مورد مثال باال که تقریبا در پی           

اي میان    اغلب مطالبات قومی مشترکات گسترده       
هاي مختلف ایران وجود       هاي اقوام و گروه      جنبش

ي    ي همکاري گسترده      تواند زمینه     دارد که می   
به عنوان مثال تدریس        .  متقابل را فراهم کند       

هاي مادري و محلی و قومی یکی از                      زبان
 .ست هاي مشترك اغلب فعاالن قومی درخواست

ي      حول محور چنین مطالباتی در خارج از شبکه         
هایی میان برخی اقوام و               کاري   اینترنت هم  

اما متاسفانه در     .  گرا وجود دارد       هاي قوم    گروه
ها و      کاري   تر چنین هم       ي اینترنت کم       شبکه
 .شود هایی مشاهده می دلی هم

روز جهانی  «داشت    ي گرامی      این نوشتار به بهانه   
کاري   ست براي هم     فتح بابی »  هاي مادري   زبان

 .زبان وطنان گیلک فعاالن لر اینترنت با هم
توانست هر مردم           البته موضوع این نوشتار می       

اما انتخاب  .  هم باشد »  گیلکان«چون    دیگري هم 

زبان گیلکی براي این نوشتار از روي تصادف               
نبوده، بلکه بر منطقی استوار است که در چند نکته           

 :توان بدان اشاره نمود می
تر ایران، در           برخالف اقوام فعال      )     نخست
بازي،   هاي لران و گیلکان نشانی از سیاست          فعالیت
نمود ...  طلبی، نژادپرستی و     کاري، جدایی   سیاسی

نیافته است و جریان اصلی این اقوام به سوي                  
 .ست»پارچگی ملی وحدت اسالمی و یک«

چنین باید اشاره کنیم گیلکان          در همین راستا، هم   
ي قابل    و لران معدود اقوام ایرانی هستند که عقبه          

اي در خارج از مرزهاي ایران ندارند و                   توجه
هاي ضد    اي براي همکاري با برخی جریان          زمینه

هاي   وجود جمعیت (بینند    ملی و ضد ایرانی نمی       
اندك و محدود و غیرفعالی از این اقوام در                   

کشورهاي مجاور عراق، آذربایجان و ارمنستان           
 ).خللی در این عقیده وارد نمی کند

نویس گیلک به این مطلب چنین               یک وبالگ 
ما گیلک هستیم و به گیلک    «اشاره کرده است که  

کنیم که     افتخار می .  کنیم   بودن خود افتخار می     
) 1(»همراه لرها تنها اقوام منحصراً ایرانی هستیم           

البته این عبارت از باب تمثیل آورده شده است و به    
 .معنی موافقت نگارنده با این سخن نیست

ها اغلب در         مطالبات لرها و گیلک        )     دوم
و برخی مطالبات      »  زبان«ي همین         محدوده

چرخد و مطالبات      اجتماعی و اقتصادي دیگر می      
سیاسی، مذهبی و نژادي در جنبش ایشان رونق              

 . چندانی ندارد
ي مذهب شیعه و        قدر که به واسطه          اما همان 

قومیت آریایی، مطالبات مذهبی و سیاسی ایشان           
تر از    شان حتا بیش    اندك است، تب مطالبات زبانی    

این مساله شاید بیش از هرچیز به        .  اقوام دیگر است  

تر گیلکی و لري به زبان رسمی                نزدیکی بیش  
که بخشی از         گردد، کما این        فارسی بر می     

ها مصروف اثبات خویش    هاي لرها و گیلک  فعالیت
و نه گویش و لهجه و لزوم        »  زبان«به عنوان یک    

شان   ي هویت قومی   ترین جلوه داري از این مهم  پاس
ها خیلی    ها و لرزبان    زبان  در حقیقت گیلک  .  است

بیش از کرد و ترك و عرب خود را در معرض                
 .بینند تهدید فوري و فوتی زبان فارسی می

بینیم در انتشارات ایشان هم            همین است که می    
جنبش «بخش اعظم جنبش قومی، عمال                   

ي   ها درباره   گیري  ست، برخی اصرارها و پی     »زبانی
الخط براي مکتوب           چون رسم       مسایلی هم   

هاي خاص لري     ادبیات خویش، از ویژگی       نمودن
تر   ست که در کردي و ترکی و عربی کم          و گیلکی 

شاید در توضیح این مساله بتوان         .  شود  دیده می 
اند مساله    گفت کرد و ترك و عرب قبال توانسته         

که لري    حال آن .  کتابت را به گستردگی بیازمایند     
ي شعر،    هاي پراکنده   و گیلکی جز در برخی نمونه     

 .اند هنوز چنین گامی برنداشته
برخالف جنبش برخی اقوام که جاافتاده و      )     سوم

ریشه دوانده است، جنبش مردمان گیلک و لر هنوز  
نتوانسته است چنان جایگاهی بیابد و حتا مطالبات و        

که رشد    هاي خود را بشناسد، بدون آن       حد و اندازه  
هاي اخیر جنبش لر و گیلک را              گیر سال   چشم

ها را به        توانیم این جنبش       نادیده بگیریم، می    
 .هاي جوان و پرامید تشبیه کنیم نهال

که دیدیم اگر     چنان:     زمینه همکاري لر و گیلک     
ي لرها با اقوام       لرها و گیلکان حداقل در مقایسه        

دیگر مشترکات فرهنگی، زبانی و جغرافیایی              
چنانی نداشته باشند، باري میان فعاالن این دو              آن

راهی و    کاري و هم    هاي فراوانی براي هم     قوم زمینه 
 :دلی وجود دارد که نیکو گفته اند هم

 دلی خود دیگر است پس زبان هم 
 دلی از هم زبانی برتر است هم

 

  : مقدمه

نویس گیلک به این مطلب چنین اشاره             یک وبالگ  
ما گیلک هستیم و به گیلک بودن خود       «کرده است که  

کنیم که همراه لرها تنها        افتخار می .  کنیم  افتخار می 
البته این عبارت از    )  1(»  اقوام منحصراً ایرانی هستیم   

باب تمثیل آورده شده است و به معنی موافقت               
 نگارنده با این سخن نیست
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  نگاهی به فعالیتهاي گیلک زبانان در اینترنت 



 

 

 

 

 

 

 سایت اینترنتی ورگ
ي ورگ برخالف ظاهر آن که        واژه 

هـاي ایـرانـی،         از روي قیاس با زبان 
اندازد، به  می» برگ«انسان را به یاد 

سـت تـا        همین اشاره کـافـی  .   است»   گرگ«معنی  
بدانیم حرکت سایت ورگ و نویسندگان آن عمیـق         

طور که نام سایـت   همان. (دار و متفاوت است و ریشه 
تر بازدیدکنندگان در آغـاز تصـور      لور با آنچه بیش   

. کنند منظور همان کلمه لر باشد، متفـاوت اسـت       می
 ).توانید در معرفی نامه سایت بخوانید در این باره می

 پـور    امیـن حسـن    هاي      سایت ورگ، نوشته و یافته    
براي آشنایی با محتواي آن برخی عناوین ایـن  .  است

خـانـه،      کـتـاب  :   سایت را مالحظـه مـی فـرمـائـیـد            
بـیـنـی       رادیوگیلک، فروشگاه ورگ، دوستان، پیش    

 ...آب و هوا و
گاه در این سایـت         در گشت و گذاري که بنده گه      

ي آن نداشتن بـخـش         ترین نقیصه   دارم، به نظرم مهم   
هاي فرهنگی و ادبی  فعال خبري براي پوشش فعالیت  

هاي مـخـتـلـف      در ادامه نگاهی به بخش. ست  گیلکی
 :داریم» ورگ«سایت 

 http://book.varg.              
 

هـاي   یکی از گام:   » ورگ«    کتابخانه اینترنتی  
زبـان،     براي جنبش گیلـک   »   ورگ« اساسی سایت   

هـاي     فـایـل  ( هاي الکترونیـکـی        انتشار برخی کتاب  
PDF   (در این .   ست خانه اینترنتی تحت عنوان کتاب
تـر،     خانه به نیکویی و زیبندگی هرچـه تـمـام            کتاب

خانه فراتر از گیلکی، به جنبش قومی         محتواي کتاب 
 :خانه از جمله عناوین این کتاب. ایران پرداخته است

 

 l     دوجین بئوده   ̌    بیست و هش ته هساشئر،ورگ /
 هساشعر گیلکی با برگردان فارسـی بـه       28مجموعه  

 انتخاب ورگ
l         کـریـم کشـاورز      /   جوانه هاي تـئـاتـر درگـیـالن 
l      حسـیـن   / جنگ هاي تنکابن،یا خاتمه ي جـنـگـل

 مکی 
l پایگاه اطالع رسانی کانون / روزگار بویه یان

 اندیشه جوان 
l زمینه و علل شکل گیري قیام غریب شاه گیالنی /

 دکتر فریدون جهانبخش ثواقب 
l خود زندگی / ویژه نامه ي فریدون پوررضا

 نوشت، دیگران نوشت
l  ت یب ه 
l  نصرت اهللا نوح/ یادمانده ها، درباره افراشته  

 رادیو اینترنتی ورگ 
هـاي مـادري کـه          زبان گیلکی و بسیاري از زبان        

ي برقراري ارتبـاط بـه         اي در زمینه    ي گسترده   تجربه
صورت نوشتاري و مکتوب ندارند و به همین خاطـر         

تواند به سـهـولـت       تولیدات ادبی و هنري ایشان نمی    
توانند با استفـاده    مخاطبان خود را پذیریایی کند، می     

هاي مدرن و دستاوردهاي تکـنـولـوژیـکـی            از رسانه 
، خود را از زحمت نوشتار  » عصر مابعد گوتنبرگ  « 

 .و کتابت تا حدودي برهانند
   اینترنت با گستردگی، ارزانی و سهولت و تـنـوع            

شود در آن    ست که می هایی امکانات، یکی از رسانه   
هـاي     انتشـار فـایـل     .  هاي شفاهی زد دست به فعالیت 

ي    توانـنـد تـجـربـه        می. . .   هاي فلش و صوتی، کلیپ 
 .اي براي عالقمندان زبان مادري باشد تازه

   سایت ورگ نیز با آگاهی از این مساله، دست بـه           
ي رادیـویـی بـه زبـان              اجرا و انتشار چندین برنامه    

ها را  توانید در نشانی زیر آن گیلکی زده است که می 
 :تجربه کنید

http://www.varg.ir/archives/cat-
12/index.php 

  
 هاي آنالین فرهنگ لغت

   دو سایت اینترنتی نیز امکان استفاده از فـرهـنـگ             
هاي دیگر گیـلـکـان       هاي آنالین گیلکی و زبان      لغت

در .   اند را فراهم کرده.. .   و) مازندرانی(همچون تبري  
توان یک واژه  هاي آنالین می نامه هر یک از این واژه
نـامـه    هر دو واژه. نامه جستجو کرد را در چندین واژه 

ي واژگان از فارسی به زبان مـادري و           امکان ترجمه 
 :برعکس را فراهم کرده اند

 )www.gilak.com(:     واژه نامه زبان گیلکی
 :واژه نامه مازندرانی

) www.tabarestan.ir/dic/web( 
ها نسبـت   نامه  دهی این واژه    ي سرویس      البته بر شیوه  

هـا     اي آنـالیـن دیـگـر زبـان             هاي حرفه   نامه  به واژه 
اي که براي یافتن معادل  به گونه.  انتقاداتی وارد است 

ي گیلکی و یا بالعکس دردسرهایی  فارسی یک واژه  
با این حال راه اندازي ایـن دو سـایـت        .   وجود دارد 

یابـی بـه یـک سـرویـس              شروع خوبی براي دست   
 .ست ي گیلکی اینترنتی ترجمه

  
 

 سایت اینترنتی شیون فومنی
ــی        ــن ــوم ــون ف ــراحــمــد  (    شــی ــی م

از شاعران محبوب و     )   نژاد  میرفخري
ي شمال، در سـوم دي          مشهور خطه 

ش در شهرسـتـان فـومـن       . ه1325ماه  
او تحصـیـالت    .   دیده به جهان گشود   

. ي خود را در رشت سپـري کـرد      ابتدایی و سه ساله   
وي به عنوان یکی از شاعران موفق دو زبانه در حوزه  

گیلکی را که داشـت در    ]   زبان[ شعر محلی و بومی،   
گرفت، سینه به سینه تـا آن       محاق فراموشی قرار می  

سوي مرزهاي کشورمان اشاعـه و ارائـه نـمـود و                
ي شـعـر        جاودانه گشت و از سوي دیگر در حـوزه       

ي    هاي شعر فارسی و ارائـه    فارسی با انتشار مجموعه 
هاي معمول و مرسوم شعر فارسی از شـاعـران           قالب

 .رود تأثیرگذار و تواناي شعر معاصر به شمار می
هـاي ایـن شـاعـر            ي بارزي که در فعـالـیـت        نکته
توان اسـتـفـاده از       خورد، می زبان به چشم می    گیلک

براي غلبه بـر  . . .   امکانات شفاهی به صورت کاست و     
چه  در حقیقت آن  .   نانویسا بودن زبان گیلکی دانست    

شیون را به میان مردم برد خوانش شفاهـی شـعـرش             
 .هاي مکتوب شعرش بود، تا مجموعه

توانید اطالعات و امکانات       با رفتن به نشانی زیر می     
هاي مکتوب و شـفـاهـی        مفیدي در رابطه با مجموعه    

 : شعر شیون بیابید
http://www.sheevan.com 

 
 :پیشنهاد می کنم ببینید

 :اهل کاسپین
) http://caspianous.blogspot.com( 

 : رادوار
)http://latre.blogfa.com( 

 :موسیقی گیل و گالش
) www.galesh.ir( 

 :ها شمالی
) www.shomaliha.com( 

 :مازندنومه
) www.mazandnume.com( 

 : خوجˇسنگ
) http://mi-gab.blogsky.com( 

 لطره -کالچاي
)http://latre.blogfa.com( 
  

 :پانوشت
1 (http://caspianous.blogspot.com/2007/07/ blog-

post.html 

اندازي بـخـش    اند و براي لرها جدید است، تالش ایشان براي راه ترین کاري که فعاالن گیلک انجام داده   شاید جالب 
المعارف عمومی، تالش قـابـل    این دایره.   ي اینترنت است ي آزاد شبکه نامه ترین دانش ، بزرگ»پدیا ویکی«زبان   گیلک

 .تحسینی براي معرفی زبان گیلکی به جهان و افزایش قابل توجه سهم زبان گیلکی در اینترنت است
زبـان     ست تا هر گیلک پدیا و امکان ویرایش آن توسط عموم کاربران فرصت مناسبی    باز بودن و عمومی بودن ویکی 

 .نامه بیافزاید و خواندن و نگاشتن زبان خویش را تجربه کند اي بدین دانش اینترنت، در حد توان خویش صفحه
شود که بتوان آن را       ست، باعث می که متکی بر یک جنبش بزرگ جهانی   پدیاي گیلکی     ارزانی و ماندگاري ویکی   

 .از هر سایت و وبالگ گیلک دیگري سودمندتر و ارزشمندتر دانست

 

  معرفی ویکی
 پدیاي گیلکی

 ي اینترنت زبانان در شبکه هاي گیلک نگاهی به اهم فعالیت

http://glk.wikipedia.org 
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چی بنویسم       اي سرآخري، قراره یک   
 ˇیـادداشـت  « :   حـیـسـاب بـبـون         کی به 
 !»سردبیر

 ˇ   هیسه اگه سردبیري گبه و سـردبـیـر        
 ˇنـامـه زاکـؤن      گب، بئتره کی اي ویژه   

 ˇجی بنویسم و بازون فارسم می اصـل    
اصلن وختی گب، گب ابئنـه، ده        .   گبه

 !اصل و فرع ندأنیم گه
□ 

کارؤنه نـیـگـا      نامه هم      وختی اي ویژه  
سـالـه    ̌ کؤنم، ئینم کی اگه امـی سـنـد         

میانگین بگیري، بیس و چهار ساأل جی     
آرا جـی     تایپیست و صفحه  !   ویشتر نبونه 

بگیر، بشو تا تصویرساز و عـکـاس و            
 ...نویس و طرراح و سردبیر و مقاله

!    اینه بئوتم کی بگوم امـو امـأ دریـم           
سـال و    ̌ یی کی هرچی امه سند    » امو« 

ئن کمه، در عوض امـه شـؤ        چی  باموته
 !درازه و امه پوس کؤلؤفت

 ˇهـیـن  !      بخالـه تـازه روزأ گـودیـم          
! امو امأ دریـم :   یه کی خأنم بگوم     واسی

پیله واز نبون اگه بگـیـم     شاید خئلی پیل  
 اواخـر، گـیـلـکـی          ̌ ي هشتاد   کی دهه 

شاید پور اددعایی نبون .   یه  شی ̌ ادبیات
اگه بگیم گیلکی داستان و گیلکی شئر       

 و گیلکی کـیـتـاب و            و گیلکی نشریه  
گیلکی اینترنتی سـایـت و گـیـلـکـی              

، همه و همه امره گـوتـه   . . . پدیا و   ویکی
. سـرأئـیـتـه دره      »   تازه زمت« دره کی  

بافـی بـکـونـم و           دوس دأنم مئبه خیال   
( رنسـانـس       ̌ گیلکی فرهـنـگ   :   بگوم

Renaissance   (  یــا .   ســرأئــیــتــه دره
 ˇگــیـلــکـی فـرهــنــگ     :   تــر   گـیــلـکــی  

کـه امـو        مـگـه نـه ایـن        .   » واخؤوي« 
ئـوجـیـم       -جوؤنیم و هله   هله خأ خیال و

چاکونـیـم؟ پـس      »   اوتوپیا« و  )   ببافیم( 
ئوجیمٰبدأرین رج به رج، آینده و . 

□ 
درن «    پور زمته کی گیلکی شئر،     مـ «

بؤنه آموته دره، امما امی خاننده سـوال        
شاید اي ببون گه پس گیلکی داسـتـان         

 چی؟
   مو فیکر کؤنم، گیلکی داستان، پـور       

ه دوارسه و فـارسـه بـه      » نقل« زمته گه   
و هیتـؤ تـادتـادي امـأ دره            »   داستان« 

 .ئبه  موتنٰمدرنیته

ــان، اون       ــن داســت ــاچ« ام         اصــل  ˇپ
، مـؤدرن و      ) کوتـاه -داستان( »   داستان

پـس بـئـتـره       .   یـه    شهري زندگی شـی    
 جــی واورســیـم کـه اي           ̌ خـودمـؤن  

نامه داستانؤن، چنی داستان ایسسن       ویژه
شـهـري کـه گـونـم،          .   و چنی شهـري   

سوال اینه کی اي .   مؤحتوا گبه زه دننئم   
داستانؤن، هر سوژه و فضـا و حـال و             
هوایی کی دأنن، شهري یا روستایی یـا    

شـهـري   « تاریخی یا ذهنی یا هرچـی،        
 ˇدسه گیته تیـنـن؟ خـوشـؤن        »   خاننده

همره برده تینن؟ تاکسی و اؤتوبوس و        
 مـئـن، شـهـري         ̌ خیابؤن، یا آپارتمـان   

 همره درگـیـرأ      ̌ خاننده فکره خوشؤن  
 گوده تینن؟

   مو فیکر کؤنم اگه امی پـیلـه سـوال            
ببون هی سوال، هر زمت کی بخاستیـم        

فـارسـه بـئـیـنـیـم و            -   تینیم امی اؤیـی    
 ساعته، مـؤدرنـیـتـه        ̌  ادبیات ̌ خودمؤن

 . همره تنظیم بکونیمˇوخت
□ 

   فیکر کؤنم ده می سرآخر گب تمنـأ        
 !بؤ بی

 سرآخر گب
  وانیویسˇسردبیر

 امین حسن پور
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