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   مياناحمدی نژاد گيالًن
  زاده بهنام پوررجب

  
.  بوگذشته رياست جمهوری جهمحمود احمدی نژاًد   يک سال 

 ميان و چه عًد يک ساله ميان بوگذشته اَمرا، چه جهانی باَاونچه 
کاست، مسائل هسته ای اَمرا، هولو.  ميان، کاری نارمعًدداخلی ب

  استاديوًم، حضور زناًنهبه  راجحتا. کاری نارم... فلسطين و
دی، نه، زيادی نه کی اَشان مرا موهم نئي. ی نارمدورونم بحث

  .ان بحث بوبوسته اَشهبه راج
سال ميان ايتا جه چيزانی کی توجه يا جلب کودی، استانی    اَ يک 
 ميان بودجه های اَ سفراًن.  زيادی بو کی ايشان شويیسفراًن

رار بيگيفته  نظر ق عومران آبادانی ره مًد مختلًفکالنی مناطًق
 ايجاد بیخُ فارسه، تغيير و تحوالت خيلی کی اگه به مرحله اجرا

 جه ِدئن دريم، اما گبی جه اَ  هر چند انتقاداتی نی اَ موضوًع.کونه
چيزی که مرا موهم ايسه ايتا رئيس .  خُب و بد نارمسفراًن
کی ! اونم هنو ای سال نوبوسته.  سفر به امی خطه يهجومهوًر

مثال خاتمی .  دوره ميان ايتفاق دکفتهکمتر رئيس جومهوًر
 اونم دومی ،سفر بوکوده بو دوره ميان فقط ای بار گيالنا رياستً

  . اوستانانا بوشوبودر حالی که ويشتًر. دوره ميان

البته .  اَ سفرا به فال نيک گيريم، سياسی گبانبه هر حال سيواًی   
 اَ ،ره چاکوديدرجی موشکالت کی نانيم کی يان اَمی اگه خا

  .موهمه تحت الشعاع قرار نديد
 بودجه جا ای  پسی، اگه دولتً اَ سفراًنميد داريم کُلً   ا

 نظر قرار بی  ره مًد پيشرفتًامی اوستاًن! چی بمانسته
  .گيره

***  

  
  در گيالناحمدی نژاد 

  ترجمه ی فارسی
  

 به دست محمود احمدی يک سال از تصدی رياست جمهوری   
با آنچه در اين يک سال گذشت، چه در بعد جهانی . نژاد گذشت

 ،مسائل هسته ایبا . ارمو چه در بعد داخلی، کاری ند
حتی راجع به موضوع . اری ندارمک... لوکاست، فلسطين ووه

نه اينکه اين ها برايم . بحثی ندارم استاديوم هم زنان در حضور
  . زياد راجع به اينها بحث شده است،مهم نباشند، نه

جلب توجه می کرد، يزهايی که چدر اين يک سال يکی از    
در اين سفر ها  .ود که ايشان می رفتسفرهای استانی بسياری ب

بودجه های تقريبا کالنی برای عمران و آبادانی مناطق مختلف 
در نظر گرفته شده که اگر به مرحله اجرا برسند، باعث تغيير و 

هرچند شاهد انتقاداتی هم از . تحوالت بسيار خوبی می شوند
  سفرها اينودنخوب يا بد ببحثی در اما . اين موضوع هستيم

چيزی که برايم مهم است سفر قريب و تقريبا عجيب يک  .ندارم
 يک سالهنوز آن هم . رئيس جمهور به اين سرزمين است

 چيزی که در دوره کمتر رئيس جمهوری اتفاق افتاده !نشده
 به  رياست آقای خاتمی فقط يک بارطول برای مثال در .است

اکثر در حالی که به . گيالن سفر شد آن هم در دوره ی دوم
  . استان ها سفر شده بود

 از بحث های سياسی به فال نيک جدابه هر حال اين سفر را    
 که نمی دانيم بين المللی  و مشکالتمسائللبته اگر ا. می گيريم

 را تحت الشعاع مهمچه کسانی برای ما به وجود آورده اند اين 
  .قرار ندهند
اين سفر همه ی   اگر چيزی از بودجه ی دولت بعد از   اميدواريم

ر نظر د  هم برای رشد و توسعه ی استان ما!ها باقی مانده باشد
  .گرفته شود
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  سارا ثابت 
شناخت معماری گيالن، شناخت مردمانی است «   

که روند زندگی خود را در قالب معيارهای انسانی و 
فرهنگی در مساکنی به صداقت و سادگی طبيعت 
پيرامون خود گذرانده و سير تاريخی آن را تا به 

صداقت از آن رو که شکل . اند امروز ادامه داده
های بديع طبيعت  با جلوهفضاهای خارجی و داخلی 

های عاطفی و انسانی تلفيق يافته و حسی  و احساس
آورد و سادگی از آن  آرام را در انسان به وجود می

کارگيری مصالح و ابزار و حتا استفاده  جهت که در به
های شاد، در هماهنگی کامل با طبيعت قرار  از رنگ
ای  های ارزنده اين معماری دارای ويژگي. گيرد می

است که حاصل کنش و واکنش متقابل انسان و 
  » .دهد ای به اقليم می طبيعت است و توما غنای ويژه

راد، مديرمسئول مجله معماری و  مقاله آقای رضايی
  ۲۴شهرسازی، شماره

   با اين مقدمه به لزوم شناخت و حفظ عناصر 
معماری بومی، به عنوان برگی از کتاب هويتمان، پی 

معماری، آينه رفتار مردم يک ديار چرا که . بريم می
گونه که معماری  همان. است و تجلی رو حياتشان

امروزمان با آهنگ شتابزده و نامعقولش نشانه 
ملموسی است از دوگانگی ذهنی موجود در جامعه 
سنتيمان که هرچه داشته و نداشته به کناری نهاده 

برداری از معماری روز جهان عجوالنه  و با کپی
  . مدرن شودخواهد می

ترين   رشت، از جمله قديمیساغريسازان   محله 
محالت شهرمان است که هنوز به عنوان مرکزی 

کشد و در گذر  زنده، در بدنه بيمار رشت نفس می
ساليان با پويايی تمام خود را حفظ نموده که اگر 

آلوده  توانستم در صبح جمعه خواب جز اين بود، نمی
جا  ان زندگی را در آنيک شهر اين چنين، گذر سالي

اما اينک در سيل ويرانگر هرج و مرج، . نشانه بگيرم
ها، قطره قطره  چون بسياری از داشته رود که هم می

حاال ديگر بايد . مان فروچکد زده از دستان غفلت
های بلند در کادر  مواظب باشم که اين آپارتمان

پايم،  هر طرف را می! شود؟ دوربينم نباشند و مگر می
های  آورند، اين غول ای ديگر سربرمی  گوشهاز
  !نظم قواره بی بی

   در اين فرصت، قصد آن است که ابتدا جايگاه 
تاريخی منطقه را بررسی و بعد عوامل سيمای شهر 
در آن را شناسايی کرده و در آخر طرحی برای 

پس در قسمت اول، گريزی . حفظش معرفی شود
  :هزنيم به گذشته رشت و ديروِز محل می

   قدمت تاريخی شهر رشت را به احتمال زياد به 
قبل از اسالم و الاقل در زمان ساسانيان نسبت 

هسته اوليه شهر، بين دو روِد زرجوب و . دهند می
اين ناحيه بين دو نقطه . گوهررود شکل گرفت

نشين گيالن، يکی از منازل بين راه محسوب  حاکم
حلی، شد و به دليل دوری از کشمکش امرای م می

بعدها به احترامشان اين . عرفا در آن مقيم شدند
اين . ناحيه از منازعات حکام محلی در امان ماند

           ساغريسازان   
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خود دليلی بود برای قوت يافتن تجارت رشت و 
بازاری که مردم گيالن را به سوی خود فرا  چهارشنبه

  .خواند
، شاه عباس به رشت مرکزيت داد ۱۷   در اوايل قرن

از اواسط دوره صفويه تا دوره . و بر وسعتش افزود
  ۱.قاجار، رشت شاهد يک دوره رکود و انحطاط بود

. های گذشته ترميم گشت در دوره قاجاريه، خرابی
در اين زمان بازارهای شهر بيش از هرچيز جلب 

تر و  از هفت بازار شهر، دو بازار، مهم. کنند توجه می
اولی بازار . شدند مرکز دادوستد محسوب می

 است که بازار اوليه شهر ۲)ساغريسازان(ن باربندا
اين بازار محل . باشد و مربوط به دوره صفويه می

آمد و  معامله کاالهايی بود که از تهران و قزوين می
بندان  بازار دوم که در مرکز شهر واقع بود، ساروق

نام داشت و مرکز معامله ) خيابان سعدی تا صيقالن(
وسيه مبادله کاالهايی بود که بين ايران و ر

: محالت شهر در دوره قاجار عبارتند از. گرديد می
محله بازار، نحله زاهدان، صيقالن، کياب، استادسرا، 

در اين ميان محله . خُميراِن زاهدان و خميراِن کياب
که ساغريسازان بخشی از آن (کياب و محله زاهدان 

ساکنين . از اهميت بيشتری برخوردار بودند) است
 بخواهيم نامی ببريم به پنج گروه عمده رشت نيز اگر

  :رسيم می
- ۳ای    طايفه امشه- ۲ طايفه حاجی سميع  - ۱

  . اروپاييان- ۵ يهودی  -۴ارامنه  
محل سکونت طايفه حاج سميع در محله    

ساغريسازان و پشت بازار ساغريسازان بوده و 
ارزش اين بافت به ب های  ای از ساختمان مجموعه

پس از انقالب مشروطه و تسلط . ايشان تعلق داشت

ای به خود گرفت که علت  رضاخان، رشت شکل تازه
امام خمينی، (عمده آن احداث چند خيابان جديد 

و کشانيده شدن بازار ) الهدی و شريعتی سعدی، علم
  .ها بود به حاشيه خيابان

اشغال رشت :  از عوامل اين انحطاط-۱: پاورقی
وع طاعون در شي.  ها در اواسط صفويه توسط روس

ابتالی کرم ابريشم به بيماری مخصوص . ق. ه۱۲۴۵
های  هرج و مرج.  ق. ه۱۲۸۶ تا ۱۲۸۱های  بين سال

  .دوره افشاريه و زنديه در رشت
هايی برای ساخت   در قديم در اين محله کارگاه- ۲

ساغری از . نوعی کفش به نام ساغری وجود داشت
ت شده است و با شناخ پوست حيوانات ساخته می

با وارد شدن . پالستيک، کف ساغری پالستيکی شد
های روسی اين صنعت از بين رفت ولی اين  گالش

  .نام تاکنون بر محله و بازار مانده است
  

       

  

از دوستانی کـه شـعر
يا قطعه ادبی به زبـان
گيلکی دارند و مايلنـد
در مجعــــی دانــــشجويی
ــوت ــود ، دع ــده ش خوان
ــا ــع م ــه مج ــيم ب ميکن

برای اطالعات. بپيونديد
بيــشرت بــه اجنمــن علمــی

معماری مراجعهدانشکده  
 .کنيد
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نوشته ). مجموعه مقاالت (گيالن، استان آخر

  ١٣٨٠: رشت، نشر گيلکان، چاپ اول. جکتاجی.پ.م
ت جلد اين کتاب پيش از  توضيح درباره  کتاب، نوشته پش. 

  :خوانيم را که از متن داخل کتاب انتخاب شده، با هم می
شايد گيالنـی سـابق بـر ايـن زيـادی محجـوب، صـبور و               «

باگذشت بود و اين البته جزئی از فرهنگ او و خلـق و خـوی               
گرفته از تساهل و تسامح او بود، ولی امروز بر اثر شيوع              نشأت

ارد به نوعی گسل فکـری  فقر که عوارض منفی فراوان درپی د 
او اگرچـه   . دهـد   و تغييرات فرهنگی در خود تمايل نشان مـی        

دير اما باالخره دريافته است که در توسعه نسبی کـشور اگـر             
باز منتظر و آرام بماند تا به شيوه آرمانی به عدالت اجتمـاعی             
برسد کاله بزرگی بر سرش رفته است، چه عصر امروز، عـصر            

ی و شعارپردازی است، چشم در چشم       باز  حيايی و سياست    بی
فقـر،  «ای کـه وجـود        دروغ، رودررو فريب، در چنين هنگامـه      

از سوی باالترين مقام مرجـع مملکتـی هـم          » فساد و تبعيض  
پذيرفته شده است، آدم محجوب و مأخوذ بـه حيـا محلـی از              

                                                          ».ای تأمل بر اين امر مشق شب ما باشد لحظه. اعراب ندارد
وا به قلم  های نشريه گيله    اين کتاب، مجموعه سرمقاله

گذشته در اين باشد که طی ساليان  پوراحمد جکتاجی می
 از مطالب اين   با هم گزيده ديگری.نشريه چاپ شده است

  :م يخوان کتاب را می
استان گيالن اند  المللی نظر داده کارشناسان ايرانی و بين   «

تواند بخش  که کمتر از يک درصد کل خاک کشور را دارد می
عمده غذای مردم کشور را فقط با استقرار صنايع تبديلی 

٪ نياز ٥٠های منتشره، گيالن  به شهادت آمارنامه. تامين کند
٪ بادام ٩٠٪ ابريشم، ٨٠٪ زيتون، ٦٥٪ چای، ٦٠برنج کشور، 

٪ ماهی دريا به ١٥افه ٪ صيد ماهی پرورشی به اض٢٥زمينی، 
 تن ٣٠٠ هزارتن ماهی کيلکا و توليد و صادرات ١٥عالوه 

٪ ارز ٦٥يعنی ششمين کاالی ارزآور و بيش از (خاويار 
کند، ولی با اين  را تامين می) های دريايی حاصل از فرآورده

همه سوددهی و امتياز، از داشتن کارخانجات تبديلی و 
ر مناسب و مفيدی برای خيل تواند بازار کا بندی که می بسته

  ». عظيم جوانان بيکار ما باشد محروم است

 
های افراطی و شوونيـستی رضـاخان و    که سياست   پس از آن  

گيـری   پس از آن در دوره پهلوی دوم از جانـب حکومـت پـی      
هـای محلـی      گير چاپ کتب بـه زبـان        شد، ما با کاهش چشم    

يـن دوره وجـود      در ا  ا اين حـال، شـاعرانی     اما ب . رو شديم   روبه
  . داشتند

تـرين شـاعر      توان بزرگ      در دهه سی و چهل، افراشته را می       
فـضای شـعری او، فـضای زنـدگی مـردم         .  دانست ی سرا گيلک

اشـعار او بـه     . مردان و بيجارکاران بود     او زبان گيله  . شمال بود 
  . های گيلکان نفوذ يافته بود درون خانه

قـالب شـکوهمند     و پيـروزی ان       با سـرنگونی رژيـم پهلـوی      
، ناگهـان تعـداد     )ره(اسالمی به رهبری حضرت امام خمينـی        

بـه چـاپ    ...) گيلکی، ترکی، کردی و   (زيادی کتاب غيرفارسی    
در ابتدای انقالب نيز ما دوباره به دو مکتب در حوزه           . رسيدند

نشريه . اول مکتب دامون بود   . خوريم  زبان و ادب گيلکی برمی    
ــون ــدتقی پ دام ــيله محم ــه وس ــه ب ــاجی،  ک ــد جکت وراحم

شد، در تاريخ  سوخته فرهنگ گيالن و مازندران منتشر می      دل
اشـعار زيبـا و نـاب       . ادبيات اين سامان يک نقطه عطـف بـود        

در ) طور بخـش ادبيـات منثـور ايـن سـامان            و همين (گيلکی  
گرچه اين نشريه تنها دوسال منتشر      . نشريه دامون قوام يافت   

ی اولـين بـار بـسياری از    بـرا . شد، ولی مايه اثر بـسياری بـود   
های گيلکی به همت ياران و ياوران همين حوزه چاپ و             کتاب

از پاينـده   » يـه شُـو بوشُـوم روخُؤنـه       «از جملـه    . منتشر شـد  
هـای محمـدولی مظفـری،        لنگرودی و سپس اشـعار و ديـوان       

  ...ابراهيم فخرايی و محمدبشرا و
شمال    دوم، مکتب خارج از دامون بود که در ديگر نشريات           

شـود و بيـشتر ايـن         و بيشتر به صـورت پراکنـده، يافـت مـی          
از . نشريات دارای ديـدی کمونيـستی و مارکسيـستی بودنـد          

شـد    که در ساری چاپ می    ) ستاره سرخ  (سورخً روجا جمله  
 و چنـد    زرخً پوتار گشت و     و در گيالن و مازندران پخش می      

  .نشريه ديگر
وارهـای     نکته جالب در ايـن سـی سـال اخيـر، گـسترش ن             

خاطر اسـتفاده از همـين        به. کاست با صدای خود شاعر است     

بازار مج                
ف

 جواد صادقی    ۵زبان گيلکی
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: راه، سه شاعر در بين عامه مـردم گـيالن نفـوذ پيـدا کردنـد               
  .پور  مصطفی رحيموشيون فومنی، اميرفخر موسوی 

، اميرفخرموسـوی  ئوخان   شيون فومنی با مجموعه نوارهای     
 . کلً شريِفیپور با نوار  و رحيم) فرياد(اُويی با 

.  بـود  هساشعر   اما اتفاق بزرگ ديگر دز شعر گيلکی، تولـد          
ای گيلکی است که با اشعار کوتـاه          هساشعر، شعر کوتاه لحظه   

اکبر مراديان گروسـی، رحـيم        محمدبشرا، محمد فارسی، علی   
آغـاز  ... چراغی، دريايی لنگـرودی، دکتـر مجتبـی روحـانی و          

 .گشت
وا، بـه مـديريت       گيله   و اينک، در اين زمان، نشريه دوماهانه        

مـدير مـسئول دامـون در اوايـل         (مسئول پوراحمد جکتاجی    
 گـيالن و    د و پايگاه ادبيات گيلکـی و مـردم        نقطه امي ) انقالب

  .مازندران است

 
 مو انگور رزَم
 تو پيلُؤ دار

 بدا
 ته فچکم

.تا آفتو کشه  
از تو / بگذار/ و تو درختی بزرگ/ درخت انگورم/ من(

  .)وش خورشيدتا آغ/ باال وم
  دريايی لنگرودی

  

  مه آسمون
  وريِد
  م خورنه كوه ِجو اُ

  وكوهه اُ
عسل ه ه داره ِوسهس  

  وريويه اُ ِد
   واريهشه تَس داره ِو

***   
  آسمون

  ه كاكلي رهِش
  رنهجه ِگ وريويه اُِد

  و هِن وختي كه وا ِا
  كاكَّلّه آسمونه 

  ور ونئنه ر ِدو ينئنه ِد
  جار  هشك ِخ
  هسبا ِوِق نو

  خ  رهنِشچاك تنه ره ِك  شه چاك
بارهوزه ِقداره س  
  ه بيدادكانِد
  ده ونگ ِنزَ

  گانه مي تن
  نيشته بينهداردار ِه

وزه دار  س  
  رخه دار ِس
  زاردارِا

  وينه امروزه نَه ِم گاِن
   آقا كوه

  و ديم ره ره س ِم
   لينگ ره انگوِس  تا
   كارده راوِس

***  
  ل واَ ونئاز 
  ه ِل ِدلَِّده ِم
  ه دارشِتج ره تا بيه لينگه رِش
  شته ه قراره جا بيِش
  سا ِا
  هسه ِون ِشِم

)عاشقانه(توقايی 
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  هِنه ِبممي دارعاِل
  راه ِتون تَئ 
  موزه قرار ِجه سِش
وزه داره س  
  رخه دارهِس
  زار داره ِا

***  
  ه آسمون ره ِشن ِم

  لي رهكاِك
  مبهاشناِس

  ه نيِت
   ِجِمهرخهه ِسِموزه ِجه تنه سِم
  م يادگار بيبي آبي آسمون ِجآ
  هوييه كَِت

  شونه ِنن دارِمتره ِم
  غومه ِپِمن دارتره ِم
   تنه ره هچاك ه چاكن ِشِم

  شونه ِنمِبهمه ره ِد
  كس و باعث ره تا هر بي
  م وقه ِمِش ندونن 

  
  : ترجمه 

  آسمان من
به مانند عسل / آب كوه / ازكوه آب مي خورد / دريا 

براي درخت به / ريا آب د/ براي درخت گواراست 
  ش است تمانند آ

***  
وقتي كه / از آب دريا مي گيرد / ابرخود را / آسمان 

به اين طرف /  و ابر آسمان را /   وزيدن مي گيرد ادب
تن /  براي پوشش نو /  خشكزار /و آن طرف مي برد 

و پوشش سبز /  پاره خود را به رخ مي كشد هرپا
مي گويد /  مي زند فرياد/ بيداد مي كند / درخت را 
درخت / رخت سبز د/ درختاني داشتم / در تنم 

/ مي گويد امروزم را نبين / درخت آزاد / سرخ 
سيراب / تا انگشتان پايم را / سروصورتم را / آقاكوه 

  . مي كرد 
/ تاپايش را گذاشت / ردلم د/ از همان روز نخست 

من براي / حاال / پيوندش را بر قرار كرد / درخت 
در ان اعماق زمين / ي در زمين دارم لمعا/ م خود

درخت سرخ / كه درخت سبز / با پيوند سبز خودم /
  . و درخت آزاد است / 

***  
تو /  مي شناسم / ابرم را /من آسمان خودم را 

از آبي هاي / پوشش سبز و سرخ من / نيستي 
من از تو يك / اما تو كبودي / آسماني به يادگار بود 

من / من برايت پيغامي دارم / ار دارم نشاني به يادگ
تا / به همه نشان مي دهم / تن پاره پاره شده ام را 

  .شايسته خود ندانند / كه هر بي اصل و نسبي را 
    اسماعيل آئيني -ساري 

وا نشريه گيله: منبع  
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 تا می چوِم پوشت
 محمود طياری

 

 جنگلی يار
 گيسا پريشانا کود

االی دارسرا فادا ب  
 تفنگا،

 بيگيفت به موشت
 مردوِم ره

 آخر خورا بوکوشت
 سيا ابر دوه آسمانا

 پاره کودن دره خو پيرهنا
 سيل بامو داره

  

  

  رچند هساشع
             Chan te Hasäsher 

  چنته هساِشر
  

  چی غم دره بهارا کی
  تومام دار خاال

  ـ رنگ به رنگ تيريشه
                    توشکا زه؟

  
Chi gham dare bahärä ki/ tumämə 
därə khälä,/ ranə be rangə tirishe_/ 
tushkä ze? 

 
که بر همه درختان / بهار را چه اندوهی است: ترجمه
  گره زده است؟/ ـ دخيلِ  رنگارنگ/ ها و شاخه

  )محمد بشرا(
  
  
  

  چه نَِزنّه؟
  چه نَخونّه؟

  نَِکنه شعر ورگ ِچش
  ته غم رمه رِ 

  رِده؛نظر هاِک
  .گالش

  
Che nazenne?/ che nakhonne?/ nakene 
sherə vərgə chesh/ tə ghamə ramə rə/ 
nazar häkerde;/ Gälesh. 

 
نکند چشمانِ  / خوانی؟ چرا نمی/ نوازی؟ چرا نمی

/ چشم زده باشد؛/ رمه اندوهت را/ گرگیِ  شعر
  .گالش

  )قنبر يوسفی(
  

  تی سورخً ديم
ل گيره می ديلً  هيمه ورو.  

  آينه
  .   ديم و هيمه نشناسه

  
Ti surkhə dim/ val gire mi dilə hime 
var./ Äyne/ dim o hime nashnäse. 

 
کنار هيزم دل من شعله / گونه سرخ تو: ترجمه
  .شناسد آينه که گونه و هيزم نمی./ کشد می

  )ای رضا پنجه علی(
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  داروگ

  سبزً تن و آبيه خوِنش
  ِبنه و آسمون هيِدله

  
Därvag/ sabzə tan o äbiyə khunnəsh/ 
bənə o äsemun hidələ. 

 
زمين و / آوا سبزتن و آبی/ قورباغه درختی: ترجمه

  . آسمانِ  توأمان
  )جليل قيصری(
  

  چتی وا بيمو؟
  سر و چشّ بورد و 

ِبشته کَال ر.  
Chəti vä bimo/ sar o chəsh bavərd o/ 
beshte kalä ra. 

 
عقل و بينايی را با خود / ؟اين چه بادی بود: ترجمه
  .کُاله را جا گذاشت/ برد و

  )شيون نوری(
  
  ماه

 بنه ی گتً خاخر رِ 
  هر شو

  سيو چادر مين
  شه کچيک برار  لَتً سر

  .اَسری شنّه
  

Mäh/ bənəye gatə khäkhər re/ har sho/ 
siyo chädorə miyen/ she kəchikə 
bərärə latə sar/ asri shənne.  

 
ميان / هر شب/ خواهر بزرگ زمين است/ ماه: ترجمه

گريد  می/ بر تابوت برادر کوچک خود/ چادر سياه
  . ماه

  )محمد صادق رئيسی(
  
  

  
  ...باز وقت نشاست

 تينا توحيدی

درد . نهم بالش سر و می دوشان زمين سر        امی سر    
می خسته بسته جـان،از مـی کمـر،از          از نبيرون شو 
واش يواش شه زمين  از می دوشان رو کی ي     .می پايان 

چله آب دنيم کـی     : دودم امی چومان .ميان حس کونم  
. همه ی ديروز و همه ی ايمروز می چومان پيش بـو           

می دسـتان خـسته و بترکـستيه دنـيم کـی سـبزه              
می پايـان درد کونيـدی      . اَ آب ميانی نيهيدی      نشايه

  ... می دستان... 

 مـی   فردا بازم با اَ سيا آب،اَ تلخ نان ، می پايان رو              
فـردا  . ، می کمر و دستان رو حـس بوکـونم          جان رو 

  .بازم با می پايان اَ چله آب ميانی بنم 
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   ...خسته يم... خسته يم 

...............................................................................................  

 .سرم را بر بالش ميگذارم و شانه هايم را بر زمين               
خروج درد را که ازبدن خسته ام ، از شانه هـايم ، از              

زمـين ميـرود حـس       کمرم ، از پاهـايم آرام آرام بـه        
  . ميکنم 

آب گل آلودی را ميبينم کـه       . چشمانم را ميبندم       
دستان . تمام ديروز ، تمام امروز جلوی چشمانم بود         

خسته و ترک خورده ام را ميبينم که جوانـه سـبزی           
... پاهايم درد ميکنـد     . م آلود مينهد    را در اين آب غ    

  ...دستانم 

فردا باز هم بايد حضور اين قهـوه ای نکبـت بـار ،                 
اين نان تلخ را بر ساق هايم ، بر بدنم ، بـر وجـودم ،                

فردا بايد باز هم پاهايم     . بر کمر و دستانم حس کنم       
خـسته  .... خـسته ام    . را در اين آب گل آلود بگذارم        

....  

***  

www.ninaki.tk  
  اگر عالقه مند به زبان گيلکی هستيد حتمـا سـری بـه             

فرقی ندارد که شما در ادبيـات       . ناکی بزنيد ت ني وب ساي 
سـينما و تلـويزون را      . سررشته داشته باشـيد يـا فلـسفه       
وب سـايت نـی نـاکی       . ترجيح بدهيد يا موسيقی و ترانه     

می تواند يک محيط جالب برای تمام عالقه مندی هـای           
  .شدشما با

اين وب سايت شامل بخش های مختلف ديـدنی هـا،              
سينما، موسيقی، ورزش، ادبيات، هنـر، جامعـه شناسـی،     

است که همگی آنها بـه زبـان گيلکـی مـی            ... کامپيوتر و 
  .باشند

شما می توانيد در اين وب سايت به گفتگو بنشينيد يا         
. سايرين را از آخرين اخبار و اطالعات خود با خبر کنيـد           

 ثبت نـام  فی ست که يک کليک کوچک روی کلمه ی          کا
همچنـين ايـن    . کنيد و به عضويت اين سـايت در آييـد         

سايت با بخش های دوستيابی، حـرف دل و پـاتوق مـی             
تواند راهی برای ارتباط شما با ساير عالقه مندان به زبان           

  .گيلکی  باشد
 

  

  .آب مرا نشا سياکالچه سيفيدا کودن
Äbə məra nashä siyä kəlächa sifidä 
kudan. 

کنايه از کار . توان کالغ سياه را سفيد نمود با آب نمی
  .ناشدنی و عبث

  .آب ناره، نيويره شينوباز غريبيه
Äb näre, nivire shinobäzə gharibiye. 

کنايه از نداشتن . آب ندارد، وگرنه شناگر ماهری است
 .امکانات برای انجام اعمال زشت و ناپسند

   .ينيهكاپيش زيرزيم
Käpishə zir ziminiye  

  ك است زدمانند آبد: ترجمه 
  ي بودنذكنايه ازمو

   
  ) احمد مرعشي (  گويش گيلكي نامه واژه: منبع 

   رحمت وهابي: گرد آوري كننده 
 
  
 

هاي گيلكيضرب املثل  

تونگوِلی               
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 ١٣٨٥بهشت ي ارد١٢سه شنبه 
  النيت بدنیِ  دانشگاه گين دانشکده تربيعسالن استاد م

  ١٨:٣٠ساعت 
  !مه خالیيشود ن نانه اش میيا بدبي. ت مه پر اسيسالن ن

 نـسل   پيونـد آن بـا    لکـی و  يآقای جکتاجی درباره زبان گ    
  .جوان صحبت می کنند

الن در رفت و    يالن شناسی دانشگاه گ   يبچه های کانون گ   
قلـم و کاغـذی طلـب       !پر به کار و کم بـه گفتـار        . آمدند  
  .نديمی روند و می آ. سنديمی نو. کنندمی

شان را  يشتر موها ي نشسته اند که ب    ف اول يعده ای در رد   
  !د يموهای گاه  سف. نميمی ب

ر جـستجوی آنچـه از دسـت        ش و د  ينسلی پی جوی خو   
گـر سـر سـختانه      ينـسل د  . ا دارند مـی دهنـد     يداده اند،   

ان، پر بـارتر گـشته پـاس        ينه ای را که در گذر سال      يگنج
و . لکـی اسـت   يگفتار هـا گ   .نه و بر کاغذ   يدرس. می دارند 

هـم دلـی از   : به ذهنم میرسد. بانی میرودسخن از همز 
د هـم   يـ ار با ياما برای هم دل بودن چـه بـس         .... همزبانی
  .ميزبان باش

 آقای جکتاجی داسـتانی    .شت سرم ز خنده ای در پ    يز ر ير
 اپـاد يآقـای آر  .شوديـ  و شـعر خـوانی شـروع م        خواند می

د و چنـد    يـ  شاعر جمع است که به صحنه می آ        نينخست
  ".سوسن چلچراغ"ز کی ايشعر می خواند ، 

شان يبايان ز يدی جناب بارور انزلی چی اند که ب       شاعر بع 
  .جمع را در شعر، بس فرو می برد

 ان شــکری ،پورهــادی، هوشــنگ عباســیيــدر ادامــه آقا
ده ام  يا، با لحن مهربان و محزونی که شن       له و ير گ يسردب(

کـدام اشـعاری    و اباذر غالمی هـر      )به آن معروف هستند   
د جـانعلی   يـ ان شاعر جوان آقای ام    ي پا ودر.چند  خواندند  

بـا جمـع را     يده  جوانی و شعری ز     ييانی گرم ، زا   يپور با ب  
ه و احساس حضار بـا      يروح. ر قرار داد  يبه شدت تحت تاث   

شد و   صدای پر شورِ  شاعر چون کشتی بی لنگر کج می          
  نشستی در جان مو شعر ! مژ می شد

  مي پئر مَ  بؤته بو چی رسمِ  کارِ 
شقی مردؤنه کاِرم عابفهم  
م عاشقی مردؤنه کاِربفهم  

بود که پر از شوق     )آقای جکتاجی (پسِ  آن صدای معلم      
  .لکیياد زبان گزنده ب. زنده باد جوانی: می گفت

  ...ديريزبان رو جدی بگ
ن بـود کـه چنـد       يـ گـروه آژ  اجرای  حسن ختام مجلس ،   

را در  لش  قی تـا  ينه ء موس  يبا و معروف از گنج    يقطعه ء ز  
قی آغاز  يرد ، موس  يان می گ  يو آنجا که کالم پا    ...بر داشت 

: مي دوست داشتم همانجا بمانم و بگو      باًيو من تقر  .شوديم
  !دوباره! دوباره

در مراسـم خوانـده شـد  را مـرور           با هم چند شـعر کـه        
  :ميکنيم

  نيويسم آب
  دؤر کشکشان  آينه

   لَک اوسانه
  
  باد

  بادبانانه بِره
  

  آتش
   اَژدها به 
  همای فَور

   
  نيويسم خاک

  هيزار هيزار قرآن خاِنه 
  پرچينه

  
بـاد  /آينه کهکشانهای دور لک بر مي دارد      /می نويسم آب  

  /ماه را مي بلعد/اژدها می شود/ آتش/بادبانها را ميبرد/
  .به پرواز در می آيند/هزار هزار پروانه /می نويسم خاک
 مسعود پور هادی

گزارش                   
ا ا
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ن زبان يای بچه  يآقای پور هادی  از نظر من در       : حيتوض
باز کـرده بودنـد و اشعارشـان حـالتی          » امروز« لکی و يگ

شان يکه نشان از همه جانبه نگری ا      . ندچند بعدی داشت  
  !می داد

نيـز آمـده    " باد بامو درشين باورد    "اين شعر در کتـاب      
  است

 
ايـم کـه    ی از اشعار هوشنگ عباسی را آورده        در ادامه يک  
  : ود را داشت شاعر زيبايی خاص خ با صدای شنيدن آن

  شته يمکؤشته يم ، تي کؤتي 
  ويشتر بوکوش يا زنده کون

  بند واوين،
يا می کَت و بالَ دد ، الفند دوکونو  
  يمتی آسياب اَ رده 
   دمرده يمتی عشق مئن

  دونيای خون و درده يم
ر می جاننده کوننده ر  

  من تی بکفته آدمم
  من غرق دونيای غمم 
  کشتی نوح تو داری

  می دستً  ايجا بندَ  کون
  جؤرِ  بوکودی خاتمه 

  تی نام دکفته عالمِ 
  من زرخِ  ناخوشحالمِ 
  تی خنده امر قند کون

  می تنگً  ديل می همدمه
  می ونگً  جان آه ودِم
  اَرسو بوارسته جی چوم
  ابرً  ديمه لبخند کون

 
 هوشنگ عباسی

  

  !های مکان گيلکی، با ذهنيت فارسی ثبت اسم
ن پورامين حس  

   متاسفانه، چون افرادی که در طول تاريخ مسئول ثبت اسم 
اند، با ذهنيتی  های منطقه گيالن و مازندران بوده مکان

های بسياری  اند، اسم مکان کار زده غيربومی دست به اين
چرا که در بسياری از . خوش تغيير و تحريف شدند دست

استفاده افراد موارد، افراد مسئول، با اين تصور که نام مورد 
دار صورت فارسی آن است، به  بومی، صورت غلط و لهجه

گمان خود، اسامی را به صورت فارسی بدون لهجه ثبت 
های اصيل  کار، اسم مکان که با اين غافل از اين. اند کرده

گيلکی را از معنی خويش دور و از صورت خويش تحريف 
  . کنند می

دم منطقه،    وقتی يک محقق چنين تصور کند که مر
خوانند، بايد هم  می» صوما«دار و به غلط  را لهجه» صومعه«

ثبت کند و ما هرچه !!! سرا  را صومعه(sumäsarä)سوماسرا 
  . فکر کنيم ربط بين صومعه و سوماسرا را نيابيم

  
   و به همين خاطر است که هرگز نفهميديم که چرا 

يا همان !  را اصفهان کوچک(kujəsbän)اسبان  کوجه
ها را  وقتی دليل اين اشتباه. اند کوچصفهان ثبت کرده

های  تسميه سرايی و خلق وجه نفهميديم دست به داستان
  . زنيم مسخره می

 لونَی   (lonay) ؤنهم شد لونَک و الج (läjon) هم 
  . تبديل به الهيجان شد

مکان   اسمتسميه واقعی سه ان، دوست دارم وجه   از اين مي
  :اند نقل کنم  ثبت شدهرا که به اشتباه

، يعنی همان کوه معروف در جنوب (ate-ku)کو     اَته
» عطاکوه«لنگرود که امروزه همه به جز مردم محلی آن را 

 (aftow)اَته از اَفتُؤ . کو يعنی کوه رو به آفتاب اته. نامند می
يا آفتُؤ گرفته شده است و هيچ ربطی به نام آقايی به نام عطا 

قضيه در فرهنگ گيل و ديلم پاينده لنگرودی و اين !!! ندارد
  .نيز فرهنگ مرعشی به صراحت عنوان شده است

   منطقه اي كه امروزه به آن جواهردشت گفته ميشود ، 
جؤر به معناي  (نيده ام جؤرِدهآنطور كه از اهالي محلي آن ش
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م محلي نيز جواهر دشت گرچه امروزه مرد. نام دارد) باال
  . م كم باور كرده اند را كبودن جؤرِده

، همان منطقه باستانی (dilamon)مؤن     و ديگری، ديله
 (dil)ديل .  ثبت شده است(deylamän)است که ديلمان 

 به معنی (gow dil)مانند گؤديل . يعنی محوطه محصور
 يا (sarä)ديل در برابر سرا . جای محصور برای نگهداری گاو

جاِن ديل . ن ديوار است به معنی جای باز و بدو(särä)سارا 
(jäne dil)دهد  هم معنی درونِ  جان و خيلی عزيز را می.  

 نيز پسوند مکان بوده و بر استقرار و ماندن و (mon)   مؤن
در فارسی خانمان، . (کند سکون در برابر حرکت داللت می

  ...) گفتمان و
 : (lulamän)مان مؤن يا لوله    بر همين اساس؛ لوله

نوعی پيله (جايی که شله  : (shalmon)نشلمؤ. نیستان
نوعی (جايی که آل  : (älamän)مان آله. وجود دارد) ابريشم
  .ساکن است) پرنده

  )۸۴وا، شماره من، بيژن شهرستانی، گيله ديلمان يا ديله(

 ِشل سيلوراستاين جه
زاده بهنام پوررجب: واگردان  

 
 باهوش

 
ترم،  باهوشتان جه چون من می پئر زاکان ميان، همه  
 مره ايتا يک دوالری ايسکناس فدأ؛

  سنتی مرا عوضا کودم،۲۵منم اونه دوتا تازه 
!کی دوتا، ايتا جه ويشتره چون  
يانا ببردم  سنتی۲۵  

  سنتی فگيفتم،۱۰تا  يا فَدأم و اون جه سه»لو«
!تا دوتا جه ويشتره نانستی سه» لو«فکر کونم   
ا بيدئم و»يتزب«، پير و کور ۱پسی» لو«دوروست   

يانا فگيفت و اون   سنتی۱۰چون نتانستی بيدينه، می 
 جا

. فدأٰ سنتی مره۵چاهارتا   
!چاهارم کی سه جه ويشتره  

ً  ورجا»هيرام کومبز«يانا ببردم   سنتی۵منم   
ً  فوروشگاه،»سيدفيد«  

ٰ  تا يه سنتی مره۵يا فگيفت و   سنتی۵او احمقم چاهارتا 
.فدأ  

! ويشترهپنجم کی چاهار جه  
 من بوشؤم و اوشانا می پئرا نشان بدأم،

  سورخه بوست و۲اونم، اون ديم
 خو چومانه دوست و خو سرا تکان بدأ؛

! کودی کی نتانستی گب بزنه۳قَدر مرا گوالز اون  
 

۴کوج شُؤَپر  
 

 کوجی شُؤپر
         ترس جه داد زئی،

يا روشنا کونيد، تاريکی                   «  
».                        من نور جه ترسم       

 
۵ِوزِوزی  

 
 فکر کوديم می زولفان وزوزيه؛
 تا او روز کی اوشانه بتراشتم،

 بأزون بفهمستم می زولفان صاف بو،
!                      می سر وزوزی بو  

 
افتخار : گوالز کودن. افتخار-۳. صورت، رخ-۲. بعد از-۱

.فرفری-۵. خفّاش-۴. کردن  
  
 
  

  

           واگردان    
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