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  جشنواره زیتون در شهرستان رودبار
23/9/1388  

به گزارش خبرنگار ایرنا، دومـین جشـنواره زیتـون در    
اولـین  . آذر در رودبـار برگـزار شـد    24و  23روزهاي 

رنگیدن دبیر  تیمور.برگزار شده بود 74جشنواره در سال 
در این جشنوراه باغداران : جشنواره به خبرنگار ایرنا گفت

اسـتان حضـور دارنـد کـه مسـایل و       21و کارشناسان 
در ایـن   .مشکالت زیتون را مورد بررسی قرار می دهند

جشنواره دو پانل تخصصی در زمینـه توسـعه و اصـالح    
باغات زیتون و کیفیت و فراوري و بازار زیتـون مـورد   

   .کارشناسی قرار می گیرد بررسی
همچنین در این جشنواره مشکل آب، آفات از : وي گفت

تسهیالت منابع بانکی و مشـکالت   »مگس زیتون«جمله 
باغداران مطرح می شود تا در سـطح کشـور پیگیـري و    

روحی رییس سازمان جهاد  .براي آنان برنامه ریزي شود
یالن گ: کشاورزي استان گیالن نیز دراین جشنواره گفت

استانی صد در صد کشاورزي و شهرستان رودبار چهـار  
بـه گـزارش    .فصل از نظر کشاورزي محسوب می شود

با اینکه رودبـار در  : خبرنگار ایرنا، اردشیر روحی افزود
منطقه کوهستانی قرار دارد از نظر آب و هوایی از شرایط 

   .استثنایی برخوردار است

تولیـد کننـده   گـیالن دومـین اسـتان    : وي اظهار داشت
استان گـیالن در   .محصوالت کشاورزي در کشور است

تولید برنج، چاي، فندق و گل گاو زبان مقام هاي اول تا 
سوم کشوري را دارد و برخی تولیدات کشـاورزي نیـز   

وي افزایش سـطح عملکـرد    .اختصاصی این استان است
کشاورزي از جمله زیتون، توسعه و افزایش باغات زیتون 

هیات دولت و اصالح ارقـام نامناسـب را از    طبق مصوبه
نـوع   51حـدود  : وي ادامه داد .جمله اهداف عنوان کرد

زیتون در باغ علی آباد رودبار کشت شده است و ساالنه 
سه میلیون قلمه از این منطقه به سراسر کشور ارسال مـی  

وي پیشنهاد داد، ایجاد مرکز آموزش تخصصی در  .شود
، تامین منابع کافی براي انتقـال  هکتاري رودبار 150باغ 

آب و مقابله با آفت زیتون جزو برنامه محـوري وزارت  
  .جهاد کشاورزي قرار گیرد

پروژه عمرانی در  100حذف اعتبارات 
  گیالن

19/9/1388  
ریـزي اسـتانداري    کارشناس معاونت برنامـه  :شمال نیوز

پروژه عمرانی استان به دلیل  100اعتبارات : گیالن گفت
هاي  مسکن مهر و نهضت آسفالت از تعداد پروژهساخت 

محمـدتقی اقـدامی در   .حذف شده اسـت  88اجرایی سال 
ریزي این شهرستان در محل سالن اجتماعات  کمیته برنامه

بینی  هاي پیش به دلیل تامین هزینه: فرمانداري تالش افزود
نشده در طرح نهضت آسفالت و همچنین اعتبـارات الزم  

هاي  پروژه از مجموع پروژه 100ان براي مسکن مهر است
  .استانی در کارگروه زیربنایی استان حذف شده است

هاي  ها از شهرستان وي با بیان اینکه اعتبارات این پروژه
اعتبارات براي نهضـت  : استان خارج نشده است، ادامه داد

آسفالت هزینه خواهد شد و با اعمال سیاست در شهرهاي 
روستاشـهري بـه شـهر    کوچک بـراي تغییـر از ظـاهر    

  .اختصاص یافته است
با توجه به اینکه در تقسیم کردن اعتبارات : اقدامی افزود

اي براي مسکن مهر و طرح نهضت  در ابتداي سال بودجه
آسفالت در نظر گرفته نشده بود این اعتبارات با حـذف  

ریزي  دبیر کمیته برنامه.شود هاي عمرانی تامین می پروژه
درصد از اعتبارات طرح نهضـت   50 :تالش تصریح کرد

آسفالت از طرف وزارت کشور و بقیه نیز باید از منـابع  
در حالت اضـطرار و  : وي اضافه کرد.استانی تامین شود

پروژه  600تا  500ریزي استانداري  اجبار، معاونت برنامه
پروژه از طرف کمیته  100را انتخاب کرده و از این بین 

اقدامی در ادامه به توزیـع  .شدامور زیربنایی استان حذف 

هایی کـه در   براي پروژه 89درصد از اعتبارات سال  30
این میزان از کل : تعهدات دولت است اشاره کرد و گفت

اعتبارات به دستور استاندار در زمینه تعهـدات سـفرهاي   
وي با اشـاره بـه   .هزینه خواهد شد.. ریاست جمهوري و 

هاي احـداث   روژهپ: هاي تالش اظهار داشت حذف پروژه
میلیون ریال اعتبار، احداث پل  500سالن ورزشی چوبر با 

میلیون یال اعتبار، تجهیـز و   250کله با  عابر پیاده تالش
میلیـون   450هاي روستایی کبود مهرمحله با  نوسازي راه

میلیون  480میلیون ریال، حیان  450محله  ریال، حاج بهرام
 950ل، تکی تازآبـاد  میلیون ریا 650ریال، سوست لیسار 

میلیـون   500میلیون ریال، احداث رهدارخانه طوالرود با 
میلیـون ریـال    448ریال اعتبار، سالن ورزشی تالش بـا  

اعتبار، یک باب مدرسه شش کالسه در لمیر حویـق بـا   
میلیون ریال اعتبار و احداث مدرسـه   200یک میلیارد و 

یون ریال میل 500سرا با یک میلیارد و  هشت کالسه خطبه
 100هایی هستند که با مبلغ کل اعتبارات  اعتبار از پروژه

  .اند میلیارد ریالی تالش حذف شده
هاي استان، اعتباري  از مجموع اعتبارات پروژه: وي افزود

اقـدامی خـاطر   .میلیارد ریال حذف شده است 46بالغ بر 
همچنین مبلغ یک میلیارد ریال نیز از اعتبارات : نشان کرد

هاي تالش کـه   کل منابع طبیعی گیالن و شهرستاناداره 
 300میلیون ریال آن مربوط به حفاظت و حمایت و  700

میلیون ریال آن مربوط به طرح پـرورش جنگـل بـوده    
  .حذف شده است

کـار   تجمع مجدد کارگران شرکت کنف
  رشت مقابل استانداري

19/9/1388  
کـار   تعداد زیاي از کارگران شرکت کنـف  :شمال نیوز

رشت در پی عدم احقاق پنجسال حقوق معوقه خود مقابل 
یکی از کارگران شرکت  .استانداري گیالن تجمع کردند

کار رشت ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار فارس  کنف
کـار رشـت    در رشت دلیل تجمع مکرر کارگران کنف

هـاي   مقابل استانداري گیالن را عمل نکـردن بـه وعـده   
  .مسئوالن امر عنوان کرد

تا کنـون  : ي که خواست نامش فاش نشود اظهار داشتو
هاي زیادي از طرف مسئوالن به ما داده شد امـا تـا    وعده

کـارگر  .انـد  کنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نـداده 
 186تا کنون  83از سال : کار رشت گفت کارخانه کنف

کارگر این کارخانه به دلیل عـدم دریافـت حقـوق بـا     
گـذاري   وي سـرمایه .جـه هسـتند  مشکالت بسـیاري موا 

 اخبار گیالن
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نادرست این کارخانه را از مشکالت ایجـاد شـده در آن   
گذار اهوازي  علیرضا جزایري سرمایه: ذکر کرد و افزود

اندازي کارخانه مبلغ دو  خواهد به بهانه راه این کارخانه می
میلیارد تومان وام بگیرد در حالی که قبالً نیز یک میلیارد 

ام گرفته بود اما حقوق کـارگران  میلیون تومان و 600و 
کـار   به گفته این کارگر کارخانـه کنـف  .پرداخت نشد

بازنشسـته کارخانـه مـذکور از مزایـاي آن      120رشت 
  .محروم هستند

کار رشت نیز با اشـاره بـه    کارگر دیگر کارخانه کنف
هر : مشکالت روزافزون معیشتی خانواده کارگران گفت

ان دانشـجو و سـرباز   کارگران داراي فرزنـد ما کدام از 
هستیم و بارها درخواست و نیاز خود را به گوش مسئوالن 

هاي پوچ انجام  رساندیم اما آنها هیچ اقدامی جز دادن وعده
این کارگر نیز که خواسـت نـامش فـاش نشـود     .ندادند
حتی رئیس سازمان صـنایع و معـادن اسـتان بـه     : افزود
ر نیست با هاي ما توجه ندارد و استاندار گیالن حاض حرف

  .ما کارگران به گفتگو بنشیند
وي همچنین از محسن میرحامد رئیس شوراي کـارگران  

این فرد به : کار رشت ابراز گله کرد و اظهار داشت کنف
عنوان نماینده کارگران در نزد مدیر مدافع ما بود اما تـا  
کنون هیچ کاري انجام نـداده و فقـط از مـدیر حمایـت     

کار رشت خاطرنشـان   نه کنفاین کارگر کارخا.کند می
هاي مسئوالن قرار بـود شـهریور امسـال     طبق قول: کرد

مطالبات ما کارگران پرداخت شود اما هنوز هم این کار 
وي خواستار حمایت رئیس جمهـور از  .انجام نشده است

  .کار رشت شد جامعه کارگران کنف

 : رئیس سازمان جهاد کشاورزي گیالن

کشور رونق کشاورزي سبب توسعه 
  است

17/9/1388  
گزارش خبرگزاري فارس از رشت، اردشیر روحی امشب 

گذاران بخش کشاورزي،  در جمع تولیدکنندگان و سرمایه
هاي گیالن را  دام و طیور، شیالت و صنایع وابسته ویژگی

درصد از  30گیالن استانی است که : وي افزود .برشمرد
آن به  هاي درصد از جنگل 40درصد مراتع و  18اراضی، 

   .کشاورزي اختصاص یافته است
درصد ظرفیت  100وقتی نزدیک به : روحی اظهار داشت

یک استان مستعد کشاورزي است تمام مبناي توسعه آن 
رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزي     .باید کشاورزي باشد

گیالن کشاورزي را اساس پیشـرفت صـنعت دانسـت و    
ار امام براي پیشرفت کشور و استان باید شع: تصریح کرد

خواهـد   را زنده کنیم که فرمودند کشوري که مـی ) ره(
زنده بماند و استقالل داشـته باشـد بایـد در کشـاورزي     

وي با بیان  .مستقل شود در غیر این صورت وابسته است
تـرین   تـرین و راحـت   اینکه در بخش استقالل کم هزینه

روش کشاورزي است، بر ضرورت تقویت کشاورزي در 
بخش کشاورزي استان هنوز به : د و گفتاستان تاکید کر

   .نقطه مثبت نرسیده است
هزار هکتار زمین  2روحی از بدون استفاده ماندن بیش از 

هاي مختلف استان ابراز گالیه کـرد و   کوچک در بخش
ها  هاي قانونی براي استفاده از این زمین محدودیت: افزود

 هاي کوچـک  توانند گلخانه برطرف شده و کشاورزان می
   .مترمربع دایر کنند 100حتی در 

هنوز : رئیس سازمان جهاد کشاورزي گیالن اظهار داشت
ایم با کشاورزان ارتباط خوبی برقرار کنیم و باید  نتوانسته

براي افزایش اعتماد آنها به دولت براي حل مشـکالت و  
: وي تاکید کـرد  .خدمتگزاري به کشاورزي تالش کرد

امکانات مـدرن در کشـاورزي    روستائیان باید بتوانند از
ویـژه   به گفته روحی مراکز آموزشـی بـه   .استفاده کنند

مراکز علمـی ـ کـاربردي بایـد بـراي رشـد علمـی و        
ریزي شده کشاورزان در خدمت بخش کشـاورزي   برنامه

 .دغدغه درس بخوانند باشند تا آنان بتوانند بی

 :استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن

رطان معـده در  گیالن مقام نخسـت سـ  
  کشور را دارد

29/9/88 

کیوان امینیان امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در رشت 
ترین سرطان در اسـتان   سرطان معده شایع: اظهار داشت

است و مردم باید براي پیشگیري از این بیماري تـالش  
درصد مـردم گـیالن در    80: وي ادامه داد .بیشتري کنند

هلیکو باکتر پیلوري دارند  معده خود میکروبی موسوم به
که سبب ایجاد التهاب در معده شده و عامل اصلی بروز 

بـه گفتـه امینیـان مصـرف بـیش از حـد        .سرطان اسـت 
ها، ماهی شور و دودي در گیالن ایـن   ها و شوري ترشی

استان را در ابتالي مردم به سرطان معده در مقام نخست 
 .کشور قرار داده است

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن بر ضرورت پرهیز  
از مصرف این مواد خوراکی به مدت طوالنی تاکید کرد 

خوردن میوه و سبزي تازه بهترین عامل : و اظهار داشت

براي سالمت معده بوده و مصرف آبلیموي طبیعـی نیـز   
هـاي پیشـگیري از سـرطان معـده      یکی از بهترین روش

   .است
خوردن غذاهایی که حاوي نیترات زیاد : وي تصریح کرد

هستند از جمله سوسیس، کالباس و غذاهاي کنسرو شده 
عامل اصلی سرطان معده است و باید با پرهیز از مصرف 
این مواد غذایی و کاهش مصرف غـذاهایی کـه کـالري    

   .کاذب دارند، از ابتال به سرطان معده پیشگیري کرد
جدیـد کبـدي بـه    امینیان همچنین از شیوع یک بیمـاري  

بیماري جدید : عنوان مشکل اصلی استان یاد کرد و افزود
هـاي   کبدي موسوم به بیماري کبد چرب یکی از بیماري

به گفته وي این بیماري به  .شایع در ایران و گیالن است
دلیل تجمع چربـی در کبـد ایجـاد شـده و اگـر جلـوي       
پیشرفت آن گرفته نشود، سبب التهاب کبد، نکـروز و از  

هاي کبدي و در نهایت منجر به سیروز و  ین رفتن سلولب
   .شود از کار افتادن کبد می

  
فوق تخصص گوارش و کبد با اشاره به اینکه در جوامع 

: درصد مردم به این عارضه مبتال هستند، گفت 20غربی 
ترین عامل  در ایران نیز با توجه به افزایش چاقی که مهم

اخیـراً شـایع شـده     ایجاد کبد چرب است، این بیمـاري 
وقتی سخن از کبد چـرب  : امینیان خاطرنشان کرد.است
شود، حتمـاً بایـد بیمـاري دیگـري بـه نـام سـندروم         می

متابولیک را شناخت که مجموعـه چنـد بیمـاري شـامل     
   .چاقی، دیابت، چربی خون باال و فشار خون باال است

وي سندروم متابولیک را بیماري شایع و رو به افـزایش  
و گیالن توصیف کـرد و آن را محصـول زنـدگی    کشور 

   .تحرکی امروز دانست صنعتی و بی
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 صدا. اینجا گیالن است
  !و سیمايِ ضد گیلک

  موسوي. میرعماد م

یک خانم جوان، در یک شرکت، پشت میز نشسته است 
  .و با مردي که باالدست اوست، صحبت می کند

کشـیده و اصـالً   جوانکی، با جورابی زنانه که بر صورت 
نتوانسته چهره اش را پنهان کند و بالهت از سر و رویش 
می بارد، با هفت تیري در دست وارد مـی شـود و مـی    

  :گوید
حانه یه. توکام نوخورید جا از شیمی«  ! أن ایتأ سرقت مسلّ
از پشت سرِ او پس از چند لحظه، جوان دیگـري وارد   »

سارق، بیهـوش  می شود و با چیزي به سرِ او می کوبد و 
  !می شود

در صحنه ي بعد، خبرنگارانی که به مفتضحانه ترین شکلِ 
ممکن، دور و برِ جوانِ مثالً قهرمان را گرفتـه انـد، از او   

جـوان، بـه فارسـیِ    . عکس می گیرند و سؤال می کنند
بدترکیبی، پاسخِ خبرنگاران را می دهد و بعـد، مشـخّص   

ـ . می شود که زبانِ اصلی او، گیلکی سـت  وانی سـت  ج
  !جلف، در معنی واقعی کلمه

پیش از پخشِ این سرییال، مجري برنامه گفته بود؛ ایـن  
سریال قرار است مشکالت زندگی شهري را بـه چـالش   

گروه هـاي مختلـف   .مجري فارسی حرف می زند !بکشد
بـازیگران،  . دست اندرکارِ سریال، فارسی حرف می زنند
در زنـدگی   .در نقش هاي شهري، فارسی حرف می زنند

  .شان هم، فارسی حرف می زنند
بسیاري از بازیگران و اطرافیانِ این صدا و سیماي عزیـز  
را مالقات می کنیم و آنا در تک و تايِ تناقضی که خود 

چون مـا   -در آن گرفتارند، با ما گیلکی حرف می زنند 
غافل از . و در دل به ما می خندند  -مجبورشان می کنیم

زدنِ نسلِ ما از ندانستن و نتوانسـتنِ  اینکه گیلکی حرف 
  !بیانِ زبانِ فارسی نیست، بلکه خواسته اي ست درونی

مجري، یا نمی داند یا نمی خواهد به روي خودش بیاورد 
که خود وجوديِ چنینی سریال هایی، بزرگترین مشـکلِ  

  !!زندگی شهري گیلکان است
ديِ توضیحِ شخصیت کسانی که در تمامیِ برنامه هاي تولی

صدا و سیماي گیالن، هویِـت گیلـک دارنـد و گیلکـی     

حرف می زنند، آنقدر تکراري ست و برایم مشمئزکننده 
  !است که ترجیح می دهم سخنی نگویم

ال در صدا و سیما بدانند کـه   فع تنها این عزیزانِ دوست
بـا اطمینـان از    -جوانانِ گیلک دهه هاي نزدیک آینده 

تمندتر از ما ظـاهر خوانـد   قدر -وجودشان حرف می زنم
الیت هاي  خواسـته یـا    -شد و این چنین با احترام، از فع

ضد گیلکی صـدا و سـیماي مرکـزِ گـیالن،      -ناخواسته
   !نخواهند گذشت

  هچی گب
  مهاجر معتمدي لشت نشایی

جی واورسی ایته غوصصه اینه  ˇاي روزؤنه هر کس
از استاد و مهندس و دانشجو بیگیـر  . مئن دره ˇدیل

هممـا تـؤن   . تا تاکسی راننده و کارگر و کشاورز
 ˇیـا ایبـاره خوشـون   . فریاد بوکوند. خأیده داد بزند

مونؤ مـی ریفئقـونم هوشـون    . بغض فوکوند بیرون
 ˇروزؤن ناله زأریم و شـبؤنم أمـی کـوچ   . مؤرسنیم
. ریمأمو همیشک فکر کأ. دیمه مئن کتأیم ˇاوتاقی

أمو . زندگی ˇاز سیاست وجامعه بیگیر تا اي دورشین
مننیم سـاکت  . مننیم گب نزنیم. مننیم فکر نوکونیم

  آخر اگر أمو گب نزنیم پس کی بزنی؟ . بینیشینیم
همش . نا سالمتی أمره گأد دانشجو، أمره گأد جوؤن

. أمره درگیرأ بـؤره  ˇأمی ذهن، جورواجوره چیزون

. هینه وسی خستا بـؤریم  .هینه وسی أمو فوچوردأیم
هـوار  . نیمونقدر فکر کونیمی تا آخر سر داد زأمو ا
شروع «: شمره یاده کامو چی گوتی؟ گوتی . کشیم

» به فکر کردن شروع به تحلیل رفتن تدریجی است
یا اگر می ریفئقون ناراحت نبأد و مره اجازه بدأنـد  

افسـردگی امتـداد   «: تؤنمه بوگؤم به قول بنیـامین  
المصب اي فوچوردگی دچکسره أمی . »تفکر است
گرچه امیدي نـأرم، گرچـه دؤنمـه اي    . زندگی سر

سنگه مننم اي کوه جی جور ببرم اممـا نخـأم مـی    
یـا بهتـره بوگـؤم أمـو     . جی دس ویگیـرم  ˇتالش

جی دس ویگیریم هرچقـدرم کـی    ˇنخأییمی تالش
اصن دوروسسه کی مو بمردم، اصن . فوچورده بیبیم

تیرما وارش مأ دیوانه کأره،  خو، آها، دوروسسه کی
امما هرچقدرم کی می گب هچی بیبی اینـه وسـی   

نوشتن بیرون جهیدن «: نیویشترم کی کافکا گوتی 
  .»از صف مردگان است

بعضی وختونم کی اونقدر می دیل گیرأ، اونقدر نـا  
 ˇامید ایسأم امما خأیمه حرکتی بوکـونم، میرعمـاد  

/ یـا سـیا   یا سورخ و«: کی گوتی  أیأگب مره یاد 
 »..نسه راؤجز اي نوم
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ما نگفتیم تو تصویرش 
  1کن

  فائزه رستین
که یکـی از مهمتـرین نظریـه    » دیوید میلر«از نگاه  -1

مبنـا   2است، هر ملتی  »nationality «پردازان مفهوم 
و عــدالت اجتمــاعی یــا برابــري ) trust(اعتمـاد  : دارد

شناخت بر مبناي (یعنی به باور او اگر اعتماد . شهروندان
باشه، اما برابـري قـومی، اقتصـادي،    ) و زمینه ي تاریخی

وجود نداشته باشه، هیچگاه ملت شکل نخواهد ...جنسیتی و
  .گرفت

عموماً مفهوم شهروندي در زمانه ي ما به دو مبنا تکیه  -2
آزادي و برابري چراکه پیش نیـاز  : داره یا دو معیار داره

ما گیلـک  . اوستتحقق انسانیت فرد، آزاد و برابر بودن 
شهروند ایرانیم، اما شـاید  ) اسماً(ها هم مثل سایر ایرانیها 

گواه این . فرقمون در میزان شهروند نبودنمون آشکار بشه
حرف، وضعیت حرمت و زبـان و اقتصـاد و زنـدگی و    

اینکـه  . سرزمین و حتی خود انگاره ي مردمـون هسـت  
  .ا کنیمچقدر آزادي و برابریمون رو در اینها می تونیم پید

فرق جامعه ي بسته، با هویتی یگانه و جامعه ي باز بـا  -3
هویت هاي چندگانه رو مـی شـه در دو شـکل قـدرت     

و ) انواع خشونت و اقناع و قداسـت (سلطه : خالصه کرد
  .اجماع

به منظور بنا نهادن جامعـه ي متکثـر بـا هویـت هـاي      «
. چندگانه و مستقل، نیازمند توجیـه معرفتـی مـی باشـیم    

که در پیوند با قدرت، مانع سلطه ي هویتی خاص  معرفتی
شده و زمینه را براي ورود حاشیه ها به متن فـراهم مـی   

از این دیدگاه، هر هویتی فقط در ارتباط با دیگري . آورد
و در تعامل با آن است که می تواند به حیـات تـوأم بـا    
تکامل خود ادامه دهد و برخالف گذشـته تـداوم آن در   

همچنین هر هویتی فقط یکی از . اهد بودنفی دیگري نخو
وجوه هستی قلمداد می گردد که تنها می تواند بخشی از 

در اینصورت، می توان شاهد ظهور هویـت  . حقیقت باشد
هاي متکثري بود که برداشت سنتی و مدرن در خصوص 

  2».متن و حاشیه را به پرسش می خواند

                                                
  شاملو- 1

معمـاي  : معرفـت و قـدرت  ؛ )1388(رهبري، مهـدي - 2
  288انتشارات کویر، ص: هویت، تهران

امیر هدایت اهللا خان 
  فومنی

  میرزاصابر زاد
از این که نادر شاه افشار مرد، سرداران و امیران در پس 

. جاي جاي ایران بر سر جانشینی او به جدال برخواسـتند 
عمده ترین مدعیان تاج و تخت در ایـن زمـان عبـارت    

خویشاوندان نادرشاه از میان افشاریه، کریم خان : بودند از
و محمد حسن خان از ایالت ترکمن )لرها(از خاندان زند

  .قاجار
در کنار اینان برخی از حکـام محلـی سـر بـه شـورش      
گذاشتند، از جمله در گیالن شخصی بود بـه نـام جمـال    
فومنی پسر حاجی کمال فومنی از خانواده هاي ریشه دار 

ق حکومـت  .ه 1162او در سـال  . و قدیمی شمال ایـران 
گیالن را در دست گرفت و به مدت سه سال بی رقیـب  

ق محمد حسن خان .ه 1165در . در منطقه حکومت کرد
قاجار پس از مسافرت به مازندران به گیالن نیز سفر می 
کند، او پس از سرکیسه کردن جمال فومنی، حکـومتش  
را در گیالن تائید می کند و براي استحکام روابطش با او، 

در همـین سـال   . خواهر جمال فومنی را به زنی گرفـت 
گـیالن  کریم خان زند نیز با چهل هزار سوار به سـمت  

محمد حسن خان قاجار با شنیدن خبر حملـه کـریم   . آمد
جال فومنی با او نیز . خان به سمت گرگان فرار می کند

مقابله اي نمی کند، کریم خان هم حکومت جمال را تائید 
کریم خان به دنبال محمد حسن خان به گرگان . می کند

. رفت ولی در گرگان از محمد حسن خان شکست خورد
ق محمد حسن خان دوباره .ه 1168ین مسئله در به دنبال ا

چون جمال فـومنی، ضـمن حملـه    . به سمت گیالن آمد
کریم خان با او مصالحه کرده بود، او خواست جمـال را  
تنبیه کند ولی چون با او قرابتی داشت، فقط جمال فومنی 
را از حکومت عزل کرد و امیر گونه خان افشـار را بـه   

نیز در این زمـان بـراي    جمال. حکومت گیالن گماشت
انجام فریضه حج راحی حجاز شد و از این پس به او می 

  .گفتند حاجی جمال، نامی که در تاریخ بدان مشهور شد
ق آزاد خان افغان کـه بـر آذربایجـان    .ه 1169در سال 

حکومت داشت با سپاهیانی به فکـر تصـرف گـیالن و    
ه کرد و او از دره سپید رود به گیالن حمل.مازندران افتاد

مرد جنگی روانه رشت  12000یکی از سرداران خود را با 
امیر گونه خان، حاکم گـیالن شکسـت خـورد و    . کرد

اما محمد حسن خان . گیالن به دست آزادخان افغان افتاد
نیز در مازندران بیکار ننشست و بـا تجهیـز نیروهـا بـه     
گیالن حمله کرد و گیالن را دوباره پس گرفت و به فکر 

  .شت مغان افتاد و راهی آن سرزمین شدفتح د
در همین ایام حاجی جمال فومنی از سفر حج بازگشته بود 
و مجدداً حکومت گیالن را به دست گرفته بود ولـی بـه   
دست آقا رفیع شفتی و میرزا زکی، نایب الحکومه گسکر 
به قتل رسید، ولی محمد حسن خان آنها را دستگیر کرده 

جی جمال فـومنی بـه نـام    و کشت و فرزند خردسال حا
هدایت اهللا را به حکومت گیالن تعیین کرد و حاجی تقی، 

  .نایب کسما را به وکالت و نیابت او منصوب نمود
پس از این که کریم خان، محمد حسن خان را شکسـت  

او . داد، بر قسمت اعظـم ایـران فرمـانروایی مـی کـرد     
داد حکومت هدایت اهللا خان در گیالن را مورد تائید قرار 

. و خواهر هدایت اهللا خان را به عقد پسـر خـود درآورد  
در نتیجـه  . ولی پس از مدتی اختالفی بین آنها پیش آمد

سـرباز   12000کریم خان، محمد حسین خان هزاره را با 
راهی گیالن کرد و پسر عموي خود نظر علی خان زند را 

  هدایت اهللا خان عقب نشینی  به حکومت گیالن گماشت

  
کرد به سوي قلعه رودخان، در اینجا بود که او این قلعه را 
مرمت و بازسازي کرد و بر روي دیوارهـاي آن تـوپ   

ولی عاقبت مقاومتش در این دژ بزرگ درهم . نصب کرد
شکسته شد و دستگیر شده به ارومیه تبعید شد و هم ایـن  
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  )ق.ه 1173.(تومان جریمه نقدي پرداخت 12000که 
خان، برادر نظر علی خان مورد سوء  شیخ علی 1175در  

ظن کریم خان قرار گرفت، کـریم خـان هـم بـر روي     
چشمانش میل کشید و برادرش را نیز از جکومت گیالن 
. عزل و بار دیگر هدایت اهللا خان را حاکم گـیالن کـرد  

ولی اینبار طی توافقی در چند نقطه از گیالن نایب هایی 
ل و خودکامگی را گماشت تا نگذارند که وي راه استقال

ولی با این همه، نایب هاي کریم خان به . در پیش بگیرد
سال، جملگی در زمره ایادي هدایت اهللا خان  9تدریج در 

قرار گرفتند و فقط یکی، آن هم نایب الهیجان به نام آقا 
به همین خاطر هدایت . معصوم، وفادار به کریم خان ماند

ه رشت فراخواند و اهللا خان خواست او را بکشد، وي را ب
الهیجان  -آقا معصوم به طرز مشکوکی در بین راه رشت 

کریم خان از این واقعه برآشفت و دستور داد . کشته شد
تا هدایت اهللا خان عوامل قتل او را پیدا و دستگیر کند و 
تا زمانی که این کار را نکرده هر ساله پانصد من ابریشم 

گـردد کـه ایـن    در حساب بدهی مالیاتی گیالن منظور 
  !خراج تا پایان عمر کریم خان پرداخت شد

ق، هدایت اهللا خـان  .ه 1193پس از مرگ کریم خان در 
همچنان بر مسند قدرت باقی بود تا این که آغـا محمـد   

که پس از مرگ کـریم   -پسر محمد حسن خان  -خان 
خان، به مازندران گریخته و براي خود ارتشی جور کرده 

آغا محمد خان دو تن . یالن را کردبود، قصد حمله به گ
از برادرانش را به نام هاي جعفر قلی خان و مصطفی قلی 
خان به سمت گیالن فرستاد ولی در همین زمان گرفتـار  
شورش برادر دیگرش شد و خودش در گیـر و دار ایـن   

دو برادر  دیگـرش کـه در بـین راه    . شورش زندانی شد
تا آغا محمد خـان   حمله به گیالن بودند، ناچار بازگشتند

  .را آزاد کنند
اهالی گسکر و تـوالش نیـز بـا هـدایت اهللا خـان سـر       
ناسازگاري داشتند، در همین ایام بود که شورشی شدند و 

که سالها  -حاکم سابق اردبیل  -نظر علی خان شاهسون 
پیش به جهت عصیان بر ضد کریم خـان و بـه دسـتور    

زاد کردند و او هدایت اهللا خان در انزلی محبوس بود را آ
را به فرماندهی خود برگزیدند و به جنگ با هـدایت اهللا  

هدایت اهللا خان هم لشکري تشـکیل داد و  . خان شتافتند
قراخان تالشی را که در حبس بود، عفو داده و فرمانده آن 

ولی قراخان بـه  . ارتش کرده به جنگ شورشیان فرستاد
خود بـه   جاي جنگ با آنها از در صلح درآمد و با ارتش

وقتی خبر این اتفاق به هدایت اهللا . جمع شورشیان پیوست
خان رسید ثروت  و بنه خود را از راه دریـا بـه روسـیه    

فرستاد و خود راهی مناطق مرکزي ایران شد، ولی در بین 
راه در قزوین به لشکر ذوالفقـار خـان، حـاکم زنجـان     

ذوالفقار خان که از نـاتوانی دسـتگاه مرکـزي    . برخورد
تفاده می برد، قزوین و زنجان را در اختیار داشت و می اس

خواست گیالن را هم به محدوده حکومتی خود بیفزاید و 
هـدایت  .  در همین زمان داشت به گیالن حمله می کرد

اهللا خان نیز در اینجا اسیر و زنـدانی شـد و بـه زنجـان     
سپس حـاکم  . فرستاده شد و او را در آنجا زندانی کردند

رهبـر  . گـیالن تاخـت و آنجـا را فـتح کـرد     زنجان به 
شورشیان گیالن هم وقتی دید ذوالفقار خـان بـه سـمت    
گیالن می آید، از ترس ارتش شورشیان را گذاشت و به 

و ارتش شورشی هـم از هـم   . زادگاهش اردبیل گریخت
گسیخت و گیالن به صورت کامل تحت فرمان ذوالفقار 

مرادعلـی   ولی پس از مدت کوتاهی سـپاهیان . خان بود
خان، فرمانده زندیه به ذوالفقار خان حمله کرد، ذوالفقار 
خان پس از شکست در اراك به سـمت زنجـان عقـب    

در همین زمان هدایت اهللا خان  که در همان . نشینی کرد
شهر زندانی بود به همراه عـده اي از اهـالی کـه بـا وي     
سازش کرده بودند به خانه ذوالفقـار ریختنـد، ولـی وي    

. ت بگریزد ولی بعدا او را در خلخال دستگیر کردندتوانس
در نتیجه این وقایع هدایت خان که در زنجان مرادعلـی  
خان را دیده و با او سازش کرده بود، دوباره حاکم گیالن 

  .شد و مقر حکمرانی اش بازگشت
ق آغا محمد خان دوباره به گیالن حمله .ه 1196در سال 

پیش بینی حمله را کرده  کرد ولی اینبار هدایت اهللا خان
ارتش آغا محمد خان به نزدیکی رودسر که رسید به . بود

خندق مورچل که هدایت اهللا خان براي پیشگیري از این 
حمله ترتیب داده بود برخورد و متوقـف شـد جنـگ و    

روز طول کشید و در ایـن زمـان کـه     45جدال طرفین 
ـ     ا هدایت اهللا خان حریف را زورمنـد دیـد، دو نفـر را ب

هدایایی نزد آغا محمد خان روانه کرد و به ظـاهر از در  
آغـا  . اطاعت درآمد و باج و خراج دیوانی را قبول کـرد 

محمد خان هم که قصد تصرف بـاقی جاهـاي ایـران را    
داشت، فرستادگان را با احترام پذیرفت و گـیالن را بـه   

ولی دیري نگذشت که هدایت اهللا . هدایت اهللا خان سپرد
  .گر از اجراي تعهدات سرباز زدخان بار دی

در پی این نا فرمانی، آغا محمد خان بار دیگر قصد حمله 
اینبار وي به استحکامات جنگی زیادي . به گیالن را کرد

در رودسر برخورد و ناچار یک تاکتیک جنگی زد، وي 
لشکري به برادرانش سپرد و آن ها را از راه هاي دشوار 

تا بتواند لشکر هدایت اهللا کوهستانی روانه الهیجان کرد 

خودش نیز براي مشغول نگـه داشـتن   . خان را دور بزند
زمانی هـدایت  . هدایت اهللا خان، جنگ و گریز می کرد

. اهللا خان متوجه این نقشه شده بود که خیلی دیر شده بود
  .با اطالع از این موضوع با گشتی به روسیه فرار کرد

قفقـاز لشـکري   چهار ماه پس از فرارش به روسـیه، در  
وي دوبـاره  . ترتیب داد و دوباره به گیالن حملـه کـرد  

این بار آغا محمد خان خواست . گیالن را به دست گرفت
از در صلح درآید و نامه هایی ارسال کرد ولی هدایت اهللا 

  .خان همچنان به مخالفتش ادامه داد
ق علی مراد خان زند بار دیگر یکی از .ه 1198در حدود  

ا به گیالن فرستاد و هدایت اهللا خان نیـز از  سردارانش ر
نظر علی خان شاهسون، فرمانده زندیـه  . رشت فرار کرد

که به رشت رسید، شروع کرد به دادن دستورات فراوان 
هدایت اهللا خان هم پس از . و همه را از خود ناراضی کرد

امیر . تجدید قوا به وي حمله کرد و سپاهش را نابود کرد
نیز که همان موقع در گـیالن بـود از    گونه خان طارمی

علی مراد خان زنـد کـه   . هدایت اهللا خان شکست خورد
کار به صلح . حریف را قدر می دید از در دوستی درآمد

و دوستی انجامیـد و علـی مـراد خـان هـم از یکـی از       
عروس بـه  . دخترهاي هدایت اهللا خان خواستگاري کرد
  .ماد درگذشتشیراز رفت ولی چند روز پس از رسیدن، دا

ق آغا محمد خان قاجار مصطفی خان دولو را .ه 1201در 
. نفر راهی گیالن و جنگ با هدایت اهللا خان کرد 6000با 

هدایت اهللا خان از رشت به پیر بازار عقب نشینی کرده و 
در این زمان با این که مردم دهات . به مقاومت ادامه داد

می کردند ولی از رساندن اذوقه به سپاه قاجار خودداري 
. سپاهیان مازندرانی توانستند او را تا انزلی به عقب ببرنـد 

امیر هدایت اهللا خان در انزلی در قلعه اي مستحکم که به 
توپ و زنبورك  و تفنگ و دیگر آالت و ادوات جنگ 

سپاهیان . و اذوقه چند سال مجهز بود، به مقاومت پرداخت
ر فرصـتی  قاجار با کشتی قلعـه را محاصـره کـرده و د   

مناسب که در نتیجه وقوع حریقی فراگیر در انزلی دست 
هدایت اهللا خان که اوضـاع را  . داد، به شهر یورش بردند

خطرناك دید، قصد سوار شدن به کشتی را داشت تا بـه  
باکو بگریزد ولی به تیر تفنگ و ضـربه شمشـیر یـک    
سرباز تالش به نام اهللا وردي مجروح و مقتول شـد و بـه   

غواصان به هواي مژدگانی گران خـود را بـه   . تاددریا اف
دریا افکندند و پیکرش را از آب بیرون آوردند و سرش 
را بریدند و به دربار خاقانی گسیل داشتند و پیکـرش را  

  .در همانجا به خاك سپردند
بدین گونه امیـر هـدایت اهللا خـان فـومنی معـروف بـه       
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نی، اتورخان رشتی که به نوشته ي عبـاس اقبـال آشـتیا   
مردي با ذوق و آزادمنش و ادب دوست و "مورخ معاصر 

 "ممدوح چند تن از شعراي عهد زندیه و اوایل قاجار بود
سال فرمانروایی در گیالن، سرانجام از سر راه  28پس از 

آغا محمد خان برداشته شد و گیالن از ان پس بـه زیـر   
  .فرمان قاجار ها رفت

دایت اهللا خان از به طور کلی می توان گفت که قلمروه ه
مـی  ) رودکـور (و از غرب به ) آمل(شرق به نمارستاق 

رسید و علت اشتهار او به اتورخان یا اتل خان، تملک وي 
اتـل   Etelبر اراضی وسیع از حوزه شرب ولگا بود که 

او مـردي خوشـگذران و اهـل کـرم و     . خوانده می شد
  .بخشش بود و به همین خاطر طرفداران بسیار داشت

مهاجران یهودي ، ارمنـی، روسـی و هنـدي در     افزایش
گیالن در مدت زمامداري او حاکی از آن است کـه اوال  
نامبرده از تعصبات دینی و نژادي بـه دور بـوده و ثانیـا    
جانب عدل و انصاف را نگاه می داشته و ثالثا بـه رونـق   

  .بازرگانی اهمیت می داده
هري از اقدامات او در رشت، یکی احداث راه فاضالب ش

بود که با آجر و ساروج ساخته شد و دیگـري سـاخت   
کانال آبرسانی به داراالماره بـود کـه بـراي تـامین آب     

  .آشامیدنی ساکنان آن و اهالی شهر صورت پذیرفت
همچنین نوشته شده که حکومت قدرتمنـد و دیرپـایش   
توجه عده ي زیادي را به خود جلب کرده بود، به ویـژه  

در منابع اروپایی نیز مـنعکس   نحوه رفتارش و اقداماتش
براي خود دارالحکومه و بارگاه درخشـانی  . گردیده است

دایر کرده بود که داراي مبلمانی خوب و مشروباتی قوي 
و کنیزکانی گرجی بود و قوایی مرکب از یک هـزار و  
پانصد جنگجو نیز داشت که می توانست بـا گـردآوري   

  .برساند نفر 10000سربازان پنیجه تعدادشان را به 
در جایی شنیدم که امیر هدایت اهللا خان فومنی، از نسـل  
آل اسحاق، آخرین خاندان فرمانروا بر فـومن، در زمـان   

. بـود  -پیش از حملـه شـاه عبـاس     -استقالل گیالن و 
مدارك این موضوع را هنوز ندیده ام ولی بایـد درسـت   
باشد، چون که او از یک خانـدان اصـیل و ثروتمنـد در    

همچنین اقدامات وي نشان می داد کـه او بـه   . ودفومن ب
گویا او از تاریخ خاندان . دنبال سرسپاري به کسی نیست

شاید می خواسته که  وضع را به حالت . خود با خبر بوده
خاندان آل اسحاق عالوه بر این که خاندان . قبل در آورد

حاکم بر فومن بودند، در زمان خودشان، قدرتمند تـرین  
نمی توان گفـت  . م در بیه پس گیالن بودندخاندان حاک

که در میان خاندان هاي بیه پیش هم آنان حریفی قویتر 

نه آن ها حریـف کیائیـان بودنـد و نـه     . از خود داشتند
با حمله شاه عباس و پایان استقالل . کیائیان حریف آنها

این که . گیالن، همه این خاندان هاي محلی سقوط کردند
داشته حکومت اجدادي خود را احیا  هدایت اهللا خان قصد

کند، مسئله ایست که باید روي آن کار کرد، ولی شواهد 
به هر حال او آخرین کسی بود . این طور نشان می دهند

پس از او . که در گیالن به طور مستقل فرمانروایی کرد
گیالن در زمان نهظت جنگل نیز به طور موقت از ایـران  

موقـت گـیالن و هـدف    جدا شد، ولی به نام جمهـوري  
نهظت جنگل و رهبرش، میرزا کوچک استقالل گـیالن  
نبود، هدف او اجراي مشروطه در کل ایران متحـد بـود،   
ولی هدایت اهللا خان، بر طبق شواهد و قراین هدفش فقط 
گیالن بود، با ذکر این نکته که وي حاکم و چیزي شبیه 

  .با شاه بود و نه رهبر جنبشی به سوي مشروطه

  خروس نقاشیجنگ 
  مهاپا

ــادواره اي از  ــل ضــیاپور  «ی ــتاد جلی ــه اي از  »اس ،ده
با ظهور مدرنیسم در غرب و گسترش افکـار   خاموشیش

تجدد به شرق ،گیالن زمین به دلیل جایگاهش از ورودي 
هاي این مسئله به ایران محسوب شده وحتا پایگاه دسـت  

دسـت آورد هـایی نظیـر    .آورد هاي مدرنیسم در ایـران 
فعالیت هاي صنعتی ،اجتماعی وسیاسی ،علمی ،ورزشی ، 

در بعضی از این فعایت ها هنوز سر ... .فرهنگی وهنري و
آمد کل کشور هستیم ودر بعضی دیگر هنوز ریشه هایی 

از جملـه نبـود   –در ما مانده و به دلیل پاره اي از مسایل
ن مسـایل  در میـا .افت داشـته ایـم  –امکانات وافی وکافی

ت بـه ایـران زمـین حـرف اول را زده     هنري کـه نسـب  
شاید چند سـالی  ( وجایگاهی ویژه اي را پیدا کرده باشیم
هنر نقاشی وگرافیـک  )باز به دلیل مشکالتی افتی بداریم

چرا که گیالن زمین اسـتادانی را ماننـد محصـص،    .باشد
... آیدین آغداشلو ،محسن نعمت خواه ،جلیـل ضـیاپور و  

ر نقاشی مدرن ایـران  پرورش داده که این آخري حتا پد
  .لقب گرفت

استاد . در بندرانزلی متولد شد 1299جلیل ضیاپور در سال 
هاي ابتدایی و متوسطه در گیالن،  ضیاپور پس از طی دوره

به تهران آمد و در رشته هنرهاي سنتی به  1317در سال 
او از نسل نخستین هنرمندانی است کـه  . تحصیل ادامه داد

ده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران ، در دانشک1320در سال 
در رشته نقاشی به تحصیل ادامه داد و در سـال تحصـیلی   

ــکده     25-1324 ــن دانش ــاگرد اول از ای ــه ش ــا رتب ب
مرحوم ضیاپور در همین سال موفق به . التحصیل شد فارغ

  دریافت بورسی از سوي دولت شد و براي ادامه تحصیل 
    ecole national) راهـی مدرسـه بـوزار پـاریس    

superieure des beaux-arts)  در آن سـالها  . شـد
بسیاري از هنرمندان تحت تاثیرکوبیسم پیکاسو، کـه در  

مرحوم ضیاپور پـس  .پاریس زندگی می کرد، قرارداشتند
به تهران بازگشت  1328از خاتمه دوره تحصیل در سال 

و تالش کرد تا تجربه خود را با مدرنیسم در فضـاي آن  
هـایش   بخشد و دیگران را نیز در یافتـه روز تهران تداوم 

  سهیم سازد

  
سـال   -استاد ضیاءپور پس از اولین بازگشت بـه ایـران   

در مقام نقاشی پیشتاز و نظریـه پـردازي آگـاه     - 1328
شود و به تأسیس انجمن  پرچمدار نهضت نوین نقاشی می

نماید که مجمعی پیشرو در زمینه  خروس جنگی اقدام می
نو، خاصه ادبیات، تئاتر، موسـیقی و  هاي هنر  طرح عرصه

ي  آرم انجمن که نقش روي جلد مجلـه .نقاشی بوده است
خروس جنگی است، توسط جلیل ضیاءپور انتخاب شـده  

بعد از کنارگیري از خروس جنگی بنابراین تـالش  . بود
کرد تا با فـراهم آوردن نشـریاتی چـون کـویر، پنجـه      

سم و تحول و خروس و نگارش مقاالتی در پیوند با مدرنی
هاي خود، پایگاه مدرن و مدرنیسـم را   نیز معرفی دیدگاه

جهانی رو به تحول، تبیین و شرایط ذهنی الزم را براي  در
درك آفرینش هنري نوین، در قالب شـعر و تصـویر و   

حال کـه پـس از گذشـت حـدود     . موسیقی فراهم آورد
هـا، مجموعـه آثـار اسـتاد      شصت سال از نخستین تالش

با این نکتـه بسـیار مهـم مواجـه       شود، ور میضیاپور مر
نسالنش، در  شویم که آنچه مرحوم ضیاپور و دیگر هم می
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  آن دوره بسیار حساس و تاثیرگذار خلق کردند، نه تنها
ن شد تا به آ چیزي که اغلب سعی می(اروپایی وپاریسی 

بلکه صـرفا ایرانـی و   ) هاي صادقانه تحمیل شود کوشش
استاد ضیاءپور بـه دلیـل    .داشتریشه در فرهنگ سنتی 

اي که به جوانان و دانشجویان داشـتند و بـه آنـان     عالقه
به درخواست اداره کـل   1332ورزیدند در سال  می عشق

ي  هـا  هنرهاي زیباي کشور، اقدام بـه تأسـیس هنرسـتان   
دختران و پسران تهران نموده و همچنین  هنرهاي تجسمی 

ینـی را تهیـه   ي هنرهـاي تزئ  مقدمات تأسیس دانشـکده 
  .کردند

گذار مرحوم ضیاپور کـه   هاي زیبا و بدعت یکی از پرده
هنرهاي معاصر تهران قرار دارد، پـرده    در مجموعه موزه
روي  1200×950، با ابعاد »زینب خاتون«رنگ و روغن 

بخـش آن بـوده    بوم است، که یک شـعر عامیانـه الهـام   
ون از کم/ گیس داره قد کمون /مادرم زینب خاتون:است

رك روزه   حمـام سـی  / از شـبق مشـکی تـرك   / بلند تَ
مرحـوم ضـیاپور بـراي    . خواد شونه فیروزه می/ خواد می

در شـکل خشـتی و    -هایش و نیز دیگر پرده-تنظیم آن 
که پیوسته در فرهنگ سـنتی و بـه ویـژه    -قالب کاشی 

تزئینات معماري از آن استفاده شده است که چهار وجهی 
چهـار عمومـا بـه مثابـه آنچـه      از عدد . است، سود برده

مرحـوم   .عینی و زمینی است یاد شده مستحکم، ملموس،
االطراف خود، ضمن اینکه  ضیاپور، با توجه به ذهن جامع

از سنت بهره برده است، نماد مربع را زمینه اثر خود قرار 
کـه  » زینـب خـاتون  «داده و با استفاده از خطوط انـدام  

مربع است و  مکمل حرکت خطوط عمودي و افقی شکل
در تقابل ) اي آبی، سبز و فیروزه(هاي سرد  همچنین رنگ
فضـاي دو  ) اي، نـارنجی و زرد  قهـوه (هاي گرم  با رنگ

اي آفریده است که پیش از آنکه اروپایی  بعدي صمیمانه
نوارهاي اریب روشـنی کـه مرحـوم    . ایرانی است  باشد،

زینـب  «ضیاپور در پرده آورده و بـا قلـم خـود، شـعر     
در لحظـاتی،    را روي آن نگارش کـرده اسـت،  » نخاتو

کنـد کـه از نورگیرهـاي     را مـی  هاي نـوري  ع القاي شعا
در . شـد  سقف به داخل حمام تابیده می) هاي بلورین جام(

آثار متاخر مرحوم ضیاپور افزون بر عنصر مربع که نماد 
زمین است، عنصر دایره و قـوس کـه معـرف آسـمان،     

بیرون از عالم محسوسات و در کهکشان، عالم معنا، جهان 
. حقیقت صورت کیهانی است، به نقـش درآمـده اسـت   

آفرینش هنري تنها یکی از ابعاد متکثـر مرحـوم جلیـل    
وي محققی توانا و مولفی برجسته در زمینـه   .ضیاپور بود

هاي تحقیقـی   کتاب. آید فرهنگ و هنر ایران به شمار می

ه شش تـاي  ک  مرحوم ضیاپور بالغ بر دوازده عدد است،
آن مربوط به پوشاك و زیورهاي زنان ایـران از دیربـاز   

ضیاءپور بیش از نیم قرن را براي تحـرك   .تاکنون است
گیـري و   در نوگرایی و اعراض از تقلید و توجه به الهام

ي  ي آثار به منظور اعتالي اندیشه وسعت نگرش و مقایسه
 هنري کوشید و در سالهاي کهولت نیز همواره در تالش،

جهت فراگیري علوم و دانش روز بود و علیرغم داشـتن  
ي عمر کماکان با انرژي و  ها بیماري ناشی از گذشت سال

هاي بسیاري  قدرتی غیرقابل وصف در دانشکده و دانشگاه
ي آردراماتیـک و هنرهـاي تزئینـی،     ها از جمله دانشکده

ــر، دانشــگاه تربیــت مــدرس و   مجتمــع دانشــگاهی هن
نمودند و راهنمـایی و   تدریس می) س(ي الزهرا  دانشکده

 هدایت دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشـد و 
سرانجام این دانشمند فرزانه که .دکتري را برعهده داشت 

وجود ارزشمند و گرانقدرش براي اهل هنر مغتنم بود در 
نقاب در  1378آذرماه  30شب یلدایی سرد و طوالنی در 

ی دار فانی را وداع گفت سالگ 79خاك کشید و در سن 
تا بی تردید در جهان دیگرش کسب علم و دانش را آغاز 

  .نماید

می أوختی مدرسه بنه 
  ...طراتاکی خأز

  امین ثنایی مقدم
چقد پیش هأنه که شیمی مدرسـه ور رددأ بـین؟ شـاید    

ولی . اینفر بوگوي هر روج و اینفر نی بوگوي هیچ زمت
مو دؤنم که هر کسه، مدرسه جی گب بزنی، اونـه فکـر   
توند شنه خو مدرسه جی و او روزؤنی که مدرسـه مـئن   

مدرسه رفیقؤن که هر روج اوشـؤنه امـره شـؤن    . داشت
دعوا درگیري مدرسه راهه کیالسه سر و وگردسن خؤنه، 

مئن، ناظم کی ایبار دوبار امره بیته دأنه، مألمؤن که هرته 
یه جور اخالق داشتن، زأکؤنه امره مسابقه نأن و بـورد ؤ  

اما او زمـان کـه بوگذشـته آدم دکئنـه کـار و      . باخت
زیندیگی مئن و شاید تا چن سال آدم نفهمی که چیچـه  

پیاده شیمی قدیمی  دسه جی هدأ اما اي روج که سواره یا
مدرسه جی که رددأ بنین ؤ کوشتاي زأکؤنه که دینـین  
که همدیگره سر ؤ کلأل زئه درن، اونوقته که تازه شمره 

یاد دکئنه که چه دؤرانی داشتین و شیمی رفئقـؤن الـؤن   
  .کورا ایسأن

مدرسه چیه؟ چره امه پئر ؤ مأر امره سرأدأن مدرسه؟ کی 
ما الؤن که امه دؤر ؤ وره دوکتور ببیم؟ موهندس ببیم؟، ا

ه اگر نیگا بوکونیم اینیم که مدرسه او بهشـتی کـه امـر   
مه هروقت مدرسـه  پس چی بنه که أ. خاس هدأي، هندأ
نیـه  . ؤ امه دیل تنگأ بنه؟ »یادش بخیر«زمت بنه گونیم 

که امه رفیقؤنه مدرسه مئن بیاتتیم؟، امـه عشـق ؤ حالـه    
. مدرسه مئن بو؟مدرسه راهه مئن بؤدیم؟ امه شادي ؤ غم 

امـه  . حتی تؤسنم نی او زمت که محصـل بـیم مـزه دأي   
صوب سـر بـا   . بککی ویریس ؤ زیندیگی هو مدرسه بو

اعصاب خوردي ویریشتیم ؤ شؤیم مدرسه تا ساعت یک 
وختیم نی وگردسیم خؤنه کتیم ایجا تـا  . دؤ اؤره ایسأبیم

خسسگی . غروب بونأبؤ ؤ بقولی امی خسسگی در بوشؤبو
سیم نی تازه را دکتیم بیرون ؤ هنـده نـی هـو    درکونی پ

زأکؤنه امره کی مدرسه مئن جنگ ؤ کوشتی گیتیم شؤیم 
خؤ الؤن شـمه بگـین کـه چـره نـوا امـه       . بیرون تا شؤ

  دیلبستگی به مدرسه اینقد پور ببی؟
او طرفه جیم نی خئلی امه پئر ؤ مأرؤنم هو مدرسه اي که 

ه امه هفـت  امه درس بوخؤندیم تحصیل بؤدن ؤ اي بنه ک
. پوشت، هو مدرسه جی تاسیئن دأنن ؤ اونه گبـه زئـنن  

مدرسه تأثیر اونقد پور ایسسه که حتی درسه جودا بوبـؤ  
اگر بخـأم  . پسیم نی زأکؤنه، اوشؤنه مدرسه جی شنأسنیم

دوتته معروف مدرسه امی شهره مئن نؤم ببورم تیـنم بـه   
موصطفا خومینی و عبدوالرضاق ایشاره بوکونم کـه هـر   

دیگر مدرسأنی نی هننأن ولی ویشتري جنـگ هـی    چند
موصـطفا خـومینی   . دوتته مدرسه موحصلؤنه سر هننـأبو 

ویشتر جاي کسـؤنی بوبـؤ کـه درس خـؤن زأکـن ؤ      
نـودؤنم چـی چـی    . عبدوالرضاق شر ؤ شور زأکؤنه شی

ایسسه که هنوزم تینیم اي نفـره اخـالق ؤ رفتـاره جـی     
تأثیر اینقـد  یعنی مدرسه . بفهمیم یارو کو مدرسه شی بو

  ایسسه کی تینه اي نفره رفتاره سر تأثیر بنأي؟
در کول الؤن تنا چیزي که بمؤنسه امئبه هـی خـاطرات   
ایسسن که چه بخایم ؤ چه نخایم، به امـه مدرسـه وصـل    

چقدر خوجیر . ایسه ؤ کوشتایی بدون مدرسه یعنی هیچی
ایسسه که اي خاطرات بدون دلهره و اضطراب امتحان ؤ 
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اي کاري ایسسه که تنها از . ردار تر از الؤن ببیمثتنبیه و 
عهده کسؤنی بر هنه که هی خاك بیتـه مدرسـأنه مـئن    
بککأن ؤ ویریسأن ؤ دؤنن که چیتطؤ شأنه شرایط بهتري، 
زیندگیبه فراهم گودن و خوجیر چیؤنه جی درس هیتن ؤ 

  .حیصارؤنه راهه جولؤ ویتن
  

گزارشــی از فعالیــت 
ــاي ــر  ه ــاه هن کارگ
   سروش

  آماردوس.س

کم نیستند آنهایی مثل من  که صدا و 
سیما را به نام رؤسایشان می خوانند؛ 
پیشترك ها صدا و سیماي الریجانی و 
. این روزها صدا و سیماي ضرغامی

البته دوران نه چندان خوش کودکی که 
از کم بودن و تکراري بودن  کارتون 
ها شاکی و ناراضی بودیم، صدا و سیما 

می نامیدیم  و نه صدا و را تلویزیون 
  .سیماي رفسنجانی

البته واضح و مبرهن است که  صدا و 
سیما مایملک شخصی این حضرات 
نبوده و نیست و متعلق به مایی است که 
مالیاتش را می دهیم و مالک و صاحب 

! این که می گویم ما. این خاکیم
منظورم مایی است که داشته هایمان 

!) مانبهتر است بگویم نداشته های(
آشکاراست و به راحتی می توان از آن 

منظورم مایی است که . مالیات بر داشت
حتی اگر پول کار دانشجویی مان پس 
از یک سال به دستمان برسد ده درصد 
آن حتما پاي مالیات می رود تا مبادا  

  ! پولی حرام از گلویمان پایین رود
اما اگر هم بگوییم صدا و سیماي ملی، 

کدام صدا و ! که پر بیراه گفته ایم

سیماي ملی که همیشه کلفت ها و نوکرها و بی سوادها و 
کدام ! هر چی لوچ و تور است، گیالنی معرفی می شود

صدا و سیماي ملی که شبکه استانی بارانش عیان و بیان 
که آنچه به شعور و فرهنگ  بینندگانش، توهین می کند 

این به اصطالح هنرمندان گیالنی و رؤسایشان با هویت و 
وعربی  زبان مادریمان می کنند هیچ چنگیز و تیمور

اینها ) نگذاشتیم(نکرده است، که اگر آنها دستشان نرسید
هم دستشان باز است و هم زبانشان دراز که هر لوده 
سخیفی را به گیلکی اجرا کنند و سلیقه مخاطب گیالنی را 

  .پایین نگاه دارند تا به هر چرند و پرندي راضی شود
دل که پر باشد و پیمانه ي صبر، لبریز از هر فرصتی 

غرض از این همه ! استفاده می کند و  گریزي می زند
صغري و کبري چیدن این بود که تصمیم گرفتم گزارشی 
از کالس هاي عکاسی و فیلمبرداري و خبرنگاريِ برگزار 

وابسته به صدا و سیماي (نر سروششده در کارگاه ه
را در زیته بنویسم، که ابتدا با مخالفت ) حضرات رؤسا 

فکر (که توجیهشان کردم . همکارانم در زیته مواجه شدم
با توجه به نبود و یا کمبود چنین کالسهاي در !) کنم

سطح استان و استانهاي هم جوار، باید وجود این کارگاه 
گر وابسته به صدا و سیما را  به فال نیک گرفت حتی ا

باشد؛ آن هم در روز و  روزگاري که حرف و سخن از 
فرهنگ و هنر بیشتر به شوخی شبیه است و نه دغدغه باال 

و نا  سري هاست و نه  مردم به تنگ آمده از وضعیت بد 
  .به سامان اقتصادي

در این شماره به  کالس هاي عکاسی کارگاه هنر 
  .سروش  پرداخته می شود

با دیدن تبلیغات کالس هاي عکاسی کارگاه  84بستان تا
هنر سروش  در خیابانها و معابر شهر رشت، در کالس 

البته مجري . (مقدماتی عکاسی کارگاه ثبت نام کردم
برگزاري کالس عکاسی ، باشگاه خبرنگاران جوان 

دوره ي مقدماتی و  3کالس هاي عکاسی شامل .) هست
خش مقدماتی  در مورد در ب.  تکمیلی و پیشرفته است

 86زمستان / رشت 
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ساختمان دوربین، تنظیم آن، انواع لنز، فیلتر و نحوه 
مدرس هر سه دوره . تدریس می شود... عکاسی صحیح و 

یکی از تصویر برداران بازنشسته  صدا و سیماي استان 
گیالن  است که عکاسی شناخته شده هستند و جوایز 

  . جهانی بسیاري کسب کرده اند
من اکثرا خشک و بی روح بودند  کالس هاي دانشگاهی

که شرکت نکردن در آنها فایده اش به مراتب بیشتر از 
در کالس هاي عکاسی از . حضور در کالس بود

موضوعاتی حرف می زدیم و بحث می کردیم که همه را 
عینیت آنچه با آن سر و کار داشتم . دیده و شنیده بودم

ده بودم  درمقایسه با ذهنی بودن آنچه در دانشگاه خوان
برایم جالب بود؛ اولین بار بود که به غیر از عدد و رقم و 
می ! مفاهیم ریاضی در مورد آنچه می دیدم و می گرفتم

  .خواندم
ر به  - در کارگاه سروش، قانون زن ها این ور مردا اون و

شدت و حدت هر چه تمام تر برگزار می شود و روزهاي 
بنابراین هم ! کندکالس خانم ها و آقایون با هم فرق می 

کالسی هایم خانم هایی بودند اکثرا دانش آموز یا 
، تک و توك کارمندانی !)حتی دانشجوي عکاسی(دانشجو

که پس از تمام شدن ساعات اداري با رخت و لباس کار 
به . و خسته به کالس می آمدند و چند تایی خانم خانه دار
به  گفته استادم بیشترین تعداد هنرجویان مرد، مربوط

آقایان عکاس و فیلمبردار است  که براي شروع به کار و 
یا جهت باال بردن دانش حرفه اي خود، در این کالس ها 

البته  همکالسی هایی نیز داشتم که . شرکت می کردند
  .فیلمبردار  مجالس عروسی بودند

شیوه آموزش کالس ها به صورت عذاب آور و سنتیِ 
ین بود که جزوه ها به بهتر ا. امال و انشاي جزوه است

صورت تایپ شده در اختیار هنر جو ها قرار می گرفت و 
وقت کالس به بحث و گفتگو در مورد عکس ها و یا 
سمینارها و سخنرانی هاي تحقیقی و تخصصی هنر جویان 
می گذشت که بی شک بازده و بهره بیشتري در بر می 

تقریبا در هر جلسه عکسهایی توسط استاد و . داشت
جویان به کالس آورده می شد و در مورد آنها بحث هنر

بود که بی !) و نه آخرین(آن روزها اولین بار. می شد
هیچگاه  از یادم نمی رود که در بین نقد . رحمانه نقد شدم

و ایرادي که به اولین عکسهایم وارد شد، استادم به من 
  !گفت ذوق خالقانه عکاسی دارم  که بسی مشعوف  شدم

مقدماتی بیشتر بر مباحث تئوري و نه عکس  تاکید دوره
البته باید بگویم این کالس ها گام اولی . گرفتن است

است براي مطالعه بیشتر و بیشتر عکس گرفتن و بیشتر 
  .عکس دیدن

این روزها با داشتن دوربین دیجیتال، عکاسی به ظاهر 
بسیار آسان شده است اما آنچه کمتر دیده می شود 

اب است که البته دلیل آن واضح عکسهاي گیرا و جذ
است؛ هر کس که خواندن و نوشتن می داند نویسنده نمی 

  ! شود
  دوره تکمیلی 

در دوره تکمیلی  86پس از دوسال وقفه، در پاییز 
در این دوره . شرکت کردم که تجربه اي بی نظیر بود

براي اولین . ظهور فیلم و عکس آموزش داده می شود
دیدم و باالخره متوجه شدم   دستگاه آگراندیسور را 

که در مجالت فیلم می ) بزرگ نمایی(آگراندیسمان 
  !خواندم یعنی چه

ظهور اندك اندك عکس زیر نور قرمز تاریک خانه، 
لذتی دارد نا گفتنی و نا نوشتنی که فقط اهل معرفت  می 

  ! فهمند و بس
البته در تاریکخانه سروش تنها فیلم سیاه و سفید ظاهر می 

تا جایی  که می دانم  در رشت، فیلم سیاه و سفید . شود
که اصال به پاي  -ظاهر نمی شود و تنها چاپ این فیلم  

  . انجام می شود  - چاپ در تاریکخانه نمی رسد
تعداد اعضاي . محل برگزاري کالس در تاریکخانه بود

نفر بودند و اگر روزي همه  فیلم براي  5یا  4کالسها  
کار فقط به گیس و گیس کشی ظهور و چاپ داشتیم، 

اگر هم اندکی صداي خنده  و هیجانمان باال ! نمی رسید
صداي ! می رفت استادمان تذکر می دادند که هیس

  !حراست را در نیاورید
یادم هست در آن پیله برفی سال، در روزهاي برف تا  

همان ! زانو از خانه بیرون می رفتم و عکس می گرفتم
اسی آبرنگ برگزار شد که از دوره بود که مسابقه عک

استان گیالن و به ویژه هنرجویان کارگاه سروش 
عکسهاي بسیاري فرستاده شد و چندین هنرجوي سروش 

  !)بنده برنده نشدم. (برنده این مسابقه شدند
  دوره پیشرفته  

در دوره اول . به بررسی و نقد عکسها گذشت این دوره 
امتحان به صورت تئوري و در دوره هاي بعد ارزشیابی از 

  . عکسهاي گرفته شده هنرجویان است
به  غیر از معدودي که براي وقت گذرانی در این کالسها 
شرکت می کردند، اکثر هنرجویان، مشتاق  بودند و با 

وال این دوره ها را تا آنهایی که عالقه داشتند معم. استعداد

کثیري از هنرجویان از شهرهاي . آخر شرکت می کردند
در کالسها هنرجویانی از . مختلف استان گیالن می آمدند

می توانستی ببینی ... فومن، رودبار، الهیجان و آستانه و
همکالسیی . که با پشتکار و جدیتی مثال زدنی می آمدند

انزلی می آمد و چون داشتم که از روستایی دورافتاده از 
یکی .  به تاریکی هوا بر می خورد زودتر بازمی گشت

  ... دیگر از هم کالسی هایم از رامسر می آمد
با وجود چنین استقبالی اوایل ریاست جناب ضرغامی، 
زمزمه تعطیل شدن کالس ها به بهانه غیر ضروري بودن 
. آموزش به گوش می رسید که خوش بختانه عملی نشد

ي استاد عکاسیمان به غیر از کارگاه سروش به گفته 
رشت، تنها  در یک یا دو مرکز استان دیگر به امر 

با توجه به پتانسیل باالي . آموزش پرداخته می شود
فرهنگی این دوستان و اجحاف بی فرهنگی که هر روز 
بیشتر از دیروز بر پیکره استان وارد می شود، وجود 

  ... چنین مراکزي غنیمت است حتی اگر
در ! اگر عمر و فرصتی بود  و ما و زیته هم چنان پابرجا
  . شماره آینده به بررسی کالس خبر نگاري می پردازم

شرکت صوتی تصویري سروش یکی از مراکز : 1ن.پ
تاسیس شده  1376وابسته به صدا و سیماست که در سال 

کارگاه هنر سروش رشت در میدان فرهنگ، . است
که عمده فعالیتهاي آن در . اردخیابان آزادگان قرار د

زمینه آموزش، تولیدات رادیو و تلویزیونی، انیمیشن، امور 
وابسته  باشگاه خبرنگاران جوان . آگهی و بازرگانی است

به معاونت سیاسی صداو سیما با هدف آموزش جوانان 
این دفتر . ه استعالقه مند به حرفه خبرنگاري تأسیس شد

ست که در حوزه هاي از خبرنگارانی تشکیل شده ا
دفتر این باشگاه در کارگاه هنر . مختلف فعالیت می کنند

  .سروش قرار دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــدي  ــماره بع ش
پایان زیته را در 

ــاه  بهمـــن مـ
 خواهید دید
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   ما̌ موردال/ روزخوسی
  میم.میر ع

  
  ..شؤأ بودره

  !الئه روز دبؤ، هوا تاریکأ بنه
شـایدأنی شـؤ، روزأ   .. شایدأنی مأ خیأل وأدأشته! نه

  !یکجوري ایسم. نودؤنم.. بؤدره
مئن  ̌زمین و هواي.. بخألئه یکچی مأ تعلیق بوده دأنه

  .درم
اممأ مو جـوري  . ما خیلی گب گوتنئبه دأنه ̌موردال

  !ایسم کی نودؤنم چی بوگؤم
 ̌گرم خوشه سـر  ̌باد ̌گرمی بوبؤ و اي زمؤن ̌هوا باد

شـؤ  ..یسـأم رافـا ا  ̌چللئه برف ̌شؤ. پشت، ورف دأنه
  ̌کونـوس  ̌تیرمـاي .. چللئه هندؤنئه سـورخی همـرأ  

همرأ کی همـش   ̌کویی ککأك.. همرأ ̌آؤکونوس
  ..می پیله مأر چاگود

اي زمتؤن کی مئبه، هوا هرجور ببون، بخألئه برف، 
شـتل زئـدره، بعضـی     ̌سر هننأ  یأ هوا، بـرف  ̌زمین

شعرؤن جوري می فکره فترك دئـنن و مـأ چنگـه    
نه اي  کی مـأ  . أ شنه کورأ ایسأمتؤدئنن کی مأ یأد

شنم اممأ هوتؤ تترج،   ̌می را.. یأدأشون و گومأ بوم
مئن دکألسه درن و می  ̌ن و ترکیبؤن، می مغز ̍کلمه

ریفئـق  . پارسال، هی موقئن بو..دسأجی کألسه درن
همرأ یکته نم بیته خیابؤنه دبیم وامئـه نمأیتـه    ̌رضا
  .مئن شؤدبیم ̌خاك

: رضا بوته..  ویز مشکاتیانأجییکته شعر بوخؤندم پر
مشکل اینه کی شاعر، خوشه و حم و  ̌ایجور شعرؤن

مئن نوشـؤن بدئـه و    ̌غمه نئنه کی او موضوعه شعر
: بـوتم ! شعر، خوشه او مغز و میجیکه گومـأ کؤنـه  

هممه ته شعرؤن و شاعرؤن ایتو نئن و اینئبه چن ته 
  ..مثال بزئم

  ..بوته ببونرضا بوته خأ ایجور شعرؤن، فرمالیستی 
همرأ نشأنه ایجور گبونـه زئـن،    ̌اممأ چون فرمالیسم

  !!!  نیاز دأنیم کی نئو فرمالیسم بدأریم
اممأ اي روزؤنه یکته فارسـی  .. او شؤ گب عوضأ بؤ

آخري جلسـه   ̌شعر مأ بیته کی هی خانه ي فرهنگ

شعره شؤدبوم، لولمؤنأجی تا خودي خانه ي فرهنگ، 
  .. : مأ ویأل نوده و هوتؤ أمأدبو

  یکته شؤأجی بمأ 
  سر، ̌سیم

  ! چنته کبتر
  از شب رسید چند کبوتر( 
  )به رويِ سیم  

بوتئـه همـرأ    ̌خیأل کؤنم اي شعر، ریفئـق رضـاي  
« سـر بنـأم؛    ̌یکته تازه اسم، اي جور شـعر ! نزدیکه

  !!!!»فرمالیسم متعهد 
  !ایدفأره می بنویشته، پور فارسی بوبؤ، دؤنم

ن، ویشـتر گیلکـی   اممأ می دیل خوشه کـی زاکـؤ  
  !درده گیلکی گونن ̌دیلؤن  ̌نیویشته درن و خوشؤن

  !ما ̌نمیر/ ما ̌میر/ ما ̌بوشو تئبه تا امیر.. دئه
  

  !مئن بو هرچی بو̌ هی زمین و خاك
  سر ایسه،̌ هی زمین

  !    هرچی ایسه                      

  زواله
  عرفان یوسفی

  
  میدان ˇزواله ـ وفات  3ساعت 

ـ  ایتأ مردأ. مانستنی بولنده صف همیشه  ه ك کـی ن
دو نفر بـا انـی   !  هل دهندره   جوان و نه پیر خورأ

فوتورکَستید   ره جانی نمأنسته ، همدیگرأ ˇکی اشان
گـور دهـن   صـحنه     ˇموشتان ˇ، هچین کی اشان

  .آهیسته ي
مـی  ) نفس تازه کونـه   ایتأ.... ( ـ عوضی مردأك 

  .نوبه ي
ن بـاور بوکونیـد کـی    دوسـتا ...... ( خـا ... ـ خفه 
نستی ایدامه بـده و زمـین   د  نتأ!   گپ نیه ˇسانسور

  )سر بکفته 
دعـوا  ،    جالب نوکته راجع به أ مناظره  ببخشید  أ

  :دلیل دره  ودن ، کی اونم دومردومِ دخالت نوک
مردوم به اجتمائی آگاهی یا کی بینایی درون جه . 1

 .، جمعی آرامش راسته فارسئید 

 !!موردن وقتا نارید هسا . 2

سـبیل کلفـت    به نظر أیـه ایتـأ  کلفت صیداي کی 
  .صاحبی بدره ، دعواي تومام کونه 

  بعدي :  
لحظه  زندگی انسانانی کی همه تا رافا ایسـابید   ایتأ

  . شریان درون ، دواره  
پیله  ˇزرد جور  رنگی سیفید کادر درون ، ایتأمخزن 

یعنی انی کی  .       p.o2سته امرا نیویشته بؤ ˇخط
  !اکسیژن یا کی خالص  ˇپاك

رسـانه ، کپسـوال   ایتأ پیر زن  دکش دکش خورأ فأ
  :صیدا صاحاب  ˇفدا به کلفت

جـان صـبر جـه     ˇننتانسته گپی بزنـه و أ «  ....آرا
  .    »زودتر پورا بوسته

فشاره و  ̌سورخ مرداك کلفت سبیل ایتأ دوگمه یا د
  .برید  أمرو نفر دوبید و پیر زن فاکش فاکش أد
مرداي کی خورا زمین رو واشاده ، ایتا تابلو خو  ایتأ

  .دست درون دره کی اونا عمودي خو رو بداشته 
 ccکومک بوکونید ، فقط چن  

رو ، رافا  ̌صف درون ، همه تان  کپسول اشان کول
ایسائید کی خوشان سهم زندگی جا ، چن روز دئرتر  

  .وستی فاگیرید
دانشجویا خـوره کـامال    ایتا گروه کی اشان دیم پر 

  خوس کونان دور جه ائید ،!  آزاد 
  :پالکاردانی  کی اشان رو بینیویشته ي

  !آزادي امی حتمنی حق  ˇاکسیژن
شـان  أ: ه حتی نا نأرید کی لب جیر بیگیـد  مردوم د

آزادي کیلویی چند ایسـه ؟  ...خوشان وستی خوشید 
کرایه خانه غورصه ، قسط ، سهمیه کارت و هیـزار  

کوفت نارید ؟  تا د  
انی آخر خایید به کویا فارسید ؟  اوشان هسا بایستی 

  .خوشان زنده مانستن واستی نگران بیبید
هه  هم بکفته زمین سر و عمو  هزمات درون اینفر د

عزرائیل امرا کی اینصافا ان سر خیلی شلوغ بو  بوشو 
  !حاج حسین کبابی 

ـ  «احتماال به اَ موضوع فکر کودندوبو کـی   ان آدم
مغز، فکر کودن زمات ، اکسیژن ویشـتر ایسـتفاده   

  »کونه 
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وسـتندوبو ، مـی   ایپچه ایپچه می نفـس هـم قطـع ب   
.  بو ، بزم بـه مـی بـدن     آخرین اکسیژنی کی أمرأ

چی بوستی ایتا پیله جیگـا  !  وااااي چی حالی دشتی 
p.o2 زندگی جه هیچ ناخستیم  دشتیم ، د أ.  

دنـا ، تمـرین   جه هسا فکـر نوکو : فلسفی نتیجه * 
 !بوکونید 

اگـر کـی حـاج حسـین کبـابی      : سیاسی نتیجه * 
 .بوشوئید  حتمن انی دوش کباب ایمتحان بوکونید

 1.......  
حتمنی خودا بنده  خاستی بگه کی می سهمیه   2) 2

   کارت تومام بوسته می وستی آزاد اکسیژن بزن
  
  

  واگردان
  ميدان وفات   -بعد از ظهر  ۳ساعت 

صف مثل هميشه طويل ست ، مرد ميانسالي خـودش را  
دو نفر با اينکه رمقي برايشـان نمانـده بـه    ! هل مي دهد 

جان يکديگر افتاده اند ، گـويي صـحنه ي پرتـاب مشـت     
  . هايشان روي دور کند است
ـــوض  ـــه ي عـ ــد  .. (مرديــــکـ ــي کن ــازه م ــي ت )  نفس

 مــنــه.. نــــوبت
دوستان باور کنيد بحث سانسور نيست .. ( خـــا.. خــفــه
 ) واقعآ ديگر نتوانست ادامه دهد و نقش زمين شد!  

نکته ي جالب در مورد اين مناظره  ببخشيد اين مجادلـه  
  : دخالت نکردن مردم است که دو دليل دارد 

مردم به آگاهي اجتمـاعي يـا بينـايي از درون در راسـتاي     
 . ه اند آرامش جمعي رسيد

 !!  فعآل وقت مردن ندارند 
صداي زمختي که به نظر مي رسد صاحب سـبيل کلفتـي   

  . " بعدي: " داشته باشد به دعوا خاتمه مي دهد 
لحظه اي زندگي در شريان انسـان هـايي کـه همگـي در     

  . انتظار بودند ، جريان مي يابد 
باالي مخزن در کـادر سـفيد رنگـي بـا فونـت بـزرگ زرد       

يعني اکسيژن پاک يا خالص )  p.o2 )  "۱"   نوشته شده
 !  

پيرزني کشان کشـان خـودش را رسـاند ، کپسـول را بـه      
نتوانسـت  ) ۲.." (آزا: " صـاحب صـداي زمخـت مـي دهـد      

مـرد  !  چيزي بگويد و جانش زودتر از صبرش لبريـز شـد   
سبيل کلفت دگمه ي قرمزي را فشار مي دهـد و دو نفـر   

  . ا کشان کشان مي برند دوان دوان مي آيند و پيرزن ر
مردي خودش را روي زمين پهن کرده است با تـابلويي در  

  دست که آن را عمود بر خود نگه داشته ؛

  "   CCکمک کنيد ، فقط چند "  
در صف همه کپسول به دوش منتظرند که سهمشان را از 

  ! زندگي براي چند روز آينده بگيرند 
! کامآل آزادانـه   عده اي که ظاهرآ دانشجو به نظرمي رسند

و سرفه کنان از دور مي آيند با پالکارت هايي که رويشان 
  : نوشته شده 

  ! " آزادي اکسيژن حق مسلم ماست " 
بابا اينا : " مردم حتي ناي اين را ندارند که زير لب بگويند 

غم کرايـه  ! آزادي کيلو چنده؟.. هم خوشن واسه خودشون
فـت ديگـه نـدارن؟    خونه ، قسط ، کارت سهميه و هزار کو

آخه آخرش مي خوان به کجا برسن ؟ اونا االن بايد نگران 
  "  !زنده بودنشون باشن 

در همين حين يک نفر ديگر هم در صف نقش زمين شد 
و با عمو عزرائيل که انصافآ سرش خيلي شلوغ بـود رفـت   

  !  کبابي حاج حسين 
مغـز  " احتماآل در حال فکر کردن به اين موضوع بود کـه  

انسان ها هنگام فکر کردن اکسيژن بيشتري مصرف مـي  
  ! " کند 

کم کم نفس خودم هم داشـت بنـد مـي اومـد ، آخـرين      
ذخيره ي اکسيژني که همرام بود زدم به بدن ، وااااي چه 

  p.o2چـي مـي شـد يـک مخـزن بـزرگ       ! حالي داشت 
  ! ي از اين زندگي نمي خواستم داشتم ، ديگه هيچ

هرگـز از وضـعيتي کـه داريـد     :  نتيجه گيري اجتماعي  
ناراضي نباشيد چرا که هميشه وضعيت بدتري هم در راه 

  ! است 
براي صـرفه جـويي در   :  اخالقي  -نتيجه گيري اقتصادي 

ميزان مصـرف اکسـيژن بجـاي فحـش هـاي طـوالني بـا        
ثيرگذار استفاد ه صداهاي کشيده از فحش هاي کوتاه و تآ

  !کنيد 
از همين حاال فکر نکردن را تمرين :  نتيجه گيري فلسفي 

  ! کنيد 
اگه رفتـين کبـابي حـاج حسـين     :  نتيجه گيري سياسي 

  ! حتمآ دوشش را امتحان کنيد 
۱ .PURE O2 
يحتمل بنده خدا مي خواسـته بگـه کـارت سـهميه ام     . ۲

  ! بزن " آزاد " تموم شده واسه من اکسيژن 

  !کشتزارهاي رنج
  فرزام خباز

  
همانطور که می دانیم، کشت برنج امـروز بـا مشـکالتی    
. روبرو است کـه همـه ي گیلکـان  را رنـج مـی دهـد      

مشکالتی که دودش به چشم غیر کشاورزها هم خواهـد  
رفت ، این روزها به هر جایی می رویم و کشاورزي می 

ایش زحمت بینیم می نالد ، می نالد از برنجی که ماه ها بر

کشیده و تمام سختی ها را به جان خریده اسـت و حـال   
موقعی شده که حاصل دسـت رنـج خـود را بگیـرد بـا      

  ..مشکالت کمر شکنی روبروست
از نزدیک با یکی از کشاورزان صـحبت مـی کـنم تـا     
مشکالتش را به مسئولین بازگو کند و هم صداي پـر از  

ـ  ارجی در رنجش را به گوشِ آنانی که از حضورِ برنجِ خ
  .     بازار سود می برند، برساند 

سن شما و سابقه کار کشاورزیتان چقدر است .  سالم*  
  ؟

 17سال سن دارم و سابقه کار کشـاورزیم   47: کشاورز 
  .سال است 

مشکالتی که قبل از کشت امسال با آن مواجه بودید *  
  .را بیان کنید

که یک کم آبی ، دیر فرستادن آب به مزارع : کشاورز 
  .مشکل همیشگی است 

در مرحله داشت محصول چه مشکالتی وجود داشـت  * 
  ؟

میزان مشکل در مرحله داشت محصول بیشـتر  : کشاورز 
  .به تجربه کشاورز بستگی دارد 

از عمــده تــرین مشــکالت شــما در مرحلــه برداشــت   * 
  محصول چه بوده است ؟

مشکل آب و هوایی و باال بودن هزینه نیروي : کشاورز 
  .انسانی 

میزان  زمین و مقدار محصـولی کـه امسـال برداشـت     * 
  کردید چقدر بوده است ؟

هکتـار بـوده و میـزان     200/1مقـدار زمـین   : کشاورز 
  .بود ) شالی(تن  5200برداشت از آن 

کاشت ( مقدار هزینه اي که امسال در تمامی مراحل  * 
  کرده اید چقدر است ؟... )، داشت ، برداشت و 

میلیـون تومـان هزینـه     2هر هکتار براي مـا  : کشاورز 
  . برداشت 

آیا از سوي دولت مبلغی به عنوان کمک به شما تعلـق  * 
  گرفته است ؟

  خیر : کشاورز 
  آیا این شرایط براي همه کشاورزان یکسان بود ؟* 

  .بله براي همه یکسان بود : کشاورز 
با وجـود کذشـت سـه مـاه از محصـول چـه مقـدار از        *

  محصولتان را فروخته اید ؟ 
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نظر به اینکه مشکالت عدیده اقتصادي داشتم و : کشاورز 
% 70با توجه به پایین بودن قیمت برنج مجبور شدم حدود 

  . از تولید امسال خود را زیر قیمت بفروشم 
آیا تا بـه حـال از سـوي دولـت اقـدامی بـراي خریـد        * 
  حصولتان صورت گرفته است ؟م

ا در اطـراف   : کشاورز  از تبلیغات رسانه ها شنیده ام، امـ
خودمان شاهد خرید از سوي سازمان تعـاونی روسـتایی   

اگر هم می خریدند با قیمت بازار تفاوتی نداشت . نبوده ام
و به نظر من خرید از سوي سازمان تعاون روستایی گاهاً 

بعضاً از طریق بعضی  به ضرر کشاورزان شده است چون
از عوامل خرید برنج گیالن را با برنج استان هاي دیگـر  
که کیفیت کمتري داشته مخلوط کرده و در نتیجه برنج 
کشاورزان گیالنی نمی تواند جایگاه و قیمت واقعی خود 

  . را پیدا کند 
عمده مشکلی که امسال براي فروش برنج با آن مواجه * 

  بودید چه بود ؟
وارد کردن بی رویه بـرنج خـارجی و پـایین     :کشاورز 

  .بودن قیمت تولیدات بومی 
  انتظار شما از دولت براي مقابله با این مسئله چیست ؟* 

در تولید و مصرف توازن و تعادل ایجاد شود و : کشاورز 
  .از واردات بی رویه برنج خارجی جلوگیري بعمل آید 

شرایط  نظر شما در مورد مکانیزه کردن کشاورزي در* 
  کنونی چیست ؟

با هرکاري که بتواند هزینه ها را کاهش دهد : کشاورز 
  .موافقم در صورتی که قیمت ماشین آالت مطلوب باشد 

-گیالن در مجلس تاکنون اقـدامی بـراي  آیا نمایندگان* 

  اند ؟دادهکشاورزان نشانحل مشکل
  .خیر ، هیچ اقدامی انجام نداده اند : کشاورز 

یط کنونی به کشت بـرنج در سـالهاي آینـده    آیا با شرا* 
  ادامه خواهید داد ؟

خیر زمین هاي خود را تغییر و تحول می دهیم : کشاورز 
  .با این وضع ، زندگی در شهر را ترجیح خواهم داد . 

آیا بـا واردات بـرنج خـارجی در سـال هـاي قبـل هـم        * 
  مواجه شده اید ؟

ی به حد در سال هاي پیش هم وارد می شد ول: کشاورز 
نیاز بود و مشکلی متوجه ما نبود ولی در این یکسال کـه  

  . بیش از حد وارد شده مشکلش متوجه ما شده 
اگر صحبت و تقاضایی از مسـئوالن امـر داریـد بیـان      * 

  کنید ؟

هرکسی هر چیزي تولید می کند آنرا به عنوان : کشاورز 
یک تولید کننده شناخته و در جاي خودش از آن حمایت 

کنند اما متأسفانه یک شالیکار که در حقیقـت یـک   می 
کاالي استراتژیک تولید می کنـد او را در هـیچ نهـادي    
بعنوان تولید کننده به رسمیت نمی شناسند و همین که ما 
خودمان را کشاورز معرفی می کنیم ما را با دید تحقیـر  
آمیز نگاه می کنند و آنانی که خود را مـدعی و متـولی   

می داننـد در جـایی کـه الزم اسـت از     امور کشاورزي 
مثـل  . کشاورزان دفاع کنند ، هـیچ دفـاعی نکـرده انـد    

ماجرایی که اخیراً بر سر برنج هاي وارداتی پیش آمـد و  
معاون دادستانی تهران اعالم داشته چون این قضیه مدعی 
العموم نداشته پرونده قابل پیگیري نیست پس آنان کـه  

الت خود را انجام نمی دهند خود را متولی ما می دانند رس
 .  
//  

سخنان پر از درد کشاورز ناراحت کننده بود ، در طـول  
مصاحبه هر وقت چشمم به چشمانش می افتاد غـم را در  
چهره اش می دیدم و وقتی موقع خداحافظی با او دسـت  
دادم دست هاي زبر او پوست دست لطیف مرا خراشاند ، 

  .حت نیستم من از اینکه دستم خراشیده شده نارا
از اینکه چرا دست او زبر و ترك خورده بود ناراحتم ، او 
در حالی که این همه کار را براي برنجش انجام می دهد 

  .و برنج می کارد ولی نتیجه اي نمی گیرد 
واقعاً چه چیزي زیباتر از آن است که ما بـرنج گیالنـی   
مصرف کنیم و از مصرف برنجهاي خارجی که باعث می 

  .رزان ما این قدر لطمه ببینند بپرهیزیم شود کشاو
کنیم که چه کسانی برنج هـاي خـارجی   و حال فکر می

وارد می کنند ، سخت است کـه بـاور کنـیم ایـن وارد     
کنندگان ایرانی باشند و با این کار خود روستاییان خود 
را از روستا به شهر می کشانند که عامل بروزِ مشـکالت  

   .دیگري نیز خواهد بود
هرگونه، فقرِ قشرِ کشـاورز، مشـکالت زیـادي  رادر    به 

چرخه ي اقتصاديِ مناطقی مثلِ گیالن و مازندران موجب 
زیرا  کشاورز بـه عنـوان یـک تولیـد کننـده      . می شود

مصرف کننده نیز است و وقتی که نقدینگی براي تأمین 
نیزهاي روزانه اش نداشته باشد، به صـنف بازاریـان هـم    

شـود و ایـن درسـت نیسـت کـه      لطمه بزرگی وارد می
 !کشاورزان را اقلیتی کوچک تصور کنیم
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  .رچم ˇن 'پیاده رو جومجومه
  مومأ ˇن 'بو دکفته کلمه ˇباروت
  هرروز

  .ظؤر  ˇبعد ˇپنج
  ˇبنه بر بوکوده جادأن
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  ایتأ فودار ˇدوار

  مرأ به را دگأد
  هرروز

  .بعد ظؤر ˇپنج
  

  آئو
  آئو
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  دار ˇسوزدوسته سورخ
 حسن پور مینا

 
خاکسـتري شـوکؤمه    ˇپئیزي هوا، آسـمؤن  ˇالجؤن

آسئدمورضــا وادي . اســفالته ˇبدوتــه بــو خیــابؤنؤن
کـئن  ولگؤن وألیته دبؤن و کئن ˇدارؤن مئن، ˇحیاط

دبـو کـه   » کـاج «امما او میؤنه، چنته . ئبهدأشتن کتن
. مـئن  ˇمألوم نود کورأرأ جی بمـأن او وادي حیـاط  

. جوري سوز بؤن کی بخأله ندؤنن پئیزهکاجؤن یک
 .پئیزه بدئه ندأشتن ˇشایدأ نی تاهیسه الجؤن

پیله أقا نوري خو پوشت، حج ˇمئن، میز ˇوادي دفتر
النئـی  : طـرف و بوتـه   ˇدرجیک ˇشوکؤمه هدأ دفتر

 .صداوسیما جی خأ بأن فیلم بگیرن

حجی جؤنئی، اشتبا بـودي  : سئدجالل وتوأل بؤ بوته
 .روسوایی بنه. زنگ بزي

سر خو چیی استکؤمه ویتـه، یکتـه    ˇأقا خو میزحج
خـو  . پوشـت بنیشـته   ˇفودوش بزئه بمأ هنـده میـز  

ـ   دأ کـی بتـؤنی خـو    چرخدار صندلیئه اننئی عقـب ب
وأ بـدي  : بازین بوتـه . پوشت جا بدي ˇشوکؤمه میز

 .دئه تمنأ بؤ، بوشؤ. بیس ساله. برأ

دوأري دننئه؟ اي همه آدم یک. مردومه که یاد دره -
 !من ˇدکالسن ائره، حساسیت ایجاد کؤنه برادر

پیغمبـر؟ تـو هچـی     ˇاوالد ˇچی حساسیتی سـید  -
. کـارش  ˇپیبابا تمنأ بؤ بوشؤ . حرص خورده دري

 .بمأن. بئه.... م بو خاکأ بؤدئه هرچی

آدمؤنـه بدئـه کـه     ˇأقا تا درجیکأ جی تلویزیؤنحج
دوربین به دس أمأ درن، خو چیی و گبه نصـفه بنـأ   

 ˇسـئد جـالأل نـی اون   . مئن ˇحیاط ˇبدؤسه مججد
 .سردومبال

بینندگان عزیز، ما حاال در حیاط قبرسـتان آقاسـید   «
قراره که از یک . ن هستیممرتضاي شهرستان الهیجا

. ي شگرف بـراي شـما گـزارش تهیـه کنـیم     معجزه
ي ایـن  اطالع پیدا کردیم که یک درخت در محوطه

ي قبرستان طی چند روز اخیر مایع قرمزرنگی از تنه
کنه که شباهت بسیاري بـه خـون   خودش ترشح می

 »...داره

مـردوم  . مئن، آدم ایسأ بو پورأگوده ˇحیاط ˇمججد
سـر   ˇقبـرؤن  ˇیی هوتؤ کی سنگو سوتتهیی دوتته

هرکـی یکچـی   . ایسأ بون، کس به کـس گـب زئـن   
 ˇبیس سی ته چادري زنأکؤن قدیمی قبـرؤن . گوت

قدیمی مشـتري   ˇوادي. سر نیشته بؤن و ونگ زئن
 ˇبؤن و اي شولوغی مئن، بخألـه خأسـتن خوشـؤن   

امـه  «همأ، جمعیته حألی بکونن کـه   ˇبورمه و نالش
هـر پنشـمبه   . شـتري ایسسـیم  قدیمی مؤ ˇاي وادي

 ».جومه ائره ایسأیم

قبر دبو پـورأ گـوده،    ˇآسئدمورضا وادي مئن، سنگ
هنـی   ˇقبـر  ˇسنگ ˇامما یکته هنشر، سی چهل نفر

هـو سـمنتی   . خألی سمنت. هیچچی دنبو. خالی بو
پئیـزي   ˇالجؤن. بکآشته بؤن» کاج«دو طرف  ˇزمین

هوا مئن، کاجؤن یکجوري سوز بمؤنسـه بـؤن کـی    
مـئن تـک و    ˇاوشـؤن ! دارنأزئه ˇمئن ˇبخأله وهار

دار هـو  أزئه ˇیکته جوؤن. توك گیلؤنی دارأ نی دبو
 .مئن دبو که اونأ جی خون فچرس ˇرج

صدا و سیما آدمؤن کی بمأن، مـردوم ایشـؤنه دؤرأ   
جوري سینه کشـئن کـه   کوچتأي جغلؤن یک. گودن
 .مئن دککئن ˇفیلم

سـئد جـالل    .همأ بازي کـأ دبـو   ˇأقا خو ریشحج
دایـم مردومـه   . حواز دنبو ˇتسبیح زئه دبو، امما این

ایسکالئی داره نیگا . هی خو سره گردؤنئی. نیگا گود
 .سمنتی زمینه پیرأست ˇگود، بازین هو هنشر

دار خأن سن دار بشتؤسه بیم، ولی أقئهبرأ، امه أقئه -
چوتؤ . اي داربیس ساله به زور دأنه. دار ببونو سال

 دار ببون؟تینه أقئه

جـی   ˇولی مو دیرو بشؤم نزدیـک ! مو چی دؤنم -
هوتـؤ  . هوتؤ لـیم . هو رنگ. واقعن خونه. دس بزئم

 ˇگیاکون یکته آدمه بکوشته بـی، بـازین اون  . سورخ
 .خونه وأسئه بی اي داره

اي خـونی کـه اي دارأ جـی    . یکته آدم چیسه برأ -
خونه  ˇفچرسئه دره اي چن روزؤن، یک نفر دو نفر

 !گه نمؤنه

یک جـور دوتتـه مردأکـه    . دیم بورأ بؤ ˇسئد جالل
سـئدجالل  . یـی تـام دکـتن   زرخ نیگا بوده گه دوتته

 .هنده سر بگردؤنه باخی آدمؤنه پیرأستن

نزدیکـی، سـمنتی    ˇیکته چـادري پیرزنـأي هـو دار   
أي خودا، اي : سر نیشته بو خوشئه نالش گود ˇزمین

 نئه؟ ایسسه، نئه؟. دار می ریکأکه

 حوسـئن،  :بزئه داد .بو بزئه شی جؤنه ˇسئد جالل

 .حوسئن

ریش تازه در بمـأ، دؤأیتـه    ˇجوؤنئی، این ˇیکته تر
 جؤن؟: ورجه ˇبمأ سئد جالل

مججید، چار پنج ته پایگا  ˇبدؤ بشو کاروؤنسرئبر -
دؤر  ˇائره شولوغه، بـأن اي دار . زأکؤنه بگو بأن ائره

راحــت . و بــره خلوتــأ کــونن مــردوم اذیــت نبــون
 .زیارته بکونن ˇخوشؤن

 .چشم سید جؤن -

هیأت امناي مسجد هم بالفاصله با چند نفـر از  ... -
علماي اعالم و معتمدین شهرستان تمـاس حاصـل   

 ...کرد تا کسب تکلیف کند

صدا و سیما . أقا گب تمنأ بونسئدجالل بئسا تا حج
: بیتـه بوتـه   ٰپـره  ˇدوربین که بشؤ، بمأ حجـی کـت  

 مردوم چی گونن؟تأ نوتم؟ هیچ اشتؤنی . حجی

من، دئه اي جور فرصت پیش  ˇچی گونن؟ برادر -
جـور تفـاق   در سال مگه چنتـه مججیدئبـه اي  . نأنه

 دکئنه؟

اي . ساله نبنـه دار گه بیسچی گونی آقا؟ أخه أقئه -
 .داره خأ خوشکأ گودن

من؟ هیچ دؤنـی   ˇاي گب چیسه برادر! استغفراهللا -
 چی گوتري؟

جیـر   ˇاي دار. دري تو ندؤنی چـی کـأ  . مو دؤنم -
ــودن   ــت ف ــأن نف ــه . خ ــر وأرن اي دار، . اي داره ش

 ...ضراره مؤنه ˇمسجد ˇمونافقؤن

دسمالؤنه بأرده بؤن کی داره  ˇسوز ˇمردوم خوشؤن
ودن دسـمال   ˇجیر تا جؤره هنی سوز ˇدار. دخیل د

خون،  ˇسورخ. دئه نشأست ٰتنه ˇدوسته بؤن که اون
. ی بزئـه بـو  شـ دخیلؤنه چفتأ گوده بو، شـکه  ˇسوز

 ˇدار و اون ˇسوز دوسته تر ˇآسئدمورضا وادي مئن
 .سمنتی زمین، خونأ جی سورخ بو ˇدؤر
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 .قبرسسؤن ؛7 ساعت
 تـوچی  نـودؤنس  هیککس! بوگذشته سال 24 بوتی
 خأ سري ˇقبر کی پسی، ˇسال 24 نبو معلوم. گونی
 .بشیم

 یـأنی . همـرأ  تـی  منأم. ایسأبی اؤره نوبؤ 7 خودت،
 ˇ»میـرؤم « فقد مو! ایسأم همرأ تی کی گودم خیال
 .دأشتم بدئه عکسه

 !دبی  مئن ˇعکس او تو
. بنـأي  گـول  سـر  ˇواون  بوشؤسسـی  سـنگه  یکته

 ..أمأ صدا ˇاخوند مچچدأجی
 امئه بمأبون چره میدي، و  بهرام کی بو جالب به مئه

 ˇ»میـرؤم « ایشـؤن،  بی؛ بوته تو اوجوریکی.  ورجه
 ایسـأبون،   ور دورو امئه چره الؤن. بون تشنه ˇخون
 ..نوشو بدر سر می
 کـی  اي نودؤنم.  بزئه  موچچی بیته تا. فأرسه رضا

 بـو،  بوتـه  سر ˇممبر نؤمه ˇمیرؤم  ، »کوشالی آقا«
 !!دأشت گوتنی تبریک چی
  آقـا  کـی  گـود  فرق چی دئه بو،  بمرده میرؤم اگه

 سـر  ˇممبـر  نؤمـه  ˇاین دیگه، هرکس یا کوشالی،
 ! نه یا بوگؤ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بـه  مئه بهرام، و میدي کی بدئم  نوشؤن خأسم شاید
 ..بؤم درازأ مئن وادي هؤره.. هرچی یا نئن، موهم

 ورجـه،  مـی  بمأ.. بدؤئه خأس بخألئه.. بدئم میرؤمه
 تـره  دیوؤنـه  خـودت  از او بوشو! دیوؤنه! ري: بوته
 مننئه، پیرأسسنه مأ اگه بوگو
 بوگـؤ  مأ روبرو..گه ندأنه  فیچئن بازي.. ایجور دئه
 .کونه چاأل مأ بأ خودش تینه  اگه..  دئه
- تـا  دکتـه؛  چـؤ  مـئن  ˇگه؟مردوم نکوشتن تأ.. ا 

 !بکوشتن
 بشتؤسی؟ جی کئه تو -
 تی  بمأیم الؤنم. بکوشتن تأ بوته مأ  نادر. نادرأجی -

 !بدأریم زنده یاده
  بدي؟ اسمه تومی سر، ˇقبر  او!  دیوؤنه أخه -
  
 هیچچـی .. ندأشـت  اسـم . بمـأ  یأد مأ سنگ ˇقبر او

 ! نومؤنس قبره اصن،.. ندأشت
 ..ویریسأم همرأ  ˇصداي گب ˇزاکؤن
 بـدي  خؤ: بوده فریاد و داد فأنرسه، فأرسه، اله احمد،

 !ویریس ایسأي؟ کورأ چیسه؟ سال 24 نادر؟ گه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .نأردن اله میرؤمه.. گه نئه  قبر ˇمیرؤم ائره.

 دریـا  میرؤمه: بوته هیواشی فآرسه، کی نزدیکی تی
 !به  خوشئه ویته
 پـس  نبنـه،  خسسه خزه: دبی خؤنده به تئه هوتؤ تو

 ! نبیم خسسه  امرأم
/--------------//------------ / 

 !دکته غروب. هفته ساعت
 .بیرون بمأم و  ویریسأم خؤأجی تازه
 ..نیشتیم مئن ˇدار ازه کافه
 ..بزنه ونگ خأ بخألئه.  ˇبیته صدا ˇاحمد

 .دئدرم  اینه پسی، ˇسال 24
 .هننأ سر ˇمیز روزنؤمه، ˇامرؤز

 .. طرف می سرأدئنه ˇروزنؤمه
 ویتـه  مورسـؤن،  ˇ»میـرؤم  «  أم،»نـادر  « دریا، -

 !به  خوشئه
 ما نوروز 1583

 

  


