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  !شود در رودبار زیتون خارجی فروخته می
 فارس نیوز

نماینده رودبار با بیان این که مصوبات سـفرهاي اسـتانی   
ام تاکنون اجرایـی نشـده و    هیأت دولت در حوزه انتخابیه

مجلـس توقـع   فقط بین افکار عمومی نسبت به نمایندگان 
اي از طـرف   ایجاد شده است، پیشنهاد داد تا هیأت ویـژه 

هـاي الزم در ایـن    احمدي نژاد تشـکیل شـود و بررسـی   
   .خصوص به عمل آید

گزارش ایسـنا، صـمد مرعشـی در ادامـه درخصـوص         به 
هـاي خـود از    پیگیري    رویه زیتون خارجی، به  واردات بی

ه اشـاره و  طریق تذکرات کتبـی و شـفاهی در ایـن بـار    
هنوز هیچ توجهی به این موضوع نشده و : خاطرنشان کرد

داران شهرسـتان   اکنون شاهدیم که تعداد زیادي از مغـازه 
فروشـند و مـن نگـرانم کـه      رودبار، زیتون خارجی مـی 

سرنوشت این محصول همچون سرنوشـت بـرنج و چـاي    

   .گیالن شود
باهنر که ریاست جلسه روز گذشـته را برعهـده داشـت،    

در رابطه با حمایت از تولیدات کشـاورزي داخـل،   : تگف
هاي زیادي شده و دولـت هـم کارهـاي مفیـدي را      بحث

دهـد و وزارت    هـا انجـام مـی    تعرفـه     رابطه با      مخصوصا در
بازرگانی باید دقت کند که امیـدواریم حمایـت بیشـتري    

 .صورت گیرد

هـاي رودبـار موجـب     آفت مگس زیتون در بـاغ 
  نگرانی کشاورزان شده است

 رودبار نیوز

: مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزي شهرستان رودبار گفت
بخش مرکزي شهرستان رودبار بیشـترین خسـارت را از   

  .مگس زیتون رودبار دیده است

وگـو بـا خبرنگـار خبرگـزاري      محمد علی نژاد در گفت
آفـت  : توضیح داد -منطقه خزر  -) ایسنا(دانشجویان ایران

شـود در   مگس زیتون که از آفات خصوصی محسوب می

هاي شهرستان رودبار  هاي باغ حال حاضر در برخی از بخش
   .ویژه در بخش مرکزي وجود دارد به

ورزي، اقـداماتی  سازمان جهاد کشـا : وي خاطرنشان کرد
هزار کـارت   27براي کمک به کشاورزان همانند توزیع 

هـزار   14چنین توزیع  زرد جلب کننده مگس زیتون و هم
تن پـروتئین هیـدرولیزات انجـام داده     4فرمون و تزریق 

  .است

هـاي   با وجود یک هزار هکتار باغ: محمد علی نژاد افزود
 50بـه   زیتون که در این شهرستان وجـود دارد، نزدیـک  

   .هزار هکتار کارت زرد مورد نیاز است
که کشاورزان بـا انجـام اقـداماتی هماننـد      وي با بیان این

هاي آلـوده بـراي جلـوگیري از بوجـود      آوري میوه جمع
چنـین   آوردن پناهگاهی براي تغذیه آفت، ازدیاد آن و هم

توانند از توزیع بیشتر این آفت جلوگیري  هرس درختان می
ن با شخم پاي درختان و از بین بردن علـف  کنند، همچنی
توان تراکم آفات را براي سال آینده، کاهش و  هرز نیز می

   .از میزان خسارت کاست
مدیر حفظ نباتات جهـاد کشـاورزي شهرسـتان رودبـار     

یکی دیگر از عوامل که از بروز این آفـت  : تصریح کرد
صـورت سـبز    تواند جلوگیري کند، برداشت زیتون بـه  می

 800که قیمت زیتون، امسـال حتـی بـه     و از آنجاییاست 
هـاي روغنـی و    تومان نیز رسیده بود براي برداشت زیتون

استفاده در جهـت استحصـال روغـن زیتـون، برخـی از      
کشاورزان از برداشت زیتون سبز امتناع کردند که با حمله 

   .مگس به صورت تصاعدي مواجه شدند
ی، اکولـوژي و  وي از مسووالن خواست از نظـر تحقیقـات  

   .هاي زیتون را بررسی کنند بیولوژي، آفت مناطق باغ
کار رشت مقابل  تجمع کارگران کنف

گیالن استاندارى  
  خبرگزاري فارس

کار رشت پیش از  تعداد زیادى از کارگران کارخانه کنف
ظهر امـروز بـا در   
ــتن   ــت داشـ دسـ
پالکاردهایى نسبت 
به عـدم پرداخـت   
حقوق و دسـتمزد  

 .بودندخود معترض 

کارگران حاضر در 
این تجمع از 

کار را  خواستند تا کارخانه کنف مسئوالن استاندارى می

بازگشایى کرده و به مشکالت فراوان اقتصادى و 
  .ها کارگر بال تکلیف پایان دهند خانوادگى ده

نج سال است حقوق پ: یکى از کارگران اظهار داشت
کار  ایم و وضعیت بازنشستگان کارخانه کنف نگرفته

 .نامشخص است

با توجه به شرایط : وى که خواست نامش فاش نشود افزود
هاى استیجارى زندگى  اقتصادي، بیشتر کارگران در خانه

کنند و براى کسب معیشت خانواده بسیار در تنگنا  می
 .هستند

ها است که صداى فریاد ما براى  سال: این کارگر گفت
کار رشت بلند است اما  رسیدگى به وضعیت کارخانه کنف

اند و هیچ اقدامى در  تا کنون مسئوالن استان فقط وعده داده
 .این باره صورت نگرفته است

ن را وى هزینه زندگى و تحصیل فرزندان دانشجوى کارگرا
در این اوضاع : از مشکالت اساسى عنوان کرد و افزود

بحرانی، از دولت و رئیس جمهور محترم که حامى 
خواهیم کارگران را از فالکت و بدبختى  کارگران است می

اند، نجات  که بر اثر تعطیلى این کارخانه نصیب ما کرده
 .دهد

در حال حاضر تجمع همچنان ادامه دارد و نیروى انتظامى 
  .کند ا حضور در محل، اوضاع را کنترل میب

 واحد صنعتی گیالن در معرض تعطیلی  25
  شمال نیوز

بـه  : معاون امور تولیدسازمان صنایع ومعادن گیالن گفـت 
دلیل عدم همکاري بانک ملت استان گـیالن بـا سـازمان    

واحد صنعتی استان در معرض تعطیلـی   25صنایع ومعادن 
  .اند قرار گرفته

هاي حمایتی  در راستاي سیاست: اظهار داشت علی منتظري
دولت از واحدهاي تولیدي کشور و بـه علـت مشـکالت    
اقتصادي واحدهاي صنعتی گـیالن، هیـأت وزیـران طـی     

واحد صنعتی استان به دلیل بدهی  156اي مقرر کرد  مصوبه
هاي عامل از فرصت اسـتمهال یـک سـاله     معوقه به بانک

  .جهت پرداخت بدهی برخوردار شوند
وي فرصت یک ساله در نظرگرفته شده از سـوي هیـأت   
وزیران را مهلتی مناسب جهت تجدیـد قـواي واحـدهاي    

مهلـت یـک سـاله    : صنعتی بدهکار بیان کـرد و افـزود  
تواند در اسـتمرار تولیـد و اشـتغال در     پرداخت بدهی می

  .استان گیالن نقش موثري ایفا کند
هاي عامل  متاسفانه در میان بانک: منتظري خاطر نشان کرد

استان تنها بانک ملت مصـوبه هیـأت وزیـران را جهـت     
واحد صنعتی مشمول طرح استمهال نادیـده   25همکاري با 

 !خبرهایی که ما را می سوزانند اما خود سوخته نمی شوند
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هاي سازمان صـنایع و معـادن گـیالن و     گرفته و پیگیري
بخش نبوده  مسووالن استانی تاکنون در این خصوص نتیجه

  .برند ا در حالت بالتکلیفی به سر میو این واحده
معاون امور تولید سازمان صنایع و معادن گیالن، کل مبلغ 

هاي عامل استان  هاي معوقه واحدهاي صنعتی به بانک بدهی
در : میلیارد ریال اعالم کرد و متـذکر شـد   720را حدود 

صورتی که بانک ملت گیالن همکاري الزم را با سازمان 
ن مبذول نکند، احتمال بیکـاري افـراد   صنایع ومعادن استا

واحـد صـنعتی وجـود     25شاغل در این واحدها و تعطیلی
  .دارد

 فقره تصادف مرگبار در جاده هاي گیالن 143
فقـره تصـادف    143سرپرست پلیس راه گیالن از وقوع 
 . مرگبار در جاده هاي گیالن خبرداد

  
به گزارش هرانا به نقل از ایلنا ، سرهنگ غالمرضاسـیري  

فقره تصادف در جاده هاي  143روز اخیر  15طی : افزود
نفر  187گیالن به وقوع پیوست که از این تعداد تصادف 

  .نفر فوت نمودند 41مجروح و
درصـد از ایـن تصـادفات بـه      78وي با بیـان ایـن کـه    

د خـاطر نشـان   موتورسواران وعابران پیاده اختصـاص دار 
غـرور بیجـا و عـدم رعایـت مقـررات راهنمـایی        :کرد

ورانندگی مهم ترین علت وقوع سوانح اخیـر راننـدگی از   
  . سوس موتورسوارن وعابران پیاده بود

سرهنگ سیري باتاکید بر ضـرورت اسـتفاده از وسـایل    
استفاده از : ایمنی توسط رانندگان وسایط نقلیه اذعان داشت

ی در زمان رانندگی از وقـوع حـوادث   کاله وکمربند ایمن
ناگوار جلوگیري می نماید وامید است رانندگان محترم بـا  

  رعایت این اصول در حفظ جان خود ودیگران بکوشـند 

سرپرست پلیس راه گیالن در خاتمه بااشاره بـه رسـالت   
پلیس راه گیالن در حفظ امنیت جاده هاي گیالن متـذکر  

اري آسـایش وآرامـش   پلیس راه گیالن باهدف برقر :شد
خاطر وایجاد احساس امنیت براي عموم مسافرین واستفاده 
کنندگان از جاده هـا ،برابـر قـانون وبـدون اغمـاض بـا       

رانندگان خطر آفرین وحادثه جو که با رفتارهاي مخاطره 
آمیز خود جان انسان هاي بی گناه را تهدیـد مـی کننـد    

  .برخورد می نماید
ــاالب   14 ــدگان ت ــه از پرن ــر گون ــی در خط انزل

  انقراض
در حـال  : مدیرکل محیط زیست استان گیالن نیـز گفـت  

گونه از پرندگان تاالب انزلی از قبیـل عقـاب     14 حاضر 
تاالبی، عقاب دریایی پاالس، عقاب شاهی، عـروس غـاز،   
اردك سرسفید و اردك بلوطی در معرض خطر انقـراض  

  .قرار دارند

  
هاي حمایت شده را  کامران زلفی نژاد همچنین تعداد گونه

گونه عنوان کرد که پلیکـان سـفید، اردك تاجـدار،     54  
اردك چشم طالیی، مرگوس کاکلی، بوتیمـار کوچـک،   
  .حواصیل خاکستري و حواصیل ارغوانی از آن جمله است

  به منظور حفاظت از پرندگان هفت هزار و : وي ادامه داد
ي تاالب هکتار 300  هزار و  19  هکتار از کل مساحت  240

  .تحت مدیریت این سازمان قرار دارد
مدیرکل محیط زیست گیالن تعداد کل گونه هاي جانوري 

گونه و تعداد کل گونه هاي گیاهی   260 تاالب را بیش از 
  .گونه گیاهی عنوان کرد 230  را حدود 

به گفته وي عالوه بر گونه هاي پرنده آبزي و کنارآبزي 
گونه از انـواع    40گونه را شامل می شود،   40که بیش از 

 .ندماهیان در تاالب شناسایی شده ا
هزار و  19  تاالب بین المللی انزلی با : زلفی نژاد یاد آور شد

هکتار مساحت یکی از زیستگاه هاي مهم پرندگان و  300  

محل زمستان گذرانی پرندگان مهاجر در جنـوب دریـاي   
  .خزر است

واحد مسـکونی در رشـت    باب مغازه و یک 13
  تخریب شد
در حالی که هنوز  25/8/1388روز دوشنبه  6صبح ساعت 

خورشید طلوع نکرده بود، ورودي جـاده انزلـی از میـدان    
توسط پلیس مسدود شد و این امـر  ) ایستگاه انزلی(فرزانه 

  .موجب ترافیک شدیدي در آن وقت روز گشت
و چنـد   هاي سیاه رنگ گشت ویژه نیروي انتظامی ماشین

  .آمبوالنس دائم در حال رفت و آمد در منطقه بودند
) خانه هم بود یا نه؟(شنیده ها حاکی است که مغازه هاي 

  .محوطه کنار بیمارستان آریا توسط بولدوزر تخریب شد
بعد از ظهر هم محوطه تحت نظر نیروي انتظامی و برخـی  
مأموران و مسئوالن لباس شخصی بـود و اهـالی در حـال    

 .آوردن وسایل و لوازم خود از میان خرابه ها بودند بیرون

به گزارش فارس پلـیس نیـروي انتظـامی،    :  گیالن امروز
کارشناسان اجراي احکام و سازمان هاي امدادي نظیر آتش 

مغـازه شـامل    13نشانی صبح دیـروز اقـدام بـه تخریـب     
و یک واحد ... صافکاري، تراشکاري، مکانیکی، نقاشی و 

این حادثه اعتراض صاحبان . شهر کردند در اینمسکونی 
مغازه ها و مردم را در برداشت به طوري که درگیري آنها 
  .با نیروي انتظامی سبب دستگیري چند نفر از معترضان شد
: سید یوسف مرتضوي فرمانده نیروي انتظامی رشت گفت 

سال پیش  27زمینی جنب بیمارستان آریاي رشت از حدود 
جعفر ابریشم چیان خیر گیالنی کـه  به مالکیت دکتر میر 

وي . سال دارد و ساکن تهران است، قرار داشت 80اکنون 
قسمتی از ایـن زمـین در مالکیـت اداره راه و    : ادامه داد 

ترابري قرار دارد ضمن اینکه لبریشم چیان از سـهامداران  
سال  27حدود : مرتضوي اظهار داشت . بیمارستان آریاست

علی عزت پناه بدون همـاهنگی   قبل شخصی به نام مرحوم
مالکان مذکور اقدام به واگداري این زمین به اشخاص فعلی 

 13کرد که این افراد براي آن زمین سند اخـذ کردنـد و   
  .مغازه و یک واحد مسکونی در آن ساخته شد

در حال حاضر مردم و صاحب مغازه هاي تخریب شده در 
یی هسـتند  حال جمع آوري اثاثیه هاي خود از زیر آوارها

  .که بر سرشان فرو ریخت
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 کارخانه چاي گلستان الهیجان در آتش سوخت 

کارخانه چاي سازي گلستان که یکـی از قـدیمی تـرین    
کارخانه هاي چاي الهیجان است و در ورودي این شـهر  

به گزارش . قرار دارد دچار حریق شد و در آتش سوخت
عصر  18آتش سوزي این کارخانه حدود ساعت » فارس»

روز گذشته رخ داد و بالفاصله ماموران آتـش نشـانی بـه    
این گزارش، با توجه به شـدت   بر اساس. محل اعزام شدند

دستگاه ماشین آتش نشـانی شـهرداري    18آتش سوزي، 
الهیجان به محل اعزام شـده و نیروهـاي کمکـی نیـز از     
شهرهاي لنگرود، سیاهکل، آستانه اشرفیه، رودسر، رودبنه، 
املش، کیاشهر و لشت نشا خود را به محل حادثه رسانده و 

  .در اطفاي حریق مشارکت کردند

نجام با تالش حدود شش ساعته ماموران، ایـن آتـش   سرا 
همچنین  .دقیقه بامداد امروز مهار شد 25سوزي در ساعت 

تالش ماموران آتش نشانی سبب شد تا از گسترش آتـش  
به انبار این کارخانه کـه در مجـاورت آن قـرار داشـت     

علت وقوع این  .جلوگیري و از خسارت بیشتر کاسته شود
دیمی ترین کارخانه چاي الهیجان حادثه آتش سوزي در ق
   .در دست بررسی است

 !تکذیب آلودگی برنج هاي وارداتی

در حالی که طی هفته هاي اخیر اخبار متناقضی از : سرمایه
سوي مسووالن در رابطه با آلودگی برنج هاي هنـدي بـه   
فلزات سنگین مطرح شـده بـود امـا کـارگروه مشـترك      

یندگان وزارت جهاد رسیدگی به این موضوع متشکل از نما
کشاورزي، وزارت بازرگانی، موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی     
دیروز گزارش داد برندهاي اعالم شده از سـوي مقامـات   
موسسه استاندارد هیچ گونه مشـکلی ندارنـد و مـردم مـی     

. ه کنندتوانند با اطمینان خاطر از برنج هاي وارداتی استفاد
به نظر می رسد فشارهاي اخیر وارد شده به مسووالن ایـن  
موسسه و ممنوع المصاحبه شدن برخی از آنـان موجبـات   
  تسلیم شدن در برابر خواسته هاي وزارتخانه هاي بهداشت 

عدم آلودگی . و بازرگانی را براي آنها فراهم آورده است
این برنج هاي هندي در حالی اعالم شده که حتی پیش از 

  نیز برخی از مقامات هندي آلودگی این برنج ها به فلزات 

  

  
سنگین را تایید کرده بودند به طوري کـه رئـیس مرکـز    
تحقیقات کشاورزي پنجاب هند در واکنش بـه موضـوع   

منـاطق زیـادي از   «: آلوده بودن این اقالم اعالم کرده بود
  پنجاب مرکز اصلی آرسنیک، کادمیوم و سایر فلزات است 

  

  
و اگر در این مناطق کشت و زرع صـورت مـی گیـرد،    
بدون شک محصوالت تولیدي شامل این ترکیبات سـمی  

این در حالی است که بسیاري از کارشناسان » .خواهد بود
  بخش 

کشاورزي احتمال آلوده بودن برنج هاي سایر مناطق هند 
  را به فلزات سنگین رد نمی کنند و معتقدند کمیته ملی 

هوشیاري بیشتر و فارغ از موضوعات سیاسـی   برنج باید با
  به این مهم بپردازد زیرا با توجه به ارزان قیمت 

بودن برنج هاي وارداتـی و مصـرف بـاالي آن در بـین     
طبقات متوسط به پایین جامعه، این اقشـار بـا تهدیـدهاي    

  .جسمانی بیشتري مواجه خواهند شد
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  زیر درختان زیتون؟
  آماردوس.س
ایسنا، صمد مرعشی در ادامه درخصوص  گزارش   به 

هاي خود از  پیگیري    خارجی، به  رویه زیتون واردات بی
اشاره و  طریق تذکرات کتبی و شفاهی در این باره

هنوز هیچ توجهی به این موضوع نشده و : خاطرنشان کرد
داران شهرستان  که تعداد زیادي از مغازه اکنون شاهدیم

من نگرانم که  فروشند و میرودبار، زیتون خارجی 
سرنوشت این محصول همچون سرنوشت برنج و چاي 

   .گیالن شود
نسبت به واردات بی صحن علنی مجلس ایشان حتی در 

  !رویه زیتون هم اعتراض فرموده اند
  !وکیل رودبار از چه سخن می گوید؟

در سرزمینی که سپیدرودش هنوز روان بود و پیشترك ها  
مایه نشاط مردم کرانه اش  بود؛  جانی داشت و آبی و

درختان زیتون کوهپایه ها از بی آبی در تابستان هاي گرم  
آخر این آب ) و می سوزند.( و خشک رودبار می سوختند

روان که از باال دست می آمد  بنا بر قانون طبیعت سر باال 
می شد اما کاري کرد سر باال برود و ! نمی رفت دیگر

بیداد بی آبی نبود که داد و . کند درختان تشنه را سیراب
جز او شنونده اي ( فغان کشاورزان را به آسمان برده بود 

که ازبی تدبیري و بی مسولیتی به اصطالح ) هم  نداشتند
مسوالن، جان به لب شده بودند؛ سهل انگاري و بی 
  ... تدبیریی که سنت حسنه شان بود و هست و  خواهد بود

ون از کشور همسایه ي دوست در پی واردات قاچاق زیت 
آفت زیتون به زیتونستانهایمان آتش زد؛ » عراق«! و برادر

  . بی آبی تبی است  در برابر مرگی این چنین خاموش 
آفت مگس زیتون یکی از مهمترین آفات زیتون است که 
الرو آن با تغذیه از گوشت زیتون باعث ریزش زیتون قبل 

این آفت براي  83ه مرداد ما. از برداشت محصول می شود
از نظر ظاهري  روي . اولین بار در کشور گزارش شد

. زیتون زخم هایی به رنگ قهوه اي و سیاه ایجاد می شود
  . منشا این آفت کشورهاي حاشیه دریاي مدیترانه است 

چنانچه اقدامات قرنطینه اي در مورد زیتون و نهال هاي 
زده  وارداتی صورت می گرفت امروز این چنین مصیبت

ي  درختانی نبودیم که ایستاده در صف مرگی و نیستی اند 
  !؛ مرگی سبز

زیتون ها پیش از رسیده شدن با وزش اندك نسیمی از 
درختان فرو ریختند  و محصول کم شد و کاسبان همیشه 

زیتون  و روغن زیتون خارجی  را وارد ! حبیب خدا
بیشتر از آنی که قیمت ها شکسته شد کمر . کردند
... ورزان تا شد؛ آفت زیتون جز مفاد قرارداد بیمه نبودکشا

جهاد کشاورزي، جهادي در جهت  مبارزه با این آفات 
نکرد؛ دریغ از یک اقدام اصولی و زیر بنایی براي مقابله با 

  ... خسارتی به کشاورزان  داده نشد و ... این آفت
  زندگی مردم رودبار را در یک  69اگر زمین لرزه  سال 

  
سال  کاشانه  5قه زیر و رو کرد این آفت در طی این دقی

آنچه اندکی سبب التیام زلزله . شان را ویران کرده است
زدگان شده بود فراوانی محصول زیتون آن سال بود که 

قدیمی ها به . شور و شوق زندگی را در آن ها زنده کرد
سال سر خور؛ چرا که !( سراخورِ سال: آن سال می گفتند

خونین،  زمین  گندم و زیتون بسیاري را تحویل  69در آن 
این بار .)  آدمیان داد؛ شاید به جبران آنانی که ستانده بود

این سراخورِ آفت به جان مرهم آن سراخور سال  افتاده 

است و  به نظر نمی رسد  التیامی هم برایش وجود داشته 
  .   باشد

تر علیرغم کیفیت باال! و نتیجه آن شد که نباید می شد
روغن زیتون رودبار، به دلیل بسته بندي هاي شکیل و 
مناسب روغن وارداتی،  خریدار، روغن زیتون رودباري را 

محصوالت خوش چهره و درشت زیتون . کمتر می خرد
وارداتی، که به هیچ وجه  کیفیت و طعم و مزه زیتون 

همانطور که ! رودبار را ندارد بازار را قبضه کرده است؛ بله 
مجلسمان گفته است در رودبار هم زیتون خارجی وکیل 

  ! فروخته می شود
وکیلمان حتی نگران هستند که  سرنوشت زیتون، شبیه 

سر انجام  این طالي ! محصول چاي و برنج گیالن شود
سرنوشتی متفاوت است  ازبرنج و چاي؟  شاید !) سابق(سبز

تنها تفاوتش این باشد که چاي و برنج   -! نه حتما –
ق به جمعیت بیشتري  از مردم جنوب دریاي کاسپین متعل

می دانید . است و از فالکتش بیشتر سخن به میان می آید
ورنه وقتی ! تنها این تفاوت به چشم و نظر من می آید

هزار هکتار باغ هاي زیتون در معرض نابودي باشند 
سرنوشتی دیگر گون از برنج و چاي براي زیتون رودباري 

  . متصور نیست
سال است آتش به جان درختان   5این بیداد ! آقاي وکیل  

مادربزرگم  که نزدیک به قرنی سن . و به جان ما زده است
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حتی از پدر و . دارد، از این آفت چیزي نمی دانست
پدر و مادرش هم از پدر و . مادرش  هم نشنیده بود

می دانید که پیشترك ها حکایات و روایات و . مادرشان 
سینه ها همیشه جاي درد . ه سینه مننقل می شدوقایع سینه ب

است؛ حتی  اگر این درد و داد  بر چند نسل پیش هم رخ 
داده بود حتما در سینه مادربزرگ کشاورزم  جایی داشت  

  . که به من بگوید
  

ان شااهللا که این طور (شما که در گذشته زندگی نمی کنید
؛ خداي ناکرده از مردم هم که جدا نیستید!) نیست

دیدارهاي مردمی دارید و براي خدمت به خلق خدا وکیل 
پس چگونه است در این دوسال وکالتتان، جان .  شده اید

به سر شدن مردم سرزمینتان را ندیده اید که این چنین پس 
از مرگ سهراب از لزوم فراهم آوردن نوشدارو سخن می 
! گویید؟  در مورد وکالي پیشین که چرا این چنین نجیبانه

اموش بوده اند حرفی نمی زنم ؛ آخر شما که  پاسخگو و خ
  ! سخنگوي وکال و رقباي پیشینتان نیستید

فکر نمی کنم فایده اي هم داشته . دیگر نمی دانم چه بگویم
ببخشید ... باشد؛ گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من 
می دانید یاد !  اصال منظورم به شما نبود؛ کال عرض کردم

چه افتادم؟ سال هایی نه چندان دور که دختر نوجوانی بودم 
ندن مقاله و می خواستم براي اولین بار راي بدهم پدرم خوا

قسمت هایی از آن را . اي از دهخدا را  به من توصیه کرد
باقی اش  را اگر کار و . در پایان عریضه ام آورده ام

مشغله و تکلیف وکالت گذاشت بد نیست سر فرصت 
  ! مطالعه کنید

بابا واللّه من مرده شما زنده، شما از وکیل خیر  گفتم ... 
 »چه طور است؟ ینخواهید دید؛ مگر همان مشروطه خال

. حرف نزن يکارت؛ سواد ندار یبرو پ« : گفتند
 .گویند یدیدم راست م» شه؟ یوکیل م یمشروطه هم ب

 يکنید محض رضا یپس حاال که تعیین م! بابا « :گفتم
  وکیل خوب. خدا چشمانتان را وا کنید که به چاله نیفتید 

 .»خوب یخیل« :گفتند» .انتخاب کنید

. چشم هاشان را  وا کردند. وبخ یخیل: بله، گفتند
اما در چه؟ در عظم بطن ، . درست هم دقّت کردند 

چاره ها خیال  یب. اسب و کالسکه يگردن،زیاد یکلفت
 يخواهند به پلوخور یکردند که گویا این وکال را م یم

حاالبعد از دو سال ، تازه سر حرف من  يبار. بفرستند
 يها یصندل يفهمند که رو یحاال تازه م. افتاده اند

کند  یپر م... شکم مفاخر الدوله و  يهئیت رئیسه را پهنا
چاره ها از  یهم که داریم ، ب یحساب و چهارتا وکیل

.  دگیرن یم» روماتیسم« یقال ي، چارچنگول رو يناچار
که شان مقنّن از آن باالتر است که به  فهمند یحاال تازه م

 .فهمند یماین ها را مردم تازه ... قانون عمل کند 

به کوشش » 131- 135مقاالت دهخدا،ص «به نقل از (
  )یمحمد دبیر سیاق

شناخت بیشتر سال شـماري  
کهن گیالن با نگاهی ویژه به 

  مراسم تیرما سینزه
  ندا کامبوزیا

شاید دلیل اصلی نوشتن این متن ، به جبران فرصت هـایی  
باشد که پیش تر از این، براي شناختن فرهنگ اصیل این 
  . سرزمین، از دست رفت و شاید گامی براي آشنایی بیشتر

گیالن وابسته به کهن تـرین سـال    –سال شماري دیلمان 
مـاه آن بـه    12می باشـد و  )یزدگردي قدیم(شمار ایرانی 

  :ترتیب زیر است
در اولـین  ): شهریور 15مرداد تا 17(نوروز ما  -

بـه مناسـبت    "نوروز بل"روز این ماه مراسم 
 .آغاز سال ،جشن گرفته می شد

ایـن مـاه   ) :مهر 14شهریور تا  16(کورچ مـا   -
 .ینان به سمت جلگه هاستآغاز کوچ کوه نش

 )آبان 14مهر تا  15(اریه ما  -

 )*آذر 14آبان تا 15(تیرما  -

 )دي14آذر تا  15(موردال ما  -

 )بهمن 14دي تا  15( شریر ما -

جاودان ماه یـا  ): اسفند 14بهمن تا  15(امیرما  -
 نمیرماه

در این ماه ): فروردین 15اسفند تا  15(آول ما  -
چهارشـنبه  یا همان  "کوکول چارشنبه"آیین 

روز 5در پایان این ماه ،.سوري برگزار می شود
جا می گیرد  "پنجیک"روز بنام  360عالوه بر 

بـه   "ویشک"سال یکبار ،روزي بنام  4و هر 
 .روز اضافه می شود 5این 

 )اردیبهشت  19فروردین تا  21( سیا ما -

 )خرداد 18اردیبهشت تا  20(  دیا ما -

 )تیر 17خرداد تا  19(ورفنه ما  -

   )مرداد 16تیر تا 18(فندار ما اس -
  :13مراسم تیرما 

کـه در   هاي باستانی گیل و دیلم اسـت  جشن ازاین جشن 
  .برگزار می شود  "تیرما"روز سیزدهم از ماه 

در این جشن افراد حاضر، نیت کرده و سنجاق ، گوشواره 
  ...، انگشتر ، دکمه

 سپس ، دختر نابالغی دست در.را در کوزه آبی می اندازند
پیش .کوزه می برد و اشیا را بطور تصادفی بیرون می آورد

یک ) تبري خوان(از بیرون آوردن هر شی ، رباعی خوان 
صاحب .دو بیتی گیلکی می خواند و بقیه گوش می دهند 

آن شی ، از محتواي دو بیتی در میابد که نیتش بـرآورده  
می شود یا نه و به اصطالح، شعر خوانده شده ، فال صاحب 

  .خواهد بودشی 
براي گرم شدن مجلس ، ربـاعی هـا و دو بیتـی هـا کـه      
ترکیبی از واژه هاي گیلکی تبري و گیلکی شرق گـیالن  

بیشتر این اشعار منسوب .است ،با موسیقی خوانده می شوند
  .به امیر پازواري ، شاعر گیلک سراي مازندرانی ست
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سؤال » گلستان«یک 
  !دودآلود

  موسوي .میرعماد م
  

با رفیقم سوارِ تاکسی شده بـودیم،  . روز بعد بود صبحِ چند
با دیدنِ دوباره ! که به سوي رشت برویم و سپس دانشگاه

ي ستون هاي آجري سیاه شده که هنوز از میانشان دود بر 
بـه نظـر تـو ائـره اصـن      : می خاست ، رو به رفیقم گفتم

کارخؤنه بو؟ مو کی تا الؤن بدئه نداشتم کی اینه بـه بـار   
  !بأرن
نم جوانی که در صندلی جلوي تاکسی نشسته بود و بعد خا

معلوم شد بازاریاب شرکت گلستان است، برگشت و رو به 
  !نه: ما گفت

  .منظورش این بود که مضمونِ گفته ي من صحیح نیست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خانم بازاریاب، به گفته ي من، آنقدر عصبی، سریع،  جوابِ
و بدون پیش زمینه بود که نه تنها باعث نشد شک بد بین 

که این بار، اکثریت مردم شهر را شامل می ( هایی مثل من
از بین برود یا کاهش یابد، بلکه ابهامات را بیشـتر  !)شوند

کرد که چگونه بازاریابِ یک شـرکت اینقـدر آمـادگی    
دارد که سریعاً طوري جوابِ سائالنِ حقیقت را بدهد  ذهنی

و ما از خود بپرسـیم کـه ایـن    .  که دیگر چیزي نگویند
حاضرجوابیِ سریع در مقابلِ دیگران،از چه مسـیري جـز   
مدیارن و صاحبانِ این شرکت می تواند هدایت شود، کـه  

  !خود به برنامه هاي خویش آگاهند؟
انه ي گلستان پیاده شد و خانم بازاریاب، روبروي درِ کارخ
  .منتظر نماند که پاسخ مارا بشنود

کارخانه ي چاي گلستان الهیجان، در « : روزنامه ها نوشتند
  »آتش سوخت 

براي خاموش کردن شـعله هـاي   : در شرحِ خبر آمده که
آتش، ماشن هاي آتش نشانیِ الهیجان، آستانه، لنگـرود،  

ی رشت، بسیج شدند   .کیاشهر، رودبنه و حتّ
جالب است بدانید که پنج روز بعد از آتش سوزي نیـز از  

  .ساختمانِ نیم سوخته ي کارخانه، دود بر می آمد
ا کارخانه نه کارخانه ي چاي، که کسی نمی پرسد اگر ! ام

این کارخانه، کارخانه ي چاي بوده، پس چرا حـداقل در  
یک دهه ي اخیر هیچ کشاورز چایکـاري، بـه آن چـاي    

  !؟تحویل نداده است
در الهیجان، هم خودمان می شنویم و هم دیگران از ما می 
شنوند که این آتش سوزي، عمدأ صورت گرفته، و هدف 

به خاطرِ سوختن  –آن، دریافت حقّ بیمه ي آتش سوزي 
ساختمانی که دیگر ارزشِ گذشته را بـراي تـأمینِ یـک    

 !بوده است –کارخانه ي بسته بندي مدرن نداشته 

چه، اگر . ده انگارانه ترین شکلِ مسئله باشداین می تواند سا
که بعد تبـدیل   -در زمانِ احداث کارخانه ي چاي گلستان

، صنعت چاي، رونق داشت  -به کارخانه ي بسته بندي شد
و وجود چنین کارخانه اي، سودي نسبتاٌ دوطرفه، هم براي 
صاحب کارخانه، و هم براي نیرويِ کارِ گیلک فراهم می 

که این کارخانه می سود و به قطعه زمینی بدل کرد، اکنون 
)!!! صـنوبر ( می شود که دورش را درختانِ بلند تبریـزي 

با ذکر این نکته که با وجود شعله هايِ عظیم  –گرفته اند 
،  -آتش، به انبارِ محصوالت این شرکت، آسـیبی نرسـید  

گیالن از مناطق مهم گردشگري ست و الهیجان، در ایـن  
منطقه، از برجسته ترین مناطقِ توریست پذیر می باشـد، و  
داشتن قطعـه زمینـی بـه ایـن وسـعت، در وروديِ شـهر       

که هر کسی نمـی توانـد بـه ایـن      الهیجان، موهبتی ست
گیلک این شرکت پـیش   –سادگی  که براي صاحبانِ غیرِ
  .از آن برخوردار شود -آمد

  
زمینِ گلستانِ سوخته ، در یکی از استراتژیک ترین مناطق 
شهر الهیجان واقع است و گمان نمی کنم نیازي به توضیح 
بشتر باشد که با چنین زمینی، چه کارها کـه نمـی شـود    

  !!کرد
در هنگامِ جوشکاري در ساختمان، در حـدود  : می گویند

غروب، تکّه اي گداخته، دورن چاي هاي خشک افتاده و 
  !باعث آتش سوزي شده است

نمی دانم چايِ خشک به صورت روباز، در کارخانه اي که 
فقط کارِ بسته بندي انجام می دهد و براي فرآوري چـاي،  

کنـد و انبـارِ    را طـی نمـی  .. مراحلِ مـالش، خشـک و   
محصوالتش، در ساختمانی دیگر واقع است، چگونـه مـی   

  !تواند موجود باشد
مگر این که عزیزانمان چاي خارجی را به صورت بـرگ  
سبز، از مناطق مختلف، وارد نمـوده ، خشـک ، و سـپس    

  !بسته بندي می کرده اند
  

  تازه کتاب

رم بوکــوده اســبان « کتــاب 
» پاصــدا کــی بــال داشــتیدي

ـ  ه شـعر هـاي مســعود   مجموع
پورهادي است که توسط نشر 
ایلیا بـه تـازگی منتشـر شـده     

 22این مجموعه شـامل  . است
  .شعر گیلکی است

  
  چیک چی

  رنگ سومات ناره
  ورفن ما
  بوشوپسی

 تیر -پس از خرداد /رنگ بر رخساره ندارند/اشیا

در الهیجــان، هــم خودمــان مــی    
ــا مــی   شــنویم و هــم دیگــران از م
شنوند که این آتش سوزي، عمـدأ  
ــدف آن،   ــه، و هـ ــورت گرفتـ صـ
دریافت حقّ بیمه ي آتـش سـوزي   

به خاطرِ سوختن سـاختمانی کـه    –
دیگر ارزشِ گذشته را براي تـأمینِ  
یک کارخانه ي بسته بنـدي مـدرن   

 !بوده است –نداشته 
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  !م؟چرا همگان را نبخش

  سولماز پورزینلی

  چرا همگان را نبخشم

  ها را، نبرم زخمچرا از خاطر 

  من که فراموش خواهم کرد

  ام نشانی خانه

  ي کودکم چهره

 و تلفظ نامم را از دهانت،

  .و شعله که بر باد خواهد رفت

  باغبان جهنم، شمس لنگرودي  

و  شـد متولـد   لنگـرود در  1329در سال شمس لنگرودي 

  .کردا از دهه پنجاه آغاز ر سرودن شعر

 شصت  ي تاثیرگذار دهه  از شاعران  یکی  باور بسیاري  به او  

رفتـار  " ایشان، نخستین شعر. رود شمار می  به  ایران  ادبیات 

  .شدمنتشر  1355در  "تشنگی

و  »خاکستر و بانو«مجموعه هاي کردنپس از منتشر  وا 

ـ    » جشن ناپیدا« . یددر اواسط دهه شصـت بـه شـهرت رس

مجموعه اشعار پنجاه و سه که  » پنجاه و سه ترانه عاشقانه«

ایشان است حالتی دراماتیک و زبانی گیرا و ساده سالگی 

عاشقانه هایی به زاللی آب و روح متبلـور شـده در   . دارد

. یک کودك که سادگی و صداقت در آنها موج می زنـد 

گویی شاعر همانقدر که یک کودك از گم کردن اسباب 

بازیش دلگیر و ناراحت می شود و تمام وجودش را اندوه 

! سادگی دلتنگ است و البته امیدوار فرا می گیرد به همان

امید به زندگی اي که مرگ با حضور معشوق در تاریکی 

 .روي نوك پا فرار می کند

  مس لنگرودي پس از چاپ نخستین کتابش هشت سال ش

  

سکوتی که علتش را جست وجوي زبانی . سکوت می کند

  که بازتاب روحیات خودش باشد، می داند تا این که 

و بعد از آن جنگ اتفاق افتاد و با مجموعـه  انقالب ایران 

فاصله ي زمـانی  . زبانش شکل گرفت» در مهتابی دنیا«ي

هر مجموعه شعرش تا مجموعه ي بعدي دو سال طول می 

کشد و در البه الي انتشـار همـین کتـاب هـا کارهـاي      

تحقیقاتی گردباد شور جنون، مکتب بازگشت و جلـد اول  

  .گیردتاریخ تحلیلی شعر نو انجام می 

را مـی تـوان مهمتـرین    » لبخند چاك چـاك «صیده ي ق

مجموعه اي کـه او  . مجموعه شعر شمس لنگرودي دانست

نطفه . را به عنوان شاعري متفاوت و تاثیرگذار تثبیت کرد

ي سرودن منظومـه ي قصـیده لبخنـد چـاك چـاك در      

روزهایی خاکستري به ذهنش رسید و اگرچه شعر را سال 

ود، اما چون به خواسته هایش جـواب  به پایان رسانده ب 62

نمی داد دوباره بازنویسی اش کرد و این بازنویسی هفـت  

شمس قصیده ي لبخند چاك چاك را سه . سال طول کشید

مجموعه ي جدا از هم می داند که در یـک کتـاب گـرد    

   .آمدند

خیلی ها به یاد ماندنی ترین شعرهاي شمس را بخش آخر 

ك می دانند و هنوز هم که مجموعه قصیده لبخند چاك چا

شعرهایی بـراي  . هنوز است آن شعرها را زمزمه می کنند 

کیوان، که یـک روز چشـم   «ساله اش  20خواهرزاده ي 

  . »هایش را بست و دیگر کسی سیاهی چشم هایش را ندید

من کمتر با کسی پیوند عمیق قلبی برقرار می کنم، امـا  «

قه منـد بـودم و   نوع رفتار کیوان طوري بود که به او عال

یک روز خواهرم که . بیشتر روزها را با ا و سر می کردم

پزشک است روي گردنش غده اي را دید که پس از انجام 

معاینات پزشکی متوجه شدیم غده سرطانی است و مرگش 

که درست در اوج مشکالت شخصی من اتفـاق افتـاد بـه    

شدت غمگینم کرد و شعرهایی را برایش نوشتم که بخشی 

آن ها در کتاب قصیده ي لبخند چاك چاك چاپ شد از 

  .»و دو تاي دیگر در کتاب نت هایی براي بلبل چوبی

گوسفندي که از پی کودکی /به قربانگاه می رود نمی داند 
  که عقب نماند/می دود

  .این شعر شمس حکایت از روحیه آسیب پذیر او دارد
هیچ چیز در زنـدگی بـه انـدازه ي لطمـه خـوردن بـه       «

معصومیت، برایم ناراحت کننده نیست، حتی اگـر جنـگ   
جهانی سوم هم اتفاق بیفتد، چون هیچ ربطی به من نـدارد،  

شعرهاي من همیشه عکس العمل به لطمه . برایم مهم نیست
اي بود که به معصومیت آدمی می خورد ، به ویژه دختـر  

مثـل  . من همیشه همـین چیزهـا را نوشـتم   . بچه هاي فقیر
بـا آن کـه نمـی    . ي ایرج بسطامی سـرودم شعري که برا

  .»شناختمش، اما مرگ او هم برایم بسیار سخت بود
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  1»گنج میجو در همه ویرانه ها«
  فائزه رستین

امر عادي این است کـه جایگـاه انسـانهاي غیـر عـادي،      
ناهنجارها، بیماران، انسانهایی که یک جوري یـا در واقـع   
جور دیگري هسـتند؛ دور از مرکـز، دور از شـهر و در    

شاید اینگونه کمتر دیده یا راحت تر نادیده . حاشیه ها باشد
  . گرفته و کم کم محو شوند

، )پایتخـت (رکـز کهریزك، حاشیه اي ترین منطقـه ي م 
آخرین پناهگاه مهاجرین، فرودست ترین ها، هنجارشکنان 

آنهایی کـه آنقـدر بـا    . و معلولین جامعه است؛ مطرودین
  .هنجارهاي جامعه متفاوتند که جایی در مرکز ندارند

ها، کم خطر تـرینش را  »جور دیگر«براي مواجهه با این 
 در بـدو ورود، در . انتخاب می کنم؛ آسایشگاه کهریزك

مقابلت مزاري می بینی که قبـل از شـناخت کهریـزك،    
  .برایت معنایی ندارد

 MSپیرمـرد مهربـانی کـه    . می روم» چ«به اتاق دکتر 
پاهایش را کامالً و دستانش را تقریباً فلج کرده و قـدرت  

سوغات الهیجان را بـه  . برخی اعمال ارادي را از او گرفته
اده ي همشـهري حکـیم ز  «: ایشان می دهم، مـی پرسـند  

با خودم فکر می کنم حتماً مـددجو یـا   » الهیجی هستی؟
» ع«به اتـاق  . »پدرم الهیجانی هستند«: مددکار اینجاست

پاها و یک دستش فلج است قبالً با این پاهـا بـه   . می روم
کوهنوردي می رفته، چند لحظه که با او صحبت کنی، می 
ت فهمی ازآنهایی است که بقول شوپنهاور، درد را به معرف

از من می خواهد خودم را معرفـی کـنم،   . تبدیل می کنند
باز هم همان اسـم را  . »فائزه، دانشجوي فالن، اهل گیالن«

هـم محلیـه دکتـر حکـیم زاده     «می شـنوم؛ حکـیم زاده   
دومین بار که این اسم را با . »گیالنی ها با معرفتند...هستید

مـی شـنوم مـی فهمـم نبایـد آدم      ) ارادتمندانه(همان لحن
مولی اي باشد، خیلی کنجکاو شده ام که چرا هم استانی مع

، »ایشـون مـددجو هسـتند؟   «! من اینجا اینقدر مهم اسـت 
  که متوجه اشتباهم شده با لبخند آرامی می »ع«

                                                
  موالنا -  ١

  
  

همان کسی » همون اول آسایشگاه، همون آرامگاه«:گوید
  : که بر مزارش نوشته

کاندر جـوار پـاك   /پاداش و اجر خدمت ناچیز من همین
  شما آرمیده ام

ــه   ــر حکــیم زاده، موســس آسایشــگاه خیری اینکــه دکت
کهریزك، که بوده و چه چیزهایی را در گیالن و تهران و 
دورافتاده ترین نقاط ایران بنا کرده، چیزي است کـه بـه   

امـا در  . سادگی با یک سرچ اینترنتی قابل دسترس اسـت 
و  واقع براي فهمیدن دکتر حکیم زاده، اول باید حاشیه هـا 

وتاریخ، زندگی، .  مطرود شدگان را ببینی و دردهایشان را
انسان و درد را از نگاه آنها دوباره بنگـري و آنگـاه بـه    
اهمیت انسانی پی مـی بـري کـه از مطـرودین نترسـید،      
  نگریخت و به محوشدنشان راضی نشد و حق حیات را حق 
مسلم همه ي انسانها دانست، حتی آنها که به جبر یا اختیار 

  .جور دیگرند
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

شــماره بعــدي 
 ر پایــاندزیتــه 

آذر  ماه منتشـر  
 خواهد شد
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  رحمان کجاست؟
  اکبر پورمحمد

 در  همسـایگیمان  آیـد  مـی  یادم رحیم، و رحمان خداي
!! بـود  رحمـان  اسـمش  کشـت،  را خـودش  مردي روستا
 پاي و بود چاق زنش بود، مغنی مرد پیر! رحمان نه! رحیم؟
 یا 4! است عقل شیرین زنش گفتند می. زد می شل راستش

. مزرعه) مساحت واحد(قفیسی چند یک و داشت بچه تا 5
 کنم می فکر من اما!! خورد را سرش زنش گفتند آخرش
  !!نخورد او

 و کرده کشی خود فالنی که ندارند این به کار روستا مردم
 تا شده کافر نسیت حواسشان اصال. گرفت را سراغش نباید
 یـک !! همـین  باز و سوزانندش می هم پشت جهنم در ابد

 یـاد  بیـامرز  خـدا  آن از کند می شروع آید می آقا حاج
 فکر به مرا توصیفاتش! شناسد می بیشتر هم من از! کردن
 !!رفت کف از گوهري چه حیف که اندازد می
 که ایشان اینکه به ندارند، کار چیزها خیلی به روستا مردم
!! کجاسـت  اهل رفت ویال داخل بنزش با همسایگیشان در
 به شما مثل!! بینند می کلی!! ها بود تهرانی گویند می بهش
!! نکنیـد  تعجب!! ندارند کار خلقت مانیفست در اجزا نقش
 او. اسـت  بهشت مثل جنگل این و کوه این دانید می شما
!! را زمینش بفروشد شما به است بلد فقط او فهمد، نمی که
 یک همسایگیمان در دانی می که دهد می پز شما با کلی
 کلـه  گویـد  مـی  شما به!! رود می و آید می مهمان عالم
  !! پاپتی گویید می او به عوض در شما!! گنده
 بـه  گفتیـد . دامـدار  یا و است کشاورز او ؟!زمینش گفتم
 او!! کند می ول بهشتتان در گوسفند!! زند می آسیب مراتع
 کنـار  در جـایی  یک برایش. فهمد نمی را حرفها این که

 سـفید  که افتم می وسترنها فیلم یاد. کردید آماده خودتان
 مـی  متمـدن  را سرخها و نمود می تورم خیرخواهیشان ها

 را کثیـري  گـروه  کـه  است سالی چند طرح این. کردند
  !!است کرده سعادتمند

 کشـاورزیتان  فرمودیـد  دارنـد  مزرعـه  که تعدادي به بعد
 واردات طرح پس ندارد اقتصادي ي بازده و نیست مکانیزه

 بـرنج  دیگر روستایی کشاورز روز آن از. کردید پیاده را
 پـول  روستایی!! خرید را شما برنج!! نخرید 2500 کیلویی
!! فروشـد  مـی !! زمین ؟!دارد زیاد چیز چه دارد، الزم هم

   چند هر در االن بود خانوار یک هکتار 3 یا 2 هر پیشتر
 سـاخت  وام!! کنید می کمک او به!! خانوار یک متر 100
 تا چند خدا بنده آخر دهید نمی نه. دهید می بهره کم خانه
 ؟!بیـاورد  کجا از!! خواهد می مثبت مالی گردش با ضامن
  !!گویید نمی او به را این
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آب بـدون  جاده، بدون!! شود می شهرك به تبدیل روستا
  !! زباله دفع سیستم بدون آب، فاضل سیستم بدون پاك،

! کنیـد  مـی  کمکـش  شـما !! کار به نیاز و جمعیت رشد 
 ي بهــره کـم  آســاي معجـزه  وام شــود مـی  دلسـوزیتان 
 بنده!! گیرد می خانی احد پسر بار این نه!! زایی خوداشتغال

 اسـتخر  بـراي  ایـد  نگفته او به چون خورد می رکب خدا
  !! دارد الزم هم آب تازه!! دارد الزم را وام این برابر2 ماهی
 آب اما زند می استخر!! شما به فروشد می را پدرش زمین
 زمینـی  زیـر  آب سطح اصال!! برایش زنید می چاه!! ندارد
 کند، می کار مزرعه در پدرش!! چاه پشت چاه ندارد معنی
 کـه  فالنی با هم خواهرش و است مرده واریس از مادرش
  !! خوشبخت چقدر!! کند می ازدواج دارد کاذب اشتغال
 را سـرش  مگر اصال!! مرد می عمرا بود زنده اگر رحمان
 گـور  بـه  گور بخواهد که جناب از دور بود زده گاز خر
  !!بشود
 فهمیدم نمی را ابتدایی کتاب شعر که افتم می روزهایی یاد

  !!  جاست همین!! کجاست تاویلش
  آباد کنیم را خویش میهن/ مهر به دهیم هم دست در دست
 مـیهن !! روستایی ي زده تاول دست در شما بزرگ دست
  !!رها و آباد هم

  !! مکد می سماق دارد جهنم در هم رحمان
  
  
  
  

 فالنـی  کـه  ندارنـد  این به کار روستا مردم
ــود ــرده کشــی خ ــد و ک ــراغش نبای  را س
 تا شده کافر نسیت حواسشان اصال. گرفت
 باز و سوزانندش می هم پشت جهنم در ابد
 مـی  شـروع  آیـد  می آقا حاج یک!! همین
 مـن  از! کـردن  یـاد  بیامرز خدا آن از کند
 بـه  مـرا  توصـیفاتش ! شناسـد  می بیشتر هم
 از گـوهري  چـه  حیـف  که اندازد می فکر
 !!رفت کف
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مدخلی بر مانیفست 
  خواهی گیلکهویت
 امین حسن پور

شود کـه  ضرورت نوشتن این یادداشت، هنگامی معلوم می
 :آن بداند يخواننده

و موافق زیتـه و   هنوز هم در میان خوانندگان مخالف) 1
هاي فراوانی مطرح میحتی در جمع اعضاي زیته، پرسش

مدافع «و » گوییدشما از چه کلیتی سخن می«چون شود هم
 يمرزهـاي حـوزه  «و » چه موضع و چه وضعیتی هستید؟

 .»خواهید؟شما چه می«و اصال » تان کدام است؟کاري

و از سویی دیگر، بسیاري از دوستان، شـرایط خـاص   ) 2
هاي جا بودن تالشآورند تا نابهنونی را پیش چشم ما میک

زیته رابراي بالندگی هویت جمعی گیلک را گوشزد کرده 
 .باشند

هاي آینده، پـرداختن  هدف این یادداشت و شاید یادداشت
 .هاي از درون و بیرون استبه همین چالش

هویـت  دارطالیـه - نینـاکی  ينشریه در چه همواره، .کمی
 تاکید درزیته، آن از پس چه و -گیلک دانشجویان خواهی

 تعریف وجه ترینعمده گیلک، عنوان با جمعی هویت ب

 تعریفـی  ارائـه  ياندیشـه  .اسـت  بوده ما فعالیت يحوزه

 شودمی نامیده گیلکی هویت که آنچه از روشن و مشخص

 اساسـی  يانگیـزه  قـوم،  این بالندگی و بقا براي تالش و

 هـاي نسل به خوشبختانه که بوده زیته/نیناکی بنیانگزاران

  .است شده منتقل نیز نشریه این در فعال بعدي
 به کاسپین، دریاي جنوبی يمنطقه در ساکن مردمان .دوم

 همـواره  بسـیار،  تـاریخی  و جغرافیـایی  اقتصادي، دالیل

 از پـس  تنهـا  و داشـتند  ایران فالت از مستقل سرنوشتی

 سرنوشـت  با تقریبا سرنوشت این که بوده صفویه ورشی

 .خورد گره ایران فالت اقوام سایر

از طرفی قرائت غالب مورخان عرب و فارس و یونانی از 
هاي محلی قدرت-تاریخ ایران و در سایه قرار گرفتن خرده

هاي حـاکم بـر فـالت ایـران، مسـیر      در مقابل امپراتوري
اي اجتماعی مردمان این سامان را همواره در هالـه -تاریخی
هام و به شدت تحت تاثیر قرائـت مـذکور قـرار داده    از اب
 . است

در حالی که عدم انباشت سرمایه و فقدان عامل مذهب بـه  
کننده و در نتیجه فقدان تمرکز قـدرت  عنوان عاملی تعیین

هاي محلی و ملوك الطـوایفی و  سیاسی و وجود حکومت
در پـیش و  -حیات مذهبی کامال متفاوت از فالت ایـران  

وحتـی  -اجتماعی -و نیز پیوستگی فرهنگی -مپس از اسال
، -به جاي فالت ایران-قفقاز  يمنطقه با صفحه -جغرافیایی

ست کـه مـا را در ارائـه    هاي بنیادینیهمگی مبین تفاوت
 .تعریفی مشخص از هویت مورد بحث یاري خواهد داد

مهـم  توانـد می اشهویتی باالي اهمیت دلیل به زبان .سوم
 هویت کی از تردقیق تعریفی به رسیدن براي عامل ترین

 که ستاجتماعی و تاریخی بار دلیل به این و باشد جمعی

 نمادهاي از ايمجموعه تنها زبان، واقع در .دارد دوش بر

 که اياندیشه .است اندیشه حامل بلکه نیست، مدلولی و دال

 اقلیم، خاطرات، و ملت ای قوم کی تاریخی يتجربه بستر از

 .خیزدبرمی آن مشترك کار و هاصلح و هاجنگ

ست که هویت جمعـی  زبان گیلکی، دقیقا همان پارامتري
مورد نظر ما را شکل داده و تعاریف مبتنی بـر جغرافیـاي   

هاي ساخته شـده چـون گـیالن و    همچون استان-سیاسی 
را درنوردیده تا ما را به  -...مازندران و گلستان و قزوین و

. در نتیجه قـومی رهنمـون سـازد   سوي جغرافیاي زبانی و 
جغرافیایی که مرزهاي مشخصی با قوم دیگر ساکن استان 

تواند جـداي از  ها دارد و از طرفی نمیگیالن، یعنی تالش
 .غرب مازندران یعنی رامسر و تنکابن و چالوس باشد

 -ما خود- ما بحث مورد مردمان بسیاري دالیل به .چهارم

 همـین  .ایـم ننامیده لیک و واحد نامی به را خویش هرگز

 خردي عناوین واحد، و کلی عنوان کی از بیشتر هم حاال

 و .داریم ...و کپورچالی رامسري، رشتی، الهیجانی، چون
 و سـاخته  دروغ و راست برچسب و عنوان هاده البته صد

 به روزها این که فارس و عرب و ونانیی مورخین پرداخته

 .است روستایی و شهر هر هايخواندهدرس زبان ورد ویژه

 کادوس کیی .خواندمی دیلم دیگري و گیل را خود کیی

 دیدهتهران هم اگر !دربیک دیگري آن و اماردي کیی و

 بـا  کندمی سعی کمدست و خواندمی شمالی را خود باشد

 خالصی شدن نامیده رشتی از عناوین این از کیی به اتصال

 .ابدی

اهمیت نامیـدن و نامیـده شـدن خـارج از      يبحث درباره
رسیم بـه ایـن   این یادداشت است و بنابراین می يحوصله

در تقابل با -واقعیت که عینیت وجود یک کلیت تاریخی 
از سویی و نیاز به ارائه  -هاها و دیگر نامدیگر اقوام و ملت

تعریفی مدرن از این مجموعه، ما را وادار بـه بـازخوانی و   
این بار امـا نـه از دیـد مورخـان     . کنداریخ میبازروایی ت

بلکـه از دیـد شـهروند    ! طرفغیرگیلک و مستشرقان بی
 .گیلک زبان

جاست که نقش تاریخی خـویش را  و زبان گیلکی، همین
هـاي  با وجود تفـاوت . زبانیمما همه گیلک. کندبازي می

هـاي گویشـی در   گویشی که خیلی خیلی کمتر از تفاوت
بـا   سـت، و چون کردي یا حتی آلمانی هاي دیگريزبان

 .هاي خردها و عنوانها و ناموجود تمام این اسم

 تولیـد،  يشـیوه  بـه  بنا داري،پیشاسرمایه دوران در .پنجم

 گالش و کالیی مرد،گیله دسته سه به زبانگیلک مردمان

 تفاوت اندکی با بنديتقسیم این البته که اندشدهمی تقسیم

 .است داشته وجود هم -هاتالش جمله از- دیگر اقوام در

تولید  يبندي به نوعی تصویرگر تحول در شیوهاین تقسیم
نشین مردمان کوچ. و پیشرفت تخصص بشر هم بوده است

جانشین و کشاورز دیـم  ، مردمان یک)هاگالش(و دامدار 
گیلـه (جانشین و کشاورز آبی و مردمان یک) هاکالیی(
تولید  يتحول در شیوه يمرحله در واقع معرف سه) انردم

و به زیر آمدن بشر از ارتفاعات گیالن و توانا شـدنش در  
 .باتالقی آن زمان است يها و جلگهزیست در جنگل

بندي مذکور، تولید و محو تقسیم يبا تحول اساسی در شیوه
گرچه -این عناوین تا به امروز به حیات خویش ادامه داده 

شده» آفرینانقوم«آویز و دست -نشاخالی از معناي عملی
 !اند تا درشرایط مختلف علم شوند
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ولیـد  ت ياما، تفاوت در شـیوه  »نشناسانقوم«م براي .ششم
حتی اگر با تغییر . تواند مبناي تعریف قومی قرار گیردنمی
اجتماعی بـا هجـوم انبـوهی از اسـامی     -اقتصادي يمرحله

... مرد و کادوي و اماردي ورنگارنگی چون گالش و گیله
اي همچـون  مواجه شویم و یا حتی اگـر عنـوان فریبنـده   

ه با بار عظیم افتخار تـاریخی را در مقابـل داشـت   » دیلمی«
 )2.(باشیم

ک قوم یا ملت، در نخستین گام شدن خویش، خود بایـد  ی
ما همه . و زبان مشترك ما، چراغ راه ماست. خود را بنامد
جغرافیاي تاریخی ما، از رضوانشهر تـا چـالوس،   . گیلکیم

ها عالوه بر این زبان مشترك، وارث تاریخ مشترك، جنگ
 .مان نیز هستها و سرگذشت مشتركو صلح

 اي.ان.دي آزمـایش  نتایج و نژاد و خون میانه، این .هفتم

 .بـود  خواهد خویش از ما تعریف در عوامل ترینمسخره

 .گیلک جمعی روح .است مانجمعی روح هست، هرآنچه

 .ستگیلکی زبان تبلوردر که

 پرسش دومین قبال در گزاره تنها بند، آخرین این .هشتم

 هـر  کـه  اسـت  این از غیر آیا .است ادداشتی این آغاز

 مـن «ازسـوي  بایـد  ايجامعـه  هر سوي از سیاسی کنش

 این که است این از غیر آیا و گیرد؟ صورت آن»اجتماعی

 آیا اصال و دارد مشخص هویت کی به نیاز اجتماعی من

 تعریـف  براي تالش و خواهیهویت که است این از غیر

 ست؟سیاسی کنشی خود خویشتن،

زنـدگی بهتـر و   وقتی یک جامعه، قوم یا ملت بـا هـدف   
اعتالي حیات مادي و معنوي خویش، براي تغییـر وضـع   

زمان بداند کند، آیا ضروري نیست که همموجود تالش می
کند و قرار است چه نقش و تالش می» من«که براي کدام 

 جایگاهی در وضع مطلوب داشته باشد؟

 

  گیله مرد ترجمه وتبعید
یادي از کریم کشاورز به مناسبت بیست 

  وسومین سال خاموشیش
  مهاپا

در سال .کشاورز، نویسنده، محقق و مترجمکریم 

ش در رشت از خانواده اي تاجر و سیاست پیشه به .1279
نماینده مجلس (وي برادر بزرگتر آقایان فریدون .دنیا آمد

جدش بازرگان .بود)موسیقیدان(و جمشید ) و وزیر فرهنگ
دواج کرده ابریشم،از اهالی یزد ، که در شهر رشت از

ل چون پدرکریم فعا  .وساکن این دیار می گردد
نماینده تجار گیالن در اولین دوره مجلس شوراي (سیاسی

بود مدتی در خراسان ،به همراه  )ملی وسپس دوره دوم
  خانواده ، تبعید می گردد وسپس راهی عشق آباد وباکو

تحصیالت    کریم. ومجددا رشت سکنا می گزیند
ى کشاورزى و سپس  ر مدرسهدگاهش دمقدماتى را در زا

او . فرانسویان در تهران به پایان برد ى آلیانس درمدرسه
ها و مجالت رشت مقاله  هدر نوجوانى براى روزنام

سالگی با ترجمه ي منظومه اي  18وي درسن «.نوشت مى
از هانریش هاینه و چاپ آن در مجله ي فرهنگ رشت 

ود را در خ نخستین حضور موفقیت آمیز 1298به سال 
و به واسطه ي هوش ).1(»عرصه ي ترجمه اعالم کرد

سرشار واستعداد فراوانی که داشت، عالوه بر زبان 
وزبان فارسی ،به زبانهاي روسی )زبان مادریش(گیلکی

. ،فرانسه ،انگلیسی،ترکی،وتاحدودي عربی رانیزوارد بود
ى مبلغین آمریکایى  مدتى معلم زبان فارسى در مدرسه

چون به زبان روسی تسلط داشت به عنوان . رشت بود
در . کارمند کنسولگري شوروي در رشت مشغول میشود 

ش با روي کار آمدن رضاخان به کرمانشاه 1299سال 
سپس وارد تهران گشته ودر آنجا فعالیت .تبعید میگردد
ش بار دیگر 1312سال .خود را شروع می کند   هاي سیاسی
در این ایام به .دیش، یزدن بار در دیار اجداتبعید شده وای

حاصل .خدمت می کند  دبیر زبان فرانسه در یزد  عنوان
 «این سالها اقامت دریزد را به صورت داستانهایی در کتاب

خود کشاورز در .به نگارش در می آورد »فى مدة المعلوم
اگر ترغیب وتشویق  «:مورد این اثرش چنین اذعان نموده

چند تن از دوستانم عزیز و ناشر محترم نمی بود ودلیرم 
رها«ی کردند هرگز رضا به انتشار این نم نمی  »شرو وِ
ابتدا به این  عنوانی بود که خود در  شرو ورها) (2.(»دادم

کتاب داده بود ودر ابتدا در پیام نو در رشت چاپ می 
ب ورسوم ولهجه ،آداهنرمندانه فرهنگ   در این اثر.) گردد

دوباره به 1320ي مردم یزد بیان می شودپس از شهریور 
دبیر انجمن فرهنگی ایران  20در دهه .تهران می آید

ناشر افکار   »پیام نو«وشوروي وهمچنین سر دبیر نشریه 
ا همان جا با دهخدا و بهار و نیم.. این انجمن می شود

علوي  یوشیج ،صادق هدایت ، عبدالحسین نوشین، بزرگ

ست که هویت جمعی مورد زبان گیلکی، دقیقا همان پارامتري
-نظر ما را شکل داده و تعاریف مبتنی بر جغرافیاي سیاسی 

هاي ساخته شده چون گیالن و مازندران و گلستان همچون استان
تا ما را به سوي جغرافیاي زبانی و را درنوردیده  - ...و قزوین و

جغرافیایی که مرزهاي مشخصی . در نتیجه قومی رهنمون سازد
ها دارد و از طرفی با قوم دیگر ساکن استان گیالن، یعنی تالش

تواند جداي از غرب مازندران یعنی رامسر و تنکابن و نمی
 .چالوس باشد
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آشنا شدهو جنبش نوینی از  ...،دکتر محمد معین و
روشنفکران ،نویسندگان وشاعران رادر ایران شکل می 

تا مرداد  1320دوره اول زندگی ادبی وي ازسالهاي .دهند 
 با ترجمه هاي داستانهاي زیادي از داستان32

ماکسیم گورکی،آنتوان :همچون «نویسان روسی واروپایی ،
شکین،مارك تواین،میخاییل چخوف،آلکساندرپو

پریستلی،واندا واسیلوسکایا ،ترجمه  .پی.لرمانتوف،جی
وچاپ کرد که سهم گورکی وچخوف بیش از دیگران 

بازدستگیروبه جزیره خارك تبعید می    32سال )3(».بود
چهارده ماه در «ن تبعید ش را در کتاب دورا.گردد این
بعد از بازگشت از تبعید .می آورد »خارك
در دوره دوم .،دوره دوم ادبی وي آغاز می شود1334درسال

بیشتر دست به ترجمه آثار ماندگار ي در زمینه ي تاریخ 
   در این مورد.اجتماعی وایرانشناسی وگیالنشناسی می زند

: قق وایران شناس بزرگ کشورنوشت مح  ایرج افشار
ندارد،مخصوصا براي ترجمه آثار  ن مترجم روسی زیادایرا«

بدون دقت مخصوص .رشته ایران شناسیونوشته هاي 
وداشتن اطالعات وسیع وحوصله مراجعه به کتابخانه هاو 
نیز توانایی در دو زبان ،مترجم نمیتواند چنان نوشته هاي 

وآراستگی دردسترس    عمیق واساسی را به خوبی ودرستی
مه را جمع کریم کشاورز این ه.عالقمندان بگذارد

با توجه  -ال از عمرش را او بیش از هفتاد س  )4(».داشت
ت درستی که از متون پایه علمی وبرجسته به تجربه وشناخ

و کتابهاى زیادى از گذراند   به تألیف و ترجمه -داشت
   عاقبت. هاى روسى و فرانسه به فارسى ترجمه کرد زبان
سالگی، با بجا  86در سن  1365ر هجدهم آبان سال د

ازخو،در شهر تهران نیک  گذاشتن آثار جاویدان ونامی
  یادش گرامی وروحش شاد.چشم از جهان فرو بست

 
آبیارى در : برخی از آثار تالیف وترجمه کریم کشاورز *

کارولینا (؛ آشغالدونى )1350بارتولد، (ترکستان 
؛ )1344دیاکونوف، (؛ اشکانیان )1351ماریاژروس، 

ژرژ (؛ امضاى مرموز )1352رودنکو، (هاى کردى  افسانه
؛ )1356ماسودزى ایبوسه، (؛ باران سیاه )1341ن، سیمنو

میخائیل )؛ بال )1342استانلى گاردنر، (بازى مرگ 
ایگور میخائیلوویچ (؛ تاریخ ماد )1325لرمانتوف، 

؛ حسن صباح )1345(؛ تاریکى گرتلى )1345لرمانتوف، 
؛ چهارده ماه در خارك )1345براى نوجوانان، (

؛ دشمنان )1342 شارل دوگل،(؛ خاطرات جنگ (1363)
پوشکین، (؛ دوبروسکى )1326ماکسیم گورکى، (

؛ )1330ماکسیم گورکى، (؛ دوران کودکى )1324
؛ )1356(خوشنویسى  ى سلطانعلى مشهدى در رساله

چخوف، (ها، داستان مرد ناشناس  روستاییان، روشنى
مارك تواین، از متن ترجمه (؛ زارع شیکاگو )1323
ژرژ سیمنون، (ر چهارراه ؛ شبى د)1329ى فرانسه،  شده

؛ عشق )1343ادمون آبو، (؛ شهریار کوهسار )1341
؛ فى مدة المعلوم )1346وانداواسیلوسکایا، (پیرایه  بى

زاده،  محمد قلى(؛ قربانعلى بک و نه داستان دیگر  (1355)
؛کار دو ) 1331میخائیل لرمانتوف، (؛ قهرمان دوران )1355

ى و مناسبات ارضى ؛ کشاورز)1342ژرژ سیمنون، (طناب 
ایلیا پاولوویچ پطروشفسکى، (در ایران در عهد مغول 

؛ )1345تولستوى، (؛ کودکى، نوباوگى جوانى )1341
براى (؛ گیالن (1358بارتولد، (ى مقاالت تحقیقى  گزیده

  ؛)1347جوانان، 
ماکسیم (؛ لنین )1341گى دوموپاسان، (لبخند بخت 

ارانسکى، (انى ى فقه اللغه ایر ؛ مقدمه)1323گروکى، 
؛ )1323آنتوان پاولویچ چخوف، (ها  ؛ موژیک)1358

؛ نهضت (1326کنستانتین سیمونوف، (موضوع روسیه 
؛ وجدان )1341پطروشفسکى، (سربداران در خراسان 

؛ هزار سال )1355هایى از روسى،  ترجمه داستان(گمشده 
هاى حسنک یزدى  ؛ یادداشت)1345(نثر فارسى پنج جلد، 

  )1350(ن در سفر گیال
به پاس .دانش پژوه ،بی هیاهو«:مسرت،حسین -1

گیلوا ،ش .»ل خاموشی کریم کشاورز دوازدهمین سا
  1377آبان 50

  .1355،انتشارات امیر کبیبر7فى مدة المعلوم ص  -2
به پاس .دانش پژوه ،بی هیاهو«:مسرت،حسین -3
گیلوا ،ش .» ازدهمین سال خاموشی کریم کشاورزدو
  1377آبان 50
،ش  12،آینده،س  »سوگهاي پیاپی«:ار ،ایرجافش-4
  )1365آذر ودي (10و9

  تیرما/ روزخوسی
  میم.میر ع

  
محمـود  «و » بیـژن نجـدي  «. » راما.م«گمؤن کؤنم 

هأنقـد کـی   ! ، می دسأ جی به تنـگ بمـأرن  »پاینده
دبؤنه انگولک   ̌کتابؤنه سر، متته بنأم و ایشؤن  ̌ایشؤن
مـألوم نبـو   ویـأل  . خوب بوؤ هر سوتته بمردن !بودم

سوتته یی خأس می همرأ چی بوکونن تا ایشؤنأ جی 
  ̍کی دریا وته خوشـئه بـه، اؤکتـه     ̍یکته !دس بکشم
م کی اینقد دریا و لیله کو اونـه   ̍اؤکته! نمیرسرطؤن

سر هأکش وأکش بودن کی  کیشـی ببون،خـودش   
  !سهم بوبؤ  ̌بمرده و لیله کو

ندئه  یکی دوساله کی یکته تازه ریفئق بیأتم، کی می
کی . مورسؤنه ̌کی اوشؤن. جی امأدره ̍ورجه ̌ریفئقؤن
 ̌کی گیلکی ئه ، خو پئر و مأر !ایمروزه مؤنه  ̌اوشؤن

مورسؤن گیلکی گب  ̌ور یأد بیته، کی می پئر و مأر
هوجوري شعر گونه و داستؤن نیویسنه کی مو .. زئنه

هو چیزایی ئه بدئه دأنه کی من و می پئر .. دوس دأنم
کـس   پیله أقه و می پیله مأر، کس بـه و مأر و می 

  ̌ایـن  !بدئه دأنیم و الؤنه هوجوري اینه کی مـو ایـنم  
.. خودشأم اله ایسـأ .. مئن درن ̌شعرؤن، می شؤ و روز
جی نوشون، هرگی اي نم بیته  ̍دوس دأنم هرگی ائره
: مـو فقـد گـونم     !هرجا ایسـأ .. خاکه دس وینگیره

  »..حتّی تامتولی «
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 24اممأ نودؤنم شأنه . گودن سال روزخوسی 24شأنه 
: ساعت گشنگی ایسأن؟ شأنه وختی امین خؤنـده دره 

دار و مو او بنویشتئه مئن درم، ادمه  ̌سبز دبسسه سورخ
وترداتی برنج : ونگ نگیره؟ شأنه وختی آقایؤن گونن

سمی نئه ي حتّی اگه هندئن بوگؤنی سمئه ي، وختی 
 مـدلوم نئـه چوتـؤ، سـوجنه و    » کارخؤنه گلستؤن«

کارخانــه ي چــايِ گلســتان : ن نیویســنن ̍روزنؤمــه
الهیجان در آتش سوخت، در حالی کی تو دؤنی اؤره 

دیـل نترکـه؟     ̌خارجی چأیی بسته بندي گودن، أدم
صدا نشتؤسن؟ شـأنه وختـی اي همـه یـی      ̌شأنه تبر

مئن بئتر دئه شأنه، دئن و روزؤن  ̌بدبختی ئه کی روز
  !نخوتن؟

! فلؤنی کتابه خؤنه: هرگی مأ خوش نمأ وختی گوتن
مأ یـأد دره او  ! امأ اي روزؤنه، مو، کتاب خورده درم

زمت کی مو کتاب خؤنده دبوم، خیلیئن، گب زئدبون 
ن عشقی کتـاب  و او زمت کی گب زئدبوم، خیلی ئ

الؤن کی مو کتاب خؤرده درم، اوشؤن،  !خؤنده دبون
گب تمنأ بؤ پسی، شـنن   ̌نودؤنم ایشؤن. گب زئدرن

ترسنم اینقد کی خودمـأ  ! ترسنم ؟!یا نهکتاب خؤنن 
نأ جی گونم، ̍ سال، خاطره 60 50اینقد کی . جی گونم

کی ببـوم او   !مئن بومؤنم ̌ن ̍عقب دکئم و می خاطره
 ̌اي کاش انقالب: ترانه سرا مورسؤن کی همش گونم

: کی همش اینه رخشنأ گینم کـی !پس، شعر نوته بی
اکؤنـه  همـه تـه ز   ..، پشت هتل پاسیفیک1974سال 
  !بئه همصدا ببیم: گونم

کی بأزین بتؤنم محمود پاینـده لنگـرودي مورسـؤن    
  :گب بزنم کی

  !لیله کو! لیله کو
  :تو او دوره گیله مردؤنه بوگو

  .همرأ بموتم، زینده بوبؤم ̌کی مو اي مردوم
  !محمود پاینده بوبؤم. بسوتم، شاعرأ بؤم

  ....گیلک زنده است
  مهاجر معتمدي لشت نشایی

شاید اگر قدیم تر ها بود صحبت کردن به زبان گیلکی و 
داعیه گیلک بودن نیاز به اعتماد به نفس باالیی داشـت و  

زبان فارسی زبان رسمی ایران . جسارت زیادي را می طلبید
گرچه هم ( بود و در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شد 

و قوم گیلک یا به عبارتی دیگر مردم ) اکنون هم می شود 
سواحل جنوبی دریاي کاسپین تحت تاثیر جو حاکم حتی با 

تالش هـایی کـه   . فرزندان خود به فارسی حرف می زدند
صورت می گرفت به خصوص از جانب نشریه گیلـه وا و  
قبل از آن دامون، همگی تحت شعاع قدرت دولت مرکزي 

امـا ایـن   . قرار گرفته بودند –فارسی  –و زبان رسمی آن 
موانعی که بر سر راه بود ادامه یافت  و تالش ها با وجود 

 –در طول زمان با شکل گیري نهاد هایی در خانه فرهنگ 
که شامل جلسـات شـعر و داسـتان     –کانون گیالنشناسی 

ادبیات . گیلکی می شد رنگ و بوي دیگري به خود گرفت
پیلـه  (گیلکی مکتوب شد و دو مجموعه داستان گیلکـی  

ین و چند مجموعه شـعر  و چند)  برفی سال و بنفشه گول
  .گیلکی به چاپ رسید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سیر در حال تداوم است، با نیروي بیشتر و اکثرا حال این 
جوان، که به حفظ و ترویج زبان گیلکی و تـالش بـراي   

اکنون ایـن  .نمایاندن هویت گیلکی به قوم گیلک مشغولند
تالش ها فقط محدود به گیله وا و خانـه فرهنـگ نمانـده    
است، نیناکی و  زیته به طور مستمر و علیرغم مشـکالت  

جدي درباره ي مسائل مربوط بـه زبـان    فراوان به فعالیت
گیلکی و هویت گیلک پرداختند و می پردازند، همـایش  
هاي نقد و بررسی شعر گیلکی برگزار مـی شـود، آتـش    

روند مذکور در دنیاي اینترنت ... نوروزبل پا می گیرد  و 
تعداد مقاله هاي ویکی پـدیاي  . هم در حال گسترش است

گذشته و ده هـا وبـالگ و   گیلکی از مرز پنج هزار مقاله 
همـه و همـه ي اینهـا    . سایت گیلکی به وجود آمده است

بیانگر این واقعیت غیر قابل انکار هستند که قوم گیلک به 
خود آمد، تالش کرد، در صحنه ماند، پـا پـس نکشـید و    

  .نخواهد کشید
مرحله جدیدي که شاید . ما اکنون در مرحله جدیدي هستیم

دمی رو به جلوتر برداشت و فعالیت باید ق. نوعی گذار باشد
در این گذار نیـاز بـه راه   . را محدود به همین سطح نکرد

راه کار هایی که بـه گسـترش   . کارهاي تازه تري هست
زبان گیلکی و آگاهی از این مسئله کـه هـویتی بـه نـام     
گیلک وجود دارد، زنده است و زندگی می کند، کمـک  

ص، در این گذار از به نظر می رسد در این شرایط خا. کند
من گیلکم به ما گیلکیم نیـاز بـه تشـکیل کارگـاه هـاي      
آموزشی زبانشناسی در نهاد هایی ماننـد خانـه فرهنـگ،    

کارگاه هاي آموزشی اي که بـه  .باشد... دانشگاه گیالن و 
زیرا هنوز ( صورت تخصصی زبان گیلکی را آموزش دهند 
و تعلیم ببینیم  بسیاري از ما نیاز داریم این زبان را بشناسیم
و بشناسانند و ) همان گونه در مدارسمان فارسی را آموختیم

به دلیل اینکه زبان از مولفه هاي اصلی هر هویت و نقطـه  
مشترك هر قوم می باشد منجر به شناخت هویت و بازیابی 

  .آن شود
قومی به نام گیلک وجود دارد، هویت و تاریخ دارد، سال 

وم آماده است و آمده است و شماري و تقویم دارد، این ق
. تالش می کند تا زندگی بهتر را براي خودش فر اهم سازد

 .قوم گیلک پا پس نکشیده و نخواهد کشید

قومی به نام گیلک وجود دارد، 
ــال   ــاریخ دارد، سـ هویـــت و تـ
شماري و تقویم دارد، این قـوم  
ــت و   ــده اس ــاده اســت و آم آم
تالش می کند تا زندگی بهتر را 

قوم . براي خودش فر اهم سازد
گیلک پا پس نکشیده و نخواهد 

 .کشید


