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  وانیویس

  
  میداد ˇسیفید

  سیا کاغذ
  یجاریکته نشا نوبؤ ب

  کی تینه بأ
  'می ایجگره

  سر ˇبزئه زمیناي تام 
  1 !گومأ کونه؟

مو نؤنم چره هر وخ خأیم وانیویس بینیویسم فـوج  
 ̌هر زمت کی نخـأم درد . سر وأرسره ̌فاجعه گیلؤن

بدأري أمی زندگی و أمی گیلؤن . جی نینیویسم، نبأ
  .بوخؤرده توشکهأمره   ̌درد

مـئن را   ̌اجالس  ̌نخأم بوگؤم أمره دریاي کاسپین 
ندأد، نخام بوگؤم اي بیال وارث خارجی برنج چـی  

ـ   ̌بـل  ̌بوگوده أمی أمره، نخـام بوگـؤم نـوروز    ه بل

                                                
 جی ˇمیم. ایته شعر میر  ع -  1

گیلـؤن أمـره چـی     ̌خاموشأ گودد، نخأم بوگؤم سبز
جی و گمج و  ̌بوگودد، نخأم بوگؤم نبأ دار و درخت

مئن امی هویت دومبال بگردیم، نخأم بوگؤم  ̌چموش
، گیلکـی حـرف   گیلکی فکر کن، گیلکی بنـویس «

، نخأم بوگؤم سکوت ده وسسه، نخـأم بوگـؤم   »بزن
.... ویگیر بینیـویس، نخـأم بوگـوم     ̌ویریس خودکار
  .بوخؤن 'زیته.... تم بوگؤم؟ وا بدن اصن چی خأس

  

  1تازه بنا

  
سال پـیش   شاید خوانندگان قدیمی زیته که از حدود پنج

تا کنون کم و بیش این نشریه را دیده اند و خوانده اند از 
این همه تغییر که هر بار در شکل و شمایل آن ایجاد می 

بـار در  اما تمامی این تغییرات که هر . ندشود ناراضی باش
نشریه به وجود آمده براي بهتر رساندن مطالب مربوط بـه  

طـرح   هویت گیلکی به چشم مخاطب بـوده اسـت و هـر   
. نوینی در راستاي به روز رسانی نشریه صورت گرفته است

ولی می توان گفت این تغییر که شرح آن مـی رود دوام  
زیرا در این طرح براي هر شـماره  . بیشتري خواهد داشت
نشریه زیته را زین پس در پایـان  . برنامه ریزي شده است

ه هر ماه با حجم کمتر و با عنوان نیم شماره خواهید دید ک
این نیم شماره ها مطالب به روز تـري را در بـر خواهنـد    

در پایان هر ترم نیز شماره اصلی با پرونده هـاي  . گرفت
به همراه ادبیات گیلکی با فرم شماره هاي  ي پربارتر، ویژه

 .منتشر خواهد شد 9-10-11
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ــخنگوي ــرنج  ســـ ــات بـــ ــه تحقیقـــ  :موسســـ

دسیســه دالالن بــراي گرانــی بــرنج ایرانــی و     
  واردات برنج مشکوك به تغییر ژن

 8-6-88  
ضو هیئت علمی موسسه تحقیقات بـرنج ضـمن تشـریح    ع

دسیسه سال گذشته دالالن برنج در افزایش کاذب قیمـت  
محصول تولید داخل و واردات انبوه برنج خارجی از هشدار 

سالمت برنج خارجی جدید پرمحصول خبر داد  علمی براي
بر اساس تحقیقات انجام شده، مصرف ایـن نـوع   : و گفت

 .برنج مشکوك بـه تراریختـه، بـراي مـردم ضـرر دارد     

وگو با خبرنگار اقتصـادي   پور در گفت غالمرضا خانکشی
خبرگزاري فارس، با بیان این که تولید بـرنج سـاالنه دو   

هـزار تـن بـرآورد     300و تـا دو میلیـون    100میلیون و 
 70بر اساس مصـرف اسـتاندارد بـه ازاي    : شود، گفت می

کیلوگرم سرانه تولید است که سرانه  32میلیون نفر ایرانی 
کیلوگرم و اعتقاد وزارت بازرگانی به  36مصرف استاندارد 

  . کیلوگرم براي هر نفر در سال است 45مصرف سرانه 
:رئیس جهاد کشاورزي استان مازندران  

 واردات برنج باید کاهش پیدا کند
 15-6-88  

میزان واردات برنج خارجی باید کاسته شود، باتوجـه بـه   
هزار تن برنج است،  600تا  500اینکه نیاز کشور حداکثر 

هـزار   383اما در عمل سال گذشته بیش از یک میلیون و 
وگو  عنایت اهللا تورنگ در گفت .تن برنج وارد شده است

ادي خبرگزاري فارس، درباره میـزان در  با خبرنگار اقتص
انبار ماندن برنج کشاورزان از سال گذشته و اقدام دولت در 

از سال گذشـته بـیش از   : خرید برنج تولیدي جدید، گفت
هزار تن برنج در استان مازندران در انبار کشاورزان و  100

شالیکاران مانده است که دو راه حل براي این اقدام باتوجه 
 .برداشت برنج سال جدیـد در نظـر گرفتـه شـد    به شروع 

ورنگ دلیل در انبار ماندن برنج کشاورزان شـمال را از  ت
سال گذشته تاکنون را واردات بی رویه بـرنج خـارجی   

بازار از بـرنج خـارجی اشـباع شـده و     : دانست و گفت
بازرگانان عالقه کمتري به خرید برنج کشاورزان ایرانی 

در خریـد بـرنج از   دارند و حتی تجـار مازنـدرانی هـم    
گرچـه قـرار   : وي افزود .اند شده ودککشاورزان دچار ر

بود از این هفته خرید تضمینی برنج سال جدیـد شـروع   
  .شود، اما هنوز این کار انجام نشده است

  

 "دریاي خـزر "عدم دعوت از ایران به اجالس 
  در قزاقستان

20-6-88  
این براي اولین بار است که از ایران بـه عنـوان یکـی از    

کشورهاي ساحلی دریاي خزر دعوت بـه عمـل    نمهمتری
دراین نشست رهبران روسیه ، قزاقستان، آذربایجان . نیامد

منوچهر متکـی وزیـر امـور    .و ترکمنستان حضور داشتند
خارجه جمهوري اسالمی اعالم داشته اسـت کـه ایـران از    
تصمیم چهارکشور در مورد ادامه مذاکرات بدون حضـور  

  ایران بسیار خشمگین است
ــر     13 ــا غی ــتاندارد ی ــی؛ اس ــرنج واردات ــوع ب ن

  استاندارد؟
 1-7-88  

هـاي   وزیر بهداشت در حالی امـروز آلـوده بـودن بـرنج    
وارداتی مارك دار به آرسنیک، جیوه و فلزات سنگین را 
رد کرده است که گزارش موسسه استاندارد چیزي دیگري 

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهاي اخیر .کند را اثبات می
سرانجام شاهد آن هستیم که مسئوالن سازمان اسـتاندارد و  

نوع برنج وارداتی  13اند که  تحقیقات صنعتی ایران پذیرفته
غیراستاندارد و غیر قابل مصرف هستند، این در حالی است 

ها به وفور در بازارهاي مختلـف کشـور    که این نوع برنج
  .موجود است

اي وارداتی با نامهاي ه براساس اعالم این سازمان، کلیه برنج
، مینویک، پاندا، محسن، مه کالسـیک،  181آریا، خاطره، 

آفرین، مژده، کریستال، جادوگر، کمـال ملکـی و طوبـا    
المللی و داخلی مغایرت دارند و  طالیی با استانداردهاي بین

ــد   ــودداري کنن ــا خ ــرف آنه ــد از مص ــهروندان بای  .ش

دي وزیر این در حالی است که امروز مرضیه وحید دستجر
هاي مارك  گزارش برنج: بهداشت به خبرنگاران گفته است

دهد که آلوده  دار و تبلیغ شده به وزارت بهداشت نشان می
  .نیستند

  هند آلوده بودن برنج هایش را تایید کرد
 6-7-88  

هند در واکـنش  رییس مرکز تحقیقات کشاورزي پنجاب 
به محدودیت واردات برنج ایران به دلیل آلـودگی آن بـه   
سم آرسنیک اذعان کرد، مناطق زیادي از پنجاب مرکـز  
اصلی آرسنیک، کادمیوم و سایر فلزات است و اگر در این 
مناطق کشت و زرع صورت گیرد، بی شـک محصـوالت   

ــود    ــد ب ــمی خواه ــات س ــن ترکیب ــامل ای ــدي ش  .تولی

ري فارس به نقل از پایگاه اینترنتی اي به گزارش خبرگزا
ــدودیتها و     ــران مح ــت ای ــه دول ــالی ک ان آي ، در ح
ممنوعیتهایی را براي واردات برنج باسماتی هنـد در نظـر   
گرفته است ، کشاورزان ایالت پنجاب به شدت نگران این 

چند روز پیش دولت ایران آزمایشهایی را بر .مساله هستند
. ایالت پنجاب انجام داده است روي برنج هاي وارداتی از 

گفته می شود میزان ارسنیک و کادمیوم در ایـن برنجهـا   
افـزایش قیمـت و رشـد    . باالتر از حد اسـتاندارد اسـت   

صادرات بـه ایـران و سـایر کشـورها موجـب شـده تـا        
میلیـون   3.75کشاورزان سطح کشت برنج باسـماتی را از  

ایـن  .اده انـد میلیون هکتار افزایش د 6.5هکتار به بیش از 
اگر ایران میزان واردات برنج خود از هنـد  : گزارش افزود

را کاهش دهد ، کشاورزان هندي متحمل خسارات زیادي 
  . خواهند شد

هـیچ مجـوزي داده نشـده    : سازمان محیط زیست
ساخت استادیوم در جزیره چراغ پشـتان  : است 

  آغاز شد
 15-7-88  
این روزها به این جزیره سر بزنید بـه جـاي صـداي     اگر 

پرندگان، صداي لودرها و کامیون هایی را می شنوید کـه  
مشغول خاکبرداري شن و ماسه در زمین هاي بکر و زیباي 

گویی به زودي هم باید میزبان اجباري . این جزیره هستند
اسـتادیومی کـه قـرار    : ساخت و ساز استادیومی هم باشند

کنونی زندگی اسب هاي وحشی و پرندگان  است در محل
اینجـا جزیـره چـراغ    . و حیات وحش جزیره ساخته شود

بـه دور از چشـم مخالفـان کلنـگ احـداث       .پشتان است
استادیوم توسط عده یی از مسووالن محلی به زمین زده می 

محلی که قرار است اسـتادیوم جدیـد انزلـی در آن    : شود
ح مردم داخل شهر انزلی ساخته شود تا به گفته موافقان طر

امـا مهـم   . از سر و صداي طرفداران فوتبال ناراحت نشوند
نیست که سکونتگاه صدها ساله حیات وحش منطقه ویران 

مهندس مسعود باقرزاده کریمی با اشاره به سیاسـت    .شود

  نمی شوند» سوخته«اما خود » می سوزانند«خبرهایی که ما را 
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ایـن  : کلی بهره برداري خردمندانه سازمان تاکید می کند
بی است که متعلق بـه  منطقه یک منطقه بسیار ایده آل تاال

ما به مسـووالن سـاخت اسـتادیوم پیشـنهاد     . دولت است
کردیم به جاي ساخت اسـتادیوم مـی تواننـد از امکانـات     
تاالب جهت احداث کمپ هاي استتارشـده بـراي پرنـده    

وي در . نگري یا ایجاد مسیرهاي پیاده روي استفاده کنند
هایی با پاسخ به اینکه حتی با موافقت با اجراي چنین طرح 

توجه به تجربه هاي مشابه گذشته چه تضمینی وجود دارد 
که مدتی بعد زمین هاي منطقه مورد ساخت و سـاز قـرار   

ما هم مانند شما این نگرانی را داریم چرا : نگیرد، می گوید
که هم اکنون هم هستند کسانی که چنین پیشنهادهایی را 

ـ    ی مطرح می کنند که بعید می دانم اهـداف زیسـت محیط
هر چند هنوز از سوي مسووالن محلی موافـق  . داشته باشند

این ساخت و سازها هیچ جوابی بـراي سـازمان حفاظـت    
محیط زیست فرستاده نشده است اما به نظر مـی رسـد بـا    
کلنگ زنی شروع ساخت استادیوم که مسووالن سـازمان  
حفاظت محیط زیست از آن بی خبـر هسـتند، مسـووالن    

رح را تا جایی که می تواننـد در  محلی سعی دارند این ط
باقرزاده کریمی در پاسخ . سکوت کامل خبري پیش ببرند

به اینکه چرا سازمان با گذشت بیش از یک سـال هنـوز   
: اقدام قاطعی در این باره انجام نـداده اسـت، مـی گویـد    

متاسفانه این گونه نگرانی هایی کـه خبرنگـاران محـیط    
در حـالی  . ه می شودزیست دارند، در استان ها کمتر دید

که مسووالن استانی باید پیگیر این اتفاقات باشند، ما این 
هر روز تعداد زیادي . خبرها را معموالً از شماها می شنویم

از فعاالن محیط زیست درباره دفن زباله در پارك ملی در 
کیاشهر به ما اعتراض می کنند اما ادارات خود ما اقـدامی  

  .انجام نمی دهند
     سیل چاي سیالن در مزارع گیالن

16-6-88 

بازار چاي ایران با حمایت تبلیغاتی صدا و سیما تحت  
چایی با نام به ظاهر . سلطه چاي خارجی قرار گرفته است

  !ایرانی که قرار است طعمی متفاوت را به ارمغان بیاورد
رئیس اتحادیه چایکاران مشکل را در قاچاق چاي خارجی 

روزانه آنقدر : کند باره تصریح می داند و در این به داخل می
شود که دیگر فرصت و مجالی  چاي قاچاق وارد کشور می

وي با یادآوري اینکه .براي مصرف تولید داخل نیست
درعمل اقدامی براي جلوگیري از ورود غیرقانونی چاي 

دولت چند سال : کند فته نشده است تأکید میخارجی گر
خرد  است که تولید داخل را با قیمت تضمینی یا توافقی می

او از اینکه . کند ها تلنبار می و به جاي فروش در انبار
اند اظهار  بسیاري از چایکاران مزارع خود را رها کرده

تولید اگرمصرف نشود «: شود کند و یادآور می نگرانی می
طور که درعمل هم همین  دهد همان ا از دست میبازارش ر

هوسمی در میانه » اتفاق براي چاي خارجی افتاده است
رود و  صحبت به سراغ تبلیغ چاي خارجی در تلویزیون می

تلویزیون درآمد خوبی از تبلیغ چاي خارجی : گوید می
اي  بار هم که شده برنامه یا مسابقه اي کاش یک . دارد

عم واقعی چاي ایرانی مرغوب با داد تا ط ترتیب می
  .شد ها مقایسه می خارجی

یکی دیگر از مسئوالن اتحادیه چایکاران نیز با تأکید بر 
اینکه مشکل چایکاران برداشت کم یا زیاد برگ سبز چاي 

سبز چاي را بزرگترین  نیست، پایین بودن قیمت برگ
در حالی که : کند مشکل چایکاران دانست و تصریح می

سبز چاي براي چایکاران در هر کیلو  م شده برگقیمت تما
سبز چاي درجه دو از  تومان است ولی هر کیلو برگ 300

  .شود تومان خریداري می 290آنها با قیمت 

  کشاورز زاده
  اکبر پورمحمد 

من یک کشاورز زاده ام، پدرم هم کشاورز زاده است، پدر 
پشت در پشت، تماممـان بـه   . پدرم هم کشاورز زاده بود

کشاورزي متولد شدیم، زندگی کردیم و مرده انـد و مـی   
  !!میریم

اول ماجرا بگویم قصدم نوشتن یک مقاله تحلیلی و آماري 
از این نمودارها هم شما دیده اید هم حضـرات بـه   . نیست

  .فرایند خلق آن اشراف کامل دارند
هاریگیري کـنم  !! قصدم این است به مثال متجددین گمراه

یر گاز را باز کنم و به خواب عمیقـی  شاید هم در خانه ش
سرتان را به درد نمی آورم و یک راست می روم سر . بروم

  :اصل مطلب
از  -خدا رفتگان شما را هم بیامرزد-پدر بزگ خدا بیامرزم

همان روزها که با گاو و گاو میش خیش به مزرعه مـی  

زد، اگر می دانست امروز پسرش و نوه اش که من باشـم  
ما . ان می گذرد عمرا تن به آبادانی می دادچه به روزگارم

انقالب سفید هم . که پوستمان کلفت تر از این حرفهاست
جانب تـن  اامروز . روسیاهی را براي سلطان زغال گذاشت

به تن حضرات مقدس داده اند، دیگـر قصـد ورود ادوات   
کشاورزي مستهلک و بی کاربرد نیست قصد تخریب خانه 

  .رشد کرده ام ،من متولد شده ام آنجا که. ي پدري ام است
جنگ راما نتیجه به خیـر نمـی   . انگار اضغاث احالم است

خاطرتان مکدر نمی کـنم امـا حـرف از تولیـد بـا      . دهد
. جانب مقدس می خواهند از ریشه بزننـد ا ،وابستگی نیست

باورتان می شود تخم ترکه ي همان قوم یعجـوج معجـوج   
ر مدرنشان می توانند هنوز فکر می کنند کنار منقل و بافو

  . استخوان اجداد من را آتش سرخ بن کنند
  

حرفتان را می فهمم اما به همان دادار، که حق مدارش نـه  
  . ظلم یک روز خرشان را می گیرد. به این خواهد ماند

برنج طوبی خانم هم به زور در سبد غذایی جا بدهی یا براي 
اشـم  تبرك هم که شده آتش بسوزانی که من اسـپندش ب 

راستش اینکه شامورتی هـاي  . تحملم به اجدادم رفته است
دوران پهلوي هم انتر به این متوازنی داشته اند یا نـه نمـی   

شما که در جریان نقدینگی ایـن تریبـون کـذایی    ! دانم؟
چه بگویم پدر پدر سوخته ي این تئورسین هـاي  !! هستید

را که هـر  !!) چندرسانه اي(multimediaغرب زده ي 
کال پول داشتن خـوب  !! یک  بامبولی در می آورندروز 

است اینکه هدف وسیله را توجیه می کند یک اندیشـه ي  
تبلیغ نکنند؟ مـی  !! لیبرالیستی است، من سر در نمی آورم

شود؟ تازه من خاطر چرا حزین کنم که عـدالت در سـبد   
  !!خانوار دارم

راست و پوس کنده دیگر پدر برنج کاري مملکت دارد در 
اینکه واردات از کدام خراب شده ایست من کار . آید می

ندارم شما قضاوت کنید کدام والیت با خود این می کنـد  
!! قصه همان سنگ بستن و سـگ گشـودن اسـت   . که ما

اشتغال زایی در برنج کاري شده قضیه ي یـک بـام و دو   
  !! هوا

  : به قصد سنت شکنی راه حل هم ارائه می دهم بنده حقیر
باز کنیم شاید در آمد، این برنج رعنا از کدام  سر کتاب .1

نمی شود از زیر بته که به عمل نیامـده بـی   . والیت است
  !!!پیر

بند ناف کودکی را با نیت اصالح بدهیم پیر زنی مومنـه  .2
  !!ببرد شاید آسمان قرمبه اي شد و اوضاع کن فیکن

سد، خدا عاقبت همه را ختم به دیگر به ذهنم چیزي نمی ر
  ان شاء اهللا ...خیر کند

 3/نیم شماره یکم/سال پنجم/زیته



 

  تراژدي مردم، تراژدي برنج
  مهاجر معتمدي لشت نشایی

تحقیقات به عمل آمده از سـوي سـازمان اسـتاندارد و     .1
تحقیقات صنعتی ایران خبر از رخ دادن فاجعه اي دیگر در 

علیرغم تکـذیب وزیـر بهداشـت    . صنعت برنج کشور داد
نوع  از برنج   13خبرها حاکی از آن است که دولت دهم 

داراي ...) محسن و خاطره و طوبی طالیی و (هاي وارداتی 
این اتفاق هولناك . درصدي از مواد شیمیایی و سمی است

تکمیل کننده ي سیر واردات برنج خارجی و در انبار ماندن 
برنج ناب گیالن و لطمه دیدن صنعت بـرنج و بیجارکـار   

بیجارکاران و کارشناسان اثري نکـرد تـا    فریادهاي.است
البتـه  . اینکه این خبر مسئوالن امر را از خواب بیدار کـرد 

گویا هنوز عده اي اصرار بر حرفهایی دارند که این روزها 
گـیالن و مازنـدران   . دیگر هیچ کس آنها را باور نـدارد 

سرزمینی سرسبز و پوشیده از جنگل و شـالیزارهاي سـبز   
همه ساله داراي قدرت تامین برنج تمامی است و همواره و 

کشور بوده است اما سیاست اقتصادي به وجـود آمـده در   
مورد صنعت برنج که ماحصل آن واردات بی رویه بـرنج  
بوده است نه تنها سودي را نصیب کسی نکرد بلکه باعث 

. ن شداآسیب دیدن این صنعت و قشر زحمتکش بیجارکار
ز ادامه دارد که نگرانی را گوئیا این سیر در دولت دهم نی

از بابت این مساله بیشتر می کند و تکذیبیه وزیر بهداشت 
دولت دهم و گفته هاي رئیس کمیسیون کشاورزي مجلس 
مبنی بر صحه گذاشتن بـر تحقیقـات سـازمان اسـتاندارد     

  .گواهی این مدعاست
ـ    .2 دار مـی شـود و   با طلوع آفتاب پیـرزن از خـواب بی

. مرد بیدار شو، آفتاب زده است: شوهرش را صدا می کند 
چاي می گذارد و سري به سه بچه اش می زند و به همراه 

چادر . مرد صبحانه خورده نخورده به سمت بیجار می رود
تمام بیجار . به کمر می بندد و شروع می کند به نشاء برنج

ی کمر راست هر از چندگاه. کم کم سبز و سبزتر می شود
می کند و به بیجار و پیرمرد که آن گوشه نشسته و سیگار 

پیرزن خسته از کار باید به خانه . دود می کند نگاه می کند
برگردد و براي سه بچه اش ناهار آماده کند و دوباره بـاز  
. خودش ناهار خورده نخورده به بیجار برگردد و نشاء کند

ـ  ود، انـدوه تـازه   غروب که می شود، نشاء که تمام می ش
چادر . آغاز می شود، دل پیرزن می زند و می زند و می زند

از کمر باز می کند و به این می اندیشد که آیا این بـرنج  
  براي سه بچه اش نان می شود؟

  کتاب گیالن
  سحر اخوان

  
از مجموعـه کتـاب    »کتاب گیالن «مجموعه پنج جلدي 

که با کوشش و همت گروه  است »همه جاي ایران«هاي 
پژوهشگران ایران به سرپرستی ابراهیم اصـالح عربـانی ،   

گـرداوري و   »گروه پژوهشگران ایران «توسط انتشارات 
  .منتشر شده است

  
 1374سه جلد اول مجموعه کتاب گیالن ، در پاییز سـال  

هجري شمسی و جلدهاي سوم و چهارم ایـن مجموعـه در   
  .شده است چاپ منتشر 1387زمستان سال 

  
نخستین مجموعه منتشر شده از  مجموعـه   »کتاب گیالن«

اصـالح عربـانی در   . است »همه جاي ایران «کتاب هاي 
  :پیش گفتار این کتاب می گوید 

در انتخاب کتاب گیالن به عنوان نخستین کتاب از این « 
مجموعه ي بزرگ انگیزه و هدف خاصی وجـود نداشـته   

سخن خود را از جایی آغاز در هر حال ، می بایست . است
خوشـبختانه  . می کردیم و در جایی نیز به پایان می بردیم

سخن از جایی آغاز شـد کـه در شـمار کهنسـال تـرین      
زیستگاه هاي  اقوام ایرانی است ، سرزمینی که نوار سـبز  
پرندین بر تارك کشیده و پیش از آن کـه تـاریخ رقـم    

ـ    م درختـان  خوردن آغاز کند ، با جوهر نیلـی دریـا و قل
راستی چگونه می . جنگلی هستی خویس را رقم زده است 

توانستم سرزمینی با این ویژگی هـا را در اولویـت قـرار    
  »ندهم؟

این مجموعه در برگیرنـده قسـمت اعظمـی از اطالعـات     
هنري ، اجتماعی ، اقتصادي ، سیاسی ، تاریخی و  -فرهنگی

استان گیالن است ، به همین دلیل مرجعی خوب و قابل  …
اعتماد براي گیالن شناسان و پژوهشگران در این زمینه به 

استفاده از عکـس هـاي متعـدد در ایـن     . حساب می آید
مجموعه بر جذابیت این مجموعه ، بـاالخص بـراي غیـر    

  .گیالنیان افزوده است
ین مجموعه ، جلد هاي چهارم و پنجم از ا 1387در زمستان 

در این دو جلد ، عالوه بر ذکـر شـرح   . ، چاپ منتشر شد
،  ياقتصـاد  ،یاجتمـاع  ،یفرهنگـ مختصري از اطالعـات  

ی، به موضوعات دیگري نیز پرداخته شده خیو تار یاسیس
بررسی استان گیالن به تفکیک شهرستان هـا ، بـا   . است

استفاده از اطالعات آماري و عکس هاي مختلـف از هـر   

یکـی از ایـن   ) شهر، بخش ، دهستان و روستا  (شهرستان
موضوعات جدید در اواخر جلد چهارم و جلد پنجم کتاب 
گیالن است که این اطالعات می تواند منبع خوبی در زمینه 

  .گردشگري و گیالن گردي به حساب آید 
از دیگر بخش هاي جالـب توجـه در جلـد چهـارم ایـن       

مدار گیالنـی بـه   مجموعه  ارائه فهرست مفصلی از زنان نا
  . همراه مختصري از زندگینامه آنان است

این بخش که به صورت جسته و گریخته در سایر مجموعه 
هاي پژوهشی گیالنی و مجالت محلی دیده می شـد ، در  
این مجموعه به صورت کامل تري شکل گرفته است کـه  
عالوه بر ذکر نام و زندگی زنان نامدار گیالنـی در دوران  

به زنان موفق گیالنی در عصر حاضر  نیـز   هاي گذشته ،
پرداخته است و مجموعه اي از زنان گذشته تاریخ گـیالن  
زمین و زنان موفق معاصر را در رشته هـا و زمینـه هـاي    

  . گوناگون معرفی کرده است
گرچه پرداختن به موضوع زنان به طور مجزا در دهه اخیر 

ا دارد ، امـا  بسیار رواج یافته است و موافقان و مخالفانی ر
در این مجموعه ، جاي خالی بعضی از نام ها به چشم مـی  
خورد، کسانی که در زمینه هـاي گونـاگون ، در گـیالن    
زمین، به خصوص در دوره ي اخیر ، موفق ظاهر شده اند و 
در زمینه هاي گوناگون هنري، علمـی و ورزشـی بـراي    

  . گیالن افتخار آفرین بودند
معاصري که مایه مباهات و افتخـار  از قلم افتادن نام زنان 

گیالنیان محسوب مـی شـوند، در مجموعـه اي ، توسـط     
گروهی که با دقتی خاص به تالیف این مجموعه پرداخته 
اند ، تدوین و اجرا شده است نقطه ضعفی ست که امید می 

 .رود در چاپ هاي بعدي این مجموعه برطرف شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعداد محدودي تقویم سال 
استان موجود گیالن ب 1583
عالقه مندان می . است

توانند براي دریافت تقویم با 
ایمیل نشریه تماس گرفته یا 
از مسئوالن فروش اطالعات 

 .کامل تر را کسب کنند
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امکان یا محدودیت؟ واقعیت یا 
  ارزش؟
  فائزه رستین

در مقابل آنها که خود و دیگران را با قومیتشان تعریف -1
ویا به آن همچون ارزش می نگرند؛  و محدود می کنند،

ارتباط انسانهایی که با کنار گذاشتن تفاوتها به یکسانی 
. رسیده اند، بسیار آسان تر، احترام انگیز تر و بهتر است

بهتر است اما مطلوب نیست؛ چراکه در جاییکه همه 
انسانها به تفاوت . یکسان هستند اصالً کسی نیست

قادر به درك کل حقیقت وقتی هیچ انسانی . نیازمندند
یی که در عالم هست؛ تنها "جا"نیست و هر کس بسته به 

یک منظر ازواقعیت را می بیند؛ تفاوت، نه محدودیت که 
تفاوت به انسانها امکان نگاههاي بیشتر و . امکان می شود

تجربیات متنوع تر و فرصت نزدیک تر شدن به واقعیت را 
ارم و اصالً اگر هم نیاز د "دیگري"به  "من". می دهد

دیگري هم با . دیگري نباشد من هم معنی نخواهم داشت
  .تفاوت هایش است که  هویت می یابد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اگر قومیت را هم یک عامل و هم تجلی برخی تفاوتهاي 
انسانی بدانیم؛ نه قومیت، بلکه تعریف غلط از آن است که 

آسیبها . محدود و ارتباطشان را مخدوش می سازدانسانها را 
وزیانهایی که انسانها در ارتباطاتشان می برند نه بخاطر 

شان، بلکه به سبب درك متفاوت بودن ومتفاوت ماندن
  .است »خود«و » دیگري« ،»تفاوت«غلطشان از 

قومیت نه مزیت است نه محرومیت، بلکه تنها یک واقعیت 
یچ تعصب و شرمی دیده، و امکان است که باید بی ه

فهمیده و پذیرفته شود، تا انسان به ارتباط اصیل تربا 
و نفی . خودش وجهان برسد و راحت تر خود را تحقق دهد

آن انکار بخشی از هویت تو است که قسمت مهمی از 
  .تجربیات ودریافت ها وبودنت به آن تکیه دارد

زبان همچون زیرساخت «) پدیدارشناسانه(از نگاهی -2
خانه «و»وجودي انسان و امکان پدیدار شدن جهان انسانی

ست واصالً انسان، زبان آدمی با زبانش ا. »ي هستی است
هستند، چون  »زبانها«نه با زبان، که با » انسانها«است، اما 

تجربیات متفاوتی از جهان داشتند و جهان به گونه هاي 
 متفاوتی خود را به آنها عرضه کرده و زبان هر قوم از
جنس سرزمین و گذشته و تجربیات اوست از جنس 

من با از دست . چیزهایی است که بیشتر با آنها مواجه شده
  دادن زبانی که از جنس دیده ها و تجربیاتم است نه امکان 

  

بودن، بلکه امکان راحت تر، بیشتر و اصیل تر بودن را 
  .ازدست خواهم داد

نسان با خود و شاید آنچه که مهم است ارتباط اصیل تر ا-3
ارتباط انسانهایی که بدون چماق تهدید و . دیگري است

حال از هر قوم و (تحقیر، صادقانه و طبیعی خودشانند 
از (، بسیار انسانی تر از روابط انسانهاي استاندارد)فرهنگی

از سوي دیگر این . و کپی هاي آنهاست) نگاه قدرت
باید خود را حاشیه اي نیستند که ) از نگاه مرکز(انسانهاي 

به سطح معیار قدرت تقلیل دهند، تا راحت تر بفهمدشان 
که راحت تر کنترلشان کند؛ بلکه این قدرت است که باید 
تحمل و ظرفیت و فهمش را براي درك این واقعیت جهان 
مدرن افزایش دهد که تفاوت فرصت است نه تهدید و 

  .تهدید واقعی کم فهمی و بدفهمی خود اوست
خواهم خود را به گیلکی تعریف و محدود کنم، من نمی -4

اما می خواهم آنجا که نیاز است، به انگلیسی و آنجا که 
نیاز است، به فارسی و آنجا که نیاز دارم به گیلکی 

آدمهایی که زبانهاي بیشتري را تجربه می کنند .(بگویم
امکانات بیشتري براي فهمیدن و بودن می یابند و اصلی 

  )یلک، گیلکی استترین امکان یک گ
مئن، می مأري ˇیعنی مؤ خأنم گیلؤن...من می خواهم

همرأ گیلکی گب بزنم و ˇمئن، می مردومˇسرزمین
همرأ ˇتنها خودم... ي از دست هدم ′نخأنم اي تجرؤبه

توي گیلک هم مؤي !!! کی نوتؤنم گیلکی گب بزنم
. نهمرأ گیلکی بوگو یا حداقل تجربه بوکوˇگیلک

تأ کومک کؤنم، تنم مأ کومک همرأ ˇمو گیلک بؤن
ن کی اصل ببیم نه کپی و کومک بوکو. بوکون

  .دیگرؤنم اصل بخأیم

  !در هجومِ بادهاي بی باران
  موسوي.میرعماد م

  
نسیم رویاننده « غیر منطقی، بر یادداشت  تکمله اي ظاهراً

اردیبهشت . 8شماره ي .نشریه ي زیته. »یا باد ویران کننده
1387  

  
پس » نسیم رویاننده یا باد ویران کننده  «در گفتا نوشت 

از تعریف شهرمدارانه ي هویـت از نگـاه نگارنـده، ایـن     
البته همین تعریف نیز ناشـی از  « : توضیح آورده شده که

اصِ جغرافیایی ست و در دیرپایی یک قوم در منطقه ي خ
ط زندگی، تـأثیرِ زیـادي بـر دیـدگاه یـک      حقیقت، محی

  .»رد جمعیت، در هر مکان دا
حال، این نیم تعریف را در نظر بگیریـد و فـرض کنیـد،    
سرزمینی که براي یک قوم، پس از سکونت چندهزارساله 

ی چند صدساله اش  بـا ایـن توجـه کـه؛ سـرزمینِ      -یا حتّ
مطروحه پیش از آن خالی از سکنه بوده، یا سکونت اقوامِ 
جدید در آن، با پذیرش و سپس اختالط اقوامِ پیشینِ ساکن 

تبدیل به سرزمین مادري شده، مورد هجـوم   -در آن باشد
قرار گیرد و مرکزیت آن به عنوان جایگاه و پایه گاه تمامِ 
فرزندانِ آن قوم، به دلیـلِ حضـورِ بـیش از حـد تعـادلِ      

آیا آن قوم خواهد . بیگانگان در آن، مورد شک واقع شود
توانست برايِ خویش هویت سازي کند؟ آیا نسـل هـاي   

اش پایه ي فرهنگی و هویتی اي خواهند داشت تـا   بعدي
  آن را همگام با دنیايِ جدید، نو کنند؟ 

یورش .. هجوم افغان ها به ایران.. حمله ي مغول ها به ایران
هجـومِ  .. هجومِ ترك هـا بـه ارمنیـان   .. مقدونیان به ایران
  ..اعراب، به ایران

  !و حمله ي صفویان به گیالن
هسـتند کـه در زمانحافظـه ي جمعـیِ     این ها نمونه هایی 

که بعضی، صدمات جبران ناپذیري .. بسیاري، باقی مانده اند
به اقوامِ مورد هجوم قرار گرفته وارد کردند، که هنوز هـم  

  !باقی ست
نمونه هایی از کشورگشایی و فتح سـرزمین هـاي اقـوامِ    

و همین وجود حمـالت  . یمختلف، از طریقِ حمله ي نظام
باعث حضور همیشـگی ایـن درد و   خونبارِ نظامی بود که 

جار، در جامعه ي جهانی و جامعه ي مورد حملـه قـرار   انز
تا هرگز این فتوحات سرزمینی و غارت و . گرفته می شد

در اختیار گرفتنِ سرزمینِ مادريِ یک قوم از خاطر محـو  

قومیت نه مزیت است نه محرومیت، 
بلکه تنها یک واقعیت و امکان است 
که باید بی هیچ تعصب و شرمی دیده، 
فهمیده و پذیرفته شود، تا انسان به 

ن برسد ارتباط اصیل تربا خودش وجها
و نفی . و راحت تر خود را تحقق دهد

آن انکار بخشی از هویت تو است که 
قسمت مهمی از تجربیات ودریافت ها 

  .وبودنت به آن تکیه دارد
 

 5/نیم شماره یکم/سال پنجم/زیته



 

فـتح شـده، در    نشود و کسی یادش نرود که این سرزمین
  .اصل، از آنِ قومی دیگر بوده است

  
حاال می توانم با توجه به شرایط جدیدتري کـه در یکـی   

سرزمینی که قومِ گیلـک  : دوسالِ اخیر پیش آمده، بگویم
در آن پا گرفته، و به هویت خویش شکل داده است، مورد 
هجومِ غیر نظامی قرار گرفته، که با توجه به بحران هـاي  

  !جود، زمینه سازِ بحرانی ست بزرگترهویتیِ مو
با توجه به از دست رفـتنِ تقریبـی،   -مصداقِ این موضوع 

آنان، عمیقاٌ حضورِ ! اقوامِ تالشند -شاید هم تحقیقیِ آستارا
این هجومِ غیرنظامی را، که قویترین راه فتحِ سرزمین ها، از 
سوي اقوامِ مختلف، در جوامعِ نوینِ جهـان سـومی سـت،    

  .کننددرك می 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هجومی که منابع طبیعی مان را . حاال مواجهیم با یک هجوم
هجومی که زمین هـاي  . از راه هاي مختلف تاراج می کند

مراکز صنعتی مان را، از آنِ بهره وري مادي و غیر مادي 
که بسیاري، در این بهشـت موعـود   -.اقوام دیگر می کند

را بـا  روي زمین، ساکن می شوندو نگاه بی بـاران شـان   
قدرت مادي اي کـه دارنـد، بـر سـرزمینِ گیلکـان مـی       

  .گسترانند
به این همه، باید اضافه کرد شیوه ي قدیمی حمله ي نظامی 
را که احتمالِ انجامش، به هر بهانه اي از سويِ همسایگانِ 

  !شمالی، کم نیست
ت مـان و   پس اگر، قراري داریم بر حفظ و نوسازي  هویـ

وفق دادن زنده بودنش با زنـدگی نـوین، بایـد سـرزمین     
مادري را از هجوم هاي نظامی و غیر نظامی بیگانگان، حفظ 

   !کنیم

ــازده  ــه بهــاي ی  کیــف روســی ب
  تخفیف درصد

  محمد حسن فتوتی
  

بین دولت شاهنشاهی ایران  11940به موجب قرارداد سال 
کاسـپین  جماهیر شـوروي سوسیالیسـتی، دریـاي     واتحاد

بزرگ ترین دریاچه ي دنیا، میان دو کشور مانند دریـاي  
آزاد درنظر گرفته شد و با قبول این نکته که طرفین یک 
نوار ساحلی دارند و بقیه دریا، رو و زیر آب، آزاد و بـین  

 50/50حاکمیت سیاسی بر دریا هم به نسبت . المللی است
ماهیر پس از فروپاشی اتحاد ج. میان دو کشور تقسیم شد
هاي آسیاي مرکزي و قفقـاز، از    شوروي و استقالل کشور

جمله قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، این کشور ها در 
شان را به کلیه قراردادهاي امضا شده  پاي بندي 1991سال 

درسال هاي بعد، بـه  . به وسیله شوروي سابق اعالم کردند
 خصوص سال هاي اخیر روس ها همواره به دلیـل تـنش  

هاي موجود بین ایـران وغـرب، بـا سـو اسـتفاده ازایـن       
اوج . درصدي را زیر سئوال می برند 50وضعیت، این حق 

بود که ) 1386سال (این پیش روي مهرماه دوسال گذشته
پایان اجالس سـران   بیانیه ي موسوم به بیانیه ي تهران در

براساس طرح روسـیه  . کشورهاي حاشیه خزر، صادر شد 
شاع بودن دریا بین کشورهاي حاشیه ي آن که مبناي آن م

. درصد خواهـد بـود   11می باشد؛ سهم ایران چیزي حدود 
درصدي که خالی از هر گونه ذخایر پر ارزش نفـت و  11

گاز این دریا می باشد و منابع مهم انـرژي ایـن دریـا در    
درحاشیه ي این جلسه هم . خارج از سهم ایران وجود دارد

ان، با گسـتاخی تمـام آن هـم    چنین رئیس جمهور قزاقست
درصدي  50ایران، با زیرسئوال بردن حق  در هنگام حضور

از تمام این موارد . را بی اعتبار خواند 1940ایران، قرارداد 
اسف بار تر اظهارات وزیرخارجه ي کشـورمان، پـس از   

سـهم  «:سکوت مقامات ایران در برابر این اظهـارات بـود  
درصد نبوده است و این رقم  50ایران از این دریا هیچ گاه 

نه منطقی است و نه قـراردادي دربـاره آن وجـود داشـته     
هم چنین متکی بر این مسئله تاکید کردکـه در  !!. ».است

هیچ قرار دادي صحبت از درصد سهم ایران از دریاي خزر 
 50نشده است و فقط دشمنان ایران نبودنـد کـه از سـهم    

دنـد؛ بلکـه   درصدي ایران در دریاي خزر دفـاع مـی کر  
بسیاري از دوستان نیز با صداقت کامل از این نظریه دفاع 

 دو نتیجه ي این نوع عکس العمل بود که بعد از. می کردند

سال و مدتی پیش کشورهاي حاشیه دریاي خزر تصـمیم  
هاي دریـاي   گرفتند که ایران را در آخرین نشست کشور

ت خزر که اتفاقا درکشور قزاقستان برگزار می شد، شرک
گمان می رود که موضـوع اصـلی نشسـت آخـر،     . ندهند

تصمیم گیري در مورد خط لوله اي اسـت کـه در آینـده    
حال مقایسه کنید این . ممکن است از این دریا کشیده شود

ضعف و حقـارت دیپلماتیـک را بـا اظهـارات مسـئولین      
سیاست خارجی ما درقبال موضوع هسته اي که این روزها 

تنها به یـک نمونـه   . گرم شده است اتفاقا بازارش دوباره
به گزارش خبرنگار مهر، سـعید جلیلـی   « : اشاره می شود

دبیر شوراي عالی امنیت ملی پیش از سفر بـه ژنـو بـراي    
، درباره حضور نماینده آمریکـا  5+1مذاکره با کشورهاي 

رویکـرد  : در این مذاکرات براي نخستین بارتصریح کـرد 
آمریکـایی هـا بـا     طرف مقابل بسیار مهم اسـت و اگـر  

رویکردهاي سازنده و پرهیز از خطاهاي گذشته وارد شوند 
جلیلی هدف از سفر بـه  . حتما مذاکرات سازنده خواهد بود

ژنو را همکاري هاي سازنده حول نگرانی هـاي مشـترك   
ایران بسته اي : بین المللی و منطقه اي عنوان کرد و گفت

سته متقـابلی را در  ارائه داده بود و آنها نیز ب 5+1به گروه 
مورد همکاري هاي سازنده حول نگرانی هاي مشترك بین 
المللی و منطقه اي ارائه کرده بودند کـه بایـد تبـدیل بـه     

  ».همکاري هاي دو طرفه شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حال این سئوال مطرح می شود که دلیل این تفاوت درنوع 
برخورد چیست؟ اگربه سابقه ي تاریخی نگاه کنیم، روسیه 
: خاطره هاي تلخ تري درتاریخ ما بـه جـا گذاشـته اسـت    

معاهده هاي ترکمنچاي و گلستان، خیانت درقبال نهضـت  
جنگل، کمـک در بـه تـوپ بسـتن مجلـس درمـاجراي       

خودداري روسیه از : ل هاي اخیرهم چنین در سا. مشروطه

حاال می توانم با توجه به شرایط 
جدیدتري که در یکی دوسالِ اخیر 

سرزمینی که قومِ : پیش آمده، بگویم
گیلک در آن پا گرفته، و به هویت 
خویش شکل داده است، مورد هجومِ 
غیر نظامی قرار گرفته، که با توجه به 
بحران هاي هویتیِ موجود، زمینه سازِ 

 !بحرانی ست بزرگتر
براساس طرح روسیه که مبناي آن  

مشاع بودن دریا بین کشورهاي حاشیه 
ي آن می باشد؛ سهم ایران چیزي 

. بود درصد خواهد 11حدود 
درصدي که خالی از هر گونه 11

ذخایر پر ارزش نفت و گاز این دریا 
می باشد و منابع مهم انرژي این دریا 

 در خارج از سهم ایران وجود دارد

 6/نیم شماره یکم/سال پنجم/زیته

بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت ایـران و اتحـاد جمـاهیر    «قرارداد  - 1
 1940معروف به قرارداد » شوروي سوسیالستی

 



 

اعطاي مجوز عبور به شناورهاي نیروي دریـایی ایـران از   
تنها کانال ارتباطی کاسپین با آب هاي (دن –کانال ولگا 

روس ها . هاي موجود بین دو کشور برخالف تفاهم) آزاد
در واقع در این سال ها برنده ي اصلی نزاع بـین ایـران و   

نیم بند خود از برنامه ي هسته روسیه با حمایت . غرب بود
اي ایران وسکوت خودخواسته ي مقامات ایرانی، ازفروش 
توپولوف هاي اسقاطی شان تا هزاران وعده و وعید بـراي  
رساندن سوخت هسته اي نیروگاه بوشـهر و تکمیـل ایـن    
نیروگاه، در حال تکمیل کردن سـابقه ي تـاریخی خـود    

قتصادي پـیش  اگر ازلحاظ شکوفایی فرصت هاي ا. هستند
رو نیز به مسئله بنگریم، به گفته ي بسیاري از کارشناسان 
مسائل هسته اي کشورهاي پیشرفته،  به دلیل هزینه ایی که 
درمقابل به دست آوردن برق ازطریق نیروگـاه هسـته اي   
متحمل می شود، به دست آوردن این فناوري شاید مقرون 

هاي صنعتی، بانیم نگاهی به خبرهاي کشور. به صرفه نباشد
خواهیم دید بیشتر از آن که این کشورها اقدام به تاسـیس  
نیروگاه هاي هسته اي جدید بکننـد، درپـی بـه خـدمت     
. درآوردن انرژي هاي نو ازجمله انرژي خورشیدي هستند

درمقابل، نفت وگاز گسترانیده شده درپهناي کاسـپین بـا   
ـ  د تمام شدن تدریجی منابع سوختی موجود دردنیا، می توان

المللـی   اي و بین هاي منطقه اي براي بازي نقش تعیین کننده
  .بازي کند

ازیک طرف از سرخم نکردن درمقابل قدرت هاي غربـی  
صحبت می کنیم و ازطرف دیگر تن به بدترین بـاج هـا   

به راسـتی ایـن   . درقبال کشور بیگانه ي دیگري می دهیم
سیاست دوگانه درقبال روسیه وغرب ریشه درکجـادارد؟  

تراست، دست اندرکاران به فکر ساخت سریال جدیـدي  به
  . به نام کیف روسی باشند

  
  

  ما ˇکورچ/وز خوسیر
  میم.میر ع

  
. می شؤ و روز یکی بوبؤ، اممأ می سیگار، خأ ایرؤنی ببون

  .»57«یا » بهمن« یا 
همرأ گب زئنم و ̌ شؤ، نصفه شؤ، چأیی خؤنم و دار و دیوار

  .کشنم» بهمن« 
اونقد بهمن کشنم تا برف بأ و می دیمه سیفیدئه سـورخأ   

  .کونه
  
  »!فقد خارجی! نه -چایی کیسه اي، ایرؤنی دأنین؟ « 

 ̍مئن چأیی خؤنم و مأ یأد هأنه کی روزنؤمه ̌چینی استکؤم
مئن، او زمت و مقر کی  ̌ن بوتن؛ چأیی چینی دومی چین

دریـا جـی فیچیـنن، او زمـت کـی       ̌ماالن خأ توره، تور
بیجارکارؤن، خأ نم بیتـه برنجـه، بیجارؤنـأجی فیچیـنن،     

  ̌بساط ̌سیگارفوروشؤن خأ کم کمی، چینی بهمنه، خوشؤن
  !مئن دچینن

مــوش چیرئکــؤن و . در و دیـوارأجی گــب ویریســأدره 
هأچی می خؤنه مئنه دچین .. نجیندوپیرئکؤن دعوا گیته در

  !اي خؤنه، دئه خأ وأچه ببون.. کأدرم فیچین
..  

زمسسؤن که بـأ،  . وأشؤن دئه زردأ بؤدرن ̌سبز.. هوا ̌پأییز
  !همرأ فرق ندأنن  ̌سیا خاك

  !دئه هیچچی مأ یأد نأنه النی.. می جؤن پرکش دره
  شؤأ بؤ یا اله روزه؟

  1»!ایچی بأ مرأ به صرافت دگانه االن  شریرمایه« 
  

                                                
  ..یکته وأبین، مسعود پورهادي شعرأجی  -  1

   وزپلنگ خاموشی

  سمیرا بزرگی
 1376 - خاش 1320( نگاهی به داستان هاي  بیژن نجدي 

شاعر و نویسنده ي  کتاب هاي یوزپلنگانی که ) الهیجان
هاي  داستان -خیابان ها دوباره از همان -با من دویده اند

  .  خواهران این تابستان -ناتمام
پنجاه و چهار  . انگیزي بیژن نجدي هستمبه شکل غم«

سالمه و به طور دقیق تصمیم دارم که تا اولین صبح قرن 
خوام از می  اون روز صبح . بیست و یکم هم زندگی کنم

سیگاري بکشم و یه   یه صبحانه اي بخورم،   خواب پا شم،
کلت رو بذارم رو پیشانیم و ماشه اش را بکشم براي اینکه 

. بر نمی دارهریزیش بشر دست از خون  مطمئنم که اصوال
واقعا تو اروپا ببینید  . تون تو اروپا نگاه کنیدبه اطراف 

چه خبره؟ مرکز تمدن جهان و اصوال شرمنده از خون
چین خستگی در واقع یه هم! هاي اطرافش نیستریزي

داستان   فضاي روایت  )1(».فلسفی با من هست از گذشته
گیالنی ي ي خاش براي خوانندهمرد زادههاي گیله

رك برداشته، روي آجرهاي تَ 69ي آشناست؛ ردپاي زلزله
ي پیش از باران، گرماي خفه شده تونل، قوي استخر،   

ها نشا کردن برنج در ها، خمیدگی سالها و شهرمحله
هاي چاي، هاي پر از درخت زیتون و باغمزرعه، دهکده

   . زندان، انتظار اعدام، 
ها هاي داستانو شخصیترنگ و بوي بومی مکان و زمان 

دورند   آیند، اما همان اندازه که آشنا و نزدیک به نظر می  
به »استخري پر از کابوس«و عجیب، غریب هم؛ مرد 

. زندتر حرف میشتابد و با یک قو راحتنجات قویی می
خواهد می» کشانشب سهراب«مرتضاي گنگ روستایی 

 گن گرگمیچی «در به . شود یا پسربداند پدر کشته می
که مانع حضور پسر در حمام مادر پس از این» ...به چی 
و چرا؟ خواننده    .کندشوند، استالین را نفرین میزنانه می

نتیجه بگیرد که پدر به خاطر مرامش ) شاید(خود باید 
گرگ اما . کشته شده و پسر نمی تواند با او به حمام رود

ستند که همان مردمی ه  هافقط استالین نیست؛ گرگ
حتا خودشون «که » کنندکیف می«، »اندنترسیده«

ها به انتظار ساعت  روز اعدام مرتضی، «. »حالیشون نیست
همیشه هستند؛   مردم هنوز و مردم، » .اندروي علف نشسته
    . میش اما نیستند

و هاي سرد در کوچهگویی  هاي نجديبا خواندن داستان
خنکاي ترسناکی زیر . زنیقدم می  بست پر خزهبن
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کند که هر چه بلرزي از سرماي لزجی که پوستت النه می
 .گیرد رهایی نمی یابیمثل خزه همه وجودت را در بر می

هاي امیدي بر ناممکن که نویدالبته نا امید هم نمی شوي 
درگیر و مسخ و مبهوت . رسدها به گوش نمیداستان

شوي که ها میي داستاننه روزمرگی کشندهروزها و 
گیر است؛ با آن همه همیشه ابري و دل  شان هواي

نیست و شور و شر در کار هیجانی  ،رویدادهاي نامتعارف
  . کنیو حرکت زندگی را حس نمی

فکرش رو بکن پدر پدر پدر پدربزرگ تو یه روز از ...«
یه تپه از  بینه سر گذز، بیرون می  آد، خونه ش می

توي محله اش درست  از دست و پاي مردم،   جمجمه، 
کشه کنه؟ داد میکنی اون چکار میخیال می... نکرده

شاید  پره، کشه؟ نه، رنگش میزنه خودشه میچرا؟ می
آره، کنه و باال میشو مشت میره یه گوشه، شکمهم می

فهمه که شه، اما اون اصال نمیهاش پر از اشک میچشم  
شه بعد وقتی که بچه دار می... سشه یا گریهمال استفراغ

رسه، ترسش ش ارث می فقط خوشگلیش نیست که به بچه
   )2(»...هم هس، آره

بیژن نجدي جزء افسران شورشی علیه حکومت وقت   پدر
در شهر گنبد، جیپ حامل او و شش  1324بود که در سال 

بسته شد و  سرنشین دیگر بی هیچ اخطاري به رگبار گلوله
ي پدر را به تدریج و بیژن قصه. شان متالشی شدهايجنازه

وجو و ها با جستشنود و بعددر طول سالیان از مادر می
اي که از پدر در آن یافت یافتن هرگونه نوشته و خاطره

برخی داستانهاي «  . زندشود وجودش را با آن پیوند میمی
در هم آمیختگی  نجدي پنداري بازسازي از مرگ پدر و یا

فرق می: ملیحه گفت. چه بر پدر رفته استست ازآنبخشی
نه؟ دیدیم    مگه مادر رو ما خودمون دفن کردیم،   کنه، 

مگه نه؟ اما اون سال کسی سیاوش را به شما   که شستنش، 
ها کسی قبري، چیزي، سنگ توي این سال... نشون داد؟

. ي خیسسه شنبه. [قبري، هیچ چی به ما نشون نداد
   )3](…یوزپلنگانی که 

میرند هاي نجدي یا خود میهاي داستانبه طور معمول آدم
، یا درگیر مرگ، مرگ نزدیکان و )شونداغلب کشته می(

این همه مرگ  . ها و یا اسباب و لوازم مرگ هستندغریبه
عین حال  هاي بی سرانجام نجدي و دردر داستان  خواهی 

توجه و اهمیت به تدفین و سنگ قبر در خور توجه و تامل 
ي مرتضی را بیرون از آستارا کنار شنیدم جنازه...«: است

بدون سنگ، خاك کرده   ي مرز ایران و شوروي، رودخانه
گویی تنها آیین مراسم است که امیدهاي ) 4(»...اند

کند و رفتگان را مجاب که حق و بازماندگان را ناامید می
 استیصال و درماندگی منتظران . شاید اجازه بازگشت ندارند

کنی آرزو می   که چنان گیرا و موثر توصیف شده آن  
سرنوشت مختوم قهرمانان    خداي داستان این همه بی رحم

توانستی باور کنی که اگر که اي کاش می . زدرا رقم نمی
هوده یانتظاري بچشم ن و دفنی، نشانی از گور نیست و کف

ي نام و و اگر سنگی بر گوري باید باشد به نشانه . نیست
که بوده زمانی و دیگر نیست، چرا اي از آننشان و خاطره

   همه مرگ و نیستی؟  این همه نوشتن از
اي به نام خود یوزپلنگ در طبیعت اصوال یک مقوله«

به انقراض  یوزپلنگ یکی از حیوانات رو . وجود دارد
هاش و جاهترینیکی از دونده  از طرف دیگر،  . طبیعته
طلبی زیبایی در یوزپلنگ منتها یه جاه. هاشترینطلب
در طول تاریخ گاهی همچین شکلی در انسان به . . . هست

یعنی یه نسل، آرمانی داره، رویایی داره و  . آدوجود می
طلبی زیبا میشو جاهبراي رسیدن به آن رویا که من اسم

کنه و تاریخ دقیقا از نظر من کار یوزپلنگ رو می  ذارم، 
رسند و عمال ها هرگز به رویاشون نمیثبت کرده که این

اینه که این . بینیم که امروز در جهان رو به انقراضندمی
اش براي من انطباق داره و به هر انسان آرمانوجه تسمیه

    ) 5(» .سان دویدهخواهی که در طول تاریخ به خاطر ان
آدمهاي داستانهاي نجدي متاثر از فضاي فرهنگی و سیاسی 

اي دارند که انتظارش را جامعه هستند و معموال یا گم کرده
بکشند و یا در رسیدن به رویاهاي خود با موانع سختی 

شان باز میهايکنند و از دستیابی به خواستهبرخورد می
ویر به شدت انتزاعی و در نجدي عالوه بر خلق تصا«. مانند

اي از طور خلق مجموعههم آمیختن رویا و واقعیت و همین
هاي بندي خود را به اصول داستانپاي  تصاویر در آثارش، 

گذارد و آن مدرن و نوگرا از جهتی دیگر نیز به نمایش می
بخشی به اشیاء چه از طریق زبان و چه از طریق شخصیت

مثل کارکردي که  . باشدداستان میکارکرد اشیاء در طول 
ي یوزپلنگانی ي خیس از مجموعهشنبهچتر در داستان سه

هاي پر تاقچه«و یا صندلی پایه شکسته در  )6(».دارد ...که
خواهد کند که میچنان راوي را عصبانی میاز دندان آن

   . گلوله اي توي مغز ش شلیک کند
   ياز خونهفرض کنید مسافري بیاد یک پنجره کوچک «

جا یک پنجره به این...بده به شما !شما رو از تهران بیاره
شما چند ثانیه بعد به    شه، من مطمئنم کهشما داده می
یعنی این پنجره در موقعیت زمانی و   !افتیدگریه می

در حالی که این  . کنهاي پیدا میمکانیش هویت دیگه

. اندازهنمیي من هست و منو به گریه پنجره االن تو خونه
شئی اگه فقط حالت شئی وارگیش را داشته باشه، ارزش  

بره هنري نداره و به نظر من هر کسی اونو به کار می
اما اگر ما بدونیم که شئی در  .ستدچار شئی ربودگی

ه خاطرات بوابستگی به موقعیت زمان و مکان و چسبیده 
اونجاست که وجه   کنه، و خود انسان عملکرد پیدا می

تونم جمع بنابراین من اینطور می .نري شئی ظاهر میشهه
بندي کنیم که اگر یک بار چتري در یک قصه هویت 

به خاطر حضور انسانهایی که من نمی خوام   کنه، پیدا می
هاست که هویت پیدا میها نام ببرم و در جوار اونازآن
نویس شناخته تر به عنوان داستاننجدي بیش ) 7(».کنه

با تبحر خاص   هاي اوهر چند داستان . تا شاعرشده است 
هاي در مجال اندك داستان. شونداو شاعرانه روایت می

هاي کوتاه نجدي به خوبی توانسته است با دیالوگ  کوتاه، 
ها و فضاي گام به گام، آدم  ي و دقیق و توصیفات شاعرانه

» کشانشب سهراب«در   . ها را توصیف کندداستان
وقتی «: شودشود؛ نشان داده میمرتضی گفته نمیناشنوایی 

شان را باز میمرتضی دید مردم ناگهان و همه با هم دهان
و یا » ...بندند او هم دهانش را باز کردکنند و دوباره می

صاف و  موهاي «خوش سیمایی وحشی او پس از توصیف 
ي صورت و چشمان پر از سیاهی خفه بلند و سفیدي تیره

  . شودروایت می  ان دختران دهکدهاز زب» شده
کش آمدن زمان در نظر ملیحه » ي خیسشنبهسه«در 

پدربزرگ :شودیکی پس از دیگري توصیف می   ناصبور
بعد از . »رو یخچاله منو بیار،  برو اون قرص والیوم«: گفت

از  بعد  پدربزرگ،  بعد از لیوان آب،   پدربزرگ،  والیوم، 
: رفت پدربزرگ گفتمیسرمایی که در گلویش پایین 

در توصیف التماس و استیصال ».واقعیت اینه که اون مرده«
، »آسیه پشت صدایش بود«، »ریزيروز اسب«آسیه در 

تر پیش مجاب کردن پدر،   ي او برايتنها راه چاره  صدا، 
توصیفاتی از این دست، . تر از آسیه آمده استو مهم

جمعه «.کندیموقعیت را به هنرمندي در ذهن تصویر م  
گذارد که خواننده را این سوي پنجره می» پشت پنجره بود

پشت باران ) . . . 9(ملیحه  . آن روز جمعه را بسازد  خود، 
یعنی بارش را بر سر و رویش . و نه زیر باران» رفتراه می

  .، نشانی از چتر نبود)؟(حس نمی کرد
که روي صندلی بنشیند و خانم ترین دامن «مادري   

قدر آشنا و ملموس است که تو آن) 10(»را بپوشد خودش
کف دستانش    خواهی مچ هر دو دستش را بگیري وهم می

ها توصیفات نجدي به کرات در داستان. را غرق بوسه کنی
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شوند؛ برا ي شوند اما تکراري و کهنه نمیآورده می
اي پیراهن تور و کت و شلوار سرمه. خواننده غریب نیستند

دختر ) 11(کنند،می  دیگر را در صندوق بغل راه هم-راه
شوند هایی که باز میدست  ) 12(کند،بوي نان را بغل می

صیفی کاراتر تو  ... و) 13(که هواي اطراف را بغل کنند
از بغل کردن براي همبستگی و میل و آرزوي جدا 

شوند یا نامیده می یها یا مرتضاکثر مردان داستان!نشدن؟
هاي متفاوتی دارند؛ چرا یک نام؟ نجدي طاهر که سرانجام

به فکرم رسید که بگویم «نویسد می) 14(»خال«در 
کسی به اسم   که که جایی، شاید به خاطر این. مرتضی

جور این«یا » ...شناختمش ومرتضی مرده بوده و من می
  هانام) 15(».طاهره... شان یا پروانه است یااسم ها، زن

  ... اي هستندشاید یادآور خاطره
فریاد او از سرطان  1376در چهارم شهریور سرانجام 

که از سرطان / با از من از درد دندان نگویید . (خاموش شد
ها و پسر نیمی از سنگ نجدي براي  )فریاد خواهم کرد

نیمی دیگر   گذارد، ها و کوهستان را به میراث میصخره
ودخانه را به دریا را به همسر و ر  . کندوقف باران می   را

بخشد و مزرعه و دختر پوست کشیده بر استخوانش می
ها، رنگ تیح  . کویر  درخت و کشتزار را سخاوتمندانه به

ها و پرندگان و یوزپلنگانی را که با او دویده اند را کاشی
پنداري براي نجدي، بشر و حتا )16.(هم از یاد نمی برد

ه همه میراث نزدیکان را با پیرامون آن فرقی نیست که ب
برخالف روال معمول ادبیات که طبیعت نمادي  . بخشدمی

ي هستی را ست در اختیار انسان، خداوند نویسنده همه
تشخص می) دارجان   بی جان و(بیند و به همه یکسان می

  . دهد و ارزش و اهمیت هم
 شایسته اي دار آیند، میراثها که میامید است فصل  ... و 

   . باشند براي بوي باغچه
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کسی که با « ،اردشیر  محصص
  »پاهاي آدم خواهیش می دوید

  مولود محمدي
در .ت زیادي دارنددر کشور من مردم از هنرمند انتظارا«

رزو هاي مردم طول تاریخ هنر آیینه ي عقده ها دردها  و آ
مردم مده است که شعر به عنوان سنگري در آ .بوده است

با مینیاتور ایرانی دشنام  .را از دست دشمنش حفظ می کند
داده اند چنگ زده اند و با زبان و معماري و هنرهاي دیگر 
انتقام گرفته اند حمله کرده اند  پناه برده اند و به احساس 

اگر  .و موجودیتشان را اثبات کرده اند .راحتی رسیده اند
رد نه تنها در چنین محیطی شخصی هنرش را جدي نگی

این » .لکه خودش را نیز از دست داده استمردمش ب
خر مقدمه اي  که اردشیر که پاراگراف آ -جمالت

در  1354محصص در کاتالوگ نمایشگاهش در سال 
بیش از هر چیز بیانگر اندیشه و نوع - نیویورك است

  .نگرش او به هنر و هنرمند از نوع ایرانی می باشد
در رشت زاده  1317ر شهریو 18اردشیر محصص در 

ن زمان و ادرش سرور محصص از شاعران مشهور آم.شد
پدرش  عباسعلی  .دوست نزدیک پروین اعتصامی بود

سه - ثمره ي ازدواج این دو چهار فرزند.محصص قاضی بود
پدر .بود که اردشیر کوچکترینشان بود–پسر و یک دختر 

 اردشیر ده سال بعد از ازدواج بر اثر عارضه ي قلبی در
سال داشت به تنهایی  26گذشت و مادرش که در ان زمان 

  .مسئولیت فرزندان را به دوش گرفت
می گویند اردشیر سه ساله بود که با برادر بزرگتر به دیدن 

هنگام برگشت اهل  .سریال بالي جان نازي ها رفته بود
خانه از داستان فیلم پرسیدند و چون اردشیر قادر نبود فیلم 

این .ه دیده بود روي کاغذ طراحی کردرا شرح دهد انچ
سراغاز راهی بود که بعدها او را به یکی از 

  .کاریکاتوریست هاي نامی ایران و جهان تبدیل کرد
ساله بود که به همراه خانواده به تهران مهاجرت  12اردشیر 

تاثیر حال و هواي زادگاه خود بر آثارش اما در مورد .کرد
یم بی تردید تاثیر زیادي ي هاه هاي همشهرقیاف«:میگوید
لودگی و باید بگویم که من مه آ. داشته تستثارم بر آ

لودگی و مه آشاید این .ابهام هواي بارانی را دوست دارم
  »فضاي کار من بازتابی داشته باشدابهام در 

از دانشکده ي حقوق دانشگاه  1341محصص در سال 
طراحی  اما از سالهاي اخر دانشگاه .تهران فارغ اتحصیل شد

ثار اولین مجمو عه ي آ.اي دنبال کردرا به صورت حرفه 

توسط سیروس طاهباز  1350وي با نام کاکتوس در سال 
  .منتشر شد

 «به گفته ي اونچه می بیند می کشد محصص معتقد بود آ 
کاریکاتورها اسناد یک عصرند همچنان که مدارك رسمی 

–ملو احمد شا»یه هاي دولتی گزارش هاي پارلمانیاعالم

که در زمان عهده دار بودن مسئولیت سردبیري کتاب 
به فراوانی چاپ می کرد در مورد  هفته کارهاي اردشیر را

طرح هاي او بر خالف اصراري که "ثارش می گویدآ
همگان در نامگذاري انها کرده اند کاریکاتور نیست چرا 

لود یا هوچی بر دیدي طنز آکه ریشخند نمی کند و با 
اي اردشیر مسخره اند اگر ادمک ه .امده استروي کاغذ نی

نها مسخرگی  نه به خاطر آن است که منظور از نمایش آ
او -هرگز فردي تا بدین پایه راستگو نبوده است- بوده است

لودگی نمی کند و به شرف انسان معتقدتر از است که به 
دست انداختن انسان وقت بگذراند یا هنرنمایی 

تی ها خدوهگین لست که شوربپژوهنده اي جدي و ان.کند
وشت انسان در برابر تحمیل شدگان بر سرن را می کاود و

و بارها  من بارها .می ایستد و به کند و کاو می پردازد
ثار او را بررسی کرده ام و چند بار در مورد مجموعه ي آ

کارهایش نوشته ام اما هر بار به این حقیقت معتقدتر شده 
ست نیست تشریح کننده ي ام که اردشیر کاریکاتوری

  ».تاریخ است

  
اگر قلم عبید چاقوي «: و در جاي دیگر بیان می کند

براي من این هر  .جراحی است قلم اردشیر نیز چنین است
نشان دهندگان حماقتها  .کترهاي جامعه اندادو ثباتان  کار
آدمهاي ...نچی پهلوانی ها خودپسندي ها طمع ها یاال

  »و همسایگانمان ي جامعه اند ماییمشناآ
ري وي در مورد خسرو گلسرخی دوست و همشه

اردشیر توانسته کلمه را مهمترین «:کارهایش گفته است
اگر یک کلمه می .عامل ارتباط است به خط نزدیک کند

تواند بزرگترین مفاهیم را بیان کند او با خط به بیان این 
ر مرثیه ایست براي بره کارهاي اردشی.مفاهیم نشسته است

  »اي معصومه
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اره ي بی پروایی او در روي کاغذ و جواد مجابی در ی
محصص معنی ترس ":وردن همین مفاهیم اذعان می کندآ

  "را نمی فهمد حتی اگر براش توضیح داده شود
اغلب «:ر مورد کاراکترهاي خودش می گویداو د

من تا چند سال .کاراکترهاي من در حال دویدن هستند
دو و حرکت نبودم و همیشه پیش قادر به کشیدن حالت 

فکر می کردم اگر این توانایی در من پیدا شود قادر به هر 
این مشکل سرانجام حل شد  و حاال فکر می . کاري هستم

نچه می خواهم که این من هستم که دارم به سوي آ کنم
فکر می کنم که ناخوداگاه  من تمام حرکات و  .میدوم

را از روي خودم سکنات لباس و کفش هاي پرسوناژهایم 
گی مستقیم چاقی و الغري این شیطانکها هن بست.می کشم

  »به رژیم غذایی من دارد
داشتن و در جاي دیگر هوشمندانه در مورد علت سر ن

درست است که من سر یا دم «:شخصیت هایش می گوید
کاراکترهایم را قطع  میکنم اما حاضر نیستم هیچ یک از 

این به خاطر نوعی .ماعضاي بدن خودم را از دست بده
دلسوزي  و ترحم است که من کله ي بعضی از 

مقایسه ي من با روبسپیر  .کاراکترهایم را قطع می کنم
گرچه او نیز چون من اهل شمال .عادالنه نیست

من  .روبسپیر سرهایی که اساسا تهی بود قطع می کرد.بود
گینی نمی توان راست سرهایی را می برم که به خاطر سن

  »داشت نگاهشان
چنین وي در مصاحبه اي با منوچهر آتشی در سال هم

من عادت کرده ام صداها را «:اعتراف می کند 1351
نه فقط صداها من همه ي بوها و حس هاي غریب و .ببینم

گوش من پر از صداها و بوهاي .گمشده را می بینم
ناشناس است که انگار از خواب می ایند و در وهم و خیال 

به اعماق .روي غرقاب درونم خم می شوم  فرو میریزند من
تاریک و غلیظی که نمی دانم جهنم است یا عرش خیره 

صداي استغاثه ها و نفرین ها از اعماق  وجود من .می شوم
ن تاریکی خیس و شوم می جوشد و به صورت آاز انتهاي 

محصص مدتی «.س هاي پریشان بر من نازل می شودکابو
هم  مز طرح می کشید وبراي روزنامه ي نیویورك تای

اثر از آثار وي در کتابخانه ي ملی  100تا  80اکنون نیز 
ثار ش در سالهاي تعدادي از آ.آمریکا نگهداري می شود

 18در ایران به نمایش گذاشته شد وي در  1387و  1386
تحمل طوالنی بیماري  در نیویورك بعد از 1387مهرماه 

  .ذشتپارکینسن درگ
  
 

  تازه کتاب
  

  سیامک یحیی زاده/یآسه. 1
ــعرهاي  ــه ي شـ مجموعـ
گیلکی سیامک یحیی زاده 

شعر،  100است و بیش از 
در مضامین مختلـف را در  

  .بر می گیرد
از نکات مهم این کتاب،این 
است که شاعر، در ترجمه ي شعرهایش، تنها به ترجمه ي 

  .برخی مفاهیمِ موجود در شعر بسنده کرده است
  .امتیازات آن می باشدطرح جلد این کتاب نیز از 

بـه قیمـت    1388این مجموعه ي شـعر، اواخـر تابسـتان    
  .ریال توسط نشر ایلیا به بازار روانه شده است40000

  

حســن  / گمگمــه هــاي بــرف     .2
  فرهنگ فر

این کتـاب در برگیرنـده ي   
یک داستان بلنـد فارسـی، از   
داستان نویس مطرح گیلـک  

  .می باشد
دلیل معرفی این کتاب در این 
ــه ي  بخــش، فضــاي گیلکان
داســتان و وجــود محســوس 

  .جهان بینی گیلک، در آن می باشد
شخصیت اصلی این داستان یک گیلک مهاجر اسـت کـه   
طی وقایعی که در زندگی عادي اش اتفاق مـی افتـد، دو   
حادثه ي مهم یک قرن اخیر گیالن  را کـه در حـوزه ي   

ننده می سیاهکل و دیلمان اتفاق افتاده اند، جلوي چشم خوا
  .آورد

، توسط نشر نی منتشر شده 1388این کتاب اواخر تابستان 
 .ریال به بازار کتاب عرضه گشته است26000و به قیمت 

  
  
 

محمـدابراهیم  ...! را بوشو رافایی. 3
  .سمیع

این کتاب، مجموعه ي شعرهاي 
زیباکنـاري سـت   گیلکیِ شاعرِ 

 1387تا  1374که طی سال هاي 
  .سروده شده

ــه   ــه، ب ــن مجموع ــعرهاي ای ش
صورت جمله به جملـه ترجمـه   

  .شده اند
از نکات مهم این مجموعه، توضیح نشانه هاي استفاده شده، 

  .براي ساده خوانی زبان گیلکی، در ابتداي کتاب می باشد
امسال، به  این کتاب، توسط نشر ایلیا منتشر شده و تابستان

  .ریال، به بازار آمده است26000قیمت 
  

ینــه تــرا نیویشــتن دره  . 4 پیمــان / اَ
  نوري

مجموعه اي ست از شعرهاي 
ترجمه ي . حقیقتاٌ نو گیلکی 

  شعرهاي این مجموعه را
ــیم     ــی و رح ــد فارس محم

دو تـن از شـاعران   (چراغی
  .انجام داده اند) مطرح گیلک

این مجموعه ي شعر طی یک 
ریال 22000اخیر توسط نشر ایلیا منتشر شده و به قیمت ماه 

  .به بازار آمده است

و   پنجران پـا . 5 مهـرداد  /    خسـته بـ
  پیله ور

این کتاب، مجموعه ي شعرهاي 
گیلکی این شاعر خمـامی سـت   

ســروده  1385تــا  1382از  کــه
  .شده اند

ترجمه ي واژه بـه واژه ي هـر   
شــعر، در صــفحه ي روبرویــی 

عرها، بر اساس تاریخ سرایش، چـاپ شـده   آمده است و ش
  .اند

، بـه قیمـت   1388این مجموعه ي شعر، نیمه ي اول سـال  
  .ریال، توسط نشر ایلیا به بازار فرستاده شده 15000

نیم شماره بعدي نشریه زیته 
ام آبان ماه منتشر 30

 خواهد شد

 10/نیم شماره یکم/سال پنجم/زیته


