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اگر ایته نیگا بـه وضـعیت حـال         
حاضر گیلؤن تؤدنید شومونم أمی     
أمره هم عقیده بید کی فکري بـأ       

 ˇآشـفته . کودن و قدمی بأ ویـتن  
 ˇ زیـست، دأرون   ˇ محـیط  ˇعوض

 جــی، واگــذاري ˇواون جنگلــون
 و می جنگلؤن به بخش خصوصی    أ

 ˇ اشغال کودن کاسپین  ویالسازي،
ري و   و ایشؤن ورجه بیکا     سواحل
خالی قسمتی از   ... اد و فقر و     اعتی

  .مشکالت ایسه ˇأمی استان
 ایته قـوم حفظـه خـو هویـت و         

  وأسی چـی بـأ بوکـونی؟       ˇتاریخ
جلوگیري وأسی اي هممه خرابی     

أمـی خـالی     جی کورا بأ بیـشی؟    
 که اونم أمـره     نهاد صدا و سیمایه   
  هر چی مسخره . هیتو ضربه زأره

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ˇ أمی برنـامون    آدمه ˇو بی سواده  
 ˇ و داهـات   مئن گیلکی حرف زنأ   

 ˇو شـیکپوش و بـا کـالس       شینه  
  .أده فارسی گب زنؤنآدم

 مـئن أمـی     ˇ اي وضعیت اسفبار  
چـه کـاري أمـی       وظیفه چیسه؟ 

؟ اي اوضاع مـئن     أی جی برأ  ˇدس
تشکیل تشکل و نهادهاي مـدنی      

بـا اي   . قانونی تونأ پور تأثیر بأنی    
دي  أمو هم اوشونی کی خأیی     ˇکار

تفرقه تودنید أمی مئن شکـست      
خورأده و هم أمو تـونیم اتحـاده        

 حفــظ  مــردومˇبـین أمــی قـوم  
راجــب تــشکل هــاي . بوکــونیم

زیست محیطی اي نکتـه واجبـه       
کی بیگیم تا زمـانی کـه اوشـؤن     

   معیشت ˇ اهدافه مردمˇخوشؤن
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .أمره گره نزند منند موفـق ببـأد       
ـ    ردم اگه اي کاره نوکوند هنـده م

 ˇ زمینونه غریبه آدمؤن   ˇخوشؤن
هـو آش و هـو      و دوبـاره     فروشد
در هر حال أمو امیـدواریم      . کاسه

بوتؤنیم تا جـایی کـه أمـی دس         
فأرسه اي اطالع رسـانیه انجـام       

 ˇانقـد گرفتـاري اسـتان     .بدأنیم
شین زیاد بو که یادأ شـو راجـب         
ماري زبـؤن جهـانی روز حـرف        

البته اونقدر مطلـب نأیـه       . بزنیم
.  مئن کی أمی حرفه بزنـه      نشریه

به مناسبت اي روزم اي شـوماره       
 أمـی مطالـب     ˇحدودا نود درصد  

این شومو گیلکؤن ایـنم      .گیلکیه
 .زیته دهم

  

  

  

  وانيويس
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یسه؟ چه چ
نیگا کأري؟ 

ی ـت! هؤي
آها ! امرأیمأ

بوتم چه . تو
 به خؤندري؟

. مو چی؟ اون می مطلبه ره
أ ـت... یرفه؟ اَي تـدؤنسی؟ مزخ

دینم لن بیـاص. چی حألی بأ آخه
خود ـس بیـه؟ پـو گیلکی؟ نـت
  شوـون بـأ کـومـج. وندريـخ

  

  
  

نانم خودا چند   
بار شیمی سر   
ــه اَ   ــاره ب و ک

ــاز ــان ˇگ  پمپ
ــاودأ،  ــه (ت ک

ــصیب    ــه ن ــرگ بیابان ــی گ اله
 ایستگا کـه    ˇاَ جانبازان !!!) نوکونه
هربار کی اَ . م چی شأ گوفتنده نان

 میـان شـیم، خودمـه       ˇایستگاه
خیلی می دیل خایـه     . لعنت کونم 

 بنـا   ˇاي نفره واورسم اَ ایستگاي    
 ویرجا  ˇ حکمت، قبرستان  ˇکودن

چیسه؟الاقل ایته دیوارم بِکِـشه     
ن! نیه ه صف ˇه وسی هر زمات اوی   

  

  
  
  

.  ره بنیویشتم  ˇاي مطلبه گیلکؤن  
فدن مره  . آها ویریس . تأ حلی نبأ  

  .اونه
 19 آهاي گیلؤنی، دؤنـی امیرمـا     

 روزه؟ دؤنـی أمـی      ˇبـؤن ماري ز 
ــت    ــئن ثب ــدیا م ــؤن ویکیپ زب

 ˇببؤره؟دؤنی ده نبأ غریبه زبـؤن     
  أمرا گب بزنیم؟ آها، 

آفرین، پس ویریس، ویریس بشو     
  . سـایته گیلکی یادداشت بینیوی

  .هـدن اي مطلبـوا ب. ریس دهـوی
  
  

  

  

!  مو بـه پـا ایـسه       ˇیسی، تی تن  
ـد و وفـات     تو ˇ سـنگ  ˇقبران  ˇلّ

! ام بدینی   تاریخه بی چشم مسلّح   
ــرین قــسمت هــم   جــذابˇاَن ت

 شب به بعـده   12 شبان، خصوصن 
 ˇ همره احساس  ˇ عزیز ˇکه اموات 

تازه وقتی بعـد    ! زیستی کونی   هم
 از گذشتن چیـزي حـدود چنـد       

ساعت که دعا دانه همره فرسـی       
به پمپ، مـسئول گرامـی تـذکر        

 سرنــشینان، ˇماشــین: دهــه
تـو هـم    !  بیـد  ٰ پیاده تان وا   هممه

دي    وتی چـشمأ د ترجیح دي هِی
   تومامأ بؤستن، ˇو تا گاز زئن

  

  
  

  
راستی مو ایته گـیلکم،     . مزخرفه

تونم، ده می امـرأ فارسـی گـب         
  ....زنیأن

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

ایپچه ویشتر جه نیم قدم ماشینه   
ــان   ــله می ــو فاص ــی و ه دورأ نب

 ره فاتحـه  ˇ گرامی  اموات  ˇتمامی
   !بخانی

 حکمت، امی ثواب ˇحتمن ان
  ...!بردنه

  
  
  
  
  
  
  
  

مو ایته گیلکم
  مهاجر معتمدي لشت نشایی

  حکمت
  آزاده پیرمحبتی
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فقط آسـمؤن   
نئـــه، فقـــط 

  ئهــین نـمز
ــط وارؤن و  فق

 موچچی  ˇورف
  نئه،

 ˇسـر، کـرچ   ˇ پوشت ˇ فقط ورف 
  ..افتؤ نئه

  ..فقط شی بزئه شیشه نئه
» هیبت«ي نئه، فقط    »رعنا«فقط  
فقـط  .. نئـه » آي لیلی«فقط  .. نئه
  نئه»  ألکؤيˇشلمؤن«

فقـط  .. نئـه   » بنفشه گول «فقط  
  نئه » چقد جنگأل خوسی«

فقـط  .. نئه  »  گولی ˇعروس«فقط  
  نئه »  زن مأرˇؤنمی ج«

فقـط  .. فقط گالپشی خؤنـه نئـه     
  سوفال سر نئه 

فقــط .. فقــط چوغــال گــل نئــه
بیجارکاري و چأیی چینـی نئـه،       

  .فقط کج وأچینی نئه
جومـأ  «أم ایـسه،    »األ تی تـی     «

  ..أم ایسه»بازار
أم »بیـــا مـــرأ یـــاري بـــدن« 

  .أم ایسه»زأکی جان«..ایسه

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .یسهماشینأم ا..  ارأبه نئهˇفقط اسب
تنأم .. فقط اوشؤن نبون، فقط مو نئم     

  .ایسی
هردفأ خأنم بنویسم، ایـسه هرچـی       
وأسه ببون، هروخت ببـون، بخألئـه       

  یکچی می گولئه دخشارده دره
ــئم آدم ــسم ˇمنن ــؤن بنوی ..  مورس

  .. مننئم راحت گب بزنم
خیلــی چیــزؤن مــأ اذئــت کؤنــه و 

  ..نوگذأنه آرؤم بیسم
و خیلی زمت بوگذشته، اممأ بخألئه ا     

 ˇأله تیر و تفنـگ ..  ن   ٰسورخئن تازه 
  ..صدا هنه

سـیفید  .. بخألئه أله خون کالسه دره  
سـر، سـیا   ˇسر، نم بیته خـاك   ˇورف

  .. سرˇاسفالت
. مننئم او مرداکؤنه فراموشـأ کـونم      

 همـرأ   ˇخـون ˇاوشؤنی کی خوشؤن  
  .زمینه سورخأ گودن

 خون، زمینـه  ˇیا اوشؤنی کی ایشؤن 
  ˇ مردومˇسورخأ نوده، اممأ خوشؤن

  ..به زحمت بکشئن
  

اوشؤنی کی هرکه سالم بوته، علیک      
  .بیتن

  

  مأ یادأ نشنه کی کئن ایسأبون و 
  أله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کئنـأم ایـسأبون و دئـه       .  ایسأن
  !نیسأن

اي همه یی گب بزئم، شاید خأسم 
می بنویشته هأچی یکتـه تومـار       

  نبون،
 کی فقط چنته اسـم اونـه مـئن         

  ..دره
گب، خأسم و خأنم بوگؤم کی امه       

ل      .. امه کار  فقط اوشـؤنی کـی او
  .بوتم نئه

  
ــهˇفقــط ســبز ســیا .. زمــین نئ

اسفالتأم ایـسه، سـمنتی پیـاده       
  .روأم ایسه

  ..فقط ترانه و شعر و داستؤن نئه
  .زندگی ئم ایسه

  
 مـئن،   ˇنـی گـه مـتن     ٰ او کلمه ) 1

ــؤن،  گیومــه دورون بنویــشته بب
  . نأ جی ایسسنٰ گیلکی ترانه

  

  بدي» اوجأ» «إیجگرأ«می 

  موسوي. میرعماد م
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 صف  ˇته دراز یا
ــم ــی  یان ، م

. اسمه دوخاده 
... بشؤم جولـو  

مقدمـــه  یبـــ
مـن  : بوگوفتم

شـؤن  : بگوفته! ترسم! نخأم بشم 
 ˇامما غوصصه نخؤر جـان    ! اجباره

   ی رافا ایسأ کی نفر تيه ایاؤ! يزأ
  
  
  
  
  
  
  

آخرش دوباره  
ــته،  ــو ببؤس ات
ــت   ــد لیف انق
بدأم، کـی ده    
وقت نارم فکر   

حـسابی  ˇبکونم و ایچـی دوروس    
بته فیکر نکـونم اگـه      ال. بنویسم

 جــا بئتــرم ˇفیکــرم کــودیم ان
همیشک اتویه،  . تانستم بنویسم   

همیشک اتویم، ایتا گبه انقد دیر      
پا اوپا کـونم کـی ده       زنم، انقد اي  

ایتـا  .  وقت بوگذشته دره   ˇجه ان 
  کاره انقد دیر کونم که ده یا وقت 

  
  

  
  
  
  
ـ  هوا یت ـ   ی  همـه تـن     یه دأره، ت

  .ه رو مرهمˇغمان
... خوشحال بؤم .  ساکا اوسادم  یم

ـ به اوم  ـ     ˇدی ـ  ی او فرشـته ک  ی م
ـ   لیا َد ...  رو مرهمه  ˇغمان  یخوش
  !  ره وس بو مه
! می ضربانه حـس کـود     ˇ قلب یم

  ...ک بوی لحظه نزدˇدئن
   ي سرا بولندأ کودم، امما ایم
  
  
  
  
  
  
  

ــا     ــونم ی ــل بک ــه کام ــأرم ان ن
  .هولکی به هول

  کسه  از االن گم کی قصد نارم هی
  سر کوفت بزنم، مره سرکوفت 

زئن درم که می ماري زبانه دانم و      
 امره فیکر بوکونم و گـب   ˇتانم ان 

البته باید  . بزنم ولی ا کاره نوکونم    
بگم کی از اولم نتانستیم کی حتا       

گرچـه  . فیکر بکونم و گب بـزنم      
ل سـخت بـه       نظـر   کاري بو کی او

ـ       و و لـذتی    رسئی ولـی راحـت ب
 لذته بـردن    ˇداشتی کی االنم ان   

  .درم
  
  

  
  
  
  

س ویـدئم کـیته چوم بـجوفت د  
  !فته دأره سر خوˇته تختی آرام ا

ـ   یم اَ ! رافـا نمأنـسته    ی فرشته م
ــی   ــته ک ــانی، او فرش ــا می دونی

  رو  مرهمه،     ˇگوفتیدي می غمان  
سته چوم مـره        وفقط اي جوفت د

  ...  یادگار بمأنسته
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لین باره کی گیلکـی نویـسم و         او
خایم فدم دیگرانم بخانید،گرچه اَ     
  ترسه دارم کی ایشتبا زیاد بدارم، 
ولی خوره ایته زأي دینم کی تازه       
زبان وا بوکوده دره و خایـه گـب         
بزنه،پس هرچی اشتیبایم بوکونم    

  !ارهعیبی ن
هر کی خایه، تانه ا لذته ببره،من       
انا پیـشنهاد کـونم کـی اَ کـاره          

هی بهانه ناوره کی فـالن      . بوکونه
ــانم بخــانم، ســخته،  ــشه نت گوی

  ... خیجالت کشم، هی
  انم تمانأ بؤسته. ریم1بوگذ

  
  

   رأفا بئسیم
  ایندا کامبوز

 

  فیکر بوکونم یا نه، هأنه
   کاظم زادهطه اخوان
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ــی  اي روج کـ
 مئن  ˇخؤنه راه 

دره بؤم، بشؤم   
ــسیره  ــی م ام
تاکــسی مــئن 
بنیشتم، هیتؤ  

 مئن ایسأ بؤم تـا      ˇوالکی می اح  
چـی    تاکسی راه دکتـه، تاکـسی     

سرأیته می امره گـب زئـن، هـر         
دري جی گب بزه تا مونم نی گب        

 ˇبمأم و شـروع بـودیم همـدیگر      
اي .  بحثـه گـودن    ˇامره سیاست 

میؤنه نی چون امی دیانـت امـی        
 مورسؤنه ؤ امی سیاست   ˇسیاست

امی دیانته مورسؤن، هردو سـعی   
 بگـؤیم   بودیم امی آخرین نظراته   

. که مو برسئم و پیاده ببـؤم    تا این 
چره « مئن می جی واوورسئم ˇراه
   سیاست ˇجاي

 گبـه   ˇو مذهب، دیگـر چیـزؤن     
  »نزئنیم؟

اي روج خأســسیم چــن نفــري، 
 امره بـشیم تونکـابون و       ˇماشین

  چون امی
 جـی گوذشـت و      ˇ مسیر لنگرود 

  امه نی عجله داشتیم، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    کمربندي مئنˇمی رفیق، لنگرود
مو تـا او زمـت هرگیـز او         . دکته

مسیره مئن نشؤبؤم و همیـشک      
 جی رددأ بـؤم،     ˇهر وقت لنگرود  

 مئن بو ؤ نـه جـاي        ˇ شهر ˇداخل
 واسی تعجوب گودم    ˇدیگر، هین 

 کمربندي کـؤره  ˇکی پس لنگرود  
اي کمربندي اینقدر باریکه    ! هننأ

کی دوتتـه ماشـین بـه زحمـت         
!  جـی رددأ بـنن     ˇ کنار ˇهمدیگر

 مئنه کی ˇایته تاالب  مسیرم   ˇاین
حتمن زیستگاه ارزشـمندي بـه      

ــأ  ˇچــره لنگــرود«. حیــساب ام
  »کمربندیه اؤره بزئن؟

 اتوبـان، عـدل     ˇرشت-الهیجان
 وسط گوذرنـه و چـونکی    ˇلولمان

اؤره حوادث زیاد پـیش امـأ، دو        
 امره به هم    ˇطرفه ایته هوایی پل   

 ورود و   ˇبرسؤنئن ؤ چون اي پـل     
مـردوم  !  بدي هننأ  ˇخروج، جاي 

   ˇاونه جی ایستفاده نودن، هین
ــصار   ــطه ح ــادده وس ــی ج واس

  بکشئن 
 سـر بـشن     ˇتا مردوم حتمن پل   

  ولی 
  که هنده کسؤنی امأن و  مثل این

  
  
  
  
  
  
  
  
  

حصاره جیري که باز بو رددأ بؤن،       
. ایدفأ ده اونه جیرم نی دوسـتن      

چره امه، امی عادته، سخت کنار     «
  »نئنیم؟

 پیش بـو کـی      ˇهفت هشت سال  
 مـئن نـی بمـأ و        ˇیراناینترنت ا 

اولین بار مأ یاد دره کی بشؤبؤم و        
ایته اینترنتی کارت بهه بؤم کـی       

 شـوماره امـره وا وصـل        ˇتهران
ببؤبیم کی دؤنـین چقـدر پـول         
تلفن امأ، ولی مو او کارته کی پنج  
ساعته بو تا ثانیه آخر ایـستفاده       

گردي ایته    او زمان اینترنت  ! بؤدم
کـم  -تفریح بـو امـا بـازین کـم        

رایی، دانلـود موسـیقی و نـرم     کا
الـؤن  . افزاره مورسون نی گودیم   

امما هرچند کی قیمتؤن جیر بمـأ    
امما سرعتؤن هوتؤره و خـدمات      

چره اي همه ساله    «. نی بهتر نوبؤ  
ــؤن    ــت تک ــی اینترن ــسی ام پ

  »نخؤرده؟
  
  
  
  
  

  

أمی زندگی عالمت سوالون
  امین ثنایی مقدم
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یـــاد بـــاد او 
روزانی کی  بی    
ــیچ  هــــــ

اي،   حسابگري
هرکــاري کــی 

ــه ــادأ  أم ره ش
  .کودي انجام دأییم

یاد باد او روزانی کـی  خودمـان         
اي امـی سـر     بوئیم و هـیچ الیـه     
ره اوجور کی     فانکشه بیم کی أمه   

یاد باد او روزانی     . نیئیم نشان بده  
یاد باد  . ن واقعی بو  ٰ  کی امی خنده  

 روزانی کـی همـه جـا و همـه        او
  .وخت شاد بیم

 ˇیاد باد او روزانی کی ایتـا طفـل     
منستأن غم و چاچولبـازي جـی       

  .آزاد بیم
   ریاضیˇ سوم-پاییز

یعنی چی تأنـه    !  صدا ˇایتا مهیب 
! ببه؟ باران؟ نه، باران چیسه بـرأ      

  !سیل بو
 چـوم،   ˇ جوفت شـیطان   30هسأ  

ــی ــا  کــی ب گــب همــدیگره نیگ
ـ        ه فکـر   کودیدي و سر و تـه ایت

  ... میان چرخسیˇ ذهنˇأشأن
  دفایی ایته چوم  اي! چی دینی

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 ˇ میان بشوییم حیـاط    ˇهم زئن   به

 ˇ زنـگ  ˇمیان و چـون ده اواخـر      
ــسم     ــه آدام ــو،  ایت ــریح ب تف

 سر، کـی صـدا   ˇبچسبانئیم زنگ 
 ˇ میـان، او سـیل     ˇحیاط! نوخوره

 خاصـی نوکـوده     ˇجیر، شاید کار  
  گرخانه کار شـعر   ˇبیم و أمی پیل   

ــران   ــی دبیـ ــص و أمـ  ˇو رقـ
ــه ــودن   تیکک ــد ک ــه تقلی کالمان

اممـا هـأ معمـولی      ! ببؤسته بـی  
ی شاد ببؤستیم و      ˇکاران  أمره کلْ

 خنـده    جـی  ˇ تان ˇاو زمات دیل  
  .کودیم

ایته نیم ساعت کی ببؤست، ناظم      
و مدیر بأموئیـد أمـی سـروقت،        

 امـره بگوفتیـد بیـشید       ˇتهدید
امأنم کی هرکـی    ... کالس، وگرنه 

ـ     ˇ الکـؤن ˇؤ بـو، گـول   ایته جا ول
 ˇکون الکـؤن   منستأن،حرف گوش 

ــشوییم   ــشتیم ب ــستأن ویری من
  . میانˇکالس

أمی سرمچه و دسـت     !! چی دینی 
 چرنـده، چلـم أمـی       ˇو پا خیس  

  !شلوارانه دوچوکسته بو
امی روپوش و مقنعـه و جورابانـه    

   سر کی ˇدر بأوردیم بناییم شوفاژ
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ــه ــکأ ب ــان . خوش ــاعت، زب او س
می دبیر مرد بو، أمأنم     دأشتیم و ا  

چون بـا حجـاب بدأشـته بـیم،         
بشوئیم امی کاپشنانه دوکودیم و     

آقاي !  کوالهه بنأییم امی سرˇاونه
زاده، ایبچــه أمــی ســر و  رئــیس

یه کی نیگا بکـود بـه خنـده           کله
بزه، ایبچه پنجـره      توم  تام. دکفت

البداهه  جی بیرونه فندرسته و فی   
  :أ شعره بگوفت

  د بوکونمخوداوندا بشم فریا
   ره داد بوکونمˇهمه عالم

  بگم فرزانگان نامهربانید
  همه دیوانه مجنون رهروانید

 میان، همش جیغ و همش      ˇکالس
  قیل و همش داد
   آخر جی بؤنیادٰکَنید أ مدرسه

   سرمچه گیل و لباس خاكˇاشن
اما ایتا دیـل داریـد مـی جیـب          

  ! پاكˇمنستان پاك
 ر پـر  ˇچقد می دیـل او لحظـات     

  ...کشه
  
  

... بوروزگارانیخؤب 
   پارساپریسا
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ــضی  بعـــ
ــه  ˇٰن جوملـ

مـئن شــک  
 ˇگودن، کفر 
ــی ام  جـــ

نی که داغأ گـوده     ٰ جومله! جؤرتره
ته   ، یک ٰامه پیشؤنی سر بنویشته   

هنـر  « جی، اینه گه     ˇٰن اي جومله 
، اگـه   »نزد ایرانیان اسـت وبـس     

 نیگا بکونی، بخاله   ٰهیتو اي جومله  
فرهنگ نزد ایرانیـان    «تأ خا بگو    
ي   هئنی که هم    ، ایرانی »است وبس 

فارس، کـورد،   : اقوامه شامل بنن  
  ...تورك، لر، عرب، بلوچ و

اما دؤنی چی وقته که اینی فقـط        
 مئن  ˇتی سره یک تیئن فضوالت    

چه ندي، دؤنـی      دگوده بی و هیچ   
!  نابه بینی؟  ˇکی تینی اي فرهنگ   

وقتی که اي با فرهنـگ و تمـدن     
تـه جـوك    ئن، تا خأنن یک   ایرانی

 تعریف بکونن، ربطم اگه نـداري،     
ته   گونن یک رو یکته تورکه، یک     

بعد خوشـؤنه   ... ته لر   رشتی، یک 
طورم نیه که فقط      جوکه گونن، اي  

فارسؤن ایتؤ ببـون، گـیلکم خـأ        
  جوك بگون هیتوره، تورکؤن و 

  
  

  
  
  
    

  
  

لورؤن و کوردؤنم هیتورن، گاهی     
  !ام مسخره کؤنن خوشؤن

وقتی اعتراض کؤنی، گونن بابا اي      
 امـه   یه، خالی جوکه،    فقط شوخی 

زندگی مـئن ایتـو فکـر و عمـل        
ولی مو مننئم باور بکونم     !  نکونیم

کسی که ایتو تفریح کونه، وقتـی     
تـه از اي      واقعی زندگی مئن یک   
 تـصویر   ˇآدمؤنه بینـه، او جـوك     

 مئن نأي، باعث نبـون   ˇ ذهن ˇاین
 ˇکی خودشه جؤر بدؤنی، طـرف      

اخه اگـه تـو   . مقابله تحقیر بکونه 
ـ        أ ایتؤ قدرت دأنـی کـه فراموش

 ˇآدم! کونی، خؤ از اول تـام بـزن    
 مئن، تورك و  ˇمورسون تی جوك  

یکته مـردأي   : جا، بگو ... رشتی و 
  .شؤ دبو

 اي  ˇولی کیه کـی نـدؤنی، اکثـر       
ن، ٰ جوکؤن و ایشؤن تعریف کننده    

فقط خأنن تحقیر بکونن و بگـون       
جؤرتر دونسنی کـه    . مو جؤرترم 

باعث بنه وقتـی تهرؤنـی شـنه        
 گیلک  جایی، خوشه خودا بدؤنی،   

   مئن، ˇخو استان
یــه  اگـه رشـتی ببــون، الجـؤنی   

  یه، خوشه  بکوبی، اگه الجؤنی
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 جی جؤرتر بینی، اگه     ˇکس  هممه
 ˇئن  اي   تورك ببون، ارومیه   ˇتبریز

همره دعوا بداري و فارسؤهن خو      
  .دشمن بینی

 ˇچی اي بیچاره مـردوم   دؤنم همه 
 تقـصیر   ˇتقصیرنیه، دؤنـم اصـل    

ـ         کی ه عـادي   شـه، ولـی مـو این
ئبـه ننویـشته درم، هـی         مردوم

ئـن،    ئبه، تهرؤنی    زاکؤن ˇدانشگاه
کوردؤن، تورکؤن، گیلکؤن و همه     

  ...وهمه
دؤنین کسی کـه ایتـؤ دیگریـه        
ته  تحقیر کؤنه، کسی که مننه یک

جوك بی تحقیر تعریـف بکـونی،    
ي پالکـأ جـی      کسی کـه شـماره    

قضاوت کؤنه، کسی که مردومـه      
 لهجـه جـی     ˇنشناخته، ایـشؤن  

 ˇزمینه چاکؤنـه، اون     ئبه پیش   اون
 مئن خأ شـک گـودن،       ˇفرهنگ

اننِی امه سره جؤرا گیریم، بـو از        
  ...!امی صورته

  87 الجون  بهمن

  خفه بودریم
  رضا خباز
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خسته ببام بس   
ــه دور و  کــه م

 آدمونا، مـه    ˇبر
دانشجویونا، مه  
دوستانه بگوتم  

 ˇکه شمه وقت  
خسته ببام بس کـه    . قدرا بدونین 

چندي . بگوتم چندي حرف زنین   
  چره هیچ کاري نکونین؟ . غر زنین

. نگوذارن  . همش گوئن نبو، نشاي   
وختـی آپرســم چـه بکــوردین؟   

  .  کوچهˇخوشؤنا زنن علی چپ
درس خان بخؤنن ایشؤنا فلسفی     

کار خان بکونن هـیچ     . یأس گیره 
اگـه بخـان کـار      . (چی بلد نـین   

  !)بکونن
چی   شعار دن امه دانشگائون هیچ    

. قبـول ! بخا. نداره امنا  یاد بده    
خودتؤن چی بکـوردین؟ ایـشونأ      

.  جا نومیـام   ˇگوئوم مو عصر حجر   
 ساله بـام اینترنـت      18مو وختی   

میل ـام ای ـاله ب ـس 20 .شتمأدـن
شوما یه پله  که نه،      ! داشتوم فقط 

  ا مه جا جلوترین، یعنی با ـد تـص
  دن ـقط بلـنم فـوی. جلوتر ببین

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  حتا !  میونYahoo 360بشون 
ــان ــینزب خــان بگــوئن ! م بلــد ن

Fashionگوئن  فشیون   !!  
 دوربینـؤن  منـا      ˇ موبایل ˇایشون
حتا ندؤنن پیکسل چیه    . بکوشته

 ˇ دوربـین  ˇکه پز دن امه موبایـل     
  . مگا پیکسله6کیفیت 

حتا نخـان یـاد بگیـرین چتـري        
 ˇایـشؤن .  کادرا دبـستن   ˇعکس

  ...تفریح ببیه بلوتوث بازي
که بدتر از اوشؤن، مه دوستونؤن       
! ن اهــل قلــم و کتــاب و مطالعــه

اگه مه پـیال    !)  قسم ˇ سر ˇاوشن(
خؤنه میؤن، اگه مـه   آقا شیه قهوه 

بابا تاکـسی میـؤن حـرف زنـه،         
 میـؤن،   ˇشاپ  ایشؤن شون کافی  

سیگار کشن، ژست گیرن و نطق      
. کونن یـا  حـداکثر چـت کـونن         

خوشؤنا زحمـت نـدن یـه چـی         
  که چار نفر . بینویسن مستند ببو

ویشتر یاد بگیرن، که که . خؤننـب
  ... ویشتر یاد بیگیریم

خسته ببام بس که بدیم ایـشون       
  بعضی . خؤنن و عمل نوکونن

  نم ـوقتؤن منا برق گیره وختی وی
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ه ـ دزدؤنی هستن کˇایشؤن عین
  !  امرا شون دزديˇچراغ

خسته ببام بس که بگوتم نوشتن      
شما با  یـاد     . فقط استعداد نخاي  

ایـن  . ینویـسین بیگرین چتري ب  
همــه موضــوع نــاي  کــه شــاي 

ــون ــسازین ˇاوش ــیلم ب ــا  ف .  ج
ــسین  ــتان بینوی ــق . داس تحقی

چره همش مصرف کننده    . بکونین
ــم ــه   . ای ــس ک ــام ب ــسته بب خ

مـه دل   ! بشنوستوم کو امکانـات   
خاي ایشؤنا خفا بکونم کـه فقـط       

  ! غر زنن
لــومپنی ببیــه . مــه جوابــا نــدن

مه رعایتا بوکونن   .  افتخار ˇایشون
پ نگاه کـونن و هـر چـه         چپ چ 

 میـؤن منـا     ˇ دل ˇبلدن خوشـؤن  
پسرأکؤن یا سیگار کـشن     . گوئن

ــا خــوابن ــالگ ! ی کلئکــاکؤن وب
 وبـالگ  ˇاوشؤن! نویسن یا خوابن  
  ! هم روزنوشته

... خسته ببام از این شفاهی مردم     
چـه  . نـشاي . همش گـوئیم نبـو    
چــه غلطــی . غلطــی بوکــوردین

  بوکوردیم؟
  
  
  

  سیگار، وبالگ، الال
  سمیرا بزرگی
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 خیلی بده کـه   
ــودش  ˇآدم خ
ــاري زوان  ˇمـ

جا، هچین ایتا   
ي مهـم     خاطره

بداره و شایدم   
ــا   خیلــی خــوب ببــه کــه او ایت

 اونی افتخار ˇي خب، باعث    خاطره
  .ببه

ي امـی     مدرسه که ایسأبیم همـه    
مــاري زوان گــب زئــن، یــا     

بازي ره بو یـا خاسـتیمی      مسخره
م    یه دس تاودیم تا ان      کسی که دو

 ره  دبیرستان بؤم کی ایتا برنامـه     
برنامـه ره ایتـا     . بشؤ بوم تهـران   

 ˇمحللـــی لبـــاس، گـــیالن  
 شینه دکوده بـوم،     ˇکوهیستانان

 او روز، صـوب،     ˇقرار بـو فـرداي    
 ˇبایه و امـن خودمـان     » خاتمی«

  .یه اجرا بکونیم برنامه
» عموزاده خلیلـی  « قبلش   ˇشب

  بگوفته تی لباس خیلی قشنگه و 
  
  

  
  
  
  
  
    
  
  
  

  

 جؤر و ایتـا  ˇ»سن«واستی بیشی  
 مره گب ˇ کلمه تی ماري زوانچن

 ˇمــنم کــی او موقــع االن. بزنــی
  منستن 
 جـا   ˇچـی مـی مـاري زوان        هیچ

  نانستیم، 
بگوفتم چی بوکونم، چی نوکونم،      
چــی خــاکی مــی ســر دکــونم، 

یی تصمیم بیگیفتم ایتـا       دفعه  اي
شعرا که می پئر همیـشه وقتـی        
هنوز رشت زندگی نکودیم و بـه       

 شهر خاندي، اوجـور     ˇیاد خودش 
بـاالخره او   . ه می یاد دبو بخانم    ک

روز فرسه و من مـی شـعرا کـه           
چند بیتی ویشتر مـره یـاد نبـو         

ی زاکان ایستیقبال    بخاندم و کلّ
بکودید و منم خوشحال بؤم کـی       

ــی  ــوام ایران ــایر اق ــداقل س  ˇح
منستن ایتـا کـاري او برنامـه ره       

مراسیم کـه تومامـأ     . بوکوده بوم 
، »هـهؤتل الل «بؤسته وگردستیم   

  ی ایستراحت بکودیم ـچه کـپای
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

بیدم ایتا جه زاکان ایجگره مـره       
زاکـان تلویزونـه    : بامو و بگوفتـه   

روشنأ کونید شـمره نـشان دأن       
دره، هو شلوغ پلوغی میان وقتی      

 بیگیفته بیدئم مره    CNNشبکه  
  نشان دأن 

  :دره، در حالی که خاندن دبوم
  هیزاران کی بیگم، وا بیدینی 

  هدریاکنار
واسی حیس بوکونی، بـی غـل و        

  غش، 
   بهارهˇبوي

واسی دیل فگیري، دیل فـدهی،      
  بنفشه امره

واسی حیس بوکـونی، کوهـان و       
   زارهˇدشت و سبز

 ˇهر جاي کی بیشیم باز هأ گیالن      
  هالکیم

 ˇ دونیا امن هأ خاكˇبیشیم او سر
  ...زاکیم

  

به یاد او روزان
 سحر اخوان کاظم زاده



 ١٠

  
  
  
  
  
  
  

  

ــاگلف، آدم  گـ
 ˇخو ارتباطات 

مئن که بـاخی    
 همــأ ˇآدمــؤن

ــه،  دأنــــــ
جوري دکئنه که ندؤنه چی وا        یک

 زوان، کسنه   ˇنه که کسن  . بکونی
می منظور او زمته    ! حالی نبون، نه  

ته چـی     که هر دوتته دؤنن اویک    
یا فهمـنن و    ! گوته دره و نفهمنن   

  .ندؤنن
)1(  

 ˇ قطـار  ˇتئران-مأ یاد دره، اهواز   
 همـأ   ˇمی رفئق . مئن نیشته بؤم  

.  پیللـه ببـؤره    ˇ مـئن  ˇکه کـرج  
دبـیم تئـران و قـرار بـو      وگرسه  

تئران، کسنأ جی سیوا ببـیم و او        
بشون کرج و منأ نی وگردم مـی        

  .شهر
 نزدیکی، می رفئق بمأ می      ˇ»قم«

 راهرو ایسأ بوم و     ˇکه واگؤن -ور  
:  و بوتـه -بیرینه پیراسـته دبـوم    

  » بینی؟ ها رو می این ناهمواري«
شوق و  .  کولؤنه گوت  ˇ بیابؤن ˇقم
دبو که   همأ مئبه توضیح دأ      ˇذوق
 خـاك چـی جنـسی       ˇکولؤن اي

  هیسه مو . ایسسه و چنی قشنگن

  
  
  
  
  
  
  

هرچـی نیگـا کـؤنم، هرچــی اي    
 جیر و جؤره چوم تؤدئنم،      ˇبیابؤن

نفهمنم اي بی آب و علف صارایی      
هیتؤ گـه مـی اداش      ! کؤره جالبه 

مئبه توضـیح دأ دبـو، مـو مـی          
 شوروم دبو کوهؤنـه یـاد       ˇگیلؤن

ا،  صـد  ˇ تعریفؤن ˇاون. ارده دبوم 
  ! سرˇ تصویرˇبنأ بؤم می گیلؤن

 ˇشمه سره درد نـأرم، تـا خـود        
 ˇام تـا خـود      تئرؤن، تئرؤنأ جـی   

لوشان، می فیکر و ذکر اي بو گه        
. کئنه خـأن مـی تـصویره بیـنم        

 ˇقم! ري: گاگلفم مئبه فیکر گودم   
لؤشـانه  ! بیابؤنؤن، چی دأنه مگه؟   

تـه پیچـه رددأ      که فارسئم و یک   
ـ   -گودم و کم   ه کمی زیتـون دارؤن

. گه بدئم، بداري می جؤن وؤج بمأ
چن سال پیش بو، شهریور ما،      )2(
. وشؤ بوم دانـشگا، کـار داشـتم     ب

  تازه 
 پئــرؤن و ˇدانــشجؤن، خوشــؤن

. ئبـه   نامˇ همأ بمأ بؤن ثبت    ˇمارؤن
ته پئر و پسرأ نی ایـسأ بـون        یک

 رخت و لیواس کَویري    ˇکه ایشؤن 
یعنـی  .  شی بوˇ آدمؤن ˇاؤستانؤن

او روز، امـه    . مو ایتؤ فیکر گـودم    
  یی اوتوبوس داخلی رافا  ته هممه

  
  
  
  
  
  

  
اونم . ایسأ بیم و وارؤن وارسه دبو     

او جور گه گیلکـؤن     ! چی وارشی 
اوجور .  وارش ˇشهریور ماه . دؤنن

گه بخاله خأن زمـین و زمؤنـه اؤ         
هرگی مأ یـادأ نـشنه گـه        . ببري

 پئر چوتؤ خـو دؤر و وره        ˇزأکئک
نیگا گود گه زمین و آسمؤنأ جـی        

ــه دره ــردأك ! آب وارسـ پیرمـ
جا چنـد     آقا این «: وگرسه مأ بوته  

مـو  » بـاره؟  ماه در سال بارون می  
تقـریبن مـاه    «:  جی بـوتم   ٰخنده

تـرین    کـم . بدون بارندگی نداریم  
  »!بارندگی تو تابستونه

ــردأك .  چوشــم خــأس وؤزيˇم
جور خو ریکأکه نیگا گود گـه        یک

پـسر، مـرض    «: بخاله گوتـه دره   
ه بــودي داشــتی، انتخــاب رشــت

  »! دانشگا؟ˇگیالن
  

  دؤ واوین
  پور امین حسن
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  ترانه بهز امی دیل پور...بازم گمه، واگردمه، 
  بگوبشتؤ، فرامرز دعایی همره

  
  
  
  

   باعث  یـی چه چیزایـخودتؤن بأ بودؤنین ک
   مئنˇ گیالن  راي و هدف،ˇ کی موسیقی بوبؤ

  .ی گومأ ب
  
  

زمؤنه مئن که اگه خأنی دشکسنأ جی جؤن به در ببري، خأ میز -اي دوره! دنشکسهپیرأ بؤ، بشکسه، اما . یه فرامرز دعایی، هنوز هو فرامرز دعایی
.  جیر بأرنٰکاري، فقر، اعتیاد، هیتته نتؤنسن اي خاننده بی . باله دچکسهˇدارؤن نامه دیواره فچکی، فرامرز، خو خانواده و خو دوس و امضا و بخش

فرامرز دعایی بمأ، بمأ، بمأ، تا .  مئن درهˇ ذهنˇن مردومٰ  ترانهˇهنوز این. دره مئن ˇ ضبطˇ ماشینˇ صدا مردومˇچون هنوزم کی هنوزه این
. زاکی جان زندگیه. قراریه زاکی جان بی. زاکی جان نماده. تجسمه«:  برأر، کیومرث دعاییˇاي که به قول فرامرز ترانه. »زاکی جان«فارسه به 

  .ٰ»زاکی جان فرامرز دعایی اتوبیوگرافی و شناسنامه
  

قی بحثه یکه موس  قبل از این●
وارد ببیم، یکته سوال دأنم و اونم 

که شمه تئاترم  اینه که مثل این
  دوروسسه؟. کار گودین

خودمؤن . او موقع تئاترم کار گودیم. بله
. خودمؤن کارگردانی گودیم. نیویشتیم

او . نشا مئنˇهی لشت. خودمؤن بازي گودیم
. موقع مو کالس شیش یا هفت ایسأ بؤم

.  نمایشنامه مئنأ نی بازي گودمˇگراندی
  .کالس هشت کی بؤم ده بوشؤم رادیو گیالن

 چیزي که امئبه جالبه اینه که ●
 ˇته، هونر  دعایی خانواده، هممه

چوتؤره؟ اي . مئن دس دأنن
  !قضیه نکونی موروثی ببون

  ولی .  معدنهˇنشا هونرˇکه خؤب لشت اول این
   مئن و ˇز او جایی کی می پئر هونرا

  

  
 مئن دس داشتی، ˇسیقی ایرانی ردیفؤنوم

امنم به تبعیت جی امی آقاجان اي کاره 
  .شورو بگودیم

لی ● شأنه گوتن کی شمه او 
  اوستاد، شمه پئر بو؟

  .شی، می پئر بو اولی اوستاد می. بله. بله
 اولین آهنگی که ضبط بودین، ●

   مئن بو؟ˇهو رادیو گیالن
چی او زمان چون مو سن قانونی ناشتم، هر

. سعی گودیم بوخؤنم، مرأ والنشتید بوخؤنم
مو هشت ته .  ره شعر گوتمˇنٰ دیگر خؤننده

     .فارسی ترانه خانم نادره ره چاگودم

. آقاي پوررضا ره شعر و آهنگ چاگودم
 ره شعر و آهنگ چاکودم و ˇ نسترنˇخانوم

خودم چون هنوز سن قانونی ناشتم، 
  .والنشتید کی بوخؤنم

  
  

  
ه آهنگی  شمره یاد دره کی چ●

   به چاکوده بین؟ˇآقاي پوررضاي
گولی «اي بو به نام  ایته آهنگ و ترانه. بله
ایته دوصدایی ترانه هم چاکوده بؤم . »جان

 نسترن بخؤنده ˇکه آقاي پوررضا و خانوم
  .بؤن
  جانه خودتؤنم بخؤندین؟  گولی●
. او گولی جان با اي گولی جان فرق کونه! نه

ضبط بودم، می اولین آهنگ و ترانه کی 
شی بو و  بو که شعر و آهنگ می» شکایت«

  .آقاي ویسانلو تنظیم بگوده بو
 أمره می کاره رادیو مئن شورو ˇ هی آهنگ

عجب :  ترانه ایتؤ شورو بهˇکی این. بوگودم
 بوخؤندم، 1347اي آهنگه سال. وفا بی تو بی

  .شونزه سالگی مئن
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 همأ آشنا ˇ چوتؤ رادیو گیالن●
ره؟ چوتؤ اؤره ببؤین و بوشؤین اؤ
  موعرفی ببؤین؟

مو . کاره بو او زمان آقاي ویسانلو رادیو همه
 رادیو بؤم، ˇ خوبˇچون ایته از شنوندگان

ایته نامه بنویشتم آقاي ویسانلو ره کی من 
صداي خوشی دارمه، دوس دارمه برنامه اجرا 
بکونم و خیلی آرزومندم کی ترانه اجرا بکونم 

 ره ˇو می جوابآقاي ویسانل. و از اي حرفؤن
ایته نامه بنویشته، کی او زمان مو کالس 

رادیو «: نامه بنویشته بو کی. هشت ایسأ بوم
. رادیو متعلق به شماست. ي مردم است خانه

شما اگر صداي خوشی دارید، در یکی از 
روزهاي فرد هفته  بیایید به رادیو که صداي 

مونم یک روز بوشؤم . »شما آزمایش شود
ه و می صدا مورد تایید قرار  صدا رˇآزمایش

 جی مو شورو به خؤندن ˇبیته و او روز
  . بوگودم

 شمره یاد دره که شونزه ●
ته  ، چن 57سالگی جی تا سال

ترانه بخؤندین و ضبط بودین؟ 
   مئن بو؟ˇهمه رادیو گیالن

همه رادیو گیالن بؤن و بعد تلویزیون بمأ و 
او زمان .  تلویزیونˇبوبؤ گیالن و مازندران

 بخؤنم ٰترانه» تی ناز مره بایه«ی مو خأستم ک
 تلویزیون افتتاح بوبؤ ˇتازه گیالن و مازندران

که مو رادیو مئن )  1352اردیبهشت(بو 
  .تمرین بوگودم و تلویزیون اجرا بوگودم

بختره کی از تی نظر (» تنها«می دومی ترانه 
ترانه » توفانیه دریا«بو و سومی، ...) دورأ بوم

 مئن اجرا بوگودم و هم ˇیالنبو که هم گ
 أمرأ ˇ مئن ایته پیله اورکسترˇتئران. تئران

 مئن خیلی تعریف ˇنٰ اجرا بوبؤ و روزنامه
 ره، گلشن زار، ناصر ˇاي آهنگ. بوگودن

زرآبادي، حسن لشکري، بیداریان، حسین 
 مئن نوازنده ˇصمدي، ایشؤن همه او آهنگ

  . بوبؤ بی48 زمان با سالˇاي آهنگ. بؤن
  ن، کی شی بو؟ٰ مه ترانه ش●

 ˇفقط ایته ترانه شیون.  جی بوˇهمه خودم
. شی بو کی خیلی دوس داشتی مو بوخؤنم

آخرین آهنگی که مو قبل از انقالب، 
هچین (» فدایی« مئن بخؤندم، ˇتلویزیون

 شعر شیون ˇبو که این...) تره فدا نوکون
بقیه .  سر آهنگ بنأمˇفومنی شی بو که اون

 ˇه اتفاق، شعر و آهنگ خودمآهنگؤن، اکثر ب
ترانه نی، دوتته بیت » مهربان ببو«. شی بو
  .شی  شینه و باقی میˇشیون
 مئن، آقاي علیزاده، آقاي ویسانلو و ˇتنظیم

یاد فروزانفر و مو با هم همکاري  مرحوم زنده
  .گودیم و آهنگؤنه تنظیم گودیم

 سر، ˇ ضبطˇ او زمان آهنگؤن●
خؤنی و تا نوازنده بزنی و خاننده ب

اي ضبط ببون، معمولن چنی 
ته آهنگ آماده  طول کشی تا یک

  ببون؟
  .اگر اشتبا نوگوده بی، پنج یا شیش دئقه

ته   یعنی پنج دئقه مئن یک●
  آهنگ ضبط گودین؟

ن خیلی هم ٰ اگه نوازنده. مو اي بار خؤندم
تقاضا گودید کی آقا مو أیأ بد بزئم یا از نوت 

ن، مو قبول خارجأ بؤم، یه بار دیگر بوخؤ
ي می احساس  مو اي بار با هممه. نوگودیم

مزه  دوبار خؤندن بی. خؤندم و هو جالب بو
بعضی اوقات اگر خودمم اشتبا دأشتم و . بؤي

. دئم کی تؤنم بئتر بوخؤنم، اي بار دِه خؤندم
بعضیؤن امأییدي . ولی خیلی کم پیش امأیی
یا . اشتبا گودید. دو ساعت طول دأییدي

  .ا گودي یا موزیک اشتبا گوديخؤننده اشتب
   خودتؤنم ساز زئین؟●

. ضرب زأم. مو خودم یک زمانی سنتور زأم
 ˇاو زمان گیالن. ولی در اصل ویولؤن زأم

مئن مقام بأرده بؤم و بوشؤ بوم اردوي رامسر 
 مئن چهارم ˇنوازي مئن، ایران و اویه ویلؤن

که خؤننده ببم بعضی  قبل از این. بوبؤم
  .ره ویولؤن زأم ˇنٰ خؤننده

 آقاي دعایی، امه بشتؤسیم که ●
نشا تیم ˇاو زمان، شمه لشت

لین کاپیتان بینˇفوتبال مئن، او  .
  دوروسسه؟

نشا فوتباله ˇمو لشت.  بو فیکر کؤنم48سال 
 جی بمأ بید، بدئم ˇدو نفر تئران. بنا بنأم

.  جی یاد بیگیرمˇبوشؤم ایشؤن. توپ زأرد
پا ! گیدي فوتبالاینه : اي چیسه؟ بوتن: بوتم

اینه . اینه گیدي هند. أمره بازي کونیدي
خالصه یاد بیتم ... گیدي گل، اینه گیدي هِد

نشا  و جاغاالنه جومأ گودم و کم کم لشت
  .مئن فوتبال رایجأ بؤ

ي  دهه.  وگردیم به موسیقی●
 ده 52 و 51پنجا، مخصوصن سال
او زمت، ده . شمه معروف ببؤ بین

ی مئن چی کسؤنی گیلکی موسیق
  کار گودن؟

کاره هو تئران . مسعودي تئران کار گودي
یاد  زنده. اجرا گودي و گیالن پخش گودي

یم  احمد عاشورپور و بانو شمس و جفرودي
 مئن، مو به اتفاق فریدون ˇگیالن. تهران

-بعدن کم. پوررضا و زیباکناري کار گودیم
کم محمد عذرخواه بمأ، تورج بمأ، رمضانی و 

کم -بعدن کم. م نسترن بمأدمهربان و خانو
ام دو سوتته ترانه  نوذر انشایی. انگیز بمأ روح

  .ایشؤن همه گیلکی کار گودید. بوخؤنده
 ˇ آقاي دعایی، او موقع مردوم●

 رابطه ˇبرخورد چوتؤ  بو؟ اوشؤن
   همره چوتؤ بو؟ˇشمه آهنگؤن

. هونردوست بید. او زمان همه بااحساس بید
ون گرفتاري االنم هونردوست ایسأ، ولی چ

بعضی وختؤن مره . زیاده، کمتر بروز دئیدي
مره بغأل .  شوق فوکودیدˇدئیدي، اشک

ئن گوتید فقط ایته آرزو  یا بعضی. گودید
  .یه بیدینم داشتم که ایته روز فرامرز دعایی

  ام دأنین؟  فارسیˇ شمه کار●
مو گیالنی بؤم و دوس داشتم می . نه

یته فقط ا. فرهنگ و اصالته حفظ بوکونم
  .»پیغام«آهنگ دوزبانه بوخؤندم به اسم 

   چی ببؤ کی دوزبانه بخؤندین؟●
او زمان آقاي زیباکناري دوزبانه کارؤنه 

یک احساسی مره دس بدأ کی منم . خؤندي
  .ایته کار دوزبانه چاکونم و بخؤنم

اي . ام کار قشنگی در بمأ  خئلی●
آهنگ هنوزم که هنوزه طرفدار 

 ترانه ˇخشجالبه که هر دو ب. دأنه
اول آهنگه . به هم خیلی نزدیکن
  چاگودین یا اول شعره؟
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آخرین آهنگی که مو قبل از انقالب، 
» فدایی« مئن بخؤندم، ˇتلویزیون

 ˇبو که این...) هچین تره فدا نوکون(
  شعر شیون فومنی شی بو

  
  
  
  
    

  
  دوبیت  زمان چاکونم مو آهنگ و شعره هم

  . وبیت پیش شمد
اجه به بعضی از شمه  بد نیه ر●

 ˇآهنگؤن گب بزنیم که اوشؤن
 ˇمثلن هی آهنگ. ماجرا چی بو

اي آهنگ و . »بیه مره یاري بدن«
  ترانه چوتؤ به وجود بمأ؟

 ˇاي آهنگ ایته قبل از می آخري آهنگ
آخري فدایی بو، اي قبل از . قبل از انقالب بو

مو از کسی تقاضایی دأشتیم که به . اون بو
 جی بخأستم که ˇگ اونزبان شعر و آهن

  .بأیی مره کومک بوکونی
   به نتیجه هم برسه؟●
  .بله
ترانه چی؟ بین می » فاصله «●

کی خأن آذر ماه . اسم و تی اسم
چی اتفاقی .  شی ببون 1354سال

  باعث ببؤ که اي آهنگه بخؤنین؟
اي آهنگ هزار جور . زندگی سراسر اتفاقه

می منظور . تعبیر و تفسیر تؤنه بداره
ي ایته انسان با  فاصله. ي طبقاتی بو هفاصل

کی ایته انسان ارباب بو و .  دیگرˇایته انسان

. دار بو و ایته کارگر ایته پول. اویته انسان گدا
  . به اي صورت نشؤن بدأمٰمو بمأم اي فاصله

تو خیال کونی « آهنگ ●
هاي  ئبه زمینه ام خوش »کیسی

 13اي آهنگ،. اجتماعی دأنه
 بد نیه راجه .شه 1355فروردین 

  .به اونم توضیح بدین
 میان داریوش یک چیزایی ˇاو زمان تئران

مو . مونم أیأ یک چیزایی مره خؤندم. خؤندي
او زمان تحت تاثیر اردالن سرفراز و شهیار 
قنبري و جنتی عطایی شعرؤن، بوتم که اي 

  .جور شعرؤنم بوخؤنم
 تاهیسه ببؤ که به موناسبت ●

 و خاصی و باعجله شمره بگون
 واسی آهنگ ˇشمه او سفارش

  چاکونین و بخؤنین؟
 ˇ بهاره الکؤي، موقعˇفصل«اونم . یک بار

چون او روز عید بو، .  آهنگˇ»کاره الکؤي
  .ي بوخؤن  ترانهˇمره بوتن ایته شاد

چی؟ چوتؤ ببؤ کی اونه » نامه «●
  بخؤندین؟

یک نفره قول بدأ .  ماجرا جالبهˇاي آهنگ
 سر نیشته ˇاهارن. بوم شعر و آهنگ چاکونم

بؤم کی می زنأك بوته او یارویی که خأستی 
: بوته.  ره شعر و آهنگ چاکونی أمأرِهˇاون

  !حتا یک کلمه: ره؟ بوتمˇشعر چاگودي اون
او روز ناهار ! بفرما: کاغذ و قلمه ویتم و بوتم

یه  تا سفره. قاتوق داشتیم با کولی شور باقله
بوخوره بنید، غذایه چاکونید و او یارو غذایه 
  .تمنأ کونه، شعر و آهنگ آماده بوبؤ

.  رهˇنفر دیگر  مو چاگوده بؤم اي ٰنامه ترانه
 ˇتلویزیون. خوب در نأمو. بد بوخؤنده، نوبؤ

مئن مره بوتن آقا اون بخؤنده، نوبؤ، اون 
بوتم آقا اي شعر . بوخؤنده، نوبؤ، تو بوخؤن

. مو چاکودم دیگرؤن بوخؤند. مره کوچیکه
تئران بخؤندم، بمأم گیالن . مره خوب نیه
بوتم کی اي آهنگه تا اطالع . مره خوش نأمو

ثانوي و تا زمانی که مو نخأستم پخش 
.  مئن بمؤنسته پخش نوبؤˇآرشیو. نوکونید

زاکی جانه کی بوخؤندم و سرصدا بوبؤ کی 
فرامرز دعایی تازه ترانه بوخؤنده، نؤنم کو 

 جی بیرون ˇخورده اینم آرشیو شیرپاك
  . أمره تکثیر بوگودهˇ زاکی جانفاکشه و
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 ˇ قبل از انقالب، سانسور●
  رو ببؤین؟ ام روبه همره

تو خیال کونی «ي پادشا بو،  ایته کلمه
. ترانه مئن که بوتن اینه حذفأ کون» کیسی

بعد از اون سعی بوگودم . مونم چاگودم ارباب
  . در حدي شعر بوگؤم کی بوتؤنم بوخؤنم

از کم فارسیم به بعد - ده کم●
 به بعد ده شمه 57سال. انقالب

خأنیم . فعالیت موسیقی قطعأ بؤ
که چه  برسیم به او روزؤن و این

  اتفاقاتی دکته؟
 ˇخوب او اوایل خیلی تندروي ببؤ حکومت 

مونم ایته پیله اشتباه کی .  جیˇطرف
گزین  دأشتیم، اي بو کی می اعتیاده جاي

 مو قبل از انقالب اعتیاد به مواد. بوگوده بوم
اگر کنار بنأ بیم، می . تریاك. مخدر دأشتم

.  مئن قرار گیتیˇ دیگرˇزندگی ایته راستاي
چون . ولی بعد از انقالب مو جایگزین بوگودم

واقعن نتؤنستیم کاري بوکونم، هرویین 
ن ٰ  که البته گوذشتهه بؤماستفاده بوکود

  .  نیه شینˇ زمان يبوگوذشته و اي گب ا
اره  چی ببؤ که موسیقی جی کن●

 شمه  57بیتین؟ بعد از بهمن
اقدام بودین که آهنگ ضبط 
بکونین و مخالفت ببؤ؟ یا 
  خودتؤن اصلن طرفش نشؤین؟

مو سکوت بوگودم و اوشؤنم می طرف . نه
بعدها بارها بمأد می دومبال اما مو . نمأییدي
 ˇچون اوشؤنه شناختم و اوشؤن. نوشؤم

  .اصوله قبول نأشتم
  قبل از انقالب شمه منبع●

  درآمد از موسیقی بو؟
مو همش دوس دأشتیم، موسیقی می کار 

اما چون دیپلم ردي دأشتیم، . دوم بیبی
دوس نأشتیم کاري بوکونم کی در شأن من 

تؤنسم کار خیلی خوب بوکونم، اما به . نیبی
. خاطر می دیپلم ردي خودمه عقب بکشئم

ولی می کار هو موسیقی . بعدن دیپلم فأئیتم
  .بومؤنسته

 ˇب بعد از انقالب، شرایط خو●
. یه بنأ بین دیمه واسی، موسیقی

  زندگی چوتؤ گوذشت؟
دعایی . امه خانوادگی همدیگره کشه گیریم
کیومرث . خانواده از نظر عاطفی خیلی قویه

مو کیومرث دعاییه . دعایی مره کشأ گیته
. محمد دعایی مره کشأ گیته. کشأ گیتم

من فرزاد . فرزاد دعایی مره کشأ گیته
ي  دیگره به اندازه هم. یه کشأ گیتم دعایی

  .امی توان سرپا بدأشتیم
آهنگه » زاکی جان« چی ببؤ که ●

  بخؤندین؟
قبل از انقالب فرامرز . خیلی خوالصه گم

فرامرز دعایی بو، انقالب کی بوبؤ، مو -دعایی
فرامرز - مئن دکتم، او فرامرز دعاییˇاعتیاد

فرامرز فرامرز دعایی کوي ایسأ؟ : دعایی بوبؤ
. فرامرز دعایی فالن طور. دعایی مننه خؤندن
  . فرامرز دعایی معتاد

ي  مره بوتن تو با درباره. »حویق«مو بشؤ بوم 
ساعته خأ  24 وگرنه. معتادین شعر بگی

مونم راجه به معتادین شعر . ورزش بوکونی
ولی ایته . او شعرؤن چرت و پرت بؤن. بوتم

یک . شعرم مره بوته بؤم کی زاکی جان بو
اصلن جذب . زمانی جذب اي ترانه بوبؤ بوم

  .ي زاکی جان بوبؤ بوم کلمه
 مئنم اوشؤن موناسبتی کار ˇتلویزیون

بمأد می دومبال . خأستید و مو دوس نأشتیم
کی تو با ایته آهنگ بوخؤنی، مو می زأکه 

طوري که هم می زندگی و هم . بهانه بوگودم
ره  ˇفردِه امید و هم می خانواده و می پسر

  .شعر بوتم و بوخؤندم
 آقاي دعایی، خأنم به عنوان ●

آخرین بحث شمه نظره راجه به 
  . گیلکی موسیقی بپورسمˇالؤن

چون همه تحت فرمایشات . می نظر منفیه
مو به عنوان یک خؤننده و . قرار بیتن

 موسیقی جی ˇسرا، گیلؤن آهنگساز و ترانه
 راي و ˇ مئن، موسیقیˇگیالن. راضی نیم
خودتؤن بأ بودؤنین کی چه . أ بورههدف گوم

 راي و ˇچیزایی باعث بوبؤ کی موسیقی
  . مئن گومأ بهˇهدف، گیالن

 امی ترانه چی؟ چره امی ●
   موسؤن نیه؟ˇن قدیمٰ ترانه

یعنی مو . چون سفارشی و مناسبتی ایسأن
کی خأیم شعر بوگؤم، می دس و پا 

یه، مننئم او جور کی می دیل خأیه  دوسته
  . مشعر بوگؤ

 شمه فکر کؤنین که زبان ●
 همأ ˇگیلکی اي توانه دأنه که اون

 ˇاي بوته ببی که امروز ترانه
 همأ سازگار ببون و ˇشرایط

 ˇٰن  ترانهˇشیمی سی سال پیش
  موسؤن اثر بنی؟

به . کی تی فرهنگه بداري به اي شرط . بله
کی . اي شرط کی بودؤنی مدنیت کوي نأیِه

ؤنی کویه تعلق بود. تی اصالته حفظ بوکونی
  . دأري
  :نوشت پی

.  جی تشکر کؤنیمˇفرامرز دعایی سوتته برأر
سوتته عزیز کی اگه زیته زأکؤنه الیق بدؤنن، 

کیومرث، :  رفئق دؤنیمˇخودمؤنه ایشؤن
 ˇکی اگه نبو ایشؤن. محمد و فرزاد دعایی

ده ...  رفاقتؤنˇئن، اگه نبو ایشؤن مهربؤنی
  .گوتن ندأنه

ی تشکر کؤنیم به آقاي محسن معتمدي ج
 ˇخاطر او همه اطالعات کی راجه به فرامرز

  .ن امره هدأٰ ترانه
  :توضیح

اي موصاحبه اینه وسی دوباره چاپ بوگودیم 
کی هم طرفدار زیاد دأشتی هم دو سه تته 
اشتباه اینه مئن دأره بو که أمو از أیه فرامرز 

  .دعایی جی عذرخواهی کونیم
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ــدیا« ، »گیلکــی ویکیپ
  ي گیلکانفرصتی برا
  امین ثنائی مقدم

caspiandream@gmail.com 

  
ــن    ــه از م ــسرخاله ام ک ــه پ ب

: تر است رو کردم و گفتم       کوچک
و او با تعجب    » گیلکی ویکیپدیا «

به من نگاه کرد و گفت خوب کـه         
  !چی؟

 بود، رفتـه بـودم      84اوایل پاییز   
ــه   ــاردانی ب ــام ک ــت ن ــراي ثب ب
کارشناسی که قبول شده بودم و      

ا در تهـران مهمـان      چند روزي ر  
همین طوري به سرم زد که      . بودم

دانـم    بزنم که نمی  » وب«سري به   
گیلکـی  «از کجا بـا خبـر شـدم         

. به راه افتـاده اسـت      » ویکیپدیا
ــاورم نمــی ــا  اصــالً ب شــد کــه ب

ــی در    راه ــش گیلک ــدازي بخ ان
ي اینترنتـی ویکیپـدیا       دانشنامه

موافقت شود، اما االن یک صفحه      
ـ     ود کـه  بـا      اینترنتی در برابرم ب

عنوانی درشت در آن نوشته شده   
  .گیلکی ویکیپدیا: بود
یکی از مشکالتی که در دوران      ●

  نوجوانی با آن دست به گریبان 

  
که حـاال     این. هویتی بود   بودم بی 

چرا یک انسان باید حتماً دنبـال       
این باشد که هویتش چیـست را       

دانم اما به هر حال مثل همان       نمی
شـود   ه میحالتی که انسان گرسن 

ــه غــذا دارد، احــساس  و نیــاز ب
کردم که بایـد بـدانم هـویتم          می

متأسفانه از آنجایی کـه     . چیست
هاي   تنها منابع در دسترس کتاب    

درسی بودند، به اطالعات موجود     
در آنها استناد کرده و به خصوص       
در رابطــه بــا تــاریخ بــه شــدت 
عالقمند به تاریخ ایران باسـتان      
 شــدم و حتــی کــار بــه جاهــاي

چون خوانـدن متـون       باریکی هم 
ــوط    ــادگیري خط ــتانی و ی باس

  .قدیمی کشید
باري، این جریان ادامه داشت تـا       

که وارد دانـشگاه شـدم و در      این
محیطــی دور بــا افــراد مختلــف 
برخوردم و بـا برخوردهـایی کـه     

تـر    گرفت، هرچه بیش    صورت می 
هـاي فرهنـگ      آن رنگ و لعـاب    

ایران باستانی خنده دارتر جلـوه      
هاي فرهنگـی و      کرد و تفاوت   می

  .شد اجتماعی آشکارتر می
کم کم به این موضوع پی بردم که 
بــراي یــافتن هویــت نبایــد بــه 

هـا مراجعـه      هـاي کتـاب     صفحه
کردم بلکه کافی بود کمی بـه         می

اطراف خود نگـاه کـنم تـا آن را         
که مـا زبـان، پوشـش،         این. بیابم

  خاص ... آداب و رسوم، معماري و

  
ها پارامترهایی    م، این خود را داری  

دیدم  ها را می بودند که هر روز آن
هـا،    ي این   که همه   اما غافل از این   

  .بد و خوب، هویت من هستند
کم کم از همین دریچه به تـاریخ        
خودمان پی بردم که چه موذیانه       
از برابر دیدگان ما مخفـی مانـده     

حکومــت پتــشخوارگر بــر . بــود
هـاي    سرزمین کاسپین، مقاومـت   

ــا  ــر موت ســردار دیلمــی در براب
هاي عادل شاه در    اعراب، مقاومت 

هایی   نمونه... برابر عباس صفوي و   
هـا   بایـست بـه آن   بودند که مـی  

کردم، اما مرا رهـسپار       افتخار می 
ایوان مـدائن و تخـت جمـشید        

  .کرده بودند
ــه هــر حــال مــن همیــنم  در . ب

ام کاسپین و زبان      سرزمین مادري 
آداب و لباس و تاریخ و معماري و        

خودم را دارم و با ایـن واقعیـت         
دانـم    ام که اکنون که مـی       مواجه

ــست، دارم آن را از   ــویتم چی ه
  .دهم دست می

این سرآغاز راهی شد که به سهم   
خودم و با توجه به جوان بـودن و      
در اختیــار داشــتن امکانــات   
اینترنتی، از همین دریچه بـراي       
تقویت پارامترهاي هویتم تـالش     

  .کنم
شــروع شــد، بــا همکــاري مــن 

تر از من دست      دوستانی که پیش  
  .به کار شده بودند

  

mailto:caspiandream@gmail.com
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کـه در سـطح       با توجـه بـه ایـن      

اینترنت از زبـان گیلکـی بـراي        
شـد، بـه    محاورات استفاده نمـی   

دنبال ایجاد یک تاالر گفتگـو در       
: اینترنت رفتم که حاصل آن شد      

تاالر گفتگوي نینـاکی کـه قـرار        
شده بـود در آن تنهـا بـه زبـان        

ی مطلب ارسال شود و بحث      گیلک
. ها نیز به زبان گیلکی انجام شود      

نیناکی تا حـدودي توانـست بـا        
وجود مشکالتی که براي سـایت      

ي جمـع     آمد، تجربه   به وجود می  
نویس دور هـم      شدن چند گیلکی  

در آنجا ما هـم     . را به وجود آورد   
به خط التین و هم به خط عربـی         

نوشتیم که لزوم توجه      گیلکی می 
الخــط واحــد و   رســمبــه وجــود

هاي استفاده از خط التین       سختی
امـا بـه هـر    . تر نشان داد  را بیش 

ــاکی   ــوي نین ــاالر گفتگ ــال ت ح
نتوانست شاهد فعالیـت مـداوم      
دوستان باشد و بعد از مدتی هـم    

  .حذف شد
اولین چیزهایی که از ویکیپدیا     ●

به یاد دارم مطالبی بود که بـراي        
رفتم و    یهایم از آن کش م      تحقیق

همیشه در فکر این بودم که آیـا        
توان چنین چیزي را به زبـان         می

گیلکی داشت و با توجه به ضعف       
زبان گیلکـی در اینترنـت آن را        

دانستم تـا اینکـه       امري بعید می  
روزي مطلــب زیــر را در ســایت 

  :ورگ خواندم
  

  
اي بـه نـام آقـاي         دوست نادیده 

  رستگار، که گیلکی است 
ن امریکـا،   کـرده و سـاک      تحصیل

دست به کاري ارزشمند زده کـه       
اش در گرو همکـاري سـایر       ادامه

گیلکان دنیاي مجـازي اینترنـت      
  .است

ایشان درخواستی بـراي اضـافه      
نمودن زبان گیلکـی بـه لیـست        

الیـن   المعـارف آن   هاي دایره   زبان
Wikipedia  اند که     تنظیم نموده

ــن آدرس   ــون در ایـــ اکنـــ
Req/wiki/org.wikimedia.meta://http

Gileki#languages_new_for_uests 
ــضا و    ــد ام ــرار دارد و نیازمن ق

  .حمایت شماست
هاي نشریه دانـشجویی   جمع بچه 

زیته مشغول آغاز عملیات ترجمه  
نامـه    هاي اصلی این دانش     صفحه

 اما همه چیـز     .به گیلکی هستند  
در گرو موافقـت مـسئوالن ایـن        

نامــه اســت کــه آن هــم  دانــش
بستگی به میزان حمایـت مـا از        

  .این درخواست دارد
کـنم    بنابراین از شما خواهش می    
  :که این کارها را انجام دهید

  .به آن آدرس بروید: اول
ــاالي editروي لینــک : دوم  در ب

  .نامه درخواست کلیک کنید
ارسی، گیلکی  اي به ف    جمله: سوم

) ترجیحا انگلیـسی  (یا انگلیسی   
. در حمایت از این نامه بنویـسید      

  تان با  البته بهتر است جمله

  
Support :        آغاز گـردد و بـا نـام

اي  چند کلمـه . خودتان پایان یابد  
  .هم باشد کافی است

 save thisروي دکمـه  : چهـارم 
pageکلیک کنید .  
دوسـتان دیگرتـان را نیـز       : پنج

  .ن کار کنیددعوت به ای
  

با خواندن این مطلـب بالفاصـله       
رفتم به آدرس مـورد نظـر و بـا          
وجود سیستم عجیـب و غریـب       
امضاء گذاري، امضاء خود را ثبت      

امـا بـه دالیلـی همچـون        . کردم
ي آموزشـی اجبـاري      تالقی دوره 

و شــرکت در کنکــور ) سـربازي (
کاردانی به کارشناسی به کـل از       

انی اینترنت دور شده بودم و تا زم 
که بـه دلیـل قبـولی در کنکـور         
ترخیص و براي ثبت نام به تهران       
نرفته بودم، از جریانات بی خبـر       

  .بودم
دانم کجـا در حـال گـردش          نمی

اینترنتی بودم که برخـوردم بـه       
لینک افتتاح ویکیپدیاي گیلکـی     

اي   و با مراجعه به آدرس، صـفحه      
سفید با آرم ویکیپدیا بارگـذاري      

ـ    ت درشـت  شد که در باال بـا فون
ــود  ــده ب ــته ش ــی «: نوش گیلک

جا از تعجب به      و همان » ویکیپدیا
تـر    ام که از من کوچک      پسر خاله 

گیلکـی  «: است رو کردم و گفتم    
  و او با تعجب به من » ویکیپدیا
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  !نگاه کرد و گفت خوب که چی؟
آري یک امکان جدید و آن هـم        

ــین  ــطح ب ــراي   در س ــی ب الملل
زبانان ایجاد شـده بـود و         گیلکی
ــن  ــارجی  ای ــاد خ ــک نه ــار ی ب

ــی ــه رســمیت  گیلک ــان را ب زبان
از همان اوایل شروع . شناخته بود 

کردیم به کار روي مقاالت و کـم        
کم شمارشگر مقاالت ویکیپـدیا     

اما . داد  اعداد باالتري را نشان می    
خواسـتم از ایـن       من همیشه می  

اي   ابزار براي جمـع کـردن عـده       
گیلک استفاده کنم تـا بـه ایـن         

یلک تقویت شده   وسیله هویت گ  
به همین سبب همواره و به      . باشد

کردم  اي آن را معرفی می  هر بهانه 
جــا  جــا و آن و آدرس آن را ایــن

  .گذاشتم باقی می
 تا االن که 2006تقریباً از سپتامبر 

ــده   ــیس شـ ــدیا تأسـ ویکیپـ
هاي زیادي در آن انجـام        فعالیت

گیلکــی «گــاه  گرفتــه امــا هــیچ
نتوانـست بـه معنـاي      » ویکیپدیا

ي آزاد کـه      اقعی یک دانـشنامه   و
ــالش   ــل آن ت ــان در تکمی همگ

کنند باشد و در واقع استقبال        می
ــان انجــام  از طــرف گیلکــی زبان

هاي   از روزهاي اول تالش   . نگرفت
بسیاري براي ایجـاد حتـی یـک      

ــه ــی  جامعـ ــک گیلکـ ي کوچـ
ویکیپدیا نویس انجام پذیرفتـه و    
حتی بـه شخـصه یـک وبـالگ         
ــه آدرس  ــی بــــ آموزشــــ

com.blogfa.glk    ایجاد نمـودم 
که تـالش دارد تمـامی نیازهـاي      

آموزشی فعالیت در ویکیپـدیا را      
ي تبلیغات    برطرف نماید و با همه    

اي که انجام پذیرفت، باز       گسترده
شاهد فعالیـت مـوقتی عـده اي        

اي وارد    بودیم کـه چنـد نوشـته      
ره البتـه همـوا   . کردند و رفتنـد   

دوستانی هـستند کـه بـه طـور         
امـا  . کننـد   مستمر مشارکت مـی   

بدون شک تا یک جمع هرچنـد       
کوچک که به طور مـستمر کـار         

نویسی را انجام دهنـد بـه         ویکی
توان بـه حفـظ و       وجود نیاید نمی  

گسترش زبـان گیلکـی امیـدوار       
  .بود

بـه  . ست  ویکیپدیا سیستم مهمی  
ي اطالعاتی که در آن وارد        وسیله
توان جداي از زبـان،       شود می   می

دیگر پارامترهاي گیلکان از جمله   
آداب و رسوم، معماري، پوشـش،      

نیز را ثبت نمود و به      ... موسیقی و 
. ها را تقویت کـرد      این وسیله آن  

پس آن را جدي بگیرید، به ویژه       
ردي جهانی دارد که ب.  

  
  

  پدیا چیسه؟ ویکی
  ) جیˇپدیا زوان پدیا، ویکی ویکی(
 

نامـه     دانـش  ˇه آزاد ت  ویکیپدیا یه 

 ˇجار  ِ ایله ˇنٰ ایسه کی خو خاننده   

امره کامل به و هرکسی تؤنه اونه       

واچـین    واکـون و دچـین      چاکون

شـمه نـی تؤنیـد شـمه        . بکونی

مطالبه، اضافه بکونید یا مطـالبی      

پدیا مئن نهأ تغییر بدید  کی ویکی

  .بکونید) ویرایش(واچین  و دچین

 

ـ     اَتو گیدي که ویکی    ه پدیا، ایتا ج

 تا سایتی ایسه کی دونیا مئن،       10

ــایتان ــاخی س ــشتر ˇب ــی وی  ج

تـا سـال    . بازدیدکوننده داریدي 
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ــون و  ــر  ان 600میلی ــزار نف  ˇ ه

بیدئیـدي و   ) نهٰ صفحه(شرانه    هنه

همیشک ایتا جه مراجعی بو کـی       

 مـئن، مـورد   ˇنٰ مردوم و نـشریه   

  .رجوع و وثوق قرار گیفتی
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   د آشورپوراحم
  )گیلکی ویکیپدیا جی(

احمـــد (احمـــد آشـــورپور  
، ایتــه پیلــه گیلــک )عاشـورپور 

سـرا؛    ساج و ترانه    خاننده، آهنگ 
 18( گالشی سال  1491،  4  ما ˇامیر

ــن ــسی1296بهم ، ) هجــري شم
  . مئن به دونیا باموˇانزلی غازیان

  
  زأکی و درس و مدرسه �

وختی کوچتاي زأك بو، هوتؤ کی      
 پئر اینه ˇو، احمد سنت بˇاو زمات

دو سال بعد، پئـر     . سرأ دأ مکتب  
اینه اوسئی بگوده بـه مدرسـه و        
اویه احمده امتحـان بگیـتن تـا        

 مـئن وا    ˇمعلوم ببه که کو کالس    
 ˇچون فارسـی و قرائـت     . بنیشی

 سومأ جی جؤرتر بو و    ˇمئن کالس 
تر،   ریاضی مئن کالس اوأل جی کم     

 دوم  ˇ واسـی بوشـؤ کـالس      ˇهن
  .بنیشته

ــو، چــون آشــورپور  زأك کــی ب
خوروم صدا داشت، بعضی روزان     

اممـا اولـین بـار      . خانی گود   نوحه
 مئن بو کـی بفأمـسه       ˇدبیرستان
  . صدا خورومهˇکی این

 ˇوختی که فردؤسـی دبیرسـتان     
مئن درس خانـد، یـک روز کـی         

 ˇمعللم غایب بو و آشورپور کالس     
  مبصر بو، هر کاري گود، مننیس 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

کـی     تا ان  .کی کالسه آرام بکونی   
دفاري خاندنه سرأگیته و ایته       اي

یــه بخانــده کــی او روزان  ترانــه
هوتـؤ  .  مئن پور معروف بو   ˇکشور

کم تامأچـه  -کی خاند، کالسم کم   
 تمنأ بـؤ    ˇخاندن. و همه تام بزئن   

 زاکـان دکالـسن     ˇپسی، کـالس  
 ˇ سـر و اونـه خوشـان       ˇآشورپور

 سر بولندأ گودن و ان باعث       ˇدس
 ره ˇببــؤ کــی آشــورپور خانــدن

  ]1.[تشویق ببی
  یه سرأگیتن خانندگی �

آشــورپور خــو دبیرســتانه کــی 
 دانـشگا  ˇگوده، بوشؤ تئـران   تمنأ

فننی دانشکده مـئن ثبـت نـام        
بگوده، امما بـازون وختـی کـی        
بشتؤسه کی کشاورزي دانشکده    

 عوضـأ   ٰیه، خو رشته    روزي  شبانده
  .گوده

  کشاورزي دانشکده مئن، هونري 

ت و ایتـه    فعالیتان پور رونق داش   
 میـان آشـورپور    ˇٰن جی اَ برنامـه   

ایته گیلکی ترانـه بخانـده کـی        
دانشجویانه خـوش بـامو و ایتـه        

ئن کی رادیو     کالسی   هم ˇآشورپور
میان ویولون زي، پیـشنهاد بـدأ       
کـی ا ترانــه رادیــو میــان اجــرا  

او زمــات، رادیــو تــازه ] 2.[ببــی
  . مئن را دکته بوˇایران
 پــسی، ˇ گالــشی ســال 1515

ته خوروم    کشاورز کی یه  جمشید  
موزیسین بو، ابوالحسن صـبا ره       
ایته نامه نویسه و آشـورپوره بـه        
عنوان ایته خاننده معرفی کونـه      

او زمات، آشـورپور،    ] 3.[به رادیو 
مورضا محجوبی و حوسئن تئرانی     

  .همره همکاري گود
  

ل   ˇآشورپورِ بـار، سـال       صـدا، او
ــؤ 1517 ــشأ ب ــی پخ ــو ج .  رادی

  ادیو امره،  همکاري رˇآشورپورِ
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 تـا   1520 تـه   یـه : دوتا دؤره داره  
 جــی تــا 1531 تــه  و اویــه1522
1533.  
  اجتماعی و سیاسی زندگی �

دوسـتی و     آشورپور خـو انـسان    
ــري ــد براب  واســی، ˇخــایی عقای

 طرف موتمایل ببؤ     ˇکؤمؤنیستؤن
 میـان   ˇ، توده حـزب   1517و سال 

  .عضو ببؤسته
اون ایته سفر بگوده بـه شـرقی        

 پـسی، بـا     ˇاوروپا کـی وگرسـن    
 اجــازه و ˇکــی ا ســفر دولــت ان

رسمی گوذرنامه و مجوز داشـت،      
به دو سال زندان محکـوم ببـؤ و         

 پسی، نظامی دادگا    ˇآزادأ بؤستن 
میان به حبس تأدیبی محکوم ببؤ      
و کشاورزي وزارت قبول نگود که      

هو زمات ساواك   ] 4.[اونه کار فده  
نه اخطار بدأ بو کـی  ٰ ته اداره   هممه

 شـغل   ˇ حسـساس  نوا آشورپوره 
سرهنگ علـوي کیـا کـی       .فدأن
 ˇ مللی موسـئقی انجـؤمن     ˇایران

مئن ایته افتخاري عضو بو، جـان       
 میـان   ˇساجی شـرکت     راه ˇمولم

 ره تـا    ˇایته کار بیاتـه آشـورپور     
 ˇکی بـاقر پیرنیـا ببـؤ فـارس          ان

 آبیاري کارانه ˇدار و فارس اوستان
الـه قـرارداد    .  دس ˇفدأ آشورپور 

ــاوا  ــه س ــدي ک ــته بی  ˇكدنوس
  !اخطاریه فارسه

داران،  امما چون او زمات اوسـتان   
 نماینده بیدي، تانستید کی     ˇشاه

 واسی، ˇهن.  جولؤ بئسیدˇساواك
پیرنیا تعهد فـدأ کـی آشـورپور        

  .سیاسی کار نوکونه

بــازون وختــی گــه پیرنیــا ببــؤ 
دار ببــؤ،   اوســتانˇخوراســان

  .آشورپورأ نی خو همره ببرده
ــی، آشــورپور ˇانقــالب  پــسی ن

 ˇ کشت و صـنعت    ˇ مؤغان ˇتدش
. مودیرعاملی ره دؤجین ببـؤ بـو      

 میـان   ˇ موقتی دولت  ˇامما انقالب 
ــی   ــدي ک ــضی گوفتی ــره «بع چ

 ˇ میان، ایته سـازمان    ˇآذربایجان
و مؤهندس  » رییس وا گیلک ببه؟   

 کـشت و    ˇآشورپور ببؤ سپیدرود  
ــؤدیر ــی ] 5[صــنعت م ــه ن و اوی

موشکالت پیش بامو و آشـورپور      
 جـی   ˇانمجبور ببؤسته کی ایـر    

 سـال اوروپپـا     15 بیرین بـشه و   
  .میان زندگی بوکونه

   موسئقیˇآشورپور �
نی کی آشـورپور    ٰ آهنگان و ترانه  

. بخانده داره، خالی محلی نئیدي    
 شـین،   ˇبعضی کاران، آشـورپور   

 ˇرومانی، لهستان یـا مجارسـتان     
ئنه کی آشورپور     موسئقی ملودي 

 سر گیلکـی یـا گـاگلف        ˇاوشان
  ]6.[فارسی شئر بنأ داره

 واســی، نــوا گــوفتن کــی ˇهــن
ــا  آشــورپور فولکلــور خانــدي ی

.  موسئقی پئـره   ˇگیلکی فولکلور 
 کاران ویـشتر مـؤدرن      ˇآشورپور

 کار، شرقی   ˇان. بیدي تا فولکلور  
اوروپا موسئقی جـی پـور تـاثیر        

 مـئن،   ˇبئیته دأنه و خـو سـبک      
  ام استفاده   جیˇ ریتمˇوالس

  .بگوده دأنه
 مئن،  ˇٰن آشورپور، گیلکی خاننده  

تـره و      جـی قـدیمی    ˇهمه کـس  

ل کسی بو کی گیلکی آهنگـؤن       او
 ˇاون حـودود  . ئنه بخانـده   ٰ و ترانه 

 تا آهنگ ضبط بئوده دأنه کی       60
 شئر و آهنگـه، ویـشتر       ˇاوشؤن

  .خودش بساته
ــت1578 ــسا  ˇ، رش ــئن، نکی  م
 امره بـشؤ صـحنه سـر و      ˇگوروه

 ˇنکیــسا گــوروه(بابــک ربوخــه 
ــو ) سرپرســت ــده خ ــره هن هم

  . ره بخاندهˇه مردومآهنگؤن
سراخر، وختی کی دو ما بـو کـی        

 ســند و ســال و ریــه ˇکوهولــت
 ˇ واســی جــمˇعوفونــت کــودن

 1581 میان خوته بـو،    ˇبیمارستان
شریر ما هشتم، هو بیمارسـتان ِ       

  ]7.[مئن بمرده
  :سربس �

پنج شنبه،  .  روزنامه ˇاعتماد    * 
 .1879  شماره– 1387 بهمن10

: توفـان آفتاب خیزان، دریا        * 
  زندگی و آثار احمد عاشورپور

  :جیرنویس �
ــی .   1 ــم زاده لیاس ــز قاس . عزی

 10 پـنج شـنبه،   .  روزنامه ˇاعتماد
 . 1879 شماره - 1387بهمن

  .هون.  2
  .هون.  3
  .هون.  4
  .هون.  5
بوگوبــشتاو . (صــدیق تعریــف. 6

 ˇاعتماد). راجه به احمد آشورپور   
 بهمـن   10 پـنج شـنبه،   . روزنامه
 1879ره شما– 1387

احمد عاشـورپور درگذشـت،     . 7
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  » موسیقی گیالن-موسیقی نواحی ایران«
  مهاجر معتمدي لشت نشایی

  
آرمین فریدي  
هفت خـوانی   

 1361متولـــد 
ــتاي  در روسـ
آلیان فومن از   
منطقه تـالش،   
نوازنـــده ي تـــار، پژوهـــشگر 
موســیقی و فــارغ التحــصیل   

ه هنـر   دانشکده موسیقی دانشگا  
موسـیقی  "اثر حاضر با نام     .است

 " موسیقی گـیالن   -نواحی ایران 
 ماهـه    11 حاصل تالش و کوشش   

در برهـوت و    .ي این گیلک است   
بــی حاصــلی کــار موســیقی در 
گیالن وافت محسوس موسـیقی     
گیلکی از نظرگاه تولید و ارائـه و        

 کـه  -عدم آشنایی مـردم بـا آن     
نتیجه آن فراموشی موسیقی مان     

وري و ضــبط  جمــع آ-اســت
موسیقی سازي و آوازي و ترانـه       
ها و منظومه هاي گیالن از گوشه       
و کنـار اسـتان و شناسـاندن آن    
کاریست بس ارزشمند که شایان     

  .تقدیر و ستایش است
اثر حاضر شامل سه سی دي می        

 ترك  26سی دي اول شامل   .باشد
و در حــوزه ي موســیقی ســازي 

است و آثاري   ) سرنا و نی  (گیالن  
 آبادي، الفنـد بـازي،      چون قاسم 

گوسن دخان و غربتی  
چــارواداري را در بــر 

ســی دي .مـی گیــرد 
 تــرك دارد و 34دوم 

در زمینه ي موسیقی    
سازي و آوازي گیالن    
و شــامل کارهــایی  
ــگ ســري،  چــون ول
شرفــشاهی، گــاره  

سـی  .سري و نوروزه خونی است    
 ترك 18دي سوم در بر دارنده ي     

در قالب ترانه ها و منظومه هـاي        
ن است و آثاري چون عروس      گیال

گولی، کنوس کلـه، رعنـا و اَهـه         
  .بوگو در آن جاي می گیرد

محدوده ي میدانی این پـژوهش      
طبق آن چیزي که در کاور آلبوم       
نوشته شـده اسـت روسـتاهاي       
گیلــک زبــان شــهرهاي انزلــی، 
فومن، رشت، صومعه سرا، رودبار،   
آســتانه اشــرفیه، ســیاهکل،   
الهیجـــان، لنگـــرود، املـــش، 

کسر، رودسـر و رامـسر مـی      چاب
  .باشد

شایان ذکر است که نکته بارز این   
مجموعه ایـن اسـت کـه بـراي         
نخستین بار قطعـاتی از سـرناي       
جهانشاه خـان، حـسین صـابر،       
اسفندیار عاشوري و علـی جـان       

ربیعی، کمانچـه ي میـرزا احمـد      
ــوري،   ــاه ن ــصراهللا ش ــایی، ن باب
محمدرضا شاه نوري و سیا ابـرار       

یمعلی شمسایی  ي رح 1خوان، لَله 
ــت و آواز   ــت گلدوسـ و مرحمـ
اسحاق سهرابی، ولـی پـایمرد، و      
  .فرج اهللا چاکانی گرد آمده است

توصیه می شود براي آشنایی بـا       
موسیقی گیالن در زمینـه هـاي       
ساز و آواز و ترانه این مجموعه را       
که گنجینه ایـست ارزشـمند از       
تـاریخ موسـیقی گیلکـی حتمــا    

  .گوش کنید
  

ع به این اثـر از      اطالعات راج * : 
  .کاور آلبوم گرفته شده است

لَله یا لُله، نی چوپـانی گـیالن        :  1
  .است
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  پور ي امین حسن یادداشتی بر داستان گیلکی باموته، نوشته
  آماردوس.س
  
  
  
  
  

توان   باموته را می  
ي  در زمــــــــره

ــتان هـــاي  داسـ
» فلش فیکـشن  «

به حـساب آورد؛    
ــه   ــتان بــ داســ

وع مـی  سرعت خواننده را درگیر موض  
اي کـارکرد     هـر کلمـه و جملـه      . کند

  .  خاص خود را دارد و زاید نیست
ــی   ــیف برخـ ــراي توصـ نویـــسنده بـ

ها از تصاویر قـوي و تاثیرگـذار      صحنه
مثــل نگــاه کــردن مــرد بــه ســقف،  (

...) هاي  پهن شده روي زمین و        لباس
بهره برده است که به تنهایی و بدون         

گــویی کلمــات، گویــا و  نیازبــه زیــاده
. ي وقعیــت هــستند  کننــده وصــف
ــتفاده ــه  اس ــمندانه و رندان ي  ي هوش

نویسنده از بوي پیاز به خـوبی حـس         
زدگـــی و اشـــمئزاز مـــرد را بـــه  دل

ي  همــه. خواننــده منتقــل مــی کنــد
ها در داستانی کوتاه استفاده مـی         این

شود که به موضوع اصـلی نقـب مـی          
زند که جایی  براي  مِن و مِن و ایـن          

چنــان  ت؛ آنپـا و آن پـا کــردن نیـس   
گیري   سریع در جریان باموته قرار می     

ــتان،    ــیبی داس ــان سراش ــه در پای ک
! شـوي   مانی و خسته مـی      نفس می   بی

  شود  البته این همه سرعت سبب می
  

  
  
  
  

هـا برایـت     برخی رفتارهاي شخـصیت   
  .گنگ باقی بمانند

داستان بـا شـرح دوش گـرفتن راوي         
درواقـع  . شود  شروع می ) پایان ماوقع (

بی و عجله و آمدن بـه شـتاب         تا  از بی 
راوي براي رسیدن به دوش آب آغـاز        

اي خـود را      راوي بـه گونـه    .  شـود   می
اي را لمـس     شوید که گویی مـرده      می

دانـد کـه آب      کرده اسـت؛ مـرد نمـی      
تواند بوي پیـاز را از بـین ببـرد؟            نمی

  !داد؟ مرده بوي پیاز می
تر بخوانی، اطالعـات     هر چه  که بیش    

پله به پلـه  . کنیبیشتري دریافت می  
چیزهــاي  !) ســریع و بــی  توقــف  (

ــشتري دســتگیرت مــی شــود و     بی
سرانجام مـی فهمـی دلیـل اشـمئزاز         
وعجلـه ي مـرد بـراي شـستن تــن و     

بـا خوانـدن    . بدنش چـه بـوده اسـت      
باموته خنکـاي منزجـر کننـده اي را         

کنی؛ پنداري در   زیر پوستت حس می   
بـستی سـرد، بـر دیوارهـاي  لـزج            بن

ایـن همـان    . شیپرخزه دست می کـ    
  !حس راوي  و قصد نویسنده نیست؟

  
ــی   ــراغ زن م ــه س ــود ب ــرد، خ . رود م

ازاصرار و تحمیل زن خبـري نیـست؛        
الاقـــل راوي کـــه کالفگـــی  و بـــی 

  حوصلگی  در رفتارش موج می زند، 
  

  
  
  
  

  .  در این زمینه شکایتی نمی کند
گونـه کالفـه و عاصـی        پس چـرا ایـن    

رفتار می کند؟ مجبـور شـده اسـت؟         
بار از سوي که؟ خودش؟ خـواهش      اج

تن این همه قدرتمند بوده کـه راوي        
  را مغلوب و خسته کرده است؟

حس می کنی دختر هـر چـه بیـشتر     
» گـردن نـاز  « طنّازي و به قول راوي  

می کند، محکم تر به دیوار می خورد       
ــی شــود  ــس زده م ــرد . و پ ــی م وقت

هاي دختر را می پرسـد، دختـر     عشوه
ر و حتـی    عصبانی نمـی شـود؛ انتظـا      

توقع ندارد که مرد تمناهایش را بـی         
ــرآورده    پرســش و پاســخ بفهمــد و ب

هاي دختر که مـرد فقـط      واگویه. کند
هـــا را مـــی شـــنود و تمناهـــاي  آن

مکررش، به خواننـده مـی گویـد کـه        
هــا را  محلــی ي ایــن کــم دختــر همــه

  ... فهمد اما می
  

را بـی   ) و خودش (مرد تمناهاي دختر  
ر میانـه ي    پاسخ نمـی گـذارد، امـا د       
  میدان می خندد؛ به چه؟

چه خـود کـرده و خـود         به که؟ به آن   
خواســته؟ مــرد از بــرآورده شــدن    
. خـواهش تـنش حـس خـوبی نـدارد     

چرا؟ رفتارمرد شبیه افرادي است که       
  ه غذا ـر استرس و فشار عصبی بـاز س
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ها که حتی     اند؛ آن   خوردن روي آورده  
شان از غـذا بـه هـم خـورد،            اگر حال 

  ... می خورند و می خورند وچنان  هم
شاید  مرد فهمیده است که خـواهش    
تنش بی توجه بـه عـشق و خواسـتن      

شود؛ صبح    روح و روانش برآورده نمی    
مــرد کــه مــی ! بــه خیــر آقــاي راوي

را از خـود   ) بوي پیاز (خواهد بوي زن    
دور کند، نمی تواند از شر وجود خود        
رهایی پیـدا کنـد کـه بـی تکلیـف و            

می کنـد؛ مـرد را آن       معلق، فرافکنی   
ــه   ــست ک ــدازه شــهامت و درك نی ان

کـه  . بفهمد خود، بوي پیاز می دهـد       
خود او همان پیاز بدبو است که وقتی    
پوست و پوستین مـی کنـد چـشم و          

  .شامه را آزارمی دهد
داستان به خواننده می گوید  که این        
دو از قبل همدیگر را می شناخته اند         

تار رف! و پیشترك هایی هم داشته اند     
متفرعن مرد عجیب و گنگ بـه نظـر         
مـی رسـد و درذهـن خواننـده جـاي      

هیچ سرنخ و کمکـی هـم       . نمی گیرد 
در داستان براي توجیـه رفتـارش بـه         

  .چشم نمی خورد
در باموته دلیل بیـزاري مـرد را نمـی         

از زن و مــــرد  و ســــن و . فهمــــی
که   شان چیزي نمی دانی جز این       سال

ــرد  ــر اســت 12زن ازم .  ســال بزرگت
 مــی زنــی جــوان باشــند کــه حـدس 

قایم (بازي  طاقت و حوصله ي دخوس   
باموتـه هولـت   ! را دارنـد ) باشک بازي 

پایـان  . می دهد بـه گـرداب موضـوع       
داستان که گرداب فرو نشست، هنـوز    
ســردرگم و مبهــوت در پــی چــون و 

  .     چرایی
مرد داستان باموته، نه بیزار است و نه    

حتــی  نمــی شــود او را بــی . مـشتاق 

منحنـی رفتـارش در     .   دانست تفاوت
ــزاري و اشــتیاق   ــین بی هــر لحظــه ب
نوسان می کنـد و همـه ي  ایـن هـا            

سبب رفتـار نامتعـادل و غیـر       ) شاید(
  .قابل درك مرد  می شود

نویسنده موفق بوده است؛ اگر سعی و   
همتش بر این بوده که دختر را حقیر        

ــد   ــشان ده ــل ن ــو . و ضــعیف وذلی ت
 دختر  .خواننده هم از دختر دلزده اي     

را دوست نداري که بیشتر دافعه دارد       
  .تا جاذبه

راوي همین را می خواهد بگویـد امـا         
نمی فهمـی مگـر مـرد مجبـور بـوده            

کـه  -؟ حتـی راوي گـیج معلـق         ...که
خـود نمــی دانـد چــه مـی خواهــد و    

 -!تـازگی فهمیـده چـه نمـی خواهــد    
جوابت را نمی داند؛ باموته این هـا را         

  .به خواننده نمی گوید
ته داستانی است که به هنرمندي      بامو

صحنه اي را براي خواننده تـصویرمی       
کند که کمتـر از آن خوانـده و حتـی     

داسـتان کوتـاهی    . کمتر شنیده است  
 بسیار بیشتر اززمان -که مدید زمانی   

 گریبانت را رها نمی کند؛      -خواندنش
دلت مـی خواهـد سـر بـه تـن مـرد             

از دختـر، خـشمگینی     . داستان نباشد 
 اجازه ي بی حرمتـی مـی        که به مرد  

و ) با آنکه تعرضی رخ نمی دهد    (دهد  
ــرد     ــه م ــست ک ــجاع نی ــه ش آن هم

داســتان را رهــا !) ومــتعفن(متفـرعن  
  .کند

تلخ تر اینکه یادت می آید دخترانـی        
مثل او کـم نیـستند کـه آن عـق بـا             
شین میانش زنان را بـه هـر خفـت و        

تنهـا معـدودي   . خـواري مـی کـشاند   
زه ندهنـد   شایسته احترامند کـه اجـا     

حرمت انسانیـشان بـیش از یـک بـار          

لگـد کــوب شــود، آنـان کــه طلبکــار   
ــته هایــشان     ــرآورده شــدن خواس ب

آن . هستند و نه ملتمس وخواهشمند    
یک بار را هم باید به حـساب تجربـه          
ــه ي   ــه باموت ــه اي ک گذاشــت؛ تجرب

باموته به معنـاي باتجربـه و       (داستان  
بارها و بارها تکرارمی کنـد و       ) آزموده
  ...  نمی گیردپند

و درپایان، توِ خواننـده خـسته و بـی          
نفس هر چه در مورد رابطـه و عـشق       
در جبر جغرافیایی که در آن زنـدگی        
مــی کنــی، مــی اندیــشی  کمتــر بــه 

  !نتیجه می رسی 
    

واما خواننده اجازه ي بحث و قضاوت       
.  درباره ي نوع نگاه نویسنده را نـدارد       

تنهــا وقتــی مــی تــوان بــه نویــسنده 
ــ ــرش را  اعت ــم تکفی ــرد و حک راض ک

صادر کـرد  کـه تعرضـی را تقـدیس           
کند که در باموته این خطا رخ نـداده      

  .است
در ادبیات امروزما از رخدادهاي دور و   
برمان خبري نیـست؛ سـاختار پیـر و         
ــد   ــان عه ــی و متولی فرســوده ي  ادب
پارینه سنگی آن، حتـی تـاب تحمـل     

  . تخیل  نویسندگان را هم ندارند
هـایی نیـاز      چنـین داسـتان   ما اما بـه     
ــد. داریــم ــدارد(بای و اگــر و !) نبایــد ن

  ...مگرش در این مقال نمی گنجد
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 Dorothy Parkerدوروتی پارکر

ي زن بـو      ایته نویسنده  )1976-1893 (
 ˇاَ متن ایتـه جـه اون   .شین ˇآمریکاي

 ˇتلفون «: ایسم ایسهˇداستانانه کی اَن
  »زنگ

  زنگ ˇتلفون
تره بـه خـودا     

 گ بزنمره زن
خودا جان اي   .

کاري بوکـون   
 .مره زنگ بزنه

اَن،  .چی ده نخـایم تـی جـا    هیچ
تره کـه کـاري    .هیچ چی نیه تره

 .هأ ایتا چییه تی جا خـایم  .ناره
 .اي کاري بوکون مره زنگ بزنه

فیکره نوکونم  ˇشاید اگه من اون
شایداگه بتانم ایته  .مره زنگ بزنه

فیکره بوکونم، مـره   ˇ دیگرˇچیز
ــگ ب ــهزنـ ــه  .زنـ ــاید اگـ شـ

تا تا پانصد بـشمارم     -پنج-تا-پنج
. ایواشی شـومارم  .مره زنگ بزنه
اگــرم تـا سیــصد   .کلـک نـزنم  

بشماردم و مره زنگ بزه گوشـیا       
  .اونسانم تا پانصده فرسم

پنج، ده، پـانزه،   .ایواشی شومارم
 ˇ پـنج، سـی، سـی      ˇبیس، بیس 

خودا جان اي کاري بوکون  ...پنج
ي باره اَن آخر .کی مره زنگ بزنه

ده نیگـا   .که سـاعتا نیگـا کـونم   
ه دئقـه   ˇهسا هفت .نوکونم جـا د 

مره بوگوفته پنج تره  .بوگوذشته
مره بوگوفته بال می سر  .زنگ زنم

دوبار مره بوگوفتـه   .تره زنگ زنم
 .بال می سر

مــره بوگوفتــه خــودافظ بالمــی 

نتانـسته   .سر شولوغ بو ˇاون.سر
خیلی می امره گب بزنه، اما مـره        

 .ته بال می سربوگوف
ــت ــارم بوگوف ــم   .دوب ــن دان م

اشانأ  .مرداکانا نبا مرتب زنگ زئن
مرداکان فیکر کونیـد   .خوش نایه

فیکره کونید و  ˇکی زناکان اوشان
هن باعث بو بـد   .اوشانأ خاییدي

  .بایه اشنا زناکه جه
 امـره گـب     ˇ میان، اون  ˇاَ سه روز  

جا واورسئم کی  ˇخالی اون .نزئم
 .ه احوال چوتویˇان
 ˇعنی فیکر بوکوده کی من اونی

مـره  ! موزاحم ببؤسـتم؟ نـه بابـا     
مجبور نبو  .بوگوفته تره زنگ زنم

 .جا نخاستم ˇمن اون .انه بگه
من اصلن فیکر نوکودم کی مـره       
بگه تره زنگ زنم و بـازون زنـگ      

ونال مره زنگ  ! خودا ˇجان .نزنه
 .نزنه

 .اي کاري بوکون مره زنگ بزنـه 
ـ     گ زنـم، مره بوگوفتـه تـره زن

 .خودافظ بال می سر
یـم   عجلـه  .سر شـلوغ بـو   ˇاون

دور و  ˇآدم اون ˇایتا عالم.داشتی
اممـا مـره دو بـار     .بر ایسأ بیـد 

 .دخاده بال می سر
حتا  .اون می شینه، اون می شینه
  ...اگه دوارده مره زنگ نزنه

  87-دي-سمیرا بزرگی رشت
یادداشـــتی بـــر داســـتان 

ــن" ــگˇتلف ــته" زن   نوش
 ترجمه سمیرا   دوروتی پارکر 

  بزرگی

  مولود محمدي
ــوق  داســتان ف
داستانی سـاده   
و روان است که    
ــام  ــدا تم از ابت
ــزاي ان  اجـــ
معلـــوم مـــی 

در حقیقــت یــک واگویــه ي .باشــد
شخصی کـه لحظـات     .شخصی است 

فکرهایی که  ..انتظار را سپري میکند   
به ذهنش خطور میکنـدکالنجارهاي     
درونی اش و انچه که براي راحت تر        

ـ    ن زمـان طـوالنی و      سپري شدن ای
در این پیش می  .سخت انجام میدهد  

اید خود را محاکمه کندو تـصورکند       
شاید فردي که او انتظـارش را مـی         
کشد از او دلخور شده یـا رنجیـده         

اما با یاداوري اخرین جمالت او      .است
مـتن در   .خود را تسکین مـی دهـد      

واقع مجموعه اي از فکرهاي بی اغاز       
ــات    ــه در لحظ ــت ک ــام اس و ناتم
بالتکلیفی به ذهن هر شخصی خطور 

  .می کند
هیچ گره اي در داستان وجود ندارد       
و شاید چیزي که خواننده را تا پایان   
داستان همراه میکند این است کـه       
ایا بالخره زنگ تلفن به صدا در مـی         

یا شـاید شـباهت لحظـات    .اید یا نه 
انتظــار خواننــده و انچــه در طــول 
داسـتان وصـف  مـی شـود و درك     

نــده توســط نویــسنده علــت خوان
دیگري باشد که خواننده داستان را      

اما شاید نام ایـن    .تا پایان ادامه دهد   
اثر را داستان نتـوان نهـاد بیـشتر         
شبیه یک بـرگ از دفتـر خـاطرات         
شخصی است که منتظر زنگ تلفنی      

  .بوده است
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  روزنامه
  پور امین حسن

  
ــو کــی  ـــ ت
ــشؤنه  ایـــ
نخـــؤنی؛ ده 
چــره هچــی 
  پول هدئنی؟

أ بدي مسود، وخت ندأنم     ـ و 
ــزنم   ــن ب ــره چک ــی هم . ت

مؤهندس شمسایی اگه بمـأ،     
  . آبˇبگو مو بشؤم سازمان

 ˇتـه دراز    مؤنشی کـی یـک    
الغر الکؤکه، بدؤ بدؤ هنـه و       
وختی مؤهندسه فارسنه، تـا     

 ˇخودشه خو بوز بولند کفش    
سر بـدأري، هوتـؤ کـی تـؤ         

ــه  ــورده دره گون ــاي : خ آق
 رایـزره   ˇمؤهندس، طبقـات  

  چی بکونم؟
ــز  ــی می ــی م ــ بن ــرˇـ .  س

. دمئی هـنم وگیـنم      غوروب
ام اگه زنگ بزه، بگو       سالمتی

  .ساعت پنج
هوتؤ که درأ جی بیرون شـؤ       

 ˇخــانم: دره، وگردنــه گونــه
تـه بیلیـت مئبـه        بهار، یـک  

  .اولین پرواز. تئران. هگیر
  

  
  
  
  

 بهــار کــه تــازه خــو ˇخــانم
 سر فـوروز بمـأ،      ˇ بوز ˇکفش
آقاي مؤهنـدس، تـی      : گونه
  ...کیف

ؤهندس دومارته وگردنـه و     م
خو دسه درازأ کؤنه کی کیفه      

  .وگیري
ــدس ــسی،  ˇمؤهن ــؤ پ  بوش

:  بهـاره گونـه    ˇمسود، خـانم  
صدبار اینـه بئـوتم تـو کـی      
وخت نکـؤنی بخـؤنی، چـره     

  هچی پول هدئنی؟
 ˇماشـین ... خـؤبی؟ ... سالم«

ــشتم  ــئن نی ــأ... م ــو . أه ت
!... امــشؤ؟ نــه  ... خــؤبی؟

گـونم  ... پرواز دأنـم  ... مننئم
. پـرواز دأنـم   ! کیمیا... ئممنن

... الــؤ. تئــران جلــسه دأنــم
  »...الؤ

گوشـــی سرصـــدا هنـــده 
سالم جنـاب   ... الؤ«. ویرسنه
دیـشؤ  ... أهـأ ... أهـأ ... بقایی

  . زنگ بزئم، سفارش بدأم
  بئوتن تا آخر هفته سرأ 

  . هچی اي نیه گه. دئنن
  

  
  
  
  

 سفارشـأ نـی     ˇ آب ˇسازمان
... خـؤ ... باشـه ... أهأ. ایسسه
  ».خودافظ

ماشینه زئنه کنار و شـوماره      
  .گینه

  !ـ بله؟ بفرمایید
  !ـ الؤ
  !ـ الؤ

  ...ـ 
  .ـ بفرمایید

  ـ ببخشید شمو؟
ـ تو زنگ بزئی أدأش، بأزین      
  !مو خودمه موعررفی بکونم؟

! نـه . اشتبا بئیـتم  . ـ ببخش 
تـازه مـأ    . ببخش! آخ! نئیتم
  .ئم کیا، تؤي؟ مو علی! یاد بمأ

  ـ علی؟ کو علی؟
  .ـ علی برزگر

ـ رئی، علی، تؤي؟ چی ببـؤ       
مــأ یــاد بــأردي؟ هیتــؤ    

  اشتبایی؟
 ˇـ راسسه بگوم؟ مـی خـانم    

اندي .  خاستم بگیرم  ٰشؤماره
می حواس پـرت بـو، هوتـؤ        

  . سرˇبزئم تی اسم
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بئوتم آخـه،   ! پس بگو ! ـ أهأ 
  ...علی کؤرأ، مو کورأ
  ...ـ تی دم گرم ده

ـ راسسی، عروسـی بئـودي      
  مگه؟

تـو چـی    . ـ دو سالی کؤنـه    
  ی؟کؤن

البتـه  ! ـ مونأ نـی ایـسأم ده      
  !پر تک

چـی  . ـ یادش به خیـر کیـا      
کورأ ایسأي؟ چی   . دؤرانی بو 
  کؤنی؟
تـه کوچتـأي شـرکت        ـ یک 

.  همـــرهˇبـــزئیم، زاکـــؤن
تـی خبـرأ نـی    . تأسیـساتی 

بشتؤسم دم و   . دورادور دأنم 
  !دسگایی به هم بزئی أدأش

کیـا  . ـ امـو تـی کـوچیکیم      
. جؤنئی، تازه کـسنه بیـاتیم     

. شـؤ درم تئــران مـو امـشؤ   
فرده شـؤ خـأ     . فرده وگردنم 

  .تأ بئینم
  ـ فرده شؤ؟ توري مگه؟

  ـ چره؟
   نخؤندي؟ٰ روزنامهˇـ امروز

ي   چوتؤ؟ تو الـه خـوره     . ـ نه 
  یی رئی؟ کتاب و مجلله

ـ تو نی مگـه؟ مـأ یـاد دره          
دانشگا مئن می جـی بـدتر،       

  !تو بی

کار ! الؤن ده نه  . ـ او زمت أهأ   
  ...و زندگی و
  ...  وـ زن و زأك

ـ کیـا جـؤن، مـو مجبـورم         
ــونم ــسه . خــودافظی بک جل

تأ اینم ده؟   . دأنم، خأم بشوم  
خـؤ؟  . می همره در تماس بو    

  .خودافظ
الـؤ،  «. هنده شـؤماره گینـه    

... چره قططأ گـودي؟   ! کیمیا
گوش بدي،  ... گوش بدي ... مو

 همـره   ˇمو تـی پئـر و مـأر       
گونم پـرواز   ... موشکل ندأنم 

 وأ  ایسه اینـه  ... نئیسأم. دأنم
چـی تئبـه بگـوم،        بدي، یک 

هــی چـن دئقــه  ! تـأججؤبی 
 خاسـتم   ٰپیش، تی شـؤماره   

بگیرم، اشتبایی بئیـتم یـک      
 شؤماره  ˇاین. نه... نفر دیگره 

 ˇقـدیم . می گوشی مئن دبو   
...  پسی ˇاي همه سال  . رفئقه

.  جی ایسسه  ˇدانشگا زاکؤن 
ازازیلی بـو   . کیا... نشناسنی
ــا ــل! کیمی ــواد، . ازازی باس

ــکا، ازازیــ  ــاب و . لماس کت
ردٰروزنامــه ــو مــی . أهــأ...  فَ

 کللــه ˇایــن. رشــته بــو هــم
خـو  . یه بو گـود     سبزي  قؤرمه
نـاوئیره  .  خرابأ گـوده    ٰآینده

...  وضـع تـوپ بـو      ˇالؤن این 

ندؤنی چندي خوشحاأل بـؤم     
... کیــا. بئــوتم گــه... کیمیــا

کیا ! أهأ. فامیلی؟ بئس بئینم  
... چـی بـو مگـه؟     . زاده  حاتم

ــه    ــره هم ــروز چ ــی؟ ام چ
وخـت  . نه! ٰچکسن روزنامه د

کیمیا، آنتن  ... الؤ... الؤ. نئودم
  ».مو خودافظی کؤنم. هندئنه
  !سالم

- بهار خو سورخاب   ˇتا خانم 
 دم و دستگا جیگا     ˇسفیداب

بدي، مؤهنـدس دره دریـن      
.  مـئن  ˇهنه و شنه خو اوتاق    
بیلیـت  : هو اوتاقأ جی گونـه    

  چی ببؤ؟
  . شؤˇـ ساعت هشت

یه ویگیـر، کیـا       ـ می گوشی  
  . بگیرٰزاده شؤماره اتمح

  ـ کی؟
ــاتم  ــا ح ــ کی ــن ـ  ˇزاده، ای

. شــؤماره گوشــی مــئن دره
ــزر ــه گــهˇفقــط رای .  طبقات

  کفه چی بئودي؟ هم
  !ـ هنده سالم
نــدؤنم چــره مــأ . ـــ ســالم

  .بواسته تی همره گب بزنم
 ˇدار زنـأکی، هـین      ـ شوکؤم 

  !واسی ایششاکونأي دأنی
  ! کیاییˇهو قدیم! ـ ماسکا
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ـ   ! ـ بـسچی   مال خأسـتی اس
  چنگیزي ببوم؟

ـ اسمال؟ چی کؤنـه؟ کـورأ       
  ایسأ؟

ــشؤ ــ ب ــایی ! ـ ــؤن اوروپپ ال
ده خو ساعته به    ! زندگی دره 

 گوتمبــورگ تنظــیم ˇوقــت
  .کؤنه

ـ راسـسه گـونی؟ تـو چـی      
کؤنی؟ کورأ ایسأي؟ زن کـی      

دؤختـر    دوس. بئوتی نـدأنی  
  چی؟

نه زن دأنـم،    . ـ بئوتم که برأ   
نـــه شـــانس دأنـــم، نـــه 

! دؤختـــر، نـــه پـــول دوس
ــروزر  ˇاســسی، بیألخــره ام

   بخؤندي؟ٰروزنامه
مـأ گیـر ارده    ! ـ وأ بدي کیـا    

دري؟ امــروز چــره همــه   
 ˇ؟ خــانمٰدچکــسن روزنامــه

.  مئبـه بـأر    ٰاو روزنامـه  ! بهار
  کورأ ایسأي؟. نئوتی کیا

 ˇکـرج، شـرکت   . ـ ایسأم ده  
  . همره ایسأمˇزاکؤن

 ٰمؤهندس، هوتؤ کی روزنامـه    
یادش بـه   : ورق زه دره گونه   

!  چی أزازیلی بی تو    .خیر کیا 
هنوزأم نویسنی؟ زأکؤنأ جی    
بشتؤسم دو سه سال پـیش      

ئبه گرفتاري چـاگوده      خودت
  .بی

ـ دو سـه مـایی دکتـه بـؤم      
  .  مئنˇقؤلدؤنئک

ـ حئـف نیـه کیـا؟ زنـدگی         
  ارزش دأنه؟
  ـ زندگی؟
  ـ چی؟

تـی حـواس    . ـ گونم زندگی  
  !پرته گه؟

ـ ببخش، هـم گـب زه درم،        
.  نیگــا درم ٰهــم روزنامــه 

  ...خشبب
ــازه« ــا   جن ــدس کی ي مهن

ــاتم ــالی در  حـ زاده در حـ
ي قدیم کرج کشف شد       جاده

ــرگ وي   ــنج روز از م ــه پ ک
پزشکی قـانونی،   . گذشت  می

ي   برده را ضربه    علت مرگ نام  
مغزي ناشی از برخورد جسم     

  »...سنگین ذکر کرده است
  ...کیا. الؤ! کیا! ـ کیا

  ...ـ 
...  بهـار  ˇخـانم ! کیـا ! ـ کیـا  
 بیلیته  ˇی پرواز  بهار، م  ˇخانم

  !کنسئأل کون
  الجؤن

  ، امیر ما1581
  
  

ــزرهˇطبقــات ــک:  رای ــه  ی ت
ــاختمؤن  ــطالحه، سـ  ˇاصـ

  . نقشه مئنˇتأسیسات
ویــار و میــل : ایشــشاکونأي

ــوردن   ــه خ ــاردار ب ــان ب زن
چیزهاي ناخوردنی مثل گـچ     

  ...و خاك و
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   مئنˇ دودˇگومأ بو أرسو، سیگار
  نشایی مهاجر معتمدي لشت

  
  
  
  
  

ــصمی مه خــو ت
ــه بـــو  . بیتـ

ــتی اي  نخأسـ
آخــري شــؤ  
هنـده دعــوا و  
ــث   ــر و بح ج

ایـزه  . ببی، اممـا بـداري نبـؤي      
اممــا مهتــاب . آرامــش خأســتی

  .ونأشته
 مو ندؤنم تو خودت فأمی چـی        -

 جی  ˇسال تی عمر   40 کأري؟آخه
 ˇچـی خـأیی او کیتـابون    . گوذره

جی؟چیــه فأرسِِــی؟هنده دس   
  ....وینگیري

خودش دؤنـسی اي زنـأك چـی        
 ˇحتا دؤنسی خو سـوکوت  . کِشِره

أمرأیم اونه آزار دأره امما نؤنسی      
  ....چی بأ بکونی

اي هممه سال تأ بوتم الاقل ایته   -
زأك کی می دیل بـه اون خـوش       

آخه مرد، مگه چی بخأسـتم      .ببی
تی جی؟ هینم پیله خواسته بـو؟       

.  مئن دري  ˇهمش او لعنتی اوتاق   
  .آخ کی مره بوسوجأنِئی

ی هر بار که اي حرفـه ایـشتؤس        
او حماقتی کـی أمـی      : اونه گوتی 

پئر و مارؤن بگودده، بیه مـون و         
اگـه تـی زأك مـی       . تو نکـونیم  

مورسن در بأیی چی؟اگه هیتو به      
تی حرف اي نفره بسوجنی چی؟      
. امما مهتاب اي حرفونه نفأمـسی     

 مورسـن خأسـتی     ˇاونم دیگرؤن 
امما اي مرتبـه جـواب   . ...ر ببی ما

  ....فنده
 ˇتـاق خوره چیی دکوده بـشؤ او     

خونه حال و هوا بدجور تیره     . مئن
شـاید  . و تار بو، ایزه اینه سرد بو      

امـشو  . اممـا نـه   . بترسه ایسأ بو  
خو آخـري   . هممه چی تمامأ بؤي   

وانیویسه دو مرتبه بخؤنده و بنـأ       
مهتاب بشؤ  .  مئن ˇ سر، هال  ˇمیز

هنــده خؤنــه در و . بــو بخوســی
عروســی . دیــواره نیگــا بگــوده

ــوار ــرˇعکــس، دی ــدˇ س ه  وارگ
 سـلیقه   ˇتابلؤن، مبلی که مهتاب   

بو و اونه خیلی دوس دأشـتی، او        
نه، امشؤ آخري   . ...قدیمی ساعت 

  .شؤ بو

یـه ویتـه     مئن و چیی  ˇبشؤ اوتاق 
ایته لحظه فکـر    .  سر ˇبشؤ بالکن 

از فرده مهتـاب چـی بـأ        . بگوده
نه، امشؤ آخـري    ... بکونی؟تردید

سو چار ته سیگار بکشه و      . شؤ بو 
خأسـتی  .أ گوده یه تومؤن   خو چیی 

  .اي دفه ده مهتابه بدینی
نوري کی الي  . دره آرام وازأ گوده   

 جی کم کمِـی دکتـی اوتـاق        ˇدر
مئن، اونـه دس و پایـه سوسـتأ         

خو بغضم مننسی فوکـونی     . گوده
 ˇخو انگشتؤنه بنأ مهتـاب    . بیرون
ــال ــشمونه ˇمیت ــه چ ــر و اون  س
 ˇالحافه فکـشه مهتـاب    . دوسته
 خو بنیشته دیواره تکیه بدأ و. سر

  .سیگاره روشنأ گوده
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   نوشته مهاجر معتمدي لشت نشایی-" مئنˇ دودˇگومأ بو أرسو، سیگار"یادداشتی بر داستان 
  محمد حسن فتوتی

  
  

اگر بشود اسم   
این نوشـته را    
نقــد گذاشــت 
ــه  اول از همـ
بایــد اعتــراف 
کنم؛ به دلیـل    
عدم تسلط کافی بنده این نوشته      
از نقد زبـانی بـی بهـره اسـت و         
مطمنا هرداستان گیلکی به دلیل     
نوپا بودن جریان داستان گیلکـی   
نیازمنــد بحــث وارائــه ي نقطــه 
نظرهاي مختلف دررابطه با زبـان      
نوشتارمی باشد؛ ولی به نظر مـی       
رسد، زبان مناسب نوشـتاروعدم     
تهـی بـودن ازدایـره ي واژگـان     
گیلکی واستفاده مناسب ازافعال،    
شاید ازنکـات بـارزاین داسـتان       

  .ب می شودمحسو
واما اگر به خود داستان بپردازیم      
این داستان همانند نمایشنامه اي     
می مانـد کـه البـالي آن چنـد          
دیالوگ نقل شده گنجانده شـده      
اسـت بـا ایـن فـرق کـه مــا در      
نمایشنامه، عالوه بر دیـالوگ بـا       
توصیف صحنه و حاالت بازیگران     
نیزمواجهیم در حالی که در ایـن       

ستیم کـه   جا با نریشنی مواجه ه    
قسمتی ازداستان راتنها براي ما،     
تعریف می کنـد درسـت ماننـد        

نمایشی که راوي ناگهان با قطـع       
دیالوگ ها و ثابـت نگـه داشـته         
شدن نمایش، وارد صحنه شده و      
قصد توضیح دادن صحنه ي قبل      
یا تعریف صحنه ي بعد ویا قرائت       
قسمتی از نمایش که در صـحنه        

 این جدا از. اجرا نمی شود را دارد 
که ما بـا یـک داسـتان مواجـه          
هستیم نـه نمـایش نامـه شـاید         

ــشان دادن حــاالت   توصــیف و ن
شخصیت ها وفضاهاي موجود به      
ــی    ــردن خط ــف ک ــاي تعری ج

خونه حـال و هـوا      :مثال(داستان
کمــک ) و تــار بــورهیــبــدجور ت

بیشتري به یکپارچگی کل اثر می 
نمود؛ و مطـرح کـردن بـسیاري        

امل همانند ع (ازگره هاي داستانی  
) دعـــوا بـــین زن وشـــوهر  

درساختارمکالمه بـین دو نفربـه      
پرداخت داستان کمک بیـشتري     
می کرد ولی حتا نقا قول هایی که 
می توانست بـه دیـالوگ هـایی        
موثر تبدیل شود ما را سریع بـه        
جواب می رساند مثال کل مـساله       
خواست یک زن بـراي بچـه دار        
شدن در یک پاراگراف مطرح شد    

 اونـم ( هم رسید وبه نتیجه گیري    
 مـار   یمورسـن خأسـت   ˇ گرؤنید
درکل ما در این داستان     ). ...یبیب

با سه نقل قول مواجه هستیم که       
ــوثري  ــست کــارکرد م مــی توان
ــم   ــا حج ــالوگ و ب ــب دی درقال

  .بیشترداشته باشد
ــر ــال دیگ ــا مث ــراي : ی شــاید ب

نویسنده وبـسیاري از مخاطبـان      
مساله ي بچه دار شدن و تاثیري       

اشویی می توانـد    که در روابط زن   
داشــته باشــد مــساله اي کــامال 
روشن باشد ولی براي این که این       
استیصال ومخالفت  مرد بـا ایـن        
مساله به خواننده منتقـل شـود       
بازهم تنها به یک جمله بـسنده       

 مورسن در   ی زئک م  یاگه ت . (شد
 حرف  یبه ت  تویاگه ه  ؟؟ی چ ییبأ

  )؟ی چیبوسوجنˇاي نفر
ي نکته ي دیگر این کـه مـساله         

حبس کردن خود خواسته ي مرد      
در اتاق و تنها با کتاب سرو کلـه         
زدن وارتباط آن با بچه دار نشدن   
آن ها ودر کل ارتباط آن بـا کـل        
داستان آیا مـورد نظرنویـسنده      
بوده اسـت ولـی روشـن نـشده         
است؛ یا مـسله ارتبـاط منتفـی        
است و صرفا نویسنده به دنبـال       
فــضا ســازي بــراي مخاطــب بــا 

ــه هــاي ذهنــی اســتفاده از نمون
اصـوال در   ..خواننده مـی باشـد؟    

داستان وقتی عاملی را وارد مـی       
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کنیم  اگر نتوانیم  پرداختی از آن       
داشته باشیم یـا از آن درایجـاد        
فضاي داستانی استفاده کنیم آن     
عامل بـه صـورت عنـصراضافی       
وایزوله درداستان خود نمایی می     
کند هم چنین که اگر نقـل قـول         

 -(ا حذف کنـیم زن درخط  دوم ر   
ـ    ـ یمو نودؤنم تو خودت فأ م  ی چ

ــأري؟آخ ــ40 یکـ ــال تـ  ی سـ
ـ  ؟بهیجعمر ـ  ی چ  ؟هندهی فأرسِِ

ــنگیدس و ــأˇ... ريیـ  او یی خـ
هیچ آسیبی بـه کلیـت      ) تابونیک

سئوال دیگـري   .داستان نمی زند  
که مطرح می شود دلیل استفاده      
از اسم خاص مهتاب است که بـا        
وجود داستان کوتـاه بـودن ونـا        

ـ     کـه  (م مـرد  مشخص بـودن اس
) احتماال به خاطر راوي بودن بود      

می توانست با همـان اسـم عـام         
  .جایگزین شود)زنئک(

البته اگر ازحق نگذریم بـه جـز         
ــضا    ــتان ف ــب داس ــان مناس زب
ــصویري،   ــدیع وت ــاي ب پردازیه
ــی   ــده مـ ــتان دیـ نیزدرداسـ

 کـم   یجˇ الي در  ینوري ک .(شود
 اوتاق مئن، اونه دست     ی دکت یکمِ

هم چنین  ) . گوده ˇو پاي سوستأ    
استفاده از جمالت کوتـاه پـشت       
سر هم  عالوه بر این که خواندن        
را آسان تر کرده بود ضـرباهنگ       
ــتان   ــضاي داس ــه ف خاصــی را ب

اولـین و بـارزترین     .بخشیده بود 
نکتــه ي مثبــت داســتان پایــان 

  بندي جالب آن است که حتی 

ــز   ــداري تعلیــق را نی شــاید مق
الحـاف  «.چاشنی خود کرده است 

جمله ي دو   » .رس ˇفکشه مهتاب   
پهلــویی اســت کــه مــی توانــد 
مقداري ازاین تعلیق را بـه دوش       

  .بکشد
به شخصه با فـضاي داسـتان بـا         
وجود ذکر نکـات بـاال احـساس        
نزدیکی کردم و این شاید خودش   
دلیلی باشد بر نقض اشکاالتی که      

از خواندن این داستان    . وارد شد 
) از لحاظ داسـتانی   (ساده وروان   

از ایـن بابـت   (یراودر عین حال گ   
که خواننده را تا آخـر مـتن بـه          
دنبال خود می کشد و این خـود        

لذت ) نقطه ي قوت دیگري است    
  .ببرید

  
  

   رأبˇکور
  موسوي.میرعماد م

  
 ˇدئدري؟ بین چی بودنَی خوشؤن    

  !همرأ؟
 ˇبخأله یک نفر یکته رأبه خو پاي      

  جیر اشأ گوده
  .ده هیچچی ایشؤنأجی نمؤنسه

-/-  
 ˇه هممـه کـس    شؤ کی بنه، بخأل   

جؤنه خـوره دکئنـه کـی تـونتر         
  .بشون و شاید زودتر فأرسن

هممه تأ جی بدتر اوشـؤنی کـی        
   پوشت نیشتن، ˇ فرمؤنˇماشین

  

   شلوغی مئن کی ایسأن،ˇشهر
همش بوق زه درن و هرکه خأنـه        

اَدمـه  [ اوکتأجی زودتـر بـشون      
  ]سرسام گینه 

  ..جادده مئنأم کی ده واویال
 گـونم سـیگار   ..  سیکار نکـش   -

  .نکش
 چیسه برأ؟ امه اعصابه داغؤنـأ       -

یکتـه سـیکارأم مننـیم      . کأدري
  !بکشیم؟

 پوشت نیشتم، تـی     ˇ مو فرمؤن  -
  اعصاب خرابه؟

 گــونم ســیکار نکــش، دود مــی 
  .چوشمؤنه اذئت کؤنه

.  پوشت نیشتی دهˇهچی فرمؤن-
  !راننده نی گه

. پیکؤنأم امرأجی پیش دکته   ! بین
ــوي  ــه رأب، آوألک ــرأ ˇبخأل  هم

  .ه دأدرهمسابق
  ..!بپپأ اشأ نبی

 87اردیبهشت
  س1582دیاما 
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  آزاده پیرمحبتی
  

   همزبان نیهˇأ دوره ده نانم چره، کس کس

   دیل،  دنیا  ده مهربان نیهˇپیدا نیه مردوم

  صداقته بوکوده   رامته، گم ˇزندگی تنگ

  شجاعته بنأئیم    جا أزندگی فأنرسیم 

  تا أیه رأ شؤ ده أمرأ چتو بأموئیم تجخ

عانگ قّ فردایهˇب به سرَأکودیم همش تَو   

  قاضی ببه أمی کوال، چی کم دأریم جه دیگران؟

  » بهتران؟از ما«ي چره خیال کونیم اوشان، ایسید

  زمانی بو أمی زبان، اصالته معنی کودي

  گیلک بیم و أَمی گبان، بزرگیه هججی کودي

   گیالنه  باور بوکونیم  فقط  ایبچه أمان اگه

ر  تأنیم  نامه،ˇ گیالنِˇقشنگ  بوکونیم  منو   

  
  لیال پورکریمی

  
  . جانأ  یوکو لرزه دکفتˇزمین

   چومأ واکود گاره میان،ˇخو کأس
  .                                      قونداقه زأي

   شؤن و امؤنˇزمین
  . بوکودٰ مزهˇ رئه هالچینˇزأك

[]  
  »کالچ پره«زأي نأنستی اوبازي نام بأزین 

  ازي مئنهأ ب! زأيˇجان
  ..پئر پرئه، مأر پرئه

  حمید نظرخواه
  
) 1(  

   پامالهˇابران
  .امی سامان سر بیده بوبؤ

*  
  باده کی وأ فو بزنه؟

)2(  
  باده مأده سر کی لقد بنأ

  کی أتؤ
  !رافایی ره مچه کونه؟

)3(  
   سر نشأ نأنˇچوم چوم

  واشکافته دهن،
  کی مرأ

  گوم گومه دأره؟
  
  

  الهام کیانپور
  

  دشتأ کوه و روخان و 
   سر بنأˇ                         پوشت

  دوارست
           جه من، جه آفتاب

   اوخانˇسیفیدˇپور
                      سیا پاماله

  چوم زمستانˇتنگ
   مانستانˇ گیسˇ       می مار

   گیفته مرأٰ                           کشه
   رافا نیشت ˇبرف

                   می خیاأل اوسان
                   می نفسأ گرمأ کون

  ..پامچ بأیه-تا بهار، پامچ



 ٣١

  بوشؤم تا آسمؤن، 
  بینم خودا، 

  .هیچچی ندِِم و زود وگرسم
   ندِمˇ سر بمأم، هنده می اربابˇزمین

  .بیخود اینه دومبال بگرسم
   مِن ایسأبومˇمو وختی آسمون
  امه زاکؤن بوتن
  کی تی خودا،

  اي جیر امه ورجه بنیشته
  !گو ایمرو کورأ ویلؤن و سیلؤن بی برأري؟بو

   دومبال سر،ˇخودا جاپاي
  اي دریا تا او صحرا، رادواري 

  پولی هر روز گونی 
                        هنده خودا، 

   دس فأرس ˇمی چوشم
  .یباره غیبأ بؤ، جیویشته

  مو هرجا کی شنم، تو اؤره نیسأي 
  تأ نینم هرچقد کؤنم هقسسأي 

  ته أمأدري می خونه یک روز تی قاصد مأ بو
  الؤن بوگو کوروز؟ کورأ؟ کی ورجه بیسأي؟

  بیه ایمشؤ بنیش أننی می ورجه 
  تو بیسی، 
  می گبؤن، 

  . کرجهˇ مورسؤن کرجˇیته تازه تنوري نؤن
   دونیا دوس ندأنمˇنخأنم تأ بوگؤم کی دار
   نخأنمˇ درمونˇنخأنم تأ بوگؤم می درد

  نخأنم تأ بوگؤم 
   واریثم موˇ ورفˇ سورخمی پِر و مأر و

  فقد خأنم بودؤنی أي خوداجؤن،
  تی قدر و قودرتأجی

   آزاتی و آزات سؤنِه ˇ مردومˇتمؤم
  .                                    حاریصم مو

واژه اي ترکیبی از آزاتی به معناي آزادي      : آزات سؤنی   
  .و سؤنی، به معناي سر و سامان و آرامش 

  میم. میرِع
   بل ویریسأویریسأ،
   دیمه روشنأ گودهˇگیلکؤن

  .جنگل الؤنِی سرپا ایسأˇسبز
  .پیله دریا، سورخأ بؤ، کؤل زه دره

   مئن،ˇگب بزیم دامون
  .                     بخوته خیابؤن ویریسأ

  
  کی بوشؤ؟ کی بمأ؟« 

  »  کی خوته؟ کی ایسأ
  

  !الؤن وقته ریفئق. ده الؤن وقته
  .یأد بگیرهده الؤن وقته کی شؤ، پرکسنه 

  
  باد و بورؤنه بوگو؛

   مئنه بزنه،ˇهرچی خأنه بأ امه دامؤن
  ده الؤن سخته کی باد،

  . ویگیرهٰ ریشهˇزوپه بزه دارؤن
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  .راما .م»  خزه« شعر داخل گیومه، تککه اي از شعر 

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

 میم. رِعمی


