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 ˇمی پئر و مار.  زأي بؤمˇمره یاده ایته کوج 
 میان، اَ شعر همیشه ˇامره کی شوییم باغان

 . رو زمزمه بوستیˇ لبˇمی پئر
 ˇ جنگل و میرزا و اَن            ˇاَ شعر مره یاد       

مره جنگل   .  رادمردي و بزرگی تأودأیی       
 !یعنی میرزا، یعنی مقاومت، یعنی غیرت

 جا  ˇ یاران، ایستادگیه داران   ˇنأنم میرزا و اَن   
 ˇیاد بیگیفتیدي یا داران اوشن                       

 .آموزیدي دست

 میان پا نَهم،       ˇجنگل هنوزم هر بار که          
 دیلتنگیه  ˇاوشَن.   جا اَ شعره ایشنَوم       ˇداران

 افسوس به جوانانی که       ˇاوشَنِ.  حس کونم 
فراموش بکودید کی    .  خوشَنه گومأ کودید   

 ! جا و کی یادگاریديˇنسل
 یادأ نُشویی ˇاون! میرزا افتخار کودي گیلَکه

 کشه میان پیلأل بوسته و کویته گول ˇکو دار
 ! اَمره اونه سیرابأ کودهˇخو شبنم

 یاده که خو شُکوه و        ˇمیرزا زأي هنوز اون    
 زنگی و پیلگیه     ˇصالبته جه البرز، خو دیل      

 ˇنوازیه، اون     جه کاسپین و خو میهمان          
 ! جا بیگیفتهˇباغان میوه

میرزا زاکان، هنوزش هرجاي گیالن 
 ˇمی جان: ایساییدي، زیر لب زمزمه کونیدي

 ! تره گومه میرزاکوچی خانا جانانا،
 

 آزاده پیرمحبتی
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 چقد جنگأل خوسی؟



 ˇخؤن  ألؤن دِه آخري روزونه، میرزاکوچی    
یـا بـه     -یکته کـمـأ بـؤ درن         -یارؤن یکته 

 -کوشتن بشؤن یا وأبئن و اینه دس ویتن
 رخته بکنـدن،    ̌ هوا، درختؤن خوشؤن  ̌ پییز

جوره سردأ بـؤ دره،          مئن هوا همه   ̌ جنگل
 .میرزا تنها مؤنسه دره

 ˇجوري ببؤ کی خأ میرزا خودش و خوش        
 دونـبـال بـزنـه       ̌  را نجات  ̌ مردومی نهضت 

 مئن، مردومی نـهـضـتـی کـی         ̌ کوکوالت
خیلی از گیلکؤن ندونسن چی ایسه و چـی         

ئـبـه ، یـعـنـی             ایشـؤن .   خأنه و چـی دأنـه      
 .نوگذأشتن کی بدؤنن

تازه او موقع کی روسؤن و انـگـلـیـسـؤن،           
 یارؤنه، ایسه هر جور بو تار و مـار      ̌ میرزاي

 مئن، او    ̌  شهرؤن ̌ گودن و دکلسن گیلؤن   
 ریفئق، دوکتور حشمتـه  ̌ موقع کی میرزاي  

 . چشم و گوش وأبؤˇکوشته دبؤن، مردوم
ولی الؤن دِه او زمت نِه، هوا آذر ما هـواي         
و رو به زمستؤن، باد و بـوران هـیـکـکـسـه          

 سر جـنـگـل      ̌  پوشت̌ أمؤن ندئنه، میرزاي 
 جـولـؤم نـی        ̌ هننأ بدون یار و یاور، ایـن       

 ˇورف، سـفـیـد     . .   ورف وأرسه دره، ورف  
 .میرزا تنها بومؤنسه .. ورف.. ورفی، ورف
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 میرعماد موسوي

 ورف



 انقالب جنگل به روایت شاپور رواسانی
 ندا کامبوزیا

چندي پیش، بـراي دیـدن مـنزل بازسـازي شـده ي             
آن .  میرزا کوچک خان، بـه ایـن محـل سـري زدم            

گزاران و راهنماي خانه     روز، توضیحات جالب بنیان 
ــاب نهــضت جنگــل و حــوادث آن              ــیرزا در ب ي م
دوران، نظرم را براي شناخت بیشتر بخشی از پیـشینه     

در این بیـن کتـابی از        . ي حماسی گیالن جلب کرد 
کرســی اقتــصاد  (پروفـسور دکــتر شـاپور رواسـانی         

اولیـن  «به نام   )  اجتماعی دانشگاه اولدنبورگ آلمان   
به دسـتم   » نهضت جنگل -جمهوري شورایی ایران  

رسید که بد ندیدم این کتاب غـنی را بـه شـما هـم               
معرفی کنم تا اگر روزي تصمیم گرفتید شناختی از       
روند وابستگی سازمانی و سیاسی و فکري دوره اي        
از تاریخ کشور و نتایج حاصل از این پیامدها داشـته      

میرزا «هاي بزرگی چون  باشید و در قالب آن، انسان   
را که بـه خـاطر شـرافت و          »  کوچک خان جنگلی  
شان هم گذشـتند و خواسـته          استقالل کشور از جان 

کـه    -اي نداشتند جز مبـارزه بـا فرهنـگ اسـتعمار              
همواره در پی جدا ساختن روشنفکران از تـاریخ و          
جامعه ي ایرانی وبیگانه نگه داشتن آنان از اکثریـت       

 بیشتر و بهتر بشناسید، مرجع مناسبی در   –مردم بوده   
 .اختیارتان باشد

ــر             ــذري ب ــاب، گ ــلی کت یکــی از موضــوعات اص
تاریخچه ي تشکیل حزب کمونیست ایران و روابط     
آن بـا نهـضت جنگـل و کوشـشی در جهـت رفــع                
ابهامات و ذکر حقایق تاریخی کشورمان است و در      

-فصلی مجزا، به وقایع جنبش جنگـل و دوران سـه         

گانه ي انقالب گیالن می پـردازد و بـه تفـصیل در            
باب تـشکیل و سـقوط جمهـوري شـورایی گیـالن             

 .سخن می راند
که در چهار فصل تهیه شـده     -متن اصلی این کتاب  

و در زمینه ي وقایع اقتصادي، اجتمـاعی و تاریخـی          
اسـت  )  1300 تا 1296(ایران، در فاصله ي سال هاي  

 به زبان آلمـانی در رسـاله ي دکـتراي پروفـسور               –
تهیه و در سـال    » هانور« در 1971رواسانی در سال  

 . منتشر گردید1973
امید است مطالعـه ي ایـن کتـاب، گـامی باشـد در                
جهت شناخت دوره اي بـزرگ از تـاریخ کـشور و          
آشنایی با مردانی که در راه نیل به آزادي ، پـاي در         

 .وادي مبارزه نهادند
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 ي جنگل نامه نگاهی به مرام
 محمدحسن فتوتی

نهضت جنگل اولین حرکت انقالبی، درتاریخ ایـران        
براي برچیده شدن کلی نظام سلطنت و زور و مبـارزه     

با وجود ایـن کـه قبـل      .  با استعمار، محسوب می شود  
ازآن تجربه اي به نام مـشروطه آزمـوده شـده بـود و             
خود میرزا کوچک خان ازمشروطه خواهان بود، ولی 
در برهه اي از زمان میرزا و همفکرانش به ایـن نتیجـه     
رسیدند که مسالمت و مـدارا بـا زورمـداران، دیگـر              
نتیجه بخش نخواهد بود و دست بـردن بـه اسـلحه و              
مبارزه ي مسلحانه شاید تنها راه براي برچیده شـدن و      
اصالح نظام اسـتبدادي ایـران و بـه تبـع آن اسـتعمار              

با وجود این، او یک باره دسـت بـه قیـام       . خواهد بود 
مسلحانه نزد، همه راهها را آزمود؛ او شاهد بـه تـوپ          
بستن مجلس توسط محمد علی شاه و تحصن علما در 

او بـه امیـد نجـات مـشروطه بـه            .  سفارت عثمانی بود  
مجاهدین پیوست و در فتح قزوین و تهران نیزشرکت   

تاخت و تازهاي خارجی در صـحنه سیاسـت و     .   کرد
اقتصاد کشور و سیاست بازي عناصر داخلـی، وضـع           
آشفته تر گیالن و بی کفایتی دولتمردان، انگیزه هایی   
بود که این روحانی جوان را به میدان سیاست و سپس 

نخـست در برابـر اسـتبداد       .   به صحنه کارزار کـشاند     
هاي با نفوذ  محمد علی شاه ایستاد و سپس با شخصیت

تماس گرفت و در آخـرین مرحلـه از تـالش خـود               
 .سالح به دست گرفت

شـد کـه مـیرزا        او بارها در برابر مـردم یـاد آور مـی            

کوچک هرگز اسلحه را از خود دور نمی کنـد مگـر     
وقتی که مطمئن باشد افراد ایرانی از تجاوز متجاوزان     
بیگانه و ستمکاران داخلی مصون و از امنیـت و رفـاه          

چگونگـی شـکل گـرفتن نهـضت         .   برخوردار هستند 
، اعالم جمهوري گیالن   ) هجري شمسی1293ازسال( 

 هجــري شمــسی،    1299و الغــا ســلطنت درخــرداد       
اختالفات و کودتاي داخلـی در مـرداد همـان سـال،           

ها، ضعیف شـدن     ها و روس هاي انگلیسی  توطئه گري 
اتحاد جنگلـی هـا و در نهایـت شکـست جمهـوري               

زمـان    جنگل و به تبع آن توقف نهضت جنگل که هم   
منجر به کودتاي رضاخانی گردید، حوادث تاریخـی    
هستند که هر کدام نیازمند پی گیري و بررسی هستند    

 .که ازحوصله این بحث خارج است
 :نامه ي نهضت جنگل اما هدف ازبررسی اساس

نامـه و     این مرام نامه ي تاریخی به عنوان اولین اسـاس   
قانون مترقـی درایـران، در نتیجـه ي اولیـن انقـالب               
ضداستبدادي و استعماري ایران که منجر بـه تـشکیل      
. جمهوري گیالن شده بود، تصویب و اعـالم گردیـد     

انـد،    چه بسا قبل ازاین قیام هاي بسیاري شکل گرفته   ( 
توجـه  .)  ولی هیچ کدام به تاسیس جمهوري نینجامید    

به تعدادي از مواد و بندهاي این مرام نامـه، مـا را تـا               
هاي سران نهضت جنگـل آشـنا مـی           حدي با دیدگاه  

کند، اگرچه در تاریخ مملکت مـا همیـشه فاصـله ي            
زیادي با آن چه که به عنوان قانون نوشته می شـود بـا     

آن چیزي که در عمل اجرا می شود وجود دارد، ولی 
 تا مرداد همـان سـال    1299باید توجه داشت ازخرداد   

) تا زمان کودتاي داخلی درنهضت و جداشدن میرزا ( 
که عمر جمهوري  (1330و سپس تا پایان نیمه ي دوم  

براي اجراي تام و کامل تمامـی   ) گیالن به پایان رسید 
چه به نام     آن. بندهاي این مرام نامه زمان زیادي نیست 

ي جنگل دربین اسناد تاریخی خودنمایی می    نامه  مرام
 »سـردار جنگـل   «کند؛ به ظاهر اولین بار در کتـاب        

این مـرام   .  منتشرگردید1344ابراهیم فخرایی، درسال   
 . بند تشکیل شده است34 ماده و 9نامه از 

با هم به بررسی اجمالی گوشه هایی از این اساس نامه     
 :می پردازیم

دو بند اول ماده اول، مانند تمام مانیفست هاي نهضت هاي    
انقالبی برخاسته از مردم، حکومت را در دست مـردم مـی     

 3در بند هاي    .  داند و مناصب را مخصوص نماینگان مردم 
 ما با تساوي حقوق و آزادي تامه افراد در استفاده کامل 4و

از قواي طبیعی خود، که احتماال منظور استفاده از حقـوق       
نظیر حـق   )  که ناشی از قواي طبیعی می باشد ( طبیعی افراد   

تحصیل که از توانایی انسان براي یادگیري ناشی می شود، 
 ایـن مـاده کـه متمـایز تـرین و             5صحبت می کند و بنـد        

متفاوت ترین بند این ماده محسوب می شود از الغاي کلیه     
کننده ي ماهیت  شئون و امتیازات صحبت می کند؛ که بیان

 .مدارانه ي این نهضت است کامال انقالبی و خلق
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جنگلی ها همان طور که با الغاي سـلطنت، حکومـت      
جمهوري را اعالم کردند، الغاي هـر گونـه امتیـاز و              
شئون مختلف، اعم از سلطان، دربار، اربـاب، خـان و       

که در زادگاه نهضت هم بـسیار بـه چـشم      ( امثالهم را   
 .نفی نمودند) می خورد

در ماجراي کودتـاي داخلـی در نهـضت، منتقدیـن             
میرزا معتقد بودند که میرزا با خان هاي منطقه دسـت        
به یکی کرده و خواستار حفظ  اموال و امتیـازات آن       
ها گـشته اسـت و ایـن یکـی از دالیـل جرقـه هـاي                   
اختالفاتی بود که میان سران نهضت زده شد که البتـه     
صحت و سقم این مسئله با توجه به ادلـه ي تاریخـی           

 .قابل انکار یا تایید است
 درجامعـه ي متـصور      »حقوق مـدنی  «ماده ي دوم،     

آزادي فکـر، عقیـده،     .  جنگلی هـا را بیـان مـی کنـد          
اجتماعات، کار و کـالم، تـرویج ادبیـات و اصـالح              
اخالق جماعت و همچنین تساوي حقوق زن و مـرد          
در حقوق مدنی و اجتماعی از موارد یاد شده در ایـن     

دور از نظر نباید داشـت کـه در آغـاز         . ماده می باشد 
، مطالبه ي حقـوق اجتمـاعی و مـدنی آن           1300سال  

چـه  .  هم براي زنان تنها از انقالبیان گیالنی بر می آمد  
بسا هم اکنون نـیز دربـسیاري ازمنـاطق ایـران اساسـا              
حقوق اجتماعی براي زنان تعریف نـشده اسـت چـه            
رسد به اجراي آن؛ که همین روحیـه ي مترقـی شـان         
بود که بعدها مورد نشانه ي تفرقـه افکـنی هـاي قـوم            

 .گرایانه قرار گرفت
ماده ي سوم و چهارم در مـورد انتخابـات و اقتـصاد               
مواردي را از جملـه ممنوعیـت احتکـار بیـان کـرده              
است و همچنین مالکیت اراضی را تـصدیق کـرده و          
سود حاصل را متعلق به مالک یـا تولیـد کننـده مـی                
داند و این از نکات مهم این مرام نامه مـی باشـد کـه            
نشان می دهد الغاي امتیزات و شئونات به معنـاي بـاال     
کشیدن اموال مردم به بهانه ي تقسیم بین افراد دیگـر        

نمی باشد؛ از مواد مهم این اساس نامه، که مربوط بـه        
معارف روحانیت و اوقاف است، حاوي مطالبی نظیـر    
ایجاد تحصیل رایگان، انفکـاك روحانیـت از امـور            
سیاسی، سپردن امر اوقـاف بـه عامـه نـه بـه گروهـی               
خاص و تخصیص عواید آن به مصارف عمومی، می     

انفکــاك روحانیــت از امــور سیاســی توســط        .  باشــد
نهضتی که رهـبري آن را یـک روحـانی بـه دسـت                
داشت از نکات جالبی است که نشان دهنده ي طـرز         
تفکر رهبران جنگل می باشد که تاکیـد کننـده ایـن            
اصل است که مسلمان بودن جـدا از سـکوالر بـودن            
است و انفکاك سیاسی نه به معناي پشت پـا زدن بـه           
دین، بلکه به معناي مجال دادن به هر دو عرصه بـراي     
عرضه کردن قابلیت هاي خودشان اسـت؛ تجربـه اي       
که بعدها تاریخ ایران باز هم بـه گونـه اي دیگـر بـه                 

 .خود دید
قضاوت باید سـاده، سـریع و مجـانی باشـد؛ عبارتـی              
است که در ماده ي مربوط بـه قـضاوت قـرار گرفتـه          
است و نشان دهنده ي جو بروکراتیک حـاکم بـرآن        
زمان ایران و عزم جمهـوري گیـالن بـراي رفـع ایـن              

کــاهش اعمـال شــاقه در مجـازات و         .  مـشکل اسـت   
تبدیل آن به اصول تکدیري و مجـازات هـایی نظیـر            
روانه کردن افراد به دارالتأدیـب نـشان از روحیـه ي              

 .نرم و مترقی بنیانگذاران نهضت دارد
ي بعدي مربوط به مسائل دفـاعی و آمـوزش آن           ماده

می باشد که هیچ حکومت و انقالبـی در دنیـا از آن              
مستثنی نیست، چه رسد به نهضت مسلحانه و نوپایـی         

 .همانند نهضت جنگل
کار؛ موضوع ممنوع کردن کار مـزدوري     : ماده هشتم 

 سـال نرسـیده باشـد، در         14براي اطفال که سنشان به    
حالی که بسیاري از مجامع فعلی دنیا در تالش بـراي        

از جملــه مبــاحثی ماننــد     (ممنوعیـت کــار کودکــان      
child labor  (    می باشند ما را امیدوار می کند کـه

و شاید در این زمینه، کمی قبل تـر اندیـشیده باشـیم               
 ســاعت،  8تحدیــد ســاعات کــار در شــبانه روز بــه           

استراحت عمومی و اجباري در هفته، از جمله نکاتـی    
ــت            ــه رســمیت شــناختن مالکی ــد ب اســت کــه همانن
خصوصی افراد شاید  هر گونه شائبه اي در رابطـه بـا         
وابستگی نهضت به جریان فکري خاصـی را رد مـی          

یا همـان وزارت    (و در آخر، ماده حفظ الصحه   .   کند
ــان   ــب آن          )  بهداشــت خودم ــاي جال ــد ه ــه از بن ک

ممنوعیت استعمال مـواد افیـون و مخـدره در زمانـی            
است که استعمال ایـن مـواد در بیـن مـردم عـادي و              

 .دربار ، از امورات عادي زندگی محسوب می شد
شـاید  .  ماده ها و تعدادي از بند ها را بررسـی کـردیم     

گر این باشد که نه تنها این مـوارد   شواهد تاریخی بیان 
. رعایت نشدند بلکه بسیاري از آن ها نقض نیز شـدند      

ولی این نکته را هم باید در نظر داشت که مجالی نیـز    
ــه ي              ــن تجرب ــوان اولی ــه عن ــالن ب ــوري گی ــه جمه ب

البتـه  .  حکومتی دموکراتیک بعد از سلطنت داده نشد    
تاریخ به خـدمات بـی شـمار جنگلـی هـا در دوران                

سـاخت  :حکومتشان می تواند شـهادت داد، ازجملـه        
رود توسـط دکتـر       مدرسـه، سـاخت کانـال حـشمت       

کـه  )  هـا   فرماندار الهیجان در زمان جنگلـی   ( حشمت  
این کانـال   .(کشاورزي منطقه را تا به امروز نجات داد  

را می توان هم اکنون که تبدیل به رودي شده اسـت        
 .) در شهر آستانه مشاهده کرد

هـایی در نوشـتن       شاید صرف داشتن چنیـن دیـدگاه       
ي فاضـله توســط      قـانون و چنیـن تـصوري از مدینـه          

جنگلی ها، در حدود یک قرن پیش در مملکتی کـه        
پایه هاي استبداد در آن از زمان هاي دور، بـه قدمـت      
تاریخ مان محکم شده است؛ خـود غنیمـتی باشـد و              
ــه آن               ــاه، ب ــد کوت ــشینیم و هرچن ــه بنی افتخــاري ک

 .   بیندیشیم
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 تیرماسینزه چیسه؟
 

 )glk.wikipedia.org(گیلکی ویکیپدیا : منبع

 مئن، چارمین مـا    ̌ تقویم)   دیلمی( تیر، گالشی   
تیره بعضی جیگان، پئیز و خزان مـعـنـی           .   ایسه
دوکـتـؤر   ( مـئـن     »   ي تـبـري   نامه واژه« .   بئودن

بـاسـتـانـی     « :   بمأ دأنه کـی   )   صادق کیا بنویشته  
گیالنی تقویـم  -کی مازندرانی...  جی ̌ جشنؤن

  پسی، همـمـه تـه جـی         ̌  مئن بمانسه، نؤروز  ̌ 
تر، تیرماسینزه ایسسه و اي هو تیرگـان          معروف

( مئن ̌  جشنه کی تیر ما، تیر روز      ̌ یا آبریزگان 
، 1326:   کـیـا  ( »   .  مئن بگیته بنـأ بـو    ˇایران) 13
 )248ص

: پور، راجه بـه تـیـر گـونـه            ابولقاسم اسماعیل 
 ˇ نیـایـش گـودن         ̌ تیرما سینزه جشن، تیشتر   « 

ته ایزده و خوشکی و خوشایی       واسی بو کی یه   
 ˇ همره جنگنه و پیروز بونه و بازون زمین ̌ دیو  

نـامـه   )   ستاره( ته رؤجا  تیشتر یه .   سر وارش بونه  
 مـئـن،     ̌ کی هو شوعراي یمانی ایسسه و مصر      

این کـه چـره     . . .    اوول طولوع کونه ̌ تاوسسؤن
 ˇ مئن، تیرما دککئنه پـیـیـز     ̌ گیالن و مازندران  

 مئن، اي ˇ شومالˇیه کی ایران  واسیˇمئن، این
 مئن طولوع کونه و هی زماته کـی    ̌ رؤجا، پییز 

، 1382:   پـور    اسـمـاعـیـل    ( »   . وارش سرأگینـه  
 )149ص

ته پیله جشن ایسه کـی تـیـر مـا             تیرماسینزه، یه 
 مـئـن،     ̌ اي روز  .    مئن گینن  ̌ سیزندهمین روز 
یی نیت کؤنن و گوشواري  ته خانواده افراد همه

تـه پـورأ        اي تودئنن یه    یا انگوشتري یا دوکمه   
تـه نـابـالـغ         مئن و بازون یه ̌  ظرف ̌ گوده آب 

. الکو وا دس دکونی و او چیـزؤنـه در بـأري             

خانن و   )   تبري( زمان، افراد گیلکی دوبیتی       هم
 ˇچی او ظـرف     هر دوبیتی کی بخانده ببؤ، یک     

 شـی بـبـون، او          ̌ جی بیرین هنه و و هرکـس      
 . فالهˇدوبیتی، اون

ي به کار رفته در ایـن       اگر در لهجه  :   توضیح( 
بینید به این علـت اسـت      هایی می   نوشته تفاوت 

هـاي     ها و زحمـت     ي نوشته   که ویکیپدیا نتیجه  
ویکیپدیاي گیلکی هـم    .   یک فرد واحد نیست  

(بـاز    -ي کـد    هاي داده  ي پایگاه   چون همه   هم
open source   (اشتـراکـی ایـن      -و اجتماعی

زبانان مناطق  زمان گیلک قابلیت را دارد که هم    
 . )ي واحد کار کنند مختلف روي یک مقاله
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 نیما فرید مجتهدي
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دگرگونی و تـطـور واژگـان و           هرچند  : پیشگفتار
واژهاي محلی در مواجهه بـا فـرهـنـگ و زبـان                 نام

هـاي     مایه بن,   مسلط و مورد استفاده و گذشت زمان      
اند، اما از سویـی ایـن قضـیـه              خود را از دست داده    

کـاران و افـراد          توسط اهمال برخـی دسـت انـدر         
متصدي فرهنگی و حتی پژوهشگران نا آشنا به زبـان   

هـا و       به طور مثال  در سـده      . بومی صورت پذیرفت    
دهه هاي اخیر   گویش دانستن زبان گیلکی تـوسـط      
جهانگردان و سفرنامه نویسان و حتی پـژوهشـگـران          
سبب اصرار آنان به این مسئله شد کـه  خـیـلـی از                
واژگان گیلکی شده وازگان فارسی است  به همیـن         
دلیل شاهد تغییر خیلی تغییر در یاداشت بـرداري از            
واژگان گیلک حتی تا چند دهه اخیـر شـده اسـت             

هـاي نـهـان         و ما نیز این واژه.   اند  توسط   تغییر یافته    
آنـکـه از      رانیم بی شده در لفاف زمانه را  بر زبان می     

  با واکاوي این نـام واژه هـا      .   معانی آن چیزي بدانیم  
هاي زیبایی فرهنگ پـیـشـیـنـیـیـان             توانیم به برش    می

از چگونگی نگاه و نـگـرش آنـان بـه          .   دست یابییم 
طبیعت و تاریخ و اسـطـوره، بـاورهـاي دیـنـی و                  

بر مـاسـت   .    پیوندهاي گوناگون فرهنگی آگاه شویم  
که در این راه از شیفتگی و ساده انگاري بپرهیـزیـم             

ایرج شجـاعـی   (     چون ره آوردي جز کژ راهه ندارد   
 ).با کمی تغییر  , 15صفحه  , 2گیله وا شماره , فرد 

در کتاب جغرافیاي تاریخی اشکور، مولف مـحـتـرم،           
در واکاوي نام روستاي جواهردشت دچار اشـتـبـاهـی            

ي مسـتـنـدات         اند که نگارنده این نقد با ارائـه     گردیده
سعی  نموده ضمن اصـالح آن  هـم مـولـف را در                  

هاي بعدي کتاب براي استفاده خوانـنـدگـان آن             چاپ
یاري نماید و هم اینکه با آگاهی دادن در ایـن مـوارد              

هـاي     هاي اصیل گیلکی بـه نـام         تغییر و تبدیل نام واژه    
هـا، در حـد تـوان خـویـش                 بـه آن   )   1( ارتـبـاط     بی

چنینی را آشکار کرده و امـیـد اسـت           هاي این   تحریف
ي خود در این امـر   به نوبه)     2( دیگر دوستان و محققان   

انـگـاري      مهم تالش نموده تا آیندگان، ما را به سـهـل     
هاي فراوانی از ایـن   که خسارت طور همان .   متهم ننمایند 

خلیج فـارس و دریـاي         ( ها چه در سطح ملی   تغییر نام 
بـاشـد کـه      .   اي شاهد بوده و هستـیـم   و منطقه)     کاسپین

در بخش نواحی یـیـالقـی کـتـاب مـورد              .   چنین باشد 
 مولف در توضیح نـام روسـتـا و            67ي    اشاره، صفحه 

شناسی شده اسـت      ییالق جواهردشت دچار اشتباه واژه    
که حداقل از فردي چون ایشان که از بومیان مـنـطـقـه               

باشند، این امـر   بوده وآشنا با فرهنگ و زبان گالشی می     
این روستا همانطوریکه از نـام        «:       رسد  بعید به نظر می   

 .جواهر مـعـروف مـی بـاشـد            آن پیداست به سرزمین   
گـردد بـه وجـود آثـار              این معروفیت برمی    بطورقطع

ارزشمند و گرانقدریکه از گذشته از دل خـاك بـه               
مرور زمان کشف شده و پاره اي نیز تـوسـط کسـانـی          

 .  »رود پنهانی به سرقت می
ي    با توجه به نظر مولف محترم، بنابراین تمام مـنـطـقـه          

اشکورات بدلیل وجود آثار ارزشمند در دل خـاك             
که بـطـور حـتـم از مـنـاطـق یـیـالقـی جـؤردشـت                           

نیز بیشتر است، باید جـواهـردشـت یـا         )     جواهردشت ( 
نگارنده با ذکر دالیـلـی   .   گرفت نام می. . .     جواهرکوه و 

 :پردازد به نقد این  مبحث می
 جغرافیاي تاریخی اشـکـور،   " یگانه چاکلی، حسن ،.   4

 1381، تابان ،تهران، "با نگاهی گذرا به جواهردشت 
ها وجـود   ها محل و روستا به این نام    در استان گیالن ده   

مـحلـه، جـؤردشـت،          دارند مانند جـؤرمـحلـه، جـیـر         
جیردشت، جؤرده، جـیـرده، جـؤرکـوه، جـیـرکـوه،              

چنین در مناطق کـوهسـتـانـی        هم...  جؤرسر، جیرسر و 
شرق گیالن و منطقه اشکورات بخصوص در اطـراف          

هـا     داراي چندین روستا به ایـن نـام    »   موز  سمام« کوه  
رامسـر، جـؤر دشـت        )   جـواهـرده  ( جؤرده   :   باشیم  می

رودسر و خـوشـبـخـتـانـه جـؤرده و                )     جواهردشت ( 
 .ي اشکور علیا جیرده

از توابـع دهسـتـان      )   جواهردشت ( روستاي جؤردشت   
باشد، نام قبـلـی ایـن       سیاهکلرود، شهرستان رودسر می   

روستا جؤردشت بوده و بخاطر تساهل برخی افـراد و            
 .گذشت زمان به جواهردشت تبدیل شده است

 :ذکر دالیل زیر بهمراه منابع مکتوب را الزم می داند
جواهردشت کوههاي رامسر، جئورده، ده        –جواهرده  

. بـاال =   جیر   / باال = جئوردشت، دشت باال، جئور / باال  
 .  )1372پاینده لنگرودي، محمود، (

 " در بخش قـرا رانـکـوه        445در کتاب رابینو صفحه     
ییالقهاي جؤردشت در سه فـرسـنـگـی            –سیاهکلرود  

چایی جـان    :   چاجان   "   جنوب سیاهکلرود واقع است    
 در   . ... قسمتی از سیاهکلرود است. هم نامیده می شود 

پشت دهکده میان کوههاي ییالق هـاي  جـؤردشـت           
 .واقع شده است

 
 :پانوشت

نمونه هاي زیادي از این موارد را مـی تـوان ذکـر          )   1
, رامسـر    )   جـؤرده    (   هـمـچـون جـواهـرده          ,   نمـود    

و متاسـفـانـه هـم       ...شوئیل و ) کلکاموس ( کیکاووس  
اکنون نیز در اشکور علیا این مسئله براي روسـتـا هـاي        

رجوع کنید بـه    .   جؤرده وجیرده نیز قابل مشاهده است  
نقشه جواهرده چاپ سازمان جغـرافـیـایـی نـیـروهـاي              

 I 6063مسلح به شماره 
به این نکته باید اشاره نمود که مؤلف، در هـمـیـن        ) 2

بـه مـواردي از       . . . . . )   جغرافیاي تاریخی اشکور (   کتاب
 .این تحریف ها اشاره نمود ه اند

 
 :منابع 

آئین ها و باورداشـتـهـاي    " پاینده لنگرودي، محمود . 1
 پژوهشگاه علوم انسلنـی و مـطـالـعـات           " گیل و دیلم    

  1377فرهنگی، تهران، 
 رشت ،. 2گیله وا، شماره .شجاعی فرد، ایرج . 2
 " والیات دارالـمـرز ایـران گـیـالن              " ل.   رابینو، ه.   3

 1374انتشارات طاعتی، رشت، 
 

 »جغرافیاي تاریخی اشکورات با نگاهی گذرا به جواهردشت« نقدي بر کتاب 

 جواهردشت خیر, جؤردشت آري



از موسیقی و ترانه نهضت جنگـل اطالعـات زیـادي         
در دسترس نیست و دلیل آن عـدم وجـود دسـتگاه             
ضبط و پخش و تکثیر صوت در آن زمان بوده است   
و تنهــا اطالعــاتی کــه مــا از ایــن موضــوع داریــم،            

ست محدود، که سـینه بـه سـینه نقـل شـده                مواردي
از جمله این نواها یا به شکل صحیح تر، ترانـه    .   است

 »...چقـدر جنگـال خوسـی     «ها، می توان به ترانه ي   
 .اشاره کرد

ایـــن ترانـــه از معـــروف تـــرین و ماندگارتریـــن           
ست که از نهضت جنگل و اتفاقات بعد از      هایی  ترانه

 .آن براي ما بر جا مانده است
البته به نقل از چندي از اسـاتید، ایـن ترانـه در ابتـدا            
متن و آهنگ دیگري داشته است و پس از شـهادت     

 .میرزا این ترانه به شکل کنونی در آمده است
استاد پور رضا معتقد است کـه ایـن آهنـگ ضـربی           

ي تالـش     نبوده و به صورت زمزمه و نواهـاي منطقـه       
بـا شـروعی    )  نواهاي کوهـستانی خـاص آن منطقـه      ( 

پرده کروماتیک زمزمـه مـی    -آرام  و زینت هاي نیم 
شده و ادامه می یافته است ولی به دلیل مشکل بودن    
و یا عدم توانایی در اجراي آن به این صورت، بـراي    

 8/6مردمان غیر از بوم تالش، بـه صـورت ضـربی و            
ــت     ــده اس ــیقی      .  در آم ــه و موس ــن تران ــه     ای اش ب

ي چاووشی آغاز شـده و        ست که در گوشه  اي  گونه
 .ي دیلمان فرود می آید در گوشه

به نقل از اسـتاد ابـراهیم فخرائـی، جوانـان آن را بـا                 
حالت می خوانند که بـه احتمـال بـسیار زیـاد و آن               
طور که از مضمون ترانه پیداست  منظور از حالـت،         

 .حالت حزن و اندوه است
چون گویـش   امکان دارد ملودي اجراي این ترانه هم  

ها،  در جاي جاي گیالن به دلیـل تعـدد و      ها و لهجه 
ــاي               ــام ه ــیزي مق ــگ آم ــا و رن ــدگی نواه پراکن
موسیقیایی، متفاوت باشد و حتی در طول زمـان نیـز         

ولی در نهایت پـس از اینکـه ایـن         .  تغییر کرده باشد  
ترانه در فـضاي خفقـان پـس از نهـضت  در حـال                  
سپرده شدن به دست فراموشی بود و در سـال هـاي          
ابتدایی انقالب اسالمی ایـران کـه ترانـه و موسـیقی             

اهمیت چندانی نداشت، با صداي تورج زاهـدي در          
 دوباره  خاطرات نهـضت  »کوچک جنگلی«سریال  

جنگل را در روح نسل هاي بعد از ایـن نهـضت کـه        
فقط از این نهضت شنیده بودند، زنـده کـرد و ایـن            
ترانـه بــا صــداي تــورج زاهــدي، چــون وي لهجــه           
گیلکی چندانی نداشت و ترانه اي کـه خوانـده بـود         
بدون استفاده و به کار بـردن آواهـاي خـاص زبـان             
گیلکی بود، مورد توجه قرار نگرفـت  و از آن جـا              

تر بودند، به    که مردم با صداي ناصر مسعودي مانوس  
 قـسمت   10درخواست مردم این ترانه پس از حدود    

 .از سریال با صداي ناصر مسعودي پخش شد
 

باید یاد آور شد که  این ترانه، تنها ترانه اي نبود کـه     
ي راه نهـضت جنگـل نقـش داشـت، بلکـه              در ادامه 
هاي دیگري نیز بودند  کـه اغلـب سـاده و بـی              ترانه

تکلف در وصف جنگلـی هـا توسـط مـردم روسـتا             
شد که باعث تقویت روحیه جنگلـی هـا و            گفته می 

. حتی دعوت جوانان براي پیوستن به این نهضت بود     
ولی همانطور که گفته شد، متاسفانه دستگاه ضبط و    
پخش تا آن زمان و حتی تا چند دهـه بعـد از آن یـا           
وجود نداشت، یا اگر بود، در دسترس اشـراف بـود          

 .که اغلب ضد میرزا و نهضت جنگل بودند
 

پس از چندین سال به دلیل فضاي اختناق و مخالفتی    
که دولت مرکزي با این نهضت داشت و ایـن رونـد      
تا زمان پیروزي انقالب اسالمی ادامه داشت، فعالیت    
خاصی در ارتباط با این نوع و این زمینه از موسـیقی         

پس از طـی سـال هـاي اول         . گیالن صورت نگرفت 
ي عـدم توجـه بـه         انقالب اسالمی و عبـور از دوره        

موسیقی، استادان این مرز و بوم با استفاده از نواهـاي    
محلی، مقام هاي موسیقیایی ایرانی و آن چه سینه بـه     
سینه در مورد موسیقی نهـضت جنگـل منتقـل شـده           
بود، دست به آفرینش و باز آفرینی هایی زدنـد کـه          
منجر به ارائه تصانیف زیبایی شد که گـاهی اوقـات         
تنها این زیبایی از نظر ریتم  کار بـود و در مـضمون           

 .ضعیف بود

میرزا میرزا، تـی  «یکی دیگر از این ترانه ها، ترانه ي  
هـا بـا       است که در بیـشتر ذهـن     »شاال تی کمر دود    

صداي زنده یاد استاد شوریده بر جاي مانده اسـت و     
حتی شیوه نظامی شده و مارش این موسـیقی نـیز در        

هاي ارتشی استان و حـتی دیگـر منـاطق ایـران              ریتم
 .براي رژه هاي نظامی استفاده می شود

 
طور که می دانید نواهاي محلی بر اسـاس مقـام      همان

هاي موسـیقیایی ایرانـی در هـر اسـتانی شـکل مـی                
گیرند و در اواخـر نهـضت جنگـل و پـس از آن،                 
گوشــه هــایی شــکل گرفتنــد کــه نــام هــایی نظیــر           

. داشـتند ...   و »کوچکـی «،  » جنگلی« ،  » حشمتی« 
ولی به دالیل ذکـر شـده در ایـن مکتـوب و عـدم                  
کتابت این نواها متاسفانه فراموش شده اند و یا فقـط      
بعـضی از افــراد محلـی در نواحــی کوچـک از آن              

 .اطالع دارند
با این وجود می توان حدس زد که این نواهـا اکـثرا         
در آواز دشتی، به خصوص نزدیک به گوشـه هایـی     
ــوده اســت و تعــداد               نظــیر گیلکــی و غــم انگــیز ب

 کـه   –محدودي از آن ها در آواز هایی نظیر ماهور       
و     -گوشه اي از نواهاي تالشی را شـامل مـی شـود            

البته این به معنی عدم وجود این    . همایون قرارداشت 
گوشه ها در آواز هاي دیگر نیست، بلکه منظور این      

 .است که اکثرا در آواز هاي مذکور قرار داشتند
ــات               ــان اطالع ــه در آن زم ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــیقی             ــردم در موس ــود و م ــیقی نب ــک موس آکادمی
فولکلور از نظر احساسی می خواندند که بعد هـا بـه          

 . صورت تعریف شده امروزي در آمده است
 

 :منابع
فریدون پوررضا، گیالن نامه ، جلـد دوم ، چـاپ             -

ــورد          –  1366اول   ــده در م ــاي پراکن  یادداشــت ه
 موسیقی فولکلور گیالن

 ،  1374جلـد سـوم ، چـاپ اول          –کتـاب گیـالن     -
موسیقی گیالن ، فریدون پـور رضـا ، عبـداهللا ملـت             

 پرست

 ي سقوط یک جمهوري ترانه
           طه اخوان کاظم زاده
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فرامـرز دعـایی شـین      »  مرِه زرخ نیگا کونه« ترانه ي   
ــه از            1353کــی ســال     ــؤ، ایت ــساته و اجــرا بب  مئــن ب

 مئـن نأیـه و      ˇآهنگؤنی ایسه کی امی ذهـن و خـاطر         
اي آهنگ شوشتري دستگا مئـن اجـرا      . جاویدأ ببؤره 

 . همرایی، اونه زیباتر چگودِهˇببؤ و سنتور و ویلن
 ˇ قــشنگ ˇ جــاودانگی عیللــت هــم اون     ˇاي آهنـگ  

البته اگه کی شـعرِ    .   موسیقیˇ کم نظیرˇشعرِه هم اون 
 وسه کـی نیگـاي سـاختاري      ˇزیبایی جی بوتم نه این  

 تخصـصه دارم نـه امـی         ˇاونه بوکونم، چـون نـه اون      
 وسـی اي    ˇهی دلیـل  .   رِه جایی نأیه  ˇپرونده مئن اون  

 سـر بوکـونیم و      ˇدفه قراره ایته اجتیمـاعی نیگـا اون        
فـک کـونم اینـم،      .   مئن بیدینیم ˇ تاثیره، اجتماع  ̌ اون

اَمو هممه دؤنیم کی اگه موسیقی خوب بیبی تـاثیري        
 . سر بنی قاعدتن بیشتَرَهˇکی ایته شعر تونَه مخاطب

ایتـه درد   .   جی حرف زنَـه   ˇ مئن دردˇدعایی اي شعر  
 اَمرَه درگیر بـؤد   ˇکی شاید او دوره زمؤنه مردوم اون   

ــگ            ــم اي آهن ــزه دیققــت بوکــونیم دینی  ˇو اگــه ای
 وسی بو کی هنده اي درد اَمـی     ˇجاودانگی دلیل این 

. وجود دره و احساس بـه  )     جامعهˇمدرن(جامعه مئن  
یعنی ترانه اي کی او زمت دعایی بوخؤنده بو شـهري   

 شعر خالـی    ˇزندگی مئنم تونَه تاثیر بنی چِرِه کی اون   
 . شین نوبوˇاو زمت

 دخالت زنـدگی مئـن و چـشم و هـم            ˇفقر، دیگرون 

.  مئـن مـوج زنَـه      ˇچشمی، مواردي ایسه کی اي شعر  
 اَمـرَه همـذات     ̌ کـی بـه نوعـی مخاطـب اون         -شاعر

 زن ایتـه    ˇهر شؤ کـی شَـه خؤنـه اون          -پنداري کونَه 
عالم خواسته دره و هر زمت کی ایته از اوشؤن انجـام    

 ˇاممـا شـاعر   .  ي بعدي ایـسِه      پیامد خواستهˇبوبؤ، اون 
تـأ بتؤنـی       اجازه نَدأنه کی هممـه    ˇبی پولی و فقر اون  

 زن  ˇشاعر هر شـؤ کـی شـه خؤنـه اون           .   جواب بدي 
یه اونه نشؤن و مردأکـه       زندگیˇگریه اَمرَه همسادؤن 

خـو خـانواده      -از طرفی شـاعر، خـو مـار      . عذاب دنَه 
 - خـانواده نماینـده    ˇخـو زن    -بـره   و خو زن   -نماینده

 زندگی مئن دخالت کوند و    ˇمقصر دؤنَه کی اوشؤن   
دنَدˇونَلَد راحت بِبد و اوشؤن مئن اختالف تو . 

هوتو کی بیدِیم اي ترانـه کـامال کـارکرد اجتماعـی           
دره و تؤنَه جامعه سر تاثیر بنی، حتی اي دوره زمؤنـه        

اگه ایـزه   .  مئن، چون اي موشکالت هنده وجود دردِه  
می پایه فراتر بِنَم تـونَم بگـؤم شـاید بعـضی وختـؤن                

 . حل بیبیˇموسیقی تنها راه
 اَمرَه اونه کـی  ˇدعایی فرق، باخی گیلکی خونندگؤن  

 سـر نـأي، روسـتا فـضا و           ˇشعرؤنی کی خو آهنگؤن 
حال و هوا مئن نوگوذَره و هممه شهري زندگی مئـن       

شاید بتؤنیم بیگیم دعایی بیشتر از اونی کـی  . نمایان به 
فریـدون  - موسـیقی بخؤنـی    ̌ بخایی محلـی و اصـیل      

ــو کــی خــو         ˇاون  -پوررضــا مورســن   دغدغــه اي ب

 اَمرَه اجتماع مئـن نوفـوذ بوکونـی و         ̌ گیلکی شعرؤن 
 ˇچـون ویـشتر، اون    .   مئـن موفـق بـو      ˇانگار اي کـار   

.  مئن خؤنده به یا اشتؤسـه بـه     ˇآهنگؤنه کی ایته جمع   
 : اَمرَه بخؤنیمˇیه همدیگر  ترانهˇاي قشنگ

 شب که شمه به خانه، زنأي گیره بهانه
  می جانهˇزنه می امره چانه، اون دوشمن

 پیرهن هینم،گوشوار خأیه
 گوشوار هینم، دسمال خأیه

 اَیته خأیه اویته خأیه
 نأنم کی من کویتأ خأیه

 هر چی گم تره بوخودا ایبچه می امره را بیه
 جنگ و دعوایه بابا تمامأ کون کوتا بیه 

 مره زرخ نیگا کونه
 مره زرخ نیگا کونه

 کره می همسایؤنه گریه مره به رخ کشه
  زندگی تخته تخته تختهˇکه اوشؤن

 زندگی ا جور مره سخته سخته سخته
 هیچکی تقصیر نأره، تقصیر فقط می مار دره

 ایبچه از او طرف گوناه می زن برر دره
 کی مره ا جور گرفتارأ گوده

  روشنه مره تارأ گودهˇروز
 ...پیرهن هینم

 مره زرخ نیگا کونه
          مهاجر معتمدي لشت نشایی
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 در   1296 بهمن سال      18در   :  احمد عاشورپور  )  1
وي پس از پایان      .  بندرانزلی چشم به جهان گشود      

تحصیالت ابتدایی و متوسطه به تهران عزیمت و در           
در .  دانشکده ي کشاورزي کرج ثبت نام نمود             

نخستین سال هاي تحصیل که همزمان با ورود متفقین    
برادر دکتر  (به ایران بود از طریق جمشید کشاورز           

. به استاد ابوالحسن صبا معرفی شد      )  فریدون کشاورز 
استاد صبا که خود مدتی در گیالن به سر برده و                 
تعدادي از قطعات موسیقی گیالن مانند زرد ملیجه،          

را به نت در آورده بود، زیر پر و بال           ...  کوهستانی  و  
این جوان گیلک را گرفت و بدین طریق فعالیت               
مهندس عاشورپور در رادیو ایران آغاز و اولین بار در 

عاشورپور .   صداي وي از رادیو پخش شد      1322سال  
هاي محلی،    در این زمان عالوه بر خواندن تصنیف         

ترانه سرایی و آهنگسازي به ترکیب آهنگ هایی از          
موسیقی اروپا با ترانه هاي گیلکی پرداخت که بسیار          
مورد توجه قرار گرفت و از آن جمله می توان به                
ترانه ي جمعه بازار اشاره کرد که آهنگ آن برگرفته    

همکاري عاشورپور با رادیو تا . ست از والسی لهستانی 
 عاشورپور و   1332در سال  .  ادامه پیدا کرد1327سال  

 28تعدادي از هنرمندان ایرانی که در هنگام کودتاي         

مرداد در فستیوال بخارست رومانی شرکت داشتند          
پس از بازگشت به وطن در بندر انزلی دستگیر و به              
اتهام چپ گرایی و عضویت در حزب توده روانه ي           

احمد عاشورپور پس از تحمل دو سال        .  زندان شدند 
 دوباره  1336 آزاد شد، در سال       1334زندان در سال    

.  با رادیو همکاري داشت1338به رادیو رفته و تا سال 
پس از آن از کارهاي هنري کناره گرفته و به مشاغل            
اداري پرداخت اما همچنان ترانه هاي وي از رادیو            

مهندس عاشورپور پس از انقالب به        .  پخش می شد  
فرانسه مهاجرت و به مدت ده سال در آنجا اقامت می    
کند و تعدادي کنسرت در انگلستان، آلمان و فرانسه          

ولی سر انجام غم غربت وي را وادار به            .  اجرا نمود 
مهندس عاشورپور در اواخر     .  بازگشت به وطن کرد    

 سالگی بار دیگر به صحنه برگشت       86عمر و در سن     
و  در کنار گروه نکیسا به سرپرستی بابک ربوخه               

سرانجام .  کنسرت هایی در تهران و رشت اجرا کرد        
 در تهران   86 دي ماه     22این هنرمند پیشکسوت در      

پیکر وي بنا به وصیتش در بحبوحه ي            .  درگذشت
برف سنگین سال گذشته به بندر انزلی منتقل و در              

 .حوریه غازیان به خاك سپرده شد بی بقعه ي بی

. شمسی شمس در رشت متولد شد       :  بانو شمس )  2
 در رادیو شروع به خواندن کرد و        1327وي از سال    

 پس از ازدواج با مرحوم حبیب اهللا           1331در سال   
نواز و آهنگساز معروف، به تکمیل           بدیعی ویلون 

دانسته هاي خود نزد استاد صبا و حسین یاحقی               
وي عالوه  .  پرداخت)  دایی شادروان پرویز یاحقی    (

بر خوانندگی در سال هاي ابتداي فعالیت خود به             
وي از سال   .  بازیگري در تئاتر و سینما نیز پرداخت       

 رادیو  6 خوانندگی ارکستر شماره       1336 تا    1333
. تهران به رهبري مرحوم بدیعی را بر عهده داشت           

نرگس «اي که وي اجرا کرده          ترین ترانه   معروف
نام دارد که از  جمله ترانه هاي نوروزي             »  شیراز

هایی که وي     اما  از تصنیف   .  رادیو به شمار می رود    
به زبان مادري خود اجرا کرده و محبوبیت بسیاري          

به همراه  (به دست آورده است، می توان به کاکوله          
با همراهی  (، ماهی اشپل و آ خدا          )ناصر مسعودي 

جؤر و بنفشه    ˇ  ، بیا بیشیم کوهان    )شاپور جفرودي 
این بانوي هنرمند سرانجام در        .  گول اشاره کرد   

 . در آمریکا درگذشت1381مرداد ماه سال 

 نگاهی به زندگی خوانندگان گیلک
 شهاب گرکانی                                   

در موسیقی ایرانی به طور معمول، ترانه ها و تصنیف ها، با شعر و آهنگ خود در یاد ها می مانند، نه با اسمی که شاعر بر شعر خود                               
ساالري نداریم که     کاري به مبحث خواننده   .  گذاشته و آن که ترانه ها را در باور مردمان پایداري می بخشد تنها خواننده است                  

. ها را به نام خواننده می شناسند نه آهنگساز یا سراینده ي شعر ست که مردم تصنیف ولی این واقعیتی انکار ناشدنی. مخالفان بسیار دارد
ها خود مردم هستند و به        گر است؛ چون شاعر و آهنگساز این  تصنیف          این واقعیت در موسیقی فولکلور، محلی یا قومی بیشتر جلوه          

 .خاطر سپردن اسم خواننده ي اثر مورد عالقه شان راحت تر از به یاد داشتن اسم تنظیم کننده ي اثر است
ست که در ابتداي تاسیس رادیو ایران و به همت مهندس احمد عاشورپور به مردم ایران  موسیقی گیالن از اولین موسیقی هاي محلی

پس از مهندس عاشورپور خواننده هاي گیالنی بسیاري شروع به فعالیت  در رادیو ایران و بعدها رادیو گیالن کردند و . شناسانده شد
تا جایی که حتی    .  ها و ترانه هایی از موسیقی غنی این سرزمین را ثبت کرده و به مردم گیالن و ایران بشناسانند                       توانستند تصنیف 

در این مقاله قصد معرفی کوتاه تعدادي از . هنرمندان غیر گیالنی مانند خانم سیما بینا نیز اقدام به اجراي آثار گیلکی و تالشی کردند
 :خواننده هاي گیالنی موسیقی گیلکی  به ترتیب زمانی آغاز فعالیت را داریم
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 در رشت چشم     1307در سال   :  شاپور جفرودي )  3
وي فعالیت هنري خود را از سال         .  به جهان گشود  

. گزاران تئاتر گیالن بود       آغاز کرد و از بنیان      1330
 با صداي وي و همراه با        1334رادیو گیالن در سال     

جفرودي در رادیو   .  ارکستر ارتش آغاز به کار کرد      
ایران با آهنگسازانی نظیر مرتضی حنانه، فرهاد              
فخرالدینی، پرویز یاحقی و انوشیروان روحانی             
همکاري داشت و بیش از نود ترانه ي فارسی و                

جفرودي پس از بازنشستگی در      .  گیلکی اجرا نمود  
 به رشت مراجعت کرد و به مدت دو             1354سال  

وي پس از    .  سال با رادیو گیالن همکاري داشت        
سرانجام .  انقالب از کارهاي هنري کناره گیري کرد    

 دار فانی را وداع گفت و پیکر         1383 خرداد   13در  
از .  وي در امامزاده طاهر کرج به خاك سپرده شد          

ترانه هاي اجرا شده توسط جفرودي ماهی اشپل،            
 .چینی ام، من گم تو بیشمار را می توان نام برد

 در رشت به دنیا       1314در سال    :  ناصر مسعودي )4
از کودکی به آموختن موسیقی پرداخت و در         .  آمد

 به تهران آمد و شروع به آموختن ردیف         1328سال  
موسیقی ایرانی از مرحوم علی اکبر خان شهنازي             

شش سال بعد به رشت بازگشت و در کنار             .  نمود
اما به دلیل این    .  خوانندگی به بازي در تئاتر پرداخت     

که احساس می کرد این کار تاثیر خوبی روي                 
صدایش ندارد به مرور بازیگري را رها  و فعالیت              

با .  حرفه اي خود را بر روي خوانندگی متمرکز کرد       
 مسعودي از جمله    1334افتتاح رادیو گیالن در سال      

نخستین خوانندگانی بود که با این رادیو به همکاري       
 از طریق    1339ناصر مسعودي در سال        .  پرداخت

استاد احمد عبادي به داوود پیرنیا  مدیر برنامه ي               
گل ها معرفی شد و در این مجموعه با آهنگسازان و    

 مهدي خالدي، حبیب اهللا بدیعی،         نوازندگانی نظیر 
ورزنده، فرهنگ شریف، امیر ناصر افتتاح، محمد           
 موسوي، جلیل شهناز، حسن کسایی، اصغر بهاري         

ناصر مسعودي را می توان در       .  همکاري داشت ...  و

ترین خوانندگان      کنار فریدون پوررضا معروف       
هاي   عمده ي فعالیت  .  موسیقی گیالن به شمار آورد    

سه دهه ي اخیر وي بر خواندن آثار گیلکی متمرکز           
از آلبوم هاي وي می توان به کوراشیم،         .  شده است 

 .پرچین، هالچین و قلندر اشاره نمود
 در  1311در سوم مهرماه سال      :  فریدون پوررضا )  5

تحصیالت ابتدایی را در همان     .  لشت نشا به دنیا آمد    
جا به پایان رساند و در مغازه ي آرایشگري پدر                

 به تهران سفر کرد     1329در سال   . مشغول به کار شد 
و در محضر اساتیدي چون دردشتی، سعادتمند قمی       

 32پوررضا در سال     .  و بنان آواز ایرانی را آموخت      
به زادگاه خود بازگشت و یک سال بعد به همراه              

کیش شروع به تعزیه خوانی و اجرا و نگارش         علی به 
 رادیو گیالن آزمونی در      1339در سال    .  تئاتر کرد 

فریدون پوررضا پس از    .    ي آواز برگزار کرد     رشته
کسب رتبه ي اول در این آزمون به طور رسمی کار        

یک سال بعد وي در رادیو      .  خوانندگی را آغاز کرد   
ایران نیز به اجراي برنامه پرداخت و به کمک                 
مرحوم اسماعیل نواب صفا اقدام به جمع آوري و            

اردیبهشت سال  .  ثبت ترانه ها و آواهاي بومی نمود       
 زمان ورود پوررضا به تلویزیون بود و در همان            50

سال به همراه سیمین دانشور، محیط طباطبایی،              
منوچهر آتشی، محمود عنایت و محمود افشار به             
عنوان پژوهشگر آواهاي بومی براي شرکت در             

 همکاري  67وي در سال    .    سمیناري عازم لندن شد   
اش را با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران به            
عنوان کارشناس موسیقی آغاز و در همان سال               

از این تاریخ به بعد     .  کنسرتی در رشت برگزار نمود    
، شیرازکنسرت ها و برنامه هایی را به ترتیب در                

آلبوم .   برگزار کرد   تهران و    رشت،  آلمان،  همدان
هاي گیله لو و می گیالن و خواندن روي تیتراژ و               
موسیقی متن سریال پس از باران از کارهاي پس از            

-از جمله فعالیت هاي آموزشی     .    انقالب وي است  
هاي تحقیقی در     تحقیقی وي می توان به چاپ مقاله       

نامه ودیگر جراید، همکاري با جهانگیر               گیالن
موسیقی «اشرفی و دکتر علی عبدلی در گرد آوري       

که اجراي کل آواهاي گیلکی      »  گیالن و مازندران  
ي انجمن    این پژوهش به وسیله    (بر عهده وي بود       

موسیقی ایران در شش نوار کاست تکثیر شد و در            
، عضویت در    )سراها موجود می باشد      تمام فرهنگ 

شوراي فنی و آموزش هاي آزاد موسیقی وابسته به           
ارشاد،  عضو هیئت داوران همایش دیلمان شناسی،         

  84شرکت در این همایش و اجراي آواز در تابستان     
و تألیف کتاب ارزشمند موسیقی فولکلوریک             

فریدون .  گیالن به عنوان طرح پژوهشی اشاره کرد        
پوررضا برداشتی متفاوت از موسیقی فولکلور              

 .گیالن و گوشه ي آوازي دیلمان ارائه داده است
 در خانواده اي      1331در سال    :  فرامرز دعایی )  6

در .  هنرمند و هنردوست در لشت نشا متولد شد            
دوران کودکی ابتدا به ضرب عالقه مند شد و به               
نواختن آن پرداخت و سپس مبادرت به بازي در              

در همین مدت به    .  تئاتر و فراگیري ساز سنتور کرد      
همراه برادرش کیومرث دعایی که طبع شعر دارد            
نزد پدر آموختن ردیف دستگاهی موسیقی را آغاز         

عشق به موسیقی او را ترغیب به یادگیري              .  کرد
وي پس از احراز رتبه ي اول در         .  نواختن ویلن کرد  

مدارس لشت نشا و گیالن به اردوي رامسر رفت و            
در همین هنگام شروع به ترانه سرایی و ساختن               
 .آهنگ با ویلن کرد که خود آن ها را اجرا می کرد         

او در ضمن براي دیگر هنرمندان گیالنی نیز شعر و            
  پس از     83چنین در سال       وي هم .  آهنگ ساخت 

در »  زاکی جان «ي    ها سکوت با اجراي ترانه       سال
صدا و سیماي مرکز گیالن، ققنوس وار عشق،               
محبت و وفاداري را اعتباري دوباره بخشید و در              

ي اول موسیقی مقامی کشور را         ي یزد رتبه    جشنواره
ي ادبی، متاهل     فرامرز دعایی دیپلمه  .  به دست آورد  

چندین کاست از ترانه ها و       .  و ساکن لشت نشاست   
 .هاي وي تکثیر شده است ساخته
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 در رشت به دنیا      1333در سال   :  محمد عذرخواه )  7
ست و متاهل و دو فرزند          آمد و داراي دیپلم ادبی     

پدرش مداح بود و ابتدا مداحی را نزد پدر              .  دارد
 سالگی با شنیدن      12-11خود آموخت و از سن         

مند   صداي زنده یاد منصور فانی به موسیقی عالقه           
موسیقی را زیر نظر استادانی چون امانی، جنتی،        .  شد

 فعالیت رسمی   1352آموخت و از سال     ...  روزرخ و 
خود را با صدا و سیما آغاز کرد و این همکاري بعد            

دو آلبوم با نام    .  از انقالب  و تا هم اکنون ادامه دارد         
روانه بازار  »   گالب ˇگل«و  »  تی وستی «هاي  

هایش ساخته    کرده است که اکثر شعر و آهنگ          
 .خود اوست

خواننده ي قدیمی رادیو و      :  روح انگیز میرزایی  )  8
بعد از گذراندن   .  تلویزیون ایران در ماسال متولد شد     

دوره هاي موسیقی نزد استاد محمود کریمی در              
 به طور حرفه اي شروع به خواندن کرد و   1349سال  

 سال ترانه هاي گیلکی و تالشی را اجرا            5به مدت   
سپس براي ادامه ي تحصیل به سوئد رفت و           .  نمود

. در آن جا به تحصیل در رشته ي ادبیات پرداخت            
وي برنامه هایی نیز در سوئد براي شناساندن                  
موسیقی فولکلور تالش اجرا کرد و هم اکنون نیز             

 .ساکن آن جاست
که معموال همه او را با کنسرت          :  ناصر وحدتی )  9

 در لیش از    1326گروه شمشال می شناسند در سال        
عالقه ي او به موسیقی       .    توابع سیاهکل متولد شد    

گیالن سبب شد تا مطالعاتی در این زمینه به عمل              
آورد و به بازخوانی ترانه هاي روستایی گیالن               

 کتاب زندگی و موسیقی     1379وي در سال .  بپردازد
وحدتی عالوه بر    .  را توسط نشر آگاه منتشر کرد        

موسیقی با هنر سینما و داستان نویسی نیز آشناست و        
کتاب هاي خون دشت، بوي خوش زندگی، یک           
. زندگی و تا فردا دیر نیست نیز از جمله آثار اوست           

وي در کنسرت هاي متعدد شورانگیز ترین ترانه             
آخرین اثر  .  هاي محلی گیالن را اجرا کرده است         

دي کنسرت شورم نقش است که به          .وي.وي دي 
 .بازار عرضه شده است

شاعر، ترانه سرا و مدرس      :  سید علی زیباکناري  )  10
 در بندر زیباکنار چشم به         1322موسیقی در سال     

 1344همکاري او با رادیو از سال           .  هستی گشود 
مدتی در محضر فریدون پوررضا کسب       .  شروه شد 

فیض نمود و سپس براي تعلیم موسیقی به تهران              
هاي آواز و نت        رفت و پس از فراگیري ردیف         

نویسی به استخدام اداره فرهنگ و هنر گیالن در             
آمد و با گروه هاي موسیقی رادیو و تلویزیون                 

مجموعه اي از اشعار     .  گیالن به همکاري پرداخت    
گیلکی و ترانه سرودهاي پس از انقالب او در یک           

 بر اثر    1370وي در سال      .  نوار منتشر شده است     
سکته قلبی در گذشت و در گورستان سلیمانداراب         

 .به خاك سپرده شد
 در بندر انزلی     1320به سال    :  علیرضا شوریده )  11

وي تحصیالت ابتدایی را در      .  دیده به جهان گشود    
 به همراه   1334زادگاهش به پایان رساند و در سال         

شوریده از دوران     .  خانواده به تهران کوچ کرد        
. دبیرستان در جشن هاي مدرسه آواز می خواند             

صداي خوش او سبب شد در دوران دبیرستان در             
مسابقاتی که از طرف امور تربیتی استان برگزار شد          

پس از  .   مسابقه نفر اول شود     3شرکت کرده و در      
 1344آن به هنرستان موسیقی معرفی شد و از سال            

 سال زیر نظر استاد کریمی به فراگیري           2به مدت    
ردیف ها و گوشه هاي آواز ایرانی پرداخت و پس           

او .  از آن نزد استاد اسماعیل مهرتاش شاگردي کرد        
بان آموزش     سال نزد خانم اولین باغچه       3به مدت    

 به عنوان سلیست       1357 تا     1351از سال     .  دید
وي در سال   .  آوازهاي محلی با آنان همکاري داشت  

 همکاري با رادیو را آغاز کرد و با ارکستر              1354
 برنامه ضبط    10ها به رهبري فرهاد فخرالدینی          گل
او با گروه عشاق به سرپرستی عبداهللا ملت             .  نمود

 »اشک وارش  «پرست همکاري داشت و نوار           
شوریده در سال    .  حاصل فعالیت آن دوران است       

 براي کانون پرورش فکري کودکان و                1355
نوجوانان نواري به نام آوازهاي دیروز ضبط کرد و           

 با ارکستر پایور آهنگی بر روي             1356در سال     
اشعاري از باباطاهر در مایه شوشتري اجرا کرد و              
. سال ها به عنوان مدرس به تعلیم موسیقی پرداخت          

 . دار فانی را وداع گفت1379وي در سال 
 در احمد   1358سعید جعفر زاده متولد      :  هماي)  12

سرگوراب شفت است و دوران کودکی و نوجوانی        
او دیپلم خود   .  خود را در آن جا سپري کرده است        

را در هنرستان کمال الملک رشت کسب کرد و به           
سبب عالقه ي وافر به موسیقی در رشته ي شعر،               
آواز و آهنگ در دانشگاه آزاد تهران قبول شد و با            
ساز تخصصی سه تار و پیانو تحصیالت خود را به             

فریدون در زمینه ي آواز وي نزد             .  پایان رساند  
پوررضا ، سید کمال الدین عباسی ، هنگامه اخوان و      

 آموزش دیده است و همچنین       کریم صالح عظیمی  
 استاد دکتر    در مورد شعر از محضر اساتیدي چون         

علیقلی محمودي بختیاري ، استاد حبیب نبوي ،              
. استاد محمود طیاري و استاد دادبه بهره مند گردید          

در اندك زمانی ، هماي گیالنی توانست فعالیت             
هاي حرفه اي خود را در زمینه شعر، موسیقی و                
آواز بسط دهد  و با موفقیت کنسرت هایی را اجرا             

از کنسرت هاي وي می توان به کنسرت در           .  نماید
دانشگاه مدیریت تهران ،دانشگاه هنر تهران                 

دانشگاه صنعتی شریف   ،  ،دانشگاه فردوس خراسان    
در جشنواره  کاخ نیاوران،    تهران ، تاالر وحدت ،       

 و تابستان امسال دوره ي کنسرت در آمریکا و           فجر
 .حوزه ي هنري گیالن در رشت اشاره کرد

 



ایـن  .   قرار بود در باره ي ترانه هاي گیلکی بـنـویسـم      
هـر روز کـه بـراي دریـافـت              .   همه روز گذشـت   

اطّالعات از قدیمی ها می رفتم، یا درگـیـر کـاري              
 .بودند یا حضور ذهن نداشتند
دقیقـاً روزهـاي     .  مهر25آخرین قرارم شد، پنجشنبه  

 .حضور رییس جمهوروهیأت دولت در گیالن
 عصر که هنوز چیزي از روز بـاقـی     5:30در ساعت   

مانده و شب کامل نشده بود، رسـیـدم بـه مـیـدان                  
همان میدانی که دو سال پیش قـرار    .   جانبازانِ رشت 

بود پروژه ي روگـذرِ آن، بـه پـایـان بـرسـد و                      
گشاي کوچکی باشد براي مشکالت تـرافـیـک           گره

 .رشت و حتّی گیالن
بـه  .   قدر اسفناك بود که ماندم چـه کـنـم             وضع آن 

هرطرف که می رفتم، صفی عظیم از آدم ها را مـی        
هـر اتـومـوبـیـلـی؛          -دیدم که منتظر اتوموبیلی بودند 

 -تاکسی و سواري شخصی و حتّی مینی بوس
اما هیچ رانـنـده اي بـا          .   که آنها را به مقصد برساند    

اعصاب راحت و میزان بنزین مقتضی، از تـرافـیـک         
نیمه قفل جانبازان خارج نمی شد تا از ایـن حـجـم             

 .عظیم مسافر درون شهري کاسته شود
و این به معناي آن بود هر کس اتوموبیل شـخـصـی           

 -نداشت، نمی توانست از کالفگی میدان جانـبـازان         
میدانی که پیش از این نیز شباهتی به دیـگـر مـیـدان        

 .رها شود -هاي گیالن نداشت
تنها راه فرار به سمت آرامش، بازگشـت بـه شـرق              
بود، و این تنها من وامثال من بودیم که این شـانـس         
را داشتیم که حداقل در جاده، به انـدکـی آرامـش           

که می دانستم الهیجان و آستانه نیز وضعـی         -برسیم  
 .-بهتر از این ندارند

مانده بودم چه بگویم و چه بخوانم و چه بنویسم کـه     
تنها چیزي که به ذهـن و      .   این همه رنج را بیان کند   

ه اي از عنوان این گفتانوشت بود؛  زبان رسید تکّ

 .گیالن، کشوري قحطی زده
گیالن، کشـوري    :   دوباره و با تأکید بیشتر می گویم     

 .غارت شده و قحطی زده
 .گفتم غارت، و بعد گفتم قحطی. بله گفتم کشور

گیالنِ پیش از صفویه، اگر تقسیم بندي سـیـاسـی         . 1
کشوري ساخته .   صورت می گرفت، یک کشور بود   

ن    5شده با بیش از      ـی بـه         .   ( هزار سال تـمـد کـه حـتّ
لـیـن حـکـومـت               روایت کتب درسی تاریخ نیز، او

 )ایرانی پس از اسالم نیز توسط گیلکان ایجاد شد
سرزمینی که علیرغم اختالفات داخلی، هرگز توسط    

کـه،     و جالب و غم انگیز ایـن   .   (   هیچکس فتح نشد  
بنیانگذارصفویه، زندگی اش و قدرت یـافـتـنـش را         

 )مدیون همین گیلکان بود
پس از صفـویـه،   )   به هر طریق( با شیعه شدن گیلکان    

بازهم می توان استقالل اقتصادي و فرهنگـی را در            
 .بارزه هاي زندگی مردم این سرزمین دید

چه، اینان از دیرباز، نیازي به تبادل چیزي بـا کسـی          
زمینشان فراهم، آب مورد نیازشان بـرقـرار،   .   نداشتند

 .و امنیت شان با وجود البرز و جنگل ها، برقرا بود
در ایدئولوژي و دین نیز همیشه، پـیـشـروي از آن               

که اگر شیعه گسترش می یابـد، بـا     .   اینان بوده است  
یابی علویان در گیالن است و اگـر حـکـومـتـی                پناه

ایجاد می شود که به وسیله ي رسمی کردن مذهـب         
شیعه، کشوري ایجاد می کند، مرشدِ بنیانگـذارانـش         

 کسی نیست جز شیخ زاهد
 .گیالنی 

دیگر چه چیز الزم است؟ هم دنیا تأمین است و هـم       
که سندي براي متهم کردن گیلکـان بـه           -اخالقیات

 .و دین -ستیزه جویی، یا تندخویی وجود ندارد
از صفویه که بگذریم، گذر زمان مارا می رساند بـه        

یعنی از زمـان قـدرت        -دوره ي معاصر -زمان حال 
یابی رضاخان و حکومت پهلوي و انقالب اسـالمـی          

 .به بعد ، که گیالن استانی ست از ایرانِ بزرگ
در این حال، ایران مانند بیابان بزرگی سـت کـه         .   2

تنها درچند گوشه از خود نگینی سبز و پـربـرکـت             
مـحـصـور    .   دارد و گیالن یکی از آن گوشه هاسـت       

 )کاسپین و البرز( بین دریا و کو ه
گیالن، تبدیل مـی شـود بـه تـفـرّجـگـاهـی کـه                     
گرمازدگان مناطق مرکـزي ایـران، بـراي انـدکـی              
آرامش، به آن پناه می آورند و انگار این طـبـیـعـتِ             

 آسیب نمی بیند،. سرشار، تمام شدنی نیست
دوام خـواهـد     )   حداقل چند صـدسـال  ( و مانندِ نفت    

 .داشت
از منابع طبیعی گیالن استفاده می شود اما چیزي بـه            

برنج، چاي،ابریشـم و     .   این منطقه افزوده نمی گردد    
بسیاري از محصوالت زراعی و حتّی لبنی و مهـمـتـر       
از همه، آرامش ایرانیان تأمین می شود، اما دریـغ از         

حتّی دریغ از تالش براي حفظ هـمـان      .   کمی توسعه 
 .منابع قبلی

ـا بـا        گیالن نامِ قطبِ کشاورزي بر خود می گیرد، ام
کارخانه هاي چاي تعطیل و چایکـار بـی پـول، بـا               
ـی و بـی              نوغانداري تعطیل شده، با برنجکاري کـم

و بـدون  )   و در مسابقه با برنج ارزان خارجی(کیفیت  
حتّی یک کارخانه ي تقریباً مدرنِ فرآوري و بسـتـه            

بـه جـز چـاي، کـه           (   بندي محصوالت کشـاورزي   
 .)وضعیت اش از قبل روشن است

گیالن در این دوره، شبیه کشوري مستثمره است و           
که درمستعمـره، اسـتـعـمـارگـر بـراي            .   نه مستعمره 

سودیابی خویش دست به عمران و آبادانی منطقه ي         
ت که منـابـع   .   مورد نظر می زند    ا گیالن با این ذهنیام

طبیعی زیادي دارد و نیاز به چـیـزدیـگـري در آن                
ـهـی                   احساس نمی شود، بی دلیـل مـورد بـی تـوج
مسؤوالن قرار گرفت و چیزي هرگز به آن اضـافـه         
نشد ، به ازاي برداشت منابعی کـه از آن صـورت               

 .گرفت

 گیالن، سرزمینی غارت شده و قحطی زده 
                            میرعماد موسوي
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منابع طبیعی نیز در زمانی کمـتـر از مـنـابـع          !  خب. 3
حاال گیالن منطـقـه اي       .   زیرزمینی تجدید نمی شوند   

و ( است که منابع طبیعی آن رو بـه نـابـودي سـت                  
از جنگل هـاي پـراکـنـده و           -بسیاري، نابود شده اند   

شالیزارها و باغ هاي چاي که درونشان به جاي گیـاه،      
 ساختمان روییده بگیریم،

تا این اواخر، تاالب انزلی و بخش مهمی از جـنـگـل             
 )-سراوان

بااین وضع، باید سال ها برنامه هاي ترمیمی اجرا کرد         
اقل به حالتِ بیست یـا سـی         تا این مناع، دوباره به حد

 .سال پیش برگردند
به این موضوع اضافه کنیم پیامد هاي نیمه مدرن شدن    

ي اتوموبیل هـاي شـخـصـی،           هجوم آالینده   -شهرها
فاضالب هاي تصفیه نشده و زباله ها و تـأثـیـر ایـن                 

را کـه      -موضوعات بر آب و هوا و بارندگی ساالنه       
 .کار را سخت تر می کند

بدین گونه، در سالهاي نه چندان دورِ آینده، گـیـالن      
 -خصوصاً مناطق مرکزي-تفاوتی با دیگر مناطق ایران

 .نخواهد داشت
 

بـه  .   هاي گـیـلـکـی     این همه را گفتم که برسم به ترانه    
اینکه ، چگونه دوره ها و شرایط بیان شده ي قبلـی ،            

حافـظـه ي جـمـعـی          -بر ماندگاري ترانه ها در زمان   
 .گیلکان تأثیر گذاشته اند

اگر دقت کنیم در ترانه هاي فولکلوریک که بـه مـا              
رسیده ترانه اي وجود ندارد که نشـان حضـور غـم             
دنیامند و ناشی از سختی معیشتی در آن ها بـه چشـم        

در این زمینه نگاهتان را جلب می کـنـم بـه             .   بخورد
با توجه به آن نوشته هـا مـی تـوان        .   1توضیح شماره  

دریافت که چرا هیچ ترانه غمباري از دوره هاي پیش     
حافظه ي فولکلور باقی نمانده است اگر هم      -در زمان 

چیزي باقی مانده غم ناشی از عدم وصـال مـحـبـوب         
احتماال می تـوان گـفـت بـا         .   است نه بهانه اي دیگر    

توجه به توضیحات قبلی چیزي در این زمینـه وجـود      
نداشته است که، اگر ترانه اي از غم نان و جـان مـی            
گفت حافظه ي درام پرور و بـاران خـورده مـردم                
 .گیلک اجازه نمی داد از صحنه دوران ها حذف شود

اما نقطه ي عطف در ماندگاري ترانـه هـاي نـوعـی                
گیلکی ، نـهـضـت جـنـگـل و پـس از آن آغـاز                       

شاید این سـوال جـایـز        .  حکومتگري رضاخان است 

باشد که؛ پس دوره ي صفویه تا پایان قاجار چه؟مـی           
گویم بله ، گیالن در زمان صفویه فتح شده و تـحـت            
نام ایران در آمده اما با همه ي این وجود، چـیـزي از      
استقالل معنویش کم نشده است و گمان دیگر اینکـه      
شاید بسیاري از ترانه هاي ماندگار شده کفاف معدود 
شادي ها و مراسم مردم را می داده اند و آن قدر غـم          
نان و جان زیاد بوده که کسی به فکر تـرانـه سـرایـی        

 .نیفتد
حال می رسیم به نقطه ي عطف که ناگهان ذائـقـه ي      

ر می کند  .ترانه شناسی گیلکان را بسیار متأثّ
شکل گیري نهضت جنگل و سوابق آن بحث مفصلی    
ست که در بخش هاي دیگربه آن پرداخته شـده امـا         
ی ست       نکته این که نهضت جنگل بیدار کننده ي حس
در گیلکان که در سال هاي پس از صفویه خـامـوش      
مانده، سرخورده شده و رسیده است به وضع اسفناك   

شکست مشروطه و هزاران درد -اواخر دوره ي قاجار   
که گیالن مانند بسیاري از نقاط ایران، بـالزده       -دیگر

تنها با تـفـاوت      -است و شباهتی دارد به وضع کنونی      
 .-منابع طبیعی سرشاري که هنوز دست نخورده اند

مبارزات جنگلی ها، پیروزي هایشان در مقابل ارتـش     
اعالم جمهـوري    -به هر طریق  -هاي بیگانه و در پایان    

این ها همان چیزهایـی بـود کـه از            .   شورایی گیالن 
حـافـظـه    -صفویه تا آن زمان حسرتی بزرگ در زمان    

غـرورِ  . این همان غـرور بـود      . گیلکان بر جا نهاده بود 
سر شوق می  آیند، می جنگند، فریاد می زننـد  .   بودن

. و دوباره شادي هاي ترانه وارشان را به یاد می آورند     
اما حسی که بیدار شده به بدترین و ناجوانمردانه ترین 
شکل ممکن توسط رضاخان و بیگانگان سرکوب می  

 .همه چیز تمام شده، ما باختیم.شود
 ....چقد جنگأل خوسی: ترانه ي ما می شود 

 چره زوتتر نأیی تونتر نأیی: و می گوید 
  ویراناي  ˇ                تنها بنأیی گیالن

                 تره گمأ میرزا کوچی خواناي
 .و بغض ها با چنین ترانه هایی خفه می شوند

پس از سال ها اما ترکیب جهانگیر سرتـیـپ پـور و                
احمد عاشورپور ترانه هایی خلق می کنند که به نظـر            

ایـن دو خـود       .   غمناك نیستند اما ماندگار می شوند     
سرتیپ . بارآمده ي همان دوران نقطه ي عطف هستند

پور حتی حضور جمـهـوري گـیـالن را در دوران                
نوجوانی خود حس کرده اما ایران  و گیالن دهه هاي 

 به چنان رخوت و بن بستی دچار اسـت کـه     30 و 20
هیچ ترانـه اي نـمـی        .   نمی تواند راهی به رهایی بیابد 

تواند به اندازه ي عاشقانه هاي دردناك بـا مـلـودي              
هاي نسبتاً ریتمیک، مردم را به زندگی امیدوار کند و     

،  »آي لیلـی «این نکته ي ماندگاري ترانه هایی مانند        
و الـبـتـه      .   است. . .   و»آفتاب خیزان«، »دریا طوفان«

حضور نخستینِ رادیو و امکانات ضبط در زمان آغاز         
به کارِ عاشورپور نیز از دالیل ماندگاري این ترانه هـا       

 .بوده است
 ترانه هایی مانـدگـار   50 و 40پس از آن در دهه هاي   

و بـا حـال و       .   می شوند که رگه هایی حماسی دارند     
ترانه هایـی  .  روز گیلکان همیشه پیشرو سازگار هستند 

راما که توسط گروه   . نظیر میرزا؛ شوریده، بیجه باد؛ م     
 ...روجا اجرا شد و چندي دیگر

اما در این سال ها و با تمام فراز و نشیب هاي هـنـوز،      
 .ترانه هاي فرامرز دعایی: یک استثناء وجود دارد

 کار خود را 50 و 40فرامرز دعایی در همان دهه هاي 
آغاز کرد و در همان ابتدا، ترانه هایش هـمـه گـیـر                

 اما چرا؟. شدند
ترانه هاي دعایی ، نه آنقدرشاد بـودنـد کـه یـادآور             
دوران خوشِ گذشته باشند ، نه مستقـیـم از مسـایـل             
 .اجتماعی می گفته اند و نه مضامین حماسی داشتند

نکته ي ماندگاري ترانه هاي دعایی در میان گیلکان،          
 .به روز بودن آنهاست ، چه در ملودي و چه در ترانه

ترانه هاي دعایی ساده بودند و از دردهاي روزمرّه ي         
و با توجه به اینکه خودِ فرامز . زندگی مردم می گفتند

دعایی آهنگساز ترانه ها بود، به خوبی روي مـلـودي           
 .جا گرفته اند

 
هاي اخیر چندین آلبوم موسیقی گیلکی منتشر  در سال

شده که منصفانه می توان گفت به جز تعدادي بسیـار        
زیرا بیشترشان، نه .   کم، توان ماندگاري زیادي ندارند   

زاده ي شرایـط خـاص زمـان خـود هسـتـنـد، نـه                     
ی        ازآهنگسازي نوینی برخوردارند و نه مضامین خاص

 .را بیان می کنند
اما باید ماند و به قضاوت نشست که در شرایط فعلـی           

 و 2با توجه به توضیحات  ( اجتماعی گیالن   -اقتصادي
کدام یک از ترانه هاي اجرا شده در دو دهـه ي       )  3

 .اخیر، در آینده به ماندگاري خواهند رسید
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. خواسـتم بنویـسم    در مورد این ترانه خیلی چیزها می   
 .ها داشتم که بزنم خیلی حرف

خواستم از موسیقی پرشور و آواي دلنوازش بنویسم    
کنـد و بـه      راه می که دل و جان شنونده را با خود هم 

 .وجدش می آورد
الي کالمش نهفتـه چـیزي     خواستم از عشقی که البه 

بگویم از موهایی کـه بـا شـنیدنش در یـک           .   بگویم
شـوند    ي ناخودآگاه در لرزي خفیف بیدار می      لحظه
از تصویر نگاهی که از پـایین بـه بـاالي      . ایستند و می 

هاي لرزانی را تماشـا       تاالر قالب شده است و دست   

 .کنند کند که نارنج پوست می می
ــی             ــه وقت ــویم ک ــخنش بگ ــتم از اصــالت س خواس

شـنود، در رویـایی دور و          هایت ترانـه را مـی       گوش
ــه مــشامت مــی خــورد             ــارنج هــم ب ــوي ن . محــو، ب

اگـر خـوب    .  هایت کوه و تاالر را هم می بینـد     چشم
صــداي .  شــنوي  گـوش دهــی صــداي نــی هــم مــی        

رویایی که خودت هم به یاد نـداري  .  رودخانه را هم  
 .کجا دیده اي

خواستم از کسی بنویسم که عمرش را گذاشـت تـا           
از صـداي   .  این ترانه باشد و به گوش من و تو برسـد    

اما در این باب   .  گرم و طنین جاودانه و همت بلندش  
 .نه سوادش را داشتم نه مجالش را

ــویم            ــتم بگ ــم خواس ــر ه ــاي دیگ ــی چیزه . از خیل
امـا بـه خـودم گفتـم        .  هاي دیگري هم داشتم     حرف
 چرا؟

مگر نه این است که هرجا زبان قاصر اسـت هـنر بـه          
پس در باب این ترانه سـخن رانـدن    .  مددش می آید  
 .این ترانه را تنها باید شنید. بی معناست

17 

 

 آي لیلی
     مولود محمدي

 



18 

 براي شروع بد نیست خودتان را معرفـی         ● 
 .کنید

 20 سید جواد آزادبخت هـستم، متولـد         : آزادبخت
 بـا واحـد     1378از سـال    .   صادره از رشت 1355آبان  

موســیقی صــدا و ســیماي مرکــز گیــالن شــروع بــه           
سلفژ را پیش استاد عزیز آقاي فرهاد   .   همکاري کردم 

پوررضا و موسـیقی محلـی را پیـش آقـاي فریـدون               
  آهنگ در واحـد     36-35حدود .  پوررضا کار کردم  

به غـیر از یـک آلبـوم بـه نـام نـاز                .   موسیقی خواندم 
 .بداشته، با شعر و آهنگ فرامرز و فرزاد دعایی

  شما با ساز خاصی هم آشنایی دارید؟●
 .با تئوري موسیقی آشنایی دارم ولی با ساز نه

 12 من هم فرزاد دعایی هستم، متولد   :فرزاد دعایی 
من از  .  شهر آواز و شهر شعر.   در لشت نشا1345آبان  
 در صدا و سیماي مرکز گیالن مشغول بـه       1384سال  

دو سه  آهنـگ سـاختم    .  کار آنچنانی ندارم. کار شدم 
خودم یک آهنـگ اجـرا    .  براي بچه هاي صدا و سیما 

.  چهارتا شعر و آهنگ هم براي جـواد سـاختم   .   کردم

. چهار تا کار از من و سه کار هـم از بـرادرم فرامـرز            
 .ست فعال بیشتر کارم ترانه سرایی و آهنگسازي

ها آشنا شـدید و       طور شد که با دعایی   چه ● 
 همکاري کردید؟

هاي آقاي دعایـی    من از کودکی آهنگ: آزادبخت
و .  اش کیست   دانستم خواننده ولی نمی. را شنیده بودم 

بعدها به مرور فهمیدم که شعر و آهنگ و صدا متعلق      
و توسط یکی از دوستان رفتیـم   .  ست به فرامرز دعایی 

 .به لشت نشا و ایشان را پیدا کردیم و صحبت کردیم
 حاال که صحبت از فرامرز دعایی شد، شما    ● 

طـور    جایگاه ایشان را در موسیقی گیالن چه     
 بینید؟ می

ي پنجاه، موسیقی ما بـه     آن زمان در دهه: آزادبخت
من فکر کنم اولین کسی  .  شد صورت فولک اجرا می  

که هم شعر  و هم موسیقی را به صـورت مردمـی در          
ي   هـا و همـه      ي جـوان    آورد که خیلی هم به دل همه    

کنـم بـه      مردم نشست، فرامرز دعایی بود که فکر مـی  
 .ي این کار بر آمد خوبی از عهده

که فرامرز شروع به کار     تا قبل از این : فرزاد دعایی 
ي شالیزار و باغ  کند، اغلب ترانه هاي گیلکی در زمینه

طور کـه جـواد گفـت         همان.  و زندگی روستایی بود   
سعی شده بود ولی فرامرز  . بیشتر حالت فولک داشت 

سـعی  .  در شعر و آهنگ یک دگرگونی ایجـاد کـرد     
هاي لوس   نه از عشق. کرد کمی از عشق صحبت کند 

رو  بعد از او، ترانه سراهاي دیگر هم دنباله.  و بی معنی  
سعی کردند زبان شـعري خودشـان را         .   فرامرز شدند 

 .کم کم عوض بکنند
که هر دو شـما در صـدا و          با توجه به این ● 

کنید، وضعیت موسیقی را  سیما هم فعالیت می
 کنید؟ طور ارزیابی می در این سازمان چه

مـشکالت خیلـی زیـاد اسـت کـه مـا             :     آزادبخت
مـشکل اول مـشکل ترانـه       .  دانیم از کجا بگـوییم    نمی
به طور معمول، شـعرهایی در واحـد موسـیقی          .   است

اغلب .  گذاري نیست   شود که مناسب آهنگ   گفته می 
شان این است که از شعرهاي قلمبه سلمبه که     خواست
 .فهمد استفاده کنیم اش را کسی نمی معنی

 

 !تواند از عشق حرف بزندسرا در گیالن حتی نمی ترانه
 وگو با جواد آزادبخت و فرزاد دعایی گفت

 نگاهی به وضعیت موسیقی در صدا و سیماي مرکز گیالن



گردد به مشکل آهنگسازي که چه  مشکل بعدي برمی  
ها  بیشتر این. نوع آهنگی را بر روي چه چیزي بخوانیم

یا . تمایل دارند کار به صورت صددرصد فولک باشد 
به این معنی کـه حتمـا        .  گیرد یا رشت تهران ایراد می 

باید کار محلی باشد یا سازهاي محلی در آن نواختـه        
ها به سمت زبـان گیلکـی      به نظر من چون جوان.   شود
مند بکنیـم     ها را عالقه روند، ما باید با موسیقی این   نمی

 .به زبان گیلکی
 زمانی که شعر قوي باشـد و آهنـگ      : فرازد دعایی 

یا آهنـگ قـوي     .  کند  ضعیف، آن شعر نمود پیدا نمی  
. کنـد   باشد و شعر ضـعیف، آهنـگ نمـود پیـدا نمـی            

ترین معضل این است که دست شاعر در استان  بزرگ
یعنی شاعر باید یـا  .  گیالن براي ترانه سرایی باز نیست 

سـرا در     ترانـه .  ترانه هاي سفارشی و مناسـبتی بگویـد     
اگـر  .  تواند از عشق حرف بزند استان گیالن حتی نمی   

یک . دو پهلو هم از عشق حرف بزند، باز ممنوع است
خلق .  آور  هم پیامبر است، هم پیام.  شاعر رسالت دارد  

کند، باید برایش حرمت    چون دارد خلق می. می کند 
 .قائل شد

کنیـد بـا       اگر صدا و سیما نباشد، فکر مـی     ● 
رود؟ چـه از    همین انتشار آلبوم کار پیش می   

 نظر اقتصادي و چه از نظر هنري؟
اگر یک شاعر، آهنگساز یـا     .   بله:جواد آزادبخت 

خواننده بخواهد خـودش را نـشان بدهـد و بـا مـردم              
کـه  .حرف بزند، بهتر است با اداره ارشـاد کـار کنـد          

بتواند آلبوم منتشر کند و زیـاد چـوب الي چرخـش           
که در اداره ارشاد هم همین مشکالت     با این.  نگذارند

 . هست، ولی کمتر از صدا و سیماست
مشکل بعدي این است که در صـدا و سـیما آهنـگ              

شود و مورد تایید شوراي آهنگـسازي هـم       ساخته می 
گیرد و بعد همـه اعـم از نوازنـده، خواننـده،             قرار می 

آییـم بــه     آهنگـساز، تنظیـم کننـده و صــدابردار مـی          
کنیـم و ایـن همـه وقـت            استودیو و کار را آماده می     

رود، بنا به دالیل غیر   کار به تهران که می. گذاریم  می
جــا   در حــالی کــه مــا ایــن      !  شــود  مــشخص رد مــی   

در حالی کـه آن آقایـی     . هاي بهتري داریم  کارشناس
کند شاید حتی    که در تهران هست و کار ما را رد می 

خب چه جوري کار را    . یک کلمه گیلکی هم نفهمد 
 !کند؟ رد می

 االن وضعیت موسیقی پاپ در گیالن :فرزاد دعایی
بـه نظـر مـن اصـال        .  به طور اخص خیلی ناجور است     

خواننده بـه صـرف اینکـه پـاپ          :  پسندیده نیست که    
 .خواند محروم باشد می

خواهیم در رشت کنـسرت    ما می:جواد آزادبخت 
گوینـد بایــد برویـد از تهـران مجــوز            بگـذاریم، مـی   

اگر قرار اسـت مـا در گیـالن کـار گیلکـی               .   بگیرید
 بخوانیم،چرا باید مجوزش را از تهران بگیریم؟

قـدر    چرا فعالیت موسیقی پاپ گیلکی ایـن     
ها تازه یک آدمی به  کم است که بعد از سال

نام جواد آزادبخت بیاید یک آلبـوم بدهـد      
 بیرون؟

 مـاه توقیـف     18 همین آلبـوم مـا     :جواد آزادبخت 
از تهران مجوز صادر . ست آنجلسی گفتند لس می. بود
شعر بـه تـصویب رسـید، ایراداتـی بـه شـعر             . شد  نمی

گرفتند که ما این ایرادات را رفع کردیم، دوباره رفت 
.  ماه کـار شـعر طـول کـشید       6-5تهران، حدودا فقط  

 ماه رفـت و آمـد        6یعنی شما به خاطر تایید شعر باید   
به این صورت که شما بایـد برگـردان      .  کنید به تهران  

! فارسی شعر گیلکی را بنویسید تا آقایان متوجه شوند   
ایراد گرفته بودنـد و در       )  دختر(در یک شعر به کؤر  

 .جایی دیگر نه
 منِ کمترین به عنوان کـسی کـه در         :فرزاد دعایی 

حیطه گیالن دارم فعالیت مـی کنـم و بـه قولـی هـم                
سرا و هم خواننـده، پیـشنهادي دارم           شاعرم، هم ترانه  

پیشنهادم ایـن اسـت کـه       .  براي صدا و سیماي گیالن    
بعضی اوقات یک شعر ساده است ولی دنیایی از معنا      

کـسانی کـه در شـوراي شـعر          .  کـشد   را به دوش می   
گیالن هستند، آن شعر را با آهنگش گوش بدهنـد تـا     
آن وقت بفهمند که فالن کلمه یـا جملـه آیـا بـه جـا               

توانم   من نمی . سادگی دنیایی حرف دارد. نشسته یا نه 
کلمات را پیچیده کنم و از کلمه هـاي قلمبـه سـلمبه           

 .استفاده کنم که بگویم خیلی شاعر خوبی هستم
ي بعدي این اسـت کـه از           مساله : جواد آزادبخت 
سـالی  .  ي پاپ کم بـشود     اند سهمیه تهران دستور داده 
ها   ي استان تهران و دیگر استان  همه.  یک آهنگ پاپ 

هـاي گیـالن      توانند پاپ گوش بدهنـد امـا جـوان           می
جا مدیریت خوبی داریم که تـالش     ما این.   توانند  نمی
حاج آقا فرخ نوجوان، مدیر واحد موسـیقی    . کنند  می

کشند امـا     آدم بسیار فعالی هستند و خیلی زحمت می   
 .دستشان باز نیست

  کار جدید چه دارید؟●
کنـم بـراي      دارم برنامه ریزي می :  جواد آزادبخت 
ولی اگر  . و فعال کار گیلکی ندارم. یک آلبوم فارسی 

گـیرم و در      شعر و آهنگ خـوب گـیر بیـاورم، مـی            
 .دارم  آرشیوم نگه می
 ماه پیش شعر و آهنگی دادم بـه   5-4  :فرزاد دعایی 

کار که البته آن زمان وضعیت پاپ بهتر بود، تا   ابریشم
به عمل برسد و ما گوش بکنیم کـه متاسـفانه دویـاره          
همه چیز به هم خورد و شعر و آهنگ من فعال همیـن      

ولی یک شعر و آهنگ ساختم براي . جور مانده است
کـه اجـرا    .  وطن و براي اجرا به علیرضا چوالبی دادم     

 .کردند
ي صدا و سیما بگویـم    در پایان یک چیزي هم درباره 

که این فشارهایی که به صدا و سـیماي گیـالن وارد             
یعنی صدا و سیماي گیالن دستش . شود از باالست می

کشند   یکی از کسانی که خیلی زحمت می.   باز نیست 
ي موسیقی صدا و سیماي گیالن، حـاج آقـا       در حوزه 

 .فرخ نوجوان هستند

19 



 لطفا یک بیوگرافی مختصر از خودتـان       ● 
 .بگویید

 در رشـت    1333بنده محمد عذرخواه متولد سـال        
از . فرزنـد هـستم    2داراي دیپلم ادبی متاهـل داراي        

 فغالیت رسمی خود را یا صدا و سیما و    1352سال  
و بعـد از    . رادیو تلویزیون آن زمـان شـروع کـردم          

انقالب تا هم اکنون هم به ایـن فعالیـت ادامـه مـی            
 .دهم

 قبل از شروع فعالیت رسمی بـا صـدا و          ● 
 سیما آهنگی خوانده بودید؟

قبل از آن بـه صـورت آمـاتور مـی خوانـدم و در                 
سـال در اسـتان     4مسابقات هنري مدارس به مـدت        

 .گیالن اول شدم
 شروع به گیلکی خواندنتان از کی بود و ●

 آیا شما فارسی خوانی هم داشتید؟
ــشوم مــداحی مــی              مــن قبــل از اینکــه خواننــده ب

پدرم از مداحان معروف این استان بود و مـن   . کردم
تا جایی که پـدرم احـساس     .پاي منبري می خواندم   

کرد که من در هنگام خواندن مصیبت موسیقی می    
 ساله که بودم عالقه 11.خوانم و گفت دیگر نخوان 

خاصی به موسیقی گیالن به ویژه صداي زنـده یـاد      
ایشان بـه خـاطر سـرطان حنجـره در          -منصور فانی  

بعـدها بـا صـداي      .داشـتم -همان سالها فوت کردند   
آقایان مسعودي و پوررضا آشنا شدم و به موسـیقی     
محلی عالقه منـد شـدم بـا وجـود امکانـات بـسیار              
 .زیادي که براي خواندن ترانه هاي فارسی داشتم

  استادان شما چه کسانی بودند؟●
من از دوران کودکـی کـه دانـش آمـوز بـودم در                

افرادي مثل اسـتاد امـانی،    .مسابقات شرکت میکردم  
استاد جنتی، استاد روزرخ و استاد سیگارچی جـزء      

ایـن هـا همـان      .ممتحنینی بودند که امتیاز می دادند     
زمان که در مسابقات شرکت می کـردیم وبعـد در      
اردوهاي رامـسر مـا را آمـوزش و راهنمـایی مـی               

بعدها به صورت پراکنـده از اسـاتیدي مثـل          . کردند
استاد پوررضا، داریوش علیزاده، مرحـوم فروزانفـر        

 .آموختم...و
 اولین اجراي شما چه آهنگی و در چـه     ● 

 سالی بود؟
تـا آهنـگ    2 بـود کـه      1352اولین اجراي من سال     

و یکـی هـم     »   دخـتري  ˇامیر تومار « یکی  . خواندم
که هر دو آهنـگ از مـن و شـعر از             » آخی چی« 

از رادیو گیالن پخش شـد  .مرحوم شیون فومنی بود  
 .و بعدها به صورت کاست نیز به بازار آمد

 آیا در آن زمان ضبط آهنگ در گیـالن     ● 
 انجام می شد؟

چیزي را که براي نسل شما تعریم می کنیـم شـاید         
ما دور هم می نشستیم و خواننـده وسـط    .باور نکنید 

قرار می گرفت و یک آهنگ را به صورت زنده و     
یعنی نوازنده باید خودش را    .کامل اجرا می کردیم   

کنترل می کرد و خواننـده بایـد دقیـق خـودش را               
ما دور هم می نشستیم و بـا دم هـم     .کوك می کرد  
خواننده با دم نوازنده و نوازنده هـم    .گرم می شدیم  
 .با دم خواننده

 شما با دستگاه هـاي موسـیقی آشـنایی           ● 
 دارید؟

بله، و یک مقدار هم با سـنتور و کیبـورد آشـنایی              
 .دارم

 لطفا راجع به کارهایی که بـه صـورت           ● 
کاست چه قبل انقالب و چه بعـد انقـالب           

 .بیرون دادید توضیح دهید

قبـل از انقــالب یـک کاســت داشـتم کــه بـه نــام               
کال قبـل   . ترانه در آن بود10و حدود » عذرخواه« 

بعد کـه   .   تا آهنگ ضبط کردم  16 یا 15از انقالب   
و یک کار دیگر را    »  بانو«و »  شهید«انقالب شد  

به آن آلبوم اضافه و چند آهنگ را حذف و روانـه      
 به دالیلی   79بعد از انقالب تا سال .  ي بازار کردیم 

اولین آلبومی که ساختم و هم خیلی به  .  کار نکردم 
آن عالقه دارم و هم خیلی بـرایش متاسـف هـستم          

ایـن کـار را بـه آقـاي فرهـاد            .  اسـت »  تی وستی« 
پوررضا دادیم و قرار بر این بود که کار را بـا یـک      

این کار هـی بـه تاخیـر         .  ارکستر خیلی قوي ببندیم  
افتاد و ایشان هر چه در گیالن دنبال نوازنـده هایـی      
گشتند که بتوانند این کـار را انجـام بدهنـد موفـق               

در نتیجه خودشان همه ي کار را با کیبـورد   .   نشدند
که در کل اگر کسی کـه اهـل فـن باشـد و          .   بستند

تنظیـم کــار را بــشنود متوجــه مــی شــود کــه چــه             
کارهایی در زیرصداها و هارمونی انجام داده است      

ست چون با یک ساز بسته شـده     ولی ارکستر خالی  
است کـه امیـدوارم بعـدها بتـوانم ایـن کـار را بـا                   

جنـس صـداي مـن      .  ارکستر بزرگ بازخوانی کنـم  
خوانم یک غمـی    حتی ترانه ي شادي را که من می  

آن کار اول بعد از انقـالب یـک        .  در خودش دارد  
در مـورد کـار     .  عاشق آن کـار بـودم   . کار دلی بود 

بعدي باید بگویم شرکتی که با آن کار مـی کـردم      
به من گفت که آقاي عذرخواه شما با مردم ارتباط    
تنگاتنگ دارید، یک کـاري بکنیـد کـه موسـیقی            

مـردم خجالـت مـی      .  محلی را با مردم آشتی بدهیم  
چرا باید این طور باشد؟ . کشند گیلکی حرف بزنند 

بنابر این سعی کردیم ریتمیک بخوانیم که خـدا را         
 .گرفت -گل گالب-شکر این کار
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 نظرتان راجع به کارهاي خواننده هـاي        ● 
 جوان چیست؟

. من خیلی آدم سختگیري هستم در انتخاب صـداهـا         
من کسی را می شناسم که بسیار خـوش صـداسـت             
ولی متاسفانه برایش آهنگی ساخته نشده که چـفـت       

و .   راه نیسـت  باالخره فضاي پاپ روبه. صدایش باشد 
نامه اي آمده که در صدا و سیما به هیـچ           اخیرا بخش 

این جوان هـم پـاپ     .   وجه کارهاي پاپ ضبط نشود    
خواند و خیلی زیبا هم می خواند و قـرار اسـت           می

اگر شد من برایشان آهنگی بسازم که حداقل چفـت    
 .صدایش باشد که بتواند خودش را نشان بدهد

- نظرتان راجع به موسیـقـی گـیـالنـی           ● 
 چیست؟ -موسیقی به زبان گیلکی

هاي بعد از انقالب فضاي موسیقی بسته بـود         در سال 
تا بعد در دوران آقاي رفسنجانی که آقاي کنـعـانـی            
موسیقی هاي بسیار زیبایی را ساختند و بـعـد از آن           
در دوران آقاي خاتمی موسیقی وضـعـیـت بسـیـار              

امـا از    .   از جمله در گیالن.   بهتري در ایران پیدا کرد    
فضاي خوب موسیقی درست استفاده نـکـردیـم و             
آهنگ هایی ساخته شد که هیچ مفهوم موسیقیـایـی           

شما میکروفون به دسـت بـگـیـریـد و در            .   نداشتند
ببیـنـیـد چـه کسـی از            .  خیابان از مردم سوال بکنید 

تولیدات این استان بعد از انقالب را دو خط زمـزمـه         
هاي فـرامـرز دعـایـی را            مردم هنوز ترانه.   می کنند 

عذرخواه قبل از انـقـالب را مـی            .  زمزمه می کنند 
حاال این درست است که گل گالب آمد و   .   خوانند

کمی در مردم جا پیدا کرد اما هنوز مردم پوررضا و     
علت چیست؟ عـلـت      .   مسعودي قدیم را می خوانند    

جـوان و درسـت       -این است کـه یـک عـده اي             
بدون اینکه هیـچ پشـتـوانـه           -متولدین اوایل انقالب  

موسیقی داشته باشند بدون اینکه از احساس قبـل از           
انقالب برخوردار باشند کارهایی را اجرا می کـنـنـد         

 .که هیچ گونه جذابیتی براي مردم ندارد
 ترانه گیلکی چقدر می تواند در موسیقی      ● 

 گیلکی تاثیر داشته باشد؟
ما بـه  .   یکی از بدترین مشکالت ما مشکل ترانه است  

این دلیل پناه می بریم به آلـبـوم دادن کـه وزارت               

شـمـا اصـال      .   ارشاد یک مقدار بازتر فکر می کـنـد      
. جرات ندارید در صدا و سیما عاشقـانـه بـخـوانـیـد             

قدر از شعر مـا را حـذف           گاهی اوقات شده که آن    
کـارهـایـی    .   کردند که اصال چیزي ازش باقی نمانـد       

مگر می توان .   هست که خیلی قشنگ زمزمه می شد    
حتی ما در کارهایمان نمیتوانیـم از    !  منکر عشق شد؟ 

. دار استفـاده بـکـنـیـم          موضوعات جدید و طنز نیش    
سیاست صدا و سیما این است که بایـد در کـارهـا               

مـا  .   قدر بگوییم بدي نکن، خوبی کـن  چه.   امید باشد 
هم مجبوریم در همان چارچوب صدا و سیمـا کـار            

 .بکنیم
 قدر تاثیر دارد؟  مشکل نوازنده چه●

. وقتی شما یک کار مالیم مـی سـازیـد       .  خیلی زیاد 
وقتی ارکستر ویلن می خواهید که چهار نفر بنوازنـد      

توانیم دو نفر را در گیالن پیـدا کـنـیـم، ایـن           و نمی 
در تهـران هـم در مضـیـقـه            .  شود باعث نگرانی می 

هستیم زیرا براي شرکت صرف نمی کند که بـیـایـد      
زیرا هر قسـمـت یـا        . چهار نوازنده کنار هم بگذارد 

در نـتـیـجـه     .   پارتی نزدیک صدهزار تومان می گیرد   
یک نوازنده می آید و چهار پارت می زند، سـپـس          

 .روي هم سوار می کنند، به جاي ارکستر ویلن
 لطفا کمی راجع به آهنگ بانو برایـمـان         ● 

 .صحبت کنید
قصه ي دختري بـود کـه یـکـی از            »   بانو« آهنگ  

در نهایت آن دختر بـا    . دوستانم عاشق این دختر بود 
بعد این دوسـت مـن     .   کس دیگري ازدواج می کند  

گفت می خواهم این کار را به صورت آمـاتـور در             
 48من این کار را در سـال    .   صدا و سیما ضبط بکنم   

اما اجرا نشد تا بعد از انقالب در سـال    .    ساختم49یا  
و چـنـد کـار دیـگـر          »   شهید«  همراه با آهنگ  58
وقتـی بـه بـازار آمـد،           .   را هم ضبط کردیم»   بانو« 

دیدیم چون شور انقالبی در مـردم بـود آهـنـگ                 
بعـد  .   محو شده بود»   بانو« خیلی گل کرد »   شهید« 

کم کم که زمان گذشت این آهنگ آمد روي کـار    
که دیدیم شرکت هاي مختلف آن را تـکـثـیـر و               

در اجراي دوم این آهـنـگ یـک           .   پخش می کنند  
 .بیت در آوازش اضافه شده است

قدر در      نقش صدا و سیماي استان را چه       ● 
 موسیقی گیالن پر رنگ می دانید؟  

ست کـه هـر انسـان           اي  قدرشناسی جزء اصول اولیه   
دارد و من باید بگویم هر چه دارم از صدا و سـیـمـا         

وگرنه چه کسی مرا می شناخـت؟ پـس ایـن          .   دارم
وظیفه من است که از آن به عنوان یـک رسـانـه ي         
ملی حمایت بکنم و تا جایی که در توانم بـوده هـر        

خـود  .   زمان از من چیزي خواستند کوتاهی نـکـردم      
این عواملی که در صدا و سیـمـا کـار مـی کـنـنـد               

یعنی از تهران یک خطوطی مـی  .  دستشان بسته است 
. دهند که شما باید در آن چارچوب کـار بـکـنـیـد            

قـدر کـه زمـان مـی            مشکل ما این است که هر چه      
سهمیـه ي    .   گذرد فشار به موسیقی ما بیشتر می شود     

از .    تـا 20 تا بود امسال کردند 70گیالن تا سال پیش  
یک دانه کودك .    تا یک دانه پاپ باید باشد   20این  

یعنـی  .    خواننده40 تا کار و 15.   تا ارکستراسیون3و  
بنده باید نصف کار را امسال بخوانم نصف را سـال       

هر چند این محدودیت براي من نیست، ولـی      .   دیگر
خوب، خواننده هاي جوانی هستند که می خواهـنـد           
بخوانند، نوبتشان یک سال به یک سال، یک تـرانـه          

آقاي نوجوان مسئول واحد موسـیـقـی    .   هم نمی شود 
که آدم بسیار دلسوزي هستند و همـواره در تـالش         
هستند، چون مسئول هستند و باید کاري بکننـد کـه       
مورد اعتراض مردم قرار نگیرند خودشان مانده انـد          

در واقع تصمـیـم   .   تا کار چه باید بکنند20-15که با  
شود و صدا و سیماي استـان هـم       از تهران گرفته می   

وگرنه مسـئـوالن واحـد      .  موظف به اجراي آن است 
 تـا سـهـمـیـه          100موسیقی از خدا می خواهند که      

 . تا خواننده داریم40-30بگیرند چون 
  در حال حاضر مشغول چه کاري هستید؟●

طـرفـدار   .   سـت    کار من هنر خطاطی و تابـلـوسـازي        
قرار است اگر خـدا بـخـواهـد         . فوتبال و ماهیگیري 

یک کنسرت کوچک در سـالـن عضـدي رشـت              
حدود یک ماه اسـت کـه در حـال              .   برگزار کنیم 

بعد از این کار هم قرار است به . تمرین کردن هستیم 
امید خدا یک کنسرت بزرگ براي مردم هنردوست     

   .      و عالقه مند گیالن برگزار کنیم



متولـد  »  همـاي «سعید جعفرزاده هماي متخلص بـه    
، )از توابـع فـومن    ( در احمدسرگوراب شفت    1358
ست که حدود یـک سـال اسـت         اي گیالنی   خواننده

ي روزنامـه فروشـی       از دکـه  .  همه جا حرف اوسـت    
چهارراه میکائیل رشت بگیرید تا اینترنت تـا شـمال           

وي موسیقی را زیر نظر اسـاتیدي چـون      .  شهر تهران 
فریدون پوررضا، سید کمال الدین عباسـی، هنگامـه       
اخوان و کریم صالح عظیمی گذرانـده اسـت و در             
دانشگاه آزاد تهران تحصیالت موسیقی را پشت سـر   

 .گذاشته است
او اولین بـار بـا گروهـی تحـت عنـوان مـستان کـه                  
همگی جوانند، کنـسرتی در تـاالر وحـدت تهـران             
برگزار کرد و سـپس در کـاخ نیـاوران و خـارج از               

دلیـل ایـن    .  کشور و در مرداد ماه امـسال در رشـت          
» همـاي «همه جذب مخاطب چیست؟ آیا به واقـع        

طور مـی بینیـم؟       خواند یا ما این  خاص و متفاوت می   
 پدیده است؟» هماي«آیا 

چیز تازه پدید آمـده و بـی     «پدیده در لغت به معنی    
پدیـده بـودن بـه معنـاي        .  اسـت »   همانند در گذشته  

خوب یا بد بودن نیست به این معنـا کـه اگـر کـسی            
پدیده باشد دلیلـی بـر ایـن نیـست کـه آن               )  چیزي( 

خـوب یـا بـد بـودن بـا           .   خـوب اسـت   )   چـیز ( کس  
کـه در آثـار       چنان.  متفاوت بودن یا نبودن فرق دارد   

پدیـده مـی توانـد خـوب        .  هنري فـراوان مـی بینیـم       
پدیـده نباشـد بـه      )  چیزي(که اگر کسی  نباشد، چنان 

 .این معنا نیست که بد است
اگـر  .  توان متفاوت دانست  را نمی»  هماي« موسیقی  

ترانه هاي او  را گوش کنید می بینید که شـعرهایش      
ظاهر عرفانی دارد و سـبک موسـیقی اش موسـیقی             

ــشتر از ایــن   »  همــاي«.  ســت  اصــیل ایرانــی   کــه   بی
کـه،    پسند می خوانـد، چنـان      کالسیک بخواند، عامه 

ام آدم هایی را که تا به حال موسیقی سـنتی     من دیده 
هـاي او عاشـق ایـن        گوش نداده اما با شنیدن آهنگ  

کـسانی کـه فقـط رپ و         .  انـد   نوع از موسیقی شـده    
ــد حــاال      داده  گــوش مــی  ...  راك و  را »  همــاي«ان

هـاي    تواند به آهنگ   هر کسی نمی. انتخاب می کنند 
شـجریان گـوش دهـد زیـرا وي کــامال کالســیک             

» همـاي «خوانده و نیاز به گوش کالسیک دارد اما      
طـور کـه بـاخ را هـر کـسی              همـان .  گونه نیست   این
تواند گوش دهد اما همـه کالیـدرمن را گـوش         نمی

 .می کنند
مـی و   (هماي در شعرهایش عناصر عرفـانی را دارد          

امـا  . ؛ مثل شعرهاي حافظ و سعدي....)جام و ساغر و 
کـه    بیـش از آن   »  همـاي «این عناصر در شـعرهاي       

مـی  .  (عرفانی باشند به نظر می رسد کـه زمیـنی انـد           
زنـم    زنم، هـی مـی      زنم، جام پیاپی می زنم می می   می

شـاید یکـی دیگـر از دالیـل          )  زنم بی اختیار   هی می 
 .محبوبیتش همین نوع از شعرهایش باشد

عالوه بر این، هماي، ترانه هایی به گیلکی و تالـشی         
تـر   تر و اصیل هم خوانده است که به نظرم بسیار قوي  

ترانـه هـایی کـه در فـضاي روسـتا مـی              .   هم هستند 
گذرند و می توانیم نقطه قوت کـارش را در همیـن          

همـاي بـه خوبـی نـشان داد کـه            .   آثار گیلکی ببینیم  
شاگرد تیزهوشی نزد پوررضا بوده است چرا کـه بـه      
خوبی توانسته ترانه هـاي زیبـایی را بـه سـبک او و                

گیلکی خوانـدن   .  موسیقی فولکلور گیالن اجرا کند    
و فقــط گیلکــی خوانــدن همــاي مــی توانــد آغــاز           

ي جدیدي باشد براي موسیقی گیالن تا به تبـع        دوره
 .او دیگران هم پاي در این عرصه بگذارند

موسیقی گیالن در حال حاضر در نوعـی رکـود بـه              
کـه مـی تـوان گفـت هیـچ گونـه              سر می برد؛ چنان   

فعالیتی در حال حاضر بـه طـور جـدي انجـام نمـی                
اما هماي با خوانـدن ترانـه هـاي گیلکـی اش           .  گیرد

دوباره روحـی بـه موسـیقی بومـی خودمـان داد تـا                
بتوانیم امیدوار باشیم که هنـوز کـسانی هـستند کـه              

بـه هـر روي     .  بتوانند موسیقی مان را زنده نگه دارنـد  
هماي واقعیتی است خوب، براي موسیقی گیالن، نه      

 .پدیده اي براي موسیقی ایران

 هماي ؛ پدیده یا واقعیت؟
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امـیـن بـه مـن         .   اس شروع شد . ام. همه چیز با یک اس    
خواهم ساعت دو بروم بـه لشـت      اس زد که می  . ام. اس

 .نشا براي دیدار با فرامرز دعایی
گـاه     شنیدم که گاه و بی  هایی را می    هاي سال ترانه    سال

هاي گیلکی کـه    شد؛ ترانه   از زبان این و آن خوانده می      
انگیخت از این همه شهرت و         همیشه تعجب مرا بر می    

ها هـمـان      کردم که این ترانه    اوایل فکر می  .   ماندگاري
تر فهمیـدم،     هاي فولکلور است، اما بعدها که بیش        ترانه

تر از آن چـیـزي          ها خیلی نزدیک    دانستم که این ترانه   
رود کـه       وقت یادم نمی هیچ.   کردم  هستند که فکر می   

زدیم و تـرانـه    ها قدم می در بلوار استخر الهیجان با بچه    
 را با شـور    » . . . به به به چی عجب یاد فقیران بوکودي« 

ي    خواندیم و من توانسته بودم نام خواننده     و هیجان می  
کـردم کـه روزي          آن را بدانم و هیچ وقت فکر نمـی      

ي    افتخار این را داشته باشم که بتوانم حتا از دور چهره   
فرامرز دعایی نامی بود که .   ي این ترانه را ببینم      خواننده

که این همه خاطره بـه   من در ذهن خود داشتم و از این       
 .ما هدیه داده بود از او متشکر بودم

هـاي او     دي ترانه ها را دیده بودم که به دنبال سی         خیلی
پرسیدند، تا بتـوانـنـد آلـبـوم کـامـل              دیگر می    از یک 
کـه چـنـد         هاي او را داشته باشند و من نیز از ایـن      ترانه
. بالـیـدم   هاي او را از بر بودم به خود می اي از ترانه  کلمه

توانستم در گروه کوهنوردي کـه چـنـد             که می   از این 
ها به جاهاي مختلف رفـتـه بـودیـم بـه            وقتی بود با آن   

به به به چی عجب یاد فقـیـران   « ي    همراه جمعیت ترانه  
آوازي کـنـم بـه خـودم افـتـخـار                را هم» . . . بوکودي

کـرد کـه        اما هیچ وقت به ذهنم خطور نمی    .   کردم  می
ي    این افتخار را داشته باشم که بتوانم روزي خوانـنـده          

 .ها را مالقات کنم این ترانه
اس . ام. طور که گفتم همه چیز بـا یـک اس          بله؛ همان 

خـواهـد    امین به من گفت در ساعت دو می.   شروع شد 
به مالقات فرامرز دعایی برود و من بدون معطلی گفتم         

چون شنیده بودم که فرامرز دعایی تازه از     .   آیم  که می 
دیدم کـه ایـن         بیمارستان مرخص شده، بسیار بعید می     

قرار شده بود که پیش از مـالقـات،      .   مالقات سر بگیرد  
ما به مهاجر معتمدي و پدرش که عازم لشت نشا بودند          
بپیوندیم که با لطف ایشان رهسپار دیار فرامرز دعـایـی         

ي دعـایـی،        ي مالقات ما بـا خـانـواده       تا لحظه .   شدیم
دانستم که آقاي معتمدي آشنایی چـنـد سـالـه بـا              نمی

باري، من، امین و میرعمـاد از     .   ي دعایی دارند    خانواده

اش بـه سـمـت         الهیجان به همراه مهاجر و پدر گرامی 
حرف آقاي معـتـمـدي کـه       .   لشت نشا حرکت کردیم  

گفت احتمال دارد به سبب کسالت، فرامرز دعایـی           می
ما را نپذیرد مرا ناامید کرده بود، اما در ادامـه چـیـزي              

 .بیش از انتظارم پیش آمد
پس از طی مسیر به میدان قدیمی لشت نشا رسیدیـم و          

هاي قشنگ شـهـر وارد        جداي از زیبایی مسیر و محله     
ها شدیم که در ابتداي خیابان، امیـن بـه       یکی از خیابان  

من اشاره کرد که فرامرز دعایی در آن طرف، در کنار      
تر با ایشان آشنـا       برادرش کیومرث دعایی که بعداً بیش     

شدم، ایستاده است و من براي اولین بار توانستم او را             
که ایشان با اتومبیل بناي رفـتـن بـه           البته مثل این  .   ببینم

منزل را داشتند که ما سر رسیده بودیـم و مـن تـنـهـا                
 .توانستم از دور ایشان را ببینم

هـا     به همراه آقاي معتمدي و دوستان در یکی از مغازه        
ي دعایی کـه آقـایـان کـیـومـرث               به مالقات خانواده  

دعایی، محمد دعایی و فرزاد دعایی باشند رفتیم و مـن     
ام بـه       قدر به فرامرز دعایی نزدیک شـده        که این   از این 

 .وجد آمده بودم
خواستند که با فرامرز دعـایـی       ها طبق قرار قبلی می      بچه

مصاحبه داشته باشند، اما به صورت غیرمنتظره از مـن            
برداري را به عـهـده بـگـیـرم و             خواستند که کار فیلم 

اي نـداشـتـم، ولـی بـا               گرچه در این زمینه سررشتـه     
 . هاي مهاجر پذیرفتم آموزش

ي  ي دعایی به سمت خانه    راهی خانواده   در نهایت با هم   
پس از ورود به خانـه، فـرامـرز         .   ایشان حرکت کردیم  

. دعایی در ایوان خانه ایستاده بود و از ما استقبال کـرد           
برداري را شروع کردم؛ البـتـه    من هم از همان ابتدا فیلم 

پرسی درست و حسابـی     در این بین یک سالم و احوال      
پس از ورود به خـانـه بـر خـالف         .   هم با ایشان داشتم   

انتظارم برخورد صمیمی اعضاي خانواده با ما، خـیـلـی          
اي از      توانستم گـوشـه     که من می افتخارآمیز بود و این  

. زندگی ایشان را ثبت کنم به من حس خوبی مـی داد            
به حق باید گفت که برادران دعایـی از پـذیـرایـی و               
صمیمیت چیزي کم نگذاشتند و با ما ماننـد یـکـی از               

تر، من اکنـون در     از همه مهم .   بستگانشان رفتار کردند  
هـایـش      اي ایستاده بودم که با ترانـه  چند قدمی خواننده 

رفیق شادي و غم بسیاري از مردم بوده است و بخـشـی     
 .از هویت و فرهنگ ما به حساب می آید

بـرداري بـه        کند و کار فیلم    امین مصاحبه را شروع می    

ي میرعماد و در این بیـن        ي من، عکاسی به عهده      عهده
از هـر دري سـخـن          .   کند برداري می  مهاجر یادداشت 

که از کجا شروع کـردیـد، چـه             شود، از این    گفته می 
خاطراتی دارید و چه شد که فالن ترانه را خـوانـدیـد               

کرد، این بـود   چیزي که در این بین جلب توجه می. ..  و
تـر خـود را بـه           که در اثناي این گفتگو ما هرچه بیش 

کـردیـم و        ي دعایی نـزدیـک احسـاس مـی            خانواده
 .دیگر به گفتگو بنشینیم توانستیم خیلی دوستانه با یک

که اکنون پا به سن گذاشته اسـت،     فرامرز دعایی با این  
کند و از امیدها    ولی هنوز خط فکري خود را دنبال می       

گـویـد؛ از        و آرزوهایش براي مردم سرزمیـنـش مـی         
هایش از دستان جوانان بعد از      که آرزوها و خواسته     این

ي امیـدي خـواهـد بـود            وي به در خواهد آمد و نقطه      
کـه از کسـی گلـه و               از ایـن   . براي مردمان این دیار 

شکایتی ندارد و روزگار را خوب و بد سپري کرده و            
و .   بـالـد     که در دل مردمان جاي دارد به خود می   از این 

چه به حق، او مزد خود را از عشق و محبت مردمی که            
 .اند گرفته است به مالقاتش رفته

بـه  .   در بین گفتگو، با هم بگو و بخند فراوانی داشتـیـم           
دیـگـر شـوخـی          خصوص که برادران دعایی با یـک       

انـد سـخـن       دیگر بوده که پشت یک کردند و از این  می
پس از پایان مصاحبه، دیگر کامال خودمانـی  .   گفتند  می

هاي یـادگـاري، از      شده بودیم و پس از گرفتن عکس      
هـاي   فرامرز دعایی درخواست کردیم که یکی از ترانه      

کـه در ایـن          خود را بخواند که پذیرفت و من از ایـن       
 .جا حضور داشتم از خودم ممنون بودم زمان و در این

در آخر، من از خانواده دعایی تشکر کردم کـه مـا را           
گـاه یـادم        در جمع صمیمی خود راه دادنـد و هـیـچ            

ي خداحافظی، فرامرز دعایی مـن   رود که در لحظه   نمی
دیگر را بوسـیـدیـم و          را به اسم صدا کرد و روي یک       

قدر با دیگـران   گفت که چند وقتی بود در محفلی، این    
 .راحت نبوده است

ي    مان از فرامرز دعـایـی و خـانـواده            در پایان مالقات  
دعایی خداحافظی کردیم و رو به الهیجان راه افتادیـم       

هاي فرامرز دعایی بود که از ضـبـط      و در راه، این ترانه    
کرد و همگـی   راهی می شد و ما را هم    ماشین پخش می  
کردیم و من توانسته بودم افتخـار ایـن      آن را زمزمه می 

هـاي     ترین ترانه ي معروف   را داشته باشم که با خواننده     
 . سرزمینم مالقات داشته باشم

 اس شروع شد.ام.همه چیز با یک اس
                         امین ثنائی مقدم
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پیرأ بؤ،  .  یه  فرامرز دعایی، هنوز هو فرامرز دعایی   
زمؤنه مئن که    -اي دوره !  بشکسه، اما دنشکسه   

اگه خأنی دشکسنأ جی جؤن به در ببري، خأ میز        
نامه دیواره فچکی، فرامرز، خو        و امضا و بخش    

 . باله دچکسهˇدارؤن خانواده و خو دوس
 ٰکاري، فقر، اعتیاد، هیتته نتؤنسن اي خاننده           بی

 صدا  ˇچون هنوزم کی هنوزه این       .  جیر بأرن 
 ˇهنوز این  .   مئن دره    ˇ ضبط  ˇ ماشین  ˇمردوم
فرامرز دعایی بمأ، .  مئن درهˇ ذهنˇن مردومٰ ترانه

اي که    ترانه.  »زاکی جان «بمأ، بمأ، تا فارسه به       
. تجسمه«:   برأر، کیومرث دعایی   ˇبه قول فرامرز  

زاکی .  قراریه  زاکی جان بی   .  زاکی جان نماده   
زاکی جان فرامرز دعایی           .  جان زندگیه   

 .ٰ»اتوبیوگرافی و شناسنامه
 

که موسئقی بحثه وارد ببیم،        قبل از این   ●
یکته سوال دأنم و اونم اینه که مثل             

. که شمه تئاترم کار گودین              این
 دوروسسه؟

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

او موقع مو    .  نشا مئن ˇهی لشت .  بازي گودیم 
 ˇدیگران.  کالس شیش یا هفت ایسأ بؤم             

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

 چیزي که امئبه جالبه اینه که دعایی          ●
.  مئن دس دأننˇته، هونر  خانواده، هممه

 !چوتؤره؟ اي قضیه نکونی موروثی ببون
ولی از  .   معدنه ˇنشا هونر ˇکه خؤب لشت    اول این 

 مئن و موسیقی ایرانی   ˇاو جایی کی می پئر هونر 
 مئن دس داشتی، امنم به تبعیت جی            ˇردیفؤن

 .امی آقاجان اي کاره شورو بگودیم
 شأنه گوتن کی شمه اولی اوستاد، شمه     ●

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

  مئن بو؟ˇرادیو گیالن
او زمان چون مو سن قانونی ناشتم، هرچی سعی          

دیگر .  گودیم بوخؤنم، مرأ والنشتید بوخؤنم        
مو هشت ته فارسی     .   ره شعر گوتم    ˇٰن  خؤننده

آقاي پوررضا ره    .  ترانه خانم نادره ره چاگودم     
 ره شعر   ˇ نسترن ˇخانوم.  شعر و آهنگ چاگودم   

و آهنگ چاکودم و خودم چون هنوز سن               
 .قانونی ناشتم، والنشتید کی بوخؤنم

 شمره یاد دره کی چه آهنگی آقاي          ●
  به چاکوده بین؟ˇپوررضاي

گولی «اي بو به نام          ایته آهنگ و ترانه     .  بله
ایته دوصدایی ترانه هم چاکوده بؤم که         .  »جان

 . نسترن بخؤنده بؤنˇآقاي پوررضا و خانوم
 جانه خودتؤنم بخؤندین؟  گولی●

می . او گولی جان با اي گولی جان فرق کونه! نه
» شکایت«اولین آهنگ و ترانه کی ضبط بودم، 

شی بو و آقاي ویسانلو        بو که شعر و آهنگ می      
 أمره می کاره      ˇهی آهنگ  .  تنظیم بگوده بو   

 ترانه ایتؤ    ˇکی این .  رادیو مئن شورو بوگودم    
اي آهنگه سال    .  وفا بی   عجب تو بی   :  شورو به 

 . بوخؤندم، شونزه سالگی مئن1347
 همأ آشنا ببؤین و     ˇ چوتؤ رادیو گیالن   ●

بوشؤین اؤره؟ چوتؤ اؤره موعرفی           
 ببؤین؟

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

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

 ره ایته نامه     ˇآقاي ویسانلو می جواب    .  حرفؤن
. بنویشته، کی او زمان مو کالس هشت ایسأ بوم         

. ي مردم است    رادیو خانه «:  نامه بنویشته بو کی   
شما اگر صداي خوشی    .  رادیو متعلق به شماست   

 بیایید به     دارید، در یکی از روزهاي فرد هفته        
مونم یک  .  »رادیو که صداي شما آزمایش شود     

 صدا ره و می صدا مورد         ˇروز بوشؤم آزمایش  
 جی مو شورو به خؤندن ˇتایید قرار بیته و او روز

 . بوگودم
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خودتؤن بأ بودؤنین کی چه           
 ˇچیزایی باعث بوبؤ کی موسیقی      

 . مئن گومأ بهˇراي و هدف، گیالن

 می دیل پور از ترانه به...بازم گمه، واگردمه، 
 بگوبشتؤ، فرامرز دعایی همره



 شمره یاد دره که شونزه سالگی جی تا          ●
ته ترانه بخؤندین و ضبط         ، چن 57سال  

  مئن بو؟ˇبودین؟ همه رادیو گیالن
همه رادیو گیالن بؤن و بعد تلویزیون بمأ و بوبؤ           

او زمان کی مو     .   تلویزیون ˇگیالن و مازندران   
 بخؤنم تازه     ٰترانه»  تی ناز مره بایه      «خأستم   

 تلویزیون افتتاح بوبؤ بو         ˇگیالن و مازندران    
که مو رادیو مئن تمرین         )  1352اردیبهشت   (

 .بوگودم و تلویزیون اجرا بوگودم
بختره کی از تی نظر       (»  تنها«می دومی ترانه     

ترانه بو  »  توفانیه دریا «بو و سومی،    ...)  دورأ بوم 
.  مئن اجرا بوگودم و هم تئران         ˇکه هم گیالن   

 أمرأ اجرا بوبؤ و      ˇ مئن ایته پیله اورکستر     ˇتئران
اي .   مئن خیلی تعریف بوگودن         ˇٰن   روزنامه
 ره، گلشن زار، ناصر زرآبادي، حسن          ˇآهنگ

لشکري، بیداریان، حسین صمدي، ایشؤن همه او   
 زمان با    ˇاي آهنگ .   مئن نوازنده بؤن    ˇآهنگ

 . بوبؤ بی48سال 
 ن، کی شی بو؟ٰ  شمه ترانه●

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

 مئن  ˇآهنگی که مو قبل از انقالب، تلویزیون         
بو ...)  هچین تره فدا نوکون   (»  فدایی«بخؤندم،  

 سر  ˇ شعر شیون فومنی شی بو که اون         ˇکه این 
بقیه آهنگؤن، اکثر به اتفاق، شعر و        .  آهنگ بنأم 

ترانه نی،  »  مهربان ببو «.   شی بو  ˇآهنگ خودم 
 .شی  شینه و باقی میˇدوتته بیت شیون

 مئن، آقاي علیزاده، آقاي ویسانلو و              ˇتنظیم
یاد فروزانفر و مو با هم همکاري            مرحوم زنده 

 .گودیم و آهنگؤنه تنظیم گودیم
 سر، تا نوازنده    ˇ ضبط ˇ او زمان آهنگؤن   ●

بزنی و خاننده بخؤنی و اي ضبط ببون،           
ته آهنگ    معمولن چنی طول کشی تا یک     

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

ته آهنگ     یعنی پنج دئقه مئن یک        ●
 ضبط گودین؟
ن خیلی هم تقاضا    ٰ  اگه نوازنده .  مو اي بار خؤندم   

گودید کی آقا مو أیأ بد بزئم یا از نوت خارجأ             
مو .  بؤم، یه بار دیگر بوخؤن، مو قبول نوگودیم        

ي می احساس خؤندم و هو جالب  اي بار با هممه
بعضی اوقات اگر   .  مزه بؤي   دوبار خؤندن بی  .  بو

خودمم اشتبا دأشتم و دئم کی تؤنم بئتر بوخؤنم، 
. ولی خیلی کم پیش امأیی      .  اي بار دِه خؤندم    

اشتبا .  بعضیؤن امأییدي دو ساعت طول دأییدي       
یا خؤننده اشتبا گودي یا موزیک اشتبا        .  گودید
 .گودي

  خودتؤنم ساز زئین؟●

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

بأرده بؤم و بوشؤ بوم اردوي رامسر و اویه                 
قبل .   مئن چهارم بوبؤم   ˇنوازي مئن، ایران    ویلؤن

 ره   ˇٰن   که خؤننده ببم بعضی خؤننده           از این  
 .ویولؤن زأم

 آقاي دوعایی، امه بشتؤسیم که او زمان،        ●
لین    ˇنشا تیم فوتبال   ˇشمه لشت  مئن، او 
 دوروسسه؟. کاپیتان بین

نشا فوتباله بنا    ˇمو لشت .   بو فیکر کؤنم    48سال  
.  جی بمأ بید، بدئم توپ زأرد      ˇدو نفر تئران  .  بنأم

اي چیسه؟  :  بوتم.   جی یاد بیگیرم   ˇبوشؤم ایشؤن 
. پا أمره بازي کونیدي    !  اینه گیدي فوتبال  :  بوتن

... اینه گیدي گل، اینه گیدي هِد. اینه گیدي هند
خالصه یاد بیتم و جاغاالنه جومأ گودم و کم             

 .نشا مئن فوتبال رایجأ بؤ کم لشت
ي پنجا،    دهه.   وگردیم به موسیقی     ●

 ده شمه معروف    52 و   51مخصوصن سال   
او زمت، ده چی کسؤنی گیلکی      .  ببؤ بین 

 موسیقی مئن کار گودن؟
کاره هو تئران اجرا    .  مسعودي تئران کار گودي   

یاد احمد    زنده.  گودي و گیالن پخش گودي      
. یم تهران   عاشورپور و بانو شمس و جفرودي        

 مئن، مو به اتفاق فریدون پوررضا و              ˇگیالن
کم محمد   -بعدن کم  .  زیباکناري کار گودیم    

عذرخواه بمأ، تورج بمأ، رمضانی و مهربان و            
. انگیز بمأ   کم روح -بعدن کم .  خانوم نسترن بمأد  

ایشؤن .  ام دو سوتته ترانه بوخؤنده       نوذر انشایی 
 .همه گیلکی کار گودید

 برخورد  ˇ آقاي دعایی، او موقع مردوم  ●
 ˇ رابطه شمه آهنگؤن   ˇچوتؤ  بو؟ اوشؤن   
 همره چوتؤ بو؟

االنم . هونردوست بید. او زمان همه بااحساس بید 
هونردوست ایسأ، ولی چون گرفتاري زیاده،           

بعضی وختؤن مره دئیدي،      .  کمتر بروز دئیدي   
یا .  مره بغأل گودید    .   شوق فوکودید    ˇاشک
ئن گوتید فقط ایته آرزو داشتم که ایته             بعضی

 .یه بیدینم روز فرامرز دعایی
 ام دأنین؟  فارسیˇ شمه کار●
مو گیالنی بؤم و دوس داشتم می فرهنگ و          .  نه

فقط ایته آهنگ دوزبانه     .  اصالته حفظ بوکونم   
 .»پیغام«بوخؤندم به اسم 

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

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

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

اول .   ترانه به هم خیلی نزدیکن      ˇدو بخش 
 آهنگه چاگودین یا اول شعره؟

دوبیت .  زمان چاکونم   مو آهنگ و شعره هم       
 . دوبیت پیش شم

 بد نیه راجه به بعضی از شمه آهنگؤن             ●
مثلن .   ماجرا چی بو    ˇگب بزنیم که اوشؤن   

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

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

مو از کسی تقاضایی دأشتیم که به زبان شعر و             
 جی بخأستم که بأیی مره کومک         ˇآهنگ اون 
 .بوکونی

  به نتیجه هم برسه؟●
 .بله
ترانه چی؟ بین می اسم و تی         »  فاصله«  ●

 شی  1354کی خأن آذر ماه سال         .  اسم
چی اتفاقی باعث ببؤ که اي آهنگه         .  ببون

 بخؤنین؟
اي آهنگ هزار جور تعبیر   . زندگی سراسر اتفاقه 

ي طبقاتی    می منظور فاصله  .  و تفسیر تؤنه بداره    
کی .   دیگر ˇي ایته انسان با ایته انسان        فاصله.  بو

ایته .  ایته انسان ارباب بو و اویته انسان گدا              
 به اي   ٰمو بمأم اي فاصله   .  دار بو و ایته کارگر   پول

 .صورت نشؤن بدأم
ام  »تو خیال کونی کیسی       « آهنگ     ●

اي .  هاي اجتماعی دأنه       ئبه زمینه    خوش
بد نیه راجه   .   شه 1355 فروردین   13آهنگ،  

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

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

 .بوخؤنم
 تاهیسه ببؤ که به موناسبت خاصی و              ●

 واسی  ˇباعجله شمره بگون و شمه او سفارش      
 آهنگ چاکونین و بخؤنین؟

 کاره  ˇ بهاره الکؤي، موقعˇفصل«اونم . یک بار 
چون او روز عید بو، مره بوتن .  آهنگˇ»الکؤي
 .ي بوخؤن  ترانهˇایته شاد

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

یک نفره قول بدأ بوم      .   ماجرا جالبه  ˇاي آهنگ 
 سر نیشته بؤم کی     ˇناهار.  شعر و آهنگ چاکونم   

 ره  ˇمی زنأك بوته او یارویی که خأستی اون          
شعر :  بوته.  شعر و آهنگ چاکونی أمأرِه           

 !حتا یک کلمه: ره؟ بوتمˇچاگودي اون
 

 مئن بخؤندم، ˇآخرین آهنگی که مو قبل از انقالب، تلویزیون
  شعر شیون فومنی شی بوˇبو که این...) هچین تره فدا نوکون(» فدایی«
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او روز ناهار    !  بفرما:  کاغذ و قلمه ویتم و بوتم       
یه بنید،    تا سفره .  قاتوق داشتیم با کولی شور      باقله

غذایه چاکونید و او یارو غذایه بوخوره تمنأ             
 .کونه، شعر و آهنگ آماده بوبؤ

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

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

. مره خوب نیه   .  مو چاکودم دیگرؤن بوخؤند     
بوتم .  تئران بخؤندم، بمأم گیالن مره خوش نأمو 

کی اي آهنگه تا اطالع ثانوي و تا زمانی که مو            
 مئن بمؤنسته    ˇآرشیو.  نخأستم پخش نوکونید   

زاکی جانه کی بوخؤندم و سرصدا      .  پخش نوبؤ 
بوبؤ کی فرامرز دعایی تازه ترانه بوخؤنده، نؤنم     

 جی بیرون    ˇخورده اینم آرشیو      کو شیرپاك 
 . أمره تکثیر بوگودهˇفاکشه و زاکی جان

ام     همره  ˇ قبل از انقالب، سانسور       ●
 رو ببؤین؟ روبه

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

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

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

خأنیم برسیم به او روزؤن و         .  قطعأ بؤ 
 که چه اتفاقاتی دکته؟ این

 ˇخوب او اوایل خیلی تندروي ببؤ حکومت            
مونم ایته پیله اشتباه کی دأشتیم،        .   جی ˇطرف

مو .  گزین بوگودم   اي بو کی می اعتیاده جاي       
. قبل از انقالب اعتیاد به مواد مخدر دأشتم              

اگر کنار بنأ بیم، می زندگی ایته              .  تریاك
ولی بعد از    .   مئن قرار گیتی     ˇ دیگر ˇراستاي

چون واقعن   .  انقالب مو جایگزین بوگودم       
نتؤنستیم کاري بوکونم، هرویین استفاده              

 . بوکودم
 چی ببؤ که موسیقی جی کناره بیتین؟          ●

 شمه اقدام بودین که        57بعد از بهمن      
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
 اصوله  ˇچون اوشؤنه شناختم و اوشؤن     .  نوشؤم

 .قبول نأشتم
 قبل از انقالب شمه منبع درآمد از           ●

 موسیقی بو؟
مو همش دوس دأشتیم، موسیقی می کار دوم           

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

خیلی خوب بوکونم، اما به خاطر می دیپلم              
. بعدن دیپلم فأئیتم   .  ردي خودمه عقب بکشئم    

 .ولی می کار هو موسیقی بومؤنسته
 واسی،  ˇ خوب بعد از انقالب، شرایط      ●

زندگی چوتؤ  .  یه بنأ بین دیمه     موسیقی

 گوذشت؟
دعایی .  امه خانوادگی همدیگره کشه گیریم       

کیومرث .  خانواده از نظر عاطفی خیلی قویه         
مو کیومرث دعاییه کشأ     .  دعایی مره کشأ گیته    

فرزاد دعایی  .  محمد دعایی مره کشأ گیته    .  گیتم
. یه کشأ گیتم     من فرزاد دعایی   .  مره کشأ گیته   

 .ي امی توان سرپا بدأشتیم دیگره به اندازه هم
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 دعایی           ˇاعتیاد

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

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

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

یک زمانی جذب   .  بوته بؤم کی زاکی جان بو      
ي زاکی    اصلن جذب کلمه  .  اي ترانه بوبؤ بوم    

 .جان بوبؤ بوم
 مئنم اوشؤن موناسبتی کار خأستید و        ˇتلویزیون

بمأد می دومبال کی تو با ایته        .  مو دوس نأشتیم  
. آهنگ بوخؤنی، مو می زأکه بهانه بوگودم           

طوري که هم می زندگی و هم فردِه امید و هم            
 . ره شعر بوتم و بوخؤندمˇمی خانواده و می پسر

 آقاي دعایی، خأنم به عنوان آخرین        ●
 گیلکی  ˇبحث شمه نظره راجه به الؤن      

 .موسیقی بپورسم
چون همه تحت فرمایشات قرار      .  می نظر منفیه  

مو به عنوان یک خؤننده و آهنگساز و            .  بیتن
.  موسیقی جی راضی نیم        ˇسرا، گیلؤن     ترانه
.  راي و هدف گومأ بوره  ˇ مئن، موسیقی ˇگیالن

خودتؤن بأ بودؤنین کی چه چیزایی باعث بوبؤ         
 مئن گومأ   ˇ راي و هدف، گیالن     ˇکی موسیقی 

 .به
ن ٰ   امی ترانه چی؟ چره امی ترانه          ●

  موسؤن نیه؟ˇقدیم
یعنی مو کی    .  چون سفارشی و مناسبتی ایسأن      

یه، مننئم    خأیم شعر بوگؤم، می دس و پا دوسته        
 . او جور کی می دیل خأیه شعر بوگؤم

 شمه فکر کؤنین که زبان گیلکی اي توانه         ●
اي بوته ببی که         همأ ترانه   ˇدأنه که اون   

 همأ سازگار ببون و شیمی        ˇ شرایط ˇامروز
  موسؤن اثر بنی؟ˇنٰ  ترانهˇسی سال پیش

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

 . بودؤنی کویه تعلق دأري. اصالته حفظ بوکونی
 :نوشت پی

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

کیومرث، محمد  :   رفئق دؤنیم  ˇخودمؤنه ایشؤن 
ئن،   مهربؤنیˇکی اگه نبو ایشؤن. و فرزاد دعایی
 .ده گوتن ندأنه...  رفاقتؤنˇاگه نبو ایشؤن

آقاي محسن معتمدي جی تشکر کؤنیم به خاطر 
ن ٰ   ترانه ˇاو همه اطالعات کی راجه به فرامرز         

 .امره هدأ
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می پئر و .    عروسی مئن بخؤنده بو ̌ می پئر و مأر   
 عکسـه بـده     ̌ » این«  مئن، ̌  عروسی آلبوم  ̌ مأر

 .دأنم کی مردوم اینه دؤرأ گوده ایسأن
! 1332 به دونیا بمأ یا 1331آخرش نفهمسم کی  

. هو سیاسیفید عکسأ جی شنـاتـم  »   اینه« مو امما   
 . عروسی مئن ایسأ بوˇهونی کی می پئر و مأر

××× 
اصـفـهـان    !   برفی سال  زمسسون بو، هو پیله1383

 ورجـه،    ̌ رود   چـارنـفـري، زایـنـده       .   ایسأ بـیـم   
، بوتیم گیلکی بخؤنیم     مغریب ته تـرانـه       یه.   دمی

او شـؤ،    .   خاستیم کی هرچارنفري بـلـد بـبـیـم          
بار،   ورجه هوتؤ بخؤندیم، دوبار، سه    ̌ رود  زاینده
 ...بار ده
 فقیران بوکودي، به به ̌ به به به، چی عجب یاد « 

 »...به، بمویی می لبه خندان بوکودي
××× 

ته امـیـر،     تاوسؤن، می رفئق امیر، بانی اویه1385
 همره بمأن می دومبال کـی    ˇته قدیمی پیکان  یه

ته آهـنـگ       مئن یه  ̌ ضبط.   بشیم چمخاله ساحل  
ل گیـلـکـی و بـازون فـارسـی                خؤنده دره، او .

ام بخؤنده  پس فارسی! عجب.  صدا ایسهˇ»این« 
 !داشت و امه ندؤنسیم؟

الکو .. .   مره پیغام بمو کی، قاري تو یار می مره« 
 »... امان، قاري نبو تاهساˇجان بین
××× 

 تـنـا     ̌  مئن، تسک̌  خیابؤن̌  پئیز، هیست 1385
. . . بیا مره یاري بدن« :   شؤ درم و مئبه خؤنده درم   

کی زیندگی هـمـش     . . .   داري بدن   می دیله دیل  

 »...دمه اي دونیا غم می هم... غمه
××× 

.  دئـن   ̌ » ایـن « نشا، ̌   تاوسؤن، بشیم لشت1386
ایـنـه   »   سـالم اسـتـاد     « صفرعلی رمضانی بوته     

 .مو ندؤنم چی بکونم. کشأئیته
الغرترؤن خأ جولؤ .   ته موسافر ته پرایده و پنج     یه

مو تـأ  .   سالم: خأ بگوم. »این«یعنی مو با .  بنیشن
 مئن ̌  عروسی عکسؤن̌ تأ می پئر و مأر.  شناسنم

تی آهنگؤنه، کوچیکی جی ایشتؤسـه     .   بده دأنم 
 ؟...چره: خأ بگوم. دأنم تا هی چن روز پیش

 ورجه نیشتم و هـیـتـؤ        ̌ »این«. هیچچی نگونم 
 .پیراسته درم» اینه«جیرجیرأکی 

 ˇ بـرأر   ̌ » ایـن « شنیم ناهار خؤنیم و را دکئنیم        
 .اون امما شنه. خؤنه طرف

××× 
گیلـکـی شـعـر       .    برأر، شاعره̌ » این« ، » مأمد« 

نـی،  »   سامـان «  برأرزه ̌ » این« .   ام فارسی.   گونه
 بیریـن  ٰصفرخان خو کمانچه.  خوجیر آواز خؤنه 

آقاي حسینی .   سامانأ نی خؤنه.   خؤنه.   ابئنه و زئنه  
ساسان ورتوان ندؤنم نیگا دره یا فیکر       .   نیگا دره 
 .عکس گیته درم. مو فیلم گیته درم. کأ دره
 .ته دیمه نیشینه و خو سیکاره روشنأ کؤنه یه. هنه
: اؤجـا دئـنـه     »   ایـنـه  « صفرخـان    .   » اصفهانه؟« 
 .»اها«
» . . . گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بـگـویـم          « 

هو دیمه کی نیشته، هو دشکسـه صـدا هـمـره،          
 . دیله دپرکؤنیˇهنوزأ نی تؤنه آدم

بیا مره یاري بدن، مـی     :   سامان، خؤندنه سرأگینه  

 ...داري بدن دیله دیل
دوروس هو جیگایی کی خأن اؤج بـگـیـري و          
بشی جؤر، موبایل صدا کؤنه و سـامـان اوتـاقـه             

صفرخان ولی هوتـو کـمـانـچـه زه          .   بیرین شنه 
 ...دره

اَ « :   سیکارجا مـئـن      خو سیکاره دخشارده خاك   
. . . حرفه باز بوگوفتمه، اَ حرفه باز بـوگـوفـتـمـه            

خو جا »   .. . فارس مرا، بوسوختمه، چره نایی تو؟ 
 .جی ویریسأ و بخؤنده

 !نه
مننئم بـنـویسـم    .   ده نشأنه نیویشتن  .   مننئم بنویسم 

مننئم بنویسم وخـتـی    .   قراري گود   کی چوتؤ بی  
بوشؤ بـی تـو     «  دهنأ جی بشتؤسم کی    ̌ خودش

کـؤر مـن تـی        . . .   ندأ بی مره خبـر .. .   جه می ور 
 »... بؤستمٰدوري واستی دیوانه
دؤنم . مو خیلی زمته تأ شناسنم: خاستم اینه بگوم

. دؤنم الؤن چی کؤنی و کـؤ ایسـأي           .   کی بی 
تو دؤنی می رفئقؤن، هی دهه    :   خاستم اینه بگوم  

 ˇئن، هیشؤنأ نی گاگلف تی آهـنـگـؤن           شصتی
همره عاشقأ بؤنه ویشـتـر دوس دأنـن تـا اي                 

 ! همره؟ˇن ٰپالستیکی ستاره
بایی دوواره پا گیرم، تی دستانه حنا گیرم، حنا   « 

 »...اگر بایی تو... گیرم، اگر بایی تو
 ˇایـن .    صدا ده نا و قـووت دنـنـه          ̌ خودشه، این 

هـوتـؤ   .   امما هنوز خـودشـه    .   پیرأ بؤ .   نفس تنگه 
 ˇ عکسˇروز- عروسیˇسیاسیفید، می پئر و مأر 

 .هوتؤ فرامرز دوعایی. موسؤن

 مننئم بنویسم
  امین حسن پور
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 آیند؟ ها براي چه کسی به صدا در می زنگ
 )بخش دوم (

                    رضا خباز

ي اخیر شکلِ جدیدي از تحلیل و نقدِ            در چند دهه  
. ي استعمار در خودِ غرب آغاز شده است             پدیده
قلمِ   شناسی به   ي شروعِ این فرایند کتابِ شرق          نقطه

در این کتاب سعید به تبیینِ          .  ادوارد سعید است   
ها    شناسی سنتی یعنی همان نگاهِ غربی          مفهومِ شرق 

ن   پردازد که براي        هاي باستانی شرق می         به تمد
کوشد تا با     او می .  اند  ي غرب بوده    اي مستعمره   دوره

شناسی نشان دهد     آشکارساختنِ ماهیتِ حقیقی شرق  
 مثابه شیء      ها به انسانِ شرقی به        که چگونه غربی   

ي علمی    کوشند تا به همان شیوه        نگرند و می     می
شناسی،     هایی همچون گیاه           رایج در رشته       

» به شناختی علمی از شرق         «...  جانورشناسی و  

ه از دیدِ او هدفِ اصلی از این               .  دست یابند  البتّ
بلکه افزایشِ  »  معرفت«کنجکاوي علمی نه کسبِ      

ادوارد سعید با استفاده از آراي         .  است»  قدرت«
» قدرت«و  »  معرفت«ي پیوندِ     میشل فوکو درباره  

شناسی   در متنِ گفتارهاي نظري، نقدِ خود از شرق          
تی را بسط می  .دهد سنّ

صورت این مسئله و به خصوص قسمت آخر آن              
هاي   ها یا آیین    هایی مثل احیا جشن      شاید در پدیده  

گیلکی، به طور کامل وجود نداشته باشد، اما در              

ها و افرادي که به این         مورد رویه اجرایی این جشن     
مراسم می آیند، به شکل عجیبی مصداق دارد،               
هیجان و دست پاچگی کودکانه براي عکس                
گرفتن از روستاییان و اجرا کنندگان مراسم و خود          
آن، شرکت نکردن در جشن ها و موارد دیگر، در            
نگاه کلی یادآور همان نگاه شی وارانه و این بار به             
روستاییان، آداب و رسوم آنها و جشن هاي گیلکی          

به طور مثال، در جشن نوروزبل اکثر افراد با           .  است
دوربین هاي دیجیتالی و موبایل حرص عجیبی براي         
عکس گرفتن از شوال، روستاییان و آتش دارند و            
کمتر کسی است که بی دغدغه و مانند جشن هاي            
جا افتاده دیگر، به مراسم بپردازد و در آن شرکت             

 .کنند
به نظر می رسد، این مسئله، یعنی نگاه فانتزي و                 

و در این مورد خاص جشن هاي            (شیک به امور   
، می تواند خنثی کننده تالش هایی باشد            )گیلکی

که با نگاه رو به جلو و غیر نوستالژیک به احیا این               
براي هویت  )  دال مهتر (مراسم به عنوان تکیه گاهی       

گیلک می پردازد، در واقع وجه ي تخریبی این               
نگاه،متوجه  همان استدالل مرکزي برگزاري این           
قبیل مراسم است، آن جا که این افراد با این  طرز               

در واقع به جاي احساس         )  نگاه شی وارانه    (تلقی
که همان زیر بناي تکیه          (تعلق  خود بر جشن         

، آن را مال دیگري دانسته و خود را تنها            )گاهیست
موظف به ثبت اتفاقات آن به عنوان رسوم دیگران            

در تفسیري کلی تر باید گفت، حال که           .  می داند 
افرادي خواسته اند و توانسته اند این گونه مراسم را           
تا حدي احیا و شاید به فرایندي برگشت نا پذیر                
تبدیل نمایند، نکته اي که نباید مورد غفلت قرار              
دهند میزان تحمل و ظرفیت جامعه براي اجراي              

این مراسم   )  مانند سایر اعیاد و جشن ها          (درست
است، که عدم توجه به آن و افتادن به ورطه ي                 
اراده گرایی، ممکن است موجب تقویت نگاه شی          
وارانه و در نتیجه بی اثر شدن و حتی معکوس شدن            

 .تالش هایشان شود
 

 :پی نوشت
اي از مراد      پاراگراف اول این متن، عینا از مقاله           

فرهاد پور و مازیار اسالمی است، که در سایت               
در دسترس   )  www.rokhdaad.com(رخداد   
 .است
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اگر به محله هاي قدیمی شهر یا روستاها و یـا حتـی         
گوشه و کنار پارك ها برویم و اندکی توجـه کنیـم       

اما .می بینیم زبان اغلب افراد این مناطق گیلکی است    
... اگر به محله هاي باالي شهر یا کـافی شـاپ هـا و           

. بــرویم درســت عکــس ایــن قــضیه صــادق اســت         
رسد کـه در گـذار از سـنت بـه              گونه به نظر می   این

مدرنیته، زبان گیلکی متوقف شده است و هنوز فقط   
هاي قدیمی یا روستایی به این زبان گفـت     اغلب آدم 

این اتفاق ناگوار مـی توانـد حاصـل       .  و گو می کنند  
 :سه فرایند زیر باشد

در عصر حاضر بـراي برقـراري ارتبـاط نیـازي بـه            . 1
زبان گیلکی نیست و این زبان کهنه است پـس بهتـر       

 .است فارسی یا انگلیسی ترویج داده شوند
مساله دوم مهاجرت نسل دوم از روسـتا بـه شـهر              .2

هایی که تحـصیالت     نسل دوم به خصوص آن.   است
عالیه داشتند با مهاجرت به شهرها بـا فرزنـدان خـود         

ــسل ســوم  ( ــه فارســی صــحبت         )  ن ــدا ب از همــان ابت
اش ایــن بــود کــه فکــر        کردنــد و دلیـل عمـده        مـی 
ي پیشرفت در جامعه شـهري، زبـان       کردند الزمه   می

فارسی است و اگر به زبان بومی خود حرف بزنند یا      
لهجه داشته باشند، از سوي جامعه طرد خواهند شـد         
و شاید تا حدي هم حق داشتند؛ چنانچه در جامعه ما    
رواج دارد که اغلب اگر کـسی از شـهري بـه شـهر            

مخصوصــا از شــهرهاي کوچــک بــه      (دیگــر بــرود   
اگر لهجه داشته باشد یا  ) بزرگ، مثل رشت به تهران 

ایـن  .  شـود   مورد تمسخر قرار می گیرد یـا طـرد مـی        
ي کـار تجلـی       تواند در مـساله    مساله به خصوص می   

پیدا کند که اگر کسی از گیالن به تهران براي کـار         

برود، در رقابت با یک تهرانی شاید بـه دلیـل لهجـه          
البته این که چـرا یـک گیلـک       . اش شکست بخورد 

باید براي کار به جایی غیر از گیالن برود خود جاي      
 .بحث مفصل دارد که در این مجال نمی گنجد

شاید به نوعی زبان گیلکی با سنت و فقـر و رنـج            .3
مترادف کردن فقر و رنج با سنت  .  گره خورده است 

بدین معنی است که در زمـان هـاي گذشـته عمـوم              
مردم گیالن زمین در مزارع برنج یا بـاغ هـاي چـاي         

ــه دســت            کــار مــی   ــول بخورنمــیري ب ــد و پ کردن
شان بسیار ناچیـز     اند که در قیاس با زحمت  آورده  می

یعنی در عصر سنت به نوعـی فقـر بیـشتر       . بوده است 
با مـدرن شـدن     .  حاکم بوده تا جامعه مدرن امروزي    

زندگی ها آن سخت کار کردن ها در مزارع و بـاغ         
ها کاهش یافته است؛ چنانچـه در نـسل دوم کمتـر              
. کسی را می بینیم که در مزارع پدرانشان کار کننـد       

به همین دلیل چون سبک زندگی ها عـوض شـد و           
زبان گیلکی هـم بـا آن زنـدگی هـاي سـنتی گـره                 
خورده بود دیگـر نیـازي بـه اسـتفاده از ایـن زبـان                  

در این مـورد اگـر بـه شـعرها و            .   احساس نمی شود  
داستان هاي گیلکی امروزي مراجعه کنیم مـی بینیـم     

تر و    آنهایی که در فضاي روستایی می گذرند، قوي    
 .تر هستند هم شیرین

با همه این اوصاف اگر مساله اول و دوم زمینـه سـاز       
این اتفاق هستند با دادن آگاهی و فرهنگ سازي در   
این زمینه به پدران و مادران نسل سوم در طول زمان      

گـره خـوردن    -اما اگـر مـساله سـوم     .  قابل حل است 
باعـث بـه وجـود آمـدن ایـن             -زبان گیلکی با سنت  

چـون  .  اتفاق شده است کار سخت تـر خواهـد بـود         

شکستن این پیوند  و  برقراري پیونـد جدیـدي بیـن            
ایـن  .  زبان گیلکی و مدرنیته کاري بس دشوار اسـت   

گونه به نظر می رسد که هجوم مدرنیتـه باعـث شـد          
مردم گیالن زمین حتی کسانی کـه در راه فرهنـگ           
گیلک تالش کرده بودند زبان و فرهنگ خویش را        

 . سنت بدانند و آن را به ورطه فراموشی بسپارند
این مسأله در مسایل اقتصادي هم تاثیر گذاشته چـرا        
که مناسبات تولیدي در گیـالن بـسیار کـم اسـت و             
سرمایه دار گیالنی ترجیح می دهـد سـرمایه اش را             
در جاي دیگري صرف کند و اگر قومـی تولیـدات         
اقتصادي نداشته باشد تولیدات فرهنگی هم نخواهـد     
. داشـت و فرهنـگ و زبـانش هـم نــابود مـی شــود               

الزم بـه ذکـر ایـن       .  چنانکه در گیالن شاهد هـستیم      
نکته هم هست که هم اکنون اوضاع رو بـه هبـودي          
است و تالش بر آن است تا ایـن فرهنـگ، زبـان و              

حـال مـا    .  ها نابود نـشود     هویت با تالش خودِ گیلک  
گیلک ها بایـد ایـن خـودکم بیـنی را ، ایـن سـنت                  
دانستن فرهنگ را ، این زبانِ شاید فراموش شـده را         
و صدها اینِ دیگر را کنار بگذاریم و  بـا رجـوع بـه          
تاریخ و فرهنگمان به زبانمان افتخار کنیـم و بـه آن          
ارج بنهیم و براي لحظاتی در روز، زبـان فارسـی یـا          
هر زبانی غیر از گیلکی را کنار گذاشـته و بـه زبـان            
مادري و اصیل خودمان حرف بـزنیم و همچنیـن بـا           
مطالعه دایره لغات و اطالعاتمان را راجع به تـاریخ و    
فرهنگ گیالن زمین بیشتر کنیم تا هم نـسل مـا هـم          
نسل بعد از ما در جامعه مدرن امروز و آینـده، زبـان        
گیلکــی را بــه عنــوان بخــش بزرگــی از هویــت و             

 .  شخصیت خود فراموش نکند

 گیلک ؛ سنت یا مدرنیته
     مهاجر معتمدي لشت نشائی
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. دیرزمـانی  نیــست کــه از آن روزهـا مـی گــذرد              
روزهایی که تاریخ ایران از یاد آوري آن بـه خـود       

مردم جان به لب آمده از استبداد مطلقه ي  .  می بالد 
پادشاهان قاجـار کـه ملـک و ملـت را بـه اجنبـی                 
فروخته بودند با حرکتی که آن را مشروطه نامیدنـد    
پایه هاي استبداد و صد البته استعمار را به لـرزه در         

آري همه ایران مشروطه خواه شده بـود و       . آوردند  
این مردم عـدالت را از نـان شـب           .  تشنه ي عدالت  

 .براي خود واجب تر می دانستند
ــی    ــگ و      دالوران آذربایجــان وگیالن ــاي بافرهن ه

نجیب نقشی انکار ناشدنی در این حرکت اسـتثنایی    
استعمارگر پیر که در ایـن جریـان قـدرت           .  داشتند

ملت را به وضوح دیـده بـود انتقـامی بـس تلـخ و                 
 .ناجوانمردانه از دو قوم مورد اشاره گرفت

آري به سخره گرفتن و بازي کردن بـا احساسـات          
طعنـه زدن،  جـوك سـاختن و ریـشخند            .     ملی ما 
هـا    آري این چنین بود که بـازي بـا قومیـت          . کردن

هایی که در  ما گیالنی.  شکلی جدي به خود گرفت 
طـول تـاریخ کهـن خـود صـفحه هـاي زریـنی را                 

گونـه    آفریده بودیم به یکباره با هجمه اي شـبیخون   
مـان و     مـان،  آداب و رسـوم         زبـان .  مواجه  شدیم     

داد آمـاج     چه که بوي گیلک و گیلکـی مـی        هرآن
مـایی کـه    .  فرهنگـان قـرار گرفـت       تاخت وتاز بـی   

حکومت شیعه را توسط آل بویه در گیـالن بـه راه         
مان مهمانان را   نوازي انداخته بودیم، مایی که مهمان 

مـایی کـه اولیـن بلدیـه را          .  غرق حیرت مـی کـرد     
و مـایی کـه نهـضت کـم نظـیر جنگـل را                .  داشتیم

آفریدیم؛ مایی که وطن پرستی و عشق به میهـن را        
از اجداد خود به ارث برده بودیم، مایی که زنـان و      

مان نجابت وحیا  را بـه عـالی تـرین شـکل            دختران
 .ممکن داشتند، مظلوم واقع شدیم 

راقم این سطور بارها با هموطنان گیالنـی برخـورد        
کرده که دلی پرخون از رفتارهـاي ضـد فرهنگـی            
جاهالنی دارند که هیچ آشنایی با فرهنـگ گیـالن        

آنانی که بـه گیـالن سـفر کـرده انـد             . زمین ندارند 
دانند که گیالنی از طبیعت خود آموختـه اسـت        می

از غذاي خود می زنیم و بـه میهمـان          . مهربان باشد 
شیک پوشی و آراسته بـودن را بـه        .  دهیم   خود می 

جرم و جنایـت را بـا جاهـاي دیگـر            .  تمامی داریم 
آن زمان که فرزندان علـی و سـادات     .   مقایسه کنید 

علوي از دست خلفاي جـور بـه ایـران زمیـن پنـاه                
آورده بودنـد ایـن سـرزمین سـبز گیـالن بـود کـه                 

پس اگر بنـا بـه     . مهربانانه آنان را در آغوش گرفت 
دم زدن از وفاداري به مذهب باشـد نـیز، مـا سـابقه          

گـاهی بـا خـود مـی اندیـشم           . . .   درخشانتري داریم 
بسیاري از این رفتارها ریشه در حسادت به فرهنگ    

 .   ما دارد
ــنگ بــدگوهر اگــر کاســه زریــن بشکــست                         س

 .قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود
 

 گیالن و ناآگاهان 
    بهنام نوروززاده توچاهی
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 ˇاف-بوشـؤم اف   .   صدا قطا نبؤستیˇ زنگ̌ در
 ...هسا...شوما؟... طرف  کی  بیشنوستم  کیه؟

. خو لیباسه عوضأ کـود .   چن دقه بعد واگردست   
خــو جــورافـــا کـــی دوکـــوده یـــاواش               

می دیل دکفته به مـی    »   . واستی بشم « : بوگوفته
حتا نـنـم   « :   خو غیشا  کی دوسته  بوگوفته !   ناف

تـره دیـرأ     « . تام بزه ساعتا فـنـدرسـتـم       »   ! کویه  
.  شـیـنـه   ̌ اَ شماره احمد«   . ور́ بامو می.   » بوسته؟

چوم بدوختم »   .  ره زنگ بزن   ̌ شناسی که؟ اون  
« : افچ خنده بوکود و بـو گـوفـتـه      .   چومانا̌ اون

. مــره جـخــتــره شــه مــی دومــبــال نــیــی            !   آه
 صـدا مـی داد         ̌ زنـگ . جواب خواستی» نیی؟
خم ببوسته مـره خـوشـأ      »   . واستی بشم« .  فارسه
 سر ایسام کـی مـی       ̌ همیشک می پا چیک.   ده

 تـه  ̌ اون.    ا  کارا نکودم́ ا دفا́ . لب اون لبا فارسه  
بـابـایـم تـه ریـش          .   ریش می دیما بوسوجانـی    

در دوسـتـن     .   بابایم صوب سر  ببـردیـد      .   داشتی
 . سرˇصدایا کی بیشنوستم  بکفتم زمین

بـوگـوفـتـه بـوم        .   بوگوفته بوم تی دومبال نـایـم     
 ˇبوگوفته بو ترسی  بیسـت سـال    .   ماندال زن نیم  

بیست سال بـرنـامـا    ! پسی تره طالقا دم؟ زاربرسر 
 زنـدگـیـا      ̌ بوگوفته بوم نخوایم می مـار !  داشتی

 .بدارم
ایتـه فـداکـار      .   بوبوستم روزنامئان تیتر و عکس    

ایـتـا   .    ره تحـصـن کـودي       ̌ زناك کی خو مرد   
روزنامه مئن بینوشته بو اشـان مـردوم چـوم و               

بابا یا کی ببردید، بقال حتا امره نگایـم        !   چراغید
 ! ا دفا ́بقال مره نشناختی اصن. نوکود

بزه رانندگی کـودن دبـوم کـی مـره               هوتؤ تام 
 زنـم    ̌ واپرسیه چره ساکتی؟  مـانـدالیـو اون           

: واپـرسـئـم   .   اشنا نوگـوفـتـم   .  حرفی ناشتن البود 
تی عـمـه   !   تو نیسابی» «  چندي الغرا بوستی؟« 

یه چی مـی گـلـو        » .  انم نوگوفتم́! جان سر گی 
رایا دوسته بو؛ خانه که فرسئیـم خـریـدا بـونـه               

واگـردسـتـم بـیـدئـم         .   بوکودم و بوشوم بیـرون   
 وکیال بوگوفته ̌ اون.    امره گپ زئن دره    ̌ تلفون

تلفنأ قطا کود .   بوم  کسی واخوا نبه کِی آزادا به       
بوگـوفـتـم    .   طاقت ناوردم. نبوستی« :   و بوگوفت 

 سر فیکر کودن دبـوم کـی      ̌ شام» هی کسأ نگه  
بـوشـؤ   . آخري دفأ، کی دونفري غذا بوخوردیم 

کاناپه سر بینیشتم و سـیـگـار        .    ورجا ̌ درجیک
 جـه    ̌  انـگـوشـتـان      ̌ دودا فندرستم کـی اون      

 ...  خانه تاسیان به هنی . ویریشته
. سیگارا خاموشا کود و بامو  می ورجا بینیـشـت          

 دور و مـی دسـتـانـا            ̌ خو باال تاودأ می گردن    
 پره امره کی بازي کـوده،  ̌ می گوش. خوشأ ده 
 ...کم بو کی

خو انگشتانا بنـأ  .   بوگوفتم تی امره با حرف بزنم     
.  دستا کنـار بـزئـم     ̌ اون... هسا نه ... سرˇمی لب 

ده .   نتانم« . می بغض بترکست.    جولؤ ̌ بئسأم اون 
. تی سیگارم می جه ویشتر خـوش داري         .   نتانم
 بـازون    » . من ده نـیـم  !   مردي،نه می مرد  ̌ مردوم

اودفـایـم هـنـه بـوگـوفـتـی             .    افچ خنده بوکود 
مـنـم   .   می چومانا بیده و خو حرفا بخورده     . . . کی

 .تام بزئم
́ می چمدانا اوسادم کی می طرف بـامـو و مـی             

خم بوبوسته کی مره خـوشـآ       .   ارسویا  پاکا کود   
 ˇ سر بئسم  کی می لـب  اون     ˇمی پا چیک.  ده

بینیشـتـم   .     درا دوستم.  ته ریش ناشتی. لبا  فارسه 
 ...استارت بزئم و.  مئنˇماشین

 

 87تیر  -رشت 
 

 .خاك بر سر: زار بر سر
 .داد و فغان: زار

 ماندال
 سمیرا بزرگی
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   مِترو ایستگا بیرین بمأ پسی، ماشـیـن بـئـیـتـم              
.  بمأم، ندؤنمٰ کوچه̌ چوتو او دراز.   تیرئبه̌ هفت

نـکـنـده، دکـتـم          هوتو بمأنمأ، می لیواسه بکنده    
 . جیرˇ اُؤˇ مئن و بشؤم دوشˇحممؤم
 ˇمـی دهـن    .    می سر و جؤنه بشؤستـم      ̌    تومؤم

پیـاز  « گینه  -بداري می جؤن .   مئنأ نی آؤ بکشئم   
 .واسه بؤن» آؤ
 

بوته بؤم جؤر نأنـم، تـو     .      قرار بنأ بیم مترو مئن  
مو بوته بؤم تـهـرانـه    »  چره«: مأ بوته بو. بیه جیر 
تو چی دؤنی آخه؟ مـو مـی        « بوته بو   .   بد دأنم 

ام کی  هرچی. چی همره عوضأ نکؤنم شهره هیچ 
بوته بوم تی شهر، .   » ببون، هنده اینه خوش دأنم    

 .تی ارزؤنی
 

مو چـار  «  بزه پسی، بوته    ̌    سالم و باخی گبؤن   
» کورأ بشیـم؟ .   ساعت ویشتر مورخصی هنگیتم  
بـوتـه   .    خـؤنـه    ̌ بوتم شنیم کـرج، مـی رفـئـق          

 .ته واگونه دیرینأ شؤیم یه» کرج؟«
 

ن واخـوا    ٰ   ئنه یواشِی بشو، هـمـسـاده       ٰ    بوتم پلله 
 .نبون

 
. ام صـنـدلـی سـر            سر، اون̌    مو بنیشتم تخت  

 دسه ̌ این.   ناز کود یه کشأئیته بو و گردن  صندلی
 بزه ایسأي؟  بیتم، بوتم ها؟ چیسه؟ چره تام

بوتم دؤنـم الـؤن       .    مئن نیگا بوده̌    می چوشم 
 ˇایـن »   راسسه دؤنـی؟ «بوته . تی دیل چی خأنه 

 مـئـن   ̌ یک نفر ضبط.   باله بیتم و هکشئم می ور  

نه دأنه، نـه    ...   دونیا ده تی موسؤن ندأنه«:  گوت
 »...تینه کی بأره

 
:  مئـن بـخـورده      ̌  الؤ، می صورت   ̌  دهن ̌    این

تر  دؤنی چیسه؟ کاش تی جی دوازده سال پیل     « 
 ˇبازون تینسیم هر زمت بخاسـتـیـم کسـن       .   نبؤم

 همره بخوسیم، صـوب    ̌ شؤ کسن.  ورجه بئسیم 
 امـره    ̌ کـس    ده هـی   .    همره ویـریسـیـم   ̌ کسن

 امره، نداشتـه  ̌ خو لبؤن »   . بازي نداشتیم   دخوس
 سر پیاز بـخـورده       ̌ بداري صوب .   مو گب بزنم  

 .بو
 

 مانتؤ و پیرأنه پیراسـتـه دبـؤم      ̌  سر، این ̌    زمین
ولـی  « :    سر و بوتـه    ̌ کی خو دیمه بنأ می گردن     

تـو اورا،    .   هنده می دیل خوشه کی هیتؤ ایسأیم     
دؤنم اي دوسی همیشک نخأ دومـبـالـه      . مو ایرا 

ندأنه دونیـا تـی     !   نه»  « ...بداري، ولی هنده خُبه 
 »...دونیا ده تی موسؤن... تی موسؤن... موسؤن

 
دفـاري     ندؤنم چره یک.      خو کاره خُب بلد بو 
ل سقفه نیگا بودم .    سر ̌ می حواس بشؤ سقف    او

 الؤبیته تن و دیمه شـی  ̌ این.    دیمه ̌ و بازون اون  
. دومارته سقفه نیگا بودم و هـنـده اونـه         . بزه بو 
مـأ  .    سر، امی بکنده لیواسؤنه نیگـا بـودم         ̌ زمین

ها؟ چـره  « :   خو سره جؤرأ گیته، بوته. خنده بیته 
 .چی بوتم هی» خنده دري؟

 
می همره تا تهران « :      خو مانتؤ وأزه پسی، بوته    

بوتم تا مترو ایستگا هـنـم، کـرج کـار         »   هنی؟

 بـو دکـتـه مـی         ̌ پیاز.   می کمره کشأئیته.     دأنم
 .دهن

 
راننده بینـی  !     می دیمه سیوا بودم، بوتم الکؤي 

هنده وگرسم تاکسـی درجـیـکـأ جـی،            !   زشته
 .خیابؤنه پیراستن

 مـئـن نـیـگـا          ˇ   می دسه دخشارده، می چوشم 
خجالتـی بـیـورأ      .   هنده می دیمه خوشأ دأ    .   بوده

بوتـم  !   » یا مأ نوتی« :   بوته.   بؤم، می دیمه وأگیتم   
 !»کی مأ دوس دأنی«: یه؟ بوته چی

 
 الجؤن

  سیا ما1580
 1386فروردین 

 :توضیح
 . باتجربه. مجرب. آموخته: باموته
ناز کردن، قر و قمیـش آمـدن     :   ناز کودن  گردن
 .زنان

 .دیگر با یک: کسنِ امره
 .بازي باشک قایم: بازي دخوس
 )جا عرق در این. (هاي عرق یا شبنم دانه: شی

 . دوباره: دومارته
پـوشـیـدن    :   وأزئـن .   ( پس از پوشیدن :   وأزه پسی 

 )لباس و بیشتر پاابزار
 .پنجره: درجیک
 .فشردن: دخشاردن
 .جدا کردن. بازگرفتن: وأگیتن

باموته     
پور امین حسن  
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  جمهوريˇگیلؤن

 

  سرˇتو کی امره بردي تی بیجار
  سرˇدار-تو کی امه ره آواز خؤندي او خالی

 بیمیرم تی غریبی رِه
  سر داعوایه؟ˇهسا تی بیجار

  رِهˇتو کی دانه فوگودي تی مرغؤن
  رِهˇتو کی آب نأیی تی گاوؤن
  رِهˇبیمیرم تی او کوچی دیل

 هسا نِئسأي کی بیدینی 
  مِئنم ده مرغؤنه نَنأیهˇ لونؤنˇتی مرغ

 تو کی اَمرِه گوتی هِی بیگید خودا خودا خودا
 تو کی هیچ وقت تی نماز نبؤ قضا

  رِهˇ دیمˇبیمیرم تی او سورخ
 هسا نیدینی اَمو چنقَدر ماتم دأریم

 تی تالرخؤنه مِئن نیشتَیم و
 هیتؤ خالی تی گبِه زأریم

 ...تو
                مهاجر معتمدي لشت نشایی
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او خودایی کی می 
 نزدیک نئیسأ

 میم. میرِع

 بوشؤم تا آسمؤن، 
 بینم خودا، 

 .هیچچی ندئم و زود وگرسم
  سر بمأم، هنده می اربابه ندئمˇزمین

 . دومبال بگرسمˇبیخود این
 
  مئن ایسأبومˇمو وختی آسمون

 امه زاکؤن بوتن
 کی تی خودا،

 اي جیر امه ورجه بنیشته
 !بوگو ایمرو کورأ ویلؤن و سیلؤن بی، برأرِي؟

 سر،  دومبالˇخودا جاپاي
 اي دریا تا او صحرا، رادواري 

                          ولی هر روز گونی 
                       هنده خودا، 

 
  دس فأرس ˇمی چوشم

 .باره غیبأ بؤ، جیویشته یه
 

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

 تی قاصد مأ بوته أمأدري می خؤنه یک روز 
 الؤن بوگو کوروز؟ کورأ؟ کی ورجه بئیسأي؟

 
 بیه ایمشؤ بنیش أننی می ورجه 

 تو بئیسی، 
 می گبؤن، 

 . کرجهˇمورسؤن کرجˇ یته تازه تنوري نؤن
 
  دونیا دوس ندأنمˇنخأنم تأ بوگؤم کی دار
  درمؤنه نخأنمˇنخأنم تأ بوگؤم می درد

 نخأنم تأ بوگؤم 
  واریثم موˇورفˇ می پئر و مأر و سورخ

 فقد خأنم بدؤنی أي خودا جؤن،
 تی قدر و قودرتأ جی

 سؤنِه  آزاتی و آزاتˇ مردومˇ تمؤم
 .                                    حاریصم مو

 
واژه اي ترکیبی از آزاتی به معناي : آزات سؤنی 

 .آزادي و سؤنی، به معناي سر و سامان و آرامش 

 میم. میرِع
 

 بوتیم جنگل، 
 میرزه کوچیک خؤن:                 بوتن
 بوتیم میرزا،

  میدؤنˇاو مرد:                     بوتن
 بوتیم میدؤن، 

  دامؤنˇگیلؤن:                     بوتن
  

 ...بوتیم اگه ایتوره ده هأخأن شؤن
 

 بشیم جنگل، بدیم دارؤن بخوشتن
 ... کوشتنˇتبردارؤن بمأن میرزاي

  
 مردأکؤن بمردن بخأله گیله.../ بشیم دامؤن
 زاکؤن دمردن- مئن جوؤنˇ خونˇ سورخˇخوشؤن

 
 ،)1( دأنأˇ مئن موردالˇجور مردؤنگی میدؤن اي

  یارؤن ˇولی کاري بودن میرزاي
 ئم خاطرأ شون مردومؤن کی هرچی

 . سورخی هنده هننأˇ خونˇایشؤن
 
هاي  موردال نام یکی از ماه. ي موردال دهنه) 1

 .ست به معنی الشه و مرگ گالشی


