




یادداشت اول )درد مشترک(  
گفت وگوی ماه

گفت وگو با میالد حسین نژاد
 سر زنگ نگارش

عصیان یک معلم لنگرودی!
مرا ببخش خیابان بلندم

تکه هایی از آثار قاسم کشکولی
باشگاه دانش آموز 

هراکلیتوس
 شهر آدم ها، شهر حیوانات!

 دوره های موسیقی 
حسرت دیدار 

مردن به روایت مه رو 
یک شعر عاشقانه

باشگاه معلم
عذرخواهی به روش ققنوس

 انواع آمادگی جسمانی
 زیستن

چهره ی ماه
از هوش می

براهنی بخوانیم
شهروند توانای ادبیات

4

5

6

12

14

18

20

21

22

25

26

28

29

30

31

32

34

36

37

38

39

42

آدم، حاال می فهمم، چیزهایی را می بیند که می خواهد ببیند، تغییر، جاکن 

شدن خیلی دل می خواهد.
  آینه های دردار – هوشنگ گلشیری
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چیــزی قریــب به دو قــرن از چاپ نخســتین 
نشــریه  در ایــران می گــذرد و وضعیــت 
ــای  ــی چیزه ــل خیل ــم مث ــان ه مطبوعاتِم
همه جانبــه  صعــودی  ِســیر  دیگرمــان 
نداشــته اســت. در کنــار پیشــرفت های 
ــوان گفــت اســتقالل  ــا می ت ــک آی تکنولوژی
اقتصــادی و تــوان مالــی مطبوعــات، نســبت 
ــده  ــر ش ــش بهت ــال پی ــت وچند س ــه بیس ب
اســت؟ یــا آزادی آن هــا، حــال و روز بهتــری 
ــال های  ــی س ــل، یعن ــال قب ــد س از صدوچن
پیــروزی انقــالب مشــروطه دارد؟ در مجــال 
کوتــاه ایــن یادداشــت، امــکان پرداختــن بــه 
ــا  ــوع مهی ــن موض ــه های ای ــل و ریش دالی
نیســت امــا ســوال مهمــی کــه بــرای خواننده  
ــد  ــش می آی ــطور پی ــن س ــنده ی ای و نویس
ــا  ــت و ب ــن وضعی ــه در ای ــت ک ــن اس ای
قبــول مدعــای بــاال، از چــاپ یــک نشــریه ی 

ــود؟ ــه س ــوزی چ دانش آم
در تمــام ایــن ســال ها اگــر تالش هــا و 
ــاید  ــود، ش ــان های آگاه نب ــای انس پویش ه
شــرایط از آن چــه امــروز شــاهد آن هســتیم 
هــم ســخت تر می شــد. کوشــش امــروز مــا 
هــم می توانــد فــردای بهتــری را رقــم بزنــد؛ 
بــه قــول ابراهیــم گلســتان: »دنیــا زشــتی کــم 

نــدارد، زشــتی های دنیــا بیشــتر بــود، اگــر آدمی 
بــر آن هــا دیــده بســته بــود. امــا آدمی چاره ســاز 
اســت.« اندیشــیدن و نوشــتن مــا بخشــی از آن 
ــد  ــر خواه ــروزِ امیدوارانه ت ــر و ام ــردای بهت ف
بــود. در ایــن راه، مجلــه ی فانــوس مجــال عزیز 
ــه ها و  ــروز اندیش ــرای ب ــت ب ــی اس و کوچک
مشــارکت معلمــان و بــه ویــژه دانش آمــوزان -و 
از شــماره های بعــدی خانواده هــا و همراهــان- 

پرتــالش دبیرســتان مهــر اول.
ــش  ــار بخ ــتین ب ــرای نخس ــماره ب ــن ش در ای
ــه شــده کــه در آن  ــه اضاف ــه مجل گفت وگــو ب
بــه مصاحبــه با دبیــر محتــرم نــگارش و ادبیات، 
ــته ایم.  ــز نشس ــین نژاد عزی ــالد حس ــای می آق
»لنگــرود«ی بــودن ایشــان بهانــه ای شــد بــرای 
ــری از  ــندگان و تصاوی ــاری از نویس ــاپ آث چ
ایــن شــهر دیدنــی شــمال کشــورمان. عــالوه بر 
ــه  ایــن، تغییــرات دیگــری هــم صــورت گرفت
کــه در صفحــات پیــش رو شــاهد آن خواهیــد 
ــریه  ــن نش ــت کار ای ــن کیفی ــر رفت ــود. باالت ب
ــور و  ــروی حض ــدی در ِگ ــماره های بع در ش

خالقیــت شــما همراهــان اســت. 

یادداشــت اول

َدرِد
                          مـشــرتک

محـمدرضا اکبـرلو
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گفت وگیو
مــــــاه  

گفتوگوبامیالدحسیننژاد
سرزنگنگارش

عصیانیکمعلملنگرودی!
مراببخشخیابانبلندم

تکههاییازآثارقاسمکشکولی

میالد حسین نژاد در دوران دانشجویی- دهه ی 80 شمسی
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ــر گیســوانش  ــو آخ ــژاد: »چ ــبحاننجفین س
عینکــش  و  اســت/ ســبیل  بلنــد  خــوب 
ــی از  ــف یک ــن وص ــت«. ای ــند اس ــم دلپس ه
دانش آمــوزان دبیرســتان مهــر اول از ظاهــر 
ــت.  ــم اس ــک معل ــوان ی ــه عن ــاوت او ب متف
ــه تیــپ ظاهــری محــدود  تفاوت هایــش امــا ب
نمی مانــد؛ صــدای بــم و مــوزون، شــوخ 
ــوط  ــی خط ــور از برخ ــا عب ــراه ب ــِی هم طبع
قرمــز، ادبیــات کالمــی خــاص و ذهنیــت بــاز، 
ــوان در  ــه می ت ــت ک ــری اس ــانه های دیگ نش
متمایــز بــودن میــالد حســین نــژاد »لنگــرودی« 
، دبیــر نــگارش و ادبیــات نــام بــرد. او فانــوس 
اولیــن گفت وگــوی مطبوعاتــی معلمــان و 
ــه  ــرد ک ــن ک ــر اول را روش ــوزان مه دانش آم

حاصــل آن را در ادامــه می خوانیــد.    

درمعرفــیخــودهمیشــهبــرنــام
ــرود ــاصلنگ ــهرخ ــیش ــان،یعن زادگاهت
تاکیــدداریــدوهمــهشــمارابــهنــاممیالد
ــن ــند.ای ــرودی«میشناس ــیننژاد»لنگ حس

ــلاســت؟ ــهچــهدلی ــدب تاکی
 بخشــی از ایــن موضــوع کامــاًل شــوخی  اســت 
ــدس و  ــهر مق ــک ش ــرود را ی ــن لنگ ــه م ک
مرکــز دنیــا می دانــم! امــا از ایــن کــه بگذریــم، 
ــرز  ــه ط ــه در آن ب ــت ک ــهری اس ــرود ش لنگ
فجیعــی پارادوکــس وجــود دارد. از یــک طرف 
شــما آدم هایــی را می بینیــد کــه الت  اند و رســم 
عیــاری را بــه جــا می آوردنــد و در طــرف 
ــعر  ــل ش ــدت اه ــه ش ــه ب ــی ک ــر آدم های دیگ
ــمس  ــل ش ــاعرانی مث ــتند. ش ــات هس و ادبی
لنگــرودی، محمــود پاینــده، علــی عبدالرضایــی 
ــکولی.  ــم کش ــون قاس ــنده ای چ ــا نویس و... ی
ــی  ــات دوران نوجوان ــن پارادوکس هــا هیجان ای
و جوانــی مــرا ارضــاء می کــرد. اگــر الزم بــود 
جایــی شــیطون باشــم، آن عیــاری ارضــاء کننده 
بــود یــا اگــر الزم بــود خیلــی عاطفــی باشــم، 
ــه همیــن دالیــل  شــعر مــرا ارضــاء می کــرد. ب
شــهر لنگــرود و لفظ لنگــرود را دوســت دارم و 

ــم.  ــتگی می کن ــاس وابس ــه آن احس ب
 شــماخــودرابــهکــدامیکازدوســمت

ایــنپارادوکــسنزدیکتــرمیدانیــد؟
ــان حاضــر  ــل در زم ــم حداق ــم بگوی ــی توان م
ــر هســتم.  ــه آن شــعر خیلــی نزدیک ت دیگــر ب
ــن  ــه م ــد ک ــل باش ــن دلی ــه ای ــاید ب ــن ش ای
در دانشــکده  ادبیــات خوانــدم، در جریــان 
ــدم  ــات ش ــر ادبی ــم و دبی ــرار گرفت ــات ق ادبی
امــا ریشــه های آن عیــاری لنگــرود را هــم 
کمــاکان در خــود می بینــم. یــک جاهایــی کــه 
احســاس می کنــم خــارج از قاعــده -البتــه نــه 

گفت وگو با میالد حسین  نژاد

کمبود فعالیت های 
غریدریس در مدارس خییل 

آســیب زننده است
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بــه طــرزی کــه بــه شــرایط اجتماعــی آســیب 
ــاری  ــان عی ــه هم ــم، ب ــی می کن ــد- زندگ بزن
ــر،  ــه ظاه ــن ک ــال ای ــور مث ــه ط ــردد. ب برمی گ
رفتــار یــا ادبیــات گفتــاری مــن چنــدان شــبیه 

ــارف نیســت.  ــم متع ــک معل ــه ی ب
تــابــهحــالشــدهازایــنبــیقاعدهگــی

پشــیمانهمبشــوید؟
ــچ  ــد هی ــش را بخواهی ــدد(. واقعیت ــه )می خن ن

ــرم. ــذت می ب ــع. ل موق
   بخــشمهمــیاززندگــیوشــکلگیری
بــهخانــواده شــخصیتهــرفــردی
برمیگــردد.لطفــاکوتــاهوتــاجایــیکــه
مایــلهســتید،درایــنبــارههــمتوضیــح

ــد. بدهی
کل  در  مــا  خانــواده ی  می کنــم.  خواهــش 
اهــل ادبیــات هســتند. اگــر بخواهیــم کمــی بــه 
زمــان قبل تــر برگردیــم، پدربــزرگ پدربزرگــم 
شــخصی بــوده بــه اســم »شــیخ محمــد نامــی« 
کــه مــدرس مباحثــی چــون ادبیــات عــرب و 
کالم بــوده اســت. پدربزرگــم در دانشــگاه تهران 
ــل  ــه نس ــیم ب ــا برس ــود، ت ــده ب ــات خوان ادبی
ــات  ــرم ادبی ــرادر بزرگ ت ــا ب ــه ی م ــا. در خان م
خوانــده، خواهــرم در حــوزه ی ترجمــه ی 
ــا  ــن ب ــوی م ــرادر دوقل ــد، ب ــی کار می کن ادب
ایــن کــه حقــوق خوانــده ولــی خیلــی جــدی 
ــه  ــرم ک ــرادر کوچک ت ــا ب اهــل شــعر اســت ی
مهندســی مکانیــک خوانــده، بــه طــور جــدی 
اهــل داســتان نویســی اســت. حتــی مــن وقتــی 
ــل  ــات در آن دخی ــم ادبی ــاز ه ــردم ب ازدواج ک
ــود )می خنــدد( چــون همســرم هــم ادبیــات  ب
خوانــده و همکالســی ام در دانشــکده ی ادبیــات 
بــوده اســت. روی ایــن حســاب مــن هــم نــه 
ــات  ــا ادبی ــا زندگــی ام ب ــاال ام ــی ســطح ب خیل

گــره خــورده اســت.
  ازچــهســنیخیلــیجدیتــربــهســمت

ــهرفتید؟ مطالع
پــدرم دوســتی داشــت بــه نــام »علــی پوریکتــا« 
ــت  ــادم هس ــود. ی ــوادی ب ــی آدم باس ــه خیل ک
درســت روز تولــد مــن و بــرادر دوقلــو، بــرای 
مــا کادو کتــاب آورد. قبــل از آن من اهل مطالعه 
بــودم ولــی کتاب های مربــوط به رده های ســنی 
مثــل آثــار ژول ورن را می خوانــدم کــه در زمــان 
ــی  ــود. او کتاب های ــم ب ــش ه ــود لذت بخ خ
ــا  ــه م ــوری ب ــح اهلل منص ــای ذبی ــا ترجمه ه ب
هدیــه داد کــه بــرای مــن خیلــی جالــب بــود. 
هــر چنــد کــه امــروز بــه ذبیــح اهلل منصــوری و 
ترجمه هــای او ایرادهــای بســیار وارد می داننــد 
ــن  ــرای م ــع ب ــا در آن مقط ــدن آن ه ــا خوان ام
خیلــی جالــب و تأثیرگــذار شــد. بعــد از آن هم 
علــی پوریکتــا دائــم بــرای مــا کتــاب مــی آورد 
کــه خیلــی بــه جهت دهــی فکــری مــن کمــک 
ــوان  ــن کتاب  خ ــود ای ــی خ ــرد. از طرف می ک
بــودن او هــم بــرای مــا تبدیــل بــه یــک الگــو 
شــده بــود. در کنــار این هــا و فضــای خانــواده 
و شــرایط اجتماعــی یــک موضــوع دیگــری که 
امیــدوارم باعــث ســوء اســتفاده ی شــما دانــش 
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آمــوزان عزیــز نشــود )می خنــدد( ایــن بــود کــه 
ــودم  مــن درس خــوان نبــودم و چــون آدمــی ب
کــه دوســت داشــتم دیــده شــوم، بــه صــورت 

خیلــی ناخــود آگاه پنــاه آوردم بــه ادبیــات. 

ــت ــگاهفعالی ــلازدانش ــنینقب ــاس   ت
ازمطالعــههــمدر جدیتــروفراتــر

زمینــهیادبیــاتداشــتید؟
بلــه. بــاز بــه دلیــل همــان میــل بــه دیده شــدن، 
ــم.  ــی رفت ــن چنین ــای ای ــمت فعالیت ه ــه س ب
خاطــرم هســت کــه در فضــای ادبــی آن زمــان 
شــمال کشــور یــک ســری نشــریات مثل»خزر« 

کــه بــه گمانــم بــه صــورت گاهنامــه و مختص 
ــه  ــبز« ب ــام س ــا »ب ــود ی ــمالی ب ــتان ش ــه اس س
ــته های  ــی نوش ــعار و برخ ــاپ اش صــورت چ
دیگــرم بــا آن هــا همــکاری داشــتم. بعدهــا و در 
زمــان دانشــگاه فعالیــت مطبوعاتــی برایم خیلی 

ــد.  ــر ش ــذت  بخش ت ــر و ل جدی ت
   درآنزمــانگرایــشادبــیخاصــی

داشــتید؟ 
ــا ســنین شــانزده،  ــال مــن ت ــه طــور مث ــه. ب بل

هفــده ســالگی بــه شــدت عاشــق غــزل بــودم. 
ــن،  ــالگِی م ــانزده س ــن ش ــان س ــی در هم حت
یــک مجموعه شــعر در حــوزه ی هنــری گیالن 
ــه چــاپ رســید  ــام »در ســایه ی غــزل« ب ــه ن ب
ــالن از  ــتان گی ــرایان اس ــعار غزل س ــه اش ــه ب ک
جملــه هوشــنگ ابتهــاج اختصــاص داشــت و 
ــاپ  ــه چ ــزل در آن مجموع ــم دو غ ــن ه از م
شــد امــا هــر چــه گذشــت گرایشــم بــه شــعر 
ســپید بیشــتر شــد و بــه طور خــاص خیلــی به 
جریــان شــعر دهــه ی هفتاد و شــاعر لنگــرودی 
ایــن جریــان یعنی علــی عبدالرضایــی عالقه مند 
شــدم. خواســتم مثــل آن هــا خیلی جدید شــعر 
ــا  ــا حــدودی هــم توانســتم. بعده ــم و ت بگوی
ــه شــعر گفتــن عــوض  یــک مقــدار نگاهــم ب

شــد. 
  گفتیــدکــهدانشآمــوزدرسخوانــی
ــهدردانشــگاه ــسچــهشــدک ــد،پ نبودی

ــدید؟ ــولش ــهقب عالم
ــوان در  ــی ت ــات را م ــن توضیح ــم ای نمی دان
نشــریه ی یــک دبیرســتان کــه دانش آمــوزان آن 
در حــال مطالعــه بــرای کنکــور هســتند، چــاپ 
کــرد یــا خیــر، امــا ماجــرا از ایــن قــرار اســت 
کــه مــن در ســال ســوم دبیرســتان پنــج درس 
ــتم در  ــم نتوانس ــدام را ه ــچ ک ــادم و هی را افت
شــهریور مــاه پــاس کنــم و قبول شــدنم تــا دی 
مــاه ســال تحصیلــی بعــد بــه طــول انجامیــد. 
می خواهــم بگویــم کــه بلــه، مــن دانــش 
ــا در ســال آخــر  ــودم ام ــی نب ــوز درس خوان آم
ــه متفــاوت شــد.  ــود قضی کــه ســال کنکــور ب
ــدم کــه بحــث تســت اســت کــه  آن ســال دی
ــه  ــاً واو ب ــن کــه مــن لزوم ــه ای اهمیــت دارد ن
واو کتــاب درســی را خــوب یــاد گرفتــه باشــم؛ 
ــد تســتی  ــن ترفن ــه م ــن اســت ک موضــوع ای
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بلــد باشــم. آن ســال بــه مباحــث درســی نــگاه 
کنکــوری و تســتی پیــدا کــردم و خــوب در آن 
ــی  ــن زندگ ــه م ــی ک ــل در جای ــال ها حداق س
ــج  ــی کالس هــای کنکــوری رای می کــردم خیل
نبــود و ایــن بــاب بــود کــه دانش آموزانــی کــه 
ســودای قبولی در دانشــگاه را داشــتند خودشان 
بــه ســمت ایــن می رفتنــد کــه بیشــتر بخواننــد 
و تســت کار کننــد. در نهایــت موفــق شــدم بــه 
موفقیــت نســبی در کنکــور دســت پیــدا کنــم و 
در رشــته و دانشــگاهی کــه می خواســتم قبــول 

شــدم.
   همــهوقتــیوارددانشــگاهمیشــوند
فضــایجدیــدووســیعتریراتجربــه
ــرایشــمامنجــر ــهب ــنتجرب ــد.ای میکنن

ــد؟ ــیش ــرمحسوس ــهتغیی ب
ــد: »دِه  ــه در آن می گوی ــعری دارد ک ــا ش موالن
ــت  ــن واقعی ــد«؛ ای ــه کن ــرد را ابل ــرو، دِه م م
دارد. لنگــرود شــهر خاصــی اســت  و بســیاری 
ــش  ــهر و آدم های ــن ش ــم را از ای از آموخته های
ــدوده ی  ــن در مح ــال م ــر ح ــه ه ــا ب دارم، ام
ــودم  ــرده ب ــر ک ــی لنگــرود گی ــای ادب انجمن ه
و وقتــی وارد تهــران و دانشــگاه عالمــه شــدم، 
ــیروس  ــر س ــل دکت ــتادانی مث ــا اس ــه ب مواجه
ــا  ــان ی ــر حمیدی ــزازی، دکت ــر ک ــا، دکت شمیس
ــل  ــده تبدی ــاً در آین ــه قطع ــپرهم -ک ــر اس دکت
بــه چهــره ی مانــدگاری چــون شــفیعی کدکنــی 
خواهــد شــد- دریچــه ای بــه جهان هــای 
بســیار گســترده تری بــر مــن گشــوده شــد کــه 
خیلــی تاثیرگــذار بــود. بــه غیــر از این اســتادان، 
ــاج   ــعید ح ــل س ــجویانی مث ــا دانش ــنایی ب آش
رشــیدیان کــه از نظــر میــزان ســواد و مطالعــه 
واقعــاً حســادت برانگیــز بودنــد، باعث می شــد 
ــان  ــودم را بهش ــم خ ــه بتوان ــن ک ــرای ای ــا ب ت

برســانم، بیشــتر مطالعــه کنــم و بیشــتر کتــاب 
ــگاه  ــه دانش ــی ک ــت مهم ــم. خصوصی بخوان
ــن  ــت ای ــال ها داش ــل در آن س ــه حداق عالم
بــود کــه در هــر حــوزه ای کــه می خواســتی از 
ورزش و موســیقی گرفتــه تــا تئاتــر و ادبیــات، 
آدم هــای بســیار ســطح بــاال و در اوج حضــور 
داشــتند کــه معاشــرت بــا این هــا بســیار بــرای 
ــه  ــود. صادقان ــذار ب ــش و تاثیرگ ــن لذت بخ م
ــی  ــا خیل ــن آدم ه ــا ای ــتن ب ــه زیس ــم ک بگوی
باعــث حســادت مــن می شــد کــه مثــاًل 
چــرا اون جــوری کــه حــاج  رشــیدیان فلســفه 
ــه  ــن را ب ــم. دانشــگاه ای ــن نمی دان ــد، م می دان
ــه  و  ــای مطالع ــدر ج ــه چق ــت ک ــن آموخ م
ــن وجــود دارد.  ــرای م کســب ســواد بیشــتر ب
ــه همــه ی دانش آمــوزان تاکیــد  ــرای همیــن ب ب
ــوب  ــگاه خ ــا دانش ــد ت ــه بخوانن ــم ک ــی کن م

ــول شــوند.  قب
ــگاه ــهدانش ــسازورودب ــهپ ــدک     گفتی
فعالیــتمطبوعاتیتــانهــمجدیتــرشــد.
ــانههای ــاتورس ــیدرمطبوع ــنیعن ای

ــهکارشــدید؟ مرکــزمشــغولب
بلــه از همــان زمــان بــه بعــد بــه طــور خــاص 
ــه ی  ــل صفح ــف مث ــانه ی مختل ــد رس در چن
حــوزه ی  کارگــزاران،  روزنامــه ی  ادبیــات 
شــهری روزنامــه ی همشــهری و شــاید از همــه 
جذاب تــر خبرگــزاری کتــاب )ایبنــا( کار کــردم. 
در خبرگــزاری کتــاب مصاحبــه بــا افــرادی مثل 
دکتــر باقر ســاروخانی، دکتر حســین ابوالحســن 
تنهایــی، دکتــر ســارا شــریعتی یــا دکتــر صــادق 
زیبــاکالم تجربــه ی خیلی خوشــایندی بــود. آن 
حســادت ها باعــث شــد کــه مــن فعالیت هایــم 
ــث  ــا باع ــن فعالیت ه ــم و ای ــترده تر کن را گس
شــد کــه ارتباطاتــم از دایره ی اســتادان دانشــگاه 



نى
سا

ع ر
ـال

 اط
ى،

شــ
وز

مــ
ى آ

ـه 
امـ

هن
گــا

10

خودمــان هــم فراتــر بــرود.
پــسازآنســالهادیگــرفعالیــت

مطبوعاتــیراادامــهندادیــد؟
ــد  ــل درآم ــه دلی ــم، ب ــم بگوی ــه بخواه صادقان
ــه  ــد ب ــی و درآم ــن کار مطبوعات ــی پایی خیل
نســبت بــاالی کار تدریــس کنکــوری کــه 
درگیــر آن شــدم، دیگــر بــه فعالیت هــای 
مطبوعاتــی نپرداختــم. مــن بــه روزنامــه نگاری 
خیلــی عالقه منــد بــودم و هســتم و شــاید 
اگــر همیــن االن هــم بدانــم کــه کار مطبوعاتــی 
می توانــد از نظــر مالــی مــرا تامیــن کنــد، 
ــه آن  ــم و ب ــا کن ــس را ره ــور و تدری کار کنک
مشــغول شــوم. یــک موضوعــی کــه بــرای مــن 
ــی  ــوده و هســت، داشــتن اســتقالل مال مهــم ب
اســت. مــن از 19 ســالگی بــه بعــد کــه پــدرم 
ــه مــن اجــازه داد مســتقل باشــم و دانشــجو  ب
شــدم، تــا بــه امــروز حتــی یــک ریــال هــم از 
خانــواده ام پــول نگرفتــه ام. اگــر پــول داشــتم که 
داشــتم، اگــر نداشــتم بــه خانــواده زنــگ نمــی 
ــی  ــد. حت ــرض بدهی ــول ق ــن پ ــه م ــه ب زدم ک
ــدی نداشــتم  ــودم و درآم ــه ســرباز ب ــی ک زمان
ــتفاده  ــتم اس ــل داش ــه از قب ــدازی ک ــس ان از پ
می کــردم. روی همیــن حســاب جنبــه ی مالــی 
کارم کــه بتوانــم زندگــی ام را بــا آن تامیــن کنــم 

ــم مهــم اســت.  خیلــی برای
ــجوی ــمادانش ــژاد!ش ــینن ــایحس آق
دهــهیهشــتادهســتیدکــهبســترحــوادث
اجتماعــیبســیاریبــودهاســت.درآن
بســتر،شــمادرگیــرفعالیتهــایاجتماعــی

ــاسیاســینشــدید؟ ی
آقــای اکبرلــو شــما می دانیــد کــه واقعــًا 
ــال های  ــی س ــتاد، خیل ــه ی هش ــال های ده س
خاصــی بودنــد. حــال ایــن را در نظــر بگیریــد 

درس  دانشــگاهی  در  موقــع  آن  مــن  کــه 
می خوانــدم کــه فضــای سیاســی پویایــی 
ــا  ــه ت ــرد ک ــاب می ک ــا ایج ــن فض ــت، ای داش
حــدودی تفکــر سیاســی، گرایــش سیاســی و 
مشــارکت سیاســی داشــته باشــم امــا می توانــم 
ــم فعالیــت سیاســی گســترده ای نداشــتم  بگوی
ــن  ــه ای ــوف ب ــری ام معط ــای فک ــون فض چ

ــود. ــمت نب س
  تدریسراازچهزمانیشروعکردید؟

مــن از همــان اوایــل دانشــجویی تدریــس را بــه 
صــورت خصوصــی آغــاز کــردم. بعــد از دوران 
ــس از آن  ــم و پ ــربازی رفت ــه س ــی ب کارشناس

ــه تدریــس پرداختــم.   ــر ب خیلــی جدی ت
   درارتبــاطبــادانــشآمــوزانچــه
چیزهایــیتدریــسرابیــشازبقیــهیموارد

ــد؟ ــیکن ــرم ــماجذابت ــرایش ب
می توانــم بگویــم شــاید جذابیــت  کارهــای غیر 
درســی آنهــا. مثــاًل االن دربــاره ی تــوی ســبحان 
ــاز  ــرات ممت ــه نم ــتر از آن ک ــژاد، بیش نجفی ن
ــوری ات  ــردای کنک ــاالی ف ــه ی ب ــروز و رتب ام
برایــم جالــب باشــد، فلســفه خوانــی ات از ایــن 
ــم  ــگاه وســیعی کــه داری برای ــن و ن ســن پایی
اهمیــت دارد و در ذهنــم ثبــت می شــود. یــا بــه 
طــور مثــال چنــد ســال پیش کــه در خوزســتان 
ــه  ــتم ک ــوزی داش ــردم، دانش آم ــس می ک تدری
»ســابعی« مذهــب بــود و صحبــت بــا او برایــم 
خیلــی جــذاب بــود. در کنــار ایــن هــا برخــی 
از دانش آموزانــی کــه بــا آنهــا کار کــرده ام، 
ــه  ــتند و ب ــه داش ــی ک ــت و نبوغ ــر جدی از نظ
رتبه هــای بــاالی کنکــور دســت یافتنــد، قابــل 
توجــه بودنــد. ســیری کــه بعضی هایشــان برای 
ــی  ــد خیل ــت طــی می کردن ــه موفقی رســیدن ب
خــاص بــود. همه ی ایــن دانــش آمــوزان خیلی 
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ــت گذاشــتند و  ــر مثب ــن تاثی ــد کاری م در رون
ــد.  ــن  می دادن ــه م ــی ب حــس خوب

ازکِیبه»مهراول«آمدید؟
ــق  ــاری. از طری ــی ج ــال تحصیل ــن س از همی

ــا. ــی فروغی نی ــای عل آق
 شــمابیــشازیــکدههاســتدرسیســتم
آموزشــیایــرانتدریــسمیکنیــد.کمبــود
چــهچیــزیخیلــیبــهپویایــیایــنفضــا

ــد؟ ــیبمیزن آس
در مهــر اول کــه هوشــمند نبــودن برخــی 
از کالس هــا )می خنــدد(. از ایــن شــوخی 
کــه بگذریــم، مــن فکــر می کنــم کمبــود 
فعالیت هــای غیردرســی خیلــی آســیب زننــده 
اســت. مثــال اگــر در مــدارس ایــران بســته بــه 
عالقــه ی هــر دانــش آمــوز، یــک واحد درســی 
ــی  ــم، خیل ــاص می دادی ــه او اختص ــری ب هن

عالــی می شــد. بــه طــور مثــال اگــر همیــن االن 
ــا  ــر ی ــوان تئات ــک واحــد درســی تحــت عن ی
ــِد  ــوزان عالقه من ــه دانش آم ــتیم ک ــش داش نمای
ــد و در  ــد و کار می کردن ــه می آمدن ــر مدرس ه
ــد،  ــرا می کردن ــش اج ــد نمای ــال چن ــول س ط
ــط  ــیقی خ ــر موس ــا اگ ــود؟ ی ــاده نب ــوق الع ف

قرمــز نبــود و از مدارســمان صــدای موســیقی 
مــی آمــد، ایــن فضــای افســرده ی فعلــی بهتــر 
نمی شــد؟ یــا جلســات شــعر، یــا کتابخوانــی. 
چیزهایــی کــه مربوط بــه فــرادرس و خــارج از 

ــد.  ــی باش ــای درس کتاب ه

 

در دانشــگاه بــرای امتحانــات عربــی، بــرادر 
دوقلــوی مــن بــه جایــم امتحــان مــی داد. 

ــان.  ــژه در اتوب ــه وی از رانندگــی میترســم؛ ب
ــدارم. ــم ن ــه ه گواهی نام

ــای  ــم ه ــدن: فیل ــرای دی ــنهاد ب ــه پیش س
»هامــون« از داریــوش مهرجویــی، »بزرگــراه 
گمشــده« از دیویــد لینــچ و »بهــار، تابســتان، 
ــی دوک ــم ک ــار« از کی ــز، زمســتان و...به پایی
ســه پیشــنهاد بــرای خوانــدن: کتــاب هــای 
ــوف کــور از  ــا، ب »مثنــوی معنــوی« از موالن
ــودو« از  ــار گ ــت« و »در انتظ ــادق هدای »ص

ســاموئل بکــت
ســه + یــک پیشــنهاد بــرای شــنیدن: پیانــوی 
شــوپن، ســه تــار حســین علیــزاده و صــدای 
محســن نامجــو... و اســتاد محمدرضــا 

شــجریان

ضبــطخامــوش
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محمد سام خانیان
یازدهم تجربی الف                     

دلم ناالن و خســته بــی قرار اسـت         تمــام هــوش و فکرم در فرار است
دگــر مـــغزم تـــوان درس نـدارد         تــوان جـــبر و فــیزیک را نــدارد
هـمه در انتــظار مـــردی خوشـرو        کـــمی هم تندزبان و نـــوبــر و رو
دبیــر فارسی و انشــــاء را گویــم         که هــر وقت بینمــش در فکر مویم
چو آخر گیسوانش خوب بلند است             ســبیل و عینکش هم دلپســند است
چو داخــل شــــد معلم با صالبت        شــروع کرد او ســخن را با طراوت
کــمی احــوالمان را پرس وجو کرد        کــمی هم از کالس ها گفت وگو کرد
پــس از پایان احــوال پرســی از ما        شــروع کرد درس و انشاء و سخن را
چـو دید درس فیزیک را زیـرِ میزی        صدایش داشت بدجور افت و خیزی
به ســوی آن جــوان شــد او روانه        که بفرســتد جـــوان را سـوی خانه
ـُر از پند و نصـــیحت از کـــرامت هــمه درس و سخن ها شـد مالمت            پ
بــگفــتش آن مــعلم ای جــاهــل        که دیدگاهـم به تو شــد پوچ و باطل
چـــنان نمـــره از آنت کــم کنم تا        بـــرای هر خیـــالی باشـــی آگــاه
خالصـــه زنگ انشـــاء و نوشــتن        چنین بگذشــت به پندها و نصیحت
بدانیـــد و توجــه داشـــته باشــید         که در زنگ نوشــتن خواب نباشــید
اگـر خواستی که دیگر درس بخوانی        ســـر زنگ نگـــارش آن نخـــوانی

َسرِ زَنِگ نگارش*

*وصفی است از کالس نگارش ما با استاد میالد حسین نژاد!
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میالد حسین نژاد
دبیـــر ادبیـات

رسید تا به »دویدن« و بعد در وا شد
دوید تا »نرسیدن«. چقدر تنها شد
و بعد ثانیه ها را یکی یکی گم کرد

نه روز قبل، نه امروز، شکل فردا شد...
چقدر حالش از آن روزها به هم می خورد...

فرار کرد به امروز باز »حاال« شد
کمی نشست، سرش گیج شد، زمان جا ماند

جهان به شکل عجیبی دوباره برپا شد
و رفت توی اتاقی که هیچ وقت، نبود

نشست توی »نبودن« و بعد، حاشا شد.

رسیدن تا نرسیدن

عــصیان یک
 معلم لنگروید

 از کتاب »در سایه غزل: مجموعه غزل شاعران گیالن« نشر حرف نو سال 1382- صفحه 217

!
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آه دنیای بیچاره
دنیایی که روز، شانه به شانه ات جان کند

شب، وسط حرفهایت خوابید.
تو، الستیک قراضه ای هستی

که بچه های محل هلش داده اند
اما تو را

کدام دست رکیک هل داد
که هیچ وقت زمین نخوردی؟!

تو را یکبار سیب گنده ای فرض کردم
که سالهای سال، پوستش را کندند

 و به هیچ مهمان مهمی تعارف نکردند.

 دنیای بیچاره
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آه دنیای بیچاره
دنیای کوتاه قد بیچاره

دنیایی که بین درخت های خودت گم شدی
تو تنهایی

و تنهایی همین دمپایی است
در مجاورت جاکفشی

تو تنهایی
مثل تمام دست های قطع شده

مثل تنها چشمی که کور نیست روبروی آینه
مثل تنها صندلی جامانده در یک اسباب کشی عجوالنه

آه دنیای بیچاره
دنیایی که در خیابان ها گم شدی

در شهرهای بزرگ سرت گیج رفت
وقتی به تو فکر می کنم

دلم می گیرد
وقتی راه پله ای می شوی

که خانه را به پشت بام
و پشت بام را به هیچ جا نرساند

دلم می گیرد
وقتی زندگی

فاصله اش را با تو حفظ می کند.

 نشریه »فایل شعر« )در پاریس( - شماره دوم- شهریور 1395- صفحه 27
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لنگرود-خیابان شریعتی
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مــــــــــرا ببخش
 خیابان ـبـــــــــــ

ـــــــــــــلندم

باز
بوته های علف مست کرده اند

سرشان را به هم می کوبند.
هر وقت بوی تو نزدیک می شود

داستان ما همین است.

داستان ما همنی است

اسب هایت...

شمس لنگرودی

ضیاءالدین خالقی

ازکتاب »می میرم به جرم آن که هنوز زنده بودم«- نشر چشمه سال 1389

از کتاب »بارانی از پریشانی یال« نشر هوش و ابتکار سال 1372

اسب هایت کجا گریختند      
در این شب بارانی؟
گریه های بی امانت

بر میز
صدای رمیدن اسب هایت را

بارانی می کند.
بارانی ات را بپوش!

فانوسی بیاور و چتری
شاید اسبی

کنار رودخانه
مرده باشد.

چند شعر از شاعران لنگرودی به انتخاب میالد حسین نژاد
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من با سفر تا سرِ کوچه هم نرفته ام
هنوز زندانِي همان اتاقم که دو سالي ست سالش را عوض کرده ام

تنهایي می کنم 
ولي تنها نیستم

مادرم هنوز به خوابم می آید که خواب هاي مرا ببیند
و خانه اي که ولش کردم
هر وقت دلش مي گیرد

سرِ مستأجرم خراب می شود که برگردم
***

گرچه افسردگي با من دراز کشید و صورتم دراز شد
ولي درازم نکرده اند

هنوز »علي عبدالرضایی«تر از وقتي هستم که »علي عبدالرضایي« بودم

قسمیت از شعر »افسردیگ«

از کتاب »من درخطرناک زندگي مي کردم« نشر پاریس سال 1385

علیعبدالرضایی

 لنگرود- پل خشتی
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تکه هایی از آثار 
»قاسم کشکویل« ، 

داستان نویس اهل لنگرود

ــی را  ــا زندگ ــم ت ــا آمدی ــه این ج ــع ب در واق
ــود،  ــم، چــون کســی در این جــا نب شــروع کنی
غافــل از ایــن کــه در زندگــی عشــق هســت و 
در عشــق رنــج و در رنــج نفــرت، و ایــن چنین 
ــرادرم مــرد. یعنــی زندگــی باعــث  شــد کــه ب

ــرادرم بمیــرد. ــا ب شــد ت
ازمجموعــهداســتان»زندرپیــادهروراه
مــیرود«،نشــرثالــث)اولیــنچــاپکتاب

بــراینشــر»قصیــدهســرا«اســت(

»هیچ داستانی برای گفتن وجود ندارد.«
و مــالل آغــاز می شــود. و چــون نویســنده بــه 
تنهایــی تحمــل ایــن مــالل را نــدارد از نــو بــه 

داســتان پنــاه مــی آورد.
»مــن بــه ســادگی می توانــم ماللــم را بــه 

دهــم.« انتقــال  شــخصیت هایم 
و جســت وجو بــرای پیداکردن شــخصیت هایی 
کــه پذیــرای مــالل وی باشــند آغــاز می کنــد. 
ــد: اساســا  ــه درمی یاب ــری نمی گــذرد ک ــا دی ام

شــخصیت بــدون مــالل وجــود نــدارد.
پس از نو به این نتیجه می رسد:

هیچ داستانی برای گفتن وجود ندارد.
ــک ــیی ــازی،مهندس ــد»ب ــتانبلن ازداس

ــث ــرثال ــان«،نش رم

ــا  ــده ی طبیعــی اســت کــه ذات آتــش تنهــا پدی
رقــاص اســت. کشــف می کنــم حیاتــش 
ــه اش  ــا آب مقایس ــد ب ــت. بع ــص اس ــه رق ب
می کنــم و شــگفت زده آب را هــم همیــن طــور 
ــی نمی رقصــد.  ــم زمان های ــش ه ــم... آت می یاب
ــل  ــت. مث ــتر اس ــر خاکس ــه زی ــی ک وقت های
ــام  ــم تم ــر می کنی ــی فک ــه وقت های ــق ک عش
ــف  ــش تاس ــت و از رفتن ــر نیس ــده و دیگ ش
ــم. امــا هســت و مثــل همیــن آتــش  می خوری
کــه وقت هایــی کــه بــه صــورت ذغــال ســاکن 
ــت درون  ــان اس ــتر پنه ــر خاکس ــت و زی اس
ــا را  ــگار بخواهــد م دلمــان ســاکن نشســته. ان
امتحــان کنــد تــا بــه یک بــاره مثــل آتشفشــان 
از درونمــان ســربرآورد و خجلت زده مــان کنــد.
ازرمــان»ایــنســگمیخواهــدرکســانارا

بخــورد«،نشــربوتیمار
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 داـنـــــش آمـوزباشــــگــاه
هراکلیتوس

شهر آدم ها، شهر حیوانات!
دوره های موسیقی

حسرت دیدار
مردن به روایت مه رو

یک شعر عاشقانه

حسن جوهرچی در سال های دبیرستان- دهه ی 60 شمسی
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سبحان نجفی نژاد  فلسفه در زندگی -2
یازدهم انسانی                                 

کلیتوس  هرا
هراکلیتوس؟یــکروانــییایکاندیشــمند؟

)تولــد535پ.ممرگحــدود475ق.م(
شــاید پیــش از افالطــون فیلســوفی را نشناســیم 
ــفه  ــر فالس ــگرف ب ــن ش ــری اینچنی ــه تاثی ک
ــچ تردیــدی  ــدون هی بعــدی گذاشــته باشــد، ب
ــوف دوران  ــن فیلس ــب تری ــوس عجی هراکلیت
ــم  ــه اس ــهری ب ــاهزاده ش ــود؛ او ش ــتان ب باس
اِفِســوس بــود ولــی بــه نفــع بــرادرش اســتعفا 
ــت داد.  ــدن را از دس ــم ش ــت حاک داد و فرص
ــیار  ــی بس ــر زندگ ــان عم ــا پای ــوس ت هراکلیت
ــت  ــر از دس ــان عم ــت و در پای ــاده ای داش س
)بــه گفتــه خــودش( حماقــت هــای مــردم بــه 
کــوه گریخــت، بــه مــرض استســقا مبتال شــد و 

ــت. ــش را گرف ــرض جان ــن م همی

همهچیزدرجریاناست.
ــو  ــد: ت ــت کنی ــوس دق ــال هراکلیت ــن مث ــه ای ب
دو بــار در یــک رودخانــه نمیتوانــی شــنا 
ــدی از آن  ــار آب هــای جدی ــرا هــر ب ــی زی کن
رودخانــه میگــذرد؛ هراکلیتــوس میگفــت ثبات 
ــم  ــت، جس ــن اس ــان غیرممک ــر جه در عناص
)موجودیــت محســوس( هرگــز همانگونــه کــه 
اســت باقــی نمیمانــد، مثــال دیگــر او: شــما اگر 

دوســت خــود را پــس از مدتــی ببینیــد او همان 
ــه پیــش نیســت، گرچــه فکــر  دوســت دوهفت
میکنیــم اوســت.        نظــر شــما چیســت؟ثبات 

در عناصــر وجــود دارد یــا تغییــر؟

»لوگوس«اوبرترازهمهاست.
نوشــته هــای مبهــم هراکلیتــوس مانــع از درک 
ــوس  ــتی لوگ ــود، براس ــود او میش ــل مقص کام
ــم،  ــگاه کنی ــاره ن ــاال دوب ــال ب ــه مث چیســت؟ ب
همــه چیــز در تغییــر اســت، هیــچ چیــز ثابــت 
نیســت ولــی عنصــری وجــود دارد کــه الزامــا 
ثابــت اســت،»لوگوس« عنصــری ناشــناخته کــه 
برتــر از همــه چیــز اســت، بــه گفتــه خــودش: 
ــه  ــد ب ــوش نمیکنن ــن گ ــه م ــه ب ــانی ک کس
ــا  ــگاه میفهمنــد..... ی لوگــوس گــوش کننــد آن
در نوشــته ای دیگــر: همــه لوگــوس را میبیننــد 
و میشــنوند ولــی آن را نمیفهمنــد اینــان همانند 
کــه بــا اینکــه حاضرنــد غایــب هســتند. یــا در 
نقلــی دیگــر: ایــن لوگــوس تــا ابــد بــرای همــه 
ــن  ــدودی. ای ــده مع ــر ع ــت مگ ــناخته اس ناش
»دیگــران« همــان افــراد عــادی هســتند، عــوام، 
کســانی که ســطحی نگرنــد، »آنــان ماننــد کرها 

و کورهــا میماننــد« .
امــا ماهیــت لوگــوس چیــزی فراتــر از تمســخر 
ــف  ــه ضع ــت ک ــی اس ــت های ــا صف ــوام ب ع
آنــان را در فهــم ایــن حقیقــت نشــان میدهــد، 
ــت،  ــوفیا اس ــا س ــت ی ــان حقیق ــوس هم لوگ
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ــد  ــه آن برس ــه ب ــی ک ــی، و کس ــش حقیق دان
همــه چیــز را یکــی خواهــد دیــد، امــا الزم بــه 
ذکــر اســت کــه هراکلیتــوس اشــخاص بزرگــی 
ــم شایســته آن  ــورث را ه ــر و فیثاغ ــل هوم مث
ــه کثــرت  ــد: فهــم لوگــوس ب ــد، میگوی نمیدان

علــم نیســت.

آتش،عنصرمیانجی.
ــه  ــینیان ب ــد پیش ــوس مانن ــه هراکلیت در اینک
مــاده المــواد معتقــد بــود یــا نــه بحــث هــای 
بســیاری اســت ولــی یــک چیــز واضــح اســت، 
ایــن جهــان کــه همــواره در حــال تغییــر اســت 
نیــاز بــه مــاده یــا عنصــری دارد کــه بتوانــد نظم 
ایجــاد کنــد، هراکلیتــوس ایــن عنصــر را آتــش 
مینامد؛»ایــن آتــش در جایــی خاموش میشــود و 
در جایــی روشــن میشــود« امــا برخــالف طالس 
و شــاگردانش، هراکلیتــوس نمیگفــت کــه آتش 
مســتقیما تبدیــل بــه مــواد میشــود بلکه بــا آنان 
معاوضــه میشــود ماننــد غذایــی کــه در مقابــل 
ــه،  ــم او میگفــت: در معامل ســکه طــال میگیری
ــز معاوضــه شــود،  ــا همــه چی ــد ب طــال میتوان
اگــر مــن از شــما نانــی بگیــرم نــه طــال از بیــن 
میــرود نــه نــان بلکــه ایــن ارزش طالســت کــه 
مهــم اســت و معنایــی کــه در طــال وجــود دارد، 
طــال لزومــا تبدیــل بــه نــان نمیشــود امــا باعث 
میشــود کــه مــن نــان را تهیــه کنــم، ایــن اســت 
کار آتــش، او تبدیــل نمیشــود، معاوضه میشــود.

وحــدتاضــداد،بســتریــکقضیــهاهمیت
دارد.

ــا گرســنگی و ســیری یکــی اســت؟ شــاید  آی
ســوال هراکلیتــوس بامزه باشــد و بســیار ســهل 

ــتندی  ــد: در مس ــت کنی ــال دق ــن مث ــه ای ــا ب ام
میبینیــد کــه در یــک قبیلــه، پســران بــرای نشــان 
دادن اینکــه بــزرگ شــده انــد 3 روز پــی در پــی 
بــه خــود شــالق میزننــد تــا جایــی که بعضــی از 
عفونــت میمیرنــد؛ یــک ســوال، کار آنهــا بــرای 
مــن و شــما عاقالنــه اســت؟ طبیعتــا خیــر و مــا 
آنــرا وحشــیگری مینامیــم و بدویت، اما بــرای آن 
پســر چــه؟ آیــا مراســم  بــرای او مقدس نیســت؟ 
آیــا اگــر بــه زبانــی قابــل فهــم ســیگار کشــیدن 
ــا تمــام  ــم )ب ــح دهی ــل توضی ــن قبای ــرای ای را ب
امراضــی کــه دارد( بــه مــا نمیخندنــد؟ کــه چــرا 
خودمــان را میکشــیم؟ پــس چــرا مــا دو قضیــه 
ــه خــود(  همســان در مفهــوم )ضــرر رســاندن ب
را متفــاوت برداشــت میکنیــم؟ هراکلیتــوس 
میگوید:جــاده شــیب دار در حقیقــت یــک جــاده 
اســت امــا بــرای شــخصی کــه در بــاال قــرار دارد 
متفــاوت اســت تــا شــخصی کــه در پاییــن، زیــرا 

بســتر آن متفــاوت اســت. در ادامــه میگویــد: آنان 
ــات را  ــت( حیوان ــه رزاقی ــوس )اله ــای باک در پ
قربانــی میکننــد و خــون آنــرا بــه صــورت خــود 
میمالنــد، ماننــد کســی کــه بخواهــد لجــن را بــا 

تصویری خیالی از هراکلیتوس
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لجــن پــاک کنــد، امــا بــرای خــود آنهــا ایــن به 
معنــای تقــدس اســت، فقــط لوگــوس میدانــد.
ــه  ــت ک ــا اس ــی دان ــد کس ــه میگوی او در ادام
ــوس را  ــه لوگ ــی ک ــد و کس ــوس را بفهم لوگ
فهمیــد درک میکنــد کــه خوبــی و بــدی نــزد 
ــدا  ــی خ ــه معن ــا ب ــاید در اینج ــوس )ش لوگ
باشــد( یکــی اســت و ایــن مــا هســتیم کــه آنان 

را تفســیر میکنیــم.

معناییکمفهوماهمیتدارد.
شــاید تمــام ســخنان هراکلیتــوس را بتــوان در 
ــه،  ــال رودخان ــد داد، در مث ــه هــم پیون اینجــا ب
هیــچ آبــی مثــل آب قبلــی نیســت، اما مــا همان 
درکــی را داریــم کــه از رودخانــه دو دقیقه پیش 
داشــتیم، زیــرا مــا معنــای رودخانــه را میفهمیــم 
نــه جســم فیزیکــی آنــرا کــه همیشــه در حــال 
تغییــر اســت، ایــن معناســت کــه مانع گسســت 

جهــان میشــود.
آتــش کــه هماننــد طالســت بــا دیگــر چیزهــا 
معاوضــه میشــود، در ایــن وســط ایــن چیســت 
ــا  ــا، م ــد؟ معن ــدت میبخش ــه وح ــه هم ــه ب ک
ــه  ــا طــال را ب ــم، م ــای طــال را درک میکنی معن
علــت هــای فیزیکــی اش کاالی معاوضــه قــرار 
نمیدهیــم، بلکــه مــا معنایــی را درک میکنیــم که 
ــه  ــه معاوض ــرا دارد ک ــال ارزش آن ــد ط میگوی
شــود، ایــن معنــا ریشــه در بســتر دارد، همانطور 
کــه مراســم قبیلــه ای یــک امــر واحــد اســت 
ــا آن مراســم را  ــاوت، م ــی در معناهــای متف ول
ــه  ــم بلک ــش رد نمیکنی ــم بودن ــرف مراس ص

معنــای آنــرا زننــده میبینیــم.
ــان  ــد همزم ــر واح ــک ام ــت ی ــس در حقیق پ
میتوانــد دو معنــی دهــد، مهــم آن امــر نیســت 

پرتره ی معروف هگل)1831-1770(      

ــه  ــه اینک ــر از هم ــی مهمت ــه معناســت ول بلک
چــون آنهــا )مــردم عــادی( کوتــه بیــن هســتند، 
هراکلیتــوس میگویــد اســتنباط معانــی مختلف 
ــز  ــه چی ــت هم ــرا در حقیق ــت زی ــل اس جه
یکــی اســت و ایــن ضعــف ماســت کــه باعــث 

میشــود معانــی مختلــف ببینیــم.

تاثیرهراکلیتوس
ــاه  ــخن را کوت ــوس س ــر هراکلیت ــاره تاثی درب
ــت،  ــیعی داش ــات وس ــه نظری ــم، او دامن میکنی
اکثــر فالســفه تاثیــر او را هرچنــد انــدک 
ــن   ــم تری ــاید  مه ــی ش ــد ول ــود میبینن در خ
ــش  ــوس »فردری ــر از  هراکلیت ــوف متاث فیلس
هــگل« اســت؛ فیلســوف معاصــر ما و جــزء 10 

ــر. ــخ بش ــزرگ تاری ــوف ب فیلس
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امیرعلی بزازان
یازدهم ریاضی الف  شــهرِ آد م هـا

شـهرِ حیوانات!
مقدمه:

ــا  ــد ام ــدن را دارن ــوان ش ــتعداد حی ــا اس آدم ه
شــاید حیوانــات از ایــن اســتعداد محــروم 

ــند.  باش
بدنه:

ــال  ــه دنب ــد و ب ــان راه می رون  مرغ هــا غدغدکن
ــان  ــا آدم هــا غرغرکن ــد ام ــه ی ارزن می گردن دان

ــو! ــال هســته ی هل ــه دنب ــد، ب می دون
موش هــا هــر چــه را کــه بهشــان ربــط 
ــنوند  ــد، می ش ــته باش ــا نداش ــد ی ــته باش داش
ولــی انســان ها آن چــه را می شــنوند کــه 
می خواهنــد. البتــه بعضــی از آن هــا بــا صــدا و 
شــنوایی و شــنیدن، رابطــه ای بــه میــان ندارند و 
چــه بســا کــه در دیــدن هــم این طــور نباشــد.
مورچــگان  صفــت  انســان ها  برخــی 
زحمت کــش را متحمــل می شــوند و فعــل 
ــد؛  ــرف می کنن ــام دادن را ص ــتن و انج خواس
ولــی تعــدادی از آنــان صفــات کــواال را بیشــتر 

می پســندند.
ــادی  ــان زی ــا کواالصفت ــان ب ــاید در اطرافم ش

ــیم. ــده باش ــنا ش آش
آدم هــا، زمــان زیــادی را هــدر می دهنــد کــه در 

قانــون گوســفندها جرم اســت.
ــتفاده  ــان اس ــک لحظاتش ــفندان از تک ت گوس
ــردن  ــزه ک ــرو، از م ــه روب ــره ب ــد و خی می کنن

علــف لــذت می برنــد. علــف نخــوردن، 
گوســفند را ناچــار بــه راه رفتــن می کنــد؛ پــس 

ــید. ــفند نباش ــاً گوس لطف
ــات  ــان( ماننــد قلعــه حیوان شــهر آدم هــا )آدمی
اســت. در شــهر، آدم هــا صــف را رعایــت 
جلــو  یکدیگــر  از  گاو  مثــل  و  نمی کننــد 
ــودن را  ــر، گاو ب ــد. ای کاش در کار خی می زنن

ــم. ــه کنی تجرب

طرح روی جلد چاپ نخست
 قلعه ی حیوانات جورج اورول
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مهرشاد حسنی
دهم ریاضی الف  موســییق     دوره هـای

هنــر در طــول تاریــخ دوره هــای گوناگونــی را 
ــم همینطــور.  ــیقی ه ــرده اســت. موس ــی ک ط
ایــن دوره هــا ممکــن اســت بــرای ما خوشــایند 
باشــد یــا نباشــد. دوره هــای موســیقی از ســال 
400 میــالدی تــا حــال حاضــر در حــال تغییــر 
ــان درمــورد  ــه میخواهــم برایت ــد و در ادام بودن
تــک تــک دوره هــای موســیقی صحبــت کنــم!

در این شماره به سه دوره اول میپردازیم.

قرونوسطی
دوره قــرون وســطی، اولیــن دوره موســیقی،  از 
ســال 400 تــا ســال 1450 میــالدی بــود. در این 
دوران بیشــتر موســیقی آوازی مــد نظــر بــود و 
ایــن موســیقی مخصــوص کلیســاها بــود. ســاز 
ارگ بیــن ســال هــای 1000 تا ســال 1150 وارد 
کلیســا شــد. ســاز ارگ بــه معنــای یــک ســاز 
ــه طــور اشــتباه در  ــادی در کلیســا اســت و ب ب

ایــران ســاز کیبــورد را ارگ مینامیــم.
ساز ارگ

در زمــان قــرون وســطی دســتگاه ضبــط موجود 
نبــوده اســت ولــی بــا بررســی نت هــای باقــی 
مانــده از آن زمــان مــی تــوان آنهــا را بازســازی 

 . د کر
ــوش ــدگ ــهنبای ــندورهک ــیازای آهنگ

Englishdance:دادنــشراازدســتداد
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عصررنسانس
بعــد از دوره قــرون وســطی، دوره رنســانس به 
وجــود آمــد. شــروع ایــن دوره از ســال 1400 
تــا ســال 1600 بــود. لئونــاردو داوینچــی یکــی 
از نماینده هــای شــاخص هنــر ایــن دوره بــود. 
شــهر ونیــز در ایتالیــا کانــون موســیقی در عصر 

ــانس بود. رنس
 

از آهنگســازان ایــن دوره می تــوان از »جیووانی 
پیــر لوئیجــی پالســترینا« ، »اورالندو دی الســو« 

و »تومــاس لویــی دو ویکتوریــا« نــام برد .
ــوش ــدگ ــهنبای ــندورهک ــیازای آهنگ
theking’shunt:دادنــشراازدســتداد

ــول ــانب ــرج اث

دورهباروک
دوره بــاروک بیــن ســالهای 1750 _ 1600 
ــرا  ــی » اپ ــازهای ایتالیای ــود. آهنگس ــالدی ب می
ــد . در ایــن  ــار پدیــد آوردن ــرای اولیــن ب » را ب
دوره ســازهای زهــی آرشــه ای ، کــه از خانــواده 
از محبوب تریــن ســازهای  اســت  ویولــن 
ــم و  ــازهای ب ــتفاده از س ــد. اس ــن دوره بودن ای
ســازهای تــک کالویــه ای مانند ارگ، کالوســن 
)هارپســیکورد( و کالویکــورد رواج زیــادی پیدا 

نمــود .
ــن دوران یوهــان   از موســیقی دانان برجســته ای
گئــورگ   )1685_1750( بــاخ  سباســتیان 
فردریــش هنــدل )1759_1685( را می تــوان 
ــاخ 1750   ــرگ ب ــا م ــاروک ب ــرد . دوره  ب ــام ب ن

ــت . ــان یاف پای
ــوش ــدگ ــهنبای ــندورهک ــیازای آهنگ
5.pianoconcertono:دادنــشراازدســتداد

ــاخ ــرب inminorاث
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محمدسپهر فقیهی
یازدهم ریاضی الف   دـیــــدارحســـرت

ایراحِتجانمنامانده
زاندردکهنامشانتظاراست

حــال  عیــن  در  و  زالل  واژه ای  انتظــار 
ــه ای  ــون رودخان ــی همچ ــوزناک...! دلتنگ س
اســت کــه هیچــگاه بــه دریــا نمی ریــزد. آدم را 
بــه خیابــان می کشــد و مــردم آگاه نیســتند کــه 
قــدم زدن گاهــی از گریــه غم انگیزتــر اســت.
مــن، دلتنگــی را در حســرت دیــدار تــو 
ــا  چشــیده ام، تمــام آغوشــم انتظــار می شــد ت

ــم. ــو بکش ــت را ب ــر صدای عط
از تمــام هیاهــوی دنیا، یک پنجره می خواســتم 
تــا صباحــت چهــره ات در مــن واژه واژه شــعر 

 . شود
یــک فرصــت می خواســتم بــرای دیــدن 
آوای  شــنیدن  بــرای  تابانــت،  رخســارة 

کیمیایــت...
ــا؟  ــراق برگ ه ــد از ف ــه می کش ــت چ درخ
ــتند  ــا می خواس ــود، برگ ه ــه نب ــزان بهان خ
ــن  ــا ای ــند، ام ــن را بچش ــوش زمی ــم آغ طع
خیانــت رنگارنــگ در برابــر دیــدگان درخــت 
نابخشــودنی اســت، در حالــی کــه بلور ســپید 
بــرف، خیلــی زود بــه گلشــن احســاس 

ــد... ــدم می نه ــت ق درخ

ــر  ــا اگ ــود. ام ــورانگیز می ش ــار ش ــدر انتظ چق
بیایــی، دیگــر چونــان گنجشــکی پــر نمی زنــم. 

ــو آغــاز  نمی شــود... ــا ت دیگــر ســرودن ب
اگــر بیایــی بــوران بــرف بــه شیشــه خاطره مــان 
ــرارت  ــال ح ــه دنب ــو ب ــد و ت ــورد می کن برخ
می گــردی. دریغــا کــه در جــادة عشــق، بهمنــی 

عظیــم فروریختــه اســت.

لنگرود- ساحل چمخاله
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خشایار خانی
یازدهم ریاضی ب به روایت مـــردن 

مــه رو*
در هوایــی دلگیــر کنــار پنجــره بخار کــرده اتاق 
بــا لیــوان قهــوه ای نشســته ای و بــه زیبایی هــای 
ــکارت  ــی. در اف ــز زندگــی فکــر می کن غم انگی
غــرق شــده ای کــه حرکــت چیــزی را در 
ــی  ــت... کس ــی؛ اوس ــی کن ــس م ــت ح اطراف
نمی دانــد چــرا، امــا تــو خــوب می دانــی. 
ــط  ــی. فق ــزی نمی گوی ــده ای. چی ــو او ش مح
ــارت  ــک کن ــز کوچ ــوه را روی می ــوان قه لی
می گــذاری و بــه ســوی او مــی روی. زیــر پتــو 
ــردی  ــد َگ ــای او را می شــنوی. مانن ــر موه عط
ــی رود، درون  ــرف م ــر ط ــه ه ــوا ب ــه در ه ک
افــکارت گــم می شــوی. زمانــی کــه بــه خــود 
می آیــی بــه آرامــی زیــر لــب بــه او می گویــی 
کــه از مــرگ تــو نترســد چون تــو حتی بعــد از 
مرگــت بــاز خواهی گشــت و برای همیشــه در 
کنــار او خواهــی مانــد، طــوری کــه حتــی خــدا 
هــم موقــع شــمردن مردگانــش نفهمــد یکــی 

کــم اســت.

*عنوان متن، نام داستانی از محمد کشاورز است.

لنگرود- خانه ی منجم باشی
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حسین محوی خمامی 
عاشـقانه   یک شعر    یازدهم انسانی

عشق به یکباره مستم میکند، چنان که جام و شراب و می و می خوارگی از یادم میرود. 
که شاعر به یکباره گوید چه شعری! 

ای ساقیا جامی بده                                
کز عشق تو مستم کند

لعلت مرا آواره کرد                                
گویی خرابم میکند

از عاشقان بد دیده ای؟
اینگونه مستم میکنی؟

آنگه مرا پس میزنی                             
دل را خرابم میکنی

خارت مرا زخمی بَِزد                             
زخمی که از عشق خورده ام

جانان چرا چون می کنی؟                          
با عاشقان بازی چرا؟

دانسته ای دل در قفس                            
حال و هوایت میکند

آری دِگر عاشق شدم
عشقم چرا چون میکنی؟

رودخانه ی لنگرود
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معلــــــمباشــــگــاه
عذرخواهی به روش ققنوس 

انواع آمادگی جسمانی 
زیستن

عکس دسته جمعی معلمان دبیرستان البرز- سال های پیش از انقالب
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سعید زندی
دبیر روان شناسی

و  شــده اید  مرتکــب  اشــتباهی  دوبــاره 
دســته گلی بــه آب داده ایــد! قصــد داریــد 
عذرخواهــی کنیــد امــا دوســت نداریــد متهم و 

ــوید. ــناخته ش ــر ش مقص
ایــن را بدانیــد کــه عذرخواهــی شــما نبایــد بــا 
عبــارت »عــذر می خواهــم امــا ...« شــروع 
ــد  ــی نبای ــرای عذرخواه ــن، ب ــود. همچنی ش
عبــارات »ببخشــید کــه شــما ...« و »متأســفم اما 
شــما...« را بــه کار بــرد. بــه هیــچ  عنــوان، از این 
عبــارات اســتفاده نکنیــد. ممکــن اســت چنیــن 
ــان بســیار  ــان بیایــد کــه عذرخواهی ت ــه نظرت ب
ــت،  ــا در واقعی ــوده ام ــم ب ــل  فه ــوب و قاب خ
شــنونده احســاس  می کنــد کــه ســخنان شــما 
ــی و  ــه تراش ــردن، بهان ــه ک ــور توجی ــه  منظ ب
انداختــن تقصیــر بــر گــردن دیگــران اســت. از 
ــچ ســودی حاصــل نخواهــد  ــن مســئله، هی ای
ــد،  ــش بروی ــد پی ــور بخواهی ــر این ط ــد. اگ ش
بــه احتمــال زیــاد ایــن پاســخ را خواهید شــنید: 
»شــما حتــی نمی دونیــن کــه بــرای چــی دارین 
عذرخواهــی می کنیــن« یــا »تــو احســاس 
ــر  ــه خاط ــط ب ــو فق ــی، ت ــرمندگی نمی کن ش

اینکــه دســتت رو شــده متاســف هســتی«.

در حــق خودتــان لطفــی کنیــد و مراحــل زیر را 
کــه مربــوط بــه عذرخواهــی صحیــح بــا روش 

ققنــوس اســت دنبــال نمایید:

ق:قــولدهیــدکــهدیگــرچنیــناتفاقیرخ
داد. نخواهد

ــان  ــما نش ــی، ش ــِی حقیق ــک عذرخواه در ی
می دهیــد کــه اگــر شــرایط مشــابهی رخ دهــد، 
تصمیمــی متفــاوت، بهتــر و عاقالنه تــر خواهید 
ــا  ــان بیاوریــد ت ــر زب گرفــت. ایــن مســئله را ب
طــرف مقابــل متوجــه شــود کــه از اشــتباهات 

خــود درس گرفته ایــد.

ق:قبولکنیدکهاشتباهکرده اید.
ــت  ــرده و عل ــرور ک ــود را م ــل کار خ مراح
ــح  ــاً توضی ــود را دقیق ــل خ ــودن عم ــتباه ب اش
دهیــد. کمــی اقــرار و همدلــی می توانــد تأثیــر 

ــد. ــته باش بســزایی داش

ن:نبایدبهانهبیاورید.
ــت  ــن اس ــید ممک ــادق باش ــرا و ص ــر پذی اگ
ــرای شــما  ــایی ب شــرایط دشــوار و طاقت فرس
پیــش بیایــد )مثــاًل در محــل کار خــود توبیــخ 
شــوید(؛ امــا اهمیتــی نــدارد. لحظــه ای که شــما 
بــرای عذرخواهــی از فــرد، شــروع بــه توجیــه 
کــردن کار اشــتباه خــود می کنیــد، بــه احتمــال 

عــذرخوایه
به روــش 

قــقنوس
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ــات  ــه توجیه ــوش دادن ب ــراوان دســت از گ ف
ــد  ــازه دهی ــت. اج ــد  داش ــما بر خواه ــوچ ش پ
صداقتــی کــه در عذرخواهــی شــما وجــود دارد 

کار خــود را انجــام دهــد.
 

و:وظیفــهخــودرادرنحــوهمدیریــت
ــح ــدهتوضی ــابهدرآین ــایمش موقعیت ه

ــد. دهی
ــر  ــس از ه ــد پ ــه می توان ــزی ک ــن چی بهتری
تجربــه¬ای حاصــل شــود نکاتی اســت کــه فرد 
یــاد می¬گیــرد. اگــر بتوانیــد نــکات آموزنــده ای 
ــه دســت می آوریــد  را کــه از تجــارب خــود ب
مشــخص  و  بررســی  جزئــی  به صــورت 
ــردی  ــه ف ــدن ب ــت تبدیل ش ــد، از فرص نمایی

بهتــر و عاقل تــر اســتفاده کرده ایــد.

س:سخنرابهعملتبدیلنمایید.
ســخن یــک فــرد تــا زمانــی کــه جامــه عمــل 
ــت. از  ــوچ اس ــا و پ ــد، بی معن ــود نپوش ــه خ ب
هــر فرصــت ممکــن به منظــور جبــران مافــات 

اســتفاده نماییــد.

بخشایشــگرینیــازبــهزمــان،تمایــل،تعهد
ــه ــرفدارد.همیش ــردوط ــکیباییه وش
نمی تــوانبــهبخشایشــگریدســتیافــت
ــرای ــلب ــیوتمای ــردرعذرخواه ــااگ ام
ــید، ــتهباش ــتداش ــود،صداق ــرخ تغیی
ــاط ــراریارتب ــرایبرق ــتب ــنفرص بهتری
ــرای ــطراب ــرفتدررواب ــارهوپیش دوب

ــد. ــمآورده ای ــودفراه خ

Reference 

Psych Central. (2017). Use the PANDA 

Method to Apologize in a Meaningful 

Way. Psych Central. Retrieved on July ,14 

2017, from https://psychcentral.com/blog/

archives/02/06/2017/use-the-panda-method-

to-apologize-in-a-meaningful-way/



نى
سا

ع ر
ـال

 اط
ى،

شــ
وز

مــ
ى آ

ـه 
امـ

هن
گــا

34

ایمان رضایی
دبیر تربیت بدنی

آمادگــی جســمانی بــه طــور کلــی بــه دو دســته 
وابســته بــه تندرســتی )ســالمت( و وابســته بــه 
ــارت تقســیم می شــود. آمادگــی جســمانی  مه
وابســته بــه ســالمت را اینگونــه تعریــف 

کرده انــد:
بــدون  روزانــه  کارهــای  انجــام  »توانایــی 
ــذت  ــاد و ل ــرژی زی ــا ان احســاس خســتگی، ب
ــر از  ــه طــور موث ــات فراغــت و ب ــردن از اوق ب

ــدن.« ــه برآم ــوادث غیرمترقب ــده ح عه
در آمادگــی جســمانی وابســته بــه تندرســتی به 
حفــظ شــیوه زندگی ســالم و همچنین، توســعه 
کیفیت هــای مــورد نیــاز بــرای اجــرای خــوب 
ــن منظــور از  عملکــرد توجــه می شــود. بنابرای
ــتی،  ــه تندرس ــوط ب ــث مرب ــی در مباح آمادگ
ــن  ــا در ای ــد م ــوع آمادگــی اســت. تأکی ــن ن ای
ــع آمادگــی وابســته  ــر روی مناف ــن بیشــتر ب مت
بــه تندرســتی خواهــد بــود. سال هاســت 
متخصصیــن امــور ورزش و ســالمت بیــان 
ــی منظــم در پیشــگیری  ــت بدن ــد فعالی می کنن
از بیماری هــا و ناهنجاری هاســت و اهمیــت 
فعالیــت بدنی منظــم در پیشــگیری از بیماری ها 
ــه اثبــات رســیده  و ارتقــای کیفیــت زندگــی ب

اســت. انجــام فعالیــت بدنــی منظــم یــک ابــزار 
دفاعــی در برابــر بیماری هــا می باشــد و ســبک 
ــن 10  ــت از بی ــن عل ــال، اولی ــی غیرفع زندگ
ــر  ــی در سراس ــرگ و ناتوان ــی م ــت اصل عل
ــه  جهــان اســت. آمادگــی جســمانی وابســته ب
ــاز  ــه توســعه کیفیت هــای مــورد نی مهــارت، ب
بــرای اجــرای بهتــر ورزش هــا توجــه می کنــد، 
بــه همیــن دلیــل گاه آن را آمادگــی حرکتــی یــا 

ــد. ــز می گوین ــرا نی ــه اج ــته ب ــی وابس آمادگ
ــداوم ورزش  ــور م ــه ط ــه ب ــانی ک ــر از کس اگ

اـنــــواع
 آمــــادیگ

 جســـماین



نى
سا

ع ر
ـال

 اط
ى،

شــ
وز

مــ
ى آ

ـه 
امـ

هن
گــا

35

چــه  کــردن  ورزش  »از  بپرســید  می کننــد 
ــن اســت      ــب پاســخ ای ــد؟« اغل ســودی برده ای
ــه مــن  ــری ب ــه: ورزش کــردن احســاس بهت ک
ــد راه  ــر از چن ــاس بهت ــتن احس ــد. داش می ده
ــی،  ــات ورزش ــد. تمرین ــان می ده ــود را نش خ
بهبــود آمادگــی جســمانی را بــه دنبــال دارنــد. 
ــش  ــمانی، افزای ــی جس ــود آمادگ ــاس بهب اس
ــد در  ظرفیــت قلــب و ریه هاســت کــه می توان
تمــام حــاالت زندگــی تأثیرگــذار باشــد. افرادی 
ــد  ــرکت می کنن ــی ش ــت ورزش ــه در فعالی ک
نــه تنهــا احســاس خوبــی دربــاره بــدن خــود 
ــود  ــاره خ ــی درب ــاس مثبت ــه احس ــد، بلک دارن

ــت. ــد داش ــاوری( خواهن )خودب

عناصــرتشــکیلدهنــدهآمادگــیجســمانی
وابســتهبــهتندرســتی

ــمانی  ــی جس ــده آمادگ ــکیل دهن ــر تش عناص
ــد از: ــتی عبارتن ــه تندرس ــته ب وابس

اســتقامت قلبــی تنفســی )کــه آمادگــی هــوازی 
ــود( ــده می ش ــم خوان ه

استقامت عضالنی 
قدرت عضالنی
انعطاف پذیری

ترکیب بدنی
ــه  ــوس ب ــه  فان ــدی مجل ــماره های بع    در ش

ــم پرداخــت. ــن عناصــر خواهی ای
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محمدرضا ادیبی

یادداشــتی بر داســتان کوتاه »نان و گل« از مجموعه 
مخملبــاف محســن  از  عاشــقی«  داســتان»نوبت 

زیســـنت
خیــال، رویــا، زندگــی و عناصر ســازنده  آن. گاه 
بــه ســراغ عواملــی می رویــم که بیشــترین نقش 
را در زندگــی انســان داشــته اند. انســان گرســنه، 
ــی اش  ــیر زندگ ــد در مس ــت و هنرمن هنردوس
ــه وجــود حیوانــی در واقعیــت زندگــی  پــی ب
ــده اش  ــرده و زن ــی ک ــه او را همراه ــرد ک می ب

نگــه داشــته؛ »گاو«.
 زندگــی افــرادی از جامعــه یعنــی گل فروش ها، 
ســاز زن ها و دیگــر مشــاغل کــودکان خیابانــی. 
کودکــی کــه پــدرش زندانــی اســت و مــادرش 
محکــوم بــه سنگســار. او بــرای نجــات پــدر و 
آن یکــی بــرای نجــات مــادر تــالش می کننــد. 
وقتــی بــا ســواالتی مواجــه می شــود چــه بایــد 

بگوید؟
ــی؟«  ــم می فروش ــاس ه ــو گل ی ــی: ت »قاض
ــول  ــد. در ط ــخی بده ــه پاس ــد چ او نمی دان
زندگــی متوجــه شــده کــه کار او اگــر اندکــی 
هــم ســبب شــادی قاضــی شــود، در رهایی اش 
تاثیــر دارد. چــه کنــد کــه او روابــط پیچیــده را 
ــی  ــرای رهای ــروش ب ــود. گل ف ــه نمی ش متوج
پــدر گل یــاس می فروشــد. در مســیر کار 
ــیر دادن  ــال ش ــه در ح ــادری ک ــه م ــه ب روزان
بچــه اش هســت، مواجــه می شــود. او می بینــد 
کــه بچــه پســتان مــادر را می مکــد در حالیکــه 

ــکان  ــادر را ت ــه نظــر خــواب اســت. م ــادر ب م
ــرده  ــه م ــدار نمی شــود، چــرا ک ــد. او بی می ده

اســت.
ــد  ــد بکن پــس بچــه را برمــی دارد. چــه کار بای
کــه بچــه ســیر شــود؟ جــز مــک زدن پســتان، 
تــوان بیشــتری نــدارد. به آغــل گوســفندان وارد 
می شــود. میــش بــره ای در حــال شــیر خــوردن 
ــش  ــتان می ــر پس ــه را زی ــم بچ ــت. او ه اس
می گیــرد. بچــه شــروع بــه مــک زدن می کنــد. 

ــد... ــان می یاب ــی جری ــود. زندگ ــیر می ش س
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چهـــره ی مـــاه

از هوش می
براهنی بخوانیم

شهروند توانای ادبیات
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رضا براهنی

معشوِق جان به بهار آغشته ی مني

که موهاي خیس ات را خدایان بر سینه ام مي ریزند و مرا خواب مي کنند

یک روَزمي که بوي شانه ی تو خواب مي بََرَدم 

معشوِق جان به بهار آغشته ی مني تو شانه بزن

هنگامه ی منی 

من دست هاي تو را با بوسه هایم تُک می زدم 

من دست هاي تو را در چینه دانم مخفي نگاه داشته ام 

تو در گلوي من مخفي شدي 

صبحانه ی پنهانِي مني وقتي که نیستي 

من چشم هاي تو را هم در چینه دانم مخفي نگاه داشته ام 

نَحرم کنند اگر همه مي بینند که تو نگاهِ گلوگاهِ پنهانِي مني 

آواز من از سینه ام که برمی خیزد از چینه دانم قوت مي گیرد 

مي خوانم مي خوانم مي خوانم تو خواندِن مني...

 مــــــیاز هـــوش
قسمتی از شعر

از کتاب »خطاب به پروانه ها...«، نشر مرکز
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39 ــون،  ــا کن ــی ت ــری شمس ــل هج ــۀ چه از ده
ــات و  ــر در ادبی ــی شــخصیتی مؤث رضــا براهن
فرهنــگ ایــران محســوب   مــی شــود. او کــه 
ــۀ  ــت، از ده ــز اس ــال 1314 در تبری ــد س متول
چهــل، بــا مجموعــه شــعر »آهــوان و بــاغ« وارد 
عرصــۀ ادبیات شــد. شــهرت اصلــی براهنی در 
ایــن دوره، بــه دلیــل نوشــتن نقدهــای ادبــی، در 
مجلــۀ فردوســی اســت. نقدهایــی کــه بعدهــا 
ــس«  ــال در م ــدِی »ط ــه جل ــۀ س در مجموع
ــه بررســی اشــعار  ــا ب ــن نقده چــاپ شــد. ای
شــاعران معاصــر، همچــون نیمــا، فــروغ، 
ــی  ــه نوع ــد و ب ــی می پردازن ــاملو و رؤیای ش
پیشــگام نقــد در ادبیــات معاصــر فارســی 
ــو  هســتند. »اگرچــه از آغــاز پیدایــش شــعر ن
تــا ســال 1341 کســانی چــون نیمــا در شــعر، 
فاطمــه ســیاح در نثــر، ســیروس پرهــام )دکتــر 
میتــرا(، عبدالمحمــد آیتــی و پــس از آنــان یداهلل 
رویایــی و عبدالعلــی دســتغیب در زمینــۀ نقــد 
داســتان و شــعر فعــال بوده انــد؛ ولــی واقعیــت 
ایــن اســت کــه پــس از آن دو تــن نخســتین، 
و یــداهلل رویایــی، نقــد بــا دکتــر رضــا براهنــی 
ــه گســترش  ــه رو ب ــود کــه به طــور همه جانب ب
نهاد« )لنگــرودی، 1377، ج3: 73(. در این دوران 

براهنــی بــه لــزوم تعهــد در شــعر بــاور دارد و 
شــعرهایی را کــه تنهــا بــا دغدغــۀ فــرم نوشــته 
شــده اند، نمی پســندد. بــه نظــر او شــاعر جانــی 
آگاه اســت کــه در گــذرگاه حــوادث سیاســی، 
ــود  ــرزمین خ ــی س ــی و ادب ــی، تاریخ اجتماع
ایســتاده اســت. در سراســر کتــاب طــال در مس 
ــۀ  ــرح در ده ــی مط ــه های سیاس ــرو اندیش پی
چهــل، اندیشــه ای ضــد اســتعماری در جریــان 
ــنفکران  ــورد روش ــر در م ــز دیگ ــت. »چی اس
دهــۀ چهــل ایــران و علی الخصــوص براهنــی، 
شــقاقی اســت کــه شــقاق میــان تعهــد سیاســی 
یــا اجتماعــی، و تعهــد هنــری اســت. کــه اولــی 
بــه عمــل معطــوف اســت و اهــداف عینــی  را 
ــی  ــد، ول ــرون جســت وجو می کن ــای بی در دنی
دومــی بــه نفــس هنــر توجــه دارد. براهنــی هــم 
مثــل ســارتر، تعهــدی بــرای شــاعر و نویســنده 
در  )انصاری فــر، 1383: 46(  اســت.«  قائــل 
همیــن زمــان، براهنــی بــه همــراه عــده ای دیگر 
از نویســندگان بــه تأســیس کانــون نویســندگان 

ــد.  ــران می پردازن ای

براهــــین 
بخــوانیم
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ــه  ــی ک ــۀ پنجــاه و در ســال 1351 براهن در ده
ــت،  ــی داش ــات انگلیس ــان و ادبی ــرای زب دکت
ــه  ــکا رفــت و در دانشــگاه تگــزاس ب ــه آمری ب
ــال  ــت. در س ــی پرداخ ــان انگلیس ــس زب تدری
1352 بــه ایــران بازگشــت و دســتگیر و زندانــی 
شــد. در ســال 1353 بــه آمریــکا برگشــت و در 
دانشــگاه ایندیانــا به کار مشــغول شــد. در ســال 
1356 اولیــن جایــزة روزنامــه واشــنگتن پســت 
ــرد  ــود ک ــر از آن خ ــوق بش ــۀ حق را در حیط

ــری، 1365: 59(. )حری
علــت دســتگیری براهنــی چنــان کــه خــودش 
ــگ  ــۀ »فرهن ــاپ مقال ــتن و چ ــد نوش می گوی
اســت:  بــوده  فرهنــگ محکــوم«  حاکــم، 
»ســال1350 تــازه از آمریــکا برگشــته بــودم. آن 
زمــان در آمریــکا در دو دانشــگاه تگــزاس و یوتا 
ــتۀ  ــتم نوش ــه برگش ــی ک ــودم. وقت درس داده ب
»فرهنــگ حاکــم، فرهنــگ محکــوم« در روزنامه 
ــاری پیــش آورد. طبیعــی هــم  اطالعــات گرفت
ــه  ــی ک ــن موضــوع زبان های ــه م ــود. چــرا ک ب
ــیده  ــش کش ــود را پی ــت می ش ــران صحب در ای
ــه  ــودم کــه اگــر ایــن حــق را ب ــه ب ــودم. گفت ب
نخســتین  در  ندهنــد،  مختلــف  زبان هــای 
حرکــت اغتشاشــی کــه در مملکــت پیــدا شــود 
حالــت گریــز از مرکــز پیــدا خواهــد شــد کــه 
البتــه چندیــن بــار هــم دیدیــم، در جنــگ اول 
و دوم، در فرقــۀ دموکــرات ایــن حالــت گریــز 
ــن  ــر از ای ــز بدت ــد. هیچ چی ــدا ش ــز پی از مرک
نمی شــود. مقالــه را در روزنامــه اطالعــات 
ــرون  ــه بی ــگاه ک ــه از دانش ــتم و بالفاصل نوش
ــن  ــد و رســماً بدتری ــرا دســتگیر کردن آمــدم م
شــکنجه ها را بــه مــن دادنــد« )براهنــی، 1391: 

.)3

ــن  ــی در ای ــعر براهن ــه ش ــن مجموع مهم تری
ــعری  ــه ش ــام دارد. مجموع ــل اهلل ن ــال ها ظ س
ــده  ــاپ ش ــکا چ ــال 1356 در آمری ــه در س ک
ــکار  ــه ابت ــه ب ــن مجموع ــی در ای اســت. براهن
ــه و  ــعر سیاســی پرداخت ــرایش ش ــیوة س در ش
ــه  ــر جامع ــم ب بســیاری از خشــونت های حاک
ــه  ــی ک ــد. براهن ــان می کن ــت بی ــه صراح را ب
بــه هنــگام چــاپ ظــل اهلل در آمریــکا بــه حــال 
ــدی و  ــاره نطفه بن ــرد، درب ــه ســر می ب ــد ب تبعی
ــه  ــد: »نطف ــاب می نویس ــن کت ــکل گیری ای ش
کتــاب حاضــر در ابتــدا در زنــدان بســته شــد. 
ــه  ــبت ب ــی را نس ــامه آدم ــدان ش ــه زن ــرا ک چ
ــز ســاده ای  ــد و هــر چی ــر می کن شــقاوت تیزت
بــا خشــونت تصویــری خــود، بــه وســط گــود 
پرتــاب می شــود و هــر تصویــری بــا برهنگــی 
بــرای خــود کل زندگــی را بــه مبــارزه می طلبد« 

ــی، 1358: 36(.  )براهن
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ــتان های  ــا و داس ــر رمان ه ــن در اکث ــم چنی ه
ــده  ــاپ ش ــالب چ ــس از انق ــه پ ــی ک براهن
اســت، مضمونــی سیاســی اجتماعی وجــود 
دارد. رمــان روزگار دوزخــی آقــای ایــاز پیــش 
از انقــالب نوشــته شــد، امــا بــه علت سانســور 
ــز  ــی ج ــن براهن ــت، بنابرای ــه اس ــار نیافت انتش
محســوب  دوم  نســل  داســتان نویس های 
ــس از  ــه پ ــی ک ــه رمان های ــود. از جمل می ش
ــه  ــوان ب ــی چــاپ شــد، می ت ــالب از براهن انق
دو رمــان کوتــاه چــاه بــه چــاه، بعــد از عروســی 
چــه گذشــت و رمــان آواز کشــتگان اشــاره کرد 
کــه تقریبــاً با هــم در ســال 1362 انتشــار یافتند.

ــران  ــه ای ــالب ب ــس از انق ــی پ ــی اندک براهن
ــوان  ــه عن ــران ب ــالب ای ــردد و از انق ــاز می گ ب
ــه  ــد و ب ــاع می کن ــتعماری دف ــی ضداس حرکت
ــا وجــود  ــه ب ــردازد ک ســتایش از کســانی می پ
ســرکوب سیاســی، داخــل ایــران باقــی مانــده و 

ــد.  ــی زده بودن ــت ادب ــه خالقی دســت ب
ــات  ــیاری از نظری ــی بس ــن دوران، براهن در ای
ادبــی اش را بســط داد و حتــی گاه آن هــا را 
ــا  ــن ب ــرار داد. هــم چنی ــد نظــر ق مــورد تجدی
ــدن  ــی ش ــالب و سیاس ــعر انق ــکل گیری ش ش
ــی، او  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــۀ عرصه ه هم
کــه در عرصــه زیبایی شناســی شــعر، دارای 
دیــد ویــژه ای بــود، بــه انتقــاد از اوضــاع ادبــی 
پرداخــت. در واقــع وی خواســتار ایــن بــود کــه 
اوضــاع سیاســی و اجتماعــی زمانــه اش در فــرم 
ادبیــات جلــوه کنــد و تنهــا محتــوای سیاســی 
نداشــته باشــد.  براهنــی نظریــات ادبــی خــود 
ــوم  ــد س ــاک« و جل ــا و خ ــاب »کیمی را در کت
»طــال در مــس« منتشــر نمــود. توجــه بــه نظریه 
هــای ادبــی روز جهــان، همچــون فرمالیســم و 

ســاختارگرایی در ایــن آثــار مشــهود اســت. در 
دهــۀ هفتــاد براهنــی بــا انتشــار کتــاب »خطاب 
ــی  ــاعر نیمای ــن ش ــرا م ــا و چ ــه ه ــه پروان ب
نیســتم« خواســتار عبــور از نظریۀ شــعری مدرن 
ــه  ــوم ب ــعری موس ــان ش ــد و جری ــی ش فارس
ــا توجــه  »پســت مــدرن« و »ساختارشــکنانه« ب
بــه نظریــات او در ادبیــات فارســی مطرح شــد.
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ــی  ــول زندگ ــر، در ط ــک اث ــف ی کش
اســت  حادثــه ای  کتابخوانــی، 
همان قــدر کمیــاب کــه ســر بــرآوردن 
ــن  ــور. چنی ــرده از گ ــوب م ــک محب ی
ــا ده ســال یــک  ــج ی ــه ای هــر پن حادث
بــار اتفــاق میافتــد، بــا چنــان نیرویــی 
بــه  می توانــد  انســان  روز  آن  کــه 
واقعیــت ادبیــات پــی ببــرد. ایــن ماجرا 
چنــد ســال پیــش بــرای مــن روی داد. 
وقتــی کــه روزگار دوزخــی آقــای ایــازِ 
ــن  ــرای م ــدم. ب ــی را خوان رضــا براهن
ــعادتی در  ــه س ــود. چ ــت ب ــام قیام قی
ایــن کــه انســان ناگهــان خبــردار شــود 
کــه ســیاره ی دیگــری، دنیــای دیگــری 

وجــود دارد.
ــرای  ــدن ب ــه خوان ــر دارم ک ــه خاط ب

مــن تقریبــا تحمــل  ناپذیــر شــده بــود، 
ــرریز  ــاق س ــه از اعم ــاری ک ــرا آث زی
می شــوند، بــرای مخیلــه ی مــن تحمل 
ناپذیرنــد. ایــن آثــار آزار می دهنــد زیــرا 
ــدی  ــدی و راز ب ــر و ب ــراف ش در اط
ــت  ــن رو دوس ــد. از ای ــه می زنن پرس
مــن رضــا گــول نخــورده بــود، او برای 
ــک دوزخ  ــتقیما وارد ی ــروع کار مس ش
شــده بــود. دوزخ گهــواره ی تکوین هــا. 
می گویــم یــک دوزخ، زیــرا هــر کســی 
براهنــی  دوزخ  دارد.  را  دوزخ خــود 
ماننــد کاخــی مجلــل و مزیــن اســت. 
آرشــیوهای ایرانــی و تــرک و غربــی را 
در بــر دارد. خاطــرات و دانش هــای 
دایــره المعارفــی دارد. خــارج از زمان و 
مــکان و مــدرن اســت. بایــد می گفتــم 
زیــرا  زیبــا.  دوزخ هــای  دوزخ هــا، 
ــی  ــا دوزخ ــه ج ــا از هم ــای رض دنی
ــا را  ــه ی زندان ه ــرون می کشــد. تران بی
می خوانــد یــا جنایاتــی را در خانــواده.
ــرود.  ــد ب ــه تبعی ــتی ب ــا می بایس رض
ــرا او  ــود، زی ــات ب ــن خواســت ادبی ای
شــهروند بســیار توانــای ادبیات اســت.
رضــا، شــاعر عظیــم و در عیــن حــال 
معلــم خیال پــرور و شــاهد، مــرد 
عمــل و ادب متعلــق بــه ســنت جهانی 
ابداع کننــدگان  و  کلمــه  کیمیاگــران 

ــت. ــازه اس ــای ت آزادی ه

 متــن پیــام »هلــن سیکســو« ، 
ــه  ــنده  ی شــهیر فرانســوی ب نویس
مراســم بزرگداشــت رضــا براهنی 

ــو ــگاه تورنت در دانش

شـــهروند 
ـتــــوانای 

ادبیــــات
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