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  صمدبهرنگی ، 

  بی مرگ غبارآلود

  
ش را اسطوره ي صمدبهرنگی ، سالهاست که در حافظه ي تاریخی  ایران و جهان ماندگاري ا

حفظ کرده و و هرچه کالسیک تر می شود معاصربودن اش در پیشگاه نسل ها و برتارك 
فرهنگ ، هنر و تاریخ اجتماعی ،  با اندیشه زا یی و جوهره ي نامیرایی اش حضوري مدام  

تأ ثیر گذاري  زندگی و حیات ادبی بهرنگی در دوایرمختلفی که به جامعه و . وچشمگیر دارد
ود ،از رنگارنگی و طیف وسیعی برخوردار است و شعاع هاي آن ، هرکدام هنر منتهی می ش

صمد انقالبی، صمد معلم ،  صمدآذربایجانی ، صمد ایرانی ، . نگاه و پژوهشی جدي می طلبند 
صمد جهانی و صمد هنرو ادب و اندیشه ،  بازتاب هاي متفاوت و در عین حال متصلی دارند 

ر سترگی کوهی حیران می مانی که همسایه ي دنیاست و که از هر چشم اندازي بنگري ، د
تازگی و طراوتی که در آثار  "به تعبیر علی اشرف درویشیان . دراآفتاب و ماه می درخشد 

تمام تالش ... صمد بهرنگی دیده می سود، بیانگر آزادي عمل و چند وجهی بودن آن است 
ش، صرف این شدکه نیکی سرشت اودر زندگی کوتاه اما پرثمرش و در نوشته هاي ساده ا

بشر، امکان بروز پیدا کندو پستی و سنگدلی، افزونطلبی و خودخواهی، از صحنه ي زندگی و 
آخرین اثراو ماهی سیاه کوچولوکه پس ازمرگش پخش شد، ... صفحه ي روزگار پاك شود 

رهاي ورد و همه ي معیاآو سرکوب شاه ، تحرك و هیجانی به وجود  در جزیره ي دیکتاتوري
ادبیات کودکان پیش ازخود را دگرگون کردو با روحی سرشارازانکار و عصیان ، خوانندگان 

این تأثیرگذاري معطوف به ایران نبود و  ".وحتی نویسندگان بساري را به دنبال خودکشید 
وقتی که ترجمه ي ماهی سیاه کوچولو در فرانسه با استقبال وسیعی مواجه شد یک معلم فلسفه 

در بخشی  پیشگفتاري براي چاپ بعدي آن نوشت که "LEURANCE -لورانس "به نام 
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چنین بود صمد، این اموزگار آذربایجانی که روستاها را شخم می " :ازآن چنین آمده است 
کرد تا همچنان خستگی ناپذیربذر امید بپاشد، زنگ بیدارباش را بکوید، و اثر قصه هاي 

در : ندگان هراس و دلبستگان به خواب هراسان شدند وچنین بود که افشان. وحشت را بزداید
کوشیدند . ارس غرق شد، ودرآن هنگام بیست ونه سال بیشتر نداشت ببه آ ، صمد1969اکنبر

اما این . ی زنندشمرگ کسی را که به خاطر شفق بامدادي می جنگید رنگ سیاه خون خودک
بگذار قاتالن . کس آشناست ه هاي مزدوران شب به گوش همه نافسا. فریب در کسی نگرفت 

مزدور او بدانند که اگر می پندارند از این رهگذر موج خروش افزون پیشروي ِ ماهی هاي 
اما می بینی مباشران قتل  و  "...کوچک قرمز را از حرکت بازداشته اندسخت بی بصیرمانده اند 

س بودوبه ظاهر عنصر نفوذي دربین چپ هاي محبو 57حداقل یکی از انهاکه بعداز انقالب 
ن که پته اش رو آب بریزد با ژست چپی از مملکت آافسري اخراج شده از ارتش ، از ترس 

خارج شد وهرگز دردادگاهی که او باید در آن به عنوان تنها شاهد ي که در لباس دوستی 
قلم بر  1370بود ، حرف بزند حاضرنشد و حتی وقیحانه در سال  اندهصمد را به قتلگاه کش

آبرویی براي خود بخرد و دستهاي    لودگی دستان اش گرفت که شاید از غربت غرب،خون آ
نه آنها که اهل کتاب باشند و  –آلوده اش را به تزویر و بهانه پاك نشان دهد غافل که مردم 

نه هما ن مردمی که صمد در میان آنها می زیست  پیش  –کارشان پزو ژست هاي روشنفکري 
ان و آل احمد و ساعدي برسد  شهادت اورا گواهی کرده بودند و اسد از آن که خبر  به تهر

کسانی که از آن وقت تاکنون در ده و کوه ، . ": بهرنگی این نکته را خیلی قشنگ می گوید 
سرمی دهند نه آن زمان آل احمد را می  "عمو صمد نیامد /صمدعمی گلمه دي  "سرود

از بان او بگویند صمد شهید شدو شهید نشده است  شناختند و نه مقاله اش را خوانده بودند که
مردمی ترین چهره ي "بیراه هم نیست که نویسنده و شاعر شهید خسرو گلسرخی اورا  ".

در شعري براي صمد بهرنگی چنین  "شیرکوبی کس "می نامد وشاعر کرد "ادبیات معاصر 
ید دم هاي فردا را به ما و شپ/ و پري دریایی شد / صمد پادر رکاب آب نهاد ... ":می گوید 

حتی محمد علی فرزانه هم که از چهره هاي  ". صمد جاودانه شد ! / آري/ نویدي جاودانه داد 
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نام آور فرهنگ و فولکلور آذربایجان بود و ارتباط بسار نزدیکی با حلقه ي یاران صمد در 

گی ، در تبریز داشت ، پیش از جالل آل احمد و یادداشت او در خصوص قتل صمد بهرن
ارس یک  ": نوشته اي که تاریخ اش به قبل از یادداشت آل احمد می رسد چنین نوشته بود 

ارس خون کرد، شهید یک .قربانی یک انسان بود ، انسانی از بهترین انسانها . قربانی گرفت 
هرچند جالل آل احمداجتماعی نویس  "...فرشته اي از میان فرشتگان افسانه ها. فرشته بود 

گی بود و دوستی نزدیکی نیز با صمد داشت اما بی شک فردي  سیاسی  بود وبا بازي هاي بزر
سیاست آشنا و حتی این امر نگذاشت که اوبه سلک قصه نویسان  مطرح در آیدو شعار، برقصه 

، بعضا هم از موضع ها و گفته هایش رو برگرداند و می .هاش سوار شد و نفس انها را گرفت 
ان مسلمان سنتی شد یک کمونیست دو آتشه و یک کمونیست استخوان دیدي که یک نوجو

خرد کرده اي چون او ، رفت حج و نماز گذارد و زیباترین سفرنامه اي را که تاکنون از سفر 
با نثري جاودانه  به رشته ي تحریر  "خسی در میقات  "حج نوشته شده  و مال اوست را با نام 

نگذ شته  می بینی که در نامه اي خصوصی به منصور اوجی در آورد و همین آدم  هنوز سالی 
روکرد و یک نوع سیاسی کاري محض بود منکر قتل صمد  1357که وي ان را بعد از سال 

توسط رژیم سلطه و استبداد می شود در صورتی که جالل بعداز  تاریخ آن نامه اش می آید و 
ه داغ صمد بد جوري به دلمان ماند باز به با بیان این ک "ارزیابی هاي شتابزده  "درچاپ کتاب 

بی شک که احمد شاملو در این مورد حرف . طور قطع از باورش به قتل صمد حرف می زند 
آخر را زده و با مقایسه ي مرگ صمد با شهادت منصور حالج قلم بطالنی بر همه ي ادعاها و 

اورا در شمار وارستگان بی حق این است که  ": گفتگوها یی می زند که با اغراض آلوده اند 
حتی اگر در گرماگرم جوانی به آب سرد ارس نمی رفت ، عمر نوح می کرد ، .مرگ بشماریم 

پذیرفتن زندگی سرشار از محرومیتی همچون زندگی صمد ...و به مرگ طبیعی در می گذشت 
ی پذیرفتن ریاضتی است که شهادت شهدائی چون منصور حالج در برابر آن به حالوت عروس

عمر و جوانی بی بازگشت را بی دریغ به کوه و صحراریختن و بار ... با دختر زیباي قارون 
تعهدي کمر شکن را بر شانه هاي ضعیف خویش کشیدن و با فریب و ریا افتادن و یک پا 
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چارق و یک پا گیوه ، کولی وار ، آواره کوه و صحرا شدن و به نان خشکی ساختن و 
، از کوره دهی به کوره دهی رفتن و زندگی را وقف تعلیم  خورجینی از کتاب بردوش،

و جدان بیدار یک فرهنگی تبعیدي شدن ، ) به قول جالل ( کودکان دیه هاي دور افتاده کردن 
 –تن دادن به شکنحه اي نیست که از زخم شمشیر و نیزه برداشتن و به خاك هالك افتادن 

مرگ صمد ، از دست رفتن ! تلخ تر است  بسی –حتی اگر به دفاع از حقانیت خویش باشد 
شهري است که ویران می شود، نه . مرگی که راستی ایجاد خأل می کند : موجودي یگانه است

چلچراغی است که در هم . فرو نشستن بامی ، باغی است که تاراج می شود، نه پرپر شدن گلی 
! ه از پادر افتادن مبارزيو سنگري است که تسلیم می شود، ن. می شکند ، نه فرومردن شمعی 

   ". صمد چهره ي حیرت انگیز تعهد بود 
احمد شاملو که در سفرش به تبریز از نزدیک با کیفیت و شرایط زندگی صمد آشنا بود و 
چندي نیز مهمان صمد بهرنگی در روستاهاي دو رافتاده اي بود که اودر آنجاها به کار معلمی 

و بیابان می گوید  و لورانس فرانسوي از شخم زدن  می پرداخت سخن از آوارگی او در کوه
روستاها توسط او براي بذرافشانی حقیقت  و اما آن مباشري که دستان آلوده اش هنوز او را به 
سکوت هم وا نمی دارد که شرکاي قتل همیشه نفراول در توجیه صحنه ها هستند در ادعایی 

صمد به عینک ته استکانی  ": ین می نویسد که نشان از جاي گرم و نرم او درزندگی داشته چن
در صورتی که به گواهی همه ي  ". خود ، هم شدیدا نیاز داشت و هم شدیدا از آن متنفربود

. یاران صمد شماره ي چشم او معمولی بود وحداکثر دوو بی عینک هم هیچ مشکلی نداشت 
و دیگري در کتاب و  یکی عمري درورزش و تمرین سپري کرده: یا مثال در جایی می گوید 

آن هم در فصلی که آب ارس در  "...ثانیه  روي آب بماند  10ونمی تواند بیش از ... کتابخانه 
برعکس این ادعا صمد شنا می دانسته و از قدرت . آن محدوده به سینه ي آدمی نیز نمی رسید

روزهایی که و توانمندي جسمی خوبی برخوردار بوده و حتی مفتون امینی در خاطرات اش از 
با صمد به شنا می رفتند سخن گفته و این که صمد حتی در آب هواي او را هم می داشت که 

و اگر کسی تنها یک سال نه که بیشتر از یک دهه که صمد با پاي . برایش مشکلی پیش نیاید 
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پیاده راهاي دور و دراز روستاها را می پیموده معلمی روستاها را می کرد می دانست که آن 
ادعا ها چه بی مقدار است و  یک معلم ، حتی اگر ناز پروزده بود چه زود از خامی در می آمد 

  . و بدنی ورزیده و مقاوم پیدا می کرد 
. صمد بهرنگی تاریخ تولد و مرگ ندارد  ": دکتر غالمحسین ساعدي درجایی می نویسد  

ر باور نکردنی است که مرگ او آنقد. براي او نمی شود شرح احوال و تراجم ترتیب داد 
یک . زندگیش یود و زندگیش آن چنان آمیخته با هیجان که بی شباهت به یک افسانه نبود 

و رضابراهنی در مقا له اي با عنوان اسطوره ".معلم بوداگرچه تبعیدي روستا ولی عاشق روستاها
ت می از این که صمد اسطوره ي ملیت ستمدیده ي خود شده اس "صمد و موضوع زبان "ي 

این اسطوره ، شدیدا و عمیقا ...  ": گوید و به ابعاد جهانی و بشري آثار او چنین اشاره می کند 
بر واقعیت حیات مردم آذربایجان استوار است ،و واقعیت هاي زندگی کلیه ي ملت ها و ملیت 
هاي ستمدیده ،از نظر ساخت ، الگوهاي معرفتی و بینش هاي هنري با یکدیگر قرابت هاي 

اسطوره صمد بهرنگی مرز زبان ها ، فرهنگ ، ایدئو لوژي هاي سیاسی ... ردید ناپذیري دارند ت
، دستگاههاي فکري و فلسفی و جهان بینی هاي قدیم و جدید را شکافته و مثل  اسب ها و 
کبوترهاي  افسانه محبت اش  که کوه و بیابان و جنگل و دریا ، و کلبه و کاخ نمی شناسند و 

یق بستن پل ها ي عاطفی به دنبال تسخیر قلب ها هستند، کودکان جهان ستم زده را تنهااز طر
صمد بهرنگی این واقعیت گراترین . غرق شورو شادمانی و امید واري به آینده کرده است 

   ".قصه گوي زمانه ي ما ، بی تردید پرشور و حال ترین افسانه محبت روزگار مانیز هست 
معاصر بودن نه به معنی هم عصر بودن با دهه ها . بودن صمد گفتم در ابتداي سخن از معاصر 

بدین مفهوم که او هم عصر همه ي ! یی که  کمابیش با عمر ما بعد و قرابت پیدا می کند نه 
انسانهایی خواهد بود که گفتار و پندار و کردار نیک را همذات انسان و هنر می پندارند و  

ها که آدمیان را قربانی آمال سودجویانه می کند را در بطن نفرت به کژي ها و سیاست زدگی 
  .خود می پرورانند

  90مرداد 
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  همسرایانی غبار آلود
  

  کندو کاوي در همگامی هاي ساعدي و بهرنگی
  

  و، همسرایان در افقهاي غبار آلوده می خوانند
  آوار صبح است اینکه می پاشد به روي بستر عشق

  د به جوي فصلدیوار بخت است اینکه می ریز
  سیل ارسبار است در دشت مغان ، آهوي زخمی کُش
....  
  با خوشه هاي اشک ازباغ خزان دوست می آییم 
  با زخم شیشه زیر پاهامان
  .و دلهامان 

  
  مفتون امینی

  
که هر کدام با ) ش. ه1314 -1364( و غالمحسین ساعدي ) ش. ه1347 -1318(صمدبهرنگی 

یر گذار ترین نویسندگان عصر خود و همچنـین از نـام آوران   سبک و سیاق ویژه ي خود از تأث
ادبیات داستانی ایران در جهان شناخته می شوند ، با چهـار سـال فاصـله ي سـنی هـر دو زاده ي      

یک اتفاق ساده باعـث دوسـتی و   . تبریز بودند و آشنایی شان نیز از زادگاهشان شروع شده بود 
غالمحسین ساعدي از نخسـتین  . تداوم داشت  "مد ص "همدلی عمیقی گشته بود و تا دم مرگ 

  :دیدارش با صمدبهرنگی چنین یاد می کند 
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مثـل هـزاران نفـر دیگـر     . صمد ، محصل دانشسرا ي مقدماتی بود و من اصال نمی شـناختمش  "
دیدم یک بچه ي جـوانی آمـد و لبـاس ژنـده     . من آنجا بودم . توي کتابخانه آمد با ترس و لرز.

او آمد . کتابفروشی معرفت بود . چرنیشفسکی را می خواهد  "چه باید کرد  "اي تنش است و 
من تعجب کردم که این بچـه  . و گفت که این را می خواهم و یارو گفت همچین کتابی نیست 

من یک مقداري از کتابهایم را قبل . بعد صدایش کردم ، ترسید . چه جوري می خواهد این را 
گفتم من دارم و با مـن  . صندوق و توي یک باغ چال کرده بودیم مرداد قایم کردم توي  28از 

  ".یعنی از وقتی محصل بود او را می شناختم تا دم مرگش. راه افتاد و آمد 
  : ، برادر صمد   از خالل خاطراتش در تداوم این آشنایی می گوید  "اسد بهرنگی  "
بیـا تـا    ": صمد به مـن گفـت    .یک روز با صمد در خیابان قدم می زدم ، فردي صدایش زد  "

 "آن وقـت کتـاب    ".این دکتـر سـاعدي اسـت     ": و بعد گفت  ". دوستی را به تو معرفی کنم 
این شخص دانشجوي بسیار فهمیده  ":صمد گفت . تازه چاپ شده بود "کاربافک ها در سنگر

و او نقش  اعتصابات دانشجویی بیشتر با ساعدي است... اي است و دارد دکترایش را می گیرد 
بعـدها کـه سـاعدي دکتـرایش را گرفـت دیگـر از صـمد دسـت         . ...زیادي در این مسائل دارد 

بعد که ساعدي رفت تهران ، هـر بـار صـمد آن    . برنداشت و همین طور صمد ، شیفته ي او شد 
ساعدي مطبی داشت در جنوب تهران کـه خانـه اش هـم    . جا می رفت بیشتر در خانه ي او بود 

  "...ساعدي ، صمد را بسیار دوست داشت .  همان جا بود
من اآلن فراوان نامه از صمد  "ساعدي قبل از مرگ نابهنگام اش در گفتگویی با اشاره به اینکه 

یـک مقـدار زیـادي از انهـا پـیش یکـی از دوسـتانم در        . بهرنگی دارم که حدو حسـاب نـدارد   
انه به علت عـدم انتشـار آن نامـه    ، از تنگاتنگی رفاقتی صحبت می کند که متأسف ".آمریکاست 

ها ، از محتواي آنها و اینکه تا چه حد از مسائل روشنفکري دهه ي چهل در آنها صحبت شـده  
  :بی اطالعیم اما یکی از نامه هاي صمد به ساعدي در دسترس است که ذکر می شود 

  دکتر عزیز "
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دلش می خواهد رویـت را  حال و روزت چطور است برادر ؟ آدم . سالم و سالم و بازهم سالم 
همه را متأسف  "پیس  "رد شدن ... دوسه دفعه در خواب دیده امت . ببیند و صدایت را بشنود 

بعد ، کار چاپ یکی از . احتمال دارد به تهران آمدنی بشوم و رویت را از نزدیک ببینم ... کرد 
تظـر جلـد و صـحافی    تمام شده و من "اولدوزو عروسک سخنگو  "قصه هاي کودکانه ام به نام 

  . به پدر ومادر و ناهید و علی سالم ... هسنم تا چند تایی برایت بفرستم 
  "صمد 

دکتر علی اکبر ساعدي در خصوص رفاقت برادرش غالمحسین با بهرنگی  و همچنین دو سـتی  
خود و خاطراتش با صمد بهرنگی  نوشـته ي کوتـاهی دارد کـه در کنـدو کـاو هـاي مـرتبط بـا         

  :، ارزشی ارجمند دارد  ساعدي و صمد
من دانشجوي دانشگاه پزشکی . با زنده نام صمد بهرنگی توسط برادرم غالمحسین آشنا شدم  "

تهـران بــودم و غالمحسـین پزشــکی تبریـزو هــردو گرفتـار درس و مشــق از مهـر مــاه تـا اوایــل       
ي دست مـی داد  فقط دوسه ماه تعطیلی تابستان را که پیش خانواده به تبریز می رفتم دیدار...تیر

و شب وروز باهم بودیم و با دوستان تبریزي که بعد صمد و بهروز دهقانی و کاظم سـعادتی بـه   
آنها افزوده شد و چنان صمیمیتی بین ماها پیـدا شـد کـه بـدون اسـتثنا هـر روز همـدیگر را مـی         

ه ي غالمحسـین  بعـد از پایـان دانشـکد    . دوستی و همدلی برقرار بود . سال ها گذشت . دیدیم 
مـن داشـتم دوره ي تخصصـی    . پزشکی به تهـران آمـد و رفـت سـربازي و و شـد سـرباز صـفر       

جراحی را می گذراندم و مطب دلگشا را به اتفاق غالمحسین دایر کرده بودیم که هم منزلمـان  
صمد و بهروز دهقانی هر وقت فرصتی دست می داد می آمد نـد  .  بود و هم مطب شبانه روزي

بخصوص اواسط دهه ي چهل که چند نمایشـنامه ي غالمحسـین   . ه می شد تهران و دیداري تاز
    "....روي صحنه بود که صمد هر طور بود براي دیدن نمایش از تبریز خود را می رساند 

ناهید ساعدي خواهر غالمحسین نیز در مورد خاطرات خـود از بـرادرش و صـمد بهرنگـی مـی      
  :افزاید 
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یه روز طفلک این صمد بهرنگـی  . ي کاراش ناگهانی بود غالمحسین فوتش هم مثل همه ...  "

پاشین بریم بیـرون   ":همین که نشستند غالمحسین گفت . با بهروز دهقانی آمده بوده خانه ي ما 
میخوام بگم همه . رفتیم بازار براي من کفش خرید . مارا برداشت برد این ور اون ور گشتیم  ".

لیسـیم خـوب نبـود و اشـکال زیـادي داشـتم بـه صـمد         بعد مـن کـه انگ  . ي کاراش ناگهانی بود
  "...بهرنگی که خیلی پسر نازي بود گفت کمکم کرد 

، منتقد ادبی و روزنامه نگار نام آشنا با گریزي به دوران دانشجویی اش کـه   "فرج سرکوهی  "
در تبریز بود و با صمد بهرنگی هم آشنایی داشت از صمد و همچنین نزدیکی هاي صمیمانه ي 

  :عدي باصمد ، نکات قابل تأ ملی را بیان کرده که می خوانیم سا
بـود نـه آرام کـه بـه     ) صـمد  ( در آن محفل ادبی و فرهنگـی و سیاسـی کـه زیـر فـروغ او      ...  "

ضرورت زمانه باشتاب و زود هنگام قد می کشیدیم و در نمی یافتیم که چطور ما ، در پیش دو 
که ادبیات کودکان ایران با صمد که معلم و رهبر مـا   چشم جوان ما ، نه فقط فلسفه ي سیاسی ،

شاید از آن رو که به صمد نزدیـک تـر بـود ،     "ساعدي  ". بود ، به دورانی جدید پاي می نهد 
  ". ..تحول را بو کشیده بود 

بـود و همچنـین روابـط محکـم      "سـاعدي   "که از دوستان خیلی نزدیـک   "جالل آل احمد  "
شت از ریشه هاي این آشنایی کـه بـی ارتبـاط بازنـدگی غالمحسـین      عاطفی با صمد بهرنگی دا

ساعدي هم نیست مطالبی دارد که شاید در شناخت ما از این دو بزرگ ادبیـات ایرانـی ، یـاري    
  :بیشتري برساند 

و آن وقـت  ...یعنی ناله ي همـدردش را  . شناختم  "کندو کاو در مسائل تربیتی  "صمد را با ... 
 –صـمد بـود   . ، بـا سـاعدي   46اردیبهشت . و بعد رفتیم تبریز... قصه هایش  دنبالش کردم ، در

(  "طرح تبریز  "آن گپ ها که کشید به ... کاظم بود و  –آن آن یکی بهروز بود  –بهروز بود 
محرك اصلی آن طرح یکی صمد ... که ساعدي و من در برگشتن کامل کردیم ) مونوگرافی 

   "...بود و یکی ساعدي 
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 "ارزیابی شـتابزده   "جالل آل احمد ازیک سفر دیگري که به تبریز داشت در کتاب  در ضمن
  :چنین یاد می کند 

سخنرانی جالل آل احمـد در دانشـگاه تبریـز بـا حضـور غالمحسـین سـاعدي ،        ( متن گفتگو  "
که داغش بـدجوري بـه   ( روي نوار ضبط شد و بعد به همت صمد بهرنگی ) یداهللا مفتون امینی 

نیمـا تمـام    "هسـت شـب    "روي کاغذ آمد و یادم است که مجلس را با شعر ... و ) ماند دلمان 
  "..فارسی اش را من خواندم و ترجمه ترکی اش را صمد بهرنگی که هزار افسوس . کردیم 

را کـه مـی توانـد     "و صـمد بهرنگـی    "سـاعدي  "بـا   "جالل آل احمد  "دوستی و پیوند عمیق 
انات پیشرو روشنفکري در دهه ي چهل ، نـور و روشـنی بتابانـد را    تاحدي به تاریکخانه ي جری

  :از زبان جالل آل احمد همچنان می شنویم 
  روز خاکسپاري جهان پهلوان غالمرضا تختی/  46مرداد " 

فقیر و کارگر ! افتادیم وسط جماعتی و چه جماعتی ...رفتیم ابن بابویه ) صمد ( با ساعدي و او 
  ... و توك بازاري و اداري و همه جوان و  و مردم توي کوچه و تک

  "جماعت را چقدر دید می زنید ؟ ": پرسیدم 
  ".هشتاد هزار نفر، صد هزار نفر ": اولی گفت 

  ".برو بابا آمار باشد براي علما  ":دومی گفت 
  ".باز مرده پرستی شایع شده  ":جوان اولی گفت 

  ".شایع بوده از قدیم و ندیم ها  ": گفتم 
  .چه عیب دارد ؟ باز هم خوب است  ":ي گفت ساعد 

  ".آخر زنده پرستی که ممنوع است : صمد گفت 
  :در ادامه این رفاقت ها و همدلی ها جالل آل احمد می گوید 

از آن صداها کـه فقـط بـه    . با صدایی گرفته . سالم و احوالپرسی. تلفنی . خبر را ساعدي داد  "
شـنیدم   "عرق  "که  "!صمد افتاده تو ارس ":می شود و بعد دم انسی یا پاي چایی و یا گپی باز 

آخر به این یکی بیشتر عادت داریـم کـه فالنـی افتـاده     . غیر مترقب بود . از بس صدا گرفته بود 
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و .  و فالن دیگري توي چاه ویل مزدوري... فالن دیگري افتاده به دامن دستگاه . توي هرویین 

نه یک ... یک کولی ... استخوان سخت تر از اینها بود ! نبود ولی این کاره . حاال هم این صمد 
و همـین را گفـتم در   ! نه عرق نبایـد بتوانـد او را از پـا بینـدازد     ... عاشق به معنی آذربایجانی اش

کـه یـخ   ... که ساعدي در آمد که نعشش  را سه روز بعد از آب گرفتـه انـد   ... جواب ساعدي 
  ". کردم و نشستم 

  :در مورد تأثیرات دوستی بین ساعدي و صمد می گوید اسد بهرنگی  
فروغ فرخـزاد کـه  بـا او از     "مثال . صمد پایش که به تهران رسید ، با خیلی ها ارتباط گرفت  "

فروغ مـی  ... و  "سیروس طاهباز  "و  "یا جالل آل احمد ، رضا سید حسینی . نزدیک آشنا بود
خانه سـیاه   "بخاطر کارگردانی فیلم ( ام خانه ي تبریزدانید یک ماه به تبریز آمد براي دیدن جذ

و بعـد هـا آن قـدر    ...صمد هم اغلب وقتی فروغ آن جا بود به جذام خانه می رفت و ) .  "است 
احمـد شـاملو حتـی یـک     .... تحت تأثیرش قرار گرفت که شعرهایش را به ترکی ترجمه کـرد  

  ".ماند ) دهقانی ( وز ماهی آمد تبریز و و در دهات آذر شهر با صمد و بهر
و نیز  "عزادارن بیل  "پیش از آن که یادداشت کوتاهی از صمد بهرنگی را در خصوص کتاب 

  :پنج نمایشنامه ي ساعدي نقل کنم به نوشته اي از ساعدي می پردازم در مورد صمد  "
. یـک زمـان   صمد به تداوم مبارزه بیشتر ایمان داشت تا به مبارزه ي لحظه اي یا در برشی از   "

دقیقا به این معنی که صمد حرکت تاریخی و یا نقـش تـاریخی هـر جنـبش و یـا هـر انسـانی را        
  "... مهمتر می دانست تا حرکت یا نقش تقویمی هر جنبش یا هر انسانی را 

،  "...چناري که به توفان سر خم نکرد ، به تبـري شکسـت    "و روزي که به قول بهروز دهقانی 
  ".شاهکار او زندگی اش بود  ": فقط یک جمله گفت  "مد ص "ساعدي در رثاي 

  :و حاال برگردیم به صمد که در مورد ساعدي چنین گفته است 
غالمحسین ساعدي اگر چه پایتخت نشین است ، اما هنوز بوي و خوي شهرستانیش را حفـظ   "

داسـتانهایش  کوه از نمایشـنامه هـا و    "ساواالن  "کرده است و هنوز آن عطر خنک  دامنه هاي 
. پژوهنـده اسـت   . همیشه با آنهـا اسـت   . او این حسن را دارد که از مردم نمی گریزد . می آید 
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اسـت و روز دیگـر صـدایش از جزایـر خلـیج فـارس و بنـد         "ایلخچی  "یک روز می بینی در 
همین گشت و گذارها و نشست و برخاست با مردم است کـه ذهـن   . می آید  "خیاو  "رلنگه و 

 "بـه نظـر مـن مـردم عـادي باسـواد چیـز کمـی از         ... غنا و نوشته هایش را تنوع می بخشد او را 
گاهی قصه ها به سمبولیسم گرایش پیـدا مـی کنـد و فهـم انهـا      . دریافت میکنند  "عزاداران بیل 

یا بهتر بگویم که دید و برداشت نویسنده بعضی وقتها خیلی خصوصی و پیش . مشکل می شود 
قصه اول و قضیه ي کالسـکه و شـمع سـبز و    . ( اننده قصد او را در نمی یابد خود می شود و خو

  ) موشها 
من نمی دانم که اگر مردم عادي باسواد از قصد نویسنده آگاه نشوند یا به سختی آگـاه شـوند ،   

 "هنر براي اجتمـاع   "اما همین قدر می دانم که اگر معتقد به . براي نویسنده حسن است یا عیب
قبول کنیم که قسمت بزرگ اجتماع را مردم عادي تشکیل می دهند نمی تـوان آنهـا را   باشیم و 

از انقـالب   "پـنج نمایشـنامه    "در ( بـه گذشـته    "ساعدي  "نگریستن پر اندوه ...نا دیده گرفت 
، عنصرهاي جدانشدنی دیگري هم به همراه دارد مثل خشمی مبارزه جوي و امیدي )مشروطیت

نانشـان    "او هر لحظه در پی کشف و نمودن پستی انسانهایی اسـت کـه   . ..سرسخت و واقع بین 
    ". به دست می آید  "به قیمت ریختن خون دیگران 

– "غالمحسـین فرنـود    "اما کالم آخر در مورد ساعدي و بهرنگی را می سپاریم بـه عهـده ي    

  :ا سخن می گویدکه خیلی ظریف از هردوي آنه –نویسنده و روزنامه نگارفرهیخته ي تبریزي 
انگیـزه و شخصـیت واقعـی    . مخصوصا بـراي بهرنگـی   . ساعدي براي همه ي ما مثل پدر بود  "

سـاعدي  . باید در شخصیت ساعدي جشـتجو کـرد   ) که ناتمام و بیان نشده باقی ماند ( صمد را 
همـه چیـز را مثـل یـک صـندوقچه ي راز در      . اگر قوت و ضعفی داشت براي صمد می گفت 

طرف مشورت او ساعدي بود ... البته ارتباط مریدي و مرادي نبود ،. ...می گذاشت  اختیارصمد
چـاپ مـاهی سـیاه    . از طریق ساعدي براي چاپ  انجام شد "سیروس طاهباز  "حتی ارتباط با . 

مشورت با ساعدي ، صمد را راضی کرد کـه کتـابش را بـه کـانون پـرورش فکـري       . کوچولو 
   "...کودکان و نوجوانان بدهد 
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نمی دانم چرا پیش از آن که نقطه ي پایانی بر این کنکاش ناتمام بگذارم همچون آغازآن ، یاد 

  :شعري از مفتون امینی می افتم 
  خواب یک بازي نویس دوست،...

  .زیر پرچم و گل هاي داوودي
  –. کاشکی کابوس بود این ، یا که بازي بود -

  .سینه ام را آذرخشی سرد می انباشت 
  قهوه در کنج لبم ،طعم تلخ 

  .با قطره هاي شور ، می آمیخت 
  ".زندگی بازي است  ":لحظه اي با خویش گفتم 

  و در آن یک لحظه ، من ،
  دوست را پاك "بازي نویس  "تنها خدا را دیدم و 

  .ازتمام صحنه ها بیرون 
  
  
  
  

  :منابع 
  1379. اب و فرهنگکت. تهران . علی اشرف درویشیان / گرد اوري / یادمان صمد بهرنگی  -1
چـاپ  . علیرضا سیف الدینی : به کوشش ) / نقد آثار غالمحسین ساعدي ( بختک نگار قوم -2

  تهران. نشر اشاره . 1378اول 
  ، تهران 1378نشر آتیه ، / جواد مجابی / شناخت نامه غالمحسین ساعدي  -3
ان باژن نشر روزنگار کیو: به کوشش / صمد بهرنگی ( 2تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران  -4

  ، تهران1383، چاپ اول 
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، انتشارات بهرنگـی  1376چاپ دوم ، /اسد بهرنگی : گرد آورنده / نامه هاي صمد بهرنگی  -5
  ، تبریز

گـوهر  (ویـژه نامـه غالمحسـین سـاعدي      ) /  1388فـروردین  –شـماره اول  ( ماهنامه مـارال   -6
  ی نسخه الکترونیک/ علیرضا ذیحق : به کوشش )/ مراد
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  کندو کاوي درهمگامی هاي بهرنگی و فروغ فرخزاد

  

  این قصه ایست که خلق ها می سرایند

  اگر یکی از صدا بیفتد، دیگري به صدا در می آید

  .قصه گو باز می ماند، و قصه دوام می یابد

  علیرضا نابدل                                                        

و فروغ فرخزاد بـه عنـوان تـأثیر گـذارترین چهـره هـا در تـاریخ ادبیـات ایـران ،           صمد بهرنگی

مردگانِ جوانی اند که با آثار خالقه و کسوت برنایی شان به رازي  ازجاودانگی دسـت یافتـه و   

خورشیدي بـوده ، پـنج سـال از صـمد      1313فروغ فرخزاد که متولد .  همچنان جوان مانده اند 

به آبهاي ارس پیوست ، نزدیک دوسال از  1374وقتی صمد در شهریور  بهرنگی بزرگتربوده و

  .  وداع فروغ و حادثه ي مرگ اش می گذشت 

صمد بهرنگی و فـروغ فرخـزاد بـه واسـطه ي دوسـتان مشترکشـان از جملـه سـیروس طاهبـاز و          

طـوري کـه   . آزاد با هم آشنا شـده  و بـین آنهـا صـمیمیت و دوسـتی زیـادي بـود        . ساعدي و م
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. نگی ، نخستین مترجمی در جهان بوده که اشعار فروغ را به یک زبـان دیگـر ترجمـه کـرد    بهر

است که صمد بهرنگـی آنهـا را بـه زبـان     )م 1943( 1342تاریخ ترجمه ي این شعرها مربوط به 

بعـد هـا بـود کـه جـوهره ي       . ترکی آذربایجانی برگرداند و فروغ هم از آن ترجمه ها مطلع بود

در زبان هاي دیگر نیز کشف شد و خصوصا این روندبا ترجمه ي شـعرهاي  شعر فروغ فرخزاد 

  .م بوده  شدت بیشتري یافت 1968وي به انگلیسی که آغازآن از سال 

  :غالمحسین ساعدي در مورد ترجمه هاي صمد بهرنگی از شعر امروز فارسی چنین می گوید 

قـدرت تســلطش بــه زبــان  . او یکـی از آشــنایان بســیار نزدیــک ادبیـات معاصــر فارســی بــود    "

آذربایجانی آن چنان بود که مشکل ترین کارهاي نیمایوشـیج ، احمـد شـاملو ، اخـوان ثالـث ،      

آزاد را بـه زبـن مـادریش برگردانـد و در انتخـاب کلمـات آن چنـان وزن و        . فروغ فرخـزاد ، م 

  ". موزیک کلمات را راعایت کرده است که اعجاب آور است 

سـاعدي، در ایـن مـورد     هـاي  هم بـا تأییـد دیـدگاه    "عمران صالحی  "شاعر و طنزپرداز نامی 

  :دارد  باوري مشابه

در مجموعه اي که از ترجمه هاي بهرنگ چاپ شـده ، شـعرهایی   .و به راستی چنین است ...  "

. هم نام برده اسـت   "آزاد  "از نیما ، فروغ، شاملو و اخوان آمده، در حالی که دکتر ساعدي از 

در . همه ي ترجمه هاي بهرنگ از شعر امـروز فارسـی بـه چـاپ مـی رسـید        چه خوب می شد

هدیـه ، آن  ( ، دو شعر از فـروغ  ) هست شب( مجموعه اي که چاپ شده یک شعر از نیما امده 
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زمسـتان  ( و یک شـعر از اخـوان   ) دوست دارم تو را ، سه شبانه ( ، چهار شعر از شاملو ) روزها 

ترجمه . ده و حس زیبایی شناسی فوق العاده اي داشته است بهرنگ خیلی حواسش جمع بو)... 

هاي بهرنگ از شعر امروز فارسی ، همچنـان تـرو تـازه اسـت و همچنـان ارزش خـود را حفـظ        

در ترجمه هاي بهرنگ انچه مهم است یکی انتخاب شعرهاسـت کـه نشـانگر دیـد نـو و      . کرده 

میشه بین شعر و نظـم تفـاوت قائـل    بهرنگ ه. شناخت بهرنگ از شعر به معنی دقیق کلمه است 

شده و حساب شعر را از شعار جدا دانسته است ّ آن هم در زمـانی کـه ایـن دو مقولـه را بـا هـم       

در ترجمه هاي بهرنگ که اصال بوي ترجمـه  . یکی هم انتقال حس است . اشتباه می گرفته اند 

  ".نمی دهد ، حال و هواي شعر اصلی کامال به خواننده منتقل می شود 

ترجمه ي شعرهاي فروغ تو سـط صـمد بهرنگـی و اشـاره ي      کم و کیف آشنایی ودر گذر از 

) 1340(  "خانه سیاه است  "بیشتر به همگامی هاي آن دو  ، اشاره اي هم  به ساخت فیلم مستند

توسط فروغ باید نمود که وي درجریان سفرهایش به تبریز براي تهیه ي این فیلم ، مهمان صمد 

پژوهشگر ، نویسـنده و دوسـت صـمیمی    ( شد که در این رابطه ، غالمحسین فرنود  بهرنگی می

بـه آذربایجـان   ... احمد شاملو  ":در گفتگویی با علی اشرف درویشیان چنین می گوید ) صمد 

فروغ فرخزاد هم به تبریز آمده بود . میهمان صمد بود . آمد و در یکی از دهات پیش صمد بود 

برخـی از شـعرهاي آن دو   . صمد به فروغ و شاملو عالقه ي زیادي داشت . و میهمان صمد بود 

   "... را به ترکی ترجمه کرده است 
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خانـه   "، به عنوان برادر بزرگ صمد در خاطره هایش که در آن صریحا به فـیلم   اسد بهرنگی 

ط ارتبـا  هـا صمد پایش کـه بـه تهـران رسـید، بـا خیلـی      ": نیز اشاره شده می نویسد "سیاه است 

رضـا سـید   "، "جالل آل احمد"یا . آشنا بود با او از نزدیک  که "فروغ فرخزاد" "مثال. گرفت

یک ماه به تبریز آمد براي دیدن جـذام خانـه   دانیدفروغ می... و  "سیروس طاهباز" و "حسینی

اغلب وقتـی فـروغ آن جـا بـود      صمد هم). "خانه سیاه است"بخاطر کارگردانی فیلم (تبریز  ي

تحـت تـأثیرش قـرار گرفـت کـه شـعرهایش را بـه         قـدر و بعدها آن... و  رفتخانه می به جذام

آذرشهر بـا صـمد    و در دهات  حتی یک ماهی آمد تبریز "احمد شاملو"... کرد ترکی ترجمه

  ".ماند) دهقانی(و بهروز 

 اما آنچه در همگامی هاي این دو اسطوره ي  عاصی در حوزه ي فرهنگ و هنر و نزدیکی  هـا 

.  نهـا در میـان جـذامیان اسـت     آروح و اندیشه ي آن ها  جالـب تـر اسـت ، زیسـتن هـردوي       ي

زیبـاترین وجـوه ایـن  پیوسـتگی هـاي فکـري و       وجود گزارشی مفصل از صمد بهرنگی  شاید 

خانـه سـیاه    "بهرنگی چهار سال بعـد از سـاخت فـیلم    . عاطفی را بارزتراز هر چیزي نشان دهد 

از جـذام خانـه بابابـاغی ، نوشـته اي گزارشـگونه و مسـتند        "قصه ي غصه ها  "با عنوان  "است 

 26بـه طـور پیوسـته از شـماره      داردکه این گزارش براي روزنامه کیهان تهیـه شـده و چـاپ آن   

اردیبهشـت   16روزنامه کیهان شروع می شـود و در شـماره   ) 6510شماره ( 1344فروردین ماه 
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در بخش هایی از این گزارش صمد بهرنگی می گوید .  پایان می یابد) 6517شماره ( 1344ماه 

:  

  : از دکتر مبین در مورد جذامیان آسایشگاه می پرسم ...  "

که این آسایشگاه تأسـیس گردیـد تعـداد بیمـاران خیلـی کـم بـود و         1312در سال " -

بسیار اسفناك ، در آن زمـان آنهـا   ) اگر به شیوه آنان بشود درمان گفت ( طرزدرمان 

 "....را در محیط محصوري محبوس کرده بودند 

دلـم مـی   . قلـبم تنگـی مـی کنـد     . هوا گرفته و سنگین است ، به سختی نفـس مـی کشـم     

دلم مـی خواهـد مـن هـم مثـل      . خودم بقبوالنم که این حالت من از ترس نیست  خواهد به

به آنها نزدیـک  ... دکتر مبین قبول کنم که جذام هم مرضی همانند دیگر بیماري ها است 

. به حرفهایشان گوش می کنم ، از حال هم می پرسند . دلم دیگر شور نمی زند . می شوم 

درد هایشـان را نمـی گوینـد    . ار خود آگاه می کننـد  با خنده و صمیمیت همدیگر را از ک

مثـل ایـن کـه در ایـن جـا معنـی هرکلمـه        .. ولی شادي هایشان را با هم قسمت مـی کننـد   

بـه انسـان هـا و    .... دوست داشتن است و من در چشمشان جز صـداقت چیـزي نمـی بیـنم     

ی با صـداي زنـگ   در این هنگام سالم. به انسان ها و احساسشان . تقدیرشان فکر می کنم 

وار مردانه مرا متوجه می کند که در میان جذامیان هسـتم و خانـه اي کـه دورادور ش بـاغ     

دستهایش را بـاال آورد و بـا سـرعت    . وقتی ما را دید خجالت کشید .... گسترده اي است 
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آقـا فقـط بـه    : آهسـته گفـت   ... قسمت هایی از صورتش را که جذام خط زده بود گرفت 

مثل این که چشمه ي چشمم خشکیده بود و گرنه از این حـرف و  .... کنید مان نگاه مچش

روز برمی گردیم تا زنـدگی   8ما پس از ... از این درد، دلم می ترکید و خون می ریخت 

حتـی خـداحافظی هـم نمـی     . خود را در میان آنها که حتی دوستشان نـداریم ادامـه دهـیم    

مگر نه ایـن کـه وداع بـه    . و ما را رها نمی کنندچون خاطره آنها همراه ما می آیند . کنیم 

   ".زندگی با آنها کینه داشت ، اما آنها به زندگی لبخند می زدند .. . هنگام جدایی است ؟

بی مناسبت نیست  در این فرصت از تأثیر ترجمه هایی که صمد از شعر فروغ  کـرده بـود   

.  آن هـا نگـاهی داشـت    نفـوذ  حـوزه ي در بین جوانان ترك زبان  نیزسخنی گفته شودو به 

مـی    منِ حقیقـی ِنویسـنده   واقعاز زبان راوي که در  "آن الین  "مرتضی نگاهی در رمان 

  :باشد چنین آورده است 

من و مجید تازه شروع کرده بـودیم بـه شـعر گفـتن و ازجهـان ارونقـی کرمـانی و امیـر          "

در وقـت تـنفس   ... عشیري پرت شده بـودیم بـه جهـان ماکسـیم گـورگی و جـک لنـدن        

کتابخانه مدرسه ما هـیچ کـدام از   . فهمیدیم که فروغ فرخزاد در تصادفی کشته شده است 

اما ما از طریق فردوسی و نگین می دانستیم که فروغ کیسـت  . کتاب هاي فروغ را نداشت 

آقاي نورتاب روي فـرش روزنامـه   .... مرگ فروغ ما را به آقاي نورتاب نزدیک تر کرد . 

و یک بطري عرق کشمش مراغه زمین زد و چند پر کالباس و خیارشور و ما  اي پهن کرد
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آقـاي نورتـاب طـوري از فـروغ     . بیرون سـرد بـود و یـخ زده   ... شروع کردیم به نوشانوش

آنگـاه صـحبت را کشـاند بـه     . صحبت می کرد که انگار او را سالیان درازي می شـناخت  

فـروغ آن  .... ي بهرنگی برایمـان خوانـد   فروغ را با ترجمه  "هدیه  "صمد بهرنگی و شعر 

   "...تولدي دیگر. شب بود که براي ما متولد شد 

اصـلی   اشاره به عنـاوین  پیش از آن که ترجمه هاي بهرنگی از شعرهاي فروغ را همراه با  

آنها شاهد باشیم به این کالم ارجمند و اندیشیده شده ي رضا براهنی اشاره مـی کـنم  کـه    

آن  واقعیت گرا ترین قصه گوي زمانه ي مـا ، بـی تردیـد ،     ": قد است در مورد صمد معت

و بـه راسـتی هـم ،  چنـین      "روزگار ما نیز هسـت   "افسانه ي محبت  "پرشور وحال ترین 

رهروان زیادي داشـته و آثـار    به عنوان یک پیشگام ، فرهنگی وي مجاهدتهاي.بوده است 

ربایجانی را، با پیوندي محکم و اسـتوار درهـم   او پلی بوده که  ادبیات پویاي فارسی  و آذ

میزي آمثل ورد محبتی که در افسانه ها می آید و اخوت و همزیستی مهر . گره زده است 

 "تالشـهاي چشـمگیر  وي در ایـن رابطـه  کـه بـا چـاپ داسـتان         .  در دلها رقم می خورد 

د ، ارتباط معنـوي  به سردبیري  احمد شاملو آغاز ش 1340در کتاب هفته ي سال  "تلخون 

آگـاه   پیروانو ادبی این دو زبان را با یکدیگر محکم تر ساخت  و هر چه زمان گذشت ، 

 ادبیپیشرو  مبادالت فرهنگی وطوري که در بین این دوزبان پرمخاطب ، . و بیشتري یافت

بــراي مثــال اقبــالی کــه  .  یافــت از طریــق ترجمــه و تــألیف ، گسترشــی ژرف و فزاینــده  
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محمــد ســعید  "از "تبریزمــه آلــود  " هــاي فارســی زبــان بــه ترجمــه ي رمــان خواننـدگان 

 نشـان  مـی دهنـد     اند آذربایجانی  که نویسندگان از جالل برگشاد "بابک  "و  "اردوبادي

همه مدیون تالشهاي بهرنگی است که با همه ي عشـق اش بـه زبـان مـادري، بـه      بی شک 

بـین زبـان هـاي      هاي دوسـتی  باعث این پلعنوان یک چهره ي ادبی و تأثیرگذار، بانی و 

کاري که پیش از وي کسی به ضرورت آن توجـه نداشـت و   .  بوده استفارسی و ترکی 

همراهـان  ، طرفداران و  همدیگر ایرانی  ملیت هايصمد پاشید و بین  بی شک، بذر آن را

       .یافت  بی شماري

     

  : "د بهرنگی صم "نمونه اي ازشعرهاي فروغ فرخزاد با ترجمه ي  

  تؤحفه

  من گئجه نین نهایتین دن سؤیله ییرم

  من قارانلیغین نهایتین دن

  و گئجه نین نهایتین دن سؤیله ییرم 

  منیم اوچون چیراق گتیر ، اي مهربان ، بیزه گل سن 

  وبیر پوتوشقا کیاوندان

  .*خوشبخت کوچه نین قاالبالیغینا باخام 
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_________ 

   "تولدي دیگر "موعه ي هدیه از مج "ترجمه ي شعر * 

  

  او گونلر

  گئتدي او گونلر

  اویاخشی گونلر

  او ساغالم گونلر

  او پیلک لی گؤیلر

  او گیالسلی بوداقالر

  اسیندا بیري بیرینه دایانمیش ائو لرلداو یاشیل سارماشیقالر دا

  اویناقجیل بردووانالرین دامالري

  .اقاقیا عطرین دن گیجلمیش کوچه لر

  او گونلر گئتدیلر 

  او گونلر کیر پیک لریم آراسین دان

  ماهنی الریم قایناردي ، هاوا ایلن دولو کؤپوك لر تک

  گؤزوم هرنه یین اوستونه زویه ردي
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  نوتزه سود تکین ایچردي او

  دئیه سن کی ببک لریم آراسین دا

  سئوینجین قرار سیز دوشانی وارایدي  

  لهسحر چاغالري قوجا گونش 

  ئدردي نابلد آختاریش چؤل لرینه گ

  .گئجه لر قارانلیق مئشه یه جوماردي 

  او گونلر گئتدیلر

  او ساکیت و قارلی گونلر کی

  ایستی اوتاق دا شیشه دالین دان 

  .گؤز تیکردیم ائشی یه هر آن

  تمیزجه قاریم یوموشاق تیفتیک تک

  آستا یاغاردي 

  تاختا نردوانا

  دوام سیز شریته

  قوجا شام اغاجالري ساچالرینا

  دوشو نه ردیم من ، آه صاباحی ایسه



 علريضا ذحيق/صمدهبرنگي ،بي مرگِ غبارآلود:كتاب ماه ٢٨

 
  صاباح

  ...زویولداق آغ بیر حجم 

  اوگونلر گئتدیلر

  او گونلر، گونش ده چورویه ن اوتالر تک

  چورودولر نش دنگو

  اقاقیا عطرین دن گیجلمیش کوچه لر ایتدیلر

  گئدر گلمز خییاوانالرین ایزدحامین دا

  شمدانی یارپاغی ایله نو صوراتی

  بویایان او قیز، آه 

  لقیز بیرآرواددیرایندي یا

  . * ایندي یالقیز بیرآرواددیر

_______________  
  "تولدي دیگر "ي فروغ فرخزاد از مجموعه ي  "آن روزها  "ترجمه ي شعر * 

____________________________________________  
  :منابع 
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صمد : ، انتخاب و ترجمه ) هست شب ، آري شب(  "گئجه دیر ، باخ گئجه دیر " -1

  تبریز ، نشر بهرنگی – 1379گی ، چاپ اول بهرن

 تبریز، نشر بهرنگی -1378برادرم صمد بهرنگی ، اسد بهرنگی ، چاپ اول  -2

تهران ، انتشارات  – 1379یادمان صمد بهرنگی ، علی اشرف درویشیان ، چاپ اول  -3

  کتاب و فرهنگ
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  سخنی چند در مورد صمد بهرنگی و افسانه هاي آذربایجان

  گياسد بھرن
  

  علیرضا ذیحق: ترجمھ 
  

صمد بهرنگی عالقه ي خاصی به افسانه هـاي آذربایجـان داشـت و در هرمـوقعیتی از مسـافرت      

گرفته تا مصاحبت اش با روستائیان وجمع دوستان و فامیل ، تالش بر این داشت که این خزینـه  

  .ي پنهان را از مکنون دلها و سینه ها بیرون بکشد 

بود به شنیدن چنین قصه هایی از زبان پـدر ومـادرش سـخت عالقـه     از زمانی که صمد کودك 

حتی در دوره ي دبستان، سرکالس درس و ساعات ورزش کـه معلـم هـا غیبـت     . نشان می داد 

طـوري کـه   . می کردند ، او براي همکالسی هایش  بازبانی شیرین و کودکانه قصه مـی گفـت   

مـی شـود گفـت    . داده بودند  "ناغیلچی  " بچه هاي مدرسه به او لقب قصه گو یا به زبان ترکی

که صمد با این افسانه ها بزرگ شده بود و وقتی به کسوت آموزگاري در آمد ، از هر فرصـتی  

او از شـاگردان اش مـی خواسـت کـه     . براي گـرد آوري و مکتـوب نمـودن آنهـا تـالش کـرد       

هـم خـودش   هرکس قصه اي بلد است براي همکالسی هایش تعریـف بکنـد و تـو ایـن مواقـع      

اولین قصه را می گفت تا آنان نیز سرِ شوق آمده و بـراي نقـل قصـه هـایی کـه بلدنـد خجالـت        
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زمانی هم که موفق شد افسا نه هاي آذربایجان را جمع آوري کند در چاپ و نشر آنها . نکشند 

نیت نخست اش آن بود که این قصه هارا به زبان اصلی منتشـر کنـد و   . هیچتعلل و معطلی نکرد 

ما از آنجا که رژیم قوم سـتیز شاهنشـاهی ، اجـازه ي انتشـار آنهـا بـه زبـان ترکـی را نـداد ، بـه           ا

که او نیز شیفته ي زبـان و فرهنـگ آذربایجـان     "بهروز دهقانی  "همراهی دوست صمیمی اش 

بود ، مصمم شدند آنها را به زبان فارسی ترجمه کنند که در نهایت چنین نیز شـد و بـه یـاري و    

این مؤسسه بـراي اولـین بـار    . سپرده شد  "نیل  "، به نشر "دکتر غالمحسین ساعدي "مساعدت 

البتـه پـیش از   . منتشـر کـرد    "افسانه هاي آذربایجـان   "این قصه ها را به زبان فارسی و با عنوان 

را ) 1( "متل ها و چیستان ها  "این صمد و بهروز ، بخشی دیگر از فولکلور آذربایجان با عنوان 

  .ورت دوزبانه  در تبریز چاپ کرده بودند به ص

ناگفته نماند که صمد و بهروز و ساعدي ، به همراهی سایر دوستانی که داشتند ، طرح عظیمـی  

را درتهران روي کاغذ آورده بودند و می خواستند که ادبیات عامیانـه ي آذربایجـان را تمـام و    

شد و ثمرش را اآلن می دیـدیم کتـابی   اگر این تصمیم عملی می . کمال در یکجا گرد بیاورند 

اما دریغا کـه ارس ، نَفَـسِ صـمد را    . ي احمد شاملو  "کتاب کوچه  "می شد کم و بیش شبیه 

ساعدي هم به تنهایی حال و حوصـله ي ایـن کـارمهم را    . گرفت و زندان اوین ، جان بهروز را 

ز حـس مـی شـود و همـت     خأل ایـن پـژوهش هنـو   . لذا این کار ، شروع نشده تمام شد . نیافت 

صاحبنظران و عالقمندان را می خواهد که با یک کار گروهی و دسته جمعـی ، ایـن وظیفـه ي    
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طرح اولیه ي این پژوهش ، پیش من امانت است و هنوز نگـه اش  . ملی را به سرانجامی برسانند 

  .داشته ام 

این . برخوردار است مضامین و موضوعات افسانه هاي آذربایجان از گستردگی و تنوع فراوانی 

راههاي مبارزه را مـی آمـوزد   . قصه ها بیانگر آداب و رسوم ، آرزوها ، حسرت ها ودردهاست 

این مـوارد  . و این که در مقابل دشمنان داخلی و خارجی ، چطور باید مقامت و ایستادگی کرد 

در .  شـود  ، تجارب و آموزه هایی را را یاد مردم می دهد که می تواند درس زندگی محسوب 

قصه ها  استثمارگران ، ستمکاران ، افراد دورو و حیله گر، ریاکاران و دشمنان خلق ، به طرزي 

ــات شــناخت و نفــرت مــردم از ناراســتی هــا و     واضــح و روشــن نشــان داده مــی شــود و موجب

 در افسانه هاي عامیانه ، زنده ترین تصاویر را از شیوه هاي مرسوم زندگی. خیانتکاران می شود 

  .، مبارزه ،غیرت و جوانمردي  شاهدیم و ترنم پاکی ها را به عیان می شنویم 

متل  "و ) 2( "پاره  –پاره  "افسانه هاي آذربایجان  سومین گام صمد بهرنگی بعداز کتاب هاي 

اثري کـه مسـتقیما از   . براي گرد آوري فولکلور آذربایجان محسوب می شد  "ها و چیستان ها 

ــده بــود    زبــان مــردم کوچــه و  ــازار گرفتــه شــده و مکتــوب گردی ــدر و مــادر  . ب ــه نقــش پ البت

  .صمدبهرنگی در نقل این قصه ها نیز جاگاهی ارزشمند دارد 

 "و  "داسـتانهاي حماسـی   "،  "افسـانه هـا   "صمد بهرنگی قصه هـاي عامیانـه را بـه سـه قسـمت      

ه سـخت کودکانـه   افسانه ها شامل قصه هـایی مـی شـد کـ    . تقسیم می کرد   "داستانهاي محبت 
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بودند و بزرگان خانواده براي این که در شبهاي بلند و سردزمسـتان ، بچـه هـا سـرگرم شـوند و      

ازداستانهاي حماسی نیز، وي کتاب .پاي کرسی به خوابی شیرین بروند ، آنها را نقل می کردند 

بکی مدرن مـی  را با الهام از ازداستانهاي قهرمانی آذربایجان، به س "کوراوغلو و کچل حمزه  "

  .را با تأثیر از داستان هاي عاشقانه ي مردمی  "افسانه ي محبت  "نویسد و در ضمن 

چنانکه مشهود است صمد بهرنگی صرفا به جمع آوري فولکلور آذربایجان قناعت نمی کرد و 

بلکه آن ها را مبنا و اساس پاره اي از خالقیت هاي خاص خود در ایجـاد سـبکی نـو از ادبیـات     

که  به گفته ي خـود صـمدبهرنگی    "کچل  "کاراکتر . ن در ایران و جهان قرار می داد کودکا

از چهره هاي اصیل ، جاذب و پویاي  افسانه هاي آذربایجان بود و تمثیلی از انسانهاي محروم و 

زجر کشیده و همه ي عمر در آرزوي خوشبختی و این که روزي بایـد رنجبـران بـه حاکمیـت     

واورادرگیر مبارزه اي  "کچل کفترباز "ی از داستان هاي وي می شود با نام برسند ، قهرمان یک

نیز چنـین   "تلخون  "حتی داستان . می کندبا پادشاه زمانه که قَدر قدرت بود وسفاك و خونریز

کـه درکتـاب    "قصـه آه   "است و اقتباسی بدیع و هنرورانه و مبتنی بر نبض زمـان مـی باشـد از    

صـمدبهرنگی بـا همـین نـوآوري هـا و خالقیـت هـاي        . ن نقل شـده اسـت   افسانه هاي آذربایجا

صـمدبهرنگی نشـان   . جسورانه اش بود که الگو و سرمشقی شد براي نویسنده هاي بعـداز خـود   

داد که می شود نویسنده ي کودکان بود و اما اثري خلق کرد که خوانـدن آن بـراي هـر سـن و     
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. یچ نویسـنده اي قبـل از صـمدبهرنگی دارا نبـود     این ویژگی را ه. سالی لذتبخش وپرثمر باشد 

  .بعدها هم اگر اتفاق افتاده خیلی نادر بوده است 

وي قصه ي . به اوجی جاودانه دست یافت  "ماهی سیاه کوچولو  "این سبک صمد در قصه ي 

ماهی سیاه کوچولو را با مشاهده هاي عینی و دقیقی کـه از زنـدگی مورچگـان داشـت وآمیـزه      

جهان بینی خود  نوشت و با این تفاوت کـه بـا تخیـل قدرتمنـدش آن ماجراهـا را بـه        هاي آن با

  .بسترآب کشاند و به خلق اثري بدیع موفق شد 

لذا اشتیاق و شیفتگی صمد به فولکلورآذربایجان وبینش ژرف اش از ریشه هاي فرهنگ مـردم  

ابه مردمی تـرین و مانـدنی   ، به خالقیت  ، شکوفایی و پدید آمدن نویسنده اي منتهی شد که اور

  .ترین چهره ي ادبی روزگاربدل کرد 

خاطرم است وقتی کوچک بودیم ودر جانفرسایی ِ سرما ،دورکرسی جمع می شدیم ، صحبت 

  .هاي صمد همه از قهرمانهاي داستان بود و با ما به بحث می نشست 

. ی آمـد  که شخصیتی شوخ و طنز داشت و مرتب شـیطنت مـی کـرد، خوشـمان مـ      "کچل "از

خصوصا از ماجرایی که کچله خـود را بـه   . کارهاي بامزه اش را  تعریف کرده و می خندیدیم 

قصر شاهی رسانده و پنهانی در کنار شاهزاده می غنود و پادشاه را بازیچه ي خود می ساخت ، 

لجمان می گرفـت کـه حـالیش نبـود دختـره       "گل بادام  "حتی از ابلهی . خیلی حظ می بردیم 

پسـر باشـی و    ": صمد می گفـت  .  اوست و حرف و حدیث هاي اودیر حالیش می شد  عاشق
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نیز خیلی لذت می بردیم و این که او  "ملک محمد  "ازقصه ي   "!این همه کودن، واقعا نوبره 

  .توانسته بود قصاص خود را از برادر هاي خائن اش بگیرد کیف می کردیم 

و غریبی سرشار اسـت و صـمد ، ازایـن کـه بـه جمـع       افسانه هاي آذربایجان از حوادث عجیب 

  )3. (آوري گوشه اي از آنها موفق شده بود ،  خود را خرسند حس می کرد 

  1384زمستان  -تبریز

  

_______________  
نیز معـروف   "قوشماجاالر و تاپماجاالر  "با نام ترکی  "متل ها و چیستان ها "کتاب  -1

  .است 

زبان ترکی  از صمد بهرنگی که در اوایل دهه ي چهـل  کتابی بود به  "پاره  –پاره  " -2

به چاپ و نشر آن در تبریـز همـت گماشـت وبـه حساسـیت هـاي شـدید سـاواك و         

این اثر ، ضـمن ارائـه ي گلچینـی از اشـعار     . بازجویی هاي مکرر از صمد منجر شد 

 .شعراي ترك زبان آذربایجان ، شامل گونه هاي متنوع فولکلور نیز بود 

یـا مـتن ترکـی افسـانه هـاي       "آذربایجـان ناغیـل الري    "، پیشگفتار کتاب  این مقاله -3

چـاپ اول  . آذربایجان است که شامل دستنوشته هاي ترکی صمد بهرنگی می باشـد  
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خورشـیدي بـه کوشـش اسـد بهرنگـی و توسـط انتشـارات         1385این کتاب درسـال  

  . صفحه رقعی است  269بهرنگی در تبریز صورت گرفت و داراي 
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 اسد بهرنگی و سنگینی خشم،  

یزروحی خاموش در آسمان تبر    

  

دریغ و دردها اما عمیق و پایدارو سینه ها لبریز یاد و . این گونه خبرها معموال یک خطی اند 
و یا که زیادي  ". پیکر اسد بهرنگی تشییع شد  "یا که  ".در گذشت   هرنگی اسد ب "مثال  . راز

بنویسند و بگویند می شود گزارشی از یک خبرگزاري که مفصل ترین اش را خبرگزاري مهر 
 :چنین مخابره کرد  89/12/29در 

 پیکر اسد بهرنگی تشییع شد"

ر صمد بهرنگی صبح امروز یکشنبه یاد اسد بهرنگی مدیر انتشارات بهرنگی و براد پیکر زنده.
  .در تبریز تشییع شد

یاد اسد بهرنگی مدیر  اسفند ماه پیکر زنده 29به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه 
  .انتشارات بهرنگی از مقابل این انتشارات در تبریز تشییع شد
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اسیس انتشارات اسد بهرنگی برادر صمد بهرنگی نویسنده ادبیات کودك و نوجوان بود که با ت

 "برادرم صمد بهرنگی"وي همچنین در کتاب . بهرنگی به چاپ کتابهاي برادرش مشغول بود
  .صمد بهرنگی پرداخته بود  به ذکر خاطراتی از برادرش و معرفی ویژگیهاي شخصیتی و هنري

هایی درباره برادرش و سبک ادبی وي نیز داشته که  اسد بهرنگی همچنین یادداشتها و مقاله
این ناشر همچنین در گردآوري و ویرایش برخی از . رخی از آنها به زبان ترکی استب

  .هاي به جاي مانده از صمد بهرنگی تالشهایی داشت نوشته دست

اثر دیگري است که اسد بهرنگی گردآوري آن را  "صمد بهرنگی در آینه زمان"کتاب 
  .برعهده داشته است

  ". منزلش در تبریز درگذشت اسفندماه در 28اسد بهرنگی روز شنبه   

او . اما مرگ اسد بهرنگی فراتر از خبري است که روزي تیتر شود و فردایش فراموش شود 
وجدان بیدار ملتی بود که دل چرکین و بیزار از صحنه سازانی است که صمد را نفله کردند و 

اما افسانه هاي  .بعدش چنان به انکارش نشستند که گویا همه چیز افسانه اي بیش نبوده است 
چنگ و دندانشان هنوز به انکار واقعیت    جاودان می پایند و زندگانِ حاضرکه با سرخیِ هاي

طیفی که چنان ژست روشنفکري و چپ گرایی می گیرند   . می نشینند ، همیشه مردگان اند 
عیش و عشرت   که انگار وقتی صمد را به چنگ دژخیمان سپردند و حاال در ینگه دنیا به 

شغول اند ، خود صمدي واالتر بودند و صمد ، جز قصه اي که جالل آل احمد ساخت و م
اما سینه ي اسد رازهاي سر به مهري داشت وآن بازیچه گان و یا . پرداخت چیزي نبوده است 

همان متهم به قتل صمد نیز این را خوب می دانست و با یاران شبه روشنفکرش ، همیشه در 
هرگز گشوده نشود که مثال فالنی حاال پزي دارد  -نده ي مرگ صمدپرو -صدد که این راز 

است که دارو دسته ي شان از امپریالیزم پول می گیرند و    مارکسییستی و همکاسه ي آنانی
می شوند که پسر شجاعشان ، استالین بوده و تا پیشانی ، در خون هاي   نوعی ازکمونیزم   مبلْغ 
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حاال استالین اگر . شوروي، غوطه ورگردیده است   روران به ناحق ریخته ي اندیشوران و هن
هم    کمی افراط کرده ، اینها فقط روزگاري صمد را از سرراه امپریالیزم برداشته اند و روزي

فقط یک شاعري را می خواستند سربه نیست کنندکه نتوانسته اند و خود و هم پالکی هایش 
  .مرتب قصه می سازند 

یاد و نام او در خاطر ما و جهان ، خواهدماند چراکه روح خاموش او را اسد بهرنگی رفت و اما 
آسمان تبریز فراموش نخواهدکرد و ماهی سیاه کوچولوي دریاها ، آن امانتی را که به سرخ 

همچنان به دست کودکان می رسد و هیچ   خرد سپرده ، در ساحل ِ همه اقیانوسها  ماهی هاي 
  .، بی خبرمانده باشند "وز و عروسک سخنگواولد "نسلی در دنیا نیست که از

یکی که به صداقت و فروتنی شهره است و هم صمد را می شناخته و هم اسد را و هیچ هم مهم 
را بیشتر می پسنددو اصوال یکی از نام ها ي رایج در   که بی نامی  نیست که نام اش چیست 

ورد تالش هاي فرهنگی اسد می باشد در م "بی نام  "یا همان  "آدسیز "هم  آذربایجان 
پس از مرگ صمد و به دنبال جمع آوري نوشته هاي پراکنده ... ": بهرنگی چنین می گوید 

صمد بهرنگی توسط یار صمیمی اش بهروز دهقانی، اسد بهرنگی نیز به نوبه خود به انتشار نامه 
از زندگی هاي صمد همت گماشت و از این طریق دوستداران بیشمار او را با گوشه هائی 

بعدها وي با تجدید چاپ کتابهاي صمد و بعضاً ترجمه آنها به زبان . صمد بهرنگی آشنا ساخت
ترکی آذربایجانی، نوشتن مقاله، انجام مصاحبه و از راه هاي دیگر از جمله گرد آوري تا حد 

  . را گرامی داشته است... مقدور همه آنچه به صمد تعلق داشت، یاد برادر 

پر ارج ترین اقدامات اسد بهرنگی در گرامی داشت یاد برادر و دفاع از صمد که اما، یکی از 
در  1370به اقدامی بر می گردد که او در سال ... به خودي خود به معناي دفاع از حقیقت است

این نشریه در پوشش توضیح چگونگی مرگ صمد، با . انجام داد "آدینه "برخورد به نشریه 
، به اشاعه دروغ و تهمت هائی به صمد ...ه صمد در قتلگاه آراز همکاري همان افسر همرا
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در این زمان اسد بهرنگی که خود نیز به خاطر انتشار اظهارات مادر صمد   ...پرداخته بود

بهرنگی در مورد زندگی و قتل پسرش، مورد اهانت قرار گرفته بود، به نوشتن نامه هاي 
مسلماً جاي تعجب نبود که . آن نشریه اقدام نمود اعتراضی و افشاي دروغ هاي منتشر شده در

  "  ...آن نامه هاي اعتراضی در نشریه آدینه منتشر نشوند 

از   "صابر و معاصرین او  "با عنوان    اسد بهرنگی مترجمی چیره دست نیز بود و ترجمه وي
وان هوپ سراینده ي دی -زنده یاد عباس زمانوف که به زندگی و شعرهاي میرزاعلی اکبر صابر

به سردبیري جلیل محمد قلیزاده  "مالنصرالدین  "و دیگر تالشگران مجله  -هوپ نامه  –
به  "ماهی سیاه کوچولو  "وي مترجم کتاب . مربوط می شد ، شهرت و اعتباري فراگیر دارد 

به زبان ترکی محسوب می   زبان ترکی آذربایجانی نیز بود که جزو ترجمه هاي برتر آن اثر 
  . شود 

قدي بلند داشت و سیمایی که تا می دیدي ، بی آن که از قبل بشناسی ، . یاد و نام او گرامی باد 
سال . براي اولین بار او را در چاپخانه ي گلشن تبریز دیدم . انداخت   یاد صمد بهرنگی ات می 

یکی  فضاي سرب ، چاپخانه را انباشته بود که. نمی شناختم اش و اما سخت آشنا بود . بود  60
اوه اسد  "خواستم بگویم نه و اما مکثی کرده و گفتم  "اسد آقا را که می شناسی ؟  ": گفت 

اما سخت جلو دار داشت و خیلی . خم شدم دستانش را ببوسم  "!شبیه صمد ین   چقدر... 
صاحبان    . را در خوي دیدم "داود رشیدي  "عینهو پارسال که . صمیمی روبوسی کردیم 

حمید ، از شاگردان صمد بود در . حمید و نوروز و عباد . ران احمد زاده بودند چاپخانه براد
بودهمان شاگرد چاپخانه که به تشویق صمد در س   کالس اول و برادر بزرگه عباد احمد زاده 

عباد ، هنگام مرگ . خواند و غالمحسین ساعدي نیز در خاطراتش به او اشاره کرده است 
داشت و او و تنی چند از جمله )    ویژه ي صمد بهرنگی   ( ریه آرش صمد ، نوشته اي نیزدر نش

از تبریزي بودند که در دهه ي چهل ، شاملو و جالل و فروغ را   اسد بهرنگی ، سندي زنده 
براي دیدار صمد به تبریز می کشاند و بزرگانی چون بهروز دهقانی و علیرضا نابدل را داشت و 
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اسد بهرنگی ، گوشه اي از آنها را نوشته که اگر بعضی . ت در دلها نمی شکف چه آرزوها که 
ها هم منتشر شده اند خیلی ها هم ، خونی سیاه بر جداري سپیدند و بی شک روزي ، منتشر 

کم و بیش سن و سال امروز مرا داشت و    روزي که اسد را براي بار اول دیدم او. خواهند شد 
به محله ي چرنداب تبریز زدم و خیلی ها را که  امروز ، سري. سی سال آزگار ، گذشته است 

می شناختم دیگر نمی دیدم و اسد بهرنگی اما عکس اش رو سینه ي دیوارها بود و مجلس 
دلگیر شدم و رفتم به یک گالري در خیابان . ترحیم اش ، ساعت و تاریخی دقیق داشتند 

از  "ادبیات قشقایی  "ترکی  بنقاش کتا -نقاشی ها آشنابودند و مال رفیق ام ممد . طالقانی 
ي دکتر مبین که   از روبروي مطب بسته   .کمی بیشتر راه رفتم . و اما گالري تعطیل بود  -من 

سال  20را می ساخت رئیس جذامخانه بود و حدود  "خانه سیاه است "وقتی فروغ فرخزاد فیلم 
نیز رد شدم   کتک خوردیم -ا او و من و خیلی ه –بعد در تاالر تربیت تبریز و در انجمن شعرا 

انتخاب  "اولدوز  "و رسیدم به خانه دکتر حسین فیض الهی وحید که تخلص شعري اش را 
رفته بود آمپول هایش    خانه نبود و. صدایش می زنند  "حسین اولدوز  "دوستان   کرده بودو

صوره اشرافی را شعري از من . همه داریم یک جوري از پا می افتیم . دل ام گرفت . را بزند 
  :زمزمه می کنم 

  چه خوش بینانه

  صیقل می دهیم

  پوست کرگدنی مان را

  و هی،

  .وصله اش می زنیم
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بی "هم عنوان اش   چه تقارن عجیبی که روزهاي آغازین سال نو است و شعر خانم اشرافی 

با  .و حکایت آن رفیق که بی نام بود و همه هم یک جورهایی با آغاز و پایان مرتبط "عنوان
این وداع هاي بی فرجام ، آیا روزي در تبریز ، یکی خواهد بود که یاد برو بچه هاي محله 

  چرنداب را به خاطرآورد و سرکی به دوستان قدیم بزند ؟ 
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  در سوگ بهرنگ

 

  زند هنوز اش می نبض

  ي سبز زمین در پهنه

  هاي پیکار هاي میدان در خون گرفته سنگفرش

  رؤیاهاي کودکان عصردر زرین 

  او هنوز با ماست!   آه

  در دهلیز قلبهامان

  ایستاده پا بر جا

  ست و و همچنان عاصی 

  .تاش پیداس طغیان کالم

  او را مژده

  پیشین ه يکه رداي سیاه روزان مرد

  اش را باخته رنگ

  ي طالرنگ آفتاب و با دیه
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  با تبسم نسیم سحر

  از بطن سپیده دمان

  ...هسرك کشید

  !کآي سرخ ماهیان کوچ

  خروشتان جاوید

  که آذربایجان

  سیه جامه به تن داردش اکنون

  .کنند فریاد هایش، صمد را می و پژواك ضجه
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  واگویه
  به صمد بهرنگی

  نه خیال و گمان

 د،نیلوفر هر یاد بو

  اش هستی و جان

   .همه فریاد 

  یاد او

   رداتصویر ف درهوایی تازه 

   دلپرواز و اوج 

   .در گریز از بیداد صیادبود

  نام اوجاري

  دررگ ،

  شعر، 

  .و ارس 
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  قصه اش

  نه  رازیست نهان

   نغمه پیداي هر

  .است آواز هرساز خوش آهنگو
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  يگلمه د یاوشاقالر صمد عم يآ
  

  حئکایه
  

ده،قارا بوغو  يدیسه ائشمه  ینیدا،کور اوغلو تک بوغالر يدیا ولما سا ینجیلیال ق قالخان
گاهدان اونو  شاه .يدیا یمیک یقهرمان نیلیناغ ریهر ب زیمیی يتدیله،ائشیبوخونو ا يواوجا بو

 "هجر  "  بیائد انیگؤروردوك گاهدان دا عص ندایقاباغ نین یتک عرب زنگ لیاسماع
بابک  هردن ده.يدیا ینب یقوچاقالر قوچاق ردان،یاوجا داغالرا قاچ ندهیبئلبوزآت  یمیخان

 يباغالمازد ینیاراسیکن هئچ  الریخیی بیی نایتوپ او. يلر یدل وشجولیدو  سهیا زلریب يدیا
 هیدئ. يدیالپ اوزوا نیمحمد  کیدوز سپه ن مل نایاراسیگوز اوجونان باخمادان  ایو قان آخما

سحره جان  بیقال قییآ یآلما اوچون گئجه ن لیزیتک ق ریتوتوب ب سوزو یی يوئرد« :  يرد
  »                                                                   . نییهئچ واخت اونودما يمحمد کیمل انیاتمای
و محبت دولو   یدولو چانتاس تابیاونون  ک. کیر د هیدئ یصمد عم وخی میاونا آغا معل زلریب

                                                  .           يدیا یمیک ایدون ریب یل ریله گولر اوزو ،سئح ییاوره 
 لهیرنگ ا نیم زیامیدون الیوخ  يلرد ینور سپ  یقدا،سانکیآچد یچانتان بیریگ کبالسا

 نیودوشمه ن يدیدوست آداما آزا نیاوردا، م یک کیگوره ر د اتیح ریائله ب. ياناردیبو
هورمه  یالر تئل زیق.زل لرده نازگو يدیباغچا الر دا ساز وار ا.چوخدان چوخ ،يریتکجه ب

 يو  آ يشدیگوندوز قار لهیگئجه ا کیگوره ر د ردنیب.نمازیس یگ لهیلر ب تیی يا يدیا
  .قیرین الیکوف اولوب گونشه دوغرو بو زهیب يقورشاق الر يدن ائنه رك ،گو ياولدوز گو

و  نیویبو يازناز ن زهیاو ب.يشهر دن ده سوز آچارد زهیب یداصمد عم اشاساقیکند ده  زیب
ساتان  یلردن دئسه ده  لب لب یدوولت یپارا وارل ریب نیمه  نیبه  ین مسهیباشقا ک ندنیاوزلر
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 انیایبو ینیاقالریآ لهیاو  قارا رنگ ا هیدئ نیاولمادان،اوتانماس یباشماق بیشیدن دان " فیلط"

 بیاخوحسرتله ب یگی، گوروب سئود ندهینیتریو نیتوکان ریوب يسوز آچارد گونلردن
  .                                                                                         يرد هیتوفنگ دن دئ یقیآالنماد

 يپاسگا ها گؤتور سه لر ده، اؤزو ودوستالر ینیلر تیکایش بیازیعرضه  ای یهام یصمدعم
. يگئتمه د تهیکای،هئچ ده ش رك لهیچک خیریس نایال ر وخیاوغرو دوشوب وار  نهیائو نین

 "يآپارد نییدؤشه  ورقانی  هیدئ نیانماسیاونون اودونا  ،يولداشالریگؤردو   یک شیتکجه ا
کئف  نهیکئف نینن اوتوروب دورماق یجماعت«: يردییدئ.نهیقفه س نین " یعم لیجل
 ینیق  قاالنسا عات هوشال نارا یکیا ریب.دور وخی میقا دا چوخ عادت اتمای يگئجه لر.خمازییچ

  »                                     .ریگونوم مدرسه ده کئچ یگوندوز لرده ک.. امیپوزماق دا ازببیائله 
اؤتوب مدرسه لر  يای«: يردییدئ یک يدیا "قیباالجا قارا بال " زهیب یلیسون ناغ نین یعم صمد

تهراندا چاپ اولماق  "قیقارا بالباالجا  ".قونا غام زهیال س تابیقوجاق دولو ک ریقدا،بیلدیآچ
 ههئچ واخت گلم یآمما صمد عم» .میدان وئره جه   تابیاو ک زایجا غام و هام دایی، قا نیهم

 ریگؤردوم ب یک رید مداید ای.يدا او هئچ گؤرمه د ین یآغاج یشفتال میی ياکد میمن.يد
 یت ریچقیزونه تؤکه رك هاو ولوبی  ینیتئل لر  میوریق میوریو اولدوز ق  رییآغال اشاریگون 

آمما آراز اونو هئچ . لریردییآراز دئ نایآد. بوغموشدو يریب ین یصمد عم.ریقالخ هیگو یسس
ستار "گئجه لرده، یطو فا نل یاو ک. يد لییدئ زیاقسیآ زیاوقدر ده ال س. يغانمازدواخت بو

 يراردیسدیود قدوشمن لره ا پیآت چاپ نهیگیبه چ نیگیلر له چ تیی يرك ،ا هیدان دئ "خان
 ش،یلمییحتما آراز تک دئ.نیاونا گوجو چاتس یگونون گون اورتا واخت یک ينئجه اوالرد

 یشیا نیآراز«:يدئد یدده س نیآمما  پوالد .وورموش اوموش لداناولسادا دوست اوموش دا
 من» .آدام بوغسون یک يمگر سئل د يچا ریب انیچاتما زهید ویدان  سو قیدا قوراقل يای. لییدئ
او  یوصمد عم شیمیا يآد يچا ریخزره آخان ب یک میآنالد میردیآدام سان ریب يآراز یک

  .                                       شیمیا شیگئتم هیگزمه  لهیا يرین ب رهیگ نایغیلیطرف لره دوست ق
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، گؤز  کیدیا يلر ردیاونون شاگ یلرک زیب الرویشدیآلم ینیاوزه ر يگؤ قارقاالر
 ریب یو  سوواق ل زیس راغیال نان چ قیشیله ا یر قلب انای نین یصمد عم کیشدیکمیت

 یصمد عم یدوشونوردوك ک ي" قیباالجا قارا بال "و  يدیحوزون لو ا زیمیگؤز لر.السایک
هله اونون » .رید زیدن ئنهی  یلیراست گلسه ده اونون سون منز ای دالغا وبال ریب نیم« : يشدیدئم

 نیجانا ده  نیم  نی "جان ریآخ "زیمیسا الر دا کند خارتمایچ بیریگت زهیتبر ینیکریپ  زیجانس
 لریگلن لر دئد.الریخدیچ والی بیله  قول قوال وئر يلر تیی يا نیلر ئری،باشقا  ينالر نسایا

 یکدر له غضب،  هام.يدبشمک اولمورد ندانیزدحامیا نیخلق. يدیمحشر گونو ا یسانک
 يبوتون گولوش لر یشاختا بوران ،سانک  لریردییدا دئ يدیاولسا يای.يشدیسالم ووایگؤزلر ده 

     . يشدیدوندار م
دن  "اوسکو "گون آمما ریب.  يهئچ گلمه د یده آمما صمد عم يباغالرا خزان گلد یلیا او

دولو . يدیا ندهیال یچانتاس نین یصمد عم." هیمرض" يآد.  يدیا میمعل میخان. يگلد يریب
 هیهد زهیب يبالر تایک میخان هیمرض ".قیباالجا قارا بال " يآد نیتابیاؤزوده ک. لهیا  تابیک يدیا

بولبلو گولدن / آج زولفونو باغدا دارا/ باغدا دارا  میزیعز«: اوخودو ین یاتیرك بو با هائد
سس  زیم یله هام یس شارهیون ا "اولدوز"ال  " اشاری "سونرا دا » .باغدا دارا لریچکد/اؤتور 

  :                    يقاناد آچد السدای،قوش ا ولوب ک یبو ماهن میغیهله ده اونود ماد  بیسسه وئر
  گوللري سولدو؟ نیباغچا الر هیینولدو؟           ن ياو اوزون گونلر نیهار با
  يگلمه د یدولدو        داها آراز اوسته ن گم لهیاشی يون گؤزلر"اولدوز  "
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