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org.wikipedia.fa://http         پديا ويکي 

 . بودي روحان»ينالواعظ سلطان« معروف به - ين محمدباقر نوش- پدرش.  در مشهد١٢٨۵ زاده ين نوشينعبدالحس

 محصالن صدنفره يک نامش در فهرست يپلم، ديافت داد و به هنگام دريل ادامه تحصي در مدارس فرانسويي، از دوران ابتداپس
رفت و در مدرسه تئاتر نام نوشت و از » تولوز« بخواند، به يا و جغرافيخکه قرار بود، تار در فرانسه، با آن.  به خارج ثبت شدياعزام
 . بازگشتيران قطع شد و به ااش يلي تحصينه هزرو ينهم

پس از .  فراهم کرد و دوباره به اروپا بازگشتي فرانسه، مبلغ-ي فرهنگ فارسيک و انتشار يش دو نمايکي چند سال بعد، با عرضه او
 .رد خود را آغاز کيشي نماي سفر بود که کار جدينبازگشت از ا

 را با الهام از يشنامه فراهم آورد و توانست سه نماين نوشي براي فرصت خوبي، غربشناسان يران با حضور اي هزاره فردوسبرگزاري
 . نهادياد را بني، تئاتر فردوس»لورتا« همسرش ي سال با همکاريندر هم.  صحنه ببرديشاهنامه، در برابر آنان رو

 دوم رهسپار يدر آغاز در جشنواره تئاتر مسکو شرکت کرد و بعد، در آستانه جنگ جهان.  هم به اروپا داشتيگري سفر دنوشين
) يران در حزب توده ايتعضو (ياسي سهاي يتفعال.  فرانسه ادامه داديات تئاتر، زبان و ادبينه خود را در زميالتفرانسه شد و تحص

 . داشتي بعد در پيها  را در سالار و فريد او، زندان و تبعيبرا

 يي در آشناي بلنديها  کرد و گاميدا خود پهاي يش عرضه نماي براي هموارترهاي ينه زميز نين نوشي، فرهنگي باز شدن فضابا
 ي همراه با گروهيگر دبار يک ين شده و نوشسره يک، کار ١٣٢٧ به شاه در سال يراندازياما با ت.  برداشتي با تئاتر جهانيرانجامعه ا
 ي خود را در اجراي به او داشت گروه تئاترياز همان زندان، توسط همسرش که مالقات هفتگ.  افتادندانز خود به يشاناند از هم
 پس از فرار از زندان يننوش. يختند بود که از زندان قصد گريران حزب توده اياو از جمله رهبران و کادرها.  کرديت هداها يشنامهنما
 . وقت شدي اتحاد شورويراه

، »مستنطق «ين تا ترها، نوشيندر ا. يافت يم عظيني کشور ما طنيب رقي بيشه کارگردان و هنرپينوان بزرگ تر به عنين نوشنام
 يول.  را به صحنه آورديرهو غ« نوکرخان لنکران»،«ير ميندهبادبزن خانم و»،«توپاز» مونسرًا،«، )ينک مترليساز مور (»يپرنده آب«
 نامه يش نماينا. يآوردبه ثبت رسانده بود، هرگز به صحنه ن" مردم»و نوشته و در مجله که خود ارا«سحر خروس»ي نامه انقالبيشنما

 . استي گورکيم ماکسي اجتماعيها  نامهيشملهم از نما

 در زندان بود و به ين شد که نوشير داي به هنگامي تاتر سعدي ولکرد، ي خود شخصا اداره مي در دوران آزادين فرهنگ را نوشتاتر
 .گروه تاترال او سرشار از احترام و اطاعت نسبت به او بود. ورزيد ياتر از دور اکتفا م تين ايتهدا

 هاي يشنامهها و نما  از قصهياري بس  آن و ترجمهي برايقينامه دق  شاهنامه در هشت جلد و فراهم آوردن واژهيح مسکو به تصحدر
  . درگذشت١٣۵٠ سال ي در ابتدايننوش.  کرديافته دکترا در دانشگاه مسکو درجيات مشغول شد و از دانشکده ادبيبرجسته جهان

  :منبع

  ينوي ،مي صبحي، خانلرنوشين،

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/
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  com.blogfa.torbathonarmand.www://http معرفي هنر مندان تربت حيدريه

  عبدالحسين نوشين
   
    

هاي بزرگ و  گذاران هنِر نوين تئاتر در ايران است آه نمايشنامه  تربت حيدريه ، يكي از پايه١٢٨٢ دسّيد عبدالحسين نوشين متوّل
او در جواني ساآن مشهد بود و سپس به تهران . ماندگاري را  به روي صحنه آورد آه موجب آبرو و حيثيت هنر تئاتر در ايران گرديد

 تهران ، ١٢٩٠ متوّلد( پس از بازگشت از اروپا با بانو ُلرتا هايراپتيان تبريزي ١٣١٢در اواخر سال . آمد و به آاِر هنرپيشگي پرداخت
هاي هنري و دانش علمي خود را  در  بانولرتا پس از ازدواج با نوشين اندوخته. ، ازدواج آرد) ي تئاتر و سينما  و بازيگر پرآوازه خواننده
ا استعدادهاي ويژه و خاّص ، مدارج ترقي و تعالي را به سرعت پيمودند و اساس ي تئاتر در اختيار نوشين قرار داد و اين دو ب رشته

   . نظير را در ايران پي ريختتند تئاتري بي
اثر مارسل پانيول بود و » توپاز«نخستين نمايش اين تئاتر . هاي ُاپرت اجراآرد بانو لرتا اولين زن ايراني است آه در آلوپ ايران برنامه

هايي   ي فردوسي، نمايشنامه  در اين تئاتر به هنگام برگزاري هزاره١٣١٣سال . را گشودند» نكوئي«، تئاتر چندي بعد اين دو 
پس از اين اجرا هردو موفق . نوشين در اين نمايش نقش رستم را بر عهده داشت. هاي شاهنامه به روي صحنه آمد براساس داستان

  .ي قدرت پيش راندند ن دو تئاتر را به اندازهبه اخذ مدال مخصوص فردوسي در جشنواره شدند و اي
نوشين در بازگشت به . ي مسكو شرآت آردند و از آنجا به مدت يك سال راهي پاريس شدند  نوشين و لرتا در جشنواره١٣١۴سال 
اين دو در تئاتر سپس . اثر بن جانسون بود» ِولِپن«اي آه در آن اجراآرد   تئاتر فرهنگ را بازآرد و نخستين نمايشنامه١٣٢٣سال 

  .اثر مترلينگ را به روي صحنه آوردند» ي آبي پرنده«فردوسي 
حذف سولفور از روي . اي داشت العاده ي فوق آرد و نمايشهاي او در موقع خود سوآسه نوشين با دقت و وسواس بيش از حد آار مي

ي ولپن ، براي اولين بار  آه در اجراي نمايشنامهوي آسي بود . ي نمايشنامه ، از نوآوريهاي او بود صحنه و جلسات بحث درباره
  .لباسها و دآورها را به همان نمونه و سبك اروپايي به روي صحنه آورد

 امور  هاي هنري و تئاتر ايران و جهان يكي از بزرگان و ابرمردان باشد ولي وي در آنار توانست در صحنه عبدالحسين نوشين مي
پرداخت و پس از اينكه به آارهاي سياسي آشانده شد تا حدود زيادي به هنِر واالي او لطمه  هنري به فعاليتهاي سياسي نيز مي

وي درآنارآارهاي ارزنده و شايان توجهي آه انجام داد به . خورد و از خلق و اجراهاي آثار بزرگان هنر در دنيا هر روز فاصله گرفت
حميد قنبري ، توران مهرزاد، حيدر صارمي ، محمدعلي :  چون تأسيس آالس براي هنرپيشگان نيز پرداخت و شاگردان بزرگي

جعفري ، شهال رياحي، مصطفي اسكوئي، ايرج ساويز ، اصغر تفكري، صادق بهرامي، محمد زندي، ايرن زازيانس، اآبر مشكين ، 
  .هاي بزرگي شدند هرهرا تحت تعليم قرارداد آه بعدها در تئاتر و سينماي ايران چ... اهللا مقبلي، محمدعلي ورشوچي و عزت

ي  دهنده گرا و رواج گذار تئاتر ايران ، تئاتر واقع توان پايه سيد عبالحسين نوشين را به حق و گواهي بسياري از بزرگان اين هنر ، مي
ي  ي آبي، ترجمه ي پرنده ترچمه: توان  از آثار مشهور وي مي. ي نخست قرن بيستم دانست هاي نظري ، علمي، در نيمه شيوه

وي . آل و مردم و اعماق اجتماع را نام برد ي هياهوي بسيار براي هيچ، خروس سحر ، ايده ي ولپن، ترجمه وسپي بزرگوار، ترجمهر
سكو ي فردوسي در م همچنين در دوران اقامت خود در خارج از ايران با شرق شناسان روسي بر تصحيح متن انتقادي شاهنامه

  .  است از اين سلسله مطالعات او در ايران به چاپ رسيده» اهنامهماهِك ش«ي  واژه. است همكاري داشته
مرحوم نوشين و لرتا پسري .  در خارج از ايران بدرود حيات گفت١٣۴٩  راهي مسكو شد و سال١٣٢٩ عبدالحسين نوشين در سال

ه زندگي ادامه داد تا اينكه او هم در  نزد پسرش رفت و در آنجا ب۵٧  دارند آه مقيم اتريش است و بانو لرتا حدود سال» آاوه«نام  به
  .  در وين درگذشت١٣٧٧ فروردين ماه

   com.6teatr.www://http 

  نوشين

  مرد جاودان تئاتر ايران

   مهر يني حسناصر

دوران  (يش و هفت سال پيستد به ب گردي شود از آن روست که نگارش و چاپ آن برمي ميده دير در مطلب زيي لغزش هااگر
  .يشودنقل م» ٦تئاتر« در ييري تغيچ و بدون هينًا، که ع) نگارندهي و خام دستيجوان

هنر تئاتر اعم از تجربه .  هنرهاستيدايش پيخ بشر، تاري زندگيختار. يست خلق الساعه ني هنرها، هنرير مانند سايز نيش نماهنر
 ي نسل هاي شوق ها و ذوق هايقين و به يست ني امر مستثنين کشورها از ايرچه در سا و يران چه در اي، و علمي تجربي،ا

  . ما هستندي امروزي آثار هنريفيت کيگذشته عامل اساس

http://www.torbathonarmand.blogfa.com/
http://www.teatr6.com/
http://www.teatr6.com/
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 چون ي مردان بزرگي هاي امروز کشور ما بدون شک محصول کوشش ها و فداکاري تئاتر علميد جديماي و به خصوص سيش نماهنر

  . هنر تئاتر، جانانه مبارزه و استقامت نموده انديشرفت قرن، به خاطر پيم از نيشب است که در طول »يننوش«

 و يران سترگ تئاتر ايت شخصين نوشينعبدالحس)  سال تولدين به مناسبت صد و دوم١٣٨٦و در ( سال ين مناسبت هفتاد و پنجمبه
 و ي زندگيرامون پيده است، شرح حال مختصر مجله شين ايب نصين که از نام و مقام استاد نوشي به موجب افتخارينهمچن
  .يم شماره اختصاص داده اين بدايران هنرمند بزرگ تئاتر ين اي هنري هايتفعال

 يامدر ا. يافت تنگدست و زحمتکش در مشهد تولد يدر خانواده ا) يالدي م١٩٠٥ (ي شمس١٢٨٤ به سال ين نوشعبدالحسين
 متوسطه خود را در دارالفنون يالت به مدرسه نظام وارد شد و از آن پس تحصيوتاه پدرش را از دست داد، بعد از آن مدت کيکودک

در فرانسه در شهر تولوز، .  آنها بوديان در مين به اروپا اعزام شد، نوشيراني اين گروه محصلين که نخست١٣٠٧در سال . دنبال کرد
 در يرا تئاتر وارد کنسرواتوار شد، زيلقصد تحصبه )  مرآتيلاسمع (يام در آن ايراني ايان سرپرست دانشجويل ميرغمعل

  . وجود داشتيش هنر نمايل تحصي براي فرانسه شعبه ايکنسرواتوارها

 يل تشکي» کلوپ تئاتر« از جوانان با ذوق و شوق ي بازگشت و به اتفاق عده ايران به ايل پس از فراغ از تحص١٣١١ در سال نوشين
  . متعدد پرداختيا هيشنامه نمايداد، و به ترجمه و اجرا

 و يشان با اي با خاورشناسان بزرگ جهان و مالقات و»يهزاره فردوس« مراسم ي در خالل برگزاريادش او و تئاتر نوبنآشنايي
 جشنواره با عرضه کردن ين در ايننوش.  فراهم ساختي را در وي زندگي و جوهر انساني تکامل هنرينه زمي، تئاتري هايتشخص

 – ي هنريت شخصيشمندان، نزد اند»يقبادرستم و ک«و » زال و رودابه «،»ينهرستم و تهم«: يه فردوسسه تابلو از شاهنام
 از يکي (يرخواه خينو حس) همسرش( و بانو لرتا يکرد ميفاءرا ا» رستم« کسب کرد، چنانکه از او که نقش ي بارزياجتماع

  . تئاتر مسکو دعوت شديوالبه فست) يگرانشباز

 يض فيقًا شود و از آنها عمي آشنا ميرهولد و مايسالوسکي مانند استاني کساني خالق تئاتريت با فعال»يورواتحاد ش« در نوشين
 ير آثار شکسپي برخي پرداخت و دست به ترجمه ي و ادبي تئاتري هايت به انواع فعالين نوشيران،پس از بازگشت به ا... يرد گيم
 که تحت نظر »يقيمجله موس« در يگران و ديوشيج يما ني، فضل اله صبحيت، مانند صادق هدايريگ همراه روشنفکران ديو. زد

هنرستان « تئاتر، يشگان از هنرپي سالهاست که همراه برخيندر هم.  مشغول کار شديافت ي نشر ميان باشينآهنگساز م
 به آن با نظر ي نداشت و حتي بعدها دخالترستان هنين در امور اين نوشيول.  کندي ميس تأس١٣١٨را در سال »  تهرانيشگيهنرپ
  .يست نگري ميانتقاد

 خالق و يت فعالي، و هنري اجتماعي تالش هاي براي مساعدينه و فراهم شدن زم١٣٢٠ يور در شهري حکومت رضا خاني سرنگونبا
خته و به مدد  پرداي اوضاع و احوال ناموزون اجتماعي پژوهشگرانه به مطالعه و بررسيداو با د.  شودي هم آغاز مين نوشيعوس

 »يپرنده آب«، »توپاز«، »ولپن«، »سرگذشت«، »مستنطق«، »سه دزد« از جمله يک دراماتثار آين خود، با انتخاب بهتريتجارب غن
.  کندي ميجاد ا»يسعد« و »يفردوس«، »فرهنگ «ي تئاترهايش با گشايران در تئاتر ا١٣٢٦ تا ١٣٢٢ ي سالهاين بينيحرکت نو... و

 از ي و همسرش بانو لرتا عده اين بنا به دعوت نوش١٣٢٢در اواسط سال «: ين نوشيگران از بازيکي ييکهنمو يبه قول محمد تق
 را در يشگي هنرپي و چند تن از جوانان که دوره ي، حسن خاشع، صادق بهراميرخواه، خين حسيان اش آقايميهمکاران قد

 ي محمد تقيي، اسکوي و مصطفين مهيمي، نصرت کري،ر جعفي محمدعلي گذراندند به اسامي تهران ميشگيهنرستان هنرپ
 توران مهرزاد که يزه دوشين و همچنيهيم دين خانم مهيده، خانم پرخي، رضا زندياحي، جالل رين، اکبرمشکي، رضا رخشانکهنمويي،

 ساختمان تئاتر شروع يا نوساز الله زار بني از پاساژهايکيدر طبقه دوم . يم بود گرد هم جمع آمديلدر کانون بانوان مشغول تحص
 ين نظر نوشير و زيم شدي ساختمان قرار داشت جمع مي از اطاق ها که در گوشه يکي روز عصرها در هرشده بود و افراد گروه هم 

 کار. يم دادي ادامه مين به تمري گرد و خاک بنائيان و در ميم پرداختي مين ُولُپن ترجمه نوشيشنامه نمايل و تحليهبه قرائت و تجز
 با نظر و فکر ييو روابط آنها، آشنا) يشنامه نمايآدمها( پرسناژها يپ و تيات و خصوصيت شخصي بحث و گفتگو درباره يز،دور م

 سابقه يران که تا آن زمان در تئاتر اين نوع کار و تمرين کرد، و اي مي تئاتر رهبريح بود که ما را به شناخت صحي راه تازه ايسنده،نو
 .» ما بودي براياديائل زنداشت، روشنگر مس

 درآورد و سپس در زندان قصر به يربه رشته تحر» خروس سحر« خود را به نام ي اثر صحنه اين اول١٣٢٦ در سال ين نوشعبدالحسين
 .پرداخت» هنرتئاتر« خود به نام يگري درسنامه فن بازيفتأل

 ي شاهنامه اثر بزرگ حماسيح در مهاجرت شرکت در تصحينکار بزرگ و پرارزش نوش.  آمديش پين نوشي براي مهاجرت اجبارعاقبت
 . استيافته است که تا کنون هشت جلد از آن نشر يقي دقي و انتشار متن انتقاديفردوس

 . شاهنامه دست زديري اساطي اثر و پژوهش در اطراف داستان هاين اي درباره يقي دقي حال واژه نامه ين در عنوشين

 با يکهتمام کسان.  کرده استيه و تئاتر از شاهنامه تهيلم في برايي و متن هايوها سنارين پردامنه نوش بزرگ ويت فعالين ايان جردر
 . شاهنامه اذعان دارنديح تصحير و خطيت کار کرده اند به نقش درجه اول او در انجام کار پرمسئوليننوش

 . قائل شدي آن ارزش عاليتوان برا ي نشان داد که ميتي از خود شخصيخي و تاري ادبيق تحقي ينه در زمنوشين

 ي از رساالت علميقا و آفريا آسيتو در انستيت فعاليان مسکو را تمام کرد و در جريات ادبي آموزشگاه عالين مهاجرت نوشيام ادر
 يقي تحق اثريک يرًااخ.  نائل شديلولوژيک و سپس دکتر در علوم ف»يلولوژيک علوم فيدکاند «ي دفاع نمود و به مقامات علميشخو



 
                

 

 
  نيشون نيسحلادبع هنان هژيو      

 ي است که متضمن عصاره يدهبه چاپ رس) سابق (ي در اتحاد شورويبه فارس»  شاهنامهره چند دربايسخن«تحت عنوان 
 .يد در علوم رسي آن به مقام دکتري يه است که بر پايقاتيتحق

 از ين متعدد نوشيمه هاترج.  بودي به فارسي از روسي در دوران مهاجرت ترجمه آثار هنرين نوشي مهم ادبي هايت از فعاليکي
 چاپ ي معاصر شورويسندگان نوين و همچنيتماتوف آيز چنگين، بي ناگيوري يف، تورگنيوان آنتون چخوف، اير روس نظيسندگاننو

.  مهم داشته استيگاهي جايوسته پين نوشي ادبيت در فعالي به فارسي از فرانسه و روسي آثار هنرياصوًال ترجمه . شده است
 ياهويه «يترجمه . منتشر کرد»  نويامپ «يرا در مجله » در اعماق اجتماع «ي گورکيم معروف ماکسيشنامه نمايبعدها ترجمه 

 . نشر داد١٣٢٩ را در سال ير اثر شکسپ»يچ هي براياربس

» مازندران يشهشغال ب«، »آدم بزرگ«، »الله «،»يگرانخان و د« بزرگ و کوچک مانند ي به نوشتن داستانهاين مهاجرت همچنيام ادر
 ترجمه شده است و ي و آلماني روسي به زبان ها»يگرانخان و د« و از آن جمله ين نوشي از داستانهايبرخ...  دست زديرهو غ
 يي داستان هاين نوشيز نيران توقف در ايام که در ايم کنيادآوري خوبست يم گوئي سخن مين نوشيسي که از داستان نوينکا

 .»استکان شکسته«و »  محسنرزايم«: نوشته است، از آن جمله

 در ي دشوار در سن شصت و شش سالگيماري سال بيک پس از ١٣٥٠ ماه يبهشت ارد١٢ يکشنبه در روز ين نوشعبدالحسين
  .مسکو درگذشت

  

  ir.yadeyar.www://http/  

  عبدالحسين نوشين 

لدتاريخ تو  درگذشت تاريخ محل دفن  

شهر مسکو " دونسکوي"قبرستان صومعه   ١٢/٢/١٣٥٤   شمسي١٢٨٤ 

 بيوگرافي و زندگينامه

 

 در تماس يان گرگوريک و روبينوي مي و فرزاد و مجتبي و خانلري و صبحيت ،با هدايقي در مجله موسي و بزرگ علوي با اراننوشين
 بود ي که غد وخودرايمابا ن. يدند رسي جمع به نظر ميندر ا ي قويت ، دو شخصي از لحاظيک هر ينوي و ميتهدا.  بودي و فکريکار

 يک زد تا در ي هنوز سوسو ميرجند نگاه آن چراغ دور در قلب شهر بيک در يننوش] * ي طبراحسان[» ...  نداشتنديسر سازگار
در . پدر را از دست داد  ، يدر همان اوان کودک...  جهان افتدين مرد بر خشت ايک ، يدي و هشتاد و چهار خورشيستهزار و دو

 نام يران را سر فصل ساز عرصه تئاتر مدرن ايننوش. ن دارالفنونيرستاو پس از آن دب.  مدرسه نظامي به تهران شد و راهينوجوان
ستره اما نام او گ.  کنندي مي معرفي به عنوان نقطه اوج و قله تئاتر تجربيگر دي و برخي گذار تئاتر علميه او را پايبرخ. داده اند

 در ي توان واکاوي همه گستر است که نمنسان او ، آي و اجتماعياسي سي هايتچه ، فعال.  نورددي همه را درمين فراتر از اييها
 که چون يراني هنرمند آوانگارد اين ، ايننوش.  کرديران سازش در عرصه تئاتر مدرن ايان را تنها منحصر به نقش جرين نوشيمايس
 يت ، شخصين ، دوست و همراه نوشي نگاه ،احسان طبريکدر.  در بند ، بند روحش رخنه کرده بوديرانسو فيل ، فرهنگ اصيتهدا

 ين نوشيت کرده است ، او شخصيمتقس"  همه با قوت ي ، ولي تجليرويالبته با تفاوت در ن" به چهار عرصه مختلف ، ياو را در زندگ
. و مترجم ) يس نويشنامهنما( ، دراماتورگيس به عنوان داستان نويات در عرصه ادب. و کارگردان يشهرا در عرصه تئاتر ، به عنوان هنرپ

 در مراسم يسخنان احسان طبر. [ کندي ميم تقسي و اجتماعياسيو عرصه مبارزات س . ي و لغوي ، ادبيخي تارتحقيقعرصه 
 و درباره او ، تا ين تهران از نوشيشگي هنرپ و مدرسهيننوش] *  و پنج سال تئاتر مبارزي به سينگاه.  در مسکو ين نوشيخاکسپار

" يي اسکويدکتر مصطف"  ،ير اخيدر سال ها.  بوده استي شفاهيرد، از آنکه رنگ مکتوب به خود گيشبه امروز ، حرف و سخن ، ب
" يمينصرت کر" . به او داشته ي ، در کتاب خود اشاراتيراندر ا) يتئاتر علم" (يسالوسکي استانيستمس"  گذاريه پايشروان، از پ
 ، ين را به نوشي در کتاب خاطرات خود ، فصليزن" ي انتظامعزت اهللا. " در آوردهير استادش به رشته تحريرامون جامع ، پيبا تقرياثر

 و تئاتر ، و پدر يو کهنه کار راديگر، دوبلور و باز" ي قنبريدحم"به سراغ .  اختصاص داده استيران فرارش از اي شدن و چگونگيمخف
 جالب ين جوان در احواالت نوشيکز شدن ير" يقنبر "يبرا . يم گوي روم و از حضور استادش با او ميم) ترانه سرا" (ي قتبريارشه"

 به ين، آمد و مژده داد به آنها که از ا" ي حالتيعرف "ي کردن که چگونه روزيت من رواي کند براي رود و شروع مياست ؛ به فکر فرو م

http://www.yadeyar.ir/


 
                

 

 
  نيشون نيسحلادبع هنان هژيو      

 خواهد که ي ماالمال سوداست و ميناما سر نوش... يد آيم"  تهرانيشگيمدرسه هنرپ" به يک درجه يانب استاد فن يکبعد ، 
حاال اوست که .  دهدي قد نميز سال نيک در مدرسه مذکور به ين نوشيس سبب است که دوران تدرين زند و زيگر ديجهان را نقش

...  « يد گويم" ي قنبريدحم !... "ي رزم ، رزم زندگي بر صحنه واقعيخواه تحول يث تاز است و با حديکه، بر صحنه تئاتر " توپاز"با 
 طاووس راه ينع... يد کردي رفت حظ مي راه مي وقتيد،باور کن. يدند دي آمدند و همه او را مي مين نوشي هاوره کاش همه ديا
 ي مين تمري را برايزهاييچ« ؟  ...ياوست  از جانب ايد جدي خاص بودن ارائه درس هاين ، منظور شما از ايم گويم» ... رفتيم

 سال در ي ، سالهاين کاش نوشيا..  دادي مين تمريگر جور ديک ين نوشخب، دهند، اما ي ميان طرز بيداد که همه معلمها
آنقدر ....  رفت ي سال کالس آمد و بعد به شورويک که داشت ، همان ياسي سيش به واسطه گراي داد وليمدرسه تئاتر درس م

 از سران حزب يکي که حاال رفته اند دند فشار بويرز.  نبودند ين نوشيراي تئاتر ، اصال پذين بود که مسئولي قوين نوشياسينگ سر
 شود ، آن مرد بلند قامت ، با دماغ بزرگ سالک دار ، يسفر به اروپا سال از پس سال م* » !...توده را آورده اند و معلم ما کرده اند

 گروه نخستين با يدي خورش١٣٠٧ در يرا و گيما در مجموع خوش سيقش و به قول رفيخته حال ، سر مو ريب و يم ماليچشم ها
" مسکوب"، " يساعد"، " يتهدا"  بس پرشماره پس از او ،ياني که سالي رود به آن واديم.  شودي اروپا مي راهي اعزامينمحصل

 زود يلي کند اما خي ميل شروع به تحصيا و جغرافيخن ، اپتدا در رشته تار جوايننوش.  ، بعد تولوزيساول پار. طاقت برش شدند... و
 ، نواختن ساز ي مقطع زمانين ، در ايننوش.  کندي رشته را کسب مين در ايل تحصينامه را انتخاب کرده و گواهيانرشته فن ب
سال .  گردد ي باز ميران ، به ا١٣١١ در يتا صادق هدياني و پادرميريدستگ. * يرد گي فرا ميان فرانسويوه به شيزآکاردئون را ن

، حاصل کار آن دوره او در "  شناس يفهزن وظ"و " مردم  "يشنامه دو نماياجرا) . عتيکانون صن( جوان يران به جمع کلوپ ايوستنپ
 يشنامه سالها ، نمانياو در ا. است ... و" ، نصرت اهللا محتشم" لرتا"، " ي فکريغالمعل"، " يف آقابايپر" چون يشکسوتانيکنار پ
 از يي آخوندف ، کارهاي فتحعليرزااز م" نوکرخان لنکران" به يد باا آنهيان برگردانده است که از مي را از زبان فرانسه به فارسييها

 يراث. عنوان کرده اند" خروس سحر" او را يشنامه نماين ، و قابل تامل ترينمشهورتر.  اشاره کردي شاهنامه فردوسيز و نيرشکسپ
 يچ ، اما هيدبه چاپ رس" مردم" در آمد، در مجله ير ، که توسط او به رشته تحري گورکيم ماکسي اجتماعي هايشنامهملهم از نما

 نگذارده اما او خوب ياست سي است که پا به وادين، از معدود شاگردان نوش" ي قنبريدحم . "يافت صحنه را نيگاه مجال اجرا بر رو
 يمصطف"، " ري جعفيمحمد عل" شاگردان شهره اش ، يگر چون ديز عالقه داشته ، او را نين را که نوشييا آورد روزهيبه خاطر م

 در کلوپ حزب توده به من گفت ، تو چرا يننوش « يد گويم. به کلوپ حزب ببرد... و" يمينصرت کر"، " يرضا رخشان"، " يياسکو
شما به حزب توده . گفتم ، چرا... يست نيزيحزب که چ! يه؟ارم چگفت ، آخه دوست ند.  گفتم من دوست ندارميي؟ آيحزب نم
 دانم سر از کجا در ي توانم از شما دست بکشم و من مي نميايم اگر من بي ، وليد دهي ، گفتم نه نمخبگفت ،  . يد داريوابستگ

 و ١٣٢٧ و هفتم بهمن ماه يست شاه در بي ترور ساختگيپس از ماجرا» ... داشت يي، بخصوص حزب توده که رنگ و بو!  آورميم
 چون يز نين توسط دستگاه ، نوش١٣١٠ حزب با توسل به قانون دن و منحل اعالم کري قانونير ها و غيريمتعاقب آن موج دستگ

 . يابد ي ميگر دي ايه ، سويت صادق هدايکش دوست و همراه نزدي هايانياما پرونده او با پادرم.  شود ي مير دستگيگر دياريبس
.  نفر جدا کند يزده را از پرونده سين شود پرونده نوشي، موفق م" رزم آرا" ، با مدد گرفتن از نفوذ شوهر خواهر خود ،" يتهدا"

 ين، با نوش" يفردوس" تئاتر مشهور ينآثار نوش. *  نشد ، اما سه سال زندان در انتظار او بوديد جنوب تبعي ، به زندان هايننوش
 ردانده برگي به فارسين که توسط نوشيي هايشنامهاز نما. در خاطره ها ثبت است " مستنطق" وز ،هن.  گرفته است يگر ديجان

 ، ياثر برکل" يرزمار" ، يولاثر پان" توپاز"اثر بن جونسون ، " ولپن" ، يرآثار شکسپ" يچ هياربراي بسياهويه"و " اتللو" به يدشده اند با
 ، يننوش.  اشاره کرديواثر اوژن بر" شنل سرخ" و ي گورکيماثر ماکس" دراعماق"رده ، بو.آ" چراغ گاز"ينگ،نوشته مترل" يپرنده آب"
 يافته چاپ شده و انتشار يد ، تجد١٣۴٧در " يانفن ب" درآورده که با عنوان ير در زندان به رشته تحر١٣٣٠را در سال " هنرتئاتر "ابکت

 يد، انجام١٩٧٩ از زندان که به مهاجرت آنان تا آستانه انقالب يرانوده ا در واقعه فرار سران حزب تيران تئاترايلرتا، بانو. * است 
 کوتاه به همدم و همراه او ، ي گذرا گفت و فشرده و اشاره اين توان از نوشياما نم.  شودي وطن مي به جالگزير نايز نيننوش
 يدکتر مصطف"از .  بست يي زناشويوند پين نوش با١٣١٢، در سال " لرتا. "، نامش داده اند نداشت " يران تئاتر ايبانو"  کهيکس
 يي گذاشت که تئاتر نوع اروپايدان پا به ميياو در سال ها.. « .  پرسم ي مي زمانمقطعدرآن " لرتا"  حضوريتدرباره اهم" يياسکو
 هم که حضور داشتند ، ينانز.  کردند ي مي فاقد زن بود و نقش زنان را مردان بازيکال، کلوپ موزيس تا تاسيدايي از آغاز پيراندر ا

 عالقه مند و با استعداد ي لرتا ، زني دارايران در ايي ، تئاتر نوع اروپا١٣٠٠در سال !  فاجعه بود يک ينا . يافتند يشب به خانه راه نم
در " يتئاترهنر "ويياو به استود . يوست به مسکو ، به اروپا رفت و از آنجا به اوپين پس از مهاجرت نوشيلرتا ، کوتاه زمان» ...شد

. ي گورکيم ماکسيات دانشکده ادبي راهينافت و نوشي شد،راه ي جهان محسوب ميگري بازيوي استودين که بهتري،اتحاد شورو
 ، سخت ي تئاتريک ، از لحاظ استتين نوشيتمام حرکات ظاهر" يطبر"به گفته .  شديلولوژيک علوم في موفق به اخذ دکترايننوش
 يزتم.  کردي مي اتاق زندگيک و با لرتا غالبا تنها در يد رفاه و ثروت نديهرگز رو « يد گوي مين نوشي درباره زندگاو.  شده بود يمتنظ

 ي،جذاب و دوست داشتن.  است يده نو و تازه خريي حفظ کرده بود که گوي خط دار را سالها با چنان دقتيلباس کازرون. و مرتب بود
 از ي ااشيه در حيش، پياني به مهاجرت رفت، سال١٩٧٩ که پس از انقالب يراني زن آوانگارد اينا ، او اما لرت» . گو بود يفهمودب و لط

 ١٢(  ، يدي خورش١٣۵۴و پرده آخر بهاران . *  خاموش شدين او و همسر هنرمندش در شهر ويادگارتنها " کاوه" ، نزد ي خبريب
 مسکو را ي، ملس هوا" ولگا" دلنواز از جانب يمي نسي، حوالين هميي در روزهايش و چهار سال پي، درست س)  ماه يبهشتارد

 يدر سحرگاه !... يزسرطان تمام وجودش را فرا گرفته و درد غربت ن. به کف نمانده بودي تابيگر را دشين کرد ،اما نويصد چندان م
شهر مسکو ، " يدونسکو"تان صومعه در قبرس. را به صحنه برد ي پرده آخر رزم زندگين، مه ، نوشي از ماه خوش رنگ و بويبهار
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 مقاالت، خاطرات و سخنان ي به ثبت و گردآور»ناي ميتق« به نام مرحوم ني نوشني از شاگردان عبدالحسيكي شي ده سال پحدودًا
 .  آندي جمع آوري اقدام آرد تا آنان را در آتابنينوش

 گري د»يني اميمهد« ر بزرگ بر دوش آانيا.  گرفتار اجل شدآار انهي در مناي مي تقران،ي هنرمندان اي  خانهي خبرتي گزارش سابه
 موضوع ني بر اراني بزرگ مرد تئاتر ا»يمينصرت آر« شد آهنيچن.  افتاديماري برتخت بي پس از چندزياو ن.  قرار گرفتنيشاگرد نوش
 و ادامه ديگو ي را مني ايمينصرت آر»  آتاب آردمني ايها   عكسهي و تهيآور  شروع به ادامه جمعشي پمي و نكسالي«. همت گمارد

 ٣٠٨اند و   مقاله نوشتهشناختند ي را مني آه نوشي نفر از آسان٣٠ شود ي منتشر مگري ماه د٣-٢بًاي آتاب آه تقرنيدر ا «دهد يم
 زي گفته شده ناي نوشته ني نظرات افراد مختلف آه درباره نوشنيهمچن. شود ي آتاب چاپ مني در ازي او ني تئاتريعكس از اجراها

 ني آتاب عبدالحسنيقرار است در ا « يميبه گفته آر...  و»يناتل خانلر« تا»تيصادق هدا« چونيافراد. است شده يجمع آور
 آوچك آه شامل دو مقاله درباره او ش بخكي« شده است يني از آتاب حروفچياديهجم ز» شودي به صورت همه جانبه معرفنينوش

 »  شودي و گردآورهياست مانده، آه ته

 ها و لميف.  سوخته بودوني همايعكاس«ي وي  آرده است به گفتهياري آتاب تالش بسني ايها  عكسهيته ي برايمي آرنصرت
 ي تا عكس را امانت گرفتم و توانستم آلبوم تئاتر سعد٢آلمان رفتم .  رجوع آردمانيبه تمام دوستان و آشنا.  رفته بودني از بها وينگات
 » . آنمدايرا پ

 آثار شي و با نمالي گروه نود را تشك١٣٢٢ آشور است در سال ٢٠ تئاتر دهه يها هي از پا،ياريبس آه به زعم ني نوشنيعبدالحس
 و آرد ي از روشنفكران را دعوت ميا  عدهش،ي نماي از اجراشي شب پكياو در آن سالها .  از تئاتر را عرضه آرديدي جدي معنايخارج
 توانست ي گاه نمچي استفاده آند اما هيراني ايها شنامهي از نماخواست ي ماو همواره. پرداخت ي مگفتگو تئاتر به بحث و انيدر پا
 يراني خوب اسي و پرندي بگادي تا آنان ميآن ي را اجرا مشنامهي نمانيا« : گفته بوديمي به آرنينوش.  آندداي پي مناسبشنامهينما
  »سنديبنو

  . انتخاب نكرده استي آتاب اسمني اي هنوز برايمي آرنصرت
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 ني نوشنينوشته عبدالحس" استكان شكسته"داستان کوتاه 

 

 هاي آافه گرم بود مشتريچون هوا. شد ي مدهي دي خالزي دوميفقط آنار بخار.  بودتي پر از جمعباي اسالمبول تقراباني آوچك خآافه
 . دگرفتن ي جا ميدور از بخار

 .ديبار ي ازصبح زود باران مآنروز

 شده بود و قطرات آب ازلبه آاله زاني شده، دور سر و صورتش آونياش ازباران سنگ  آهنهيلبه آاله مشك.  داخل آافه شديرمرديپ
ه شلوار  ِگل، از پشت سر بيتكه ها. رفت ي راه مدهي خمي داشت و آمي قد نسبته آوتاهرمرديپ. ديچك يبه صورت و دور گردنش م

 . رفته استياديمعلوم بود راه ز.  شتك زده بود- بود داي و پود آن پتار بًاي آه تقر- پالتوش نيو پائ

يپ . نشودي اسباب زحمت آساي نخورد و يآس  دستش بهاي لباسش، آرد ي و آوشش مشد يم  رد زهاي از آنار ماطي با احترمرد

 چهره اش شكفته شد و راست بطرف آن د،ي ديصاحب ي بزي مي آنار بخارنكهي انداخت، همتي به جمعينگاه. ستادي ايا  لحظهاو
.  گذاشتزي مي رواطي داد و با احتي نشست و دو دستش را بطرف آن درازآرد، پس از آن آاله خود را برداشت، تكانيآنار بخار. آمد

 دراز ي بطرف بخارشيها پاك آرد و باز دست را شيشاني با پشت دست پخت،ي فرورشيشاني پيبرو شي موهايچند قطره آب از البال
 .شد

 . او آمدزي جلو مخدمت شي بعد پيا لحظه

 د؟ي دارلي مي چ-

ي م- . بخورمرقهوهي شكي خوام

http://www.azindad.net/
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 .ختي رني پخش بود پائزي مي را آه روينيري شيها زهي آورد و رروني بود بگرشي دردست ديني سري را آه زيا  آهنهخدمت شيپ

  چنده؟رقهوهي شمتيق! دي ببخش-

 .ي شش هزارو دهشاه-

 !؟ گرونه...ي شش هزار و دهشاه-

 حقوق نجايما آه ا. رسهي هم به من مشي دهشاهره،يگي قرونش را ارباب مشي شره،ي من آه نمبيتوج. ستي من نري واهللا تقص-
 .ميندار

 د؟يري نگ را از منتوني شما دهشاهشهينم.  ندارمشتريمن شش قران ب...  بگمخواستم يم...  اتفاقًا-

 ... رفتيگري دي بطرف مشترد،ي بگويا  نهاي به او آرد و بدون آنكه آره يا دهي نگاه دزدشخدمتيپ

 او نگاه مرا جلب آرده ختي و رراي و گبي صورت نجد،ي سفيموها. مي متوجه او بودمي جا داشترمردي دورتر از پزي مكي آه قمي و رفمن
 : گفتقميناگهان رف. بود

 ني آن بودم، اري که دراطاق سردبيا  دراداره روزنامهشيچند وقت پ. ام دهي را آجا درمردي پني اآردم يداشتم فكر م.  آمدادمي آها، -
 ارزان يلي خمتي فرانسه را به قيها ها و روزنامه  مقاالت مجلهتوانم يم. دانم ي من فرانسه خوب مگفت يم  آنجا آمده بود و رمرديپ
 .آنم ي جا ترجمه مني من همد،ي مقاله بدهكي. رم امتحان بدهمحتا حاض.  آنممه شما ترجيبرا

 در رمرد،يپ.  او گذاشتزي آنار ميرخوري شكي بود و اهي آن از قهوه سمهي استكان بزرگ آه تا نكي به جلو او آمد، شخدمتي پدوباره
 پول را شخدمتيپ. د به او داد دردستش حاضر آرده بوشي آه از پاهي گفت، شش قران پول سشخدمتي به پي مودبي مرسكهيحال

 . از او دور شداعتنا يگرفت و ب

سپس .  سه حبه قند را آه آنار استكان بود درآن انداخت و مشغول بهم زدن شدخت،ي استكان ري را توري شاطي با احترمرديپ
 .معلوم بود هنوز داغ است.  گذاشتني زم  فورًا بهياستكان را به لب برد ول

 . داشته استي آه گذشته نسبتًا با رفاهشد ي مدهي فهمرمردي حرآات و رفتار موقر پهي نشستن و آلازطرز

 و دوباره استكان را در ديمال ي بعد آنها را بهم مچسباند، ي دو دست خود را به اطراف استكان مرمردي پرقهوه،ي انتظار خنك شدن شدر
 آن ي و از گرمفشردند ي خود ماني درمي دوباره آن را بسخت وشدند ي از استكان جدا مي گاهشيانگشتها. فشرد يدو دست خود م

 .بردند يلذت م

 به لبه استكان خورد و آنرا نشي لحظه آستني در اي بگذارد، ولي به آاله خود انداخت و آنرا برداشت تا آنار بخاري نگاهرمردي پناگهان
 او نشسته بود زي مكي خانم آه نزدكي.  متوجه شدندردرمي ها بطرف پي ازمشتري شكستن استكان عده اياز صدا.  انداختنيبه زم

 . و قهوه به دامن پالتوش شتك زده بودري بود و چند قطره شرشدهي دي ولدي خود را آنار آشيبا هول و هراس پالتو

 نكهيل ا نگاه آرد و مثتي به جمعرچشمي زيزي آهسته ازجا برخاست، با تبسم تاسف انگدهي هول زده و رنگ پرافهي با قرمرديپ
 صاحب آافه از فتد،ي راه بخواست ي نبوده است، باالخره آالهش را به سرگذشت و مي حادثه عمدني ادي به همه بگوخواست يم

 :ستادي ارمرديپ جلو شخدمتي آمد، پرونيپشت دستگاه ب

 !دي پول استكان را بد-

 :د و متبسم جواب دادهي انداخته بود، رنگ پرني سرش را پائكهي درحالرمرديپ

 . پول ندارمشتري من بشما گفتم آه شش قران ب-

 جلو او را داد  ي اجازه نمچكسي به هرمردي پبانهي و رفتار نجافهي قستاد،ي خود اي بدون حرآت درجاشخدمتيپ.  بطرف در رفترمرديپ
 .رديبگ

 : صاحب آافه بلند شداديفر

 !يآن ي و نگاه ميستيا ي منطوري راهم بشكنند تو همنجاي اياگه تمام ظرف ها! عرضه ي ب-

 : گفتشخدمتي کردن مطالب آن بود به پادداشتي آه تنها درگوشه آافه نشسته و غرق درمطالعه آتاب و ي جوانكموقع نيدرا
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 ! بدهرمردي به پگري درقهوهي شكي. دهم ي پول استكانت را من م-

 :  ازدم درجواب دادها ي ازمشتريكي

 . او رفته-

  ... رفترونيسرعت ب رخاست و بدون آنكه آتاب و آاغذ خود را جمع و جور آند به از جا بارياخت ي بجوانك
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 تئاتر ايران

 گذاشت" آخوند زاده " خشت اول را

 و صاحبنظران و پيشكسوتان تئاتر ايران شود ي تاثير تئاتر فرانسه بر تئاتر ايران برگزار مي بررسي برايهائ درتهران سلسله نشست
 از صدر مشروطه آغاز شده و دوران اوج مدرنيزم درايران را در بر ياين بررس.  و پرسش و پاسخ دعوت شده اندي سخنرانيبرا
 هنر و ادبيات ايران از انقالب فرانسه و بازتاب آن ي انقالب مشروطه و تاثير پذيري آبيرفرانسه، تاثير آن روببدين ترتيب، انقال. گيرد يم

 ي و تعزيه خواني روحوضي تئاتر ايران را از تكرار نمايش هاياين تاثير پذير.  استي اين بررسي هايدر انقالب مشروطه از برجستگ
آه زبان فرانسه را " آخوندزاده"دراين آار بزرگ، از نقش مهم .  بسته نداشتند نجات داديا جهش وگشودن درهي برايآه فضا و مجال

اين سير و سرگذشت، آه در سلسله نشست .  نبايد فراموش آرددانست ي و مشناخت يدر دوران خويش از همه ديگران بهتر م
 آه آمتر از نقش زنده ياد رسد يدر تئاتر ايران م" نوشين" است، در ادامه ناگزير خود، به نقش ي خانه تئاتر ايران در حال بررسيها

 . ايران نيستي علميآريانپوردر جامعه شناس

 : گفتي سخناني آه اآنون به جمع پيشكسوتان تئاتر ايران پيوسته طي نشست ها، بهزاد فراهاندراين

 ما باشد، اما ايشان به علت آسالت گر ي يارتوانست يم بود اگر خانم فهيمه راستكار نيز امروز در آنار ما بود و حافظه ايشان افتخار
 .نتوانستند حضور پيدا آنند

 تجربيات ي جوان را دور خود جمع آرده بود تا رويا  عدهي بيژن مفيد در ميدان ژاله و در مرآز پيشاهنگي آه آقاي زمان١٣٤٠ سال در
در . آيا در گروه ما حاضر شدند يك روز فروغ فرخزاد و خانم خجستهها  در آن سال.  از آن جوانان بودمي آار آند من هم يكيتئاتر مل

 از بزرگترين اساتيد تئاتر آن زمان برويم و اين استاد ي يكي آيا سر تمرينات ما آمدند از ما دعوت شد به شاگردنم آه خايجلسه دوم
 . نبود جز شاهين سرآسيانيآس

 با آن ارتباط توانستيم  يچون نم. ر ايران رايج شده بود و ما با آن سر جنگ داشتيم بود آه تازه دي مدرنيزميآيا در راستا  خجستهآثار
 .آيا بود آه از شاگردان مكتب فرانسه بود  آه به سمت تئاتر مدرن رفت خجستهياما نخستين آس. برقرار آنيم

 نصيريان، عباس جوانمرد، خانم يمثل آقا.  را دور خود جمع آرده بوديها بود آه از فرانسه برگشته بود و شاگردان  سرآسيان مدت
سرآسيان از پيروان مكتب فرانسه با صادق . ها سرآسيان را تنها گذاشته بودند  از آنيراستكار، جمشيد اليق، فروغ فرخزاد و خيل

 بود به يك مدرس  سال حضور در فرانسه، او را تبديل آرده١٧. شد يهدايت همنشين بود و پيك پاك مدرنيزم در تئاتر ايران محسوب م
 يسرآسيان دو وطنه بود، يعن. ي و نه نگاه روسآرد ي نگاه ميو آارگردان آه شيفته چخوف بود، اما چخوف را از ديدگاه فرانسو

 .ي و فرانسويايران

 ديدم ي م ديالوگ برقرار آردن فروغ و خانم آيا با سرآسيان را به زبان فرانسهي علت حضور من در اين جا اين است آه بعدها وقت
 . تحصيل و تجربه به اين آشور بروم آه اين اتفاق افتاديدوست داشتم بتوانم اين زبان را ياد بگيرم و برا

 بود آه انديشه ي آخوندزاده جزء نخستين آسانيميرزا فتحعل.  گرددي و دوران مشروطيت بازمي تاريخ تئاتر ما به مشروطه خواه
 يفتحعل.  فولكلوريك آذربايجانيها  هم اپرتي آمديا دالرته فرانسه و يكييك. تاثر از دو سو بودآثار و م. خود را در قالب تئاتر نوشت

 .دانست ي در زمان خود مي را تقريبًا بهتر از هر آس ديگرنسهآخوندزاده زبان فرا

 از دالئل يالبته يك.  آورديرا نيز در پ تئاتر ايران هم افتاده بود، استقبال هنرمندان ايران از زبان فرانسه ي مدرنيزه آه سايه اش رواين
 يعالقه به زبان فرانسه نفرت از حضور استثمارگونه دولت انگلستان هم بود آه باعث شده بود اآثر انديشمندان از زبان انگليس

 مشابه آن را شد ي به مانند يك رهنمون و ديدگاه عاشقانه بود آه مياين پيروز.  هم به دليل انقالب فرانسه بوديمتنفر باشند و يك
 و ي به لحاظ تكنيكيقوم و خويش. سومين دليل  وجود مولير و تئاتر حاآم بر آن زمان فرانسه بود.  آردي جوييدر ايران هم پ

 . و تئاتر مولير و آمديادالرته وجود داشتي ايرانيها  ميان نمايشيشباهت

http://www.peiknet.com/
http://www.peiknet.com/


 
  نيشون نيسحلادبع هنان هژيو                      

 

 
ها آخوندزاده مولف   آه در آني هم آثاري و يكشود ياز مولير محسوب م آه نعل به نعل اقتباس ي آثارييك.  آخوند زاده دوگونه بودآار

 .است اما باز هم متاثر از تئاتر فرانسه است

 حسن مقدم، ميرزا ،ي همچون ميرزا آقا تبريزي بايد از آثار ديگر نمايشنامه نويسان ايرانآنيم ي در باره تاريخ تئاتر صحبت ميوقت
 تاثيرات تئاتر فرانسه در آثار اين ي ارشاد و صادق هدايت ياد آنيم و به بررسيمويدالممالك فكر ،يالوزاره، محمود احمدخان آمال

 .هنرمندان توجه آنيم

بهترين بازيگران سه يا چهار دهه گذشته ايران شاگردان نوشين «: در ادامه به عبدالحسين نوشين اشاره آرد و گفتيفراهان
 ».ي و شهال رياحي خلعتبر،ي بهرام،ي مثل لرتا، هوشنگ بهشتيآسان. اند بوده

 تند، سرپرست گروه او ي به علت اظهار نظرهاي آموزش تاريخ و جغرافيا به فرانسه رفت ولي براي نوشين بار اول با دانشجويان ايران
 يدر آن جا فعاليت تئاتر سال ١١ او به زبان و هنر فرانسه، باعث شد بار ديگر به فرانسه برود و حدود ياما شيفتگ. گرداند را به ايران 

 .آند

 برخوردار يبه اين ترتيب بود آه شاگردان نوشين از بيان خوب.  بازيگران آار آردي صداي نوشين به ايران برگشت، ابتدا روي وقت
 چون . صحنه به جايگاه سوفلور بوديقبل از نوشين همه اميد بازيگران رو.  نور و لباس آار آردينوشين در مرحله بعد رو. بودند

 ينوشين اين قانون را به هم ريخت، سوفلور را برداشت و گفت آآتور نه تنها نبايد به سوفلور اميد. شد ينمايش تنها دو روز تمرين م
نوشين به تئاتر ايران . نظم و ديسيپلين جزء اصول نوشين بود.  نقش مقابل خود را هم حفظ آنديها داشته باشد، بلكه بايد ديالوگ

 ٢٨ ي را پرورش داد آه بعد از آودتاي صحنه برد و شاگرداني از آثار خوب ادبيات فرانسه را ترجمه آرد و روي بسياريو. هويت بخشيد
 ي بازيگرينوشين بيش از چهار دهه رو.  آه تئاتر آناهيتا را تشكيل دادندها يمثل اسكوي.  تبديل شدندي درخشانيها مرداد به چهره

 . او پرورش يافته مكتب فرانسه دانستتوان يم. در تئاتر ايران تاثير گذاشت

 افتخار توانست ي مي فوگارد و ماندالرا نداشت به چه چيزي جنوبياگر آفريقا.  اعتقاد دارم فرهنگ هر جا آه باشد بايد عاشقش بود
 .ايم آند و ما از تئاتر فرانسه بسيار آموخته
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 ي ،مينويصبح ،ينوشين، خانلر

 به قلم احسان طبري

نوشين با اراني و بزرگ علوي در مجله موسيقي با هدايت و صبحي و خانلري و فرزاد و مجتبي مينوي و روبيك گريگوريان در تماس 
با نيما آه غد و خود راي بود . هدايت و مينوي هر يك از لحاظي، دو شخصيت قوي در اين جمع به نظر مي رسيدند. فكري بودآاري و 

 . سر سازگاري نداشتند

فرهنگيان ... صبحي شوخ و دنيا ديده و سردوگرم چشيده و شيرين سخن بود. خانلري در ميان آن ها جوان تر و فرزاد گوشه گيرتر بود
 مانند فروزانفر، اورنگ، حكمت، صديق اعلم، صورتگر، مرآت، شفق و ياسمي و امْتال آنها آه عتبه بوس رضا خان بودند و چاپلوسي

 ... ، سخت مورد استهزاي اين جوانان دانا و هوشمند بودند"پرورش افكار"نيز دستگاه 

نوشين و هدايت : ود، ولي بعدها هر يك راه ديگري رفتنددر مجله موسيقي، در واقع دنباله اپوزيسيون زندان قصر رحل اقامت افكنده ب
سي شد و تنها به نام محققي عالي مقام . بي. به اصول انساني خود وفادار ماندند، مجتبي مينوي در ايام جنگ گوينده راديو بي 

ه گرفت و چهره خود را به نيما از دوستان آهنه آنار. صبحي سرانجام قصه گوي راديو شد. است آه از او نامي باقي مانده است
خانلري پس از دوراني رو آوردن به ئثر، به سوي دستگاه رفت و . عنوان شاعر نوآور انقالبي حفظ آرد و از جبهه سائي پرهيز داشت

 .ويلونيست پرقريحه به امريكا رفت" روبيك گريگوريان. "از نازپروردگان دربار محمد رضا و فرح شد

به شيوه . منتقل شود" تاتر و دآالماسيون" ان اعزامي به فرانسه رفت و بعدها موفق شد به بخش نوشين با گروه اول دانشجوي
با . وقتي به تهران آمد به تعليم تاتر پرداخت. فرانسويان نواختن آآوردإون را آموخته بود و به تاتر به تمام معناي آلمه عشق مي ورزيد

با حسين خيرخواه، حسن خاشع، جالل . ود ازدواج آرد و با او يك زوج تاتري نامدار آفريد ايتاليائي نژاد ب-آه بانوئي ارمني " لرتا " 
رياحي، آهنموئي، اسكوئي، شباويز و بهرامي و محتشم و جمعي ديگر از هنرپيشگان آن دوران آه گاه شاگردان خود او بودند، آار 

" نوآرخان لنكران" نمايش نامه هاي ايراني استفاده آند؛ مانند نمايش نامه هائي از فرانسه بر مي گرداند و مي آوشيد از. مي آرد
به شاهنامه فروسي عشق مي ورزيد و از روي متن آن به مناسبت . از شكسپير آثاري چند ترجمه آرد. از ميرزا فتحعلي آخوندوف

 .هزاره فردوسي نمايش نامه هائي ترتيب داد آه در نزد سرگل روشنفكران آن ايام جلوه آرد

متكبر به . ي بود بلند قامت، با دماغ بزرگ سالك دار، چشم هاي مال يم و بي حال، سر مو ريخته و در مجموع خوش سيما و گيرامرد
تمام حرآات ظاهريش از لحاظ استتيك تإتري سخت . ولي در لحظاتي سخت شوخ و خند رو مي شد. نظر مي رسيد و درواقع نيز بود

لباس آازروني خط دار را . تميز و مرتب بود. ثروت نديد و با لرتا غالبا تنها در يك اتاق زندگي مي آردهرگز روي رفاه و ! تنظيم شده بود
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  نيشون نيسحلادبع هنان هژيو      

از آن ايرانياني . جذاب و دوست داشتني، مودب و لطيفه گو بود. سال ها با چنان دقتي حفظ آرده بود آه گوئي نو وتازه خريده است
 . و را دگرگون ساخته بودبود آه فرهنگ فرانسوي در روحش رخنه آرده و ا

، "مستنطق"در اين تا ترها، نوشين . نام نوشين به عنوان بزرگ ترين آارگردان و هنرپيشه بي رقيب آشور ما طنيني عظيم يافت
 ولي .و غيره را به صحنه آورد" نوآرخان لنكران" ، "بادبزن خانم وينده مير"، " توپاز" ، "مونسرا"، )از موريس مترلينك" (پرنده آبي"

اين نمايش . به ثبت رسانده بود، هرگز به صحنه نيآورد" مردم"را آه خود او نوشته و در مجله " خروس سحر"نمايش نامه انقالبي 
 .نامه ملهم از نمايش نامه هاي اجتماعي ماآسيم گورآي است

 داير شد آه نوشين در زندان بود و به تاتر فرهنگ را نوشين در دوران آزادي خود شخصا اداره مي آرد، ولي تاتر سعدي به هنگامي
 .گروه تاترال او سرشار از احترام و اطاعت نسبت به او بود. هدايت اين تاتر از دور اآتفا مي ورزيد

آار پرتالشي را بر روي انتشار متن انتقادي شاهنامه فردوسي و پژوهش . در مهاجرت، بعنوان پايان نامه دآتري، دآتر در ادبيات شد
تا هفتاد سالگي مردي قوي و تندرست بود، ناگاه صاعقه بي رحم سرطان غريدن . اژه هاي اين اثر جاويد پارسي انجام داددرباره و

 . گرفت و آن درخت تناور را فرو سوزاند
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  نامه هاي خليل ملکي ◊
   محمد علي همايون کاتوزيانبه کوشش امير پيشداد و ◊

  ١٣٨١نشر مرکز تهران  ◊

 بود و آنچه را بدان ي پرده اي ُرک و بياسي و فعال سيسين روشنفکر و تئوريملک «: يسند نوي گفتار ميش در پيان و کاتوزيشدادپ
 پس از يروزي بود و پياتشزمان ح او در ياسي سي از علل بزرگ ناکاميکي خود ين کرد و اي ميان بيرايه پرده و پي بيباباور داشت تقر

 حزب توده مشارکت ي را که در محکوم کردن انشعاب توسط رهبرين از همان نامه نخست که در آن نوشرا ي روراستينا. »مرگش
 آن را يقي حقين که مسببيد نموده اي عمليح تقبي برايي است که شما امضاين اينه برا] به شما[ من يرادا«: يد توان ديداشت م

بلکه تنفر من ! ينمشما را بب] تئاتر[ صحنه ي توانم حتا در روي و نمم خواهي که من نميست نين ايبرا! يد شناسي از من مشتريب
 توان يبا پول م... يد نموده ايار شرفانه و ناجوانمردانه، سکوت اختي روش بين جهت است که در مقابل اين شما به ايدناز د

 يم مستقيرغ:  باشديم مستقيشه هميست الزم نيداري نوع خرين فرمود که ايد خواهيقلبته تصدا. يد انسان را خريشجاعت اخالق
 و ين وعده حزب توده به نوشيه، کناين که منظور از ايم خواني ميرنويسدر ز. » را دارديجه همان اثر و نتيهم از لحاظ اخالق
 يان  پاينگونه زند نامه را اي مين را به نوشيش همه حرفهاي وقتيملک.  بودي بر فرستادن آنان به چکسلواکيهمسرش، ُلرتا مبن

 خود را نسبت يشگي نمانده و ارزش و احترام همي در فکر من باقير از نفرت و تحقي اثريچ هيگر سطور دينبا نوشتن ا«:  دهديم
 تا يسمباره شما به خود شما بنو خود عمل کنم و افکار خود را دريف موظف بودم به تکليمن در عالم دوست.  اميافتهبه شما باز 

 . توان دنبال کردي مي ملکياسي سي را در تمام نامه ها و مواضع و برخوردهايوه شينا. »ميبتوانم استراحت نما
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  ين نوشين  به عبدالحسي ملکيلنامهء خل

  .نوشته شده است) ١٣٢٧ سال يلاوا( از حزب توده، ١٣٢۶ ماه ي پس از انشعاِب د نامه چند ماهينا   

 ي مي ملکيل خليدن از روشنفکراِن حزب توده به ديگر دي بود با  جمعيت صادق هدايک که از دوستان نزدين نوشينعبدالحس   
 يِل به دليملک.  دهدياري آن حزب، آنان را يوش و رهبر اصالِح راه و ري و برايوندد کردند تا به حزب توده بپيرفتند و به او اصرار م

 کار اکراه ين بود، از ايدهد» پنجاه و سه نفر«در زندان )  حزب توده بودنديکه اکنون در دستگاه رهبر (رفقايش ي که از برخييرفتارها
 و در حزب توده به آنان يرد را بپذ او و دوستانشيشنهاد سبب شد که پين در ارتباط با نوشي عامل عاطفيکاّما باالخره . داشت

 که در آن اطاقک کوچک و محّقر چگونه لوِرتا، يد به خانه اش رفته بود، دين نوشيدار دراي بي ملکيل که خليروز): ۵ (يبقول. يونددبپ
 و ين نوش دعوتي منظره سبب شد تا ملکين ايدن دي عاطفيرتأث.  را آرام کنديرخوارشان کرد تا کودک شي مي سعين،همسر نوش

  .يرد به حزب توده بپذيوستن را جهت پيگراند

 يننوش.  بودي ملکيمي و صميک از اعضاء مهم و فّعاِل جناِح اصالح طلب و از جمله دوستان نزدين نوشيندر حزب توده، عبدالحس   
 درحزب توده ماند، اّما فشار ون،ي انشعابيگِر و دي ملکيت دانست با رضاي از اصالح طلبان، انشعاب را صالح نميگر ديکه مانند بعض

 خود، با آنان همساز شود و يل ميرغم کرد تا علير ناگزيز را نين نوشي، کردن انشعاب و شخِص ملکم محکوي حزب برايرهبر
  . را امضا کندي ملکيل خليه حزب توده عليز و افتراءآميد  شديهءاعالم

 و هنرمنِد  يز دوست عزيک ي معتقد به اخالق را دربارهء عمِل ناروايشمند انديک ي اندوه و افسردگين، به نوشينامهء ملک   
   : سازدي را آشکار مي ملکيل باطن، ادب و عاطفهء سرشاِر خلي حال، صفاين کند و در عي ميانبرجسته ع

  

  !دوست عزيز آقاي نوشين

 مالقات ي شما تنگ شده است، ولي دلم برايليخ. يسم نوي شما مي سطور را براينچند ساعت پس از نصف شب است که ا    
 ي وليم، نمايارت صحنهء تئاتر زي کنم شما را در روي ميال خيگاه.  باشديد نبايند خوشايلي شما خي نفر خائن و منحرف برايکبا
 ين که مسّببيد نموده اي عمليح تقبي براي است که شما امضائين اينه برا] به شما [ن ميرادا.  کنمي توانم خود را راضينم
شما را ] تئاتر[ صحنهء ي در روي توانم حتي خواهم و نمي که من نميست نين ايبرا! يد شناسي از من ميشتر آن را بيقيحق
شما . يد نموديار شرفانه و ناجوانمردانه، سکوت اختبي روِش ين جهت است که در مقابل اين شما به ايدنبلکه تنّفر من از د! ينمبب

 تر از من به يک روش را که خودتان نزدين ايح جرأت تقبي وليد، را داشتيره و غيجواهر]  و [يه ا من و خامي علنيحکه جرأت تقب
 ي داراينم، صحنهء تئاتر ببي را روشما هنرمندانهء ي افتخار را داشته باشم که بازين توانم اياگر من فعًال نم. يد نداريدقبـُح آن هست

 نفر از هزاران يک توانم به اندازهء ياگر من نم. يم نماي تماشا مياست در صحنهء س هنرمندانهء شما راي افتخار هستم که بازينا
  : دارميد مفيشنهاد پيک به عمل آرم، در عوض يقي از شما و همکاران هنرمند شما تشوينفر تماشاچ

 ياسي سيت و شخصيدائ نمي در صحنهء تئاتر بازيد کني مي بازياسي را که امروز در صحنهء سيشما نقش) ۶(» ُولپن«پس از   
 را ندارم، ممکن يسندگي نوع نوين ا»يحهءقر«چون من .  داشتيد خواهي بزرگيت شک موفقي بيد؛خودتان را به مردم مجّسم ساز

خامه ] انور[ که رفاقت چهارده سالهء خود را با  يم بگذاري، طبريق رفيا ي،طبر] احسان [آقاي مشکل و حل آن را به عهدهء يناست ا
  . رسانده استيصًا به حد کمال هنرمند مخصويا

 عقل و منطق، يرغم توّجهء تمام دوستان خود و عليرغم عليروز که تا ديد را مجّسم نمائي و مبارزي فرد اجتماعيک صحنــه، يدر رو   
 و ياسي سدي  تمام عقا-  به عکس - امروز ي مجلس، نموده بود، ولي شدن برايل وکيعني ياست، سي خود را فدايحهءهنر و قر
 ينموده است، همان پـولـ» پول «يعني حاصل از هنر، يجهء نتي فدايعني و هنر، يحه قري کلمه، فداني خود را به تمام معياجتماع

  !يد مردم را خرين تري توان وجدان اخالقي که با آن ميد، نموده ايمعرف] تئاتر[که شما هنرمندانه بارها آن را در صحنهء 

 يم مستقيشه هميست الزم نيداري نوع خرين فرمود که ايد خواهيق البته تصديد، انسان را خري شجاعت اخالق توانيبا پول م    
  .(٧( را دارد يجه همان اثر و نتي هم، از لحاظ اخالقيرمستقيمغ: باشد

 يا و -د، اجازه دهد که به  نام او  بازار خوي از ترس کساديا رواج بازار تجارت هنرمندانهء خود، و ي براي فرِد مبارِز هنرمنديکاگر     
 و ياليسم و منحرف و عامل امپريانتکار افراد را خين تريف مردم، شرين تريح  قب- او يت از نام و شخصيسوءاستفاده ضمن] بـا[

امات به  اتهين در ايه اجرائيئت به عنوان عضو هيز که اسم او نيند جلوه دهند، و او ساکت و آرام بنشيره و غسکي تروتيفهمرد
   توان گذارد؟ي را  چه مين اسم ايرد،مورد سوءاستفاده قرار بگ]  موّقت حزب تودهيه اجرائيئته[ تاّم و تمام يتعنوان اکثر

 يران جامعهء  اي از هر روز برايشتر در صحنهء امروز ب»يتي شخصيب« همچو فرِد يک يتنشان دادن شخص ... يزم دوست عزيآر   
 ي بين افراد جامعهء روشنفکران هستم و لزوم مبارزه با اين تريت با شخصيتي شخصي بينب متوّجهء امن خو.  و مؤثر استيدمف

  .يد شروع نمائيز و از خودتان نيد،شروع کن] تئاتر[ مبارزه را از صحنهء ينشما ا. ايم نمي درک مي را بخوبيتيشخص

] تئاتر، نقش[ صحنه يشما که الاقل در رو.  نموديدعجب نخواه کرده ام، البته تيدااگر من جرأت صراحت لهجهء گستاخانه را پ    
 را ي روبرو شده ام که هر نوع صراحت لهجهء گستاخانه اي که من امروز با  حادثه ايد متوجه هستيد،  نموده ايرا  باز» حادثه جو«

 ي طبري به قلم آقايران ايت توده ا که امروز در نهضياسيس] يشنامهءنما [يس پين در ايد متوجه هستخوبشما . يد نماي ميهتوج
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 و شوهر او يروزها ها و عّمه مظفر في ها و دکتر کشاورزها و قاسميزدي و شرکت دکتر يشان اي شود، و به کارگردانينوشته م

 يل افراد شرافتمند تحمير و ساي و جواهري به من و خامه اخيانتکار شود، نقش ي مي، و متأسفانه با شرکت خوِد شما باز)٨(
  .شده است

 مظفر و يروز و دکتر کشاورز و عّمه فيزدي را دکتر يره و غين و استالين نقش لنيک، و کميک تراژي بازين که در ايدخوب متوجه هست   
  !يند نماي  مي بازي و جواهري را خامه ايانتکاران کرده، و نقش خيشوهرش باز

 به عکس يخش، شود تاري که به من نسبت داده ميانتکارانهانحرافات خ ين ايد فراموش نموده اياگو! ين نوشي آقايزمدوست عز    
 زودتر از آن شروع يليخ.  باشدينم] ١٣٢۵ يبهشت اسحق، ارديماثر اپر[»  کرد؟يدچه با«آنچه ادعا شده، از موقع انتشار کتاب 

 ي  که طبر- نمود يد خواهيق تأّمل تصدي شده باشد، با کمي باعث فراموشي  و اگر اشتغاالت کسب- يدالبته فراموش نکرده ا. شده
 که يد فراموش نکرده باشياگو. يد نموديق در من تزريم، نماي ميب را که من تعقي فکر امروزين که ايد و شما بوديانوري و کيو قاسم

و ] يدکرد [يدمج و تيف تعري شما از طبريوقت). ٩( شده بودم ي خود منزوهء در گوشهء خان»يستاپورتون«من پس از شناختن افراد 
.  کردميف شما تعري بودم برايده او را که در زندان دي هاي من ضعف ها و خودخواهيد، نموديق از فکر خودتان تشويتمرا به تبع

 يب آن روز تعقيانوري و کي و قاسمي است که من و شما و طبري همان فکر مشترکينًا من عي که فکر امروزيد دانيشما خوب م
 و ي و قاسمي و طبريم، وفادار مانده اي و عاليف از آن عده، امروز نسبت به آن افکار شري، تنها من و خامه ااي و گويم، نموديم

  .يد نمائي ميرا باز] ُرل نعش: يعني[» لش« و شما  هم نقش يند، نمايدرست در عکس آن جهت حرکت م] يانوريک [يمشوهِر مر

 يک که عالوه بر اشخاص نامبرده، يدار نموده باشد، حتمًا فراموش ننموده ا فراموشکيليکسب و تجارت شما را خ] هم[اگر     
 ي متفکر و قضاوت کنندهء خوبي وليست ني که َنطـّاق خوبي در اغلب جلسات ما حضور داشت، شخصيزشخص ساکت و آرام ن

 و اگر جرأت يد،ز را فراموش کرده ااگر خاطرات آن رو ... يآر. يماست، و من و شما هر دو نسبت به او احترام و ارزش قائل هست
  )١٠! ( شما را جبران خواهد نمودياو فراموشکار. يد بخوانيت صادق هداي سطور را براين کنم اي خواهش ميد،دار

  

 و حس يده گرديشگي هميميت به محّبت و صميل کنم که تمام نفرت من از شما تبدي مراسله، حس مينمن پس از نوشتن ا    
 کنم در صف اول ي مي و مانند گذشته، سعينمبب] تئاتر[ صحنهء ي توانم شما را در روي هفته مي از شب هاکيي کنم که در يم

 با نوشتن يرا شما نگاه خواهم کرد، زي و با وجدان راحت به رويمن بدون شرمسار. ايم شما  تماشا نمي به رويکنشسته و از نزد
.  اميافته خود را نسبت به شما بازيشگي نمانده، و ارزش و احترام هميکر من باق در فير از نفرت و تحقي اثريچ هيگر سطور، دينا

  .يم تا بتوانم استراحت نمايسم را دربارهء شما به خوِد شما بنود خود عمل کنم، و افکار خويف موّظف بودم به تکليمن در عالم دوست

   شمايميدوست صم                                                                                                     

   .٢٠ ص يان، کاتوزيون هماي و محمدعليشداد پير مقدمهء امي، ملکيل خلينامه ها  -۵

۶- ، Volponeبن جانسونيسي، انگليسندهء نام از نوين به همي ايشنامهقهرمان نما  (B Johnson) يبکار روباه گونه و فريبا خصلت.  

 به ي شرکت در مراسمي دو را براين و همسر هنرمندش لورتا وعده داده بود تا اين در آن زمان، حزب توده به نوشياگو  -٧
  . و مؤّثر بوديد مفياربس) ينوابسته به نوش (ي حزب توده در رونق کار تئاتر سعديغات گذشته، تبليناز ا.  بفرستديچکسلواک

  .است) يانوري کنينورالد( و همسرش يروز فيماشاره به مر -٨

 رهبران حزب توده آشنا شده بود و لذا پس از ي هاي از ضعف ها و فرصت طلبياري در زندان با بسي ملکيل خلينکهاشاره به ا -٩
  . شده بودي از آنان کناره گرفته و منزوي،آزاد

 بود، و يلبه جناح اصالح طلب آن متما آن حزب، يل اما در چند سال اول تشکيامد، حزب توده در نيت هرگز به عضويتصادق هدا  -١٠
 ي ميلتشک) به عنوان ناظر( اش داشت، در حضور خود او ي که او در خانهء پدري جناح در اطاقين از جلسات اياري بسيل دلينبه هم

 .)٢۵مقّدمه، ص ... نامه ها . (يرد گي او را به شهادت ملکي است که ميل دلينشد، به ا
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  بهترين هايبرا جايزه نوشين

 مراسم سومين سالگرد تاسيس انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر ايران به مناسبت گراميداشت مقام 
 . نياوران برگزار خواهد شدي هنريها  بنياد آفرينشين اصلخبرنگار در محل سال
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 بنابر اعالم اين انجمن، در مراسم يادشده قرار است مانند گذشته از فعاالن و پيشكسوتان تئاتر آشور تجليل 
 .شود

 ٣  اولين بار در سومين مراسم ساالنه انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر ايران ازي همين اساس و برابر
، محمد چرمشير )  بازيگر) آشاورز يمحمدعل:  دور و نزديك تئاتر ايرانيهنرمند تاثيرگذار سالها

 مدال نوشين بعنوان پدر تئاتر معاصر ايران تقدير يبا اعطا) طراح صحن (يو نرمين نظم( نويس  نمايشنامه(
 .خواهد شد

 ٢ انجمن در اسفند ماه سال گذشته، ي اعضاي مخفي بر اين قرار است در مراسم مذآور بر اساس رأعالوه
 و با يمعرف)  سال۴٠ ي زير و بااليها از گروه آارگردان(اند   رفتهي عمومي آه اجرا١٣٨٢نمايش برتر سال 

 . مدال نوشين مورد تقدير قرار گيرندياعطا

د تقدير قرار  سال گذشته را اعالم و موريترين گروه تئاتر  اين انجمن، بر اساس تحقيقات خود، فعالهمچنين
 .خواهد داد

 برگزيدگان مسابقه ساالنه ي مراسم مذآور نيز ضمن اعالم اسامي عين حال قرار است در بخش مطبوعاتدر
 . و مورد تقدير قرار گيرديانجمن، خبرنگار فعال و برتر سال آه از ميان انجمن انتخاب خواهد شد، معرف

 مرداد ماه آه روز تاسيس اين ١٧ئاتر ايران هر ساله روز  ساالنه انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تمراسم
 نياوران و ي هنريها  بنياد آفرينشي تابستانيها انجمن است برگزار ميشد اما امسال با توجه به تراآم برنامه

 مرداد ٢٩ مراسم يادشده در آن فرهنگسرا، اين مراسم  در روز ي بر برگزارينيز اصرار هيات مديره انجمن مبن
 . برگزار خواهد شدماه

 

 

  

  

    persian/uk.co.bbc.www://http  

  آخرين بازمانده

تئاتر پارس از تئاترهاي قديمي الله زار است که فعاليتش را . زار هنوز سرپاست، تئاتر قديمي پارس است تنها مرکز هنري که در الله
  . از کردبا نام تئاتر فرهنگ آغ

لرتا "آموخته دارالفنون که تحصيالتش را در رشته تئاتر در فرانسه به پايان برده بود با همکاري همسرش  عبدالحسين نوشين دانش
 مصطفي اسکويي، علي محزون و برخي ديگر از  هنرپيشه تئاتر، حسن خاشع، حسين خيرخواه، نصرت کريمي،" هايراپتيان

  .روي صحنه بردند) پارس( نظير ولپن، توپاز، دختر شکالت فروش و تاجر ونيزي را در تئاتر فرهنگ هاي ماندگاري هنرمندان نمايش

اولين نمايش عبدالحسين 

http://www.bbc.co.uk/persian
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نوشين با کمک : "نصرت کريمي از هنرمندان آن دوره درباره آغاز کار تئاتر فرهنگ مي گويد
ق، تئاتر فرهنگ را در طبقه باالي پاساژ دارهاي بازاري چون جعفري، طايفي و وثي سرمايه

  ." نفر گنجايش داشت۵٠٠پارس ساختند که حدود 

 ١٣٢٣بود که نوشين با اجراي آن در سال ) نوشته بن جانسون(' ولپن'اولين نمايش نوشين "
در آن زمان من هم .  مدت دو هفته روي صحنه بود اين نمايش به. تئاتر فرهنگ را افتتاح کرد

  ." يمور و بازيگر در آنجا فعاليت داشتمبه عنوان گر

هايي با سطح پايينتر که  بعدها سرمايه گذارها براي جلب مشتري بيشتر به نمايش"
اي، حتي استريپ تيز و رقص  هاي ميان پرده استحکام تئاترهاي قديمي را نداشت روي آوردند، بعضا براي فروش بيشتر نمايش

  ."شکم عربي اجرا مي شد

ولي . هاي کمدي و تفريحي اجرا کند ان تاالر فرهنگ، از نوشين خواستند او هم براي جلب مخاطب بيشتر نمايشسرمايه گذار"
  ."هاي ديگر ها و هنرپيشه سرمايه گذاران هم رفتند دنبال کارگردان. نوشين مخالفت کرد و از تئاتر فرهنگ بيرون آمد

گذار ديگر  گذاري سه سرمايه به سرمايه" جامعه باربد"ري از تئاتر در گي نوشين پس از مدتي کناره: "نصرت کريمي ادامه مي دهد
 نوشين ١٣٢٧چون پس از ماجراي تيراندازي به شاه در بهمن . تئاتر فردوسي را راه انداخت که آنجا هم دو سالي بيشتر دوام نياورد

  ."که به حزب توده وابسته بود دستگير و عمال تئاتر فردوسي هم تعطيل شد
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 عبدالحسين نوشين

 يشاهنامه فردوس و محقق بزرگ بنيانگذار تئاتر ايران

 شاهنامه منتشرشد" واژه نامك"

 واژه تازه ٨٠ها با ويرايش جديد و   دشوار شاهنامه، نوشته زنده ياد عبدالحسين نوشين پس از ساليها ، فرهنگ واژه»نامك  واژه« 
» شاهنامه« خاص يها ، آه تنها شامل نام»شاهنامه« دشوار يها  واژهيايست از معان در اين فرهنگ، مجموعه. منتشر شد

ها بيان   واژهي مجازيهمچنين معن.  نيز شرح داده شده است يا عبارات دور از ذهنمرآب آلمات ي آن بسيارينيست؛ بلكه بجا
 . ها نيز آورده شده است  از آنايهيشده و بسيار

و سخنوران ديگر، » فردوسي« اين فرهنگ، در آوردن شاهد به يك بيت قناعت نشده، بلكه هرجا الزم بوده است، چند بيت از در
 . ود واژه نمايان شي اصليشاهد آورده شده است تا معنا

 آتابخانه ي موزه بريتانيا، نسخه خطي نسخه خطييعن» شاهنامه«بر پايه پنج نسخه معتبر »  دشوار شاهنامهيها  واژهفرهنگ«
 دانشكده ي و نسخه خطي فرهنگستان علوم شوروي دانشكده خاورشناسي قاهره، نسخه خطي لنينگراد، نسخه خطيعموم

 .  تدوين شده استي،خاورشناس

 تازه توسط يهاي  جديد و افزودن واژهي انتشارات دنيا منتشر شد و اآنون با ويرايشي سال پيش توسط از سو٢٠" واژه نامك"
 .انتشارات معين باز انتشار يافته است

 در اتحاد ي اجباري است آه عبدالحسين نوشين، پدر تئاتر نوين ايران، در سالها مهاجرت سياسي از آار بزرگيبخش" واژه نامك"
در اتحاد " واژه نامك" شاهنامه را به همراه همين ي از معتبر ترين نسخه هاي انجام داد و يكي شاهنامه فرودسيق رو سابيشورو
 . منتشر آرديشورو

پس از او .  وطن آردي شاه جالي سر در نيآوردن از زندان هاي بود آه به ناچار و براي نيز از جمله قربانيان نظام شاهنشاهنوشين
 مرداد ٢٨ برجسته تئاتر ايران نظير حسن خيرخواه و عباس شباويز نيز از چنگ آودتاچيان يزيگران و چهره ها از بايجمع ديگر

 است آه هم ي به درود حيات گفت و اين درحال١٣٥٠نوشين در سال .  وقت رفتندي سوسياليستايگريختند و به مهاجرت آشوره
 . از اعتبار اين دانشگاه هاستي او بخشيتصويرهادر دانشگاه معتبر مسكو و هم در دانشگاه برلين نام و 

بود' ولپن') در تئاتر پارس(نوشين 
که نوشين با اجراي آن در سال

.فتتاح کرد تئاتر فرهنگ را ا١٣٢٣
 مدت دو هفته روي اين نمايش به

در آن زمان من هم به. صحنه بود
عنوان گريمور و بازيگر در آنجا
.فعاليت داشتم

  
   

 نصرت کريمي
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» الواعظين سلطان« معروف به - محمدباقر نوشين -پدرش .  در مشهد زاده شد١٢٨٥ و ١٢٨٠هاى   نوشين ميان سالعبدالحسين
دگى از دست هاى زن اى اندك، در همان نخستين ماه نوشين، پدر و مادر را با فاصله.  و اهل منبر بود و صوتى خوش داشتيروحان

 . داد و در تهران نزد مادربزرگش بزرگ شد

صدنفره محصالن  پس از دوران ابتدايى، در مدارس فرانسوى ادامه تحصيل داد و به هنگام دريافت ديپلم، نامش در فهرست يك
 مدرسه تئاتر نام نوشت و از رفت و در» تولوز«آه قرار بود، تاريخ و جغرافيا بخواند، به  در فرانسه، با آن. اعزامى به خارج ثبت شد

 . اش قطع شد و به ايران بازگشت رو هزينه تحصيلى همين

پس از .  فراهم آرد و دوباره به اروپا بازگشتي فرانسه، مبلغ- چند سال بعد، با عرضه يكى دو نمايش و انتشار يك فرهنگ فارسىاو
 يشناسان غربى، فرصت خوب زارى هزاره فردوسى با حضور ايرانبرگ. بازگشت از اين سفر بود آه آار جدى نمايشى خود را آغاز آرد

 يدر همين سال با همكار. براى نوشين فراهم آورد و توانست سه نمايشنامه را با الهام از شاهنامه، در برابر آنان روى صحنه ببرد
 . را بنياد نهاد» فردوسي«، تئاتر "لورتا"همسرش 

 آغاز در جشنواره تئاتر مسكو شرآت آرد و بعد، در آستانه جنگ جهانى دوم رهسپار در.  سفر ديگرى هم به اروپا داشتنوشين
) عضويت در حزب توده ايران( سياسييها فعاليت. فرانسه شد و تحصيالت خود را در زمينه تئاتر، زبان و ادبيات فرانسه ادامه داد

 .  داشتي را در سال هاى بعد در پر او، زندان و تبعيد و فرايبرا

 در آشنايى يهاى بلند هاى خود پيدا آرد و گام هاى هموارترى براى عرضه نمايش باز شدن فضاى فرهنگى، نوشين نيز زمينه با
بار ديگر همراه با گروهى  سره شده و نوشين يك ، آار يك١٣٢٧اما با تيراندازى به شاه در سال . جامعه ايران با تئاتر جهانى برداشت

 به او داشت گروه تئاترى خود را در اجراى ياز همان زندان، توسط همسرش آه مالقات هفتگ.  افتادننداانديشان خود به ز از هم
نوشين پس از فرار از زندان .  حزب توده ايران بود آه از زندان قصد گريختندياو از جمله رهبران و آادرها. آرد ها هدايت  نمايشنامه

 . وقت شدي اتحاد شورويراه

هاى  ها و نمايشنامه  از قصهي بسيار نامه دقيقى براى آن و ترجمه اهنامه در هشت جلد و فراهم آوردن واژه مسكو به تصحيح شدر
  . درگذشت١٣٥٠ سال ينوشين در ابتدا. برجسته جهانى مشغول شد و از دانشكده ادبيات دانشگاه مسكو درجه دآترا دريافت آرد
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 ني نوشنيواژه نامک عبدالحس

دي سعهي کوشش سابه يرجاني سي

 

  ران،ي و ادب اخي جوان سال عالقمند به تاردوستان

بر خبر نادرست .  خواندم که آه از نهادم برخاستي اسالمي سانسور و اصالح جمهوريچي دور از قينماها را در تاري خبرامروز
 بار اتي شناخت واقعي مبارزه براني ندارند؛ اما در اني جز اي که سبک و روشستي که ني اعتراضي اسالمي جمهوريخبرگزار
 .  گردديوچندان نه ؛ بل صد چندان م دي اسالمي جمهورظارت خارج از محدوده سانسور و نيتارنماها

 اخبار يخبر داده است و دو تارنما" نينوش"  دشوار شاهنامه ي از واژه هاي از چاب فرهنگ مجموعه اي اسالمي جمهوريحبرگزار
 . غي ودرغيدر!  و مطلب نوشتندتري اثر تني و طلوع چاپ اي شکستن قفلدي بر نوديي نت با شوق و ذوق مهر تاکي و پروسيس

 :اصل خبر

، شرح و معنا »شاهنامه«هاي دشوار  اي از واژه ، در اين فرهنگ، مجموعه)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران "
جاي آن بسياري آلمات مرآب يا عبارات دور از ذهن شرح  نيست؛ به» شاهنامه«هاي خاص  اين مجموعه، شامل نام. شده است

 . ها آورده شده است ها بيان شده و بسياري از آنايه ي مجازي واژههمچنين معن. داده شده است

http://www.peikekhabari.com/
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و سخنوران ديگر، » فردوسي«در اين فرهنگ، در آوردن شاهد به يك بيت قناعت نشده، بلكه هرجا الزم بوده است، چند بيت از 

 . شاهد آورده شده است تا معناي اصلي واژه نمايان شود

يعني نسخه خطي موزه بريتانيا، نسخه خطي آتابخانه » شاهنامه«ر پايه پنج نسخه معتبر ب» هاي دشوار شاهنامه فرهنگ واژه«
عمومي لنينگراد، نسخه خطي قاهره، نسخه خطي دانشكده خاورشناسي فرهنگستان علوم شوروي و نسخه خطي دانشكده 

 . خاورشناسي، تدوين شده است

هايي تازه توسط انتشارات  به تازگي با ويرايشي جديد و افزودن واژه سال پيش توسط انتشارات دنيا منتشر شده آه ٢٠اين اثر 
 ."چاپ رسيده است معين به

 .  قبل کنند و بخوانندي نشر در سالهاراني از درگيي جستجوي اسالمي دروغ جمهوري از انتشار خبر هاشي کاش پيا

" واژه نامک"  هم مقاله نيا. دي منتشر گرديکتر خانلر و ديرجاني سيدي به تالش سعراني فرهنگ اادي بار توسط بنني اثر نخستنيا
 ي کتاب براي و پنجاه و شش در مجله راهنماصدي بهمن ماه هزار و سخي که پس از چاپ واژه نامک به تاريرجاني سيدياثر سع
 .آمد..."  مرقعنيدر آست"  مقاله در کتاب نيهم و سپس دي بار منتشر گردنينخست

 :ندي و خاک جماعت دست دراز بر تالش گذشتگان ننش هم اصل مقاله تا گردنيا

  

 "واژه نامک" 

 چاپ و راني فرهنگ اادي بنلهي هنرمند آواره از وطن به وسني نوشنيعبدالحس" واژه نامک" کار خودش را کرد و گري چرخ بازعاقبت
 بسپارد يبفرستد و به دست دکتر خانلر راني را به اادداشتهاي ني کرده بود که اتي در مرض موت به فرزندش وصنينوش. منتشر شد

 کرده در چه ي ميتي وصني که چني وقتني خواست بدانم نوشي دلم ميليخ.  هموطنانش برسدبهتا به همت او منتشر شود و 
 ...ميبگذر.  گذشته استي از گذشته اش چه مماني پشدي از روزگار و شادهي آشفته رنجريدر ضم.  بوده استييحال و هوا

 شاهنامه حي آخر عمر آشفته سرانجامش را وقف تصحي سالهان،ي دانند که نوشي سر و کار دارند ميا کتاب و ادب فارس که بآنان
 در متي قني مقاصد خاص به ارزانترضي شاهنامه در مسکو منتشر شد و به فيکرد، و به همت او و همکارانش متن مصحح و انتقاد

 دهي و پرفاني که بر آن وارد است، ظاهرا مثبت تريراداتي و با همه اصشي با همه نقا اقدامنيا.  قرار گرفتيرانيدسترس محققان ا
 با کمال ديي برداشته شده است و اجازه فرماانيراني ما اي و ملي و حماسمي اثر عظياي است که تاکنون در راه احي گامنيتر

 .گراني را اضافه کنم که با کمک دني ايشرمندگ

 هم پرداخت، و آن شرح و حل يگري سودمند داري اما بسي شاهنامه به کار فرعحي در ضمن تصحنينوش خدمت مهم، ني از اگذشته
 تي واقعني خواهم بدي ميريقبل از خرده گ.  که به اسم واژه نامک در دسترس شماستن،يهم. از مشکالت شاهنامه بوديمقدار

 نکرده بود، باز ي ارجمند زبان پارسشگاهي پمي ادب و ترجمه، تقد در فنون هنر وي اثرچي مجموعه هني جز انياعتراف کنم که اگر نوش
 که ي هائتي از همه فعالتي هنرمند دور از وطن انجام داده است در اهمني که ايکار.  آب و خاک بر گردن نداشت ني از اينيهم د

 . و روانش شادباديام گرادشي.  است شيهموطنان پر طاق و ترنبش تاکنون کرده اند، ب

 از ياري اغلب مبهم شاهنامه مورد بحث قرار گرفته است و در بسبي از سه هزار لغت و ترکشي بي پنجاه صفحه اصدوي کتاب سنيدر
 ي دهم مواردکي سه هزار مورد به کمتر از ني دردي شواهد متعدد و استدالل درست، رفع مشکل شده است و شاضيموارد به ف
 درجه از ني بديفي دانند که تالي دارند ميدست" لغت"  جامعتر باشد؛ و آنان که در کار قيحق و تشتري که محتاج فحص بميبرخورد کن

 .صحت چه دشوار است

 چنانکه در مقدمه کتاب نوشته - کنم و به چاپ بسپارم؛ و منمي را به من سپرد، تا تنظني نوشيادداشتهاي مجموعه ي خانلراستاد
 و گرچه اصالحات ،ي دخل و تصرفجي هي و چاپ کنم، بمي را تنظني نوشي نوشته هاني خود را اخالقا متعهد و ملزم داشتم که ع-ام

 . گناهشي نوشته هاريي جهان کوتاه بود، و تغز ضرر؛که دست مرد ايالزم و ب

را  و شاهد ي لغت و معننيع.  گفتگو بودي به نظرم آمد که جاي داشتم، موارد معدودي تورقسي کتاب نفني دري که به مناسبتراياخ
 شتري کردن شواهد بفي نظراتم ردديي تايبرا. به دنبال آن افزودم*  بود با عالمت دهي را که به نظرم رسياز کتاب نقل کردم و نکته ا

 راني فرهنگ اادي بنلهي با فهرست لغات به وسري اخاني که در سالي ولف و لغتنامه دهخدا و متون معتبرفرهنگ ضيبه ف( ممکن بود،
آنکه اهل . ستي با طبع تنگ حوصله من سازگار نوهي شنياما ا). و ظاهرا به دسترس آن مرحوم نبوده استمنتشر شده است 

 . منابع مراجعه کندني تواند بدي است خودش مقيتحق

ده  بدقت نخوانتي نني من همه کتاب حاضر را بدنکهيو آن ا:  اشاره کنمي خواهم به نکته اي کردن موارد اشکال اجازه مفي از ردقبل
نقد کامل مطالب کتاب بر عهده .  است که بقول آخوندها طردالباب بدانها برخورد کرده امينکات.  که اشارت رفته استيام، موارد
 .  استقياهل تحق
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 کي که منحصرا در يدرباره لغات: رادي ااي عرض کنم و بپردازم به موارد ابهام يسي هم در مورد لغت نوي مطلب کلکي ديي فرمااجازه
 نيدر ا.  عمل کرداري بساطي با احتدي آمده است، باگري تکرار شده و نه در متون ديرد مشهود افتاده است و نه در متن مورد بررسمو

 ي برخورد مي مواردني هرگاه به چونقي گذشته معلوم است، به علت در دسترس نداشتن منابغ تحقسانينو فرهنگ وهيموارد ش
 مناسب ي معنائيقي اندک تالش و تحقي کردند، بي برخورد مي مواردني مناسب چونيعنائ ميقي اندک تالش و تحقيکردند، ب
 يکي منحوت اسالف را با افزودن ي خوران عالم ادب هم معناده کردند؛ و آمي و ضبط مدندي تراشي صورت مشکوک واژه ميمقال برا

 به شرح و نقل ي فراوان است که حاجتهي ها آن ماي کارنيري شنينمونه ا.  فرمودنديدو کلمه مترادف به فرهنگ خود منتقل م
 .ندارد

 تي عناتي واقعني بددي فرهنگ بپردازند، بافي به کار استخراج لغات و تالي خواهند با روش درست و علمي که مي امروزه کساناما
 و يتفرس. ر گذشته است روزگاساني کتاب نويسي بدنواي ي غلط خوانجهي مشکوک و منحصر، اغلب نتي صورتهاني که انديفرما

 . خواننده را از ماجرا باخبر کنندي به نحودي باافتندي و جستند و ندندياگر کوش.  شودداي پلمه الزم است تا صورت درست کيحدت ذهن

 انگري دي هنرنمائي را براداني صادر کند، مي ادهي آنکه حکم قاطع و نسنجي کرده است، و بني موارد چنني در اغلب اني نوشمرحوم
 نيکه در هم" ارهيپت"  شده است، بمثل در مورد واژه ي رهگذر مختصر غفلتني دري معدوداريتنها در موارد بس. بازگذاشته است

 .گري ديو معدود" سپرده درون"  و رفت خواهد ي بدان اشارتادداشتي

.  استنيمده است متن نوشته مرحوم نوش از حروف متن آزي متمايآنچه با حروف:( آنهاي واژه ها و معاني درباره بعضيحي توضاما
 بي ترتتي کردن موضوع در متن کتاب با رعادايچه پ: به شماره صفحات هم اشارت نرفت.  شوديشروع م*  من با عالمت حاتيتوض

 .)الفبا آسان است

 :پر، انباشته، آگنده: نيآگ

  کنمني گفت اگر دخمه زريهم

  کنمني گردش آگهي مشک سز

 اندودن و يرا اگر به معن"  کردننيآگ"  سهراب بسازد، به گمان مخلص ي براي چگونه قبرنکهيستم است در ا رديداستان ترد *•
.  کردهي زراندود و طليعني" نيمدخالن را رکاب زرآگ"  هم گفته است يسنائ. دي نماي جا مناسب تر مني در اميرياندود کردن بگ

 .اهي سيعني مشک اندود، يعني" ني سرشت و مشک آگبر عنيديبنفشه د"  هم دارد يفرخ

 :وريب و زين، زيآذ: نييآ

  ببستنيي همه شهر آسراسر

  نشستي و جاداني ماراستيب

"  بنداننهيآئ" و " ي بندنهيآئ " باتي بستن باشد که هنوز ترکنهي همان آئقترشي صورت دقاي مذکور توسعا درست است و گوي معن•
 . مرسوم-راني اي جنوباتي الاقل در وال– واريو سرور بر در و د در مراسم جشن نهيمتداول است و بستن آئ

 :ستهيارزنده، سزاوار، شا: يارزان

 و اليبقا باد ملک را، هر عفو که از کمال است: "  صورتني و دمنه آمده است بدلهي از کلي عبارتي معنني ادييبه تا" واژه نامک"  در •
" عطا شود، اعطا شود " ي جمله به معننيدر"  باشديارزان" به گمانم ".  است باشد هنريبسطت و وفور استعال و قدرت ارزان

 . فراوان استي سعداتي و کليهقي بخي در تارهدششوا. دي نمايدرست تر م

 :ا بلنديشلوار، تنبان کوتاه : ازار

 اري آمد بر شهرفرستاده

  ازارانشي بر ماي کخي بز

 :يري گيتنکه کشت

 ار مردان کستهيبرفتند شا... 

  ازارانهاي بر مببستندشان
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 و يرا هم در پهلوان" کمربند" اما . ستي ني شلوار هم آمده است، شکي به معن-گرشي دي و صورتها– زاري که ازار و اني در ا•

 فهي بوحنتي بنيدر ا.  بودني امروزي در حکم مدال طالشي چند سال پني تا همي بوده است، و کمربند پهلواني مقاميري گيکشت
 : هم کهيکافاس

  جهان مر نماز نافله راگاني خدا•

  ازارضهي فري ماندو ببست از پي بجا•

 

 عوام اني از مقوله بابا طاهر عريزي چن،ي خراسان با آن همه القاب و عناوگانيچه خدا. است" کمربستن"  معادل قاي بستن دقازار
 يرا کمر بستن معن" ازار بستن "را کمربند و " ازار"  باال اتيب خواهد در ايدلم م. الناس نبوده است که وقت نماز ستر عورت کند

 .کنم

 : شعر کهني در ااما

  آسمانش بلوردي خانه ديکي... 

 ... زرکرشي و پمي همه سازارش

 

ر  جا همان باشد که امروزه دني و به گمانم ازار درستمي ازار ضبط فرموده است، موافق ني برانيکه مرحوم نوش" پوشش " ي معنبا
 .ندي گويم" هزاره " ياصطالح بنائ

 :است) يرا(  زدن ي فردوستي بنيدر ا: انداختن

 ي به پرده سراامدي آن پس باز

 ي هر گونه انداخت با شاه راز

 : بکار بردني به معنيقي دقتي بني ادر

  چاره ها ساختندي آن جادوبر

 نه سود آمد از هرچ انداخت

: "  و القصص آمدهخيدر مجمل التوار. نيدر تداول امروز" طرح کردن" درست معادل است با " تنانداخ " تي به گمان بنده در هر دو ب•
 به مقدمه زيص چهارصد و نود و شش، و ن..." ( پس از هر نوع انداختند تا بر آن قرار افتاد که...  مشورت کرد کهراني با وزيپس روز

 : و نزار شده و ري موضوع مربوط است به شاه بلخ که پ هميقي دقتيدر ب).  کتاب رجوع شودمانمرحوم بهار در ه

 سران و بزرگان و هر مهتران

 پزشکان دانا و نام آوران

  چاره ها ساختندي آن جادوبر

 نه سود آمد از هرچ انداختند

  گفتمبرشي زردهشت پني اپس

  نهفتدي نشازداني ني زاو دکه

 :و سرانجام

  آمدندني شاه زمي سوهمه
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  آمدندنيد به ي کشتببستند

 . حاصل نشدي کردند و طرح کردند و عرضه داشتند، سودشنهادي از هر چه پيعني

 هي اندازد و تهي و حد کمال فاصله م– شيهاي با همه خوب- چاچ مسکوني موارد است که بنيهم : ي در مورد ببستند کشتينکته ا( 
 .) معتبريدر فرهنگها" بستن يکست"  به دييرجوع فرما.  کندي از شاهنامه را واجب مينسخه منقح

 .ستي چاره کار نني خورد، اي خورد، بدرد نميبکار نم: ستي در کار ناز

  بگاهي روزسي بد که ابلچنان

 کخواهي نيکي باز امديب

 ي کدخدايگفت جز تو کس) ضحاک( بدو

 ي با تو اندر سراي همدي باچه

  خواجه سالخوردهني بر ازمانه

  ماند تو اندر نوردري ديهم

  ور جاه اوهي سر ماني اريبگ

 ... اندر جهان گاه اوبدي زترا

  کردشهي انددي ضحاک بشنچو

 ز خون پدر شد دلش پر ز درد

 ستي سزاوار نني گفت اسي ابلبه

 ستي از در کار نني کاي گودگر

 .ستي ني کردنست،ي نيعمل: يعني مورد نيدر ا" ستياز در کار ن"  به گمانم •

 :جراشامد، حادثه، مايپ: يبودن

 اري خرد شهري گر نبودمرا

  خواستاري ز من بودنينگشت

 : از زبان جاماسب است کهتي بنيمناسب تر است، ا" ريسرنوشت، امر، مقدر، تقد " ي معناي گو•

 سر موبدان بود و شاه ردان

  بر او آشکارا نهاني بودکه

 او دژم ست،ي با کيروزي جنگ پني که در ادي و بگوردي برگير خواهد که از اختر شمايو شاه از او م"  بودهيستاره شناس و گرانما " و
 :دي گويگشته م

  دادگرزدي خواستم کاي مکه

  هنرني خرد وني مرا اينداد

 اري خرد، شهري گر نبودمرا
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  خواستاري ز من بودنينگشت

  به شاهمي ور بگون،ي من امينگو

 کند مر مرا شاه شاهان تباه

 :خانه، کوشک، کاخ: وانيا

  بلنديابه و کاخها گرمچو

  که باشد پناه از گزندواني اچو

  ضحاک بردندشانوانيبا

 بدان اژدها وش سپردندشان

 . در لغتنامه آمده استي مورد شواهد فراواننيدر ا.  اخص از خانه و کاخ داشته باشدي معنائواني ااي گو•

 :دي و بباد

 از يکيضبط کرده اندو "  دو هزار و پانصد و چهاردهزينه پرو" اخذ را  ذکر شده است، مبي ترکني که به عنوان شاعد اياتي ابري زدر
 ي چاپي هر دو غلط است و ناگفته نماند که غلطهانيا".  کفندي شکن خاک بامانيکه پ: "  نقل شده است نسانيمصراعها هم بد

 شکن مانيکه پ: " ني شعر هم احيصحو صورت "  و چهارستي دو هزار و پانصد و بزينه پرو: "  استنيشماره درست ماخذ ا! ستين
 ".  کفنديخاک با

 از ناصر خسرو يشواهد" ختنيآه"  واژه لي و هفت ذيدر صفحه س.  تذکر دهمزي را نيگري خواهم نکته دي جا اجازه مني همدر
 يا هم غلط چاپ هنيا".  خنجريخياز حجت خواهم که برآه" ... و " ني کخي از دل بخدي برون آهنيکا"...  سان نيآمده است بد

 منظور نوشتم که چون من ني منتقدان روزگار بدوهي را به شنيا. ( درست باشد" يبرآهنج" و " برون آهنجد"  اما به گمانم ست،ين
 خود قهي از اصالح اغالط فاحش به سلي امانت حتتيبنده بر چاپ نظارت کرده و مقدمه نوشته ام دوستان بدانند که بخاطر رعا

 .)م کرده ايخوددار

 خ و بنيب: بار

 اري شهري رفتم اي خواهشگربه

  سرش را ز باري بکندوگرنه

 سران سواران چو برگ درخت

  از بار و برگشت بختختي رفرو

 :ياز فردوس. شاهد؟ فراوان. زادي تن آدم- به مجاز– اول تي تنه درخت است و در بي دوم به معنتي بار در ب•

  تاجدارني فر ايستي ناگر

  ز باريون ترنج چي کندمسرت

 . کنندي کنند، از شاخه جدا مي نمشهي که ترنج را از رداستيپ

 :يقي دقاز

  سبز اندر آنکبهي دري زبه

 ترنج سبز و زرد از بار بنگر

 :يبي لباز
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 ي گوئختهياوي جخش ز گردنش بآن

  از بارختهياوي است پر از باد بيکيخ

 :ي فراالواز

  عتاب و ناز بتاندي بادني کشدال

  خار و کنز بر باريباشد ب نرطب

 :ي فرخاز

 ري از تن شري سر شبگسالند

  ز باروهي مي بدانسان که کسهم

 : از هموگري دتي بني ازي نو

 ري درختان گشن بودند از دو رو به تچون

  ز باروهي بدانسان که فتد مدرفتادند

 :ضبط شده است" پر بار"  جاها به غلط اري که در بسي سعداتي ابني درو

  بر باروهي توقف نکند مرايبس

  ستدهي و رسنيري عام بدانند که شچون

 بر او محاسن اخالق چون رطب بر بار

  چو دانه در رمانلي او فنون فضادر

 :بازار

 :بي و فررنگي ن-الف

 چو او بشنود خوب گفتار من

  از رنگ و بازار منشدي اندنه

 ي گفتار اودي ضحاک بشنچو

 ي ندانست بازار اوينهان

 : ماجراشامد،يپ: ب

 شي دستور با لشکر آمدش پچو

 شي آنچ آمد ز بازار خوبگفت

 :جاي بهانه، عذر ب،ي گوئهودهيب: پ

  ز گفتارشانصري گشت قيغم

  زآنگونه بازارشاندي بشنچو
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مه  کليبرا.  معناستکي شماره الف و ب و پ آمده است ظاهرا همه به ي معانلي که در واژه نامک ذي کلمه شواهدني مورد ادر

.  محققان شودمي جداگانه تقدي به صورت مقالتدي مختصر خارج است و شاني کرده است که از حوصله اهي تهيادداشتهائيبازار بنده 
 مالحظه يلغتنامه دهخدا، منحصرا برا" ب"  پنجاه حرف صدوي دهم به ستون اول صفحه سي الحساب خوانندگان را حوالت ميعل

 . ستياهد گذاشته اند و بر همه شواهد منطبق ن که بر صدر شوييشواهد نه معنا

 :ين زردشتي، آئين بهيد: يبه

  جهانني بر کنم زي بهپرستش

 سپارم تو را تاج و تخت مهان

نسخه بدل .  خوانددي دانم مصراع اول را چگونه باي اما بنده که نمستي چاپ مسکو ني مقاله راجع به بحث در نسخه بدلهاني ا•
 . جهاننيکنم ز بر يپرستشگه: نستيا

 : بندي، پا)لغت فرس(  بسته و درمانده يپا: پامس

  هوا پر کرکس شده استي گفتتو

  پامس شده استلي پي از پنيزم

 . و نه شاهدندي نشي به دلم مي نه معن•

 : استامدهي از فرهنگها نکيچي چاره، که در هر،ي گزيبه معن: ارهيپت

  را به جنگيکي را به بستر يکي... 

  را به ننگيکيبنام و  را يکي

 ستي چاره نني کزدي رفت بايهم

 ستي نارهي از مرگ پتزي نمرا

.  بوده استندتري بدتر و ناخوشايبه معن" بتر" کلمه " زين " ينکند که بجا.  شدي مي کاش نسخه ها در دسترس بود و باز دقت•
 يدر مورد معن).  به صفحه صد و ششدي است رجوع فرمائ آمدهارهي واژه پتني همي قبلي معانلي که ذي نظر را بشواهدني اديتائ( 

 آمده است ي معنني اي که به عنوان شاهد برايتيدر سه ب.  سخن استي جازين"  هولناکب،ي مهور،زشت، نفرت آ: "  واژهنيدوم ا
. ستي ني فردوسوهي عطف شايذکر مترادفات به صورت اضافه ".  بودارهيکه آن اژدها زشت پت" مثال . بکار رفته" ارهيزشت پت " بيترک
 .و مانند آن مناسب تر باشد" بال، نازله، نائبه " ي موارد همان معنني درايگو

 :پنبه : يبه وزن و معن: پخته

  خاممي شنگرف بر پخته سچو

  رخشنده دامدي خورشبگسترد

 ميپخته س " بيآمده باشد، ترک" پنبه " ينبکار رفته باشد و پخته هم به مع" پخته " تي بني دانم اگر بر اساس نسخه لندن دري نم•
 ..."... خامميپخته س"  اما م،ي ادهي شناريبس"  خامميتخته س"و " ميتخته س. "  رساندي را مياصال چه مفهوم" خام

 :مال کردنيلگد کوب و پا: سودنيپ

  آن سخن ها کجادي و دنيديشن

  تو مر گفتنش را سزاينبود

 ي و نه بنمودنيدني پوشنه

 يمودني و نه پيکندن افنه
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 ني مصراع آخر چنديشا.  لمس کردن استيعني" ببسودن"  دور انداختن و رها کردن و دست نزدن، بگمانم ي مقابل افکندن به معن•

 .ي متقابل و متضاد در مصراع قبلي معانلي به دال؛ي و نه ببسودنينه افکندن: باشد

 :، کشوريپادشاه: شگاهيپ

 اه کردست ششهي کار کاندنيوز

 شگاهي نامور پني آشوبد ابر

 جنگ نکردند، ابي کند که چرا با افراسي دهد، کاوس سران سپاه را سرزنش مي است که رستم به کاوس مي از جوابتي بني ا•
 : دي گويرستم م

  و سور و بزمدي جوي کاشتيکس

  رفتن به رزمشي بود پکوي ننه

 ... کارنيوز

 شوند و بر او ي مني خشمگاني در سر بپروراند سران حضرت و درباري شکنماني پهشي کند که اگر اندي مدشي سرانجام تهدو
 . برعکساي است يعرب" حضرت"  درست معادل زي نتي بني در اشگاهيبه گمان من پ. ديخواهند شور

 :يدن مينوش: مودنيپ

  داستانيکي تا ي ميمايبپ

  از گفته باستانمتيبگو

 يبرا".  به من بنوشاني بده، جاميجام: " و سرانجام" جام را پر کن " اي"  کنمانهي به پيم"  که نستي مفهوم مصراع اول ااي گو•
 کرده اند و پر ي طبق معمول، آشفته کاري معاننيي و تعصي اگرچه در تشخد،يرجوع فرمائ" لغت نامه دهخدا" مالحظه شواهد به 

 . اندختهين را درهم آمدي و آشاماندنيکردن و آشام

 :انداز، مشهور و معروفن يتن: دهيخن

  به مهر و وفايتي به گدهيخن

  دور و دور از جفاي آهرمنز

 . مورد مناسب تر باشدنيدر" ستوده " يبهرحال به گمانم معن. است"  اندازنيطن"  همان ني منظور شادروان نوشاي گو•

 :بنا کردن، ساختن: زخم 

  بودواني هنگامه زخم اچو

  بودواني چو کواني ايبلند

 لي به دلستي ني شکيي است مربوط به بناي که کار و زخم اصطالحنيقبول ندارم، در ا" بنا کردن و ساختن " يخم را به معن ز•
 :ري زاتياب

 : انتخاب شدي روميمهندس. معماران خواستند .  را بنا کندني مداواني خواهد اي مزي پروخسرو

  مرددهي خسرو آمد جهاندبر

 رد کادي او کار و زخم بنا بر

 :و مهندس به کار پرداخت و 

  ده شاه رشادي برد بنفرو
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 همان شاه رش پنج کرده برش

 : خواهمي را اندازه گرفت و گفت مهلت مواريو ارتفاع د"  رسنيي تاکيبتابند بار"  را برآورد، سپس بفرمود واري با سنگ و گچ دو

 ندمي روز تا کار بنشچهل

 ندمي شاه بگزگراني کارز

  بودوانيا هنگامه زخم چو

 ودي واني چو کواني ايبلند

  نموددي زخم خشمت نبابدان

  فزوددي نباي رنجزي نمرا

 :خسرو مهلتش نداد، و 

 ي راستگوگري کاربدانست

 ي آورد مرد دانا بر اوبي عکه

  شتابواني بر آن زخم اردي گکه

 اگر بشکند گم کند نان و آب

 

 : نشست کرده است و واريتمدان شاه ثابت کرد که د فرار کرد و چهار سال بعد باز آمد و به معناچار

  که ار زخم کاري گفت رومنيچن

 اري شهري بر سرايبرآوردم

  نه طاق و نه کاري ماندواري دنه

 اري بر در شهري من، ماندمنه

 : ساخته شدواني چون سقف زده و او

  نگاهواني کرد هر کس به ايهم

 گاهي بدان جاي نوروز رفتبه

 دي ندنيخم چون اندر جهان زکس

 دي شننيشي از کاردانان پنه

 ختهي ري بدني حلقه زريکي

 ختهي آن چرخ کار اندر آماز

  زرري هشته ز او سرخ زنجفرو

  در نشانده گهري هر مهره ابه
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  شهنشاه بر تخت عاجي رفتچو

  تاجري ز زنجيختندياويب

 ندارم، تنها به دو يدر مورد زخم و زخم کار نظر قاطع. م خواهي معذرت م– و حوصله من است قهي سلري که مغا– لي طول و تفصاز
را هم درباره " يضرب"  زنند، صفت ي برند و سقف مي را باال مواري کنند و دي را مي ما پتي در والاني کنم، هنوز بناينکته اشاره م

 . انددهيسقف همه شن

 : همراهکدل،ي:  درونسپرده

 سپرده درون} سودابه{ بود با او يزن

  بود و رنگ و فسونيز جادو اپر

 باشد؟" به پرده درون" نکند • 

 : بردي بکار مرهي و چروزي پي به معنتي واژه را در بني ايفردوس: فرزانه

  گشتوانهي باره دکي زال دل

 خرد دور شد عشق فرزانه گشت

 . هستدي تردي و در صحتش جاستي چاپ مسکو ني اساسي و پس در همه نسخه هاشي پابي و ابتي بني ا•

 " ي استفاده از قول مولف برهان قاطع که فرزانه را به معنمي کني صورت قبول و معنني مصراع دوم را به هممي بهرحال اگر بخواه•
 منحصر آمده ي دست که در موردني از ايبهرحال لغات.  مناسب تر باشدديضبط کرده است، شا" آنکه مجرد و مطلق العنان باشد

 . شودي تلقدي با ترددي باد،ياي بدست ني شواهديگري دباشد، مادام که از متن

 :يرخسار، رو: کله

 لهي ري مردان شلي گهمه

  کلهني و مشکني طوق زرابا

 اهي کاله سلکي گرمرداني شني کله مخفف کاله است و ااي دارد؟ آي مردان چه مناسبتلهي صورت گي براني دانم صفت مشکي نم•
 . از جوان استهي و کناي مواهي سي کله به معنني سر است و مشکي به معنيگري تلفظ دايرنگ بر سر داشته اند، 

 :دنيدست از جنگ کش:  گشادنکمر

  سرري تا بود زنده با پپدر

  نخواهد گشادن کمرني کنياز

ادن کمر گش.  مذکور در فوق باشدي تر از معني ، عام تر و کلدني منصرف شدن، دست کشافتن،ي برآسودن، فراغت ي معناي گو•
متداول "  بودن ي خدمتاي ي کارياي آماده و مهدن،يجيمصمم شدن، عزم کردن، بس " يظاهرا مقابل کمر بستن است که بمعن

 .است

 :نوشه

: "  استني که درستش ادهي رسجهي نتني فرموده و بديمولف بحث مفصل" دي و نوشه خوردي دارشيگرام: "  شعرني مورد ادر
 پاک ري لغتنامه نوشته بودم که ندانستم کدام شهي در حاشيادداشتي راجع به نوشه و نوشه خوردن، ".دي و توشه خوردي دارشيگرام

 : آمده است، از جملهاري شراب خوردن در شاهنامه بسي و نوش خوردن به معناب شرينوش به معن.  حذفش کرديخورده ا

  هوش بري تا داروبفرمود

  با نوش برختي آمپرستنده
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 :تي بني ازي نو

  شد نوش خورده شتاب آمدشچو

  خواب آمدشي شد سرش راگران

 .دي نمايبا موضوع مقال مناسب تر م" شراب خوردن"  ظاهرا مي نوشه خوردن بتراشي براي معنائمي بخواهاگر

 ي دشوارفي به هر صورت کار ظريسيفرهنگ نو.  بکاهدني تواند از عظمت کار نوشي هرگز نمن،ي که برشمردم و ده برابر انهايا
 وهي رهگذر با شني کنند که دري مقي تصدي را کسانتي واقعنيا.  اگر و مگر فراوان دارد، وگرچه به حد اعجاز دقت کننديجا. است
 . چي که طبل بلند بانگند و در باطن هد،ي گود را به حال خود واگذارروني بانانرجزخو.  نهاده باشندي گاميعلم

  تهران. شماره دوم. سال اول. ١٣٥٩ ني فرورد١٨.  »نينوش« به نقل از هفته نامه هنر (

  

  

  

  

  

  

  

  com.saqqezlibrary.www://http/  

  در اعماق گورکي  
  

 [کتابها] ماکسيم گورکي :نوشته 

 نوشين عبدالحسين :ترجمه

  :160تعداد صفحات  [کتابها] قطره :ناشر

 1383 :ولچاپ ا

 3-404-341-964 :شابک

 2200 :شمارگان چاپ

   جلد شوميز/ قطع رقعي

   :درباره کتاب

 جزءپردازانه گورکي بلکه با توجه به کلياتي که از زندگي افراد پست و فرومايه اجتماع نه بر اساس پرداخت" در اعماق"نمايشنامه 

حايز اهميت ساخته توصيف دقيق گورکي از  را بيش از هر چيز ديگريآنچه اين نمايشنامه . ترسيم کرده شهرت و اعتبار يافته است

http://www.saqqezlibrary.com/
http://bekhan.com/index.php?target=custom&function=ViewAuthorBooks(60801)
http://bekhan.com/index.php?target=custom&function=PublisherBooklist(80185)
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خشم و ياس آدمهاي اعماق اجتماع است، که همچون افرادي که در سطح اجتماع  راز و نيازها، اميد و آرزوها، شيوه زندگي و

ياري از منتقداني که درباره گورکي و بس .کنند از اينکه روياهاي شان به واقعيت مي پيوندند يا نه در ترديد و تزلزل اند زندگي مي

 .تنها شعر کامال موفقي ارزيابي کرده اند که گورکي سروده است را" در اعماق"آثارش اظهار نظر کرد ه اند 

  

  com.adinebook.www://http  

  
 اتللو

 (مترجم)  عبدالحسين نوشين،شکسپير ويليام :پديدآورنده
 ١٣٨٥آذر،  11 - قطره :ناشر
 ريال 15000  :قيمت

 .فروشگاه قابل تهيه مي باشد 2 اين کتاب از
 
 

 

   com.irandidban.www://http  

  )٤ (يرجو واژه ها و اصطالحات فرقه

 :اقتصاد به زبان ساده 

 زاده نسبت داده اند ، کتاب ي شده و نوشتن آن را به محمود عسکرني تدو١٣٥٠ وري از ضربه شهرشيمان که پ سازياز کتب آموزش
  با عنوان١٣٢٠ دهه ي ها در سالهاي آن را توده اهي است و شبسمي مارکسياسي اقتصاد سمي از مفاهي و ساده ايي ابتداصيتلخ

  .ف کرده بود يص و تأليلخن تين نوشي انتشار دادند که عبدالحساصل علم اقتصاد

  

  ir.asianews.www://http 

 گرانيخان و د
  

  .توسط انتشارات قطره منتشر شد» نين نوشيعبدالحس«اثر » گرانيخان و د«آتاب 
ن آشنا يت نوشي فعاليها  از عرصهيكيرند با  ندايين آشناي آه احتماًال با آثار نوشيژه نسل جوانيو در مجموعه حاضر، خوانندگان به

  .ح خواهد دادي را توضي وي و فرهنگي و اجتماعياسي سيها شيها و گرا دگاهيت، ديشك شخص يخواهند شد، آه ب

   com.goodreads.www://http  

http://www.adinebook.com/gp/product/9643416038/882-6628407-7998484�
http://www.adinebook.com/
http://www.adinebook.com/gp/product/9643416038/882-6628407-7998484
http://www.irandidban.com/
http://www.asianews.ir/
http://www.goodreads.com/
http://www.goodreads.com/


 
                

 

 
  نيشون نيسحلادبع هنان هژيو      

 

   خروس سحر�

   عبدالحسين-نوشين  : يسنده نو �
  ١٤نمايشنامه فارسي ـ قرن :  موضوع �
 نشر قطره : ناشر �

  

ترجمه  ي شمس٢٠ يش در دهه ين سال ها پين نوشي توسط عبدالحس]  پل سارتر –از ژان  [ " بزرگواريروسپ "يش نامه يمان
 .شده و بارها چاپ شده است

 

  

                 org.atefrad.www://http/  

 تيدا صادق ه�ه خانميعلو�ت ي کوتاه به شخصينگاه
   

مهد   عاطف رادي
.  استي سر و سامانيرش بيتقد.  بارز استي است آواره و در به در، و اخالق آوارگان ولگرد در او به روشنيه خانم زنيعلو

 زند تا ي مي خوابد، و با آن که به هر دري رود و هر جا که مقدرش باشد ميهر جا که قسمتش باشد م.  استيسرنوشتش آوارگ
 . مانديشه ناکام ميدا کند، اما همي پيه گاهي و تکي و سرپناهيش و خودش سر و سامان دختريبلکه برا

ن، پدر ين نوشيت دوستش عبدالحسين منبع او رواينخست.  داشتهيه خانم چند منبع اصليت علويت در ساخت شخصيصادق هدا 
ن تهران و يت شده، بيت روايکه در داستان هدا ين مشخصاتيش با همي بود و کم و بي واقعيتيه خانم شخصيعلو. ران، استيتآتر ا

 از يکين در يده بود، اما نوشيه خانم را نديت خودش علويهدا.  کردي مي زوار امام رضا پرده خواني کرد و برايمشهد مسافرت م
ق شده، حاصل ين و موشکاف روان شناسانه اش دقيزبيد تين زن آشنا شده، به رفتار و کردار و کاراکتر او با ديش با ايسفرها

 که يقيبا توجه به شناخت عم. سدين زن بنوي درباره ايشنهاد کرده بود که داستانيف کرده، به او پيت تعري هدايمشاهداتش را برا
رفت، و حاصل يشنهادش را پذيد و پين را پسنديده نوشيران زمان خودش داشت، اي ايت از مردم کوچه و بازار و زنان سنتيهدا

 درخشان چون يب آن ها داستانيخت و از ترکيبانه خودش درهم آميحه اديل هنرمندانه و قريستش را با تخ دوينيمشاهدات ع
ار داشت و آن يز در اختي ني مهمي ادبيت سرمشق و الگوين شاهکار، صادق هدايدر خلق ا. دي آفر�ه خانميعلو�داستان 

ه خانم است که در آلمان زمان جنگ از يه علوي شبير و دوره گرد برتولت برشت بود که داستان زن کاسبکا� ننه دالور�شنامه ينما
  .ر کنديشه گرسنه شان را سي رود تا بتواند نان خودش و خانواده اش را در آورد و شکم همين شهر به آن شهر ميا

 
  

http://www.do-roud.com/book.asp?b_id=1827�
http://www.do-roud.com/book.asp?b_id=1827
http://www.atefrad.org/
http://www.atefrad.org/

