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  یصبا راھ

  ٢٠١٨ فبروری ١٩
  

  !کی به کيه تاريکيه
   سرقت مستر بھرام رحمانیۀدر حاشي

 که در محالت ئیخواستند که به سنگرھا  از طريق راديو از مردم میئیيکی از شب ھای انقالب بود، چريکھای فدا

 و شور و نشاط ئی را نيز تسخير کرده بودند و حال و ھوائیدرست کرده بودند بروند و کمک کنند، پادگان نيروھوا

ژی بودی، مردم دسته دسته به طرف سنگرھا روان کردی باز ھم انبار انر انقالبی بود که ھر چه انرژی مصرف می

 مان راه افتاده بوديم صدای زن و مردی از داخل يکی از خانه ھا که درب ۀ باريک محلۀبودند، ھمينطور که در کوچ

 ا ميری نصف شبی، بگير بخواب، مرد در جواب به زن میجمرد با پيژامه ک: گفت  آمد زن می منزلش باز بود می

منو دوستم که يکی از ھمين وانت ھا جانمان را . تارکيه، بذار برم شايد چند تا مسافر پانزده ريالی زدمکی به کيه : گفت

 و ما را پشت وانتش سوار کرده بود و بودداده در يکی از روزھای انقالب از دست نيروھای سرکوبگر شاه جالد نجات 

:  داشت سرش را کرد توی خونه و گفتئیدای رساپانزده لایر ھم از ما گرفته بود پخی زديم زير خنده، دوستم که ص

  .خانم راست ميگه شايد دو تا مسافر زد و باز ھم خنده

زدم نگاھم به مطلبی از مستر بھرام رحمانی افتاد که سايت گزارشگران ھم يک سبد از  روز پيش سری به سايت ھا می

روز " ستايش"، البته از اين بابت که ايشان در قرار داده" والنتاين"رز قرمز در کنار مطلب اندر باب تبريک روز 

خورد، اما چيزی که مرا وادار کرد که نوشته   میًوالنتاين بنويسد تعجب نکردم چون به فشار خون سياسی ايشان کامال

وقتی آن تاريخچه را مرور کردم ياد حرف . کرده بود" تھيه" بود که برای آن یاايشان را سريع نگاه کنم تاريخچه 

  افتادم که روزی گفت اين مستر بھرام رحمانی يک نفره يا چند نفر؟ پرسيدم چطور؟ گفت روزی چند مطلب میرفيقی

مستر بھرام رحمانی در "  نويسیئیرمز موفقيت کيلو"که ديروز متوجه شدم که  تا اين! نويسه و ھر دو زديم زير خنده

  .چيست

که اسم از آن منبع بياورد يا  کند بی آن ديگران کپی میمثل آب خوردن از روی دست ) مستر بھرام رحمانی(ايشان

که مستر  از آن ھم بدتر اين. کند، کی به کيه تارکيه را در نوشته اش ذکر کند، البد فکر می" رژيم"لينک آن منبع 

 حکومت اسالمی ايران، از موضع ارتجاعی و جھل و جھالت و ًاساسا :"نويسد رحمانی اندرباب روز عشاق می

  "..سران و گردانندگان آن، با ھر نوع شادی و جشن و سرور مردم سر خصومت و دشمنی دارند طلبی  خشونت
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که روی يکی از  خاطر اينه کند، ب کند که دست خودش را در کپی پيست ھايش رو می و آنقدر ناشيانه اينکار را می

کيليک خوردن بود وقتی کيليک قابل  ست آبی برنگ که در زير) فلسفه(  توسط ايشان کلمه" نوشته دزديده شده"کلمات 

  :برد سايتی که اھدافش را بدينگونه شرح ميدھد  می" شبکه رشد" کردی شما را به سايت ھای رژيم اسالمی با نام می

ھاي ارزشي و  شبكه رشد، ھم سو با ھدفھاي متعالي نظام جمھوري اسالمي ايران و در راستاي تحقق ھدف :ھدف كلي 

  .  درسي ملي حركت خواھد كرد در جھت تقويت، تكميل و توسعه برنامهآموزشي وزارت آموزش و پرورش 

  : ھدفھاي جزئي

  ھاي اسالمي و ملي حفظ و تداوم اررزش: الف

ا دفعه اين جمله را تکرار کرده البد مستر بھرام رحمانی که بخش عمده نوشته اش را از سايت رژيمی دزديده صد ھ

آری تاريکی ست مستر رحمانی رژيم اسالمی نوکر امپرياليستھای مرتجع آنچنان دوران تاريکی ". کيه به کيه تاريکيه"

کنه و بعد ھم به رژيم لعن و  ايت ھای اسالمی رژيم دزدی میروی از س وجود آورده اند که امروز شما میه در ايران ب

   ! قسم حضرت عباست را باور بايد کرد يا دمب خروستًواقعا! گيرد کنی که چرا ولنتاين را جنش نمی نفرين می

روز ولنتاين، روز عشق يا "در نوشته مستر بھرام رحمانی تحت عنوان  سرقت شده  خوانندگان قسمتۀبرای مالحظ

ھمراه با    طوسیۀ در زير به رنگ زمينًکه درسايت گزارشگران درج شده، عينا" !اق برعاشقان خجسته بادروز عش

  .دھم لينک سايتی که از آن کپی پيست کرده قرار می

  

در کودکی مدتی نوکر و غالم ھمسر ليونل، دوک . متولد شد  ميالدی در لندن١٣۴٠جفری چاسر در حدود سال "

پديد آمد، شرکت جست و دستگير گرديد، ولی سال بعد  نھضت نوينی که در فرانسه   در٣۵٩١به سال . کالرنس بود

بلژيک ( ازدواج کرد، سپس به مدت ده سال در ماموريتی سياسی در ايتاليا، فالندر  با فيليپا روت١٣۶۶در سال . آزاد شد

   .نا شد، فرانسه، و لمباردی خدمت کرد و با نويسندگان معروف زمامن خود آش)امروز

 از دوران پرشکوه ئیھا ر و تحولی اساسی و شکوفا شدن جوانهئي ميالدی و با ظھور چند نويسنده مقدمات تغ١۴در قرن 

)  Geoffreyاما از ميان ھمه نويسندگان اين دوران، جفری چاسر.  ميالدی فراھم آمد١٧ و ١۶رنسانس در قرون 

) Chaucerگرا  انگليسی را از آن خود کرده است به عنوان اولين نويسنده واقعاو که عنوان پدر ادبيات . مشھورتر است

يعنی لندن و ( وی و وايکليف در نوشتن آثار خود گويش رايج در منطقه مرکزی انگلستان. شود و طنزنويس شناخته می

الی و  که در مناطق شمئیھا از ھمين رو است که اين گويش خاص و نه گويش. را انتخاب کردند) شھرھای مرکزی

 ميالدی که انگلستان فرانسه را تصرف کرد، جفری چاسر ١٣۵٩در سال . جنوبی انگلستان رايج بود، اولويت پيدا کرد

جفری .  پوند پرداخت کرد١۶به عنوان اسير جنگی توسط سپاه فرانسه گرفته شد و پادشاه انگلستان برای آزادی او 

 ئیاين سفرھا در آثار او نقش به سزا. سفر به فرانسه و ايتاليا داشتچاسر در زمانی که در دستگاه قدرت فعال بود چند 

  .داشت، چرا که در اين جريان بود که با آثار دانته آليگيری، پترارک و بوکاچيو آشنا شد

اما اثر برجسته او .  و منظوم خود سبک فرانسوی و ارجاعات به متون کالسيک را پيش گرفتئیچاسر در آثار ابتدا

ريزی کند که برای  گرا در نويسندگی پی  واقعئیاو در اين اثر توانست الگو. نتربری از اين قاعده مستثنا بودھای ک قصه

ھای کلی گوينده  ھر داستان در اين مجموعه متناسب با موضوع، زبان و ويژگی. ھا در ادبيات انگليسی باقی ماند قرن

  .ھا نگاشته شده است داستان

ھای کنتربری به زبان شعر نگاشته شده و به عنوان اولين مجموعه داستان کوتاه در ادبيات انگليسی شناخته  قصه

 مايلی در جھت جنوب ۶۵شود که گروھی از زائران در سفر   ميالدی آغاز می١٣٨٧داستان از بھار سال . شود می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

در اين سفر مذھبی، ھر کدام از . کت ھستندِغربی به سمت کنتربری و بارگاه قديس مقدس، توماس ابکت در حر

چاسر از ھمان آغاز قصد داشت که ھر کدام . اشخاص برگزيده شده از ناحيه چاسر نماينده قشر خاصی از اجتماع ھستند

 داستان ١٢٠از زائران دو داستان در رفت و دو داستان در برگشت از بارگاه مقدس، تعريف کنند که با اين حساب 

 ٢۴اين در حالی است که چاسر پيش از اين که بتواند کتاب خود را به پايان برساند از دنيا رفت و تنھا . شد نگاشته می

  .داستان نوشته شده است

  

را ) Tabard ( مرد و زن در کاروانسرای تبرد٣٠ھای کنتربری چاسر گردھم آمدن  در قسمت پيش درآمد کتاب قصه

شان در اين است که ھمگی برای  يه به ديگری نيست و تنھا وجه اشتراکھا شب ھيچ کدام از شخصيت. کند توصيف می

 برای ئیدر اين گردھما. ِزيارت محل دفن توماس ابکت که دو قرن پيش در کنتربری خاک شده است راھی ھستند

 با ئیشود که ھر يک داستانی تعريف کنند و صاحب کاروانسرا که در جا سرگرم کردن خود در مسير تصميم گرفته می

ترين داستان را گفت  عنوان داور اصلی انتخاب شود که در آخر به کسی که جذاب نام ھری بيلی خوانده شده است به

 مصرع نگاشته شده است از جھت توصيف واضحی که از ٨۶٠پيش درآمد اصلی کتاب که در .  رايگان ھديه کندئیغذا

  :ای به قسمتی از اين توصيفات شده است شارهدر ادامه ا. دھد مشھور است ھا ارائه می ھر يک از شخصيت

 مرد و ١٠بوکاچيو در دکامرون . ھای کنتربری تا اندازه زيادی تحت تاثير دکامرون بوکاچيو نگاشته شده است قصه

ھر . تر است کند که ھردو متعلق به طبقه اشرافی ھستند اين در حالی است که انتخاب چاسر مردمی زنی را توصيف می

بر خالف .  که چاسر با ظرافت انتخاب کرده است گواھی وضعيت بريتانيای آن زمان استئیھا ز شخصيتکدام ا

کند که با ميل و  کند که از طاعون در حال فرار ھستند، چاسر مردمی را وصف می دکامرون که افرادی را توصيف می

نسبت به روحانيون جامعه آن زمان ايتاليا توسط طور حتم  در دکامرون به. اند اراده راه سفری طوالنی را در پيش گرفته

  ... وارد شده استئیده تن قصه گو نقدھا

ھای کاتربوری را با چنان مھارتی سرود و در طی نيم قرن سير و سياحت و سير آفاق و انفس قھرمانان  چاوسر داستان

ھا و  ده است که آدمی دردھا، خندهمتعدد داستان از طبقات مختلف را چنان زيبا و مناسب در منظومه خويش جا دا

در ميان قھرمانان شھسوار، پسر شھسوار، مباشر، راھبه، چند کشيش، راھب عاشق . کند ھا را حس می ھای آن ناکامی

را در اين منظومه به وصف و سخن درآورده و روح و جان واقعی در … چی و  خانه ران، مسافر پيشه، دانشجوی کشتی

  .داستان دميده است

 داستان را سروده ٣٢ داستانی که وعده داده، فقط ۵٠اوسر مفاسد و معايب جامعه را خوب درک کرده و در مجموع چ

در خفايای روانی . شود اما از طبع توانای شاعر نيز مطالب بکر پديد آمده است ھا از منابع مختلف ديده می است اقتباس

ھای  از خطاھا و حقارت. ھا سخن گفته است ناسبت حال آنھای داستان کاوش کرده و به زبان ھر يک به م شخصيت

پرستی  از خرافه. کند ھا می شناسد و ھجو عميق از قبايح و آلودگی آدمی خوب آگاھی دارد و نقائص بشری را خوب می

  .عھد خويش دور بود

وی . قرن چھاردھم بودوی انسانی با نشاط و پرقدرت و در نويسندگی پرشور و رسام و مصدر زندگی مردم انگلستان 

از جوانی از مطالعه کتاب غفلت نکرد، سفرھای داخل و خارج انگلستان وی را شاعری توانا کرد مخصوصا ادبيات 

گذشت و چون مرد او را بواسطه  کرد می ايتاليائی در وی تاثير گذاشت، روزگارش با اعانات و کارھای دولتی که می

چوسر مطالعه را ! خاطر شاعری  بود در اين گورستان به خاک سپردند نه بهمينستر که مستاجر امالک دير وست اين

  .شد رسانيد و غرق در مطالعه می داشت و بعد از اتمام ھر شغل موظف، خود را به کتابھايش می خيلی دوست می
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اثر  فلسفه ھای زنان خوب، خانه شھوت را به نظم درآورد تسلی بخش کتاب دوشس، انجمن ماکيان، افسانه

کننده است، ولی  در سرودن منظومه تروپلوس و کريسيد گرچه طوالنی و شايد خسته. را ترجمه کردBoethiusبئوتيوس

 بيت ۵۶٩۶ بيتی که از بوکاچيو گرفت ٢٧٣٠تان است که از آثار کاچيو استفاده کرد و بر ترين شعر روانی انگلس بزرگ

  .نيز افزود

ای از وصال گذشت   بيت بخواند تا به معشوق برسد و چون لحظه۶٠٠٠بايستی  کريسيد برای رسيدن به معشوق می

افکند موضوع   ميان آن دو میئیريزد وجدا  ميان آن در ھم میئیريزد و جدا چاوسر بساط عاشق و معشوق را بر ھم می

شود با دعای  اين منظومه از يونان باستان اقتباس شده و قھرمان چاوسر چون ترويلوس بدست آخيلس کشته می

  ".دھد ای درباره آب، ابن و روح القدس داستان را پايان می زاھدانه

  دلينک شبکه رش
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ت بيندازد پس باالخره عمو سام گاه گداری نگاھی به نوشته ھای مخالفينی که از روی دست رژيم کپی ميکنند ممکن اس"

  "... می نويسيم اينھم روش کی به کيهئیبخيه بزنيم ما که کيلو" آزادی"روز عشاق را ھم به ناف   کی به کيه تاريکيه

  

  هھفدھم فوريه دوھزار و ھيجد

  هشنب -٢٨ ]دلو[ بھمن١٣٩۶


