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 می خیزد ! ! ؟ ؟ گپ  گپ از

 "چرا ما درزمان حیات به این انسانها ارزش قایل نمیشویم؟"

 در سه دهه اخری" !!  شغنانو"   "شغنان، سیمایخدمت بازدید کننده های سایت های " 

  پیکار راقم :

  مقدمه: 

خواننههده و قسههماه هههم  "،در سههه دهههه اخههری  شههغنان آنگونههه کههه انیههنان بازدیههد کننههده سههایت "
" ، مطلع هستند، مدت زمانی است کهه سهایت شهغنان در سهه شغنان سیمای های سایت "

دیده به جههان کوهود، بهه لعا یهت  دهه اخری، که بعد از به میان آمدن سایت سیمای شغنان
هههای لنهنگههی ، نگارشههی، انتقههادی، داههوین بههنداری کتههر قههدهه بدسههت نوههن رسههیده، ک ههی از 

مندههع و سنموهمه ههها، بهه یهوه وهیههه هها، شههکایت هها، داخههت و  طنیه  وووه ، بههدون معنلهی
دهههاز هههها، بهههه بهههاد مهمتهههی کوهههیدن بنخهههی هههها، بهههه یهههوه دک هههری، دعهههن  بهههه ش اهههیت روانهههی، 

لنهنگههی و اکادمیههخ بنخههی از الههناد و اشهه اش بههه ویههده شهههنوندان خههودی ، و  اجتمههاای ، 
 ون شده است. خویونت را به غندی خری قنار دادن ها، و ساین امور آغاز  

جا هههر دهههنیه مسهههسله ایهههه اسهههت کهههه سهههایت یهههاد شهههده از معنلهههی آدر  هیههه ت مهههدینه، دسهههته 
نویسهههنده هههها، منتقهههدیه، و شههه ک ونداننهههده، کهههه در غیدهههت دهههغنا و غیدهههت کههه ا قهههنار دارد، 
خواننههده ههها را در انتخههار خیلههی ههها سههن سههاه آور قههنار داده اسههت ، زیههنا آ هها در انتخههار  هههور 

لنآیند شکست و لنوپاشی قنیهر  اما خبت یاری منیکند و ختت دقدین هم در مواود هستند،
 ا وقوع، قنار دارد. 
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در کههیو و آنینههی کههه مهها و خواننههده هههای ایههه دو سههایت ، بههه یههوه ونداننههده هههای آن قههنار 
دارنهد، زمهان و مکهان دقیهه، اخت ها و کتمهان، سه نی وندیهده و بهن بنیهاد نهور و،یهت و امامههت، 

دههوه بنیههادیه اقیههده و بههاور، در سههعی و دهههم هسههتیم، دهها مههه  یهه  پدیههده جهههت ققهه  ا
ههای مبدهت و قابه  لههم بهنای خهود،  معقوه للسه ی ، اخهقهی و اجتمهاای، ماهدر کهار کهند

 خانواده ها، دوستان و کاله بونیت شومی. 

ه امها بهها السههو  در سهایت شههغنان در سههه دهههه اخهری هنههوز هههم لنآینههد دقیهه، اخت هها و انتخههار بهه
پایهههان ننسهههیده اسهههت، آنگونهههه کهههه بنخهههی از نوشهههته ههههای شهههان شهههاهد ایهههه اداههها هسهههتند. مهههه 
ش ااه می  نداشتم، مینی را بن خهف ش ای، لندی و سایتی، و یا نگارشهی، و یها ههم 
انتقهاد لههندی ، میهنی را بههه نگههارم وهریمی دهها ل ها و پا یسههی منیسههتی مسها ت آمیههن ، سههیمای 

لنهنههع دعههن ، دعههدی، دههوه ،ققری، و   قهنههی ام، بههه مسههریلنهنههع ا  شههغنان ، از مسههری
یاوه سنایی ها، دددی  نگندد، و از م  سدر بود که به زشت دنیه  نف ها نین ارایه پاسخ 

 " خاموشهههی زر اسهههت"،نکهههندمی، و خاموشهههی را اختیهههار منهههودمی، زیهههنا قهههوه معهههنوف اسهههت کهههه: 
وای خاموشهی معقهوه را ندانسهتند، آن را مهه است اده منودمی اما، آ ایی کهه ارزم سهیاو و  ته

 ی  نقطه ضعف و نادوانی دلقی منودنهد و سهطپ پهنواز ههای نها لنجهاه شهان دیگهن ههم اردقها  
بدسهت نوهن سه نده شهدند بهه )شهغنان در سهه دههه اخری کند. اناویه نا هم وونی در سایت 

دهاریخ آینهده   آن، و بهاویده داریخ سه دهه اخری ، که با داریخ وذشته،  اه و وذشته دور دهن 
بههه وونههه شههعوری و دیهههده و دانسههته مقاطعههه دههورت ونلتهههه اسههت ، در یکههی از آ هها ههههم   آن

خاههههومت و   نقطههههه آموزشههههی وجههههود نههههدارد، و مههههواره سههههعی دههههورت ونلتههههه اسههههت دهههها ابههههوا 
اختهف، بهار دهدد بهاز شهوند و مهنده و شههنوندان خهود را از آرامهو نسهدی بهریون بکوهند ،  

کهه ههن وهن راههنو ندهوده " رهگذر"،  سا تی را اجناه داده باشند. به ویده نوشته های: که وویا ر 
کههه مقههاه اکادمیسههه را در رشههته ارههاد و آلههنینو   " اکادمیسههه سههنبلند دوبههه شههکه"،اسههت، و 

و   اختهلات میان قوه و شهنوند خود ونلته کهه ندایهد ش اهی متاهف بها ایهه منه  ده ت
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و ههم آنقهدر ونهاه منهوده اسهت کهه هنوهن  ایهد سهن بهه پهان  باشهد،لنهنع سنبلند باشد، بلکه ب
 دوبه ام پوره منیوود، میتوان ناه ونلت. 

سهن شهنا   اکنهون بهن میگهنده بهه اده  موضهوع و آن اینکهه ، نوشهته ههای مهه در مهورد شهاان
بهههه ویهههده نوشهههته آخهههنی اه کهههه بهههن بنیهههاد د هههاهم میهههان مهههه و شهههاان دوسهههت  " اهههدمی"،شهههغنان، 

دهورت ونلتهه بهود، بهار دهدد بعهد از ، " روشهه"زیدا قنحیه و خوم کهه منور بیهخ داشتنی و 
زمنمه ، " جوان"نوشته اختاار وونه اه، پریامون ش ایت لناموم ناشدنی، استاد روان شاد 

ها را به میان آورد، که دوست نویسنده ما ، بهاز ههم نهاه نهازن  ام را نهه نوشهته و مهه  یه  
بنخههی و ی ههه سهه نده اسههت دهها در مههورد سههاینیه نیههن نوشههته ههها دههورت  بههه  سههن دبههری سههن دروههم،

ورینههد کههه  نلههی اسههت کههامهه نهها، امهها ایههه دوسههت مهها هههم بایههد نههای اینکههه ناههی ت هههای 
پدرانههههه را اجنههههاه میدهنههههد، بههههاری هههههم بههههه لنزنههههدان میههههنی بگوینههههد، در مههههورد کسههههی بنویسههههند، 

آ ها شهده و از بهنف انهدازی خهود بههه ش اهیتی را بهه معنلهی نوهینند، دها بااه  آمهوزم بیوه  
 باه دیگنان اباورزیده باشد.

 طهف منهوده و در مقدمهه شهان یهاد آوری منهوده انهد، از ش اهیت ههایی کهه  ، " روشه"آقای 
در مورد ادمی نوشته هایی دارند. با ادای ا  اه و خ وع بهه  ه ه روشهه بایهد یهاد آور شهوه  

را  ،" اهههدمی"از شهههغنانی هههها بودنهههد کهههه اشهههعار کهههه ، من هههوه رضههها الهههی خهههان،  سهههت  لهههندی 
" خوشنویسهههی منودنهههد، و بعهههد آن دکههه  خهههوم نخهههن" پهههامریزاد"، لهههند دومهههی بودنهههد کهههه مقدمهههه 

اههدمی را کههه دوسهها دوسههتان و ارادعنههدان شههاان در شهههن پوههاور پاکسههتان   اشههخ  سههنت"،
یههنی را در بدسههت نوههن سهه نده شههده بههود، بههه نگههارم ونلتههه بودنههد، ودیگههن هههی  کسههی هههی  م

مورد اهدمی، بهه رشهته قنیهن در نهه آورده اسهت. درسهت نیسهت یهاد آور شهوه، و هی ،زه میهدا  
بار  ست زیسهت نامهه م اه  اهدمی را بهه نگهارم   نگارنده منقومه هذا بنای   ا هار منامی که

و بهه  در سایت و،نگه بدست نون س ندند   مقا ه ای را " ددار"ونلت ،بعد دوست انین 
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دیگهههنان، در بنخهههی ویهههدهر هههها، نگهههارم ههههای قدلهههی را کهههاپی منودنهههد و بدسهههت نوهههن  دعقیهههر
سهههه ندند. مههههه ش اههههاه سههههوم  مقا ههههه اه را در مههههورد اههههدمی بدسههههت نوههههن سهههه نده اه و اکنههههون 
ماههنوف نگارشههی هسههتم کههه در آن دو ش اههیت دیگههن خههانواده اههدمی را بههه معنلههی خههواهم 

سهاه بهه   54ودهف آنکهه بهنای مهدت دقنیدهاه نوست، و ایهه لنهنهع را ادامهه خهواهم داد، بها 
وونهههه املهههی و اینهههی از  هههیا شهههغنان دور بهههوده اه، شهههاید مهمهههت نداشهههم اوهههن از شهههغنان و 

 شغنانی ها مینی را هم ندا . 

 "منا ما درزمان  یات به ایه انسا ا ارزم قای  منیوومی؟"  موضوع ادلی: 

،  " سهنبلند ههها"" و دوبههه شهکه هها " ،"اکادمیسهه هها" ،رهگههذر هها"ایهه پنسوهی اسهت کهه " 
بنای بهار خهامم مهی پنسهند و کسهی ههم بهنای شهان ارایهه پاسهخ ننمهود، در دهوردی کهه پاسهخ 

نوشههههته هههههای دوسههههتان در یالتنههههد، کههههه میتههههوان از   از طنیهههه   هههههای خاموشههههانه و اکادمیههههخ را
یهار،  نگارم خیلی ها زیدا و در خور دوجه مهند  اسنار، نوروز الهی اهابتی،  سهینی  سهه

و دیگنان یاد آور شد که آ هم دردی را مهداوا کهند، و  هی بها د سهف اهوار  جهاندی را بهاز بهه 
وجود آورد، که آ م در آینده ها با دنری  پنسل  خند النا، و دی نون سهنیع ا،اهن، مهورد مهداوا 

ه ، " قنار خواهد ونلت.نگارم مهند  اسهنار را بایهد مهورد قهدردانی قهنار داد، زیهنا آنکهه را که
نههههه نوشههههتند و بههههه   ، " سههههنبلند ههههها"  " ودوبههههه شههههکه ههههها"  "اکادمیسههههه ههههها"، ،رهگههههذر ههههها"

 را در  ریت قنار داد.  بازار را ونه می کندند، به نگارم ونلت و آ ا   ادطهح وطه، دنها

سیاو داریخ کوور دهان بهه بنسهی  نویسنده ومناه انین! یا ایه پاسخ را باید او،ه  پاسخ اوه:
و یهها هههم ن نسههیدید   بگرییههد، و بعههد آن بههه  ههیا شههغنان بنویههد. مههنا از آ ههایی منههی پنسههید کههه 

به پا خاسته بود،  در بنابن متجاوزیه اقیده و لنهنع که  " بلوای  نه"، منا  نه را در که 
الوای رازم بنای دینان دوسا بنخی ها، که نواسه ها و کواسه های شان اکنهون و بعد از 

در شغنان  یهات هسهتند، خیهنم و قیهاه مودهوف را بها پنداخهت قیمهت وهناف، بهه شکسهت 
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 " هنه بلهوا "،  مواجه ساختند، دنها وذاشهتند و بهه جدههه فها    پیوسهتند.)  ط هاه بهه مقا هه اه
 .نز ها، خاوران و شغ یدیا رجوع منایید  در سایت و،نگه ، لندن از م

آ ههایی کههه زنههده بودنههد و در نتیجههه دسههایو موهههنیان مههه و دههو، در زمههان امههری  پاسههخ دوه :
ادههد ا ننههان خههان، مههه  یهه  الههناد آشههوبگن معنلههی شههدند کههه در نتیجههه مههه شههان را بههه شهههن  

خههدمت شههاه بودنههد، کابهه  انتقههاه دادنههد و مههه  یهه  غهههه بکههه ههها ا ههی اخههری امههن شههان در 
 منا از آن زنده ها دلاع دورت نگنلت؟ 

جنه وهنا  مادامی که در نخاه  اهن خان و نادر خان، م تی ها و  تسر های پاسخ سوه :
خباطن د تیو اقاید ،  تی دغیری کیو و آن  منده شغنان، رمه وار به شغنان سنازین شهدند، 

و مهادامی کهه " اهدمی"، کهه در آن زمهان زنهده و کسی پیدا نه شد دها از بهاور خهود دلهاع منایهد 
بود، از نا یه شیوه خواسته شد دا در بنابن آ ا اقامهه داهوا منایهد، شهغنانی هها مودهوف را در 

 میدان دنها وذاشتند، منا آن وقت از زنده ها دلاع منیکندند؟ 

دلیههه ، هنهههوز زنهههده بهههود، و در منهههاط  فتلهههف در مناسهههم د " اهههدمی"مهههادامی کهههه  پاسهههخ مههههاره:
مواخت، و کتا  خهوانی کهه پهری هها و خلی هه هها نیهن   هور داشهتند، قهوه نطه  و بیهان او را 
قمهه  کههنده منیتوانسههتند و بههن خهلههو هههم ارایههه نخههن مههی منودنههد و هههم خبههاطن   هه  مقههاه و 

بهها مودههوف بهها  بههدبینی و فادههمت را بههاز مههی منودنههد، مههنا در آن وقههت از   منن ههت شههان،
    منیگنلت.؟  زنده ها دلاع دورت

خبههاطن  هجههنی یسههی، 3151مههادامی معلههم من ههوه کلدسههته شههاه در سههاه  پاسههخ پههنجم :
دشهوار  هیا  ابهه  ههدایت جدیهد امهاه بها لنمهان دسهت داشهته بهدون در نخهن داشهت شهنایا

شههغنان، از کابهه  بههه  ههیا آمدنههد و بههه ددلیهه  هههدایت جدیههد کههه خواسههت مههه روشههن کنان آن 
نکندنههد، بلکههه بهها دوههوی  الههناد و اشهه اش  از آن زنههده نههه دنههها دلههاع  زمههان شههغنان نیههن بههود،



 

شغنان سیمایاداره نشرات                       www.shughnan.com                   دکتورانت نصرالدین پیکار  

مغههههن  بسههههوی روشههههان لنسههههتاده شههههد کههههه ریههههنم بههههنف غالهههه  وههههریم منههههود، و  تههههی بنخههههی از 
ههد پههری شههاه نادههن خسههنو مودههوف را بههه ایههه ماههیدت  رو ههانیون شههغنان ا هههار میکندنههد کههه جن

 مدته ساخت. آیا وی در قطار زنده ها منی آمد؟ 

ای هههای  مهههادامی کهههه من هههوه  مهههد اکهههنه درویوهههی، مهههه  یههه  معلهههم  یلیهههه پهههامری  شوهههم: پاسهههخ
و منی واست که  و ی ه می منود، و مون یخ ش ک جدی، متعهد و شهنوند دوست بود،

اقیههددی و اجتمههاای من ههی  دانههو آمههوزان  یلیههه، بههه ویههده شههغنانی ههها دارای شههریازه اخهقیههات
یههوه دانههو آمهوزان منطقههه جههنه و ی تهه ، بههن خهههف من ههوه   باشهند، بنخههی از شههغنانی ههها بههه

ااهن قیاه مندند، منا وی در آن وقت انین ندود، که امهنوز بهنای بنخهی هها انیهن شهده اسهت  
کهههه  تهههی بنوهههه ای را در مهههوردم منهههی نویسهههند؟ و از سهههاینیه در خواسهههت میکننهههد، ههههدایت 

یدهنههد،  کههم مههی کننههد دهها در مههورد منهه  ش اههیت ههها نوشههته کننههد، کههه بایههد هههم نوشههته م
 شود، اما قلم یا منا در مورد ایه اش اش بسوی خوکیدن روانه است؟ 

دور منریومی، از مسای  جدیهددن سه ه میگهوییم. آیها وهاهی پنسهیدید کهه مهنا از  پاسخ ه تم :
اندیدا دوری وکا ت، مه زنده های شهغنان دلهاع ه ت ده کاندید زنده در شغنان در لنآیند ک

هم نهایی ننسهید.   نکندند و مه شان را در میدان رها ساختند و بیگانه ونایی سیاسی شان
آیههها وهههاهی ههههم پنسهههیدید از خهههود کهههه کهههدام  زنهههده هههها از سهههاختار  ااهههت خانهههه امهههومی در 

ا  هت وجهود دارد، و ایهه سهاختار سهنه هها ف شهغنان فا  هت دارنهد و مهنا؟ مهنا اکنهون روی
زنده ها از جهات من ی ساین زنده ها دلاع می منایند؟ مهنا مهادامی کهه یهخ منکهن ده ی در 
شههغنان بههه سههاختار ونلتههه میوههود، و  و ههه آن بهها نههاه دهکههده مههنیه مههی شههود و وا ه شههغنان بههه 

نهده منا زمانی که یخ ده از اهه  شهغنان مهه  یه  و سهواه دعیه  میوهود کهه ز  نخن منریسد؟ 
است و  ی دوسا ساین زنده ها به استع ا ددور میوود؟ مه کسانی از ایه سهود مهی بننهد و 
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آیها یها نویسهنده انیهن وهاهی ههم از خهود ایهه مطا هر را پنسهیده  به ضنر مهه کسهانی اسهت؟ 
 اید؟ 

یا که خود دیگنان را دووی  میکنید دها در مهورد زنهده هها نیهن میهنی بنویسهند،  پاسخ هوتم:
ا خههود مههنا فهها ف زنههده ههها، فهها ف ختلههک شههان، فهها ف مقههاه المههی شههان، فهها ف و ههی یهه

دهههه یت خهههود، ایهههه   درجهههه قاهههی  شهههان هسهههتید و بهههه آن ااتدهههار قایههه  نیسهههتید، از کهههداه
نیسههتند؟ و یهها مادامیکههه آ هها   " اکادمییسههه"فا  ههت ههها را بازدهها  میدهیههد؟ خبههاطن اینکههه آ هها 

بعد می واهید که در مورد آ ا مینی را بهه نگهارم نوهینید و یها نین دار لانی را  دیخ و تند، 
 مورد ا  اه قنار دهید ؟ 

با ودف آنکه دانسته میوود کهه مهه کسهی ایهه مهه  هنف هها را مهی  پاسخ و پنسو هوتم:
و ایههههههههه بههههههههار هههههههههدایت ایههههههههه اسههههههههت کههههههههه شهههههههههامت و  نویسههههههههد، و ههههههههی خههههههههواهو دوسههههههههتانه 

دان را اون ذکهن کنیهد،  ه  خواههد بهود دها دقیه  دهن نویسندوی را منااات منوده و ناه  لنهنع 
 در باره بینو یا، لکن و ذکن دورت ورید.

ارایهه جهوا  ههای سیاسهی را بههه نگهارم نگهنلتم، زیهنا دهوان شهنیدن آنهنا  واهیههد  پاسهخ آخهنی:
داشهت، زیهنا مههه آ ها دهازه و بکههن هسهتند، و یها هنههوز در  هاه دوبهه اسههتغ ار قهنار داریهد،  ههذا 
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