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  به مزنله آغاز

 |صادق رحماین

مــن در کنــار دو شــاعر کــه زندگــی را دوســت داشــتند، نشســته بــودم. خــرداد هــزار و 
ــره  ــتین کنگ ــری، نخس ــعیدی کیاس ــادی س ــران. ه ــه  ته ــل الل ــش در هت ــتاد وش ــیصد و هش س
ــت  ــا حکای ــد ت ــده بودن ــندگان آم ــرد و نویس ــی ک ــزار م ــن  را یرگ ــکای التی ــات آمری ادبی
ــرای هــم بازگــو کننــد. از مارکــز بگوینــد  ــا ب ــان ایــن ســر دنی ــا آدمی ــا را ب آدمیــان آن ســر دنی
و بورخــس. آنــان کــه خــود ملــول انــد، امــا بــرای دیگــران زندگــی، هنــر و زیبایــی را 
ــات  ــان کنند.کلم ــود را پنه ــت خ ــادان، مالل ــان کلمــات شــاد و  ش ــا از می ــد ت ــی کنن ــد م تولی
داستانویســان و شــاعران مــا پــر اســت از ســطرهایی کــه گویــی آدمــی بــا خــود حــرف 
ــد.  ــی تراش ــی را م ــه روح آدم ــد ک ــی باش ــر دردهای ــان گ ــا بی ــد ت ــی زن ــرف م ــد. ح ــی زن م
ــان  ــک روز در می ــی ی ــور، وقت ــن پ ــر امی ــعر قیص ــار ش ــته ام. در کن ــر نشس ــار قیص ــن در کن م
دیالیــز مــی شــد. او ایــن درد آمیختــه بــا لــذت زندگــی را ایــن گونــه بیــان مــی کنــد:

این روزها که می گذرد
شادم

زیرا یک سطر در میان
آزادم

و می توانم
هر طور و هر کجا که دلم خواست

جوالن دهم
   - در بنی این دو خط -

و شــاعر دیگــری کــه در کنــارش نشســته ام، کــه بــرای رفــع مالل خــود و دیگــران کلمــات را به 
شــکل کاریکاتــور در مــی آورد. ابوالفضــل زرویی نصرآباد اســت که ظاهری جدی و غیرشــوخ 
دارد. آرام و ســاکت اســت و هرچه توان  طنز دارد در قلمش جاری اســت نه در گفتارش، یعنی 
از ایــن شــکل و شــمایل نمــی توانــی عمــق طنز او را تشــخیص بدهی. چهــره ای جدی با ســبیلی از 
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بناگــوش در رفتــه. روزی کــه از نفــس فرشــتگان هــم ملول شــده بــود، شــعری برای قیصر نوشــت:

درد، درد، درد، درد
در وجود گرم و مهربان مرد

خانه کرد
مرد مهربان از این هوای رسد

خسته بود
درد را بهانه کرد

 آه، آه ، آه ، آه
باز هم صدای زنگ و بغض تلخ صبحگاه:

یغ آن که رفت .... - ای در

ــووالن  ــه مس ــت ب ــه ای نوش ــود، نام ــده ب ــر ش ــول ت ــتگان مل ــس فرش ــه از نف ــری ک  و روز دیگ
ــور  ــر حض ــت: اگ ــرد. او گف ــی ک ــدن عذرخواه ــران متم ــور در ته ــگ و در آن از حض فرهن
ــه  ــا خــودش ب مــن در تهــران بــرای فرهنــگ و ادب بــی تاثیــر اســت، بــه حاشــیه مــی روم. او ب
ــی  ــل،  زروی ــرد و ابوالفض ــه ک ــودش را محاکم ــد در دادگاه، خ ــت، بع ــک کاری پرداخ کت
نصرآبــاد را بــه احمدآبــاد تبعیــد کــرد. بعــد بــه همــه گفــت: ماللــی نیســت جــز دوری شــما ...

سال 1386 در هتل الله، من در کنار دو شاعر ملول که زندگی را دوست داشتتند، نشسته ام... 
قیصر و ابوالفضل؛ اکنون من از هر دو ملول ترم.

یغ مهر و ماه یغ ما ، در - ای در
دوستان نیمه راه

 رود، رود، رود، رود
رود  گریه جماعت کبود

در فراق آن که رفت
در عزای آن که بود

»دیر مانده ام در این رسا... « ولی شما ، عزیز
»ناگهان چه قدر زود...«
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ی  داستان های تصویر

| مجید  خسرو انجم

ــش  ــان ســال 1357 اســت.او  دان ــد 19 آب ــم متول خســرو انج
ــر اســت. ــی از دانشــگاه هن ــه رشــته ی طراحــی صنعت آموخت
مجیــد خســرو انجــم بیشــتر آثــارش را در شــبکه هــای 
ــد. ــی کن ــر م ــرام منتش ــتاگرام و تلگ ــا اینس ــازی خصوص مج

مجیــد خســرو انجم،ماننــد خیلــی دیگــر از همکارانش همیشــه 
یــک ماژیــک و چنــد بــرگ کاغــذ بــه همــراه دارد.گاهی هم 
وقتــی کاغــذی گیر نمــی آورد، برای خلق و جان بخشــیدن به 
آثــار هنــری اش دســت بــه دامــن دیوار،گلــدان و... می شــود.

ــه  ــت ک ــه اس ــش گفت ــره های ــی از خاط ــم در یک ــرو انج خس
ــک  ــر بان ــای عاب ــتگاه ه ــی از دس ــر روی یک ــه ب ــی ک هنگام
مشــغول کشــیدن کاریکاتــور بوده،پلیس دســتگیرش می کند!
ــا  ــال ه ــت. او س ــروانجم نیس ــت خس ــا فعالی ــور تنه کاریکات
پیــش فعالیــت هــای رادیویــی اش را بــا یــک آیتم یــک دقیقه 
ــه نویســنده و ســردبیر  ای شــروع کــرد و بعــد از آن تبدیــل ب
»مکــس95« شــد. تــا خیلــی از شــنونده هــای رادیــو نــام مجیــد 
ــند. ــنیده باش ــانه ش ــن رس ــار از ای ــن ب ــم را اولی ــرو انج خس

ــا مضمــون  عبــاس رجــب ســلمانی، شــش کاریکاتــور او را ب
ــرد آورده  ــم گ ــار ه ــه کن ــدگان چام ــرای خوانن ــت ب کبری
ــود  ــت خ ــل و خالقی ــر، تخی ــم هن ــرو انج ــت. مجیدخس اس
را بــا چــوب هــای کبریــت بــه نمایــش گذاشــته اســت.
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 خوابی که دیر تعبری شد!

روانشاد  | ابوالفضل زرویی نصرآباد

کــه  بــود  پادشــاهی  غربــت  والیــت  در  روزگاری  روزی،   
و  چهارصــد  پادشــاه  ایــن  می دیــد.  خــواب  یــک  شــب  هــر 
اهــل یــک  تــا خوابگــزار داشــت کــه هــر کدام شــان  پنجــاه 
کننــد. تعبیــر  را  خوابــی  هــر  می توانســتند  و  بودنــد  والیتــی 

خرمــی  دشــت  در  کــه  دیــد  خــواب  در  پادشــاه  شــب  یــک 
ناگهــان  اســت.  گســترده  پیش رویــش  ســفره ای  و  نشســته 
را  ســفره  غذا هــای  تمــام  و  شــد  پیــدا  زیبــا  دختــر  یــک 
از آن  و  یــک ســفره دیگــر رفــت  از آن ســر  پــس  و  خــورد 
پریــد. خــواب  از  پادشــاه  وقــت  ایــن  در  خــورد.  هــم  ســفره 

تمام خوابگزاران دربار جمع شدند ولی هیچ کدام نتوانستند خواب 
پادشاه را تعبیر کنند.

پادشــاه،  »ای  گفــت:  دربــار  اعظــم  خوابگــزار  نهایــت،  در 
و  اســت  مــن  اســتاد  کــه  می شناســم  را  پیر مــردی  مــن 
را  او  اگــر  می کنــد.  زندگــی  دیگــر  والیــت  یــک  در 
می کنــد.« تعبیــر  را  شــما  خــواب  حتمــاً  بفرماییــد،  احضــار 

ــی را  ــک هیأت ــزار اعظم،ی ــا خوابگ ــتور داد ت ــور دس ــاه فی الف پادش
ترتیــب بدهــد و در معیــت آنهــا بــرود و پیر مــرد را بیــاورد. خوابگزار 
اعظــم بــا هیأتــی مرکــب از وزیــر دســت چــپ، وزیــر دســت 
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راســت، فرمانده هــان قشــون، چهارصــد و چهــل و نــه خوابگــزار 
ــد  ــزار و پانص ــازده ه ــان، ی ــروه خیاط ــپزان، گ ــته آش ــر، رس دیگ
و شــصت پهلــوان، خانواده هــای هیــأت همــراه، خبرنــگاران، 
بــه طــرف والیــت موردنظــر. و... حرکــت کــرد  عکاســان 

ــاه را  ــه پادش ــف خزان ــه، نص ــفر دو ماه ــک س ــأت در ی ــن هی ای
خــرج کردنــد و ســر آخــر پیر مــرد را پیــدا کردنــد و بــا خودشــان 
آوردنــد بــه والیــت غربــت. پادشــاه کــه بی صبرانــه منتظــر 
ورود پیر مــرد بــود، خوابــش را بــرای پیر مــرد تعریــف کــرد.

ــر خــواب، ســه روز مهلــت خواســت. بعــد از  ــرای تعبی پیر مــرد ب
ــت: »ای  ــه داد و گف ــن ادب بوس ــد و زمی ــار آم ــه درب ــه روز ب س
پادشــاه، مــن در ایــن ســه روز، خیلــی فکــر کــردم امــا نتوانســتم 
خــواب شــما را تعبیــر کنــم. بــا ایــن حــال جــای امیــدواری 
ــر  ــا، اگ ــت جابلق ــتادی دارم در والی ــن اس ــون م ــی اســت، چ باق
بودجــه در اختیــارم بگذاریــد، مــی روم او را بــه اینجــا مــی آورم.«

ــدر بودجــه الزم اســت، در  ــر ق ــه دار گفــت: »ه ــه خزان پادشــاه ب
ــارج  ــاج و مخ ــت مایحت ــرد لیس ــد.« پیر م ــرد بگذاری ــار پیر م اختی
ســفر و هیــأت همــراه را تحویــل خزانــه دار داد و خزانــه دار، هرچه 
در خزانــه باقــی مانــده بــود، بــار شــتر کــرد و تحویــل پیر مــرد داد.

ــرد  ــودش ب ــراه خ ــت را هم ــت غرب ــراه والی ــأت هم ــرد هی پیرم
ــنای  ــل و آش ــد و فامی ــا زن و فرزن ــودش و از آنج ــت خ ــه والی ب
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خــودش را هــم برداشــت و همگــی بــا هــم رفتنــد بــه والیــت جابلقــا.

آوردنــد  همــراه خودشــان  را  اســتاد  تــا  کشــید  طــول  مــاه  ســه 
بــر  عــالوه  مــدت،  ایــن  طــول  در  غربــت،  والیــت  بــه 
والیــت  پادشــاه  از  هــم  ســنگینی  مبلــغ  یــک  خزانــه،  دارایــی 
کردنــد. خــرج  و  گرفتنــد  وام  جهانــی،  بانــک  و  جابلقــا 

والیــت  دروازه  بــه  همــراه  هیــأت  و  خوابگــزاران  قافلــه  وقتــی 
غربــت رســید، پادشــاه امــر کــرد فی الفــور بــه حضــور او برونــد. 
پادشــاه بــا بی قــراری خــواب خــودش را بــرای اســتاد جابلقایــی 
ــد. ــر کن ــش را تعبی ــر خواب ــه زودت ــه هرچ ــت ک ــرد و خواس ــل ک نق

اســتاد جابلقایــی پرســید: »شــما کــی ایــن خــواب را دیــده ای؟« پادشــاه 
گفــت: »حــدود پنــج مــاه پیــش.« اســتاد، رمــل و اســطرالب را پیــش 
کشــید و قــدری حســاب و کتــاب کــرد و در نهایــت، پــس کلــه اش را 
خارانــد و گفــت: »ای پادشــاه، این طــور کــه بــروج فلکــی و محاســبات 
رمــل و اســطرالب نشــان می دهــد، ایــن خــواب تــا حــاال دیگــر تعبیــر 
ــوده؟« ــه ب ــن چ ــواب م ــر خ ــر تعبی ــت: »مگ ــاه گف ــده اســت.« پادش ش

اســتاد جابلقایــی گفــت: »آن دختــر زیبــا، خــواب و رؤیــای شــما 
بــوده و آن ســفره، خزانــه شــما. تعبیــر خــواب شــما ایــن اســت 
کــه شــما تمــام خزانــه خــود را ظــرف پنــج مــاه صــرف خــواب 
دیگــر  ســفره  گفــت:»آن  پادشــاه  می کنیــد.«  خودتــان  خیــال  و 
چــی؟« اســتاد گفــت: »آن ســفره دیگــر خزانــه دیگــران اســت.«

پادشــاه از شــنیدن ایــن تعبیــر و دیــدن صــورت حســاب مخــارج 
دو هیــأت اعزامــی و اســناد اســتقراض خارجــی، از حــال رفــت و 
ــد. ــواب نبین ــاًل خ ــر اص ــه دیگ ــت ک ــم گرف ــد تصمی ــه بع از آن روز ب

چــاپ  از  قبــل  کــه  می گیریــم  نتیجــه  داســتان  ایــن  از  مــا 
را  درآمدشــان  تمــام  مــردم  خــواب،  تعبیــر  کتاب هــای 

تعبیــر خــواب و خیال شــان می کرده انــد!                   صــرف 

قصه ما به سر رسید،  غالغه به خونه  ش نرسید!
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ابوالفضل زرویی نصرآباد، عمران صالحی و شهرام شکیبا

ابوالفضل زرویی نرصآباد دهم آذر در 49 سالگی  خوابش زود تعبیر شد!
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یِن شب هاست شِب برفی آشکارتر

ــی  ــد، زندگ ــه رو ش ــی روب ــا خودخواه ــه ب ــی ک ــن، از زمان ــره زمی ــر روی ک ــت بش زیس
ــش  ــه افزای ــه روز رو ب ــداد انســان ها روز ب ــر کــرد. تع ــده را دســتخوش تغیی نســل های آین
ــی  ــر زمان ــر از ه ــتمند را طوالنی ت ــن زیس ــر ای ــوژی عم ــم و تکنول ــرفت عل ــت و پیش اس
کــرده اســت. اینگونــه انســان خودخــواه زمــان کافــی بــرای نابــودی محیــط پیرامــون خــود 
ــود  ــه روز ناب ــد، روز ب ــش ش ــان رویاهای ــید و ج ــی بخش ــه او زندگ ــه ب ــی ک دارد. طبیعت
می شــود. محیــط زیســت انســان و دیگــر جانــداران روی کــره زمیــن از تنوعــی ارزشــمند 
ــان،  ــود در زب ــرد، تفاوت هایــی کــه ناشــی از مناطــق گوناگــون زندگــی بشــر ب بهــره می ب
ــاوت آب  ــود. تف ــده می ش ــتی او دی ــای زیس ــر ویژگی ه ــگ و دیگ ــت، فرهن ــگ پوس رن
و هــوای مناطــق مختلــف روحیــه، حــس و حــال گوناگونــی در افــراد برمی انگیــزد 
ــش  ــی بخ ــار فرهنگ ــتیم. آث ــاهد هس ــرون ش ــی ق ــر ط ــده از بش ــار بجامان ــه آن را در آث ک
ــده از شــاعران،  ــار بجامان ــا کنــون اســت، در آث مهمــی از دســتاوردهای بشــر از گذشــته ت
ــتیم.  ــتگاه هس ــر زیس ــاهد تاثی ــدان ش ــر هنرمن ــا و دیگ ــازها، نقاش ه ــندگان، آهنگس نویس
و حس هــای  دارد  همــراه  را  ســرما  و  بــرف  بــاران،  بــارش  خــود  بــا  کــه  زمســتان 
ــت  ــتمندان اس ــان زیس ــوع می ــر تن ــی از عناص ــزد، یک ــر می انگی ــراد ب ــی را در اف گوناگون
کــه بــا تغییــرات اقلیمــی ناشــی از زیســت خودخواهانــه در بســیاری از مناطــق کــره خاکــی 
ــاران  ــرف و ب ــگ وار ب ــارش آهن ــی ب ــده نمی شــود. از طرف ــا اصــال دی ــگ شــده ی کــم رن
همانقــدر کــه زیباســت، بــرای افــرادی کــه امکانــات الزم بــرای مواجهــه بــا ایــن زیبایــی 
را ندارنــد، عاملــی خشــن اســت کــه حتــی جــان ایــن زیســتمند را تهدیــد می کنــد. 
ــد ــت ش ــتان صحب ــاران و زمس ــرف، ب ــر ب ــاره تاثی ــد درب ــا 15 هنرمن ــزارش ب ــن گ در ای

.

 برف، باران، زمستان
 | آیدی�ن پور خامنه
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عنارص طبیعی  برای ادبیات جذابیت دارد
 | محسن حکمی معاین

از  پارســی گو  شــاعران  کــه  اســت  طبیعــت  مظاهــر  از  فارســی  ادبیــات  در  بــرف 
ــگاه خــاص داشــتند. شــاید اگــر در ســنت  ــت و ن ــه آن عنای ــا دوران معاصــر ب ــم ت قدی
ــده  ــد قصی ــان برس ــه نظرم ــه ب ــزی ک ــتین چی ــم نخس ــر کنی ــرف فک ــه واژه ب ــات ب ادبی
ــی  ــز کس ــع  هرگ ــرف  و مطل ــف  ب ــا ردی ــی ب ــماعیل اصفهان ــن اس ــهور کمال الدی مش
ــرف   ــان ب ــن در ده ــت زمی ــه ای اس ــه لقم ــی ک ــرف/ گوی ــان ب ــان نش ــن س ــداد بدی ن
ــنتی  ــات س ــاید در ادبی ــی دارد. ش ــت برف ــرف و طبیع ــی از ب ــر بدیع ــه تصاوی ــت؛ ک اس
ــیم.  ــوت باش ــن ق ــه ای ــاران ب ــرف و ب ــوع ب ــون و موض ــا مضم ــعری ب ــاهد ش ــر ش کمت
ــد  ــود هرچن ــده می ش ــور دی ــن حض ــش ای ــم و بی ــم ک ــیک ه ــر کالس ــاعران دیگ در ش
نســبت بــه بــروز و ظهــور ســایر عناصــر طبیعــی ماننــد درخــت، کــوه در ادبیــات کمتــر 
بــه بــرف و بــاران توجــه شــده اســت. در ادبیــات کالســیک ایــن متــون بــه نوعــی نشــانگر 
شــگفتی از خلقــت و قــدرت خالــق بــوده و بــرای شــاعران طبیعــت دوســت بــه خصــوص 
در مکتــب خراســانی بــه نوعــی بــه تصویــر کشــیدن زیبایی هــای طبیعــت اســت. 
ــای  ــدودا از دهه ه ــت. ح ــاوت اس ــدری متف ــاده ق ــر افت ــات معاص ــه در ادبی ــی ک اتفاق
30 تــا 50 کــه ادبیــات سیاســی شــد و بــا مســائل اجتماعــی گــره خــورد، نــگاه شــاعران 
ــا  ــد. آنه ــی ش ــگاه سیاس ــی ن ــه نوع ــم ب ــت ه ــد طبیع ــی مانن ــه مقوله های ــندگان ب و نویس
از عناصــر طبیعــت بــا شــگردهای سمبولیســتی و ناتورالیســتی بهره بــرداری سیاســی 
کرده انــد. مشــهور اســت کــه ســاواک فهرســتی داشــت از مفاهیــم و مصادیقــی 
کــه در شــعر اســتفاده از آنهــا ممنــوع بــود. نمی دانــم چقــدر ایــن قضیــه ســندیت 
دارد. ولــی مفاهیمــی ماننــد شــب، ســرما و زمســتان، ضــد رژیــم تلقــی می شــد 
و فهمیــده بودنــد در محیــط خفقــان پهلــوی شــاعران بــرای نشــان دادن مفاهیــم 
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سیاســی و اجتماعــی از عناصــر طبیعــی اســتفاده می کننــد.
بیابیــم  بهتریــن نمونــه را در شــعر زمســتان اخــوان  شــاید 
ــال  ــن ح ــوان در عی ــعر اخ ــع ش ــای بدی ــه تصویره ــی ک جای
ــرایط  ــد، ش ــیم می کن ــاص ترس ــی خ ــت را در فصل ــه طبیع ک
اســفناک زمــان خــود را از نظــر سیاســی بــه شــدت نقــد 
ــت و  ــرد اس ــد و س ــز منجم ــه چی ــه هم ــرایطی ک ــد. ش می کن
ــت. ــته اس ــر گذاش ــز تاثی ــان ها نی ــط انس ــر رواب ــردی ب ــن س ای
ــازی و  ــزی، فضاس ــر خیال انگی ــه ذات، از نظ ــی ب ــر طبیع عناص
رازآلــودی کــه دارند، بــرای ادبیات جذابیت هــای خاصی دارد.

ــم  ــر بگردی ــی معاص ــر در داستان نویس ــه اگ ــت ک ــب اس جال
بســیاری از داســتان ها را می یابیــم کــه فضــای وهــم آلــود 
زمســتانی، ســرد، برف آلــود و بارانــی دارنــد، ولــی شــاید کمتــر 
ــف و  ــک موتی ــوان ی ــه عن ــن فضــا ب نویســنده ای باشــد کــه ای
عنصــر تکــرار شــونده معنــادار در اغلــب آثــارش وجــود داشــته 
باشــد. شــاید تنهــا مثالــی کــه می تــوان زد رضــا جوالیــی 
نخســتین  از  کــه  اســت  کشــورمان  خــوب  داســتان نویس 
ــش  ــال پی ــا س ــرد ت ــر ک ــه 60 و 70 منتش ــه در ده ــی ک کارهای
کــه آخریــن رمانــش بــه نــام  یــک پرونــده کهنــه  منتشــر شــد، 
اغلــب آثــارش در فضایــی یخ آلــود و ســرد روایــت می شــود. 
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــتم ب ــان داش ــا ایش ــه ب ــی ک در گفتگوی
ــا  ــن فض ــم ای ــاس می کن ــن احس ــه م ــخ داد ک ــردم، او پاس ک
ــار جوالیــی داســتان هایی  ــه داســتانم می نشــیند. آث ــه درونمای ب
ــت،  ــتبداد تاریخــی، خیان ــا از خشــونت، اس اســت کــه در آنه
ــر  ــود. غی ــت می ش ــی صحب ــانه سیاس ــلبی و جزم اندیش ــگاه س ن
از  یــک پرونــده کهنــه  در رمــان معــروف دیگــر جوالیــی بــا 
ــخ زده  ــا ی ــرا فض ــز اکث ــی  نی ــه ذات همایون ــوء قصد ب ــام  س ن
و ســرد اســت و بــه فضاســازی جوالیــی کمــک می کنــد.
سرما، برف و زمستان در ادبیات معاصر امکانات ویژه ای پیش 

روی شاعر و نویسنده قرار داده است تا او بتواند حرف هایی 
را بزند که چه بسا مستقیم نمی  تواند بگوید و از وجهی به 

ادبیات مدرن ما کمک می کند. این عنصر قدیمی و کالسیک 
به موتیف مدرن تبدیل شده و ذات ادبیات را دستخوش 

دگرگونی کرده است. به نظرم تحقیقی جامع و کامل باید در 
این مساله انجام گیرد.
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طبیعت از ادبیات کودکان کوچ کرده است
 | اسداهلل شعباین

پیرامــون شــعر و قصــه بــرای کــودکان خیلــی حــرف می تــوان 
زد، همــه چیــز در ادبیــات کــودک تاثیــر دارد، همــه فصل هــا 
و رویدادهــا. خصوصــا فصل هــا بــر کــودکان و نوجوانــان 
تاثیــر دارد چــون وقتــی آنهــا بــا دنیــای مــا رو بــه رو می شــوند 
دوســت دارنــد دربــاره رویدادهــای اطرافشــان بدانند. در بیشــتر 
آثــاری کــه بــرای کــودکان نوشــته می شــود، طبیعــت بــه 
خصــوص رنگ هــا و فصل هــا نقــش پررنگــی دارد. بهــار 
ــا  ــت. خصوص ــاالنه اس ــتان بزرگس ــی دارد و زمس ــور جوان ش
ــت  ــی دارد، طبیع ــت بوم ــل و طبیع ــار فص ــه چه ــا ک ــور م کش
زیباتریــن جلوه هــا را از خــود نشــان می دهــد. شــخصا در 
ســال های کودکــی تصویــر زیبایــی در ذهــن دارم بــه خصــوص 
از فصــل پاییــز و زمســتان. پاییــز برایــم فصــل عروســی، زمانــی 
ــص و  ــادی و رق ــا ش ــراه ب ــن هم ــرای م ــه ب ــگ ک ــرای آهن ب
پایکوبــی بــود. زمســتان برایــم دیــدن بــرف ســنگینی بــود کــه 
در دشــت ها و کوه هــا می باریــد، مــن بســیار در شــعرهایی 
ــردم.  ــتفاده ک ــر اس ــن عناص ــتم از ای ــودکان نوش ــرای ک ــه ب ک
از  می نویســم  کــودکان  بــرای  ســال   40 از  بعــد  کــه  االن 
طبیعــت  در  کــه کودکــی  می کنــم  اســتفاده  تصویرهایــی 
ــودکان  ــات ک ــده ای از ادبی ــش عم ــل بخ ــن دلی ــه ای ــدم. ب دی
توصیف هایــی از طبیعــت دارد و نظــام شــهری هنــوز کمرنــگ 
اســت ایــن ویژگــی نــه تنهــا آثــار مــن و دوســتان بلکــه 
ــد،  ــر می کنن ــی فک ــت. برخ ــان اس ــودکان جه ــندگان ک نویس
افــرادی کــه در آثــار خــود از طبیعــت حــرف می زننــد ذهنیــت 
روســتایی دارنــد در حالــی کــه اینطــور نیســت، طبیعــت بخــش 
عمــده هنــر بشــر اســت و بشــر بــا تقلیــد از طبیعــت اســت کــه 
کار هنــری انجــام می دهــد. بــرف و بــاران را می توانیــم در نظام 
شهرنشــینی هــم توضیــح دهیــم. یکــی از کمبودهــای ادبیــات 
ــا  ــن زیبایی ه ــتیم ای ــوز نتوانس ــه هن ــت ک ــاله اس ــن مس ــا ای م
ــار  ــوده و گرفت ــا آل ــهرهای م ــس ش ــم از ب ــهرها ببینی را در ش
ــه  ــت، نظــام کهن ــدان مدیری ــل فق ــه دلی ــا اســت. ب خرده پاش ه
ــه  ــده ک ــث ش ــئولیت باع ــدم مس ــی و ع ــی و بی توجه آموزش
طبیعــت از ادبیــات کودکانمــان کــوچ کنــد. مــا دوســت داریــم 
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ایــن طبیعــت بــه ادبیــات کودکانمــان برگردانیــم چــون تعــداد 
زیــادی از کــودکان در شــهرها هســتند و حــق دارنــد کــه شــهر 
زیبــا، هــوای تمیــز داشــته باشــند و در آن پرنــدگان و گیاهــان 
را ببیننــد. مــا از مدیــران کشــورمان ناامیــد شــدیم، مگــر اینکــه 
ــر  ــه تصوی ــودکان ب ــرای ک ــا را ب ــن زیبایی ه ــد ای ــان بتوانن ادیب
ــد  ــه می فهمن ــت ک ــت اس ــدن طبیع ــا دی ــودکان ب ــند. ک بکش
ــد. ــی کنن ــر زندگ ــار یکدیگ ــد کن ــوع می توانن ــود تن ــا وج ب

زمستان نماد و نشانه یک خال
در روح شاعر است

 | غالمرضا طریقی

ــز  ــم  هرگ ــاره کن ــرف اش ــر ب ــده بی نظی ــه قصی ــم ب می خواه
کســی نــداد بدیــن ســان نشــان بــرف/ گویــی کــه لقمــه 
ایســت زمیــن در دهــان بــرف  تــا  زمســتان  اخــوان کــه 
آخریــن شــعر باشــکوهی اســت کــه دربــاره زمســتان خوانــدم. 
ــه  ــت ک ــاعر اس ــال در روح ش ــک خ ــانه ی ــاد و نش ــتان نم زمس
ــت  ــن اس ــبت ممک ــن نس ــد ای ــود. هرچن ــاده می ش ــعر پی در ش
روا نباشــد. شــکل ایــن خــال تغییــر کــرده اســت، خــال بــه ایــن 
ــق کشــاورزی و  دلیــل اســت کــه زمســتان باعــث می شــد رون
رفــت و آمــد بــرای فــردی کــه شــاعر بــود و شــرایط ویــژه ای 
ــه  ــه ب ــوان ک ــا اخ ــد ت ــر کن ــت تغیی ــد نداش ــت و آم ــرای رف ب
ــعر  ــون در ش ــرده چ ــس ک ــال را ح ــن خ ــری ای ــکل مدرن ت ش
او مــردم حــرارت و شــوقی نســبت بــه یکدیگــر ندارنــد.

ــر خســته  ــاران و زمســتان همیشــه تصوی ــرف و ب ــر کلــی ب  تاثی
کننــده و ناامیــد کننــده بــوده ولــی همیــن خــال و تغییــر فصــل 
ــب  ــت؛ دو قط ــی اس ــاله مهم ــود مس ــاد خ ــتان و انجم ــه زمس ب
هــر چیــز بایــد وجــود داشــته باشــد تــا ارزش هــر کــدام 
ــاق  ــتان اتف ــازی از زمس ــن نمادس ــر ای ــی اگ ــود. گوی ــده ش دی
ــز  ــار نی ــت سرســبزی، نشــاط و طــراوت به ــچ وق ــاد هی نمی افت
ــه  ــت ک ــن اس ــرای ای ــی ب ــه نوع ــودش ب ــد. وج ــده نمی ش دی
ــی  ــا بخش ــتند ت ــانه می گش ــاد و نش ــال نم ــی دنب ــاعران وقت ش
ــد،  ــان کنن ــدارد بی ــم ن ــی ه ــی مثبت ــه خیل ــه جنب ــاع ک از اجتم
از مهمتریــن مســائل ســخن  بــه عنــوان یکــی  از زمســتان 
می گفتنــد. البتــه شــعرهایی در آثــار امیرخســرو دهلــوی داریــم 
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ــقانه از  ــت عاش ــتند و برداش ــزل نوش ــه غ ــری ک ــراد دیگ و اف
ــت.  ــم اس ــی ک ــا خیل ــداد آنه ــا تع ــتند ام ــرف داش ــارش ب ب

برف در نشانه شناسی به معنی رستاخزی 
و پایان زندگی است 
 | مریم افشار

بــرف در اوســتا بــه معنــی  َوفَــره یــا َوفــِر  اســت کــه در 
ــی  ــن کلمــه حت ــده می شــود. ای ــِر   خوان ــا َوف ــِر ی ــوی  َوفَ پهل
می شــود  ادا  همینگونــه  بــه  نیــز  کــردی  در گویش هــای 
بــه  کلمــه،  نمــاد  در  دارد.  افشــاندن  و  پاشــیدن  معنــی  و 
معنــی رنــگ ســپید در مقابــل رنــگ ســیاهی کــه نمــاد 
اســت.  گرفتــه  قــرار  اســت  پلیــدی  و  اهریمــن  نشــانۀ  و 
ــم،  ــی کنی ــی بررس ــم نشانه شناس ــرف را در عل ــه ب ــر کلم اگ
ــش  ــا در نمای ــن کلمــه و نشــانه ای کــه نویســنده م ــاط بی ارتب
ــم  ــری ه ــی دیگ ــد معن ــد، می توان ــتفاده می کن ــتان اس و داس
داشــته باشــد. نشانه شناســی کــه روی بــرف گذاشــته می  شــود 
می توانــد بــه عنــوان رســتاخیز و پایــان زندگــی باشــد و بــاران 
بــه معنــی طــراوت اســت. از نظــر ســمبلیک بــاران رمــز 
زندگــی و طــراوت و تازگــی امیــد و بــه رویــش اســت.
ــروده  ــتا س ــاهنامه و اوس ــب در ش ــوان گشتاس ــا عن ــتانی ب داس
شــده کــه زمســتان هولناکــی همــه را می کشــد. اینجــا بــرف 
ــد  ــان می ده ــاهنامه نش ــتانی در ش ــت. داس ــتاخیز اس ــاد رس نم
کــه کیخســرو در بــرف و بهمــن گــم می شــود و ارتبــاط بیــن 
ایــن دنیــا و دنیــای دیگــر بــا بــرف اتفــاق می افتــد. بــرف نمــاد 
ابــدی و ازلــی اســت و فیلم هــای زیــادی در ایــن فضــا یعنــی 
ــر  ــم  زی ــون فیل ــت؛ همچ ــده اس ــاخته ش ــتان س ــرف و زمس ب
ــخ  ــای تل ــه اتفاق ه ــاد ک ــی اعتم ــان بن ــهر  رخش ــت ش پوش
جامعــه را در هــوای ســرد و بــرف نشــان می دهــد، فیلــم  بــرف 
هســتند. دیگــر  نمونه هــای  و  دهلیــز   کاج هــا   روی 

بــه نظــرم در فیلــم و تئاتــر بــا ســرما، ســپیدی و طــراوت 
دارد کــه  بســتگی  و  اســت  اســتفاده شــده  بســیار  بــرف 
نویســنده بــه چــه منظــوری از ایــن نمــاد اســتفاده کنــد. 
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رودکی، عاشق بهار است
| شاه منصور شاه میرزا

و  اســت  لحظــه  فرزنــد  شــاعر  گفــت  شــود  مــی 
نــدارد.  قــرار  اولویــت  در  فصلــی  هیــچ  شــاعر  بــرای 
می کنــد  ماننــد  بهــار  بــه  را  یــار  دیــدار  شــاعر  گاهــی 
می کنــد. تشــبیه  پاییــز  بــه  را  او  فــراق  و  هجــر  گاه  و 

امــا در ایــن میــان بهــار و نــوروز در آثــار شــعرا جایــگاه ویــژه 
دارد و ایــن مقوله از اشــعار ســلطان الشــعرا، پدر شــعر فارســی 
تاجیکــی رودکــی بــزرگ آغــاز شــده اســت و در میان اشــعار 
فــراوان اولیــن گوینــده شــعر پارســی بهاریه هــای او و اشــعار 
بــه بهــار و نــوروز اختصــاص یافتــه اش جایــگاه ممتــاز دارنــد:

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب

شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان
گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب

چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد
لشکرش ابر تیره و باد صبا نقیب

اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد
کاکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب

ساقی گزین و باده و می خور به بانگ زیر
کز کشت سار نالد و از باغ عندلیب

آدم الشــعرا بهــار، عــروس ســال را آنگونــه می ســتاید و 
ــان  ــه هیج ــوق ب ــور و ش ــا ش ــان ب ــای آن آنچن ــی ه از زیبای
مــی آیــد کــه خواننــده بــدون اختیــار قــدر لحظه هــا و 
ــه  ــت را ک ــتاخیز طبیع ــل رس ــن فص ــای ای ــی ه ارزش زیبای
بــه شــادمانی نشــینند، دوســت بــدارد. زمیــن و آســمان 
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اگر در داستان برف ببارد
منتظر اتفاق شادی نیستم
 | الهام فالح

و  نمــاد ســالخوردگی  برایــم  هــر چیــزی  از  پیــش  بــرف 
کهولــت اســت. نشــده داســتانی بنویســم کــه در آن برفــی 
ببــارد یــا باریــده و نشســته باشــد و آن رخــوت و مــالل و 
ــای  ــه در دل آدم ه ــزی ک ــبیه آن چی ــو ش ــکوت پرهیاه آن س
نپیچــد. قصــه  فضــای  در  می زنــد،  مــوج  ســالخورده 

 
ــرم.  ــاب آخ ــن در کت ــد و همچنی ــرف باری ــم ب ــاب اول در کت
در هــر دو بــرف درســت زمانــی باریــد کــه آدم داســتان 
مــی زد.  پــا  و  دســت  درونــش  بی نتیجــه  هیاهــوی  در 
ســنگین  بــرف  در  آدم  رفتــن  راه  شــبیه  درســت 
کاهالنــه.  و  کنــد  همانقــدر  پیــش.  شــب  از  نشســته 

آســمانی  نــزوالت  بــارش  کــه  کهن الگویــی  آن  خــالف 
در  بــرف  گمانــم  می داننــد  زایــش  و  برکــت  ســمبل  را 
داســتان ایرانــی شــکل دیگــری بــه خــود گرفتــه اســت.
 در داســتان های گوتیــک بــرای وهم آلــود کــردن هرچــه 
ــرس اســت  ــده ت ــن ســرما کــه مشــدد کنن بیشــتر فضــا و ریخت
همیشــه  بــرف  درام  داســتان های  در  و  خواننــده  جــان  بــه 
وقتــی باریــده کــه گفتــه شــود چیزهــای زیــادی در عیــن 
نبــودن هســت. مثــل صــدای باریــدن بــرف؛ مثــل بــوی بــرف 
بــرف؛  از روی  پلــه و چالــه  نشســته؛ مثــل شــناختن راه و 
ــم  ــران را نمی دان ــاد. دیگ ــر انجم ــاک در زی ــات خ ــل حی مث
ولــی اگــر بــرف در داســتان ببــارد یــا در داســتانم ببارانــم 
نیســتم. بشــارت دهندگی  یــا  شــاد  اتفــاق  منتظــر  بعــدش 
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رشایط اقلیمی مشابه، بافت ملودی و 
هارمونی هم سانی می سازد

 | نمیا ایویب

ایــن موضــوع از چنــد وجــه قابــل بررســی اســت: یکــی تاثیــر 
ســرما و زمســتان و بــه طــور کلــی در اتفــاق محتوایــی کــه در 
هــر اقلیــم می افتــد، ماننــد کمبــود آفتــاب، مــه، ابــر و ... و 
ــر حــس آهنگســاز.  ــن آب و هــوا ب ــوردی ای ــر م دیگــری تاثی
ــه شــخصی مــن ایــن اســت کــه در مناطقــی کــه شــرایط  تجرب
اقلیمــی مشــابه بــه یکدیگــر دارنــد از نظــر بافــت ملــودی 
و هارمونــی هم ســانی وجــود دارد. تاثیــر ســرما و بــرف و 
ــکل  ــه ش ــیا ب ــمال آس ــکاندیناوی و ش ــدوده اس ــاران در مح ب
موســیقی مینیمــال درمی آیــد کــه ملودی هــای دور از هــم 
و بــه اصطــالح تاریــک بــا تنــش کمــی از نظــر ریتمیــک 
می شــویم  نزدیــک  اســتوا  بــه  هرچــه  آن  عکــس  دارد. 
در حــوزه خاورمیانــه و مدیترانــه تاثیــر کــم بــودن ســرما 
می بینیــم. موســیقی  در  را  موســمی  بــاران  بــودن  زیــاد  و 
 مــورد دیگــری کــه قابــل تامــل اســت تاثیــر مســتقیم و یــک بــه 
یــک اتفاقــی مشــخص مثــل بــارش بــرف در یــک فــرد اســت. 
از زمانــی کــه موزیســین فهمیــد کــه می توانــد تاثیرگــذار باشــد 
ــل  ــاد. مث ــاق افت ــن اتف ــد ای ــیقی هن ــاروک و موس ــل دوره ب مث
آرامــش قطعــات زمســتان کــه می توانــد یــادآور بــارش بــرف 
ــد.  ــاق می افت ــدی اتف ــل ویوال ــه در چهارفص ــد آنچ ــد مانن باش
توضیــح  را  تاثیــری  بتوانــم  شــخصی  صــورت  بــه  شــاید 
هنرمنــد  ذهــن  در  هــوا  و  آب  تغییــرات  کــه  دهــم 
تصاویــر  ســمت  بــه  رفتــن  معنــی  بــه  می گــذارد، 
نوســتالژیک بنابــر آنچــه بــرای فــرد اتفــاق افتــاده اســت. 
ــش  ــم در بخ ــم می گذاری ــار ه ــور را کن ــه فاکت ــن س ــی ای وقت
اول بــه همســانی می رســیم و تــداوم بــرف و بــاران حالتــی را در 
موســیقی تحــت تاثیــر آب و هــوای منطقــه ای ایجــاد می کنــد. 
ــرگ  ــارش تگ ــم ب ــتق ی ــر مس ــت تاثی ــرد تح ــت ف ــن اس ممک
قطعــه ای بســازد، در ایــن زمــان فاکتورهــای فیزیکال ایــن پدیده 
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خیلــی پررنــگ خواهــد بــود مثــل ریتــم پرســرعت تگــرگ. در 
شــکل ســوم، تصویــر کــردن خاطره از تگــرگ و رگبار شــدید 
ــین  ــس موزیس ــد در ح ــاق می افت ــه در آن اتف ــی ک و چیزهای
تداعــی می شــود و در کار جــای خــود را پیــدا می کنــد. 

برف ساختگی در باور مردم نمی گنجد
 | هارون یشایایی

اگــر فیلمنامــه طلــب کنــد، دســت اندرکاران ســاختن فیلــم بایــد 
زمســتان بســازند. اگــر فیلــم از نظــر حســی و لوکیشــن نیــاز بــه 
نشــان دادن زمســتان دارد بایــد زمســتان در فیلــم باشــد و ایــن 
ــم  ــرای فیل ــه درســتی ب ــری کــه دارد اگــر ب فصــل از نظــر تاثی
انتخــاب شــود خــوب اســت، البتــه اگــر بتــوان فضــای زمســتان 
را پیــدا کــرد. بــرف ســاختگی در بــاور مــردم نمی گنجــد. اگــر 
ــن  ــد ای ــه مدرســه اســت و بخواهن ــن کــودکان ب موضــوع رفت
رفتــن در فصــل زمســتان باشــد می تواننــد فیلــم را بــا زمســتان، 
زیبــا کننــد ولــی نبایــد بی مــورد از ایــن فصــل اســتفاده کــرد. 
ــک  ــای کوچ ــرای فض ــی ب ــران حت ــون در ای ــا کن ــفانه ت متاس
نــداد،  نتیجــه  خــوب  فیلــم  در  ســاختگی  زمســتان  هــم 
حالــی  در  ایــن  نداریــم.  را  الزم  تکنولــوژی  مــا  شــاید 
دارنــد.  را  تکنولــوژی  ایــن  کشــورها  برخــی  کــه  اســت 
مــا در بــارش بــاران پیشــرفت کردیــم. اســتفاده از بــاران 
ــه  ــن کار پرهزین ــی رســیده اســت و ای ــه حــد خوب مصنوعــی ب
می بینیــد. را  ایــن عنصــر  فیلم هــا  اکثــر  در  و  نیســت  هــم 

زمستان در شعرها و ترانه های ما به خوبی بیان شده است. با 
اینکه زمستان فصل غم و غصه تلقی می شود ولی در ادبیات 
ما جایگاه خاصی دارد. البته در ادبیات نمایشی اثر خاصی از 

زمستان ندیدم. 
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رمزآلودی در نقاشی زمستانی برای 
هرنمندان جذاب است

 | سمانه قاسمی

ولــی  دارنــد  زیــادی  تاثیــر  هنرمنــدان  بــر  فصل هــا 
نمی دانــم چــرا پاییــز و زمســتان می توانــد تاثیــر بیشــتری 
ــت  ــت اس ــای طبیع ــل اتفاق ه ــه دلی ــاید ب ــد؛ ش ــته باش داش
می کنــد؛  تحریــک  بیشــتر  را  انســان  حس هــای  کــه 
ماننــد نــم بــاران در پاییــز و بــوی بــرف. برفــی کــه در 
زمســتان می بــارد، ســفیدی و تاللویــی دارد کــه توجــه 
انســانی حســاس کــه هنرمنــد اســت را جلــب می کنــد. 
اتفــاق جالبــی بــرای انســان ها بــه خصــوص کــودکان در ایــن 
ــال های  ــا را در س ــدان آنه ــاید هنرمن ــه ش ــد ک ــل می افت فص
آنهــا  هنــری  کارهــای  مایــه  و  می بیننــد  خــود  گذشــته 
می شــود. همانطــور کــه بــرگ پاییــزی خــزان می کنــد، 
بــرف زمســتان هــم بــرای تصویرگــران جــذاب اســت. 
ــرد  ــا مایه هــای خاکســتری می گی ــا در زمســتان تقریب رنگ ه
البتــه کــه بــرای یــک فــرد عــادی کــه بــا رنگ  هــا کار نکــرده 
اســت، زمســتان ســفید اســت امــا تصویرگــر وقتــی می  خواهد 
از  ایــن فصــل ترکیبــی  بــه تصویــر بکشــد،  زمســتان را 
ــی، بنفــش، ســبز  رنگ هــای ســرد اســت و در رنگ هــای آب
ــای  ــود و تن ه ــه می ش ــفیدی اضاف ــتری و س ــداری خاکس مق
ــای  ــوان فض ــا بت ــد ت ــده می کن ــر پراکن ــی را در تصوی مختلف
ــتان  ــه از زمس ــی ک ــگ غالب ــد. رن ــر بکش ــه تصوی ــی را ب برف
داریــم تن هــای مختلفــی از آبــی اســت که ســفیدی هــم دارد. 
بــرای نقــاش، ســبزی درختــان و طراحــی خطوط نــرم و مواج 
کنــار مــی رود و خطــوط خشــک و شــکننده بــرای بــه تصویر 
کشــیدن تابلــوی زمســتان جــذاب می شــود، بــه تصویــر 
کشــیدن مــه هــم بــرای تصویرگــر جــذاب اســت، بــه نوعــی 
رمزآلودی در نقاشــی زمســتانی برای هنرمندان جذاب اســت. 



33دوماهنامه ادبی . شمارسوم  1397

زمستان جانمایۀ رسوده ها 
و نوشته های ما است
 | قباد آذرآیین

زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه
غبارآلود مهر و ماه

زمستان است
                                                           اخوان ثالت

برف نو! برف نو! سالم! سالم!
 /بنشین، خوش نشسته ای بر بام

                                             احمد شاملو

کودکی هامان با شعر باز باران با ترانه گلچین گیالنی رنگین 
و شاد می شد. سرودۀ ماندگاری که چند نسل زمزمه اش کرده 

اند. 
برف و باران و زمستان مثل هر پدیدۀ طبیعی دیگر جزئی 

جدایی ناپذیر از زندگی ماست. 
بدیهی است شعر و داستان که بازتاب خلقیات، باورها، مراسم 

آیینی و خرافات است از پدیده های برف و باران و زمستان 
بی تاثیر نمی ماند.

 کمتر شاعر یا نویسنده ای می شناسیم که به این پدیده ها 
نپرداخته باشد، چه به صورت توصیف ظاهری چه به صورت 

نماد و تمثیل و استعاره
تا زندگی ادامه دارد برف و با آن و زمستان جانمایۀ سروده ها 

و نوشته های ما خواهد بود. 
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گفتم  انسان ، باران آمد
 | بهروز جاللی

ــۀ گاه  ــه مواج ــعر نتیج ــه ش ــم ک ــف را بپذیری ــن تعری ــر ای اگ
همســو و گاه در تضــاد عناصــری چــون: اندیشــه، خیــال و زبــان 
ــی  ــدی از امکانات ــا بهره من ــد ب ــاعر می توان ــن ش ــت؛ بنابرای اس
ــا تصویرســازی و  ــان معیــار و ب نظیــر خــروج از هنجارهــای زب
ــان  ــر جری ــذار ب ــای تاثیرگ ــدد موتیف ه ــه م ــردازی و ب خیال پ
ذهــن از جملــه مولفه هــای اقلیمی-محیطــی به خلق اثــر بپردازد.

ــته  ــا نوش ــاعر ی ــر ش ــعر ه ــت ش ــوان گف ــر می ت ــان دیگ ــه بی ب
خالقــه هــر نویســنده بــه نوعــی بازتــاب دهنــده شــرایط محیطی 
ــق و  ــه تعل ــال هرچ ــت. ح ــته اس ــاعر در آن زیس ــه ش ــت ک اس
پایبنــدی شــاعر و نویســنده بــه شــرایط زیســتی و اقلیمــی محیط 
اطــراف اش بیشــتر باشــد بازتــاب ایــن پدیده هــا درآثــارش نیــز 
ــاص  ــی خ ــرایط اقلیم ــی ش ــه عبارت ــد بود.ب ــترده تر خواه گس
ــات، نگرش هــا، خصلت هــا و عــادات  باعــث مــی شــود روحی
فــردی و روحــی انســان ها بــا هــم متفــاوت شــود و همیــن امــر 
ســبب بــروز اختالف در اندیشــه و افــکار و نحوه ابــراز عواطف 
ــود. ــندگان ش ــاعران و نویس ــه ش ــراد از جمل ــات اف و احساس

از ســوی دیگــر کســانی چــون ســیدعلی صالحــی و منوچهــر 
آتشــی زاده مناطــق جنوبــی ایــران هســتند بــرای بیــان اندیشــه و 
هنرشــان در قالــب کلمــه از آفتــاب و خــاک تفیــده، زمین هــای 
ــد. ــاد می کنن ــا ی ــبز آن ج ــا س ــوخته ی ــای س ــوزان و نخل ه س

ــه  ــامدرن ب ــدرن و پس ــای م ــه دنی ــا ورود ب ــنده ب ــاعر و نویس ش
نــاگاه عرصــه ای تــازه فــرا روی خــود می بینــد. عرصــه ای 
قواعــد  بنــد   و  قیــد  از  را  زبــان  و  اندیشــه  می تــوان  کــه 
پیشــین رهــا کــرده و در افق هایــی گســترده تر پــرواز داد. 
ثالــث  اخــوان  چــون  کســانی  اشــعار  مــرور  مثــال  بــرای 
گاه برخــی از ایــن قواعــد را بــه چالــش می کشــد. دیــدن 
ــتایی  ــای روس ــتر در اقلیم ه ــه بیش ــرف ک ــان و ب ــر بیاب تصاوی
بــاور  قابــل  غیــر  شــاعر  ایــن  شــعر  در  می نمایانــد-  رخ 
اســت؟ تردیــدی نیســت کــه در معیارهــای امــروزی شــعر 
ــت. ــه نیس ــای روی نقش ــه جغرافی ــدود ب ــیم بندی مح ــن تقس ای

آمــد  بــاران  گفتــم:  انســان ،  نوشــته ام:  شــعری  در  مــن 
انســان انتهــای  بــه  رســید  کارد  و  گفتــم:  بــاران /   /

تهــران  ســاکن  و  جنــوب  اهــل  شــاعر  کــه  مــن  پــس 
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بگویــم.  بــرف  و  بــاران  از  می توانــم  هــم  هســتم 
مهم تــر  آن  از  امــا  اســت  مهــم  بــوم  زیســت  و  زادگاه 
می دهیــم. پــرواز  کجــا  بــه  را  اندیشــه  کــه  اســت  ایــن 

باران عشق
 | وحید فرازان

هنــوز هــم معلم هــای مهربانــی مثــل معلــم کالس چهــارم مــن 
ــی،  ــن گیالن ــاران  گلچی ــعر  ب ــدن ش ــد از خوان ــه بع ــتند ک هس
ــته از  ــک فرش ــاران را ی ــره ب ــر قط ــه ه ــد ک ــا بگوین ــه بچه ه ب
ــه  ــش را ب ــه ماموریت ــس از آن ک ــی آورد و پ ــرو م ــمان ف آس
ــل  ــردد؟ و تخی ــمان برمی گ ــه آس ــاره ب ــام داد دوب ــی انج خوب
ــدر  ــاره چق ــارون می ب ــی ب ــاد  وقت ــه کار  افت ــن ب ــۀ م کودکان
ــتر و  ــاران بیش ــه ب ــر چ ــد. ه ــم را گرفته ان ــته دور و اطراف فرش
ــدن  ــگام باری ــه هن ــی ک ــتر  و گوی ــم بیش ــته ها ه ــدیدتر فرش ش
می آورنــد.  پیغامــی   زمینی هــا  بــرای  آســمانی ها  بــاران، 
بعدهــا کــه کمــی بزرگتــر شــدم! و فهمیــدم کــه  ســینما چیــه ، 
بارانی تریــن فیلمــی کــه از ســینمای کالســیک دیــدم و لــذت 
بــردم، مثــل خیلــی  از عاشــقان هنــر هفتــم، فیلــم  آواز در بــاران  
ــاران  ــر ب ــص در زی ــانۀ رق ــۀ سرخوش ــی و آن صحن ــن کل جی
بــود، بی نظیرتریــن صحنــۀ بارانــی همــۀ ســال های عمــر ســینما. 
ــارم  ــال چه ــم س ــه معل ــه ک ــکانس، آنچ ــدن آن س ــگام دی هن
ــاده  ــۀ فوق الع ــار آن صحن ــتگان، کن ــور فرش ــود از ظه ــه ب گفت
ــی  را  ــن کل ــودم  و  جی ــاله ب ــت... کودکی ده س ــور داش حض
ــدم  ــرآواز می دیدم...می دی ــود زی ــن زده ب کــه سرخوشــانه چنی
ــر دو  ــا، ه ــال ینگه دنی ــن بزرگس ــی و ای ــودک ایران ــه آن ک ک
ــق  را... ــاران عش ــد:  ب ــب می کنن ــز را طل ــک چی ــمان ی از آس
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ســکوِت ســهمگنِی بــرف، اصــوات مزاحــم 
شــهر مــدرن را خامــوش می کنــد

 | رضا اسکندری

نویسنده/شــاعر مصالــح کار خــود را در شــکاف ها جســتجو 
می کنــد. در کنتراســت ها، مرزهــا و ســوژه هایی کــه بــر 
لبــۀ شــکاف ها زندگــی می کننــد. بــرای نویسنده/شــاعر 
ــو،  ــاِن ن ــود. جه ــان تر ب ــه آس ــکاف چ ــا ش ــه ب ــن مواجه که
بــا هجــوم رنگ هــا و نشــانه ها و نمادهایــی کــه گاهــی 
بــه چیــزی جــز خودشــان اشــاره نمی کننــد، نویســنده/
ــل  ــخت کوش تبدی ــده ای س ــه جوین ــدرن را ب ــهر م ــاعِر ش ش
ــک  ــل ی ــا مث ــتانی ی ــک کارآگاه داس ــل ی ــه مث ــد ک می کن
زباله گــرد، بایــد تــوی هــر ســوراخی ســرک بکشــد تــا واژۀ 
ــرورد.  ــد و بپ ــدا کن ــده را پی ــکافی پنهان ش ــا ش ــی ی متعارض
امــا بــرف، بــا ســفیدی یکدســت و پوشــانندگی بی ماننــدش، 
ــنده/ ــۀ نویس ــا، مواجه ــا و زنگ ه ــردن رنگ ه ــان ک ــا پنه ب

شــاعر را بــا آنچــه حقیقــی اســت آســان تر می کنــد. ســکوِت 
ســهمگیِن بــرف، اصــوات مزاحــم شــهر مــدرن را خامــوش 
ــازه های  ــازه ها و ناس ــه را س ــاعر آنچ ــا نویسنده/ش ــد ت می کن
شــهر پنهــان کرده انــد بشــنود: صــدای دوست داشــتن ها، 
از  فراتــر  و  را؛  تحقیرهــا  و  فقرهــا  خشــم ها،  تنهایی هــا، 
ایــن همــه، پــژواک تمــام آن التهاباتــی را کــه بــه مــدد 
ــرکوب  ــود س ــودایِی خ ــِر س ــهر، در س ــدای ش ــگ و ص رن
کــرده اســت. بــرای نویسنده/شــاعری کــه در شــهر و از 
شــهر می نویســد، شــِب برفــی آشــکارتریِن شب هاســت.
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برف در داستان، می تواند 
مساوی با مرگ باشد 
 | مهرناز شیرازی عدل

خوانــده ام  کــه  داســتان ها  بهتریــن  از  تعــدادی  ماجــرای 
در بــرف و بــاران می گــذرد. بــرف و بــاران، از بهتریــن 
فضایــی  داســتان اند.  جهــان  نمادیــن  ســاخت  ابزارهــای 
ــخصیت های  ــی ش ــی و روان ــات روح ــت حی ــرار اس ــه ق ک
داســتان را بــه تصویــر بکشــد گاه بــا فضاســازی ابــری، برفــی 
ــی  ــرد. یک ــود می گی ــه خ ــری ب ــکل ملموس ت ــی ش ــا باران ی
از تأثیرگذارتریــن داســتان ها کــه خوانــده ام و ماجرایــش 
تمامــاً در هوایــی برفــی می گــذرد  مــردگان  جیمــز جویــس 
اســت. بــرف تمــام شــب می بــارد. پیــش از مهمانــی، در 
ــاق  ــه ات ــخصیت ها ب ــی ش ــب، وقت ــی ش ــی و حت ــول مهمان ط
ــان  ــاد مردگان ش ــه ی ــواب ب ــگام خ ــته اند و هن ــل بازگش هت
افتاده انــد همچنــان می بــارد. بــرف، مــردگان و زندگانــی 
را کــه هنــوز بــه خیــل درگذشــتگان نپیوســته اند بــه یکســان 
پشــت پوششــی از نیســتی و فراموشــی پنهــان می کنــد و چــه 
ــن  ــند. ای ــر باش ــخصیت ها زنده ت ــر ش ــردگان، در خاط ــا م بس
صحنــه برایــم یــادآور گــم شــدن و مــرگ طــوس، فریبــرز، 
ــرو در  ــتان کیخس ــرف در داس ــتهم در ب ــژن و ُگس ــو، بی گی
ــرو  ــۀ کیخس ــه بدرق ــه ب ــا ک ــر آنه ــرف ب ــت؛ ب ــاهنامه اس ش
بــارش  بدینســان  نیســتی می کشــد.  از  پــرده ای  آمده انــد 
ــا مــرگ،  ــد مســاوی ب ــرف در جهــان داســتان، گاه می توان ب
ــارِش ایــن  نیســتی و فراموشــی باشــد. از ســوی دیگــر امــا، ب
ــه همــراه  ــا خــود ب ــم ب ســاکِت ســرِد ســپید، پاکیزگــی را ه
ــارد،  ــر سرشــان می ب ــان کــه ب ــه آن مــی آورد و ســپیدی اش ب
بــاران... امــا  و  می کنــد.  هدیــه  معصومیــت  از  جلــوه ای 
ــاراِن غوغاگــر در جهــان  ــاران را حکایــت، دیگــر اســت. ب ب
داســتان، ســنگین اســت و مــالل آور و رنگــی از جدایــی 
یــا  بــاران  همینگــوی  مثــل  گربــه زیــر  بــا خــود دارد 
همچــون  وداع بــا اســلحۀ  او خبــر از اندوهــی عمیــق می دهد.
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یک روز زمستانی
 | لویس مود مونتگمری

Lucy Maud Montgomery
ترجمه:حمید رضا نجفی

هوا با آرامشی خاص
 به حرکت در می آید

نسیمی مالیم در میان آتش
عروسی در لباسی سفید

منتظر بوسه صبحگاهی داماد
تمام شکوفه های بی نظیر بهشتی 

در مشرق،
آنجا که آسمان نقره ای فام جامه ای از پشم 

سفید بر تن دارد
و تپه های مشرق را سر شار

 از شادمانی می کند
صبح با پوششی اعجاب انگیز می آید
آه،این بهترین زمان برای دیدن است

سپیده دم تا چه اندازه می تواند زیبا باشد.

مزارع وسیع و پوشیده از برف
زیر آسمان آبی روشن گسترده شده است

و تاج های پر زرق و برق 
در میان جنگل ها 

و تنهایی بیشه زارها
                                                  

در دره های کوهستانی سرشار از صنوبرها و 
دریاچه های نیزار گونه 

زبانه های سرما درخشان و پاکیزه است
و زندگی سرشار از شور و شادمانی است

و آنگاه آشکار می گردد
که شادمانی و شجاعت

 از جایگاهی خاص در ظهر روز زمستانی 
برخوردارند

صدای آهنگی ضعیف

 از دره ها به گوش می رسد
طنین زنگی از دور دست ها

جایی که روشنایی های 
خانه های روستایی 

با درخشش عاشقانه ای 
بر روی برف های باد آورده سوسو می زند

آن سوی دره تاریک و دور
در سایه ستاره ای گذرا

کاج های بلند
 روز را در بر می گیرند

مانند مناره های بلند
که از آنجا بادها

در هوای بلوری جهان را به عبادت  دعوت می 
کنند.
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بارقه های  زمستانی
 | دانیل میلترن 

Daniel Miltz
ترجمه:حمید رضا نجفی

خورشید زمستان فریاد می کشد 
در میان گلهای پژمرده

و آنگاه رویاهای صبحگاهی
 بناگاه بر می خیزند

و طبیعت بر بارش های شکوهمند و قدرتمند حاکمیت دارد

و هوای سرد زمستانی به سرعت 
بر ما فرود می آید

صبحگاهان سرد و پاکیزه می شود
بارقه های زمستانی در پوششی سفید 

به ما لبخند می زند
در تاللویی درخشنده و گاهی کم سو

 بر ما نمایان می شود.

برف دانه ها 
به شکلی هجو گونه می رقصند

سرمای زمستان فزونی می یابد و در سایه های افسردگی آه 
می کشد

زمستان در بادهای سرد و سهمگین شکوهمندانه جای می 
گیرد

خداوند، تغییرات هنرمندانه ای به طبیعت می بخشد
و اینگونه، زمستان 

به کمک بارقه های نورانی خود
 به خودنمایی های درخشان می پردازد
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1
روز زمستانی

 برای کبوترها دانه بخر 
اصرار کودک

2
آخر سال

زنان سرگرم گردگیری
من در سفر

3
اول زمستان

در گودی سنگ
آب باران

4
به خاطر مادر، به خاطر 

کودک
بیشتر می تابد

آفتاب زمستان

5
باران زمستان

دست و دلباز می شود
پمپ چاه

6
روی پل

سوت کشدار کشتی
مه زمستانی

7
باد شمال

آب زیر پل
به رنگ شب

8
مه سپید

زودتر سرد می شود
چای در تنهایی

9
شتابان می روند

مردم به زادگاهشان
فوجی به دشت یخزده

10
به گلستان سرمازده
برای چه می شتابی؟

11
مرغابی

در آب فرو می رود، من نیز
چیزی از دست می دهم

12
از زیر درختی

به زیر درختی دیگر
پروانه در زمستان

13
آرالیا گل می دهد
روز گرم زمستانی

در خانه مادرم

14
مادرم به من می اندیشد

من به فرزندم
گل ستاره ای

15
در زمستان

هویج هم بزرگ می شود
با زخم هایش

زمستانی
|  ِت جو ناکامورا

ترجمه:
آیت حسیین؛ 



41دوماهنامه ادبی . شمارسوم  1397

بینوایان
| مهدی استاد احمد

تو شهر ما وقتی می باره بارون
راه می افته سیِل راه بندون

تو شهر ما وقتی ترافیک می شه
خیابونای شهرمون شیک می شه

حال می کنی خیابونو می بینی
مثل یه جعبه ی پر از شیرینی

انگاری چیده یک نفر پیش هم
خودروها رو مرتب و منظم

می پیچه توی شهر چون عطر رز
شمیم دلنواز لنت ترمز

راننده ها سوییچا رو می بندن
پدال بیهوده ی گازو کندن

دستا رو فرمون و پاها رو ترمز
چشما تو حال خلسه و تمرکز

می بره روح شهر لذت از مکث
تو راهبندون همه شاد و ریلکس

چهره ی شهروندا می شه خندون
گیر می کنن وقتی تو راهبندون

یکی رفیقشو بغل می کنه
یکی دماغشو عمل می کنه

یکی پیامکاشو چک می کنه
گاهی می خنده گاهی فِک می کنه

یکی داره حال می کنه با هدفون
یکی دیگه داره می گیره ناخن

یکی گرفته توی دستش رمان
غرق شده تو متن بینوایان

خالصه کال ترافیک باحاله
شهر ما با ترافیک ایده  آله

شکل کویره و مثه بیابون
خیابون ِ بدون راهبندون

مبادا روزی ترافیک روون شه
نباشه این  شکلی و دلها خون شه

مبادا توی ترافیک نمونیم
روزی بیاد که قدرشو ندونیم

خالی بشه از این وفور نعمت
مدرس و حکیم و صدر و همت

مبادا همدیگه رو تحریک کنیم
فکری به حال این ترافیک کنیم
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چه نام دارد   
دمی که دود می کند  
چراغ؟ 
 | سیروس نوذری

تهــران  متولــد 1328  نــوذری  ســیروس 
اســت و تاکنــون هفــت مجموعه شــعر منتشــر 
ــش  ــعرهای  بنف ــه ش ــت.  مجموع ــرده اس ک
بنفش هــای جهــان   از مــاه تــا آه   بــرف بــر 
ــقی   ــال عاش ــفید  و  هزارس ــای س داوودی ه
ازجملــه کتاب هــای منتشــر شــده  ایــن شــاعر 
و پژوهشــگرند. آخریــن مجموعــه او   بــا 
جــان اشــیاء  در 216 صفحــه و بــا تیــراژ 
1000 نســخه توســط نشــر نــون بــه بــازار 

ــت ــه اس ــاب راه یافت کت
وبــالگ  بــه  ایــام ســرد ســری  ایــن  در 
ارغــوان هــای ریختــه زدم، شــعرها مثــل 
ــودم  ــود، خ ــه ب ــش ریخت ــای آت ــرگ ه خ
را گــرم کــردم بــا گرمــه هــای فــرو ریختــه 

کلمــات. اجــاق  در 

 

باد صبح
سر تکان می دهد سرو

سر تکان می دهم

رگبار
زیر چتری سیاه

کالغی در آغوش گرفته ام

آستان بهار
گلی شکفته انگار

با نام کوچکش

چه نام دارد  
دمی که دود می کند  

چراغ؟
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جان گرفته اند در آفتاب زمستان
اشیا

روی میز

نوروز
پیراهنی

برای مترسک

تمام روستا از آن مترسک.  
کسی به خانه باز

 نیامد

کنار آتشم هنوز
کنار مترسک

غروب زمستان

 
شاخه ای شمعدانی در آب

این تویی
این اتاق من

خو کن به تاریکی
پشت دیوار 

جهنم است و روشنا
تو نیستی
من نیستم

اکنون هزار سال دیگر است

تن در آب می شوید گنجشکی
و اندوه

که دور می شود از جهان

به خاک افتاد
پای سرو

برگ افرایی
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پس چگونه شکفت این گل؟
کنارش ماندم

تاسحر ، دمیدن آفتاب
تو هم همین ماه را می بینی

شبی
هزار سال دیگر

باال
بلند

کی نشاندم این سرو را ؟

اولین برگ کی فرو افتاد ؟
نه باد می داند

نه سپیدار

تو باز نیامدی
جهان

به راه خود رفت
 

صورتی هاش خاکستری
ختمی خودرو

کنار هیچ کس
کالغی

کنارکالغی
کنارآب های گل آلود

سر ستیز ندارم

به صخره ها می کوبم
وفرو می ریزم

داغ است فنجان چای
گرم است هوا
انگارتوهستی

تو پنهان نیستی
منم

که پیدات نمی کنم
باور کنید

میان همان درناهاست
آن که دور می شود

همین ات بس
عطری

نمانده ازاو

نگاه می کنم
همان جا که نیستی

میان مهی که سحرگاه

دوتن بودیم
کنارهم

کناراین فانوس
انگار پرده تکان خورد

ای جان غایب تو
درکنارمن

نسیم صبح
ساقه ای

تن به ساقه ای سایید
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چیناب
پا درآب

درنای شامگاه

       
جهان دونیم شد

اندوه من
غیاب تو

          
این همه سپیدی کرباس

شامگاهی که برف
نمی بارد

انگارنه انگارکه رگبار
اسبی

میان علفزار

        

غرقه در خوناب
ارغوان

فروافتاد
 سرداست جان ماه

با اوچه کرده ای
دراین شامگاه

     
          

از آن طرف که تویی نرمه باد می گذرد
از این طرف که منم ، تند باد پاییزی

کجاي جهان دورتراست

آن جا که تویي
این جا که منم

 زالل تر انگار
جویبار

با سنگ ریزه هاش

     

در گشودم
به روي هیچ کس.

بادبهار

بهار
دره ها

آخرین پناه برف ها

نو گلم
گلم

تو از بهارمانده اي

پس این درخت همیشه همین جا بود
و من نمي دیدم اش ...

                     
مي بینمت که نمي بینیش ستاره ي دور

کرم شبتاب را
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بگوستارگان به چه کار مي آیند؟
 به کارشمردن شبي که بي خوابي.

این بوي توست
مي بردم کنار پرتگاه

کنارآویشن

ازآن سال کنار هم
سروي و

صخره اي 

باور کنید
من آن بید نیستم

که از نرمه باد نلرزد

چرا فکرمي کنم این جوي سوي تومي آید؟

نه زلزله ای
نه دلشوره ای

چگونه ترک خورده دیوار .

هیچ از او نماند
مگر

عطری در مسیری بی عبور

دوتن بودیم
کنارهم

کناراین فانوس

داغ است فنجان چای
گرم است هوا
انگارتوهستی

چه تاریک است جهان
نکند پروانه ای هستم

درون پیله ای 
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فرزانه امیري

ــد. ــان کنن ــن بی ــور یقی ــه ط ــزي را ب ــه چی ــم ک ــي را بیابی ــم واژگان ــي توانی ــز نم ــا هرگ ــد : م ــي گوی ــر م گادام
پاسخ: 

بیشترین تالش من این است که از کلمات عبور کنم و شعر را از تنها وسیله ی خود که کلمه ست آزاد کنم،می 
بینید،خیالی ناممکن درسر دارم...

مصطفی دهقان

نوســازی واژه هــا از تاکیدهــای جنــاب نــوذری بــه عنــوان یکــی از ویژگــی هــای شــاعر اســت. شــاعر، به درســتی 
پــس از مدتــی، در درون نیــاز بــه داشــتن واژه هایــی تــازه تــر دارد. پس دســت به ابــداع می زنــد. البته نــه اینکه هر 
شــاعری هــر واژه ای بســازد. اصالــت حــرف را در این راه و در ایــن کار می زند. واژه ها مثل ابزارهایی در دســت 
شــاعرند. ممکــن اســت در تعمیرگاهی شــاهد ابــزار خاصی باشــید که تعمیرکار بــرای راحتی و متناســب با محیط، 
شــرایط و بــی راه نیســت اگــر بگوییــم، متناســب بــا روحیــات خــود ســاخته باشــد. شــعر کــه جــای خــود را دارد.
در ذهن شاعرانه جناب نوذری، پیش از این، من واژه هایی مانند نرمه در نرمه باد یا نرمه نسیم، ریز - بار، برف - 

بار، جامه دان و ... را سراغ دارم.
در مــورد ایــن شــعر امــا،  از برجســتگي هاي شــعر نــوذري یکــي ایــن اســت کــه شــعر را تــا آنجــا کــه 
ممکــن اســت غنــي مــي ســراید و بــه هــر بخــش آن شــاعرانه،  صفتــي خــاص مــي بخشــد. چنانکــه 
بــا شــامگاهي دیگــر، در شــعري دیگــر متفــاوت اســت. کــدام شــامگاه؟ - شــامگاهي/  ایــن شــامگاه 
ــامگاه و ... ــاي ش ــا؟ - درن ــدام درن ــرزد، ک ــي ل ــاد م ــه ب ــه از نرم ــان ک ــد؟ - هم ــدام بی ــارد. ک ــر نمي ب ــه ب ک
مثــال: داشــت.  مــي  ویژگــي  یــک  هــم  درنــا  بــودن  آب  در  هــم،  شــعر  ایــن  در  داشــتم،  دوســت 

چیناب
یک پا در آب
درناي شامگاه 

یک پا مي توانست درکنارهم و در جمع معناهاي متنوعي داشته باشد.
ایــن شــعر، در فــرم، تــا مــرز کاریکلکماتــور پیــش مــي رود )پاییــن آمــدن درخــت از گربــه از پرویــز شــاپور را 
بــه یــاد بیاوریــد.( شــیوه اي کــه مولــف در جریــان درون شــهر اتخــاذ مــي کنــد ایجــاد پرســپکتیو بــا اســتفاده از 
کلکمــات اســت؛ ابــزاري کــه اگــر شــاعر مراقــب آن نباشــد شــعر را به اثري ســطحي و دم دســتي تبدیل مــي کند.

بــه نظــرم، طنــز یــا کنایــه اي کــه در برداشــت اولیه از شــعر بر مي آید یا شــیطنتي که در شــعر هســت مخطــب را به 
راه دیگــري مــي کشــاند. معیــار قرار دادن زاغي ســیاه بــراي دوري و نزدیکي؛ همراه دانســتن مخاطب شــعر با آن.

جذابیت اثر، براي من، در تسلط مولف بر کارش و البته فرم بازي در شعري به این کوتاهي ست که این کار 
گاهي خطرناک هم مي شود.

لذت من از این اثر دریافتم از میزان تسلط شاعر بر اثرش است.

مهدی دارویی

جناب نوذری عزیز
ــالش  ــاال و ت ــت ب ــت خالقی ــوده اس ــوارد ب ــه م ــر از بقی ــن مهمت ــرای م ــه ب ــه همیش ــما آنچ ــار ش ــورد اث در م
جنابعالــی در نوآوریســت . مثــل همیــن شــعر هــای یــک خطــی . راســتش مــن هــر بــار بــه اثارتــان 
ســر مــی زنــم حــس مــی کنــم دریچــه دیگــری بــه شــعر بــه رویــم بــاز شــده اســت . سپاســگزارم.
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اشــاره: رمان همــه  نوشــته ی تیمــور آقامحمــدی اســت کــه بــه زودی انتشــارات شهرســتان 
ادب منتــر خواهــد کــرد. نویســنده فصــل اول رمــان را در اختیار چامــه  قــرار داده اســت.

دو سال پیش با دختری عقد کردم که پدرش سه ماه بعد از بازنشستگی، آن ها را گذاشت و 
رفت.

درخــت  یــک  مثــل  زندگــی  می گویــد  مــادرم  کــه  اســت  اتفاقــات  همین جــور  بــرای 
می شــود  شــاخه ای  می افتــد،  مــا  بــرای  کــه  اتفاقــی  هــر  می کنیــم،  کاری  هــر  اســت. 
شــاخه هایش  و  می شــود  تنــاور  درخــت  ایــن  آرام آرام  درخــت.  ایــن  بــه  می چســبد  و 
از شــاخه ها هســتند  تــا  بیایــد، چنــد  ایــن درخــت  بالیــی ســر  هــر  بیش تــر.  و  بیش تــر 
کــه چیــزی بهشــان نمی شــود. نــه خشــک می شــوند، نــه می شــود جداشــان کــرد. تــا 
ــصت  ــی ش ــن را زن ــوند. ای ــبز می ش ــت س ــو روی ــروی جل ــا ب ــر ج ــتند، ه ــو هس ــا ت ــده ای ب زن
ســاله بــا قامتــی هنــوز افراشــته می گویــد کــه روزگاری تنهــا زن باســواد فامیــل بــوده.

دو ســال پیــش ناگزیــر بــه روزهایــی برگشــتم کــه در جایــی بــه نام شــماره دو  زندگــی 
می کردیــم. هنــوز هــم قدیمی هــا همین طــور صدایــش می کننــد. االن منطقــه ی 18 تهــران 
بــه حســاب می آیــد. از اتوبــان کــه بخواهــی بــروی آن جــا بایــد از آزادگان غــرب، یافت آبــاد 
ــم کــرج. ــج، جــاده قدی ــوی خلی ــی ت ــل از تهرانســر، ســر ماشــینت را کــج کن ــی و قب را رد کن
آن وقت هــا هنــوز کارخانــه ی آسفالت ســازی، مثــل یــک ابــر ســیاه، روی زندگــی همه پهــن بود. 
تمــام خوشــبختی ای کــه آرزو می کردیــم جهــت وزش بــاد بــود. مــادرم مــرا می فرســتاد تــا ببینــم 

 برشی از رمان همه 
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کــه بــاد کــدام وری اســت. اگر ســمت خانــه زندگی این طــرف بود، غصــه ولش نمی کــرد. غبار 
و دوده بــود کــه می نشســت روی پشــت بام  و حیــاط مــردم. مــادرم بــا اندوهــی در دل، چــادر بــه 
کمــر می بســت و می افتــاد بــه جــان حیــاط. پــدرم با پوســْت مشــغول بــود و مــادرم با گــرد و غبار.

ــم  ــر بخواه ــده. اگ ــا ش ــم آن ج ــه بوم ــت ک ــی سال هاس ــده ام، ول ــا نیام ــه دنی ــدان ب ــن در هم م
ــا  ــه دنی ــید، ب ــی نرس ــه جای ــان ب ــه حاصل ش ــکم ک ــد از دو ش ــرا بع ــادرم م ــه م ــی ک ــام جای ن
کــه  اســت  مشــکلی  ایــن  کجاســت.  بداننــد  خیلی هــا  نمی کنــم  گمــان  بگویــم،  آورد 
مــن از ســال های دبســتان، رســمن پذیرفتــم کــه بایــد بــا آن  کنــار بیایــم. بــرای رهایــی 
تــا  کــه  شــهری  تبریــز.  می گفتــم:  را  بزرگتــری  شــهر  نــام  بقیــه،  بی پایــان  ســؤاالت  از 
ــت. ــه اس ــم شوس ــی ه ــه و کم ــک دوطرف ــای باری ــا جاده ه ــاعت راه ب ــک س ــدم ی ــل تول مح

مــن ســرخابی ام، خیابــان عــارف تبریــز. بنــای مقبره الشــعرا جلــو چشــم اهالــی ایــن محلــه جــان 
ــده  ــهر آم ــه ی ش ــد، هم ــهریار را آوردن ــین ش ــد محمدحس ــه جس ــهریور ک ــر ش ــه. اواخ گرفت
ــگاه  ــا ن ــا و از آن ج ــی آن ه ــام شیرینی فروش ــت ب ــم پش ــدرش رفتی ــرداد و پ ــن و مه ــد. م بودن
ــد  ــا جس ــدیم ت ــر ش ــاعت ها منتظ ــد. س ــار می آوردن ــر فش ــه همدیگ ــه ب ــی ک ــه جمعیت ــم ب کردی
ــردم  ــر می ک ــن فک ــد و م ــرف می ش ــرف آن ط ــن ط ــت ها ای ــه روی دس ــد ک ــاعر را آوردن ش
ــی  ــک. یک ــای زبان گنجش ــر درخت ه ــاده رو زی ــوی پی ــد ت ــورد و بیفت ــر بخ ــه ُس ــت ک حاالس
ــا  ــه آن روزه ــدری ک ــد. آن ق ــه می کردن ــه گری ــد و بقی ــهریار را می خوان ــی ش ــعرهای ترک ش
می رفتیــم زیرزمیــن ســر مــزار شــهریار، بــه خاقانــی و اســدی توســی و خیلی هــای دیگــر 
محــل نمی دادیــم. بعــد، عکــس تشــییع اســتاد شــهریار را کــه از کیهــان فرهنگــی دوربـُـر کــرده 
ــوی عکــس. ــودم نشــان دیگــران مــی دادم و حــدود شیرینی فروشــی را مشــخص می کــردم ت ب

ــازار  ــازه در ب ــه مغ ــه دهن ــده و دهن ــا آم ــه دنی ــار ب ــا در چهارمن ــار م ــزم. تب اهــل باغمیشــه ی تبری
داشــته اند. یــک روز شــاگرد ســربه هوای پــدرم، قفــل دوشــاخ مغــازه را شــل می بنــدد 
شــنیدن  بــا  کــه  را  بچه هایــی  می کننــد.  و جــارو  را آب  مغــازه  دزدهــا  همــان شــب،   و 
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و  معنــی آب  کــه  می فهمیــدم  و  می زدنــد  زل  دهانــم  بــه  نگــران  و  مشــتاق  اســم دزد  
ــتم  ــف دس ــد ک ــتم و بع ــه می داش ــر نگ ــدری منتظ ــد، ق ــت نفهمیده ان ــردن   را درس جاروک
را بــه سمت شــان می گرفتــم و آهــی می کشــیدم: تو بگــو یــک ســوزن، هیچــی برایمــان 
بــرای  از شــهر و دیارمــان دورافتاده ایــم  مــا  اگــر می بیننــد کــه  نگذاشــتند.  می گفتــم 
ــدی؟ ــودی می مان ــو ب ــت. ت ــازار را نداش ــدن در آن ب ــدرم روی مان ــر پ ــه دیگ ــت ک ــن اس ای

می گفتــم  پــدرم  پدربــزرگ  از  بعدهــا  خیلــی  کــه  قصه هایــی  از  بگذریــم 
قشــون  بــا  پشت شــان  بــه  پشــت  و  بــوده  باقرخــان  و  ســتارخان  یــاران  از  کــه 
بوده ایــم. مشــروطه چی  ماهــا  گرفتــه.  الضعفــا   لقب معیــن  و  جنگیــده  روس 

این هــا قصــه اســت، حــرف اســت. می شــود روزی صدتــا از این هــا بــه هــم بافــت و 
ــا  ــد از به دنی ــال بع ــک س ــدرم ی ــه پ ــم ک ــران می دان ــر از دیگ ــن بهت ــران داد. م ــل دیگ تحوی
و  فروخــت  را  روســتا  در  کشــاورزی اش  زمین هــای  از  بخش هایــی  خواهــرم،  آمــدن 
ــم دارد  ــک اس ــادرم ی ــرای م ــزی ب ــر چی ــه. ه ــان ارومی ــا هم ــه ی ــمت رضائی ــرد س ــار ک ب
ــد  ــدارد بگوی ــق ن ــی ح ــم کس ــرف می زنی ــته ح ــت از گذش ــر وق ــی. ه ــان اول ــم هم و آن ه
ــت،  ــوط اس ــودت مرب ــه خ ــن ب ــرده ای؟ ای ــوض ک ــمت را ع ــه. اس ــن اورمی ــا نهایت ــه ی ارومی
بــرای مــادر مــن عصمتــی نــه مریــم. بــا نفــرت از تغییــر اســم ها حــرف می زنــد. مثــل 
ــان  ــْز منظورش ــراغ قرم ــد چ ــی می گوین ــد؛ وقت ــی دارن ــط یک ــز فق ــر چی ــه از ه ــا ک همدانی ه
دروازه تهــران اســت کــه چــراغ قرمــِز گنــده ای دارد، بلــوار یعنــی بلــوار ارم نــه جایــی 
ــارراه  ــریعتی، چه ــتگاه ش ــی ایس ــم یعن ــگاه ه ــارک و آرام ــارراه و پ ــتگاه و چه ــر، ایس دیگ
ــد: ــه ترکــی می گوی ــرد ب ــادرم کــه می گی ــی. دل م ــگاه بوعل ــارک و آرام ــاد و لوناپ عباس آب

 خــدا از مســبب آوارگــی مــن و بچه هــام در رضائیــه نگــذرد.  مــادرم دیــد این طــور نمی شــود 
ــک  ــوی ی ــد ت ــا می کن ــد، پ ــاه کن ــن و آن تب ــای ای ــوهرش پ ــد را ش ــه جمع کرده ان ــه هرچ ک
کفــش و راهــی تهــران می شــویم. پــدرم آن جــا به کار چرم کشــیده شــد، مــادرم یادمــان داد در 
ــد،  ــرش نمی ش ــا س ــی این چیزه ــا کس ــاالمبور . آن وقت ه ــیم: تاجر س ــدر بنویس ــغل پ ــای ش ج
نمی دانیــد!  چطــور  نیمه آمــاده.  پوســِت  اســت  معلــوم  بگویید:  خــب  می گفــت  مــادرم 

ایــن  می کشــید  راه  نمی کــرد،  ســیر  را  پــدرم  کشــتارگاه ها  پوســت  
می کــرد. معاملــه  زنــده  دام هــای  روی  را  پوســت ها  و  روســتا  آن  روســتا 

ــر  ــادرم کوتاه ت ــدرم یــک ســر  و گــردن از م ــا. پ ــت گله ه ــم ســر وق ــا هــم می رفتی  گاهــی ب
بــود و موهایــش روز بــه روز بیش تــر می ریخــت. چهــل ســاله کــه شــد بــه جــز وســط ســرش 
ــی  ــت صاف ــای پرپش ــرش را موه ــه ی س ــود، بقی ــاس ب ــاپو ط ــک کاله ش ــدازه ی ی ــه ان ــه ب ک
گرفتــه بــود. انگشــت های تپــل  و ســفیدی داشــت کــه آرزو می کــردم کاش دســت های مــن 
هــم رد بنفــش رگ هــای برآمــده ی او را  داشــت. دوســت داشــتم رگ هــا را فشــار بدهــم تــا 
چــال بیفتــد و پرشــدنش را ببینــم. گردتریــن موجــودی بــود کــه بیــن فامیــل می شــد پیــدا کــرد، 
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ــه گــردی اش  ــود. آن ریــش پروفســوری کــه بعدهــا گذاشــت هــم ب چــاق نبــود، فقــط گــرد ب
ــت  ــزی داش ــه چی ــد، همیش ــر می کن ــه فک ــه چ ــی ب ــتی بفهم ــت نمی توانس ــرد. هیچ وق ــه ک اضاف
ــه  ــد ب ــد بزن ــه گن ــود ک ــی ب ــم کاف ــک قل ــن ی ــی. همی ــتباه می کن ــد داری اش ــت بفهمان ــه به ک
ســال های زیــادی از عمــرم. پــدر گلــه را دور مــی زد و همه جــا را بــو می کشــید، یکــی را 
ــی زد  ــی م ــفند را قیچ ــرف گوس ــودش یک ط ــراش و خ ــرد ب ــفندی را بگی ــت گوس وامی داش
و می رســید بــه پوســت ها. لمــس می کــرد و یــادم مــی داد مــن هــم انگشــت بکشــم بــه 
پوســت لخــت و گــرم گوســفندها تــا ضربــان تنــد حیــوان ترســیده، اضطــراب بــه جانــم بریــزد.

 می گفت: اگــر اولــش نفهمــی چــی می خــری، بعــدن همــه ش می شــود ضــرر در ضــرر. 
خــودم را بــه پــای پــدرم می چســباندم و او چانه هایــش را مــی زد و پیش خریــد می کــرد. 
ــه  ــان ک ــد قرب ــه عی ــده ب ــای مان ــردم. هفته ه ــه م ــد ب ــت می فروختن ــدون پوس ــفندها را ب گوس
نمی شــد پــدر را پیــدا کــرد، معامله هــای درشــت آن منطقــه بــا او بــود. بــا این کــه اصلــن کاری 
بــا چربــی و بــوی دباغــی نداشــت، هیچ وقــت مــن و مــادرم نتوانســتیم بــا ایــن شــغل کنــار بیاییــم. 
پــدرم سوله ســوله چرم هــا را انبــار می کــرد. بیش تــرش را می بــرد ترکیــه مــی داد دســت 
ترک هــای قیصریــه یــا بــار مــی زد ســمت پاکســتان و می ریخــت تــوی دامــن هندوهــای کشــمیر.

مــادرم می گفت: شــوهر آدم، هیزم  شــکن باشــد، بیــل زن بــاغ مــردم باشــد، شــب بــاال ســر زن و 
بچــه اش باشــد.  هــم مــن و هم خــودش بهتــر می دانیم کــه اهمیت ایــن گالیه ی همیشــگی، بخش 
دومــش بــود، وگرنــه مــادرم کســی نبــود کــه تــاب هیزم کشــی و باغبانــی شــوهرش را بیــاورد.

ــران و  ــال هایی در ته ــوده ام،  س ــه ب ــی در ارومی ــد وقت ــده ام، چن ــا آم ــه دنی ــز ب ــی تبری در حوال
بیش تــرش همــدان. مــن چــه تعلقــی می توانــم بــه جایــی داشــته باشــم؟ هــر مــکان، داد و ســتد 
خــودش را دارد. همــدان چیزهایــی بهــم داده و چیزهــای مهم تــری گرفتــه. نمونــه اش آن هفتــه 
ــازش  ــید. آغ ــان رس ــه پای ــدرم ب ــا پ ــد و ب ــروع ش ــم ش ــا پدرزن ــه ب ــت ک ــش اس ــال پی در دو س
روزی بــود کــه بهــرام از پمــپ بنزیــن بهــم تلفــن کــرد و آن حرف هــای بی ربــط را زد.
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 گفت  وگو با دکرت بهرام مقدادی
ادان | عیل عظمیی نرژ

دکتر بهرام مقدادی، مترجم، منتقد ادبی و استاد برجسته و نام  آور زبان و ادبیات انگلیسی 
است. از کتاب  های مشهور ایشان می  توان به شناختی از کافکا ، خاکستر و باد  و بیسمارک  

اشاره کرد.

سالم آقای دکرت! سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید.
تشکر می  کنم که این فرصت را به بنده دادید که دربارۀ وضع ادبیات و تدریس آن در ایران 

صحبت کنم.
قبل از این که به بررسی شیوه  های آموزشی ادبیات غرب در ایران بپردازیم، کمی با زندگی 

شما آشنا شویم. گویا شما در سال 1319 در رشت به دنیا آمدید!
بله.

از چه زمانی با ادبیات آشنا شدید؟
از سال  های دبستان. یادم هست که در دورۀ دبستان شعری گفتم. برای خودم و البته دیگران 

عجیب بود که یک بچۀ ده ساله چنین شعری بگوید.

کجا دبستان رفتید؟ نام دبستان   یادتان هست؟
بله، در رشت، دبستان فاریاب.

به خاطر دارید چه داستان  هایی مطالعه می  کرده  اید؟
ــتان،  ــن داس ــس . در ای ــه نام قف ــودم ب ــده ب ــک خوان ــاه از چوب ــی کوت ــتان خیل ــک داس ــن ی م
ــک  ــه ی ــود ک ــرده ب ــیم ک ــن ترس ــران را چنی ــت ای ــملیک وضعی ــان س ــه زب ــک ب ــون چوب چ
ــر  ــن تأثی ــی در م ــن خیل ــود. ای ــف ب ــیار کثی ــس بس ــد و درون قف ــس بودن ــه در قف ــد جوج چن
ــه  ــد ک ــی بودن ــا ایرانیان ــن جوجه  ه ــی  داد و ای ــرح م ــران را ش ــان ای ــع آن زم ــت. وض گذاش



53دوماهنامه ادبی . شمارسوم  1397

ــن کــه  ــا ای ــود ت ــم ب ــن در ذهن ــد. ای ــک قفــس زشــت و وحشــتناک زندگــی می  کردن در ی
ــر  ــت زی ــیاتل درس ــدم. س ــاب ش ــیاتل انتخ ــهر س ــنگتن در ش ــگاه واش ــدرس در دانش ــرای ت ب
ــی  ــردم؛ یعن ــاپ ک ــن  چ ــس لیش ــتان را در مجله ترن ــن داس ــت. ای ــرب آمریکاس ــادا در غ کان
مجلــه  ای کــه بــه ترجمــه داســتان و شــعر از نویســندگان کشــورهای دیگــر اختصــاص 
داشــت. دیگــری کتــاب داســتان گلیه  مرد   بــود از بــزرگ علــوی کــه آن هــم در مــن 
ــبختانه  ــم. خوش ــث کن ــارۀ آن بح ــی درب ــه جای ــود ک ــن ب ــز م ــت و در مغ ــر گذاش ــی تأثی خیل
در کنفرانســی در لنــدن از مــن ســؤال کردنــد کــه بــه نظــر شــما بهتریــن داســتان  های 
ــتیم.  ــف هس ــداری ضعی ــاه، مق ــتان کوت ــاظ داس ــا از لح ــم م ــد. گفت ــی کدام  ان ــاه ایران کوت
فقــط یــک داســتان کوتــاه داریــم کــه خیلــی جالــب اســت و بــه ســبک امــروز نوشــته شــده 
ــت! ــده اس ــام مان ــتان  ها گمن ــن داس ــرا ای ــه چ ــم ک ــن نمی  دان ــرد  . م ــه نام گیله  م ــت ب اس

یعنی شما از همان دوران کودکی این داستان  ها را می  خواندید؟
بله.

آیا معلمانی بودند که شما را در زمینۀ مطالعه رمان یا داستان کوتاه تشویق کنند؟
ــت.  ــاه چیس ــتان کوت ــتند داس ــوز نمی  دانس ــردم هن ــال 1328 م ــدود س ــان، ح ــه. در آن زم ن
نمادیــن  کــه  داشــت  را  ویژگــی  ایــن  علــوی  بــزرگ  از  داســتان گیله  مرد   چــون 
باشــد؛ چــون ادبیــات تفنــن نیســت، علــم اســت. از ایــن بــه بعــد بایــد ایــن علــم را در 
ــردم،  ــا را می  ک ــن صحبت  ه ــن ای ــی م ــه وقت ــت ک ــن اس ــب ای ــرد. جال ــج ک ــگاه رای دانش
خــود بــزرگ علــوی در ردیــف اول دســت چــپ نشســته بــود. ایــن دومیــن داســتانی 
بــود کــه آن موقــع خوانــده بــودم. ســومین ترجمــه  ای کــه کــردم بــه انگلیســی چــاپ 
بــود. کدکنــی  شــفیعی  از  خــوف   شــعر نماز  لیشــن ؛  مجلۀ ترنــس  همــان  در  شــد 
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آن زمان داستان  های غربی نمی  خواندید؟
نه، آن موقع داستان  های غربی نمی  خواندم، ولی وقتی که 

رفتم دانشگاه، شروع کردم به خواندن.

دبریستان را کجا گذراندید و در کدام مدرسه؟
دبیرستان امیرکبیر در زادگاهم رشت.

رشتۀ شما در دبریستان چه بود؟
ادبیات بود.

در  انگلیســی  زبــان  در  اول  رتبــۀ  بــا   1338 ســال  در  شــما 
آشــنایی  بــرای  کردیــد.  پیــدا  راه  تهــران  عالــی  دانشــرای 
و  محیــط  از  تهــران،  عالــی  دانشــرای  بــا  شــنوندگان  بیشــرت 
کــه در آن زمــان تدریــس می  کردنــد نکاتــی بفرماییــد. اســتادانی 

بــه  فرنگــی  کوتــاه  داســتان  های  خوانــدن  از  قبــل  مــن 
ادبیــات غربــی عالقه  منــد شــدم و در نــوزده ســالگی در 
نــو  مقاله  هایــی ترجمــه یــا تألیــف کــردم.  مجله جهــان 
مــن قبــل از آمــدن بــه دانشســرای عالــی، یــک ســالی در 
ــۀ  ــای نخب ــی از بچه  ه ــدم. آزمون ــی گذران ــگاه آمریکای دانش
ــدم و  ــه ش ــن پذیرفت ــه م ــد ک ــالن گرفتن ــتان گی ــت و اس رش
آمــدم تهــران. بــه مــن بلیــت هواپیمــا دادنــد کــه رفتــم بیــروت.

در  را  مدتــی  عالــی  دانشــرای  بــه  ورود  از  قبــل  شــما  پــس 
گذراندیــد؟ بــروت 

بلــه، در آنجــا واقعــاً بــا دانشــگاه آشــنا شــدم. در یــک تــرم مثاًل 
ــاب  ــج کت ــار  پن ــد چه ــر واح ــم و ه ــد می  گرفت دوازده واح
حجیــم بــود کــه رایــگان بــه مــا می  دادنــد کــه بخوانیــم و بعــد 
ســر کالس اســتاد برویــم و امتحــان بدهیــم. تنهــا انتقــاد مــن بــه 
آن دانشــگاه ایــن بــود کــه بعضــی اســتادها اصــاًل انگلیســی یــا 
آمریکایــی نبودنــد مثــاًل یکــی از اســتادها  اســتاد تاریــخ  عــرب 
ــی  ــگاه خیل ــی دانش ــد، ول ــرب بودن ــتادها ع ــی از اس ــود. خیل ب
منظمــی بــود. خالصــه بــا نامه  هایــی کــه پــدر و مــادرم بــرای 
ــار  ــاوردم و به ــاب نی ــواده باالخــره ت ــن نوشــتند، دور از خان م
ــتم.  ــران برگش ــه ای ــا 59 ب ــد 1958 ی ــه می  ش ــال ک ــان س هم

 سعید نفیسی
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شما یک سال در دانشگاه بروت بودید؟
بلــه، مســئله مــن بــا دانشــگاه بیــروت ایــن بــود کــه آن 
بــه زبــان انگلیســی عالقــه  اســتادها عــرب بودنــد و مــن 
داشــتم. فقــط یــک درس دو واحــدی انگلیســی بــود کــه 
می  دادنــد.  درس  مــا  بــه  و  بــود  داســتان  و  شــعر  شــامل 
چیــز دیگــری نبــود. بــه هــر حــال برگشــتم و در آزمــون 
ــدم. ــه ش ــردم و پذیرفت ــرکت ک ــی ش ــرای عال ورودی دانشس

کســانی  چــه  تهــران  عالــی  دانشــرای  در  شــما  اســتادهای 
بودنــد؟

آن موقــع زمزمــه تعطیلــی دانشســرای عالی به گوش می  رســید 
و اســتاد معروفــی نداشــتیم. مــن گاهــی ســعید نفیســی را مــی-
دیــدم کــه می  آمــد و درس مــی  داد. دکتــر محمدجــواد 
مشــکور بــود و چنــد اســتاد انگلیســی و آمریکایــی هم داشــتیم.

شــما قبــل از ایــن کــه وارد دانشــگاه شــوید، انگلیســی 
آمــوزش دیــده بودیــد؟

پیــش خــودم می  خوانــدم. یــک کتاب  فروشــی بــود بــه 
کتاب  هــای  و  مجــالت  کــه  بنفشــه   نام کتاب  فروشــی 
ــه  ــدم ک ــظ خری ــگ تلف ــک فرهن ــن ی ــی-آورد. م ــی م خارج
ــر جــا کــه تلفــظ واژه  ــی ه ــن کمــک کــرد؛ یعن ــه م ــی ب خیل
را درســت نمی-دانســتم، از آن فرهنــگ اســتفاده می  کــردم.

یعنی معلم خاصی نداشتید که کمک کند؟
این کار احتیاج به پول داشت و پدرم هم اصاًل برای این چیزها 

خرج نمی  کرد.

شــما در ســال 1341 بــا احــراز رتبــه اول دانش  نامــۀ لیســانس 
تحصیلــی  بــورس  از  اســتفاده  بــا   1343 ســال  و  گرفتیــد 
آمریــکا  راهــی  دانشــگاه  ها  اول  رتبــۀ  غ  التحصیــالن  فار
شــدید و فصــل جدیــد زندگــی شــما بــا تحصیــل در دانشــگاه 
کلمبیــا آغــاز شــد. کمــی دربــارۀ دانشــگاه کلمبیــا و اســتادان 

بفرماییــد؟ توضیــح  آنجــا 
هــر دانشــگاه اســتادان خــوب و بــد دارد. اســتادان خوبــی 
ــا  ــگاه کلمبی ــات دانش ــکده ادبی ــگ  در دانش ــل تریلین مثل لیون

 محمدجواد مشکور



56دوماهنامه ادبی . شماره سوم  1397

ــات  ــا ادبی ــه م ــود و ب ــوان ب ــیار ج ــه بس ــتادی ک ــتیم؛ اس داش
ــن شــروع  ــاه ژوئ ــن درس از اول م ــی  داد. ای ــکا درس م آمری
یعنــی  می  شــد؛  تمــام  ژوئــن  مــاه  آخــر  در  و  می  شــد 
یــک کالس ســی روزه. در ایــن ســی روز مــا بایــد تمــام 
ــه  ــال ب ــی س ــن س ــی ای ــه در ط ــکا را ک ــدۀ آمری ــار برگزی آث
بــازار آمــده بــود و قابــل بحــث بــود، درس می  گرفتیــم. 

ی  فنی  بود؟ مثاًل یکی از این آثار، هاکلرب
بله!

داســتان  های  از  کــه  نوشــته  اید  مقاله  هایتــان  در  چــون 
ی-فــنی بــود.  معروفــی کــه تدریــس می  شــد، همــنی هاکلرب

بــود؟ کتاب  هایــی  چــه  دیگــر 
خیلــی بــود؛ مثاًل مــرگ در ونیــز  از تومــاس مــان. دیگــر 
اســتادی در دانشــگاه کلمبیــا بــود بــه نام لوئیــس لــوری  
ــی  داد.  ــی را درس م ــی آمریکای ــات انگلیس ــز در ادبی ــه طن ک
ــودم  ــه ب ــکا گرفت ــات آمری ــدی در ادبی ــاًل واح ــون قب ــن چ م
کالس  ســر  می  کــرد،  صحبــت  کتاب  هــا  ایــن  از  کــه 
ــی.  ــر از اوی ــو بهت ــد ت ــجوها گفتن ــه دانش ــی زدم ک حرف  های
ــک  ــدم، ی ــتخدام ش ــه اس ــران ک ــگاه ته ــت در دانش ــادم هس ی
خانــم آمریکایــی هــم ادبیــات درس مــی  داد، ولــی بــه گمانــم 
ــاد  ــود. خالصــه چــون عــدۀ دانشــجوها زی ــات نب رشــته او ادبی
هاکلبری  فیــن  مــن  را  بچه  هــا  نصــف  شــد  قــرار  بــود، 
درس بدهــم و نصــف دیگــر را آن خانــم. بعــد کــه تــرم 
ــه  ــه ب ــت ک ــروه گف ــر گ ــه مدی ــت ب ــم رف ــد، آن خان ــام ش تم
ایشــان درس  هــای ســنگین  تر بدهیــد، شــما نمی-دانیــد 
کردنــد! هاکلبری  فیــن  بــا  برخــوردی  چــه  ایشــان  کــه 

ن نــوزده  بــا ایــن کــه ایــن رمــان بــه ظاهــر خیلــی ســاده و بــرای قــر
اســت، امــا نمادهایــش هنــوز هــم خیلــی جالــب اســت؟

بله، مثاًل تام سایر  اثر دیگر مارک تواین است، ولی به هیچ 
وجه زیبایی و ارزش ادبی هاکلبری  فین  را ندارد.

ی  فنی  نیست؟ از چه لحاظ تام سایر  هم عرض هاکلرب
ــتان  ــط داس ــه فق ــن ک ــرای ای ــت. ب ــی اس ــؤال خوب ــیار س بس
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ســایر   اســتادی تام  هیــچ  کالس  در  و  بچه  هاســت 
و  نمــاد  از  پــر  نمی-شــود. هاکلبری  فین   تدریــس 
ایهــام و انتقــاد از وضــع جامعــۀ آمریــکا در قــرن نــوزده 
ــل  ــد مث ــان بای ــه رم ــد ک ــدان می-گوین ــه منتق ــت. خالص اس
کــه  بخوانــد  طــوری  را  رمــان  بایــد  آدم  باشــد؛  جــدول 
گویــی دارد جــدول حــل می  کنــد و ســاده نبایــد باشــد.

شــما هنــوز ایــن گفتــۀ معــروف ارنســت همینگــوی را بــاور 
نــام  بــه  کتابــی  از  آمریــکا  امــروز  ادبیــات  که تمــام  داریــد 

می  گــرید ؟ رسچشــمه  ی  فــنی  هاکلرب رسگذشــت   
بله، همان حرفی که قباًل خدمت شما عرض کردم؛ یعنی 

منتقدان آمریکایی تام سایر  را قبول ندارند.

داشــتید از کالس  هــای لیونــل تریلینــگ می  گفتیــد کــه شــما 
در دانشــگاه کلمبیــا شــاگرد ایشــان بودیــد. روش ایشــان در 

تدریــس ادبیــات چگونــه بــود؟
چون ایشان کمونیست بود روش تدریسشان در ادبیات 

هم شیوۀ برخورد کمونیستی داشت که جامعۀ آمریکا این 
نمی  پسندید.

عقاید تریلینگ در تدریسش چه انعکاسی داشت؟
ــۀ کمونیســتی داشــت در یــک رمــان  اشــاره  هایی را کــه جنب
یــا شــعر تعمیــم مــی  داد، ولــی در تــام ســایر  هیــچ. تــام ســایر 
را در خــود آمریــکا در دبیرســتان درس می  دادنــد. بــرای 
ــه! ــگاه ن ــرای دانش ــی ب ــت، ول ــوب اس ــتان خ ــران دبیرس دبی

استادهای دیگرتان در دانشگاه کلمبیا چه کسانی بودند؟
اســتادی داشــتم کــه هیــچ وقــت یــاد و نامــش از خاطــرم 
نمــی  رود. ایــن اســتاد مثــل تریلینــگ معــروف نبــود، اســمش 
رابــرت برن بود. ایشــان در شــعر و رمــان و ادبیات بــه طور کلی 
بــه دنبــال نمــاد و ســاختار بــود. ایشــان فارغ  التحصیل دانشــگاه 
ــود. ــوب می  ش ــی محس ــیار خوب ــگاه بس ــه دانش ــود ک ــل ب بی

یــا  کالســیک  یــا مــن  کــدام داســتان  بــر  کــه  یادتــان هســت 
داشــتند؟ تکیــه  ن  مــدر
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بر شاه لیر  عجیب تکیه داشتند. طوری درس می  دادند که 
آدم شوکه می  شد و می  گفت مگر این چیزها وجود دارد؟!

موضوع رسالۀ فوق  لیسانس شما چه بود؟
فوق  لیسانسم را از آمریکا گرفتم. در دانشگاه کمبیا، 

فوق  لیسانس پایان  نامه ندارد.

بــه   1919 ســال  در  بــود  ی  دکــر فقــط  شــما  پایان  نامــۀ  پــس 
نام اشــارات اســطوره  ای در شــعر رابــرت گریــوز . چــه شــد کــه 

شــما رساغ رابــرت گریــوز رفتیــد؟
من به جایی رسیده بودم که همه امتحان  هایم را داده بودم. 

پرونده  ام تکمیل بود. هیچ خللی نداشت. فقط یک پایان  نامه 
کم داشت که تا آن را نویسی به آدم دکتری نمی  دهند. من 

خیلی فکر کردم و پیشنهادهایی را که داشتم در یک مقاله 
می  نوشتم و به استادم می  دادم و او می  خواند و می  گفت 

دربارۀ این، کار شده است. ما یک کار نو می  خواهیم که 
کسی دربارۀ آن حرف نزده باشد.

استاد راهنمای شما چه کسی بود؟
ــراه دو  ــه هم ــد ب ــی بودن ــتاد اصل ــان اس ــر. ایش میلتن  ای  کپل
اســتاد دیگــر؛ یکــی اســتاد مشــاور و دیگــری اســتادی کــه فقط 
ــود. پیداکــردن  ــی ب ــد. آقــای کپلــر مــرد بســیار خوب می-خوان
نیســت. آســانی  کار  دکتــری  پایان  نامــۀ  بــرای  موضــوع 

رابــرت  بــه  شــما  گرایــش  علــت  کــه  می  کنــم  گمــان 
گریــوز قبــل از هــر چیــز در انتشــار نســخه دیگــری بــود.

ادوارد  نســخه  از  پــس  کــه  نســخه  ای  خیــام؛  رباعیــات  از   
اســت! مشــهور  بســیار  غــرب  جهــان  در  جرالــد  فیــز 

بله، ولی این فقط تبلیغات بود.

شــما در رســاله  تان بیشــرت بــه کاربــرد عنــارص اســطوره  ای 
جزئیــات  از  برخــی  مــورد  در  کردیــد.  تکیــه  گریــوز  اشــعار 

دهیــد؟ توضیــح  پایان  نامه  تــان 
اولش با معرفی خیام شروع کردم، بعد اشعاری از کتاب فیتز 

جرالد آوردم و نوشتم که این شعرها اصاًل اصالت ندارد و 
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اینها از خیام نیست و زبان ترجمه هم به زبان خیام نمی  خورد.
و بعدش به اشعار گریوز رسیدید؟

بلــه، مــن شــعرهایی پیــدا کــردم در روایــات گریــوز کــه 
اصــاًل هیــچ همخوانــی بــا ترجمــۀ فیتــز جرالــد نداشــت؛ هیــچ 
همخوانــی بــا اصــل رباعیــات خیــام هــم نداشــت. واژه  هایی به 
کار بــرده بــود کــه در فرهنــگ انگلیســی اصــاًل وجود نداشــت.
شما در سال 1348 بعد از چند سال تحصیل در دانشگاه کلمبیا 

به ایران آمدید و از همان سال تدریس را در دانشگاه تهران 
شروع کردید.

 چه شد که دانشگاه تهران را انتخاب کردید؟
بــرای ایــن کــه آن موقــع دانشــگاه تهــران مرکــز علمــی ایــران 
و جهــان بــود و وقتــی کــه مــن بــه اســتادهایم در کملبیــا مــی-
گفتــم کــه بعــد از دکتــری مــی  روم بــه دانشــگاه تهــران، همــه 
تعجــب می  کردنــد؛ بــا حالتــی کــه چقــدر خــوب اســت کــه 
تــو در دانشــگاهی کــه هــاروارد ایــران اســت تدریــس کنــی!
بــه دانشــگاه تهران کــه آمدیــد، همکارانتان چه کســانی بودند؟
بــه دانشــکده ادبیــات کــه پــا گذاشــتم، چنــد روزی بــود 
کــه دکتــر صورتگــر فــوت کــرده بــود. از کســانی کــه 
ــود. ــار ب ــور اختی ــر منص ــی دکت ــد یک ــواد بودن ــوب و باس خ

دکرت اختیار چه واحدهایی را درس می  دادند؟
خودش می  گفت که من دو تخصص دارم؛ هم زبان و هم 

ادبیات  ولی آWنچه این شخص را بزرگ می  کرد، اطالعات 
وسیع و نوشتن کتاب  هایی در حوزۀ زبان  شناسی و ادبیات 

بود.
 

چــه  کردیــد.  تدریــس  متنوعــی  و  مختلــف  درس  هــای  شــما 
کردیــد؟ رشوع  زودتــر  را  درس  هایــی 

تمــام درس  هــای مــن درس  هــای ادبــی بــود، مثــل: درآ مــدی بــر 
ادبیات یا مقدمه ادبیات و نمایشــنامه که در دو ترم تدریس می  شــد.

مثاًل در نمایشنامه چه نمایشنامه  هایی را با دانشجویان تحلیل 
می  کردید؟
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تــرم اول، نمایشــنامه  هایی کــه خیلــی معــروف بودنــد و همــه 
خوانــده بودنــد جــز دانشــجوهای خــودم؛ نمایشــنامه  هایی 
بــود،  آســان  اینهــا  فروشــنده .  مــرگ  و  مثل: هملــت 
نمایشــنامه  های آســان را درس مــی  دادم. بعــد کــه وارد تــرم 
دوم شــدیم، نمایشــنامه  های نــه چنــدان معــروف، ولــی بســیار 
اساســی در ادبیات انگلیســی و آمریکایی را تدریس می  کردم.

بــه  بودنــد  موســوم   
ً
بعضــا کــه  نمایشنامه  نویســانی  بــه 

توجهــی  پینــرت،  هارولــد  مثــل  پوچــی  نمایشنامه  نویســان 
داشــتید؟

بله، آن موقع و هم االن اعتقاد دارم که هارولد پینتر، شکسپیر 
زمان ماست.

به چه علت؟
بــرای ایــن کــه مســائل اساســی جامعــۀ بشــری را در قــرن بیســتم 
نشــان می  دهــد. مثــاًل در نمایشنامه جشــن تولــد  کــه مــن 
ترجمــه کــردم، داســتان جوانــی اســت کــه پیانــو می  زنــد. 29 
یــا 30 ســاله بــود کــه ایــن نمایشــنامه را نوشــت، بــرای ایــن کــه 
نشــان دهــد انســان در هیــچ جامعــه  ای آزاد نیســت و در هــر 
جامعــه  ای پتکــی بــه ســر او می  زننــد کــه ایــن طــور بــاش و 
ایــن کار را بکــن و ایــن طــور چیزهــا . داســتان پســری اســت 
ــمش  ــاس، اس ــوان حس ــن ج ــت. ای ــده اس ــگ آم ــه تن ــه ب ک
ــنامه  اش  ــرد، نمایش ــرا ک ــه اج ــی ک ــت و در محل ــتنلی اس اس
ــود و  ــده ب ــرد ش ــر دلس ــت. دیگ ــل نگرف ــس تحوی ــچ ک را هی
ــی  ــک اتاق ــس، ی ــوب انگلی ــیونی در جن ــک پانس ــه ی ــت ب رف
ــود.  ــرده ب ــالح نک ــم اص ــش را ه ــا ریش ــرد. او مدته ــاره ک اج
ــار  ــاًل دچ ــوان کام ــن ج ــه ای ــی-داد ک ــان م ــاًل نش ــن کام ای
افســردگی شــده. در ایــن میــان، دو تــا مــرد بــه او گفتنــد امــروز 
ــه  ــم؛ ب ــن بگیری ــم جش ــا می-خواهی ــت و م ــد شماس روز تول
ــد. و حــاال داســتان ادامــه پیــدا می  کنــد ــان ســمبلیک، تول زب

.
گرچــه از شــما در دوران پیــش از انقــالب مقــاالت فراوانــی در 
یاتــی مثل نگــنی  و ســخن  و پیشــرت از آن در جهــان نــو   نرش
منتــر شــد، امــا پــس از انقــالب آثــار شــما بــه ویــژه در زمینــۀ 
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ق  کتــاب چشــمگری شــد. از جملــه ترجمــه رمــان مشــهور رش
ــه  ــم ب ــما ه ــود ش ــا خ ــک . گوی ــتاین ب ــتۀ جان اش ــت  نوش بهش
ایــن کتــاب عالقــۀ خاصــی داریــد. کتــاب دیگــر شــما کیمیای 
ســخن  اســت کــه مجموعــه مقــاالت و گفت  وگوهــای شــما بــود 
دربــارۀ ادبیــات ایــران و جهــان. مقاالتــی کــه در آن کتــاب آمــده، 
یکــی رؤیــای هــر و ادبیــات غــرب و جهــان ســوم بــود، و البتــه 
ن ایرانــی در گذشــته تاریخــی، مقالــه  ای دربــاره  رسنوشــت ز
رابــرت فراســت بــه نــام شــاعر زمزمــه جویبــاران و نقدهایــی 
ــث.  ــنامه مکب ــاره نمایش ی درب ــار ــنی و گفت ی  ف ــارۀ هاکلرب درب
یــن کتابــی کــه در ســالیان اخــری از شــما منتــر شــد  مهم  تر
توضیــح  بــاره  ایــن  در  کمــی  اســت.  ادبــی   کتاب دانشــنامه 

بفرماییــد.
ــی کــه مــن در ســال 38  اصطالحاتــی از کتاب  هــای نقــد ادب
در دانشــگاه تهــران در دورۀ فوق  لیســانس تــدری می  کــردم، 
ــت  ــر وق ــه[ ه ــا ]بدبختان ــبختانه ی ــردم و خوش ــع  آوری ک جم
ــم  ــد می  بین ــتم می  رس ــه دس ــی ب ــد ادب ــای نق ــه کتاب  ه ک
ــک  ــل ی ــت؛ مث ــده اس ــه ش ــتری اضاف ــات بیش ــه اصطالح ک
ــاال می  آیــد بــزرگ  ــه برفــی کــه ُســر می  خــورد و از ب گلول
کجــا  کــه  گفــت  نمی  شــود  و  می  شــود  بزرگ  تــر  و 
ــی  ــای معمول ــون در فرهنگ  ه ــرد. چ ــش ک ــود تمام می  ش
ــم  ــان خت ــرف زب ــن ح ــا آخری ــم و ت ــروع می  کنی ــف ش از ال
ــی در ایــن فرهنــگ ایــن طــور نیســت. درســت  می  شــود، ول
اســت کــه الفایــی اســت، ولــی تمامــی نــدارد؛ بــرای ایــن کــه 
ــود  ــه وج ــی ب ــد و اصطالح ــور می  کن ــدی ظه ــر آن، منتق ه
ــود، در  ــن ش ــوع روش ــه موض ــن ک ــرای ای ــی ب می  آورد.گاه
آنجــا یــک مثــال ایرانــی زدم یــا یــک بیت شــعر ایرانــی آوردم.
ــران  ــی در ای ــد ادب ــات نق ــگ اصطالح ــابقۀ فرهن ــورد س در م
بایــد عــرض کنــم کــه میان فرهنــگ اصطالحــات نقــد ادبــی  
ــگ  ــم. فرهن ــرق می  گذاری ــی  ف ــات ادب ــگ اصطالح و فرهن
می  کنــد؛  بحــث  را  ابتدایــی  مســائل  ادبــی  اصطالحــات 
مثــاًل دورۀ الیزابــت در فرهنــگ اصطالحــات ادبــی اســت، 
ــن می  شــود،  ــاب م ــی کــه کت ــد ادب ــی در اصطالحــات نق ول
می  شــود.  بــرده  کار  بــه  ســاختاری  و  فنــی  اصطالحــات 
چنــد فرهنــگ اصطالحــات ادبــی در ایــران چــاپ شــده 
کــه بهتریــن آن اثــر خانم ســیما داد  اســت، ولی فرهنــگ 
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ــده  ــاپ ش ــران چ ــار در ای ــن ب ــی  اولی ــد ادب ــات نق اصطالح
انســان  هــر  نمی  توانــد  کتــاب  ایــن  مخاطــب  اســت. 
فرهیختــه  ای باشــد؛ داســتان  نویس، شــاعر، منتقــد یــا محقــق.

ــات فارســی  ــری ادبی ــرای دانشــجویان دورۀ دکت  مخصوصــاً ب
ــی  ــگ، واژه  های ــن فرهن ــای ای ــن ویژگی  ه ــی از مهمتری یک
اســت کــه مــن در اثــر مطالعــه کتاب  هــای نقــد ادبــی بــه کار 
بــردم کــه در هیــچ فرهنــگ نقــد ادبــی دیگــری نیســت. مثــاًل 
واژه-هــای ادبیــات کارگــری کــه کمونیســت  ها درســت 
کردنــد. در ایــن فرهنــگ، بزرگ  تریــن مشــکل، رســم  الخط 
فارســی بــود کــه هــر نویســنده و مترجمی بــا این مشــکل مواجه 
ــد  ــه بای ــاً چگون ــد واقع ــه بگوی ــت ک ــس نیس ــچ ک ــت و هی اس
نوشــت. البتــه کتاب  هــای زیــادی در ایــن زمینــه چــاپ شــده 
اســت؛ مثاًل غلــط ننویســیم  و کتاب فرهنــگ امالیــی  و چنــد 
کتــاب دیگــر و کتــاب کوچکــی کــه مرکــز نشــر دانشــگاهی 
منتشــر کــرده بــه نام شــیوۀ امالیــی فارســی . یــک مثــال بزنــم: 
ــل   ــند و بعضی ب ــم می  نویس ــر ه ــا س ــه  را بعضی  ه واژه بلک
ــاً  ــم. مخصوص ــی داری ــا خیل ــن واژه  ه ــه  از ای ــدا از ک را ج
ــاظ  ــاب را از لح ــردم کت ــعی ک ــن س ــی م ــئله جدانویس در مس
رســم  الخط، یــک دســت کنــم. حــاال نمی  دانــم موفــق 
شــده  ام یــا نــه! ویژگــی بارز فرهنــگ اصطالحــات نقــد ادبــی  
ایــن اســت کــه هــر مدخلــی کــه در کتــاب ذکــر می  شــود، در 
ــع دارد و  ــا فهرســت مناب پایــان مدخــل یــک کتاب  شناســی ی
فایــده ایــن منابــع ایــن اســت کــه اگــر کســی عالقه  منــد شــود 
بــه مســئله-ای، از روی آن، منابــع دیگــر را هــم مطالعــه کنــد.

آقــای دکــرت، خیلــی لطــف کردیــد کــه بــه پرســش  های مــا پاســخ 
دادید..
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  بلدرچینی را از باران گرفتم

 | م. مؤید

|جهان همیشه مسافیت نارساست! 
نرگِس هنوز

 در هنوز ماند و/ کس خبرنکرد
گاه/ نسترن/ در انتظار/ پر کشید

 گاه/ کوچه خیال/ دردمی گریزپای
یاس فام شد

گاه/ خشکنای یک چکاوک غریب
 سایه را فشرد

گاه سنگ خاره هم/ نهان گریست/
گر چه گونه تر نکرد

هر چه بود
هیچ بوده ای

به کام سر نکرد و 
روزگار

خیرگی ز سر به در نکرد

معنی نگاه بود و پیش چشم ما
کاج را/ به مه سپرد و/ سیمبر نکرد و

پشت چشم
مخمل نوازشش

شب مرا/ سحر نکرد
هم/ سفر نکرد

نرفت/ هم

هم/ نبود
هم/ نماند

و هم/ نیامد و مرا در این گدار
 یک هزار سال و

بیشتر/ نشاند
هم/ گذر نکرد

با تمام این که/ دانش فرا
به سان مهربانی غریزه

در تمام تارتار روشنی/ پدید بود
با تمام این که/ نخل و

سایه های نخل/
بخش های ایستاده همیشه ای شهید بود

وجد سبز این زبرجد رواق گفت وگوی 
سرخ 

در محاق او/ اثر نکرد

راهوار را/ نخواند
 یا/ نظرنکرد

آی/ ای عزیز من/ نگاه می کنی
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چگونه انتظار
 زخم پشت پلک خواب گشت؟

آی/ ای عزیز من
از گذار تو نبود/ این که خاک

توتیای چشم آفتاب گشت؟ 

تو ـ کجاست؟
بی تو/ پاک/ راه/ کیش/ واژه های ناب

گفت های بی نشانه ای است
روز را نگاه می کنی؟

ادامه شبانه ای است
خانه هم/ سیاه پوش خانه ای است

تو ـ کجاست؟
هیچ کس/ دوای زخم کهنه را

مگر/ به نیشتر نکرد

جای پای تلخ/ روی گونه ماند
مادرم

چقدر اشک ریخت
گستر ستم/ فراخ بود

انتهای شاخه تکیده/ سیب
واژگونه ماند

پاسخ کشش/ نداشت
مویه/ واکنش نداشت

سرخ هم/ تپش نداشت
 راه/ سنگالخ بود 

گاهِ پرتویی نسیم
راِز مویه پگاه روز هفتم مرا

 به ذی طوا  رساند 
تو ـ کجاست؟

دل/ گدازه بود و/ دل گداز
 آذر گدازه بیشترنکرد

این همه/ شب و شبانه و شبانگی
قضا نخواست

این همه
شب و

شبانه و شبانگی قدر نکرد

لخت خون و/ بخت سرنگون
سزاست

هرکه را که از کنام شرزه ها 
حذر نکرد و

... نرگس هنوز
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| شعر  خود لییل است 
 

امروز/ اول اوت ِ چند سال پیش است
 تو را می نگرم

خود لیلی است
 افشانۀ بید مجنون

 
 امروز/ اول اوت چند سال بعد است

 تو کمی الغر شده ای
 

بی تکاپو/ لبخند می زنی
 می خواهی جایی بروی !؟

 
 امروز/ اول اوت است

 یکی از اول اوت ها
 و چونان/ هر امروز ِ دیگری

 
تو را می نگرم

 از آن بی تکاپویی هم / خبری نیست
 

پیر می شوی
 و چندروز دیگر

 قلب االٌسد ِ تو/ می سوزد
 

 امروز/ اول اوت است
 چه روز با ارزشی !؟

 همان ِ دردی طوالنی
 چه روز با ارزشی !؟

 التفات
       در کژراهۀ شبی روشن

                         قدم می زند
 

گلی سرخ/ نشسته بر گیسوانی سیاه

 همان
 اول اوت نخستین

 و چینش دانه های یاقوتی و منّظم دانه های انار
                         ماهیچه ای صخره ای می سازد

 
خود ِ لیلی است

افشانۀ بید مجنون
خود ِ لیلی .

| چونان کیس که نیست
برای امیلی دیکنسون

چونان کسی که نیست
برایت گفته بودم 

 یک بار
بلدرچینی را از باران گرفتم

میهمانش کردم به خشکی و مرکوکرم
و به آفتاب دادم

چونان کسی که نیست
برایم گفته بودی- اگر بتوانم ....

سینه سرخی رنجور را کمک کنم
بیهوده نزیسته ام

اینک تو با باوری یگانه آرمیده ای
                                        در گستره ی خداوند

اینک من با باوری یگانه می دانم
کوثر بلندترین است

فرازتر از همه روزگاران و 
هم جان جان باران

پس آن را چونان کسی که نیست
و به سازی که تنها خداوند بشنود

برای تو می خوانم 
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از همان آوند که گل های زعفران را ساخت
تا یاران واالیت را بیابی

و آرمیدگی تو سرشار گل های زعفران باشد

ای درختان بی پاییز
ای تمشک های درخشان دوست داشتنی

ای درختان بی پاییز
ای باروران زمستان ندیده

ای همیشگی های مخمل سبز
- به بازگشت امیدی نبود  

و بود همیشگی بود
مهرآرا

بی سینه سرخ
شعر/خواهری نداشت

و بی بلدرچین/ برادری
 از دیشب چه مانده است؟
از دیشب چه مانده است؟

یاد تاریکی و رخنه مهربان ستاره ها
از عبور آتش؟

خاکستر و دریغ
از لبخند تو؟

دیدنیها
کلمات سنگ و سوز

پذیرگان باران و باران و باران

| در ای�ن گوشه از کوهستان سرخ
در این گوشه

شگقتی
            افسانه ای است زودگذر

            با یادی دیر و دیرپا
چه بگویم؟

شناوری نطفه شقایق سرخ میان بنفش و آبی 
کوهستان

| نرگس های ایراین
خلیج فارس رو به ماندن می وزد

و همین که/ مه پر پشت/ با نسیم پگاهان 
                                               بپراکند

از تاری                   تا روشنای
نرگس ایرانی/ می دمد   در سورنای بودن 

خویش 

|  از پندار آیب
گوسفندهای سپید

چراگاهِ آبی
فردا هوا بارانی است.

تازیانۀ باد
گذر زمان

برف را ساغری کرد.

هوای بارانی
سازگارتر از پس زمینۀ برف است

برای دیدن ابِر سپیِد بازدم اسب ها.
دیدن شکوفه های بادام

دشوار می نماید

در مانده برف های زمستانی.
توده ابری با کمی مویرگ سیاه

انبوه شکوفه های گیالس.

برف ها
سازگار روزان ابری و شبان مهتابی اند

ماندگارند هنوز.
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کمی اندوه کمی خیسی
کپل های درخشانی دارند اسب ها

در باران شبانگاهی.

نرده زیباست!؟
مگر برف

بر آن بنشیند و آن را بپوشاند.

می دانم برف است
دانستن دیدن است

سپید و گسترده و سپید.
نرفته می روم روی برف ها

چه خوب
جاپایی نیست.

| بر کدام پلۀ برف!
بر کدام پله

پلۀ چندم
یک تن و یک جا

ایستاده ایم من و تو
هم پای اناِر امروزین
نه رو به باال یا پایین

ایستاده سوی بی هنجار
همین بسنده است گفت

این است رؤیامان
این است رؤیامان

بخش هستِی از آِن من و تو
هم پای انار

آه از برف!

برِف یکریز
آه از فروفکنده گشتن برف!

و نمی دانیم
و نمی دانیم کدام پَر

کدام دانه
از این دانه های سرِخ صخره ای

پرتوی آتشین  جان می افکند
بر این دوِی یکی گشته

موازی خویش و هم میهن.

| دل مرا
دل مرا / زر آراسته اند

کجایي تو ؟
غروب مي شود

 

دل مرا / نارنج آراسته اند
کجایي تو

پگاه ِ اردیبهشت است

 
 دل مرا / سبز آراسته اند

کجایي تو
جنگل تابستان سرشار گشت از نیم روز
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منتظرم باران بند بیاید
 | فریبا گرانمایه

لیــوان چــاي بــه دســت ، پشــت پنجــره مــي ایســتم وبــه 
حیــاط کوچــک مــان نــگاه مــي کنــم کــه اولیــن بــاران 
پاییزگردوخــاک ماههایــش را شســته وســیالب بــه راه انداختــه 
اســت . شــیب کــف را درســت درنیــاورده انــد وهرباربــا 
شســتن حیــاط یــا آمــدن بــرف وبــاران باغچــه ازآب لبریزمــي 
شــود. کــرم هــاي خاکــي ســرازخاک بیــرون آورده انــد.

هــا  ازبچــه  یکــي   . امروزعصرباخبرشــدم   . مــرد  راحلــه 
درگــروه تلگرامــي مــان فقــط دوکلمــه نوشــت :   راحــت 
شــد. . یــک مــاه پیــش بــا شــدت گرفتــن بیمــاري ، مــا 
نوبــت  بــه  نزدیکــش تصمیــم گرفتیــم هرکــدام  دوســتان 
شــبي دربیمارســتان کنــارش بمانیــم وبــراي برنامــه ریــزي 
بهترگروهــي تشــکیل دادیــم. امشــب بازنوبــت مــن بــود. 
ــروه را  ــد گ ــي دارن ــي یک ــا یک ــاال دوازده نفراعض ازعصرتاح
تــرک مــي کننــد. فقــط مــن مانــده ام و یــک نفردیگــر. پنــج 
ــت.  ــدي اس ــد. انتظارچیزب ــام ش ــرطان تم ــا س ــي ب ــال زندگ س
ــم  ــد اگره ــي ماندن ــش اوم ــتان دیگرپی ــه دوس ــي ک ــب های ش
خوابــم مــي بــرد بارهــا بیدارمــي شــدم وبــا چشــمهاي خــواب 
ــه آن  ــا ب ــي آوردم ومدته ــش درم ــم را اززیربال ــود موبایل آل
ــورت آرش  ــه ص ــي ب ــه ازگوش ــوري ک ــدم. ن ــي ش ــره م خی
ــه غلــت زدن وامــي داشــت. دقایقــي خــواب  مــي تابیــد اورا ب
وبیداربــي حرکــت مــي مانــد، بعــد انگاربخواهــد فکرســمجي 
ــي داد ؛   ــکان م ــتش را درهوات ــت راس ــد دس ــش بران را ازذهن
بگیربخــواب . اگــه طوریــش بشــه کــه نصفــه شــب خبــرت نمي 
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کنــن. تمــام همــدردي اش در جملــه اي خالصــه مــي شــد کــه نیمــه شــبها بــه زبــان مــي آورد.   

امروزصبــح ســري بــه مامــان زدم. درتمــاس تلفنــي دیشــب ، ازمیگرنــش مــي نالیــد کــه دوبــاره 
ــه او نمــي رســم وهمــه ي فکروذکــرم پیــش  ــود. گفــت فراموشــش کــرده ام ، ب عــود کــرده ب
ــد حاضرنیســتم یــک شــب آنجــا  ــوي بیمارســتان هــم بیفت دوســت بیمــارم اســت. گفــت اگرت
بخوابــم. مــي دیدمــش کــه هنــگام گفتــن ایــن حرفهــا یــک ابرویــش را بــاال بــرده وســرش را 
تــکان مــي دهــد. ســرراه برایــش ســبزي کوکــو ولوبیــا ســبزخریدم. بــا اخــم دررا بازکرد. ســرش 
ــا دســتمال گلدار،محکــم بســته بــود ودســتک هــاي آن را کنارپیشــاني پاپیــون کــرده بــود  را ب
.صورتــش را بوســیدم. خیســي کــرم مرطــوب کننــده اش کــه بــه لبــم خــورد خــودم را عقــب 
کشــیدم. لوبیــا وســبزي را شســتم ، خــرد کــردم وتــوي فریزرجــا دادم.یخچــال ازبیــرون زیــادي 
تمیزبــود. معلــوم بــود چیــزي آن تــو دارد مــي پوســد. بــا ایــن اخــالق مامــان خــوب آشــنا هســتم 
کــه وقتــي چیــزي خــراب مــي شــود تــازه بــه صرافــت مصرفــش مــي افتد.چنــد تــا گوجــه ي 
لــه شــده ، خیارکپــک زده وموزســیاه کــرده دریــک ســبد پالســتیکي زرد پیــدا کــردم. همــه را 
ــود.  ــدي را شــروع کــرده ب ــوي جدی ــن پت ــا نکــردم . بافت ــب غرغرکــرد؛ اعتن ــم. زیرل دورریخت
ایــن دفعــه ترکیبــي ازکامــواي صورتــي وآبــي روشــن بــراي نــوزادي کــه شــاید هرگزبــه دنیــا 
نمــي آمــد. موقــع رفتنــم آه کشــید ؛ الهــي بچــه ات مثــل خــودت بشــه. نفهمیــدم ایــن حرفــش 
دعــا بــود یــا نفریــن. چنــد قــدم مانــده بــه خانــه بــاران گرفــت. موهــاي بیــرون مانــده ازروســریم 
ــه آینــه ي کوچــک دستشــویي رســاندم وبــه صورتــم زل زدم.  بــه ســرعت وزشــد. خــودم را ب

ــي  ــت کارم ــش درس ــي حواس ــود ول ــوب نب ــش خ ــدم حال ــه مان ــه کنارراحل ــري ک ــب آخ ش
ــد. روي  ــي ش ــع نم ــه قط ــود ک ــي ب ــاي مداوم ــب ه ــدنش ت ــتري ش ــل بس ــن باردلی ــرد. ای ک
دراتــاق خصوصــي اش زده بودنــد: قرنطینــه . پشــت پنجــره ي بســته وبــي نوراتــاق، آب 
ــاق  ــتخوان س ــردم . اس ــویه اش ک ــد. پاش ــده بودن ــف ش ــي ردی ــاي خانگ ــربت ه ــا وش ــوه ه می
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ــا  ــاد باب ــود. ی ــرون زده ب ــدش بی ــرم مانن ــت زرد چ ــا ازپوس پ
درروزهــاي آخرافتــادم . راحلــه ایــن دفعــه ازبیمارســتان بیــرون 
ــکم  ــرده ام. ماس ــي ک ــتم را ضدعفون ــید دس ــد.  پرس ــي آم نم
کمــي کناررفتــه بــود اشــاره کــرد کــه درســتش کنــم . ازهمــه 
ــا  ــح ت ــت صب ــي توانس ــه نم ــرادرش ک ــا ب ــود . ازتنه ــاکي ب ش
ــه  ــتان ک ــکي بیمارس ــر وکادرپزش ــد. ازدکت ــش اوباش ــب پی ش
ــمان ،  ــواي آس ــش ه ــد. دل ــته بودن ــش داش ــت نگه ــي جه ب
طبیعــت وخیابــان را کــرده بــود. گفتــم آن بیــرون چنــدان هــم 
ــد.  ــا کن ــش دع ــم برای ــان بگوی ــه مام ــت ب ــت. گف ــري نیس خب
ــذارم و  ــت را بگ ــي آدام هرس ــمان خال ــش آس ــت برای خواس
تــا تــوي گوشــیم دنبالــش بگــردم خوابــش بــرده بــود. موهــاي 
ریختــه اش بعــد ازشــیمي درمانــي فرفــري درآمــده بــود. 

چــاي طعــم خــاک مــي دهــد. بــي هــدف کانالهــاي تلویزیــون 
ــه  ــي ک ــي های ــیب زمین ــگ س ــم . رن ــي کن ــن م ــاال وپایی را ب
بــراي کتلــت امشــب آب پزکــرده بــودم ومــي خواســتم 
بــراي راحلــه هــم ببــرم روي پیشــخان آشــپزخانه اززردي 
بــه کبــودي مــي زنــد. کاش مــي توانســتم گریــه کنــم. 
وفــردا  کشــیده  طــول  کارش  داده  پیامــک  آرش 
خونــدم  جایــي  یــه  ؛  نوشــته  گــردد.  برمــي  ازیــزد  
آدمــه.  ي  تجربــه  تریــن  انفــرادي  مــردن  کــه 

ما هم دیریا زود تجربه ش مي کنیم، پس بي خیال. 

ــروم  ــد ب ــاده باش ــم آم ــي گوی ــم وم ــي زن ــگ م ــان زن ــه مام ب
دنبالــش کــه امشــب بیاید اینجــا . توي کیفــم دنبال کلیدماشــین 
مــي گــردم کــه دســتم مــي خــورد بــه فرفــره ي چوبــي بچگــي 
ام کــه امروزپــس ازبیــرون ریختــن وتمیزکــردن وســایل قدیمي 
ــودم دلبســتگي ام  ــه ســاله کــه ب مامــان پیــدا کــردم. هشــت ، ن
چرخانــدن مــدام فرفــره پشــت ســیني بیضــي مســي بــود. فرفــره 
ي چوبــي را روي ســطح صیقلــي میزجلــوي کاناپــه پــرت مــي 
کنــم . رنگهــاي چرخــان را کــه مــي بینــم بغضــم مــي ترکــد. 

منتظرم باران بند بیاید بروم دنبال مامان.
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| کابوس
چرا چیزی  نگفتی!

تا با قلبم گوش کنم 
تنها آغوش  تو ست 

تمام حرف های ناگفته ام.
حرفها که ناتمام نمی مانند؟

می مانند!
کلمات را بر میدارم

واز  دهان  ترانه 
سرازیر نه 

می 
با

رم !
گوش کن!

 من تبعید ی تو شده ام
جهان دوزخی باید باشد

 طالع ام می شوی !؟
 آفتاب را دست نبرده ام

 چشم هایم  مه گرفته اند
وانعکاس صدای تو 

تنها از کابوس دورم می کند!

که من در سیاره ی تنت 
آرام می گیرم فقط!

| نقش
همه چیز 

این درختی ست
که بِه تو برمی گردد

ایستاده 
 زیبا

انگار صدایت
زمان ندارد!

چند سال قبل خودمان نبودیم
- اگر به عقب برگردد همه چیز -

بازیگران خوبی نیستیم
من در نقش شکنجه گر 

و تو زندگی !
ایستاده مثل همین درخت 

که ادامه داریم...

 از  کابوس تا رؤیا
| حمیدرضا اکبری شروه
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| رؤیا
مثال روبروی هم نشسته ایم

روی صندلی هایمان 
به بهانه ی فنجان قهوه

به هم نزدیکتر می شویم 
از هم دور می شویم 

نزدیک می شویم 
دور...

آنقدر دور که...
من به باران فکر می کنم

به نامی که برای دخترمان دوست 
داشتیم

و تو به ته فنجانی که محال بود 
رویاهایی به این بزرگی را در خود 

جا داده باشد

| برای نبودنت
کوچه هارا  می شمارم
از سیزده که رد  بشوم

زخم گلویم 
تازه می شود.

اشک هم از چشمانم نمی رود
تا نبودنت را 

کمی تالفی  بکنم
من برای نبودنت 

دنیا را دوست ندارم
 خدا باید دلداریم بدهد

وبرای آرامشم 
از هیچ کتاب آسمانی راضی نیستم

من ادعای پیامبری هم بکنم
خودم باید 

کتابی بنویسم 
که آهو را حرام !

و دوست داشتن را 
به نام همان گناه همیشگی صدا 

بزنیم
دنیا را دور بزنیم! 

کودکی  تکرار می شود
ترانه بخوان، ازدهان کوکبان!

کبودی الله  را 
من ندارم

دلخوشی ام را به گور می برد
گورکنی که گور خودش را کنده 

است 
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من از نصف النهار حادثه
به استوای شهری می رسم

که جنگجویانش
برای عروس نشدن خواهرانشان 

تیر خالص را صدا می زنند
باید وطن 

مادری باکره بماند
حتی دشمن بیاید 

و تجاوز فکری بشود
برای نجنگیدن!

همه چیز تمام شدنی نیست
انسان هم که باشی 

 از مرگ عبرت می گیری
مثل خواب شاید 

 و فکر می کنی تمام شده است 
و کوچه هارا شماره زده ای

و دیگر هیچ !
تا فردا تمام وقت 

بایستی روبه روی  دشمن
زل بز نی  به چشم هاش !

وفکری دوباره سراغت را بگیرد
تحریکت نمی شوم

بلند می گویی!
و دوباره خودمان می مانیم

در جشن صلحی 
که باید اتفاق بیافتد

و کوچه همان می شود 
دراز !

هاشور خورده 
روی اندام کج وطنم 
که حاال سرودی سرد
بردهانش برف دارد.

| بیداری
چه باید صدا بزنم 

نامت   صدا شده است 
شاید  اخنرین قربانی این جهان باشی

مچاله شده درهوا !
باور نمی کنم

نام دیگرت خاورمیانه باشد
محصور در خطوطی شکسته

دوست دارم 
از نستعلیق هایی بیرون بزنی 

که هیچ باکره ای
شبانه اش را ندیده است.

بلندگوی جهان نبوده ام/نباش!
بوق نمی زنم

باید حنجره ای داشته باشم
که زخم را نشناسد

و گرسنگی 
برای کودکان  سیاه وسفید نیاورد.

جمجمه ام حاال 
از صدای تو پر شده است
باید جهان را بیدار کنیم.

| درخت
درخت را نشانه می رود 

تبر !
و آزادی باید باشد 

مردم خواب را دوست دارند
آینه را بردار!

خودت را ببین 
پلنگی شده ای 
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که پنجه هایش را می جوید 
و  با باد تکان  می خورد.

بیچاره نمی دانم کی ؟
ساده فکر می کند 

باید چریده باشی به فکر
دستت را بلند کن!

جهان را کر از طبل کنیم
که کشور 

زنانه گی اش دوباره به قاجار نرسد!
گذشته شیرین نمی شود/نشده

من به خودم آویزانم
به تکرار درخت هایی

       که کابوِس تبر دارند!
و از بس خونی اند

       هوا پس نمی دهند.

| پنج شعرانه کوچک
 راه می روی
نگاه می کنی

به چشم هایم خیره  شد ه ای
تو همان گربه ای

که تمام زندگی ام را 
به لیس می کشی.

 خیره 
به جاده های پیش رو

تمام خستگی ام 
 روی شانه های توست!

راه می رویم 
بدون ماه!

 در این شبانه ی مفرغی
اشتباه نبین!

میان من - تو
عشق !

تنها تباه شده است.

نشسته ام 
به صدای سرفه هایت

که روی قلبم 
جدید جلوه می کنند .

 مانده ام
کنار صدای سبز این سکوت !

که هزار بار
دل پالسیده ام را 
پاره کرده است...

 چای دم کن!
حاال  لبانم 

به وقت نوشیدنت  رسیده اند
فروتنانه!
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  گپ و گفتی  با منوچهر شیبانی

 | برنامه رادیویی صدای شاعر، 1340

اشک را دایره وار غلتیده ام
راه را پنجره در پنجره درنوردیده ام

آسمان مفرغی را در هاونگ چشمان سائیده ام
تا گردی فروزه گون سازم پراکنده بر بیغوله های نا به سامان

من چگونه می توانم آیا در آویز صدرنگ
 کدورتی بچکانم از گذر اندوه خویش که محبوس محدودۀ آن باشم 

به شب ها، به شب ها
کــه نــه ماه تابــی بازتابــم باشــد و خورده پاش هــای طالیــی، راهــی وادی حباب هــای صدرنــگ 

دریــای شــبم گردانــد
من آهنگ را با رنگ، الفتی دوباره خواهم بخشید

چرا که رنج را با لذت زیسته ام و سوز را با ساز و پایان را با آغاز
پایان می دهم خویش را تا آغاز یابم در هر دم با لرزش هر شاخ، با تابش هر نور

هرگز هرگز از جادۀ زرتاب پیش نتاخته ام
 تا سمند کژرو خیال مرا فرو غلتاند به پرتگاه های سنگالخ 

از تالش نه ایستاده ام هرگز که همت را پای افزار سازم 
و لنگان گام هایم چاره پرداز

ین و گل اندیشه ها ستیغ ها را درمی نوردم بر خزیاب های زر
 شکفن ها، شکفن ها تا جادۀ آفتابی را راه بردن ها

ــا صــد برخــزید، راه اســت و راه، راه آمــاج اســت و گام هــای  آن کــس کــه می افتــد، می افتــد ت
یــخ پیــش رفــن انســان اســت ــرد راه، تار

َ
انســان و گ
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ــان  ــا ایش ــال، ب ــن مج ــه در ای ــود ک ــیبانی ب ــر ش ــعر منوچه ــن ش ــم، آخری ــه خواندی ــعری ک ش
آگاهیــد،  کــه  همانطــور  دارد.  نــام  شــعر،  انعــکاس   ایــن  می نشــینیم.  گفت وگــو  بــه 
منوچهــر شــیبانی از شــاعران پیشــرو ماســت و هــم اوســت کــه در ســبک های مختلــف 
دیــد خــاص شــاعرانه و جهان بینــی حماســی خویــش در  بــا  اندیشــه های گوناگــون  و 
متــون فارســی توانســته شــکل خاصــی بــه اشــعارش ببخشــد. مــا از او کتابــی دیدیــم بــه 
نــام  آتشــکده خامــوش  کــه چنــد ســال پیــش منتشــر شــد و اکنــون منوچهــر شــیبانی 
دســت در کار چــاپ کتــاب دومــش اســت؛  آتــش آتــش ؛ مجموعــه ای از شــعرهای 
ســال های اخیــر ایشــان، همــراه منظومه هــا و ســروده هایی کــه جنبــه حماســی دارنــد.

شــما  کــه  طبقه بنــدی  کنــم،  ســؤال  می خواســتم  چــزی  هــر  از  قبــل  شــیبانی!  آقــای 
اســت؟ گونــه  چنــد  بــر  آوردیــد  وجــود  بــه  اشــعارتان  در 

ایــن طبقه بنــدی فرم هــا و شــکل های خاصــی اســت؛ تقریبــاً چهــار شــکل. ایــن چهــال شــکل 
عبارت انــد از: شــکل هایی کــه بــه وزن اهمیــت داده شــده و وزن هــا حالــت تحرکــی دارنــد. 
ــه  ــد ب ــمت های تن ــد و از قس ــمت های تن ــه قس ــته ب ــمت های آهس ــه از قس ــک قطع ــاًل در ی مث
قســمت های آهســته برمی گــردد. قســمت دوم، شــعرهایی کــه از لحــاظ شــکل و ریتــم بیشــتر 
ــوص  ــه مخص ــده و البت ــم کار ش ــته و مالی ــای آهس ــا ریتم ه ــی ب ــت؛ یعن ــک اس ــر نزدی ــه نث ب
موضوع هایــی اســت کــه آن موضوع هــا را در ایــن قالب هــا بهتــر می شــود بیــان کــرد. یــک 
قســمت دیگــر )ســوم( هــم هســت کــه البتــه دو ســالی اســت کــه شــروع کــردم و آن عبــارت 
اســت از اینکــه بــردن شــعر نــو فارســی بــه خدمــت ســرودن اشــعار دراماتیــک. البتــه ایــن مــورد 
شــاید ســابقه کمــی در زبــان فارســی داشــته باشــد. از ایــن کارهایــی کــه در ایــن زمینــه کــرده ام 
ــوع در فضاهــای فولکلوریــک و  ــا ریتم-هــای ســریع و متن ــوده؛ نمایشــنامه هایی ب گوناگــون ب
اشــعار و ترانه هــای عامیانــه کــه جنبــه ســمبلیک دارنــد و بــه نمایــش هــم گذاشــته شــده کــه از 
ــه شــنونده القــا شــده.  ــی ب ــه خوب ــا ســنج و طبــل، ریتم هــا ب ــا آخــر ایــن نمایشــنامه ها ب ــدا ت ابت
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عــالوه بــر ایــن، کار دیگــری کــه انجــام گرفتــه ایــن اســت کــه 
ایــن ریتم هــا کامــاًل بــا تیپ هــای نمایشــنامه هماهنگــی دارنــد.

 
ی خودتــان را بــر پایــۀ درام  خواهــش می کنــم ایــن آثــار شــعر

نوشــتید نــام بربیــد؟
ــام  او لولویــی اســت  ــه ن یکــی نمایشــنامه کمــدی ســمبلیک ب
ســر خرمــن  کــه دو ســال پیش اجــرا شــد، همچنین نمایشــنامه-

ای بــود بــرای ســیزده بــه در کــه در بازی هــا و آداب و رســوم 
مــا مرســوم اســت. مــن بــا الهام گرفتــن از فــرم و شــکل ترانــه-

هــای محلــی بــا اتــودی کــه روی ایــن دو اثــر زدم، یــک کار 
جدیدتــری روی بیت هــای ُکــردی انجــام دادم. یــک کار 
ــورت درام در  ــه ص ــخوان  ب ــام  رش ــه ن ــرد را ب ــاطیری ُک اس
آوردم در ســه پــرده کــه تمــام کار بــه صــورت منظــوم اســت. 
ــا یــک فــرم نمایشــی  ــی ب ــه نیامــده، ول ــه هنــوز روی صحن البت
خــاص، هــم از لحــاظ شــعرها و هــم از لحــاظ فــرم بــه نمایش-

ــن  ــه کــه در حــال چــاپ اســت. همچنی گذاشــتن انجــام گرفت
ــام  یونانی هــا  کــه  ــه ن ــن دو مــورد، نمایشــنامه ای ب ــر از ای غی
آن هــم منظــوم و حماســی اســت و در چهــار ســال پیــش نوشــته 
ــش  ــه اجرای ــدیم و البت ــش نش ــه چاپ ــق ب ــوز موف ــه هن ــده ک ش
ــم  ــده بتوانی ــال های آین ــم در س ــی امیدواری ــم، ول ــم نکردی ه
ــرم  ــن از ف ــا الهام گرفت ــش ب ــن نمای ــم. ای ــه بیاوری روی صحن
ِگــرد  صحنه هــای  بــرای  باســتان  یونــان  نمایشــنامه-های 
ــت و  ــعر اس ــاً ش ــم، تمام ــه گفت ــور ک ــان ط ــده و هم ــته ش نوش
ــک،  ــای دراماتی ــک فض ــتیم در ی ــد و توانس ــعرها وزن دارن ش
ــم.  ــان دهی ــعری نش ــف ش ــای مختل ــا فرم ه ــخصیت ها را ب ش
ــد  ــود دارن ــرایان وج ــر و همس ــروه ُک ــنامه ها گ ــن نمایش در ای
کــه حالــت صحنه هــا را بیــان می کننــد و در اینجــا الهــام 
ــی حماســه ها و فرم هــای مختلــف دیگــر. ــرم بیان ــم از ف گرفت

ی  دربــاره کار اپــرا، اپــرای تــک پــرده  ای بفرماییــد کــه چــه آثــار
را توانســته اید بــر مبنــای همــنی شــعر حماســی کــه جنبــه 

ایرانــی داشــته باشــد، خلــق کنیــد؟
ــن  ــردم. ای ــی کار ک ــوی اپرای ــار تابل ــن روی چه ــاال م ــا ح ت
ــن  ــاره  اب ــود. درب ــه ابن ســینا ب ــی، اول راجــع ب تابلوهــای اپرای
ــام  ــم تم ــرده اش را ه ــک پ ــه ی ــم ک ــی ریخت ــی پ ــینا  اپرای س

منوچهر شیبانی سال 1303 در 
کاشان به دنیا آمد. در هنرستان 
شبانه روزی نساجی مازندران 
در قائم شهر تحصیل کرد و 
سرودن شعر را نیز از دوران 
نوجوانی آغاز کرد و شعری 
را با عنوان »البرز آتشفشان« 
در یکی از مجله های کارگری 
قائم شهر به چاپ رساند.
او در کنار تحصیل در رشته 
طراحی و چاپ پارچه، 
در هنرستان، هنرپیشگی، 
تاریخ نمایش، نقاشی و 
دکور، ادبیات، فن بیان و... 
می آموخت. درنهایت نیز در 
سال 1324 برای تحصیل در 
رشته نقاشی، راهی دانشکده 
هنرهای زیبا شد و در همان 
سال مجموعه شعر »جرقه« را 
منتشر کرد. شیبانی در سال های 
دانشجویی با صادق هدایت 
نیز آشنا شد و همچنین به 
آموختن موسیقی پرداخت. او 
در آن سال ها شعرهایش را در 
نشریات منتشر می کرد.
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ــد  ــده. بع ــته ش ــکوت گذاش ــاًل مس ــفانه فع ــه متأس ــم ک کردی
اپــرای  جشــن دهقــان  کــه یــک اثــر فولکلوریــک کــه 
ــته  ــال گذش ــاخت و در س ــان س ــای پژم ــم آق ــش را ه آهنگ
ــی  ــوی اپرای ــن دو تابل ــد. همچنی ــرا ش ــی اج ــاالر رودک در ت
بــود بــه اســم  اتوســا  کــه آهنگــش را آقــای کریســتین 
داویــد ســاخت و ایــن هــم در ســال گذشــته اجــرا شــد.

موضوعش چه بود که نوشتید؟
ســاختیم  مــا  کــه  قســمتی  البتــه  اتوســا دختــر کــوروش. 
ــت کمــی  ــل کــه وق ــن دلی ــه ای ــدارد. ب ــی ن ــه اپرای ــاًل جنب کام
ــه صــورت  ــم کــه ب ــل کنی داشــتیم، گذاشــتیم کــه بعــداً تکمی
ــمت  ــه در قس ــن کاری ک ــد. آخری ــد آم ــرده در خواه ــه پ س
اپــرا کــردم کــه تقریبــاً می توانیــم بگوییــم اولیــن اپــرای 
ــن  ــه ای ــت ک ــهند  اس ــرای  دالور س ــت  اپ ــی اس ــل ایران کام
ــت  ــاره به دس ــران درب ــان ای ــه پهلوان ــارزه ای ک ــرا را از مب اپ
ایــران  ملــت  کــه  مبــارزه ای  همچنیــن  و  آزادی  آوردن 
در دوران تاریــخ کــرده، الهــام گرفتیــم. البتــه چــون ایــن 
ــم،  ــرا در بیاوری ــورت اپ ــه ص ــتیم ب ــا می خواس ــوع را م موض
ــی و  ــقی و جنگ ــای عش ــه از صحنه ه ــود ک ــن ب ــه اش ای الزم
صحنه هایــی کــه حســادت را بــه اوج خــودش می رســاند 
ــا از لحــاظ نمایشنامه نویســی و همچنیــن کار  اســتفاده کنیــم ت
اپــرا، یــک کار کامــاًل متنــوع و فایــل دیــدن و شــنیدن باشــد.

چــه  از  می نویســید  اپــرا  بــرای  کــه  شــعرهایی  ایــن  در  شــما 
می گویــم:  را  شــعرتان  قالــب  می کنیــد؛  اســتفاده  فرمــی 
کــرده؟ اســتفاده  فردوســی  کــه  فرمــی  یــا  مثنــوی  چهارپــاره، 

هیــچ کــدام. البتــه ایــن را می خواســتم بگویــم کــه در ضمــِن 
ایــن کارهایــی کــه کردیــم، اپرایــی را پی ریــزی نمــودم پــرده 
اول و دومــش بــه اتمــام رســیده بــه اســم  بیــژن و منیــژه . بیــژن 
و منیــژه داســتانش از شــاهنامه گرفتــه شــده، ولــی در حقیقــت 
یــک اپــرا کمیــک بــه وجــود آمــد و جنبــه طنــز خیلــی جالب و 
همچنیــن صحنه هــای عشــقی دارد. البتــه قبــاًل فکــر شــده بــود 
ــای عروضــی  ــه همــان صــورت وزن ه ــن را ب ــا ای کــه اگــر م
ــرم را  ــن ف ــا ممکــن هســت کــه ای ــم، آی ــارب بیاوری بحــر متق
ــم  ــل دیدی ــا در عم ــه. م ــا ن ــم ی ــه کار ببری ــم ب ــرا بتوانی در اپ

جواد مجابی: این یک خرافه 
است که معتقد باشیم هنرمند 

فقط باید در یک زمینه 
کار کند و در همان زمینه 
سرآمد باشد. درحالی که 

منوچهر شیبانی یک هنرمند 
چندساحتی است که در عرصه 

شعر، نقاشی، موسیقی، اپرا و 
سینما کار کرده است و تعداد 
آثارش زیاد و چشم گیر است.

اهمیت شیبانی در شعر بسیار 
مهم است. مجموعه شعر 

»جرقه« اش در سال 1320 در 
آن محیط بالندگی و نوجوانی 
شیبانی اهمیت بسزایی دارد و 

قبل از کارهای نیما به چاپ 
می رسد. شیبانی در مازندران 

در کارخانه های نساجی و 
بافندگی فعال بود و با رنجبران 

و زحمت کشان آشنا.
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ــو  ــعر ن ــای ش ــه فرم ه ــت، بلک ــن اس ــرم غیرممک ــن ف ــه ای ک
کــه دارای جمله بندی هــای نامســاوی و همچنیــن کلماتــی 
ــوند و  ــب می ش ــم ترکی ــا ه ــت ب ــاوی اس ــای نامس ــا ریتم ه ب
ــک  ــه موزی ــود ک ــکان داده می ش ــازه و ام ــاز اج ــه آهنگس ب
ــک  ــک موزی ــا بنویســد و در حقیقــت ی خــودش را روی اینه
کامــاًل متنــوع و متحــرک و دینامیــک بــه وجــود بیــاورد. بــا این 
تجربــه ای کــه در ایــن مــدت کــردم، فکــر می کنــم کــه شــعر 
نــو کامــاًل اســتعداد ایــن را دارد کــه در اپــرا بــه کار بــرده شــود 
ــدگان  ــدوارم کــه آین ــک. امی ــای دراماتی ــن در هنره و همچنی
ــد. ــری بردارن ــای مؤثرت ــن راه قدم ه ــر در ای ــعرای دیگ و ش

ــاعر  ــما ش ــه ش ــد ک ــر می آی ــور ب ــن ط ــعارتان ای ــا و اش از گفته ه
را  گذشــته  کــه  ی  شــاعر یــخ؛  تار شــاعر  و  هســتید  اجتماعــی 
یــخ و چــه متــون ادبــی ایرانــی  بررســی می کنــد – چــه متــون تار
را – و بعــد بــا مســائل روز تطبیــق می دهــد و آنهــا را شــکل 
ی در شــعرهای  می بخشــد، ولــی ضمــن ایــن، دیــده شــده آثــار
شــما هســت و گــواه بــر ایــن اســت کــه شــما واقعیــت زندگــی 
یــت را می بینیــد، می ســنجید و بــه صــورت ســند  امــروز برش
حــک می کنیــد. شــما منعکس کننــده وقایعــی هســتید کــه 
از نظــر یــک شــاعر، ارزش ثبــت و ضبطــش در شــعر هســت. 
ی  ی هســتید؛ شــاعر  شــما چگونــه شــاعر

ً
حــال بگوییــد واقعــا

واژه هــای  صــورت  بــه  را  خودتــان  درونــی  اندیشــه-های  کــه 
مکشــوف(  )یعنــی  ی  فــور تفهیــم  قابــل  و  ســیال  و  روشــن 
شــعرای  برخــی  مثــل  هســتید  ی  شــاعر یــا  می کنیــد  بیــان 
مــوج نــو کــه اشــعارتان در قالب هــای نامکشــوف و دیــررس 
منعکــس می شــود؟ در هــر حــال ایــن طــور بــه نظــر می رســد 
کــه شــما در شــعر، مســئولیتی را بــر عهــده گرفتیــد؛ یعنــی 
یــخ گذشــته ایــران بــه شــکل های مختلــف  منعکس کــردن تار
در شــعر امــروز و بیــان آن در رده هــای مختلــف هرهــا، مثــل 

ــا چنــنی اســت؟ توضیــح بفرماییــد؟ ــرا و اینهــا. آی کارهــای اپ
مــن فکــر می کنــم هنــر اصــوالً در هــر زمینــه ای و خصوصــاً 
در شــعر، آیینــه ای اســت کــه بــه وســیله ایــن آیینــه، مــا 
کنــه حــوادث و علــت به وجــود آمــدن آنهــا را بــا یــک 
جهان بینــی وســیع نظــاره می کنیــم. امــروزه، یــک شــاعر 
ــد،  ــد کــه در چــه دوره ای زندگــی می کن ــد احســاس کن بای
ــف  ــای مختل ــال در زمینه ه ــن س ــالی و در ای ــه س ــی در چ حت

عبدالعلی دستغیب: در 
دفترهاي نخست شیباني، 
بیشتر اشٌعار او جنبه نمایشي 
دارند. »وصف ها و تصویرها« 
و »تابلوها« زیربناي هویت 
نمایشي شعر او را مي سازند. 
شیباني برخي از اشعارش را بر 
وزن اشعار فردوسي سروده و 
همچنین یک نمایشنامه خود 
را نیز با الهام از غزلیات حافظ 
نوشته است. البته الزم به ذکر 
است که سال ها نیما یوشیج 
در مجامع مي گفت: »شیباني 
ولیعهد من است«. بدعت و 
جسارت در فرم و محتوا در 
شعرهاي شیباني آن قدر هست 
که نگاه نوطلبانه نیما را به خود 
فرامي خواند و او را در عداد 
گویندگاني مي گذارد که باید 
ادبیات معاصر متوجه آن باشد. 
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علــوم و فرهنــگ چــه تحوالتــی پیــدا شــده. شــاعری کــه در 
ســال 1347 زندگــی می کنــد، می بینــد در ایــن زمــان، علــم 
خیلــی ترقــی کــرده، همیــن طــور ادبیــات و علــوم مختلــف 
دیگــر. شــعر مــا بایــد منعکس کننــده ایــن پیشــرفت ها 
و ترقی هــای انســانی باشــد. در دوره مــا خوشــبختانه بــا 
در  را  مــا  دیگــر  هســت،  کــه  بین المللــی  ســازمان های 
محــدوده مرزهــای خودمــان محبــوس نمی-کننــد. یــک 
ــع و  ــام وقای ــه تم ــد ب ــن بینی می توان ــا روش ــروز ب ــاعر ام ش
ــت  ــا صمیمی ــد، ب ــاق می افت ــا اتف ــام دنی ــه در تم ــی ک حوادث
نــگاه کنــد و بســنجد و در شــعرهایش منعکــس کنــد. یــک 
ــم  ــه می توانی ــت از انســانیت. انســانیتی ک ــی اس انســان، جزئ
بگوییــم کــه دســت ایــن انســان در آمریکاســت، پایــش 
ــورت،  ــر ص ــر؛ در ه ــای دیگ ــش در ج ــا و پهلوی در آفریق
انســانیتی کــه روی کــره زمیــن محــاط کــرده. در ایــن 
ــده  ــاًل منعکس کنن ــد کام ــن بای ــده م ــه عقی ــعر ب ــورت ش ص
وقایــع و حــوادث دنیــای امــروز باشــد. تحرکــی کــه در 
دنیــای امــروز هســت، در تمــام قســمت ها  در موزیــک، در 
نقاشــی، در ســینماتوگراف و در تلویزیون و ...  باید در شــعر 
مــا  در فــرم و شــکل  تأثیــر داشــته باشــد. مخصوصــاً منظــورم 
فــرم اســت. علــت ایــن اســت کــه بعضــی از آقایــان کــه در 
مــوج نــو کار می کننــد، عقیــده دارنــد کــه وزن را بــه کلــی 
بایــد از شــعر جــدا کــرد، در صورتــی کــه وزن، ایجادکننــده 
تحــرک اســت. تقریبــاً می توانیــم بگوییــم دســتگاهی اســت 
ــا  ــر م ــد و اگ ــخص می کن ــعر مش ــان را در ش ــر زم ــه تأثی ک
ایــن دســتگاه را از بیــن ببریــم، نمی توانیــم بفهمیــم کــه 
یــک شــعر در چــه مدتــی اجــرا می شــود. آیــا ایــن مــدت را 
می توانیــم کــم کنیــم یــا زیــاد، یــک مقــدار بــه شــعر اضافــه 
کنیــم یــا کســر کنیــم. در شــعرهای مــوج نــو مــا می توانیــم 
بگوییــم کــه مقــدار زیــادی از ایماژهایــی دارد کــه درســت 
ــته اند.  ــم پیوس ــه ه ــگ ب ــگ و ناهماهن ــت و هماهن و نادرس
یــک اثــر نــو امــروز بایــد بــه حــدی قــوی باشــد کــه نشــود 
چیــزی را بــه آن اضافــه کــرد یــا چیــزی را از آن کســر نمــود. 
پــس تحــرک، مســئله ای اســت کــه در شــعر بایــد بــه وجــود 
ــاًل  ــن تحــرک در جمــالت شــعری کام ــن ای ــد و همچنی بیای
بایــد بــه چشــم بخــورد تــا بفهمیــم ایــن جمــالت چــه طــور 

حسین منزوی: شیبانی شاید 
هم پای بسیاری از شاعران 

دیگر معاصر نباشد؛ اما شعرش 
متعلق به خودش است و 

چیزهایی دارد که شخصا 
مربوط به منوچهر شیبانی است.

منزوی به تأثیرگذاری این 
شاعر هم اشاره کرده بود. 

این که تصور نمی کند منوچهر 
شیبانی، تأثیر خاصی بر شاعران 
بعد از خودش گذاشته باشد و 

تقریبا شاعری را نمی شناسد که 
متأثر از او بوده باشد. شیبانی 
شاعری است تنها و غریب و 
می توان گفت که نه از کسی 

تأثیر آن چنانی گرفته، نه روی 
کسی تأثیر خاصی برجای 

گذاشته است.
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ــن  ــا ای ــا ب ــد و م ــا کن ــوند ی ــد ادا می ش ــا تن ــود. آی ادا می ش
ــم. ــان دهی ــی را نش ــه چیزهای ــم چ ــر می توانی ــای متغی ریتم ه

حــاال از شــما آقــای شــیبانی خواهــش می کنــم کــه بــرای ایــن 
مثالــی کــه زدیــد و توجیهــی کــه کردیــد، یکــی از آثــار خودتــان را 
اجــرا کنیــد تــا خواننــدگان محــرتم بیشــرت بــا ایــن مقولــه آشــنا 

شــوند.
ــعر  ــن ش ــارده . ای ــه و چه ــار س ــم  قط ــه اس ــت ب ــعری اس ش
البتــه برخــورد دو نســل را بــا هــم نشــان می دهــد و ایــن 
می شــود: ایجــاد  حوادثــی  چــه  برخــورد  ایــن  در  کــه 

ــدگان  ــا پیام آورن ــن / م ــو، م ــو، ت ــن، ت ــو، م ــن، ت ــو، م ــن، ت م
/ بــا واگــن ســیاه بــا واگــن ســپید / واگن هــا، واگن هــا، 
ــان / ســفیر، ســفیر،  ــه روی خــط زم ــای خاکســتری ب واگن ه
ســفیر، غریــو غــم / ســفیر ممتــد شــادی / بــه ایســتگاه رســیدیم 
/ ایســتگاه گل ســرخ / نوبــرگ دختــران بــا کاله هــای شــکوفه 
/ و چتــر آفتاب گــردان / از چشــم های پنجره هــای قطــار، 
شیشــه های  و   / می گریســتند  ذوق زده  یــخ،  آویزهــای 
ــای  ــرق / غضروف ه ــرق ع ــود و غ ــرده ب ــا تب ک صورت ه
پوالدیــن کــش آمــد / مفصل هــای پــوالد شکســت / بــه 
ایســتگاه رســیدیم /  ایســتگاه گل ســرخ / آهــای دختــران 
ــا را،  ــام م ــازک! / پی ــاق ن ــای س ــیب ها! / جوانه ه ــکوفۀ س ش
اینــک پیــام مــا را / مــن، تــو، تو، مــن، مــا از دره هــای کوالک 
خنــدۀ  شــلیک   / پــاک  افــالک،  کــوالک،   / آمده ایــم 
نورســتگان و کف زدنهاشــان / مــن، تــو، شــما، مــا از کویرهای 
آتــش / کویــر آتــش را گل هــای ســرخ بــاور نداشــتند / و بــاز 
در انفجــار قهقهــه معــدوم شــد پیــام / نابــاور نــگاه گل ســرخ را 
ــر از التهــاب  ــب پ ــان قل ــا از می ــوان بخشــید / م / دیگــر نمی ت
تنگنــای  از   / می گوییــد؟  را  نارنجســتان ها   / سنگســتان ها 
بســته بــه زنجیــر / زنجیــرۀ طــالی مشــبک بــا ســنگ های 
ــای  ــرم رگباره ــینه های گ ــر س ــاج؟ ب ــینه های ع ــر س ــرد ب زم
آتــش، فواره هــای خــون / گل هــای ســرخ داغ / ببینیــد! / زیــر 
ــس  ــان / ب ــان، یادآوریت ــرای دیدنت ــون / ب ــا اکن ــان ت جامه هام
حفره هــای وحشــت بــر روی ســینه هامان گــرم، محفــوظ 
ــر روی  ــاور! / س ــذار ناب ــن بگ ــینه م ــر روی س ــته ایم / س داش
ســینه مــن بگــذار، یــک لحظــه هــم اگــر بشــود کــم نیســت / 

علی باباچاهی: شیبانی به فکر 
نوآوری های صوری و اشکال 
جدید شعری نیست و بیش تر 
شاعری مضمون گراست و 
در عین حال با به کارگیری 
کلمات ظاهرا غیرشاعرانه 
تحرکی به شعر خود 
می بخشد.

 وسوسه ی تغییر وزن و قالب 
از خصوصیات ذاتی شعر 
شیبانی است، و بر همین مبنا 
شعر او به شعر آزاد نیمایی 
می رسد که نمونه ی نسبتا 
مشخص آن را شعر »ایران« از 
مجموعه ی »جرقه« می توان 
دانست.

منوچهر شیبانی 
پیشنهادکننده ی پاره ای از 
افق های شعری است که 
می تواند مورد توجه شاعران 
هم زمان یا حتا بعد از او قرار 
گیرد.
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تــو می توانــی بشــنوی / بشــنوی زیــن روزن ایــن آخریــن پیــام 
ــون  ــان در خ ــما آن س ــر ش ــه به ــا ک ــبک را / آن قلب ه مش
ــر  ــاداب ب ــان ش ــه چن ــن ک ــای ت ــکفتند و آن برگ ه ــود ش خ
ــه  ــون ک ــه خ ــا و آن کاس ــره از تندباده ــت یکس ــاک ریخ خ
زندگــی اش نــام بــود، بهــر شــما شکســت، بهــر شــما شکســت، 
بهــر شــما شکســت / بشکســت بــس حبــاب کــه از قطره هــای 
بــاران بــر جــام گل چکیــد / بشکســت؟ بشکســت. لبخندهــای 
شــما شــاد اســت / آیــا پیــام رفتگانتــان یــاد اســت؟ بــاد اســت. 
ــام را گســترده کــرد خواهــم  ــه. مــن ایــن پی ــاد؟ ن ــاد اســت ی ب
ــاران /  ــان گل ب ــای پنجره هات ــر گوش ه ــیم ب ــرزش نس ــا ل ب
ــز /  ــت هاتان عطرآمی ــوش دش ــر گ ــهر / ب ــای ش ــر گوش ه ب
ــزان  ــما خ ــا ش ــکوفه ها / آی ــرخ گالن، ای ش ــران س ای دخت
ــا حیله هــای  ــر کــف داس، ب ــد؟ او خواهــد آمــد ب را می-دانی
ــی،  ــرۀ طوفان ــا ابرهــای تی ــی / او خواهــد آمــد در شــبها ب پنهان
ــا،  ــلها، رگباره ــد مسلس ــرق تن ــا ب ــت زا، ب ــای وحش ــا رعده ب
رگبارهــا، رگبارهــا / گفتــی خــزان؟ نــه. ایــن شــخص را هرگــز 
ــم /  ــن داری ــت / یقی ــده اس ــا نیام ــیم / اینج ــم / نشناس ندیده ای
ــن اســت  هوشــیار باشــید، هوشــیار / خــزان هســت او در کمی
ــان جاریســت  ــان رگهات و شــما در محاصــره هســتید/ او در می
ــن /  ــد بنیان ک ــد آم ــماگین / او خواه ــد خش ــد آم / او خواه
گــر در مقابلــش اینگونــه رنــگ بازیــد، ســرهاتان را می بازیــد 
/ فرمــان قتــل ســرخ گل ها را بــا ایــن نگاه هــای بلوریــن 
ممهــور خواهیــد کــرد / ممهــور؟ ممهــور. بــا اشــکهای شــور / 
بــا خــون / خــون؟ ســرخ اســت / مــا نقش هــای شــوخ ســپیدیم 
زانهــا کــه گفتــه ای، تــو کناریــم / مــا، زاده هــای ســبز بهاریــم 
ــر  ــران، نیلوف ــرگ دخت ــن گلب ــان چوبی ــه الی خانه هام / از الب
زنــان و غنچه-هــای ســرخ مــردان بــا کــودکان نســترنی روییــده 
اســت / بــدرود رازانگیــز مــردان، بــدرود / رگبــار خنده هــای 
وداع، رگبــار اشــک گــرم پیام آورنــدگان / قالچ هــای بخــار 
و دودهــای تیــرۀ خاکســتری / ســفیر، ســفیر، ســفیر، غریــو درد، 
فریــاد ناشــناخته مانــدن / فریــاد، داد بــر گوش هــای ســنگین، 
ســنگین، خواهــش، کوشــش، گفتن، گفتــن، داد، داد، گوشــها 
ســنگین، داد / ایســتگاه گل ســرخ از مــا رمیــد / کوچــک شــد 
و گریخــت و اختــری میــان افــق گــم شــد / و مــا دوبــاره بــاز 
بــا واگن هــای ســیاه بــا واگن هــای ســفید بــا واگن هــای 

 آغداشلو: او در هر دو هنر 
یعنی شاعری و نقاشی به 

تساوی و با مهارت بسیار کار 
کرده و به نسل اول هنرمندان 

پیش تاز نقاشی ایران تعلق 
دارد. این نسل که شیبانی 

قطعا از نمونه ی قابل توجه و 
عمده ی آن است، زمینه های 
پیشین هنری نسل قبل را که 
آرام آرام و در طول سال ها 

به یک نواختی گراییده بود، 
به هم زد. شعرهای شیبانی 
از حساسیت فوق العاده ای 

برخوردار است. زبان 
تغزلی اش چندان پیچیده 

نیست، اما قادر است بی یاری 
گرفتن از صنایع لفظی پیچیده 

یا ترکیب های بسیار غریب 
و دور از ذهن مانند سهراب 

سپهری، جهان درونی خود را 
انتقال دهد.

رنگ را خوب می شناسد و در 
دست یافتن به فرم های تازه تا 

آخرین حد توان پیش می رود. 
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ــول  ــر ط ــتافتیم ب ــتری / می ش ــتری، خاکس ــتری، خاکس خاکس
بــر    / ایســتگاه های دگــر  بــه  / می شــتافتیم  زمــان  خــط 
شاســی ها تــک ضربــه می زدیــم و از گوشــی های پاســخ 
ــر دســتهای  می شــنویم /  خــزان هســت؟ هســت /  بهــار را / ب
ــدگان ســخت خزان هــای  ــا رزمن ــاری شــما / م ــا ی ماســت / ب
ســهمگین بــر موکــب بهــار ایمــان داریــم و بــر فتــح آخریــن.

آقــای شــیبانی! ایــن شــعر شــما بــه نــام  قطــار ســه و چهــارده  
بــه نظــر مــن نمــوار خیلــی روشــن از حالــت مختلــف فــرم و 
ــظ  ــال حف ــنی ح ــۀ آزاد و در ح ــه گون ــوده ب ــما ب ی ش ــعر ــم ش ریت
ی  ن. در هــر حــال مــا آرزومندیــم کــه فرصت هــای بیشــر وز
و  بنشــینیم  گفت وشــنود  بــه  شــما  بــا  کــه  بیــاد  پیــش 
ی را در گســرتش دادن  همچنــنی شــما توفیق هــای وســیع تر
و تعمیــم بخشــیدن شــعر امــروز ایــران در کارهــای نمایشــی 
مــا  فرهنــگ  بــرای  بســیار  بســیار  کــه  بیاوریــد  دســت  بــه 
گفتیــد،  آنچــه شــما خواندیــد و  ی اســت. در هــر حــال  رضور
بیتــی از شــعر موالنــا را بــه یــاد مــی آورد کــه چــه خــوب اســت 

ایــن گفت وگــو باشــد: حســن ختــام 
ای برادر تو همه اندیشه ای

مابقی تو استخوان و ریشه ای

منبع:
ــده  ــیبانی / تهیه کنن ــر ش ــا منوچه ــو ب ــدا[ : گفتگ ــوار ص ــاعر ]ن ــدای ش ص
کامبیــز وحیــدی ؛ صدابــردار فــوالدی ؛ گوینــده پرنیــان، گوینــده حســن 
ــوری  ــدای جمه ــران : ص ــیبانی.ـ ته ــر ش ــناس منوچه ــدی ؛ کارش هنرمن

اســالمی ایــران،   16 /   08 /   1340   . 
 1 حلقه ) 30/00( : آنالوگ، دور   5 /   7   ، مونو ؛ 1200 پا.  

 نوع منبع : برنامه های رادیویی.  
 تاریخ ضیط :   15 /   08 /   1340   .  

 مادر: )5566(.  
  

ــردار.  ج.  ــوالدی، صداب ــده.  ب. ف ــر، تهیه کنن ــری، علی اصغ ــف. طاه   ال
پرنیــان، گوینــده.  د. هنرمنــدی، حســن، گوینــده.  شــیبانی، منوچهــر، 

ــناس.  کارش
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ک یبایی وحشتنا   ز
 | شاعره: تسنمی عابدی
مترجم: احمد شهریار

نام: تسنیم عابدی
تاریخ تولد: پنجم فوریه 1961میالدی

کشور: پاکستان
شهر: کراچی

سکونت: چند سال در ابوظبی و بعد هیوستون آمریکا
شغل: تدریس

مجموعه ها: صحرا، چشم ها و تنهایی )1999میالدی(، چراِغ بصیرت )نعت و منقبت(، 
تماشا )2006 میالدی(، ردای هجر )2016میالدی( 

 | زیبایی وحشتناک

القاعده دیگر هیچ فایده ای ندارد
در بازار آزاد

حتی قیمت  صابون، نان و آب هم گران شده است
و اظهار نظر هم فروشی است

در شرکت های جهانی
تجارِت غم

خرید و فروش درد
و کاسبی رنج به سرعت رو به افزایش است
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فکر می کنم من و دوستاِن همصدایم نیز
باید از آزادی فکر دست بکشیم

که ما چاهِ نفتی نیستیم
که به دست خود فاتحان نگهداری شود
ما تنها بین النهرین، بابل، دجله و فراتیم

تمدنی قدیم
که با بمباران سعی در نابودی آن دارند

ما آن زیبایی وحشتناک جنگیم
که پشِت سر آن انفجارها رخ می دهند

همه مردم وحشتزده در حال فرارند
در این گریِز وحشت انگیز

یکی به این سو و دیگری به آن سو گریخته است
دامنم آتش گرفته است

و مانند غزالی وحشی
دنبال راهِ خروجی هستم از میان تن های بی سر

در این شاِم تنهایی دامنم آتش گرفته است
و در نور آن

اشک های چشمانم می درخشند
و بعد

نقاشی مرا در تصویِر زمان زندانی کرده است
برای همین عکس، به او جایزه رتبه اول داده اند
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و اینک
اشک های بی ارزش من در بازار آزاد به فروش می رسند!

 | آری اینچنین بود برادر
شاعره: تسنیم عابدی

ترجمه: احمد شهریار
.
.

سنگ ها دنیای عجیبی دارند
از اعداد اتمی شان می توان قیمت شان را حدس زد

در موزه ی واشنگتن
گالری سنگ های قیمتی وجود دارد

گردنبند ملکه ای
تاِج پادشاهی

گلوبند شاهزاده ای
و یا گردنبند فرزند پولداری

که با درخش شان همه جا بقعه ی نور گشته است
درخشش الماس چشم ها را خیره می کند

کبودی نیلم دیده را به سکوت وا می دارد
سرخِی یاقوت دعوِت نظاره می دهد

دقیقا مانند لب های قرمز معشوق
سبزی زمرد چشم های بینندگان را سرسبز می کند

دوستم دارد به من قیمت و عدد اتمی هر سنگ را توضیح می دهد
در درخشش سنگ ها

تبسمی ست متکبرانه
از هر گوشه و کنار کپیتال هیل

صداهای پچ پچ به گوش می خورند
ستون ها که بر روی شان امضای غالمان ثبت شده است

همچنان به زباِن بی نشانی حرف می زنند
دقیقا همین طور
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متفکر بزرِگ من 
شریعتی

در آغوش اهرام مصر شنیده بود
که صدها هزار کارگر در قبرها می گریند

داستان همه سنگ های بی ارزش یکی است

شعبه غالمی خصوصی سازی شده است
امروز هم غالم ها به فروش می رسند

غالم هایی که هیچ دخالتی در سود و زیان خود ندارند

تنها دسته چک صندوِق بین المللی پول
و موشک های کروز

اعداد اتمی این اجناس کددار را رقم خواهند زد



92دوماهنامه ادبی . شماره سوم  1397

 شکارچیان در برف
داستاین از  | نسیبه فضل اللیه

قرار شد شب دوتایی فرش های هال را جمع کنند و بخاری را بردارند، اما شب قهر کردند 
و زود خوابیدند. صبح، نقاش، فرش های هال را جمع کرد و بخاری را برداشت. بعد 

گچ های آشپزخانه و هال را تراشید و به دیوار حمام بتونه زد. زن از اتاق که درآمد، هال 
لخت بود. فقط یک جفت دمپای دم در بود و بقیۀ هال خالی بود. نقاش، توی آشپزخانه 

سیگار می کشید و به دیوار رنگ می زد.
زن از هال داد زد:   به دیوار نچسبه؟  

نقاش سرک کشید و گفت:   صبح شما به خیر.  
زن گفت:   به شما هم به خیر. خاکسترش نچسبه؟  

نقاش گفت:   نمی چسبه.   و خندید.
زن گفت:   االن می آم آشپزخونه.   تا در دستشویی را باز کرد، صدای چیزی را شنید که 

 W می جنبید. خوب که نگاه کرد، چیزی ندید، اما هنوز همان چیز می جنبید. خودش را
همان چیز W به جایی می مالید و می جنبید. کارش که تمام شد، دید سوسک کوچکی 

از دیوارۀ لیز کاسه باال می آید. به لبه می رسد، لیز می خورد و دوباره روی چاهک فلزی 
می افتد. آب روی سوسک باز کرد. سوسک تقال کرد، اما آب با خودش بردش انتهای 

سیاهی باریکی که زن نمی دیدش و دیگر هم نمی جنبید. صورتش را خوب شست. حوله 
را که برداشت، سوسکی از حوله افتاد.

بلند گفت: آه و با پا کوبید روی سنگ کف، اما سوسک نترسید. ایستاده بود و 
شاخک هایش را به هم می مالید. از دستشویی بیرون آمد. دست هایش را به جیب پهن 

شلوارش مالید، خشکشان کرد و به آشپزخانه رفت.
پرسید:   صبحانه که نخوردی؟  

نقاش همان طور که دو زانو نشسته بود و رنگ می زد، گفت:   نه هنوز.   توی آشپزخانه، 
کتری روی گاز بود و آبش قل می زد.
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زن پرسید:   شما آب گذاشتی؟  
نقاش گفت:   با اجازه.  

زن هم سری تکان داد و گفت:   پس کدبانویی هستی برای خودت!  
نقاش خندید و کمی هوا ابر شد، آن قدر که مثل صبح کلۀ سحر، هوا تاریک روشن شد. 

جیِک کسی هم در نیامد.
زن پرسید:   نیمرو درس کنم؟  

نقاش سرش را پایین انداخت، گفت:   نه زحمت می شه، من فقط چای می خورم.  
زن گفت:   چای خالی که نمی شه،   اما توی یخچال، خامه نداشتند. کره نیمه بود و همان یک 

دانه تخم مرغ هم شکسته بود.
زن سر و بدنش را از یخچال بیرون آورد و گفت:   پس پنیز می خوریم.  

نقاش گفت:   دست شما درد نکنه.   و بلند شد قلم مویش را توی رنگ تابی داد. سیگارش را 
خاموش کرد و دوباره دوزانو نشست.

زن گفت:   اول یه چیزی بخور بعد رنگ بزن.  
نقاش لبخند زد. دست هایش را شست و مضطرب کنار در ایستاد.

زن پرسید:   پس چرا ایستاده ای؟  
آن وقت نقاش یکی از دو صندلی روبروی زن را تا دم در کشید و رویش نشست. زن توی 

جفت لیوان ها شکر ریخت و همشان زد. بعد روی صندلی تک افتاده نشست و شروع کرد به 
خوردن.

نقاش هنوز روی صندلی دم در نشسته بود و پاهایش را تکان می داد. بعد سیگار روشن کرد و 
پک کم جانی به آن زد. سیگارش تمام نشده بود که آرام آرام یکی از لیوان های روبروی زن 

را برداشت و دوباره خزید عقب و دم در نشست.
زن که سرش پایین بود، بی خیال گفت:   پس صبحانه؟  

نقاش گفت:   دست شما درد نکنه.   و دوباره مشغول سیگارش شد. زن، پنیر و نان را طرف 
نقاش سراند و پرسید:   چای بریزم؟  

نقاش گفت:   ممنونم.  
زن پرسید:   یعنی بریزم یا نریزم؟  

نقاش مکثی کرد، بعد گفت:   ممنون، خودم می ریزم.  
زن تکانی خود، گفت:   ای بابا!   و لیوان خالی نقاش را پر کرد که جای انگشت رنگی اش به 

دیوارۀ لیوان چسبیده بود. چای از لبۀ لیوان بیرون زد و روی کابینت ریخت.
زن پرسید:   کمد هم رنگ می زنی؟  

نقاش به دیوارهای آشپزخانه دست کشید و گفت:   رنگ چوب؟  
زن گفت:   نع همین رنگی، کرم، شایدم سفید.  

نقاش پرسید:   بزرگه؟  
زن گفت:   نع خیلی، توی اتاقه.  

آن وقت ُکند پا شدند، از صندلی های آشپزخانه دل کندند و پا کشان از هال گذشتند. گوشۀ 
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هال، اتاق کوچکی بود که انگار از سرما در خودش قوز کرده بود. نقاش موقع آمدن، نه اتاق 
را دیده بود نه سرما به تنش ماسیده بود. زن در اتاق را باز کرد و در آستانه اش ایستاد. توی 

اتاق، مرد هنوز خوابیده بود و الی پتو گم بود.
زن کمد را نشان داد و گفت:   اونه.  

نقاش به مرد نگاه کرد که پیدا نبود و پایش از زیر پتو بیرون زده بود، گفت:   باشه.   و برگشت 
توی هال. زن توی اتاق آمد و در را بست. پرده ها را پس زد و کنار کشید. حاال ابرها کم تر 

بودند و نور سستی از باال می تابید. خوب که نگاه کرد، دید از آسمان برف می بارد. مرد توی 
رختخواب تابی خورد و چشم هایش را باز کرد، پرسید:   علی آقاس؟   زن سر تکان داد و به 

لب هایش ماتیک سرخی زد.
پرسید:   چیزی می خوری؟  

مرد گفت:   فقط شیر.   و به پایش نگاه کرد که در قنداق گچ بود.
زن گفت:   شیر نداریم.  
مرد گفت:   پس هیچی.  

آن وقت زن لخت شد تا لباس گرم تری بپوشد. در کمد را باز کرد و پشت به مرد، 
لباس هایش را نگاه کرد. یکی را که بیرون کشید، از دست سرد مرد روی شانه هایش به خود 

لرزید و زود جابجا شد.
مرد پرسید:   هنوز قهری؟  

زن گفت:   چطور مگه؟   و پشت به مرد ایستاد تا لباس بپوشد.
مرد گفت:   پس چرا خودت رو کشیدی عقب؟  

زن حرف مرد را فهمید، اما گفت:   سردم شد. می گی سردم هم نشه؟  
مرد گفت:   من سرما رو نگفتم؟  

زن گفت:   این رو ببند.   تا مرد قزن های سینه بند را ببندد، بیرون از  اتاق چیزی شکست.
زن پرسید:   چی شد؟   و بلند داد زد:   چی بود؟  

نقاش از بیرون خنده اش گرفت. لباس پوشید و از اتاق بیرون رفت. یک نردبان چوبی توی هال 
بود. نقاش هنوز سیگار می کشید و باالی نردبان بود. گفت:   لیوان شکست.  

زن گفت:   ایرادی نداره، تو پات نره.  
خرده های لیوان روی کابینت آشپزخانه بود و هنوز کتری روی گاز قل قل می کرد.

زن پرسید:   چای بریزم؟  
نقاش، از باالی نرده بان گفت:   تازه خوردم.  

زن خرده های شکستۀ لیوان را توی سطل ریخت و خندید. یک دفعه از توی سطل صدایی 
آمد، عین جنبیدن چیزی. تا نگاه کرد سوسک کوچکی از سطل بیرون آمد. زن عقب رفت، 

گفت: کثافت! و با پای روی زمین کوفت. سوسک آرام از توی آشپزخانه به هال رفت ، دوری 
زد و از الی باز در، داخل دستشویی شد.

زن داد زد:   بیا این جا.  
نقاش از باالی نردبان گفت:   بله؟  
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زن گفت:   با شما نیستم... شنیدی؟  
مرد از داخل اتاق داد زد:   بله؟  

زن پرسید:   توی کمدت اسپری داری؟  
مرد گفت:   چه اسپری ای؟  

زن گفت:   حشره کش.  
مرد داد زد:   نمی دونم.   همون جا رو بگرد.

زن از هال گذشت و توی اتاق رفت. به مرد گفت:   نداریم.  
مرد پرسید:   حاال مگه چی شده؟  

زن لبش را گزیده گفت:   صبح توی دستشویی سوسک بود، حاال هم تو آشپزخانه.  
مرد خنده اش گرفت، آرام پرسید:   چند تا بوده؟  

زن گفت:   دو تا توی دستشویی، یک دونه هم توی آشپزخانه.  
مرد گفت:   چیزی که نیس.   و سرش را دوباره توی کتاب کوچکی خم کرد. زن دستش را 

مشت کرد و گفت: آه! نکبت همه جا رو می گیره.
مرد بی رمق گفت:   هنوز که نگرفته.   یک دفعه به باال نگاه کرد. نقاش به سقف رنگ می زد 

و اگر هنوز ندیده بود، از توی شیشه های هال، می توانست مرد، زن و اتاق را ببیند.
پرسید:   از صبح اون باالس؟  

زن شانه باال انداخت، گفت:   نمی دونم.  
مرد گفت:   یه چیزی بپوش.  

زن براق پرسید:   منظورت چیه؟   و از اتاق بیرون رفت، در را با تأنی بست. نقاش باال بود، 
سیگار گوشۀ دهانش روشن بود و هنوز رنگ می زد. پرسید:   پیدا نشد؟  

زن بی حواس گفت:   چی؟  
نقاش گفت:   حشره کش.  

زن گفت:   نع، نداریم انگار.  
نقاش که انگار داشت سیگارش را می مکید، پک محکمی زد و پرسید:   برم بخرم؟  

زن گفت:   مرسی... یعنی از کجا اومدن؟  
نقاش بی خیال گفت:   از فاضالب، از لوله ها، می آن دیگه. شاید هم از بیرون.  

زن گیج شد، منگ گفت:   آخه نداشتیم، من امروز تازه دیدم.  
نقاش سیگارش را از همان باال روی زمین انداخت و پرسید:   از سوسک می ترسین؟  

زن گفت:   خیلی زشتن، به درد هم نمی خورن. نمی شه که هم زشت باشن هم به درد نخورن!  
نقاش سر تکان داد، گفت:   چرا می شه. مثل االن که شده.  

زن ترسید، همهمه ای گوشت دلش را سابید و چنگ زد. پرسید:   یعنی نمی رن؟ نکنه تا عید 
بمونن؟  

نقاش گفت:   سوسک ها رو می گی؟ نه بابا می رن. تا شب می رن  
یک دفعه نردبان چوبی تکانی خورد و رنگ سفید از لبه های سطل شره زد. نقاش خندید.

زن گفت:   به خیر گذشت.   و به آشپزخانه رفت. از همه جای آشپزخانه بوی رنگ و تینر 



97دوماهنامه ادبی . شمارسوم  1397

می آمد. چیزهایی زیر کابینت می جنبیدند. زن چای غلیظی ریخت و دوباره به اتاق رفت. مرد 
هنوز خوابیده بود، اما پنجره باز بود و باد، پرده را آرام عقب می برد، بر می گرداند و به جلو 

تکان می داد.
زن پردۀ اتاق را عقب زد و از مرد پرسید:   پیدا نشد؟  

مرد گفت:   پول بده علی آقا بخره.  
زن به نقطۀ محوی در دورها نگاه کرد و تند گفت:   مگه گماشته ماس؟  

مرد گفت:   حاالم که داره رنگ می زنه گماشتۀ ماس؟  
زن گفت:   نخیر فرق می کنه، نمی شه که بره برای ما چیزمیز بخره.  

مرد از توی شیشۀ اتاق، به نقاش نگاه کرد که هنوز به سقف رنگ می زد. بلند شد لنگی زد و 
در را باز کرد. گفت:   اوستا سالم، خسته نباشی.  

نقاش سالم بلندی داد و گفت:   خدا بد نده!  
مرد خندید و کمی عقب رفت، گفت:   حاال که داده.  

نقاش هم خندۀ بی جانی کرد و دوباره رنگ مالید.
مرد پرسید:   علی آقا زحمتت نمی شه برای ما یه چیزی بخری؟  

نقاش به مرد نگاه کرد که پایش توی گچ بود. بلند گفت:   اختیار دارین.   و از نزدبان لق به دو 
پایین آمد و رفت توی حیاط.

مرد داد زد:   پس پولش؟   و منتظر نقاش ماند، اما صدای تق آرامی از حیاط آمد و در خانه 
بسته شد. مرد سر تکان داد، دوال شد و سیگار خاموش و لهی را از روی زمین برداشت که هنوز 

لکۀ سرخی روی دیواره اش بود مثل رنگ یا ماتیک. مرد آرام گفت:   ماست نخره عوض 
سوسک کش؟   و توی اتاق رفت و دوباره دراز کشید.

زن روی زمین نشسته بود و سرش گرم بود. مکعب های رنگی روبیک را روی هم می تاباند، 
فکر می کرد و هی مکعب را می چرخاند و باال و پایین می کرد.

مرد به زن گفت:   تو نمی آی؟   و پتو را از روی خودش کنار زد.
زن گفت:   نع، کار دارم.  

مرد به جای خالی کنارش خندید و پرسید:   چه کاری؟  
زن گفت:   یه کار مهم.  

مرد نیشخند زد و دوباره سرش را توی کتابش کرد. زن پرسید: خنده اش برای چی بود؟
مرد گفت:   برای مهمی اش.  

زن حرفی نزد. خزید پای پنجرۀ قدی اتاق و آن قدر مکعب های رنگی را چرخاند که عاقبت 
از بیرون صدایی آمد.

زن گفت:   اومدش.   و بلند شد.
نقاش از بیرون داد زد:   خودم بزنم؟  
مرد جواب داد:   اگه زحمتی نیس.  

زن مکعب را برداشت و توی جیب ژاکتش گذاشت. آرام به مرد گفت:   زشته... چرا اون بزنه؟ 
خودم می زنم.  
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مرد گفت:   کجاش زشته؟ خودش دوست داره بزنه! بذار هم رنگ بزنه هم سوسک بکشه.  
زن دور خودش چرخید، تند گفت:   الکی دنبال بهونه نگرد، حرف آخرت رو بزن.  

مرد پرسید:   حرف آخر دیگه چیه؟  
زن گفت:   از من می پرسی؟   بعد خواست پنجره را ببندد که مرد پسرید:   کی کارش تموم 

می شه؟  
زن به صدای بیرون گوش داد و گفت:   تازه شروع شده!  

مرد از کتابش خسته شد و کنارش گذاشت، پرسید:   این جا ناهار می خوره؟  
زن پنجره را بست. گفت:   نمی دونم، شاید.   و از اتاق بیرون رفت. نقاش توی آشپزخانه بود 

و داشت دست-هایش را با اسکاچ می سایید، اما رنگ به دستش چسبیده بود و پاک نمی شد. 
زن گفت:   بنزین بیارم؟  

مرد خندید و سر تکان داد.
زن گفت:   آخ آخ زخمش کردی!   و قوطی کوچک چسب زخم را در آورد و لفافش را 

پاره کرد. همین طور که چسب را می چسباند، پرسید:   همه جا رو سم زدی؟  
نقاش گفت:   بله و خندید.  

زن دستش را توی جیبش برد و مکعب های روبیک را چرخاند، گفت:   خوب شد تو این جا 
بودیا.  

نقاش گفت:   اما دمارشون در اومد.  
زن آهی کشید، گفت:   یه موقع نیان بیرون؟  

نقاش پی سیگار توی جیبش گشت و گفت:   بیرون دستشویی؟  
زن گفت:   آره. بله.  

نقاش گفت:   نع همه شون مُردن.  
زن پرسید:   چای بیارم؟  

نقاش گفت:   بی زحمت.   آن وقت زن توی فنجان ها چایی ریخت.
نقاش پرسید:   اون عکسه اونجا؟  

زن پرسید:   کجا؟  
نقاش گفت:   توی هال.  

زن به دیوار کدر هال نگاه کرد و گفت:   نه، نقاشیه.  
نقاش فنجانش را برداشت، فوتش کرد و گفت:   فکر کردم عکسه، اما خیلی قشنگه.  

زن گفت:   آره قشنگه.   بعد پرسید:   از چیش خوشت می آد؟  
نقاش چای اش را خورد، فنجانش را شست و توی هال رفت. بعد به نقاشی زل زد و 

گفت:   همه چیش. برفش، این سگا با این کالغا.  
زن هم توی هال آمده بود، خیره خیره به نقاشی نگاه می کرد و دل نمی کند. یکهو چیزی 

یادش آمد، گفت:   بازی اش هم قشنگه.  
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نقاش گفت:   نه، قشنگ نیست.  
زن خندید، گفت:   اِ قشنگ نیس؟  

نقاش دستش را دراز کرد و گفت:   اینا قشنگن.   بعد پرسید:   اینا شکارچی ان دیگه، نه؟  
زن بیش تر نگاه کرد، گفت:   آره، فکر کنم.  

نقاش گفت:   همینا قشنگن. این شکارچیا قشنگن. سگا هم قشنگن.  
زن پرسید:   ترسناک نیسن؟  

نقاش خنده اش را خورد، گفت:   نع نیسن. تازه خیلی هم به درد می خورن.  
زن به دیوار تکیه داد، گفت:   ولی من ازشون می ترسم.  

نقاش نفهمید، گفت:   از چیش می ترسی؟  
زن گفت:   آخه دارن شکار می شن، خودشون هم خبر ندارن.  

نقاش گیج شد، پرسید:   کیا رو می گی؟  
زن گفت:   اینا، این آدما که دارن این پایین بازی می کنن.  

نقاش خندید، گفت:   نه بابا. اینا دارن برای خودشون بازی می کنن، اینا هم شکارچی ان، 
همین.  

زن دوباره به نقاشی نگاه کرد، پرسید:   پس چرا این همه کالغ باالی درخت جمع شده؟  
نقاش گفت:   کجا؟  

یک دفعه مرد از داخل اتاق داد زد:   چای نداریم؟  
زن گفت:   داریم، االن می آرم.  

آن وقت یکی از فنجان ها را پر کرد و به اتاق رفت. بیرون، کالغی قار زد.
مرد سر تکان داد، گفت:   خودشه.  

زن فنجان را به دست دراز مرد داد، پرسید:   خود چی؟   جایی از بیرون صدایی می آمد. 
چیزهایی می جنبیدند و جلوتر می آمدند. 
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| صغری امیری
از حادثه ی اجتناب ناپذیر تو 

تا دلتنگی نیمه شب 
هزار باران 

نباریده می شوم 

و باران  
هنوز 

خنده ی امیدواری
و رهایی بود 

من هم شبیه همین شب بارانی ام 
بعد از آخرین قرار تو با روز 

شروع می شوم

و زمین 
تسلیم همیشگی ،
آغوش می شود 

نمی دانم 
چند فصل است 

ابر
به دنبال گل ها و پرنده هاست

اما 
صدای بی قراری آسمان

آشنای سال های پیر و دور من است 

خبر آورده اند
روزنامه ها 

که عشق ،گمشده ی عزیز زمین 
 را کسی ندیده است!

و مردمان 
هنوز از خیال روشن آب ها 

ماه ِ میهمان ماهی ها را 
می خوانند 

کدورت آدم ها 
کار دست آسمان داده بود 

تو راست می گفتی 

ابر که گریه اش بگیرد 
قصه ی پرواز خیس می شود

اگر پروانه باشی 

 شعر سپید، شعر امروز

|  به انتخاب حمیدرضا اکبری شروه
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یا گنجشک 
برای آسمان
 اهل زمین 

همه یک نام دارند 

و از آن باال
قامت بلند  درختان

  قد خواب گل ها ست 

 می بینی ؟
هزار بهانه آوردم 

تا زندگی را با من قدم بزنی

| صغری امیری
پس از آن آخرین باران 

که دریا خواب خندیدن دیده بود

تا پنهان شدن 
در بطن صدف هایی معطر و مرطوب

از آخرین دیدار

تا سردرگمی سرد امروز

وقت آن شده است
دیدارهایمان را به دوره گردی

بادها بسپاریم

در دستهایمان دانه های معطر عشق را 
با لذت دوری گره میزدیم

تا دزدیده شدن این لحظه ها 

از سطر های خام خاطرات

از ابتدای همخانگی خیاالتمان
پرندگان به آوازهای ابدی پل میزنند

سهم این سراسیمگی که دوان دوان
ما را می پایید

تا آن سطر انتظار کنده شده از تن کتاب ها

دیدار تو بود که کوهستان مطبوع آتش 
تا ناتوانی این دست های دست دست کرده

و آفتاب بود که سر می کشید 
به قد بلند درختان در خواب مانده

که زمین را به فصل های رونده فرو میبرد 

تا شعرهای برآمده از دامنه های کوه
تا این موج های باد آورده

از تن خیس صدف ها 
عطر دریا را بربایند

| مظاهر شهامت
مادۀ تبصره درخت قانون  

خشکیده است به دقت  
تا اینجا  

امن ترین خانه باشد برای مردن تو  
بی پرده که می بینم از شانه پنجره  

اعداد ساده شده هستی  
میان خندیدن هایی با بوی سوختگی  

که ساعت را  
به رفتار موریانه مجاب کرده ایی 
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تو مرده ایی  
و من  

با آهنگ کفش هایت می رقصم  
آنقدر که 

 بند بند استخوان هایت  
از صدا می افتد 

و پنجره تکرار می شود  
و پنجره تکرار می شود  

و پنجره  
تکرار می شود  

درست تا تنه قرمز درختان  
که شاخ و برگ  

در آسمانی چند گم می کنند  
بی که آشیانه ایی از پرنده داشته باشند

| مظاهرشهامت
گاهی

خیلی ساده
از یک چیز ساده

باوری عجیب می شوم به اندازه فاش در 
رقص انوار خورشید و غبار

مثال
تو از برابر آینه کنار می روی
اتاق به نبودن تو بازمی گردد

ساعت در یک دیر وقت دور از کار می 
افتد

و شماره ها آنقدر در سفیدی سیاه می شوند 
که سفید می شوند

و بعد
تاریکی است که روشن می شود

به اندازه ی کافی
تا

گاهی
خیلی ساده

از یک چیز ساده
باوری عجیب می شوم به اندازه فاش در رقص 

انوار خورشید و غبار
مثال

لوله توپ
از دریا چیزهایی را شلیک می کند

آتش را
آهو را

خون را
استخوان را

حتی سنگ قبرهایی را سفید
که تو در کنار هر یک نشسته ای

و با مصراعی خیلی بلند
برای شاعری می خندی

که
هر از گاهی از پیچدگی کلمات

به سادگی می میرد

| مهرداد محمدی
نمی شود که بیقرارت نباشم

داری دوباره کار دست دلم می دهی!
نمی شود....

من
از جماعِت بی اعتقاد

به عالمت و عالقه نبودم
اما

رفته بودم جایی دور
دورتر از چراغ و ستاره

دور از نسبِت ماه به ماهی
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دور از شکایِت چشم به راهی
گوشه ی بی گالیه ای

بسیار گریسته بودم و باز
فکر می کردم

می شود این دنِج بی دردسر را
بی هول و هوای هر چه هست و نیست

به سر برد!

اما دیدم از سِر صبِح آسوده
خبری ال به الی دل دِل دقیقه ها

شمایِل آشنایی از تو را
به بهِت بی باوِر حال و روزم

نشان می داد!

می دانستم 
باید اتفاق تازه ای در راه باشد

می دانستم هیچ پرنده ای
بی خبر از عطِر دست های تو

سراغ از بام ِ بی سروِد این خانه نمی گیرد
سراغ از لبه ی شکسته ی این

دیواِر بی چرا و چینه!

پس بیهوده نبود
از سِر صبِح آسوده

گنجشکی خواب از چشم ِ خانه ربوده بود
که:

هی بی حال و هوا!
- شاعِر گوشه نشیِن گریه های بسیار!
کجایی آِب از آسیاِب آرزو افتاده؟!

کجایی بی تاِب عالقه؟!
مگر قرار نبود

هر که از تعبیِر خواب های پریشانت
خبر به خانه ی چشم به راهی هاِی فراواِن تو 

آورد
نردبام ِ آرزوهایت را بیاوری

بروی تا نسبِت ماه به ماهی
تا تکلم ِ زالِل دیده به راهی

همه ی شعرهایت را
نذر چراغ و آیینه ِی بی سراغ کنی؟

حاال که بیداری چرا
بی خیاِل مجاِل مختصِر باران و بوسه ای

بیا تا دیر نشده
نماِز تازه ای اقامه کن

همین حاالست که این دنِج بی دلیل را
هزار حرف از گفتگوِی عالقه پر کند

هی...
بی حال و هوا

شاعِر گوشه نشیِن گریه هاِی بسیار...

| تارا  کسرایی
سال ها

نه 
سده هاست 

از پیام آوری می گویند که به مقصد نرسید
اما پرنده شد 

و آخرین آوازش 
ترنم تازه ی ترانه ی هزاران را 

به سپیده ی سبز امید 
به افسون افسانه ی فصلهای پرباران 

پیوند زد  
بیدار شدن هزار باره ی اصحاب کهف 

باز شدن دوباره ی   نیل 
به دم عیسایی بر هزار دل بی جان دمیدن را 

تنها به خاطره ی رشادت هفتاد ودو پرواز 
آذین بست  
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تنها آوازی که چون رعد پرده ی تاریکی را 
پس زده و می خواند 

صدای رسای شجاعت را خاموشی نیست 
بخوان 

| تارا کسرایی
چه روزهایی... آه

چه روزهایی
قدم زنان 

کوچه باغهای پاییز را 
با سرخی شرم و  هیجان 
به صداقت معطر نارنجها 

گره می زدیم   
و قد می کشیدیم 

آن قدر که دل و دست درختان 
به بلندای ایمان مان غبطه می خوردند.

 چه روزهایی
که اشکها 

شوق لبخند بودند 
و آرزوها ...

رسیده ترین میوه ی سرخی 
که می چیدیم. 

می دانم به یاد داری 
وقتی نگاهت 

فراموشی را از یاد می برد!

اکنون دوباره پاییز است 
بی چتر برگها 

رنگها، دلباخته ترین فصل قصه اند
و باران

اشک ستاره های افول کرده ی شادی را 
به دریا می ریزد 

و حاال پاییزها هم 
زمستان است 

| سمانه مصدق
دور از خودم می ایستم

با اگرهای قفل شده نوک زبانم
و حنجره ای که ناِم کوچکت را

بزرگ بغض می کند
چشم می اندازم 

به من گم شده در چشمانت 
زخم هایت

دلواپسی میآورند
آغوشت را نشان بده

این پیراهن
هیچ بویی نمیدهد

| سمانه مصدق
این روزها 

زیاد گریه می کنم
در من

 قنارِی کوچکیست
که دستش 

به تو نمیرسد
و ستاره های دنباله دار

یکی پس از دیگری 
چشم هایت را دنبال می کنند

این روزها 
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زیاد گریه می کنم
سنگ 

هر قدر هم که سنگ باشد
 باز هم 

شکستنیست

| نیب احمدی
سنگ نباش

که قلب گنجشکی را نشانه می رود
تبر نباش

تا دوِد آن بر گذرد از کاکل درخت
خنجر نباش

به شکافتن قلبی خسته
پرنده باش

خویشاونِد خورشید و آزادی

| نیب احمدی
ما را رنج های  سال خورده زادند

که این چنین پیر و پریشان ایم
که برای زنده ماندن

سر بر سنگ و صخره سودیم
اما مرگ ما را بی هنگام دوره کرد

ما زاده گاِن شب های پلشت بی صبح ایم
نوباوه گاِن سال خورده ی زمین

داین | یوسف یرن
وقت او 

به زیبایی جنون نیچه
در فراسوی بودن و نبودن

وقت تو
به تیزی گلوله ی در شقیقه ی براتیگان

در زمان صید ماهی قزل آال
و وقت من

به کوتاهی فاصله ی میان دو هق- هق
آن گاه که او و تو به سکوت می رسید...

داین | یوسف یرن
روشن فکر شده ایم

از روی مجالت
و ویژه نامه های ناگهانی

و پاس داشته ایم تا نیمه های شب
خاطره ی چه گوارا  را

و در صبح دود آلود
چریک های آنارشیست می شویم

در رخت خواب خیس خود...
عدم قطعیت را

قاطعانه قبول می کنیم...
با سارتر  اگزیستانسیالیست می شویم

با نیچه  نیهلیست...
خدا را می کشیم

و هر شب به هم خداحافظ  می گوییم!
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| عیل محمدی
دریا دارد با من بازی می کند 

موج هایش را می فرستد 
به استقبال من ...

دریا دارد 
مرا بازی می دهد

درست مثل زنی که زلف هایش 
را به سمت من شلیک کرد ...

| عیل محمدی
من زنی هستم
کنار خیابان..

که دست فروشی میکنم
من دست هایم را می فروشم..

زندگی ام  را  دود
با اسپندی در فراوانی التماس...

استخوان هایم تیر می کشند
چین های صورتم ورق....

| سعید رفیعی
بعد تو هر روز 
عاشق مي شوم

فرقي نمي کند هر که باشد!
تنها

موهایي خرمایي داشته باشد و 
به من 

کم محلي کند

| سعید رفیعی
بگذار 

تنها دغدغه ي تو
رسیدن دخترت به سرویس مهد باشد

و من هنوز 
شب ها بنشینم

عبور باد 
الي موهاي خرمایي ات را 

شعر کنم

| محسن محمدی
مثال روبروی هم نشسته ایم

روی صندلی هایمان 
به بهانه ی فنجان قهوه

به هم نزدیکتر می شویم 
از هم دور می شویم 

نزدیک می شویم 
دور...

آنقدر دور که...
من به باران فکر می کنم

به نامی که برای دخترمان دوست داشتیم

و تو به ته فنجانی که محال بود 
رویاهایی به این بزرگی را در خود جا داده 

باشد
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| محسن محمدی
پدرم جنگجو نبود

اما در شروع جنگ دست داشت و در پایان 
هیچ...

حتی پایی برای فرار از آنچه نمی خواست

اوکه پیش از این هم بی شباهت به دریا 
نبود،حاال دریاتر شده

با موج هایی سنگین تر
آنقدر که 

می تواند هر شب خانه را غرق کند
در اشک های ما

| عیل محمد محمدی
بهار

دخترک سبزه روی روزگار!
-بهار جان- !

غلغله ی چشم های جوشانت
راز رودخانه ی بلند گیسوان روشنت را

به گوش دشت های دور رسانده
تا مردگان را از خواب هزارساله شان بیدار 

کند
دست شب های غارتگر 

به آستان شکوفه هایت کوتاه باد
و

عمر روزان گل های همیشه بهارت بلند
دستم به دامن دشت ها و کوههایت 

بمان با ما
 تا فردا و فرداهای گرم و آفتابی!

| عیل محمد محمدی
دل مان به تابستان ، گرم بود 

آن همه تیر پشت سرمان حواله کرد !
پاییز که دیگر جای خودش را دارد

با مهر می آید 
اما هزار رنگ

عوض می کند 
به فصل ها اعتمادی نیست!

| رضا  خان بهادر
بلندتر گفتم پریشانی 

و تو کجا بودی
که روی دست های خودم

خم به ابرو نیاوردی
من- فاصله در مشت ها بودم

بلند شو  بلند شو
روی دست ها نه
به من دست نزن
هنوز نرسیده ام
که تو پریشانی

و مو از شعر بیرون کشیده ای
تا بلند بلند پنجره ها را بنویسی

این خط که با انگشت
راه می رود میان پاهایت

راه می رود میان هوا
تا ببلعی اش
نفس نفس

بشمار
روشن شدی 

در هوای شش در شش متر مکعب
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شش بار دیگر هم
کم آوردم

تا افروختنم به چشم بیاید
نخوان تا یکی جمع کند این دست ها را

کجا بودی این وقت ظهر
جمع کن برگردیم

با منی؟
نه... این که دارد تکه هایم را جمع می کند

بلندشو  بلندشو
از گیسو جا مانده ای انگار

آن خط که با انگشت کشیده ام
گیسو بود

همین خط 
نه خط شش آن جاست

شش خط فاصله در مشت
بلندتر بگو

شش خط فاصله-
کجا؟

انگشت بزن 
این جا نه

به من دست نزن
بلند شو 

بلندتر گفتم پریشانی
بگو بگو

این که هنوز دارد تکه هایت را جمع می کند!
مواظب خط ها باشید

این خط که با انگشت کشیده ای؟
خودم کشیده ام 

کجاست؟
در آن نفس که فرو می رود

بلندتر  بلندتر
جمع کن تا بخوانی

| رضا خان بهادر
حرف اول از دهان آتش در رفته بود

زنی از پوکه های فلزی
صدای ام کلثوم در می آورد

مردها هنوز سیاه و سفید بودند 
حاال

چه قدر تاکید می کنم حاال
که لخته های سایه بر تیغ ماسیده اند

حرف دوم شبی ست در رگ  گردن
و به خدا نزدیک تر است از آن الف جا مانده

من
سند تاریخی در چهره ام رو می کنم

رنگ
همه چیز ما را دزدیده 

تحریر حرف 
در نگاه الی زخم

زبان می بندد
جادوی زن به کارگر ساده نیازمند است

حرف های دیگری هم هست
که با روزنامه پیچیده ام

بدون توجه به لهجه ی بلوند پیرامون
تو همیشه زبانت را بلند می کردی

روی زن می کشیدی
تا راه رفتن لوند عابران
تمام کلمه را کنار بزند

طوری که حرف اول
دهان اش را در دهان روزنامه  

از یاد می...می....
خواهد برد.
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| قاسم بغالین
پاتوی کفش هایم می کنی

زمستان 
دست هایت رادرجیب 

می کنم
تورابرگ می کشم

کوبایی
کوبای رقصان درساحل 

بادودی که می دود
ازکشتی های گم درمه

روزی که روزنامه می شود
غرق تمام واژه ها

مردمک ها
دختری که برایت تنگی نفس 

میگیردخدا
سرمی دردست 

بایدرگ هایم راحمام کنم
حوض های سرخ

آبی ازماهی
که دارد غرق می شود

قالبی که می بافد
نخ های گربه ای
کالف گم درسر

تام بیچاره 
بینوایانی که درآن 

تو را جان دادند
از موش کمتری
تا پاریس بگندد

درنخ نمایی انقالب ها

| قاسم بغالین
غازهای وحشی ازچشمانم

می گذرند
غروب هاقطره سرخ 

زمانند
خوشه ای ازکهکشان

دنباله دارد
تاموهای توراپرواز

میکنم
آسمان آزادپرنده ها

بازمیشودگیست
شب

تایک نوشیدنی باشی
دردهانم

آزادمثل تمام دیوارهای آزاد
بی شعاررشدکنند

دررگ شهر

| سینا شکیبا
هر پیش مرگه ای که می میرد 

خون تازه ای است 
در رگ های کردستان 

من اگر بمیرم 
شعری می شوم 

از روژهه الت تا روژآوا 
از باکور تا باشور 
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| بهاره نوروزی سده
از اسمان 

ماه را می اورم
می گذارم 

درست روبه روی تو
و بارانی که روزهاست

روی بام خانه ام می بارد
ادامه می دهم

درکوچه پس کوچه های همین شهر 
همین شهر

که پیشانی من روی زمین کشیده شد 
همین شهر 

که مرا ،سنگسار کرد 
استغفراهلل

با صدای بلند 
بخوانید 

قسم به پرنده ای 
که نفس های بریده اش 

هوای قفس را الوده نکرد 
من 

نه پای کالغی نشسته ام 
نه به گنجشکی چشم داشته ام

پاییز من 
بی دلیل زیباست 

ماه را که اورده ام 
می گذارم 

درست روبه روی خودم 
موهایش را شانه می زنم

می بافم
می بافم 

ارزوهایم را
چتر ها 

و غمگینی خیابان هارا 

می دوم 
من می دوم
ماه می دود 

و گنجشک ها به مردن فکر می کنند

| ابراهمی محیب
به هر رج آجر

چگونه قد کشیدم 
این سال ها

میان دیوارهایی 
که از چهار سو باال می آمد

دست های دبستانم سرخ میشد 
از شالق

و کتابها قل میخورد میان گل و الی

فقدان تو 
در گودی گلویم حلقه می زد

 در مفصل هر عید
سال به سویی می چرخید

و تقویم
ورق میخورد 
در چین چهره

هر صبح که بیدار می شوم
وقتی غیاب تو می پیچد 

به کوره راههای  سرگردان
دیگر به قلبی فکر نمی کنم 
که خارج از تن ات می تپد

و چشمی
که خارج از حدقه ات تماشا می کند

و دستی
که خارج از اندامت
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لمس می کند
و لبی 

که خارج از چهره ات 
می بوسد

جهان من 
هنوز فقدان تو است

که تاول میزند
کف دست هایم

| ابراهمی محیب
در یاخته های اولیه

شکل سیالی از تفرق بود

چشمهایش از اقلیدس می آمد
با مژگان موّرب

در هندسه ی دستها و کمرگاه
ابعاد مثلثاتی سینه اش 

در متغییر امواج شناور بود

میل منتظم از ُگل می آمد زرد
و با پاهای زنبور در اضالع کندو

تکثیر می شد

عشق از شهد می آمد 
با گیسوی نخل

و می افروخت در هجای لبهاش

با ساق های بلوط ایستاد 
بر شانه ی رود

سایه اش ابر بود

و از ورید
باران جام می آمد 

بر سنگ..

| محمدعیل گله بچه
شاعر

در دفترهای تو
شعر می / نمی خوانم

نگاه می کنم
که چطور شانه می زنند

پرهای یکدیگر را
کلمات قدرشناس

که چطور زیر بال های تو
گرم می شوند

هوای شعر که می زند به تنهایی
خودکار آبستن آزادی ست

و زیبایی
چیزی نیست
جز کبوتری

که دوباره به سوی تو برگردد
پیش از تو

مردهای زیادی را دیده ام
با کبوترخانه های نذری در زیر بغل

کلماتی
که آویخته اند به دیوارهای قفس

به هوس
پیش از تو

شاعرهای زیادی را دیده ام
که هیچکس نبوده اند

جز مردانی که مرده اند
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| محمدعیل گله بچه
مردن

ممکن است بارها اتفاق بیفتد
اگر انگشت ات را

در جاالمپی بچرخانی
یک بار اتفاق می افتد

اگر از صخره سقوط کنی
یک بار اتفاق می افتد

اگر قلب ات
در زمین بازی بایستد
یک بار اتفاق می افتد

اما
اگر عاشق شده باشی

به اندازه ی کسانی که از دست داده ای
یک بار یک بار اتفاق می افتد

در کافه اتفاق می افتد
در یک شب بارانی اتفاق می افتد
در نخستین صفحه ی یک کتاب

اتفاق می افتد
در عکس های قدیمی

و پشت چراغ قرمز
آنقدر اتفاق می افتد

که می ترسی
و الی جزوه ی ادبیات فارسی را

*بعضی روزها پدر ندارند*

| مزدک پنجه ای
من دارم

دری که دستگیره دارد
من دالم

دلی که الف ندارد
یعنی داشت

رفت که بیاید
مثل خواب ام که می آید
خواست سرش را بگذارد

روی پر
پرید

آسوده شد
و این ارتباطی به دال ندارد
پر می تواند پر باشد از دال

این ربطی به جامعه ندارد
که می جوید پِئْرهای خود را

یکی ندارد
یکی اما دوست دارد
روی تخته سیاه باشد

پ د ر
یکی می گوید

ما در هر صورت
کسی هست که پشت این

در به دری همیشه به ایستد
دلهره را بغض کند

بگوید
گاهی پدر ما در

در آمد از بس که
نان داشت زندگی!
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*پِئر در گیلکی به معنای پدر است.

| مزدک پنجه ای
آمده بودم با تو سخن بگویم

آن قدر به صحبت با دیگران شدی 
که سهم من تنها نگاه بود به جاده

آمده بودم با تو باشم
گویی هزار سایه مرا تعقیب می کنند

از تو هیچ نخواستم جز هیچ که به من ندادی 
لحظه هایی تکرار ناشدنی است که دوست 

شان دارم 
نام آن لحظه ها را شاید بشود گذاشت 

دلتنگی
آری دلتنگم

چشم می دوزم به امتداد سیاهی ها
اندکی شام می خوریم 

لبخند می زنم
سکوت می کنی

گاهی صحبت از کار است 
گاهی صحبت ِ کار 

گاهی کار  
و مجددا از هر جا که آمده بودیم به همان جا 

باز می گردیم
تو،دوباره به تخت خود

من،دوباره به تخت خود

برق ها را خاموش می کند مادر
لحاف را رویم می کشد 

قهر می کنم با اتاق
به سمت دیوار  بر می گردم

چشم هایم را می بندم
و به خود دلداری می دهم 

تو،تنها نیستی
تو،تنها نیستی.

| سودابه زنگنه
 جاده گذشته 

باز گشته ام 
تاخودم را باخودم ببرم 

می دانم دیگر باز نمی گردم

در همان کوچه
زیر پلک پنجره

عاشقان را می شمارم 
نکند کم شده باشند

مردمان بدون سایه
همدیگر را 

در آغوش نگرفته رهامی کنند

من چراغهای خاموش کوچه را شمرده ام
هربار عشقی می میرد

هربار صدای پایی کم می شود
کوچه ای که.......

 در بن بست به وداع می رسد

باز گشته ام 
پیش روی چشم های کوچه

قلبم می تپد 
 زندگی را می شنوم 

باز در تبعید گاه اتاق
جبر جرم زمانه ام

در گهواره ام
لبخند کودکانه ام را می چینم 

سکوتم جیغ می کشد 
الل می شوم 
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خ باد رس
 | الهه صادقاین

ُهــرم  و  خــورد  مــی  تــاب  ســیمانی   هــای   خانــه  میــان  کشــان  زوزه  بــاد، 
زد. مــی  میــدان  دور  ی  ســوخته  آفتــاب  هــای  آدم  صــورت  تــوی  را  دریــا 
مــی  زار  مامــا  و  بابــازار  همیشــه  کــه  آنجــا  رفــت.  مجلــس  ســر  عبــاس  زائــر   
نشــینند. زبیــده  بــه اســما نــگاه کــرد کــه چشــم هایــش دو دو مــی زد و  بــه نعــره 
بــود. مانــده  مــات  بودنــدش،  بســته  ُکنــار  درخــت  بــه  طنــاب،  بــا  کــه  بُــز  هــای 
ــودش  ــردان دور خ ــر گ ــاب و س ــی ت ــز ب ُ ــم، ب ــه ه ــید ب ــا را کش ــو ه ــه ی چاق ــدو لب عب
ــوون.  ــی حی ــار س ــه آب بی ــه پیال ــت:  ی ــده گف ــه زبی ــرد ب ــدو رو ک ــورد. عب ــی خ ــاب م ت
بخــور.  بســته،  زبــون  بخــور  گفــت:   حیــوان  دهــان  دم  گرفــت  را  آب   
چشــم هــای حیــوان ماســیده بــود بــه عبــدو کــه آب از گلویــش ســر خــورد و رفــت پاییــن .
بودنــد  کــرده  فــرو  را  هایشــان  ســر  بــود،  قالــی  و  قیــل  هــا   زن  میــان 
واهلل  پریــد    دهانــش  از  شــان  یکــی  کردنــد.  مــی  پچــه  پــچ  و  هــم  تــوی 
پریــد. میانشــان  زبیــده  کــه  بــود  نشــده  تمــام  حرفــش  هنــوز    ... خــودم 

: دهنت بدوز. اینجا اسم خدا نباید به لب بیاد. می خوای زار زیر نشه؟ حّدت بمونه پا بابا 
زار. 

ــا دور  ــه دور ت ــای برهن ــا پ ــم،  ب ــالم،صٌم بک ــی س ــد، ب ــی آمدن ــته م ــته دس ــوا دس ــل ه اه
مجلــس مــی نشســتند . عبــدو حواســش بــود هــر کــه مــی آیــد کجــا مــی نشــیند، پــی بنــدش 
ــادا  ــرد، مب ــتش بگی ــتکان را از دس ــورده، اس ــورده، نخ ــای را خ ــرد و چ ــای بب ــش چ برای
معطــل شــود و بخواهــد اســتکان را روی زمیــن بگــذارد. صــدای زائــر عبــاس هنــوز تــوی 
گوشــش بــود:  دیگــه ســفارش نکنــم، تــو ایــن مجلــس، نبایــد اســتکان روی زمیــن بمونــه. 

ــره  ــر جزی ــاالی س ــود و ب ــده ب ــرون آم ــا بی ــازه  از الی  ابره ــد از دو روز، ت ــید بع خورش
پهــن شــده بــود. عبــدو ماهــی را انداخــت روی تختــه، چاقــو را روی فلــس هایــش 
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کشــید. فلــس هــا دســته دســته کنــده مــی شــد. دهــان ماهــی بــاز بــود و چشــم هایــش 
تــوی حدقــه خشــک شــده بــود. عبــدو تیــزی چاقــو را تــوی شــکم ماهــی فــرو بــرد، 
دل و روده اش ریخــت میــان تختــه ی خــون آلــود. بــوی زهــم ماهــی بلنــد شــد . عبــدو 
رو بــه مشــتری هــا گفــت:  صیــد همیــن دو روزه، تــازه از دریــا اومــدم. تــازه اســت. 
پســر همســایه نفــس نفــس زنان پریــد میان دو تا مشــتری و بریده بریده گفت:  خالو! اســما، اســما 
ــول  ــتری و پ ــت مش ــتیک و داد دس ــوی پالس ــت ت ــی را ریخ ــای ماه ــه ه ــدی تک ــدو جل  عب
هــا را چپانــد تــوی جیــب دشداشــه اش و رو بــه پســر بچــه گفــت:  ایــن کارهــا بــرای چیتــه؟ 
گفــت  زبیــده  ســرش.  بــه  زده  اســما  گفــت:   و  کشــید  دل  تــه  از  نفســی  پســر 
افتــاد. آلــود  خــون  ی  تختــه  روی  عبــدو  دســت  از  چاقــو  خونــه   بیــا  جلــدی 
در را کــه بــاز کــرد، اســما را روی ســکوی کنــار نخــل نشــانده بودند. زبیــده می خواســت چیزی 
را بــه زور، بــه خــوردش بدهــد، چشــمش بــه عبــدو کــه افتــاد انگارداغــش تــازه شــده باشــد، بــه 
صــورت آفتــاب ســوخته اش خنجــه کشــید و گفــت:   کجایــی مــرد؟ دو روزه ناخــوش احوالــه. 
خــاک  هــای  دســت  و  اســما  جلــوی  زد  زانــو  کوبیــد،  ســر  بــه  را  دســتش  دو  عبــدو 
آلــودش را روی ریــش جــو گندمــی اش گذاشــت . اویــس گوشــه حیــاط ایســاده بــود 
و آتشــدان را مــی چرخانــد، زغــال هــا شــده بودنــد یــک گل آتــش و مــی چرخیدنــد .
گذاشــت  را  آتشــدان  اویــس  لرزیــد.  آتشــدان  بــه  افتــاد  کــه  نگاهــش  اســما 
داد.  اســما  ســمت  را  دودش  و  زد  پــک  و  پایــش  نشســت  و  قلیــان  روی 

گفت:  چیزیش نیست باکیتون نباشه، این احوالش به ز منه.  
زبیده گفت:  احوالش به ز توه ؟ بلند شو بلند شو برو پی سلیم نگی چه بالیی سرمون اومده 

پس می افته . 
هــه!   ! افتــه  مــی  پــس    : گفــت  دود  بــا  و  زد  قلیــان  بــه  محکمــی  پــک  اویــس 

عبدو با گوشه ی چشم نگاهی به اویس انداخت و گفت:  بلند شو تن لش، برو پی کاکات.  
زبیده گفت:  بگیرش عبدو حاالست که دوباره ِپل بخوره این میون. 
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در  غــرق  اســما  چرخانــد،  کــه  را  ســرش  عبــدو   
ایــن  بــه  را  خــودش  و  بــود  حیــاط  کــف  خــاک 
. کشــید  مــی  نعــره  و  غلتانــد  مــی  ســو  آن  و  ســو 

بســت  اســما  ســر  دور  دســتمال  یــک  زبیــده  شــب، 
تــوی  اســما  گاهــی  از  هــر   . خوابانــدش  جــا  تــوی  و 
جســت.  مــی  جــا  از  و  کــرد  مــی  ای  نالــه  خــواب  
گذاشــت. عبــدو  جلــوی  را  نلعبکــی  و  اســتکان  زبیــده 

 گفــت:  بــه گمونــم بــاد افتــاده بــه ســرش. بــه اهــل هــوا گرفتار 
ــی رحــم و  ــد، ب ــان دارن ــد، مهرب ــل آدمیانن ــام مث ــاد ه شــده.  ب
مــروت دارنــد، کافــر دارنــد، مســلمان دارنــد. یــه بــی مروتــش 
ــش.  ــیده به ــداره زورش رس ــون ن ــت زب ــاده. نیس ــن افت ــه ای ب
بابــا زار گفتــه بایــد ســیش مراســم بگیریــم. بــاد کــه از ســرش 
بیــرون بــره خــوب می شــه، صحــت و ســالمت مثــل روز اول . 

هایــش  انگشــت  بــا  کشــید  هــورت  را  چایــی  عبــدو 
ــاد .  ــی ی ــه م ــنبه ک ــن چهارش ــب همی ــت:   ش ــمرد و گف ش

کشــید  ســرک  بــاد،  ســوز  زد  هــم  بــه  را  در  اویــس   
زد.  پــر  لــب  اســما  روی  از  َشــمد  اتــاق،  تــوی 
شــب هفتــم بــود، بــه هــر جــان کندنــی شــد تــوی اتــاق 
زد،  قفــل   را   در  ریــزان  اشــک  زبیــده  داشــتند.  نگهــش 
اســما نعــره مــی کشــید و خــودش را بــه درو دیــوار مــی 
صــدای  کشــید.   مــی  چنــگ  موهایــش  بــه  و  کوبیــد 
ســلیم. ســرش  پشــت  و  بــود  عبــدو  آمــد  در  شــدن  بــاز 

سلیم گفت:  نون خورده؟ 
زبیده گفت:  نه 

 عبــدو برخاســت و قفــل را بازکــرد و پیالــه ی نــان و ماهــی را 
گذاشــت جلوی تن بی جان اســما و آهی کشید و سر تکان داد.
سلیم کمک عبدو دست های اسما را  گرفت. اسما خودش را 

پس کشید. 
سلیم گفت:  چرا خوف می کنی کاریت نداریم. 

عبــدو لقمــه نــان و ماهــی را تــوی دهــان اســما گذاشــت، 
ــاد  ــای ب ــته موه ــته دس ــرد. دس ــاز ک ــتانش را ب آرام آرام انگش
ســرخ کنــده شــده از الی انگشــتان اســما پاییــن ریخــت. 
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ســلیم همانطــور کــه موهــای ژولیــده اســما را  نــوازش 
مــی کــرد گفــت:  خــوب کــه شــدی، یــک جفــت ُجوتــی 
ــی  ــم س ــدار را ه ــی گل ــن لیس ــرم. ای ــی خ ــیت م ــنگ س قش
تــو خریــدم بیــا بکــش بــه ســرت ببیــن چــه قشــنگ شــدی . 
یــادت  روغــن  عبــدو!  زد:   داد  ایــوان  تــوی  از  زبیــده 
ــاش.  ــه دســت و پ ــم ب ــد بمالی ــه امشــو بای ــا زار گفت ــره، باب ن
عبــدو کاســه روغــن را از روی طاقچــه برداشــت، زبیــده 
بــود   نشســته  و  بــود  گرفتــه  را  ســرش  اتــاق  در  پشــت 
ــم نشســت بغلــش . ــود، این ــی زبونیــش کــم ب گفــت:  درد ب
 اویــس تکیــه داده بــود بــه دیــوار حیــاط و چاقــو و ســر چوب 
بلنــدی را بــا چاقــو تیــز مــی کــرد. رو بــه زبیده گفت:  مراســم 
کــه بگیــری خوب می شــه. حــاال چنــد روز نباید زن و ســگ 
ببینــه، اجنــه کــه از ســرش پریــد ســالم مــی شــه، غصــه نخور. 
زبیــده  آمــد،  هــا  ســگ  ی  زوزه  صــدای  دور  از   
و  کشــید  اویــس  دســت  از  را  چــوب  شــد،  بلنــد 
بــر  و  دور  آن  هــا  ســگ  بــود  ترســیده  در  دم  ایســتاد 
کمــک؟  بیــام  کاکا  زد:   داد  اویــس  شــود.  پیدایشــان 
 اســما نعــره کشــید و زد زیــر پیاله روغن.ســلیم  ســمت اویس 
چرخیــد، نیــش خنــد اویــس گوشــه ی لبــش خشــکید .
زار  بابــا  گفــت:   داد.  زبیــده  دســت  را  ریســمان  عبــدو 
مــی گــه ایــن رشــمونو ببنــد بــه دور شســت پاهــاش.  
مجمــر،  میــان  زغــال  روی  ریخــت  را  اســفند  و 
ظــرف  و  گوشــت  و  هــا  ُکنــار  و  خرماهــا  کنــار 
کشــید. نفیــر  بــز  جــان  بــی  پیکــر  ســمت  دود  خــون. 
عبــدو پــول هــا را از تــوی جیــب دشداشــه اش بیــرون 
بــازوی اســما کــه  چشــم  بــه  نــخ بســت  بــا  کشــید و 
هــاش بــه جایــی ماســیده بــود. عبــدو زیــر لــب چیــزی 
خوانــد و رو بــه آســمان فــوت کــرد و نــخ را گــره زد.
بابــا زار اشــاره کــرد. خیزرانــی، چــوب خیــزران را برداشــت 
و رفــت ســمت در خانــه هــای ســیمانی و بــا خیــزران بــه درها 
ــوا، روی  ــل ه ــی از اه ــزن.  یک ــت:  ب ــا زار گف ــد. باب کوبی
مُدندوکوبیــد، صــدای طبــل هــا بلنــد شــد. بابــا زار چرخیــد 
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ــدرک ریخــت وســط مجمــر،  ــک مشــت ُکن ــان جمــع و ی می
روی زغــال هــا، دود رقصــان تــاب  خــورد و بــاال  رفــت.

زبیــده روغــن ماهــی را ریخــت روی انگتــش و بــه بینــی اســما 
ــگ  ــوی س ــار م ــک ت ــتاد، ی ــش ایس ــر آت ــا زار س ــید . باب کش
را روی آتــش گرفــت، مــو دود شــد رفــت هــوا، انــگار 
ــما  ــر اس ــدار را آورد وروی س ــی گل ــده لیس ــوده. زبی ــال نب اص
کشــید. بابــا زار خیــزران را گرفــت، دورتــا دور اســما چرخیــد 
و زد بــه تنــش و رو بــه موجــودی ماورایــی گفــت:   بیــا 
ــا  ــو نیســت. نفریــن شــده، بی ــن مرکــب ت ــدر، ای ــی پ ــرون، ب بی
ــدن اســما. ــی نشســت روی ب ــزران م ــه هــای خی ــرون.  ضرب بی

ــه  ــا زار ضرب ــوردن، باب ــاب خ ــه ت ــرد ب ــروع ک ــما ش ــدن اس ب
مــی زد، اهــل هــوا مــی کوبیدنــد روی طبــل هــا، اســما 
زد. مــی  نعــره  و  خــورد  مــی  تــاب  خــورد،  مــی  تــاب 

اهــل هــوا، دورتــا دور اســما حلقــه زده بودنــد و هلهلــه 
مــی کردند.ابــر هــا کــم کــم  روی خورشــید را گرفتنــد.

ــوی  ــما ت ــی زد. اس ــرق م ــاعقه ب ــید و س ــی کش ــره م ــد، نع رع
اتــاق نشســته بــود و گل هــای روی پارچــه را بــا نــخ و ســوزن 
نقــش مــی زد و چیــزی زمزمــه مــی کــرد. بــاد در هــای 
ــاق  ــوی ات ــس ت ــیاه اوی ــایه ی س ــم، س ــه ه ــد ب ــی را کوبی چوب
ــی  ــاب م ــار ت ــاد، گل هــای رنگــی ســیاه شــد. درخــت ُکن افت
ــما و  ــمت اس ــت س ــت. رف ــت بس ــس در را از پش ــورد. اوی خ
دســت کشــید روی تنــش، اخــم هــای اســما رفــت تــوی هــم 
ــار  ــورش آورد. درخــت ُکن ــاد ی ــار کشــید. ب و خــودش را کن
لرزیــد. اســما نعــره کشــید. اویــس دســت گذاشــت روی 
دهــان اســما. ُکنارهــا دســته دســته ریخــت روی خــاک.

اویس گفت:  دیگه آخرای مراسمه   
مــوج مــی زد به دماغــه قایق و آب از لبه اش، لــب پرمی خورد. 
ســلیم، تــور خالــی را از آب بــاال کشــید. زیــر چشــم، اویــس  را 
دیــد می زد که نشســته بــود روی لبه ی قایــق و کبریت را آتش 
مــی زد. اویــس گفــت:  خبــری از موی نیســت، آســمونو ببین  .

سلیم تور را پرت کرد میان قایق. رو به اویس گفت:  تو می 
گی چش شده؟  
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اویس پک زد به سیگار و گفت:  کی ؟  
ــم چــش شــده؟  ــار شــد.  چــه مــی دون ــر دود، ت صورتــش زی
ــاف  ــاد ص ــا ب ــد ی ــرخه الب ــاد س ــرده، ب ــه ک ــش لون ــو تن زار ت
یــا بــاد مشــایخ، چــه مــی دونــم؟ بابــا زار بــه ز مــو مــی دونــه. 
 سلیم نشست کف قایق،  نه ؛ نقل این چیزها نیست، نقل چیز 

دیگه ای یه. 
 اویــس ســیگار نصفه را انداخــت کف قایق گفــت:  نقل چیه؟ 

 سلیم گفت:  خودت می دونی بی شرف. 
 خیز برداشت سمت اویس و یقه اش را گرفت. ابرها سریدند 

توی هم، رگبار شروع شد. 
بابازار خیزران را کوبید به تن اسما  بیرون بیا، اینجا ملک 

تونیست.  
ــاب مــی خــورد و  ــوی مشــت هــای ســلیم  ت یقــه ی اویــس ت
قایــق لمبــر برمــی داشــت. ســلیم ُگــر گرفته بــود گفــت:  چطور 
ــو، چطــور دلــت اومــد؟  ــون بســته ی الل دلــت اومــد؟ اون زب
 اویــس همانطــور کــه گلــوی ســلیم را فشــار مــی داد گفــت:  
از چــی حــرف مــی زنــی؟ ُخــل شــدی؟ بــاد افتــاده تــو ســر تو. 
درد  اویــس،  صــورت  تــوی  کوبیــد  مشــت  بــا  ســلیم   
خــون   . کشــید  تیــر  مغــزش  تــوی  تــا  اویــس  چشــم  از 
 . چکیــد  مــی  قایــق  کــف  اویــس  صــورت  و  چشــم  از 
از  جانــی  بــی  دود  غلتیدنــد.  مــی  قایــق  کــف  بــرادر  دو 
. برخاســت  ســیاه  بــه ســمت آســمان  لــه شــده   ســیگار 
زبیده کاسه ی خون را دم دهان اسما گرفت. عبدو به زور دهان 
زبیــده را بــاز کــرد، بابــا زار گفت:  بــده بخوره ، بخــور، بخور. 
ــود  ــون آل ــف خ ــش ک ــود از دهان ــاده ب ــه افت ــه رعش ــما ب اس
طبــل  بــرد،  بــاال  را  دســتش  بابــازار  آمــد.  مــی  بیــرون 
هــا آرام گرفتنــد. اســما سســت و بــی حــال میــان حلقــه 
افتــاد.  بابــا زار، یــک خرمــا دهانــش گذاشــت  و گفــت:

  به خیر گذشت، باد بود، باد سرخ .
ــود .  ــه آســمان کــه ســرخ ســرخ شــده ب ــگاه کــرد ب ــدو ن  عب
ــف  ــان ک ــی ج ــد ب ــد روی جس ــی چکی ــاران م ــای ب ــره ه قط
قایــق. دورتــا دور اهــل هــوا، غــرق در بــادی ســرخ بــود.
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ی های مسی براق  کرت
| ویِجی ِسَشدری

 Vijay Seshadri

Imaginary Number
 Vijay Seshadri

 The mountain that remains when the universe is
destroyed
is not big and is not small.
Big and small are

comparative categories, and to what
 could the mountain that remains when the universe is
 destroyed
be compared

Consciousness observes and is appeased.
The soul scrambles across the screes.
The soul,

like the square root of minus,
is an impossibility that has its uses.
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| عدد خیالی
ویِجی ِسَشدری

کوهی که می ماند وقتی جهان نابود می شود
بزرگ نیست و کوچک نیست.

بزرگ و کوچک

مقوله های قیاسی اند،
و با چه می توان قیاس کرد

کوهی را که می ماند وقتی جهان نابود می شود؟

آگاهی می نگرد و آرام می گیرد.
روح بر سنگریزه ها می خزد

روح،

مثل ریشه ی دوِم منفِی یک
غیِر ممکنی است که کاربردهای خودش را دارد.
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درباره شاعر:
ویجــی سشــدری در ســال 1954 در بنگلــور هنــد بــه دنیــا آمــد و در پنــج ســالگی بــه آمریــکا 
رفــت. او در شــهر کلمبــوس ایالــت اوهایــو، جایــی کــه پــدرش در دانشــگاه تدریــس می کــرد، 
ــوق لیســانس  ــد، ف ــورک زندگــی می کن ــن نیوی ــون در بروکلی ــزرگ شــد. سشــدری کــه اکن ب
هنرهــای زیبــا از دانشــگاه کلمبیــا دارد، و اســتاد شــعر و نوشــته های غیــر داســتانی اســت.

ــن  ــی از معتبرتری ــزر، یک ــزه پولیت ــده جای ــال 2014 برن ــش )2013( در س ــعر 3 بخ ــه ش مجموع
جوایــز ادبــی دنیــا شــد. هیــات داوران پولیتــزر ایــن کتــاب را  مجموعــه ای از شــعرهای 
قدرتمنــد  خواندنــد  کــه آگاهــی انســانی را از تولــد تــا زوال بــا لحنــی کــه متناوبــاً طنزآمیــز و 
جــدی، مهربــان و ســنگ دل اســت، روایــت می کنــد.  مجموعه هــای دشــت بلنــد )2004، برنــده 
جایــزه جیمــز لفلیــن( و پادشــاهی وحشــی )1996( نیــز از او منتشــر شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، 
ــز چــاپ شــده اند. ــری همچــون نیویورکــر نی شــعرها، نوشــته ها و نقدهــای او در مجــالت معتب

درباره ترجمه:
و  نابــودی  درون مایــه ی  همچنیــن  و  و  کــوه   همچــون  عــدد   کلماتــی  بــر  تمرکــز 
ســرگردانی در ایــن شــعر، یــادآور  کتــاب اعــداد ، چهارمیــن کتــاب تــورات در عهــد 
قدیــم اســت. در ایــن کتــاب، ســرگردانی قــوم بنی اســرائیل بعــد از خــروج از صحــرای 
ســینا و قبــل از ســاکن شــدن در کنعــان روایــت می شــود. بنی اســرائیل در ایــن کتــاب 
شــده اند. تصویــر  حمایت گرشــان  خــدای  مقابــل  در  عصیان گــر  و  بی ایمــان  مردمــی 

ــن کــه جــذِر  ــدارم، جــز ای ــی ن ــد شــناخت کامل ــاره مســائل ریاضــی کــه در شــعر آمده ان درب
ــرد  ــخص مف ــر اول ش ــان ضمی ــه هم ــد، ک ــان می دهن ــان )i( نش ــا آرگوم ــک را ب ــِی ی دوِم منف
ــا )i( و )-i( نشــان داده  ــک، دو جــذر دوم دارد کــه ب ــی ی ــان انگلیســی اســت. عــدد منف در زب
ــد.  ــِی خیالی ان ــه معن ــا imaginary، ب ــی ی ــداد، غیرواقع ــن اع ــر دوی ای ــه ه ــود، و البت می ش
می توانیــد حــدس بزنیــد شــاعر بــا ایــن مفاهیــم )مــن( و )-مــن( دارد چــکار می کنــد!

ریاضــی  و  مذهبــی  زبــان  بیــن  زبــان شــعر  انــد  باعــث شــده  هــا  اشــاره  ولــی همیــن   
بــه  رو  شــعر،  آگنوســتیک  لحــن  خاطــر  بــه  کــه  نوســانی  باشــد؛  نوســان  در  وار 
اســت.  گرفتــه  شــکل  تفســیر  ایــن  پایــه  بــر  شــعر  ترجمــه  رود.  مــی  هــم  طنــز 
 

کارگاه 

Survivor
 Vijay Seshadri

We hold it against you that you survived.
People better than you are dead ,
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but you still punch the clock.
Your body has wizened but has not bled

its substance out on the killing floor
or flatlined in intensive care
or vanished after school
or stepped off the ledge in despair.

Of all those you started with,
only you are still around
 only you have not been listed with
the defeated and the drowned.

So how could you ever win our respect?
you, who had the sense to duck,
you, with your strength almost intact
and all your good luck.

| نجات یافته
ویجی سشدری

سرزنش ات می کنیم که جان به در بردی.
آدم های بهتر از تو هم مرده اند،

ولی تو هنوز سِر وقت می آیی و کارت می زنی.
بدن ات پالسیده، اما هنوز اجزایش

فرو نریخته بر کف کشتارگاه
یا صاف نشده در آی سی یو

یا ناپدید نشده بعد از مدرسه
یا از لبه ی پنجره پرت نشده در ناامیدی

از بین تمام آنها که با هم شروع کردید
تنها تویی که باقی مانده ای

تنها تویی که هنوز جا نگرفته ای
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در لیست مغلوبان و مغروقان.

پس مگر اصال می شود احترام مان را جلب کنی؟
تو، که فهمیدی باید سرت را بدزدی

تو، که توان ات دست نخورده مانده
تو و این همه خوش شانسی ات.

درباره شاعر:
این دومین شعر از کتاب دشت بلند )2004( گرفته شده که برنده جایزه جیمز لفلین شده 

است.
ویجــی سشــدری در ســال 1954 در بنگلــور هنــد به دنیا آمد و در پنج ســالگی بــه آمریکا رفت. 
او اکنــون در بروکلیــن نیویــورک زندگــی می کنــد، و اســتاد شــعر و نوشــته های غیــر داســتانی 
اســت. او در ســال 2014 برنده جایزه پولیتزر به خاطر مجموعه شــعرش، 3 بخش )2013( شــد. 

درباره ترجمه:
ــی  ــای خیل ــرده گوی ــاب ک ــعرش انتخ ــرای ش ــیک را ب ــرم کالس ــک ف ــدری ی ــه سش ــن ک ای
چیزهاســت. ایــن شــعر در چهــار بنــِد چهارســطری بــه ســبک Ballad نوشــته شــده، یعنی فرم 
شــعرهای فولکلوریــک روایــی، با ترتیب قوافی معین )ســطر اول و ســوم، و ســطر دوم و چهارم 
هم قافیه انــد(. سشــدری می خواهــد بــر روایــی و جمعــی بــودن شــعر تاکیــد کنــد، که تاثیــر طنز 
ســیاه شــعر را دوچنــدان می کنــد. البته در این شــعر قافیه های کالســیک کامل رعایت نشــده اند.

ــود دارد،  ــعر وج ــت ش ــا وضعی ــعر ب ــر ش ــه و پرخاش گ ــن طلب کاران ــن لح ــه بی ــادی ک تض
ــن کــه مخاطب شــان  ــدگان( از ای ــا گوین ــده )ی ــز می دهــد. گوین ــی طنزآمی ــه کل شــعر حالت ب
ــه  ــر، ب ــد آخ ــال در بن ــعر، مث ــای ش ــان در جای ج ــاکی اند، و لحن ش ــداده ش ــن ن ــردن ت ــه م ب
طعنــه و اســتهزایی آمیختــه بــا تنفــر ســوق می کنــد. خالصــه وضعیــت عجیبــی اســت نازنیــن!

ایــن لحــن چندگانــه شــعر، بزرگ تریــن مســاله در ترجمــه بــود. اضافــه بــر ایــن، از اصطالحات 
و کنایــات روزمــره ی زیــادی هــم اســتفاده شــده، کــه معادلــی در فارســی ندارنــد؛ مثــل همــان 
ســطر اول، کــه می شــود ایــن طــور تحت اللفظــی ترجمــه کــرد:  مــا ایــن مســاله را کــه جــان 
ــم.   ــرت می کوبی ــر س ــک ب ــل پت ــا مث ــم، ی ــت می آوری ــه روی ــه ب ــرده ای همیش ــه در ب ــالم ب س
اصطــالح punch the clock هــم اشــاره بــه سیســتم قدیمــی حضــور و غیــاب کارگــران 
در کارخانــه دارد، کــه کارتــی را ســِر ســاعت پانــچ می کردنــد. اصطــالح  کارت زدن  
 ICU کــه نــام کامل تــر intensive care .در فارســی تقریبــا همیــن معنــی را دارد
اســت را هــم نخواســتم بــه  بخــش مراقبت هــای ویــژه  ترجمــه کنــم. زمخــت می شــد. 
بــا توجــه بــه لحــن شــعر، خواســتم بــه جــای you در بنــد آخــر، معــادل  تویــی  را بگــذارم؛ 
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مثــال:  تویــی کــه فهمیــدی بایــد ســرت را بــدزدی . یــا می شــد 
لحــن طعنه آمیــز را بیشــتر رو کــرد، و گذاشــت:  همیــن تــو، که 
فهمیــدی ... . یــا می شــد در فــرم شــعر دســت بــرد و بعــد از  تو  
بــه ســطر بعــد رفــت:  تــو / کــه فهمیــدی ...  ولی ســرآخر همین 
معــادل را کــه نزدیک تــر بــه شــعر اصلــی اســت انتخــاب کردم.
 

کارگاه 

Bright Copper Kettles
 Vijay Seshadri

 Dead friends coming back to life, dead ,
family
 speaking languages living and dead,
their minds retentive
 their five senses intact, their footprints
like a butterfly’s
 mercy shining from their comprehensive
—faces
this is one of my favorite things.
 I like it so much I sleep all the time.
 Moon by day and sun by night find me
dispersed
deep in the dreams where they appear.

 In fields of goldenrod, in the city of five
pyramids
 before the empress with the melting
 face, under
 the towering plane tree, they just show
up
 It’s all right,  they seem to say.  It 
 always was
They are diffident and polite
)?Who knew the dead were so polite(
 They don’t want to scare me; their
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heads don’t spin like weather vanes
They don’t want to steal my body
and possess the earth and wreak vengeance.
They’re dead, you understand, they don’t exist. And, besides,

 why would they care? They’re subatomic, horizontal. Think
about it
 One of them shyly offers me a pencil.
The eyes under the eyelids dart faster and faster.

 Through the intercom of the house where for so long there
was no music
the right Reverend Al Green is singing,
 I could never see tomorrow .
 I was never told about the sorrow.

| کتری های میس براق
ویجی سشدری

به زندگی برمی گردند دوستان مرده، خانواده ی مرده، 
و به زبان های زنده و مرده حرف می زنند، با حافظه ی قوی،

پنج حس شان دست نخورده، جای پاهاشان شبیه پروانه ها،
و رحمت از چهره های فهیم شان می تابد-

این یکی از عالقه مندی هایم است.
آن قدر دوست دارم این را که مدام می خوابم.

ماهِ روز و خورشیِد شب برمی آیند بر من
وقتی پراکنده شده ام در اعماق رویاهام.

در دشت گل های زرین، در شهر اهرام پنجگانه،
پیش ملکه ی چهره افروخته، زیر درخت بلند در دشت، 

آنها ظاهر می شوند.
انگار می گویند:  همه چیز خوب است. همیشه بوده. 

متفاوت اند و مودب. 
)چه کسی می دانست مرده ها این قدر مودب اند؟(

نمی خواهند مرا بترسانند؛ سرهاشان مثل بادنما نمی چرخد.
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نمی خواهند بدن ام را بدزدند
و خاک را از آن خود، و انتقام جویی کنند.

آنها مرده اند، می فهمی، وجود ندارند. و عالوه بر این،
برایشان چه اهمیتی دارد؟ آنها فرو-اتمی و افقی اند. تصور کن!

یکی شان مدادی به طرف ام می گیرد.
چشم ها زیر پلک تندتر و تندتر می چرخند.

در آیفوِن خانه که مدت ها بدون موسیقی بود
جناب اَل گریِن بزرگ آواز می خواند:

 نمی توانستم فردا را ببینم.
کسی از غصه ها چیزی نگفته بود. 

درباره ترجمه:
این شعر از کتاب شعر )2010( ویجی سشدری، شاعر هندی-آمریکایی و برنده پولیتزر سال 

2014 گرفته شده است. 
 their footprints like a به ذکر چند نکته کوتاه اکتفا می کنم: در ترجمه عبارت

butterfly’s کمی دست بردم. آن ‘W که به کلمه پروانه در آخر سطر چسبیده، در اصل 
چنین ترجمه ای می طلبد:  جای پاهاشان شبیه جای پاهای پروانه . این ترجمه را کمی ثقیل 

دیدم.
Goldenrod که در سطر نهم آمده و به نام  علف طالیی  یا  روئینه زرین  هم در فارسی 

شناخته می شود، نام علمی اش solidago است. گیاهی است بومی آمریکای شمالی، و 
گل های کوچک زردرنگ و ساقه های بلند میله مانند دارد.

کلمه Subatomic را هم در بیشتر فرهنگ ها این طور ترجمه کرده بودند:  وابسته 
به پدیده های درون اتمی . چنین ترکیبی را نمی شود در شعر جا داد! فرهنگ آریان پور 

معادل  دون-اتمی  و  فرو-اتمی  را هم پیشنهاد داده بود، که من معادل دوم را چند جا در 
مقاالت اینترنتی دیدم، و همان را انتخاب کردم.

کلمه Reverend یک عنوان احترام آمیز است که معموال برای کشیش ها و روحانیون 
استفاده می شود. ولی آمریکایی ها خواننده ی سیاه پوستی به نام  اَل گرین  را هم با همین لقب 

می شناسند: Reverend Al Green. شعر ارجاعات زیادی به یکی از ترانه های گرین 
 How Can You Mend دارد به نام  چطور می شود یک قلب شکسته را التیام داد  یا
a Broken Heart. دو سطر آخر شعر از این ترانه گرفته شده است. ترانه با این جمله 

تمام می شود: I got a feeling that I want to live and live and livW؛ که 
یعنی  حس می کنم باید زندگی کنم و زندگی کنم و زندگی کنم .
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کارگاه 
Rereading
Vijay Seshadri

Remember that family who lived in a boat
run aground and capsized
by the creamy dunes where the plovers nest?
Sea, sun, storm, and firmament
kept their minds occupied.
David Copperfield came and went,
and their sympathy for him was such
that they pitied him almost as much
as he pitied himself. But their story
is not like the easy one
where you return to me and
lift my scarred eyes to the sun
and stroke my withered hand
and marry me, distorted as I am.
He was destined to dismantle their lives,
David Copperfield, with his
treacherous friend and insipid wives,
his well-thought-out position
on the Corn Laws and the constitution.
They were stillness and
he was all motion.
They lived in a boat upside down on the strand,
but he was of the kind who couldn’t understand
that land was not just land
or ocean ocean.

| بازخواین
ویجی سشدری

آن خانواده را یادت است که در قایقی زندگی می کرد 
که به گل نشست و واژگون شد



129دوماهنامه ادبی . شمارسوم  1397

روی تپه های شنی نرم، جایی که مرغ باران النه می کند؟
دریا، خورشید، طوفان و گنبد آسمان

ذهن شان را اشغال کرده بود.
دیوید کاپرفیلد آمد و رفت،

و هم دردی شان با او طوری بود
که همان قدر برایش دل سوزی کردند

که او به حال خودش دل سوزی می کرد.
ولی قصه شان از آن قصه های ساده نیست

که تو به سویم برمی گردی
و چشم های زخمی ام را به سوی خورشید برمی گردانی

و دستان پژمرده ام را نوازش می کنی
و با من ازدواج می کنی، با همه پریشانی ام.

مقّدر بود که زندگی شان را از هم بپاشد
این دیوید کاپرفیلد، با آن دوست نابکار و زنان بی روح اش

با آن موقعیت حساب شده اش
در قوانین منع واردات و قانون اساسی.

آنها سکون بودند و 
او یک سره حرکت بود.

آنها در قایقی واژگون بر کرانه زندگی می کردند،
ولی او از آن جرگه بود که نمی توانند درک کنند

که زمین فقط زمین نیست
یا اقیانوس اقیانوس. 

درباره ترجمه:
مجموعــه  ســه  از  بــار  ایــن  و  سشــدری  ویجــی  از  کــه  اســت  شــعری  چهارمیــن  ایــن 
را  پولیتــزر  جایــزه   2014 ســال  در  کــه  کتابــی  می کنــم؛  ترجمــه  و  انتخــاب  بخــش  
کــرد(  ترجمــه  هــم  بــه  دوباره خوانــی   می شــد  کــه  )عنوانــی  بازخوانــی   گرفــت.   
نــام  اگــر همیــن  امــا  از ارجاعــات فرهنگــی و اجتماعــی اســت،  پــر  شــعری دشــوار و 
شــعر را بــه عنــوان کلیــد در نظــر بگیریــم، مفاهیمــی چــون مهاجــرت و ســختی هایش، 
می شــود. ظاهــر  شــعر  در  ظلــم  تاریخــی  چرخــه ی  و  ملت هــا،  فرهنگــی  تفاوت هــای 

یــک نکتــه دیگــر دربــاره فــرم شــعر، قافیه هــای نامنظــم آن اســت کــه در هیــچ کــدام 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــعر نیمای ــبیه ش ــد، و آن را ش ــی نمی گنج ــعر انگلیس ــنتی ش ــای س از قالب ه
در مــورد نمادپــردازی شــعر، چنــد نکتــه کلیــدی اســت: در ســطر ســوم، از plover یــا مــرغ 
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بــاران و النــه ی ایــن پرنــده نــام بــرده می شــود. مــرغ بــاران نمــاد هوشــمندی و حتــی فریــب کاری 
اســت، در عیــن حالــی کــه گفتــه می شــود طــوری از النــه اش مراقبــت می کنــد کــه رفتــار انســان 
ــه ذهــن مــی آورد. آواز ایــن پرنــدگان را نیــز آواز مــرگ می داننــد. ببینیــد واژگــون  مــادر را ب
ــد. ــته باش ــد داش ــی می توان ــای مختلف ــه معناه ــدگان چ ــن پرن ــه ی ای ــار الن ــق در کن ــدن قای ش

امــا  اســت،   sky همــان  کــه  اســت،  آمــده   firmament کلمــه  بعــد،  ســطر  در 
بــه جــای  را  ایــن کلمــه آرکئیــک  ایــن کــه شــاعر  انجیلــی اش.  بــه شــکل قدیمــی و 
باشــد. داشــته  مختلفــی  معناهــای  می توانــد  خــود  می بــرد،  کار  بــه  امروزی تــر  معــادل 

ــت.  ــوان اس ــن عن ــا همی ــز ب ــز دیکن ــی از چارل ــخصیت اول رمان David Copperfield ش
ــاد از  ــی و انتق ــائل اجتماع ــرح مس ــه ط ــه ب ــت ک ــم اس ــرن نوزده ــتی ق ــنده رئالیس ــز نویس دیکن
وضعیــت کارگــران و طبقــات پایین تــر جامعــه انگلســتان در آن زمــان معــروف اســت. در ایــن 
ــته  ــن پیوس ــه ظالمی ــه جرگ ــودش ب ــت، و خ ــی نیس ــخصیت مثبت ــد ش ــد کاپرفیل ــا دیوی ــعر ام ش
ــع  ــن من ــه قوانی ــن ب ــه م ــورد Corn Laws )ک ــه او در م ــده ای ک ــت حساب ش ــت. موقعی اس
واردات ترجمــه کــردم( دارد، نشــانه ی تغییــر موقعیــت ایــن شــخصیت از یــک مظلــوم بــه ظالــم 
 Corn Laws اســت )یــا حداقــل نشــانه ی یکــی از خوانش هــای شــعر(. در مــورد ایــن قانــون
ــودرو  ــا خ ــوالت کشــاورزی ی ــای واردات محص ــبیه محدودیت ه ــزی ش ــم چی ــد بگوی ــم بای ه
ــود.  ــع می ش ــی وض ــدگان داخل ــت از تولیدکنن ــرای حمای ــه ب ــت، ک ــان اس ــور خودم در کش
 distorted as I am عبــارت  ترجمــه ی  در  داشــتم  دوســت  آخــر.  نکتــه ی  و 
ولــی  مــن ام .  کــه  کنــم:  آشــفته ای  انتخــاب  را  ســاختار  ایــن  چهاردهــم  ســطر  در 
هــم گذاشــت:  مــن  را  معــادل  ایــن  می شــد  نمی خــورد.  شــعر  فــرم  بــه  کــردم  حــس 
کــردم. انتخــاب  را  فعلــی  جملــه  همــان  نهایــت  در  ولــی  پریشــان ام.   این قــدر  کــه 
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در باب پیشینه
 شعر کوتاه

 | علیرضا فوالدی

1 | 
ــد و  ــد می دان ــعر بلن ــر ش ــّدم ب ــی مق ــت تاریخ ــاه را از جه ــعر کوت ــطو ش ارس
شــعرهای بلنــد را برســاخته از شــعر کوتــاه می شــمارد. ایــن دیــدگاه در ترجمــۀ 
فارســی بوطیقــای او بــه طــور تلویحــی یافــت می شــود، آنجــا کــه تــراژدی را 
ــن  ــا ای ــوب، 1382: 119(. ب ــمارد )زرین ک ــیط می ش ــعرهای بس ــب از ش مرّک
ــت  ــای وی تح ــد از بوطیق ــن رش ــی اب ــص عرب ــه و تلخی ــن ترجم ــال، ضم ح
ــدا  ــت پی ــاًل صراح ــم، کام ــح مترج ــا درک صحی ــعر ، ب ــص الّش ــوان  تلخی عن
می کنــد. آن بخــش از ترجمــه و تلخیــص بوطیقــا ایــن اســت:  نخســتین اشــعار، 
ــن  ــرودن چنی ــان س ــرا در آن زم ــد، زی ــص( بودن ــر و انق ــروده ها )اقص کوتاه س
اشــعاری بــرای شــاعران آســان تر بــود. منظورمــان از اقصــر، ســروده هایی اســت 
کــه از مقاطــع کوتــاه و مقصودمــان از انقــص، اشــعاری اســت کــه از نغمه هــای 
کوتــاه تکویــن یافتــه باشــند. دلیل مقّدم بــودن چنین ســروده هایی این اســت که 
ــن ســروده ها را در نزاع هایشــان ارتجــاالً می ســرودند  ــی از ای ــان مصراع های آن
و در آن تنگناهــا امــکان ســرودن شــعر طوالنــی و کامــل برایشــان میّســر نبــود  
)فارابــی و دیگــران، 1393: 177(. بی گمــان ایــن دیــدگاه ارســطو بــرای 
تحقیقاتــی کــه در بــارۀ شــعر کوتــاه صــورت می گیرنــد، حائــز اهمیــت اســت.

2 | 
دکتــر شــفیعی کدکنــی، ضمــن کتــاب  موســیقی شــعر  )1370: 572( کوشــیده  
ــاس  ــر اس ــتان را ب ــران باس ــروانی های ای ــده از خس ــۀ بازمان ــک نمون ــت ی اس
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ــه دســت دهــد و آن را چنیــن آورده اســت: متنــی عربــی ب
قیصر ماه مانذ و خاقان خرشید
ان من خذای ابر مانذ کامغاران

کخاهذ ماه بوشذ کخاهذ خرشیذ
یعنی:

قبصر به ماه می ماند و خاقان به خورشید،
شاه من به ابر می ماند، ای کامگاران!

که بخواهد، ماه را می پوشاند، بخواهد، خورشید را.
ــب شــعری، ســه مصراعی و  ــن قال ــد، ای ــاال برمی آی ــی ب ــن خســروانی احتمال ــه کــه از مت آن گون
دارای وزن هجایــی بــوده اســت. بــه هــر حــال، آنچــه اکنــون قــرار اســت بر ایــن آگاهــی  بیفزاییم 
ــۀ: ــان کــه نمون ــون اســت، چن ــی دیگــری از خســروانی در دیگــر مت ــای احتمال وجــود نمونه ه

نرگس اُزمرد دسته
مروارید فَدو رسته
زرش در میان بسته

)برای آگاهی از منابع این شعر، ر.ک: میرافضلی، 1392: 18(
یعنی:

نرگس ]مانند[ دسته ای زمرد ]است[
]که[ مروارید بر آن ردیف شده

و زر در میانش قرار گرفته. 
این احتمال را نشان می دهد. همچنین در کتاب  عجایب  المخلوقات و غرایب الموجودات  

)طوسی، 1382: 357(، جمالتی بر اساس نوشتار روی دستار انوشیروان پس از مرگ، ذکر شده 
است که همان خصوصیات را دارند:

کیتی یزدان کرد نه من بکوشش
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یک ره کی عمر نیست من چه خواهش
کی کیتی نه جاوید من چه رامش

ایــن موارد در متون دورۀ اســالمی آمده انــد و طبعاً خصوصیات 
زبانــی و ادبــی اولیــۀ خــود را بــه طــور کامــل حفــظ نکرده انــد 
و تنهــا نمایــی از اصــل خویــش را پیــش روی مــا می گذارنــد.

 

3 | 
ــه دلیــل  کتــاب  تاریــخ قــم  یــک تاریــخ محلــی اســت، امــا ب
فوایــد اســاطیری و تاریخــی و جغرافیایــی و زبان شــناختی 
و جامعه شــناختی عمومــی آن، از اهمیــت ملــی برخــوردار 
اســت. اصــل کتــاب را حســن بــن محّمــد قمــی در بیســت بــاب 
طــی ســال های نیمــه دوم قــرن چهــارم قمــری بــه عربــی نوشــته 
اســت و متأســفانه اصــل عربــی آن اکنــون موجــود نیســت، ولی 
ترجمــۀ فارســی پنــج بــاب آن توّســط علــی بــن محّمــد قمــی 
کــه طــی ماه هــای دو ســال 805 و 806 قمــری صــورت گرفتــه 
اســت، همچنــان باقــی اســت و از ایــن جهــت سرنوشــتی ماننــد 
تاریــخ بیهقــی دارد. بــه هــر حــال، هنــگام مراجعاتــم بــه کتــاب 
ارجمنــد  تاریــخ قــم  )اشــعری قمــی، 1385: 745( یــک شــعر 
ســه لختی کهــن عربــی دیــدم کــه حاکــی از وجــود ایــن نــوع 
شــعر در پیشــینۀ شــعر عربــی اســت. ماجــرا از ایــن قــرار اســت 
کــه اعــراب یمــن دورۀ جاهلــی، بت هایــی می پرســتیده اند 
و هنــگام بعثــت پیامبــر اکــرم )ص( یکــی از ایــن بت هــا، 
ــتندگانش  ــه پرس ــر ب ــعر زی ــا ش ــرت را ب ــت آن حض ــر بعث خب
می رســاند تــا آنــان را بــه پرســتش خــدای یکتــا مشــتاق ســازد:

أَقْبََل نوٌر فًَأضا
َو اْدبَْر َسواٌد فََمضی

َۀ قََضی الَْقضا بَِمکَّ

منابع:
اشعری قمی، حسن بن محمد 
بن حسن بن سائب بن مالک. 

)1385(. تاریخ قم. ترجمۀ 
تاج الدین حسن بن بهاءالدین علی 

بن حسن بن عبدالملک قمی. 
تحقیق محمدرضا انصاری قمی. 
چاپ اول. قم: کتابخانۀ بزرگ 

حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی 
نجفی )ره(.

زرین کوب، عبدالحسین. )1382(. 
ارسطو و فن شعر. چاپ چهارم. 

تهران: امیرکبیر.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 

)1370(. موسیقی شعر. چاپ سوم. 
تهران: آگاه. 

طوسی، محمد بن محمود 
بن احمد. )1382(. عجایب 

المخلوقات و غرایب الموجودات. 
به اهتمام منوچهر ستوده. چاپ 

دوم. تهران: علمی و فرهنگی.
فارابی و دیگران. )1393(. 
رساله های شعری فیلسوفان 

مسلمان. ترجمه، مقدمه و تعلیقات 
دکتر سید مهدی زرقانی و دکتر 

محمدحسن حسن زادۀ نیّری. 
میرافضلی، سید علی. )1392(. به 

همین کوتاهی. چاپ اول. کرمان: 
نون.
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 سه گانی؛ شعر دهه نود
 | نفیسه نصیری

ــی  ــاختاری و محتوای ــی، س ــی تاریخ ــی  بررس ــرح تحقیقات ط
شــعر کوتــاه فارســی از آغاز تــا امــروز  را در دســت کار دارد
فعــال در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
ــه،  ــن نکت ــد و ای ــد آم ــتاد پدی ــۀ هش ــر ده ــه گانی در اواخ س
بــه  شــاعران  گرایــش  ســال  هفــت  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
ســه گانی پردازی طــی دهــۀ نــود، مــا را بــر آن مــی دارد 
ــد  ــت؛ هرچن ــود اس ــۀ ن ــعر ده ــه گانی، ش ــه س ــم ک ــا بپذیری ت
را  کمــال  مســیر  هنــوز  جریــان  ایــن  معتقــدم  بشــخصه 
می پیمایــد. بــر ایــن اســاس، جــا دارد زمینه هــای پدیــد آمــدن 
ســه گانی را در شــعر دهــۀ هشــتاد مــورد واکاوی قــرار دهیــم. 
ــی  ــوان از جریان هــای شــعر دهــۀ شــصت، یعن در اینجــا می ت
شــعر انقــالب و جنــگ، شــعر مــوج ســوم و شــعر گفتــار، از 
جریان هــای شــعر دهــۀ هفتــاد، یعنــی شــعر پســت مدرن، شــعر 
حرکــت، شــعر پســانیمایی و شــعر فراگفتــار و از جریان هــای 
شــعر دهــۀ هشــتاد، یعنــی شــعر فرانــو و شــعر متفــاوط نــام برد؛ 
جریان هایــی کــه بعضــاً هنــوز نفــس می کشــند. در عمــق ایــن 
ــرد شــعر  جریان هــا ســه ســرخط اساســی یافتنــی اســت: کارب
بــرای ایدئولــوژی در جریان هــای غالــب شــعر دهــۀ شــصت، 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــان ب ــل فهــم زب ــن مناســبات قاب ــه هــم ریخت ب
ایدئولوژی گرایــی شــعر دهــۀ شــصت در جریان هــای غالــب 
ــرایط  ــری از ش ــی و اثرپذی ــاد و مخاطب گرای ــۀ هفت ــعر ده ش
اجتماعــی و ساده نویســی مفــرط در جریان هــای غالــب شــعر 
ــه در  ــت ک ــی نیس ــدان معن ــذرا ب ــگاه گ ــن ن ــتاد. ای ــۀ هش ده
ــای  ــی جریان ه ــا حت ــل ی ــای قب ــرده، جریان ه ــای نامب دهه ه
قبل تــر حضــور نداشــته اند و آنچــه گذشــت، بیشــتر، بر اســاس 
ــود. ــت ب ــی ضدمانیفس ــا حت ــت ی ــای دارای مانیفس جریان ه

چیــزی کــه معمــوالً در ایــن میــان مغفــول می  مانــد، فراگیــری 
فضــای مجــازی و گرایــش بــه شــعر کوتــاه، طــی دهــۀ هشــتاد 
ــه  ــن ب ــی، پرداخت ــن کوتاه گرای ــانه های ای ــی از نش اســت. یک
هایکوســرایی بــود.  در دهــۀ هشــتاد موجــی راه افتــاد کــه بــا 
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ــن  ــد. ای ــرار داده می ش ــو ق ــوان هایک ــر عن ــه زی ــد ک ــته می ش ــعرهایی نوش ــه، ش ــل کلم حداق
هایکوهــا بــا تصــور و تعریفــی منطبــق بــود که ع. پاشــایی و احمــد شــاملو از هایکو در ایــران رقم 
زدنــد. در میــان هایکوهایــی کــه ســروده شــد، مــا بــا شــعرهای کوتــاه و یــا هایکوهایــی روبــه رو 
شــدیم کــه در نــوع خــود جــذاب بودنــد؛ اگرچــه مــن فکــر می کنــم ایــن دوســتان شــاعر، خــود 
ــان  ــر ایــن بــوده کــه در زب را بیشــتر در بنــد صــورت هایکــو گرفتــار کرده انــد و تــالش آنهــا ب
فارســی شــعری بســرایند که صــورت دیگــری از هایکــوی ژاپنی باشــد  )باباچاهی،1390: ســایت 
تبیــان(. شــاید تعبیــر دقیق تــر آنچــه از دیــدگاه باباچاهــی خواندیــم، ایــن باشــد کــه هایکوهــای 
ــا ذهنیــت ایرانــی، بیشــتر جهــت  ژاپنــی بــر اســاس مکتــب ذن ســروده شــده اند و ســرودن آن ب
فرم گرایانــه داشــته اســت و ســرایندگانش کوشــیده  اند میــان ذهنیــت منفعــل بودایــی و ذهنیــت 
فعــال ایرانــی تلفیــق برقــرار کننــد، بــی آن کــه کارهایشــان، مخاطــب ایرانــی را چنــدان برانگیزد.
از دیگــر گرایش  هــای شــعری دهــۀ هشــتاد، گرایــش بــه ســرودن شــعر کوتــاه نیمایــی و 
ــای  ــه کاره ــود ک ــدان نب ــاه، چن ــعر کوت ــوع ش ــن دو ن ــینۀ ای ــت. پیش ــپید اس ــاه س ــعر کوت ش
ــرد آورد.  ــخصی گ ــی مش ــی و محتوای ــور فرم ــول مح ــه ح ــن زمین ــاعران را در ای ــدۀ ش پراکن
ــد  ــاعران بع ــا و ش ــاه نیم ــعر کوت ــد:  ش ــاره می نویس ــن ب ــرایی  در ای ــاب  کوته س ــندۀ کت نویس
از او تــا ســال ها بعــد هرگــز نتوانســت شــیوه ای مشــخص بــا عنــوان ژانــر شــعر کوتــاه را 
ــاه ســروده نشــده باشــد کــه بســیار  ــن کــه شــعر کوت ــه ای ــه وجــود آورد؛ ن در شــعر فارســی ب
ــدان  ــگاه چن ــاری کــه ن ــه اعتب ــه الی مجموعــۀ شــعر شــاعران و گاه ب ــن شــعرها ال ب ــا ای هــم، ام
ــاعران در  ــن ش ــه ای ــت ک ــن روس ــاید از ای ــده اند و ش ــته اند، آورده ش ــا نداش ــه آن ه ــدی ب ج
ــد؛  ــاد می کنن ــوان  طــرح  ی ــه عن ــاه خــود نامــی ننهــاده و از آن ب ــر شــعر کوت ــوارد ب بســیاری م
ــتان  ــک داس ــۀ ی ــرح اولی ــتن ط ــبیه نوش ــزی ش ــۀ اداری؛ چی ــک نام ــس ی ــبیه پیش نوی ــزی ش چی
ــاه، طــی  ــواع شــعر کوت ــن ان ــۀ کاغــذ  ) نــوذری، 1388: 107(. خالصــه، ای بلنــد بــر صفح
ــد. حتــی اخــوان ثالــث هــم کــه در  ــان از هایکوزدگــی در امــان نماندن دهــۀ هشــتاد نیــز همچن
ــی  ــوی احتمال ــا کهن الگ ــا تنه ــید ب ــو کوش ــه هایک ــی ب ــی ایران ــۀ ادب ــه جامع ــب توج ــال جل قب
ــی  ــاه ایران ــعر کوت ــرودن ش ــمار، راه س ــۀ انگشت ش ــد تجرب ــن چن ــروانی ، ضم ــدۀ  خس بازمان
ــود: ــو ب ــر از هایک ــان متأث ــاره همچن ــن ب ــد، در ای ــان ده ــروانی  نش ــوان  نوخس ــت عن را تح

آب زالل و برگ گل بر آب
مانَد به مه در برکۀ مهتاب

وین هردو چون لبخند او در خواب.
)متن کامل ده کتاب، 1395: 1079/2(

بــاری، ســه گانی در ایــن شــرایط پدیــد آمــد و کوشــید از طریــق گرایــش بــه اعتــدال در همــه 
ــن راه  ــاه، ای ــۀ شــعر کوت ــژه در زمین ــر اســاس تمــام تجربه هــای شــعر فارســی، بوی ــز شــعر ب چی
را بپیمایــد. نویســندۀ  بوطیقــای ســه گانی و مســائل آن  معتقــد اســت کــه هــم نیمــا بــا آن همــه 
رباعی  ســرایی و هــم شــاملو بــا ترجمــۀ هایکوهــای ژاپنــی، گرایــش ذاتــی شــعر مــدرن فارســی 
را بــه کوتاه ســرایی نشــان دادنــد، ولــی بــه دو دلیــل، ایــن راه را تــا مقصــد نهایــی پیــش نبردنــد: 
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1. شــرایط جامعــه اجــازۀ ایــن تحــول یکبــاره را بــه آنــان نمــی داد، چــرا کــه هــر چنــد ایشــان 
مقتضیــات مدرنیســم و از جملــه، جزئی نگــری را بــا جــان و دل دریافتــه بودنــد، جامعــۀ مــا هنــوز 
در شــرایط ســنتی بــه ســر می بــرد و ســال ها طــول کشــید تــا بتوانــد از ایــن شــرایط فاصلــه بگیــرد.

کــه  ایــن  بــا  و  بزننــد  پیونــد  فارســی  کالســیک  شــعر  بــه  را  مدرنیســم  کوشــیدند   .2
آن،  شــناختۀ  پیشــینه های  دارد،  کوتاه ســرایی  در  پیشــینه هایی  مــا  کالســیک  شــعر 
.)63  :1394 فــوالدی،  نمی تافتنــد)ر.ک:  بــر  را  مــدرن  ساخت شــکنی های  بــا  انطبــاق 

بــا جریان هــای  را  ســه گانی  آن هــا،  بــه جــای زوجیــت  یــا ســطرها  فردیــت مصراع هــا 
ساخت شــکن و حکمت گرایــی اشــراقی ایــن قالــب، آن را بــا جریان هــای متعهــد شــعر 
دارد  قابلیت هایــی  ســه گانی  ایــن،  بــر  افــزون  می دهــد.  قــرار  پیونــد  در  اخیــر  دهه هــای 
ــدان را  ــان و منتق ــه مخاطب ــت و توج ــانده اس ــاری رس ــاعران ی ــن ش ــترش آن بی ــه گس ــه ب ک
ــت او  ــودن دس ــاز ب ــل ب ــه دلی ــاعر ب ــل ش ــا آزادی عم ــن قابلیت ه ــی از ای ــه اســت. یک برانگیخت
ــه و ســاختار نحــوی دلخــواه اســت، حــال آن کــه شــاعر، در  ــرای انتخــاب وزن و طــرح قافی ب
ــۀ  ــرح قافی ــد و ط ــا وزن واح ــی، ب ــی و دوبیت ــد رباع ــیک، مانن ــاه کالس ــعر کوت ــای ش قالب ه
ــک  ــن ی ــروکار دارد. همچنی ــدود س ــوی مح ــاختار نح ــا س ــیک، ب ــوی کالس ــت و در هایک ثاب
ســه گانی پرداز می توانــد متناســب بــا مضمــون شــعر و مهــارت شــاعری خــود، ســه گانی  
ــاب  ــی انتخ ــراید و حت ــپید بس ــا س ــی ی ــا نیمای ــیک ی ــاخۀ کالس ــه ش ــی از س ــش را در یک خوی
ــچ  ــد گفــت در ســه گانی هی ــن وصــف، بای ــا ای ــال آزاد اســت. ب ــرای وی کام موضــوع شــعر ب
ــی  ــۀ ذهن ــه زدن ضرب ــزام ب ــه گانی، ال ــای س ــا محدودیت ه ــاید تنه ــت. ش ــاری نیس ــز اجب چی
ــات  ــه گانی پردازان، موجب ــاور س ــه ب ــه ب ــد ک ــز باش ــگاه حکمت آمی ــتن ن ــن داش ــر و همچنی آخ
تمایــز ســه گانی را از مــوارد خــام مشــابه فراهــم مــی آورد)ر.ک: همــان: 17-46 و بعــد(:

برای او همین دو بال، بس بود؛

دو باِل میله میله؛
پرنده یک قفس بود.

)همان: 27(
سه گانی از یک نظر، در شعر دهۀ نود، پیشرو است؛ این دهه، پایه گذار آنتولوژی به جای 

نام های مشهور و بوطیقا به جای مانیفست های مبهم است و سه گانی با خطرپذیری قابل تحسین، 
نخستین گام را در این باره برداشت. شاید راه شعر فارسی قرن پانزدهم، از اینجا می گذرد.
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برخی هنجارگریزی های ویژه سه گانی
 |آرزو حقیقی

کاربــرد  همچنیــن  و  متفــاوت  نــگاه  بــه  خواه ناخــواه  شــعری،  قالــب  هــر 
ــل و  ــوع فع ــک ن ــاره ی ــن ب ــی در ای ــاز دارد. گوی ــاوت نی ــی متف ــگردهای ادب ش
ــر  ــاعر اث ــر ش ــب ب ــات قال ــو مقتضی ــک س ــت: از ی ــه برقــرار اس ــال دوطرف انفع
ــاعران  ــر ش ــوی دیگ ــد و از س ــن ده ــا ت ــه آنه ــت ب ــار اس ــاعر ناچ ــذارد و ش می گ
ــه در  ــن نکت ــد. ای ــا ســبک فردی اشــان بیامیزن ــات را  ب ــر می کوشــند آن مقتضی برت
ــب، شــگردهای  ــن قال ــی کــه ای ــا جای ــز صــادق اســت، ت ــب ســه گانی نی ــارۀ قال ب
ــذرای  ــی گ ــه بررس ــتار ب ــن نوش ــد. ای ــنهاد می ده ــاعر پیش ــه ش ــژه ای را ب ــی وی ادب
می پــردازد. نمونــه  ذکــر  بــا  ســه گانی  ویــژۀ  هنجارگریزی هــای  بعضــی 

1.ترکیب ها و اشتقاق های جدید
ــان  ــعر، هم ــارتر:  ش ــل س ــدگاه ژان پ ــت. از دی ــات اس ــی ادبی ــزار اصل ــان، اب زب
ّــد شــده  ــارف متول ــاِن متع ــان درخود بســته ای اســت کــه در نتیجــۀ شکســت زب زب
ــی دیگــر، شــعر حاصــل شالوده شــکنی و در هــم شکســتن ســاختار  ــه بیان اســت. ب
ــه  ــل ب ــه خــود تبدی ــه محــض شکســته شــدن، خــود ب ــی اســت کــه ب منطقــی زبان
ــان  ــاعرانه در زب ــکنی های ش ــا، 1382: 7(. هنجارش ــف نی ــود  )یوس ــی ش ــعر م ش
شــامل ایــن مــوارد اســت:  واژه هــا )ادبــی، عامیانــه، زبــان امــروز(، ترکیبــات بدیــع، 
ــر،  ــی ضمی ــد: جابه جای ــان، مانن ــزی در حــوزه دســتور زب اصطالحــات، هنجارگری
فاصلــه انداختــن بیــن صفــت و موصــوف، انحــراف صفــت، حــذف برخــی واژگان 
ــه  و حــروف، واژه ســازی و باســتان گرایی  )صالحــی مقــدم، 1389: .133ـ160(. ب
اســتناد آنچــه ذکــر شــد، یکــی از عواملــی کــه می تواننــد در فراینــد هنجارگریــزی 
ادبــی دخالــت داشــته باشــند، ســاختن واژه هــای جدیــد، اعــم از ترکیبــی و اشــتقاقی 
ــی  ــرۀ اصل ــاختن چه ــی در س ــش اساس ــالت نق ــاختار جم ــه  س ــا آن ک ــت. ب اس
ــدۀ   ــن و اصیل تریــن عناصــر شــعر و روشــن کنن ــا واژه هــا مهم تری اندیشــه دارد، امّ
بســیاری از مســائل اجتماعــی و سیاســی و اخالقــی و تاریخــی زمــان ســرودن شــعر 
هســتند )برهانی، 1378: 268(. ســاختن واژه هــای جدیــد، در صورتــی کــه بــا 
ــد  ــان می ده ــاعری را نش ــر ش ــر ه ــّخص تفّک ــّکل و تش ــد،  تش ــراه نباش ــراط هم اف
ــمار  ــه ش ــز، ب ــۀ او نی ــروی اندیش ــن و نی ــت ذه ــنجش خالقی ــک س ــزان و مح و می
ــی برجســته می شــود  ــان شــعری شــاعر، زمان ــع  زب مــی رود  )همــان: 267(. درواق
کــه شــاعر بتوانــد بــا گــذر از هنجارهــای رایــج زبــان بــه ســاخت واژه هــا و 
ــزی  ــوع هنجارگری ــن ن ــلدن، 1377: 49(. ای ــد  )س ــت بزن ــدی دس ــات جدی ترکیب
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ــی  کــه جــزو  ــری صــورت و معن ــت اصــل  براب ــه شــرط رعای ــرای ســه گانی ب ب
اصــول هفتگانــۀ آن اســت)فوالدی، 1394: 33-34(، کارآیــی بســیار دارد، چــرا 
ــه ایــن هــدف، چــه کاری  کــه ســه گانی، شــعر ایجــاز اســت و جهــت رســیدن ب
ــه: ــد نمون ــراوان در واژه هــای انــدک؟ اینــک چن ــای ف مناســب تر از فشــردن معن

دریا پر است از کوسه ماهی ها؛ 
ای کاش پابرجا بماند حال غواصان 

با بوسه ماهی ها! 
                                     علیرضا فوالدی

امسال را پرنده تر آغاز کن درخت! 
از آسمان نترس!

پرواز کن درخت! 
                                         امین آذری

پا به پای بوسه اش
بی دریغ گریه کرد،

لب فروش دوره گرد. 
                                         دریا افکار آزاد

ساکت و بی ادعا
دائماً در خدمت یکدیگرند؛

مورها از ما بنی آدم ترند.
                                            امیر باقری

2.هرنمایی با قافیه و ردیف
و  فارســی  کالســیک  شــعر  اســتتیک  از  آمیختــه ای  ســه گانی،  اســتتیک 
ــم آزادی.  ــدی دارد و ه ــم قانونمن ــن رو، ه ــت و از ای ــی اس ــدرن فارس ــعر م ش
بســرایید  کالســیک  ســه گانی  می توانیــد  می گویــد،  ســه گانی  بوطیقــای 
در  می افزایــد،  مهم تــر،  آن  از  و  ســپید  ســه گانی  یــا  نیمایــی  ســه گانی  یــا 
ایــن ســه شــاخۀ ســه گانی، هــر طــرح قافیــه و حتــی طــرح بی قافیــه، قابــل 
کاربــرد اســت)فوالدی، 1394: 24-30(. ایــن واقعیــت باعــث شــد ســه گانی 
فارســی، ســر  مــدرن  بــرای شــعر کوتــاه  پیشــنهادهای گوناگــون  میــان  از 
ــزون  ــل روزاف ــد تمای ــت س ــم پش ــم متراک ــای عظی ــه نیروه ــان ک ــرآورد، چن ب
ــد، آزاد کــرد.  ــده بودن ــد آم ــان پدی ــر شــرایط زم ــر اث ــه کوتاه ســرایی را کــه ب ب
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ــیک  ــعر کالس ــای کار ش ــه کج ــه قافی ــوع ک ــن موض ــارۀ ای در ب
ــورت  ــیاری ص ــای بس ــت، بحث ه ــی اس ــپید فارس ــی و س و نیمای
دیگــر  و  انسجام بخشــی  و  انتظارآفرینــی  از  و  اســت  گرفتــه 
نــک:  نمونــه،  گفته اند)بــرای  ســخن ها  آن  کارکردهــای 
شــفیعی کدکنــی، 1370: 81-84(. دیویــد دیچــز در ایــن بــاره 
می نویســد:  یــک شــعر حائــز شــرایط، ترکیبــی اســت کــه در آن، 
قافیــه و وزن، پیونــدی ارگانیــک بــا کل اثــر داشــته باشــد )1373: 
173(. ســه گانی پردازان گاه ضمــن ســه گانی های دارای طــرح 
ــت  ــیده اند از ظرفی ــرایط الزم، کوش ــت ش ــر رعای ــزون ب ــه، اف قافی
ــه  ــا آن ب ــد و ب ــی ردیــف شــعر، بیشــترین ســود را ببرن ــه و حت قافی
هنرنمایــی متکــی بــر برابــری صــورت و معنــی بپردازنــد. ایــن نــوع 
ــه  ــاس و چ ــه جن ــون، چ ــکل های گوناگ ــوالً در ش ــی معم هنرنمای
ــت: ــه اس ــود پذیرفت ــا  نم ــد آنه ــان و مانن ــاس توأم ــرار و جن تک

از حال ما دریا چه می داند؟
احوال ماهی های کوچک را

دریاچه می داند.
سید حسن سعیدزاده )صهبای بیدگلی(

می رفتی و از هر دو سو باران نامرد؛ 
یک ابر در من گریه می کرد، 

یک ابر بر من گریه می کرد.
پاییز رحیمی

هی رفت و هی برگشت؛
من چوب عاشق بودم او اّره؛ 

هی رفت و هی برگشت. 
احسان پرسا

در چراغ سینه غول ماجراست؛
ورد خنده ات کجاست؟

غم اسیر ما چراست؟
نسیم محمدجانی
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ی سازه های زبانی معمول: 3.کاربرد هرن
در این باره به مواردی از سه گانی برمی خوریم که 

ضمن آنها با سازه های معمول و احیاناً عامیانۀ زبان، 
ایهام پدید آمده است:

من کی ام ؟ تمام او،
آنچنان که او من است؛ 

عشق، دو  به هم زن است.
علیرضا مهران

قطره ای نمی رود درون النه اش فرو؛
برترین مهندس است

این کالغ غرغرو.
بابک حسین زاده برجویی

مهر مادر
بی خزان است؛

بوی بومادران است.
فاطمه خواجویی راد

گاه می آمد و گاه می رفت؛
خوب شد نیست؛

روی اعصاب من راه می رفت.
صفیه قومنجانی

4.مضمون آفرینی
بــرای  ناچــاری  روی  از  را  تعبیــر  ایــن 
تــازه  معنایــی  و  خیالــی  درک ودریافت هــای 
در  درک ودریافت هــا  ایــن  بردیــم.  کار  بــه 
اتفــاق  و  اصــل  کشــف  بــا  ســه گانی  بوطیقــای 
-31  :1394 اســت)فوالدی،  مطــرح  شــاعرانه  

 )38-37 اصــل  تناقض )همــان:  بــا  حتــی  و   )33
ســه گانی،  جهــت،  ایــن  از  نیســت.  ارتبــاط  بــی 
را  هنــدی  ســبک  ویژگی هــای  کــه  آن  بــی 
دارد : شــباهت  هنــدی  ســبک  بــه  باشــد،  داشــته 
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شعله ای از دلم فراهم کن! 
زندگی خون تازه می خواهد؛ 
یک شقایق برای من دم کن!

                                                علیرضا فوالدی

حرف کفتران چاهی است:
کینه های نابرادران 

نردبان پادشاهی است.
                                               بابک حسن زاده برجویی

آسوده از مرگ نهنگان است،  
با بی خیالی می زند پشتک؛

دلفین نگو! دلقک.
                                                  محمد علیجعفری

بس که تلخی دیده ام از روزگار،
طعم حلوا می دهد در کام من

زهر مار.
                                                    عزیز عباس زاده نخست
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از هایکو تا سه گانی
 |نسمی محمدجاین

وجود سه گانی برای شعر فارسی بسیار حیاتی  است. چگونه می توان این واقعیت را به اثبات 
رساند؟ برای این منظور باید به این نکات نگریست:

1.کوتاه گرایی روز افزون در ادبیات این دور و زمانه.
ی شعر کوتاه معارص تحت تأثری هایکوهای ژاپنی با ورود از غرب. 2.شکل گر

ی ماهیــت آن از  3.موفــق نبــودن هایکــو بــرای جلــب جامعــة ادبــی ایــران بــه دلیــل جدایی ناپذیــر
مکتــب ذن.

4.جواب ندادن قطعی شعر کوتاه کالسیک به همة ذائقه ها.
5.وجود الگوهای مناسب در پیشینة شعر ایرانی.

ایــن دالیــل، اگرچــه هــر کــدام به تنهایــی ممکــن اســت اهمیــت نداشــته باشــند، جمعــاً چنــدان 
ــد کــه در صــورت انفعــال شــعر فارســی، توانایــی و زایندگــی دیریــن آن را زیــر  اهمیــت دارن
ســؤال ببرنــد و اینجاســت کــه بایــد گفــت چــاره ای جــز پدیــد آمــدن ســه گانی ســرغ نداریــم. 
ــه آن  ــران، برآمــده از رویکــرد غربی هــا ب ــه کــه رواج هایکــو در ای ــرای نشــان دادن ایــن نکت ب
بــوده اســت، کافــی اســت دیــدگاه روالن بــارت )1915-1980م( را پیرامــون آن مــورد توجــه 
قــرار دهیــم )احمــدی، بابــک. ســاختار و تأویل متن. چــاپ دوم. تهــران: مرکــز. 1372: 1/ 212(. 
ــاً  ــند. احیان ــه باش ــه گانی را درنیافت ــود س ــرورت وج ــی ض ــوز گروه ــاید هن ــال، ش ــر ح ــه ه ب
ــات  ــه مقتضی ــی ب ــرط، بی توجه ــنتگرایی مف ــد س ــود دارد مانن ــئله وج ــن مس ــرای ای ــی ب دالیل
ــه  ــه هرآنچ ــاور ب ــاوری و ب ــدم خودب ــی، ع ــعر فارس ــای روز ش ــا جریان ه ــنایی ب ــان، ناآش زم
بیرونــی اســت. بــا ایــن حــال، خوشــبختانه گــروه پرشــمارتری بــه ایــن ضــرورت پــی برده انــد. 
ــا بیــان دو ســه تفــاوت  کــه طــی یــک مــرور گــذرا، میــان ســه گانی و  ایــن نوشــتار کوتــاه را ب
ــد باشــد: ــرای گــروه نخســت مفی ــان می رســانم و احتمــال می دهــم ب ــه پای هایکــو شــناخته ام، ب

1.هایکــو، چــه در فــرم کالســیک و چه در فرم مدرن، فقط تصویر اســت. به عبارتی هایکو، شــعر 
ســبک خراســانی مــا را فــرا یــاد مــی آورد کــه گاه شــاعرانش بــرای به تصویر کشــیدن یــک قطره 
بــاران، ســینه  چــاک می داده انــد، امــا ســه گانی ماننــد غــزل ســبک عراقــی کــه گفتمــان تغزلــی را 
بــا گفتمــان عرفانــی یــا اخالقــی آمیخته اســت، گفتمان های مربــوط به انســان و اجتمــاع و طبیعت 
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را بــا گفتمــان حکمــی می آمیــزد و بــر ایــن پایــه رونــد تکاملــی شــعر فارســی را پــاس مــی دارد:
انتهای سال

هنوز بر تن دارم
کاسا و صندل های حصیری ام را.

)ماتسو باشو(
کاسا، کاله جین معروف ژاپنی است. ضمن این هایکو، جز تصویر مردی بدون تغییر در گذر 

زمان، نمی بینیم.
دل به نوروز و کهنه روز نبند!
تا زمانی که سالها خوره اند،

عیدها ماهیان دلهره اند.
)علیرضا فوالدی(

این سه گانی، تصویر صرف نیست و ضمن آن، حکمتی می یابیم که همانا لزوم وارستگی از 
زمان برای رسیدن به آرامش است و این وارستگی، چه بسا بارآور جاودانگی نیز باشد:

از یار شهید اگرچه تنها
در قاب زمانه یک نشان ماند،
ما پیر شدیم و او جوان ماند.

)همان(
ــن آمــده اســت:  در ســه گانی،  ــاب  بوطیقــای ســه گانی و مســائل آن ، چنی ــن تفــاوت در کت ای
پدیده هــا به تنهایــی محــل توجــه نیســتند، بلکــه بعــد پنهــان آنهــا محــل توجــه اســت. در 
ایــن بعــد، معانــی نایافتــه و ناگفتــه ای وجــود دارنــد کــه ســه گانی پرداز، آنهــا را می یابــد 
.)56  :1394( می نمایــد   پررنــگ  پنهانی هــا  بازآفرینــی  بــرای  او  فعالیــت  و  می گویــد  و 

آن  ایرانــی  و  اروپایــی  نمونه هــای  حتــی  و  می آیــد  پدیــد  بودایــی  فکــر  بــا  2.هایکــو 
انفعال گرایــی تخدیــری مکتــب ذن، دوری گزیننــد و در صــورت دوری،  از  نتوانســته اند 
ــی  ــت، ول ــوده اس ــو نب ــر هایک ــای جدایی ناپذی ــن بوطیق ــر ت ــوری ب ــۀ ناج ــز وصل ــان ج کارش
ســه گانی بــا فکــر ایرانــی پدیــد می آیــد کــه از خصوصیــات آن، فعالیت گرایــی اســت و 
ــورد. ــم می خ ــه چش ــال ب ــی آن کام ــۀ ذهن ــاعرانه و ضرب ــف واتفاق های ش ــه در کش ــن نکت ای

مو! مو! 
گاو بیرون می آید

از میان مه.
 )ایسا(

شاعر این هایکو، خارج شدن گاو با صدای  مو مو  از درون مه را یک حادثۀ بزرگ تلقی 
کرده است.  
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یک گورخر، همراهِ شیر است؛
یا گورخر، راضی به تقدیر

یا شیر، سیر است.
)عطار لنگرودی(

حادثــۀ  کــه  آن  حــال  اســت؛  آمــده  پدیــد  جانــوری  فضــای  بــا  هــم  ســه گانی  ایــن 
ــه،  ــن حادث ــد و از ای ــر می کش ــه تصوی ــیر را ب ــر و ش ــان گورخ ــی می ــد همدم ــی مانن متناقض
دارد. وجــود  حادثــه ای  چنیــن  ذات  در  کــه  نتیجــه ای  می گیــرد؛  حکمت آمیــز  نتیجــۀ 

3.یکی از مهم ترین  نکات در این زمینه، تکیۀ تمام قد سه گانی به زیبایی شناسی شعر فارسی 
است. گفتیم سه گانی به روند تکاملی شعر فارسی پایبند است و این واقعیت نیاز به توضیح 

فراوان دارد. در اینجا فقط پاری سرفصل های این موضوع را مورد اشاره قرار می دهیم:
- سروده شدن در سه شاخۀ کالسیک و نیمایی و سپید با وزن ها و طرح های قافیۀ دلخواه.

-کوتاهی در عین استقالل که به نوعی تکامل  تک بیت گرایی سبک هندی است. 
- ضربۀ ذهنی رباعی وار در فرم ارگانیک.

- اعتدال گرایی حافظ وار میان صورت و معنی.
- سهل وممتنع گرایی سعدی وار در زبان.

این موارد و مواردی مانند آنها دنیای سه گانی را از دنیای هایکو جدا ساخته اند و مرزی آشکار 
میان این دو کشیده اند.
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سه گانی در عرصة پژوهش و نرش

 | الهه کاشاین
پیــش از هــر ســخنی ذکــر دو نکتــه را در بــارۀ ســه گانی الزم 
ــعری  ــای ش ــان جریان ه ــا دارد می ــه ج ــن ک ــت ای ــم: نخس می بین
دهه هــای هشــتاد و نــود و محافــل شــعری ایــن دو دهــه فــرق 
بــه راهشــان  بگذاریــم و هرچنــد جریان هــای اصیــل شــعری 
ــتری  ــانه ای بیش ــات رس ــه تبلیغ ــعری ک ــل ش ــد، گاه محاف می رون
دارنــد، معمــوالً بــه دالیــل شــخصی و رقابتــی، برآننــد تــا قــوت و 
قــدرت جریان هــای شــعری را پنهــان کننــد. دوم ایــن کــه درســت 
ــی از  ــاد، ســکه  های تقلب ــی جــا افت ــی ســکۀ اصل ــد کــه وقت گفته ان
ــه را طــی مــدت مذکــور  ــن دو نکت روی آن ســاخته می شــوند. ای
راجــع بــه ســه گانی بــا جــان و دل احســاس کــردم، تــا جایــی کــه 
گاه افــراد، بــه محــض برخــورد بــا نــام ایــن قالــب، بــدون شــناخت 
دقیــق آن، جبهــه می  گرفتنــد و بهانه هایــی ماننــد کارهــای متوســط 
ــد. از ســوی  ــرار می دادن ــر ســه گانی را دســتاویز ق شــاعران جوان ت
ــداد  ــا تع ــی، ب ــکۀ اصل ــز، از روی س ــی نی ــکه های تقلب ــر، س دیگ
ــی اســت در فضــای درندشــت  ــد و کاف ــد آمده ان بی ســابقه ای پدی
ســه برگی،  ســه بندی،  ســکایی،  اســامی  تــا  بگردیــم  مجــازی 
کارکردشــان  تنهــا  کــه  را  آنهــا  ماننــد  و  ســه لختی  ثالثــی، 
تغییــر اســم بــه عنــوان جــواز بــرای پســرفت اســت، بیابیــد.

در هــر صــورت، چــه بخواهیــم و چــه نــه، ســه گانی از ظرفیت هــای 
ــوده اســت و ایــن  ــا کنــون ب ــود شــعر فارســی ت جریان ســاز دهــه ن
امــر مــرا بــر آن داشــت کــه جنبه هــای تاریخــی، ســاختاری 
قــرار دهــم. ارشــدم  پایان نامــه ی  را موضــوع  و محتوایــی آن 

تا آنجا که به کندوکاو در پیشینه ها پرداختم، قبل از اینجانب یا 
همزمان با اینجانب، طی سه  پایان نامۀ  دیگر، این موضوع مورد 

پژوهش قرار گرفته است و ذیال عناوین هر چهار کار را  می آورم:

پایان نامــۀ   .)1392( فارســی.  کوتــاه  شــعر  1.گونه شناســی 
ــتاد  ــادی. اس ــت نصرآب ــام نیکبخ ــجو: اله ــد. دانش ــی ارش کارشناس
ــین  ــر حس ــاور: دکت ــتاد مش ــوالدی. اس ــا ف ــر علیرض ــا: دکت راهنم
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دانشــگاه  زبان هــای خارجــی  و  ادبیــات  دانشــکدۀ  قربانپــور. 
ویژگی هــای  پایان نامــه،  ایــن  آخــر  بخــش  )در  کاشــان. 
ســاختاری و محتوایــی ســه گانی مــورد بحــث قــرار گرفتــه 
اســت، امــا تاریــخ پژوهــش، مربــوط بــه پیــش از تکامــل عملــی 
ــت و  ــوده اس ــای آن ب ــاپ دورۀ کتاب ه ــه گانی و چ ــری س و نظ
لــذا ایــن بحــث، تــا حــد اطالعــات همــان زمــان ســودمند اســت(.
ــی. )1393(.  ــر فارس ــات معاص ــه گانی در ادبی ــعر س ــی ش 2.بررس
ــان. اســتاد  ــۀ کارشناســی ارشــد. دانشــجو: محمــد تورانی پایان نام
راهنمــا: دکتــر معصومــه خــدادادی مهابــاد. اســتاد مشــاور: دکتــر 
ــی  ــش قبل ــا پژوه ــه ب ــن پایان نام ــالف ای ــان. )اخت ــم دزفولی کاظ
در نــگاه تکاملــی بــه مباحــث بوطیقــای ســه گانی بــر اســاس 
ــوالدی  ــا ف ــا علیرض ــان و مصاحبــه ب ــازی تــا آن زم ــع مج مناب
اوســت(. همراهــان  و  شــاعر  ایــن  ســه گانی های  گلچیــن  و 
)بــر  ســه گانی  محتوایــی  و  ســاختاری  تاریخــی،  3.بررســی 
پایــۀ ســه گانی های علیرضــا فــوالدی، بهــادر باقــری و پاییــز 
ارشــد.  کارشناســی  پایان نامــه  مردادمــاه(.   /1396( رحیمــی(. 
راهنمــا: دکتــر ســیما  اســتاد  اســتادعابدی.  فاطمــه  دانشــجو: 
دانشــکدۀ  مؤمــن.  محســن  دکتــر  مشــاور:  اســتاد  عباســی. 
زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه پیــام نــور واحــد خمیــن. 
ــه  ــه ب ــین در توج ــای پیش ــا پژوهش ه ــه ب ــن پایان نام ــاوت ای )تف
تئوری هــای کامل تــر ســه گانی بــر اســاس کتــاب  بوطیقــای 
از  اختصاصــی  بحــث  همچنیــن  و  آن   مباحــث  و  ســه گانی 
اســت(. ســه گانی پرداز  شــاعر  ســه  ســه گانی های  ســبک 
4.بررســی تاریخــی و ســاختاری اشــعار ســه لختی در ادبیــات 
ارشــد.  کارشناســی  پایان نامــۀ  شــهریورماه(.   /1396( ایــران. 
عبدالرضــا  دکتــر  راهنمــا:  اســتاد  کاشــانی.  الهــه  دانشــجو: 
ــگاه آزاد  ــی دانش ــات فارس ــان و ادبی ــکدۀ زب ــدرس زاده. دانش م
ــگاه گســترده تر  ــن کار در ن اســالمی واحــد کاشــان. )تازگــی ای
ــه تمایزهــای ســه گانی  تاریخــی و اظهارنظرهــای علمــی راجــع ب
از  بیشــتری  فــوالدی و شــمار  نقــد ســه گانی های علیرضــا  و 
همراهــان وی و مصاحبــه بــا ناصــر فیــض در بارۀ ســه گانی اســت(.
ناگفتــه نمانــد کــه هــم کار مــن و هــم بقیــۀ کارهــا، هنــوز 
تــا  کــه  اســت  جریانــی  پیرامــون  مقدماتــی  پژوهش هــای 
کنــون روی اصلــی اش را چنــدان نشــان نــداده اســت. بجــز 
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ــز  ــۀ علمــی- پژوهشــی نی ــک مقال ــاال دســت کم ی پایان نامه هــای ب
ــعر  ــگاه آن در ش ــه گانی و جای ــن آن، از س ــه ضم ــیم ک می شناس
کوتــاه فارســی فــراوان ســخن مــی رود و مشــخصاتش ایــن اســت:

 .)1394( معاصــر .  کوتــاه  شــعر  گونه هــای  طبقه بنــدی   -
فارســانی.  باقــری  حمیــد  و  جبــری  سوســن  دکتــر 
.31-9 صــص  زمســتان.  ســی و چهارم.  شــمارۀ  ادب پژوهــی. 

افــزون بــر اینهــا الزم اســت بــه معرفــی دورۀ اول کتاب هــای 
ــار  ــوز آث ــم هن ــدازه بگویی ــن ان ــاًل ای ــم و قب ــم بپردازی ــه گانی ه س
بیشــتری بویــژه بــا ســیاق روزنامــه ای در بــاب ســه گانی وجــود دارد 
ــرای دانســتن  ــا ب ــه مدخــل  ســه گانی  در ویکی پدی ــه ب کــه مراجع
بخشــی از آنهــا گویاســت و امیــدوارم بــا انتشــار دوره هــای بعــدی 
ــاب آن  ــری در ب ــای تخصصی ت ــه گانی، پژوهش ه ــای س کتاب ه
ــش  ــامل ش ــه گانی ش ــای س ــاری، دورۀ اول کتاب ه ــرد. ب ــا بگی پ
ــان  ــال 1394 در اصفه ــا س ــه یک ج ــه هم ــت ک ــر اس ــاب زی کت
بــه وســیلۀ نشــر گفتمــان اندیشــۀ معاصــر انتشــار پذیرفته انــد:

ــوالدی، ــا ف ــر علیرض ــائل آن از دکت ــه گانی و مس ــای س 1. بوطیق
2. زیر چترم باران؛ مجموعه ی 111 سه گانی از علیرضا فوالدی،

3. صدای تازه؛ گلچین سه گانی های کالسیک و نیمایی به 
کوشش دکتر علیرضا فوالدی و اعظم سعادت،

4. جای باران خالی؛ مجموعۀ 111 سه گانی از محمدشریف 
سعیدی،

5. عشق انگار اختراع من است؛ مجموعه ی 111 سه گانی از دکتر 
بهادر باقری،

6. تو را با ماه می سنجم؛ مجموعۀ 111 سه گانی از بابک 
حسین زاده برجویی.

نام کتاب های این دوره گویاست و تنها می ماند این که ببینم روند 
تکاملی سه گانی چگونه خواهد بود.

ویـژه  نـــــــامه

ســـه گانــی
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 |محمدرضا تریک
در میــان سه گانی ســرایان روزگار مــا، هــم شــاعران جــوان 
دیــده می شــوند، هــم اســتادان دانشــگاه. ایــن قالــب، هــم 
و  رباعــی  قبیــل  از  ســنّتی،  کوتــاه  قالب هــای  میــراث دار 
تک بیــت اســت و هــم شــگردهای شــعر نیمایــی و حتّــی 
هایکــو در آن قابــل اجراســت؛ بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
ــذب  ــود ج ــه خ ــن را ب ــعر که ــت داران ش ــم دوس ــد ه می توان
ــواردی  ــو را. در م ــای ن ــه قالب ه ــدان ب ــم عالقه من ــد و ه کن
ــه یــک شــعر نیمایــی  ــوان ب ــه راحتــی یــک ســه گانی را می ت ب
کوتــاه ارجــاع داد. البتــه خواننــدۀ کم حوصلــۀ امــروز هــم 
ــد  ــدارد، می توان ــی را ن ــدن ســروده های طوالن ــاب خوان کــه ت
ــب  ــن قال ــه ای ــن ک ــرد. ای ــر بگی ــس بیش ت ــب ان ــن قال ــا ای ب
خــودش را در وزن خاصــی محصــور نکــرده و نســبت بــه 
ویژگی هایــی  از  اســت،  بالشــرط  هــم  تســاوی مصراع هــا 
اســت. داده  افزایــش  را  آن  قابلیّت هــای  کــه  اســت 

ــترش داد و  ــت گس ــا روای ــق ب ــا تلفی ــوان ب ــب را می ت ــن قال ای
نوعــی ســه گانی به هم پیوســته، نظیــر چارپــاره ایجــاد کــرد. در 
ایــن صــورت می تــوان آن را بــا تصنیــف و موســیقی هــم پیونــد 
ــرد. ــت وپا ک ــرای آن دس ــری ب ــی بیش ت ــان خیل داد و مخاطب

 |مصطفی علیپور
تعریــف  بــرای  احتــرام  قابــل  ظرفیــت  یــک  ســه گانی 
ــارۀ  ــی ایجــاز )در ب ــب در جای ذهن هــای موجــز اســت. اینجان
ــه گانی در  ــته ام. س ــان دانس ــزه ی زب ــعر: 112( را معج ــان ش زب
ــعر  ــی وزن( ش ــا ب ــی ت ــیک، نیمای ــکلش )کالس ــوع و ش ــر ن ه
ــدارد، فاقــد قافیه آرایــی کاذب  ســاختمان نیــز هســت؛ حشــو ن
ــی از  ــت، جزئ ــوری اس ــر مح ــه عنص ــه ک ــی قافی ــت؛ یعن اس
ســاخت نحــوی سطرهاســت )و بایــد باشــد(. ســه گانی از 
ــل  ــز قاب ــا نی ــای نیم ــتاوردها و نظریه ه ــه دس ــدش ب ــر تعه منظ
توجــه اســت و دســت کم در دو خصلــت مهــم شــعر نیمایــی:

1.ایجاز،
2.ساختمان،

چنیــن  از  هایــی  نمونــه  اســت.  امــروز  شــعر  نماینــدۀ 

ویـژه  نـــــــامه
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ســه گانی هایی را می تــوان در آثــار علیرضــا فــوالدی، بهــادر 
باقــری و تنــی چنــد از شاگردانشــان، از جملــه احســان پرســا، 
دیــد. و...  تاجیــک زاده  الهــه  باقــری،  امیــر  رحیمــی،  پاییــز 

ــه  ــا ناگفت ــادی را در اینج ــۀ انتق ــک نکت ــم ی ــه، مایل ــن هم ــا ای ب
نگــذارم: آنچــه در غالــب ســه گانی هایی کــه اکنــون و ایــن 
ــوری  ــت، محتوامح ــی اس ــباب نگران ــود، اس ــر می ش ــا منتش روزه
ایــن آثــار اســت. ایــن کــه شــاعر ســه گانی از پیــش بیندیشــد کــه 
ــه را از اطــراف ذهــن فراهــم  ــد وزن و قافی ــد و بع ــد بگوی چــه بای
کنــد، زبانــی را عرضــه می کنــد کــه گرفتــار آفــت صراحــت 
اســت و صراحــت، مهــم ترین دشــمن شــأنیت شــعر اســت. شــانیت 
و شــعریت، محصــول شــهودی اســت کــه زبان هــای صریــح را از 
آن نصیبــی نیســت. چنیــن ســه گانی هایی تصنعی انــد، برآینــد 
تکلّفنــد، کوششــی اند، و همیــن، بزرگ تریــن عنصــر شــعریت را، 
ابهــام ذاتــی را، کــه از ســفارش های نظــری و کاربــردی نیماســت، 
از شــعر دور مــی کنــد و  ســاخت معنــا  را کــه برآینــد تعامــل میــان 
ــان شــعر: 141(، از شــعر مــی  ــارۀ زب ــن اســت )در ب مخاطــب و مت
ــازی و  ــات مج ــا در صفح ــن روزه ــه ای ــت ک ــرد و از اینجاس گی
ــه کارهــای ســه مصراعی یــا سه ســطری  حقیقــی، خــروار خــروار ب
شــعر از  جویــی  جــز  هســت،  چیــز  همــه  کــه  برمی خوریــم 

.
ٌٌ|سعید سلمیان پور ارومی

 ســه گانی قالــب جدیــدی نیســت و مــا خســروانی داشــته ایم و 
ــاز  ــد نی ــام جدی ــه ن ــی، ب ــب قدیم ــن قال ــروانی و ای ــا نوخس بعده
ــی  ــری ذهن ــن موضع گی ــن، اولی ــش، ای ــال پی ــن س ــدارد . چندی ن
ــی  ــود؛ موضع ــه گانی  ب ــدۀ   س ــا پدی ــه ب ــن در مواجه ــریع م و س
ــروزه  ــتوارند. ام ــر آن اس ــوز ب ــن- هن ــالف م ــی- برخ ــه برخ ک
بررســی بیشــتر موضــوع و تحلیــل منصفانــۀ آن، مــرا مجــاب کــرده  
اســت کــه حکــم بــدوی خویــش را نقــض کنــم و اعتقــاد داشــته 
ــبیه  ــزی ش ــه گانی چی ــر س ــروانی ب ــدم نوخس ــث تق ــه بح ــم ک باش
ــت. ــین آن  اس ــه داران پیش ــا و طالی ــل از نیم ــو قب ــعر ن ــث  ش بح

وقتــی از خســروانِی هجایــی هــزار و چندصــد ســال پیــش بــه 
می رســیم،  ثالــث  اخــوان  یــاد  زنــده  عروضــی  نوخســروانِی 
ــّدی  ــه ج ــه ن ــم ک ــوان می یابی ــۀ اخ ــات ادیبان ــی از تفنن آن را یک
ــارۀ  ــه در ب ــن قضی ــد. ای ــدا می کن ــی پی ــه تال ــود و ن ــه می ش گرفت
تجربیــات پراکنــدۀ دو دهــۀ اخیــر نیــز صــادق اســت؛ آثــاری 

ویـژه  نـــــــامه
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بــا همــان  از ظهــور ســه گانی  قبــل  کــه  
بــه چــاپ می رســند  عنــوان نوخســروانی 
و البتــه برخــی از آن هــا آثــار ارزشــمندی 
هــم هســتند، امــا عــالوه بــر ایــن کــه انطبــاق 
ــد،  ــه گانی ندارن ــاخصه های س ــا ش ــی ب کامل
نمی شــوند.  منتهــی  جریان ســازی  بــه 
ارائــۀ  بــا ظهــور ســه گانی کــه در کنــار 
نیــز  نظریه پــردازی  از  عملــی،  نمونه هــای 
یــاری می گیــرد،  قضیــه شــکل دیگــری 
مقبــول  ســریعاً  ســه گانی  می کنــد؛.  پیــدا 
جریانــی  بــه  و  می افتــد   مخاطبــان  طبــع 
هــم  روز،  بــه  روز  کــه  می شــود  تبدیــل 
بــر تعــداد مخاطبــان آن افــزوده می شــود 
آن. ســرایندگان  تعــداد  بــر   هــم  و 

و  شــاعر  صدهــا  اخیــر،  ســال  چنــد  در 
ادیــب- شــاعر،  قالــب ســه گانی را بــا همیــن 
نــام پذیرفتــه  و بــه جمــع سه گانی ســرایان 
مســتمر   حضــور  بــر   عــالوه  پیوســته اند. 
چــاپ  و  مطبوعــات  در  ســه گانی 
کتاب هــای مســتقل ســه گانی، امــروزه در 
صفحات،کانال هــا  اجتماعــی،  شــبکه های 
ویــژه  طــور  بــه  پر شــماری  گروه هــای  و 
یافته انــد. اختصــاص  ســه گانی  بــه 

جــّدی  ســه گانی های  کنــار  در  نیــز  مــن 
خویــش، در طنــز هــم از آن بهــره بــرده  
دســت  در  مجموعه شــعر  واژه  ضمــن  و 
از  بخشــی   )1394 )ســروش،  تعمیــر  
آورده ام. را  خویــش  طنــز  ســه گانی های 

کنــار  در  ســه گانی،  حــال،  هــر  بــه 
کــه  باطراوتــی   و  جدیــد  فرصــت 
کرده اســت،  مهیّــا  مــا   ادبیــات  بــرای  
افــزوده  نیــز  امــروز  شــعر  مخاطبــان  بــر 
 اســت. ایــن فرصــت را مغتنــم بشــماریم.

 | عبدالرضا مدرس زاده
بــه  پاســخ  گونــه ای  در واقــع  ســه گانی، 
دورۀ  در  کم ســرایی  و  فشــرده گویی  نیــاز 
کــه  اســت  رســانه هایی  حاکمیــت  پرشــتاب 
ــت  ــه آن حال ــاًل ب ــردم را عم ــند م ــلیقه و پس س
ســوق داده انــد و شــاعر نیــز  کــه از دیربــاز 
اســت،  نداشــته  گزیده گویــی  جــز  هدفــی 
مضمــون   مشــتاق  خواننــده  می شــود  باعــث 
شــکل  ایــن  از  برآمــده  ذوق  هــم،  تــازه 
ــد. ــاس کن ــه را احس ــورده و صیقل یافت تراش خ

ســه گانی  ســرودن  در  نگارنــده  تجربــۀ 
ــا  ــت ت ــده اس ــه گانی نیام ــه س ــان می دهد ک نش
ــه  ــی - ب ــعر فارس ــر ش ــای دیگ ــا را از قالب ه م
ــی  ــی و دوبیت ــه و رباع ــزل در درون مای ــژه غ وی
ــد، کــه اصــاًل ســه گانی،  ــاز کن در شــکل- بی نی
خــود چنیــن وظیفــه ای را بــر عهــده نمی گیــرد، 
اصلی تریــن  اوقــات  گاهــی  می توانــد  امــا 
مضمــون شــاعرانۀ یــک  قالــب ســنتی را در 
کنــد. پدیــدار  و  فراهــم  شــکل  کوتاه تریــن 

بــر   تاکیــد  ســه گانی،  ســرودن  در  اهتمــام  
یــا  و  ادبــی  نو آوری هــای  اعتبــار  و  ارزش 
شــعر  کارکردهــای  در  تجدیدنظــر  درســتی 
پا به پــای  ســنتی فارســی اســت کــه معمــوالً 
ــازی  ــن نوس ــی، ای ــی و اجتماع ــوالت سیاس تح
اســت. بــوده  رایــج  همیشــه  به آفرینــی  و 
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 | اسماعیل امیین
ســه گانی، از نظــر مــن تنهــا قالــب نیســت،  
بلکــه امکانــی اســت بــرای خالقیــت و 
ــی،  ــای زبان ــر از ظرفیت ه ــری مؤث بهره گی
بیانــی و انــواع موســیقی لفظــی و معنایی در 
شــعر. در ســه گانی های مــوزون، موســیقی 
ــت و  ــده و پویاس ــعر زن ــل از وزن ش حاص
ــای  ــی هجاه ــالل آوِر توال ــرار م ــط تک فق
در  نیــز  قافیــه  نیســت.  بلنــد  و  کوتــاه 
ســه گانی، اثرگــذار اســت و نقــش جــدی 
در رســایی، شــیوایی و برجسته سازی دارد.

گاهــی  نوشــتن،  ســه گانی  در  مــن 
طبع آزمایــی کــرده ام؛ مثــل ایــن یکــی کــه 
ــزی تناســب دارد: ــن روزهــای پایی ــا همی ب

از شاخۀ پاییز جدا شد یک برگ،
رقصید و به آرامی بر خاک افتاد؛

راهی کوتاه است جدایی تا مرگ.

نمونه های سه گاین

 امین آذری
امسال را پرنده تر آغاز کن درخت!

از آسمان نترس!
پرواز کن درخت!

روزی اگر سراغ من آمد به او بگو:
چشم انتظار توست

در قاب روبه رو!

 زهرا ابومعاش
گل های دیگر بی تو دلگیرند؛
زیباترین گل بودی، اما حیف!

گلهای فصلی زود می میرند.

گاه باید برگشت،
پشت سر را نگریست!

زندگی یک دوی ماراتن نیست.

محمد اسدی غین
وقتی پرنده ها دلشان شاد می شود،

سرتاسر درخت
فریاد می شود.

دریا افکار آزاد
پا به پای بوسه اش

بی دریغ گریه کرد،
لب فروش دوره گرد.
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ٌ
مرضیه اوجی

کولی فقط به خاطر یک سّکه
بر خط دست من که نگاه انداخت،

یک سرنوشت تازه برایم ساخت.

امیر باقری
می شود یک پاسخ ِ دندان شکن

در سکوت ِ هسته بود؛
گاه باید پسته ی لب بسته بود!

رفتم که به دریا بزنم دل،
یکپارچه شد َمد،

دریا به دلم زد.

مات هر دو چشمت من؛
هم چراغ سبزند و

هم چراغ چشمک زن.

ساکت و بی ادعا
دائما در خدمت یکدیگرند؛

مورها از ما بنی آدم ترند.

بهادر باقری
و زندگی این است:

نسیم و برکه و آهوی تشنه، خیره به ماه...؛
و ناگهان، تمساح

با آن که می داند
خشکیدنش حتمی ست،

لبخند، پیغام گل ختمی ست.
نه مرا با تو بودن آسان است،

نه توان گفتنت وداع! وداع!
عشق! ای ترکِش کنار نخاع!

محمداکرام بسمی )افغانستان(
دام است، آهو نیست؛

آهسته تر! ای ببر!
هر ِگرد، گردو نیست.

اصغر بهرامی
پاس شد درس نزول برف؛

انتهای فصل اندوه است؛
چشمه، پایان نامۀ کوه است.

افالطون پاشایی پور
وقتی حضورت می شود کمرنگ،

حالم به غیر از این سه حالت نیست:
دلتنگ یا دلتنگ یا دلتنگ.

احسان پرسا
ِهی رفت و ِهی برگشت!

من چوِب عاشق بودم، او اَّره؛
هی رفت و هی برگشت!

باور من این است:
اگر از خاک سرشته ست خداوند تو را،

خاک یک جای جهان شیرین است.
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لیال پورحسین
هستی ام را پیش پایش ریختم؛
بهترین دارایی ام، جان، مال او؛

 لَن تَنَالُوا الْبِرَّ َحتَّی تُنِْفُقوا .

الهه تاجیک زاده آریایی
از حصار خاک تیره رد شده؛

با وجود این که ُخرد و خسته است،
این جوانه پشت آسفالت را شکسته است.

طرح یک لبخند را بر صورتم بنشان!
چهره ام را تازه کن، هرچند سرپایی!

آه! ای جراح زیبایی!

محمدرضا جهان آرای
در باغ پاییزان

یک شاخ بی برگم؛
من نوجوانمرگم.

بابک حسین زاده برجویی
قطره ای نمی رود درون النه اش فرو؛

برترین مهندس است،
این کالغ غرغرو.

حرف کفتران چاهی است:
کینه های نابرادران

نردبان پادشاهی است.

چون جسم دشمنانش
از سینه چاک خورده،

برنوی خاک خورده.
آرزو حقیقی

من درخت سایه گسترم؛
روی زخم من نمک نزن!

با تبر مرا محک نزن!

زهرا حیدری
فراملی تر از عشق تو آیا

به دنیا فرصتی بوده ست ما را؟
بیا در هم بریز این مرزها را!

ای خدایی که بال بخشیدی! 
اشتیاق پرنده را کم کن

یا کمی آسمان فراهم کن!

زهرا خدایاری
باز این عقربه ها

شادی ام را دیدند،
تندتر چرخیدند.

رها خراساین
سرفصل دنیایم

خط خورده با غم بود؛
پاییز، رنگامیز باغم بود.

عباس خسروی
صبِح آن شب، شام آن هم شب؛

فقر، آری، فقر
چون دراکوالی خونخواری ست، المذهب.

فاطمه خواجویی راد
بس که باران نگرفت،

داشت می رفت از دست؛
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قارچ چترش را بست.
چشم شب، کور شده ست؛

پشت این پنجره ها
ماه، سانسور شده ست.

عباس  خوش عمل کاشاین
در این دشتهای پر از پونۀ ترد

جهان مال خرگوش شوخی ست
که یک- هیچ از مارها برد.

نغمه هایش خّط ممتّد دل آشوبی،
مثل هق هق بود؛

یاکریم خانه عاشق بود.

گفت ابراهیم را پروردگار:
ای خلیل از سربریدن در گذر!

دل بریدن بود ما را در نظر.

سید حسین دادخواه
شاعری که بال را 
عاشقانه می سرود،

در خودش اسیر بود.

دانیال دبیرچیلو
صبح است و به عشق می شود باز

پرهاِی قنارِی خوش آواز؛
یک چیز کم است: ساِز شهناز.

میمث داودی
عنکبوت سالهاست

تار می تند به پای طعمه اش؛
طعمه اش هزارپاست.

اسماعیل دهقاین

ای شب تیره! هنوز
پشت این پنجره ها

روزنی هست به روز.

ذهن مردابی
ترس از جاری شدن دارد؛

کاشکی تردید بگذارد!

محمدرضا رایث پور
پشت هر روزن، حصار،

روی هر دیوار، سیم خاردار؛
از کجا آید به دیدارت بهار؟

 پاییرن رحمیی
گرچه کوتاه، مثل این حرف است،

طعم شیرین مبهمی دارد؛
زندگی حّس اّولین برف است.

ذهن پایه های تخت را خراب می کنند؛
موریانه ها

در سکوت، انقالب می کنند.

حامد رمضاین
سالها در پیاده رو فالَـش

 عابران را چه ساده عاشق کرد،
مرغ عشقي که در قفس دق کرد!

محمد روحاین )نجوای کاشاین(
طوطی صفتان که فکرشان خالی ست،

بی ارز و بهاست آنچه می گویند؛
تقلید ِصداست آنچه می گویند.
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محمدرضا روزبه
آنچه بایست می شدم، شده ام؛

این همان نقطۀ کمال من است؛
عاقبت، عاشِق خودم شده ام.

خدا را! تو ای زندگی! چیستی؟
دمادم ز تو مرگ و خون می چکد؛

تو اصاًل شبیه خودت نیستی.

محمد زماین
از ترس مردن بود اگر هی زندگی کردیم،

اما نفهمیدیم
کی زندگی کردیم.

انسیه زند
رفت از یاد، کودکی؛
ماند افسوِس لحظه ها؛

خنده هم مُرد، طفلکی!

زهرا ساالری
گریه از تو زودتر رسید؛

باز هم بدون من بخند!
کودک درون من! بخند!

رضوانه سخنگو
حوا!

دخترانت قد کشیده اند؛
آدم پیدا نمی شود.

سید حسن سعیدزاده )صهبای بیدگیل(
زندگی را زندگی
پاکسازی می کند؛

مرگ دارد نقش بازی می کند.

از حال ما دریا چه می داند؟
احوال ماهی های کوچک را

دریاچه  می داند.

ای خواب! هر روز 
در چشم مایی؛

شب ها کجایی؟

فرح سقایی
از النه ها سیرند،

بر شاخه ها آواز می خوانند؛
گنجشکها در برف می میرند. 

سعید سلمیان پور ارومی
شاید برای عشق 
نامی ست مستعار،

گلواژۀ بهار.

عشق را شکل جاده می دیدیم؛
سرعت ما که رفت باالتر،
جاده پیچید و ما نپیچیدیم.

اد مهدی شباین نرژ
گفته بودی می رسی؛
بگذریم از بی کسی!

کی به دادم می رسی؟
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شمیا شریعیت
هرچند روشن است،
سخت است باورش؛

یک دوست، دشمن است.

محمود شریفی )کمیل کاشاین(
صبحت به خیر! خورشید!

وقتی که می دمیدی،
ماه مرا ندیدی؟

نمیا شکرکردی
صحنۀ جنگ میان تبر و آیینه ست؛
دیدنی نیست، ولی باز تماشا دارد؛

این چه رازی ست که دنیا دارد؟

مریم صابری
با تو از عشق سخنها گفتیم؛

پشت این بیم و امید
نامه ای بود که هرگز نرسید.

جعفر صالحی
بر لب خشک درختان ورد باران بود؛

داروک یک شب غزلخوان شد،
سرب باران شد.

عزیرن عباس زاده نخست
بس که تلخی دیده ام از روزگار،

طعم حلوا می دهد در کام من
زهر مار.

پشتش خمیده بود،
چتری که تا به حال

باران ندیده بود.

نادر عبدالوند
زن بودن آسان نیست؛

تا کی اسیر خویشتن باشیم؟
یک چند اگر مردیم، زن باشیم!

روزگار عجیبی ست! 
من به تو معتادم،

تو مرا ترک می کنی؟

محمد عبداللیه
چشممان در چشم هم افتاد

در عرق ریزان نخلستان؛
زندگی یعنی همین االن.

عیل عدالتجو
از بس که خواب ماندیم،
خورشید جان به لب شد؛
شب رفت و باز شب شد.

فرهاد عطارحمیدی لنگرودی
فندق به پسته می گفت:

لب تا به کی ببندیم؟
چیزی بگو بخندیم.

چه فرق می کند بهار با خزان
برای جنگلی که گوِل فصل را نخورده است،

به ریشه دل سپرده است؟

یحیی علوی فرد
یک طرف به جانب حرم،

یک طرف به سمت جمکران:
بهترین دوراهی جهان.
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محمد علیجعفری
بشر شر خود را بگو کم کند؛

اگر اختالفی ست حل می کنند؛
درختان تبر را بغل می کنند.

صبح آمد باز،
با خودم گفتم:

یک هجا و این همه اعجاز؟

معصومه عییس وند
 با زیرکی هایت

گرد سفیدی را نشاندی روی موهایم؛
ای زندگی! کو آرزوهایم؟

مجید فخاری
کالغ از روی نیرنگ

به گوش او چه گفته ست؟
مترسک روز و شب دیگر نخفته ست

گفتید اهل دردید؛
ای مردمان بی درد!

با عاشقان چه کردید؟

خاطره فروزان
فارغ از دیروز و آه،

فارغ فردا و کاش،
تا ابد امروز باش!

محمد قیل نسب
کوتاهی عمر و

یک عمر کوتاهی؛
آهم دو چندان می شود گاهی.

زندگی زندانگی ست؛
بال پروازی که هست،

حال پروازی که نیست.
 

زهرا قنبری دهکردی
زندگی مهربانی محض ست؛
لمس دنیا فقط همین ساعت

لمس ساعت فقط همین لحظه ست.

صفیه قومنجاین
گاه می آمد و گاه می رفت؛

خوب شد نیست
روی اعصاب من راه می رفت

محمد کامراین اقدم
بعضی از کالغها

دزدهای شادی اند،
الیق تفنگهای بادی اند.

یک خدای ناخدای بیشتر:
پندهای بیشتر،
بندهای بیشتر.

بهزاد گرانمایه
گشت و گشت و گشت و شد

در طبیعت آشکار،
خندۀ خدا، بهار.

تو را این ماجرا نیست؛
و ما ادراک ماالعشق؟

چه دانی ماجرا چیست؟
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تورج گلیج
هان! ای مترسک! از تو می پرسم

وقتی که بمب خوشه ای افتاد،
آن خوشه های خشم گندم داد؟

فاطمه مجیدی
در سیاهیِّ چشم تو گم شد

چین و تاب سپید پیرهنم؛
چشم بگشا! نگاه کن! تو منم.

تقی متقی
تا که می رسد بهار،

قاصدک میان دشت
می شود خبرنگار.

فریدون مرادی
صبح شد و باز دلم چید

از لب این بام
یک گل خورشید.

نسمی محمدجاین
رفتی و جای تو را پر کرده است

یک رفیق ماندگار:
انتظار.

در چراغ سینه غول ماجراست؛
ورد خنده ات کجاست؟

غم اسیر ما چراست؟

حسین محمدیان
من اناالحق می زنم؛

کاش می افتاد، کاش
حلقۀ دستان تو بر گردنم!

سها محمدی
هدیه ی مقاومت است

به مرداب،
نیلوفر آبی.

کنعان محمدی
عشق را مثل بچه ترسوها

کرده ای توی قلب خود پنهان؛
واقعاً خاک بر سرت! کنعان!

اده رضا مهدیرن
دارد از کوچۀ ما می کوچد

با لباسی که سراسر، برف است؛
مرگ، خیلی حرف است!

ه موفق منیرژ
زندگی یک  بار است؛

روی دوِش انسان
زندگی یک بار است.

علیرضا مهران
من کی ام؟ تمام او،

آنچنان که او من است؛
عشق، دو به هم زن است

کاش جای سه گانی
گاه از من بخواهی

بوسه گانی!

مرجان مهران
ناجوانمردی کرد،

خنجرم زد از پشت؛
زندگی آدم کشت.

ویـژه  نـــــــامه

ســـه گانــی
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کبری موسوی قهفرخی
هر تّکه از دلم پی عشقی رفت؛

چشمان من که عامل این کارند،
شاهان بی کفایت قاجارند.

سمیین میرآفتاب
برگ ها از تو پر زدند، درخت!

همچنان روح زندگی داری؛
در دل ما امید می کاری.

مهدی ناصری
چلچراغ

ناگهان جال گرفت؛
یک نفر شفا گرفت.

حسن نصیری
غم  یکی دو روز نیست؛

دوستان! لطیفه ای!
زندگی به روز نیست.

محمود نیکبخت نصرآبادی
نو کن لباس ایده هایت را!

آنگاه خواهی دید
هر روز، نوروز است. 

معصومه هنر
پاک کن  دارید؟

زندگی را پاک می خواهم؛
آه! اصاًل الک می خواهم.

علیرضا فوالدی
گل ها

انگشت اشارۀ زمینند
تا کوردالن تو را ببینند.

شعله ای از دلم فراهم کن!
زندگی خون تازه می خواهد؛
یک شقایق برای من دم کن!

برگشتی و شادی ام برانگیخت؛
در مقدم هرکه گل بریزند،

در مقدم گل چه بایدم ریخت؟

بادها تابوت یک گل را
نوحه خوان بر دوش می بردند؛

کاش بعضی ها نمی مردند!

کوه سرکش را ببین!
خاک هم افتاده نیست؛
ساده بودن ساده نیست.

ای کاش بی  باران نماند،
چتری که ما را

با هم به منزل می رساند.

با تو کارش اتراق،
بی تو کارش کوچ است؛

زندگی بازِی گل یا پوچ است.

ویـژه  نـــــــامه

ســـه گانــی
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بس که نازک شده بود،
گل شکفت از دل سنگ؛

ای امان از دل تنگ!

از چنین شرکی
نانمان آجر نخواهد شد؛

جای مادر با خدا هم پر نخواهد شد.

بگذار عشقت داستان باشد!
شیون مکن! مجنون!

از داستانت می زنی بیرون.

»مردان این قبیله کجا رفتند؟«؛
اندوهشان نهایت اندوه است؛

هر دّره جای خالی یک کوه است.

آسمان با غرور می گردید؛
یک تن از آفتابگردان ها

رفت در آسمان و شد خورشید.

از شمعدانی باخبر بودم؛
حس می کنم قباًل

پروانه تر بودم.

نه آهوی دشتم، نه تیهوی کوه؛
مبادا بکوشی به ویرانی ام!

پلنگ است در خون ایرانی ام.

نیش های نغز می زند؛
عشق، سادگی نمی کند،

اولش به مغز می زند.

دریغا! با کبوترهای چاهی رفت؛
نمی دانست جفتش بی قرار اینجاست؛

پرستو اشتباهی رفت.

فکر یک درصد شکستت باش!
در جدایی نیز همدستند؛

مثل انگشتان دستت باش!

ای  زمین! به خود مناز!
هر کجا که یک دل است،

احتمال زلزله ست.

باالترین باش!
پرواز هم باید به افتادن بیرزد!

کاری کن از افتادنت دنیا بلرزد!

ای شما که در گذارتان
درد گم شدن کشیده اید!

یک علیرضا ندیده اید؟

ویـژه  نـــــــامه

ســـه گانــی
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... و اما ای ملک جوانبخت! راویان اخبار
ین گفتار   و ناقالن اقوال و قصه پردازان شر
چننی آورده اند که:

در روزگاران قدیــم، ماهیگیــری بود ســالخورده و تنگدســت، اما باخدا و پرهیــزگار که ِگرد کار 
خــالف نمی گشــت و راه خطــا هرگــز نمی رفــت. ایــن ماهیگیــر زحمتکــش و قانــع بــا همســر 
و ســه فرزنــد خــود در نزدیکــی ســاحل دریــا، در خانــه ای محقــر و کلبــه ای چوبــی زندگــی 
می کــرد. ایــن ماهیگیــر بنابــر اعتقاداتــش، خداونــد رحمــان را روزی رســان می-دانســت و کار 
خــود را هــم یــک وظیفــه و دســتور الهــی می پنداشــت و در زندگــی هرگــز حــرص نمــی زد و 
روزی بیشــتر از چهــار مرتبــه تــور بــه دریــا نمی انداخــت. اگــر در مرتبــه اول یــا دوم، ماهــی بــه 
تــورش می افتــاد، کــم یــا زیــاد، کوچــک یــا بــزرگ، رضــا بــه دادۀ خــدا مــی داد و راه خانه در 
پیــش می گرفــت و اگــر هــم حتــی در مرتبــه چهــارم، تــورش خالــی از دریــا بیــرون می آمــد، 
دیگــر اصــراری نداشــت و می گفــت: امــروز لقمــه ای بــرای مــن و خانــواده ام مقــدر نشــده.

روزی از روزهــا، پیرمــرد ماهیگیــر بــه کنــار دریا رفت و تور بــه دریا انداخت و ســاعتی صبر کرد 
و چــون بــه کشــیدن تــور پرداخــت، حــس کــرد که تــور به قدری ســنگین اســت که محال اســت 
از آب بیــرون بیایــد. لــذا چوبــی قطــور پیــدا کــرد و آن را در زمیــن فرو کرد و ســر طنــاِب تور را 
بــه آن چــوب گــره زد و خــود درون آب رفــت و با زحمت فراوان، کشان کشــان تــور را از آب 
بیــرون آورد کــه در نهایــت شــگفتی دیــد، آنچــه درون تــور افتــاده ، الشــۀ یــک خر مرده اســت.
شــکر  را  حکمتــت  خداونــدا!  گفــت:  فــوراً  امــا  شــد،  هــم  در  چهــره اش  اندکــی 
بــرای  افتــاد.  تــورم  در  مــرده  خــر  امــروز  کــه  بــوده  چــه  مصلحــت  نمی دانــم   .
چیســت. بعــدی ام  قســمت  کــه  ببینــم  تــا  می انــدازم  دریــا  بــه  تــور  دوم،  بــار 

پیرمــرد ماهیگیــر بــرای بــار دوم، تــور خــود را بــه آب انداخــت و ســاعتی بــه انتظــار 
از آب  آن  بیــرون کشــید  بــه  شــده،  ســنگین  تــور،  کــه  کــرد  و چــون حــس  نشســت 

یت  مرد ماهیگری و عفر
 از مجموعه کتاب های قصه های هزار و یک شب

 |  به قمل حمید عامیل
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ــور  ــاب ت ــِر طئ ــل، س ــۀ قب ــده دفع ــد. مانن ــرون نیام ــور از آب بی ــم ت ــاز ه ــا ب ــد، ام ــغول ش مش
را بــه همــان چــوب بســت و بــه آب زد کــه دیــد، خمــره ای داخــل تــورش افتــاد... . 

یــا  و  نقــره  و  طــال  ســکه های  از  پــر  خمــره  آن  داخــل  حتمــاً  اینکــه  از  خوشــحال 
کــه  کشــید  بیــرون  آب  از  را  خمــره  زیــاد  زحمــت  بــا  اســت،  بی بدیــل  جواهــرات 
بــاز  نیســت.  هیــچ  گل والی  و  ســنگ ریزه  جــز  خمــره،  آن  درون  شــد،  متوجــه 
بــدون آنکــه اخمــی بــه چهــره بیــاورد، بــرای بــا رســوم تــور بــه داخــل آب انداخــت.
شــد  متوجــه  را کشــید،  تــور  دســتان خــود  بــا  و چــون  ســاعتی صبــر کــرد  هــم  بــاز 
دو   W یکــی  حتمــاً  گفــت:  خــود  بــا  می آیــد.  بیــرون  آب  از  راحتــی  بــه  تــور  کــه 
از  امــا  کنــم،  قناعــت  انــدک  ایــن  بــه  امــروز  بایــد  کــه  اســت  کوچــک  ماهــی 
ندیــد. شکســته  بطــری  چنــد  جــز  تــور،  درون  هــم  ســوم  مرتبــۀ  در  بــد،  بخــت 
ماهیگیــر بــرای بــار چهــارم تــور را بــه آب انداخــت تــا ببینــد قســمت آخــر او چــه می شــود. 
مثــل بــار دوم، ایــن بــار هــم دیــد خمــره ای در تــورش افتــاده. خوشــحال و خنــدان، خمــره را 
ــا پوســت ضخیمــی  ــد، دِر خمــره ب ــرون کشــید کــه دی ــود، از آب بی ــاد هــم ســنگین نب کــه زی
ــلیمان  ــرت س ــر حض ــت، مُه ــر روی پوس ــته و ب ــم بس ــده و دور آن را محک ــانده ش از گاو پوش
ــاکرم  ــیار ش ــو را بس ــا! ت ــت: خدای ــود گف ــا خ ــحال ب ــد. خوش ــرف آن زده ان ــار ط را در چه
ــتادی. ــم فرس ــرش برای ــا مُه ــلیمان را ب ــرت س ــرت حض ــی پیامب ــج مرحمت ــار، گن ــن ب ــه ای ک
پیرمــرد ماهیگیــر، خمــره را تکانــی داد کــه بــه تصــور خــود، صــدای بــر هــم خــوردن 
بــه  خمــره  داخــل  از  صدایــی  هیــچ  کــه  بشــنود  را  آن  درون  جواهــرات  یــا  ســکه ها 
نشــانی گنجــی  یــا  نقشــه  داخــل خمــره،  شــاید  بــا خــودش گفــت:  نرســید.  گوشــش 
هســت. چاقــوی خــود را از جیــب در آورد و پوســت خمــره را پــاره کــرد کــه دیــد در 
ــد. ــده ش ــمان پراکن ــدن و در آس ــرون آم ــل آن بی ــط دودی از داخ ــت، فق ــچ نیس ــره هی خم
همچنــان کــه ماهیگیــر زیــر لــب می گفــت: امــروز قســمت نبــود کــه زن و بچــه ام قلمــه غذایــی 
داشــته باشــند و درصــدد جمــع کــردن تــور و رفتــن بــود، ناگهــان دود بــر آمــده از داخــل خمــره 
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ــر پیرمــرد  ــه هیواالیــی بــزرگ شــد و در براب جمــع و تبدیــل ب
ماهیگیــر، بــه حالــت تعظیــم ایســتاد و گفــت: ای پیامبــر خــدا! 
گنــاه مــرا ببخــش و از کشــتن مــن صــرف نظــر کــن کــه عهــد 
می کنــم هرگــز ســر از فرمــان تو نپیچــم و گردن کشــی نکنم.
پیرمــرد ماهیگیــر گفــت: ای دیــو! مــن پیرمــرد کجــا و حضرت 
ــزار  ــش از ه ــون، بی ــا! از آن روزگار تاکن ــر کج ــلیمان پیامب س
ــرت  ــن حض ــرده ای، م ــتباه ک ــو اش ــت. ت ــته اس ــال گذش س
ــه وار  ــده ای دیوان ــو، خن ــه دی ــن لحظ ــتم. در ای ــلیمان نیس س
ــتی،  ــلیمان نیس ــو س ــه ت ــاال ک ــر، ح ــه بهت ــت: چ ــرد و گف ک
پــس آمــادۀ مــردن بــاش کــه عمــرت بــه آخــر رســیده اســت.

ــت،  ــمگینانه عفری ــای خش ــنیدن حرف ه ــا ش ــر ب ــرد ماهیگی م
رنــگ از رویــش پریــد و گفــت: ای دیــو! آیــا مــن کــه تــو را 
ــزد  ــا نجــات دادم، م ــر دری ــک و از قع ــگ و تاری ــدان تن از زن
ــرا  ــه جــای اینکــه م ــرا بکشــی؟ ب ــن اســت کــه م و پاداشــم ای
ــه مــن  ــو ب ــرا بســتانی؟ ت ــم داری جــان م ــاداش دهــی، تصمی پ
بدهــکاری. آیــا در دنیــای عفریتان، پــاداش نیکی، بدی اســت؟

یــاوه  و  بی ربــط  ســخن  گفــت:  عصبانیــت  بــا  عفریــت 
خــودم  حــرف  از  مــن  اســت  محــال  کــه  بگــو  کمتــر 
برگــردم. تنهــا کمکــی کــه می توانــم بــه تــو بکنــم ایــن 
کنــی. انتخــاب  خــودت  را  مردنــت  شــیوۀ  کــه  اســت 

گفــت:  زاری  و  گریــه  و  التمــاس  بــا  ماهیگیــر  مــرد 
کــه  افتــاده  اتفاقــی  چــه  خــدا!  ناشــکر  بنــدۀ  آخــر 
شــده ای؟ بی رحــم  و  کینه تــوز  قــدر  ایــن  تــو 
بــس  حکایــت  مــن  داســتان  گفــت:  عفریــت 
خواهــی  قبــول  بشــنوی  تــو  اگــر  کــه  اســت  درازی 
بگیــرم. را  تــو  جــان  دارم  حــق  مــن  کــه  کــرد 

ــه تعریــف  ــر باهــوش دریافــت اگــر عفریــت را وادار ب ماهیگی
ــر  ــه تأخی ــش ب ــان مرگ ــد، اوالً زم ــی اش کن ــرای زندگ ماج
ــف  ــان تعری ــول زم ــت در ط ــن اس ــی ممک ــد و در ثان می-افت
داســتان، اتفاقــی بیفتــد و او بتوانــد جــان خــود را نجــات 
ــرگ  ــرگ، م ــت: م ــی گف ــل چرب زبان ــن دلی ــه ای ــد. ب ده
بمیــرم،  چگونــه  مــن  کــه  می کنــد  فرقــی  چــه  اســت. 
ــش. ــرا بک ــد م ــن و بع ــف ک ــه ات را تعری ــو اول قص ــا ت ام

ــاز کــرد:  ــه آغ ــن گون ــی شــدنش را ای ــت داســتان زندان عفری
ــده  ــری برگزی ــه پیامب ــد ب ــی از ســوی خداون ــی ســلیمان نب وقت
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ــد  ــتایش خداون ــه س ــن را ب ــودات روی زمی ــه موج ــد، هم ش
ــلیمان  ــوت س ــودات دع ــم موج ــرد. تمای ــوت ک ــزرگ دع ب
ــر  ــان دیگ ــن از عفریت ــد ت ــن و چن ــز م ــد، ج ــی را پذیرفتن نب
و تعــدادی اجنّــه، نــه تنهــا ایمــان بــه خدایــش نیــاوردم، 
برداشــتم. عصیــان  و  طغیــان  بــه  یخره ســری  بــا  بلکــه 
ــا  ــن برخی ــف  ب ــود، آص ــم خ ــر اعظ ــلیمان، وزی ــرت س حض
را نــزد مــن فرســتاد و بــه مــن گفــت: ســلیمان نبــی تــو 
را بــه حضــور طلبیــد؛ همــراه مــن بــه بــارگاه ایشــان بیــا.
مــن هــم پذیرفتــم و بــه همــراه وزیــر بــه بــارگاه ســلیمان 
کــه  خواســت  مــن  از  و  کــرد  نصحیــت  مــرا  او  رفتــم. 
اگــر ایمــان نمــی-آورم، حداقــل ســر از طغیــان بــردارم و 
نکنــم. تشــویق  شــورش  بــه  را  اجنِــه  و  عفریت هــا  بقیــه 
ــم  ــن ه ــتید، م ــدا هس ــر خ ــما پیامب ــر ش ــت: اگ ــم گف ــن ه م
ــرداری  ــه فرمانب ــر ب ــتم و حاض ــم هس ــان عال ــرکردۀ عفریت س
ــره ای  ــتور داد خم ــی دس ــلیمان نب ــان س ــتم. ناگه ــما نیس از ش
آوردنــد و در یــک چشــم بــر هــم زدن، مــرا درون آن خمــره 
کردنــد و ســر آن را بــا پوســت گاو دوختنــد. آنــگاه حضــرت 
ســلیمان مهــر خویــش را چهــار مرتبــه بــر روی آن پوســت گاو 
زد و دســتور داد مــرا بــه قعــر دریــا بیندازنــد. مــن کــه در ایــن 
خمــرۀ تنــگ در دریــا زندانــی بــودم، بــا خــودم عهــد کــردم، 
هــر کــس مــرا نجــات دهــد، تمــام گنج هــای پنهانــی را کــه 
ــم.  ــازش کن ــا بی نی ــال دنی ــم و از م ــه او ببخش ــم، ب می شناس
ــداد. از آن  ــم ن ــس نجات ــچ ک ــا هی ــت، ام ــال گذش ــد س هفتص
پــس عصبانــی شــدم و عهــد کــردم چــون در نجــات مــن تأخیر 
شــده، زیــن پــس، هــر کــس مــرا از ایــن خمــره نجــات دهــد، 
ــن  ــه م ــت ک ــال اس ــیصد س ــش از س ــک بی ــم. و این او را بکش
تصمیــم دوم خــود را گرفتــم. پــس مــرگ تــو حتمــی اســت؛ 
زیــرا مــن تــا به حــال از عهــد خویــش برنگشــته ام. حــال آماده 
ــادم  ــا ی ــوع خواهــم کشــت، ام ــن ن ــه بدتری ــو را ب ــاش کــه ت ب
ــاداش  ــان، پ ــای عفریت ــا در دنی هســت ســؤالی کــردی کــه آی
نیکــی، بــدی اســت، بایــد بگویــم: بلــه. وقتــی شــما موجــودات 
انــس گرفتــه و مأنــوس شــده و نــام انســان بــر خــود نهــاده، از 
ــرا  ــد، چ ــنگ ها دوری ــفقت فرس ــر و ش ــت و مه ــس و الف ان
ــم؟! ــار کنی ــی رفت ــه نیک ــان، ب ــوان و اهریمن ــان و دی ــا عفریت م

 زیاد گریه و زاری نکن که وقت ندارم.
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وقتــی ماهیگــری دانســت دم گرمــش در آهــن ســرد دیــو اثــری نــدارد، بــا خــود گفت: حــاال که 
نالــه و التمــاس مــن در ایــن خون آشــام اثــری نــدارد، بایــد بــا ترفنــد جــان خــود را نجــات دهــم. 
پــس بــه جــای گریــه و زاری گفــت: حــاال کــه شــما اصــرار بــه کشــتن مــن داریــد، مــن حاضرم، 
امــا می خواهــم قبــل از مرگــم بدانــم کــه شــما بــا ایــن تــوان و قــدرت، چــرا دروغ می گوییــد؟!

عفریــت بــا عصبانیــت گفــت: مــن چــه دروغــی گفتــم؟ ماهیگیــر گفــت: بــه گمانــم 
قصــه  ایــن  و  دیدیــد  را  خمــره  از  آمــده  بیــرون  دود  بودیــد،  اطــراف  همیــن  شــما 
چنیــن  داخــل  اســت  ممکــن  بزرگــی  و  مهیبــی  ایــن  بــه  هیوالیــی  آیــا  ســاختید.  را 
عالمیــد، چــرا دروغ می گوییــد؟ پادشــاه عفریتــان  بگیــرد؟! شــما کــه  خمــره ای جــا 

 
می دانیــد. قدرتمنــد  و  دانــا  را  خــود  کــه  شــما  اســت؛  نادانــی  و  تــرس  نتیجــه  دروغ، 

دودی  صــورت  بــه  مــن  کــه  ندیــدی  مگــر  گفــت:  و  شــد  عصبانــی  عفریــت 
اســت  ممکــن  غیــر  گفــت:  ماهیگیــر  آمــدم؟  بیــرون  خمــره  همیــن  درون  از 
بگیــرد. جــا  خمــره ای  چنیــن  داخــل  قامتــی  و  قــد  ایــن  بــه  هیوالیــی  کــه 

ــال  ــزار س ــش از ه ــن بی ــه م ــم ک ــار بگوی ــد ب ــت: چن ــر گف ــرد ماهیگی ــواب م ــت در ج عفری
داخــل همیــن خمــره، زندانــی بــودم؟ آخــر بــه تــو پیرمــردی کــه جانــت در دســت مــن اســت 
ــان  ــن هم ــه م ــی ک ــی و بدان ــادان ببین ــرد ن ــو پیرم ــه ت ــرای اینک ــم؟ ب ــد دروغ بگوی ــرا بای چ
ــکل  ــه ش ــاره ب ــی، دوب ــن نزن ــه م ــی ب ــت دروغ گوی ــه تهم ــن ک ــرای ای ــاال ب ــتم، ح دود هس
ــوال  ــان هی ــوم. ناگه ــارج می ش ــاز خ ــی روم و ب ــره م ــل خم ــم و داخ ــان دود در می آی هم
ــه ســرعت، همــان تکــه پوســت  ــر ب ــرد ماهیگی ــت. م ــه دود شــد و داخــل خمــره رف ــل ب تبدی
ــره را  ــم در خم ــیار محک ــمانی بس ــا ریس ــاد و ب ــره نه ــر در خم ــود، ب ــته ب ــه برداش گاو را ک
ــت  ــی کار زش ــه دروغگوی ــت: البت ــد گف ــد می خندی ــدای بلن ــا ص ــه ب ــی ک ــت و در حال بس
ــه  ــادان خطــاب کنــی و زیرکــی خــود را ب و ناپســندی اســت و ناپســندتر آنکــه دیگــران را ن
ــدازم. ــا بین ــر دری ــه قع ــو را ب ــا ت ــدی خــود بمــان ت ــۀ اب ــا بکشــی. حــاال در همــان خان رخ آنه

 
 



167دوماهنامه ادبی . شمارسوم  1397



168دوماهنامه ادبی . شماره سوم  1397

 درباره حمید عاملی

و  قصه گویی او 
 | مراد مهدی نیا

حمید عاملی )1320 - 16 دی 1386( گویندۀ رادیو و قصه گو بود او از سال 1334 در مجله های 
کیهــان بچه هــا، اطالعــات هفتگی و روشــنفکر  داســتان های کوتــاه برای کودکان می نوشــت.

از بهتریــن برنامه هــای داســتانی حمیــد عاملی در رادیو راه شــب  بــود که از ســال 1350 گویندۀ 
ایــن برنامــه بــود/. وی در ســال 1352 پــس از مــرگ فضــل اهلل مهتــدی )صبحــی( قصه گــوی 
برنامۀ قصــۀ ظهــر جمعــه  شــد. عاملــی در آخریــن ســال های کاری خــود، گوینــده برنامه یــک 
شــب از هــزار و یــک شــب  بــرای رادیــو تهــران بود کــه نهصد قســمت )شــب( آن را اجــرا کرد.
نــگارش،  صــدد  در  رادیــو  پژوهش هــای  کل  اداره  ســفارش  بــه   ،1383 ســال  از  او 
مجموعــه  ایــن  برآمــد.  شــب   یــک  و  قصه های هــزار  مجموعــۀ  ویرایــش  و  پــردازش 
دیگــر  از  ســروگردن  یــک  واقعــاً  کــه  شــده  نوشــته  هنرمندانــه  و  زیبــا  قــدری  بــه 
در  ایشــان  تصویرســازی های  و  شــخصیت ها  اســت.  باالتــر  مشــابه،  مجموعه هــای 
ایــن مجموعــۀ مکتــوب بــه قــدری اســتادانه شــکل گرفتنــد کــه خواننــدۀ کتــاب، بــه 
نمی دهــد. دســت  از  داســتان  درازنــای  در  را  شــخصیت ها  از  یــک  هیــچ  وجــه  هیــچ 

از گذشته  های دور
پیشکســوتان  توســط  قصه  گویــی  و  روایتگــری  گرفــت،  شــکل  رادیــو  وقتــی 
قصــه  گوناگــون  مخاطبــان  بــرای  کــه  راویانــی  کــرد؛  پیــدا  ادامــه  و  شــد  آغــاز 
کــرد. ایجــاد  تغییــر  مــا  فرهنگــی  شــیوۀ  در  قصه  گویــی  بعــد،  مدتــی  می  گفتنــد. 
اســت  متــداول  و  قدیمــی  شــیوه  ای  بلکــه  نیســت،  ســرگرمی  بــرای  قصه  گویــی 
مســائل  از  بســیاری  می  شــود  ســبب  کــه  شــیوه  ای  فرهنــگ،  انتقــال  بــرای 
بــرود. بیــن  از  ناهنجاری  هــا  از  بســیاری  و  شــده  تبدیــل  فرهنــگ  بــه  مثبــت 
ایــران بــه دلیــل اینکــه از قدیمی  تریــن تمدن  هــا محســوب می  شــود، قصه  گویــی و روایــت 
را اساســی انتقــال فرهنــگ خــود قــرار داده اســت بــا کتاب  هایــی چــون  شــاهنامه  یــا  هــزار و 
یــک شــب  را از طریــق روایــت حفظ کرده  ایــم. در واقــع ایران توانســته اســتقالل فرهنگی  اش 
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را بــا ایــن شــیوه حفــظ کنــد. البتــه زبــان شــیرین فارســی هــم در ایــن مســیر کمــک بســیار زیادی 
کــرده، چــون تــم موســیقیایی خاصــی دارد و بــا شــکل  های دیگــر روایــت آمیختــه شــده اســت.
جملــه  از  مختلــف  ابعــاد  در  توانســته  کــه  اســت  کهــن  شــیوه  ای  قصه  گویــی 
دورۀ  در  حتــی  شــیوه  ایــن  دهــد.  ادامــه  خــود  حیــات  بــه  مدنــی  حیــات  قالــب  در 
اســت. یافتــه  جدیدتــری  شــکل  نُــت  و  رادیــو  ماننــد  تــازه  ای  وســایل  بــا  متأخــر 
اجازه می  خواهم یکی- دو خاطرۀ جالبی که از شروع کارم در قصه  های رادیویی دارم، برای 

شما بازگو کنم:
از سال 1332 که به دلیل رفت  وآمدهای مادرم در تئاترهای تهران- به دلیل تایپ متن  ها من 
نیز با آن مجموعه  ها آشنا شدم. اولین بار در نمایشنامۀ  بادبزن خانم ویندرمیر  در نقشی کوتاه 

ظاهر شدم.
اربابــی  فروزنــده  خانــم  نــام  بــه  رادیــو  معــروف  گوینده  هــای  از  یکــی  بــا  مــن 
ــد. ــنا بودن ــن آش ــی م ــای فرهنگ ــا فعالیت  ه ــک ب ــم از نزدی ــان ه ــودم. ایش ــش ب قوم  وخوی
ایشــان گوینــدۀ زِن برنامــۀ  زن و زندگــی  بودنــد و گوینــده مــرد همــراه ایشــان آقــای حســین 
ــرای ســفرهای محمدرضــا شــاه  ــو ب ــان، گزارشــگر مخصــوص رادی ــای توصیفی ــان. آق توصیفی
بــود. یــک روز بــه ایــن دلیــل کــه آقــای توصیفیــان بــرای مأموریــت فراخوانــده شــد، بــه جــای 
ایشــان در برنامــۀ  زن و زندگــی  خالــی شــد. ایــن خبــر، خیلــی دیــر بــه خانــم اربابــی رســید و 
ــه هماهنگــی  ــام مــرا ب ــه هــر حــال ن ــا هــر گوینــده  ای کار نمی  کــرد، ب ایشــان از آنجــا کــه ب
ــم اربابــی باشــم. ــه جــای آقــای توصیفیــان، گوینــدۀ همــراه خان رادیــو اعــالم کــرد کــه مــن ب
بــه هــر ترتیــب، از آنجــا کــه شــرح کامــل ایــن ماجــرا در ایــن مقــال نمی  گنجــد، فقــط بــه ایــن 
مطلــب بســنده کنــم کــه برنامــۀ اول را بــه دیــد خانــم اربابــی و عوامــل رادیــو، عالــی اجــرا کردم.
ایــن داســتان ادامــه پیــدا کــرد تــا اینکه یــک روز آقای ســمیعی مســئول هماهنگــی رادیو به مــن گفت: 
ــا. ــو بی ــه رادی ــرای ضبــط برنامــۀ  مــا و دیگــران  ب روز پنج  شــنبه، چهــارم مــرداد ســاعت ده صبــح ب

ــه  ــت ب ــک راس ــانده، ی ــو رس ــه رادی ــودم را ب ــح خ ُــه صب ــاعت ن ــر س ــنبه، س ــح روز پنج  ش صب
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اتــاق هماهنگــی رفتــم. مطلــب برنامــه را از هماهنگــی گرفتــم 
و بعــد از یــک بــار خوانــدن و تمریــن بــا خانــم آتوســا 
لشــگری، آمادگــی خــود را بــرای ضبــط برنامــه اعــالم کــردم.

ــه اســتودیو یــازده رادیــو بــرای ضبــط وارد شــدم. اولیــن  مــا ب
ــی  ــه تهیه  کنندگ ــران  ب ــا و دیگ ــه  ای  م ــزده دقیق ــه پان برنام
ناصــر کــوکالن و نویســندگی حســن شــهیدی در روز یکشــنبه، 
هتفــم مــرداد 1337 ســاعت یــازده و پانــزده دقیقــه پخــش شــد.

همیــن مــورد و رضایــت مســئول هماهنگــی، باعــث شــد 
برایــم برنامــۀ دیگــری تــدارک دیــده شــود. روز دوم کــه 
ــن  ــه م ــی ب ــئول هماهنگ ــم، مس ــو رفت ــه رادی ــط ب ــرای ضب ب
ــش  ــرد پی ــد، برگ ــام ش ــه تم ــه ک ــط برنام ــی، ضب ــت: عامل گف
مــن. وقتــی ضبــط تمــام شــد، بدوبــدو از اســتودیو یــازده 
بــه دفتــر هماهنگــی رفتــم. اســتاد مهــدی علی  محمــدی 
ــه  ــا ک ــل، از آنج ــال  ها قب ــان را از س ــدم. ایش ــاق دی را در ات
از همــکاران اســتاد محمدعلــی جعفــری در جامعــه باربــد 
بــود، خــوب می    شــناختم. ســالم کــردم. آقــای ســمیعی 
جوانــی  همــان  ایشــان  علی  محمــدی!  آقــای  گفــت: 
کــردم.  شــما صحبــت  بــا  ایشــان  مــورد  در  کــه  هســتند 
نمایشــنامه  های  زن  در  می  کنــم  خواهــش  شــما  از 
اگــر  و  بدهیــد  او  بــه  نقشــی  زندگــی   و 
بفرماییــد. تقویتــش  و  تربیــت  داشــت،  زمینــه 
آقای علی  محمدی رو به من کرد و گفت: شما قوم  وخویش 

خانم اربابی هستید؟ من سؤال ایشان را تصدیق کردم.
ــن نمایشــنامه  ای را کــه در دســت  ایشــان یــک صفحــه از مت
ــه  ــط را ک ــه خ ــن االن س ــت:  همی ــن داد و گف ــه م ــت ب داش
ــن اجــرا کــن. ــرای م ــدره  می  شــود، ب ــه نقــش  آن ــوط ب مرب

مــن نظــری بــه نوشــته انداختــم و اجــازه گرفتــم تــا آن را اجــرا 
کنــم. زنده  یــاد عبــاس مصــدق هــم وارد اتــاق شــد و مــن در 
حضــور آن ســه نفــر، ســه خــط نقــش آنــدره را اجــرا کــردم.

معروفــش  از آن خنده  هــای  یکــی  آقــای علی  محمــدی 
بــا لحنــی  را ســر داد و روبــه زنده  یــاد مصــدق کــرد و 
ــق  ــی عاش ــرک، گوی ــن پس ــدق! ای ــت: مص ــویق  آمیز گف تش
ــا  ــرد و ب ــن ک ــه م ــد رو ب ــده.  بع ــد ش ــادرش متول ــکم م از ش
ــو  ــت بگ ــی قوم  وخویش ــه ارباب ــرو ب ــت: ب ــدی گف ــن ج لح

من با یکی از 
گوینده  های معروف 
رادیو به نام خانم فروزنده 
اربابی قوم  وخویش 
بودم. ایشان هم از 
نزدیک با فعالیت  های 
فرهنگی من آشنا بودند.
ایشان گویندۀ زِن 

برنامۀ  زن و زندگی  
بودند و گوینده مرد 
همراه ایشان آقای حسین 
توصیفیان.
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رفــوزه نشــدی. ســپس رو بــه مســئول هماهنگــی گفــت: 
اینگونــه  کنیــد.  دعوتــش  بعــدی  نمایشــنامه  های  بــرای 
بــود کــه پایــم بــه برنامه  هــای نمایشــی رادیــو بــاز شــد.
خاطــرۀ دوم اینکــه، یــک روز دســت بــه دامــان خانــم اربابــی 
ــو و  ــودک رادی ــۀ ک ــه برنام ــرا ب ــه م ــتم ک ــدم و از او خواس ش
گــروه آقــا بیــژن پســر داوود پیرنیــا  معرفــی کنــد؛ زیــرا ضبــط 
هنگامــی  و  ظهرهــا  از  بعــد  رادیــو  کــودک  برنامه  هــای 
می  شــدد؛  تعطیــل  مــدارس  کــه  می  گرفــت  صــورت 
ــه  ــه مدرس ــه ب ــد ک ــی بودن ــه کودکان ــان آن، هم ــون مجری چ
ــد. ــال  تر بودن ــن و س ــن کم  س ــان از م ــد و بسیارش می  رفتن
آقــا بیــژن شــاید کالس دوم یــا ســوم دبســتان بــود کــه 
ــه همــت پــدرش برنامــۀ  ــو نشســت و ب پشــت میکروفــون رادی
ــر  ــوز در اکث ــه هن ــی ک ــکل و فرم ــه ش ــو را ب ــودک رادی ک
ــرد.  ــذاری ک ــود، پایه  گ ــرا می  ش ــی اج ــبکه  های رادیوی ش
تــا قبــل از حضــور آقــا بیــژن در رادیــو، برنامــۀ کــودک رادیــو 
ــدی  ــه  روانشــاد صبحــی مهت ــه  قصه  هــای ظهــر جمع فقــط ب
اختصــاص داشــت. مــن کــه از کودکــی بــا قصــه بــزرگ شــده 
و خــودم هــم شــنوندۀ هــر جمعــه قصه  هــای مرحــوم صبحــی 
مهتــدی بــودم و از آنجــا کــه امتحــان خــود را در کار بازیگری 
ــس  ــودم، پ ــدی داده ب ــتاد علی  محم ــت اس ــر دس ــو، زی رادی
ــن  ــا م ــد ت ــالش کن ــم ت ــی بخواه ــم ارباب ــتم از خان ــق داش ح
ــرم. ــرار گی ــو ق ــودک رادی ــۀ ک ــروه برنام ــران گ ــزو بازیگ ج

خانم اربابی این سعی را کرد و واحد هماهنگی رادیو که 
سابقۀ کار مرا می  دانست، موافقت کرد و من بدین سان در 
سلک هنرمندان برنامه  های نمایشی کودک رادیو در آمدم.

از کتاب  روایت راوی 
 ؛خاطرات و تجربیات حمید عاملی،
 به کوشش: مراد مهدی نیا ]در دست چاپ[

یک روز به این دلیل 
که آقای توصیفیان برای 

مأموریت فراخوانده 
شد، به جای ایشان در 
برنامۀ  زن و زندگی  
خالی شد. این خبر، 

خیلی دیر به خانم اربابی 
رسید و ایشان از آنجا 

که با هر گوینده  ای کار 
نمی  کرد، به هر حال نام 

مرا به هماهنگی رادیو 
اعالم کرد که من به جای 

آقای توصیفیان، گویندۀ 
همراه خانم اربابی باشم.
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 | صدر الدی�ن شجره:
هیــچ صدایــی طعــم صــدای مرحــوم   حمیــد عاملــی   را 
ــود ــدای او ش ــن ص ــد جایگزی ــی توان ــت و نم ــد داش نخواه
خــوش  افــراد  جملــه  از  عاملــی    مرحــوم   حمیــد 
رادیــو  در  کــه  بــود  ادبــی  بــا  و  رو  خــوش  اخــالق، 
در  حرفــه ای  اخــالق  بــر  عــالوه  و  می کــرد  فعالیــت 
بــود. پیشکســوتان  جــزو  نیــز  رفتــاری  اخــالق  زمینــه 

هیــچ صدایــی هیــچ وقــت شــبیه صــدای او نخواهــد شــد 
زیــرا  داشــت  نخواهیــم  او  مثــل  دیگــر  مــن  نظــر  بــه  و 
ــرد. ــری را بگی ــای دیگ ــد ج ــت نمی توان ــچ وق ــس هی هیچ ک

خــودش  خــاص  خــاص  هنــری  ویژگی هــای  هرکــس 
فقــط  عاملــی  مرحــوم  صــدای  طعــم  و  رنــگ  و  دارد  را 
متعلــق بــه خــودش بــود و هیــچ گاه تکــرار نخواهــد شــد.
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حمید عاملی. ٌعکس: ایسنا
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باقر رجبعیل
ــع از نوزدهــم اردیبهشــت  ــه   در واق ــه   قصــه ظهــر جمع برنام
ســال 1319 در رادیــو تهــران آغــاز شــد. روی ایــن تاریــخ در 
بســیاری از منابــع تأکیــد شــده امــا احتمــال دارد دقیــق نباشــد، 
ــه  ــد ک ــول کردن ــو قب ــاِن رادی ــران آن زم ــال، مدی ــن ح ــا ای ب
از آن پــس قصه گویــی بایــد   جــزء الینفــک   برنامه هــای 
ــت(  ــری داش ــای خب ــط برنامه ه ــل از آن فق ــا قب ــه ت ــو )ک رادی
بشــود. ماجــرای انتخــاِب نویســنده و گوینــده بــرای ایــن 
برنامــه هــم خــودش حکایتــی دارد بســیار جــذاب کــه در 
ــا  ــت ام ــم گف ــاره ی آن خواه ــودش درب ــه خ ــوط ب ــل مرب فص
بــرای اشــاره کوتــاه بگویــم کــه آن موقــع بــه قــول نیمــا 
یوشــیج:   مــن و صــادق هدایــت و عبدالحســین نوشــین و 
ــم. روزی  ــیقی را اداره می کردی ــه موس ــترودی مجل ــاء هش ضی
بنــا شــد در رادیــو قصــه بگوینــد. ماهــا قبــول نکردیــم. صــدای 
ــود.  ــد نب ــه بل ــا قص ــود ام ــد نب ــد، ب ــان کردن ــی را امتح صبح
ــد  ــه او داد. چن ــه را ب ــای عامیان ــا از قصه ه ــت یکــی دو ت هدای
ســال گذشــت و ایــن آدم معــروف و قصه شــناس شــد...  

گویــا فضــل اهلل مهتــدی )صبحــی( کارمنــد هنرســتان موســیقی 
بــوده و بــه اداره موســیقی هــم رفــت و آمــد داشــته و آن روزی 
ــوده اداره موســیقی  ــد آمــده ب کــه صــدای او را امتحــان کردن
ــوازم التحریــر بگیــرد کــه دســت  ــرای هنرســتان ســهمیه ل ــا ب ت
ــدا  ــت ص ــه تس ــی ک ــه آن های ــورد توج ــش م ــا صدای ــر قض ب
ــنده  ــال 1341 نویس ــا س ــی ت ــت. صبح ــرار گرف ــد ق می گرفتن
ــگاه  ــه الی آن گه ــه الب ــه البت ــود ک ــه ب ــن برنام ــده ای و گوین
امــا  می کردنــد  تعطیــل  را  برنامــه اش  و  می دادنــد  آزارش 
ــد. در ایــن کــش و قــوس، صبحــی  ــاره بــرش می گرداندن دوب
ــت. ــد درگذش ــی بع ــد و مدت ــار ش ــره دچ ــرطان حنج ــه س ب

وقتی رفت تازه مدیران رادیو فهمیدند چه گوهری را از دست 
داده اند؛ برای همین تا حدود 10 ساِل بعد، برنامه اش را به 

صورت تکراری پخش کردند.

ســرانجام بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد مجــری تــازه 
نفســی بــرای ایــن برنامــه  قدیمــی و معــروف پیــدا کننــد. 
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از جملــه  امتحــان شــدند  ایــن کار  بــرای  افــراد مختلفــی 
مدیــر  خــود  کــه  گلســرخی  ایــرج  و  جواهــرکالم  علــی 
ــن نخــورد. ــه زمی ــن برنام ــت ای ــش می خواس ــود و دل ــو ب رادی

حتــی گوینــدگان دیگــری از بیــن صدهــا گوینــده رادیــو کــه 
ــی  ــرای مدت ــی می خــورد هــر کــدام ب ــه قصه گوی صدایشــان ب
ــدام  ــچ ک ــا هی ــد ام ــی کردن ــه زورآزمای ــن برنام ــاه در ای کوت
ــد.  ــرار نگرفتن ــتقبال ق ــورد اس ــاید م ــد و ش ــه بای ــور ک آن ط
ــه  ــال 1353 در بحبوح ــت س ــارم اردیبهش ــه در چه ــن ک ــا ای ت
جشــن ســالروز تولــد رادیــو، وقتــی گوینــده و نویســنده 
تقریبــا گمنــام رادیــو یعنــی حمیــد عاملــی پــا بــه ورودِی 
ــا  ــون )رض ــو تلویزی ــس رادی ــا رئی ــذارد، ب ــن می گ ــل جش مح
قطبــی( و همســر او کــه در کنــار تــورج فرازمنــد رئیــس 
ــد،  ــامد می گفتن ــن خوش ــه مدعوی ــد و ب ــتاده بودن ــو ایس رادی
ــان  ــت:   ایش ــر او گف ــی و همس ــه قطب ــد ب ــد. فرازمن ــرو ش روب
آقــای حمیــد عاملــی مجــری برنامــه راه شــِب رادیــو هســتند.  

آن  بــا  عاملــی  و  گرفتنــد  تحویــل  را  عاملــی  آن هــا 
صــدای خــاص خــود از آن هــا تشــکر کــرد. بــا شــنیدن 
کــرد  شــوهرش  بــه  نگاهــی  قطبــی  همســر  او،  صــدای 
نمی رویــد  شــما  گفــت:   چــرا  عاملــی  بــه  رو  بعــد  و 
ــد!؟   ــی بگویی ــای صبح ــای آق ــه ج ــه را ب ــر جمع ــه ظه قص

قطبی هم بالفاصله به فرازمند گفت:   عاملی قصه ظهر جمعه 
را بگوید.  

فــردای همــان روز یعنــی، جمعــه پنجــم اردیبهشــت 1353 
عاملــی را پشــت میکروفــن زنــده نشــاندند تــا توانایــی خــودش 
را نشــان دهــد. عاملــی همــان جــا قصــه خالــه سوســکه را بــدون 
ــه نحــو جذابــی اجــرا کــرد و از همــان موقــع،  ــر، ب متــن و از ب
ــا صــدای صبحــی قطــع  ــه ب ــر جمع ــه تکــرارِی قصــه ظه برنام
شــد و حمیــد عاملــی را گوینــده و نویســنده آن اعــالم کردنــد. 
چنــدی نگذشــت کــه لقــب   بابــا عاملــی   را هــم بــه او دادنــد.

منبع: ایسنا: 
وهشگر ادبیات داستاین و نویسنده رادیو باقر رجبعیل - پرژ
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سید محمد هاشمی، مدیر انتشارات گزینه برتر:
درگذشــت،  صبحــی  زنده یــاد   ،41 ســال  در  وقتــی   
ــه  ــه عالق ــای جمع ــه قصه ه ــه برنام ــه ب ــرادی ک ــیاری از اف بس
داشــتند، ناراحــت بودنــد و نمی دانســتند چگونــه می تــوان 
ســکان دار  عاملــی،  حمیــد  امــا  کــرد.  جبــران  را  او  خــأ 
ــه  ــه ای ک ــتی دیرین ــاظ دوس ــه لح ــد و ب ــران ش ــوی ای قصه گ
بــا مرحــوم صبحــی داشــت، کارهــای فاخــری انجــام داد . 

وی ادامــه داد: مــن ناظــر بــودم کــه او چگونــه عاشــقانه و 
بــا عالقــه، بــه داســتان می پــردازد. او در قصه هــای خــود 
زنــده کنــد و کمــال  را  ایرانــی  فرهنــگ  ســعی می کــرد 
قصه هایــی  بیامــوزد.  نوجوانــان  و  جوانــان  بــه  را  زندگــی 
کــه او تالیــف کــرده و بــه صــورت قصه پــردازی و نــوار 
اســت کــه  اســت، گویــای آن  و کاســت عرضــه کــرده 
اســت .  می ورزیــده  عشــق  قصــه،  محتــوای  و  بیــان  در 

ــتن  ــه کار نوش ــگام ب ــا دیرهن ــه ت ــودم ک ــاهد ب ــات ش ــه دفع ب
مشــغول بــود. آخریــن اثــر و داســتان او نیــز هــزار و یــک شــب 
بــود کــه متاســفانه دو جلــد آن بیشــتر چــاپ نشــد و مابقــی بــه 
صــورت دستنوشــته در کتابخانــه اش بایگانــی شــده اســت. بــه 
ــا  ــداکارش جف ــر ف ــی و همس ــد عامل ــق حمی ــن در ح ــر م نظ
شــده و آنگونــه کــه بایــد و شــاید بــه ایــن مــرد بــزرگ، آثــار 
و همســرش رســیدگی نشــده اســت. حــق مطلــب ایــن بــود کــه 
ــر  ــتند، کتاب هــای او را منتش ــی کــه در راس کار هس عزیزان
کننــد ولــی باوجــود تالش هــای همســر ایشــان، هیــچ اقدامــی 
در ایــن بــاره صــورت نگرفــت. بــه خصــوص کــه حمیــد 
عاملــی بــه غیــر از داســتان های جذابــش، شــاعری بدیعه گــو و 
توانمنــد هــم بــود کــه وقتــی در جمعــی قــرار می گرفــت، آن 
ــید .  ــر می کش ــه تصوی ــعر ب ــب ش ــی در قال ــه خوب ــس را ب مجل

، فیملنامه نویس شادمهر راستین
ــو شــناختم  ــرای نخســتین بار، از رادی ــی را ب  مــن مرحــوم عامل
چــون اگرچــه تلویزیــون را دوســت داشــتم امــا خواهــر و بــرادر 
ــد  ــورد عالقه شــان را تماشــا می کردن ــرم برنامه هــای م بزرگ ت
و مــن چــاره ای بــه غیــر از انتخــاب رادیــو نداشــتم. البتــه 
قصه گــوی دوره بچه گــی مــا، خانــم عاطفی بــود کــه وقتی بچه 
بودیــم، مــا را بــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
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می بردنــد و مــا روی زمیــن می نشســتیم و حکایت هایــی را 
ــنیدیم.  ــرد، می ش ــف می ک ــان تعری ــی برای م ــم عاطف ــه خان ک

همیشــه کســی بایــد باشــد کــه بــرای آدم هــا قصــه بگویــد. اگــر 
امــروز، مــا اضطــراب داریــم، بــه ایــن دلیــل اســت کــه قصه گــو 
ــه نظــر مــن دو نفــر در زندگــی آدم هــا تاثیــر بســیار  نداریــم. ب
مهمــی دارنــد. یکــی، کســی کــه روایــت می کنــد و دیگــری، 
کســی کــه الالیــی می گویــد و از آنجاکــه ایــن دو نفــر 
ــه، 16 ســاعت کار می کننــد، مــا انســان هایی مضطربیــم !  روزان

ــتان،  ــعر و داس ــه ش ــت در حوط ــات روای ــن نظری ــر آخری بناب
ــت  ــه نیس ــد، جامع ــته باش ــه و راوی نداش ــه قص ــه ای ک جامع
دیگــر  بــه جوامــع  را  جامعــه ای  کــه  اســت  قصــه  چــون 
ــه  ــتند، چ ــان، راوی نداش ــر یونانی ــد اگ ــر کنی ــاند. فک می شناس
ــت  ــود می داش ــه ای وج ــاد و اودیس ــه ایلی ــاد! ن ــی می افت اتفاق
ــا  ــگ ب ــن و فرهن ــق دی ــم ازطری ــاید بتوانی ــا ش ــی! م ــه غرب و ن
جامعــه مرتبــط شــویم ولــی جامعــه واقعــی بــا راوی زنده اســت . 

کســانی کــه روایت ســاز امــروز هســتند یعنــی رزمنده هــا، 
ــی  ــد یعن ــف می کردن ــم تعری ــرای ه ــار ب ــن ب ــا را چندی قصه ه
جامعــه ای کــه روایــت می کــرد، نیــاز بــه شــنیدن روایتــی دیگــر 
داشــت. نــه تنهــا آنهــا کــه کل جامعــه، موضوعی بــرای صحبت 
ــا در  ــت م ــی کــه االن، موضــوع صحب کــردن داشــتند در حال
کافــی شــاپ ها، فوتبــال یــا آخریــن ســریالی اســت کــه تماشــا 
کرده ایــم. شــاید ایــن اتفــاق بــد نباشــد امــا نتیجــه ایــن رویــداد، 
ــوع اضطــراب شــده ایم .  ایــن شــده کــه همگــی دچــار یــک ن

ــو  ــاد رادی ــه ایج ــدی ب ــش جدی ــر، گرای ــورهای دیگ در کش
ــزی اســت کــه غــرب از  ــی چی ــوی اینترنت ایجــاد شــده و رادی
ــد  ــان می ده ــا نش ــه اینه ــت و هم ــده اس ــر ش ــاد آن ناگزی ایج
آخــر  حــرف  داریــم.  نیــاز  روایــت  بــه  دوبــاره  مــا  کــه 
اینکــه مــا بــه قصه گــو نیــاز داریــم و بــا فیلــم و ســریال 
خصــوص  بــه  باشــیم  داشــته  ســالمی  جامعــه  نمی توانیــم 
کــه پدرهــا حــرف و روایتــی ندارنــد کــه تعریــف کننــد . 
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 طبیب و دو داستان دیگر
 |  پمیان شیخی

 

 |طبیب
تهــران.  بــودم  اومــده  کــه  بــود  ســالی  چهــار  ســه  و  بــودم  جــوان  گفــت:  مــی  مــرد 
بــود  بریــده  رو  امونــم  ســرفه  و  درد  ســینه  و  بــودم  شــده  مریــض  کــه  بــود  مدتــی 
هــم  بعضیاشــون  تــازه  نکــرد.  افاقــه  امــا  کــردم  عــوض  دکتــر  و  حکیــم  چندتــا   .
مشــکوک بــه مســلول بودنــم شــده بــودن و حســابی تــوی دلمــو خالــی کــرده بــودن.
یــه روز دایــی، همــون مــردی کــه وقتــی اومــدم تهــران پیشــش کار می کــردم بهم گفت: حســین 
جــان، از مــن میشــنفی بــرو پیــش پروفســور هاکوپیــان. کارشــو بلــده و دوای دردت پیــش اونــه. 
ــادم رفتــم  ــود. معطــل نکــردم. نشونیشــو از دایــی گرفتــم و راه افت ــرام حجــت ب حــرف دایــی ب
ــی  ــاال  . چندتای ــد ب ــب و   من ــب مرت ــه مط ــدم، ی ــب ش ــان. وارد مط ــور هاکوپی ــب پروفس مط
مریــض نشســته بــود. باالخــره نوبتــم شــد و رفتــم داخــل. فضــای متفاوتــی بــا مطــب دکترایــی 
ــود، شــومینه اش هــم  ــود و از اونجاکــه زمســتون ب ــه ب ــل خون ــودم داشــت. مث ــده ب کــه مــن دی
ــومینه  ــه ی ش ــاالی لب ــود. ب ــاق داده ب ــه ات ــی ب ــنگیه خاص ــم قش ــن ه ــود و همی ــرده ب ــن ک روش
اش هــم چنتــا قــاب عکــس و دکــوری بــود و یــه ســگ پشــمالوی خوشــگل هــم پــای 
ــه مــا نگاهــی مــی انداخــت.  شــومینه خوابیــده بــود و هــر از گاهــی سرشــو بلنــد مــی کــرد و ب
رســید،  مــی  بنظــر  ســاله  هشــتاد  هفتــاد  پیرمــرد  یــه  ظاهــرا  هاکوپیــان  پروفســور 
بــود.  پوشــیده  لبــاس  تمیــز  و  مرتــب  خیلــی  داشــت  کــه  باالیــی  ســن  باوجــود  ولــی 
گذاشــت. وقــت  انصافــا  کــرد.  معاینــه  منــو  حســابی  گفتــم  دردم  از  بــراش  وقتــی 

وقتی معاینه اش تموم شد، رفت طرف میزش و پشت میز نشست و روبه من کرد و با لبخند 
گفت: 

آذری هستی؟ 
گفتم: بعله آقای دکتر. اهل تبریزم.

پروفسور با لبخند سر تکون داد و پرسید: 
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شغلت چیه جوون؟ 
گفتم : کفاشم آقای دکتر. 

یــه نــگاه بــه ســرو وضعــم انداخــت و بــه دســتام خیــره شــد، آخــه طبــق عــادت آســتینهامو بــاال 
داده بودمــو از اونجاکــه بــا عجلــه راه افتــاده بــودم، چســبهایی کــه به دســت و بالم چســبیده بودنو 
درســت و حســابی پــاک نکــرده بــودم و همیــن توجــه پروفســور هاکوپیــان رو جلــب کــرده بود. 
بــوی  کــه  بنویســم  بــرات  شــربت  یــه  خــوام  مــی  خــوب.  بســیار  گفــت:  پروفســور 
مــی  خوبــت  حتمــا  کنــی  تحمــل  اگــه  و  کنــی  اســتفاده  بایــد  ولــی  داره  بــدی 
 . تومنــه  پنــج  گرونــه.  قیمتــش  آخــه  ؟  بخریــش  رســه  مــی  زورت  فقــط  کنــه. 

کمی مکث کردم و گفتم: می تونم آقای دکتر .
نسخه رو برام نوشت و داد دستم و گفت: 

به سالمت. فقط معالجه ات رو پشت گوش نندازی.
ازش خداحافظــی کــردم و بطــرف در رفتــم کــه صــدام کــرد و گفــت: کفــاش، صبــر 
ــور  ــت و همونط ــخه رو ازم گرف ــدو نس ــم اوم ــد و بطرف ــد ش ــزش بلن ــت می ــد از پش ــن. بع ک
بیــن داروهایــی  کــه بطــرف طاقچــه اتــاق مــی رفــت نســخه رو مچالــه کــرد. بعــد از 
کــه روی طاقچــه چیــده شــده بــود یــه شیشــه ی شــربت بــزرگ برداشــتو بــه مــن داد 
و گفــت: نمــی خــواد بخــری. گرونــه. تــو شــاگرد کفاشــی. زورت نمــی رســه پســرم. 

راستش قدری به غرورم بر خورده بود ولی از طرفی هم قیمت شربت برای من خیلی گرون 
بود. به همین جهت جواب دادم: 

آقای دکتر خیلی ممنون. پول دارم. شربتو می خرم. دارم کار می کنم. شما که نباید پول شربت 
منو بدید.

پروفسور با لبخندی پدرانه و تحسین برانگیز جواب داد: 
عیب نداره، فکر کن پدرت پول شربتت رو داده. حاال هم بیشتر از این تعارف نکن که کلی 

مریض اون بیرون نشسته.
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بعد درو باز کردو به سکرترش گفت : 
بــده.  پــس  بهــش  جوونــو  ایــن  ویزیــت  حــق  خانــم، 
منــه.  تبریــزی  محلهــای  بچــه  و  همســایگان  از  ایشــون 
ــتم  ــی دونس ــود. نم ــده ب ــک ش ــام خش ــت: پاه ــی گف ــرد م م
ــه  ــوی ده ــن ت ــج توم ــه پن ــتم ک ــی دونس ــه م ــم. آخ ــی بگ چ
ــدک،  ــت ان ــاش و بضاع ــم کف ــول. من ــی پ ــی خیل ــت یعن بیس
ــرد. ــران ک ــه جب ــا کالم نمیش ــرد رو ب ــن م ــواری ای ــا بزرگ ام

شــربت  شیشــه  شــدم  خیابــون  وارد  مطــب  در  از  وقتــی 
دســتم بــود. شــربتی کــه دوای دردم بــود و شــد. همــون 
خــوب  حالــم  اگــه  کــه  کــردم  عهــد  خــودم  بــا  موقــع 
کنــه، شــرایطی  عنایــت  فرزنــد  بهــم  و روزی خــدا  بشــه 
و شــبهای جمعــه  بشــه  مــی کنــم کــه دکتــر  فراهــم  رو 
باشــه.  مردمــو رایــگان ویزیــت کنــه و مرحــم دردشــون 
ــام  ــت ام ــه نی ــی خــدا بهــم تقــی رو داد ب ــد وقت ــد ســال بع چن
ــن  ــم مطمئ ــد ه ــالها بع ــم و س ــداش کردی ــا ص ــا )ع( رض رض
ــر شــد. ــه آرزوم رســونده. آخــه رضــا دکت ــو ب شــدم خــدا من

ــا  ــه رض ــری ک ــر کار خی ــدارم ه ــک ن ــت: ش ــی گف ــرد م م
ــته  ــان نوش ــور هاکوپی ــای پروفس ــه پ ــم ب ــی ه ــده ثواب ــام ب انج
مــی شــه. آخــه بانــی ایــن آرزوی مــن، اون بــزرگ مــرد بــود. 

مرد می گفت: کاش بانی کارهای خیر دهها سال بعد از 
مرگمون هم باشیم.

 |میراث
آقاجان تعریف می کرد که توی بازار کفاشا محمودآقا نامی 
توی کار چرم و خورده چرم بود . چند سالی بود که کاسب 

بود و آدم آبروداری بود. 
مــی گفــت: محمــود آقــا آدم خــوش حســابی بــود، امــا همــه ی 
کاســبا بهــش مــی گفتــن کــه عاقبت بــا تعارفــاش بــرای خودش 
ــه ســری از  ــا ی ــا ب ــه. آخــه محمودآق ــی کن دردســر درســت م
ــد  ــاد نمیش ــه زی ــرد ک ــی ک ــم کار م ــا ه ــورده پ ــبه ی خ کس
روشــون حســاب کــرد. محمودآقــا بــه آقاجــان مــی گفتــه کــه 
ــه،  ــن بمون ــده هــای خــدا روی زمی ــن بن ــداره کار ای دوســت ن
واســه همیــن خاطــر بهشــون جنــس می فروشــه و چــک چندماه 
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بعــدو مــی گیــره تــا یــه لقمــه نــون حــالل هــم گیــر اونــا بیــاد. 
ــادن  ــم افت ــت ه ــن کاراش و پش ــا همی ــا ب ــابای محمودآق حس
ــود.   ــه ب ــه هــم ریخت ــا چــک از ایــن آدمهــای بدحســاب ب چنت
هرچــی هــم بــا قــرض و قولــه جلــو مــی رفــت شــرایطش بدتــر 
مــی شــد و حــک باتالقدختربچــه و دوتــا پســر بچــه ی قــدو نیم 
قــد هــم داشــتن یــه گوشــه بــازی مــی کردنــو تــوی یــه کاســه 
ی ســفالی لــب پــر هــم قــدری آلــو ریختــه شــده بــودو بچــه هــا 
در حیــن بــازی مــی خــوردن . خانــم خونــه اومــد جلــو و ســالم 
ــا  ــاری ب ــی دو ب ــه یک ــناختمش. آخ ــم. ش ــی کردی و احوالپرس
ــود  ــود حــول شــده ب ــده ب ــده بودمــش. پاســبونو دی جمــال دی
ــاال داد  ــر ب ــواب س ــی ج ــت ول ــال کجاس ــیدم جم . ازش پرس
. یــه دفعــه متوجــه شــدم کــه جمــال از پشــت پنجــره ی اتــاق 
داره نــگاه میکنــه. بــه پاســبون گفتــم همینجــا واســتا و جلــو نیــا. 
از خانــم جمــال خواســتم کــه چنــد قــدم اونطــرف تــر بریــم . 
بودنــت و جــون  مــادر  بــه حرمــت  تــورو  بهــش گفتــم: 
فقــط  بگــو.  راســت  کــه  میــدم  قســمت  هــات  بچــه 
چــرا  ؟  شــده  فــراری  جمــال  چــرا  ببینــم  بگــو  بهــم 
؟  بــرد  بیــن  از  منــو  اعتمــاد  و  کــرد  کارو  ایــن  مــن  بــا 
زن دیگه نتونست خودشو کنترل کنه و بنا کرد به گریه کردن. 

درحالیکه گریه می کرد گفت: 
ــرش  ــه و س ــی کن ــه م ــر معامل ــی خب ــدا ب ــه از خ ــا ی ــال ب جم
ــی ده و  ــازارو م ــب ب ــم طل ــرده ه ــی ک ــر م ــذارن. فک کاله می
هــم پــول خوبــی بــرای خــودش مــی مونــه. تــوی ایــن مــدت 
هــم خیلــی دنبــال اون بابــا گشــته ولــی چرمــا رو بــرده و رفتــه 
. در همیــن حیــن دیــدم جمــال بــا خجالــت اومــد تــوی حیــاط 
. ظاهــرا غیرتــش اجــازه نــداده بــود کــه زنــش جلــوی رفیقــش 
گریــه و زاری و التمــاس کنــه . رفتــم جلــو بهــش گفتــم:
کاش فرار نمیکردی. کاش اعتمادمو از بین نمی بردی. کاش 

باور داشتی که رفیقتم. اونوقت با هم دنبال اون از خدا بی خبر 
می گشتیم. 

حالــم بــد شــده بــود. هــم از اینکــه دیگــه دســتم بــه پولــم نمــی 
رســید و هــم از دیــدن وضعیــت اســفبار جمــال و خونــوادش. 
مــن مــی فهمیدمــش، جمــال یــه آذری باغیــرت بــود و جلــوی 
ــه اش فقــر  ــود. از درو دیــوار خون ــوادش شــرمنده شــده ب خون
مــی باریــد. پاهــام سســت شــد، نشســتم لــب حــوض. حواســم 
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پــی بچــه هــا رفــت کــه هــم بــه مــا توجــه داشــتن و هــم تــوی 
دنیــای پــاک بچیگشــون بــودن. بلنــد شــدمو بــه طــرف پاســبون 
رفتــم. بهــش کمــی پــول دادمــو ردش کــردم رفــت. برگشــتم 
بــه جمــال کــه ضعیــف و الجثــه شــده بــود و خونــوادش نــگاه 
ــا  ــم خدای ــم گفت ــوی دل ــمونو ت ــه آس ــردم ب ــرمو ک ــردم. س ک
ــه  ــرف بچ ــم ط ــده. رفت ــت ب ــودت برک ــو خ ــتم ت ــن گذش م
هــا. جمــال داشــت بهــم نــگاه میکــرد. چکــو از جیبــم بیــرون 
ــر  ــد ه ــردم. بع ــمتش ک ــار قس ــو چه ــارش کردم ــو پ آوردم
ــال  ــه جم ــا دادم. ب ــه ه ــی از بچ ــت یک ــه دس ــو ب ــه از چک تیک
ــا کارگــری کارگاه کفاشــی  ــه ب ــا بتون ــازار ت ــم برگــرده ب گفت
زندگیشــو جمــع و جــور کنــه. جمــال برگشــت و اون از خــدا 
ــو  ــال زندگیش ــی جم ــد ول ــه نش ــد ک ــداش نش ــرم پی ــی خب ب
جمــع و جــور کــرد و بعــد از مدتــی هــم هــر ازگاهــی مبلغــی 
ــه  ــدا ب ــد خ ــال بع ــداد. دوس ــم می ــاورد و به ــش رو می از بدهی
ــم  ــوان چش ــم بعن ــرد. من ــت ک ــه عنای ــر دیگ ــه دخت ــال ی جم
روشــنی بقیــه ی بدهیشــو بهــش بخشــیدم. آخــه خــدا از 
ــرو برکــت میریخــت و میتونســتم دســت  ــرام خی ــوار ب درو دی
ــذاره.   ــن ب ــت روی بالی ــر راح ــه س ــا بتون ــرم ت ــهریمو بگی همش
ــود. ــس داده ب ــن پ ــه م ــادم رو ب ــال اعتم ــته، جم از اون گذش

 | حرمت
محســن یکــی از بچــه هــای قدیمــی خیابــون ایــران بــود، 
ــود.  ــه ب ــدا رفت ــت خ ــه رحم ــدرش ب ــه پ ــد ک ــالی میش یکس
ــدازه  ــه ان ــی رســید. خــدارو شــکر ب ــه دهنشــون م دستشــون ب
ــوت  ــد از ف ــی، بع ــق روال قانون ــا طب ــتن، ام ــون داش ی خودش
پــدرش قــرار شــد ارثیــه ی پــدری بیــن بچــه هــا تقســیم بشــه. 
ــران  ــون ای ــا از خیاب ــون م ــی چ ــتم ول ــر داش ــو خب ــا اینجاش ت
ــودم  ــر ب ــی خب ــم از باقــی ماجــرا ب ــه ی دیگــه رفتی ــه محل ــه ی ب
ــال و  ــی ح ــد از کل ــدم و بع ــن رو دی ــال محس ــد از یکس . بع
ــوی  ــوز ت ــا هن ــه و آی ــی کن ــکار م ــیدم چ ــوال ازش پرس اح
خیابــون ایــران زندگــی مــی کنــه یــا نــه؟ آخــه محســن همــون 
وقتــا بــا دختــر یکــی از اقــوام پدریــش عقــد کــرده بــود. 
محســن کمــی ایــن پــا و اون پــا کــرد و گفــت: راســتش 
ــه  ــون خون ــوی هم ــران ت ــون ای ــوی خیاب ــوز ت ــم هن ــاج خان ح
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ــم.  ــا رفت ــودم از اونج ــی خ ــه، ول ــی کن ــی م ــدری زندگ ی پ
پرسیدم : به سالمتی.  کجا رفتی ؟ 

جواب داد: رفتم پردیس. اونجا یه آپارتمان نقلی خریدم و با 
خانم بچه ها زندگی می کنم. 

دل دل کردمو ازش پرسیدم : محسن با ارثیه چیکار کردی 
؟ آخه یادم میاد چند دهنه مغازه و چندتا حیاط از آقاجون 

خدابیامرزت مونده بود، با پولش چیکار کردی ؟ 
محسن که از بچگی با من بزرگ شده بود کمی سرخ شد و 

لبش رو گزید و باالخره گفت:
ــه  ــد ک ــی ش ــال مدع ــه داداش کم ــه ک ــتش این واال، واال راس
آقاجــان بهــش بدهکار بــوده. سربندشــم برادرزنش اومد وســط 
ــده  ــس، بعدشــم پرون ــوده و ب ــن امــالک حــق کمــال ب کــه ای
ــه ی  ــه مــن رســید و خون ســازی کــردن و یــه مبلــغ ناچیــزی ب
پــدری رو هــم گذاشــتن کــه حــاج خانــوم تــوش زندگــی کنه. 
ــم:  ــوری گفت ــا دلخ ــآوردم، ب ــاخ در می ــب ش ــتم از تعج داش
مــرد  آخــه  کمــال.  آقــا  ایــن  شــده  آدمــی  عجــب 
مــی  اینــکارو  اگــه  ؟  نگرفتــی  وکیــل  چــرا  حســابی 
کــردی کــه کلیــه ی امــالک رو ســه شــماره ازش پــس 
 . رســید  مــی  دار  بــه حــق  اینطــوری حــق  مــی گرفتــن. 

محسن با شرم همیشگیش نگاهم کرد و گفت: 
به سالم و علیکمون قسم می تونستم این کارو کنم. با وکیل 

هم صحبت کردم. بهم اطمینان داد که می تونم حقم رو بگیرم 
 .

گفتم: خوب پس واسه چی معطلی ؟ 
محسن گفت: فکرامو کردم. دیدم راضی نیستم حتی به گوشه 
ی ابروی مادرم خم بیفته. راضی نیستم که توی خلوتش اشک 

بریزه و از دعوای دوتا برادر آزرده بشه. 
کمالــم ســرش بــه ســنگ مــی خــوره. اگــر هــم نخــورد 
عیبــی نــداره، نــوش جونــش. برادرمــه. مــی دونــی ؟ دارم 
ــه  ــی کــه ب رضایــت مــی دم کــه خــدا هــم ازش بگــذره و نون
بــرادرزاده هــام میــده حــالل باشــه.  خــدای مــن خیلــی بزرگــه.
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ی! دور شوید  ابرهای پایزی
 | لسیا اوکراینکا

الریســا پتریونــا کوســاچ کویتــکا بــا نــام شــاعرانۀ لســیا اوکراینــکا در 25 فوریــه 1871 بــه دنیــا 
آمــد و در اول آگوســت 1913 از دنیــا رفــت. او یکــی از نامدارتریــن شــاعران و نویســندگان و 
شــهره ترین نویســندۀ زن در ادبیــات اوکراینــی اســت. در منطقــۀ نووگــراد ُولینســکی اوکــران 
چشــم بــه جهــان گشــود. او دومیــن فرزنــد نویســنده و ناشــر اکراینــی الــکگا دراهومانــوا )بــا نــام 
مســتعار اُلِنــا پچیلــکا( بــود. میخائیلــو دراهومانــو، دانشــمند، مــورخ، فیلســوف و محقــق فرهنــگ 
عامــه و چهــرۀ مردمــی و مشــهور اوکراین، عموی وی بود. پدر لســیا، رئیــس جمعیت و منطقه ای 
شــورای حــل اختالفــات بــود. علی رغــم اصــل و نســب غیــر اوکراینــی اش، خــود را وقف رشــد 
و توســعۀ فرهنــگ اوکراینــی می کــرد و از چــاپ و انتشــار کتــاب بــه زمــان اوکراینــی کــه جــرم 
ــرد. ــی می-ک ــت مال ــد، حمای ــوب می ش ــوروی محس ــتیالی ش ــان اس ــی در زم ــر بزرگ و خط

ــراه  ــه هم ــالگی ب ــده س ــرد. در هف ــتن می ک ــدن و نوش ــف خوان ــود را وق ــت خ ــام وق . او تم
بــرادرش حلقــه ای ادبــی تأســیس کردنــد کــه ثریــا نامیــده می شــد بــا ایــن هــدف کــه بــه تعالــی 
و توســعۀ ادبیــات اوکرایــن کمــک کننــد و آثــار ادبــی خارجــی را بــه زبــان اوکراینــی ترجمــه 
کننــد. اولیــن ترجمــۀ آنــان  عصرهــا در مزرعــه ای نزدیــک دیکانــکا  اثــر نیکــوالی گوگــول 
بــود. نخســتین مجموعــۀ شــعرش  بــر بــال ترانه هــا  در 1893 منتشــر شــد. چــون انتشــار کتــاب 
بــه زبــان اوکراینــی بــه دســتور امپراتــوری روســیه ممنــوع بــود، ایــن کتــاب در اوکرایــن غربــی 
کــه بخشــی از اتریــش W مجارســتان بــود، انتشــار یافــت و بــه شــکل قاچاقــی بــه کی یــف رســید.

ــن  ــد و بدی ــفر کن ــک س ــوای خش ــا ه ــی ب ــه مکان های ــار ب ــه اجب ــد ب ــث ش ــاری وی باع بیم
مصــر  قزاقســتان،  بلغارســتان،  ایتالیــا،  اتریــش،  آلمــان،  در  را  زیــادی  ســال های  دلیــل، 
کشــورهای  فرهنــگ  و  زبــان  فراگیــری  عاشــق  او  کــرد.  ســپری  )اوکرایــن(  کریمــه  و 
جملــه  تاریــخ  از  هویداســت،  اشــعارش  از  بســیاری  در  موضــوع  ایــن  و  بــود  دیگــر 

باستانی مردم شرقی  که در اصل برای خواهر و برادرهای کوچک ترش نوشته بود. این کتاب 
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در لویو و با کمک ایوان فرانکو منتشر شد و شامل نخستین اشعار اوست مثل  هفت ساز 
زهی ،  آسمان پرستاره ،  مرواریدهای اشک ،  سفر به دریا ،  خاطرات کریمه  و  در حلقۀ 

کودکان .

از او همچنیــن اشــعار حماســی، نمایشــنامه ها و مقــاالت متعــددی در زمینــۀ نقــد ادبــی 
نمایشــنامه هایش  زن  از  اســت.  مانــده  یــادگار  بــه  اجتماعــی  سیاســی  مقالــۀ  چنــد  و 
کــه   )1912( جنــگل   و  ترانــۀ  اســت  اوکرایــن  تاریــخ  دربــارۀ  کــه   )1914( فرهیختــه  
مشــهورند. هســتند،  اوکرایــن  عامــۀ  فرهنــگ  از  اســاطیری  موجــودات  شــخصیت هایش 
ــات  ــکی را مالق ــرگئی مرژینس ــا، س ــاری اش در یالت ــان بیم ــگام درم ــال 1897 هن ــه س ــیا ب لس
بــود، آن  بــه ســل و تحــت درمــان  نیــز مبتــال  او  کــرد، مــردی اداری از مینســک کــه 
دو، عاشــق یکدیگــر شــدند و ایــن عشــق، سرچشــمۀ ســرودن اشــعاری بســیار دلکــش 
گل هــای  بــوی  همــواره  چــون  نامه هایــت  اشــعاری  شــد.  لســیا  توســط  صمیمــی  و 
تــو ،  دوســت  ســوی  بــه  پــرواز  و  چیــز  همــه  کــردن  رهــا  می دهــد ،  بــرای  پژمــرده 
نشــدند. چــاپ  حیاتــش  زمــان  در  اشــعار  بگردم .ایــن  دورت  پیچــک  چونــان  دارم 

 1901 مــارس  در  بــود،  نشســته  بالینــش  بــر  اوکراینــکا  کــه  حالــی  در  مرژینســکی   
ســرود. مرژینســکی  بی جــان  پیکــر  کنــار  در  دراماتیــک  کامــاًل  شــعری  او  داد.  جــان 

اشــعار نمایشــی او هــر چنــد در قالب گفتگوهای فلســفی ســروده شــده، بزرگ تریــن یادگارهای 
ــناختی ژرف  ــای روان ش ــعارش گرایش ه ــد. در اش ــما می رون ــه ش ــن ب ــات اوکرای او در ادبی
قابــل اعتنایــی نســبت بــه موضوعاتــی همچــون آزادی، شــأن و شــوکت ملــی و صداقــت دیــده 
شــود. همســرش کویتــکا، بســیاری از ترانه هــای عامیانــۀ اوکراینــی را کــه لســیا در دوران جوانی 
ــاری و  ــادی بیم ــال های متم ــم س ــرد. علی رغ ــاپ ک ــس و چ ــود، پاکنوی ــرده ب ــع اورده ک جم
ــی  ــی گرانبهای ــراث ادب ــی )42 ســالگی(، می ــرگ او در جوان تحمــل دردهــای طاقت ســوز و م
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از خــود بــه یــادگار نهــاده اســت. افــکار فلســفی عمیــق در فــرم ادبــی محکــم و اســتواری کــه 
وی اســتادانه آفریــده اســت، او را در زمــرۀ یکــی از ســتارگان ادبیــات جهــان قــرار داده اســت.
آثــار منثــور او مــا را بــه خوبــی بــا زوایــای گوناگــون زندگــی درونــی ایــن نویســندۀ چنــد بعــدی 
ــد.  ــنا می کن ــت، آش ــته اس ــه در آن زیس ــی ک ــف و متنوع ــع مختل ــا جوام ــن ب ــه و همچنی و نابغ
ــادری،  ــرزمین م ــه س ــق او ب ــت، عش ــای طبیع ــف زیبایی ه ــه وص ــاً ب ــه اش عمدت ــعرهای اولی ش
ــکالت  ــش دادن مش ــعر در نمای ــم ش ــش مه ــان نق ــاعرانۀ او و بی ــالت ش ــخصی، رس ــۀ ش تجرب
افســانه هایش  و  ترانه هــا  از  بســیاری  در  دارد.  اختصــاص  اجتماعــی  ناهنجاری هــای  و 
مثــل  رابــرت بــروس، پادشــاه اســکاتلند ،  ویــال سیســتر  و  یــک واژه ، حــال و هــوای 
ــت  ــش دس ــاعری خوی ــر ش ــه اوج هن ــاعرانه اش، ب ــای ش ــود. او در درام ه ــده می ش ــی دی غنای
ــن  ــردم اوکرای ــی م ــرح زندگ ــه ش ــه ب ــت ک ــوردی  اس ــن درام او  گل الج ــت. اولی ــه اس یافت
می پــردازد. در بیــن آثــار دراماتیکــش، آن هــا کــه بــه موضــوع زندانیــان بابلــی پرداختــه اســت،

ــیه اند.  ــوری روس ــت امپرات ــن تح ــردم اوکرای ــارت م ــاد اس ــد و نم ــری دارن ــهرت بیش ت  ش
از جملــه :  بــر بــاالی ویرانه هــا  )1903(،  اســارت بابلــی  )1903(،  در خانــۀ کارگــر، در 
ــخ  ــن را در طــول تاری ــخ اوکرای ــاندرا  )1907( سرنوشــت تل ســرزمین بردگــی  )1906(،  کاس
تراژیــک خــود نشــان می دهــد و اوکراینی هــا را بــه بیــداری و جنبــش فــرا می خوانــد.
ــدرت  ــل ق ــیحی در مقاب ــان زن مس ــرۀ درخش ــیال  )1908( چه ــوس و پریس ــش  روفین در نمای
ــوع،  ــه وض ــه ، ب ــک او  زن فرهیخت ــعر دراماتی ــرد. ش ــرار می گی ــوری روم ق ــانۀ امپرات ددمنش
ــارزۀ  ــی را مب ــا راه رهای ــد و تنه ــو می-کن ــم را بازگ ــگال امپریالیس ــن در چن ــارت اوکرای اس
نیــز همچــون:  فســق و فجــور   تمــام عیــار نظامــی می دانــد. دیگــر اشــعار نمایشــی او 
دارنــد. تمــی  چنیــن   )1913( جنــگل   و  ترانــۀ   )1912( ســنگی   )1912(،  مســافرخانۀ 

نخســتین و نامدارتریــن شــاعری کــه خالقیــت وی فراتــر از وضــع معمــول قــرار گرفــت 
و بــر رئالیســم تهیدســت شــعر، برتــری یافــت، لســیا اوکراینــکا بــود. او کــه پایان بخــش 
رئالیســم اوکرایــن اســت، فرمــی ادبــی ایجــاد کــرد کــه بــه ادبیــات اوکرایــن ظرفیــت 
جهانــی شــدن داد. آثــار اولیــه اش چنــدان خارق العــاده نیســتند چــه در فــرم و چــه در 
کــه  ســرود  شــعرهایی   1891 در  لطیفنــد.  و  بســیار خوش آهنــگ  چنــد  هــر  درونمایــه، 
ــعار  ــداری از اش ــش از آن، مق ــود. او بی ــه ب ــش هاین ــار هانری ــبیه آث ــیار ش ــیقی بس ــر موس از نظ
هاینــه را بــه زبــان اوکراینــی ترجمــه کــرده بــود. در نمایشــنامه هایش تأثیــری ایبســون، 
روزگار خــود  دراماتیــک  ادبیــات  شــیوۀ  در  پیداســت.  هاوپتمــن  و  مترلینــگ، گوگــول 
داد. قــرار  خــود  توجــه  کانــون  در  را  زیبایی شناســانه  عناصــر  و  کــرد  ایجــاد  انقالبــی 
ــراق  ــر طمط ــد چ ــش از ح ــنامه های او بی ــان نمایش ــه زب ــد ک ــی معتقدن ــر برخ ــوی دیگ از س
ــوش  ــه فرام ــی ک ــت، در حال ــب اس ــش نامناس ــۀ نمای ــر روی صحن ــرا ب ــرای اج ــف و ب و متکل
کرده انــد کــه عناصــر تصنعــی در تراژدی هــای کالســیک ماننــد آثــار شکســپیر یــا درام هــای 
ــور  ــش، حض ــای نمای ــا در صحنه ه ــار آن ه ــد و آث ــت می ش ــم یاف ــه ه ــیک های فرانس کالس
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ــری  ــه خب ــا ن ــه در آن ه ــی ک ــرد در حال ــذب می ک ــان را ج ــت و مخاطب ــراوان داش ــوذ ف و نف
از رقــص بــود و نــه باده خــواری. تئاتــر رئالیســتی اوکرایــن از اجــرای نمایشــنه های غیــر 
ــدر  ــای متشــرک بشــری می اندیشــید. ق ــه درده ــود و ب ــن ب ــای محــدود اوکرای ــی و مرزه بوم
و منزلــت ایــن جنبــه از کار ادبــی او تــا بــه حــال چنــان کــه بایــد و شــاید دانســته نشــده اســت.

ــاب  ــید و ب ــت از آن کش ــاره دس ــود و یکب ــف ب ــی مخال ــم ادب ــای رئالیس ــا محدودیت ه او ب
ــد  ــب و غیربومی ان ــب و غری ــک او عجی ــن گشــود. اشــعار دراماتی ــات اوکرای ــازه ای در ادبی ت
ــه قدمــت دوران  ــد از جمل ــوع و شــگفت آور اشــاره دارن ــردم و زمان هــای متن ــه م چــرا کــه ب
کالســیک یونــان و روم، قــرون وســطی، صــدر اســالم، پاک دینــان آمریــکای شــمالی، 
ــری  ــای بش ــی و آرمان ه ــای تاریخ ــنامه ها، فراینده ــن نمایش ــی ای ــۀ اصل ــپانیا و ... درونمای اس
اســت هــر چنــد گــه گاه از تلمیحــات مربــوط بــه زندگــی اوکراینــی بهــره جســته اند.

داســتان خیلــی ترانــۀ جنگــی او اثــری اســت کــه کامــالً در چارچوپ سمبولیســم اســالوی قــرار می گیرد!

ــارۀ  ــی درب ــهور اوکراین ــاعر مش ــو، ش ــوان فرانک ــد، ای ــر ش ــردگان او منتش ــای ب ــی ترانه ه وقت
ــی او  ــتعداد غنای ــود  ذوق و اس ــن ب ــردان اوکرای ــۀ م ــر از هم ــکا مردت ــیا اوکراین ــت:  لس او گف
ــرده  ــی ک ــن ارزیاب ــکا چنی ــار اوکراین ــۀ آث ــن مجموع ــتا اولی ــکی، ویراس ــس ژاکوبس را بوری
ــالل  ــه وی در خ ــوع ک ــن موض ــی ای ــت. یک ــت در روح اوکراینکاس ــع خالقی ــت:  دو منب اس
مبــارزۀ دیربــازش در زندگــی، فرهیختــه و مقــاوم شــده، عنصــر یــک انقــالب حقیقــی در وجــود 
اوســت، مبــارزه ای بــا ســنت و مبــارزه ای نــه بــرای زندگــی بلکــه بــرای مــرگ و دوم ایــن کــه 
بی نهایــت خــود را صــرف ایــده آل انقالبــی در قالبــی رمانتیــک کــرده اســت. ایــن بــه غنایــی 
ــه  ــعار ب ــن ش ــا ای ــه ب ــت ک ــده اس ــور انجامی ــی پرش ــش درونمایه های ــق وی و آفرین ــودن عمی ب
ــن  ــم کــرد  ای ــد خــم نخواه ــن ق ــا م ــرا بکــش ام ــان:  م ــرا می خواندم ــارزه ای سرســخت ف مب
ــد داد. در  ــت نخواه ــچ گاه از دس ــود را هی ــی خ ــت و تازگ ــکا، جذابی ــعر اوکراین ــش از ش بخ
کنــار ایــن دعــوت پرشــور و پرتــوان، ردیفــی طوالنــی از شــعرهای اوســت کــه اقــرار بــه ضعــف 
ــد.  ــده می-پراکن ــان خوانن ــق در ج ــی عمی ــر، اندوه ــلیم ناگزی ــن تس ــد و ای ــی می کن و ناتوان
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 | یب هیچ امیدی امیدوارم
لسیا اوکراینکا

ای اندیشه ها! ای ابرهای انبوه پاییزی! دور 
شوید از من، دور!

اینک که بهاران زرین از گرد ره رسیده 
است

مگر می شود این گونه در سوگ و شیون
سالیان جوانی ام تباه شود؟

نه! من برآنم که در هق هق گریه بخندم
در اوج شوربختی، ترانه سر دهم

بی هیچ روزنۀ امید، باز هم امیدوار باشم
برآنم که زنده بمانم

بهل اندیشه های اندوه زا را!
من در حیاط فقیرانه و اندوهناک

گل های رنگ رنگ خواهم کاشت
در زمهریز زمستان، گل خواهم کاشت
و با اشک های تلخ خویش سیرابشان 

خواهم کرد
اشک های گر گرفته ام، یخ ستبر خاک را 

آب خواهد کرد
شاید این گل ها جوانه زند

و بهار شادی من نیز از راه در رسد
من از این کهسار پرنشیب

صخره ای سترگ را به ستیغ برخواهم 
کشید

و همراه با کشیدن این بار کمرشکن
چکامه های شادی سر خواهم داد

در شب دیرباز و قیرگون
دمی حتی دیده بر هم نمی نهم

به جستجوی آن ستارۀ رهنما خواهم رفت

که حکمران تابناک شب های دیجور است.
آری، در هق هق گریه، خواهم خندید

و در اوج شوربختی، چکامه سر خواهم داد
و بی هیچ روزنۀ امیدی، باز هم امید خواهم 

داشت
زندگی خواهم کرد.

ای اندیشه های اندوه زای
دور شوید از من، دور!

 
 | گل استکاین

در آغوش گل، گلی استکانی بود
در سایه سار بلوطی بلندباال

که در هوای ناساز وار در شاخسار پهنش پناه 
می جست.

اما شادی و شادابی گل استکانی سپید
دیری نپایید

و دستان مردی، به زندگانی او پایان داد
گل را به تاالری باشکوه بردند و دوشیزه ای 

نازپرورد
آن را به محفل رقص اشرافی خویش برد.

آهنگ شادخواری، طنین افکند و نوای 
دلکشش

دل گل را شرحه شرحه کرد
دوشیزه رقص والس را به شادی به چرخش 

درآمد
اما گل استکانی پژمرده و خمیده شد.

گل استکانی:
 آه ای جنگل عزیز و ای بلوط باالبلند،

یگانه دوست من بدورد! 
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و دم فروبست.
دوشیزه بی اعتنا گل پژمرده را به گوشه ای 

افکند
شاید تو نیز ای دوشیزۀ پریروی

روزی روزگاری آن گل استکانی را فرایاد 
آری

آن گاه که سپیدبختی ات به فرجام آید
این شادکامی هایت

بزم های رقص شادت
دیری نخواهد پایید

و روزی روزگاری شاید
عاشقت که این مایه دوستت می دارد

تو را نیز
چونان گل استکانی پژمرده

رها کند.
 

 | پادواّل
تمام زیبایی اوکراین به پادوالست

بکر و دست نابسوده
بی هیچ نظمی گسترده است

تو گویی هیچ گاه ماتم و سیه روزی
بدو راه نیافته است.

آن جاست درۀ کم شیب و دلنواز
با دهکده هایی دستچین شده

انبوهی باغچه ها، خانه ها را از تیررس نگاه 
فرو پوشانده

با تور بافت سیمین، آذین شده
گرداگرد قریه ها، تبریزی ها قامت 

برافراشته اند
و با نسیم صحرایی، گرم راز و نیازند

کشتزارهای زرفام، گشن و مواجند
تو گویی آن ها را کرانه ای نیست

و آن سوی تر، جنگل های پهناور و انبوه
گرم نجوای سحرآمیز خویشند

آن جاست شیب های مالیم سرسبز
با باریکه راه های بر ساخته از گام روندگان

چونان روبان هایی در پیچیده به هم
که به سوی رود سرازیر می شوند.

رودخانه پیش می رود، ساحل را پس پشت 
می نهد

و به سوی تپه ها سرازیر می شود.
تمام زیبایی اوکراین به پادوالست

بکر و دست نابسوده
بی هیچ نظمی گسترده است.

گویی هیچ گاه ماتم و شوربختی
بدو راه نیافته است.

 

 | آسمان پرستاره
ستاره ها چشمان شب بهاری اند

ستاره ها نگاه های روشن تاریکی اند
گاه با غمزه ای مهرآمیز چون چشمان 

دختران
گاه سوزان چون پرتوهای زیبا.

آنک! ستاره ای که چونان آتش می سوزد
گرداگردش ابرهای سپید کوه پیکر

پرتوهایش نه به جانب ما
که به سوی گستره هایی دیگر است.

ستاره ای دیگر
زیر نقاب لطیف سیمگون خویش
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رخ نهان می دارد
و با نگاهی شرمگین به زیر دست فرو 

می نگرد
و پرتوی مات و ریز ریز می تراود.

وه چه زیبایی تو ای آغازین ستارۀ شب!
نورت مهربان و بشکوه است

تو را با اندوه آدمیان، کاری نیست
تو تنها خوشبختی و عشق را می شناسی

ستارۀ دیگر با نور لرزانش چقدر چشمک 
می زند!

چون جرقه ای سحرآمیز که نور سیم فامش 
هر دم دیگرگون م شود.

آن جا را بنگر! ستاره ای فرو افتاد که اشک 
تلخ آسمان هاست.

آری این اشک بود که فرو غلتید.
با این ستاره هاست که آسمان به حال ما مویه 

سر می دهد.
چه نور لرزانی! تو گویی آسمان را با ما به 

زبان این نورها
سخن هاست.

زبان آسمان
چه زبان روشن و شکوهمند و آتشینی است!

این سخن سترگ چونان پرتوی هماره جاری 
است

اما
ما تنها تشنۀ کالم انسانی هستیم

و این کتاب ابدی برای ما
گنگ و نامفهوم است.
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 نگارخانه
عبدالرحمن مجید الربیعی
ترجمه  | فرزدق اسدی

1 | 
ــده  ــکم برآم ــد. ش ــه دوی ــه نگارخان ــی ب ــه درون راه رو منته ــان ب ــس زن ــاه، نف ــی کوت ــا گام های ب
و پالتــوی بلنــد رنــگ و رو رفتــه اش او را بــه نفــس نفــس انداختــه بودنــد. قبــل از ایــن 
کــه داخــل ســالن شــود اندکــی ایســتاد. پالتــو را در آورد و آن را تــکان داد. قطره هــای 
و  پوشــید  را  آن  دوبــاره  ســپس  کردنــد.  ســقوط  زمیــن  کــف  روی  یکی یکــی  بــاران 
بــا خشــم گفــت:  غافــل گیــر شــدم. نمی دانســتم بــاران بــه ایــن شــدت خواهــد بــود. 
انــگار ســرمای  بــود.  تــوی ســالن گذاشــت. ســالن خالــی خالــی  را  اولیــن گام هایــش 
خیابــان بــه داخــل ســالن نیــز ســرایت کــرده بــود! بــرای همیــن بخــاری گازی وســط 
کنــد.  تبدیــل  گرمــا  بــه  را  اســتخوان ها  در  یافتــه  امتــداد  ســرمای  نمی توانســت  ســالن 

اندیشید:
بیــان  بــه  تنهــا  او  کنــد.  ارائــه  متفــاوت  کاری  می کوشــد  کــه  اســت  هنرمنــدی   ایــن 
اصــول زیبایــی شناســانه اکتفــا نمی کنــد. او در پــی جســت و جــو در اعمــاق اســت تــا 
از رنــگ هــای آن  بیــش  تابلــو  پیــدا کنــد. روح  بــه جوهــره ی ســوژه خویــش دســت 
اســت.  ســاختار  از  مهم تــر  او  بــرای  احســاس،  کــه  چنــان  هــم  دارد.  اهمیــت  او  بــرای 

شدت صدای رعد او را به خود آورد.
ـ انگار قرار است من توی همین سالن زندانی باشم.

ســه کشــاورز بودند. دو تن از آنان رو به روی یک دیگر ایســتاده بودند و بافه ی بزرگی از نی را 
نگــه می داشــتند؛ در حالــی کــه نفر ســوم، خمیده، ســعی می کرد نی هــا را در چاله ای کــه برای آن 
هــا مهیــا شــده بــود بــکارد. پاهــای تنومندشــان، با انگشــت های درشــت توی زمیــن فرو رفتــه بود. 
ســرش را جلوتــر آورد. شــماره تابلــو را خوانــد، ســپس تــوی دفترچــه ی راهنمــا بــه دنبــال نــام 
آن گشــت. نــام تابلــو  کومــه ســازی  بــود. تابلــو مســتطیل شــکل بــود. نقــاش، آدم هــای تــوی آن 
را بــه نحــوی توزیــع کــرده بــود کــه تمــام مســاحت تابلــو را پــر می کردنــد؛ امــا جاهــای خالــی 
ــود. تــالش نکــرده  ــر کــرده ب ــگ زرد پ ــا رنگــی شــفاف، شــبیه رن پشــت ســر کشــاورزان را ب
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ــود.  ــرده ب ــد ک ــان تأکی ــا روی پاهای ش ــد. تنه ــه باش ــی نهفت ــان حرف ــره ی آن ــس چه ــود در پ ب
ــا  ــرد. ب ــک ک ــو نزدی ــه تابل ــش را ب ــت. صورت ــام داش ــران  ن ــی گی ــماره دوازده  ماه ــو ش تابل
انگشــت ســطح آن را لمــس کــرد. دو گام بــه عقــب برداشــت. ماهــی گیــران! امــا آن هــا ماهــی 
ــان  ــه می دیدش ــواحل دجل ــه روی س ــه همیش ــا ک ــناخت؛ از آن ه ــه او می ش ــد ک ــی نبودن گیران
کــه دارنــد تورهایــی بــزرگ را تــوی آب می کشــند یــا حتــی آن هــا کــه تورهایــی کوچــک 
ــای  ــوک قایق ه ــق روی ن ــی دقی ــا تعادل ــه ب ــی ک ــد، در حال ــاب می کردن ــه پرت ــوی رودخان ت
نیــی کوچک شــان می ایســتادند؛ هرگــز! در مقابــل او پنــج مــرد تنومنــد بودنــد کــه میــان 
گذرگاهــی تنــگ تــوی آب راه می رفتنــد؛ گذرگاهــی کــه تنهــا محــل عبــور یــک نفــر 
ــتایی دور  ــمت روس ــه س ــان را ب ــد و سرهای ش ــتاده بودن ــرهم ایس ــن پشت س ــرای همی ــود. ب ب
گردانــده بودنــد. هــر یــک از آن هــا روی دوش خــود ســبد بزرگــی کــه بــه نظــر می رســید از 
ــاالی  ــا از ب ــر و دم ماهی ه ــد. س ــل می کردن ــت حم ــده اس ــاخته ش ــد س ــت بی ــاخه های درخ ش
لبــه ی ســبدها بیــرون زده بــود و روی کل تابلــو، تاریکــی خفیفــی ســایه انداختــه بــود؛ کــه ایــن 
ــه آب  ــود ب ــته ب ــاش نتوانس ــود. نق ــان ب ــه روستای ش ــرد ب ــج م ــت آن پن ــان گر بازگش ــود نش خ
زیــر پای شــان رنــگ مناســب بــا ایــن وقــت از روز را بدهــد؛ چــون آن را روشــن تر از آن چــه 
ــزرگ پاهای شــان  ــود و انگشــتان ب ــد ب ــز تنومن ــران نی ــود. پاهــای ماهی گی ــد باشــد کشــیده ب بای
ــد! ــرک کنن ــا را ت ــتند آن ج ــت نمی خواس ــچ وق ــه هی ــگار ک ــد. ان ــه بودن ــرو رفت ــوی گل ف ت
ســپس  و  کشــید  بیــرون  را  یادداشــت هایش  دفتــر  و  بــرد  فــرو  جیــب  تــوی  را  دســتش 
چنــد کلمــه نوشــت. ســردبیر بــا او تنــد برخــورد کــرده بــود. گفتــه بــود:  بایــد ایــن را 
هــر چــه زودتــر تهیــه کنــی! تــو ســه روز اســت کــه داری بــه مــن وعــده می دهــی. 
می دهــم. . قــول  می نویســم.  را  آن  امــروز  بــود:  همیــن  داده  جــواب  تأکیــد  بــا 

پاشا اضافه کرده بود:  راستش را بخواهی من خیلی به این طور نمایشگاه ها اشتیاقی ندارم.
 آن ها دارند خودشان را تکرار می کنند و خودم هم دارم حرف های خودم را درباره ی آن ها 

تکرار می کنم. 
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ســردبیر قاطعانــه گفتــه بــود:  حــق بــا توســت؛ ولی چه می شــود 
ــر شــوند.  ــد پ ــن اســت کــه هســت. صفحــات بای کــرد؟ همی

2 | 
ــت؟  ــم کیس ــن اس ــی! ای ــدان الکعب ــت:  حم ــودش گف ــا خ ب
اولیــن بــار اســت کــه آن را می شــنوم. اســم ها زیادنــد و 
نمایشــگاه ها بیش تــر، و مــا هــم همیــن طــور بــدون هیــچ 
ســؤالی بــه آن هــا لقــب هنرمنــد می دهیــم، خــدای مــن! 

3 | 
ــته  ــه گذاش ــر گون ــت ب ــا دس ــی از آن ه ــن؛ یک دو زن غمگی
زانــوی  نشســته، در حالــی کــه  او  اســت، دیگــری کنــار 
ــفید  ــگی س ــت. س ــه اس ــل گرفت ــود را در بغ ــده ی خ ــم ش خ
ــکل  ــب قوی هی ــک اس ــد ی ــت. جس ــته اس ــار آن دو نشس کن
ــرد.  ــود را دراز ک ــت خ ــت. انگش ــاده اس ــا افت ــر آن ه در براب
ــادی  ــگ زی ــاش رن ــا دســت لمــس کــرد. نق ــو را ب ســطح تابل
ــه روزی  ــاد ک ــه ای افت ــاد نکت ــود. ی ــرده ب ــار ک ــو تلنب روی تابل
دربــاره ی شــیمی رنــگ هــا خوانــده بــود؛ ایــن کــه در نتیجــه ی 
ضخامــت رنــگ و شکســتگی آن بــه مــرور زمــان، و بــه علــت 
تغییــرات آب وهــوا، تابلــو ارزش خــود را از دســت می دهــد. 
ســعی کــرد نــام تابلــو را حــدس بزنــد. گفــت:  اســم آن 
مــرگ اســت، یــا گرســنگی یــا چیــزی از همیــن قبیــل. 
بــود:  تشــنگی . نوشــته  راهنمــا  دفترچــه ی  تــوی 

ـ خیلی دور نرفتم، حق با من بود.
ــراق دارای  ــا آن رنــگ ســفید ب احســاس کــرد جســد اســب ب
هماهنگــی کاملــی نیســت؛ یــا آن کــه بــا بقیــه ی اجــزای تابلــو 
همســان نیســت؛ اگــر چــه نقــاش خواســته بــود جســد اســب نیــز 
ــد؛  ــرای آن باش ــی ب ــو و مکمل ــاک تابل ــای غمن ــی از فض جزئ
ــه  ــن گون ــرد و ای ــز نمی م ــود اســب نی چــون اگــر  تشــنگی  نب
ــی  ــگ خیل ــر س ــر آن، تصوی ــالوه ب ــاد. ع ــاک نمی افت روی خ
ســریع کشــیده شــده بــود؛ در حالــی که وجــود آن نیز بــه عنوان 
ــزم می کــرد کــه  ــاش را مل ــو، نق یکــی از اجــزای اساســی تابل
آن را بــا همــان تکنیــک و وســواس ســایر اجــزای تابلــو بکشــد.

می خنــدد؛  دارد  اســب  کــرد  تصــور  خندیــد.  ناگهــان 
از  بســیاری  اســت.  کشــیده  دراز  کــه  همین طــور 
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زمیــن  روی  کــه  بــود  دیــده  را  بی صاحــب  اســب های 
را  پشت شــان  زمیــن  کــف  بــا  و  می شــوند  ولــو 
می خاراننــد. در آن حــال آن هــا گویــا دارنــد می خندنــد.

از خندیدن اسب خنده اش گرفته بود.
ــف  ــم ردی ــار ه ــر کن ــی دیگ ــرون آورد و کلمات ــرش را بی دفت
داخــل جیــب  بــه  را  دفتــر  ایــن کــه  از  قبــل  امــا  کــرد؛ 
برگردانــد متوجــه نکتــه ای شــد کــه نقــاش توانســته بــود 
بــه آن برســد؛ شــاید ناخــودآگاه و بــدون قصــد از پیــش 
بــوم  روی  مختلفــی  جهت هــای  در  را  قلم مــو  او  دانســته! 
کشــیده بــود. قلم مــو بــا حرکاتــی مختلــف و تــو در تــو 
روی بــوم کشــیده شــده بــود؛ بــا رنــگ هایــی متناقــض. 
ــزای  ــل اج ــن عم ــه ای ــرد ک ــاس می ک ــن احس ــاگر ریزبی تماش
اســت.  داده  پیونــد  هــم  بــه  را  تابلــو  گســیخته ی  هــم  از 
ــت  ــاید می توانس ــود ش ــری زده ب ــگ دیگ ــب رن ــه اس ــر ب ـ اگ
بدهــد. نجــات  نکردنــی اش  بــاور  حالــت  از  را  تابلــو 
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ــس  ــد. نفس نف ــالن آمدن ــوی س ــوان ت ــر ج ــر و پس ــک دخت ی
مســیر  می رســید  نظــر  بــه  می خندیدنــد.  و  می زدنــد 
آمده انــد.  دوان  دوان  را  ســالن  تــا  اتوبــوس  ایســتگاه  از 
لباس های شــان  روی  بــاران  تکانــدن  بــه  را  لحظاتــی 
بــا قطعــه فرشــی  گذراندنــد. ســپس کفش هــای خــود را 
کردنــد. پــاک  بــود  شــده  پهــن  ســالن  مدخــل  در  کــه 
ســنگینی!  بــاران  گفــت:  چــه  بی هــدف  جــوان  پســر 
و دختر اضافه کرد:  بیا توی سالن برویم. آن جا گرم تر است. 

و  داد  تــکان  را  شــانه اش  بی خیالــی  بــا  جــوان  پســر 
ببــارد!  روز  ده  می خواهــد  نداریــم؛  کــه  گفــت: کاری 
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اســبی بــا ایــن جثه ی ســنگین چــه طــوری می میــرد؟ بایــد آن را 
الغــر و نحیــف می کشــید تــا مــرگ آن قانــع کننده تــر باشــد. 
ــی دیگــر رفــت. ــه ســمت تابلوی ــاد داشــت کــرد و ب ــن را ی ای
هــر  در  بلنــد،  و  تیــز  نوک هــای  بــا  کوچکــی  قایق هــای 
یــک از آن هــا صیــادی ایســتاده اســت کــه چنگکــی در 
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ــرو  ــی ف ــدن ماه ــوی ب ــد آن را ت ــعی می کن ــت دارد و س دس
ــمت  ــه س ــده ی آن ب ــه قاع ــی ک ــکل مثلث ــه ش ــا ب ــد. قایق ه کن
ــتاده اند. ــت ایس ــه ی تابلوس ــن نقط ــن و رأس آن در باالتری پایی
اولیــن نکتــه ای کــه دربــاره ی ایــن تابلــو می تــوان گفــت 
نمــی  وضعیــت  ایــن  بــا  ماهی گیــران  کــه  اســت  آن 
ســربازانی  مثــل  هــا  آن  باشــند.  رودخانــه  تــوی  تواننــد 
کــه بــرای یــک رژه آمــاده می شــوند صــف کشــیده اند.
پذیــر  توجیــه  قبلــی  تابلــوی  در  ماهی گیرهــا  وضعیــت  ـ 
تنهــا  کــه  تنگــی  گــذرگاه  تــوی  هــا  آن  چــون  بــود، 
گنجایــش یــک نفــر داشــت راه می رفتنــد؛ امــا ایــن جــا، 
نیســت.  کننــده  قانــع  آبــی،  وســیع  فضــای  ایــن  تــوی 
بــود.  نقــاش  نفــع  بــه  کــه  شــد  دیگــری  نکتــه  متوجــه 
حرکت هــای مختلــف ماهی گیــران، کــه شــبیه نیزه انــدازان 
ــود. حرکــت  ــی داده ب ــو وزن ناب ــه تابل ــه نظــر می رســیدند، ب ب
صیــادان،  کوچــک،  ســایه های  از  آکنــده  آب هــای  زالل 
ــود.  ــرده ب ــدان ک ــذت او را دو چن ــی، ل ــان آب ــا و گیاه قایق ه
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ــد.  ــای گازی مضرن ــت:  بخاری ه ــد و گف ــوان خندی ــر ج دخت
مــا یکــی از آن هــا را تــوی اداره مــان داریــم. وقتــی بــوی گاز 
نشــت کــرده از آن را حــس می کنــم ســر درد می گیــرم. 
ــم؟  ــه کار کنی ــرما چ ــن س ــا ای ــرد:  ب ــه ک ــوان زمزم ــر ج پس

ــه  ــی ک ــا صدای ــپرد و ب ــوش س ــان گ ــوی آن ــت و گ ــه گف ب
باشــد گفــت:  منقــل زغالــی  می توانســت شــنیده شــدنی 
عالی تــر اســت. آن را وســط اتــاق می گــذاری و خــودت 
کنــارش می نشــینی. وســط آن قــوری چــای اســت. گربــه 
هــم زیــر آن جنــب می خــورد و بعــد حکایت هــای  الزیــر 
مــادر!   بیامــرزدت  خــدا  شــب .  یــک  و  و  هــزار  ســالم  
ــه ای اســت!  ــه کــرد:  عجــب زمان ــز اضاف ســپس حســرت آمی

دستش را توی جیبش فرو کرد و دستمال را در آورد. با 
صدای بلندی فین کرد. 

دختر با اشمئزاز به او نگاه کرد. بازوی پسر را کشید و او را به 
نقطه ای دورتر برد. 

ــد  ــیار بلن ــی بس ــد. زن ــری می آین ــس از دیگ ــی پ ــا یک تابلوه
ــگاه  ــت. ن ــه اس ــداد یافت ــو امت ــاالی تابل ــا ب ــن ت ــه از پایی ــد ک ق
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خــود را بــه تماشــاگران دوختــه اســت. انــگار جلــوی دوربیــن 
ــن داشــت و کمــرش را  ــه ت ــی ب عکاســی ایســتاده اســت! عبای
ــود. در دســت راســت  ــا کمربنــدی از پارچــه ی ســیاه بســته ب ب
ــتاده  ــک ایس ــزی کوچ ــر وی ب ــت س ــت و در پش او داس اس
ــر فضایــی روســتایی داللــت  اســت؛ امــا پــس زمینــه ی تابلــو ب
ــگ  ــان رن ــک در می ــتطیل های ی ــا و مس ــا مربع ه ــرد. ب نمی ک
آمیــزی شــده و بــا رنــگ هــای تیــره و روشــن پــر شــده بــود. 
فکــر کــرد کاش می توانســت ایــن تابلــو را از روی دیــوار 
تابلویــی  آن،  کنــار  درســت  بینــدازد!  دور  را  آن  و  بکنــد 
لباس هــای  عباهــا،  بــا  را  بســیاری  کشــاورزان  کــه  بــود 
آنــان  مــی داد.  نشــان  سرشــان  روی  دســتارهای  و  ســفید 
ــد.  ــه بودن ــره ای تشــکیل داده و دســت هــم دیگــر را گرفت دای
مشــکلی در حــدس زدن موضــوع تابلــو وجــود نداشــت. 
آن هــا بــدون شــک داشــتند می رقصیدنــد. ماننــد همــه ی 
کــه  دیــد  ســپس  داشــتند.  کــه  شــادمانه ای  آیین هــای 
می کننــد.  نــگاه  هــا  آن  بــه  روســتاییان  از  مجموعــه ای 
دهان شــان  رود  را  خــود  دســت های  زن هــا  از  بعضــی 
گذاشــته بودنــد و بــرای رقصنــدگان هلهلــه می کردنــد تــا 
بــا شــدت یافتــن رقــص، غم هــای خــود را فــراری دهنــد. 
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می رونــد.  راه  ســالن  وســط  جــوان  پســر  و  دختــر 
اســت  انداختــه  چنــگ  پســر  بــازوی  بــه  هنــوز  دختــر 
نظــر  بــه  کنــد.  پنهــان  را  خــود  شــادی  نمی توانــد  و 
باشــند.  شــده  داخــل  نمایشــگاه  دیــدن  بــرای  نمی آیــد 
ــت.  ــرده اس ــدن ک ــو آم ــه ت ــور ب ــا را مجب ــاران آن ه ــد ب ـ الب

این را گفت و سپس به مرور یادداشت هایش پرداخت. 
چیزهای زیادی نوشته بود. 

ـ بیــش از دو صفحــه خواهنــد گرفت. برای مــن فقط دو صفحه 
ــت.  ــم نوش ــر خواه ــوب، مختص ــی خ ــد. خیل ــر گرفته ان در نظ

به فکر فرو رفت: 
ـ از تابلــوی ماهی گیــران عکــس خواهــم گرفــت تــا بــر 
ــم.  ــد کن ــو تأکی ــاحت تابل ــره وری از مس ــاش در به ــدرت نق ق
همیــن طــور عکــس تابلــوی زن صاحــب بــز را خواهــم 
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بایــد  ولــی حتمــاً  تأکیــد کنــم؛  تناقــض  بــر  تــا  گرفــت 
تابلوهــای خــودش  تأکیــد کنــم کــه هنرمنــد در فضــای 
ایــن یــک مســأله اساســی اســت کــه  زندگــی می کنــد. 
بــه نفــع نقــاش هــم کــه شــده بایــد آن را بنویســم. یــک 
هنرمنــد، هنربافــی نمی کنــد؛ بلکــه دنیایــی را کــه شــیفته 
ی آن شــده اســت تــوی چهــره ی بیننــده منفجــر می کنــد. 
خــورده،  پیــچ  اندام هایــی  و  زیبــا  چهره هایــی  زن؛  پنــج 
هــر یــک از آن هــا بیلــی در دســت دارد. در حــرکات آن 
هــا هــم آوایــی شــیرین وجــود دارد. زمیــن را می کندنــد. 
اســت.  پــر کــرده  را کشــتزار گنــدم  هــا  پشــت ســر آن 
می چینــد.  را  گندم هــا  دارد  چین هــا  خوشــه  از  یکــی 
اســم تابلــو را خوانــد:  زنــان کشــاورز . اســم تابلــو نکتــه 
دیگــری را بــه ذهــن او آورد. نقــاش بــه خــودش زحمــت 
ــو پیــدا کنــد. از  ــرای تابل ــی ب ــه عنــوان غریب ــود ک ــداده ب ن
یــادآوری بعضــی از نقاشــان کــه دربــاره ی آن هــا نوشــته بــود، 
بــه خنــده افتــاد. بــه یــاد یکــی از آن هــا افتــاد و گفــت:  اگــر 
ایــن تابلــو کار او می بــود حتمــاً آن را  رقصــی بــا نــوای 
ــد؛  ــار  می نامی ــدان به ــای خن ــن و چهره ه ــا  خرم ــه ها  ی خوش
امــا نقــاش در ایــن جــا تمــام اهتمــام خــود را مخصوصــاً بــه پاها 
و انگشــتان معطــوف کــرده اســت. او آن هــا را قــوی و اســتوار 
ــد  ــد و نمی خواهن ــرو رفته ان ــن ف ــه در زمی ــا ک ــد. گوی می کش
آن را تــرک کننــد! ایــن تأکیــد او یعنــی فراخوانــی بــرای 
چنــگ انداختــن بــر زمیــن؛ فراخوانــی متمایــز و هوشــمندانه! 

بعضــی  کنــار  از  و  برداشــت  قــدم  بیش تــری  ســرعت  بــا 
از تابلوهــا ســریع عبــور کــرد و بــه بقیــه چشــم دوخــت. 
ــه ی  ــه نکت ــد ک ــود. می دی ــده ب ــوف ش ــا معط ــه پاه ــه او ب توج
اســت.  صــادق  هــا  آن  همــه ی  دربــاره ی  نظــرش  مــورد 

8 | 
ــزی کشــف کــرده  ــا لهجــه ی کســی کــه ناگهــان چی ــر ب دخت
ــده  ــب آم ــن اس ــر ای ــه س ــی ب ــن! چ ــگاه ک ــت:  ن ــد گف باش

است؟ 
ســپس جــوان را بــه ســوی تابلــو کشــید و اضافه کــرد:  خوابیــده! 
پســر جوان حرفش را برید:  نه، گمان کنم مرده اســت. نگاه کن! 

ادامــه  و  کــرد  اشــاره  کشــاورز  زنــان  بــه  دســت  بــا 
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می کننــد.  گریــه  او  بــرای  دارنــد  تــا  دو  داد:  ایــن 
بــرای چــی گریــه می کننــد؟ مگــر چــه ارزشــی دارد؟  ـ 
ــب  ــن اس ــواب داد:  ای ــناس ج ــرد کارش ــک ف ــه ی ی ــا لهج ب
بــرای  را  بســیاری  خدمــات  اســت.  عزیــز  دو  آن  بــرای 
تــوی  آمدهــا،  و  رفــت  تــوی  می دهــد.  انجــام  هــا  آن 
ــه دارد.  ــری ک ــای دیگ ــری، و فایده ه ــوی بارب ــاورزی، ت کش
صــدای دختر به نظر عوامانه آمد وقتی پرســید:  بــرای چه مرده؟ 

ـ شاید مار او را گزیده!
اشــاره  اســب  طــرف  بــه  خــود  ســبابه  انگشــت  بــا 
ــورم شــده اســت.   ــدن او مت ــگاه کــن. ب کرد: درســت اســت. ن
ســپس او را کشــید و گفت:  بگذار ببینم باران ایستاده است یا نه! 

بــه  و  رفتنــد  ســالن  در  ســمت  بــه  دو  هــر  ســپس 
گــوش  بــه  جــوان  بلنــد  صــدای  کردنــد.  نــگاه  خیابــان 
برویــم!  بیــا  اســت.  ایســتاده  نظــر می آیــد  می رســید:  بــه 
ســپس با همان اشــتیاق و نشــاط اولیه شان، به سرعت از آن جا 

خارج شدند. 

9 | 
پنهــان  چشــمش  از  کــه  آن  تــا  کــرد.  نــگاه  هــا  آن  بــه 
تــوی  را  آن  و  بســت  را  یادداشــت هایش  دفتــر  شــدند. 
جیبــش چپانــد. ســپس او نیــز بــه ســمت بیــرون راه افتــاد. 
خیابــان  در  او  اکنــون  قــدم...  دو  قــدم...  یــک 
بــود.  بــاران  بــا  شــده  شســته  و  خالــی  ســرد، 
یقــه ی پالتویــش را بــاال زد و ســعی کــرد به راه خــود ادامه دهد. 
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1
چه آرامند
آن دو آبي 

کاش کودِک بازیگوشي 
بودم 

در کوچه هاي نگاهت 
و نگاهم مي کردي!

2
چشمانت 

مغوالني که 
پي در پي انگور مي نوشند

و من 
نیشابوري که 

هر لحظه
هزار بار

ویران مي شوم 
 

3
نگاهِ آهو

دشت وحشي را
آرام مي کند

با این همه مي اندیشم 
که چشماِن تو

آهوترند!
 

4
داغ می خواند

بر بلندای چناری تنها
صبح عاشورا

کالغی تنها
کسی او را نمی فهمد

5
و ...من
تنهایم

مانند میدان آزادی
مانند مجسمۀ آزادی

مانند آزادی....
و کبوترها
        رها

و بچه گنجشک ها....

6
تنها

مست تماشای انگورزار
ماه با خود میگوید

آه اگر خوشۀ انگوری 
بودم!

7
چقدر چشم های تو 

انگورند.
چقدر چشم های تو

 سنتورند.
آواز انگور

مستی سنتور
چشم های تو

آشوبگران جهانند.

8
یک دشت یونجه زار

و یک کفشدوزک تنها
چه لذتی دارد زندگی!

9
دیدن و ندیدنم دگر بس 

است

 زانوانم مرا در آغوش گرفته اند

 | سیدکاظم سیدباقری
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چشمهای من
می روند

تا کالغ شوند،
در نبود آسمان و سبزه و 

درخت
این کالغ ها می روند

تا
نشانی از شکوه باغ شوند.

10
در محضر چشم تو 

انبوه گنجشک های پاییز
به زمین می ریزند

تا مرگ این لحظه های 
تکراری باشند

و درختان، سینه چاک
بی پروا

 جرعۀ پاییز را 
می نوشند

تا شوالیی از کالغ بپوشند

11

ظلمتی در چشمانش بود
در روشنای روز

گم شدم.

12
نتوانستم

حضورت را به واژه در 
آورم

حضورت مرا به واژه در 
آورد.

13
هیمنۀ خاک و خاشاک

سروی خشکیده
بلواری خشکیده

مرداری خشکیده
عراقی خشکیده

و......
گلوی کربال

آبدیده و طربناک

14

کبوتر تشنه
چالۀ کوچک آب باران

چاله با خود می گوید 
آه اگر پایش بلغزد 

کاش اگر غرقم شود.

15
سگی نیمه شب را پارس 

می کرد
گرگی نیمه ماه را گاز می 

گرفت
و کاج

تنها زمزمه می کرد
شب چقدر تنهاست.

16
خبر آوردند 

که اقیانوس نگاهت
آتش گرفته است،

می دانی؟
به خدا خاکستر شدم.
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17

عروسکی پا شکسته و بی 
مو

در زبالهدان
کسی نمیداند

 من عاشق چشمهای اویم!

18
تنهایی اش ر ا جار میزند

کالغ تنها
در سوزناک صبح زمستان

بر شاخساران خشک
شوق پرواز چها که 

نمی کند.

19
بدبخت کوه

چه خوشبخت!
گاه و بی گاه

غرق در چشمان تو میشود.

20
زانوانم مرا در آغوش 

گرفته اند
و چشمانم مي چکند

آه!
چه خورشیدهاي بي 

عرضه اي 
چه پروازهاي شکسته اي 

در آسمان 
قدم مي زند!

 
21

در برکۀ شب

چکه چکه 
می چکد کالغ

بر هر تار شب
کالغی آویخته است.
چقدر چشم های تو 

سیاهند!

22
چقدر تنها 
چقدر لبریز

 چقدر نارنجی
ایستاده

 میسراید شعر 
نارنجی ترین خرمالوی 

پاییز 

23
شیراز 

در اتاقم 
نفس میکشد

خدا را
به حافظ بگویید

غزلي بخواند
چشماِن تُرکم را
فراموش کرده ام 

24
این شب

این شب تنیده
این شب تنیدۀ هزار یلدا

این شب تنیدۀ هزار یلدای 
بی فردا

می میرد
با نگاه تو.

این روز 

این روز خسته
این روز خستۀ بی آسمان
این روز خستۀ بی آسمان 

دلشکسته 
زنده می شود

با نگاه تو
با نگاه روشن تو

با نگاه روشن پر شوکت تو

آه! ای روز خسته 
برخیز! تا از این خورشید 

شبزده 
به طلوع انگور

سفر کنیم
برخیز!

شاید کسی آن سوتر 
تاکستانی علم کرده باشد.

25
تو از کدام ستارۀ مهربان

مرا نگاه می کنی
پاییز زمین را نگاه می کنی

که از هر گوشۀ شهر 
چشمی می روید

از کدام افق دور دست
که چشمان تو 

تکرار می شوند
و کبوتران اوج می گیرند.

الهۀ شعرهای من!
گیسوان بلند شعر تو

هر شعر کوتاه را 
غزلی سازد

 به بلندای موالنا.
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اما تو نمیفهمی؟!
که چنین سیاه چشمهات را 

در خیابان 
رها کردهای 

و رفتهای...
مرا ببخش!

نام کوچک من
 با خشم آمیخته است.

26
یک آسمان شسته و 

یک کبوتر تنها 
غرق در بهت آبیها

چه کبوتری شود امسال!.

27
سر سرخ بر آسمان نهاده

شتابان می رود،
رز رونده چه بی باک 

است!
28

کسی نمیشناسد 
دوردست های چشم تو را

کسی نمیفهمد
نگاه های مست تو را

ببخش مرا !
مترسک عزیز!
کسی نمی داند

دست های خشکیدۀ تو
چشم های خاکی تکیدۀ تو 

به سوی شاخۀ نور است.

29

من به جمعه ها 
و شنبه ها
و هفته ها

شک دارم
شاید این لحظه بیاید

شاید...

30
هزار باره مرور می کنم

خاطرۀ چشمانت 
را 

من از فراموشی خود
می ترسم.
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آدم برفی عشق
صبــح  از  محــل  هــای  بچــه  گــردم.  مــی  بــر  کار  از  شــب.  ده  است.ســاعت  زمســتان 
آنهــا  از  انــد،  حســابی  و  درســت  برفــی  آدم  یــک  ســاختن  مشــغول  موقــع  ایــن  تــا 
بکشــد. تحســین  فریــاد  دیــد،  را  آن  کــس  هــر  و  بیــاورد  دوام  زمســتان  آخــر  تــا  کــه 

هنوز تمام نشده است.
بچــه هــا حــدود بیســت نفرنــد. دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا بهتریــن و بزرگتریــن 
کننــد.  مــی  کار  حــال   و  شــور  و  جــان  و  دل  بــا  بســازند.  را  محلــه  تاریــخ  برفــی  آدم 
محکــم  را  کاپشــنم  یقــه  برونــد.  خانــه  بــه  و  بکشــند  دســت  کار  از  آیــد  نمــی  دلشــان 
بــا  امــا  بــزرگ و ســرد اســت. دوامــش هــم در سرماســت،  برفــی  بنــدم. آدم  تــر مــی 
هنــر. گرمــای  ذوق،  گرمــای  عشــق،  گرمــای  بــا  شــود،  مــی  ســاخته  درون  گرمــای 

از کنارشان می گذرم. در تعجبم که این همه گرما، چطور آدم برفی را به جای آن که آب 
کند، می سازد!

 یک نخ سیگار
راننده ای که به آخر خط زندگی رسیده بود تصمیم گرفت خودکشی کند، اما فکر کرد چرا 

تنهایی؟
اگــر چهــل و پنــج مســافر اتوبوســش هــم در ایــن ســفر بــا او باشــند ترســش کمتــر خواهــد بــود.
وقتــی جــاده، کوهســتانی شــد و دره هــا نمایــان شــدند، خــودش را آمــاده کــرد تــا کار را تمــام 
کنــد، امــا درســت در همــان لحظــه، هــوس کــرد ســیگاری بکشــد. گهــگاه یکــی مــی کشــید.
اتوبــوس را کنــار زد. آمــد پاییــن. رفــت طرف دکــه ای که آنجا کنــار خیابان برای راننــده ها بود.
وســط  اتوبــوس.  طــرف  بــه  برگشــت  و  کــرد  روشــنش  همانجــا  گرفــت،  ســیگاری 
گرفــت. زیــر  را  او  دلخراشــی  طــرز  بــه  و  شــد  ســبز  کامیونــی  ناگهــان  خیابــان 
فــردای آن روز ، هیــچ کــدام از روزنامــه ها ننوشــتند که یک نخ ســیگار، جان چهل و پنج مســافر 

 پنچ داستان کوتاه
| باقر رجبعیل
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را نجات داد. هیچ نویســنده ای در ســتایش آن یک نخ ســیگار ، مقاله ای ننوشــت و هیچ شــاعری 
در ایــن بــاره، شــعری نســرود. همــه نوشــتند : یــک نــخ ســیگار، جــان راننــده اتوبــوس را گرفــت

 دسته گل برای چه بود ؟
ناگهــان  بــود.  از خیابــان  بــه دســت داشــت و در حــال گــذر  زن جوانــی دســته گلــی 
ــد. ــر ش ــم پرپ ــته گل ه ــرد. دس ــش ک ــرق خون ــن و غ ــش زمی ــت نق ــر گرف ــی او را زی اتوموبیل
مــن رهگــذری بــودم کــه ایســتادم تــا بتوانــم کمکــی کنــم، امــا همــه فکــرم در آن لحظــات ایــن 
بــود کــه اگــر تقدیــر بــوده آن زن بــا عزرائیــل مالقــات کنــد، پــس دســته گل بــرای چــه بــود؟

 زخم ها
خانمــی پــا بــه ســن گذاشــته و شــیک، در حالــی کــه زنجیــر ســگی کوچک و ســفید را به دســت 
داشــت، از اتومبیــل گران قیمتش پایین آمد. همان دم ماشــین، از پشــت عینــک دودی ، به تابلوها 
وپنجــره هــای فــراوان باالی مغازه هــا نگاهی انداخت. همه چیــز دید جز تابلــوی: داگ کلینیک.
دویــد. مــی  دنبالــش  بــه  تپــل  و  زیبــا  ســگ  رفــت.  رو  پیــاده  بــه  وقــار  بــا  و  آرام 
ــود. ــته ب ــش گذاش ــه نمای ــش را ب ــدش آور پای ــای چن ــم ه ــوان، زخ ــک ج ــاده رو، ی ــوی پی ت
بــود. ولــو  خــرد،  هایــی  اســکناس  و  هــا  ســکه  کثیفــی،  نایلــون  روی 
زن از مقابــل جــوان گذشــت ولــی ســگ نزدیــک پــای جــوان شــد و آن را بــو کــرد.
ــن،  ــد روی زمی ــی ش ــیده م ــه کش ــی ک ــگ در حال ــد. س ــید و دور ش ــگ را کش ــر س زن زنجی
مــی جنبانــد. بــود  زبانــش را در آورده  بــه طــرف جــوان و  بــود  برگردانــده  را  ســرش 

 محبت
داخــل متــرو جــا نبود.چنــد نفــر نشســته بودنــد و عــده زیــادی ایســتاده بودنــد. یــک 
ــته  ــر گذاش ــت س ــه پش ــتگاه ک ــد ایس ــود. چن ــا ب ــتاده ه ــان ایس ــا در می ــا عص ــم ب ــرد ه پیرم
ــینید. ــد بنش ــدر بفرمایی ــت: پ ــرد گف ــه پیرم ــد و ب ــد ش ــود، بلن ــته ب ــه نشس ــوان ک ــک ج ــد، ی ش

هنوز پیرمرد ننشسته بود که صدایی گفت: تجریش.
جوان از البالی مردم به طرف در رفت.

جواب
مردی که چهل سال تمام کوهنوردی می کرد، در مجلس ختم فرزندش، های های می 

گریست.
یکــی از دوســتان رنــدش از او پرســید: پــس تــو در ایــن چهــل ســال، از کــوه چــه آموختــی؟ 

گفت: استقامت.
مرد پرسید: پس چرا گریه می کنی؟ 

گفت: چون من کوه نیستم، آدمم.
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ین کوب   عبدالحسنی  زر
سقراط زمانه خود بود
ادان گفت وگوی عیل عظمیی نرژ
  با  | احمد ابو محبوب

| احمــد ابومحبــوب هــم در عرصــۀ آمــوزش و هــم در حــوزۀ تألیــف 
ــتند و  ــوده و هس ــت ب ــغول فعالی ــته مش ــخنرانی پیوس ــه و س ــاب، مقال کت
در ایــن زمینــه کارهــای بســیار متعــدد و متنوعــی دارنــد؛ چــه در حیطــۀ 
ادبیــات کهــن و چــه در ادبیــات نویــن ایــران. از جملــه آثــار تأثیرگــذار 
و مهــم ایشــان می تــوان بــه  کالبدشناســی نثــر ،  عــروض و قافیــه و نقــد 
ادبــی ،  تصحیــح دیــوان رباعیــات اوحدالدیــن کرمانــی ،  گهــواره 
افــرا ،  تصحیــح کک کوهــزاد  و کتــاب  در هــای و هــوی  ســبز 
بــاد  اشــاره اســت. در ادامــه، گــپ و گفتــی بــا ایشــان داریــم. |

شما در چه سالی و در کجا به دنیا آمدید و از اصالت خانوادگی تان بفرمایید.
ــدرم از  ــد. پ ــی بودن ــدر انزل ــادرم اهــل بن ــدر و م ــد شــدم. پ مــن در ســال 1335 در تهــران متول
کودکــی بــه تهــران آمــد و کار می-کــرد. خیــاط ســاده ای بــود، بعــد بــه انزلــی برگشــت و بــا 

ــد و از آن موقــع در تهــران هســتند. ــه تهــران آمدن ــه اتفــاق ب مــادرم ازدواج کــرد و ب

با توجه به اصالت شما، آیا در دوران کودکی و نوجوانی به بندرانزلی رفتید؟
مــن  بودنــد.  آنجــا  امتحــان  و  درس  شــدن  تمــام  از  بعــد  تابســتان ها  همیشــه  مــن  بلــه، 
در تهــران بــه دنیــا آمــدم، بعــد بــرادرم کــه بــه دنیــا آمــد، چــون نگهــداری مــا بــرای 
مــادرم ســخت بــود مــرا پیــش مادربزرگــم در بندرانزلــی می فرســتادند. بعــد هــم کــه 
تعطیــالت  می رفتــم.  آنجــا  بــه  جوانــی  تــا  کودکــی  از  رفتــم،  مدرســه  بــه  تهــران  در 
برمی گشــتم. تهــران  بــه  تابســتان  آخــر  و  می رفتــم  فامیــل  تمــام  و  مادربــزرگ  پیــش 

بــه نظــر شــما تأثــری فضایــی کــه در آن زندگــی می کننــد و تجربــۀ زیســن در شــهرهای مختلــف 
ی و ادبــی افــراد چگونــه می توانــد باشــد؟ بــر زندگــی هــرن
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ــوص در  ــه خص ــری، ب ــی و هن ــای ادب ــدن گرایش ه ــل پدیدآم ــی از عوام ــد یک ــدون تردی ب
حــوزۀ ســبک بیــان و عواطــف و احساســات، محیــط طبیعــی اســت. مــن گاهــی در درس هایــم 
ــارۀ  ــا درب ــه نیم ــی ک ــد کالم ــرض کنی ــم، ف ــال می زن ــی مث ــبک و سبک شناس ــاظ س از لح
آب دارد، بــا کالم یــداهلل رؤیایــی و یــا منوچهــر آتشــی کامــاًل فــرق دارد. وقتــی نیمــا 
می گویــد:  خشــک آمــد کشــتگاه مــن  ایــن شــعر کامــاًل  مرطــوب اســت، گرچه در کل شــعر 
دربــارۀ خشــکی حــرف زده، امــا مرطــوب اســت. آدم ایــن را حــس می کنــد. مقصــودم ایــن 
اســت کــه محیــط طبیعــی خیلــی در بیــان، ســبک و حتــی گرایــش هنــری نقــش دارد. سرشــت 
خــودم همیــن اســت، ذاتــاً بــه ســمت آب اســت؛ بــه خاطــر همیــن جایــی منــزل گرفتــم کــه 
درخــت هســت. بــه خاطــر طبیعــت آن اســت کــه اینجــا هســتم؛ یعنــی زندگــی هســت. بنابرایــن 
مــن چــون بــا ســبزه و درخــت و ایــن چیزهــا بــزرگ شــدم، خشــکی بــرای مــن خفقــان آور 
ــن یــک بحــث روانشــناختی اســت. ــر داردو ای ــاً در کالم و شــعر مــن هــم تأثی اســت و طبیعت

و  کردیــد، ویژگی هــای مهــم  بــه شــهرهای دیگــر شــمال ســفر  کــه شــما  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
متمایــز بندرانزلــی و تأثــری آن بــه ویــژه در کســانی کــه بــه فعالیت هــای فرهنگــی گرایــش پیــدا 

چیســت؟ می کننــد، 
همــۀ ایــن شــهرها  چــه در مازنــدران و چــه گیــالن  ویژگی هایــی دارنــد کــه ماننــد همدیگــر 
اســت و باعــث می شــود کــه وقتــی در شــمال هســتی، ایــن احســاس بــه آدم دســت می دهــد. 
ــن  ــن، مهم تری ــر م ــه نظ ــت. ب ــناختی اس ــخصی و روانش ــه ش ــم دارد ک ــی ه ــه تفاوت های البت
ــی  ــن خیل ــرای م ــم، ب ــاب می کن ــم حس ــا را وطن ــون آنج ــن چ ــه م ــت ک ــن اس ــش ای تفاوت
اهمیــت داشــته اســت. آن موقــع دایــی مــن شــکارچی بــود و ســاعت چهــار صبــح بــرای شــکار 
ــم. مــن خــودم ماهیگیــری می کــردم. همیشــه  ــه نیزارهــا و وســط مــرداب می رفتی ــق ب ــا قای ب
ــل  ــل از پ ــود، قب ــه ب ــک رودخان ــان نزدی ــب آب )خانه م ــم ل ــه می رفت ــد از صبحان ــح بع صب
ــم  ــرخ می کردی ــر س ــی آوردم، ظه ــم و م ــی می گرفت ــم و ماه ــالب می انداخت ــان( ق قاضی
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و می خوردیــم. ایــن خاطره هــا در روان انســان تأثیــر دارد.
طبیعتــاً گرایــش مــن بــه محیــط بندرانزلــی و آن بنــدر بــزرگ 
و مــرداب و دریــا و رودخانه هایــش اســت. ایــن تفاوتــی کــه 
مــن می بینــم از لحــاظ روانشــناختی اســت، وگرنــه تمــام 
شــهرهای شــمالی یکــی اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه بندرانزلــی 
بــه خاطــر ســابقۀ فرهنگــی و تاریخــی اش، شــهری چندملیتــی 
اســت؛ از جاهــای مختلــف در آن هســتند: از آذربایجــان گرفته 
ــم در آن جمــع  ــران و شــهرهای دیگــر. از قدی ــا زنجــان، ته ت
ــا از  ــران و اروپ ــاط ای ــه، ارتب ــر قاجاری ــون از اواخ ــتند. چ هس
طریــق دریایــی، از آنجا بوده. در داســتان  فارســی شــکر اســت  
آقــای جمــال زاده آمــده اســت کــه  در بنــدر انزلــی آنهــا را که 
ــاز  ــد . آغ ــدان انداختن ــد و در زن ــد، گرفتن ــا می آمدن از اروپ
روشــنفکری دورۀ قاجاریــه بــه ایــن شــهر بــاز می گــردد؛ 
یعنــی تفــاوت آن بــا شــهرهای دیگــر تفــاوت فرهنگــی اســت.

همانجــا  و  می کردیــد  زندگــی  تهــران  نظام آبــاد  در  شــما 
دبســتان و دبریســتان را طــی کردیــد. آیــا معلمانــی بودنــد کــه 

تأثــری بگذارنــد؟ ی شــما  ادبــی و هــرن آینــدۀ زندگــی  بــر 
ســال  شــش  و  بــود  دبســتان  ســال  شــش  نظام قدیــم،  در 
دبیرســتان کــه االن هــم بــه همــان وضــع برگشــته اســت. ســال 
اول دبســتان یــک معلــم بــود کــه مــا خیلــی دوســتش داشــتیم. 
ــذار  ــی تأثیرگ ــم خیل ــدا کن ــه پی ــن درس عالق ــه م ــن ک در ای
ــه  ــتم ک ــم داش ــری ه ــوب دیگ ــی خ ــان خیل ــی معلم ــود، ول ب
ــاد درس  ــوی نظام آب ــتان تق ــم. در دبیرس ــان نمی کن فراموشش
خوانــدم و بعــد آمدیــم نارمــک. آنجــا معلمــی داشــتم بــا نــام 
آقــای بدیعــی کــه بــرای اولیــن بــار، مــن شــعر نــو را بــا ایشــان 
شــناختم و اسمشــان هیــچ وقــت از یــادم نمی رود. معلــم ادبیات 
ــا  ــوع انش ــم موض ــد. دائ ــمان می آم ــان خوش ــود و از ایش ــا ب م
مــی داد، نــه از ایــن موضوع هــای بــی-ارزش. چیزهــای خوبــی 
می گفــت. اولیــن بــار او بــود کــه شــعرهایی از نیمــا را بــرای مــا 
ــه  ــدیم ک ــد ش ــد عالقه من ــم. بع ــظ می کردی ــا حف ــد و م خوان
بدانیــم نیمــا کیســت؟ و بعــد دنبالــش رفتیــم. از دورۀ دبیرســتان 
بــا شــعر نــو و معاصــر آشــنا شــدم و خــودم شــعر خیلــی دوســت 
ــار شــاعرهای مختلــف را در آن دوره می خریــدم.  داشــتم. آث
ــه مدرســه می آمــد و  ــام  پیــک دانش آمــوز  ب ــه ن ــه ای ب مجل

نیما یوشیج
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هــر بــار بــا یکــی از شــاعرهای خــوب، مثــل اخــوان و بهبهانــی 
مصاحبــه می کــرد. مــن اینهــا را می خوانــدم و می رفتــم 
بــا خوانــدن کتاب شــان، دیگــر  کتابشــان را می خریــدم. 
گرفتــار شــعر و ادبیــات شــدم و نتوانســتم از آن بیــرون بیایــم.

گویــا قبــل از ســال دوم دبریســتان بــه شــعر کالســک گرایــش 
کالســیک  شــاعر  کــدام  بــه  می رسودیــد.  شــعر  و  داشــتید 

بیشــرت عالقــه داشــتید؟
آن زمــان داخــل پــورد رخت شــویی تایــد، کارتــی بــود 
کــه بــاالی آن تصویــر یــک صحنــه شــاهنامه و پاییــن آن 
چنــد بیــت از آن بــود. ایــن کارت هــا بــه عنــوان جایــزه 
ــن  ــت، م ــد می گرف ــادرم کــه تای ــود. م ــا ب ــن پودره داخــل ای
فــوراً آنهــا را خالــی می کــردم و آن کارت هــا را بیــرون 
مــی آوردم. از همــان زمــان دبســتان بــه شــعر عالقــه پیــدا 
ــن  ــژه. از ای ــژن و منی ــفندیار، بی ــهراب، اس ــتم، س ــردم. رس ک
شــعرها خوشــم می آمــد و دوســت داشــتم آنهــا را حفــظ 
کنــم. از همــان موقــع بــا فردوســی کمــی آشــنا شــدم. از 
ــدا کــردم.  ــا پی ــه آنه ــه ب همــان دوران کودکــی عشــق و عالق
می خوانــدم. کــه  بــود  هــم  بچه هــا   موقــع  کیهــان  آن 

در دبریستان در چه رشته ای تحصیل کردید؟
ــی. رشــتۀ مــن طبیعــی  ــود؛ ریاضــی، طبیعــی و ادب ســه رشــته ب
بــود، امــا بــه ادبیــات عالقــه داشــتم. خــودم کتاب هــای 
ادبــی  رشــتۀ  می توانســتم  می خوانــدم.  را  ادبــی  رشــتۀ 
بخوانــم، امــا رفتــم رشــتۀ طبیعــی؛ بــه دلیــل ایــن کــه در رشــتۀ 
ــت،  ــاط داش ــی ارتب ــا طبیع ــه ب ــود ک ــی ب ــی زیست شناس طبیع
ــی  ــا را خیل ــم اینه ــن ه ــود و م ــوژی ب ــی و فیزیول جانورشناس
دوســت داشــتم. بــه ایــن دلیــل وارد رشــتۀ طبیعــی شــدم.

چه سالی و در چه دبریستانی دیپلم گرفتید؟
صبح هــا  چــون  گرفتــم،  دیپلــم  شــبانه  مدرســۀ  از  مــن 
در  را  خــودم  خــرج  کــه  می کــردم  کار  می رفتــم 
بیــاورم. از هفت ونیــم صبــح تــا چهــار بعــد از ظهــر کار 
می کــردم و ســاعت پنــج می رفتــم دبیرســتان خامنــه  ای.

علی رواقی
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روزها کجا کار می کردید؟
در کارخانۀ اسکاچ کار می کردم؛ در قسمت بسته بندی 

مشغول کار بودم.

 بعد از گرفن دیپلم چه کردید؟
وارد دانشسرای راهنمایی تهران شدم که االن در خیابان 

فرهنگ است. آنجا فوق دیپلم علوم انسانی و ادبیات خواندم.

یعنی دانشرا اصواًل برای معلمان تأسیس شده بود؟
بلــه، بــرای تربیــت معلــم. از همــان جــا بعــد از دو ســال 
تحصیــل و گرفتــن فــوق دیپلــم، در آمــوزش و پــرورش 
ــه کار  ــروع ب ــم ش ــوق دیپل ــا ف ــال 56 ب ــدم. از س ــتخدام ش اس
لیســانس و فوق لیســانس و دکتــری گرفتــم  بعــد  کــردم، 
دادم  درس  دبیرســتان  و  راهنمایــی  ابتدایــی،  دورۀ  در  و 
کــردم. خدمــت  پــرورش  و  آمــوزش  در  ســال  ســی  و 

شــما در ســال 1364 از دانشــگاه تهــران لیســانس گرفتیــد. 
از  یــک  کــدام  تأثــری  تحــت  کــه  ایــن  و  بگوییــد  اســتادانتان  از 

بودیــد؟ اســتادان 
ــی از  ــوز خیل ــد، هن ــاز ش ــه ب ــگاه ها ک ــالب دانش ــد از انق بع
اســتادان قدیمــی بودنــد. بــه همیــن دلیــل بــرای مــن خیلــی مایــۀ 
ــر زرین کــوب،  ــل دکت ــود در حضــور اســتادانی مث مباهــات ب
اســتادان دیگــر  دکتــر مصّفــا، دکتــر شــفیعی کدکنــی و 
شــفیعی  دکتــر  و  زرین کــوب  مرحــوم  کنــم.  شــاگردی 
کدکنــی در شــکل دادن ذهــن ادبــی مــن تأثیــر داشــتند.

ین کوب و شفیعی کدکنی چه تدریس می کردند؟ دکرت زر
بــرای درس دکتــر زرین کــوب مــا بــه خانــۀ ایشــان می رفتیــم. 
ســاعت دو می رفتیــم بهجت آبــاد و ایشــان را می آوردیــم 
ــاختمان  ــیرازی در س ــرزای ش ــان می ــان در خیاب ــه کتابخانه ش ب
دیگــری کــه متعلــق بــه ایشــان بــود. آن زمــان مــن ماشــین ژیــان 
ــج  ــاعت پن ــردم. س ــا می ک ــان را جابه ج ــا آن ایش ــتم و ب داش
هــم ایشــان را برمی گردانــدم بهجت آبــاد؛ یعنــی کالس هــای 
دانشــگاهی ایشــان در منــزل برگــزار می شــد. درس هایــی کــه 
بــا ایشــان گذرانــدم، حافــظ، نقــد ادبــی و درس هایــی در ایــن 

محمد رضا شفیعی کدکنی
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حــوزه بــود. در دورۀ کارشناســی، دکتــر کدکنــی روش تحقیق 
ــفیعی و  ــر ش ــا دکت ــک را ب ــظ ی ــی داد. حاف ــوی درس م و مثن
حافــظ دو را بــا دکتــر زرین کــوب گذرانــدم. زود تمام کــردن 
تــرم بــرای مــن مهــم نبــود، بــرای مــن اســتاد مهــم بــود. ســعی 
را دکتــر زرین کــوب  ببینــم چــه درس هایــی  می کــردم 
دارد، چــه درس هایــی را دکتــر مصّفــا و چــه درس هایــی 
داشــتند تشــریف  هــم  رواقــی  دکتــر  شــفیعی.  دکتــر  را 

.
ا چه درس می دادند؟

ّ
دکرت علی رواقی و دکرت مظاهر مصف

البتــه  و  ســعدی  بوســتان  و  غزلیــات  مصّفــا،  دکتــر 
و  رودکــی  شــاهنامه،  رواقــی،  دکتــر  و  موالنــا  غزلیــات 
منوچهــری و شــاعران ســبک خراســانی را درس مــی داد

.
ین کــوب و  گفتیــد کــه حافــظ را بــا دو اســتاد – یعنــی دکــرت زر
دکــرت کدکنــی – گذراندیــد. شــیوۀ تفکــر و تدریــس آنــان چگونــه 

بــود؟
مرحــوم زرین کــوب گرایش هــای تاریخــی و فلســفی خوبــی 
داشــت؛ یعنــی اگــر بگویــم ســقراط معاصــر بــود، اغــراق 
نکــرده-ام. گویــی جلــوی شــما یــک کوه دانش نشســته اســت. 
ــن  ــی فروت ــا خیل ــی ایشــان می دانســت، منته هــر چــه می گفت
بــود، آن قــدر کــه احســاس می کــردی دارد گــوش می کنــد. 
ــوا  ــد محت ــل و نق ــمت تحلی ــه س ــتر ب ــوب بیش ــر زرین ک دکت
گرایــش داشــت. دکتــر شــفیعی هــم همیــن حالــت را داشــت.

یعنــی دانشــجویان گفته هایشــان را تدویــن می کردنــد؟ خــود 
شــما جزوشــان بودیــد؟

ــم. کاًل کار  ــن کردی ــا تدوی ــع م ــظ را در واق ــی و حاف نقــد ادب
ــه  ــم ک ــک خان ــن و ی ــی را م ــد ادب ــود. درس نق ــجوها ب دانش
ــن درس  ــال ای ــر ح ــه ه ــم. ب ــن کردی ــم تدوی ــکالس بودی هم
مــا بــود. برعکــس، بعضــی از اســتادان بیشــتر گرایــش بــه لغــت 
داشــتند؛ لغــت و معنــی و دســتور زبــان و تشــبیه و اســتعاره و ... 
ــود؛  ــش نب ــن گرای ــفیعی ای ــر ش ــوب و دکت ــر زرین ک در دکت
ــا  ــم م ــن را هــم بگوی ــود. ای ــوا ب ــه شــکافتن محت گرایششــان ب
در یــک تــرم درس حافــظ بــا دکتــر زرین کــوب فقــط 
یــک غــزل خواندیــم.  اال یــا ایهاالســاقی...  . همیــن یــک 

مظاهر مصفا
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عبدالحسین زرین کوب

ــود. ــظ ب ــام حاف ــک غــزل تم ــن ی ــی ای ــم، ول ــزل را خواندی غ

و خــود شــما هــم ســال ها بعــد مقالــۀ مفصلــی دربــارۀ همــنی 
ل نوشــتید، درســته؟ غــز

بلــه. عجیــب بــود. بــا ایــن یــک غــزل، مــا کلــی فهــم از حافــظ 
پیــدا کردیــم. االن مثــاًل فــالن قــدر از غــزل حافــظ می خوانند، 
امــا ذره ای از حافــظ نمی تواننــد بفهمنــد، ولــی وقتــی ایشــان 
کالمــی می گفــت، با هر کلمــه و واژه، دنیایی از تفســیر و تعبیر 
و شــکافتن مطلــب و معنــا و مفهــوم نمایــان می شــد. وقتــی کــه 
بیتــی را می گفــت، بیت هــای مشــابه دیگــری کــه ایــن مفهــوم 
ــرد.  ــخص می ک ــاًل مش ــاند، کام ــادش را می رس ــا و ابع و معن
می گفــت یــک غــزل درســت خوانــدن از حافــظ بهتــر اســت 
از پنجــاه غــزل خواندنــی کــه آخــرش از حافــظ هیــچ نفهمیــد.

امــا دکــرت شــفیعی  بــود،  ین کــوب  دکــرت زر ایــن روش  خــوب، 
ــش بــه محتــوای متــون  ــه گفتیــد در گرای کدکنــی علریغــم اینک
 در زمینه هایــی 

ً
ین کــوب همــگام بــود، قطعــا ادبــی بــا دکــرت زر

بــا ایشــان تفــاوت داشــت. چــه تفاوت هایــی در شــیوۀ آمــوزش 
آنهــا بــود؟

ــر  ــن دکت ــی از نظــر م ــم، ول ــن گوی ــرا نرســد کــه چنی ــه م البت
ــد و هــم خیلــی  شــفیعی هــم شــاگرد دکتــر زرین کــوب بودن
بــه ایشــان احتــرام می گذاشــتند. یــادم هســت در دورۀ لیســانس 
گفتــه بودنــد کــه بــا دکتــر زرین کــوب صحبــت شــده و 
قــرار اســت کــه بیاینــد دانشــگاه درس بدهنــد. دکتــر شــفیعی 
ــم  ــن می آی ــا، م ــد اینج ــوب بیای ــر زرین ک ــر دکت ــت: اگ گف
پیــش شــما می نشــینم و درســش را مثــل یــک شــاگرد گــوش 
می کنــم؛ یعنــی ایــن قــدر احتــرام دکتــر زرین کــوب را نگــه 
می داشــت. دکتــر شــفیعی همیشــه شــور و حالــی داشــت.

تــا دوران کارشناســی یعنــی تــا ســال 1364 گرایــش شــما بــه 
شــعر بــود تــا داســتان یــا حتــی نــر. بفرماییــد چــرا تصحیــح 

کرمانــی؟! اوحدالدیــن  دیــوان 
تصحیــح دیــوان اوحدالدیــن کرمانــی بــه پیشــنهاد دکتــر 
شــفیعی بــود. مــن هــم چــون دکتــر را خیلــی دوســت داشــتم، 
تــا آنجــا کــه توانســتم، ســعی کــردم کــه کار را درســت 
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اوحدالدین کرمانی

انجــام بدهــم. بــا آموزه هایــی کــه از ایشــان گرفتــم، در 
ــن  ــش از ای ــود. پی ــن ب ــی م ــف کالس ــی تکلی ــه نوع ــع ب واق
کــه لیسانســم را بگیــرم تمــام شــد و آن را چــاپ کــردم.

نســخه ای کــه در اختیــار شــما گذاشــتند، از کــدام کتابخانــه و 
مرکــز بــود؟

ــود  ــره ب ــخۀ قاه ــود، نس ــه ب ــخهۀ ترکی ــود؛ نس ــخه ب ــد نس چن
و یکــی دو نســخه هــم در ایــران در کتابخانــه ملــی کــه 
ترکیــه  نســخۀ  نســخه،  کامل تریــن  نبــود.  کامــل  البتــه 
کــه  بــود  اســلواکی  چــک  در  هــم  نســخه  یــک  بــود. 
بنــگالدش  از  نســخه هایی  بنابرایــن  نرســید.  دســتم  بــه 
و هنــد و ایــران و ترکیــه و قاهــره مبنــای کار مــن بــود.

بــه  چیســت؟  کرمانــی  اوحدالدیــن  رباعیــات  دربــارۀ  نظرتــان 
بــه  منســب  کــه  داریــم  رسگــردان  رباعیــات  برخــی  کــه  ویــژه 
ایشــان اســت. روش شــما در بررســی و مقابلــه چگونــه بــود؟

چنــد معیــار داشــتم: یکــی دیــوان رباعیــات اوحدالدیــن 
ــه  ــی نزدیــک ب ــود کــه کامــل و خیل ــه ب ــی نســخه ترکی کرمان
ــی  ــی تاریخ ــار نزدیک ــی معی ــی. یک ــن کرمان ــان اوحدالدی زم
ــوان  ــای دی ــن در انته ــی. م ــر سبک شناس ــار دیگ ــت و معی اس
اوحدالدیــن کرمانــی دربــارۀ ایــن رباعیــات کــه هــم بــه 
ــا افضــل و  ــه باب اوحدالدیــن کرمانــی نســبت داده شــده، هــم ب
هــم بــه دیگــران، بحــث کــردم و بــر اســاس ایــن ســه معیــار و 
اعتبــار نســخه، نشــان دادم کــه مثــاًل ایــن رباعــی از اوحدالدیــن 
کرمانــی نیســت. مثــاًل یــک رباعــی بــه اســم حافــظ در 
ــان  ــاًل نش ــن کام ــا ای ــت، ام ــظ هس ــف حاف ــای مختل دیوان ه
می دهــد کــه پیــش از تولــد حافــظ ایــن رباعــی در دیوان هــای 
ــد.  ــظ باش ــال حاف ــد م ــاًل نمی توان ــته و اص ــود داش ــر وج دیگ
ایــن رباعی هــای ســرگردان کــه گفتیــد در هــر دیوانــی نفــوذ 
ــورد آن  ــق در م ــرده و تحقی ــوذ ک ــی نف ــر جای ــه، ه ــرده، بل ک
خیلــی دشــوار اســت، بــه خصــوص در شــعر شــاعران رباعــی-
ــا افضــل. ــام و باب ــی، خی ــن کرمان ــل عطــار، اوحدالدی ســرا مث
چــاره ای نداریــم جــز ایــن کــه مبنــای تاریخــی را حتمــاً اول 
قــرار بدهیــم و ببینیــم ایــن رباعــی در چــه زمانــی ســروده شــده 
ــی  ــا بحث های ــال اینه ــر ح ــه ه ــت. ب ــخه ای هس ــه نس و در چ
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بــود کــه مــن دربــاره آن رباعیــات چنــد منظــوره یــا بــه اصطــالح رباعیــات چنــد صاحبــه در آخر 
آن کتــاب بــه نــام  نقــد انتســاب  آوردم. کســی کــه رباعیــات اوحدالدیــن کرمانی را گــردآوری 
کــرده، مســتقیماً شــاگرد وی بــوده اســت؛ یعنــی خیلــی نزدیــک بــوده اســت، بــه ویــژه از لحــاظ 
ســبکی. ســبک اوحدالدیــن کرمانــی پرتکلــف و پرآرایــه نیســت، ســبکی اســت کــه بیشــتر بــه 
محتــوا توجــه دارد و چــون بیشــتر می خواهــد حــرف بزنــد، از لحــاظ آرایــه ضعیــف می شــود.

می شود گفت که در نقطۀ مقابل مولوی است!
تا حدی.

ی و شــمس الدین سجاســی همــدرس بــوده و گویــا بــه  اوحدالدیــن کرمانــی بــا شــمس تربیــز
گونــه ای بحــث و جــدل داشــت بــا مولــوی، درســته؟

بلــه
.

آیا به این معتقد هستید که فرقۀ مولویه با فرقۀ اوحدیه در تضاد بوده است؟
ــماع خیلــی اهمیــت  ــاوت دارد؛ چــون در فرقــۀ مولویــه بــه س ــاد نمی شــود گفــت؛ تف تض
ــماع  ــاًل س ــر اص ــای دیگ ــه در فرقه ه ــی ک ــور. در صورت ــم همینط ــه ه ــد و در اوحدی می دهن
را تحریــم می کننــد. شــباهت هایی بیــن ایــن دو هســت در نظریــات زیبایی-شناســی و عشــق. 
ــق  ــال و عش ــی و جم ــی و زیبایی شناس ــه زیبای ــا ب ــی جاه ــوی خیل ــی و مول ــن کرمان اوحدالدی
ــی آورد،  ــود م ــه وج ــق ب ــه عش ــا آنچ ــی م ــث عرفان ــان و مباح ــتند. در عرف ــه داش ــیار توج بس
ــش  ــک آت ــل ی ــق مث ــد. عش ــود نمی آی ــه وج ــق ب ــد، عش ــی نباش ــر زیبای ــت. اگ ــی اس زیبای
ــرود،  ــن ن ــق از بی ــه عش ــن ک ــرای ای ــس ب ــود. پ ــوش می ش ــی خام ــودن زیبای ــا نب ــه ب ــت ک اس
ــد، دل  ــار برآم ــت عی ــکلی ب ــه ش ــه ب ــر لحظ ــد.  ه ــته باش ــد داش ــای جدی ــد جلوه ه ــی بای زیبای
بــرد و نهــان شــد / هــر دم بــه لباســی دگــر آن یــار بــر آمــد گــه پیــر و جــوان شــد . همانطــور 
ــاز دارد و  ــزم نی ــه هی ــه ب ــت ک ــی اس ــل آتش ــق مث ــد: عش ــی می گوی ــات همدان ــه عین القض ک
هیزمــش زیبایــی اســت، موالنــا هــم در یــک غزلــش می گویــد:  غــازی بــه دســت پــور خــود 
ــر  ــه ب ــق ک ــزا / عش ــرد در ع ــیر گی ــود شمش ــتا ش ــا او در آن اُس ــد / ت ــن می ده ــیر چوبی شمش
ــال . ــد ابت ــر آی ــون آخ ــود چ ــان ش ــا رحم ــق ب ــود / آن عش ــن آن ب ــو بی ــیر چ ــود شمش ــان ب انس
پــس ایــن عشــق از طریــق عشــق انســانی بــه وجــود می آیــد. اگــر عشــق انســانی اســت، ســکویی 
ــه آن هــم  ــه آن عشــق الهــی اســت. کســی کــه ایــن را تمریــن نکــرده باشــد ب ــرای رســیدن ب ب
نمی رســد. اســتدالل روزبهــان بقلــی شــیرازی هــم در کتــاب  عبهرالعاشــقین  همیــن اســت. نثــر 
بســیار زیبایــی دارد. می گویــد: حهــش ایــن طــوری امــکان نــدارد، ایــن بایــد پله پلــه بــرود باال و 
اینهــا پلــه ای اســت از آن. در همــۀ اینهــا نظریــه ای نهفتــه اســت کــه آنچه عشــق پدید مــی آورد، 
زیبایــی اســت. زیبایــی یــک جلــوه اســت و ایــن جلــوه اگــر تــداوم داشــته باشــد، عشــق اســت.
احمــد غزالــی هــم در سوانح العشــاق یکــی از نظریه پــردازان عشــق اســت. او هــم همیــن نظــر 
ــی هــم مطــرح شــده  ــد هــر جــا مســئله عشــق مطــرح شــده، مســئله زیبای را می دهــد؛ می گوی
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اســت. اینهــا در کنــار همدیگــر اســت. بنابرایــن میــان او و اوحدالدیــن کرمانی هم شــباهت هایی 
می بینیــم، منتهــا توجــه اوحدالدیــن کرمانــی عینــاً بــه زیبایی هــای انســانی اســت. در حکایتــی 
آمــده اســت کــه شــمس، اوحدالدیــن را دیــد و گفــت: چــه می کنــی؟ گفــت مــاه را در تشــت 
آب می بینــم. تشــت آب یعنــی همیــن دنیــای مــاده. زمیــن یعنــی همیــن دنیــای مــادی و زیبایــی 
مــادی، امــا شــمس تبریــزی اصــاًل  بــه زندگــی زمینــی توجــه نــدارد و اصــاًل برایــش مهــم نیســت. 
اگــر امــروزی بخواهیــم اینهــا را بــا هــم مقایســه کنیــم، نگــرش شــمس ســنتی اســت؛ یعنــی فقــط 
آســمان را نــگاه کــن. اگــر آســمان را نــگاه کنــی زمیــن می خــوری. اوحدالدیــن کرمانی ســرش 
بــه زمیــن اســت، مثــل مجســمۀ دوره رنســانس کــه بعــد از قــرون وســطی به عقــل در زمیــن خیلی 
توجــه شــد. مجســه هایی درســت می کردنــد کــه بــه زمیــن نــگاه می کنــد. نــگاه اوحدالدیــن 
کرمانــی زمینــی اســت. همیــن نــگاه می گویــد انســان زیباســت. شــمس تبریــزی ایــن را نمــی-
گویــد؛ می گویــد زیبایــی را در آســمان ببیــن و همین می شــود گرایش های عرفانــی، که برخی 
ــی اشــکال می گرفتنــد کــه ایــن زیبایــی را چــرا در طبیعــت نمی بینــی؟ ــه اوحدالدیــن کرمان ب
ــت  ــان اس ــن انس ــت. ای ــدار نیس ــت جان ــا طبیع ــت، ام ــم زیباس ــت ه ــه، طبیع ــت: بل او می گف
البتــه  می بینــد،  انســان  در  صرفــاً  را  زیبایــی  کرمانــی  اوحدالدیــن  اســت.  جانــدار  کــه 
زیبایی هــای دیگــر را نفــی نمی کنــد، ولــی می گویــد ایــن زیبایــی )انســان( می توانــد 
مــا را بــه کمــال عشــق برســاند کــه بــا نگــرش موالنــا و شــمس تبریــزی تفــاوت دارد.

چرا از دانشگاه تهران به دانشگاه عالمه طباطبایی رفتید؟
آنجــا قبــول شــدم. دانشــگاه عالمــه طباطبایــی هــم اســتادهای خیلــی خوبــی داشــت؛ مثــل دکتــر 
شمیســا و دکتــر کــزازی. گرایــش من به نثر کــه از پیش ایجاد شــده بود در آنجا تکمیل شــد البته 
پایان نامــه ام کــه دربــارۀ نثــر اســت، از دورۀ کارشناســی ارشــد اســت، همــان  کالبدشناســی نثر .

ی دریافــت کردیــد. راســتی، داشــتید از اســتادانتان یــاد می کردیــد. بــا  در ســال 1369 مــدرک دکــر
ی چــه درس هایــی گذراندیــد. دکــرت شمیســا و دکــرت کــزاز

ــود.  ــۀ تخصصــی داشــت و ایشــان هــم وارد ب ــان را گذراندیــم، چــون جنب ــا دکتــر شمیســا زب ب
درس هایــی چــون  بیــان  هــم در ذهنم مانده اســت. با دکتــر کزازی هــم  شــاهنامه  را گذراندیم.

آقای دکتر، پایدار و سربلند باشید!
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   آبِی روشن ، آبِی خاموش
 
 | وحید ضیایئ 

نگاهی به مجموعه رباعی های نیمائی
 صادق رحمانی، نر همسایه 1397

در باغ 
 گالبی سیاهی افتاد

ارابه ی باد 
 بوی مرگ آورده ست

الــف( در برخــورد بــا مجموعــه شــعر هــای ســالهای اخیــر بایــد بــا احتیــاط  عمــل کــرد ، فرقــی 
نمــی کنــد در چــه قالــب و ژانــری باشــد ، چــه ناشــری حتــی و اســم کــدام شــخصیت ممهــورش 
باشــد ... بــه نظــرم مجموعــه هــای معاصــر بیمــاری هــای واگیــر خاصــی دارنــد کــه همــه گیــر 
اســت : گاه پریشــانی بــی منطــق زبانــی و گاه تکــرار تصاویــر دم دســتی خیــال گریــز ، گاه نثــر 
واره هایــی بــی مقــدار و بــی آرایــه و گاه ... غــزل هایــی بــا ســیاق قــرون گذشــته و بــا شــمایلی 
ــزار  ــم ...ه ــی دان ــی  ... نم ــر  آدم ــتی معاص ــروف هس ــن مظ ــر گرفت ــدون در نظ ــر ب ــروزی ت ام
پریشــانی کــه مجموعــه آنهــا از پریشــان خاطــری و اندیشــه گریــزی ســرایندگانش خبــر دارد . 
ــام  ــه همیــن دلیــل انتخــاب مجموعــه شــعر خــوب برایــم کار ســختی بــوده اســت . بیشــتر از ن ب
ســراینده خــود مجموعــه برایــم مهــم اســت کــه چــه بســیار عزیزانــی کــه بــه ورطــه تکــرار افتــاده 
ــو ســرایندگان بــی ســر و یــال و دم  ــا  نورســیده هــای عرصــه شــعر ســپید - ن ــد در ایــن راه ی ان
اشــکم - صاحــب کرســی هــای بــزرگ و اســتعداد هــای کــم بــرای مــن، شــعر معاصــر اتفاقــی 
ســت فــارغ از معیــار هــای نــام و نشــان هــای حقیقــی و مجــازی . با چــراغ گرد شــهر مــی گردیم!

رباعــی  بــا  اســت  معاصــر  شــاعران  بیــن  در  محجــوب  نامــی  رحمانــی  صــادق   ) ب 
هایــی در قالــب نیمایــی و عجیــب ایــن نــام بــا ســطور آفریــده شــده همخوانــی دارد :

ابر های نشسته بر خانه 
پله های شکسته تا رسداب 

پله ها پله ها     چه نیمایی ست 
او شــاعری مــدرن اســت کــه خویشــتن جنوبــی اش را در شــعر هایش زندگــی می کنــد ، کوتاه و 
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مختصــر و مفیــد . دِم زیســتنش همــان شــعری ســت که مــی ســراید و در مجموعه اول ایــن رباعی 
ها ) ســبز ها قرمز ها (  - چنانچه پیشــتر نیز نگاشــتم - آداب آنات شــاعری را مدافع خوبی ســت. 
مجموعــه ســبزها قرمزهــا روایــت نابــی از بازگشــت شــاعری اندوهگیــن بــه گذشــته خویــش و 
دامــان مادرانــه هــای تــن و وطــن بود . گاه سوگســرودی می شــد نــازک خیــال و گاه منظومه ای 
نغــز از زیبایــی روایــت گذشــته در حال . او از شــیوه ای بهره جســته بــود که در باختــر زمین به نثر 
- شــعر مشــهور اســت . گاهــی شــعر نیمایــی کوتاهــش بــا ســطوری روایــی آمیختــه مــی شــد کــه 
توضیحی منشــیانه از شــعر اتفاق افتاده بود . یعنی شــعر و روایتی منثور در کامل شــدن فضای آن.
آنچــه پیشــتر دربــاره ایــن ترتیــب چیدمانــی نگفتــم اینکــه : جنــس زبــان شــعر و نثــر 
بــه  گــردد  مــی  بــر  آن  شــاید  و  اســت  متفــاوت  هــا  طــرز  ایــن  در  رحمانــی  روایــی 
زبــان شــعری اش آهنگــی  نوشــتار کــه  زبــان  بــه  او  تســلط  نــگاری و  ســابقه روزنامــه 
لحــن  ادامــه  روایــی  ادبــی  نثــر   . دارد  گونــه  دیگــر  صالبتــی  نثــرش  زبــان  و  دیگــر 
شــاعرانه او نیســت و ایــن مجــزا بــودن متــن و شــعر بــه لــذت ادبــی آن مــی افزایــد :

 ای پاسخ روشن هزاران آیا 
 این جمجمه من است یا دشمن من ؟ 

این راز شگفت را برایم بگشا

 ) ....من پرسیدم ، من می پرسیدم ، اما هیچ استخوانی با من سخن نگفت 
 بوی گلی غریب می آمد (

احســاس  منظــری خواهــم خوانــد کــه  از  تنهــا  را  هــا  نیمایــی  ایــن  مــن مجموعــه دوم 
مــی کنــم بــه خــود شــاعر نزدیکتــر اســت . انتخــاب نــام مکــرر آبــی در عنــوان کتــاب 
دوم آن هــم آبــی روشــن : روشــنی صلــح ، روشــنی شــفا ، روشــنی آرامــش و روشــنی 
مالیمــت کنــار آبــی خامــوش : خــرد خامــوش ، پرســتش خامــوش ، قــدرت خامــوش 
، مجموعــه ای از کاشــی - شــعر هــای فیــروزه ای را ســاخته کــه رنــگ ایرانــی دارد ...
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 یکسان شده با خاک ولی می تابد 
 خورشید بهار 

 همچنان روشن و گرم 
 بر گورستان شیخ حسنی

غالــب شــعر هــای کوتــاه ایــن مجموعــه در دو بعــد زندگــی و مــرگ و تقابــل زیبــای آنهــا در 
ذهــن شــاعر قابــل بررســی انــد . رحمانــی نگاهــی خیــام گونــه بــه جهــان دارد امــا خیــام واره های 
صــادق ، زیبایــی را ملغمــه هــر رنجــی مــی کنــد مــی توانــد بشــر و طبیعــت بــدان گرفتار آیــد . در 
گزیــن گویــه هــای منســوب بــه افالطــون داریــم : حقیقت زیبایــی ســت و زیبایی حقیقت اســت :

گاهی اوقات روی یک شاخه
گاهی اوقات روی خارا سنگ 
گاهی اوقات دور یک فانوس 

 مرگ 
گاهی 

 به رنگ پروانه ست

مــرگ اندیشــی شــاعر نــه در ورطه پــوچ انگاری ها می افتــد و نه از جنس دعوت به خوش باشــی 
هاســت ... رنــج و زیبایــی توامــان یکدیگرنــد . زیبایــی حیات در دو روی ســکه مــرگ و زندگی 
معنــی مــی بابــد و اندوهــی اگــر اســت بیشــتر از هجــران خویشــان اســت تــا وداع خویــش از تن ..

اندوه درشت قطره های باران
ی  بر کاهگل خانه رسد پدر

 در کوچه فرو ریخته سقف خانه 
یا 

نه بر گور او سنگ
نه بر سنگ او نام 

ولی نام او بر لب رشوه خوانان
شب و روز 

هــای  نــام  بــردن  کار  بــه  از  نوجوانــی  و  کودکــی  خاطــرات  مــرور  در  رحمانــی 
 . بیــاورد  برایشــان  نویســی  زیــر  یــا  توضیحــی  آنکــه  بــی  نــدارد،  ابایــی  بومــی 
تیربینــی  و  گیــرد  مــی  صادقانــه  رنگــی  هــا  شــگرد  گونــه  همیــن  از  او  کوتــاه  شــعر 
بخشــد:  مــی  شــیوایی  دوچنــدان  بخــش  الهــام  دقایــق  ثبــت  در  را  اش  شــاعرانه 

زیر چشمی نگاه می کردند 
نوجوانان بالغ ده را 

ع خندل  دخرتان در مزار
...زیر چشمی نگاه می کردند 
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بومــی  زیبایــی  بــه  نــه   ، دارد  نیــز  شــهری  هایــی  ســروده  کوتــاه  مجموعــه  ایــن 
نگاهــی   . دارد  همــراه  خــود  بــا  را  ملمــوس  دقایــق  همــان  امــا  هایــش  نوشــت 
ورزی:  عشــق  آنــات  انگارانــه  دوربیــن  ثبــت  و  هســتی  جریــان  بــه  موشــکافانه 

هر وقت تمام صندلی ها
  خالی ست 

 در من اتوبوس خسته ای می گذرد
یا

در باز شد و چه بی هوا بالیدند 
 اندوه پرنده های چشمت 

 در من

کمتــر واژه ای در ایــن مجموعــه اســت کــه از آن شــاعر نشــده باشــد . ابــر و مــه و بــاران مجموعه 
ــاه ســروده هــا ســنخیت  ــد در برخــی کوت ــه و هــر چن ــه خــود گرفت رنــگ و لحنــی شــخصی ب
ــت.  ــتایش اس ــل س ــت آن قاب ــان یکدس ــا زب ــود، ام ــی ش ــده نم ــه دی ــا کل مجموع ــی ب محتوای

می مست 
قرابه مست 

 ساقی رس مست
در چشم تو صد پیاله انگور است 

هــان شــان، شــاعر ذن بودیســتی چینــی وقتــی از کنــار مــزاری مــی گــذرد  خاکســتری بــه هــوا 
بــر مــی خیــزد / از خاکســتردانهایی خامــوش  اگــر جهــان در نظــر ایــن شــاعر ســمفونی طبیعــت 
- مــرگ و زندگــی و لبخنــد اســت ، جهــان صــادق رحمانــی موســیقی اصیلــی از انــدوه زندگــی 
ــاد :   ــال ب ــر مــدار خی ــان اســت . قلمــش همــواره ب در اصالــت زیبــای نیســتی هــای مکــرر آدمی

باران بهار. 

باز کن چرتت را 
 ای نخل مزار 
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 مأذون ...شعر مجسم ایل

 | ویدا وکییل

هــوای پــاک کــوه و دشــت، نغمــه ی زیبــای درناهــای عاشــق،صدای شــانه زدن زنــان 
بــر مــوی رنگیــن فــرش و گبــه، زمزمــه ی چوپانــان در گــوش چشــمه و رود، همگــی 
اســت. قشــقایی  شــریف  ایــل  زندگانــی  دفتــر  در  زالل  و  صــاف  و  مجســم  شــعری 
و همین مواهب بکر و طبیعی هر ایلیاتی را به ســمت ادبیات و هنر و بخصوص شــعر می کشــاند.

از آن روست که افسانه هایی ماندگار همچون :
حماسه ی کوراوغلو ، اصلی و کرم  ،  غریب و صنم  آوازه ای جهانی دارد.

نظیر قوشما بایاتی ســایاچی  شــفاهی  ادبیــات  مــواد  و  متــون  از  دریایــی  و 
فولکلــور  زالل  جویبــاران  ها بــا  منظوم عاشــیق  ادبیــات  ســؤزلری دوزگی گرایلی و 
بومــی ســرزمین هــای نویافتــه در آمیختــه و  آســونگه هــا  و  اوســانه ها خلــق کــرده انــد.

شــعر در ایــل اصیل قشــقایی ، ســرایندگان نــام آوری همچون  میــرزا محمد نثار قــول، اروچ میرزا، 
ــرزا  ــان آنان می ــه در می ــراه  را دارد ، ک ــو  و  هم ــات اوغل ــیح خان، بی ــگ،  مس ــرو بی مأذون، خس
محمــد ابراهیــم، فرزنــد ســید علیرضــا معروف بــه  میرزا مــأذون قشــقایی  از همه نام آورتر اســت.

الالیــی  وبــا  گشــود  جهــان  بــه  چشــم  ایــل  میــان  در  ه.ق.   1246 ســال  در  مــاذون  
دل  گــوش  بــه  را  صحــرا  و  دشــت  دل  در  پــدر  آواز  و  گرفــت  انــس  مــادر 
آورد. رو  شــعر  بــه  زالل  حــال  ایــن  و  پــاک  هــوای  ایــن  بــا  درآمیختــه  و  شــنید. 

آباء و اجداد این شاعر بزرگ ، وابسته به سادات موسوی و از اوالد امام زاده یحیی و از نوادگان 
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امــام موســی کاظــم بودنــد کــه بــه روســتای شــیخ هابیــل از نواحــی بهبهــان مهاجــرت کــرده و در 
میــان ایــالت و بلــوکات فــارس و چهار محال مســکن می گزیننــد. مأذون در این بــاره می گوید :

 مأذون قشقایی تفصیلی چو خدور      
آتاسی سادات کهگیلولی دیر

 آناسی قشقایی قادرلی مشهور                
مزنلی شریاز دور، اصلی شیخ هابیل

ترجمه :
 تفصیل مأذون در )میان ( قشقایی زیاد

 و پدرش از سادات کهکیلویه است 

مادرش از طایفه مشهور قادر لوی ایل قشقایی است 
مزنلش در شریاز و اصل وی شیخ هابیلی است. 

ــان ترکــی و فارســی و عربــی شــعر ســروده و دیــوان قابــل توجهــی  ــه ســه زب    میــرزا مــأذون  ب
ــات و  ــد و غزلی ــی کــرده و قصای ــع آزمای ــواع و اوزان شــعر کالســیک ترکــی طب دارد و در ان
ــا کــرده اســت.  ــازی ه ــواع شــعر عاشــیقی ترکت ــات لطیفــی ســروده و در ان ــات و رباعی ترجیع
تســلط اســتادانه و ماهرانــه ی مــاذون  بــه سرچشــمه هــای عرفــان اســالمی ســبب شــده 
اســت کــه در اشــعارخود تلمیحــات بســیار زیبــا و اســتادانه ای بــه کار گیــرد کــه بویــژه 
میخــورد. بــه چشــم  فــراوان  هایــش  ســروده  مناقــب  و  هــا  نعــت  و  هــا  تحمیدیــه  در 
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 | وادی محنت

وادی-ی محنتده من اولدوم مجنون
کیمه دیه م بو دیوانا دردیمه

یارونگ هئجرانوندان باغریم اولده خون
دئمگ اولماز هر نادانا دردیمه

او بولبول که آیره دیشده گولوندن
دایم ناله چکه ر هجران الیندن

باد-ی صبا زندانیلر دیلندن
بیر بیان ائد گلستانا دردیمه

طاقتیم کسیلیب آرامیم یوخدور
خوش گینم گئچیبدور همدمیم یوخدور

من که سر سوزومه محرمم یوخدور
قوی بیلمه سون هچ بیگانا دردیمه

بولبول شوقی گول باغوندان تکنمه ز
عئشقین شوره دماغندان تکنمه ز
ماذون سوزه دئمه گینان تکنمه ز

گورگ یازام داستانا دردیمه

ترجمه

در وادی محنت من مجنون شدم
به کی بگم این درد دیوانه ام را؟

از هجر یار جگرم خون شد
دردم را به هر نادانی نمی توان گفت

بلبلی که از گلش جدا افتاد
همیشه از هجر ناله می کشد

باد صبا از زبان زندانیان
به گلستان دردم را بیان کن

طاقتم بریده و آرامی ندارم
ی شده و همدمی ندارم روزهای خوبم سرپ

من که برای ارسارم محرمی ندارم
بگذار تا هیچ بیگانه ای دردم را نداند

هرگز شوق بلبل از باغ گل تمام نمی شود
و شور عشقش هیچ وقت تمام نمی شود

گفته های ماذون با گفن تمام نمی شود
باشد که دردم را در داستان ها بنویسم...

مأذون سرانجام در سال 1313 هجری قمری در 
شهر شیراز درگذشت و در همین شهر مدفون 

شد. مقبره ی این شاعرشوریده در بقعه ی 
متبرکه ی شاهزاده منصور؛ و در حال باز سازی 

ومرمت است.

و این نمونه ای دیگر از شعر اوست:

 | حسرتله بولبول- ماذون

دوقوز آی حسرتله شیدا بولبوالم
غنچه دان آچولماز گولالروم منم

نه خیال ایالیام دانوشام گیلم
فلک اوزاق سالموش یولالروم منم

صیاد اولدوم یار طوروما دوشماده
سیالب کیمنگ گوزوم یاشه جوشماده

آرزوسون چوخ چکدم آخر آشماده
صراحی گردنه قول الروم منم

آخر گدر یامان سودادان سرم
داغولور تفرقه اولور دفترم

اوز یامان بختم دان واردور خبرم
یتمز دامانونا ال لرم منم
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ماذونم غربتده ایتده نشانوم
هاردا گزم هارا اوال مکانوم

ورمدی مرادوم آلماده جانوم
هیچ ایگید گورمه سین گون الروم منم

ترجمه: 
نه ماه همراه با حرت ، بلبل شیدا هستم

گل های من از غنچه باز نمی شود
چه خیال کنم حرف بزنم و بخندم
فلک مسافت من را طوالنی کرده

صیاد شدم اما یار در تله ی من نیفتاد
ی نشد چه اشک هایی که ازچشمانم مانندسیل جار

آرزویش را خیلی کشیدم ولی آخر نرسید به
گردن صاف و بلورش دست های من

از آرزوهای مشکل آخر رسم بر باد خواهد رفت
ق خواهد شد دفرتم پریشان و متفر

از بخت بد خودم با خربم
که دستم به دامانش هرگز نخواهد رسید

ماذونم و در غربت نشانم گم شد
کجاها بگردم و کجاها مکانم شود
مرادم را نداد و جانم را هم نگرفت

هیچ جوانمردی روزهای من را نبیند
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مثل یک خرگوش
مقابل نور چراغ های خودرو
ه گنکور 2018 درباره        و جایرن

 | ر. ف	 

ــران  ــش نگ ــش از پی ــی را بی ــان های غرب ــدن، انس ــی ش ــوارض جهان ــه ع ــی ک در روزهای
کــرده و شــهرهایی را کــه در آن صنعــت رونــق داشــته بــه انبــوه کارخانه هــای متروکــه 
ــچ  ــدون هی ــه ب ــت ک ــق گرف ــی تعل ــه رمان ــه ب ــی فرانس ــزه ادب ــن جای ــرده، مهم تری ــل ک تبدی
ــی کــه کار  ــح می دهــد. مردمان ــن مناطــق را توضی ــان ای ــج مردم ــه ای درد و رن واســطه و کنای
ــده شــده اند. ــه فرانســه حاشــیه ای ران ــق ب ــن فرانســه پررون ــد و از مت خــود را از دســت داده ان

ایــن یــک نویســنده جدیــد اســت. یــک نویســنده جــوان و بــه ویــژه نویســنده ای کــه 
روزنامه نــگار  برنــارد  کــه  اســت  توصیفــی  ایــن  می گویــد.  ســخن  امــروز  فرانســه  از 
بــه کار بــرده اســت. دقیقــاً پــس از آن کــه دیدیــد دوکــووا دبیــر آکادمــی گنکــور روز 
ُدروآن  پله هــای رســتوران  را در  ادبــی  برنــده جایــزه گنکــور  نوامبــر  چهارشــنبه هفتــم 
کــه در منطقــه دوم پاریــس مقابــل میکروفــن و دوبیــن ده هــا خبرنــگار معرفــی کــرد.

نیــکال ماتیــو، نویســندۀ چهــل ســاله در حالــی معتبرتریــن جایــزه ادبــی جهــان فرانســه 
نســبتاً  کــه  کــرده  خــود  آن  از  آنــان   از  پــس  رمــان  فرزندانشــان  نــگارش  بــرای 
خیلــی دیــر وارد دنیــای ادبیــات شــده اســت و تنهــا دو رمــان در کارنامــۀ خــود دارد.

او اولیــن رمــان خــود را در 2014 م. منتشــر کــرد کــه ژانــری پلیســی دارد و بــر اســاس 
ــوان  ــه عن ــش ب ــالم نام ــس از اع ــو، پ ــال ماتی ــت. نکی ــده اس ــاخته ش ــی س ــریالی تلویزیون آن س
برنــدۀ جایــزۀ گنکــور ســال 2018 شــگفتی خــود را چنیــن بیــان کــرد:  یــک شــگفتی 
ــک  ــل ی ــور مث ــزه گنک ــراوان، جای ــادی ف ــال ش ــن ح ــرگیجه و در عی ــور س ــک ج ــزرگ، ی ب
داســتان پاورقــی طوالنــی اســت کــه بــا اعــالم نامزدهــا در مــاه ســپتامبر آغــاز می شــود 
ــوند و  ــتچین می ش ــا دس ــد. بهترین ه ــم می آی ــر ه ــت س ــی پش ــدی یک ــل بع ــپس مراح و س
ــم. ــدا می کنی ــه آن پی ــاز شــدید ب ــب می شــود و احســاس نی ــه آن جل ــردم ب کم کــم توجــه م

بنابراین بله، لذت فراوان نیز دارد.
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نیــکال ماتیــو همــان کــه بــرای گرفتــن چــک آکادمــی گنکــور بــه ارزش ســمبلیک ده یــورو 
بــه رســتوران ِدروان آمــده بــود، همچنیــن گفــت کــه ایــن جایــزه، زندگــی اش را تغییــر 
ــواده اش، مخصوصــاً پســر پنــج ســاله اش، اســکار  ــه خان خواهــد داد. او گفــت در آن لحظــه ب
ــودن را از دســت داده اســت. ــار او ب ــاِن کن ــش، زم ــدازۀ نوشــتن رمان ــه ان فکــر می کــرد کــه ب

ایــن نویســنده کــه در یک شــهر کوچک در شــمال شــرق فرانســه به دنیــا آمده و داســتان رمانش 
نیــز در همــان منطقــه می گــذرد و هم چنیــن گفــت کــه بــه یــاد مردمــان زادگاهــش اســت. بــه 
شــهری فکــر می کنــم کــه در آن بــه دنیــا آمــده ام. بــه مردمــی فکــر می کنــم کــه در کتــاب از 
آنــان حــرف زده ام. می خواســتم دنیایــی را بازگــو کنــم کــه از آن آمــده ام، بــرای مــن خیلــی 
باعــث خوشــحالی اســت کتابــی کــه همزمان تالشــی ادبــی و سیاســی اســت، جایزه گرفته اســت.

نیکال ماتیو برای نوشتن رمان  فرزندانشان پس از آنان  به مدت هجده ماه خود را در یک اتاق 
محبوس کرد. آن طور که خودش گفته:  مثل یک خرگوش جلو چراغ های یک خودرو. 

امــا رمــان  فرزندانشــان پــس از آنــان ، همان طــور کــه نویســنده اش تأکیــد کــرده، یــک رمــان 
سیاســی - اجتماعــی اســت. این کتاب داســتان گروهــی از نوجوانانی را در منطقه لورن در شــمال 
شــرق فرانســه و دربــاره چهــار تابســتان از 1992 تــا 1998 یعنــی زمانی کــه تیم ملی فوتبال فرانســه 
بــرای اولیــن بــار قهرمــان جهــان می شــود، روایــت می کنــد. ایــن نوجوانــان در ایــن رؤیــا به ســر 
می برنــد کــه از زادگاهشــان فــرار کننــد، امــا بــا وجــود ایــن رؤیاپــردازی بــه نظــر می رســد کــه 
آنــان محکــوم بــه زندگــی بــه شــیوۀ حقیرانــۀ والدین شــان هســتند. خواســته های ایــن نوجوانــان 
بــرآورده نشــده، باقــی می مانــد و میــل شــدید بــه زندگــی در آنــان پژمــرده می شــود. بــا ایــن 
حــال  دیدیــه دوکــووآن  نویســنده و داور جایــزه گنکــور دربــاره ایــن رمــان چنیــن می  گویــد:

ــه  ــم ک ــس می کنی ــا ح ــورن، ام ــه ل ــمان آن منطق ــل آس ــت، مث ــتری اس ــان خاکس ــمان رم آس
ــای  ــت. آدم ه ــد اس ــر از امی ــال پ ــن ح ــه در عی ــت ک ــی اس ــن کتاب ــت. ای ــور اس ــت آن ن پش
ایــن رمــان نــه تنهــا در تــالش بــرای زندگــی هســتند کــه زندگــی می-کننــد. زندگــی، 
شــیوۀ زندگــی ایــن همــان چیــزی اســت کــه نیــکال ماتیــو آن را یــک کنــش سیاســی 
ــی  ــش سیاس ــک کن ــیم. ی ــته باش ــت داش ــر را دوس ــه یکدیگ ــی چگون ــه حت ــن ک ــد. ای می دان
ــه  ــور ک ــا آن ط ــت ی ــی اس ــات زندگ ــان واقعی ــی بی ــو در پ ــکال ماتی ــل نی ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
چیزهــا. جزیی تریــن  روایــت  بــا  هــم  آن  حــال  زمــان  بازســازی  می گویــد.  خــودش 

ایــن نویســنده تأکیــد دارد کــه واقعیــت و بازســازی واقعیــت اصلی تریــن دغدغــه اوســت. خــود 
نیــکال ماتیــو دربــارۀ رمــان  فرزندانشــان پــس از آنــان  می گویــد: ایــن کتــاب از ســه نوجــوان دو 
ــد از آن  ــد کــه می خواهن ــد کــه در جایــی زندگــی می کنن ــر حــرف می زن پســر و یــک دخت
فــرار کننــد. ایــن تقریبــاً مســیری اســت کــه خــود مــن طــی کــرده ام. وقتــی نوجــوان بودیــم همــه 
می خواســتیم برویــم. مــن بــه لطــف آمــوزش و کتاب هایــی کــه خوانــده ام، رفتــم. در نهایــت 
لحظــه ای کــه اولیــن کتابــی کــه نوشــتم همــان لحظــه ای بــود کــه تصمیــم گرفتــم از دنیایــی 
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بنویســم کــه از آن آمــده ام و ایــن کتــاب مثــل کتــاب قبلــی آنچــه در آن اتفــاق افتــاده تــالش 
ــه  ــد و ن ــزرگ زندگــی می کنن ــه در شــهرهای ب ــرای بازســازی زندگــی مردمــی اســت کــه ن ب
در حومــۀ شــهرها، بلکــه در شــهر کوچــک کــه ســه نوجــوان در چهــار تابســتان تصمیم هایــی 
می گیرنــد. داســتان از چهــارده ســالگی آنــان آغــاز می شــود و آنــان را در ایــن چهــار 
ــید؟  ــد رس ــتفانی خواه ــه اس ــره ب ــی باالخ ــا آنتون ــه آی ــم ک ــم و می بینی ــال می کنی ــتان دنب تابس
ــبیه  ــان  را ش ــس از آن ــان پ ــان  فرزندانش ــو در رم ــکال ماتی ــندگی نی ــیوۀ نویس ــی ش ــدان ادب منتق
شــیوه نویســندگان بــزرگ فرانســوی مثــل بالــزاک می داننــد. همچنــان برخــی دیگــر معتقدنــد 
ــده  ــد او را ادامه دهن ــده می نویس ــا ش ــای ره ــو از آدم ه ــکال ماتی ــه نی ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب ک
ــه در  ــو گفت ــکال ماتی ــود نی ــا خ ــد، ام ــالینجر خوانده ان ــون س ــی همچ ــندگان آمریکای راه نویس
ــت. ــرده اس ــس می-ک ــا ح ــود را تنه ــته، خ ــختی داش ــیار س ــی بس ــه زندگ ــی ک ــی زمان نوجوان

 رمان هایــی چــون  مــادام بــواری  و  ســفر بــه انتهــای شــب  او را نجــات داده اســت.در 
ــزی اســت. پــس  ــی چــه چی ــی بازگوی ــو در پ ــکال ماتی ــان رهــا شــده، نی ــت نوجوان فصــل روای
ــان، چــه کســانی هســتند کــه فرزندانشــان ایــن چنیــن ســرگردانند. نیــکال ماتیــو خــود در  از آن
ــی  ــه صنعت زدای ــه ای ک ــک منطق ــتند، در ی ــر هس ــۀ کارگ ــان طبق ــد:  آن ــاره می گوی ــن ب ای
ــت. داســتان در شــرق فرانســه می گــذرد،  ــن رفتــه اس شــده و کارخانه هــا در آن جــا از بی
امــا در نهایــت داســتان تمــام جهــان اســت؛ یعنــی جاهایــی کــه آتــش و فــوالد و معــدن 
و در کل صنعــت داشــت، امــا االن می بینیــم کــه فعالیــت در آنجــا از بیــن رفتــه اســت. 

بنابرایــن نســلی کــه پــس از آنــان می آینــد چــه بایــد بکننــد نوجوانــان چگونــه از ایــن وضعیــت 
خــارج شــوند. بــا ایــن میــراث چــه کننــد؟ مــن خــودم در این منطقــه بــه دنیا آمــده ام و پــدرم هم 
یکــی از ایــن کارگــران بــود و ایــن باعث شــد کــه در من نســبت به ایــن موضوع حساســیت ایجاد 
شــود. خــودم خیلــی از طرح هــای تعدیــل نیــرو را دنبــال کــرده ام، بــه ویــژه در ســال 2008 در 
اوج بحــران اقتصــادی، آدم را مقابــل چشــم هایم می دیــدم کــه چگونــه کار خــود را از دســت 
ــا را  ــن چیزه ــی ای ــن وقت ــد. بنابرای ــرو می رون ــق ف ــکالت عمی ــا در مش ــد و خانواده ه می دهن
می بینیــم، وقتــی حســاس می شــویم، وقتــی ابــزاری بــرای بیــان آنهــا داریــم، چــه بایــد بکنیــم؟ 
بایــد داســتان ها را بازگــو بکنیــم و بــرای مــن، ادبیــات همــان واقعیــت اســت.رمانی از نیکــوال 
ماتیــو، نویســنده فرانســوی بــه عنــوان برنــده جایزه ادبی گنکور فرانســه در ســال 2018 اعالم شــد.
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جایــزه گنکــور بزرگ تریــن جایــزه  ادبــی فرانســه و یکــی از مهم تریــن جوایــز ادبــی در 
ــزه  ــن جای ــرد. ای ــق می گی ــی از یــک نویســنده تعل ــه رمان ــا ب جهــان اســت کــه هــر ســال عمدت
امســال بــه رمــان »پــس از آنهــا فرزندانشــان«، دومیــن رمــان نوشــته نیکــوال ماتیــو تعلــق گرفــت. 
ــه و  ــورن فرانس ــه ل ــرد در منطق ــوان ولگ ــد نوج ــی چن ــتانی از زندگ ــاوی داس ــاب ح ــن کت ای
ــن  ــه از س ــت ک ــرادی اس ــی اف ــالل زندگ ــه از خ ــت فرانس ــاع و سیاس ــره اجتم ــی از چه توصیف
ــس  ــان، پ ــنبه 16 آب ــو روز چهارش ــوند.نیکوال ماتی ــالی می ش ــی و بزرگس ــی وارد جوان نوجوان
ــده  از دریافــت ایــن جایــزه گفــت: »ایــن کتــاب همزمــان تالشــی ادبــی و سیاســی اســت و برن
ــرف زدن  ــه ح ــون در فرانس ــت چ ــی اس ــت. سیاس ــن اس ــیار م ــندی بس ــث خرس ــدن آن باع ش
ــه  ــه چگون ــن ک ــی ای ــت. یعن ــی سیاس ــد، یعن ــی می کنن ــه زندگ ــراد چگون ــه اف ــن ک ــاره ای درب
همدیگــر را دوســت دارنــد، چگونــه از هــم متنفــر می شــوند، بــرای زیســتن بــا یکدیگــر 
ــت.« ــن اس ــدودی ناممک ــا ح ــه الزم و ت ــتی همیش ــرا همزیس ــه چ ــن ک ــد و ای ــه کار می کنن چ

ــر  ــور ه ــت.جایزه گنک ــده اس ــر ش ــخه منتش ــزار نس ــون در 40 ه ــا کن ــو ت ــای ماتی ــاب آق کت
ســاله نصیــب »بهتریــن کتــاب داســتانی« می شــود کــه طــی »همــان ســال« منتشــر شــده 
باشــد. بیشــتر اوقــات جایــزه گنکــور بــه یــک رمــان اعطــا می شــود.اعضای فرهنگســتان 
ــه نخســت رســتوران  ــژه ای در طبق ــاالر وی ــی در ت ــزه ادب ــدگان جای ــرای انتخــاب برن گنکــور ب
ــه  ــور ک ــی گنک ــد. آکادم ــع می آین ــم جم ــرد ه ــده  گ ــع ش ــس واق ــه دو پاری »دروآن« در منطق
بیــش از صــد ســال ســابقه فعالیــت دارد، عــالوه بــر جایــزه اصلــی خــود کــه هــر ســال در مــاه 
نوامبــر اهــدا می شــود، جوایــز جانبــی دیگــری نیــز دارد کــه عبارتنــد از: جایــزه گنکــور 
ــزه  ــاه، جای ــتان کوت ــور داس ــزه گنک ــتانی ها، جای ــور دبیرس ــزه گنک ــان، جای ــن رم ــرای اولی ب
گنکــور شــعر، جایــزه گنکــور زندگی نامه نویســی و جوایــز گنکــور بــه انتخــاب برخــی 
ــزه کنگــور کشــورهای  ــز جای ــی و نی ــا، رومان ــس، ایتالی ــک، ســوئیس، تون ــل بلژی کشــورها مث
ــس  ــان »مارک ــه رم ــال 2017 ب ــان در س ــن رم ــور اولی ــزه گنک ــه ایران.جای ــه از جمل خاورمیان
و عروســک« نوشــته مریــم مجیــدی، نویســنده 37 ســاله ایرانــی - فرانســوی اهــدا شــد.

ــری  ــزه معتب ــن جای ــوی زبان چنی ــی فرانس ــنده ایران ــک نویس ــه ی ــود ک ــار ب ــتین ب ــن نخس  ای
را دریافــت کرد.جایــزه رونودوایــن هفتــه بــه طــور کلــی هفتــه جوایــز ادبــی در فرانســه 
ــت  ــه اس ــی در فرانس ــر ادب ــز معتب ــر از جوای ــی دیگ ــه یک ــز ک ــودو نی ــزه رون ــده جای ــت. برن اس
در روز چهارشــنبه 16 آبــان اعــالم شــد. برنــده ایــن جایــزه در ســال 2018 والــری مانتــو 
نــام دارد کــه هیئــت ژوری رونــودو جایــزه خــود را بــه خاطــر رمــان »شــکاف« بــه او 
اعطــا کرد.روایــت ایــن داســتان مربــوط بــه فرانســه نیســت و بــه رویدادهایــی می پــردازد 
کــه در ســال های اخیــر، شــهر اســتانبول را دســتخوش تحــوالت بــزرگ کــرده اســت.
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 مارکویتا چرا  نمی خواهی
 عاشقم باشی؟

گزارش سفر به مسکو3
| مویس بیدج

یک  شنبه
ــا  ــی روم. ام ــره م ــت پنج ــه پش ــارد. ب ــاران می ب ــورگ ب ــن پترزب ــهر س ــت. در ش ــح اس صب
ــاق  ــه بار ات ــم. س ــب می افت ــاد دیش ــت! ی ــاران نیس ــره ب ــت پنج ــاران پش ــول م .آزاد: ب ــه ق ب
ــاق  ــالب در ات ــوی فاض ــار اول ب ــم. ب ــرو بودی ــکلی روب ــا مش ــار ب ــم. هرب ــوض کردی ع
ــای  ــتند و پ ــرف می شس ــران ظ ــود و کارگ ــپزخانه ب ــر آش ــاق زی ــار دوم ات ــود. ب ــده ب پیچی
ــه  ــه ب ــد. البت ــته باش ــکالتی داش ــن مش ــد چنی ــه نمی توان ــتاره ک ــج س ــل پن ــد. هت می کوبیدن
ــو  ــای جل ــی اتاق ه ــد ول ــه ادارات را داده بودن ــتی رو ب ــای پش ــا اتاق ه ــروه ایرانی ه ــا گ م
ــی داد. ــافران م ــه مس ــی ب ــور و نوای ــوا و ش ــد و ه ــاز می ش ــوا ب ــکوه ن ــه باش ــه رودخان روب

اســت  تعطیــل  یک شــنبه ها  بزنیــم.  شــهر  در  گشــتی  کــه  شــد  ایــن  بــر  تصمیــم 
ســر  بــه  اســتراحت  و  در  خانــه  در  خودمــان  جمعه هــای  ماننــد  روســیه  مــردم  و 
مــا  جمعه هــای  غــروب  دلتنگــی  آنهــا  یک شــنبه های  غــروب  نمی دانــم  می برنــد. 
را دارد یــا نــه. شــاید هــم غــروب یک شــنبه وقــت شــادمانی آنهــا باشــد، چــرا کــه 
یک شــنبه  و  شــد  آویختــه  بــه دار  جمعــه  روز  مســیح  حضــرت  کتاب شــان   طبــق 
شــود.  ظاهــر  روزی  تــا  اســت  گــذار  و  گشــت  در  اکنــون  و  برخاســت  گــور  از 
اولیــن چیــزی کــه در پتــرز نــگاه جهان گــردان را جلــب می کنــد، ســاختمان های یــک قواره 
در مرکــز شــهر اســت. کاتریــن کبیــر بــرای ایجــاد تعــادل در طراحــی شــهر دســتور داده بود 
کــه ارتفــاع ســاختمان ها بــه یــک انــدازه باشــد، از آن زمــان تــا بــه امروز که دویســت ســالی 
ــازی  ــع س ــا مرتف ــب ی ــق تخری ــس ح ــت اند و هیچ ک ــک دس ــا ی ــان خانه ه ــته همچن گذش
نــدارد و انــگار مــاده صــدی ندارنــد کــه در برابــر بنــای خــالف پولــی بدهنــد و وارهنــد!

در شــهر پتــرز ســه نــوع ســاختمان وجــود دارد. یــک نــوع موســوم بــه ســاختمان 
اســت.  کوچــک  و  محقــر  ســاختمان هایی  کــه  اســت  مادربزرگــی  یــا  بابوشــکایی 
نــوع دوم ســاختمان متوســط  الحالــی اســت کــه در زمــان اســتالین ســاخته شــده و 
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اغلــب آجــری اســت. نــوع ســوم خانه هــای مجهــز و مــدرن اســت و بخصــوص ایــن 
ــار   ــد و در کن ــم می خورن ــه چش ــتر ب ــه، بیش ــه رفت ــه تاقچ ــتی ب ــام سوسیالیس ــه نظ ــا  ک روزه
می کننــد. تکمیــل  را  اشــرافیت  نشــانه هایی  مــدرن  و  قدبلنــد  و  شــیک  خودروهــای 

می شــود.  دیــده  داچــا  بــه  معــروف  ســاختمان هایی  نیــز  شــهر  بیــرون  در 
البتــه  و  می ســازند  تعطیــل  روزهــای  بــرای  را  خانه هایــی  چنیــن  ثروتمنــدان 
یــک  و  می شــوند  شــریک  باهــم  خانــواده  چنــد  نیــز  متوســط  خانواده هــای 
کننــد.  اســتفاده  آن  از  نوبــت  بــه  تعطیــالت  در  کــه  می کننــد  خریــداری  داچــا 
ــردم  ــار م ــد در اختی ــار درص ــود چه ــا س ــا وام ب ــکن بانک ه ــد مس ــرای خری ــیه ب در روس
ــی  ــه مال ــا مضیق ــی را ب ــردم معمول ــت و م ــران اس ــبتا گ ــز نس ــا نی ــاره خانه ه ــد. اج می گذارن
ــا  ــخاصی ب ــی اش ــا حت ــدا ی ــی گ ــه و خیابان ــچ کوچ ــال در هی ــن ح ــا ای ــازد. ب ــرو می س روب
ــوند  ــده نمی ش ــهرداری دی ــه ش ــطل های زبال ــار س ــانی در کن ــا کس ــدرس ی ــی من لباس های
و نشــان می دهــد کــه تمــام مــردم از حداقــل حقــوق شــهروندی برخــوردار هســتند.

ســن پترزبــورگ شــهر بســیار پاکیــزه ای اســت. مردمــان آراســته، بشــاش و زیبایــش 
طــوری راه می رونــد کــه نشــان می دهــد هیچ کــس بــی کار نیســت و هرکســی در پــی 
ــت.  ــردان اس ــر م ــد براب ــران چن ــان و دخت ــداد زن ــی تع ــور محسوس ــا بط ــی رود. ام کاری م
ــن  ــاید ای ــرد و زن ش ــداد م ــادل در تع ــدم تع ــن ع ــل ای ــه دلی ــم ک ــر می کن ــودم فک ــا خ ب
باشــد کــه مردهــا در ایــن کشــور بــه کارهــای ســخت ماننــد معــادن و شــرکت های 
می گویــد: راهنمــا  امــا  می شــوند.  دیــده  کمتــر  کــه  مشــغولند  شــهر  از  خــارج 

    - در روســیه بــه دلیــل جنگ هــای متعــدد تعــداد آقایــان ده میلیــون کمتــر از خانم هاســت. 
اجتماعــی  پیــش در شــبکه های  لطیفه گونــی می افتــم کــه یکــی دو ســال  یــاد خبــر 
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــود. خب ــرده ب ــدا ک ــی رواج پی ــورهای عرب ــم در کش ــران و ه ــم در ای ه
ــان  ــرای جوان ــوان دارد ب ــس نس ــداد جن ــه در تع ــی ک ــه وزن ــل اضاف ــه دلی ــیه ب ــور روس کش
ــهروندی و  ــوق ش ــل  حق ــهیالتی از قبی ــد تس ــران روس ازدواج کنن ــا دخت ــه ب ــی ک خارج
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کار و اقامــت فراهــم می کنــد و پاداشــی درحــد پانــزده هــزار دالر می پــردازد. کاربــران 
ــته  ــی نوش ــود. یک ــرده ب ــان گل ک ــه طنزش ــادی آوران ــبات ش ــول مناس ــق معم ــم طب ــی ه ایران
ــا  ــود: آق ــه ب ــری گفت ــم. دیگ ــالم می کن ــما اع ــود را رس ــی خ ــا آمادگ ــا از همین ج ــود: آق ب
ــان.  ــون توم ــصت میلی ــی ش ــزار دالر یعن ــزده ه ــود: پان ــته ب ــومی نوش ــرودگاه. س ــم ف ــا رفتی م
ــل  ــی تبدی ــدان فردوس ــرد می ــی اش را نمی ب ــاداش عروس ــای پ ــر دالره ــه اگ ــن ک ــل از ای غاف
ــی زد. ــاال م ــان ب ــون توم ــت میلی ــون از دویس ــال 96 او اکن ــون س ــصت میلی ــد، ش ــال کن ــه ری ب
امــا اجــازه دهیــد از بــاغ خیــال بــه در آییــم و بــه خیابان هــای پتــرز برگردیــم.در خیابــان اصلــی 
ــت  ــه دس ــاز ب ــی س ــدم - جوانان ــه ق ــدم ب ــا - ق ــه نوســکی Neveski  عصره ــهر موســوم ب ش
ــا  ــد. آنه ــاد می نوازن ــای ش ــردم آهنگ ه ــود و م ــرای دل خ ــد و ب ــکیل می دهن ــی تش گروه های
کاله یــا جعبــه ای روی زمیــن قــرار می دهنــد کــه هرکســی خواســت پولــی در آن مثــال- صــد 
ــغ  ــن مبل ــه ای ــم ک ــه می گیری ــک نتیج ــبه کوچ ــک محاس ــا ی ــدازد. ب ــل- بین ــت روب ــا دویس ی
ــی  ــه جوان ــدان ولیعصــر ب ــا در می ــردم م ــان اســت و چنانچــه م ــا ســی چهــل هــزار توم ــرای م ب
کــه نشســته و گیتــار می نــوازد، چنیــن پولــی بپردازنــد، یــک شــبه میلیونــر خواهــد شــد.

پتــرز  شــهر  در  آن  میلیــون  شــش  کــه  اســت  نفــر  میلیــون   150 روســیه  جمعیــت 
اهالــی  کــه  اســت  جهان گــردان  در  غــرق  چنــان  نوســکی  خیابــان  امــا  دارنــد.  اقامــت 
می کنــد. قطــع  را  نوســکی  کــه  خیابان هایــی  از  یکــی  گم انــد.  آن  در  شــهر  ایــن 

ــرق  ــای غ ــه کلیس ــرانجام ب ــداد دارد، س ــر امت ــک کیلومت ــدود ی ــا ح ــال آب ت ــار کان ، و از کن
ــه  ــل دک ــی چه ــده و س ــنگفرش ش ــام س ــان تم ــن خیاب ــد. ای ــه می رس ــون ریخت ــا خ ــون ی در خ
فــروش عتیقــه و بدلی جــات در آن بــه ردیــف نشســته اند. مشــهورترین کادوی ســوغاتی 
می کننــد. عرضــه  را  آن  انــواع  دکه هــا  تمــام  کــه  اســت  ماتروشــکا  عروســک  روســیه 

در یکــی از دکه هــا جوانــی بــا شــمایلی آشــنا جلــو می آیــد ســالم می کنــد و خوش آمــد 
می گویــد. خوشــحال می شــوم کــه کســی در قلــب روســیه فارســی صحبــت می کنــد. می پرســم:

    - شما ایرانی هستید؟
می گوید:

در  مــن  بــود.  ارمنســتان  اهــل  بزرگــم  مــادر  هســتم.  ارمنــی  و  ایرانــی  بلــه   -     
ایــران بــه دنیــا آمــدم. امــا چنــد ســالی اســت کــه بــه ایــن شــهر مهاجــرت کردیــم.

می پرسم:
    - اینجا راحت هستید؟

می گوید:
    - راحتیم اما برای ایران دلمان تنگ می شود.

می گویم:
بلــه. آدم هــا همیشــه بــرای خانــه ی  نخســتین دلتنــگ می شــوند. ســهراب ســپهری   -    
اســت. شــده  گــم  مــن  شــهر  نیســت.  کاشــان  مــن  شــهر  امــا  کاشــانم  اهــل  گفتــه: 

جوان انگار در باغ فلسفه بافتن من نیست می گوید:
    - اگر سوغاتی الزم دارید من به شما تخفیف می دهم.
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با لبخندی می گویم:
- تخفیف حسابی یا مثل باقی همسایه ها؟

می خندد و می گوید:
- تخفیف حسابی بدهم، صاحب دکه این بار اخراجم می کند.

می گویم:
- چرا این بار مگر چه کار کرده ای.

می خنــدد. جــوان بیســت و دو ســه ســاله ی شــادابی اســت. حتمــا نگرانــی جوان هــای همســن و 
ســال او در ایــران را نــدارد. آنهــا مــدرک دانشــگاهی به دســت در جســت و جوی سرنوشــت اند.

می گوید:
- همیــن چنــد وقــت پیــش تیــم ملــی فوتبــال ایران بــرای جــام جهانی بــه اینجــا آمده بــود. عده ی 
زیــادی هــم ایرانــی آمدنــد. بعضی هــا از مــن خریــد کردنــد. من کــه دلتنگ ایــران بــودم خیلی به 
آنهــا تخفیــف مــی دادم امــا صاحــب دکــه متوجــه نیســت. عصری کــه آمد حســاب کتــاب کردم 
و او از ایــن کــه ایــن قــدر تخفیــف داده بــودم عصبانــی شــد و مــرا دویســت روبــل جریمــه کــرد.
چنــد نمــاد کوچــک یــادگاری از او می خــرم. بــه یــاد مــی آورم کــه از کنــار ورزشــگاه 
تیــم  بــا  ایــران  ملــی  تیــم  کــه  بــود  همانجــا  عبــور کرده ایــم.  زنیــت  نفــری  هــزار   68
کردنــد. خوشــحال  را  مــا  و  زدنــد  گل  خــود  بــه  مراکشــی ها  و  شــد  روبــرو  مراکــش 

فانوس دریایی
در اتوبــوس می نشــینیم و از خیابان هــا می گذریــم کــه بــه دیــدار فانــوس دریایــی برویــم. 
خیابان هــای آراســته بــه گل و لبخنــد پــر از مجســمه فرشته هاســت. باغچه هــای کوچــک 
باغچه هــا مجســمه  ایــن  از  همــه جــا در دو طــرف خیابان هــا دیــده می شــود. در یکــی 
ــران  ــه وزی ــم کابین ــا می پرس ــد. از راهنم ــرد دور او را گرفته ان ــازده م ــتاده و ی ــن دوم ایس کاتری
ــتند! ــران او هس ــا دلب ــوده و اینه ــهور ب ــقی مش ــه عاش ــن ب ــه کاتری ــه ن ــد ک ــتند. می گوی او هس
ــز  ــی قرم ــوس دریای ــار فان ــد. کن ــم کرده ان ــد عل ــوا ق ــاور ن ــر رود پهن ــی برس ــوس دریای دو فان
ــت. ــته اس ــا نشس ــان دری ــی از خدای ــکل یک ــه ش ــد ب ــردی تنومن ــی از م ــمه بزرگ ــگ مجس رن

می گویم: - شبیه حضرت موسی است در فیلم ده فرمان.
ــان  ــن. ده فرم ــیعیان در کاظمی ــم ش ــام هفت ــی از ام ــه تأس ــا ب ــد ام ــی نهاده ان ــم موس ــرا ه ــام م ن
شــاهکار سیســیل ب دومیــل بــا بــازی درخشــان چارلتــون هســتون را دیده ایــم. از ایــن 
پیامبــر خــدا در مصحــف کریــم 133 بــار نــام بــرده شــده اســت. باالســر خداونــدگار 
دریاهــا، مجمســه زنــی ناپوشــیده می درخشــد و ایــن مقیمــان فانــوس دریایــی در انتظــار 
بیایــد. مردمــان  منــزل  ســر  بــه  اســطوره ها  خســته  مســافران  بــا  کــه  نشســته اند  گــودو 

دروازه ی مرگ
بعــد از فانــوس بــه قلعــه خرگوش هــا می رویــم. در آنجــا روزگاری زندانــی برپــا بــوده. مکانــی 
نیــز بــرای ضــرب ســکه بــه نــام پادشــاه. دنیــای غریبــی اســت یکــی پادشــاه می شــود و عکســش 
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را روی ســکه ضــرب می کننــد و یکــی کــه بــا او مخالفــت می کنــد بــا مجــازات مــرگ روبــرو 
ــات  ــی در آن مالق ــا خرگوش ــه م ــا ک ــره خرگوش ه ــا جزی ــه ی ــا تپ ــه ی ــن قلع ــود. در ای می ش
نکردیــم، دروازه ای ســاخته اند کــه بــه دروازه مــرگ شــهرت دارد. روزگاری بــوده کــه زندانــی 
محکــوم بــه مــرگ را از ایــن دروازه عبــور می دادنــد و بــه پاهایــش زنجیــر می بســتند و بــه درون 
ــر  ــش را ب ــری باران ــم. آســمان اب ــور کردی ــرگ عب ــز از دروازه م ــا نی ــد. م ــه می انداختن رودخان
ســر مــا می باریــد. یکــی دو نفــر لبــاس مشــمایی خریــده بودنــد و بــه تــرس از بــاران بــه درونــش 
خزیــده بودنــد. امــا مــن بــاران را همیشــه ســتایش کــرده ام. زنــی و مــردی کــورد کــه از همراهــان 
تــور بودنــد بــه آواز بلنــد ترانــه بــارون بارونــه ویگــن را در ورژن کــوردی می خواندنــد.

کلیسای اسحاق منجی
ــد.  ــی می گذرن ــار جاهای ــد و از کن ــان می دهن ــافران نش ــه مس ــا را ب ــی دو ج ــوال یک ــا معم توره
ــرد. در  ــف ک ــی توق ــحاق منج ــای اس ــروی کلیس ــوالی اول و روب ــدان نیک ــا در می ــوس م اتوب
میــدان مجســمه ســه دختــر زیبــا بــه چشــم می خــورد کــه ســه نمــاد حکومــت الکســاندر اول را 
در دســت داشــتند: آینــه  صداقــت، تــرازوی عدالــت، شمشــیر قــدرت. کلیســای اســحاق منجــی 
ــد: ــا می گوی ــد. راهنم ــک ندی ــوان آن را از نزدی ــه نمی ت ــت ک ــکوهی اس ــا ش ــم و ب ــای عظی بن

 - نه ما فقط این را از بیرون نشان می دهیم. اگر خواستید خودتان برنامه ریزی کنید و فرادی 
بیایید. 

ــام  ــا تم ــیم. از اینج ــد می رس ــد گنب ــه کمربن ــه ب ــم ک ــاال می روی ــه ب ــم و از 260 پل ــراد می آیی ف
ــد.  ــرار می گیرن ــگاه ق ــررس ن ــا در تی ــاو مغازه ه ــا و خیابان ه ــای آب و گنبده ــهرو کانال ه ش
کلیســای اســحاق منجــی  عظمتــی دارد. بیــش از صــد متــر ارتفــاع باعــث می شــود کــه آدم هــای 
ــار  ــس چه ــان کوچــک و عروســکی شــوند. روی ســقف کلیســا تندی ــو در خیاب درحــال تکاپ
ــده می شــوند و دوازده حــواری حضــرت  ــا دی ــی و یوحن ــس، مت ــا، مرق ــس لوق ــل نوی ــن انجی ت
مســیح و تعــدادی فرشــته فانــوس بــه دســت روی پیشــانی بند مقرنــس کلیســا ایســتاده اند. 
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ســاخت ایــن کلیســا 40 ســال طــول کشــیده و در ســال 1858میــالدی بــه پایــان رســیده اســت.
را شــمعدان ها و چلچراغ هــا و  تمــام فضــا  نــدارد.  دیــواری خالــی وجــود  درون کلیســا 
شــمایل اولیــای مســیحیت بــه چشــم می خــورد. ســقف پهنــاور کلیســا هــم بــه ســبک 
مذهبــی  داســتانی  نمایان گــر  هرگوشــه اش  کــه  اســت  شــده  نقاشــی  زیبایــی  بســیار 
اســت. داشــته  را  بــاال  دســت  بــاروک  ســبک  شــکوهمندی  ایــن  ســاخت  در  اســت. 

رستوران باکو
بــرای ناهــار کــه حســابش پــای تــور بــود، بــه رســتوران باکــو رفتیــم. در اینجــا بــرای مــا غذایــی 
ســرو کردنــد کــه گویــا نامــش سامســا یــا چیــزی شــبیه ایــن بــود. بــدون شــک ایــن سامســا بــا 
گــره گــور سامســا هیچ گونــه خویشــاوندی نــدارد. در کتــاب مســخ کافــکا شــخصیت داســتان 
صبــح روزی بیــدار می شــود و می بینــد کــه بــه یــک حشــره بــزرگ تبدیــل شــده اســت. وجــه 
ــم! ــدا کن ــه آن پی ــری ب ــق خاط ــادا تعل ــم مب ــی نمی پرس ــم و حت ــذا را نمی دان ــن غ ــمیه ای تس

سامســا عبــارت بــود از مقــداری برنــج نپختــه کــه روی آن کمــی مــرغ و اندکــی قــارچ گذاشــته 
بودنــد و در طبقــه ســوم روی آن خامــه ریختــه بودنــد. بعــد دســر بســتنی دادنــد و پســا دســر - 
بــه شــیوه ی پســا مــدرن - یــک چــای اهــدا کردنــد. امــا چشــمتان روز ابــری نبینــد. همــه ایــن 
بزرگــواران وقتــی در معــده جاگیــر شــدند، بــه شــیوه پارتیزانی بــا یکدیگر بــه جنگ برخاســتند... 
بهتــر اســت کــه همین جــا ماجــرا را درز بگیریــم مبــادا فکــر کننــد رســتوران رقیبــی در کار اســت 
و مــرا مأمــور کــرده اســت کــه از رستورانشــان زهــر چشــمی بگیــرم. امــا بــرای تاریــخ می گویــم 
ــه  ــس از برگشــت ب ــد پ ــن سامســا نخــوردم. هرچن ــر از ای ــی بدت ــا غذای ــن در آن جغرافی کــه م
اتوبــوس برخــی از بــاغ همســفران بــه ســتایش سامســا زبــان گشــودند و شــاگرد اولــش کردنــد!

موزه ی آرمیتاژ
ــون  ــت میلی ــت و هف ــان اس ــوزه جه ــن م ــند. بزرگتری ــه می شناس ــس را هم ــوور پاری ــوزه ل م



236دوماهنامه ادبی . شماره سوم  1397

ــن  ــند. ای ــه نشناس ــاید هم ــاژ را ش ــوزه آرمیت ــا م ــد. ام ــش در می آی ــه نمای ــری در آن ب ــر هن اث
مــوزه عــددی در حــدود ســه میلیــون اثــر هنــری در خــود جــای داده اســت. تمــام ایــن 
آثــار در چنــد ســاختمان قــرار گرفته انــد کــه اصلی تریــن بنــا کاخ زمســتانی نــام دارد و 
ــیله  ــوزه بوس ــن م ــد. ای ــمار می آم ــه ش ــیه ب ــای روس ــمی تزاره ــت رس ــل اقام ــته  مح در گذش
ــده  ــوت گاه نامی ــا خل ــاژ( ی ــا هرمیت ــاژ )ی ــام آن را آرمیت ــو ن ــده و هم ــر تأســیس ش ــن کبی کاتری
اســت. او در آن روزگار دســتور داده بــود ســفرای روســیه در جهــان و بخصــوص اروپــا 
آثــار هنــری خریــداری کننــد. او ایــن آثــار را کــه تعدادشــان بــه دوســت و ســی  تابلــو 
می دیــد.  را  آن  کســی  کمتــر  و  می کــرد  نگهــداری  خــود  خلــوت گاه  در  بــود  رســیده 

بازدیــد  موش هــا  و  او  فقــط  را  آثــار  ایــن  کــه  کــرد  اعــالم  مدتــی  از  پــس  کاتریــن 
ــد. ــارزه کنن ــا مب ــا موش ه ــه ب ــدند ک ــتخدام ش ــز اس ــه نی ــدادی گرب ــا تع ــه بعده ــد. البت می کنن

ماننــد  می شــود  دیــده  جهــان  هنرمنــدان  بزرگتریــن  آثــار  آرمیتــاژ  مــوزه  در 
پیکاســو. و  گوگــن  ونگــوگ،  ســزان،  رودن،  رامبرانــد،  داوینچــی،  آنــژ،  میــکل 
ــی  ــده اســت. مثــال در جنــگ جهان ــه خــود دی ــی ب ــراز و فرودهای ــن مــوزه در طــول زمــان ف ای
دوم بــه عنــوان پنــاه گاه اســتفاده می شــد و جنگنده هــای آلمــان بارهــا برســر آن بمــب 
ریختنــد. امــا پــس از پیــروزی روســیه و متحدانــش در جنــگ دوم، بــه جبــران خســارت  وارده 
ــز  ــتالین نی ــل شــد. در دوره اس ــه روســیه منتق ــان ب ــری آلم ــار هن ــوزه، بســیاری از آث ــن م ــه ای ب
ــه فــروش رســاند. در ســال 2006 نیــز مقامــات مــوزه  ــار را ب ایشــان تعــداد معتنابهــی از ایــن آث
ــروف  ــس، ظ ــمایل ارتودوک ــرات، ش ــد جواه ــار مانن ــره آث ــداد 221 فق ــه تع ــد ک ــالم کردن اع
نقــره، و اشــیای مینــاکاری بــه ارزش بیــش از پانصــد هــزار دالر بــه ســرقت رفتــه اســت.
مــا  بــه  بودنــد.  نفــر  صــد  چنــد  می آمــد.  نــم  نــم  بــاران  آرمیتــاژ  مــوزه  صــف  در 
شــود. همــراه  شــنیده ها  بــا  دیده هــا  طریــق  آن  از  کــه  شــد  داده  گوشــی های 
تصمیم بر آن شــد که فقط از دو تاالر یا مســیر دیدن کنیم. مســیر کالســیک و مســیر مدرن اروپا.

راهنما گفت:
 - اگر تابلوها و آثار را کنار هم بچینیم حدود 21 کیلومتر مسیر الزم است  و این زمان طوالنی 

را نمی توان پیمود.
ــد: ــزار نیــکالی یکــم دیــده می شــود. راهنمــا می گوی ــوار یکــی از تاالرهــا عکســی از ت ــر دی ب

ــوده.  ــه ب ــور فرانس ــارت امپرات ــون بناپ ــی ناپلئ ــت اهدای ــزار اس ــن ت ــر ت ــه ب ــاس ک ــن لب  - ای
لشــگری  بــا  ناپلئــون  بعدهــا  اســت.  افتــاده  میــالدی   1812 ســال  از  پیــش  اتفــاق  ایــن 
می خــورد. شکســت  امــا  می کنــد.  حملــه  پیترزبــورگ  ســن  بــه  نفــری  هــزار  پانصــد 

راهنما ادامه می دهد:
تــزار  از  عذرخواهــی  بــرای  ایرانــی  هیئــت  کــه  همانجاســت  تــاالر  ایــن   -
می آینــد. اینجــا  بــه  تهــران  در  روســیه  کبیــر  ســفیر  شــدن  کشــته  بابــت 

معاصــر  تاریــخ  در  آن  داســتان  می افتــم.  تهــران  در  مــردم  قیــام  ایــن  ماجــرای  یــاد  بــه 
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بعدهــا وزیــر مختــار روســیه  و  نویــس  نمایشــنامه  الکســاندرگریبایدوف  اســت.  مشــهور 
کــه  بــود  مذاکــره ای  هیئــت  رأس  در  او  بــوده.  مغــرور  و  تندخــو  جوانــی  تهــران،  در 
بــود. کــرده  امضــا  را  ترکمانچــای  قــرارداد  شــاه  فتحعلــی  ولیعهــد  میــرزا  عبــاس  بــا 
ــش هایی  ــر بخش ــالوه ب ــود و ع ــیه ب ــع روس ــه نف ــه ب ــای ک ــرار داد ترکانچ ــدوف در ق گریبای
از خــاک ایــران مبلــغ 20 میلیــون روبــل نیــز بــه عنــوان خســارت بــه ایرانیــان تحمیــل 
کــرده بــود.او پــس از بازگشــت شــخصا بــه حضــور تــزار رفــت و مــورد تشــویق مالــی 
بازگشــت. تهــران  بــه  روســیه  کبیــر  ســفیر  عنــوان  بــه  و  گرفــت  قــرار  تــزار  حالــی  و 

تملــک  در  گرجــی  زنــان  از  تعــدادی  کــه  بــود  یافتــه  خبــر  تهــران  در  گریبایــدوف 
شــوند. آزاد  زنــان  ایــن  بایــد  کــه  کــرد  درخواســت  لــذا  هســتند.  ایرانــی  اعیــان 
روزی دو تــن از ایــن زنــان کــه در خانــه اللهیــار آصــف الدولــه وزیــر امــور خارجــه وقــت بودند 
ــای  ــرار داد ترکمانچ ــه از ق ــمگین ک ــردم خش ــدند. م ــران  آورده ش ــیه در ته ــفارت روس ــه س ب
ــن دیگــر را کشــتند. ــد ت ــدوف و چن ــد و گریبای ــه بردن ــه ســفارت حمل ــد، ب ــز ناراحــت بودن نی
فتحعلــی شــاه کــه می ترســید روســیه بــار دیگــر بــه ایــران حملــه کنــد، هیئتــی را کــه میــرزا تقــی 
ــه ســن پترزبــورگ فرســتاد. او المــاس موســوم  ــود ب خــان )بعدهــا امیرکبیــر( نیــز در میانشــان ب
ب)المــاس شــاه( را کــه نادرشــاه از هندوســتان آورده بــود، بــه عنــوان هدیــه بــرای تــزار فرســتاد.
ماننــد  چینی هــا  می شــد.  دیــده  آدم  رنــگ  همــه  از  بــود.  غلغلــه  آرمیتــاژ  مــوزه 
روســیه  ماننــد  کشــوری  بودنــد.  کــرده  ســفر  انبــوه  صــورت  بــه  کشورشــان  جمعیــت 
کــه تــا همیــن چندســال پیــش هیچ کــس حــق ورود و خــروج در آن نداشــت، اکنــون 
دربیــاورد. مــا  نفــت  پــول  از  بیشــتر  توریســم  طریــق  از  می توانــد  کــه  اســت  دریافتــه 
در یکی از تاالرها به تابلوی دانایا از رامبراند می رسیم. زنی ناپوشیده که در بستر دراز  کشیده 

است. 

راهنما می گوید:
    - یــک نفــر متعصــب هلنــدی در ســال 1945 بــا خــود اســیدی مــی آورد و روی تابلو می پاشــد. 
تابلــو خــراب می شــود و هنرمنــدان یــازده ســال کار می کننــد کــه آن را بــه شــکل اول برگردانند.
آرمیتــاژ گذشــته هنــری تاریــخ را بازگــو می کنــد امــا افســوس کــه تــور مــا، تــاالر ایرانشناســی 
را در برنامــه بازدیــد نگذاشــته اســت. خیلــی دلــم می خواســت کــه ببینــم چــه آثــاری از ایــران 
در آنجــا هســت بخصــوص کــه شــنیده ایم قدیمی تریــن فــرش ایرانــی از زمــان هخامنشــیان در 
ــه نگــذارم  ــداری می شــود. ناگفت ــوزه نگه ــن م ــدا شــده و در ای ــخ پی ــر ی ــرز مغولســتان از زی م
ــاهان و  ــای پادش ــی هدای ــوند. برخ ــیم می ش ــوع تقس ــد ن ــه چن ــاژ ب ــود در آرمیت ــار موج ــه آث ک
حاکمــان دیگــر سرزمین هاســت. برخــی هــم خریدنی هــا و چنــدی هــم غــارت شدنی هاســت.

آخریــن تــاالری کــه وارد می شــویم بــه مصــر باســتان تعلــق دارد. در آنجا تاریــخ باشــکوه فراعنه 
تجســم یافتــه اســت. امــا مهم تــر از همــه یــک مومیایــی اســت کــه از خانــدان ســوم فرعون هــا 
ــم  ــا چش ــرگ ب ــس از م ــه پ ــت ک ــال اس ــزار س ــد ه ــون چن ــن فرع ــت. ای ــیده اس ــا رس ــه اینج ب
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مخاطبــان گفتگــو می کنــد. بــاالی ســر فرعــون 
می ایســتیم و نگاهــی می کنیــم. انســان هفــت 
هــزار ســاله با اینســان امروز هیــچ تفاوتــی ندارد.

ــانیم.  ــام می رس ــه اتم ــار را ب ــر ب ــرانجام روز پ س
ــرو  ــوا س ــه ن ــتی در رودخان ــر روی کش ــام ب ش
می شــود. مردمانــی از همــه ملیــت هــا روی 
ــای تفریحــی  ــا کشــتی های زیب آب هــای روان ب
شــامی شــادمانه دارنــد. از بلندگوهــا آهنــگ 
راســپوتین بــه فضــا چنــگ می انــدازد و مــن 
خیاالتــم  در  کشــتی  پنجــره ی  فراســوی  از 
مایاکوفســکی  صــدای  امــا  می شــود.  غــرق 
می رســد: گوشــم  بــه  آب هــا  اعمــاق  از 

ای خیاالت
راهی خانه شوید
اعماق روح دریا را

در آغوش بگرید...
کابنی من

ین کابنی کشتی است بدتر
تمام شب

رخوت سقف 
بر رسم می خروشد

در پایکوبی رقصندگان
و ناله موسیقی شان:

مارکویتا
مارکویتا

چرا نمی خواهی عاشقم باشی؟
که من بدون عشق

هیچم
من هیچم هیچ...

و هق هــق بــاران بر ســقف کشــتی و تــن رودخانه 
و چراغ هــای خیابــان غربــت را بــه تــن مســافران 
خســته از فکــر و گریخته از یکنواختی می پاشــد.
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مشهورترین کادوی سوغاتی روسیه عروسک ماتروشکا
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ه جالل آل احمد، برتری�ن هایش را شناخت  جایرن
ــالل  ــی ج ــزه ادب ــن جای ــه یازدهمی ــم اختتامی ــن، مراس ــزاری خبرآنالی ــزارش خبرگ ــه گ ب
آل احمــد، شــنبه 17 آذر در تــاالر قلــم کتابخانــه ملــی ایــران با حضــور وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، رییــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی و جمــع زیــادی از اهالــی قلــم برگــزار شــد.

ه ادیب جالل آل احمد فهرست برگزیدگان یازدهمین جایرن
در این مراسم، برگزیدگان یازدهمین جایزه ادبی جالل آل احمد، به شرح زیر معرفی شدند:

بــه  بیهقــی«  تاریــخ  در  نحــوی  »بالغــت ســاختارهای  ادبــی، کتــاب  نقــد  بخــش  در 
قلــم لیــال سیدقاســم از نشــر هرمــس، اثــر شایســته تقدیــر شــناخته شــد و معــادل 10 
ســخنانی  در  خــود  جایــزه  دریافــت  از  پــس  نویســنده  ایــن  گرفــت.  جایــزه  ســکه 
ــات  ــری ادبی ــته دکت ــادی در رش ــالق زی ــراد خ ــود، اف ــه ن ــل ده ــت: »در اوای ــی گف اعتراض
پیــدا  راه  دانشــگاه  بــه  متاســفانه  کــه  شــدند  فارغ التحصیــل  دانشــگاه ها  از  فارســی 
ــت  ــارزه در رگ اوس ــه مب ــلی ک ــتم. نس ــل هس ــن نس ــن از ای ــدند. م ــذف ش ــد و ح نکردن
می دهــد. ادامــه  را  اجتماعــی اش  و  مــادی  و  علمــی  حیــات  دانشــگاه،  از  فــارغ  و 

»
بایرامی: برای ترویج و تبلیغ رمان کاری انجام نمی شود

در ایــن مراســم، محمدرضــا بایرامــی دبیــر علمــی جایــزه ادبــی جــالل آل احمــد در 
خصــوص ایــن جایــزه ادبــی گفــت: خــدا را شــکر کــه دور دیگــری از جایــزه ادبــی جــالل 
ــون در آســتانه  ــه ســرانجام رســید. هــم اکن ــا همــه ضعف هــا و حســن هایــش ب آل احمــد ب
چهــل ســالگی انقــالب اســالمی هســتیم و می دانیــم چهــل عــدد تکامــل اســت و در ادبیــات 
ــار  ــد. انتظ ــوث ش ــالت مبع ــه رس ــالگی ب ــل س ــا در چه ــر م ــا دارد. پیامب ــان معن ــام ادی و تم

  امریخانی با »رهش« 
جایزه ۱۰۰ میلیونی را بخشید

ه ادیب جالل آل احمد |  گزاریش از یازدهمین جایرن
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می رفــت تــا چنیــن ســالی، ادبیــات داســتانی انقــالب دســت 
ــت  ــد گف ــفانه بای ــا متاس ــد؛ ام ــر کن ــش را منتش ــان مهم ــم رم ک
ــد  ــام ق ــا آن را تم ــت ت ــاده اس ــا نیفت ــات م ــی در ادبی ــاق بزرگ اتف
نشــان دهیــم. چــرا مــا نبایــد دن آرام ایرانــی داشــته باشــیم؟

ــون  ــد؛ چ ــاد می ش ــس او اعتم ــد و ح ــه هنرمن ــد ب ــزود: بای وی اف
قطعــا او حــوادث جامعــه را بهتــر از سیاســتمداران می شناســد. 
ــام خاطــره  ــه ن ــه دلیــل همیــن کمبــود اســت کــه ژانــری ب شــاید ب
داســتان راه افتــاد کــه البتــه راه خــود را مــی رود و از حمایت هــای 
حجیــم برخــوردار اســت. گاهــی رویــش می نویســند رمــان و 
ــتان  ــره و دوس ــند خاط ــره. می نویس ــد خاط ــا می خوانن ــتان م دوس
ــزه  ــگاری جای ــتند ن ــش مس ــر در بخ ــان و آخ ــد رم ــا می خوانن م
ــه  می گیــرد! البتــه مــا بــه آثــار خوبــش جایــزه می دهیــم. آیــا تــا ب
حــال شــنیده ایــد بــرای ترویــج و تبلیــغ رمانــی هزینه شــود؟! بــه این 
ــه هیــچ وجــه اهمیتــی از ســوی مســئوالن داده نمی شــود. بخــش ب

در بخــش داســتان کوتــاه، کتــاب »زخــم شــیر« بــه قــمل صمــد 
طاهــری از نشــر نمیــاژ، شایســته تقدیــر شــناخته شــد و معــادل 10 

ــت. ه گرف ــرن ــکه جای س
ناصــر  از  جایــزه اش،  دریافــت  از  پــس  نویســنده  ایــن 
زراعتــی,  صفــدر تقــی زاده و هوشــنگ گلشــیری بــه خاطــر 
کــرد. تشــکر  داستان نویســی،  امــر  در  او  بــه  کمک هایشــان 

شــدند؛  برگزیــده  مشــترکًا  اثــر  دو   ، مســتندنگاری  بخــش  در 
»الــف الم خمیــین« بــه قــمل هدایــت اهلل بهبــودی از انتشــارات 
وهش هــای ســیایس و »رکاب زنــان در  موسســه مطالعــات و پرژ
یپ شــمس« بــه قــمل حســن کرمــی قراملــی از انتشــارات ســتوده 

ه گرفتنــد. مجموعــًا معــادل 30 ســکه بهــار آزادی جایــرن

گفــت:  خــود  جایــزه  دریافــت  از  پــس  بهبــودی  هدایــت اهلل 
بخش هــای  از  کدرتــر  آســمانش  مســتندنگاری،  »بخــش 
از  بخــش  ایــن  آثــار  اســت.  کشــور  در  کتــاب  دیگــر 
اگــر  نیســتند.  هــم  مقایســه  قابــل  و  نیســتند  جنــس  یــک 
تفکیکــی  بــه  دســت  بخــش  ایــن  بــرای  دســت اندرکاران 
ــود. ــر خواهــد ب ــال نویســندگان هــم راحــت ت ــد، خی منطقــی بزنن
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»
حســن کرمــی هــم پــس از دریافــت جایزه خــود در ســخنانی گفت: »برای انتشــار این اثــر متحمل 
ســختی زیــادی شــدم. هشــت ناشــر کتابــم را رد کردنــد و بــا ســرمایه خــودم منتشــرش کــردم. 
خــدا را شــکر کــه دیــده شــد. ایــن جایــزه برایــم جایــزه بزرگــی اســت. مــن تریبونــی نداشــتم و 
حتــی بــرای یــک رونمایــی در شــهرم بــا مضیقــه روبــه رو بــودم. می خواهــم از کســانی کــه امکان 
چــاپ کتابــم را فراهــم نکردنــد و نیــز کســانی کــه امکانــش را فراهــم ســاختند تشــکر کنــم.«

رکــین،  محمدعــیل  بــه  آل احمــد  جــالل  ادیب  ه  جایــرن ایــراین،  داســتان  آتیــه  جنــیب  بخــش  در 
محمدرضــا شــرفی خبوشــان، الهــام فــالح و ســیدمیمث موســویان کــه بــا رأی مــردم انتخــاب 

شــده بودنــد، رســید.
حاضــر  حــال  »در  گفــت:  جایــزه اش  دریافــت  از  پــس  ســخنانی  در  فــالح  الهــام 
نمی زنــد.  زمیــن  را  مــا  ادبیــات  شــدن،  قطبــی  دو  انــدازه  بــه  مســئله ای  هیــچ 
نویســنده.« مســلک  و  ظاهــر  نــه  باشــید،  مواجــه  اثــر  بــا  بایــد  یعنــی  ادبیــات 

ه کتاب سال می توانست تشریفات نباشد جایرن
دبیــر علمــی جایــزه ادبــی جــالل آل احمــد بــا اشــاره بــه اینکــه داوری ســخت اســت و 
ــالل آل  ــزه ج ــت: داوری جای ــار داش ــر، اظه ــخت ت ــد س ــالل آل احم ــی ج ــزه ادب داوری جای
ــود  ــا وج ــی ب ــای ادب ــزه ه ــی جای ــت. برخ ــی اس ــزه مل ــک جای ــون ی ــت؛ چ ــخت اس ــد س احم
ــات  ــی از ادبی ــا، بخش ــزه ه ــن جای ــوند. در ای ــی ش ــه مل ــد ک ــعی می کنن ــودن س ــی ب خصوص
ــم؛  ــب نداری ــد غای ــالل آل احم ــزه ج ــا در جای ــا م ــتند ام ــب هس ــی غای ــر ادب ــل غی ــه دلی ــا ب م
همــه آثــار در همــه شــاخه هــا بررســی می شــوند. یکــی از پیشــنهادهای مــن در گذشــته 
ایــن بــود کــه مجمــوع کار نویســندگان دیــده شــود و بــه آن جایــزه بدهیــم؛ هرچنــد در 
ســال هایــی رعایــت شــد امــا فراگیــر نشــد. اگــر مــی شــد امــروز  جایــزه کتــاب ســال 
جنبــه تشــریفاتی پیــدا نمی کــرد و می توانســت مثــل جایــزه بوکــر در برابــر نوبــل باشــد.

- »آلوت« به قلم »امیر خداوردی« از انتشارات نگاه
- »رهش« به قلم رضا »امیرخانی« از نشر افق

- »سرزمین عجایب« به قلم »جعفر مدرس صادقی« از نشر مرکز
- »کالغ ها هم بستنی می خورند« به قلم »یعسوب محسنی« از انتشارات کتاب کوله پشتی

- »موعود« به قلم »سیامک ایثاری« از نشر چشمه

جایزه اصلی یازدهمین جایزه ادبی جالل آل احمد به رضا امیرخانی رسید. بخش اول این رمان 
را بر اساس رسم الخط نویسنده بخوانید: 
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روی نیمکــِت پــارک نشســته بــودم. ناگهان حس کردم کســی 
بــه موهایــم دســت می کشــد، امــا من یــک تاِر مــو هم نداشــتم، 
شــیمی درمانی همــه را ریختــه بــود. بــا تعجــب بــه ســرم دســت 
ــی؟  ــت نزن ــه دس ــنیدم: می ش ــی ش ــه صدای ــیدم. بالفاصل کش

وحشت زده از روی نیمکت بلند شدم، می خواستم قالب تهی 
کنم. با خودم گفتم: سرطان کم بود، دارم دیوانه هم می شم. 

ــه  ــه آورده م، این هم ــرات هدی ــرس، ب ــین نت ــت: بش ــدا گف ص
ــه  ــار ب ــن ت ــا م ــی ت ــینی و آروم باش ــد بش ــط بای ــن! فق ــو! ببی م
تــار اونــا رو روی ســرت بچینــم و بعــد مرتبشــون کنــم.

بی اختیار نشستم و گفتم: تو کی هستی؟
گفــت: مــن یــه پروانــه ام، مدتــی پیــش یــه کرم بــودم، پوســته ام 
رو شــکافتم و پروازکنــان از باغ هــا و مزرعه هــا گذشــتم. وقتــی 
می خواســتم از کنــار بوته هــا بگــذرم، منــو صــدا زدن و گفتــن: 
ایــن بســته رو بگیــر، یــه هدیــه اســت، اونــو ببــر بــرای مــردی 
ــاال  ــب ح ــته. خ ــارک نشس ــت پ ــا روی نیمک ــک و تنه ــه ت ک

پروانگی
آفاق شوهاین

تقدیم به 
منصور خورشیدی)1329- 1397(
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اگــه اجــازه بــدی مــن آروم آروم کارمــو انجــام مــی دم
دیگــه  مــن  ساخته ســت.  مــن  کار  هــوم...   -
رفتنــی ام. چــه فرقــی داره مــو داشــته باشــم یــا نــه؟

ــری؟  ــو می می ــه ت ــی گفت ــت. ک ــو همینجاس ــتباه ت - اش
ــو  ــرم بودنم ــته ی ک ــن پوس ــه م ــور ک ــط همونط ــو فق ت
شــکافتم و پروانــه شــدم، پوســته تو می شــکافی و از 
ــکِل  ــه آدم و ش ــوی ی ــری ت ــتی می پ ــه هس ــی ک ــر چ ه
تــازه. همیــن! واســه ی یــه زندگــی تــازه خودتــو آمــاده 
کــن، مــن هــم بــه همیــن خاطــر موهاتــو آورده م.

بــه یــاد حرف هــای اســتاد فیزیکــم افتــادم، این کــه زمــان 
دارای ابعــاد مختلفی ســت، بعــد از مــاده ی تاریــک تــازه 
ــان وجــود دارد. در هــر حــال  ــد دیگــری از فضا-زم بُع
ــه گوشــه ای  چــکار می توانســتم بکنــم؟ غــرق حیــرت ب
خیره شــدم و ســکوت کــردم تــا پروانــه کارش را بکند .
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ن عـال ا
آگهی معرفی• تبلیـغ • 
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محمود  درویش

CHAMEH
Interview • Story • Poem
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