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 و آن هنگام که
 تو را

در خود  کشتم؛
نمی دانستم

که خودکشی کرده ام!

غادة السمان
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  به مزنله آغاز

 | اسکندر صالحی

بهاران 
خوشا پله هایی
 که در حافظیه قدم می زنند
بدا ما
که سنگیم!

شــعر، آن شــاهد بــازاری، کــه جانمایــه ســنت و زبــان پارسی ســت تــا هنــوز، حــاال ســنگین 
ــای  ــل قلب ه ــکوت، مث ــه در س ــگ، غرق ــن فرهن ــخ ای ــوت از تاری ــه ای خل ــت گوش رفته س
مغرور و مهربان ســرای ســالمندان، چشــم به راه غمخوارِی پرســندۀ دلواپســی هســت و نیست 
ــه هنــر سرمســت ایــن روزگار، ســینما، سپرده ســت. هنــری کــه دورۀ  و علی الحســاب جــا ب
میــدان داری اش بســا بســیار کمتر از شــعر باشــد در عصــر  ســرعت  و  تغییِر  هــر دو هولناک.

 
ــعر؟  ــه روی ش ــود ب ــر گش ــی دیگ ــو راه ــل و تکاپ ــه تأم ــه ب ــود ک ــده ب ــن دی ــا ای ــا نیم آی
ــیل  ــل س ــه مقاب ــت او؛ ک ــری داشته س ــه جگ ــی؟ چ ــان پارس ــاِن جه ــًا ج ــرد مث ــه نمی ک
ــن! ــت و همی ــار آخرس ــوس قم ــان ه ــان، هم ــتن از ج ــت شس ــه دس ــتادن، ب ــهمگین ایس س

 
بــاری، وقتــی چیــزی از مــدار زیســِت بشــر خــارج شــود، به قاعــده، از مــدار اندیشــۀ 
او هــم خــارج می شــود؛ این ســت، مثــًا، کــه فوتبــال و ســینما ذهــن مــا را بســیار 
ــاش،  ــول و هراس ه ــی و ه ــوش مصنوع ــِت ه ــا عاقب ــا، و ی ــن روزه ــی دارد ای ــغول م مش
امــا مجسمه ســازی نــه، شــعر نــه، نقاشــی حتــی نــه. اگــر بفرماییــد گوشــۀ خانه هــای 
زبــان  ورد  و  می دهــد  زینــت  نقاشــی ها  روگرفــِت  یــا  اصــل  هنــوز  را  فضــل  اهــل 
فضــل؛  اهــِل  کــه  داده ایــد  جــواب  خودبه خــود  اســت،  مصرعــی  بیتــی  ایشــان 
هنرهاســت. ایــن  خارج بــودن  مــدار  از  همــان  ایــن  و  معــدود  عــدۀ  همــان  یعنــی 
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آری، اگــر بخواهیــم بــا ذات گرایــی ارســطویی بــه ســراغ 
مفاهیــم و مصادیــق شــعر ســنتی و شــعر نــو برویــم بــدون 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــم ش ــفته خواهی ــم آش ــفتگی مفاهی ــک از آش ش
بــا  بایــد  به ناچــار،  ریخته ســت.  هــم  بــه  مرزهــا  می بینیــم 
ــان  ــعر را هم ــودن ش ــنتی ب ــا س ــو ی ــوه ن ــی از وج ــامح، یک تس
قالبــش بدانیــم و مضمــون اشــعار را هــم طیفــی ببینیــم مرکــب 
ــوص  ــر خل ــم ب ــرار نکنی ــدرن و اص ــنتی و م ــای س از آموزه ه
ــود  ــوی وج ــعر ن ــچ ش ــاً هی ــودن آن. تقریب ــدرن ب ــا م ــنتی ی س
ــود  ــن آن را در خ ــنت و مضامی ــی از س ــه مرده ریگ ــدارد ک ن
ــنت  ــه از س ــا جامع ــرد ت ــان می ب ــراً زم ــد. و ظاه ــته باش نداش
خــود کامــًا فاصلــه بگیــرد؛ اگــر اساســاً چنیــن چیــزی 
ــده  ــو نامی ــعر ن ــه ش ــرای آنچ ــه، ب ــن هم ــا ای ــد. ب ــن باش ممک
می شــود، همچنــان کــه گذشــت، بایــد دســتور زبانــی دیگــر و 
زیبایی شناســی ای دیگــر اســتخراج کــرد و نوشــت؛ چــرا کــه 
ــی،  ــان فارس ــر انس ــه و تفک ــر اندیش ــات و تغیی ــر امکان ــا تغیی ب
شــعر او هــم تغییــر کــرده و همچنــان در حــال تغییرســت.
ــناختی  ــاِن ش ــه روان شناس ــت ک ــه ده  س ــش از س ــه، بی )و البت
ــکل گیری آن  ــوۀ ش ــوم  و نح ــِی  مفه ــِن تجرب ــه تبیی ــد ب دارن
می کوشــند و یکــی از آخریــن دســتاوردهای ایشــان آن اســت 
کــه مفاهیــم ســیالند و در طــول زمــان و عــرض جغرافیــا تغییــر 
ــدود  ــع ح ــه تب ــت و ب ــاوت اس ــان متف ــد و مصادیق اش می یابن
ــود  ــه خ ــعر ن ــر، ش ــن منظ ــود.  از ای ــاوت می ش ــم متف ــا ه آنه
مفهــوم صلــب و ثابتــی ســت و نــه مصادیــق اش چنین انــد؛ 
بلکــه امری ســت ســیال و همــواره در حــال گســترش و تغییــر.(

جــای  بــه  مــردم  عامــۀ  حــواس  کــه  اســت  درســت 
مــا را گســترش  امــا آنچــه زبــان و جهــان  دیگری ســت؛ 
ــینما  ــه س ــت. گرچ ــتان و فلسفه س ــعر، داس ــوز ش ــد داد هن توان
هــم هســت، صنعــت و تکنولــوژی هــم هســت. و مهــم نیســت 
کــه حــواس عــوام کجاســت؛ در هــر صــورت آنــان از چشــم 
هنرمنــدان، اندیشــمندان و آفریننــدگان تکنولوژی هــا بــه خــود 
ــر  ــه تصوی ــانی ک ــم کس ــت؛ از چش ــد نگریس ــان خواهن و جه
تــازه، مفهــوم تــازه یــا امــکان تــازه ای می آفریننــد بــرای 
ــا.  ــه نگاه ه ــت دادن ب ــا جه ــازه ی ــگاه ت ــا ن ــم ها ت ــتن چش شس
ــد آورد  ــار خواهن ــه در گفت ــی آن گون ــا را حت ــان واژه ه و آن
ــد. ــه باش ــا گفت ــاخته ی ــر س ــمندی قبل ت ــا اندیش ــد ی ــه هنرمن ک

کار شعر، هرگز تمام نخواهد شد!
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ی  داستان های تصویر
| محمدرفیع ضیایی

ضیایــی  محمدرفیــع 
پژوهشــگر  و  کارتونیســت 
کاریکاتــور،  زمینــه  در 
شــهر  در   ۱۳۲۷ درســال 
اســتان  الرســتان  اِوز 
آمــد. دنیــا  بــه  فــارس 

ضیایــی  محمدرفیــع 
عرصه هــای  در  او  فعالیــت 
از  قبــل  بــه  کاریکاتــور 
می گشــت  بــاز  انقــاب 
نخســتین  از  امــا 
از  کــه  کاریکاتورهایــی 
ایــران  انقــاب در  از  بعــد 
چــاپ شــده اند تــا چــاپ 

تخصصــی  مقالــه  صدهــا 
در  کاریکاتــور  دربــاره 
کارهــای  جهــان  و  ایــران 
منتشــر شــد. او  از  بســیاری 

از جهاتــی او را بایــد یکــی از 
کارتونیســت ها  پرکارتریــن 
در حــوزه تئــوری کارتــون و 
کاریکاتــور،  بــه شــمار آورد.

ســال   ۳۰ از  بیــش  ضیایــی 
فعالیــت مســتمر مطبوعاتــی 
ــه  ــای او ب ــت ، فعالیت ه داش
ترتیــب شــامل مــوارد زیــر 
هزارقصــه،  مجلــه  می شــد: 
کــودکان،  بــرای  کارتــون 
عضــو هیئــت تحریریــه مجلــه 
فکاهیــون،  طنــز  و  فکاهــی 
و  تحریریــه  هیئــت  عضــو 
مجلــه  در  ســردبیر  معــاون 
فکاهــی و طنــز خورجیــن، 
در  تحریریــه  هیئــت  عضــو 
نشــریات مؤسســه گل آقــا در 
هفتــه نامــه، ماهنامــه، ســالنامه 
گل آقــا و کتــاب کاریکاتور.

ــه  ــا مجل ــتمر ب ــکاری مس هم
ــه  ــور و مجل ــان کاریکات کیه
صدهــا  چــاپ  پیلبــان، 
دربــاره  تخصصــی  مقالــه 
و  ایــران  در  کاریکاتــور 
جهــان، چــاپ بیــش از ۲۵ 

و  کــودکان  بــرای  کتــاب 
چندیــن  چــاپ  نوجوانــان، 
طــرح  کاریکاتــور،  هــزار 
تزیینــی  کاریکاتــور  و 
مصــور  نشــریات،  در 
کتــاب  چندیــن  کــردن 
فکاهــی  و  طنزپــردازان  از 
عضویــت  ایــران،  ســرایان 
برنامه ریــزی  شــورای  در 
آثــار  انتخــاب  هیئــت  و 
دوســاالنه  کاریکاتــور 
بین المللــی تهــران در چندیــن 
همایــش  مســوول  دوره، 
کاریکاتــور  بین المللــی 
دوســاالنه  دوره  در  تهــران 
عضــو  پنجــم،  و  چهــارم 
تخصصــی  داوران  هیئــت 
آثــار طنزپــردازان  انتخــاب 
تصویــری  و  نوشــتاری 
بــرای انتخــاب بهترین هــای 
ــن دوره  ــی در چندی مطبوعات
فعالیت هــا  دیگــر  از  نیــز 
بــود. او  ســمت های  و 
ضیایــی  محمدرفیــع   
ســحرگاه روز ســوم تیرمــاه 
ســالگی   ۶۸ ســن  در   ۱۳۹۵
دار  قلبــی  ایســت  اثــر  بــر 
گفــت. وداع  را  فانــی 
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ــیاری  ــری دارد، در بس ــش پررنگ ت ــادر در آن نق ــات م ــتر اوق ــه بیش ــدری ک ــه پ خان
از آثــار هنرمنــدان فارســی زبــان و غیرفارســی زبــان موضــوع اصلــی بــوده و بــه نظــر می رســد 
ــتان  ــم و انگش ــا از قل ــتند ت ــبی هس ــان مناس ــار زم ــری در انتظ ــار هن ــا و آث ــم کتاب ه ــوز ه هن
هنرمنــد بــه زندگــی راه پیــدا کننــد. گویــی خانــواده بــه عنــوان نخســتین جامعــه ای کــه در آن 
ــرادی  ــی اف ــه حت ــر دارد ک ــار بش ــر روان و رفت ــدگار ب ــی مان ــم، نقش ــی کردی ــه زندگ ــروع ب ش
ــگ  ــه جن ــی ک ــا جای ــد. ت ــاد می کنن ــی ی ــه خوب ــتند، از آن ب ــختی داش ــی س ــه دوران کودک ک
ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــر از زمان ــل تحمل ت ــه قاب ــتی در خان ــکات معیش ــداری و مش ــاران، ن و بمب
ــا پرســید.  ــد از بی خانمان ه ــه را بای ــوم خان ــرد. مفه ــاه را از انســان بگی ــوارد، پن ــن م ــدام از ای ک
کودکانــی کــه زمانــی بــرای درک امنیــت آن نداشــتند و از وقتــی بــه یاد می آورنــد در 
ــه  ــاره نقــش خان ــن شــاعر و نویســنده درب ــا چندی ــن گــزارش ب ــد. در ای ــا بودن ــرای بق جنــگ ب
. پــدری صحبــت کردیــم و هــر کــدام از زاویــه ای خــاص بــه موضــوع نــگاه کردنــد

راه های بازگشت 
ی به خانه پدر

 | آیدی�ن پورخامنه

یک توضیح و عذر خوایه از رضا اسکندری
ســام بــه دوســتان چامــه. متاســفانه یــا خوشــبختانه در جامعــه ی مترجمــان ایــران ]حداقــل[ دو " رضــا 
ــتر  ــد و بیش ــه کرد ن ــام مصاحب ــز باه ــه ی عزی ــم پورخامن ــه خان ــم ک ــون من ــی ش ــود داره. یک ــکندری"  وج اس
ــا  ــری " رض ــتم و دیگ ــوان هس ــودک و نوج ــات ک ــه ادبی ــی و البت ــم اجتماع ــون عل ــعر، مت ــه ی ش ــر ترجم درگی
اســکندری آذر"  عزیــز کــه ترجمه هــای درخشــانش از ادبیــات داســتانی رو عمدتــا بــا نــام و نشــان نشــر 
ــه شــاهکارهایی  ــا توجــه ب ــه ب ــن منتشــر شــده. و البت ــه ی م ــار مصاحب ــدا کــرد و عکســش کن ــد می شــه پی هیرمن
کــه رضــا اســکندری آذر بــرای ترجمــه انتخــاب می کنــه و ترجمه هــای زاللــش، گمــان می کنــم از ابتــدا قصــد 
ــاد  ــین- زی ــم دلنش ــدان ه ــه چن ــده و ن ــدان آزارن ــه چن ــتباه -ن ــن اش ــن. ای ــه م ــوده و ن ــون ب ــا ایش ــه ب ــر مصاحب ب
ــا  ــی از رض ــه حق ــش ک ــوع کردن ــع و رج ــرای رف ــید ب ــری بیندیش ــدوارم تدبی ــال امی ــر ح ــه ه ــه. ب ــاق می افت اتف
ــدم!   ارادت. ــری رو دزدی ــس دیگ ــه  ک ــم مصاحب ــاس می کن ــه. احس ــع نش ــط تضیی ــن وس ــکندری آذر ای اس



17دوماهنامه ادبی . شماره چهارم  1397

رگ خاکستری عطر عمارت برن
مریم حسینیان

مــن نمــی توانــم بــه خانــه پــدری بازگــردم. درســت 
از همــان روزی کــه مامــان خانــوم را بــه خــاک ســپردیم و در 
ــا  ــا و ظرفه ــرات لباس ه ــم خی ــد ه ــد و بع ــل ش ــه اش قف خان
یــادگاری  ســهم  و  قضایــا  باقــی  و  تشــکها  و  لحاف هــا  و 
هرکــدام از مــا چهارنفــر از آن عمــارت بــزرگ ویایــی. 

خیلــی پیــش از آن حــدود ســاعت نــه صبــح، ادوکلــن و شــانه 
پــدرم کــه روی میــز عســلی باقــی مانــد وقتــی خــودش را بردیم 
اورژانــس  و دیگــر نیامــد خانــه، ســهم مــا هم از ســایه پــدر تمام 
ــته ام.  ــودم برداش ــا خ ــدری را ب ــه پ ــر خان ــط عط ــن فق ــد. م ش
عطــری کــه پیچیــده اســت در یادگاریهایــم از آن خانــه ســی و 
شــش ســاله... پیراهــن بلنــد و ســپید و ســیاه، دمپایی هــای قرمــز 
و دفتــر یادداشــت هــای مامــان خانــوم ، سررســید روزنوشــت 
هــای بابــا، عینکــی دورمشــکی و یــک قــاب عکس کــه عروس 
و دامــاد شــیک و زیبایــی در آن بــه دوربیــن نــگاه مــی کننــد.

را الی  هایــم  مورچــه  النــه  دلــم   کــه  دلتنگــی  وقتهــای 
ــوی  ــا ب ــد و ی ــی خواه ــان م ــاط بزرگم ــای حی ــک ه موزائی
ماکارونــی گــرم مانــده روی بخــاری، ســرم را فــرو مــی 
ــن  ــمع روش ــد ش ــیاه و بع ــپید وس ــن س ــای پیراه ــان ت ــرم می ب
مــی کنــم جلــوی قــاب عکــس عــروس و دامــاد جــوان. 

آن وقــت حــس مــی کنــم عیــد اســت،  مراقبــم که چــای خوش 
رنــگ باشــد. هرکــدام از مــا چهــار نفــر بــه کاری مشــغولیم و 
مامــان خانــوم و بابــا گــپ میزننــد بــا مهمانهــا و اشــاره مــی کنند 
کــه همــه شــیرینی هــا و میــوه هــا و آجیل هــا را تعــارف کنیم... 
ــی. ــزرگ ویای ــارت ب ــت در عم ــده اس ــده پیچی ــدای خن ص
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 پدرم در حاشیه شعر
 زندگی می کرد

 | تقی پورنامداریان

از دوران کودکــی پــر شــر و شــوری کــه ضــرورت زندگــی در ســطح خانــواده 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــن ک ــاد آن را تعیی ــه ابع ــر جامع ــم ب ــام حاک ــا و نظ ــواده م ــل خان ای مث
ــم، چــون در آن ســال هــا  ــم ریاضــی گرفت ــم  مــن در همــدان در ســال ۱۳۳۹ دیپل بگذری
ــی  ــوز نم ــت را هن ــود عل ــن ب ــایع چنی ــتند . ش ــی دانس ــر م ــا ارزش ت ــی را ب ــم ریاض دیپل
ــات تلقــی مــی شــد .  ــوم و ادبی ــل کــه تحصیلــش مشــکلتر از عل ــن دلی ــه ای ــم شــاید ب دان
ایــن رشــته را بــه پــدرم تجویــز کردنــد. پــدرم نیــز بــه مــن تجویــز کــرد و ریاضــی  خوانــدم 
ــر شــدم اداره فرهنگســتان  ــا خب ــودم ت ــکار ب ــم ســه چهــار ماهــی بی ــن دیپل ــس از گرفت . پ
شهرســتان مایــر  بیســت نفــر معلــم بــرای روســتا میگیــرد .  ســیصد نفــری شــرکت کــرده 
بودنــد مــن هــم قبــول شــدم . ابتــدا مــرا بــه روســتای مانیــزان فرســتادند. دو ســالی آن جــا 
بــودم ســال بعــد رفتــم کــرج . ســال بعــد الفــاوت بعــد ازندریان دســت آخــر قــره  درجزین . 
هشــت ســالی معلمــی در دهــات طــول کشــید . زندگــی ســخت  مــی گذشــت . پــدرم و 
ــرایی  ــه کاروان س ــدر در گوش ــدند . پ ــت ش ــتند، ورشکس ــادی داش ــه دکان قن ــم ک عموی
ــاگرد  ــم ش ــت . عموی ــی فروخ ــر م ــای دیگ ــادی ه ــه قن ــرد و ب ــی ک ــت م ــات درس آبنب
ــن راه  ــه از ای ــزی ک ــد ناچی ــود و درآم ــا ب ــت تنه ــدر دس ــد . پ ــاری ش ــک دکان عط ی
حاصــل مــی شــد، خــرج خانــواده را کفــاف نمــی داد . حقــوق ناچیــز معلمــی مــن 
ــود .  ــا ۹ بچــه مشــکل عظیمــی ب ــرای گــذران زندگــی الزم مــی نمــود . اجــاره نشــینی ب ب
ــرار  ــد . ق ــدا ش ــان پی ــزار توم ــت ۲7 ه ــه قیم ــه ب ــه ای کهن ــیر، خان ــنگ ش ــان س در خیاب
ــود  ــن  ب ــه  م ــوق ماهان ــادل کل حق ــا مع ــه تقریب ــان ک ــی 4۵۰  توم ــه ماه ــطی ک ــد قس ش
بپردازیــم . پــدرم بــه کمــک چنــد تــا از رفقایــش بــا عمویــم دوبــاره دکانــی را 
ــر  ــا قســط آخ ــه را دادم . ب ــا قســط خان ــید ت ــول کش ــالی ط ــج س ــد . پن ــا کردن ــت و پ دس
پــدرم و عمویــم دوبــاره ورشکســت شــدند و خانــه را دادیــم بــه دســت طلبکارهــا .

 از اول هــم معلــوم بــود آن دکان دیــری نمــی پایــد . پنــچ نفــر خانــواده عمویــم 
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ســرمایه  بــدون  دکانــی کوچــک  از   . بودیــم  مــا  هــم  نفــری  یــازده  ده  و  بودنــد 
 . کشــد  مــی  کجــا  بــه  کار  کــه  بــود  معلــوم  روزهــا  آن  کســاد  بــازار  و  اولیــه 
. حقــوق  بــودم  منتظــر عواقــب کار  و  نگــران  آیــد آن زمــان همیشــه  مــی  یــادم 
ــه  ــرج خان ــرای خ ــاال ب ــد ح ــی ش ــرف م ــه ص ــط خان ــرای قس ــا ب ــه قب ــن ک ــی م معلم
ــد .  ــی آم ــاع نم ــود از اوض ــوی بهب ــت . ب ــی گذش ــختی م ــه س ــت . روزگار ب ــی رف م
ــود از  ــی ب ــه اتاق ــدم . مدرس ــل ش ــاوت منتق ــزج و بعدالف ــه ک ــزان ب ــوم از مانی ــال س س
ــای  ــا تیره ــی ب ــود . اتاق ــده ب ــه جــای مان ــه ای از آن ب ــم کــه       ویران ــان قدی ــه ارباب قلع
ــت .  ــوا داش ــه مق ــای شیش ــه ج ــه ب ــورده ک ــاب خ ــی ت ــره های ــقف و پنج ــته ، س شکس
الفــوت دهکــده ای بــود کــه بــه جــاده نزدیک بــود . اما فقــر و بدبختــی از ســر و پایش فرو 
مــی ریخــت آب قنــات کــه مــی آمــد و در جــوی روان مــی شــد دوغ آب گونــه ای بــود . 

علفــی  هــر  درد  تســکین  بــرای   . بــردم  مــی  رنــج  معــده  ورم  از  روزهــا  آن  در 
 . خــوردم  مــی  و  جوشــاندم  مــی  کردنــد،  مــی  تجویــز  هــا  دهاتــی  کــه  را 
بهالفــاوت منتقــل شــد  ســال دوم معلمــی درالفــاوت یکــی از رفقایــم از جــوکار 
ــردی  ــه و س ــاق ویران ــت . در ات ــی رق ــدان م ــه هم ــب ب ــر ش ــا او ه ــدیم، ام ــر ش . دو نف
از قلعــۀ اربابــی کــه مــن زندگــی مــی کــردم یــک شــب هــم دوام نمــی آورد . 
ــۀ  ــاب مــی گذشــت . پلــی در رودخان ــدن کت ــه خوان شــب هــای ســرد مــن درالفــاوت ب
ــدم .  ــازه و آخــر شــاهنامۀ اخــوان را آنجــا خوان ــر ، هــوای ت ــدی هــای بادگی ــا ، بلن درین
کتــاب پناهگاهــی بــود تــا درد تنهایی و ســرما و نگرانی از حــال خانــواده را فراموش کنم . 
ــدرم ســواد نوشــتن  ــودم . پ ــاده ب ــات افت ــم ادبی ــی در عال از کاس ســوم و چهــارم ابتدای
نداشــت، امــا خوانــد ن  بــه ســختی مــی توانســت . کتابخانــۀ کوچکــی هــم داشــت . چنــد 
جلــد کتــاب و چنــد جلــد نســخۀ خطــی و چنــد دیــوان شــعر از جمله دیــوان جیحــون نامی 
ار شــعرای عهــد قاجــار و البتــه دیــوان حافظ کــه در دوالبچــه ای کوچک جا گرفتــه بود . 
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ــدم  ــم . مــی خوان جمعــه هــا مــی گفــت برایــش کتــاب بخوان
امــا نمــی فهمیــدم غلــط هایــم را تذکــر مــی داد . ایــن کتابخانــه 
را وقتــی بزرگتــر شــدم و در دهــات معلــم شــدم یکــی از 
ــه  ثمــن بخــس فروخــت  ــود، ب ــاد شــده ب ــم کــه معت برادرهای
ــی از  ــل از معلم ــدم قب ــه ش ــر ک ــد . بزرگت ــواد کن ــرج م ــا خ ت
شــعر بــه کلــی زده شــده بــودم . پــدرم در حاشــیه شــعر زندگــی 
مــی کــرد نــه آن کــه در حاشــیه زندگــی شــعر بگویــد . 
وقتــی دکان ســرپا بــود ظهرهــا قبــل از آنکــه از دبیرســتان 
بــه خانــه برســم بــه دکان مــی رســیدم . پــدر در قســمت 
آخــر دکان پــای کــوره بــود کــه بــا صــدای بلنــد نفــت 
شــکر  و  آب  از  پاتیلــی  کــوره  روی  می ســوخت  گاز  و 
جــوش مــی زد کــه قــرار بــود نقــل یــا آب نبــات شــود. 
ــعرها  ــن ش ــه ای ــت ک ــی گف ــدر م ــردم پ ــی ک ــه م ــام ک س
را بنویــس بعــد شــعرهایی را کــه گفتــه بــود و در حافظــه 
ایــن  از   . بــود را مــی گفــت و مــی نوشــتم  نگــه داشــته 
کار او اصــًا خوشــم نمــی آمــد . عجلــه داشــتم زودتــر 
بــه خانــه برســم نهــاری بخــورم و بــه مدرســه بازگــردم . 
پــدر غــزل بــد نمی گفــت . عــده ای رفیــق داشــت کــه 
ــا دل  ــن تنه ــزل گفت ــد . غ ــد بودن ــه من ــزل عاق ــنیدن غ ــه ش ب
ــۀ شــادی اش  ــی دغدغــه مای ــود . در روزهــای ب مشــغولی او ب
بــود و در روزگار ســخت مایــۀ تســکین و جــای پنــاه بردنــش . 
مــی  ارتباطــی  ســختی  و  فقــر   ، شــعر  میــان 
آوردم.  نمــی  خــودم  روی  بــه  البتــه  و  دیــدم 
جــوان   . داشــت  رشــته  ســر  هــم  موســیقی  از  پــدر 
هــای  دســتگاه   . خوانــد  مــی  هــم  آواز  بــود  کــه 
 . شــناخت  مــی  را  هــا  گوشــه  و  ایرانــی  موســیقی 
بــه شــدت  ِکســایی  نــی  بــا شــنیدن  نــو  از کاس  وقتــی 
عاشــق نــی زدن شــده بــودم ، گاهــی نــی را از مــن مــی 
گرفــت و مــی زد . مــدت هــا طــول کشــید تــا مثــل او بزنــم .   
ــرادرم  ــه ب ــار ب ــک ب ــم آشــنایی داشــت . ی ــه ه ــوم غریب ــا عل ب
کــه بلیــط بخــت آزمایــی مــی خریــد و برنــده نمــی شــد 
ــود .  ــده ش ــا برن ــد ت ــواب بخوان ــت خ ــه وق ــاد داد ک ِوردی ی
بــرادرم خــواب دیــد کــه تابلویــی گذاشــتند و پنــج رقــم روی 
ــه  ــی ب ــود . بلیط ــادش ب ــه ی ــر آن ب ــم آخ ــه رق ــتند. س آن نوش
ــه  ــد. دفع ــده ش ــان برن ــد توم ــرد. پانص ــدا ک ــم پی ــه رق آن س
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ــتی  ــون کش ــدر از فن ــد . پ ــر نش ــر کارگ ــد ِورد دیگ ــای بع ه
هــم ســر رشــته داشــت. بــا فنونــی کــه بــه مــن و بــرادرم 
تیــم کشــتی دبیرســتان چیــزی شــدیم.   بــود در  یــاد داده 
داد  یــاد  مــن  بــه   . شــد  مــی  ســرش  هــم  شــیمی 
بنویســم  مثنــوی  بیــت  چنــد  آهنــی  نــی  روی  کــه 
 . نمــود  مــی  برجســته  آن  روی  خطــوط  کــه  طــوری 
بــزرگ تــر کــه شــدم تعجــب کــردم آدمــی کــه از پنج ســالگی 
یتیــم شــده بــود و بــرای خــرج خانــه کار مــی کــرد چطــور ایــن 
همــه چیزهــا یــاد گرفتــه بود. شــاید به ســبب همیــن قابلیــت بود 
کــه بــا حســن آقــا رفیــق شــده بــود. حســن آقــا از پــدرم خیلــی 
جــوان تــر بــود . کارمنــد اداره پســت و تلگــراف و تلفــن بــود. 

او در گوشــه همــدان توانســته بــود، خطــاط ماهــری شــود 
ــنا  ــادی آش ــد زی ــا ح ــم ت ــیقی ه ــا موس ــی زد . ب ــن م . ویول
ــود . ــده ب ــر ش ــب نظ ــم صاح ــظ ه ــعر حاف ــی در ش ــود . حت ب
ســال دوم معلمــی ام بــود کــه در یــک غــروب زمســتان 
ــدرم  ــم .   پ ــا رفتی ــن آق ــه حس ــه خان ــدر ب ــا پ ــه ب در روز جمع
غزلــی خوانــد . حســن آقــا قطعــه ای ویولــن نواخــت . مجلــس 
ــخت  ــی س ــت زندگ ــود . واقعی ــذاب نب ــدان ج ــن چن ــرای م ب
ــه ایــن مجالــس را رخصــت دهــد .  ــود کــه حوصل ــر از آن ب ت
بــه  آقــا  . حســن  بــودم  متنفــر شــده  شــعر  از  آن روزهــا 
و  آورد  کتابــی  بعــد  و  گفــت  نــو  شــعر  دربــاره  پــدر 
شــعری از احمــد شــاملو خوانــد تــا نظــر پــدرم را بپرســد 
ایــن کار مــی خواســت بگویــد زمــان غــزل  بــا  انــگار   .
 : خوانــد  را  شــعر  ایــن   . اســت  گذشــته  دیگــر  ســرایی 

ی شدم سایه ابر
 بر دشت ها دامن کشاندم 

 خارکن با پشتۀ خارش به راه افتاد 
: حیــف چــه  گفــت  بــا خــود  آلــوده  راه غبــار  در  ی خامــوش  آر  

باشــد ابــر  یــک  ســایه  آدم  کــه  خاصیــت 
ج ویران پر کشیدم  کفرت چایی شدم از بر

 برزگر پریاهنی بر چوب روی خرمنش آویخت
کــرد  هایــش  چشــم  ســایبان  کلبــه  بــرون  پــری  دشــتبان   

را  دســتش 
ج  و بــا خــود گفــت : حیــف چــه خاصیــت کــه آدم کفــرت تنهــای بــر
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کهنــه ای باشــد 
آهوی وحشی شدم 

از کوه تا صحرا دویدم 
کودکان در دشت بانک شادمان کردند

ردی گذشت
ُ

ی خ گار
 ارابــه ران پــری بــا خــود گفــت : حیــف چــه خاصیــت کــه آدم آهــوی 

بــی جفــت دشــتی دور باشــد 
ماهی دریا شدم نزیار غوکان غمنی را تا خلیج دور پیمودم 

یبی سخت کرد است از ساحل مرتوک  غ دریایی غر مر
 مــرد قایقچــی کنــار قایقــش بــر ماســه مرطــوب بــا خــود گفــت 
ــوش و  ــای خم ــرد دری ــی ولگ ــه آدم ماه ــت ک ــه خاصی ــف چ : حی

رسد باشــد
ج ویران پر کشیدم  کفرت چایی شدم از بر

ی شدم بر دشتها دامن کشاندم  سایه ابر
 آهوی وحشی شدم بر آبهای تریه راندم

دلق درویشان به دوش افکندم و اوراد خواندم
یار خاموشان شدم بیغوله های راز گشتم 

   هفت کفش آهننی گوشیدم و تا قاف رفتم 
غ قاف افشانه بود افسانه خواندم بازگشتم  مر

خاک هفت اقلیم را افتان و خزیان در نوشتم
خانه جادوگران را در زدم ترفینه بستم 

غ آمنی را به کوه و دشت و صحرا ُجستم  مر
پس سمندر شدم و بر آتش مردم نشستم 

اولیــن بــار بــود کــه اســم شــاملو و کتــاب هــوای تــازه و شــعری 
ــن شــعر در حــال و هــوای آن روزهــا  را از او مــی شــنیدم . ای
تأثیــر زیــادی بــر مــن داشــت . دوبــاره بــه شــعر برگشــتم . پیــش 
ــرای  ــی ب ــوکار گاه ــا ج ــم ه ــی از معل ــطه یک ــا واس ــن ب از ای
ــرت  ــه   نص ــاب   ترم ــا کت ــد ب ــی آم ــزان م ــه مانی ــتانش ب دوس
رحمانــی آشــنا شــده بــودم، امــا چنــدان بــه آن دل نداده بــودم . 
از کاس ششــم ابتدایــی بــر حســب اتفــاق بــه خوانــدن رمــان 
هــای تاریخــی عاقــه منــد شــدم . قبــل از کتــاب هایــی مثــل 
ســلیم جواهــری ، حیدرنامــه ، فرامــرز نامــه ، شــیروِی نامــدار ، 
امیــر ارســان نامــدار ، حســین ُکــرد شبســتری  مــی خوانــدم . از 
کاس ششــم بــه بعــد خوانــدم رمــان هــای تاریخی نویســندگان 
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معاصــر را پیــدا کــردم و بــه آن معتــاد شــدم . کتــاب هایــی مثل 
ــر  ــون قص ــد ، پیرام ــوی ولیعه ــت وج ــوی روم ، در جس ــه س ب
بابــل ، نســل شــجاعان ، در مــرز رشــید ، طوفایــی ، دزدان خلیج 
ــودم .  ــده ب ــی خوان ــل معلم ــت را قب ــن دس ــی از ای و کتابهای
بــرادر  پســر  حســین  بــا  شــدن  رفیــق  و  معلمــی  از  بعــد 
حســن آقــا بــا ترجمــۀ رمــان هــای داســتان غربــی آشــنا 
شــدم . خوانــدن رمانهــا و داســتانهایی مثــل ســه تفنگــدار 
 ، صلــح  و  جنــگ   ، دنــدان  ســپید   ، هــا  بــرف  دختــر   ،
مــاد ر ، پلــی بــر رودخانــه درینــا ، دکتــر ژیواگــو ، بــاغ 
آلبالــو ، شــاهکارها ، شــراب شــیراز را آن جــا خوانــدم . 
تعطیلی هــای تابســتان نیــز تمــام وقتــم صــرف پنــاه بــردن 
ــود در   ــازه ام ب ــکار ت ــه هم ــهبازی ک ــد . ش ــی ش ــاب م ــه کت ب
الفــاوت بــود. بــرای کنکــور درس مــی خوانــد . بــه اصــرار او 
قــرار شــد مــن هــم بــرای کنکــور اســم بنویســم . گفتــم اگــر 
ــم  ــت . مدارک ــمم را نوش ــی روم . اس ــوم، م ــول بش ــات قب ادبی
ــر کــرد . وضــع  ــام نویســی را پ را از همــدان گرفــت . اوراق ن
ــم بگــذارد  ــن کار را برای ــه ای ــود کــه حوصل ــان نب ــم چن روحی
ــات و  ــم . ادبی ــاب کن ــور انتخ ــا در کنک ــتم دو ج ــی توانس . م
حقــوق را زدم . هــم در ادبیــات هــم در حقــوق قبــول شــدم . 
در دانشــکده ادبیات اســم نوشتم . رفت و آمد به تهران هفته ای 
یکــی دو روز آن هــم با وضع مفلســی حقیر جــور در نمی آمد . 
کاس را در نبودنــم شــهبازی اداره مــی کــرد و اصــرار او 
بــود کــه راهــی ام مــی کــرد . تــرم اول بــه ســختی گذشــت . 
درس هایــی را گرفتــه بــودم کــه اســتادش حاضــر غایــب نمــی 
کــرد و کتــاب داشــت . امتحــان تــرم اول را کــه دادم حســابی 
از ادامــه کار ناامیــد شــده بــودم . ســختی رفــت و آمــد خیلــی 
صبــر و طاقــت مــی خواســت . درس هــا هــم همــان نبــود کــه 
مــی خواســتم و انتظــار داشــتم . تعــدادی از اســتادها را تــا روز 
امتحــان نمــی دیــدم . نمــی دانســنم در کاس چــه گفتــه انــد . 
نمــره هــا را کــه دادنــد بــر خــاف انتظــار زیــادی خــوب شــده 
بــود . امیــدوار شــدم . ســال بعــد منتقــل شــدم بــه ارزندریــان . 
تعــداد معلــم هــا آن جــا بیش تــر بودند . رفیــق بودیــم . هفته ای 
یــک روز کاســم را اداره مــی کردنــد و بــه اصــرار راهیــم مــی 
کردنــد . رســیدن بــر لــب جــاده و ســوار ماشــین شــدن عذابــی 
ــرف و  ــوران و ب ــاد و ب ــود . بخصــوص در زمســتان در ب ــم ب الی
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بــوران . یــک ســاعت طــول مــی کشــید تــا لــب جــاده برســی و 
بعــد بــا هــر ماشــینی کــه گیــر مــی افتــاد بــه تهــران مــی رفتــی . 
بــه تهــران کــه مــی رســیدیم ســاعت یــازده ،دوازده شــب بــود . 
عــرب  کوچــه  در  قیمــت  ارزان  مســافرخانه  در  را  شــب 
اتــاق  هــم   . گذرانــدم  مــی  بوذرجمهــر  خیابــان  در  هــا 
 . حشــیش  یــا  کشــیدند  مــی  هروئیــن  یــا  غالبــا  هایــم 
شــام حســرت الملــوک مــی خــوردم . مخلوطــی از پیــاز 
رنــگ  زردچوبــه  بــا  کــه  گوســفند  احشــای  و  امعــا  و 
ــوخت،  ــی س ــرش م ــه زی ــی ک ــینی بزرگ ــود و در س ــه ب گرفت
 . قــروه  بــه  شــدم  منتقــل  بعــد  ســال   . بــود  شــده  ســرخ 
قــروه تــا لب جــاده دو ســاعت فاصلــه داشــت . مصیبتــی بود در 
زمســتان تا لب جاده رســیدن و سوارماشــین شــدن . در ســال ۵۱ 
چنــد نفــر کــه رفیــق بودیــم، توانســتیم بــه تهــران منتقل شــویم . 
ســال چهــارم لیســانس را در تهــران خوانــدم و یــک ســال 
ایــران  فرهنــگ  پژوهشــکده  در  را  لیســانس  فــوق  بعــد 
 . کــردم  شــروع  تهــران  دانشــگاه  را  دکتــری  دوســال  و 

ــاملو در دورۀ  ــعر ش ــل ش ــد و تحلی ــه در نق ــفر در م ــاب س کت
فــوق لیســانس یکــی از تکالیــف درســی ام بــود . کتــاب رمــز 
ــا  ــود ب ــری ام ب ــه دورۀ دکت ــان نام ــزی پای ــای رم ــتان ه و داس
دکتــر خانلــری کــه بعــد دکتــر شــفیعی کدکنــی محــول شــد . 
در ســال ۱۳۵۸ دفــاع کــردم . این کتــاب ها هنوز هــم چاپ می 
شــوند، اگــر چــه همــه را در موبایــل بــرای دانلــود گذاشــته اند . 
جایــی کــه رســیدم بــا آن زحمــات طاقــت فرســا که گوشــه ای 
خیلــی مختصــر از آن گفتــم، جایــی نیســت کــه مــی خواســتم 
ــدن و در  ــاد خوان ــا اینجــا هــم کــه رســیدم از زی ــا ت برســم، ام
خوانــدن تأمــل کــردن و پرســیدن و بــه دنبــال پاســخ و پرســش 
ــیده ام . ــه رس ــت ک ــردن اس ــق ک ــدن تحقی ــع ش ــرز قان ــا م ت

 بــه نظــرم بســیاری از مــا قــدرت تأمــل ، فکــر کــردن ، پرســش 
کــردن را از دســت داده ایــم . حوصلــۀ تحقیــق نداریــم . طوطی 
وار حفــظ مــی کنیــم. بــی تأمــل مــی پذیریــم و بــی پرســش از 
ســر آنچــه پرســش پذیــر اســت مــی گذریــم. ایــن ســبب مــی 
شــود کــه مطالــب تــازه ای بــه ذهــن مــا خطــور نکنــد . ســهل 
ــد و  ــی کن ــل م ــا را تنب ــن م ــتن ذه ــری گذش ــگاری و  سرس ان
ذخیــره هــای ذهنــی مــا را بــی فایــده مــی ســازد. قــوت مســئله 
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یابــی را از دســت مــی دهیــم. حــس کنجــکاوی مــا تقلیــل پیــدا 
مــی کنــد و قــوت تداعــی معانــی ما سســت و محدود می شــود. 
مــی دانــم کــه بخشــی از ایــن وضــع ناشــی از نظــام آموزشــی 
مــا بــه طــور کلــی و بخشــی ناشــی از دغدغــۀ غــم نــان داشــتن 
اســت، امــا بخشــی هــم ناشــی از تســلیم ماســت بــه کــم کوشــی 
مــی شــود تــا حــاال بــه وضعــی کــه قــرار گرفته ایــم کــه بایــد 
بخوانیــم و بشــنویم و ســوال کــردن از شــنیده ها و خوانــده ها را 
تمریــن کنیموضــع همیشــه بــه مقتضــای عایــق مــا نیســت . امــا 
ایــن وضــع نبایــد بهانــه کم کوشــی و ســهل انــگاری مــا شــود .

ــل در  ــردن و تحم ــدا ک ــی پی ــرس و آگاه ــوت ت ــرأت و ق ج
ــیله ای  ــود وس ــاید خ ــنویم ش ــی ش ــم و م ــی خوانی ــه م آن چ
ــت،  ــواه نیس ــه دلخ ــی ک ــود را در وضع ــت خ ــه وق ــد ک باش
قابلیــت  کــه  ای  عــده  بادکنکــی  عــروج  ندهیــم.  هــدر 
 . مقلــد آن گــروه کنــد  و  مأیــوس  را  مــا  نبایــد  ندارنــد، 
خــوش  دســت  ســاحل  متیــن  هــای  ســنگ  صخــره 
خاشــاک  و  خــس  موقــت  عــروج  شــوند.  نمــی  توفــان 

کنــد.                       ُسســت  را  مــا  عــزم  نبایــد 
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پنجشــنبه هــا از اول صبــح یــاِد رفتــه هــا زنــده تر از 
همیشــه اســت.تک تک می آیند جلوی چشــمم . مامان و بابا 
کــه همیشــه در زندگــی ام حضور دارند.بخصــوص مامان که 
زیــاد قربــان صدقــه اش مــی روم و باهــاش حــرف مــی زنم...
امــا پنجشــنبه هــا انــگار حضــور آنهــا هــم متفــاوت تــر اســت.

ــا،  ــان و باب ــد از مام ــتادم بع ــی فرس ــه م ــی فاتح ــا وقت مدته
بیشــتر بــه یــاد قیصــر بــودم و ســهیا  دوســت نزدیکــم 
ــزرگ ِ  ــاد پدرب ــه ی ــا رفت ب ــی زود از دنی ــک خیل ــه طفل ک
باقــری  آقــای  مــادر  و  پــدر  و  ام  دخترعمــه   ، یوســف 
ــان  ــه ش ــد. هم ــایه ان ــدرم همس ــا پ ــرا ب ــت زه ــه در بهش ک
را یــاد مــی کــردم و مــی خواســتم برایــم دعــا کننــد.

کم کم  مسافران بی بازگشت ما بیشتر شدند.
زن عمو و عمویم ، پدرخانم برادرم، و ... همین آخری هم 

عمو حبیب اهلل.

عمــو حبیــب گمانــم پســرعمو یــا پســرعمه مــادرم بــود 
ــوش  ــت .قدبلند و خ ــدرم داش ــا پ ــم ب ــی ه ــبت نزدیک و نس
ــادرم  ــراه م ــه هم ــفری ک ــت.آخرین س ــل دوس ــدا و فامی ص
ــار  ــک روز ناه ــم ، ی ــا رفتی ــه ازن ــاری اش ب ــان بیم ، در زم
مهمــان عموحبیــب و عمــه طاهــره بودیــم.آن روز بــرای 
اولیــن بــار متوجــه صــدای فــوق العــاده گیــرای عمــو حبیــب 

 مادرم برای سعدی 
فاتحه می خواند
فاطمه ساالروند
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شــدم.نمی دانــم چــرا قبــا نفهمیــده بــودم کــه او چــه صــدای 
عجیبــی دارد.شــاید چــون ســالها بــه جــز اقــوام نزدیــک 
ــتم. ــرت نداش ــی معاش ــا کس ــه گاه ب ــم و گاه ب ــم ک ــر آن ه ت

شــنیده بــودم عمــو حبیــب از قدیــم االیــام جــزو تعزیــه خــوان 
هــای خــوش صــدا بــوده امــا نمــی دانســتم صــدای او در 
ــت . ــذار اس ــا و تاثیرگ ــدر زیب ــن ق ــم ای ــادی ه ــرف زدن ع ح
ــره و  ــه طاه ــب و عم ــو حبی ــی عم ــار وقت ــد از ناه آن روز بع
مامــان ســرگرم گــپ و گفــت بودنــد ، چنــد دقیقــه ای از 
حــرف زدن عموحبیــب فیلم گرفتــم و در همــان حیــن  بــه 
ایــن فکــر مــی کــردم اگــر او در شــرایط دیگــری زندگــی مــی 
ــد. ــی ش ــی م ــهور و موفق ــده مش ــور و گوین ــا دوبل ــرد حتم ک
ــی زدم  ــی حــرف م ــرم تلفن ــا خواه ــی ب ــش وقت ــد شــب پی چن
ــه و  ــش گرفت ــه رحمــت خــدا رفته...قلب ــب ب گفــت عمــو حبی
ــف  ــی حی ــام. خیل ــل و تم ــتان و عم ــد بیمارس ــرده ان ــوری ب ف
خــوردم و دلــم ســوخت... هرچــه فکــر کــردم یــادم نیامــد آن 
ــودم کجــا گذاشــته  ــه ب ــا گوشــی گرفت ــم را کــه آن روز ب فیل
ام امــا طنیــن صــدای عموحبیــب هنــوز تــوی گوشــم مانــده ...
ــی  ــه م ــده نگ ــا  را زن ــه ه ــاِد رفت ــه ی ــود  همیش ــی ب ــان وقت مام
ــا... ــک تره ــا نزدی ــرد ت ــی ک ــاد م ــا ی ــن ه ــت.از دورتری داش
ــرای همــه فاتحــه مــی فرســتاد و یــک دور تســبیح صلــوات. ب
ــر از  ــا را امــکان نداشــت فرامــوش کند.اســم چندنف بعضــی ه
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ــم  ــر ) کــه گمان ــاد. از عمــه لیــا و عمــه دلب زبانــش نمــی افت
دخترعموهایــش بودنــد و زیــاد ســختی کشــیده بودنــد( 
ــن دو را  ــم ای ــدر اس ــرد .آن ق ــی ک ــاد م ــدوه ی ــا ان ــه ب همیش
شــنیده بــودم کــه مــی توانســتم مجســم کنــم چــه شــکلی بــوده 
ــد و چــه طــور زندگــی کــرده اند.یــک روز مامــان وســط  ان
ــرای حافــظ و ســعدی و  حرفهایــش گفــت مــن هــر جمعــه ب
عطــار و ابوعلــی ســینا صلــوات ) هرکــدام یــک دور تســبیح 
ــی  ــد از آن گاه ــرده بودم.بع ــتم.حیرت ک ــی فرس جداگانه(م
ــظ و ســعدی و... ــرای حاف ــوز ب ــان هن ــی پرســیدم مام ازش م

صلــوات مــی فرســتی ؟ همیشــه هــم جوابــش مثبــت بود.هیــچ 
وقــت نپرســیدم بــرای چــه ولــی گمــان مــی کنــم  چــون مــزار 
ــرد. ــی ک ــن کار را م ــود ای ــرده ب ــارت ک ــزرگان را زی ــن ب ای

چندهفتــه اســت پنجشــنبه هــا بــه جــز یــاد بعضــی نفــرات کــه 
همیشــه روشــنم مــی دارد، مســافران دیگــری هــم از جلــوی 
چشــمم یکــی یکــی عبــور مــی کننــد: پدربــزرگ هــا و 
مادربــزرگ هایــم، عمــه خانــِم مهربــان بــا روســری ســفیدی 
ــه  ــار ب ــه ای یــک ب کــه زیــر گلویــش ســنجاق مــی زد و هفت
ــی  ــی دیدمــش م ــی از دور م ــن وقت ــد و م ــی آم ــا م ــدن م دی
ــی  ــه م ــا خان ــم و آرام آرام ت ــی گرفت ــتش را م ــدم و دس دوی
آمدیــم ، عمــو کریــم ، عمــو علــی و عمــه نرگــس ، ابراهیــم و 
نبــی ، عمــو مهــدی و عمــه بتــول، عمــه بلقیــس و عموذبیــح، 
عمــو ممدآقــا و خانمــش، عمــه بهجــت کــه از تمیــزی بــرق 
مــی زد و مثــل عروســک زیبــا و ظریــف بــود، مــش صفــدر 
و خالــه کبــرا همســایه خــوش قلبــی کــه در مهدکــودک کار 
مــی کــرد و هروقــت بــا مامــان بــه دیدنــش مــی رفتیــم بــا روی 
گشــاده و چــای و ســوهان و بیســکوییت  پذیرایــی مــی کرد...

همیــن طــور در میانــهء فاتحــه خوانــدن هــا، اســم هــا و 
.از  گذرنــد  مــی  نظــرم  از  نزدیــک  و  دور  هــای  چهــره 
دوســت و همســایه و فامیــل و  آشــنا تــا خــودم...از خــدا 
بــرای  گاهــی  نباشــد،  هــم   شــما  از  نیســت،  پنهــان  کــه 
ــاید  ــم  ش ــی کن ــتم.فکر م ــی فرس ــه م ــاپیش فاتح ــودم  پیش خ
ــد. ــم کن ــه ای مهمان ــه فاتح ــد  ب ــادش نباش ــی ی ــا کس بعده
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  کیس که باید باشد
سمیرا عبایس 

دســته کلید در مشــتش بود و چشــمانش بســته،بغضی 
غریــب گلویــش را میفشرد.شــهامت پیــدا کــرد و چشــمانش را 
ــروک... ــی مت ــد و...حیاط ــل چرخان ــد را در قف ــاز کرد.کلی ب
ــرگ. ــگ و ب ــی رن ــا ب ــود ام ــوز ب ــه هن ــپ باغچ ــه ی چ گوش

ــاالپ  ــش افتاد،ت ــه تپ ــش ب ــد، قلب ــی ش ــروی طوالن وارد راه
ــکار مــی  ــو را ان ــه جل ــزی در وجــودش گام زدن ب تاالپ...چی
کــرد و چیــزی دیگــر تشــویق.رفت اما؛کمــی جلوتــر، دو اتــاق 
ــدر  ــه پ ــاد ک ــی افت ــه اتاق ــمش ب ــگاه کرد.چش ــم را ن ــت ه پش
پرصابــت و مهربانــش بــه پشــتی تکیــه مــی زد.همــان جــا بــود 
کــه ســوالهایش را از او مــی پرســید شــعرهایش را برایــش 
ــی  ــی کرد.پدر،کس ــوش م ــعرخوانیش را گ ــد و ش ــی خوان م
ــد  ــر از اشــک و لبخن ــد پ ــود کــه میبایســت باشــد.ناگهان دی ب
ــت. ــته...جلوتر رف ــیرین گذش ــخ و ش ــای تل ــده.آه از روزه ش

ــادر خاطــره هــا  ــه رســید.جایی کــه م ــر تپــش خان ــه نبــض پ ب
بــرای اهالــی خانــه ســاخته بود.یــاد روزی افتــاد کــه بــرای پــدر 
ــه دلیــل بیمــاری کــم خــوراک شــده  خــوش اشــتهایش کــه ب
بود،خــوراک دلخواهــش را پختــه و بــود و اصــرار مــی کــرد 
کــه حتمــا بخورد.امــا پــدر دیگــر آن پــدری نشــد که بــود، روز 
بــه روز رنجورتــر و شــاید پیرتــر میشــد.این خانــه یــادآور غــم و 
رنــج هایــی بــود برایــش کــه ســال هــای ســال . در رویاهایــش 
تکــرار مــی شــد.مدت هــا بــود کــه تصمیــم گرفتــه بــود دوبــاره 
ــی  ــه آرامش ــه آن ب ــدن ب ــا وارد ش ــد ب ــردش و خرید.فهمی بخ
عجیــب میرســد.امروز غیــر قابــل وصــف تریــن حســها را درون 
ایــن خانــه تجربــه کرد.غرور،عشــق،حرمت،قدرت،مهر،هویت.

کوچــه  عشــق،  میــدان  کوچک،حوالــی  ای  خانــه 
محبت،پــاک بیســت، بــه نــام پــدری اســتوار.              
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بــه  آنچــه  امــا  و 
ذهــن ایــن حقیــر بیایــد را 
بــی دقــت و ارزیابــی خواهــم 
نوشــت . لــذا قبًا از پریشــانی 
آن عذرخواهــی مــی کنــم. 
 ۱۳۳۹ مــاه  مهــر  اول  بنــده 
ــا  ــهد رض ــیدی در مش خورش
)ع( بــه دنیــا آمــدم . بــه قــول 
ــم انشــاء کــه غلــط هــای  معل
آدم را مــی گیــرد ، نــه بــه 
دنیــا ، بلکــه بــه مشــهد آمــدم 
ــا  . معلــم مــی فرمــود کــه دنی
 . اســت  بــزرگ  خیلــی 
بــه  نمی توانــد  هیچکــس 
دنیــا بیایــد . بنابرایــن بایــد 
ــد  ــش را بنویس ــم زادگاه اس
آنجــا  بــه  کــه  بگویــد  و 
تقویــم  در   . اســت  آمــده 
ــر  ــه اول مه ــت ک ــوم اس معل
مــاه در آن ســال مصــادف 
بــا دوم مــاه محــرم بــوده . در 
ــم  ــام اهــل خراســان عل آن ای
ــد  ــرده ان ــاال ب هــای ســیاه را ب
. اول بــار ابومســلم خراســانی 

ی  از خانۀ پدر
 محمدباقر کالیه اهری
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ــود کــه شــعار عباســیان  ــرده ب ــاال ب ــم ســیاه را ب از خراســان عل
ــود .  ــرده ب ــن کار را ک ــه ای ــراض آل امی ــد انق ــه قص ــوده و ب ب
ــید ...  ــه رس ــید آنچ ــه او رس ــی ب ــور عباس ــداً در کاخ منص بع
ــدورت  ــل ک ــودش فص ــه خ ــاه ک ــر م ــده در اول مه ــار یبن ب
ــاب افتتــاح مــدارس در ســال تحصیلــی مــی باشــد  اطفــال از ب
بــه مشــهد آمــدم و نحوســت ایــن طالــع باعــث شــد کــه مــادم 
ــل  ــم و مث ــم باش ــر معل ــن اواخ ــا همی ــداً ت ــل و بع ــر محص العم
مرحــوم اکبــر مشــکین در فیلــم  آرامــش در حضــور دیگــران  
ــود و  اثــر عالیجنــاب ناصــر تقوایــی کــه ســرهنگ بازنشســته ب
صــدای طبــل و شــیپور پــادگان را در ســرش مــی شــنید . مغــز 
پریشــانم آکنــده از هیاهــوی درس و قیــل و قــال مدرســه باشــد 
. فــی الحــال هــم منزلــم در مقابــل یــک فضــای آموزشی ســت 
ــا دوم  ــادف ب ــاه مص ــر م ــه در اول مه ــم ک ــی گفت ــتم م . داش
محــرم الحــرام قــدم بــه خــاک پــاک مشــهد گذاشــتم اگرچــه 
بچــه هــا بــا کلــه بــه دنیــا مــی آینــد . گویــا رشــحات قلــم اســتاد 
ــن  ــه ای ــه خان ــزی ب ــتانی پاری ــی باس ــاب اعل ــعید جن ــد س فقی
ــال دارم  ــرح ح ــای ش ــه ج ــه ب ــرا ک ــرده ، چ ــرایت ک ــده س بن
ــول اســتاد کســی  ــه ق ــم . ب ــرای خــودم هــوا خــوری مــی کن ب
ایشــان را بــه ایــن اتهــام مامــت کــرده بــود . بعــداً حضرتــش 
ــاغ  ــوری در ب ــوا خ ــام  ه ــه ن ــا ب ــود اص ــاء فرم ــی انش کتاب
ــر  ــود کــه چــل ســال جلوت ــی ب ــاری مــکان والدت مــن منزل ب
، پــدر مرحومــم در همــان خانــه بــه دنیــا آمــده بــود، واقــع در 
بخــش چهــار مشــهد : خیابــان طبرســی . بعــد از عبــور از مقابــل 
ــی شــوم کــه  ــات مشــهد ) مکان ــازار و اداره متوفی چهارشــنبه ب
اســم دیگــرش مــرده شــور خانــه بــود ( و عکاســی شــهیدی پور 
) بــا قابهــا و قطعــه هــای عکــس پیشــینیان و آدمهــای خبرســاز 
عصــر خــود پاســبانی کــه در اســتخر وکیــل آبــاد شــیرجه مــی 
رفــت ، بــه پشــت شــنا مــی کــرد و از شــدت مهــارت وســایل 
چــای نوشــیدن از قبیــل ســینی و قــوری و قنــدان و اســتکان و 
ــه روی ســینه اش حمــل مــی کــرد  ــال اینهــا را ب نعلبکــی و امث
ــای  ــبیل ه ــرد و س ــی ک ــل م ــای می ــناکردن چ ــن ش و در ضم
تابیــده و عظیــم داشــت . بعــدا عکــس کاس اول ابتدایــی مــرا 
ــه رخ داده  ــانحه ای ک ــت س ــه عل ــه ام ب ــتند . کل ــا برداش آنج
ــل  ــاد و درد مقاب ــورم از ب ــری مت ــا س ــود و ب ــرده ب ــاد ک ــود ب ب
تنظیمــات عکاســی آن اســتاد واقــع شــدم .  شــرح مشــاهدات 
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ــت .(  ــتر اس ــی بیش ــتحق مجال ــا مس ــس ه ــاق آن عک ــیر در آف ــی و س ــل آن عکاس ــن از مقاب م
ــدر و مهاجــم آنجــا مــی  ــا ســگ قل ــری بخــش 4 رســیدیم . اغلــب دو ســه ت ــه کانت بعــدش ب
پلکیدنــد و منتظــر بودنــد تــا مــن مثــل فیلــم  نــان و کوچــه  اثــر زنــده یــاد عبــاس کیارســتمی در 
حالــی کــه یــک نــان ســنگک را بــه ســمت خانــه حمــل مــی کــردم ، نیمــی از آن را بــه ســگ 
هایــی کــه دنبالــم مــی آمدنــد بدهــم . بعــداً چــه بســا بــه تربیــت روحــی خــود در اثــر تماشــای 
فیلــم هــای هنــدی هــم برســم کــه شــخص راج کاپــور در آن تقصیــر اصلــی داشــته اســت . پایــان 
ایــن دوره از فیلــم هــا اثــری بــه نــام ســنگام بــود کــه اشــک آوری سرشــاری داشــت . شــخص 
ــود کــه از  بزرگــواری چــون هوشــنگ گلمکانــی ســالها پیــش در یادداشــتی مرقــوم فرمــوده ب
تاثیــر فیلمهــای هنــدی بــه فکــرش رســیده بــود کــه عیــال هنــدی اختیــار کنــد . ارســطو کجاســت 
تــا اثــر محــاکات را در نفــس آدمــی بــاز تحریــر کنــد . بهــش مــی گوینــد همــذات پنــداری .
الغــرض بعــد از کانتــری بــه کوچــه ای مــی رســیدیم ) ســمت چــپ خیابــان کــه آخــرش بــه 
حــوض امیــر و بازارچــۀ حــاج آقــا جــان مــی رســید ( قبــل از آن دســت راســت بــه کوچــه ای 
گــود ســرازیر مــی شــدیم کــه اســمش کوچــه  فاطمــه فــال بیــن  بــود . کوچــه هــا و محلــه هــا 
را بــه نــام مشــاهیر مــی نامیدنــد . ایــن کوچــه را بعــداً خرافــات زدایــی مــد شــد  کوچــه دردار  
ــه از  ــه کوچ ــد البت ــته ان ــی بس ــبها م ــه ش ــته ک ــارقین دروازه ای داش ــرس س ــًا از ت ــد . قب نامیدن
همیــن بابــت مســقف بــوده . گویــا در زمــان رضــا شــاه امــر بــه کوبیــدن ســقفها صــادر شــده .

ــه در  ــود . البت ــده ب ــاد مان ــه در ی ــام --- کوچ ــره اش در ن ــده و خاط ــدوم ش ــم مع  دروازه ه
بخشــی از فرعیــات کوچــه ســقف کوتاهــی بــود کــه بنــده بــه آن ورود کــرده و در حالــی کــه از 
وحشــت تاریکــی نصفــه عمــر مــی شــدم بــه خانــه مــی رفتــم . ایــن مــال کاس اول ابتدایــی بود . 
عــرض مــی کنــم کــه پــدرم چهل ســال قبــل در همــان منزل متولــد شــده بــود و تاریخ بنــای خانه 
قبــل از ایــن هــا بــوده . منزلــی --- کــوری و صحــن و ســرایی عقیــق بــود و بــا نــام فاطمــه فــال 
بیــن روح هنرمنــد ناامیــدی کــه نــوای ســوزناک نــی اش از مفاصــل آن خانــه بــه گــوش مــی آمد 
، در حیرتــی و گیجــی و رمــان هــای کهــن دســت و پــا مــی زد . نــی نــوازی بــه نــام  داش رســتم  
پیرمــردی عــزب کــه دایــی پــدرم بود و با همشــیره اش --- در آن منزل ســکنا داشــته و ایشــان را 
بــاالی ســر مریــض حصبــه ای بــر دهانــد . آن نیمــه جــان زیــر یــک پوســت پلنــگ بــع از اســتماع 
بانــگ حــزن آور نــی اگــر عــرق مــی کــرد کــه صحــت مــی یافــت و اال کــه هیــچ . احتیاطــاً از 
واژه همشــیره ذهــن تــان دنبــال شــیره خشــخاش نــرود کــه در آن ایــام رواج کلــی داشــته اســت.

مرحــوم پــدرم در ســال  تــوپ بنــدی  والدت پیــدا کــرده بــود . ایــن زمانــی منحــوس 
هــا  و خاطــرات  تاریخــی  هــای  کتابچــه  در  کــه  بــه دالیلــی  تــزاری  کــه روس  اســت 
مضبــوط اســت ، گنبــد مبــارک حضــرت رضــا )ع( را بــه تــوپ بســته بودنــد . حادثــه 
ــود  ــان ب ــر زب ــر س ــعری ب ــد . ش ــراه ش ــیار هم ــات بس ــات و تألم ــا صدم ــه ب ــاک ک ای هولن
کــه بــه قتــل ســیدی مظلــوم در آن حادثــه اشــاره مــی کنــد . وزن عروضــی اش هــم 
همــان اســت کــه نیمــای نامــدار آن را در شــعر جاویــدان افســانه بــه کار گرفتــه اســت : 
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سیدی بود چراغچنی حرضت 
در حرم بود مشغول خدمت 

ه نصب رسش برده به ساعت 
ّ
ل

ُ
گ

ای رضا ! ای رضا ! ای رضا جان 
سیدی یا غریب خراسان ! ...    

مــادر مرحومــم کــه نخســتین آمــوزگار مــن بــود ، مــی فرمــود 
ــاور بفرمائیــد ایــن  ــوده . ب کــه ســاعت والدتــم قبــل از ظهــر ب
ســاعت هــا هنــوز احســاس تنــش مــی کنــم ... علــی ای حــال 
ــم هــا و خوانیــن منــزل در  ــود کــه خان ایــن زمــان هــا وقتــی ب
تــدارک نهــار ظهــر بایــد بــوده باشــند . یــک وقــت مــادرم مــی 
فرمــود در ایــن چنیــن زمانــی بــا عمــه ات و چندیــن تــن از خاله 
خانباجــی هــا در اتــاق بــاال نشســته بودیم ، گویــا بنده تــازه زبان 
واکــرده و بــه حــرف آمــده بــودم . عمــه جــان از بــاب اینکــه 
مــرا بــه حــرف بگیــرد و بــا همدیگــر تفریــح کننــد می خواســته 
ــه همســایه مــی  ــا مــن ســربه ســر بگــذارد . خروســی در خان ب
خوانــده . عمــه جــان ) عمــه بتــول ( رو بــه مــن مــی گویــد : این 
خروســه چــی می گــه . از قــول مــن نقــل اســت کــه می گــه : 
... ورداریــن  نهــار  فکــر   ! خانمــا  ظهــره  نزدیــک 
ــه  ــه  کوچ ــتک کوچ ــک  دس ــه ی ــه در ت ــم خان ــال بگوی و ح
ــا  ــا --- گوی ــا ی ــزل ه ــب من ــد اغل ــود مانن ــی ب ــی ، منزل فرع
ــرداری مــی  ــن خــاک ب ــرای زدن خشــت خــام از کــف زمی ب
ــت .  ــاط داش ــمت حی ــاق در دو س ــه اط ــد . دو طبق ــرده ان ک
ــود . غــروب زود حیــاط را  ــاال ب نشــیمن مــا اطاقــی در طبقــه ب
مــی گرفــت . ظلمــت در اطاق هــای پائیــن عجــول و دســتپاچه 
ــه هــای بلندتــر هنــوز آخریــن شــعاع  ــام خان ــود . در پشــت ب ب
روز بــا نــور زرد مــی تابیــد و از آنجــا پــا برمــی داشــت . صدای 
نقــاره خانــه از حــرم امــام رضــا مــی آمــد . احســاس حــزن آور 
ــود  ــه خ ــگ ب ــی گن ــم را احساس ــت . دل ــی رف ــرم راه م در س
مــی خوانــد در دســتهایش مــی فشــرد . شــب مــی آمــد . اطــاق 
ــد .  ــی زدن ــت م ــوز کبری ــۀ گردس ــه فتیل ــد . ب ــی ش ــک م تاری
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غول خاکستری اصفهان
سیامک گلشیری

ــد  ــد از چن ــه بع ــش، همین ک ــال ها پی ــت س ــادم اس ی
ــد و  ــرخ می ش ــم هایم س ــتم، چش ــران می گذاش ــه ته ــا ب روز پ
می ســوخت و در گلویــم احســاس ســوزش می کــردم. گاهــی 
ــاال  ــه ح ــزی ک ــرد؛ چی ــدا می ک ــه پی ــم ادام ــه روز ه ــا دو س ت
ــه آن عــادت کــرده ام. همیشــه فکــر می کــردم  مدت هاســت ب
چنیــن چیــزی تنهــا در تهــران برایــم اتفــاق می افتــد. تــا اینکــه 
یــک مــاه پیــش، کــه داشــتم بعــد از ماه هــا بــه اصفهــان 
می رفتــم، بــا الیــۀ غلیــِظ تیــره ای روبــه رو شــدم کــه همچــون 
غولــی سراســر شــهر را در خــود گرفتــه بــود. جهنمــی درســت 
ــا  ــه روزه ــوردم ک ــی برخ ــه آدم های ــا ب ــود. در آنج ــرده ب ک
ــک  ــور آنتی بیوتی ــای جورواج ــوردن قرص ه ــغول خ ــود مش ب
ــد.  ــدا کنن ــکین پی ــت تس ــرار نیس ــگار ق ــد ان ــد و می گفتن بودن
بعــد یــک روز خیلــی اتفاقــی بــا دوســتی از دوران کودکــی ام 
ــه ای کــه داســتان های بســیاری  مواجــه شــدم، دوســتی از محل
ــادر  ــت م ــرده. گف ــادرش م ــه م ــت ک ــته ام. گف ــا نوش از آنج
ــی  ــه حت ــت ک ــان. گف ــدر بعضی ش ــی پ ــد، حت ــا مرده ان خیلی ه
ــرده  ــکته ک ــد. س ــم مرده ان ــم ه ــتان دوران قدی ــا از دوس دوت
ــود، درســت  ــرده ب ــاه پیــش م ــد. یکی شــان درســت دو م بودن
وقتــی کــه داشــته مســواک مــی زده. نمی دانســتم چــه بگویــم. 
ــوام  ــی از اق ــاد یک ــه ی ــگار. ب ــد ان ــده باش ــرگ آم ــونامی م س
ــش،  ــاه پی ــار م ــه چه ــادم ک ــان افت ــک و جوان م ــی نزدی خیل
مقابــل تلویزیــون، موقــع دیــدن بســکتبال مــرده بــود و دو 
ــود. ــرای همیشــه تنهــا گذاشــته ب بچــۀ پنــج و هفــت ســاله را ب
ــده رود.  ــار زاین ــم کن ــادم رفت ــت کــه راه افت ــم گرف ــدر دل آن ق
ــتند  ــری داش ــر و پس ــده. دخت ــان ش ــه بیاب ــل ب ــود تبدی ــادم نب ی
بــا  خــاک،  خشــک  شــیارهای  روی  رودخانــه،  وســط 
هــم قــدم می زدنــد. هیــچ چیــزی از گذشــته آنجــا نبــود.
اگــر  مطمئنــاً  امــا  چیســت.  اینهــا  همــۀ  دلیــل  نمی دانــم 
درک  کــه  انســان هایی  بودیــم،  بهتــری  انســان های  مــا 
می کردنــد محیــط زندگی شــان بــا چــه فاجعــۀ مرگبــاری 
بی تفــاوت  هیچ چیــز  بــه  نســبت  و  روبه روســت 
در  را  شــهر  خاکســتری  غــول  آن  شــک  بــدون  نبودنــد، 
داشــت.        آب  لبالــب   زاینــده رود  و  بــود  نگرفتــه  خــودش 
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یک دست رخت خواب کامل
محمدرضا زماین

مــا، ســه تــا خانــه پــدری داشــتیم. اولیــش غــار 
تکلیفــش  آدم  و  داشــت  ورودی  یــک  فقــط  کــه  بــود 
بــا دشــمنی کــه از روبــه رو می آمــد معلــوم بــود. دیگــر 
پشــتم  می دهــم  ترجیــح  هنــوز  مــن  ولــی  نیســتیم  آنجــا 
متنفــرم. کافه هــا  وســط  میزهــای  از  و  باشــد  دیــوار 

حتــی  کــه  خرمشــهر  در  بــود  جایــی  یــک  دومیــش 
ــک  ــی موش ــد ول ــرده بودن ــوش ک ــم خام ــش را ه چراغ های
ــرد.  ــادر را ب ــتال م ــای کریس ــش و ظرف ه ــورد به ــد و خ آم
آخــری هــم تهــران اســت. پــدرم تــا حــاال چندبــار خانــه اش را 
عــوض کــرده و آدرس هــا چندســال یکبــار نومــی شــود. خانــه 
پــدری، هیــچ وقــت معلــوم نیســت کــه چیســت و کجاســت؟ 

احتمــاال بــرای هرکســی، یــک شــکلی دارد. شــاید اگــر پــول 
ــودم،  ــرده ب ــر ک ــاران گی ــر ب ــود و زی ــوار دورم نب ــتم دی نداش
خانــه پــدری جایــی بــود کــه ســرد نباشــد و شــوفاژهایش تعمیر 
نخواهــد. اگــر مورچــه بــودم، جایــی کــه بچه هــا داخلــش آب 
نگیرنــد و اگــر گوشــت چرخ کرده بــودم، خانه پــدری فریزری 
بــود کــه درســت کار مــی کنــد و کاش همــه، نفــری یکــی از 
ایــن خانه هــا داشــتند کــه اگــر خواســتند داخلــش قایــم شــوند 
یــا ادای آدم هــای اجتماعــی را درآورنــد یــا کار مهمــی نکننــد. 
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استند بای خاطرات
آیت دولتشایه

خانــه درخــت انجیــر حیــاط اســت، پــس زمینــۀ 
ــر انبــوه برگ هــای  دســکتاپ. ســایه تاریــک حیــاط اســت زی
درخــت وقتــی کلیــد مــی انــدازی. خانــه ســاق هــای پدر اســت 
از الی دِر نیمــه بــاز پذیرایــی. خانــه مــادر اســت تــوی چــرت 
نیمــروزی و ســماوری کــه می جوشــد، چــه کســی باشــد چــه 
نباشــد... خانــه تاریــک روشــِن حزن دوری و شــعف بازگشــت 
دوبــاره اســت. روی دســتگیرۀ در کلیــک مــی کنــی، نشــانگر 
تــکان میخــورد، وینــدوز بــاال مــی آیــد و مانیتــور روشــن مــی 
ــه!  و ســاق هــای داخــل  ــی  صــاب خون ــو داد مــی زن شــود. ت
پذیرایــی جمــع میشــوند و بــا یــک جســت بلنــد  پدر تــوی قاب 
در ظاهــر مــی شــود! مــادر لبخنــد مــی زنــد و بلنــد مــی شــود. 
خانــه بــوی پــدر اســت وقتــی محکــم صورتــش را بــه صورتــت 
میچســباند و محکــم ماچــت مــی کنــد... و مــادر کــه از گردنت 
آویزانمــی شــود و َخمــات مــی کنــد کــه ببوســدت. خانــه بــوی 
ــه گــوی  ــار گذاشــته شــده. خان ــح ب ــی اســت کــه از صب غذای
ــده!  ــن مان ــت و ام ــز در آن ثاب ــه چی ــه هم ــت ک ــه ای اس شیش
بعــد تــو کــودک پــراز شــیطنت بـَـَرش مــی داری، تکانــش مــی 
ــه باریــدن روی  ــد ب ــه هــای بــرف شــروع مــی کنن دهــی و دان
ــه  ــا صبوران ــا کیســۀ هدای ســر بابانوئلــی کــه ســه دهــه اســت ب
روی ســکوی جلــوی کلبــۀ چوبــی نشســته. خانــه هــاردی 
کامــل اســت وقتــی تــو در جایــی دیگــر زندگــی چندپــاره ات 
را پارتیشــن بنــدی مــی کنــی. خانــه اســتندبای خاطــرات اســت.
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عطر شب بوهای خانه پدری
کاظم واعظ زاده

بازمی گــردم بــه تــو. مثــل پرنــده ای کــه بعــد از 
اســتراحتی کوتــاه، بــه پــرواز. مثــل درختــی کــه پــس از عریانــِی 
زمســتان، بــه بهــار. در تــو ریشــه ها دارم. در تــو خاطراتــی 
بی هیــچ  خاطره انــد،  ندارنــد.  تلخــی  و  شــیرینی  کــه  دارم 
هســتند. زنده بــودن  زیبایــی  خاطره هــا  و  شــرط.  و  قیــد 

از  می دهــی  کــوچ  را  انــدوه  کــه  تــو  بــه  می گــردم  بــاز 
مــن  و  کلماتــم.  بــه  می خوانــی  فــرا   را  شــادی  و  مــن، 
بهتــر  تمــام کوچه هــای جهــان  از  را  تــو  راه کوچــه  کــه 
ــو می کشــانم.  ــه ســوی ت می شناســم، کفش هــای خســته ام را ب
داری. آغــوش  در  را  کودکــی ام  و  آنجایــی  هنــوز  تــو 

در  را  خــودت  بــوی  هنــوز  کــه  پــدری،  خانــه  ای 
هنــوز  وســواس  بــا  چــه   کــرده ای،  حفــظ  شــهر  حافظــه 
کــه  وقــت  هــر  تــا  می کنــی،  مراقبــت  را  کودکــی ام 
بیــاورم... پنــاه  تــو  بــه  شــوم،  کودکــی ام  دلتنــگ 

راســتی آن گلــدان یــاس گوشــه حیــاط، بارهــا در خواب هایــم 
گل داده اســت. همــان گلــدان کــه در تمــام این ســال ها، 
مثــل همهــه آدم هــا عــوض نشــده و هنــوز گلــدان اســت. 
ــی  ــا دلتنگ ــک دنی ــه و ی ــا گرفت ــم از دنی ــه دل ــا ک ــن روزه ای
دارم، تــورا بهانــه کــرده ام و بــرای تــو می نویســم. ای کاش 
قفــل  در  را  کلیــد  برگشــت،  عقــب  بــه  کمــی  می شــد 
ــاز کــرد و در عطــر شــب بوها غــرق شــد. ــد و در  را ب چرخان

آه خانــه پــدری کــه  در عطــر شــب بوها  مــوج می زنــی، کجــا 
ــته؟ ــده گذش ــای گم ش ــردن روزه ــدا ک ــرای پی ــر، ب ــو بهت از ت



38دوماهنامه ادبی . شماره چهارم  

خاطرات تکه پاره کودیک
سید نادرموسوی 
چنــد هفتــه دیگــر بــر می گــردم بــه خانــه پــدری ام، 
ــی کــه ۳۵  ــان شــهر مزارشــریف. جای ــی چوپ ــه روســتای عل ب
ســال پیــش تــرک کــرده بــودم. وقتــی از خانــه پــدری بیــرون 
آمــدم مــادرکان و پدرکانــم هنــوز زنــده بودنــد. هنــوز 
چنــد خانــواده در روســتایمان مانــده بودنــد. یــادم هســت 
ــود و  ــده ب ــهر آم ــه از ش ــدم ک ــی ش ــی م ــوار اتوبوس ــی س وقت
ــه و  ــار کوچ ــن ب ــرای آخری ــتم ب ــت، برگش ــل می رف ــه کاب ب
بــاغ و روســتایمان را نــگاه کــردم. روزهــای پیشــتر هــم بســیار 
ــله هایم را  ــا و توش ــه بوجول ه ــی ک ــودم. زمان ــرده ب ــه ک گری
کــه در کیســه ای پارچــه ای بــود نــگاه کــرده و گذاشــتم روی 
ــادگاری دوســتان و هــم  ــه. بیشترشــان ی ــی خان طاقچــه کاهگل
بــازی هایــم بــود کــه پیشــتر از مــن کــوچ کــرده بودنــد. 
 چندســال بــود کــه شــهر و روســتایمان ناامــن شــده بــود. 
ــی  ــا و گاه ــی ه ــی دولت ــد، گاه ــوروی ها می آمدن ــی ش گاه
هــم مجاهدینــی کــه کارشــان بیشــتر زورگیــری از مــردم 
از تــرس خانه های شــان را  بیشــتر روســتاییان  بــود.  روســتا 
ــه  ــیطنت کودکان ــه از روی ش ــی ک ــد. گاه ــرده بودن ــرک ک ت
ــه  ــردن ب ــگاه ک ــم از ن ــاال می رفت ــا ب ــای آن خانه ه از دیواره
کــه  بــودم  شــنیده  می کــردم.  وحشــت  خالــی  اتاق هــای 
وقتــی خانــه ای خالیمــی شــود جن هــا بــه آنجــا می آینــد. 
و  جمعه خــان  همبازی هایــم  روزگاری  کــه  خانه هایــی 
حبیــب اهلل و اســد و شــفیقه و ... آنجــا زندگــی می کردنــد. 
ــان  ــه بزرگم ــن خان ــدن م ــا آم ــراری داد. ب ــه را ف ــگ هم جن
ــا  ــی شــد و تنه ــی خال ــد خال ــه می مان ــک قلع ــه ی کــه بیشــتر ب
مــادرکان بیمــار و پــدرکان پیــرم ماندنــد. پدرکانــم همیشــه 
ــه و زمیــن  می گفــت هیچوقــت از اینجــا نمــی روم. اینجــا خان
مــن اســت. مــن ِگل  دیوارهــای ایــن خانــه را بــا دســتان خــودم 
آورده ام. اگــر قــرار اســت بمیــرم خــوش دارم همینجــا بمیــرم 
ــچ  ــدری دیگــر هی ــه پ ــرون شــدنم از خان ــا بی ــت. ب ــه در غرب ن
خانــه ای بــرای مــا خانــه ی پــدری نشــد. در هــر خانــه و محلــه 
و شــهری، بخشــی از خاطــرات کودکــی و جوانــی ام جــا مانــد. 
در کوچــه پــس کوچه هــای گلشــهر  مشــهد، در شــهرک 
شــغوی بندرعبــاس، در کــرج و بخشــی دیگــر در تهــران. خانــه 
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پــدری نگهبــان و گنجینــه ی خاطــرات کودکــی و نوجوانی  آدم 
اســت و بــا بیــرون شــدن از آن کودکی هــا و خاطــرات آدم هــم 
تکــه پارهمــی شــود و جــا مــی مانــد. دیگــر هیچــگاه پدرکانــم 
ــم از  ــم از آن بیمــاری اش و شــاید ه ــم ه ــدم و مادرکان را ندی
ــی  ــر برم ــد روز دیگ ــرد. چن ــه اش دق ک ــن ده دوازده نواس رفت
ــان  ــان وارث ــون می ــه اکن ــدری ام ک ــه پ ــتا و خان ــه روس ــردم ب گ
اش تکــه پــاره شــده اســت ماننــد خاطــرات کودکــی مــن.

درد بودن در خانه پدری
بهروز شادلو )نویسنده افغانستان(

ــا حتــی  ــه دلیــل تحصیــل در شــهر ی ــرای مــا کــه ب ب
ــه  ــم ب ــک دوره ه ــه ی ــرها ک ــژه پس ــه وی ــر و ب ــوری دیگ کش
دلیــل خدمــت ســربازی برهــه ای را دور از خانــه پــدری ســپری 
ــی دیگــر  ــگ و نمای ــدری رن ــه پ ــد، نقــش و نمــاد خان می کنن
دارد. خانــه پــدری محلــی بــرای درک و بــه عینــه دیــدن توامان 
ــتبداد و  ــدری اس ــه پ ــت. خان ــض اس ــم متناق ــیاری از مفاهی بس
عاطفــه را همــراه بــا هــم دارد. در خانــه پــدری بــودن دردنــاک 
ــه  ــت. خان ــاک اس ــم دردن ــدری ه ــه پ ــت و دوری از خان اس
پــدری وطــن اســت. وقتــی در آن هســتی دوســت داری زودتــر 
بــروی و وقتــی فرصتــی فراهممــی شــود و مــی روی دلــت پــر 
ــا  ــم، ام ــا را نمی دان ــر برگــردی. امروزی ه می کشــد کــه زودت
بــرای نســل مــا این طــور نبــود کــه خانــه پــدری محــل و محمــل 
نــاز باشــد. خانــه پــدری بــرای مــا جایــی بــود کــه بایــد کار و 
تــاش و جدیــت زندگــی را از درون آن می آموختیــم. ســیلی  
از پــدر اگــر می خوردیــم یــا نمی خوردیــم بــه کنــار، امــا 
ســیلی های روزگار را اولیــن بــار در خانــه پــدری می خوردیــم. 
ــه  ــود ک ــی ب ــر تناقض های ــودن از دیگ ــکیبا ب ــردن و ش ــج ب رن
در خانــه پــدری آموختیــم. خانــه پــدری بــه رغــم تمــام 
ــم  ــی ه ــان جای ــا هم ــاری در آن ام ــای ج ــختی ها و تلخی ه س
ــود کــه در اوج خســتگی و آزردگــی از همــه کــس و همــه  ب
جــا بــه ســوی آن پــر بگیریــم. و البتــه از همــه مهم تــر آن 
ــادر اســت. ــه م ــام آن خان ــه رغــم ن ــدری ب ــه پ اســت کــه خان
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بازگشت موجد ساختن است
مهدی افروزمنش

ــت  ــن روای ــه رفت ــه ای ک ــت در زمان ــن از بازگش گفت
اصلــی جامعــه بــه نظــر می رســد گزافــه ای بیــش بــه نظــر 
ــدن  ــتن و بری ــن، گذش ــدن، رفت ــه کن ــه ای ک ــد. در زمان نمی آی
واژه هــای محــوری زبــان و ایــده جمعــی اســت بازگشــتن رویــای 
ــی کــه از  ــه از ســر کــم عقل خــام بی پشــتوانه ایســت کــه اگــر ن
ــده بازگشــت  ــرای مــن ای ــا ب ــی دردی قلمدادمــی شــود. ام ســر ب
در مقــام کنــش انســانی حتــی در ایــن زمانــه دارای ارزش اســت. 
ــرش  ــای پذی ــه معن ــن ب ــت و رفت ــاختن اس ــد س ــت موج بازگش
ــان  ــا جهــان و زم ــه اســت ب شکســت. بازگشــتن برخــورد فاعان
و در ایــن میــان خانــه در برگیرنــده معنــای اصیــل آن. از بــه 
ــگ  ــاعه فرهن ــل اش ــه دلی ــدری ب ــه پ ــاح خان ــردن اصط کار ب
ــای  ــه در معن ــه، چ ــه خان ــم ک ــا می کن ــان اب ــاالری در زب مردس
ــر دو  ــور ه ــی حض ــاخته محتوای ــر برس ــه کوچک ت ــن و چ وط
اســت. مــن ایــن بازگشــت را بازگشــت بــزرگ می دانــم. چیــزی 
ــرد. ــه می گی ــان مای ــش و ایم ــته، خاطرات ــه از گذش ــازنده ک س

طعم خوب بازگشت
اد هادی حسیین نرژ

بــه بــار عاطفــی کلمه هــا فکــر می کنــم؛ بــه  بازگشــت  
کــه طعــم خوبــی دارد و ناخــودآگاه روی لب هایــم خنــده 
می نشــاند. بازگشــتن بــه اصــل و اســاس خــود، آن هــم در 
وانفســای زندگــِی این زمانــی، قطعــا اتفــاق خوبــی اســت. اصــًا 
فعــل برگشــتن، زمانــی یــا جایــی را بــرای آدم تداعــی مــی کنــد 
ــه آن تعلــق دارد. دیگــر  بازگشــت  ــوده و ب کــه پیش تــر در آن ب
ــدر در  ــه و پ ــودش را دارد! خان ــای خ ــه ج ــدری  ک ــه پ ــه خان ب
امتــداد بازگشــت... جمــع خوبی هاســت. اصــا اتفاقــی رویایی تــر 
ــن  ــب ای ــه ترکی ــدم ب ــن ممکــن اســت؟ چشــم هایم را می بن از ای
ــه  ــدری ام... ب ــک پ ــهر کوچ ــه ورودی ش ــم؛ ب ــر می کن ــه فک س
کوچه هــا و مغازه هــا کــه بیشــتر تعطیل انــد... بــه پیرمردهــا و 
ــاب  ــینه ی آفت ــی؛ س ــای کاهگل ــار دیواره ــه کن ــی ک پیرزن های
نشســته اند تــا استخوان هاشــان گــرم شــود... و بــه خانــه ای کهمــی 
شــود درش را بــاز کــرد، عطــر تنهایــی اش را بوئیــد، روی فــرش 
دســتباف و پاخــورده اش طاق بــاز خوابیــد، بــه ســقف خیــره شــد 
و از تحقــق یــک رویــا لــذت بــرد:  بازگشــت بــه خانــه  پــدری ... 
بــا لبخنــدی کــه ناخــودآگاه کــش می آیــد روی صورتــم.
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خانه پدری آدم های دیگر
مرتیض برزگر

تصویــر  آن  یعنــی  نداشــتیم.  پــدری  خانــه  مــا 
حیاطــش  پاییــز،  کــه  ویایــی  بــزرگ  خانه هــای  زیبــای 
پــر از برگ هــای زرد و نارنجــی اســت؛ و تابســتان، تخــت 
ــای  ــر از ماهی ه ــه پ ــد ک ــوض می گذارن ــار ح ــی کن کوچک
تــوی  هندوانــه ای  گوشــه اش،  و  اســت  نارنجــی  و  ســرخ 
تــا ظــل  آب طهارتمــی شــود و بچه هــا منتظــر اجازه انــد 
آِب  تــوی  بپرنــد  و  بکننــد  را  نشده،لباس هاشــان  آفتــاب 
ــا  ــوی فیلم ه ــا را ت ــن خانه ه ــرداد. ای ــه م ــورده ی نیم آفتاب خ
دیــده ایــم بارهــا، امــا خانــه پــدری مــا، زیرزمینــی بــود نمــور، 
ــا دیوارهــای تــرک دار و ریختــه؛ و نورگیــر کوچکــی کنــار  ب
مهمان هــاش،  و  صاحب خانــه  صــدای  کــه  داشــت  هــال 
همیشــه از آن بــاال می ریخــت پاییــن و گاهــی عطــر غذاهاشــان 
ــی  ــو عمان ــه، لیم ــت پخت ــوی گوش ــود از ب ــر ب ــه پ ــد ک می آم
تــازه و برنــج زعفرانــی. مــا، از آن نورگیــر، گــوش می دادیــم 
ــه کــف  ــد و قاشق هاشــان ب ــا کــه می خندیدن ــه صــدای آن ه ب
ــه  ــتپخت زن صاحبخان ــورد و از دس ــی می خ ــقاب های چین بش
ــون  ــوی تلویزی ــم جل ــد، می خزیدی ــد.  و بع ــف می کردن تعری
ــرد  ــن می ک ــاال پایی ــا را ب ــا کانال ه ــچ، باب ــک این ــت و ی بیس
در جســتجوی برنامــه دندان گیــری، کــه هیــچ وقــت پیــدا 
ــوی  ــت ت ــرد و می رف ــوش می ک ــون را خام ــد و تلویزی نمی ش
اتــاق و لحــاف را می کشــید روی ســرش.  و اگــر ســرحال بــود، 
ــه در  ــو را از الی بقچ ــی، ویدی ــای طوالن ــای خوابیدن ه ــه ج ب
مــی آورد و بــرای بــار صدهــزارم، فیلــم آرنولــد را می گذاشــت 
یــا راکــی، یــا جزیــره آدم خوارهــا و حواســش بــود کــه کجاهــا 
ــن  ــرای همی ــو. و ب ــید جل ــم می کش ــم و روی فیل ــد ببینی را نبای
ــود در آن ســال ها.  و  ــود کــه تمــام فیلم هــا، خــط برداشــته ب ب
ــن  ــه ای ــم، ب ــه می نویس ــاره آن خان ــزی درب ــه دارم چی ــاال ک ح
فکــر می کنــم کــه انــگار کنتــرل زندگی مــان هــم دســت 
ــی  ــو. جاهای ــب زده جل ــش را مرت ــک جاهایی ــوده، ی ــی ب کس
ــه گذشــته.   کــه هیــچ یــاد آدم نمی آیــد چطــور بــوده و چگون
مثــل آن خانــه، کــه آدرســش را خــوب بــه خاطــر نمــی آورم. 
ــازه ای، و  ــتاجر ت ــه مس ــیده ب ــا، رس ــرگ باب ــد م ــد بع ــا الب ام
حــاال خانــه پــدری آدم هــای دیگــر اســت. خانــه ای کــه 
نورگیــرش، طعــم و صــدا بــه ســفره ی نــداری آن هــا می پاشــد.
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تجربه فراگیر ادبیات
زهرا عبدی

هــر کــس بــه شــکلی شــبیه سرزمینشــمی شــود؛ یکی 
بــا کویــری در دلــش، تنهایــی لوتمــی شــود و یکــی با گیســوان 
پریشــانش؛ ویرانــِی جنــگل گلســتان و یکــی بــا بال هــای 
نداشــته اش؛ جــای خالــِی فامینگوهــای صورتــِی دریاچــه  
ــس  ــر ک ــد.  ه ــال می زن ــال ب ــش ب ــه را در دل ــن ارومی غمگی
بــه شــکلی شــبیه سرزمینشــمی شــود؛ یکــی اهوازمــی شــود بــا 
صورتــی کــه غبــار فراموشــی از یــاد بــرده اش و دیگری در ســر 
ــزد.   ــه ای در خــود فرومی ری ــه شــکِل ســقف خان پــل ذهــاب ب
یکــی بــه شــکل باکــری از ارومیــه شــبیه خوزستانشــمی شــود و 
یکــی در شــمال حســرت عهدنامه ایمــی شــود در تاریخــی کــه 
بــاد بــرده اش.  امــا آن کــه در ادبیــات زندگی می کند و ســاکن 
کلمــه اســت، آن کــه ســرزمینش کلمــه بــه کلمــه او را زندگــی 
ــرزمین های  ــام س ــبیه تم ــرزمینش ش ــد س ــد، او می دان ــی کن م
ــرزاده  عشــقی و همانقــدر  ــدر کــه می دیگــر اســت و او همان ق
ــارا  ــور خ ــت،  ویکت ــرافیل اس ــان صوراس ــه میرزاجهانگیرخ ک
هــم هســت.، و ایــن معجــزت ادبیــات اســت کــه ســاکن 
ــر بشــری را کشــف مــی کنــد  ــه ی فراگی کلمــات، یــک تجرب
ــوِی ســرزمینش می نویســد.  ــه لهجــه وطعــِم  و ب و بعــد آن را ب
ایــن معجــزت ادبیــات اســت کــه جهــان، همــه وطنتمــی شــود، 
بشــری  مشــترک  کهن الگــوی  داســتان ها  می دانــی  چــون 
هســتند کــه در تــو دارنــد سفرشــان را ادامــه می دهنــد.  بــرای 
ــهر و او  ــز و بوش ــران و تبری ــی ته ــو می نویس ــت ت ــن اس همی
می خوانــد ماچوپیچــو و کازابانــکا و لیمــا.  یوســا می نویســد:  
ــا داد؟  و  ــه فن ــرو خــود را ب ــا در کــدام لحظــه پ ــا، دقیق زاوالیت
تــو جــای پــرو، اســم کشــورت را، می خوانــی. در خانــه 
ــوی. ــدری وارد می ش ــه ی پ ــه خان ــی و وب ــاز می کن ــا را ب یوس
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خانه پدری نگذاشت مسافر برود
سیدمهدی موسوی تبار

چشــم هایش را بســت. ســرش را آرام روی صندلــی 
ــرد. ــن ک ــته روش ــمان بس ــا چش ــین را ب ــت. ماش ــین گذاش ماش

از ضبــط ماشــین صــدای نواختــن تــار می آمــد. دســتانش 
ــادرش را  ــتان م ــوی دس ــوز ب ــت؛ هن ــی اش گذاش را روی بین
ــود.  ــرده ب ــی ک ــادر خداحافظ ــا م ــل ب ــه قب ــد دقیق ــی داد. چن م
ــرد و  ــرک می ک ــود را ت ــا ب ــی اش آنج ــه از کودک ــه ای ک خان
ــه  ــه ب ــد ک ــالی می ش ــرود. دو س ــه ب ــرای همیش ــت ب می خواس
رفتــن فکــر کــرده بــود و در نهایــت تصمیمــش را گرفتــه بــود. 

*
بعــد از فــوت پــدرش، او کنــار مــادر و خواهــرش مانــده 
بــود و بعــد از عروســی خواهــرش تنهاتــر شــده بودنــد در 
شــوخی  مــی زد،  حــرف  مــادرش  بــا  قدیمی شــان.  خانــه 
می کــرد، قصــه می شــنید و بــا هــم غــذا می خوردنــد. امــا 
هیچوقــت نتوانســته بــود مــادرش را لمــس کنــد و او را در 
ــرد  ــی می ک ــادرش زندگ ــال م ــا خی ــال ها ب ــرد. س ــوش بگی آغ
ــردازی  ــت خیال پ ــی توانس ــر نم ــه دیگ ــود ک ــی ب ــاال مدت و ح
کنــد. مــادرش در کودکــی از دنیــا رفتــه بــود و او مانــده 
و  شــیرین  خاطــرات  پــدری اش.  خانــه  و  پــدرش  و  بــود 
گرفتــه  را  تصمیمــش  امــا  خانــه.  ایــن  از  داشــت  تلخــی 
ــرد. ــن ک ــزم رفت ــت و ع ــرات را بس ــن خاط ــاب ای ــود و کت ب

*
چشــمانش را بــاز کــرد. صــدای تــار در دســتگاه ابوعطــاء 
نواختــه می شــد و بلنــد و بلندتــر می شــد. ماشــین خامــوش 
کــرد.  بــاز  را  خانــه  یــک  قدیمــی  درب  کلیــدی  و  شــد 
ــرود. ــافر ب ــت مس ــه نگذاش ــت ک ــه ای داش ــدری جاذب ــه پ خان
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دلتنگ خانه پدری
نود رشادا کابانزی

دلتنگ خانه پدری ام
محل تولدم

سرزمین پدرانم
گهواره کودکی ام

دلم برای کوه مغرورش تنگ است
کوهی که در گوشه ای از این سرزمین پا برجاست

دلم برای جنب و جوش اقیانوس اش تنگ است
دلتنگ دریای سبزش هستم

که زیر اشعه های خورشید می درخشد.
و ماسه هاس سفید ساحلش

و افق گسترده بی پایانش
دلم برای زمینش تنگ است

آنجایی که می دویدم و می پریدم
جایی که نسیم مایمش در روزهای گرم تابستانی اش

 موهایم را نوازش می داد
دلم برای صدای وزش باد تنگ است

آنگاه که طوفان به ساحلش نزدیک می شود
چقدر دلم برای این چیزها تنگ می شود
کاش می توانستم به این سرزمین برگردم

مترجم: حمیدرضا نجفی
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خاطرات خانه پدری
ساهی دریمز

ترجمه :حمید رضا نجفی

تو واقعا  آن جایی نیستی که 
من اولین نفس هایم را کشیدم

و اولین بار گریه کردم و خندیدم
اما هم چنان مرا در مسیری قرار دادی 

که دیگران به ندرت می توانستند

همه آن چه را می توانم احساس کنم به من آموختی
اولین قطرات باران

اولین حس درد
تو اولین چیزهای زندگیم را به خاطرم می آوری.

و من می توانم با آن ها کنار بیایم

و آنگاه که زیر این زندگی غم انگیز مدفون شدم 
خاطرات کهنه اما تازه تو مرا زنده می کند

من گذشته ها را می کاوم تا رویاهایم را بارور سازم
آنگاه که خودم را در دنیای واقعی گم می کنم

تنها تو می توانی مرا آن گونه که هستم بیابی

طلوع آفتاب از بام تو به من شجاعت می بخشد
نگاه شرمگین تو به چشمانم آرامش می دهد

شالیکاری های بی پایانت به  قلبم وسعت می بخشد
دوست دارم آن روزها برگردد

دوست دارم تو را دوباره و دوباره ببینم

می دانم که هر دو تغییر کرده ایم
و این ناشی از طبیعت زمان است

اما من همچنان آرامشم را در تو می یابم
شاید در برابر دنیا ذره ای کوچک باشی

اما برای من بزرگترین چیزی هستی که دلتنگش می شوم.
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 او می خواست من بهتری�ن باشم
الف. رهبر

قــرار بــود امشــب وســیله هایــم را جمــع کنــم. لبــاس 
هایــم را دانــه دانــه تــا مــی کــردم. همــه کتــاب هایــم را جمــع 
ــت.یک  ــرق داش ــط ف ــن وس ــزی ای ــک چی ــردم. ی ــور ک و ج
قــاب عکــس! یــک قــاب عکــس از ســرزمین تنومنــد پــدری.

.. ایــن اولیــن بار بــود که برای برگشــت به خانه و ســپری کردن 
فرجــه امتحانات،کســی در ترمینــال منتظــرم نبود. حجم ســنگین 
نبــودن پــدر را بایــد در یــک قــاب بــا خــود بــه خانــه مــی بــردم.

از یــک ســاعت قبــل از رســیدنم در ترمینــال منتظــر مــی 
ــرده  ــز ک ــای تهران-تبری ــده ه ــه رانن ــه هم ــم راب ــد. سفارش مان
بــود. وقتــی از پلــه هــای اتوبــوس پیــاده شــدم و چمــدان 
ســنگین ســکوت و بــی کســی خــود را کشــان کشــان از 
ــت  ــه ای از پش ــدای مردان ــردم ص ــن میب ــرو پایی ــای مت ــه ه پل
ســر صــدا زد دختــرم بــذار کمکــت کنــم. کلمــه اول را 
نگفتــه بــود کــه بغضــم ترکیــد و نتوانســتم جــواب دهــم.

 بــه ایــن فکــر مــی کــردم کــه حــاال چطــور بــا اشــک 
هایــی کــه امانــم را بریــده بــود، بــا پرچــم هــای ســیاهی 
کــه در خانــه نصــب شــده بــود، بــا تســلیت همســایه هــا 
کــه هربــار نبودنــش را یــادآوری مــی کــرد و بــا کوچــه 
روبــرو  بــود  نشــنیده  را  هرگــز خرخــر چمدانــم  کــه  ای 
ــی  ــود. او م ــن ب ــم روش ــد در دل ــه امی ــک بارق ــط ی ــوم. فق ش
ــم  ــد امتحانات ــس بای ــم. پ ــودم باش ــن خ ــن بهتری ــت م خواس
ــم! ــوب بده ــدا را خ ــات خ ــد امتحان ــی دادم. بای ــوب م را خ
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برکف کوچه خانه پدری
صادق رحماین

بر رس بام َجرَجر باران
ی برکِف کوچه خانه ی پدر

مادرم خواب، مادرم در خاک

ــاران مــی گرفــت  ــگام کــه ب پشــت پنجــره تاریکــی ســت. هن
ــو ســکوت  ــد. ت ــه  مــی کردن ــو را گری پنجــره هــا خاطــرات ت
ــد  ــی آم ــه م ــاد ک ــی زد. ب ــرف م ــج ح ــت نارن ــودی و درخ ب
ــا را دوســت  ــوی نعن ــو ب ــاک مــی کرد.ت ــو را پ اشــک هــای ت
داشــتی و بــوی لیمــو را بــا خــود بــه مســافرت مــی بــری. 
ــه  ــادران همیش ــا م ــود، ام ــادرم ب ــِه دســتهای م ــو ادام ــوی لیم ب
پســرانی را در خــود بــزرگ مــی کننــد کــه پیــش از زادن 
ــون  ــت. اکن ــوده س ــن ب ــه همی ــد. همیش ــی زنن ــد م ــه او لگ ب
ــره  ــر پنج ــارد ب ــی ب ــاران م ــت و ب ــره ای نیس ــتی. پنج ــو نیس ت
ای کــه خــاک شــده اســت. خــاک امــا بــوی نعنــا مــی دهــد.

علی السطیحة ، ایقاع المطر
ل األب.  علی کف الزقاق مزن

ى. أمي غارقة في النوم، أمي تحت اثر

ــاء هطــول األمطــار،  خلــف النافــذۀ، ثمــۀ الظــام الدامــس، أثن
ــق  ــت المطب ــِتِ الصم ــِک، کن ــي ذکریات ــذ تبک ــت النواف کان
ــک  ــح دموع ــح تمس ــم، والری ــج تتکل ــجرۀ النارن ــت ش وکان
ــن رائحــۀ  ــاع وتصحبی ــن رائحــۀ النعن ــن تهــب، کنــت تحبی حی
اللیمــون فــي أســفارک، رائحــۀ اللیمــون هــي اســتمرار لذراعــي 
ــن  ــي بطونه ــن ف ــن أوالدا یرکلونه ــات یربی ــن األمه األم ، لک
قبــل الــوالدۀ، هکــذا کان دائمــا. غائبــۀ أنــت واألمطــار تهطــل 
علــی نافــذۀ صــارت ترابــا، لکــن التــراب یفــوح برائحــۀ النعناع .
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1
استخوانی 

از استخوانی دیگر می پرسد
چه وقت می رسد

وقت پوسیدِن ما؟ 
استخواِن دیگر

به یاد نمی آَوَرد زیسنت را
و درک نمی کند 

پوسیدن 
خیالی واهی ست

که می آید     می رود     
محومی شود.

۲
نامم را بدان

وقتی که استخوان هایم را 
پیدا می کنند

نگذار گمنام بماند
تنهایی.

 نگذار گمنام بماند تنهایی

 یازده شعر از کاظم واعظ زاده 
مجموعه شعر   | وقت کیش
انتشارات نگاه

۳
دانه ریختم برای پرنده ها

از پنجره
به اتاق آمدند...

خانه را عوض کرده ایم
پرنده ها اما

از من نرفته اند.

۴
از بوسه

تنها رّدی مانده است
رفته اند لب ها...

و باد
تنها برای دور کردن می وزد

ما اما
ی را پیش از آن که باز

 آغاز کرده باشیم
خودمان را باخته ایم.

۵
به خانه برگشتیم

بــه خــواب رفتیــم در ســکوت 
اتــاق

حنجره هامان هنوز
خ در خیابانی رس
فریاد می زنند...

6
زخم بسیار دیده ام

زخم هایی که به مرگ 
نزدیکم کرده اند

زندگی اما
بازگشته  است 

مثل قاتلی که بازمی گردد
به صحنه جرم.
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۷
پرده کنار رفته 

د از تاریکی
َ
اتاق را  می رهان
پنجره باز اما...

همیشه پنجره باز
تــازه  هــوای  بلعیــدن  بــرای 

نیســت
گاه می تواند

بــرای بــرون رانــدن عطــِر زنــی 
شد با

راه  از  تــو  آن کــه  از  پیــش 
باشــی. رســیده 

8
در هر جنگ

کسانی هستند
اصابــت  از  پیــش  کــه  

له هــا گلو
ُمرده اند

آن ها
نتوانسته اند

تصویر کسانی را 
که دوست داشته اند

با خود بیاوردند.

9
با تو در هیچ خاطره ای

هم آغوش نبوده ام

زخمی دهان بازکرده
که می بلعد

خاطرات دیگرم را.

10
می آیند و می روند

کسانی که فتح می کنند
ه هایت را

ّ
قل

بعد تو می مانی
زنــگ زده  قوطی هــای  بــا 

و کنــر
که بکارت دامنه ات را

آشفته اند...

لی برتو
ُ
آیا گ

در میان انبوه فلزات
می تواند بروید؟

11
کنــار  را  چشــم هامان  بیــا 

یــم ر ا بگذ
لب هامان را کنار بگذاریم

دست هامان را کنار
بی هیچ واسطه ای

خوشــحال  هــم  آغــوِش  در 
شــیم با

در آغوِش هم
گریه کنیم.
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شــاعر،  ارگــون  ارســین 
تــرک  مترجــم  و  نویســنده 
متولــد ۱۹۵7 شــهر آدپــازاری 
ــت . او  ــه اس ــمال ترکی در ش
التهابــات  در  و  جوانــی  در 
ترکیــه   ۸۰ دهــه  سیاســی 
زندانــی و بــه حبــس بلنــد 
مــدت محکــوم می شــود. بعد 
زنــدان  دوران  از گذرانــدن 
ــا  ــعرش ب ــه ش ــن مجموع اولی
ــعر را  ــت ش ــک مش ــوان ی عن
منتشــر مــی کنــد. چندیــن 
اثــر او در ســوئد منتشــر شــده 
شــعرهایش  از  تعــدادی  و 
ــا  ــده ه ــی خوانن ــط بعض توس
ــر  ــعر زی ــد. ش ــده ان ــه ش تران
اســت  شــعرهایی  جملــه  از 
ــا  ــد کای ــدای احم ــا ص ــه ب ک
خواننــده موســیقی اعتراضــی 
ترکیــه جاودانــه شــده اســت.

ما آن دوده ی 
مغشوش نبودیم 

که از شعله ی لرزان شمعی 

رها شده بود
و یا مهی تیره که در آن 

چشم چشم را نمی دید 
محبوبم! 

مرا با علم و فلسفه دریاب! 
و با تاریخ قضاوتم کن!

مرگ برایم شهد نبود
اعدام حلقه ی گل نبود 

بر گردنم
شب ها بسیار تاریکند

بیا، معشوقه ی رویاهایم، بیا! و 
مهتاب را در کامم بریز!

آه... من زندانی حسرت هایم
و حسرت ها زندانی در من
سیبیل هایم بلند نمی شوند

سیبیل گذاشتن
 ممنوع است برایم

 زندان  برای من،  ساکت شو  
برای من، 

گره دستمال بر گردنم
جای معشوقه، اعدام را در 

آغوش خواهم گرفت... 
در آغوش گرفته و 

خواهم خوابید...
و سپس صبورانه منتظر 

خواهم ماند. 
ابرها را از صورتم کنار 

خواهید زد
و قاضی بی گناهی هایم را 

محاکمه خواهید کرد
و برایم به ارمغان 

خواهید آورد 
آن فردای زیبا را.

آن زمان مرگ را به رسمیت 
نخواهد شناخت عشقم!

ناخن هایم را بر پشت خاک 
فرو کرده و خواهم ایستاد

در چشم هایم خورشید 
و در خاکم گل بکارید... 

گل ها بکارید

احساس ها، داستان ها و 
هر لحظه همچون رمانی 

برایم ممنوع است
تنهایم در سلول

لباس از تن بکن، 
آماده شو برایم، 

ای معشوقه ی رویاهایم!

یخ قضاوتم کن!  با تار

ارسین ارگون
 | ترجمه :آیدی�ن آراز
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لحظاتی بعد برای حلق آویز 
کردنم خواهند برد

لحظاتی بعد مرا از شاخه ام 
جدا کرده و خواهند کشت 

بدرود، هر آنچه که 
دوستشان داشتم!

بدرود چهار فصل، هفت 
قاره، آسمان آبی!

بدرود همه ی طبیعت!
بدرود همه ی عاشق ها!
کودکان، دانشجوها، 

دختران جوان!
بدرود ای فضای بی انتها، 

سیاره ها، ستاره ها! 
بدرود سمفونی ها، آوازهای 

رقص، عاشقانه ها و شعرها!
و شهرهایی که پژواک 
اعامیه ها و صداهایمان 

بودند!
و خاک کوهستان هایی که 

روی آن راه رفتیم!
بدرود نهرهایی که پابرهنه از 

آنها گذشتیم...

بدرود همه ی طعم ها، 

سوپ داغم، چای و سیگارم!
بدرود نوبت هواخوری ام، 

نوبت حمام ام و نوبت 
غل و زنجیر شدنم!

و بدرود دوستان محبوبم!
که اورکت و ژاکت و 

دستکش ها و کفش هایم
قلم و ساعت و غوغایم را 
برایتان به یادگار گذاشتم 

بدورد، بدرود!
دوستم، عشقم، 
در جان من بَِدم!

 چشم هایم با خواب بیگانه اند 
و خاطره ها به صف شده اند

آه مادر! بیا و شیرم بده 
بدورد انسان هایی که 

خاطراتم را 
برایشان جا گذاشتم!
انسان هایی که برای 
سعادتشان جنگیدم!

هفت قاره، چهار دریا، هفت 
اقلیم و ۶7 شهر

مدرسه ها، محله ها، پل ها و 
راه آهن ها

ساحل ها، قایق های 

ماهی گیری، کرجی ها
 کارخانه های ردیف شده بر 

جاده های آسفالت 
کارگران و روستایی ها

بدرود سرزمینم!
بدرود مادرم، پدرم و برادرم!

بدرود معشوق من، 
بدرود دنیا!

بدرود 
همه ی خلق های جهان!

به مکانی بی انتها
و به زمانی بی نهایت می روم 

در عاشقانه تریم لحظاتم
با سرزنده ترین حال می روم

 رفقا بدرود، بدرود

مرا با زندگی ام داوری کن، 
عزیزم!

مرا با قلبم، با خودم! 
با علم مرا دریاب! با فلسفه 

درکم کن، با تاریخ 
و این چنین 

قضاوت کن در موردم...
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Beni tarihle yargıla

 Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir is
 Ve göz gözü görmez bir sis değildik biz
 Beni bilimle anla iki gözüm , felsefeyle anla
 Ve tarihle yargıla

 Bal değildir ölüm bana , idam gül değildir bana
 Geceler çok karanlık , gel düşümdeki sevgilim
 Ay ışığı yedir bana

 Ahh...ben hasrete tutsağım , hasretler tutsak bana
 Bıyığımdan gül sarkmaz , bıyık bırakmak yasak bana
 Mahpus bana, sus bana , yağlık ilmek boynuma
 Sevgili yerine , koynuma idamlar alır, idamlar alır yatarım

 Ve sonra sabırla beklerim , bulutları çekersiniz üstümden
 Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız
 Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana

 Ölüm tanımaz işte o zaman sevgim
 Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına, doğrulurum
 Gözlerimde güneş koşar
 Ve çiçekler ekersiniz, çiçekler ekersiniz toprağıma

 Duygu bana, öykü bana , roman gibi her an bana
 Hücremde yalnızım gel , gel düşümdeki sevgilim
 Soyunup hazırlan bana

 Biraz sonra asmaya götürecekler beni
 Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni
 Hoşçakalın sevdiklerim

 Dört mevsim , yedi kıta , mavi gök , bütün doğa hoşçakalın
 Hoşçakalın sevdalılar
 Çocuklar , üniversiteliler , genç kızlar
 Sonsuz uzay , gezegenler ve yıldızlar , hoşçakalın

 Hoşçakalın senfoniler, oyun havaları
 Sevda türküleri ve şiirler
 Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler
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Dağlarında yürüdüğümüz toprak

 Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler hoşçakalın

 Hoşçakalın ağız tatları , sıcak çorbam , çayım , sigaram
 Havalandırma sıram , banyo sıram, kelepçe sıram
 Parkamı , kazağımı , eldivenlerimi , ayakkabılarımı
 Ve kalemimi , ve saatimi
 Ve kavgamı bıraktığım sevgili dostlar
 Hoşçakalın , hoşçakalın

 Dostum bana , sevdam bana , soluğunu geçir bana
 Uyku tutmuyor gözüm , anılar sıraya girdi
 Gel anne süt içir bana

 Hoşçakalın anılarımı bıraktığım insanlar
 Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar
 Yedi bölge, dört deniz , yedi iklim , altmış yedi şehir

 Okullar , mahalleler , köprüler , tren yolları
 Deniz kıyıları , balıkçı motorları , takalar
 Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar
 Ve işçiler ve köylüler.... hoşçakal ülkem

 Hoşçakal anne , hoşçakal baba , kardeşim
 Hoşçakal sevgilim , hoşçakal dünya
 Hoşçakalın dünyanın bütün halkları

 Sınırlı olmayan mekâna
 Sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben
 En sevda halimle , en yaşayan halimle , gidiyorum dostlarım
 ...Hoşçakalın , hoşçakalın

 Beni yaşamımla sorgula iki gözüm
 Beni yüreğimle , beni özümle
 Bilimle anla beni , felsefeyle anla beni
.Tarihle anla beni , ve öyle yargıla

Ersin Ergün



54دوماهنامه ادبی . شماره چهارم  

دستنوشــته ها  آثــار،  از  پــر  کوچــک  چمدانــی  مــرگ،  از  پیــش  ســال  دو  پــدرم 
گفــت  همیشــگی  شــنگ  و  شــوخ  لحــن  همــان  بــا  و  داد  مــن  بــه  دفترهایــش  و 
بخوانــم. را  آن هــا  مرگــش،  از  پــس  یعنــی  او،  از  پــس  دارد  دوســت  کــه 
بــا شــرمی پیــدا و پنهــان، گفــت:  بگــذار ببینــم، چیــز بــه دردبخــوری در میــان این هــا هســت. 
شــاید پــس از مــن، چیزهایــی را انتخــاب و منتشــر کنــی.در دفتــر کارم میــان کتاب هــا بودیــم.
ــش  ــل آن برای ــه حم ــی ک ــیار خاص ــنگین بس ــار س ــر ب ــد از زی ــه بخواه ــی ک ــد کس ــدرم مانن پ
ــه اطــراف  ــت و ب ــن طــرف و آن طــرف می رف ــی کــه ای ــاک اســت، رهــا شــود، در حال دردن
در  یواشــکی  را  آن  ســپس  بگــذارد.  کجــا  را  چمدانــش  نمی دانســت  می کــرد،  نــگاه 
گوشــه ای کــه جلــب توجــه نمی کــرد، گذاشــت. بافاصلــه پــس از آن لحظــۀ فرامــوش 
ناشــدنی کــه هــر دوی مــا را شــرمزده کــرده بــود، بــه نقــش همیشــگی شــخصیت های 
ــدان  ــه چن ــه بی آنک ــل همیش ــدیم. مث ــت ش ــتیم و راح ــوش برگش ــوخ و بازیگ ــال، ش بی خی
ناراحــت شــویم، دربــارۀ آب و هــوا، مســائل زندگــی، مشــکات سیاســی پایان ناپذیــر 
داشــت، صحبــت کردیــم. ناموفــق  نتایجــی  اغلــب  کــه  پــدرم  نیــز کارهــای  و  ترکیــه 
بــه یــاد دارم کــه پــس از رفتــن پــدرم، بی آنکه به چمدان دســت بزنــم، در کنار آن قــدم می زدم.
از زمــان کودکــی بــا چمــدان چرمــی کوچــک و ســیاه و قفل هــا و گوشــه های گــرد 
ــل  ــه مح ــه ب ــزی از خان ــردن چی ــرای ب ــی ب ــاه و گاه ــفرهای کوت ــدرم در س ــودم. پ ــنا ب آن آش
کارش، آن را بــر می داشــت. بــه یــاد دارم کــه زمــان کودکــی، ایــن چمــدان کوچــک 
را بــاز می کــردم و لــوازم پــدرم را کــه از مســافرت برگشــته بــود، بــه هــم می ریختــم 
می کــردم. پیــدا  خوشــایندی  احســاس  خارجــی  کشــور  عطــر  و  ادکلــن  بــوی  از  و 
ایــن چمــدان بــرای مــن یــک شــئی آشــنا و جــذاب بــود کــه از گذشــته و خاطــرات کودکــی ام 
چیزهــای بســیاری بــا خــود داشــت. امــا اکنــون حتــی نمی توانســتم بــه آن دســت بزنــم. چــرا؟ 
صدالبتــه بــه خاطــر ســنگینی رازآمیــز محمولــۀ پنهــان در آن. اکنــون دربــارۀ معنــای این ســنگینی 

   چمدان پدرم
 | اورهان پاموک

ترجمه: امین صدیقی
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خواهــم گفــت: ایــن همــان کاری اســت که انســان با حبس خــود در اتاقی و نشســتن پشــت میزی 
و پنــاه بــردن بــه گوشــه ای و روایــت کــردن خــود با قلــم و کاغــذ انجام می دهــد؛ یعنــی ادبیات.
نمی توانســتم بــه چمــدان پــدرم دســت بزنــم و آن را کامــًا بــاز کنــم، امــا می دانســتم 
بعضــی از دفترهــای داخــل آن چیســت. دیــده بــودم کــه پــدرم در بعضــی از آن دفترهــا 
می-شــدم. مطلــع  چمــدان  محتویــات  از  کــه  نبــود  بــار  اولیــن  می نویســد.  چیزهایــی 
ــۀ ۱۹4۰( در اســتانبول  ــی )اواخــر ده ــزرگ داشــت. در ســال هــای جوان ــه ای ب ــدرم کتابخان پ
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می خواســته شــاعر شــود، اشــعاری از والــری را بــه ترکــی برگردانــده بــود، امــا نخواســته بــود 
ــر متحمــل  ــده و فقی ــی را در کشــوری کــم خوانن عســرت شــاعری و ســختی های زندگــی ادب
ــی اش  ــدرم کودکــی و جوان ــود، پ ــد ب ــدر بزرگــم  تاجــری ثروتمن ــدرم  یعنــی پ ــدر پ شــود. پ
ــختی  ــل س ــتن متحم ــات و نوش ــر ادبی ــه خاط ــت ب ــود و نمی خواس ــده ب ــایش گذران را در آس
ــد. ــق می ورزی ــش عش ــۀ زیبایی های ــا هم ــی ب ــه زندگ ــردم. او ب ــن او را درک می ک ــود. م ش
ــرس از  ــد، ت ــدرم می ش ــدان پ ــه چم ــن ب ــدن م ــک ش ــع نزدی ــه مان ــزی ک ــتین چی ــه نخس البت
ــن واقعیــت،  ــه ای ــم ب ــا عل ــز ب ــدرم نی ــد. پ ــم و خوشــم نیای ــود کــه نوشــته هایش را بخوان ــن ب ای
پیشدســتانه بــا لحنــی حاکــی از عــدم اهمیــت محتویــات چمــدان، دربــارۀ آن صحبت کــرده بود.
ــی از اینکــه  ــا حت ــرا ناراحــت می کــرد، ام ــه م ــن صحن ــدن ای ــد از ۲۵ ســال نویســندگی، دی بع
ــم.  ــی باش ــتم عصبان ــت او نمی توانس ــود، از دس ــه ب ــدی نگرفت ــی ج ــد کاف ــه ح ــات را ب ادبی
تــرس اصلــی ام، اصلی تریــن چیــزی کــه نمی خواســتم بدانــم و بفهمــم، ایــن بــود کــه 
ــال،  ــن احتم ــرس از ای ــر ت ــه خاط ــل ب ــد. در اص ــوده باش ــوب ب ــنده ای خ ــدرم نویس ــاید پ ش
ــن  ــم ای ــه خــودم بپذیران ــه روشــنی ب ــی نمی توانســتم ب ــم. حت ــاز کن نمی توانســتم چمــدان را ب
ــد  ــد، بای ــرون می آم ــدرم بی ــدان پ ــی از چم ــزرگ و واقع ــی ب ــار ادب ــر آث ــون اگ ــل را. چ دلی
ــون  ــود؛ چ ــاک ب ــزی هولن ــن چی ــت. ای ــوده اس ــاوت ب ــًا متف ــردی کام ــه او م ــم ک می پذیرفت
ــنده.  ــه نویس ــد و ن ــدرم باش ــط پ ــط و فق ــدرم فق ــتم پ ــم می خواس ــال ه ــن و س ــن در آن س م
بــرای مــن نویســنده بــودن، بــه معنــای ســال ها تــاش صبورانــه اســت بــرای کشــف شــخصیت 
ــت. ــکل داده اس ــخصیت را ش ــه آن ش ــی ک ــف جهان ــز کش ــان و نی ــان در درون انس دوم پنه
ــر  ــانی در براب ــی، انس ــنت ادب ــعرها و س ــا و ش ــش از رمان ه ــته، پی ــارۀ نوش ــث درب ــگام بح هن
چشــمانم مجســم می شــود کــه خــود را در اتاقــی محبــوس کــرده و پشــت میــز نشســته اســت و 
در خلــوت و تنهایــی بــه درون خــود ســرک می کشــد و بدین ســان بــا کلمــات دنیایــی نــو بــر 
می ســازد. ایــن مــرد یــا ایــن زن، ممکــن اســت از ماشــین تحریــر اســتفاده کنــد، یــا از تســهیات 
رایانــه بهره منــد شــود و یــا مثــل مــن ســی ســال تمــام بــا قلــم خودنویــس بــر روی کاغذ بنویســد. 
هنــگام نوشــتن ممکــن اســت قهــوه و چــای بنوشــد و ســیگار بکشــد. ممکــن اســت گاهــی از 
پشــت میــزش بلنــد شــود و بچه هایــی را کــه در کوچــه بــازی می کننــد، یــا اگــر خــوش اقبــال 
باشــد، درختــان و مناظــر را تماشــا کنــد و یــا بــه دیــواری تیــره چشــم بــدوزد. ممکن اســت شــعر، 
نمایشــنامه و یــا مثــل مــن رمــان بنویســد. همــۀ ایــن تفاوت هــا مؤخــر بــر فعالیــت اصلــی، یعنــی 
نشســتن پشــت میــز و رجــوع شــکیبانه بــه درون خــود اســت. نوشــتن، انتقــال ایــن نــگاه معطــوف 
بــه درون، بــه واژه هــا و نیــز عبــور از انســان از درون خــود، و پــی جویــی صبورانــه، سرســختانه و 
سرخوشــانۀ جهانــی نــو اســت. مــن در حالــی کــه پشــت میــزم نشســته ام و بــه تدریــج واژه هــای 
تــازه را بــر صفحــۀ ســفید می نشــانم، بــا گذشــت روزهــا، ماه هــا و ســال ها احســاس می کنــم 
ــل  ــنگ ها پ ــادن س ــم نه ــا روی ه ــه ب ــی ک ــد کس ــم و مانن ــود می آفرین ــرای خ ــو ب ــی ن جهان
یــا گنبــدی می ســازد، انســانی دیگــر را در درون خــود شــکل می دهــم. ســنگ های مــا 
نویســندگان، واژه هاســت. در حالــی کــه آن هــا را لمــس می کنیــم، ارتباطشــان را بــا یکدیگــر 
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ــت ها و  ــا انگش ــی ب ــی گوی ــتیم. گاه ــان می ایس ــه تماشایش ــم. گاه از دور ب ــاس می کنی احس
ــرار دادن  ــا ق ــم. ب ــان می کنی ــبک  سنگین ش ــم و س ــان می کنی ــان نوازشش ــوک قلم هام ــا ن ب
ــازیم.  ــو می س ــی ن ــد، جهان های ــکیبایی و امی ــختی و ش ــا سرس ــال ها ب ــان، س ــا در جایش آن ه
ــه در الهــام مبهــم و ناشــناخته، بلکــه در سرســختی و  ــرای مــن، ن راز نویســندگی و منشــاء آن ب
ــوزن  وصــف  ــا س ــدن ب ــای ترکــی  چــاه کن ــر زیب ــم تعبی ــور می کن ــن تص شــکیبایی اســت. م
حــال نویســندگان اســت. شــکیبایی فرهــاد را کــه در افســانه های کهــن، بــه خاطــر عشــق خــود، 
ــام مــن قرمــز، وقتــی  کوه هــا را می شــکافد، دوســت دارم و آن را درک می کنــم. در رمــان ن
ــال ها  ــب را س ــک اس ــدی از ی ــش واح ــه نق ــا عاق ــه ب ــم ک ــران می نویس ــم ای ــان قدی از نقاش
می کشــند تــا از بــر شــوند و حتــی بــا چشــمان بســته بتواننــد تصویــر اســبی زیبــا را بکشــند، در 
ــم. ــز ســخن می گوی ــۀ نویســندگی و از زندگــی خــودم نی ــن حــال می دانســتم کــه از حرف عی
بــه نظــر مــن، بــرای آن نویســنده کــه بتوانــد زندگــی خــود را بــه عنــوان داســتان دیگــران بیــان 
کنــد و ایــن قــدرت بیــان را در درون خــود احســاس کنــد، بایــد ســال های عمــرش را صبورانــه 
ــه احســاس خوشــبینانه ای برســد.  ــر و صناعــت اختصــاص دهــد و ب ــن هن ــه ای ــز ب در پشــت می
فرشــتۀ الهــام کــه بــر بعضــی اصــًا نــازل نمی شــود، ولــی بــه بعضــی دیگــر پی درپــی ســر مــی-
زنــد. ایــن اطمینــان و خوشــبینی را دوســت دارد و در لحظــه ای کــه نویســنده خــود را تنهاتریــن 
ــی  ــد، یعنــی زمان ــارش تردیــد می کن ــد و در ارزش تاش هــا و خیال هــا و آث احســاس می کن
کــه گمــان می کنــد داســتانش فقــط سرگذشــت خــودش اســت، گویــی داســتان ها، تصاویــر و 
تخیاتــی را تقدیــم می کنــد کــه دنیایــی را کــه از آن خــارج شــده بــا دنیایــی کــه می خواهــد 
بیافرینــد، پیونــد می دهــد. در کار نویســندگی، تکان دهنده تریــن احســاس بــرای مــن، آن اســت 
کــه گمــان کنــم جمــات، تخیــات و صفحاتــی کــه مایــۀ رضایــت و خوشــحالی ام می شــود 
از آن مــن نیســت، بلکــه از آن نیرویــی دیگــر اســت کــه ســخاوتمندانه بــه مــن بخشــیده اســت.
ــه  ــون ک ــیدم، چ ــم، می ترس ــش را بخوان ــم و دفترهای ــاز کن ــدرم را ب ــدان پ ــه چم ــن ک از ای
می دانســتم او هرگــز خــود را مثــل مــن گرفتــار تنگناهــا و فشــارها نمی کــرد و بــه جــای خلــوت 
و تنهایــی، وقت گذرانــی بــا دوســتان، حضــور در شــلوغی، جمــع، بگــو و بخنــد و معاشــرت بــا 
ــا و  ــه ها، دریافت ه ــن اندیش ــردم: ای ــری ک ــر دیگ ــد فک ــا بع ــت، ام ــت می داش ــردم را دوس م
خیــاالت صبورانــه، شــاید یــک پیــش داوری برآمــده از تجربــۀ زندگــی و نویســندگی مــن بــوده 
اســت. نویســندگان موفقــی هــم بوده انــد کــه آثارشــان را در میــان شــلوغی، زندگــی خانوادگی، 
جلوه فروشــی مــردم و ســرو صــدای شــادمانی نوشــته-اند. افــزون بــر ایــن، پــدرم، زمــان کودکی 
مــا، از روزمرگــی زندگــی خانوادگــی بــه تنــگ آمــده و مــا را رهــا کــرده و بــه پاریــس رفتــه 
ــود.  ــر کــرده ب ــد بســیاری از نویســندگان دیگــر، دفترهــای بســیاری را پ ــود. در هتل هــا، مانن ب
می دانســتم کــه بخشــی از آن دفترهــا در چمــدان اســت. چــون کــه پــدرم در ســال های قبــل 
از ســپردن چمــدان بــه مــن، شــروع کــرده بــود بــه صحبــت دربــارۀ آن دوره از زندگــی خــود.
ــۀ حســاس خــود،  ــا از روحی ــت، ام ــارۀ آن ســال ها ســخن می گف ــز درب ــی کودکــی ام نی زمان
آرزوی شــاعری و نویســندگی و نیــز درد هویــت در هتل هــا چیــزی نمی گفــت. از ایــن 
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پاریــس  پیاده روهــای  در  پیاپــی  را  ســارتر  چطــور  کــه 
می دیــده می-گفــت. ماننــد کســی کــه بخواهــد خبــری 
ــی  ــود و فیلم های ــده ب ــه خوان ــی ک ــد، از کتاب های ــم بده مه
مــی زد. حــرف  حــرارت  و  شــور  بــا  بــود،  دیــده  کــه 

ــوش  ــچ گاه فرام ــود هی ــدن خ ــنده ش ــدرم را در نویس ــهم پ س
نمی کنــم. او در خانــه بیــش از آنکه دربارۀ حاکمــان و بزرگان 
دیــن حرف بزنــد، دربارۀ نویســندگان جهان صحبــت می کرد.

شــاید هــم الزم بــود دفترهــای پــدرم را بــا ایــن فکــر و نیــز بــا 
یــادآوری اینکــه دیــن بزرگــی بــه کتابخانــۀ بــزرگ او داشــتم، 
می خوانــدم. بایــد بی آنکــه بــه کیفیــت آثــار ادبــی اش، 
اهمیــت بدهــم، بــه ایــن مســئله توجــه می کــردم کــه پــدرم در 
عیــن حــال کــه بــا مــا زندگــی می کــرد، - مثــل مــن  دوســت 
و  کتاب هــا  بــا  اتــاق  یــک  در  تنهایــی  بــه  کــه  داشــت 
اندیشــه هایش مأنــوس شــود، امــا وقتــی بــا بی تابــی بــه 
چمــدان پــدرم نــگاه می کــردم، احســاس می کــردم کــه 
ــود. ــن ب ــاً همی ــم، دقیق ــام ده ــم انج ــه نمی توان ــا کاری ک تنه
پــدرم گاهــی روی کاناپــه ای کــه جلــوی کتابخانــه اش بــود، 
ــه  ــه ای ک ــا مجل ــاب ی ــردن کت ــا ک ــا ره ــید و ب دراز می کش
در دســت داشــت، در افــکار و خیــاالت دور و دراز غــرق 
ــا آنچــه در زندگــی عــادی  می شــد. حالتــی بســیار متفــاوت ب
خانوادگــی بــا شــوخی ها و گیردادن هــا و جروبحث هــای 
کوچــک داشــت، بــر چهــره اش بــود؛ نوعــی نــگاه بــه درون. 
ــه  ــره، ب ــت چه ــن حال ــژه از ای ــه وی ــی ب ــی و نوجوان در کودک
ــک  ــدم. این ــران می ش ــردم و نگ ــی می ب ــدرم پ ــراری پ بی ق
بعــد از ســال-ها می دانــم کــه ایــن تشــویش و بی قــراری 
یکــی از انگیزه هــای اصلــی بــرای نویســنده شــدن اســت. 
بــرای نویســنده شــدن، قبــل از صبــر و ریاضــت، بایــد در 
ــره  ــی روزم ــردم، زندگ ــلوغی، م ــرار از ش ــزۀ ف ــان انگی درونم
و چیزهــای معمولــی، و پنــاه بــردن بــه یــک اتــاق باشــد. 
ــان  ــرای خودم ــی ژرف ب ــاختن جهان ــرای س ــد را ب ــر و امی صب
ــاق  ــک ات ــدن در ی ــوس ش ــه محب ــه ب ــا عاق ــم. ام می خواهی
انباشــته از کتــاب، اولیــن رانــه ای اســت کــه مــا را بــه حرکــت 
ــندۀ آزاد و  ــتۀ نویس ــۀ برجس ــتین نمون ــه نخس ــی دارد. البت وا م
ــا  ــط ب ــده و فق ــذت خوان ــا ل ــا را ب ــن کتاب ه ــه ای ــتقل ک مس

کــه  بــه نویســنده ای  کتاب هایــش  ســفر یــک اتــاق پنــاه می بــرد بــا  خــود  درون  در  جــا آغــاز می کنــد، بــا گــذر و  آن  در  تخطی ناپذیــر ســال ها،  هــم اصــول  را  خــوب  کشــف خواهــد کــردادبیــات 
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کــه  بــه نویســنده ای  کتاب هایــش  ســفر یــک اتــاق پنــاه می بــرد بــا  خــود  درون  در  جــا آغــاز می کنــد، بــا گــذر و  آن  در  تخطی ناپذیــر ســال ها،  هــم اصــول  را  خــوب  کشــف خواهــد کــردادبیــات 

گــوش ســپردن بــه صــدای وجــدان خــود بــا ســخنان دیگــران 
وارد مکالمــه شــده و در حیــن گفــت و گــو با کتاب هــا، جهان 
ــات  ــر ادبی ــت، آغازگ ــکل داده اس ــود را ش ــه های خ و اندیش
مــدرن، مونتنــی اســت. مونتنــی نویســنده ای اســت کــه پــدرم 
بارهــا آثــارش را خوانــده بــود و بــه مــن هــم توصیــه می کــرد.
نویســندگانی  ســنت  از  پــاره ای  را  خــود  دارم  دوســت 
ببینــم کــه در هــر جــای دنیــا باشــند، چــه شــرق و چــه 
و  می کننــد  قطــع  جامعــه  بــا  را  خــود  ارتبــاط  غــرب 
می کننــد.  محصــور  اتاقــی  در  کتاب هــا  بــا  را  خــود 
بــرای مــن، نقطــۀ آغــاز ادبیــات حقیقــی، انســانی اســت 
اتاقــی محبــوس می کنــد. بــا کتاب هــا در  کــه خــود را 
ــم  ــدان ه ــم، چن ــور می کنی ــود را محص ــه خ ــی ک ــا در اتاق ام
کــه تصــور می کنیــم، تنهــا نیســتیم. پیــش از هــر چیــزی ســخن 
دیگــران، داســتان دیگــران، کتاب هــای دیگــران، یعنــی همــان 
ــر  ــد. ب ــی می کن ــا را همراه ــم، م ــنت  می نامی ــه  س ــزی ک چی
ایــن بــاورم کــه ادبیــات ارزشــمندترین گنجینــه ای اســت کــه 
آدمیــزاد بــرای درک و شــناخت خــود آفریــده اســت. جوامــع 
بشــری، قبایــل و ملت هــا بــه همــان نســبت کــه بــه ادبیــات خود 
ــه نویسندگان شــان گــوش می ســپارند،  اهمیــت می دهنــد و ب
ــه کــه  بــه رشــد فکــری و غنــا و ترقــی می رســند و همان گون
ــرا  ــندگان، از ف ــر نویس ــوزی ها و تحقی ــم، کتابس ــه می دانی هم
رســیدن دوران جهــل و ظلمــت بــرای ملت هــا خبــر می دهــد. 
بــا ایــن همــه، ادبیــات هرگــز صرفــاً یــک موضــوع ملی نیســت.
نویســنده ای کــه بــا کتاب هایــش بــه یــک اتــاق پنــاه می بــرد 
ــا گــذر ســال ها، در  ــد، ب و در درون خــود ســفر آغــاز می کن
ــف  ــم کش ــوب را ه ــات خ ــر ادبی ــول تخطی ناپذی ــا اص آن ج
خواهــد کــرد: ادبیــات مهــارت روایــت داســتان خــود، بــه مثابــۀ 
ــران،  ــتان دیگ ــان داس ــز بی ــت و نی ــت اس ــران اس ــتان دیگ داس
بــه عنــوان داســتان خــود. بــرای کســب ایــن مهــارت، بــا 
ــدرم  ــم. پ ــروع می کنی ــران ش ــای دیگ ــتان ها و کتاب ه داس
کتابخانــۀ خوبــی مشــتمل بــر هزاروپانصــد جلــد کتــاب داشــت 
کــه بــرای یــک نویســنده کافــی بــود. در بیســت ودو ســالگی، 
شــاید همــۀ کتاب هــای ایــن کتابخانــه را نخوانــده بــودم، امــا 
ــک  ــا را می شــناختم و می دانســتم کــه کــدام ی ــک آنه یکای
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ــک  ــدام ی ــت، ک ــخوان اس ــا خوش ــطحی، ام ــدام س ــم و ک مه
کاســیک اســت، کــدام پــاره ای جدایی ناپذیــر از دنیاســت، 
ــخ  ــرگرم کننده از تاری ــا س ــدنی، ام ــندی فراموش ش ــدام س ک
ــری از نویســنده ای فرانســوی اســت  ــی اســت و کــدام اث محل
ــه  ــن کتابخان ــه ای ــود. گاهــی از دور ب ــدرم مهــم ب ــرای پ کــه ب
نــگاه می کــردم و بــا خــود رؤیاپــردازی می کــردم کــه روزی 
ــی  ــه و حت ــه ای اینگون ــر کتابخان ــه ای دیگ ــم در خان ــن ه م
ــرای  ــی ب ــا دنیای ــا کتاب ه ــت و ب ــم داش ــن خواه ــر از ای بهت
خــود خواهــم ســاخت. گاه کــه از دور نــگاه می کــردم، 
کتابخانــۀ پــدرم ماننــد تصویــری کوچــک از کل دنیــا بــه 
نظــر می رســید. امــا ایــن دنیایــی بــود کــه مــا از ایــن گوشــه، 
ــن  ــده ی همی ــم، نمایانن ــه ه ــم. کتابخان ــتانبول می دیدی از اس
ــکل داده  ــی ش ــا کتاب های ــه را ب ــن کتابخان ــدرم ای ــد. پ بودن
ــس  ــفرهای پاری ــژه س ــه وی ــی  ب ــفرهای خارج ــه در س ــود ک ب
ــی  ــی از بعض ــا در روزگار جوان ــود و ی ــده ب ــکا  خری و آمری
و   ۱۹4۰ دهه هــای  در  کــه  اســتانبول  کتابفروشــی های 
۱۹۵۰ کتــاب خارجــی می فروختنــد، تهیــه کــرده بــود و 
نیــز از کتاب فروشــی های قدیــم و جدیــد اســتانبول، کــه 
ــت  ــزه ای اس ــن آمی ــان م ــم. جه ــه را می شناس ــم هم ــن ه م
ــن  ــۀ ۱۹7۰ م ــرب. از ده ــان غ ــی و جه ــی و مل ــان محل از جه
ــرای  ــه ای ب ــه تشــکیل کتابخان هــم گســتاخانه شــروع کــردم ب
خــودم. هنــوز تصمیــم نگرفتــه بــودم کــه نویســنده شــوم، 
ــه کــه در کتــاب اســتانبول مطــرح کــرده ام، دیگــر  همان گون
می دانســتم کــه نقــاش نخواهــم شــد، امــا هنــوز مســیر آینــدۀ 
زندگــی را دقیــق نمی دانســتم. در درونــم از ســویی کنجکاوی 
مهارناپذیــری بــه هــر چیــز، و عطــش بســیار خوشــایندی 
ــاس  ــر احس ــوی دیگ ــتم و از س ــن داش ــدن و آموخت ــه خوان ب
ــص   ــی  ناق ــک زندگ ــی ی ــه نوع ــن ب ــی م ــردم زندگ می ک
خواهــد بــود و نخواهــم توانســت مثــل دیگــران زندگــی کنــم. 
ــه  ــگاه ب ــه در ن ــی ک ــد احساس ــاس، همانن ــن احس ــی از ای بخش
ــن و زندگــی  ــا اندیشــۀ دوری از مت ــدرم داشــتم، ب ــۀ پ کتابخان
در حاشــیه کــه در آن ســال ها اســتانبول بــه همــۀ مــا القــا 
می کــرد، در پیونــد بــود. واهمــۀ یــک زندگــی ناقــص دیگــر 
ــه در  ــود ک ــت ب ــن حقیق ــه ای ــی ب ــوف کاف ــی از وق ــم، ناش ه

پــدرم برای پــر کردن   
دفرتهایــی  از  بســیاری 
کــه در چمدانــش بــود، 
و  رفتــه  پاریــس  بــه 
هتل هــا  در  را  خــود 
حبــس کــرده و ســپس 
بــه  را  نوشــته هایش 
بــود.  برگردانــده  ترکیــه 
وقتــی بــه چمــدان پــدرم 
ــیار  ــردم، بس ــگاه می ک ن

ناراحــت می شــدم 
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ــد  ــه هنرمن ــی ب ــچ توجه ــه هی ــم ک ــی می کن ــوری زندگ کش
ــچ  ــد و هی ــات( نمی کن ــه ادبی ــی و چ ــترۀ نقاش ــه در گس )چ
ــص  ــن نواق ــتم ای ــی می خواس ــد. گوی ــه او نمی ده ــدی ب امی
ــه  ــی ک ــا پول ــۀ ۱۹7۰ ب ــه در ده ــم ک ــران کن ــی ام را جب زندگ
ــه،  ــگ و رو رفت ــع تمــام کتاب هــای رن ــا ول ــی داد، ب ــدرم م پ
دســت دوم و خــاک گرفتــه می خریــدم. وضــع فقیرانــه و 
آشــفتۀ ایــن کتاب-فروشــی ها کــه در مغازه هــای دســت 
مســاجد،  حیــاط  خیابــان،  و  کوچــه  کنــار  فروشــی،  دوم 
انــدازۀ  بــه  کنــار دیوارهــای مخروبــه بســاط می کردنــد، 
کتاب هایــی کــه می خوانــدم، بــر مــن اثــر می گذاشــت. 
ــم، در آن دوره،  ــد بگوی ــان بای ــم در جه ــوع جایگاه در موض
ــی ام، احســاس  ــد زندگــی، احســاس اصل ــات هــم مانن در ادبی
ــر و  ــی غنی ت ــان، حیات ــز جه ــود. در مرک ــودن ب ــز نب در مرک
ــاق  ــه اتف ــن ب ــت، و م ــان داش ــا جری ــی م ــر از زندگ جذاب ت
ــودم.  ــرون از آن محــدوده ب ــه بی ــردم اســتانبول و ترکی ــۀ م هم
ــاس  ــن احس ــان در ای ــردم جه ــر م ــم اکث ــر می کن ــروز فک ام
ادبیــات جهانــی متحدالشــکل  بــا مــن شــریک اند. یــک 
بــود. دور  بســیار  مــن  از  آن  مرکــز  کــه  داشــت  وجــود 
ــات غــرب  ــه آن فکــر می کــردم، در اصــل ادبی ــزی کــه ب چی
بــود، نــه ادبیــات جهــان، و مــا ترک هــا از دایــرۀ شــمول ایــن 
نیــز خــارج بودیــم. کتابخانــۀ پــدرم نیــز مؤیــد آن بــود. در یک 
ــود  ــتانبول  ب ــات اس ــا و ادبی ــا  کتاب ه ــی م ــای محل ــو، دنی س
کــه تفاوت هایــش را دوســت داشــتم و نمی توانســتم دوســت 
ــان غــرب  نداشــته باشــم، و در ســویی دیگــر کتاب هــای جه
کــه هیــچ شــباهتی بــه آن دیگــری نداشــت و ناهماننــدی اش، 
هــم برایمــان دردنــاک بــود و هــم امیدبخــش... نوشــتن و 
خوانــدن گویــی خــروج از یــک جهــان و آرام گرفتــن در 
ــردم  ــاس می ک ــود. احس ــر ب ــان دیگ ــت جه ــگفتی و غراب ش
از  فــرار  بعــد  بــرای  ســال های  در  مــن  پــدرم  هماننــد 
می خوانــد. رمــان  غــرب،  جهــان  بــه  خــود  زندگــی 
بــه  چیزهایــی  ماننــد  کتاب هــا  زمــان،  آن  در  یــا  و 
احســاس  نــوع  ایــن  رفــع  بــرای  کــه  می رســید  نظــرم 
می کردیــم. مراجعــه  آنهــا  بــه  فرهنگــی  نقصــان 
نــه فقــط خوانــدن، نوشــتن نیــز چیــزی شــبیه رفــت و برگشــت 

پــدرم برای پــر کردن   
دفرتهایــی  از  بســیاری 
کــه در چمدانــش بــود، 
و  رفتــه  پاریــس  بــه 
هتل هــا  در  را  خــود 
حبــس کــرده و ســپس 
بــه  را  نوشــته هایش 
بــود.  برگردانــده  ترکیــه 
وقتــی بــه چمــدان پــدرم 
ــیار  ــردم، بس ــگاه می ک ن

ناراحــت می شــدم 
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میــان اســتانبول و غــرب بــود. پــدرم بــرای پــر کــردن بســیاری از دفترهایــی کــه در چمدانــش 
بــود، بــه پاریــس رفتــه و خــود را در هتل هــا حبــس کــرده و ســپس نوشــته هایش را بــه ترکیــه 
برگردانــده بــود. وقتــی بــه چمــدان پــدرم نــگاه می کــردم، بســیار ناراحــت می شــدم. پــس از 
ــی کــردم،  ــی زندان ــه بیســت وپنج ســال خــود را در اتاق ــدن در ترکی ــرای نویســنده مان آنکــه ب
ــأت  ــه از درون نش ــندگی ک ــد نویس ــتن  مانن ــل نوش ــه عم ــن ک ــدرم، از ای ــدان پ ــدن چم ــا دی ب
می گیــرد  فعالیتــی پنهــان از چشــم جامعــه، دولــت و ملــت اســت، عاصــی می شــدم. شــاید هــم 
بیشــتر بــه ایــن دلیــل از دســت پــدرم عصبانــی می شــدم کــه نویســندگی را بــه انــدازۀ مــن جــدی 
نگرفتــه بــود. در واقــع بــرای ایــن از دســت پــدرم خشــمگین بــودم کــه مثــل مــن زندگــی نکــرده 
بــود، بی آنکــه بــه خاطــر چیــزی کوچکتریــن مخالفــت و مبــارزه ای بکنــد، زندگــی اش را در 
میــان مــردم و بــا دوســتان و معشــوقه هایش خــوش و خنــدان گذرانــده بــود، امــا در گوشــۀ ذهنم 
ــردم ، )و شــاید هــم  ــی می شــدم  می توانســتم  رشــک می ب ــه جــای  عصبان می دانســتم کــه ب
ایــن تعبیــر درســت تر باشــد( و ناراحــت می شــدم. آن زمــان بــا صــدای خــش دار و خشــمگین 
همیشــگی ام از خــود می پرســیدم  خوشــبختی چیســت؟ . آیــا خوشــبختی تصــور یــک زندگــی 
ژرف در خلــوت و تنهایــی یــک اتــاق اســت؟ و یــا یــک زندگــی راحت اســت بر پایــۀ هم رنگی 
بــا جماعــت در بــاور بــه چیزهایــی کــه هــر کســی بــه آنهــا بــاور دارد و عمــل بــه آن باورهــا...؟
آیــا ایــن کــه در عیــن تظاهــر بــه ارتبــاط بــا مــردم، در جایــی دور از چشــم دیگــران، مخفیانــه 
بنویســی، خوشــبختی اســت یــا بدبختــی؟ امــا این هــا ســؤاالتی بســیار سرســختانه و خشــمگینانه 
ــار یــک زندگــی خــوب  ــودم کــه معی ــه نتیجــه رســیده ب ــن از کجــا ب ــن، م ــر ای ــزون ب ــود. اف ب
خوشــبختی اســت؟ انســان ها، روزنامه هــا و همــه چنــان رفتــار می کردنــد کــه انــگار خوشــبختی 
مهم تریــن معیــار و میــزان زندگــی اســت. آیــا فقــط همیــن کافــی نبــود کــه صحــت عکــس ایــن 
گــزاره موضوعــی شایســتۀ بررســی باشــد؟ مگــر پــدرم را کــه بــه کلــی از مــا و خانــواده گریختــه 
ــدرم  ــدان پ ــودم. چم ــای او ب ــاهد بی-قراری ه ــدازه ش ــه ان ــا چ ــناختم و ت ــدر می ش ــود، چق ب
ــود  ــکلی وج ــدرم مش ــی پ ــا در زندگ ــردم. آی ــاز ک ــا ب ــن انگیزه ه ــا ای ــاً ب ــار دقیق ــتین ب را نخس
داشــته اســت کــه از آن خبــر نداشــتم یــا رازی کــه صرفــاً بــا نوشــتن می توانســت آن را برتابــد؟ 
ــاد آوردم. بعضــی از دفترهــا  ــه ی ــه بعــد از گشــودن چمــدان، عطــر ســاک ســفری را ب بافاصل
را می شــناختم، پــدرم ســال ها پیــش آن هــا را بــه طــور گــذرا بــه مــن نشــان داده بــود. بیشــتر 
دفترهایــی کــه حــاال تک تــک آن هــا را در دســت می گرفتــم و زیــرورو می کــردم، در 
ــد  ــن، مانن ــود. م ــر شــده ب ــود، پ ــه ب ــس رفت ــه پاری ــا کــرده و ب ــا را ره ــدرم م ســال هایی کــه پ
نویســنده هایی کــه زندگینامه هاشــان را خوانــده بــودم، و دوستشــان داشــتم، می خواســتم 
ــی زود  ــه می اندیشــیده اســت، خیل ــن چــه می نوشــته و چگون ــدرم در ســن و ســال م ــم پ بدان
فهمیــدم کــه بــه چنیــن چیــزی نخواهــم رســید. بــه عــاوه، از صــدای نویســنده کــه در گوشــه 
ــا خــود اندیشــیدم ایــن صــدای  ــا آن مواجــه شــدم، بی قــرار شــدم. ب و کنــار دفترهــای پــدرم ب
پــدرم نیســت؛ ایــن صــدا حقیقــی نبــود و یــا بــه کســی کــه مــن بــه عنــوان پــدر حقیقــی خــود 
می شــناختم تعلــق نداشــت. ترســی فراتــر از ایــن تصــور آزاردهنــده کــه  پــدرم زمــان نوشــتن 
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ــی ام  ــود، از نگران ــم ب ــه در درون ــودن ک ــی نب ــرس از حقیق ــود و ت ــان ب ــوده ، در می ــدرم نب پ
دربــارۀ نپســندیدن آثــار پــدرم و حتــی اثرپذیــری بیــش از حــد او از نویســندگان دیگــر، فراتــر 
رفتــه و ماننــد روزگار جوانــی ام داشــت بــه  بحــران حقیقــی بــودن  تبدیــل می شــد، کــه همــۀ 
هســتی ام، زندگــی ام، عاقــه ام بــه نوشــتن و نیــز نوشــته هایم را بــه پرســش می گرفــت.

از  عمیق تــر  را  تــرس  ایــن  کــردم،  آغــاز  را  رمــان  نوشــتن  کــه  نخســت  ســال  ده  در 
می ترســیدم  گاهــی  بــود.  دشــوار  برایــم  آن  تافتــن  بــر  و  می کــردم  احســاس  قبــل 
همانگونــه کــه از نقاشــی منصــرف شــدم، روزی کشــت بخــورم و رمان نویســی را هــم 
رهــا کنــم. االن گفتــم کــه بســتن و بلنــد کــردن چمــدان در انــدک زمانــی دو احســاس 
بــودن... حقیقــی  دغدغــۀ  و  بــودن  حاشــیه  در  احســاس  کــرد:  بیــدار  مــن  در  اساســی 
البتــه نخســتین بــار نبــود کــه در زندگی چنیــن احساســات آزارنــده ای را عمیقاً تجربــه می کردم. 
ــۀ  ــا هم ــات را ب ــن احساس ــودم، ای ــز خ ــت می ــتن در پش ــدن و نوش ــال ها خوان ــول س ــن در ط م
گســتردگی اش، عــوارض جانبــی اش، حدومرزهایــش، تعلیق هــای درونــی اش و گونه گونــی 
ــات را  ــن احساس ــودم. ای ــیده ب ــا بخش ــا ژرف ــه آن ه ــرده و ب ــف ک ــده، کش ــش کاوی رنگ های
ــیت های  ــب حساس ــی ام در قال ــژه در دوران جوان ــه وی ــوس، ب ــوس و نامحس ــور محس ــه ط ب
آزارنــده و نیــز آشــفتگی های ذهنــی کــه یکــی در میــان از زندگــی و کتاب هــا بــه مــن منتقــل 
می شــد، تجربــه کــرده بــودم، امــا احســاس در حاشــیه بــودن و دغدغــۀ حقیقــی بــودن را فقــط 
بــا نوشــتن رمان هــا و کتاب هایــی درباره شــان )بــرف و اســتانبول دربــارۀ در حاشــیه بــودن؛ و 
نــام مــن قرمــز و کتــاب ســیاه دربــارۀ دغدغــۀ حقیقــی بــودن( توانســتم بــه طــور کامــل بشناســم.
بــه نظــر مــن، نویســنده بــودن توقــف بــر روی زخم هــای پنهانــی اســت کــه در درون 
تــا حــدی از وجــود آن هــا مطلعیــم. نویســندگی یعنــی کشــف  خــود داریــم و صرفــاً 
خودآگاه مــان. هویــت  از  پــاره ای  بــه  آن هــا  تبدیــل  و  زخم هــا  صورانــۀ  شــناخت  و 
نویســندگی، بیــان چیزهایــی اســت کــه همــه می داننــد و امــا نمی داننــد کــه می داننــد. کشــف، 
ــه  ــنا را ب ــیار آش ــی بس ــگفت انگیز در جان ــیاحتی ش ــذت س ــته ها، ل ــن دانس ــان ای ــرورش و بی پ
خواننــده می بخشــد. البتــه مهــارت تبدیــل اطاعــات واقعــی بــه نوشــته نیــز ایــن گونــه برایمــان 
لذت بخــش اســت. نویســنده ای کــه بــرای پــرورش هنــر و اســتعدادش و تــاش بــرای آفرینــش 
یــک جهــان بــه اتاقــی پنــاه می بــرد، وقتــی کارش را از زخم هــای پنهــان خــود آغــاز می کنــد، 
دانســته یــا نادانســته، بــه انســان-ها عمیقــاً اعتمــاد می کنــد. از آن جــا کــه همــه زخمــی هماننــد 
ــا  ــز ب ــل درک اســت و نی ــان زخــم دیگــران برایشــان قاب ــن بی ــرای همی ــد، ب ــا دارن ــن زخم ه ای
توجــه بــه هماننــدی میــان انســان ها ایــن حــس اعتمــاد متقابــل وجــود دارد. مــن نیــز ایــن حــس 
اعتمــاد را کامــًا تجربــه کــرده ام. ادبیــات واقعــی، در مجمــوع، بــه دلیــل هماننــدی انســان ها، 
بــه یــک اعتمــاد کودکانــه و خوشــبینانه متکــی اســت. کســی کــه ســال ها در خلــوت و تنهایــی 
می نویســد، می خواهــد صدایــش را بــه انســانیتی از ایــن ســان و بــه جهانــی بی مرکــز برســاند.
ــوم  ــا در اســتانبول معل ــوۀ م ــدرم و زندگــی کــم جــا و جل ــه کــه از چمــدان پ ــه همان گون البت
ــی در حاشــیه  ــن احســاس چخوف ــه ای ــم ب ــا. در کتاب های ــا مرکــزی داشــت دور از م ــود، دنی ب
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ــزرگ اســت و  ــت ب ــن واقعی ــۀ ای ــده از تجرب ــودن، کــه برآم ب
ــودن کــه از نتایــج فرعــی آن اســت،  ــه مســئلۀ حقیقــی ب ــز ب نی
بســیار پرداختــه ام. از شــرایط خــود می فهمــم کــه اکثــر 
مــردم دنیــا در حــال دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا ایــن 
ماننــد  بدتــر،  مراتــب  بــه  احساســات  احساســات و حتــی 
ــد.  ــر زندگــی می کنن ــه نفــس، تــرس تحقی نداشــتن اعتمــاد  ب
آری، نخســتین مشــکل آدمیــزاد کمــاکان مشــکل مســکن 
و مشــکل غذاســت... امــا دیگــر کانال هــای تلویزیونــی و 
روزنامه هــا، بســیار ســریع تر و آســان تر از ادبیــات، ایــن 
امــروز،  می-کننــد.  منتقــل  مــا  بــه  را  اساســی  مشــکات 
ــان  ــد آن را بررســی و بی ــات بای ــزی کــه ادبی اساســی ترین چی
کنــد، مشــکل اصلــی آدمیــزاد، یعنــی تــرس از بیرون ماندگــی 
و احســاس بی اهمیتــی و نیــز احســاس بی ارزشــی ناشــی 
از آن هــا، در هــم شکســتن غــرور جمعــی، شکســت-ها، 
ــات  ــم ها، تخی ــا و خش ــواع کینه ه ــا، ان ــاس حقارت ه احس
تفاخــر  بی پایــان، و همچنیــن خودبرتربینــی و  تحقیرآمیــز 
ــن تصــورات  ــه اســت کــه همبســتۀ این هاســت. ای ملی گرایان
را کــه بســیاری از اوقــات، بــا زبانــی غیرعقانــی و بســیار 
ــه تاریکــی درون  ــد، در هــر نگاهــی ب احساســی نمــود می یابن
خــود، می توانــم درک کنــم. در جهــان بــرون غربــی کــه بــه 
ــرس  ــاهد ت ــم، ش ــق ده ــا آن تطبی ــود را ب ــتم خ ــانی توانس آس
ــی در  جوامــع و ملت هــا هســتیم کــه ناشــی از انفعــال و نگران
برابــر تحقیرهاســت. ایــن تــرس گاهــی رو بــه ســوی حماقــت 
دارد. می دانــم کــه در دنیــای غــرب نیــز کــه بــه همــان 
ــا و  ــی ملت ه ــوم، گاه ــگ ش ــتم هماهن ــا آن توانس ــانی ب آس
ــنگری  ــی، روش ــی از نوزای ــرور ناش ــر غ ــت تأثی ــا تح دولت ه
ــه یــک خودبزرگ بینــی  ــروت هنگفــت، ب ــز ث ــه و نی و مدرنیت
می زنــد. تنــه  حماقــت  بــه  کــه  شــده اند  گرفتــار 

ــان  ــه جه ــن ک ــه ای ــا ب ــۀ م ــه هم ــدرم، ک ــط پ ــه فق ــع، ن در واق
مرکــزی دارد، بســیار اهمیــت می دهیــم. حــال آن کــه آن چــه 
ــرای نوشــتن اثــر در اتاقــی زندانــی می کنــد.  ســال-ها مــا را ب
بــاوری کامــًا برعکــس اســت، بــاور بــه ایــن کــه روزی 
آثارمــان خوانــده و فهمیــده خواهنــد شــد. ایــن بــاوری اســت 
ــد دارد.  ــا پیون ــای دنی ــه ج ــان ها در هم ــدی انس ــا همانن ــه ب ک

اورهان  پاموک، نویسنده ترک
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امــا از خــودم و از نوشــته های پــدرم می دانــم کــه ایــن یــک 
خوشــبینی دردنــاک اســت کــه جراحــت کنــار مانــدن و بیــرون 
ــکی  ــه داستایوس ــی را ک ــق و نفرت ــود دارد. عش ــا خ ــدن ب مان
در همــۀ عمــر خــود بــر ضــد غــرب احســاس می کــرد، 
ــزی  ــن چی ــا مهم تری ــته ام. ام ــز داش ــن نی ــا م ــیاری وقت ه بس
را کــه از او آموختــم )و در واقــع منبــع اصلــی خوشــبینی( 
عزیمــت وی از از عشــق و نفــرت بــه غــرب و رســیدن بــه 
ــرده. ــا ک ــن دو بن ــوی ای ــه آن س ــه اســت ک ــی دیگرگون جهان
همــۀ نویســندگانی کــه عمــر خــود را وقــت نوشــتن کرده انــد، 
ایــن واقعیــت را می داننــد: دنیایــی کــه بــا نوشــتن پشــت 
ــد  ــاش و امی ــال ها ت ــز س ــا و نی ــل و انگیزه ه ــا دالی ــز و ب می
ــًا  ــه ای کام ــان کار در نقط ــم، در پای ــا می کنی ــتن بن ــا نوش ب
ــا خشــم  ــدوه ی ــا ان ــزی کــه ب ــرد. از می متفــاوت جــای می-گی
پشــت آن نشســته ایم، بــه دنیایــی کامــًا متفــاوت در آن 
ســوی آن انــدوه و خشــم می-رســیم. آیــا ممکــن نیســت 
ــه چنیــن دنیایــی رســیده باشــد؟ ایــن دنیایــی کــه  ــز ب ــدرم نی پ
ــه آن می-رســیم، ماننــد جزیــره ای  پــس از ســفری طوالنــی ب
اســت کــه پــس از یــک ســفر دریایــی، بــا همــه رنگ هایــش 
ــود،  ــان ش ــان نمای ــر دیدگانم ــه در براب ــان م ــج از می ــه تدری ب
ــن  ــد. ای ــا می ده ــه م ــزه را ب ــک معج ــا ی ــه ب ــاس مواجه احس
شــبیه چیزهایــی اســت کــه گردشــگران غربــی کــه از جنــوب 
ــان مــه  ــا دیــدن شــهر از می ــه اســتانبول نزدیــک می شــوند، ب ب
صبحگاهــی احســاس می کننــد. در پایــان ســفری طوالنــی 
ــهری  ــا ش ــت، در آنج ــده اس ــاز ش ــد آغ ــق و امی ــا عش ــه ب ک
ــا،  ــا، کوچه ه ــا، خانه ه ــاجد، مناره ه ــکل از مس ــل و متش کام
دارد؛  جــای  منفــرد  و  پراکنــده  ســرباالیی های  و  تپه هــا 
جانــی کامــل. انســان دوســت دارد، عیــن خواننــده ای کــه در 
ــه  ــریع ب ــود، س ــم می ش ــاب گ ــک کت ــات ی ــه الی صفح الب
ــود، وارد و در  ــر می ش ــرش ظاه ــه در براب ــو ک ــای ن ــن دنی ای
ــر  ــرون، از س ــیه، در بی ــار، در حاش ــا در کن ــود. م ــم ش آن گ
ــی  ــرای فراموش ــته ایم و ب ــز نشس ــت می ــدوه پش ــا ان ــم ی خش
ایــن احساســات، جهانــی کامــًا تــازه کشــف کرده ایــم.
احســاس  جوانــی  و  کودکــی  در  چــه  آن  خــاف  بــر 
ــت.  ــتانبول اس ــان اس ــز جه ــن مرک ــرای م ــر ب ــردم، دیگ می ک

امین  صدیقی، شاعر و مترجم
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نــه فقــط بــه خاطــر ایــن کــه تقریبــاً کل عمــرم را در آنجــا گذرانــده ام، بلکــه در عیــن حــال بــه 
ــنگ ها،  ــا، س ــا، پل ه ــا، کوچه ه ــۀ آدم ه ــا هم ــه ب ــت ک ــال اس ــه س ــه سی وس ــن ک ــر ای خاط
ــه و  ــایه های بیگان ــنا و س ــای آش ــا، چهره ه ــب، مغازه ه ــب و غری ــان عجی ــمه ها، قهرمان چش
ــرده ام. ــت ک ــا را روای ــه ام و آن ه ــش درآمیخت ــب ها و روزهای ــک، ش ــاط تاری ــناک، نق ترس
ــه بعــد، ایــن دنیــای خیالــی از اختیــار مــن خــارج می شــود، و از شــهری کــه  از یــک جایــی ب
ــه نظــر می رســد. ســپس همــه آن آدم هــا، کوچه هــا،  ــر ب در ذهــن خــود ســاخته ام، واقعی-ت
ــل  ــن از قب ــه م ــی ک ــد و روابط ــاز می کنن ــه آغ ــم مکالم ــا ه ــی ب ــاختمان ها گوی ــیاء و س اش
ــن،  ــای م ــال و کتاب ه ــه در خی ــی ن ــد. گوی ــاد می کنن ــم ایج ــا ه ــودم، ب ــاس نب ــه احس ــادر ب ق
ــاه  ــد چ ــه، مانن ــی ک ــن جهان ــه، ای ــد. در آن لحظ ــاز می کنن ــی آغ ــود زندگ ــان خ ــه در می بلک
ــه نظــر می رســد. ــه ســاخته-ام، واقعی تــر از هــر چیــزی ب ــا تخیــل بردباران ــا ســوزن، ب کنــدن ب
ــم.  ــش داوری کنی ــارۀ او پی ــد درب ــم نبای ــردم، می گفت ــگاه می ک ــدرم ن ــدان پ ــه چم ــی ب وقت
ــرف  ــان را ص ــال های عمرش ــه س ــندگانی را ک ــی نویس ــوع سرخوش ــن ن ــز، ای ــدرم نی ــاید پ ش
ایــن کار کرده انــد، دریافتــه بــود. از آن جــا کــه او یــک پــدر معمولــی اهــل تحکــم و تحقیــر 
ــود،  ــرای مــن احتــرام بســیار قائــل ب و تنبیــه نبــود و همیشــه مــرا آزاد می گذاشــت و همــواره ب
ــی ام،  ــی و نوجوان ــتان دوران کودک ــیاری از دوس ــاف بس ــر خ ــودم. ب ــگزار ب ــز از او سپاس نی
ــوۀ  ــۀ ق ــا کودکان ــه و ی ــت آزادان ــی فعالی ــناختم و گاه ــدر نمی ش ــرس از پ ــام ت ــه ن ــزی ب چی
ــنده  ــته نویس ــی می خواس ــدرم در جوان ــه پ ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــرده و ب ــاور ک ــود را ب ــال خ خی
ــد نوشــته های  ــم نویســنده شــوم. بای ــم می توان ــن ه شــود، ســاده دالنه فکــر می کــردم کــه م
او را خوشــبینانه می خوانــدم و آن چــه را در اتاق هــای هتــل نوشــته بــود، می فهمیــدم. 
چمدانــی را کــه از چنــد روز پیــش ســر جــای خــود بــود، بــا ایــن افــکار خوشــبینانه 
بعضــی صفحــات  و  دفترهــا  بعضــی  و  را جــزم کــردم  عــزم خــود  همــۀ  و  بــاز کــردم 
یــاد  بــه  را  پاریــس  هتل هــای  از  نماهایــی  بــود؟  نوشــته  چــه  پــدرم  خوانــدم.  را 
... و  اظهارنظرهــا  بعضــی  پارادوکس هــا،  بعضــی  شــعرها،  بعضــی  بــا  مــی-آورم، 
ــختی  ــه س ــات را ب ــی، اتفاق ــانحۀ رانندگ ــک س ــد از ی ــه بع ــی را دارم ک ــاس کس ــک احس این
ــاد آورد.  ــه ی ــش از آن ب ــد بی ــد، نمی خواه ــم باش ــور ه ــر مجب ــی اگ ــی آورد و حت ــاد م ــه ی ب
وقتــی کــه بچــه بــودم، پــدرم بعــد از دعــوای هــر از چندگاهــش بــا مــادرم، یعنــی بــا 
ــن  ــو را روش ــوا، زود رادی ــال و ه ــر ح ــرای تغیی ــار، ب ــکوت های مرگب ــی از آن س ــاز یک آغ
از یادمــان می بــرد. بــود، ســریع  افتــاده  اتفــاق  می کــرد و موســیقی هــر آنچــه را کــه 

من هم با یکی دو کام دوست داشتنی که کارکردی مشابه موسیقی داشته باشد، موضوع 
صحبت را عوض می-کنم!

ــندگان  ــا نویس ــه از م ــؤالی ک ــن س ــن و جذاب تری ــد بیش تری ــه می دانی ــه ک همان گون
پرســیده می شــود ایــن اســت: چــرا می-نویســید؟

ــران  ــل دیگ ــون مث ــم چ ــن می نویس ــرای ای ــد! ب ــم می خواه ــه دل ــم ک ــن می نویس ــرای ای ب
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نمی توانــم کار عــادی انجــام دهــم. بــرای ایــن می نویســم کــه کتاب هایــی ماننــد کتاب هــای 
ــان، از دســت همــه  ــن می نویســم کــه از دســت همه ت ــرای ای ــم. ب ــا بخوانی مــن نوشــته شــود ت
عاصــی ام. بــرای ایــن می نویســم کــه از نشســتن و نوشــتن در یــک اتــاق در طــول روز خوشــم 
ــم.  ــم آن را برتاب ــت، می توان ــر دادن واقعی ــا تغیی ــط ب ــه فق ــم ک ــن می نویس ــرای ای ــد. ب می-آی
مــن بــرای ایــن می نویســم کــه دیگــران یعنــی همــۀ جهــان بداننــد مــا در اســتانبول، در ترکیــه 
چگونــه زندگــی کردیــم و چگونــه زندگــی می کنیــم. بــرای ایــن مــی نویســم کــه بــوی کاغــذ، 
قلــم و مرکــب را دوســت دارم. بــرای ایــن می نویســم کــه ایــن کار بــه عــادت و عاقــه تبدیــل 
ــن می نویســم  ــرای ای ــن می نویســم کــه از فرامــوش شــدن می ترســم. ب ــرای ای شــده اســت. ب
ــن می نویســم  ــرای ای ــد. ب ــی دارد، خوشــم می آی کــه از شــهرت و روابطــی کــه نوشــتن در پ
کــه تنهــا بمانــم. بــرای ایــن می نویســم کــه شــاید بفهمــم چــرا از دســت همه-تــان خشــمگینم. 
ــن صفحــه را دیگــر  ــر را، ای ــی را کــه شــروع کــرده ام، آن اث ــن می نویســم کــه رمان ــرای ای ب
ــرای  ــاری دارد. ب ــن انتظ ــن چنی ــی از م ــر کس ــه ه ــم ک ــن می نویس ــرای ای ــانم. ب ــان برس ــه پای ب
ــه  ــه ها ب ــم در قفس ــدگاری کتاب های ــا و مان ــی کتابخانه ه ــه جاودانگ ــه ب ــم ک ــن می نویس ای
طــرز کودکانــه ای ایمــان دارم. بــرای ایــن می نویســم کــه زندگــی، دنیــا و هــر چیــزی در حــد 
باورناپذیــری زیبــا و حیرت انگیــز اســت. بــرای ایــن می نویســم کــه ســپری کــردن همــۀ ایــن 
ــا واژه هــا لذت بخــش اســت. بــرای ایــن می نویســم کــه بافتــن  زیبایــی و سرشــاری زندگــی ب
ــرای  ــی ب ــاس ناتوانای ــه از احس ــم ک ــن می-نویس ــرای ای ــت. ب ــش اس ــه لذت بخ ــاختن قص و س
ــا شــوم.  ــروم، ره ــم ب ــر نمی توان ــه طــرق دیگ ــواب ب ــه جــز خ ــه، ک ــی رویاگون ــه جای ــن ب رفت
ــرای خوشــبختی می نویســم. ــًا خوشــبخت باشــم. ب ــن می نویســم کــه نتوانســتم کام ــرای ای ب

یــک هفتــه پــس از آوردن چمــدان بــه دفتــر کارم، پــدرم مثل همیشــه بــا یک پاکت شــکات در 
دســت )یــادش رفتــه بــود کــه مــن چهــل و هشــت ســاله ام( دوبــاره بــه دیدنــم آمــد. مثــل همیشــه 
بــاز هــم از زندگــی، سیاســت و مســائل خانوادگــی گفتیــم و خندیدیــم. در ایــن اثنا نــگاه پدرم به 
گوشــه ای کــه چمــدان را گذاشــته بــود، افتاد و متوجه شــد که آن را از آن جا برداشــته ام. چشــم 
در چشــم هــم دوختیــم. ســکوتی آزارانــده و شــرمگینانه حاکــم شــد. بــه او نگفتــم کــه چمــدان 
را بــاز کــردم و ســعی کــردم محتویاتــش را بخوانــم. نگاهــم را از او دزدیــدم، امــا او متوجــه شــد. 
مــن هــم متوجــه شــدم کــه او متوجــه شــده اســت. او هــم متوجــه شــد کــه مــن متوجــه شــدم کــه 
او متوجــه شــده اســت. ایــن زنجیــرۀ متوجه شــدن ها فقــط بــه انــدازۀ چنــد ثانیــه طــول کشــید. 
چــون پــدرم انســانی بــا اعتمــاد بــه نفــس، بی تکلــف و خوشــبخت بــود: مثــل همیشــه می-خندید 
ــه تکــرار کــرد. ــاز هــم حرف هــای شــیرین و امیدبخــش همیشــگی را پدران و هنــگام رفتــن، ب
ــدرم غبطــه می خــوردم،  ــدی پ ــی و القی ــه خوشــبختی و بی خیال ــی کــه ب ــل همیشــه در حال مث
ــرم آور را  ــبختی ش ــک خوش ــش ی ــاد دارم آن روز جنب ــه ی ــا ب ــردم. ام ــه اش ک ــگاه بدرق ــا ن ب
ــد  ــل او زندگــی القی ــدازۀ او راحــت نیســتم و مث ــه ان ــم احســاس کــردم: شــاید ب هــم در درون
و شــادی نداشــتم، امــا احســاس می کــردم حــق نوشــتن را ادا کــرده ام. درســت متوجــه 
شــدید... احســاس کــردم کــه ایــن بــر ضــد پــدرم اســت و خجالــت کشــیدم. بــه عــاوه، پــدرم 
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ــته  ــرا آزاد گذش ــود و م ــرکوب نب ــون س ــن کان ــی م در زندگ
ــا  ــتن را ب ــات و نوش ــاط ژرف ادبی ــد ارتب ــه، بای ــن هم ــود. ای ب
یــک نقصــان در مرکــز زندگیمــان و نیــز بــا احســاس خوشــی 
و گنــاه بــه مــا یــادآوری کنــد. امــا داســتان مــن یــک قرینــه و 
نیمــۀ دیگــری هــم دارد کــه آن روز بافاصلــه بــه یــاد آوردم و 
ــل از  ــق دارم. بیست وشــش ســال قب ــاه عمی از آن احســاس گن
آنکــه پــدرم چمدانــش را بــه مــن بســپارد، یعنــی در بیســت ودو 
گرفتــم  تصمیــم  و  کــردم  رهــا  را  چیــز  همــه  ســالگی، 
رمان نویــس شــوم. خــود را در اتاقــی محبــوس کــردم و چهــار 
ــه  ــای جــودت و پســرانش  را ب ــم  آق ســال بعــد نخســتین رمان
پایــان رســاندم و نســخه ای تایــپ شــده از کتــاب را کــه 
ــا  ــه پــدرم دادم ت ــرزان ب ــا دســتان ل ــود، ب هنــوز منتشــر نشــده ب
نظــرش را بــه مــن بگویــد. نــه تنهــا بــه خاطــر اعتمــاد بــه ذوق 
و هوشــش، بلکــه بــه خاطــر ایــن کــه پــدرم بــر خــاف مــادرم 
مخالفتــی بــا نویســندگی مــن نداشــت، گرفتــن تأییــد او برایــم 
مهــم بــود. در آن زمــان پــدرم پیــش مــا نبــود، دور از مــا بــود. 
ــدم و  ــد دوی ــۀ بع ــودم. دو هفت ــتش ب ــر بازگش ــه منتظ بی صبران
ــاز کــردم. پــدرم هیــچ نگفــت، امــا چنــان  در را بــه رویشــان ب
مــرا بــه آغــوش کشــید کــه فهمیــدم از کتابــم خیلــی خوشــش 
آمــده اســت. بــرای مدتــی دســت و پایمــان را گــم کردیــم و 
در ســکوت ناشــی از لحظــات احساســی شــدید، غــرق شــدیم. 
ســپس کمــی آرام شــدیم و شــروع بــه صحبــت کردیــم. پــدرم 
ــی  ــا زبان ــم ب ــتین کتاب ــا نخس ــن ی ــه م ــارش را ب ــاس افتخ احس
پرهیجــان و اغراق آمیــز بیــان کــرد و گفــت روزی ایــن جایــزه 
ــا خوشــحالی بســیار گرفتــم، خواهــم  )نوبــل( را، کــه امــروز ب
گرفــت. ایــن حــرف او بیــش از آن کــه از ســر اعتمــاد بــه مــن 
یــا هــدف دانســتن ایــن جایــزه باشــد، ماننــد یــک پــدر تــرک 
کــه بــه پســرش می گویــد  روزی پاشــا خواهــی شــد !، بــرای 
ــداری،  ــود و ســال ها، در هــر دی ــن ب ــه م دادن دل و جــرأت ب
ــرد. ــرار می ک ــرف را تک ــن ح ــن ای ــه م ــه ب ــرای دادن روحی ب

پدرم در دسامبر سال ۲۰۰۲ درگذشت.
ــزرگ  ــزۀ ب ــن جای ــه ای ــوئد، ک ــی س ــد آکادم ــای ارجمن اعض
ــی  ــد! خیل ــان ارجمن ــد! میهمان ــن دادی ــه م ــار را ب ــن افتخ و ای
می بــود. مــا  جمــع  در  پــدرم  امــروز  داشــتم  دوســت 
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ــم.  ــت دارم و درک می کن ــد دوس ــا را می کن ــقش کوه ه ــر عش ــه خاط ــه ب ــاد را ک ــر فره  صب
آن جــا کــه در رمانــم  نــام مــن ســرخ از نقاش هــای قدیــم ایــران صحبــت می کنــم کــه ســال ها 
بــا اشــتیاق نقــش اســب می کشــند، چنــدان کــه آن را از بــر می کننــد و حتــی بــا چشــمان بســته 
می تواننــد اســبی زیبــا بکشــند، می دانــم کــه از پیشــه نویســندگی و از زندگــی خــودم نیــز صحبت 
کــرده ام. ) بخشــی از متــن ســخنرانی پامــوک در هنــگام دریافــت جایــزه نوبــل ادبیــات ۲۰۰۶(

ــل  ــا  گاه  مث ــباهت ه ــایه ، ش ــرزمین همس ــی دو س ــی و فرهنگ ــتراکات قومی،زبان ــرون از اش بی
جهــش هــای ژنتیکــی بطــور غیرمنتظــره ظهــور میکننــد . در دهــه آغازیــن قــرن بیســت و یکــم 
میــادی نویســنده ای موفــق از کشــور همســایه برنــده چندیــن جایــزه معتبــر جهانــی می شــود که 
نــام آورتریــن آنهــا جایــزه نوبــل ادبیــات اســت .اورهــان پامــوک نویســنده تــرک ، ایــن جوایــز 
را بــه همــت و پشــتکاری ســتایش برانگیــز و  بــا  آثــاری متعــدد و متنــوع  از آن خــود مــی ســازد.
ــی ســازد   ــه خــود مشــغول م ــرا ب ــردازم و  ذهــن م ــه آن بپ ــن مجــال قصــد دارم ب  آنچــه در ای
ــای  ــه الگوه ــوک ب ــه پام ــی ک ــت و نگاه ــار اوس ــران  در آث ــام ای ــی و ن ــات فارس ــای ادبی ردپ
داســتانی و قهرمانــان ادبیــات کهــن فارســی دارد و نمــی گویــم ادبیــات ایــران؛ چراکــه 
ــه  ــت و گرن ــا نیس ــن آنه ــات که ــن ادبی ــا مبی ــورها الزام ــام کش ــروز، ن ــای ام ــف مرزه ــا تعری ب
در ایــن صــورت و بــا تعریــف جغرافیــای سیاســی امــروز نــه ناصرخســرو بــه فرهنــگ و 
ــه  ــوی . چنانک ــی و مول ــه ای و رودک ــی گنج ــه نظام ــت و ن ــد داش ــق خواه ــران تعل ــات ای ادبی
ــی  ــان تمام ــادر مهرب ــی م ــان فارس ــم  و زب ــان مواجهی ــا زب ــات ب ــه ادبی ــا در عرص ــت  م پیداس
ــل  ــده نوب ــرا  برن ــه چ ــت ک ــش اینجاس ــاند . پرس ــی نش ــود م ــار خ ــه را در کن ــار ، هم ــن آث ای
ادبیــات ۲۰۰۶ از کشــور همســایه مــا یعنــی  ترکیــه، ایــن چنیــن توجهــی  بــه الگوهــای 
ــام  ــی و ن ــات فارس ــای ادبی ــار او رد پ ــای آث ــای ج ــه در ج ــی دارد ک ــردازان ایران ــتان پ داس
ــرد .  ــاهده ک ــوان مش ــی ت ــران را م ــگ ای ــه فرهن ــی  و خاص ــان ایران ــران و نقاش ــهرهای ای ش

ایران 
در آثار اورهان پاموک
   
|   رکسانا حمیدی 
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  مقالــه خــود را بــا بخــش کوتاهــی از متــن ســخنرانی پامــوک در هنــگام دریافــت جایــزه نوبــل 
ــه  آغــاز کــردم؛  متنــی دقیــق و هوشــمندانه کــه او  در آن از ماجــرای نویســنده شــدن و چگون
ــدارد  و حتــی  ــی هــا  از خــودکاوی هراســی ن ــه ســنت غرب نوشــتن خــود پــرده برمــی دارد و ب
ــز   ــه آنجاســت کــه  در ایــن متــن نی ــه نوعــی مانیفســت نویســنده شــناخت . نکت ــوان آن را ب میت
ــرد .   ــی ب ــام م ــت ن ــی اس ــای ایران ــتان ه ــان داس ــی از قهرمان ــه یک ــاد ک ــران و از فره او از ای
ــه خــود  ــه گفت ــه  نشــان تاشــی  اســتانبول ب ــادی در محل ــان پامــوک زاده ســال ۱۹۵۲ می اوره
نویســندگی را از بیســت و دو ســالگی آغــاز کــرد .از او آثــار متعــددی منتشــر شــده اســت مثــل : 
نــام مــن ســرخ ، کتــاب ســیاه، بــرف، خانــه ســاکت ، قلعــه ســفید ،زندگی نــو ، مــوزه معصومیت، 
چهــره پنهــان ، اســتانبول و چنــد اثــر دیگــر کــه بعضــی از ایــن آثــار بــه فارســی برگردانــده شــده 
اســت . از خــود مــی پرســم  نویســنده تــرک  کــه در داســتان هایــش شــهر و مردمانــش را چنــان 
دقیــق و موشــکافانه بــه تصویــر مــی کشــد و از  فرهنــگ بومــی و جــاری در ســرزمینش روایتــی 
جزیــی نگرانــه ارائــه مــی دهــد ، ایــن توجــه بــه ادبیــات فارســی را از کجــا وام مــی گیــرد؛ کســی 
کــه بــه اســتناد آثــارش و منتقــدان  ادبــی، اســتانبول را بــه مثابــه لنــدن دیکنــز و دوبلین پروســت و 
پاریــس مودیانــو و ســنت پترزبــورگ داستایفســکی توصیــف مــی کنــد و قهرمــان نهایــی آثارش 
اغلــب شــهر اســتانبول اســت . بــا نگاهــی بــه آثــار پامــوک مــی تــوان دریافــت کــه نویســنده ، 
ادبیــات غــرب را چــه  بــه لحــاظ ســاختاری و چــه بــه لحــاظ محتوایــی  بــه خوبــی مطالعــه کــرده 
امــا توجهــش بــه شــرق یــا دســت کــم همســایه شــرقی کشــورش از کجــا سرچشــمه مــی گیــرد.
 بــه آثــارش نــگاه میکنــم، در رمــان نــام مــن ســرخ  بــه کــرات از داســتانهای شــاهنامه یــاد کــرده 
اســت در نقاشــی هایــی کــه نقاشــان ایرانــی از مجالــس مختلف افراســیاب و ســیاووش و ســهراب 
رســم کــرده انــد  یــا تصویــری از جنــگ ایــران و تــوران یــا از مــرگ ســهراب به دســت رســتم یا 
از ماجــرای جنــگ رســتم و اســفندیار  یــا از  رســتم و دیــو ســفید؛  یــا آنجــا کــه از خمســه نظامی 
یــاد مــی کنــد خصوصــا از خســرو و شــیرین و  لیلــی و مجنــون . حتــی  در رمــان  کتــاب ســیاه  
بــه گفتــه بســیاری از منتقــدان غربــی و اشــاره  صریــح نویســنده تحــت تاثیــر منطــق الطیــر  شــیخ 
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فریــد الدیــن عطــار نیشــابوری نوشــته شــده اســت ، قصــه مردی 
بازگومــی شــود کــه در پــی یافتــن همســرش بــه اســتانبول ســفر 
ــل،   ــه تفصی ــا  ب ــه اشــاره  ی ــارش ب ــوک در آث ــد .  پام ــی کن م
ــه ادبیــات فارســی بیــان مــی کنــد، بطــور  وامــداری خــود را ب
مثــال او در گفتگویــی بــا اشــاره بــه نظــر منتقدان،رمــان مــوزه 
معصومیــت را  نوعــی لیلــی و مجنــون مــدرن معرفــی مــی کنــد.

ــز توجــه  ــران نی ــه دانــش و فرهنــگ ای ــات ، او ب ــرون از ادبی بی
ــن ســینا   ــی ؛ اب ــاش ، غزال ــزاد نق ــه:  اســتاد به دارد در اشــاره ب
ــای  ــت ه ــبک مینیاتوریس ــا س ــوی  و ی ــاهان دوره صف ــا ش و ی
ایرانــی در آثــار متفاوتــش مثــل رمــان  نــام مــن ســرخ . 
ــم نمــی  ــران خت ــات کاســیک ای ــه ادبی ــوک ب ــا توجــه پام ام
ــار  ــش گفت ــاوی ش ــش ح ــه ای از مقاالت ــود . او در مجموع ش
بــا   کــه  هــاروارد  دانشــگاه  در  ســخنرانی  بــرای  نویســنده 
ــه  ــس اندیشــمند   ب ــان نوی ــس ســاده نگــر  و رم ــان نوی نام رم
ــدرن  ــات م ــا ادبی ــه ب ــد ک ــان میده ــده ،نش ــه ش ــی ترجم فارس
ــام صــادق هدایــت  بــه عنــوان  ــا ن ــت کــم ب ــا دس ایــران ی
ــور  ــوف ک ــت. او از ب ــم آشناس ــران ه ــدرن ای ــات م ــدر ادبی پ
ــر  ــا  اث ــد و مارگریت ــل مرش ــر، مث ــر دیگ ــه اث ــار دو س در کن
ــی  ــاد م ــی ی ــی از تانیزاکــی  ژاپن ــا  نائوم بولگاکــف روســی ی
ــوردار از  ــو  و برخ ــاختاری ن ــا س ــاری ب ــوان آث ــه عن ــد  ب کن
ــی  ــر غرب ــاح غی ــه اصط ــورهای ب ــه در کش ــی ک ــبک غرب س
ــی  ــوان رمانهای ــه عن نوشــته شــده اســت  و ذهــن نویســنده را ب
ســازد. مــی  مشــغول  خــود  بــه  تمثیلــی   و  آلگوریــک 

  ردپــای ایــن اشــاره هــا و اثرپذیــری هــا  از فرهنــگ و 
ادبیــات ایــران تنهــا در رمانهــای او قابــل شناســایی نیســت 
بلکــه کتــاب اســتانبول هــم کــه خاطــرات نویســنده را از 
ــندگی  ــروع نویس ــا ش ــی ت ــی و نوجوان زادگاه و دوران کودک
اش در بــر مــی گیــرد،  بــاز از نــام ایــران بینشــان نیســت  
مثــا از طــب بوعلــی ســینا و معالجــه عاشــق گرفتــه تــا  
اشــاراتی مکــرر بــه نــام ایــران یــا مینیاتوریســت هــای ایرانــی.  
ــای  ــه ه ــانگر دغدغ ــه نش ــیار ک ــای بس ــه ه ــاهده نمون ــا مش ب
ذهنــی نویســنده اســت و تداعــی مکــرر نــام ایــران ، بــه 
ــن  پرســش نخســتین خــود بازمیگــردم کــه چــرا پامــوک چنی
ــه فرهنــگ ایــران و ادبیــات فارســی توجــه دارد و در اغلــب  ب
آثــارش از داســتانها و  قهرمانهــای ایرانــی مکــررا  یــاد می کند.

از در رمــان نــام مــن  کــرات  بــه  خ   ــاهنامه رس ــتانهای ش اســت داس کــرده  کــه یــاد  نقاشــیهایی  از در  ایرانــی  مختلــف نقاشــان  و مجالــس  ســهراب افراســیاب  و  انــد  ســیاووش  کــرده  رســم 

جنــگ  از  تصویــری  از یــا  یــا  تــوران  و  ماجــرای مــرگ ســهراب بدســت ایــران  از  یــا  و رســتم  رســتم  ــا اســفندیار  یــا از  رســتم جنــگ  ــا آنج ــفید؛  ی ــو س و  یــاد مــی کنــد خصوصــا کــه از خمســه نظامــی و دی ین  شــر و  خــرو  از 
. مجنــون  و  لیلــی 
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از در رمــان نــام مــن  کــرات  بــه  خ   ــاهنامه رس ــتانهای ش اســت داس کــرده  کــه یــاد  نقاشــیهایی  از در  ایرانــی  مختلــف نقاشــان  و مجالــس  ســهراب افراســیاب  و  انــد  ســیاووش  کــرده  رســم 

جنــگ  از  تصویــری  از یــا  یــا  تــوران  و  ماجــرای مــرگ ســهراب بدســت ایــران  از  یــا  و رســتم  رســتم  ــا اســفندیار  یــا از  رســتم جنــگ  ــا آنج ــفید؛  ی ــو س و  یــاد مــی کنــد خصوصــا کــه از خمســه نظامــی و دی ین  شــر و  خــرو  از 
. مجنــون  و  لیلــی 

ــورد نظــر  ــه محــدوده م ــد  ب ــر بای ــن پاســخی دقیقت ــرای یافت  ب
ــا  ــم . ب ــات فارســی بپردازی ــران و ادبی ــگ ای ــنده  از فرهن نویس
نظــر بــه بســامد واژگانــی کــه داللــت بــر ادبیــات کهــن فارســی 
دارد و ایــران کهــن، درمــی یابیــم کــه او هــرگاه از ایــران نــام 
میبــرد یــا از ادبیــات فارســی ،در بیشــتر مواقــع منظــور او ایــران 
معاصــر یــا ایــران یــک صــد ســال اخیــر مســلما نیســت، اگرچــه 
چنانکــه اشــاره کــردم او هدایــت و بــوف کــورش را میشناســد 
امــا بــرای او ادبیــات ایــران فردوســی و نظامــی ، عطــار و 
جامــی و بطــور اجمــال شــاعران کاســیک اســت . دلیــل ایــن 
امرشــاید اشــتراکات تاریخــی و فرهنگــی ایــران و ترکیــه  باشــد 
ــر و  ــبتا معاص ــندگان نس ــاعران و نویس ــدن ش ــناس مان ــا  ناش ی
ــه  ــدان ترجمــه ب ــه ســبب فق ــه  ب ــان در ترکی ــه اخیرم ــد ده چن
زبــان ترکــی، چنانکــه زنــده یــاد رضــا سیدحســینی در جلســه 
ای  بــه نــام اورهــان پامــوک کــه از ســوی مجلــه بخــارا برگــزار 
شــده بــود بــه ایــن امــر اشــاره کــرده بــود و یــا  فقــدان مضامیــن 
ادبــی در ادبیــات کاســیک کشــور نویســنده از آن جنــس کــه 
ــات  ــودن ادبی ــه  ب ــم مای ــر وی ک ــا در نظ ــته ی ــاز داش ــدان نی ب
امــروز ایــران در قیــاس بــا اقیانــوس ادبیــات کاســیک فارســی. 
بهــر روی پامــوک بیشــتر بــه  ادبیــات کهــن فارســی نظــر دارد 
ــه  ــت ب ــا دس ــد ی ــور  باش ــل مذک ــد عوام ــی توان ــل آن م و دلی
ــر  ــن عوامــل موث ــی اگــر ای ــا حت ــد عامــل ؛ ام دســت دادن چن
ــمار  ــل الزم بش ــا  عوام ــه  اینه ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــند ب باش
ــم توجــه شــما را  ــی خواه ــن م ــی نیســتند . م ــا کاف ــد ام میرون
بــه ســبک غالــب آثــار پامــوک جلــب کنــم کــه بنــا بــه نشــانه 
ــار  ــر آث ــز نقــد و نظرهــا ب ــان هایــش و نی هــای موجــود در رم
او ،  در دســته رمــان هــای پســت مدرنیســتی قــرار مــی گیــرد .
 پســت مدرنیســم بیــرون از امــکان  تکثــر روایــت هــا و درهــم 
ــدال  ــه  ج ــتن  در لب ــرار داش ــا و  ق ــا و مکانه ــی زمانه آمیختگ
ســنت و مدرنیســم بــه نویســنده کمــک مــی کنــد تــا بــه 
ــر  ــا بهت ــا ســبک نویســندگان شــرقی ی ــه  ب شــیوه ای دیگرگون
ــا  ــته ی ــبک خواس ــن س ــد . ای ــل کن ــای عم ــم خاورمیانه بگویی
ــری   ــش دادن  دیگ ــناخت و نمای ــنده را در ش ــته نویس ناخواس
ــاری میرســاند و در واقــع مــی خواهــم بگویــم کــه دیگــری  ی
ــنده  ــم نویس ــه و قل ــگاه ، اندیش ــر از ن ــک ناپذی ــری تفکی عنص
مــی شــود . منظــور مــن ازمفهــوم  دیگــری، آن چیــزی اســت 
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ــاس و  ــل لوین ــای امانوئ ــته ه ــار در نوش ــتین ب ــرای نخس ــه ب ک
ــران  ــای متفک ــته ه ــا در نوش ــد ام ــرح ش ــن مط ــل باختی میخایی
ــت.  ــری یاف ــازه و کاملت ــوم ت ــدا مفه ــل دری ــدرن مث ــت م پس
همیــن درک حضــور دیگــری اســت کــه بــه نویســنده امــکان 
میدهــد تــا از مرزهــای خویشــتن بینــی و ســتایش مرســوم 
فرهنــگ خــودی گامــی فراتــر نهــد و بــرای غنــای آثــار خــود 
ــگ  ــر از فرهن ــل ت ــناختی کام ــا ش ــد ت ــتجوی راه باش در جس
ــن دیگــری کــه  ــه دهــد . منظــور از ای ــه مخاطــب ارائ خــود ب
ــده  ــدرن مطرحمــی شــود، وجودهــای دی ــات پســت م در ادبی
نشــده و بــه حاشــیه رانــده شــده در شــیوه مرســوم تفکــر 
ــزه  ــخنرانی جای ــن س ــنده در مت ــه نویس ــت و چنانک ــی اس غرب
نوبــل خــود بــه آن اشــاره مــی کنــد: قــرار نداشــتن در مرکــز .

دیگــری در اغلــب آثــار نویســنده بــه صورتهــای مختلــف 
حضــور مــی یابــد: در کتــاب اســتانبول  و تصویــری کــه 
نویســندگان و شــاعران تــرک و غیرتــرک  از زادگاهــش 
ــا  ــهر را تماش ــا ش ــم آنه ــای قل ــه پ ــا ب ــد، او  پ ــی دهن ــه م ارائ
مــی کنــد و خــود را در حضــور روایــت دیگــری محــک مــی 
ــاره اســتانبول  ــد؛ از فرانســویانی ســخن مــی گویــد کــه درب زن
ــگاه نویســندگان هموطنــش را  ــدارد کــه ن ــروا ن نوشــتهاند و پ
نیــز  در بــاب زادگاهــش زیــر ذره بیــن قــرار دهــد . در رمــان 
ــه چشــم مــی خــورد ؛ در  ــاز ب ــز حضــور دیگریهــا ب هایــش نی
ــخن  ــن س ــیراز و قزوی ــز و ش ــان تبری ــرخ از نقاش ــن س ــام م ن
ــه او کمــک مــی  مــی رود و ســبک نقــاش کشــور همســایه  ب
کنــد تــا از ســبک متــداول و مرســوم نقاشــان محلــی یــاد کنــد 
ــل نقاشــان غــرب گــرا و شــرق  ــان تقاب ــن رم ــن در ای . همچنی
گــرا را هــم میتــوان دیــد یــا کســانی کــه بــه ســبک هــای قدیــم 
و ســنتی نقاشــی میکننــد و  بــا ورود ســبک دیگــر یعنــی ســبک 
غربــی، نویســنده  نمایشــی از جــدال ســنت و مدرنیســم را 
نشــان میدهــد. او در حضــور دیگــری کــه همــان ســبک نــو در 
نقاشــی اســت و از پرســپکتیو برخــوردار اســت، ایــده نقاشــان 
ســبک کهــن و مینیاتوریســت هــا را بیــان مــی کنــد . پامــوک 
بــه خوبــی نشــان مــی دهــد کــه تفــاوت تنهــا در ســبک نقاشــی 
ــردد. ــی گ ــا  بازم ــده ه ــا و ای ــاوت  باوره ــه تف ــه ب ــت بلک نیس

از ســوی دیگــر، پامــوک بــه عنــوان یــک رمــان نویــس پســت 
ــرد و  ــی گی ــی وام م ــا متــون فارس ــر ی مــدرن از متــون دیگ
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متــون دیگــر هــم بخشــی از ایــن دیگــری اســت کــه در آثــار 
ــه  ــی را ب ــر بحث ــون دیگ ــری مت ــد . بکارگی ــی یاب ــت م او هوی
نــام بینامتنیــت پیــش مــی کشــد و اگــر بــا کریســتوا هــم ســخن 
ــود  ــی ش ــوط نم ــر مرب ــون متاخ ــه مت ــا ب ــر تنه ــن ام ــویم ای ش
ــون از  ــدا و پنهــان، بســیاری از اندیشــه هــا و مت بلکــه بطــور پی
یکدیگــر تغذیــه کــرده انــد . امــا چنــان کــه مــی دانیــد مفهــوم 
ســازی ایــن مبحــث در دوره معاصــر رخ داده و بــه همیــن 
ــی آن  ــر ادب ــک اث ــای ی ــته ه ــکافتن هس ــم در ش ــبب میتوانی س
ــر اســت  ــم . پامــوک ناگزی ــرار دهی را مــورد بررســی بیشــتر ق
ــتاویزهای درون  ــا دس ــود را ب ــی خ ــی و تمثیل ــان ذهن ــا جه ت
ــا  ــاورد . او ب ــه عرصــه وجــود بی ــرون فرهنگــی ب فرهنگــی و ب
ــیر   ــگ اس ــی تن ــود را در چارچوب ــردی، خ ــت ف ــاله هوی مس
ــرم مــی  ــت دســت و پنجــه ن ــه هوی ــا مقول ــد؛ بلکــه ب نمــی کن
کنــد و خــود را بــه جهــان پیرامــون خــود متعلــق مــی بینــد کــه 
شــاید ویژگــی شــهر اســتانبول بعنــوان گــذرگاه شــرق و غــرب 
ــق دارد کــه  ــی تعل ــه جهان ــن زده باشــد . او ب ــر دام ــن ام ــه ای ب
ــان  ــه انس ــه ب ــل تک ــی چه ــایگان، هویت ــوش ش ــه داری ــه گفت ب
ــدی  ــا  در نتیجــه ی فرآین ــی م امروزمــی بخشــد چراکــه  گوی
ــریت  ــخ بش ــار تاری ــه  اعص ــت، هم ــان نیس ــه درک آن آس ک
را بــه صــورت درهــم آمیختــه در خــود گــرد آورده ایــم. 
ــدرن   ــات پســت م  اینهــا همــه از دغدغــه هــای اندیشــه و ادبی
ــه شــکلی عریــان  بشــمار میــرود. پــس  اورهــان از بینامتنیــت ب
ــه آن  ــود ب ــد و خ ــی جوی ــره م ــش به ــای رمانهای ــای ج در ج
ــال رمــان  کتــاب ســیاه  ــه طورمث اذعــان دارد و میگویــد کــه ب
خــود را  تحــت تاثیــر منطــق الطیــر عطــار نوشــته اســت . 
آگاهــی نویســنده بــه عناصــر و ســازه هــای ادبیــات پســامدرن 
ــود را در  ــون خ ــان پیرام ــا  جه ــذارد ت ــی گ ــت او را بازم دس
ــا فرهنگــی دیگــر بنگــرد و  در فرهنــگ هــای دیگــر  ــل ب تقاب
ــه  ــد چراک ــتجو کن ــش را جس ــازل روایت ــده پ ــات گمش قطع
مــی دانــد  مــا هرچــه بیشــتر بــر هویــت خویــش تأکیــد 
ــا  ــت ب ــا مل ــروه ی ــان گ ــه ف ــود را ب ــق خ ــه تعل ــر چ ــم، ه کنی
صــدای بلنــد جــار بزنیــم، آســیب پذیــری هویــت خویــش را 
ــران  ــار بح ــروز از آن رو دچ ــان ام ــم. انس ــان داده ای ــتر نش بیش
ــت از  ــه ای یکدس ــر مجموع ــت ،دیگ ــه هوی ــت ک ــت اس هوی
ــا  ــوک ب ــه پام ــت  . در نتیج ــن نیس ــت و مطمئ ــای ثاب ارزش ه
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ردیابــی شــباهت هــای فرهنگــی، اشــتراکات تاریخــی ، ریشــه هــای زبانــی و ادبــی در ادبیــات 
ــاری  ــه لحــاظ گفت ــان اگرچــه امــروزه ب ــرا ایــن زب ــردازد؛ زی ــه جســتجو مــی پ کهــن فارســی ب
و نوشــتاری چنــدان آشــنا نیســت امــا زبانــی اســت کــه در دوران امپراتــوری عثمانــی بیــش از 
ــه فارســی شــعر ســروده  ایــن مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت چنانکــه ســلطان ســلیمان قانونــی ب
ــت. ــده اس ــی درج ش ــات فارس ــخ ادبی ــب  تاری ــو در کت ــی گ ــاعر فارس ــوان ش ــه عن ــام او ب و ن
 عــاوه بــر ایــن،دو ســرزمین از رســم الخطی یکســان برخــوردار بوده انــد و در گذشــته های دور 
آشــنایی بــا متــون فارســی چنــدان دشــوار نبــوده اســت بخصــوص بــا رفــت و آمدهــای شــاعران 
ــوان شــاعری فارســی گــو در  ــه عن ــر سیواســی ب ــام  ناص ــا ن دو ســرزمین؛ بطوریکــه شــاعری ب
کتــب تاریــخ ادبیــات فارســی مطــرح اســت .نکتــه دیگــر آنکــه نویســنده بــه ترکیــه و اختصاصــا 
اســتانبول قدیــم توجهــی ویــژه دارد بخصــوص اســتانبول در دوران عثمانــی. ازایــن رو، پامــوک 
ــا دوران کهــن مــورد نظــرش دارد ، بیــرون از ســاختن  ــه ادبیــات کهــن فارســی کــه قرابتــی ب ب
ــا نگاهــی خویشــاوندانه مــی نگــرد و از هــزار و یــک شــب یــا کلیلــه و  هویــت چهــل تکــه ، ب
دمنــه و دیگــر متــون غافــل نیســت کــه حتــی آن را میــراث مشــترک قومــی و فرهنگــی مــی بیند .
ســبک پســت مــدرن بــرای نویســنده محملــی شــود تــا  گوشــه ای از جهــان را کــه در آن زندگی 
مــی کنــد و چنانکــه در متــن ســخنرانی جایــزه نوبــل بــه آن اشــاره مــی کنــد دور از مرکــز جهــان 
اســت، بــه دیگــران نشــان دهــد و آن را بــه  مرکــز جهــان بــدل ســازد . البتــه در پرانتــز بایــد به این 
نکتــه اشــاره کــرد  کــه بیــرون از ســبک و ســاختار نویســنده ،  اشــتراکات تجربــه هــای زیســتی 
مخاطــب ایرانــی بــا آثــار پاموک فــراوان اســت ؛ مناســبات فــردی و اجتماعی و حتــی خانوادگی 
در رمانهــای پامــوک بــرای خواننــده ایرانــی چنان آشناســت که اگر نویســنده حتی  از نشــانه های 
ادبیــات فارســی هــم در آثــار خــود اســتفاده نمــی کــرد ایــن خویشــاوندی بــاز هــم مشــهود بــود .
 امــا بحــث در بــاب آثــار پامــوک و پســت مدرنیســم او همچنــان باقــی اســت . در ایــن زمینــه 
ــی  ــار ادب ــردن از نویســندگان و آث ــام ب ــوان نویســنده پســت مــدرن از ن ــه عن اورهــان پامــوک ب
ــان  ــام : رم ــا ن ــار خــود ب ــر بصراحــت در شــش گفت ــن ام ــه ای ــدارد بطوریکــه ب ــی ن ــان ابای جه
ــه  ــوک  وظیف ــده پام ــه عقی ــد. ب ــی کن ــاره م ــمند  اش ــس اندیش ــان نوی ــر و رم ــاده نگ ــس س نوی
ادبیــات اعتــای احساســات ارزشــمند انســانی اســت و نبایــد روایتگــر  خــوار شــمردن دیگــران 
و برتــر داشــتن ملــت خــود نســبت بــه دیگــر ملــت هــا باشــد . بنــا بــه همیــن ســخن مــی تــوان 
ــا  ــگاه پامــوک رســید. او از خــود فاصلــه مــی گیــرد و ب ــه نقــش و اهمیــت دیگــری در ن ــاز ب ب
ــا فاصلــه  ــه  و ب دیگــری آغــاز مــی کنــد . او حتــی در کتــاب خاطراتــش در نگاهــی دیگرگون
ــه  ــهر را ب ــای ش ــام زوای ــد تم ــادر باش ــه ق ــک بیگان ــل ی ــا مث ــد ت ــی کن ــگاه  م ــتانبول ن ــه اس ب
مخاطــب نشــان دهــد و درکنــار نقــاط باشــکوه و مرفــه شــهر نیمــه پنهــان و کمتــر دیــده  شــده 
ــد. ــی گوی ــخن م ــری س ــود و دیگ ــیفتگی از خ ــرو ش ــوک  ورای تنف ــد . پام ــی کن آن را معرف
همیــن نکتــه مــا را بــه موضــوع چنــد صدایــی در آثــار او  مــی رســاند و بــه روشــنی مــی تــوان 
ــه نشــانه هــای آن خواهــم پرداخــت و  ــه ب ــی فونیــک قلمــداد کــرد کــه در ادام ــار او را  پل آث
مقولــه چنــد صدایــی نیــز تاییــدی اســت بــر درک حضــور دیگــری در آثــار  . بــه طــوری کــه 
ــن  ــم را در بی ــنت و مدرنیس ــان س ــدای دو گفتم ــم ص ــی توانی ــا م ــرخ  م ــن س ــام م ــان ن در رم
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نقاشــانی کــه بــه ســبک مینیاتــوری و ســبک غربــی و برخــوردار از پرســپکتیو نقاشــی مــی کننــد  
ــان و مــردان راوی و حیوانــات و اشــیایی کــه بخشــی از  بشــنویم ، گذشــته از آنکــه صــدای زن
روایــت را بــه عهــده دارنــد در  داســتان بخوبــی از یکدیگــر قابــل تفکیــک اســت یعنــی او بــه 
حاشــیه رانــده شــدگان را هــم بــه مرکــز مــی آورد و صــدای آنهــا را بــه گــوش مــا مــی رســاند.
ــه یــاد داریــم کــه عنصــری کــه بــه شــناخت بیشــتر بحــث بینامتنیــت کمــک  از ســوی دیگــر ب
ــرد و  ــرح ک ــن آن را ط ــه باختی ــت ک ــان اس ــی در رم ــی فون ــا  پل ــی ی ــد صدای ــث چن ــرد بح ک
ــات  ــی را در ادبی ــد صدای ــد. باختین چن ــی نامی ــد صدای ــار داستایفســکی را چن ــه آث ــرای  نمون ب
داســتانی در ایــن مــوارد معرفــی مــی کنــد: ۱- تعــدد و تنــوع فرهنــگ هــا  ۲- بازتــاب 
ــري  ــر پذی ــذاري وتاثی ــر گ ــد  4- تاثی ــه دی ــوع زاوی ــدد و تن ــده  ۳- تع ــرکوب ش ــاي س صداه
صداهــا از هــم و بلــوغ شــخصیت هــا و تاکیــد بــر منــي کــه مــن شــدنش پایــان ناپذیــر اســت .
 اگــر بــه آثــار پامــوک خصوصــا آثــار پســامدرن او بنگریــم مــی توانیــم مــوارد مذکــور را بیابیــم 
. در اینجــا بــد نیســت کمــی مســاله را بازتــر کنیــم: باختیــن در ادامــه بحــث چندصدایــی  چنانکــه 
مــی دانیــم بــه کارنــاوال اشــاره می کنــد . کارنــاوال در نظــر او  به عنــوان بهترین فضا براي شــکل 
گیــري چنــد صدایــي معرفــی مــی شــود . باختیــن، بــا خوانــِش جدیــدی کــه از آثــار رابلــه ارائــه 
میدهــد، گوهــر آن را در  کارنــاوال  میبینــد و  آن را  جهــان بــی قیــد و بنــد جلــوه هــا و اشــکال 
فکاهــی کــه در مقابــل لحــِن جــّدی و رســمی فرهنــگ کلیســایی و فئودالــی ســده هــای میانــه 
قــد علــم مــی کنــد  مــی نامــد و معتقــد اســت کــه کارنــاوال، زبانــی بــرای چنیــن مقاومتــی اســت. 
باختیــن معتقــد اســت کارنــاوال در مــرز هنــر و زندگــی جــای دارد. در واقــع کارنــاوال، خــود 
زندگــی اســت کــه به صــورت بــازی عرضهمــی شــود .کارنــاوال ، کمک مــی کند تــا تمایزهای 
بیــن افــراد از بیــن بــرود و بــه ایــن ترتیــب، در معنــای موّســع خــود مــی توانــد بــه انــکار عــام فهــم 
هرگونــه توزیــع ثابــت و غایــی اقتــدار منجــر گــردد کــه بــه عنــوان شــکلی از مقاومــت مردمــی 
در برابــر اقتــدار شــناخته مــی شــود. کارنــاوال، در ضمــن از یــک نــوع  دوگونگــی   اســتفاده می 
کنــد. دوگونگــی بــه جمــع ارزشــهای دوگانــه و متضــاد و حضــور هــم زمــان ایــن تضادها اشــاره 
مــی کنــد: دوگونگــی کارناوالــی، هیــچ ارزِش مطلقــی را نمــی پذیــرد. فرهنــِگ رســمی بــرای 
توجیــِه تســلّط طبقاتــی خــود ، پدیــده هــا را از هــم جــدا مــی کنــد، امّــا دوگونگــی کارناوالــی 
ــد مــی دهــد و بدیــن ســان تمــاِم ارزشــها را نســبی مــی ســازد . ــه هــم پیون ایــن پدیــده هــا را ب

در واقــع ایــن همــان چیــزی اســت کــه در تاییــد شــکل گرفتــن عنصــر دیگــری در آثــار پامــوک 
اهمیــت مــی یابــد و در نگاهــی عمیقتــر مــی تــوان در ایــن چندصدایــی و تکثــر و توجــه او بــه 
ــرای طــرح  ــی ب ــوان رهیافت ــه عن ــه کارناوالیســم اشــاره کــرد کــه  پامــوک ب ــه مقول دیگــری  ب
ــه  ــاد عرص ــدف  ایج ــا ه ــا ب ــد و خصوص ــی جوی ــره م ــاوت از آن به ــای متف ــا و صداه ــده ه ای
بازتــری  بــرای عــرض انــدام گفتمانهــای مختلــف آن را بــه کار مــی گیــرد . البتــه گفتنــی اســت 
کــه پامــوک در بیشــتر آثــار خــود ســعی بــرآن  دارد تــا نســبت بــه آنچــه کــه مــی خواهــد  آن 
ــه  ــی ارائ ــی پلیس ــت، نگاه ــوده اس ــم نم ــغولی او را فراه ــات دل مش ــازد و موجب ــرح س را مط
ــاری ایــن دوعنصــر، بطــور  ــه ی ــزد و ب ــا آن درمــی آمی ــه را ب دهــد و در واقــع نگرشــی طنزگون
مــداوم  بــه ریــزه کاریهــای زندگــی روزمــره  شــخصیت هایــش  اهمیتــی خــاص مــی بخشــد. 
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نــگاه همــراه بــا رگه های طنز نویســنده، کوششــی اســت در راه 
بــه نقــد کشــیدن همــه حــوادث و دغدغــه هایــی کــه نویســنده 
را بــه طریقــی بــه خــود مشــغول داشــته اســت. شــخصیت هایــی 
ــرادی  ــی اف ــک معن ــه ی ــده، ب ــارش آفری ــوک درآث ــه پام ک
ــا  ــه معاصــر ب هســتند کــه بخشــهای مهمــی از چالشــهای ترکی
آن پیونــد خــورده اســت مثــل حضــور کردهــا در رمــان بــرف . 
کاروانالیســم  بحــث  ادامــه  در  توانــد  مــی  ایــن  واقــع  در 
چراکــه   دهــد  نشــان  خــودی  پامــوک  آثــار  در  موجــود 
طنــز، عــدم قطعیــت و جمــع دوگانگــی را در آثــار پســت 
ــا  ــاز م ــت  ب ــرد و در نهای ــاهده ک ــوان مش ــوک میت ــدرن پام م
ــور    ــه حض ــر اینک ــی ب ــاند  مبن ــی رس ــنده  م ــده نویس ــه ای را ب
دیگــری در آثــار او بــه موتیفــی تکــرار شــونده بــدل مــی شــود. 
از ســوی دیگــر، بــاز بنــا بــه بحــث بینامتنیــت هــر اثــر هنــری یــا 
ــب  ــدی اغل ــی ذهــن و روان هــر نویســنده و هنرمن ــی و حت ادب
ــار پیشــینیان ســاخته شــده  ــه از آث از عناصــر پوشــیده و برگرفت
ــه هــای شــکل  ــم کــه زمین ــن الگــو بخواهی ــا ای اســت . اگــر ب
ــه  ــم کــه او ب ــم مــی بینی ــری ذهــن پامــوک را بررســی کنی گی
دوران عثمانــی در اغلــب آثــارش حتــی اگــر شــده  نیــم نگاهی 
دارد و از آنجــا کــه از زادگاهــش  اســتانبول در هیــچ اثــر خــود  
جــدا نیســت ، از گذشــته آن هــم جــدا نمــی مانــد و بــه گونــه 
ای یــادآور ارجاعــات پســت مــدرن هــا در بازگشــت مکــرر بــه 
ــام مــن ســرخ و  ــاد مــی کنــد چــه در ن گذشــته از آن دوران ی
چــه در  اســتانبول و دیگــر آثــارش . دوران عثمانــی بــه عنــوان 
دوران باشــکوه و اقتــدار در آثــاری کــه نویســنده بــه دقــت مــی 
ــا  ــهرش را ب ــی ش ــر کنون ــت و او عص ــده اس ــت ش ــده ثب خوان
ــه  ــاره ای اســت ک ــن خــود اش ــد. ای ــی کن ــاس م آن دوران قی
ــد چراکــه او  ــر  مــی کن ــن نویســنده نزدیکت ــه ذهــن ای ــا را ب م
مــدام در کنــار دریچــه ای میایســتد کــه یکســوی چشــم انــداز 
آن بســوی ســرزمین همســایه اســت ، ســرزمین داســتانها و 
شــهرزادها ، ســرزمین فردوســی و هزاران داســتان شــاهنامه اش 
ــران . ــی و دیگ ــی و جام ــقانه نظام ــتانهای عاش ــرزمین داس ، س

کنــد  طــی  را  راهــی  شــود  موفقمــی  پامــوک  اورهــان 
نگــران   ، آن  خــم   و  چــم  در  ایرانــی  نویســندگان  کــه 
بــه یکســوی آن هســتند ؛ اســتفاده از ظرفیــت  فروافتــادن 
هــای روایــی و داســتانها و دســتمایه هــای فرهنــگ کهــن 

کنــار  در  مــدام  او  رسزمــن یکســوی چشــم انــداز دریچه ای میایستد که   بســوی  ، آن  اســت  و همســایه  داســتانها  رسزمــن رسزمــن   ، هــزاران شــهرزادها  و  ــتانهای داستان شاهنامه اش فردوســی  ــن داس و ، رسزم نظامــی  دیگــران عاشــقانه  و  جامــی 
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ابــزار و زبانــی نــو بــرای ســاختن  و ســنتی و بکارگیــری 
امــروز. مخاطــب  نیــاز  و  ذوق  ســیاق  بــه  نــو   روایتــی 
 ایــن امــری اســت کــه ادبیــات امــروز ایــران در پــی آن 
ــای  ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــو ب ــی ن ــه روایت ــی ارائ ــت یعن اس
ــان کــه  ــی امــروز . چن ــن انســان ایران ــرای تبیی ــات کهــن ب ادبی
ــس  ــن پ ــود  و از ای ــی ش ــن کاری م ــه چنی ــق ب ــوک موف پام
ــه ســرزمین او مــی  ــه ب ــا  نگاهــی دیگرگون ــه تنهــا دیگــران ب ن
ــه از شــهر و فرهنــگ خــود  ــری دیگرگون ــد بلکــه تصوی نگرن
ــد.  ــی کن ــکش م ــهرش  پیش ــی ش ــه اهال ــز ب ــری را نی و دیگ

کنــار  در  مــدام  او  رسزمــن یکســوی چشــم انــداز دریچه ای میایستد که   بســوی  ، آن  اســت  و همســایه  داســتانها  رسزمــن رسزمــن   ، هــزاران شــهرزادها  و  ــتانهای داستان شاهنامه اش فردوســی  ــن داس و ، رسزم نظامــی  دیگــران عاشــقانه  و  جامــی 

| منابع و مآخذ
- متن سخنرانی اورهان پاموک هنگام دریافت جایزه نوبل ادبیات 

۲۰۰۶، ترجمه ارسان فصیحی ، شب اورهان پاموک ، نشریه بخارا  
 Bukharamag.com  برگرفته از سایت

- نام من سرخ ؛ اورهان پاموک، ترجمه عین اله غریب، نشر چشمه، 
چاپ سوم ، ۱۳۹۰.

- در گفت و گو با آذرین صادق ، با این عنوان :
My evening with Orhan Pamuk 

Iranian.com منتشرشده در سایت 
- رمان نویس ساده نگر و رمان نویس اندیشمند؛ اورهان پاموک ، 

ترجمه علیرضا سیف الدینی، نشر نیلوفر، چاپ اول ۱۳۹۲.
- استانبول؛ خاطرات و شهر؛ اورهان پاموک ،

 ترجمه شها طهماسبی، نشر نیلوفر،چاپ دوم ،۱۳۹۲.
- افسون زدگی جدید؛ هویت چهل تکه و تفکر سیار؛ داریوش 

شایگان، ترجمه فاطمه ولیانی، نشر فرزان روز، ۱۳۸۰، چاپ دوم. 
-تاریخ ادبیات فارسی، ذبیح اهلل صفا، ج چهارم ، انتشارات فردوس 

. ۱۳۸۹ ،
-دموکراسی گفتگویی ) باختین و هابرماس(؛ منصور انصاری، نشر 

مرکز، چاپ اول ، ۱۳۸4.
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روح
تاِر ابریشمی تافته ی عنکبوتی

آویخته از سقفی
درست باالی تخت ام. 

هر روز
پایین و پایین تر می آید.

نردباِن آسمان
پیشکشم شده- با خود می گویم-   

 از باال  آمده.

با آن که چنان نحیف شده ام 
که حاال تنها هاله ای از جسِم 

پیشین ام
باز به گمانم

تنم برای این نردباِن ظریف 
سنگین است.

آی ای تو، ای روح من
 تو اول باید راهی شوی.

پاورچین،  پاورچین.

برگردان: محمدرضا فرزاد

متوفی
رفت

بی آن که گاز را ببندد
یا شیر آب را بررسی کند.

دوباره به آستانه ی خانه برنگشت
که کفش های جدیدش پاهایش 

را زده باشد
و بخواهد قدیمی ها را بپوشد

حاال نمی توانست چیزی هم در 
خانه جا بگذارد.

از کنار سگ اش گذشت
بدون گفتِن کلمه ای 

حیوان کمی معذب شد، اما آرام 
گرفت

این یعنی راه دوری نمی رود
دوباره برمی گردد

نوازش
یک دیگر را می شناسیم

روزی روی زمین
دیدمت

من یک طرف زمین راه می رفتم
و تو یک طرف دیگرش.

می توانم بگویم چه گونه بودی.
آه

شبیه همه ی زن های دیگر بودی.
ببین، هنوز صورتت را

به خاطر دارم.
عصبی شدم

و از صمیم دل چیزهایی به تو 
گفتم

اما صدایم را نمی شنیدی.
میان ما اتومبیل ها می رفتند و 

می آمدند
و آب ها بود و کوه ها

و همه ی زمین.
به چشم هایم نگاه کردی

اما چه می دانستی؟
در نیم کره ی من

شب شده بود.
دستت را باال بردی:

 ابری را نوازش کردی
دست انداختم 

روی شانه ی یک برگ. 

 وقتی چراغ را  روشن می کنم
| ماری�ن سورسکو 
Marin Soresku
شاعر اهل روماین
)1936-1996(
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روزی می رسد
روزی می رسد

که باید زیر خودمان
یک خط سیاه بکشیم
و حساب کتاب کنیم.

لحظه هایی که می شد شاد باشیم.

لحظه هایی که می شد زیبا باشیم.
لحظه هایی که می شد 

بی نظیر باشیم.

بارها و بارها
کوه ها و درخت ها و رودخانه هایی 

را ماقات کردیم
]یعنی حاال کجا هستند؟ اصا 

زنده اند؟[ 
جمع همه ی این هامی شود 

آینده ای طایی
که قبًا زندگی اش کرده ایم.

زنی که دوستش داشتیم
به اضافه ی همان زن

که دوست مان نداشت

می شود صفر.
حاصل یک چهارم زندگی که به 

تحصیل گذشت
می شود میلیون ها کلمه ی پوشالی

که حاال از سکه افتاده اند.

و نهایتاً یک تقدیر
به اضافه ی یک تقدیر دیگر 

]این یکی از کجا آمد؟[می شود 
دو.]یکی را می نویسیم و یکی را 

نگه می داریم
کسی چه می داند، شاید دنیای 

دیگری هم در کار باشد

متاسفم

برای پروانه ها متاسفم
وقتی چراغ را خاموش می کنم

و برای خفاش ها
وقتی روشنش می کنم

نمی توانم بدون آزردن کسی
قدمی بردارم؟

آن قدر چیزهای عجیبی اتفاق 
می افتد

که می خواهم سرم را
در دست هایم بگیرم
اما لنگری از آسمان

آن ها را پایین می کشد

 
هنوز وقتش نیست

که بادبان ها پاره پاره شوند
بگذار چیزها باشند

ترجمه: سینا کمال آبادی
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 شاعران در احساسات 
قوی نیستند
گفت  و گو با عبدالعلی دستغیب

| برنامه رادیویی صدای شاعر

ی نیست / در خاطر من غنچه حرست ننشاند دیدار تو ای سوسن غمگنی سحر
یبم / تا برف گران پا به جهانت نکشاند هر شام نیایشگر پندار غر

دیریست چو بیدی که گرفتار نسیم است / ما هر دو از این برف گران سایه هراسان
ی هر برگ بنه شعله آتش / ای سوسن، از این مجمر بزمنی پریشان در سزب

جویای بهاران شکوفان دل ما نیست / چون در غم این درد نهان پا نفرشدیم
بس ِشکوۀ ناگفته در آن رنج نهان سوز / پنهان به دلی بود و به اشکی نسرتدیم

شبنم به سحر در طلب غنچه جامت / می سوزد و برجاست همان خواهش جاوید
وه دیر زمانی ست که در بسرت این برف / جویای بهارانی و نوباوه خورشید

ین گل نرسد تا دم نوروز در رسدی افسونگر این تریگی ژرف / رسشارتر
ی از جام سحرها / در تابش اندیشه غمگنی شب و روز در جامه برون می خز

ین نهان است پندار تو در رهگذر باد خزان گری / دیوانۀ یک باور دیر
همراه نسیمی گل یادت سبک از شوق / رهپوی پریشان و دروغنی گمان است

ی که شکوفان شود از گل / بر چشمۀ خورشید نه دیدار و نه راهیست تا مقدم روز
این راز سبک سایه در آن رسدی خاموش / دیریست در آیینۀ پندار تباهیست

در هر تپش مهد زمنی ریشه ات ای گل / خشکید و به دنیای غم خویش فرو ریخت
یبی که تو را بود / جان با شبی افرسده و بیمار درآمیخت رسشارتر از عطر قر
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آقــای دســتغیب، از دیــدن شــما خوشــحالیم. متأســفانه تــا بــه حــال فرصتــی دســت نــداد 
ی، بــه نقــد شــعر هــم   شــما غــری از شــاعر

ً
تــا بــا شــما راجــع بــه شــعر گفت وگــو کنیــم. قطعــا

 در ایــن بــاره بیشــرت توضیــح بفرماییــد و اینکــه راجــع بــه محتــوای شــعرهای 
ً
پرداخته ایــد. لطفــا

ــد؟ ی داری ــر ــه نظ ــروز چ ام
ــا دو  ــزی نیســت کــه در یــک جلســه ی ــارۀ آن چی ــت درب ــه شــعر و صحب ــه بحــث راجــع ب البت
جلســه تمــام شــود و بــه نتیجــه برســد. دربــاره شــعر و بــه خصــوص شــعر امــروز مطالــب زیــادی 
می شــود گفــت. اول از همــه ایــن کــه شــعر امــروز یــا شــعر نــو یــا شــعر جدیــد یــا شــعر معاصــر   
ــا در  ــۀ م ــام ارکان جامع ــه تم ــور ک ــت و همانط ــی اس ــرورت اجتماع ــک ض ــمی   ی ــر اس ــا ه ب
پنجــاه ســال اخیــر در تغییــر و تحــول بــوده، خواه ناخــواه قســمت های معنــوی اجتمــاع مــا هــم 
دســتخوش ایــن تحــول بــوده و دچــار ایــن دگرگونــی شــده اســت. البتــه قطعــی اســت کــه چنیــن 
وضعیــت بایــد پیــش بیایــد، ولــی نبایــد کوشــش افــرادی مثــل نیمــا یوشــیج را کــه ســرفصل شــعر 
ــود، شــاید ایــن  ــرای ایــن کــه اگــر نیمــا پیــدا نشــده ب جدیــد فارســی اســت نادیــده گرفــت؛ ب
تحــول در شــعر و هنــر نظــم مــا بــاز هــم دورتــر و دیرتــر انجــام می گرفــت. شــکی نیســت کــه 
شــعر در دوره مــا بــه زندگــی مــردم نزدیکتــر شــده و کســانی کــه دســت اندرکار شــعر هســتند، 
اصالــت بیشــتری نســبت بــه دوره هــای انحطــاط، بــه خصــوص دوران بعــد از حافــظ داشــتند و 
دارنــد و محتــوای شــعر از ایــن نظــر تغییــر و تکامــل بیشــتری پیــدا کــرده اســت. دربــاره محتــوای 
ــارۀ آن  ــی درب ــمت های مختلف ــد در قس ــا بای ــت و م ــاد اس ــخن زی ــای س ــه ج ــروز البت ــعر ام ش
بحــث کنیــم و ببینیــم در چــه قســمت هایی پیــش رفتیــم و چقــدر شــعر امــروز پیشــرفت کــرده

.
بنــده یــک ســؤال کلــی کــردم راجــع بــه محتــوای شــعر امــروز و شــما ســند قســمت بندی را بــه 
ی  دســت مــن دادیــد؛ یعنــی ایــن تحــوالت اجتماعــی کــه بــر ملتــی می گــذرد و باغــث تحــول هــر
[ برداشــت شــما از شــعر امــروز فارســی چیســت و چــه مقــدار  می شــود ]از نظــر محتــوای شــعر
یــن شــده اســت. در ضمــن بفرماییــد از چــه  از محتــوای مســائل زمــان در شــعر امــروز جایگز
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نظــر مســتغنی شــده و از چــه لحــاظ ممکــن اســت نقصــی 
داشــته باشــد کــه در پــی رفعــش بایــد کوشــش کــرد؟

پرسشــی کــه فرمودیــد، دو قســمت دارد: یکــی اینکــه در 
ــه  ــر کــرده نســبت ب ــا تغیی ــوای شــعر م چــه قســمت هایی محت
شــعر گذشــته و دیگــر اینکــه چــه نقایصــی ممکــن اســت شــعر 
ــاز  ــر دو قســمت ب ــم کــه ه ــروز داشــته باشــد. فکــر می کن ام
هــم محتــاج بحــث زیــاد اســت. می توانیــم یــک مثــال بزنیــم 
ــم  ــن کــه مســئله یــک کــم روشــن تر شــود. می دانی ــرای ای ب
ــان و  ــد در آن فضــای عرف ــه بع ــرن پنجــم ب شــعر فارســی از ق
تصــوف نفــس کشــیده و بیشــتر شــاعران مــا یــا صوفــی بودنــد 
یــا عــارف، یــا اینکــه تظاهــر می کردنــد بــه تصــوف و عرفــان.
بــه هــر حــال زبــان تصــوف غالــب بــوده اســت در شــعر.

و در ایــن زبــان غالــب بــوده کــه شــاعران مــا شــعر می گفتنــد 
و کســانی را مــا در همــان دورۀ بیــن قــرن پنجــم تــا دوره اوایــل 
صفویــه می بینیــم کــه بــه نحــوی بــه عرفــان و تصــوف تمایــل 
داشــتند کــه ایــن هــم طبیعــی اســت. بــه هــر حــال، شــعر و هنــر 
ــه و شــاعران  ــط اجتماعــی سرچشــمه می گرفت هــم از آن محی
ایــران مخصوصــاً بــه حــوادث اجتماعــی زمــان خودشــان عاقه 
زیــادی داشــتند. مــا کســانی مثــل ســعدی را می بینیــم کــه بــه 
قــول خــودش  هفــت کشــور بــدون مقــاالت او انجمنــی نمــی-

ســاختند . ایشــان بســیاری از نقــاط آن روز را زیــر پــا گذاشــته و 
حتــی بــه نقــاط دوردســت رفتــه و بــا بــزرگان معاشــرت کــرده. 
مــا در شــعر ایــن بــزرگان می بینیــم کــه افــکار خودشــان 
بــه عرفــان مربــوط می کردنــد. غزل هــای  بــه نحــوی  را 
مولــوی ، ســعدی و حافــظ همــه همین گونــه اســت. آنهــا 
ــه خودشــان  ــه جامع ــوط ب ــن مســائل را کــه مرب توانســته اند ای
ــد. در نتیجــه خــود شــاعران  ــان کنن ــی بی ــه نحــو زیبای ــوده، ب ب
تصاویــر خودشــان و محتویــات شعرشــان را هــم از جامعــه 
می  گرفتنــد. شــکی نیســت کســی کــه در یــک جامعــه 
زندگــی می کنــد، مطالــب و تصویرهــای ذهنــی خــودش را از 
حــوادث طبیعــی و اجتماعــی زمــان خــودش می گیــرد، کمــا 
ــف  ــم توصی ــم، می بینی ــگاه کنی ــعرمان ن ــر در ش ــا اگ ــه م اینک
ــای دوردســتی  ــم باشــد توصیف ه ــاد نیســت اگــر ه ــا زی دری
اســت. مثــًا وقتــی رودخانــه ای را توصیــف می کردنــد، 
بــه قــول خودشــان  بحــر  می-خواندنــد، می بینیــم آنقــدر 

 شعر و هنر هم از آن محیط 
اجتماعی سرچشمه می گرفته 
و شاعران ایران مخصوصاً 
به حوادث اجتماعی زمان 
خودشان عاقه زیادی 
داشتند. ما کسانی مثل 
سعدی را می بینیم که به قول 
خودش  هفت کشور بدون 
مقاالت او انجمنی
 نمی ساختند .
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ــا  ــد، در آنج ــد بودن ــوه نیرومن ــت و ک ــف دش ــه در توصی ک
ــه خــرج نمی دادنــد. طبیعــی اســت بــرای کشــور  نیرومنــدی ب
مــا کــه کشــوری بیشــتر کوهســتانی اســت، از دریــا دور 
ــودش  ــده خ ــواس و ای ــرات ح ــون تأثی ــم چ ــاعر ه ــوده و ش ب
ــردازد. ــا بپ ــه توصیــف دری ــرد، نتوانســته ب ــط می گی را از محی
کــه  می دانیــد  هنــری  آن  را  مانــدگار  هنــر  شــما  یعنــی 
رنگــی و بویــی از محیــط زندگــی هنرمنــد را در خــودش 
جلوتــر. بیاییــم  قــرن  چنــد  حــاال  باشــد؟  داشــته  مســتتر 
بــرای  می زنــم  مثــال  یــک  اجازه تــان  بــا  مــن 
شــعر  ســر  می گردیــم  بــر  بعــد  و  مطالــب  روشن شــدن 
می گویــد: ســعدی  زیبــای  غزل هــای  از  یکــی  امــروز. 

عشق ورزیدم و عقلم به مالمت برخاست 
 کان که عاشق شد از او حکم سالمت برخاست

که شنیدی که برانگیخت سمند غم عشق 
 که نه اندر عقبش گرد ندامت برخاست

ــری  ــم تصوی ــم، می بینی ــن شــعر را می خوانی ــا ای ــی کــه م وقت
اســت کــه شــاعر یــک ســمند و اســبی را مجســم می کنــد کــه 
ــا آن محــل خــارج می شــود و پشــت ســرش گــرد  از شــهر ی
ــرد  ــر گ ــب و تصوی ــر اس ــن تصوی ــود. ای ــد می ش ــت بلن ندام
ــه اســت،  ــط خــودش گرفت ــان و محی و خــاک را شــاعر از زم
ــد  ــون( اگــر ســفری بخواه ــا )اکن ــی کــه در دوره م در صورت
انجــام شــود، بــا هواپیمــا یــا ماشــین صــورت می گیــرد و 
ــد  ــروز نمی توان ــاعر ام ــس ش ــود. پ ــد نمی ش ــم بلن ــردی ه گ
ــد  ــن کاری بکن ــر چنی ــد و اگ ــرار کن ــته را تک ــر گذش تصاوی
ــم یکــی از  ــم بگوی ــوالً می توان ــت. اص ــعر نیس ــرف او ش ح
ویژگی هــای شــعر کــه مــن در نظــر دارم، آن مشــخصات 
ــه  ــد ک ــائلی را بگوی ــاً مس ــد حتم ــد بای ــت و هنرمن ــی اس تازگ
ــت و  ــودش اس ــان خ ــه زم ــوط ب ــائل مرب ــتند و مس ــازه هس ت
اگــر ایــن مســائل را نتوانــد بگویــد، می توانیــم بگوییــم شــاعر 
نیســت. از همیــن نظــر اســت کــه شــعر نیمــا را مــا می توانیــم 
بگوییــم شــعر نیمــا یوشــیج و کســانی کــه بــه دنبــال نیمــا رفتنــد 
و دســت انــدرکار شــعر شــدند، بــا همــه نقایصــی کــه کارشــان 
می توانــد داشــته باشــد و بــا همــه فــراز و نشــیب هایی کــه در 
کارشــان دیــده می شــود، ایــن شــعر زمــان اســت. بــرای اینکــه 
ایــن تصاویــر و ایــن ایده هــا را از جامعــه زمــان خودشــان 
ــید  ــوه و خورش ــا و ک ــا دری ــه اینه ــم ک ــد و می بینی می گیرن

 اصوالً می توانم بگویم یکی 
از ویژگی های شعر که من 
در نظر دارم، آن مشخصات 
تازگی است و هنرمند باید 
حتماً مسائلی را بگوید که 

تازه هستند و مسائل مربوط 
به زمان خودش است و اگر 
این مسائل را نتواند بگوید، 

می توانیم بگوییم شاعر 
نیست. 
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را بــه طــور دیگــری می بیننــد نــه آنطــور کــه گذشــته ها 
دیدنــد. اگــر شــاعری در گذشــته قامــت یــار را  همچــون ســرو  
می دیــد، علــت ایــن بــود کــه بــه اطــراف و پیرامــون خــودش 
نــگاه می کــرد و زیباتریــن چیــزی کــه در طبیعــت می-دیــد، 
ــوق  ــوقه و معش ــه معش ــرد ب ــب می ک ــی آورد و منتس آن را م
ــی از  ــه در یک ــروز ک ــاعر ام ــود. ش ــبیه می نم ــرو تش ــه س را ب
ــن  ــد چنی ــر بیای ــدارد، اگ ــرو ن ــًا س ــه مث ــت ک ــهرهایی اس ش
کاری بکنــد، در واقــع قالبــی فکــر کــرده و فکــر و احساســش 
ــروز  ــن نظــر اســت کــه شــعر شــاعران ام ــازه نیســت. از همی ت
ــت و او  ــودش اس ــاص خ ــاس خ ــده و احس ــوا، ای دارای محت
ســعی می-کنــد کــه از اطــراف و پیرامــون خــودش تصاویــر و 
فکرهایــی بگیــرد و آن را منتقــل کنــد. از ایــن نظــر اســت کــه 
می گوییــم محتــوای شــعر امــروز یــک محتــوای زنــده اســت 

ــود. ــاب می ش ــعر حس ــر ش ــن نظ و از ای

حتــی  شــاعران،  همــۀ  بــه  می دهیــد  تعمیــم  شــما  را  ایــن 
جوان ترهــا؟ خیلــی  و  جوان ترهــا 

در ایــن بــاز هــم مــن یــک تقســیم بندی دارم و آن ایــن 
ــخصه  ــن مش ــا چندی ــی، م ــد فارس ــعر جدی ــه در ش ــت ک اس
شــروع  نیمــا  بــا  اول  دوره  بگیریــم.  نظــر  در  می توانیــم 
آغــاز  نقطــه  نیمــا  بگوییــم  افســانه   می توانیــم  می شــود. 
ــن کــه مــا در اینجــا  شــعر جدیــد فارســی اســت؛ بــرای ای
ــی  ــت زندگ ــا طبیع ــد ب ــگاه جدی ــکل و ن ــا ش ــا ب ــم نیم می بینی
روبــه رو می شــود. گذشــتگان وقتــی می-خواســتند  شــب  
می کردنــد  مقدمه چینــی  می آمدنــد  کننــد،  توصیــف  را 
ــا  ــد، ام ــان و توضیحــی شــرح می-دادن ــه طــور بی و شــب را ب
نیمــا در یــک مصــرع فشــرده بــدون اینکــه مقدمه چینــی 
ــد خامــوش . ایــن  کنــد، می گویــد:  می تــوان چــون شــبی مان
ــه خــودش و شــب نســبت می دهــد، از شــعر  خاموشــی کــه ب
بســیاری از شــاعران، رســاتر و گویاتــر اســت؛ چــون می-دانیــم 
یکــی از اختصاصــات شــعر ایــن اســت کــه دارای ایجــاز باشــد 
ــد.  ــان کن ــد منظــور خــودش را بی و در فرصــت کوتاهــی بتوان
پــس دوره اول بــا شــعر نیمــا شــروع می شــود و در ایــن دوره 
ــش هایی  ــر کوش ــان دیگ ــه کس ــم. البت ــا را داری ــط نیم ــا فق م
ــر  ــل دکت ــت؛ مث ــداوم نیس ــش ها م ــن کوش ــا ای ــد، ام می کنن
محمــد مقــدم کــه کتابــی دارد بــه نــام  راز نیمه شــب  که شــامل 

  افسانه  نیما نقطه آغاز شعر 
جدید فارسی است؛ برای 
این که ما در اینجا می بینیم 
نیما با شکل و نگاه جدید 
با طبیعت زندگی روبه رو 
می شود. گذشتگان وقتی 
می-خواستند  شب  را 
توصیف کنند، می آمدند 
مقدمه چینی می کردند 
و شب را به طور بیان و 
توضیحی شرح می-دادند، 
اما نیما در یک مصرع فشرده 
بدون اینکه مقدمه چینی 
کند، می گوید:  می توان 
چون شبی ماند خاموش
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تازگی هایــی  آن  در  می بینیــم  و  اســت  منســوب  قطعــات 
ــق  ــن ح ــد. بنابرای ــدا نمی کن ــه پی ــن کار ادام ــی ای ــت، ول هس
ــم. ــعر بخوانی ــدار ش ــن دوره پرچم ــا را در ای ــه نیم ــم ک داری
قســمت دوم بعد از ســال ۱۳۲۰ شروع می شــود و تا ۱۳۳۰ ادامه 
می یابــد. در ایــن دوره شــاعران جــوان بــا نیما آشــنا می شــوند، 
راه او را ادامــه می دهنــد و شــعرهای زیبایــی گفتــه می شــود.
ــم  ــاً می توانی ــت. تقریب ــتحاله اس ــال ۳۰ و 4۰ دوره اس ــن س بی
بگوییــم در ایــن دوره، شــاعران بیشــتر مســائل خیلی شــخصی و 
خصوصــی را مطــرح می کننــد. در ایــن دوره شــاعران خوبــی 
داریــم و شــعرهای خوبــی ســروده می شــود، منتهــا بیشــترجنبه 
ــتر  ــاعرها بیش ــه دردون دارد و ش ــت ب ــی و بازگش درون گرای
جنبــه شــخصی و حتــی ناامــدی را بیــان می کننــد. از ســال 4۰ 
بــه بعــد میــدان کامــًا دســت جوانــان می افتــد و عــده زیــادی 
از جوان هــا دســت اندرکار شــعر می شــوند. در اینجــا بــاز 
ــن دوره  ــه در ای ــزی ک ــم. چی ــای اوج را می بینی ــم نقطه ه ه
ــه  ــت ک ــاعران اس ــعر و ش ــاد ش ــداد زی ــت، تع ــه اس ــل توج قاب
ــا  ــرد. تنه ــی می گی ــا پیش ــواع هنره ــایر ان ــر و س ــر نث ــی ب حت
ــاعران  ــت. ش ــان اس ــص زب ــت و آن نق ــی اس ــز گفتن ــک چی ی
جــوان خیلــی جنبــه درونــی بــه شعرشــان دادنــد و غالــب 
ــم  ــش ه ــد. علت ــب برنیامدن ــن مطال ــان ای ــده بی ــات از عه اوق
ایــن نیســت کــه دارای ابهــام یــا پیچیدگــی اســت؛ بلکــه ابهــام 
و نقــص در بیــان مطــرح اســت. می بینیــم کــه آن شــاعران در 
ــوی  ــدازه ق ــان آن ان ــات خودش ــده و احساس ــان ای ــار و بی گفت
ــد. ــی می کن ــکال و پیچیدگ ــد اش ــر تولی ــن نظ ــتند و از ای نیس

چه طور؟ از نظر زبان یا از لحاظ تکنیک می فرمایید؟
ــده  ــخص ش ــاً مش ــا تقریب ــه راه نیم ــرای اینک ــر، ب ــر دو نظ از ه
نیمــا  مثــل  دیگــر  نمی خواهنــد  جــوان  شــاعران  ایــن  و 
ــان  ــری در زب ــد تغیی ــعی می کنن ــن س ــد، بنابرای ــت کنن صحب
ــی  ــه نوع ــی ب ــاً گرایش ــد. مخصوص ــک آن بدهن ــعر و تکنی ش
بی وزنــی در شــعرهای جدیــد می بینیــم کــه البتــه کام را بــه 
نثــر نزدیــک کــرده و آن خاصیــت پــر شــدنی کــه شــعر بایــد 
داشــته باشــد   کــه همیشــه از وزن کمــک می گرفتــه و یکــی 
ــه اســت. ــن نکت ــد ای ــن دوره فاق از عناصــر شــعر اســت   در ای

 شاعران جوان خیلی جنبه 
درونی به شعرشان دادند و 
غالب اوقات از عهده بیان 

این مطالب برنیامدند. علتش 
هم این نیست که دارای 
ابهام یا پیچیدگی است؛ 

بلکه ابهام و نقص در بیان 
مطرح است. می بینیم که آن 
شاعران در گفتار و بیان ایده 

و احساسات خودشان آن 
اندازه قوی نیستند و از این 

نظر تولید اشکال و پیچیدگی 
می کند.
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ن را از عنارص الزم شعر می دانید؟ پس وز
قطعــاً وزن از عناصــر شــعر اســت، بــرای اینکــه مــا می دانیــم اوزان بــا آن تپش هــای دل 
ــه  ــته ک ــود داش ــم وج ــخ ه ــش از تاری ــی پی ــن حت ــت و ای ــراه اس ــان هم ــش انس ــی و نق آدم
ــک  ــم کم ــن مه ــر از ای ــعر اگ ــده و ش ــوزون ادا می ش ــورت م ــه ص ــی ب ــر ابتدای ــای بش ترانه ه
ــی  ــد، ول ــاز کن ــد ب ــعر بتوان ــوان ش ــه عن ــودش را ب ــای خ ــه ج ــت ک ــکل اس ــی مش ــرد خیل نگی
در هــر صــورت در بیــن شــاعران جــوان اســتعدادهای درخشــانی هــم هســت و مهمتــر از 
ــف  ــه کش ــد ب ــوان می خواهن ــاعران ج ــازه. ش ــای ت ــف ایده ه ــرای کش ــت ب ــی اس ــه دلیل هم
بــه آن ســاخته های پیشــینیان کفایــت نمی کننــد و  بنابرایــن  جامعه هــای تــازه برونــد و 
ســعی می کننــد نقــاط مجهولــی را کــه در طبیعــت و درون انسانهاســت کشــف کننــد.

آقــای دســتغیب، مــا تمــام صحبتمــان در بــاب نقــد شــعر بــود. خواســتم از حضورتــان خواهــش 
کنــم چــون فرصتــی نشــد کــه راجــع بــه شــعر خــود شــما گفت وگویــی داشــته باشــیم، بــرای 

حســن ختــام ایــن گفت وگــو یکــی از اشــعار خودتــان را بــرای مــا قرائــت کنیــد.

 ابر 
طای ناب برگ از شاخه ها می ریخت 

هوا در آستین، برق و تگرگ و برف پنهان داشت
فضا دلگیر بود و شاخه ها عریان 

 زمین بوی زمستان داشت 
به باغ خشک پاییزی به الالی نسیم سرد 

درختان خواب می رفتند
و اوراد چمنها سوخته از جادوی سرما 

چو رودی ناله گر سوی فضا و خلوت مهتاب می رفتند 
به خود گفتم سخن باید بگویم ورنه غم ابری شود تاریک و پوشد جاودان رنگ گل و 

شمشماد و نسرین را 
و لیکن من ندانستم سخن را از کجا آغاز باید کرد 

سخن از عشق باید گفت؟
سخن از یار با آن جادوی لبخند شیرینش که هر شب باغ خشک خاطرم را تازه می دارد؟  

سخن از فقر باید گفت و یا از قرض و بیماری و یا از گورها آنجا که انسان ها و خشت و سنگ 
یکسانند؟ 

چه باید گفت در این سوخته باغ زمستان گیرد؟
زمانی همچو آن دیوانگان بسته در زنجیر؟

سخن با ماه می گفتم سخن با شاخه می گفتم سخن با آب می گفتم 
دلم می خواست از دیدار این باغ زمستان گیر نجواگر سخن گویم 

ولیکن این زبان گنگ بی مهر نوارش بود
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و دشنامی اگر بر لب می آمد التماس و ننگ خواهش بود 
و من از شاخه ها پرسیدم آیا من کجا بهتر توانم زیست

و آیا من بهتر توانم مرد 
و لیکن ساخه ها خشکیده و عریان نمی دادند هیچم پاسخ پرسش 

 درختان دستها را بهر نفرین افراشته بودند و دل آهنگ جام باده و غوغای مستان داشت 
طای ناب برگ از شاخه ها می ریخت

هوا در آستین برف و تگرگ و مرگ پنهان داشت.

بسیار بسیار متشکریم از شما جناب دستغیب و از گفتار شما بسیار بهره بردیم.
.

| بهروز جاللی، جواد محقق، مصطفی مستور، مهدی حجواین .............. 
محمدرضا زایری، مهدی قزلی

راضیه تجار، سیدعبدالعیل دستغیب، بلقیس سلمیاین
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جنگل
 |می مظفر

ترجمه: فرزدق اسدی

از  دور  نســبتا  نقطــه ی  ایــن  در  بــود.  آرام  مــان  منــزل  مقابــل  جنــگل  بــود  روز  آن  صبــح 
بــا خــأی کــه  زمــان جنــگ،  آرامــش در  ایــن  امــا  بــود.  عــادی  امــری  آرامــش  شــهر، 
یــا  مــردم  چــون  شــود.  مــی  تنگــی  دل  احســاس  باعــث  آورد،  مــی  وجــود  بــه  جنــگ 
انــد. کــرده  مهاجــرت  آن جــا  از  یــا  انــد  نشســته  ســاکت  شــان  هــای  میــان چاردیــواری 
کوچــه ی مــا کوچــک و تنــگ اســت. ایــن تنگــی گاه باعث دردســر می شــود. چــون با پــارک کردن 
یــک ماشــین در کنــار آن پــر می شــود و داخل آوردن ماشــینی دیگر را به داخل پارکینگ مشــکل می 
کند. اما اآلن به علت نبود ســوخت، ماشــین ها دیگر یک قطعه ی فلزی تلمبار شــده در گوشــه ی خانه 
بیــش نیســتند؛ مثــل تلفــن و المپ هــا. اما به نظــرم می رســد این تنگــی اآلن باعث اطمینان خاطر بیشــتر 
مــی شــود. زیــرا خانــه های انــدک آن اطراف در کنــار هم و تنگاتنگ یــک دیگر در هم فــرو رفته اند.

پشــت خانــه و در فاصلــه ی دو کیلومتــری، جنــگل بزرگــی وجــود دارد کــه یــک دریاچــه و یــک 
پــارک در آن قــرار دارنــد. پــارک یــک زمیــن مزروعــی سرســبز و پــر از گل و گیــاه اســت کــه بــه 
منظــور رفــاه ســاکنان منطقــه ســاخته شــده اســت. مــن آن را جنــگل بــزرگ مــی نامــم تــا بتوانــم آن 
را از جنــگل دیگــری کــه درســت روبــه روی خانــه ی مــا واقــع شــده اســت تشــخیص داد. جنــگل 
ــکیل  ــه تش ــه دور منطق ــبز را ب ــد س ــک کمربن ــه ی ــت ک ــی اس ــگل کوچک ــا جن ــه ی م ــل خان مقاب
داده و پــر از درختــان اوکالیپتوســی اســت کــه رشــدی ســریع و ســایه هایــی گســترده دارنــد. 
فقــط هشــت خانــه در ایــن خیابــان تنــگ قــرار دارنــد. دو تــا از آن هــا خالــی اســت؛ اولــی 
خانــه ای اســت کــه یــک خانــواده ی اروپایــی در آن ســاکن بودنــد و بــه محــض نزدیــک 
ــه ی  ــود. خان ــده ب ــه ش ــاره عرض ــرای اج ــه ی دوم ب ــد. خان ــرار کردن ــگ از آن ف ــر جن ــدن خط ش
ــس  ــه پ ــا دو هفت ــد. ام ــمال گریختن ــه ای در ش ــه منطق ــاکنان آن ب ــه س ــود دارد ک ــز وج ــومی نی س
ــتند.  ــدن بازگش ــته ش ــرس از کش ــا و ت ــه ه ــرک خان ــرای ت ــان ب ــه آن ــدار ب ــه و هش ــاران منطق از بمب
ــا  ــه ه ــه خان ــت. در هم ــود نداش ــد وج ــوط کن ــم مرب ــه ه ــا را ب ــه ه ــن خان ــاکنان ای ــه س ــزی ک چی
پشــت ســر ســاکنان شــان بســته شــده بــود؛ اگــر چــه رشــته ای از الفــت آن هــا را بــه دور هــم جمــع 
ــد. ــل شــده بودن ــواده تبدی ــه یــک خان ــاً ب ــان دیگــر تقریب ــد آن ــن شــرایط جدی ــا در ای مــی کــرد. ام



91دوماهنامه ادبی . شماره چهارم  1397

ــال  ــه دنب ــد، ب ــی آین ــرون م ــود بی ــای خ ــوراخ ه ــه از س ــی ک ــه های ــد مورچ ــح، مانن ــر صب ــل ه مث
ــس  ــد در پ ــی دان ــی نم ــدا کس ــز خ ــه ج ــی ک ــرای روزهای ــه ای ب ــوی اندوخت ــت وج روزی و جس
خــود چــه پنهــان کــرده انــد، از خانــه بیــرون آمــدم. وقتــی بیــرون آمــدم جنبشــی غیــر طبیعــی دیــدم 
کــه تــوی خیابــان اصلــی منطقــه ی مــا درجریــان بــود. بــه عــده ای کــه دور هــم حلقــه زده بودنــد 
ــت  ــاده اهمی ــدک و س ــو ان ــی ول ــر حرکت ــه ه ــی ک ــن روزهای ــع در چنی ــن تجم ــدم. ای ــک ش نزدی
پیــدا مــی کنــد، تعجــب مــرا برانگیختــه بــود. احســاس امــری غریــب مــی کــردم. بــرای همیــن بــه 
آن هــا نزدیــک شــدم. مردهــا آهســته بــا هــم حــرف مــی زدنــد و آثــار نگرانــی چهــره هــای شــان 
را فــرا گرفتــه بــود. بــا حــذر جلــو رفتــم و کنــار آن هــا ایســتادم. بعضــی از آن هــا کــه نزدیــک شــدن 
ــتش  ــک دس ــرون داد و ی ــینه بی ــش را از س ــر نفس ــک دیگ ــدند. ی ــاکت ش ــد س ــده بودن ــن را دی م
ــی بدهــد.  ــه دیگــران کمــی دل گرم ــد ب ــی خواه ــی رســید م ــه نظــر م را روی دســت دیگــر زد. ب

پرسیدم: چی شده؟ 
انداخــت: بــاال  را  هایــش  شــانه  بودنــد  هــم  در  هنــوز  هایــش  دســت  کــه  حالــی  در 
ـ نمــی دونــم، خــدا مــا رو از شــّر هــر بلیــه ای حفــظ کنــه! مــی گــن عــده ای کــه ماشــین هــای 
ســنگین همــراه شــون هســت تــوی ایــن جنــگل جمــع شــدنو بــه جنــگل کوچــک اشــاره کــرد. 

ـ این جا؟ 
ـ بله، و می گن دو روز، شایدم بیش تر می مونن. چیزهایی هم با خودشون آورده ن که نمی دونیم چیه.

یکی از پشت سر در آمد که: اصاً همه چیز معلومه! 
مرد گفت: خدا عالمه. چیزهایی هست که نمی خوان درباره ش حرف بزنن. بعدها هم البد اتفاقات 

بدتری می افته! 
و به جایی دور، جایی که جنگل بزرگ قرار داشت اشاره کرد.

آب ناگهــان قطــع شــده بــود. اولیــن دفعــه کــه قطــع شــد دوباره برگشــت و شــب هــا فشــار آن بیش تر 
شــده بــود. امــا صبــح وقتــی بیــدار شــدیم دیدیــم دوباره قطع شــده اســت. شــب گذشــته شــب ســختی 
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بــود. حملــه هــای هوایی زیــادی صورت گرفــت و انفجارها دم به ســاعت طنین می انداخــت. به نحوی 
کــه احســاس مــی کردیــم دیگــر چیــزی از شــهر بــر جــای نمانــده اســت... پــل هــا، مراکــز مخابراتــی، 
ایســتگاه هــای بــرق و آب، وزارت خانــه هــا و... و... از بیــن رفتــه بودنــد. بعــد از ایــن کــه دیگــر جایــی 
بــرای بمبــاران باقــی نمانــده بــود، آن هــا دوبــاره بــه همــان اهــداف حملــه کردنــد. و ایــن قبل از شــروع 
بمبــاران پنــاه گاه هــا، بازارهــا و ایســتگاه هــای ســوخت رســانی بــود؛ ایســتگاه هایی کــه مــردم از صبح 
تــا شــب در آن هــا مــی ایســتادند، تــا بــرای گــرم کــردن خانــه هــای شــان ســوخت بــه دســت آورنــد.
ایســتگاه  و  آب  هــای  منبــع  شــده  بمبــاران  هــای  چیــز  ی  جملــه  از  فهمیدیــم  بعدهــا 
اســت.  شــده  انــدازی  راه  و  تعمیــر  دوبــاره  بودنــد  فهمیــده  کــه  بــود  ای  تصفیــه  هــای 

دو روز گذشــت کــه آبــی در لولــه هــای شــهر جریــان نیافــت.                                   
ــا  ــه ه ــل خان ــی از مقاب ــد. وقت ــده بودن ــی ش ــروف خال ــه ی ظ ــا و هم ــوض ه ــا ح ــه ه ــوی خان ت
مــی گذشــتی، تــوی درگاهــی باغچــه هــا ظــرف هــای خالــی را مــی دیــدی کــه زیــر شــیر 
ــدا  ــد پی ــه امی ــد و گنجشــک هــا ب ــال آب بودن ــه دنب ــه هــا ب ــد. گرب هــای خشــک منتظــر ایســتاده ان
ــای  ــه ج ــود و ب ــده ب ــع ش ــاران قط ــی ب ــد. حت ــی رفتن ــن م ــاال و پایی ــره آب ب ــک قط ــی ی ــردن حت ک
ــد.  ــان گردی ــود نفــت هــم زم ــا کمب ــود کــه ب ــه وجــود آمــده ب ــی رحــم ب آن ســرمایی خشــک و ب
روز بعــد بیــرون آمــدم و تــوی جــاده ای کــه هــر روز در آن قدم مــی زدم بــه راه افتادم؛ با هدف گشــتن 
منطقــه و دســت و پــا کــردن ســبزی یــا گوشــتی کــه بتواند بــرای یک یــا دو روز مــن کافی باشــد. هنوز 
صــد قــدم نرفتــه بــودم کــه دو دختــر جــوان را دیــدم کــه هــر یــک گالنــی پــر آب بــا خــود حمــل مــی 
کردنــد. مــا در کنــاره چــپ جنــگل کوچــک بــه هم دیگــر بــر خــورده بودیم. بــا شــادمانی فریــاد زدم:

ـ آب! از کجا؟!
گفت: یه برکه توی جنگل هست. از اون جا برداشتیم. 

ســپس چهــره اش را برگردانــد تــا از ادامــه ســخن خــودداری کنــد. ســپس دوبــاره گفــت: 
ـ اما توی جنگل...!

ــه مــن چشــم دوخــت. نمــی خواســت حــرف بزنــد. ســپس دوســت  ــاره ســکوت کــرد، و ب امــا دوب
ـ دخالــت کــرد و گفــت: ـ کــه ماننــد آن یکــی پیراهــن خــواب شــفافی زیــر چــادر پوشــیده بــود  او 

ــه برکــه ی آب صــاف و زالل هســت...                                                   ــزرگ ی ــگل ب ــوی اون جن ـ ت
ــه  ــدت گرفت ــراز آن ش ــر ف ــاران ب ــدازی و بمب ــروز تیران ــه دی ــگل دور ک ــرف جن ــه ط ــت ب ــا دس و ب
بــود اشــاره کــرد. نفســی کشــید؛ ســپس ســرش را بــه طــرف آســمان بــاال گرفــت و گفــت:
ـ یــه برکــه آب خیلــی قشــنگ، هــر کســی بتونــه بــه اون برســه...!                                                          

گفتم: توی این جنگل کوچیک چی؟ 
گفت: اون یه برکه راکده. اما چاره چیه؟! 

گفتم: مگه چشه؟
جــرأت نمــی کــردم ســؤال اصلــی را بکنــم. دلــم مــی خواســت بدانــم چــه تــوی جنــگل دیــده بودنــد.

گفتم: چطوری توی جنگل رفتید؟
گفــت: اول بســم اهلل گفتیــم، بعــد دســت هــم دیگــه رو گرفتیــم و داخــل شــدیم. بــه ایــن جــا نزدیکــه. 
هیــچ کــس نمــی دانســت اآلن در دل آن جنــگل چــه می گــذرد. نگرانی ســاکنان خیابــان را دربرگرفته 
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ــی  ــودداری م ــار آن خ ــن در کن ــد و از راه رفت ــی کردن ــگاه م ــگل ن ــه جن ــذر ب ــا ح ــران ب ــود. عاب ب
کردنــد. چشــمان شــان بیهــوده بــه دنبــال علتــی مــی گشــت. جنــگل بــه بیابانــی جــن زده تبدیــل شــده 
ــود. ــه کــرده ب ــن ویرانگــر مــدرن هــر جــا کــه باشــد اآلن در دل جنــگل و در دل مــردم خان ــود. ای ب
بــه جنــگل چشــم دوختــم امــا چیــزی ندیــدم. چهــار طــرف آن را دور زدم تــا بلکــه اثــری از انســان، یــا 
تعــدادی آدم پیــدا کنــم. امــا موفــق نشــدم. در کنــاره ی چــپ جنگل بــه راه افتــادم. خیابان خلــوت بود. 
بــه خــودم جــرأت دادم و نگاهــی دقیــق تر انداختم. چشــمم بــه فضای وســیعی در میان جنــگل افتاد که 
تنــه هــای قطــع شــده ی درختانــی تنومند بــر کــف آن افتاده و خشــک شــده بودنــد. آدمیــزادی ندیدم. 
ــی  ــه پ ــت قضی ــه حقیق ــت ب ــی خواس ــم م ــد؟ دل ــده بودن ــم ش ــا قای ــد؟ آی ــه بودن ــا رفت ــا از آن ج آی
ــه  ــدم ک ــپ  دی ــین  جی ــک ماش ــان ی ــردم. ناگه ــدا نک ــزی پی ــا چی ــی از آن. ام ــه جزئ ــا ب ــرم؛ ی بب
دل جنــگل را مــی شــکافت و بــه ســمت جــاده ی عمومــی حرکــت مــی کــرد. ترســیدم. بــه 
آســمان نگاهــی انداختــم؛ بــه جایــی کــه دو ماهــواره قــرار داشــتند و مــا هــر شــب آن هــا را 
مــی دیدیــم. و حتــی جــای شــان را تــوی آســمان مــی دانســتیم؛ ایــن دو جاســوس آســمانی 
ــگل را؟ ــار جن ــا و اخب ــه ه ــل خان ــار داخ ــت؛ اخب ــد گف ــه خواهن ــتند چ ــار را داش ــه ی اخب ــه هم ک
را  کــس  هیــچ  امــا  زدم.  دور  را  جنــگل  دیگــر  بــار  یــک  دادم.  ادامــه  رفتنــم  راه  بــه 
و  بــود  عصــر  انــد.  رفتــه  حتمــاً  انــد.  رفتــه  هــا  آن  بیایــد.  بیــرون  آن  از  کــه  ندیــدم 
بــود.  افتــاده  جریــان  بــه  ای  گزنــده  و  ســرد  بــاد  و  شــد  مــی  تــر  رنــگ  کــم  خورشــید 
بــه علــت نیــاز شــدیدی که به آب داشــتم تصمیــم گرفتم به داخــل جنگل بــروم و مقــداری آب بیاورم. 
ظــرف در دســتم بــود و مــن ســعی می کــردم قدم بــر دارم کــه صدای آوازی غمگین به گوشــم رســید. 
آواز یــک مــرد روســتایی غمگیــن کــه خــواب دیــدن دلــدار و اهــل و خانــواده را مــی دیــد. آوازی که 
از انــدوه آن بــوی شــبنم خــاک آلــود و نــی و گرمــای نــان بــه مشــام مــی رســید. ســر جایــم میخکــوب 
شــده بــودم و از ورود بــه جنــگل وحشــت زده. انــگار در جایــی جــادو شــده یــا جــن زده قــرار داشــتیم. 
چه کســی توی جنگل ســاکن شــده بود؟ شــبانگاه به خانه برگشــتم؛ هنگامی که ســکوت روی منطقه 
ســنگینی مــی کــرد. صــدای آن آواز غمنــاک هــر از چنــد گاهی صــاف و واضــح به گوش می رســید. 

راز هم چنان سربسته مانده بود. 
نمی دانستیم شب ها چه اتفاقاتی آن جا می افتد... فقط کافی بود زیر سقف خانه ها پنهان شویم و با 

حدس و گمان زندگی کنیم! 
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 شامگاه ایرانی
| بهرام اردبییل

*DIDI
ایمني از رازهاي تاریک  اَش
که وعده  گاه عشق و جهاني

کشیده به آغوش  اَش
دهلیزهاي محتضر

جارهاي یخ را
خوش  ترم با تو

که ثروت باد را شماره مي  
کني

دانه  اي که به پیشاني است
گلي که مومیاي زمین شد

چندان  که تیره  تر از دشمن
چندان هیاهو گر از بي  زبانان
حیران به کردار اهریمن  اَش

پنداري
سایه بر غروب ماه

لگام کوه  ها و کولیان است
که دایره مي  زنند

در شب زنگي
و به هر دمي که فرو مي  بري

افسوس مرغزاران
پسرم!

جهان این  گونه بود
آمیزه  اي از جسارت و 

واي** من
خمیده و خادم حلقه به 

گوشان.

* نام قطعه  اي موسیقي از 
ORNETT COLEMAN

ترانه  هاي سرزمین  ها
۱۳4۹            

گاو زیبا!
چه کم بودي در این دنیا

آماده براي تشنگي
و گل  هاي سربي دمن

سامعه در صور
نشسته بر این مرغزن

گاو زیبا!
چه کم بودي در این دنیا

چه تاب و تبي!
همیشه مردد و رخشان

در چه طنیني خواهد پیچید
با چه آذرخشي               

فرود مي  آید؟
تا فرشتگان

دوباره دسته  ي بالي به دست 
مي  گیرند
روزي زیبا

انباشته از
شیون گاوي سرخ

گاو زیبا!
چه کم بودي در این دنیا.

 

غزل
کنگره  هاش

خاطري از غزال گم نام
مي  زید

بن هر چیزي
به تپش

پیراهن نزدیک
بر پوست انارهاي زیبنده.
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قصیده
     آویزه  هاي چوب دست 

شبانان
بر پل  هاي سایباني عشق

که هي مي  کنند
    به خواب و بیداري

خزه  هاي ناتمام رودخانه
طاق نماهاي گله را

با باالپوش او بپوشانید
که آسمان اندک است

براي این  همه چشم
شبي که بیایي

      با نیام پنهان بیا
      که جانوري ناشناس

      راه بر تو مي  بندد
      بي  آن  که صدایي از 

دشت
به یاد داشته باشي

یا بع  بع آنان
جانوري ناشناس

گله بان  اَت مي  شود
بي  چوب دستي که

اکنون ماري  است
در چراگاه دیگر.

شام گاه ایرایني
فراز این همه شن  هاي 

بامدادان
همواره فلق  هاي پشیمان

به دستمال کولیان مانند است
که مي  دوزند

    خاوران و خراسان را
          دورتر از فراق

خواهم گرفت
توان دست  هاي جواني  اَم را

از مهمیزهاي سواران
که در ستیز علف مي  میرند

به رودخانه  هاي اندکي 
سنگ ریزه و

    خزه  هاي نامناسب
فراهم آورم اینک

ـ به وقت بهاران بادگون ـ
توان واپسین روز را

تا ستارگان  اَش
   زیبنده باشند

به دستمال  ام و پیراهن  اَش.

اشراق
آیا همین  گونه

       تنگ در آغوش خاک 
مي  مانیم؟
ساحل  اش

خرمن آتش
طبع آب  اَش

مدور
دیگر نه مرگ

و نه سایه  ي بال مرغ
فوران بیدار اقیانوس

و نگوني  ي خزنده را نمي 
 دانند.

 یادبود

گلوگاه  اَم را ببوس
آوازي که واپسین نفس  اَش 

بر نیامد.
باد مي  وزد

مي  وزد بر استوانه  هاي آبي 
غلطان.

نجیب  زاده  ي شیرخواره
آه ... قژقژ دندان  هاي  اَش
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چه تني داشت!
ورم کرده از حجامت  سوره 

شقیقه  اش،
  در لحظه دوبار مي  زد.

آري
انفجار کره  اي که با دهان باد 

کرده  ایم
زمان اندکي مي  خواهد،

نوک سوزني
سپیده  دم است

نشسته  ام و مرگ را معماري 
مي  کنم

دورتر ـ آن  جا
جمجمه  اي مي  شکافد

با سر انگشتان نقره اي باد
الشخواران

بیهوده به سوي فلق بال مي 
 زنند.

 حلقه  ي افق
۱

سوار،
با خنجري از ابریشم

عاج، پیچیده بر ترمه  ي 
برفي.

شمشادي که بلند نیست، 
مطول است.

۲
بي  گمان،

تو براي مداواي انزواي من
مرگ را باید در استوایي  

ترین قاره  ي آفتاب
که مشرق نو بنیادش را

از تکان کتف  هاي گندم-
گون من

خواهد شناخت

از عزیمت خود شرمگین 
کني.

۳
نه، نه، نه،

تو تنها اقاقیاي یادبود مني
که به خاطر مزار نروییده  اي.

4
تابوتي از مفرغ

که در باران  ها زنگ نمي 
زند و بر شانه  ها

به سبکي  ي ستاره  ي ستواني 
روستازاده  ست،

در فرصت این شمشاد
           تشییع مي  شود

و با صفیر خاموش چشمي
مثلث تنهایي  اَم

 به هم مي  ریزد.

ذوذنبي بر خاک
همسرم!

این دعا و قسم را که سخت 
ناخواناست

به گردن اسبي بیاویز
که بر اجساد سربازان و ما 

خواهد گذشت.
اسبي به هیأت انسان

به هیبت بهمني در سهند.
اردیبهشت است

قتال  ترین ماه منظومه  ي 
شمسي

فروبند درها را اي بیوه  ي 
سي  ساله

اسب نبي در قریبان
شیهه مي  کشد ور بي 

مرکوب،
در کمند سواره نظام است.

شام،
دیگران را فطیر و کلم بده

براي بهرام
    پونه بجوشان.

ماه درشت خوب
دري که به لطف باد ـ باز و 

بسته مي  شود.
االمان اي جوخه

ماشه را نچکان
هنوز اندکي شب است ...

برنوي روسي
سکوت قریبان را نشانه مي  

گیرد
و نبي در ذهن شاعر

  نشسته بر باد و بر ارس مي  
تازد.

۱ 
شبانه  ي لیلي 

به بازخواني  ي قیس

بازو بگشا
اي فیروزه

 بر چشم  هاي تاریک  اَم
سپیده دم از گور برخاسته

شبنم رنگي
بر پاره  هاي مستولي افشان

چشمي گشوده مي  شود
هزار نیزه

 بر جوشن دریا
  روان

قلب قیس یورتمه مي  رود
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به دنبال آهو.
 پلک بر هم بگذار

و در این دقیقه  ي آخر
که ماه

در کمین عقرب مي  خرامد
نگاه  اَم کن و

نَفَس  اَم را بیامرز.

۲
شبانه  ي لیلي به بازخواني  ي 

قیس
گیسو به باد پیچیده بانوي 

قیس
شفا مي  طلبد

از دِر درهاي بادیه.
یائسه مي  گذرد
شبق از گیسوش

عشق،
در حجله  گاه خلیفه

 کاسه در کاسه صف کشیده 
به دریوزگي

که هاهل
در مطبخ بازرگان.

شانه  ي انگشت
به شن مي  کشد

شاخه به شاخه
زیتوني رنگ.

هان اي کمند تافته
قد بیفراز

تا کجاوه  ي اول.
بازگشت

عشق
در قبیله  ي من

خنکاي برف است و
شعور ضمني آب.

 هفت دروازه  ي آسمان
از آِن هفت پیکر ناظم

من اگر کفني داشتم
نگاهِ لیا مي  کردم و

مي  مردم.

۳
شبانه  ي لیلي به بازخواني  ي 

قیس
مي  خواهم  اَت اي زخم سیاه!

۱
دوان آمده امروز

با چهار زانوي زخم
 بریده بر کف ایوان
از نافه  ي آب است

مي  پیچد
چنان  که بر دِر دریا

هیوِن حامل

۲
بر آن  اَم

که به عقرب ماه
آهویي بگزم

تا راه آبي سپیده شدن
در قلب و رگ

بسته شود

۳ 
حرامي  ي باز آمدن
اي مرگ آخرین  اَم

عبور کن از شام غریبان 
دامن  اَم

اي آذرخش نباتي
خمیده بشکن

در خم نارنجي.

4
شبانه  ي لیلي به بازخواني  ي 

قیس
 به سوي آب مي  روم

کمان ماه
در آرزوي گلویم

در آن دقیقه  ي برج
قسم مي  خورم

عاشق چشمي نبوده  ام.
دریچه  ي ماتم

گشوده به ایوان شرقي
قبیله در آتش

خیاِل دمیدن
مقابل من.

بانوي ارجمند!
سینه ریزت را

به من ببخشا
تا رها کنم  اَش

در تک دریا.
حال

زمان یادگیري نام گلي است
که پنج پََرک داشت

و هفت زبان زهرآگین
پیچیده بود

بر هفت پرچم زخمین  اَش
شب تلخي است

ماهِ تلخ
        کمان پذیرفتني!

سام به انحناي کشیده  ات.
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۵
شبانه  ي عاشقان

 به بازخواني  ي شاعر
غزال

        نافه در سراب مي  راند
طاق

       مي  شکند خواب
      به شیرازه  ي ابرو

ایستاده دستي به آمدن
         گاهي که

      گاهواره
          آمد و شد دارد

به رفتاِر انگشتي اگر مي 
 تواني

لیلي، لیلي
بگذر از این جاي دریایي

چه مومیایی ي زیبایي
      نشسته به سایه  ي زیتونی

آن  جا که سپاه مرگ
آرام و مطمئن مي  آید.

ُدّر یتیم
دریا

سنگ لحد
ماه

توان یافتن  اَم نیست
    مدینه  ي بازگشت را

صداي نور شنیدم
صدایي از

دماغه  ي شب بو
چه سبک مي  وزي اي باد!

۶
شبانه  ي قیس

به بازخواني  ي لیلي
تا تو را شایم

خاکسترِ نقره  گوِن سمندري 
باید

سامانِ دل  ام
خاموش  اَم در این روزهاي 

باراني
و دفینه به سوداي نارنج و 

گون ه است
سازها را نمي شنوم

که زخم دوگانه به بی تابي 
است

و در وادي فریشتگان
کامي به هم نمي  خورد.

بر آب  ها بگرییم
و قبور زنازادگان

همین دم از هجوم گیاه
مي  ترکند مردگان.

تیر مي  کشد
زخم سیاه  اَم

به آرامي
کام ناظم را درهم کن و

نام  اَم را بنشین.

7
شبانه  ي لیلي

 به بازخواني  ي قیس
عشق

         کلمه  اي بر آب
همه چیزي در این جهان

پا در رکاب
لیا به شاخ آهو بسته.

مژه  گان  اَش
درازمدت و مسموم

و به انحناي پلک
          کشته  ي سهراب.

همین که نمي  نوشم
مي  پاشم این زهرۀ  القند

براي زاغ و کاغ
  زلف درازم باغ

خاتون برنج
 با ندیمه  ي مس

برشود از پاره  ي مخمل 
مرگ؟

چنگ مي  زنم
به آهنگ تاري از مژه  گان  

اَش
تا بافه  ي کفن  اَم باشد

یا ماه بني  هاشم.

  | الواح هخا
 

لوح اول
به فیروز ناجي

همیشه رازي بزرگ
در بشقابي سپید

به ما تعارف مي  شود
جزیره

نگین دریاها
مرده  اند جانوران بلوط رنگ

و در مه و دود کوهساران
تپ ه اي بر من معلوم است

رازي بزرگ
از ُدم این ماهي ي در آب

جدا مي  شود
تمام عالم یان بر من معلوم 

است
و رفتار نگین

که همه  ي معلومان را سبز 
مي  کند و

در خود مي  تند
آب  ها
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راز بزرگ ما
و تو در گلوي آب

خفته مي  میري

لوح دوم
به علي بودات

آتِش کورسو زن
در خیمه  هاي بنفش
مي  شود که بگوییم

سال  ها خاموش خواهیم بود
و به لبخندي خیره مي  شویم

مي  شود که بگوییم
سنگ  هاي رنگ به باد داده

معناي ما را دارند
زنانگي آشکارست

در قیامت ماه
و کبود گونه و بنفش

هم  چنان  که ما
پیرانه مي  خندیم

ما را سنگ سار مي  کند
تنها تو کبود مي  شود

و ما
بي  تو باز مي  گردیم

به آخور خیمه

لوح چهارم
به هوشنگ چالنگي

به آمد او در کدام است
سبز یا سایه

نورهاي قرمز
پایان گرفته  اند

و معنا ندارد
طرح لبان  اَش

مي  رود آهسته و لزران
به آب دادن گوسپندان

اما این باد نام دارد و از 
جنس دیگرست

رنگ ماتم اضحي
به آمِد ما در چیست

به آمِد او در کدام
کوتاه کنم این مرگ
که تا مژه بر هم زدم

صاعقه بر او زد

لوح پنجم
به حمید عرفان

فراق بالي براي نشستن
این  گونه که تو مي  مردي

کرکسي
نشسته بر الشه  ي هم زاد

آیا این  گونه زیباست روز 
و شب

مي  نشیني و جدا مي  کني
ماه دل بخواه؟

مي  شناسم  اَت
به بادیه  هاي خاموش

یادبودي اگر هست
دامن آب و آتش  اَند

در بال فرشتگان
مي  بینم  اََت

اي نوباوه  ي جنگل  ها
در باد

بي  پروا
که مي  ترکاند

بن هر چیزي را
کرکس صحراها

لوح هفمت
به مهري فروتن

 الشخوراني که
بر گهواره  ها گمارده  ایم

 اژدهاي بي  گردن
در سوزن رود مي  پلکد

تمام جانوراني که
از آب مي  خشکند
به سایه  ي دیواري
به خواب رفته  اند

کودک
با قنداق پشت گلي

گاهواره
به قارچ  هاي مهلک مي  

نشیند
به خواب رفته  اند
دایگان فرشتگان

در پر درناها
به زمستاني

دور مي  شود از گهواره
تا خواب درناها را

بیاالید

لوح نهم
به بیژن الهي

برآمد از آتش سنگ
از عریاني  ي باد و زمین

خاکستر پنهان
حلزوني از آهن فراهم 

ساخت
بي  سر و دم

که رخشان بود
به روزان دراز و کم  اَش

وراي سپیدي  اَش را
چرخ نخورد

و به نزدیک  ترین فاصله
گم گشت یادگار
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ــه  ــم ل ــر پای ــه زی ــی ک ــش برگهای ــدای خش-خ ــط ص ــود. فق ــه ب ــرو رفت ــکوت ف ــگل در س جن
مــی شــدند و ورجــه وورجــه ی حیــوان هــای الی درختــان شــنیده مــی شــد. بعضــا بــا صــدای 
بــادی کــه الی بــرگ هــا مــی پیچیــد حــس مــی کــردم کــه تــوی دریــا هســتم. نزدیکتــر کــه 
ــار  ــگار  هرب ــنیدم. ان ــی ش ــی زد م ــت م ــه درخ ــه ب ــی وقف ــه ب ــرش را ک ــدای تب ــدم ص ــی ش م
تبــرش را درســت وســط ســینه ی مــن پاییــن مــی آورد. مگــر بــه وقتــش نیــاورده بــود؟!

تاپ... تاپ... تاپ...
همــه جــا شــده بــود کثافــت. بــاز برفــی الکــی بــه شــهر باریــده بــود. بــه رفیقــی گفتــم: پاشــو بریــم 
ِده مــا گفــت: مگــه دهــات شــما چــه خبــره؟. گفتــم: ولــش کــن. مثــل همیشــه چنــد کتــاب کــه 
ــاز شــد.  ــگار راه نفســم ب ــهر ان ــرون ش ــادم. بی ــتم و راه افت ــودم، برداش ــن ب از نخواندنشــان مطمئ
ــی  ــام. مین ــوش کرده ــوس نوشــتم، فرام ــی ب ــه ی مین ــی کــه روی شیشــه ی بخــار گرفت چیزهای
بــوس از بیــن گل و الی جــاده حرکــت مــی کــرد. هــر لحظــه منتظــر گیــر کردنــش بــودم امــا بــه 
راهــش ادامــه مــی داد. انــگار گاو پیــری را بــه گاوآهــن بســته باشــند. آرام آرام جلــو مــی رفــت، 
امــا نمــی ایســتاد. بــه میــدان ِده کــه رســیدیم، پیــاده شــدم و نفــس عمیقــی کشــیدم. هوای ســردی 
کــه بــه ریــه هایــم کشــیدم، بــی حالــی داخــل مینــی بــوس را پرانــد. کســی در کوچــه   هــا نبــود. 
ــه  ــاط ب ــی کــرد. از حی ــارس م ــگی پ ــی س ــر از گاه ــدم، ه ــی ش ــه رد م ــا ک ــه ه ــوی خان از جل
ســمت در مــی آمــد و تــا دورشــدنم بــه پــارس کــردن ادامــه مــی داد. خانــه ی مــا در کوچــک 
چوبــی دو لنگــه ای داشــت. رســممان نبــود دِر خانــه ای بســته باشــد. فقــط پشــت در ســنگی مــی 
گذاشــتند تــا بســته دیــده شــود. در روســتا هــر دری را کمــی هــل مــی دادی، بــاز مــی شــد. در 
خانــه را هــل داده م و وارد داالن شــدم. منتظــر مانــدم تــا چشــمهایم بــه تاریکــی عــادت کننــد. 
پلــه هــای کاه گلــی را بــا قــدم هــای ســنگین بــاال مــی رفتــم تــا مــادر از حضــورم باخبــر شــود. 
در کوچــک دهلیــز را هــل دادم. همیــن کــه وارد شــدم دیدم نشســته کف دهلیز و گریــه می کند. 
زانوهایــش را بغــل گرفتــه بــود و گریه می کرد. کنارش نشســتم و گفتم: فدات شــم چرا گریه می 
کنــی؟ گریــه امانــش را بریــده بود. بــه زحمت از بین هق هق اش شــنیدم که گفــت: اومدن ببرنت.

و بعد صدای چکمه ها.
تاپ... تاپ... تاپ...

 دارکوب
| نوشته: طاهر میرایب
ترجمه: حبیب الریان
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رشید تبرش را به تنهی درخت می کوبید.
انگار هربار تبر را درست وسط سینه ی من پایین می آورد. مگر به وقتش نیاورده بود؟! اورکتی 

ارتشی پوشیده بود. توی سرمای زمستان عرق می ریخت. به نفس-نفس افتاده بود اما ول نمی 
کرد.

بلند گفتم: مگه نگفته بودم صدای تبر اذیتم می کنه؟
مــی  شــروع  هــا  دارکــوب  نزنــم،  تبــر  اگــه  اومــدی؟  بــاز  گفــت:  و  کشــید  دســت 
اد.  درنمــی  شــونم  جیــک  ترســن.  مــی  تبــر  صــدای  از  متنفــرم.  صداشــون  از  کنــن. 

لبخندی زد و به کارش ادامه داد.
- آتیش رو به راه کن، یه چایی دم کن بخوریم. ببینم بلدی؟!

ــروع  ــد ش ــد و بع ــر اول دود کردن ــای ت ــد. چوبه ــغول ش ــرده و مش ــدا ک ــوب پی ــه چ ــد تک چن
بــودم گذاشــت.  پــر کــرد و روی اجاقــی کــه ســاخته  بــه ســوختن کردنــد. کتــری را 

گفتم: خیلی وقته اینجایی؟ از کی منو می پایی؟
نه همین االن اومدم. من کسی رو نمی پام. پاییدن کار توئه.

به زخم زبان هایش عادت داشتم. همیشه این طوری بود. خفه شدم؛ نتوانستم چیزی بگویم. 
کف دستم تفی انداختم و دوباره به جان درخت افتادم. 

گفت: رشید اون درخت جوونه! چی می خوای از جون اون بیچاره؟! هان یادم نبود، تبر زدِن 
درخت های جوون کار توئه.

باالخره کار خودش را کرد. خودم را به نشنیدن زدم و گفتم: چایی رو دم کردی؟
آره بیا بشین. ول کن اون درخت رو، بیا اینجا.

تبر را روی دوشــم انداختم و کنارش رفتم. ســیگارش را گوشــه ی لبش گذاشــت و دو اســتکان 
چای ریخت. از جیبش چاقویش را درآورد و شــروع به تراشــیدن تکه چوبی کرد. گفتم: میدونم 
یــه روز همیــن چاقــو رو میکنــی تــو ســینه ی من. دیــر یا زود یــه روز تو من رو می کشــی محمود! 

گفت: مگه من نکشتمت؟
ــر رو  ــود. تب ــرف ب ــو ب ــام ت ــا زانوه ــداره. ت ــه روز ن ــتون ک ــود. زمس ــتون ب ــی از روزای زمس یک
ــس  ــودم ح ــی رو رو خ ــگاه یک ــود. ن ــاکت ب ــا س ــه ج ــم. هم ــی رفت ــگل م ــمت جن ــم، س دوش
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ــگاه  ــد. دروغ چــرا، ترســیدم برگــردم ن ــن رو میپایی ــم. یکــی م ــود دنبال ــاده ب ــگار افت کــردم. ان
کنــم. صــاف زل زده بــودم جلــو. مســتقیم جلــو مــی رفتــم. نزدیــک شــدنش رو حــس کــردم. 
وایســتادم تــا از کنــارم رد بشــه. شــاید بــاورت نشــه محمــود. یــک گرگ بــزرگ از بغلم رد شــد.

گفت: باورم می شه.
از ایــن گــرگای مردنــی مــا نبــودا. خیلــی بــزرگ بــود. وایســتادم. زانوهــام خشــک شــده بــودن. 
مگــه می شــه وســط زمســتون گــرگ بیــاد و از کنــارت رد بشــه؟! همینطور وایســتادم و بــه قدمای 
آروم گــرگ خیــره شــدم. بعــدش یــک گلــه گرگ پشــت ســرش اومــدن. هزارتــا گــرگ. انگار 
ــودن اونجــا. مثــل ســربازای از جنــگ برگشــته، آروم و خســته  ــه ب ــا ریخت همــه ی گــرگای دنی
مــی رفتــن. یهــو دیــدم، زمیــن پــِر خــون! ردپاهاشــون خونــی بــود. یکــی شــون از بغلــم رد شــد، 
ــه هــم فشــار مــی داد. اون تــو بــودی محمــود... تــوی چشــام زل زد. از حــرص دندونــاش رو ب

تو بودی محمود؟!
گفتم: نه.

چشــمانم رابســتند. مــادرم گریــه نمــی کــرد. داد مــی زد. از دســتم گرفتــه، روی زمیــن کشــان 
کشــان مــی بردنــدم. ســوار ماشــینم کردنــد. نمــی فهمیــدم کجــا مــی رویــم. وقتــی از ماشــین پیاده 
شــدم، از صــدای خــش خــش بــرگ هــای زیــر پایــم، فهمیــدم کــه در جنگلیــم. بــه درختــی مــی 
ــد ــنیدم. یک ــی ش ــارا م ــی از آنه ــچ یک ــچ پ ــتند. پ ــت بس ــه درخ ــتانم را ب ــت دس ــتندم. از پش بس
خودتــه  کار  بیــا!  بیــا!  خودتــه.  شــکار  بیــا  رشــید!  گفــت:  بلنــد  صــدای  بــا  فعــه 
پیچیــد. را  فضــا  در  ِگــدن  گلــن  صــدای  تنهــا  و  بــود  رفتــه  فــرو  ســکوت  در  جنــگل 

تاتاتاتاق...
رشید از جایش پرید.

گفتم: نترس رشید. دارکوبه.

| آغاج دلن
مئشــه سس ســیزلیک ایچینــده ایــدی. تکجــه یئرده کــی یارپاقــاری ازمهییمیــن خیششــا-خیش 
سســی ایلــه آغاجاریــن آراســیندا ترپهنــن حیواناریــن پیچیلتیســی گلیــردی. گاهــدان دا اســن 
یئــل، یارپاقــارال اَلبیــر اولــوب دنیــزده اولدوغومــو حیــس ائتدیریــردی. قاباغــا گئتدیکجــه اونون 
دایانمــادان بالتاســینی آغاجیــن گؤودهســینه چیرپماســینی ائشــیده بیلیردیــم. ســانکی بالتانــی هــر 
دؤنهســینده منیــم ســینهمین دوز اورتاســینا ائندیریــردی. مگــر زامانینــدا ائندیرمهمیشــدی؟!

گوپ...گوپ...گوپ...
او گــون شــهره یاالنــدان بیــر قــار یاغمیشــدی. یئنــه هــر یئــری پــوخ گؤتورموشــدو. بیــر یولداشــا 
" دور گئــدک بیزیــم کنــده"  دئدیــم. " نــه وار کــی ســیزین کنــدده؟"  دئــدی. " بــوراخ!"  دئدیــم. 
هــر زامانکــی کیمــی اوخومایاجاغیمــی بیله-بیلــه بیــر ایکــی کیتــاب گؤتــوروب یــوال دوشــدوم. 
ــم  ــاردا یازدیغی ــیندهکی بوخ ــوس شوشهس ــدی. مینی ب ــیم آچیل ــراز نفس ــدا بی ــهردن چیخدیق ش
ــر. هــر  ــری پالچیغــی ائشــهلهییب قاباغــا گئدیردیل ســؤزلر یادیمــدان چیخیــب. مینی بــوس تهیرل
ــان  ــا دوام ائدیــردی. ســانکی جوتــه باغان آن باتیــب دایانماســینی گؤزلویــوردوم. آمــا او یولون
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ــدا  ــن میدانین ــردی. کندی ــاق دایانمی ــردی آنج ــول گئدی ــجا ی ــدی. یاواش ــوز ای ــر اؤک ــا بی قوج
ــوس  ــاوا مینی ب ــویوق ه ــم س ــه چکدییی ــم. ایچیم ــس آلدی ــر نف ــن بی ــب دری ــدان ائنی مینی بوس
ــردن- ــدی. ه ــوخ ای ــه ی ــرده کیمس ــاردی. کوچهل ــتلوغومو آرادان آپ ــن سوس ــندن گل ایستیس
بیــر قاپیاریــن قاباغینــدان کئچدیکــده، حیطــدن بیــر ایــت هورهــرک قاپییــا ســاری گلیــردی. 
مــن اوزاقاشــانا قــدر قاپینیــن دالینــدا هــوروردو. بیزیــم ائویــن بیــر باالجــا ایکــی تایلــی تاختــا 
قاپیســی وار ایــدی. بیــزده قاپــی باغامــاق رســم دئییلــدی. ائلــه باغلــی گؤرونســون دئیــه قاپینیــن 
دالینــا بیــر داش آتاردیــار. کنــدده هــر قاپینــی بیــراز ایتهلهســهیدین یقیــن آچیــاردی. قاپینــی 
ــم.  ــینی گؤزلهدی ــدا گؤرمهس ــن قارانلیق ــب گؤزلریمی ــراز دایانی ــب بی ــا گیری ــب داالن ایتهلهیی
ــم. ــره چیرپیردی ــوواق پیللهل ــی س ــن آیاقاریم ــته چیخارک ــه اوس ــین دئی ــیمی ائشیتس ــام َسس آن
گــؤردوم  آروادی  قوجــا  گیردیکــده  ایچــری  ایتهلهدیــم.  قاپیســینی  باالجــا  قَف خانانیــن 
آغاییــردی.  قوجاقامیشــدی  دیزلرینــی  آغاییــردی.  اوتــوروب  یئــرده  قَفخانــادا 
یانینــدا اوتــوروب دئدیــم: گؤزلرینیــن قاداســین آلیــم نییــه آغلییرســان هلــه؟ آغامــاق 
ــم... ــیده بیلدی ــو ائش ــیندا بون ــؤزلرینین آراس ــه س ــن ائل ــردی. گوجون ــان وئرمی ــینا آم دانیشماس

گلیبلر سنی آپارسینار.
سونراسی پوتون َسسلری.

گوپ...گوپ...گوپ...
رشید بالتاسینی آغاجین گؤودهسینه چیرپیردی.

ائندیریــردی.  اورتاســینا  دوز  ســینهمین  منیــم  دؤنهســینده  هــر  بالتانــی  ســانکی 
قیشــین  ایــدی.  اَینینــده  اوورکــت  ارتشــی  مگــر؟!  ائندیرمهمیشــدی  زامانینــدا 
چکمیــردی. ال  آمــا  دوشموشــدو  نفس-نفســه  آخیــردی.  تــر  آلنینــدان  ســویوغوندا 

َسسلندیم: سنه دئمهمیشدیم بالتانین سسی منی اینجیدیر؟
دایانیب دئدی: یئنه گلدین؟ بالتانی وورمایاندا آغاجدلنلر باشاییرالر. زهلم گئدیر َسسلریندن. 

بالتا َسسیندن قورخورالر. جینقیرالری چیخمیر.
گولومسهنیب یئنیدن باشادی.

_ بیر اود قاال چای دملهییب ایچک. گؤروم باشاریرسان؟!
بیــراز اودون تاپیــب اؤز-اؤزونــه قوتداالنیــردی. یــاش اودونــار ایلکینده توســتولنیب داها ســونرا 
آلیشــیب یانماغــا باشــادیار. چایدانی دولدوروب دمیــردن قوردوغوم اوجاغین اوســتونه قویدو.

دئدیم: چوخداندی بورداسان؟ نه واقتداندی منی گودورسن؟
- یوخ ائله ایندی گلدیم. منیم گودمهیینن ایشیم اولماز. گودمک سنین ایشیندی.

بیلیردیم آجی دیلی وار. هر زامان سانجاردی. َسسیم کسیلدی دا دینه بیلمدیم. اووجوما 
توپوروب یئنیدن آغاجین جانینا دوشدوم.

دئدی: رشید او آغاج جواندی آخی! نه ایستیییرسن او یازیغین جانیندان؟! باغیشا، یادیمدا 
دئییلدی، سن ائله جوان آغاجاری بالتاالرسان.

یئنه ایشینی گؤردو. سؤزونو ائشیتمهمزلیکدن گلیب دئدیم: دملهدین چایی؟
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_هن گل اوتور. اؤتور او آغاجی، گل بورا.
بالتانــی چیینیمــه آتیــب یانینــا گئتدیــم. ســیگارینی داماغینــا آلیــب ایکــی چــای ســوزدو. جیبیندن 
پیچاغینــی چیخاردیــب بیــر آغــاج تیکهســینی یونتاالماغــا باشــادی. بیــر گــون بــو پیچاغــی منیــم 
ســینهمه تاخاجاقســان بیلیــرم. تئــز گئــج بیــر گــون ســن منــی اؤلدورهجکســن ماحمیــد! دئدیــم.

مگر من سنی اؤلدورمهمیشم؟ دئدی.
بیــراز  دیزلریمــدن  قــار  آخــی.  کــی  اولمــاز  گــون  دا  قیــش  ایــدی.  گونــو  قیــش 
شــئیی  هــر  سسســیزلیک  گئدیردیــم.  ســاری  مئشــهیه  چییینیمــده  بالتــا  آشــاغیلیقدایدی. 
گلیــردی.  دالیمجــا  ســانکی  ائتدیــم.  حیــس  باخدیغینــی  منــه  بیریســینین  بوروموشــدو. 
قاباغــا  دوم-دوز  باخــام.  دؤنــوب  قورخــدوم  یــاالن،  نــه  گــودوردو.  منــی  بیریســی 
ــب  ــم. گلی ــس ائتدی ــینی حیس ــا شماس ــا یاخین ــم. یانیم ــا گئدیردی ــم. دوم-دوز قاباغ باخیردی
کئچــدی. یانیمــدان  قــورد  بیــر  یئکــه  ماحمیــد.  اینانمازســان  دایاندیــم.  دئیــه  کئچســین 

اینانارام دئدی.
ــم.  ــدی. دایاندی ــده ای ــه یئکهلیک ــم ن ــا. ن ــدی ه ــوردالردان دئییل ــوق ق ــوزو یول ــو ق ــم ب بیزی
یانینــدان کئچیــب گئــده؟!  دیزلریــم قوروموشــدو. نئجــه کــی! قیشــین گونونــده قــورد 
قــورد  ســورو  بیــر  سونراســی  قــوردا.  گئــدن  یــول  یاواشــجا  ائلهجــه  باخدیــم  دایانیــب 
آرخاســیجا گلــدی. مینلرجــه قــورد. ســانکی دونیانیــن بوتــون قــوردالری اوردایدیــار.
 ساواشدان دؤنن سر بازالر کیمی یاواش و یورغون گئدیردیلر. بیر باخدیم یئر بوتون قان! آیاق 
ایزلری قان ایدی. بیریسی یانیمدان کئچدیکده گؤزلریمه باخدی. دیشلرینی قیجیرتدی. او سن 

ایدین ماحمید...
او سن ایدین ماحمید؟!

یوخ دئدیم.
یاپیشــیب  قولومــدان  چیغیریــردی.  داهــا.  آغامیــردی  آنــام  باغادیــار.  گؤزلریمــی 
یئرلــره  بیــر  بیلمهدیییــم  بیلــه  میندیردیلــر.  ماشــینا  آپاریردیــار.  ســوروکلهیهرک  یئــرده 
مئشــه ده  یارپاقــار  ازیلــن  آلتینــدا  آیاقاریمیــن  ائندیییمــده  ماشــیندان  گئدیردیــک. 
اولدوغومــو بیلیندیردیلــر. آغاجــا باغانیلیردیــم. قولاریمــی ترســهدن آغاجــا باغادیــار. 
گل  "رشــید!  اوجــادان  بیــردن  پیچیلداییــردی.  ائشــیدیردیم  َسســین  بیریســینین  آدامیــن 
هــر  سسســیزلیک  دئــدی.  ایشــیندی"  اؤز  گل!  گل!  بالیقــدی.  توتدوغــون  اؤز  بــورا 
دولــدوران. هاوانــی  تکجــه  ایــدی  سســی  گلن-گئــدن  تکجــه  بوروموشــدو.  یئــری 

تاتاتاتاق...
رشید دیک داشاندی.

قورخما رشید، آغاجدلندی دئدیم.
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 نارنج  و انار 
در باغ نشاط
گویش الری | عبدالرضا مفتوحی

َسقا َمدي وا َکنَدِر خالي َشَدو اِّسي
ُگنِگن خروِس خونَیا ُصِب ُشَخو اِّسي

جوِن بِِچ َهمساَده داِغ پوِر تَو اِّسي
س مِثِل َشو اّسي دوَري بُده که بخِت َمکِّ

اُمدي که توِر ناُخدا فِکِر َچپَو اِّسي
َمي داد اَِزن َدریا ُخنَي َمي َجي ِشنَواِّسي

خوَشه ي ُگنُم واز اُمکه اُمدي پوِر َجواِّسي

َدر دوته
َ

وارو ِبدا َیك ُعمره ُدنیا َچش ش
ي  بوته 

ُ
ماِر  ُچنُدک

ُ
ِل  ُدنیا خ

ُ
باِغ گ

امدي که َکوگ و قمري از چنگ کناُرم چو
کفتر َصَدي تیر اُشُشنُفت از لو ُدواُرم چو

َجعم اُشکه فرِش سوِز َصحرووي بهاُرم چو
باِغ نِشاط اُژُگت که نارنج و اَناُرم چو

پَنگي َشنالي  که خالو چو ُکفاُرم چو
ُرمَز َشکه شیَون مُخینَه وا َخشاُرم چو
یَک پیَرَمردي وا قَبا اَز َشهِر الُرم چو
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|ترجمه 
سقا را دیدم با دلو بدون آب مي دود

خروس خانه ها الل شده اند و خوابیده اند

بچه ي همسایه در تب دارد مي سوزد
زمانه اي است که همه سیاه بخت شده اند

دیدم که تور ناخدا به فکر غارت دریاست
ماهي فریاد مي زند که دریا خانه ي من و جاي 

شنا کردن است
جو در خوشه ي گندم جا خوش کرده است

ي ست دنیا چشم انتظارت است بیا که عمر
باغ گل دنیا در حرست اندکي از بوي توست

دیدم که کبك و قمري از روي شاخه ي کنارم رفت
کبوتر صداي تر شنید و از روي دیوارم پرید

))وارو بِدا یَک ُعمره ُدنیا َچش َشَدر دوته
باِغ ُگِل  ُدنیا  ُخماِر  ُچنُدُکي  بوته((

بِرَکه َوِس آوِو بَرو خیلي ِدلُش تَنگه
ه َوِس َجنگه دور و بَِر ِگز لَشَکِر اِرَّ

اُمدي فَسیلي که َشِدل داِغ دوتا پَنگه
تَیتَخ که پیِپ تِشنَه و ِچخِرک َشِت َکنگه

پَنگي نِوامُنده ولي فصِل  َخَرکَرنگه
لولَه َشجو ني آوِو َخش سینَش پُِر َمنگه
اَز کوَزه َکل وامُنده و دوُرش پُِر َسنگه

َدر دوته
َ

وارو ِبدا َیك ُعمره ُدنیا َچش ش
ي  بوته 

ُ
ماِر  ُچنُدک

ُ
ِل  ُدنیا خ

ُ
باِغ گ

تا َکي َچِش َمرُدم تَوي از َخرُسشو تَل بو
چیرشت اَلو چیِرشت بوُدنیا ُگُشش َکل بو

ِکش ُگت که بَش بایَد اسیِر َدسِّ َمنَجل بو
تاَکي بَباجي عیِجز از درِد َکِر َشل بو

شیَشه ي ُزالِل قَلبیا تا َکي پُِر بَل بو
بَخِت َمِکس بایَد َسفید و مِثِل َمل َمل بو

ل بو ُدنیا َوِس اُنَدت َشوي تا َکي مَُعطَّ

َدر دوته
َ

وارو ِبدا َیك ُعمره ُدنیا َچش ش
ي  بوته 

ُ
ماِر  ُچنُدک

ُ
ِل  ُدنیا خ

ُ
باِغ گ

کاکا براسو دادا و خنگو َویَک َسرِدن
س پُِر َدرِدن جوني که سالم بو مُني َمکِّ

وا َروِو نیَمه بُلبل و قمري نَواگرِدن
از تِشنگي و بي بَهاري باغیا َزرِدن

نم نم بَِزن که بَرگیا پوِر بَل و َگرِدن
پِنگي َشبینَم ِدلُگت و کوِرن چه بي َدرِدن

مظلومیا یَک عمره فکِر داِد یَک َمرِدن

َدر دوته
َ

وارو ِبدا َیك ُعمره ُدنیا َچش ش
ي  بوته 

ُ
ماِر  ُچنُدک

ُ
ِل  ُدنیا خ

ُ
باِغ گ
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فرش سزب دشت جمع شد و بهارم رفت
باغ نشاط گفت که نارنج و انارم رفت

خوشه ي خرما مي نالید که بي ثمر شدم
باغچه ي نخلستان فریاد مي زد که تنه ي نخل و 

برگش از دستم رفت
پر بزرگواري از شهر الرم رفت

ي ست دنیا چشم انتظارت است بیا که عمر
باغ گل دنیا در حرست اندکي از بوي توست

آب انبار دلتنگ آب باران است
لشکر اره دور درخت گز جمع شده اند

نخلي را دیدم که درسینه داغ دوتا خوشه ي خرما دارد

ورودي آب انبار قرقره اي چوبي و دلوي خالي در آغوش دارد
خوشه ي خرمایي نیست در موسم رنگ شدن خرما

لوله ها بي آبند و زنگ زده اند
کوزه ها شکسته اند میان انبوه سنگ ها

ي ست دنیا چشم انتظارت است بیا که عمر
باغ گل دنیا در حرست اندکي از بوي توست

تا کي مي خواهي چشم مردم از اشك تر باشد
آه روي آه باشد و دنیا گوشش کر باشد

چه کسي گفت خوشه ي سزب اسر دست داس باشد
تا کي باید پدربزرگ عاجز از کارگري باشد

شیشه ي زالل قلب ها تا کي باید پر از خاك باشد

باید مردم سفید بخت باشند
دنیا براي آمدنت تا کي معطل باشد

ي ست دنیا چشم انتظارت است بیا که عمر
باغ گل دنیا در حرست اندکي از بوي توست

برادرها و خواهر ها با هم خوب نیستند
همه ي جان ها اسر دردند

بلبل و قمري به دشت بر نمي گردند
باغ ها از تشنگي و بي بهاري زرد شده اند

نم نم بزن باران که برگها پر از گرد و خاکند

عده اي را مي بینم که بي خیال و کور و بي دردند
مظلوم ها عمري ست در اندیشه ي داد یك مردند

ي ست چشم انتظار تو است بیا که دنیا عمر
باغ گل دنیا در حرست اندکي از بوي تو است
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یاد  محصول رشایط  شاعر ز
یخی بوده است   تار
  گپ و گفتی  با مهدی محبتی
ادان  | عیل عظمیی نرژ

مــا ایــن افتخــار را داریــم در خدمــت یکی از اســتادان برجســتۀ زبان و ادبیات فارســی باشــیم 
ــدد و  ــای متع ــران، کتاب ه ــف ای ــگاه های مختل ــس در دانش ــال ها تدری ــر س ــاوه ب ــه ع ک
مقــاالت فراوانــی را بــه رشــتۀ نــگارش در آوردنــد کــه از جملــه مهم تریــن آنهــا می توانیــم 
بــه کتاب هایــی چــون:  ســیمرغ در جســت وجوی قــاف ،  نقــد ادبــی در ادبیــات کاســیک 
فارســی و رمــان  آیینه هــای خنــدان  اشــاره کنیــم. مــا در ایــن گفت وگــو هــم بــه زوایایــی 
ــد ــم ش ــنا خواهی ــتاد آش ــدد اس ــار متع ــا آث ــم ب ــت و ه ــم پرداخ ــان خواهی ــی ایش از زندگ

.
 از چــه زمانــی 

ً
شــما در مهرمــاه 1۳۴۴ در مشــهد بــه دنیــا آمدیــد. بــه خاطــر داریــد کــه دقیقــا

عالقه منــد بــه زبــان و ادبیــات فارســی شــدید؟
ــی ســال ۵۲ و ۵۳.  ــی، حوال ــه دورۀ ابتدای ــات برمی گــردد ب ــا ادبی ــن ب نخســتین آشــنایی م
زمانــی کــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، کتابخانه هــای ســیار راه انــدازی 
کــرده بــود؛ یعنــی عقــب ماشــینی را بــه صــورت صندلــی تنظیــم می-کردنــد و در شــهرها 
ــود ــا ب و محــات می گشــتند. اولیــن چیــزی کــه مــن از ادبیــات دیــدم، داســتانی از موالن

.
به صورت نرث؟

بلــه، بــه صــورت نثــر خواندم، ولی شــک داشــتم ایــن موالنا رابطــه اش با موال چه اســت. من 
فکــر می کــردم مــوال بــا موالنــا یکــی اســت. در عالــم بچگــی می گفتــم حضــرت علــی کــه 
قیافــه اش اینجــوری نبــوده! تــا خاصــه از یکی پرســیدم. گفتند: او موال اســت و ایــن موالنا. 
پــس، نخســتین جرقــه بــه ســال های اوایــل دهــه پنجــاه برمی گــردد کــه از طریــق کانــون 
پــرورش فکــری کــه کار عظیمــی کردنــد، آن زمــان از طریــق پخش ایــن کتاب های بســیار 
عالــی کــه بــه دســت آورده بــودم  مثــل کتــاب  کــودک ســرباز  و  دریــا  عاقه منــد شــدم

.
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ی کــودکان و نوجوانــان و آثــار متعــددی کــه بــه خصــوص  اشــاره کردیــد بــه کانــون پــرورش فکــر
بــرای کــودکان و نوجوانــان تهیــه و تدویــن می کردنــد. حتــی مــن بــه خاطــر دارم مجموعــه ای 
از قصه هــای شــادروان صبحــی را در آن زمــان بــا صــدای خودشــان منتــرش کردنــد همــراه 
ــتان های  ــود؛ داس ــده ب ــه ش ــی عرض ــورت نوین ــه ص ــه ب ــی ک ــماعیل واثق ــای اس ــیقی آق ــا موس ب
مولــوی مثــل  طوطــی و بــازرگان  و غــریه. شــما یادتــان هســت از همــنی نوارهــا اســتفاده کــرده 

باشــید در دوران کودکــی؟
متأســفانه مــن از نــوار نتوانســتم اســتفاده کنــم؛ بیشــتر کتاب بــود. نوار را یــا اصًا دنبالــش نبودم، 
یــا وجــود نداشــته و یــا بافــت مذهبــی خانــوادۀ مــا اجــازۀ اســتفاده از نــوار را هنــوز نمــی داد. 
چــون آن فضــا بســیار متفــاوت بــود. مــن فقــط بــا کتــاب بــا کانــون پــرورش فکری آشــنا شــدم.

نام آن کتاب را که در رابطه با داستانی از مولوی بود، به خاطر دارید؟
فکر می کنم همین  طوطی و بازرگان  بود. چون یادم هست که سفر غریبی بود به هندوستان.

ی شد؟ دبستان و دبریستان شما در کجا سرپ
ــن  ــت؛ م ــه اس ــام فاصل ــار و خی ــگاه عط ــا آرام ــوه ب ــک ک ــدم، ی ــا آم ــه دنی ــن ب ــه م ــی ک جای
خــود شــهر مشــهد بــه دنیــا نیامــدم؛ کــوه بینالــود وســطش هســت. یــک طرفــش درۀ 
قبــر خیــام و آرامــگاه عطــار.  بینالــود و  سرســبز و زیبــای شــاندیز و طــرف دیگــرش 
ــر  ــن خاط ــه همی ــدم. ب ــا نیام ــه دنی ــهر ب ــی در ش ــدم؛ یعن ــا آم ــه دنی ــاغ ب ــود ب ــاً در خ ــن دقیق م
اســم ایمیلــم  گل مــکان  اســت. نــه روســتای گل مــکان؛ گل مــکان اســم بــاغ مــا بــود.

ــه  ــم ب ــتان ه ــم. دبیرس ــه ق ــم ب ــی را رفتی ــا دورۀ راهنمای ــودم، ام ــان ب ــی در خراس دورۀ ابتدای
ــا عصــر  ــح ت ــم کــه از صب ــا خــودم گفت ــدم، ب مشــهد برگشــتیم. ســال اول دبیرســتان را گذران
ــه مدرســۀ  ــن ب ــاب، کاری بیهــوده اســت. بنابرای ــد کت ــدن چن ــرای خوان ــن ب ــه دبیرســتان رفت ب
شــبانه رفتــم. بــاز راضــی نشــدم. تمــام وقــت بــه خدمــت حــوزۀ علمیــه درآمــدم؛ یعنــی روزهــا 
ــه اش  ــی دادم. ریش ــتان م ــه دبیرس ــان متفرق ــم امتح ــال ه ــر س ــدم و آخ ــوزه می خوان درس ح
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ــرزی داشــتم کــه  ــرادر مب ــود. یــک ب ــم شــروع شــده ب از ق
ــی.  ــا محبت ــود؛ علی رض ــی ب ــی سیاس ــوی، زندان ــان پهل زم
ــه  ــه او را از مدرس ــود ک ــن ب ــای اوی ــزو زندانی ه ــان ج ایش
فیضیــه گرفتــه بودنــد. پــدر مــن هــم در ســال پنجــاه از دنیــا 
رفــت. بــرادر مــا تصمیــم گرفــت مــا را بــا خــودش بــه قــم 
ــاب  ــروع انق ــلوغی و ش ــا و ش ــا همان ــن م ــم رفت ــرد. ق بب
ــر  ــم کمت ــن فکــر می کن ــی ایجــاد شــد کــه م همــان. فضای
کســی مثــل مــن در ایــران توفیــق داشــت کــه آن را لمــس 
ــی  ــد از تعطیل ــا در آن دوران بع ــای م ــی از کاره ــد. یک کن
مــدارس راهنمایــی، رفتــن بــه منــزل آیــت اهلل بــزرگ 
ــه  ــم ب ــی ه ــام خمین ــژه ســال ۵۸ ام ــه وی ــان و ب ــود. آن زم ب
قــم آمدنــد و همــۀ کشــور گویــا آمــده بودنــد بــه قــم. مــن 
ــران  ــر ای ــا معاص ــی در دنی ــخصیت بزرگ ــم ش ــر نمی کن فک
باشــد کــه یــا او را ندیــده و یــا صحبــت نکــرده باشــم.

بــه  انســانی  علــوم  رشــته  در  را  دیپلمتــان  شــما  گویــا 
صــورت شــبانه دریافــت کردیــد، ولــی هم زمــان در دوران 

شــدید؟ هــم  قــم  علمیــۀ  حــوزه  وارد  دبریســتان، 
شــدم.  قــم  علمیــۀ  حــوزۀ  وارد  راهنمایــی  دورۀ 
بــودم. مشــهد  حــوزۀ  در  دبیرســتان  دورۀ  در 

دوســت دارم بــرای آشــنایی بیشــرت بــا فضــای حــوزۀ علمیــه 
داشــتید  آنجــا  کــه  اســتادانی  بــا  رابطــه  در  مشــهد،  و  قــم 

بفرماییــد؟ ی  بیشــرت توضیحــات 
ســؤال کلیــدی و مهمــی اســت. آن زمــان در حــوزه بیشــتر 
طلبه هایــی کــه بــا مــا درس می خواندنــد، واقعــاً نمــاز 
ــر  ــر درس حاض ــراً س ــو اکث ــا وض ــد. ب ــب ادا می-کردن ش
ــود. در آنجــا  ــای دیگــری ب می شــدند. حــس و حــال و دنی
مــرا  ادبــی  شــخصیت  حقیقــت  در  اســتاد  بزرگ تریــن 
ــانی  ــمیه خراس ــت هاش ــن حج ــتاد ابومعی ــرورش داد؛ اس پ
ــع  ــت. در واق ــابوری دوم اس ــب نیش ــاگردان اول ادی ــه ش ک
ــان معاصــر کــه همــدرس مقــام معظــم  ــن ادیب از بزرگ تری
ــد. ایشــان حــدود پنــج ســال ادبیــات عــرب  رهبــری بوده ان
ــاد داد؛ یعنــی چیزهایــی کــه طلبه هــای  ــه مــا ی را از اصــل ب
ــده  ــک ع ــرد و ی ــا کار ک ــا م ــد ب ــر می خواندن ــر کمت دیگ
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طلبــۀ خــاص را جــذب می کــرد بــرای درس هــای خــاص. بعــد 
ــد  ــی. بع ــت اهلل صالح ــد و آی ــی بودن ــت اهلل واعظ ــان آی از ایش
آیــت اهلل صائــب خراســانی کــه منظومــه تدریــس می کردنــد. 
آیــت اهلل مــدرس افغانــی هــم بودنــد کــه مدتــی ادبیــات در قــم 
تدریــس می کردنــد. همیــن طــور طیــف اســتادان وســیعی کــه 
در حــوزه بی هیــچ مــزد و منتــی کار می کردنــد. آیــت اهلل 
ــاه  ــر م ــد، ه ــا نیاین ــه بیکاره ه ــن ک ــرای ای ــمی ب ــت هاش حج
ــم  ــی ه ــوادی آمل ــت اهلل ج ــت. آی ــهریه می گرف ــداری ش مق
مدتــی اســتاد مــا بــود. در مشــهد، بیشــتر تفســیر می گفــت. بــه 
ــهد  ــم و مش ــرم در ق ــای عم ــن دوره ه ــن پربرکت تری ــر م نظ
طــی شــد. آیــت اهلل غامــی هــم بــود کــه شــرح منظومــه درس 
ــر گذاشــت.  ــن تأثی ــی داد کــه ایشــان از همــه بیشــتر روی م م
واقعــاً نمونــه بــود و هیــچ عاقــه ای بــه ایــن کــه مشــهور شــود 
نداشــت. می گفــت اگــر اســم مــرا جایــی ببریــد، دیگــر 
بــه شــما درس نمی-دهــم. خیلــی وجــه عرفانــی داشــتند.
عملــش  و  وجــود  نــگاه،  او،  زدن  حــرف  از  بیــش 
هــم  دیگــری  طیف هــای  البتــه  بــود.  جــذاب  مــا  بــرای 
گاهــی  می زدنــد.  هــم  خوبــی  حرف هــای  و  بودنــد 
ایشــان  می رفتیــم.  هــم  آشــتیانی  جــال  ســید  مجلــس 
بــود. اســامی  فلســفۀ  اســتاد  بودنــد؛  مبــرز  خیلــی  هــم 

از  اعــم  علمیــه  حــوزه  در  شــما  کــه  گفــت  می شــود  بنابرایــن 
ی  مشــهد و قــم هــم دورۀ مقدماتــی و هــم ســطح کامل را ســرپ

ج  هــم رســیدید؟ کردیــد و بــه آغــاز  خــار
بله، یکی دو سالی خارج خواندم که دکتری قبول شدم و 

آمدم تهران.

شــما  علمیــه،  حــوزۀ  در  تحصیــل  بــا  همزمــان  یعنــی 
بودیــد؟ کــرده  آغــاز  هــم  دانشــگاه  در  را  تحصیالتتــان 

دانشــگاه  در   ۱۳۶۳ ســال  در  همزمــان  مــن  بلــه، 
و  لیســانس  دورۀ  و  شــدم  قبــول  مشــهد  فردوســی 
اول  شــاگرد  البتــه  گذرانــدم.  آنجــا  در  را  فوق لیســانس 
گرفتــم. هــم  بــورس  کــه  شــدم  هــم  مشــهد  دانشــگاه 

 در رابطــه بــا فضــای آن زمــان دانشــگاه فردوســی مشــهد 
ً
لطفــا
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پیمانه های بی پایان:  قصه 
 های  کوتاه  ادبیات  عرفانی 

)جلد( مولف:  مهدی محبتی 
ناشر:  هرمس تعداد صفحات: 

جلد اول این اثر مشتمل بر 
دو بخش است. بخش اول 

با عنوان  بنیادهای تئوریک 
قصه های کوتاه عرفانی در 
ادبیات  فارسی   به بحثهای 

نظری پیرامون قصه گویی 
و تفاوت قصه های کوتاه 

ادبیات فارسی با داستان های 
کوتاه امروزی و ویژگی 

های ساختاری و محتوایی 
قصه های کوتاه عرفانی 
و نیز کاربردهای آنها و 

راز ماندگاری این قصه ها 
اختصاص دارد. در بخش دوم 

جلد اول کتاب ، مولف قصه ی 
کوتاه منظوم از متون مختلف 

عرفانی نظیر آثار  عطار 
،  مثنوی  مولوی و  کلیات 

شمس ، حدیقه ی  سنایی 
،  مخزن االسرار ،  هفت 

اورنگ  جامی ... را انتخاب 
نموده است. جلد دوم کتاب 
شامل قصه های  کوتاه  منثور 

از دورۀ لیســانس و فوق لیســانس بفرماییــد و ایــن کــه در آن 
دوره کــدام اســتادان، بیشــرت بــر شــما تأثــری گذاشــتند؟

ورود مــن بــه دانشــگاه مشــهد خیلــی جالــب بــود. بنــده معتقــد 
بــودم کــه ادبیــات بایــد در خدمــت مذهــب باشــد. جلســۀ اول 
کــه رفتیم دانشــگاه مشــهد، اســتاد ما دکتــر علیرضــا مجتهدزاده 
بــود؛ خــدا رحمتشــان کنــاد! شــخصیت نازنینــی بــود و حــاالت 
ــن  ــا همی ــا وارد کاس شــدیم ب خــاص خــودش را داشــت. م
ــارۀ حافــظ حرف هایــی مــی زد  دیــدگاه حــوزوی. ایشــان درب
کــه بــا آن اعتقــاد مــا جــور در نمی آمــد. مــن طبــق اطاعاتــی 
کــه داشــتم، بــا او بحــث می کــردم. مــرا کشــید نــزد خــودش و 
اســمم را پرســید و نامــه ای نوشــت و مهــر و مــوم کــرد و گفــت 
ــا  ــوزش و آنه ــه آم ــردم دادم ب ــم ب ــن ه ــوزش. م ــده آم ــر ب بب
خواندنــد و گفتنــد ایشــان گفتــه حــق نــداری بیایی ســر کاس، 
ــداد.  ــه کاس راه ن ــرا ب ــی نمــره ات بیســت اســت. دیگــر م ول
ــد و  ــت می کن ــا را اذی ــم م ــد کاس، ه ــر بیای ــت: اگ می گف
ــال کاری کــه دوســت دارد. از آن  ــرود دنب هــم خــودش را. ب
بــه بعــد چنــد تــا از اســتادها هــم ایــن رویــه را آموختنــد و مــا را 
بــه کاس راه ندادنــد، ولــی نمــره ام را پیشــاپیش بــه آمــوزش، 
ــود. ــا این طــور ب ــد. شــروع دانشــگاه م بیســت اعــام می کردن

پــس بــا توضیحاتــی کــه فرمودیــد، شــما از ابتــدا اهــل بحــث و 
گفت وگــو بودیــد؟ آیــا ایــن روحیــه را داشــتید کــه بــا اســتادان 

ــید؟ ــته باش ــره داش مناظ
نکنــد!  جــدل  و  باشــد  حــوزوی  کســی  می شــود  مگــر 
یعنــی  اســت؛  بحــث  حــوزه،  از درس هــای  یکــی  چــون 
مباحثــه  حتمــاً  بایــد  می گیریــد  اســتاد  از  کــه  درســی 
روحیــه  آن  ولــی  نیســتند،  طــور  ایــن  همــه  البتــه  کنیــد. 
می کــردم  فکــر  هــم  مــن  بــود.  مــا  در  زمــان  آن  در 
نداشــتم جســارت  قصــد  می کنــم.  اثبــات  دارم  را  حقــی 

بــر  دوران  آن  در  کســانی  چــه  مجتهــدزاده  دکــرت  از  غــری 
بودنــد؟ مؤثــر  شــما  جهان بینــی 

ــت. در  ــاری داش ــر رفت ــتر تأثی ــدزاده بیش ــر مجته ــای دکت آق
دانشــگاه مشــهد اولیــن کســی کــه روی مــن تأثیــر گذاشــت، 
مرحــوم اســتاد دکتــر غامحســین یوســفی بــود. می آمــد 
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عرفانی است و در آن قصه از 
منابع گوناگونی مانند  تذکره 
االولیاء عطار، اسرارالتوحید، 

کشف االسرار، ترجمه ی 
رساله ی قشیریه،  کشف 

المحجوب و نظایر آن درج 
شده است. دید  مجنون را 

یکي صحرانورد در میان 
بادیه بنشسته فرد ساخته 
بر ریگ ز انگشتان  قلم 

مي زند حرفي به دست خود 
رقم گفت اي مفتون شیدا 

چیست این مي نویسي  نامه 
سوي کیست این؟ هر چه 

خواهي در سوادش رنج برد 
تیغ صرصر خواهدش حالي 

سترد کي به لوح ریگ باقي 
ماندش تا کسی دیگر پس 
از تو خواندش گفت شرح 

حسن  لیلی مي دهم خاطر خود 
را تسلي مي  دهم می نویسم 
نامش اول وز قفا می نگارم 
نامه ی  عشق و  وفا نیست 
جز نامی ازو در دست من 

زآن بلندی یافت قدر پست 
من ناچشیده جرعه ای از 

جام او عشق بازی می کنم با 
نام او /هفت اورنگ جامی/ 

پیمانه های بی پایان،

ــادم هســت همــان جلســه اول، دانشــجویی از ایشــان  گــروه، ی
ــزی  ــی چی ــت: یک ــرم؟ گف ــاله ای بگی ــه رس ــتاد چ ــید: اس پرس
بگیــر کــه دو تــا خاصیــت داشــته باشــد: یکــی ایــن کــه 
ــردم را دوا.  ــه دردی از م ــر اینک ــد و دیگ ــا کن ــت را ارض ذوق
ــارۀ ســخنرانی  چــه شــاخصۀ قشــنگی اســت. یکــی دیگــر درب
پرســید، بــه ایشــان گفــت: ســخنران قبــل از ایــن کــه بدانــد چــه 
بایــد بگویــد، بهتــر اســت بدانــد کــه چــه نبایــد بگویــد. اصــًا 
ــود  ــانی ب ــرۀ درخش ــفی چه ــر یوس ــت. دکت ــر اس ــه مهم ت نگفت
کــه آن زمــان، دانشــگاه مشــهد بــر محــور ایشــان می چرخیــد. 
بعدهــا ایشــان رفــت تهــران، ولــی حضــور معنــوی داشــت. از 
ــی  ــم از عباس قل ــی ه ــر فراوان ــهد تأثی ــگاه مش ــتادان دانش اس
محمــدی گرفتــم. ایشــان شــاید از آن عیارانــی اســت کــه اصــًا 
ــگاه  ــی در دانش ــرم، ول ــان را بب ــن اسمش ــه م ــد ک ــی نباش راض
مشــهد متــون ]نثــر[ را بی-نظیــر درس مــی داد. اولیــن کســی که 
غیــر از حــوزه در دانشــگاه دیدگاهــی بــه مــن داد کــه ادبیــات 
ــی  ــر عباس قل ــن دکت ــد، همی ــر دی ــه ای دیگ ــه گون ــد ب را بای
ــاعت و  ــت دو س ــک نشس ــت در ی ــادم هس ــود. ی ــدی ب محم
ــک  ــن اش ــه م ــاد داد ک ــن ی ــه م ــگاه را ب ــوع ن ــده ن ــه، هف نیم
ــرد از  ــت می ک ــی صحب ــاخۀ درخت ــه ش ــع ب ــم. راج می ریخت
ــن  ــوری ای ــه ط ــان چ ــا ایش ــم خدای ــف. گفت ــای مختل نگاه ه
حــاالت را می بینــد! مــرد خاصــی بــود؛ کســی ایشــان را کشــف 
نکــرده بــود. شــما االن هــم اســمی از ایشــان نمی شــنوید. 

و  ارشــد  کارشناســی  دورۀ  بــا  رابطــه  در  کنیــد  لطــف 
پایان نامه تــان صحبــت کنیــد و ایــن کــه موضــوع آن، چــه بــود 

بودنــد؟ کســانی  چــه  مشــاورتان  و  راهنمــا  اســتاد  و 
ــگاه  ــه در دانش ــم ک ــم بکن ــری ه ــتادان دیگ ــادی از اس ــن ی م
محمدجعفــر  دکتــر  آقــای  جملــه  از  بودنــد:  مشــهد 
ــمع آن  ــان ش ــاً ایش ــفی واقع ــر یوس ــد از دکت ــه بع ــی ک یاحق
بــرود بیــن  از  نهضــت  آن  نگذاشــتند  و  بودنــد  دانشــگاه 

.
کــه  بیهقــی  یــخ  تار بــا  رابطــه  در  تحقیقاتشــان  خصــوص  بــه 

اســت. زبانــزد 
ــش  ــر پروبال ــاز داشــت، زی ــر دانشــجویی کــه نی ــاً ه ــه، واقع بل
را می گرفتنــد. خیلــی هــم بــه مــن لطــف داشــتند و مــن 
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ــر  ــی و دکت ــر رکن ــدم، دکت ــر علوی مق ممنونشــان هســتم. دکت
بزرگــی  انســان های  بودنــد.  دیگــر  خیلی هــای  و  جاویــد 
ادبیــات دانشــگاه  بودنــد. شــما می-دانیــد کــه دانشــکده 
دانشــکده ها  درخشــان ترین  از  یکــی  دوران  آن  در  مشــهد 
در حیطــۀ ادبیــات بــود. دوره ارشــد را مــن بــا همیــن اســتادان 
گذرانــدم کــه عــرض کــردم. در آن دوره، مــن بــا توجــه 
ــال الهــوری جــذب  ــه ســمت اقب ــه پیشــینه ای کــه داشــتم، ب ب
شــدم و موضــوع پایان نامــه ام  انسان شناســی فلســفی اقبــال 
الهــوری  بــود کــه تحــت عنــوان  صــدای رویــش خیــال  چــاپ 
شــد و در آن ســال، جــزء ده کتــاب اول اقبال شناســی در 
ــا بــود کــه مؤسســه ای انگلیســی-زبان معرفــی کــرده بــود. دنی

یعنــی نخســتنی کتــاب شــما همــنی  صــدای رویــش خیــال  
ی.  بــود بــا موضــوع نــگاه تــازه بــه اندیشــه و شــعر اقبــال الهــور

چــه ســالی منتــرش شــد؟
ــد.  ــر ش ــال 7۹ منتش ــی س ــودم، ول ــته ب ــال ۶۶ نوش آن را در س
دو  ســه ســال در محــاق مانــده بــود تــا ایــن کــه روزی 
یکــی از دوســتان فاضــل کتابــی می خواســت بــرای یکــی 
از ناشــرها. بــه هــر حــال چــاپ شــد، امــا جــز خــواص 
و  انگلیســی ها  چگونــه  نمی دانــم  نشــنیدند.  آن  از  اســمی 
آن کســانی کــه روی اقبــال کار می کننــد در شــبه قــاره و 
انگلســتان، ایــن کتــاب را دیــده و آن را برگزیــده بودنــد. 
ــاره اش بحــث شــد. ــه درب ــده شــد و ن ــه دی ــی ن ــران خیل در ای

ی  شــما آن موقــع بیشــرت بــه ســمت اندیشــه های اقبــال الهــور
گرایــش داشــتید، یــا شــعر او را بیشــرت می پســندید؟

ــت.  ــک نیس ــل تفکی ــم قاب ــال از ه ــۀ اقب ــعر و اندیش ــاً ش واقع
مثــًا  از معــدود شــعرایی اســت کــه وقتــی  اقبــال یکــی 
ــرد ،  ــدا ک ــری پی ــب نظ ــه صاح ــن ک ــره زد ُحس ــد:  نع می گوی
ــر؛  ــا تصوی ــت ی ــه اس ــن اندیش ــه ای ــت ک ــد گف ــًا نمی ش اص
چــون خــودش بــه قــدری زبــان فارســی را شــخصی یــاد گرفتــه 
و تعمــق کــرده کــه خیلــی نمی شــود فاصلــه گذاشــت کــه ایــن 
تصویــر اســت یــا نــه. کامــًا آمیختــه اســت، ولــی من بیشــتر  در 
پاســخ بــه ســؤال شــما بایــد بگویــم  جــذب افــکار ایشــان بــودم

.
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نفــی  گونــه ای  بــه  و  خــودی  فرهنــگ  بــه  بازگشــت  همــان 
اســت؟ درســت  غزب زدگــی. 

اقبــال بیشــتر منتقــد فرهنــگ غــرب بــود؛ یعنــی نــه غــرب زده 
ــان را زیرکــی  ــود کــه  غربی ــد ب ــه غرب ســتیز. او معتق ــود و ن ب
می گفــت  کائنــات .  راز  عشــق  را  شــرقیان  حیــات،  ســاز 
بــه  ذره ای  اگــر  هســت،  شــرق  در  کــه  احساســی  ایــن 
ــی  ــدار عاطف ــک مق ــر ی ــل اگ ــش رود و عق ــل پی ــمت عق س
شــاید  بیایــد،  در  مــادی  ایــن حالــت خشــک  از  و  شــود 
اقبــال  حــرف  بســازیم.  میانــه-ای  جهــان  یــک  بتوانیــم 
می گویــد: اســت.  خاصــی  نظــر  هــم  عشــق  مــورد  در 

عقل هم عشق است و از ذوق جنون بیگانه نیست 
لیکن این درویش را آن جرئت رندانه نیست

توانســته  را  اســت کــه خــودش  می گویــد عشــق، عقلــی 
ابــراز کنــد؛ ضــد هــم نیســتند. نکتــۀ اقبــال بــرای فرهنــگ مــا 
ــد  ــاً نبای ــم اســت کــه اگــر کســی عاشــق شــد الزام ــی مه خیل
ــد  ــاً نبای ــد الزام ــل باش ــی عاق ــر کس ــا اگ ــد و ی ــل باش بی عق
عاشــق نباشــد و عاطفــه نداشــته باشــد. بــه همیــن خاطــر عــرض 
می کنــم کــه اقبــال بــه شــدت در فرهنــگ مــا ناشــناخته مانــد.

ی بــه دانشــگاه تهــران وارد شــدید.  بــرای گذرانــدن دوره دکــرت
ــان  ــالت خودت ــهد تحصی ــی مش ــگاه فردوس ــد در دانش ــه ش چ

را ادامــه ندادیــد؟
ــانس و  ــتان، لیس ــن دورۀ دبیرس ــود. م ــی ب ــی خوب ــؤال خیل س
ــم  ــود کــه بمان ــودم. جــو خوبــی ب فوق لیســانس را در مشــهد ب
و همانجــا اســتاد بشــوم، امــا دوســت داشــتم محیــط جدیــدی را 
تجربــه کنــم. همــان زمــان دانشــگاه تهــران قبول شــدم در رشــتۀ 
ــتم،  ــس داش ــهد تدری ــگاه مش ــه در دانش ــان ک ــات. همزم ادبی
ــد از  ــرم بع ــدم. دو ت ــم ش ــران ه ــری ته ــجوی دورۀ دکت دانش
ــروز. ــه ام ــا ب ــدم ت ــدگار ش ــران و مان ــدم ته ــًا آم ــهد کام مش

 به چه سالی برمی گردد؟
ً
این دقیقا

به تعبیری، در سال ۱۳7۱ بود.

از استادانتان در دانشگاه تهران بفرمایید؟
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ــم. بیشــتر  ــه برخــورد کردی ــا مجموعــه ای از اســتادان فرهیخت خوشــبختانه در دانشــگاه تهــران ب
از همــه مدیــون اســتاد زرین-کــوب هســتم. بیشــترین تأثیــر را در دانشــگاه، دکتــر زرین کــوب 
ــیار  ــم بس ــتم و برای ــم دوس ــود و ه ــتادم ب ــم اس ــه ه ــی ک ــفیعی کدکن ــر ش ــد دکت ــتند. بع داش
ــا ایشــان درس نداشــتیم، چــون ایشــان اصــًا  ــری ب ــا در دورۀ دکت ــه م ــد. البت ــز بودن بســیار عزی
دکتــری درس نمی دادنــد. دکتــر ســید جعفــر شــهیدی هــم بودنــد. خــدا رحمتــش کنــد! دکتــر 
محمدعلــی اســامی ندوشــن کــه یــادش بــه خیــر، فوق العــاده خــوب بــود بــرای مــا آن زمــان.

دکرت ندوشن چه واحدهایی را درس می دادند؟ از اساتید دیگر هم بفرمایید؟
آن زمــان دکتــر ندوشــن  تحقیــق در مکتب هــای ادبــی  را بــه مــا درس می دادنــد. دکتــر 
ــر حاکمــی کــه  ــر تجلیــل و دکت ــود، دکت ــر شیخ االســامی ب ــود، دکت علی محمــد حق شــناس ب
خــدا رحمتــش کنــد، بودنــد. طیــف بزرگــی از اســتادان حضــور داشــتند. دکتــر مظاهــر مصفــا. 
اگــر در قیــد حیاتنــد، خــدا آنهــا را نگــه دارد و اگــر از دنیــا رفته انــد، پــروردگار رحمتشــان کنــد

!
 همــان بــود کــه بعدهــا بــه صــورت کتــاب دو جلــدی  از معنــا 

ً
یبــا ی شــما هــم تقر پایان نامــه دکــرت

تــا صــورت  منتــرش شــد؟ 
یــک روز مدیــر انتشــارات رشــد مــا را دیــد و گفــت کتابــی داری بــرای مــا چــاپ کنــی؟ مــن 
همیــن را دادم و خیلــی خوشــش آمــد. بافاصلــه چــاپ کــرد، امــا چــون انتشــارات رشــد کًا 
روانشناســی اســت کارهایــش اصطاحــاً در ادبیاتی-هــا نگرفــت، امــا در حیطــۀ بقیــه عاقه مندان 
مثــل روانشناســی و جامعه شناســی خیلــی طرفــدار پیــدا کــرد. البتــه همــۀ رســاله نبــود، بخشــی 
از آن بــود کــه تحــت عنــوان  زلــف عالــم آرا  رمــوز عارفــان در شــعر فارســی  چــاپ شــد، ولــی 
ــد ــته ش ــا نوش ــه بعده ــورت  ک ــا ص ــا ت ــنگین  از معن ــاب س ــن کت ــرای ای ــد ب ــت مایه-ای ش دس

.
 چه بود؟

ً
محور کتاب زلف عالم آرا دقیقا

زلــف  عالــم آرا می گویــد کــه حــال در عرفــان یعنــی چــه؟ یــا وقتــی حافــظ می گویــد:  دوش 
در حلقــه مــا قصــۀ گیســوی تــو بــود / تــا دل شــب ســخن از سلســلۀ مــوی تــو بــود ، واقعــاً معنــی 
حــرف او چــه هســت. مــن آنجا ســعی کــردم منظــور از گزاره هــای نمادیــن عرفانی را بیــان کنم.

از  پــس  می کنــم  فکــر  و  گرفــت  قــرار  اســتقبال  مــورد  کــه  شــما  کتاب هــای  از  دیگــر  یکــی 
نــام  بــا  کــه  بــود  قــاف   جســت وجوی  در  غ  کتــاب  ســیمر همــان  شــد،  منتــرش  کتاب هــا  ایــن 

درســته؟ شــد.  منتــرش  فارســی   ادب  در  عقالنیــت  تحــول  ســری  بــر  فرعــی  درآمــدی 
ایــن کتــاب در ســال ۸۰ منتشــر شــد. نشــر ســخن منتشــر کــرد و فوق العــاده آن  بلــه، 
ــفیعی،  ــتاد ش ــول اس ــه ق ــان ب ــوع آن زم ــی موض ــث تازگ ــرد. از حی ــا ک ــه پ ــروصدا ب ــان س زم
پنجــره ای تــازه رو بــه ادبیــات فارســی بــود؛ چــون ادبیــات را از منظــر عقانیــت بررســی کــرد

.
 از چه سالی رشوع کردید؟

ً
شما تدریس در دانشگاه های مختلف را دقیقا
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ــگاه  ــه در دانش ــودم ک ــارم ب ــرم چه ــن ت ــت. م ــه اس ــن قضی ــا همی ــی م ــب زندگ ــی از عجای یک
ــه ســال های ۱۳۶۶. بخــش عظیمــی  مشــهد برایــم درس گذاشــتند. فکــر می کنــم برمی گــردد ب
ــه هــر حــال بــه خاطــر ایــن کــه نمی خواســتم مدیــون  از عمــر مــن در تدریــس گذشــت کــه ب
کســی باشــم و بــه قــول ســعدی  نــان از عمــل خویــش خــورم ، رفتــم بــه ســمت تدریــس. االن 
ــای  ــد. ضرورت ه ــن بودن ــاگردهای م ــا ش ــیعی از بچه ه ــف وس ــم طی ــون می بین ــحالم، چ خوش
بدهــم. ســاعت درس   ۱۵ یــا   ۱4 هفتــه ای  اوقــات  بعضــی  مــن  کــه  شــد  باعــث  زمانــه 

بــه غــری از تدریــس در دانشــگاه فردوســی مشــهد، آیــا در دانشــگاه های دیگــر هــم تدریــس 
کردیــد؟

بخشــی از آن در دانشــگاه آزاد بود؛ دانشــگاه آزاد مشــهد و تربت حیدریه و دانشــگاه آزاد تهران 
شــمال و دانشــگاه ورامیــن، و بخشــی دیگــر هــم در دانشــگاه های دولتــی بــود. تقریبــاً در اکثــر 
دانشــگاه های مهــم تهــران درس دادم. از ســال ۸۳ هــم عضــو هیئت علمی دانشــگاه زنجان هســتم.

بــا نگاهــی بــه کارهــای شــما و واحدهایــی کــه تدریــس کردیــد بــه نظــر می رســد کــه بــا وجــود تنوعی 
کــه کارهــای شــما دارد، در دو  ســه زمینــه بیشــرت شــناخته شــده اید: یکــی معانــی و بیــان اســت 
ی مقولــۀ نقــد ادبــی. منتهــا نقــدی ادبــی بومــی متفــاوت اســت از آن نقــد ادبــی غرب گــرا.  و دیگــر
البتــه در بحــث ادبیــات عرفانــی کارهــای متنوعــی تألیــف کردیــد مثــل  پیمانه هــای بی پایــان  کــه 
در واقــع داســتان های عرفانــی کوتــاه را تحلیــل کردیــد. مــن فکــر می کنــم ایــن ســه زمینــه در 

مــورد کارهــای شــما برجســته تر اســت، درســته؟
کامــًا درســته، همــان معنــای بیــان را هــم می شــود در نقــد ادبی جــا داد؛ یعنــی در دو زمینــه، نقد 
ادبــی و عرفانــی. مــن هیــچ موقــع نرفتــم دســتور یــا مثــًا شــرح بنویســم. اصــًا تــوی ایــن کارهــا 
نبــودم. فقــط یــک کتابــی کــه خیلــی بــرای مــن عزیــز اســت، فارســی عمومی اســت که بــه چاپ 
هشــتم رســیده و فوق العــاده آن را دوســت دارم؛ بــرای ایــن کــه مــرا بــا طیف-هــای مختلــف از 
دانشــگاه های کشــور آشــنا کــرد، بــه ویــژه دانشــجویان مســتعدی کــه در رشــته های غیــر علــوم 
انســانی هســتند. یــک اســتاد داشــتیم کــه می گفــت: تدریــس فارســی عمومــی از دورۀ دکتــری 
مشــکل تر و مهم تــر اســت. مــا آن زمــان می خندیدیــم، ولــی االن می بینــم راســت می گفتنــد؛ 
یعنــی یــک دانشــجوی پزشــکی یــا دانشــجوی مهندســی در عمــرش فقــط دو  ســه واحــد فارســی 
عمومــی خوانــده اســت. اگــر بــا ایــن چنــد واحــد فارســی جذبــش کــردی تــا آخــر عمــر ایــن 
ادبیــات می مانــد، امــا اگــر اســتادی ضعیــف باشــد و نتوانــد دانشــجو را جــذب کنــد، آن دانشــجو 
تــا آخــر از ادبیــات فاصلــه می گیــرد. بــه همیــن خاطــر مــن خیلــی خوشــحالم کــه آن فارســی 
عمومــی را نوشــتم و یکــی از فارســی عمومی هــای برتــر کشــور شــناخته شــد و تقدیــر شــد. هیــچ 
ادعایــی نــدارم. منظــورم ایــن اســت کــه دل دادم بــه آن و دوســت داشــتم بــرای بچه هایــی کــه 
ــد از آن اســتفاده کننــد کــه الحمــداهلل کار خوبــی از آب درآمــد. معمــوالً ادبیــات نمی خواندن

با آقای وفایی آن کتاب را تدوین کردید، درسته؟
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عمومــی  فارســی  بــود.  دوم  عمومــی  فارســی  آن  نــه، 
واقــع  در  کردیــم  تدویــن  وفایــی  دکتــر  آقــای  بــا  کــه 
بخشــی از آن فارســی عمومــی خــودم هســت، بــه عــاوه 
چیزهایــی کــه آقــای دکتــر وفایــی اضافــه کردنــد مثــل 
دســتور و نــگارش کــه ایشــان متخصــص آن بودنــد. مــا 
آن را بــا منظــور دیگــری بــرای کســانی کــه می خواهنــد 
کردیــم. تلفیــق  کننــد،  کار  دســتوری  زمینه هــای  در 

مقولــه  بــه  داشــتید  خاصــی  توجــه  شــما  اخــری  ســالیان  در 
 
ً
اخــریا آنهــا  از  یکــی  کــه  رمــان  نوشــنت  و  داســتانی  ادبیــات 

منتــرش شــد بــه نــام  آینه هــای خنــدان ، ولــی شــنیدم کــه شــما 
ی هــم نوشــتید کــه هنــوز منتــرش  در ایــن زمینــه کارهــای دیگــر

نشــده؟
ــان  ــتم، در هم ــی نوش ــتانم را در دورۀ راهنمای ــن داس ــن اولی م
ــی کــه در  ــن تظاهرات ــم اولی ــت بگوی ــادم رف ــم. ی ــرات ق تظاه
۱۹ دی ۱۳۵۶ در قــم راه افتــاد، مــن در آن بــودم. خــوب یــادم 
هســت ۱7 دی ۵۶ آقایــی بــه نــام احمــد رشــیدی مطلق مقالــه ای 
ــرادرم در  ــا ب ــم ب ــن ه ــود. م ــته ب ــات  نوش ــه  اطاع در  روزنام
ــای  ــه آق ــم خان ــد. رفتی ــنج ش ــو متش ــم. ج ــه بودی ــوزه علمی ح
حســین نــوری همدانــی کــه االن آیت اهلل العظمــی هســتند. 
ــد. مــن  ــا ســخنرانی کردن ــرای م ــزدی ب ــای محمــد ی آنجــا آق
ــن دیده هــای خــودم را در یــک داســتان نوشــتم.  محصــول ای
بــرادرم آن را از مــن گرفــت و قایــم کــرد و گفــت االن بایــد 
درس بخوانــی و اگــر تــو ایــن خط هــا بیفتــی دیگــر نمی توانــی 
آیــت اهلل شــوی. بــرو تــو خــط درس. مــن هــم فرامــوش 
ــود. ــه ب ــورت نهفت ــه ص ــی ب ــش داستان نویس ــن آت ــردم. ای ک

اسم خاصی هم برای این رمانتان گذاشته بودید؟
ــود.  ــزی ب ــن چی ــه ؛ همچی ــای حادث ــا  روزه ــه  ی ــای واقع  روزه
قــرار بــود مــن آیــت اهلل شــوم. مــادرم - خــدا رحمتشــان 
کنــد - می گفــت: مــن دوســت دارم تــو یــک آیــت اهلل 
کامــل شــوی. مــن هــم بــه خاطــر ایــن کــه ایشــان بــه 
آیــت اهلل  تــا  کــردم  را  تاشــم  همــۀ  برســند،  آرزوشــان 
ادبیــات. ســمت  بــه  کشــاند  روزگارمــان  ولــی  شــوم، 

مهدی محبتی در  رمان 
آیینه های خندان در قالبی 
داستانی شخصیت های برجسته 
ادبیات فارسی گذشته و 
حال )مانند فردوسی، خیام، 
حافظ، نیماو ...( را مقابل 
چشمان خواننده امروزی به 
تصویر می کشد و در البای 
گفتگوهایی که بین آنها رخ 
می دهد، دغدغه های کنونی 
ادب  دوستان کنونی را با آنها 
مطرح می کند. این استاد 
دانشگاه و محّقق ادبیات فارسی 
در این اثر با ترکیبی از قالب 
رمان مدرن و مقامات کهن 
فارسی در دو الیه روایی 
متفاوت )یک روایت اصلی و 
نُه داستان کوتاه در بطن این 
روایت( کوشیده است پاسخی 
تأمل برانگیز به این پرسش 
اساسی نسل جوان امروزه 
بدهد که اساساً مفاهیم سنتی 
ادبیات فارسی مانند معشوق، 
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داشــتید  علمیــه  حــوزه  بــه  کــه  عالقــه ای  بــه  توجــه  بــا  شــما 
در ابتــدا قصــد ایــن را داشــتید کــه بــه مقامــات عالیــه در ایــن 
راه برســید، امــا در کارهــای ادبــی شــما انعــکاس کمــی از ایــن 
بــه  بــه عرفــان توجــه داشــتید و  قضیــه می بینیــم. بیشــرت 
مســائل مرتبــط بــا نقــد ادبــی. آیــا قصــد نداریــد در ایــن زمینــه 

کارهایــی منتــرش کنیــد؟
بســیار ســؤال مهــم و کلیــدی اســت. مــن همچنــان دارم  صــدای 
ــتر  ــع بیش ــر، در واق ــن اث ــم. ای ــه می ده ــال  را ادام ــش خی روی
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــائل، ول ــه مس ــت ب ــامی اس ــفی اس ــگاه فلس ن
ــه  ــن نتیج ــه ای ــم، ب ــم گرفت ــتادان بزرگ ــه از اس ــی ک تأثیر های
ــد؛  ــواب نمی ده ــتقیم ج ــغ مس ــا تبلی ــۀ م ــه در جامع ــیدم ک رس
ــد،  ــگاه کنی ــدان  را ن ــای خن ــاب  آینه ه ــر کت ــما اگ ــی ش یعن
حداقــل هشــتاد درصــد آن مســائل مهــم کامــی و دینــی 
اســت، منتهــی نــه بــه صــورت مســتقیم. مــن معتقــدم همانطــور 
کــه فلســفۀ غــرب بیــان مســتقیم را کنــار گذاشــته و غیرمســتقیم 
حرف هایــش را می زنــد، مــا هــم بایــد برویــم بــه ســمت 
غیرمســتقیم-گویی؛ یعنــی اگــر می خواهیــم یــک نفــر را واقعــاً 
ــد  ــوان؛ بای ــاز بخ ــو نم ــد ش ــم بلن ــد بگویی ــم، نبای ــدار کنی دین
کاری کنیــم کــه خــودش عاشــق نمازخوانــدن شــود. ایــن فــرق 
اخــاق اســت بــا عرفــان؛ یعنــی در واقــع تعلیم بــا ادبیات اســت.
مــن  کتاب هــای  تمــام  کــه  هســتم  معتقــد  مــن 
عرفــان  و  دیــن  معرفتــی  مباحــث  تبییــن  نوعــی  بــه 
موالنــا:  قــول  بــه  مســتقیم.  صــورت  بــه  نــه  امــا  اســت، 

خوش تر آن باشد که سر دلبران 
گفته آید در حدیث دیگران

منظــورم آن اســت کــه دور نشــدم از چیــزی کــه شــروع کــرده 
بــودم، بلکــه عمیق تــر و در حقیقــت هنری تــر مطــرح می-کنم.

در رابطــه بــا کتــاب  پیمانه هــای بی پایــان  کــه در واقــع بحــث 
و تحلیلــی اســت در رابطــه بــا بخشــی از داســتان های کوتــاه 
عرفانــی در ادبیــات فارســی، دوســت دارم کــه شــما ابتــدا در 
رابطــه بــا همــنی کتــاب صحبــت بفرماییــد و ایــن کــه چــه شــد 

شــما بــه ســمت داســتان های کوتــاه رفتیــد؟
چیــزی  دنبــال  مــردم  همین هاســت.  زندگــی 

شاهد و ساقی و ... آیا می تواند 
همچنان پاسخگوی نیازهای 
انسان مدرن باشد.  آیینه های 
خندان  که مکان ها و بسیاری 
از شخصیت های آن نمادین 
محسوب می شوند، در قالب 
داستان اصلی خود، قصه 
شیفتگی دو جوان امروزی با 
دو اندیشه متضاد را روایت 
می کند و هم واجد جذابیت 
برای خواننده معمولی است 
و هم با خلق صحنه هایی که 
در آن اندیشمندان و شاعران 
با یکدیگر گفتگو می کنند، 
می تواند مخاطبان و خوانندگان 
هوشمندتر و با دغدغه بیشتر را 
به دنبال خود بکشاند.
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نیشــابوری: عطــار  تعبیــر  بــه  می رســند.  دیگــری  چیــز  بــه  امــا  می رونــد، 
قصه گفتن نیست ریح فی القفص

می نبینی روح قرآن از قصص

روح قــرآن در قصــه اســت و البتــه روح هــر اثــر زندگی بخشــی. از بچگــی میــل بــه داســتان در 
مــن زنــده بــود. دوســت داشــتم هــم خــودم بنویســم و هــم نوشــته های افــرادی را کــه قبولشــان 
ــد  ــازه بدهی ــه اج ــی دارد ک ــت خاص ــان  روای ــای بی پای ــاب  پیمانه ه ــا کت ــم، ام ــع کن دارم جم
تعریــف کنــم. مــن دلــم درد گرفتــه بــود و بیمــار شــده بــودم. گفتنــد پزشــک بســیار مشــهوری 
اســت در خیابــان اســتاد مطهــری، وقــت پنــج یــا شــش ماهــه می دهــد. مــن یکــی از آشــناها را 
پیــدا کــردم و چــون وضعــم اضطــراری بــود، برایــم وقــت گرفتنــد ســاعت یــازده شــب رفتیــم. 
دکتــر خســته بــود. خــودش هــم مســتقیماً معاینــه نمی کــرد. گفتنــد شــغل شــما چیســت؟ گفتــم: 
عرفــان و ادبیــات. گفتنــد: اینهــا چیســت؟ گفتــم: مثــا عطــار اینجــوری می-گفــت. همانطــور 
ــر  ــن منطق الطی ــب! ای ــت: عج ــت، گف ــر می داش ــت و ب ــکمم می گذاش ــی را روی ش ــه گوش ک
چیــه؟ مــا چــه طــوری اینهــا را بخوانیــم؟ مــن همان جــا گفتــم اجــازه بدهیــد مــن بنشــینم برایتــان 
توضیــح بدهــم. گفتــم: منطق الطیــر ایــن اســت و مثنــوی ایــن. زنــگ زد بــه منشــی کــه مریــض 
ــد: اینهــا  ــت کــردم. گفتن ــه برایشــان صحب ــه مــدت ده دقیق ــاورد. ب ــا چــای بی راه ندهــد و دو ت
ــم.  ــوی بخوانی ــر و مثن ــم منطق الطی ــه نمی توانی ــن ک ــال م ــی امث ــت، ول ــی اس ــای خوب صحبت ه
ــه هــر حــال ادبیــات  ــه ذهنــم رســید کــه کاری کنــم. چــون ب راســت می-گفــت. همــان جــا ب
ــات  ــا در ادبی ــدارد. م ــن را ن ــا ای ــچ کشــوری در دنی ــد هی ــزی نیســت. ببینی ــا کــم چی ــی م عرفان
ــا  ــن شــاهکارهای دنی ــم. بزرگ تری ــی زبان داری ــی و فارس ــزرگ ایران ــاعر ب ــج ش ــیک پن کاس
ــاورد. یــک روزی  ــد آرامــش بی ــد ســرمایه  آور باشــد، می توان ــد. ایــن می توان را تولیــد کرده ان
خبرنــگار از وزارت ارشــاد بــه مــن زنــگ زد کــه مقــام معظــم رهبــری گفتنــد کــه شــعر ثــروت 
ملــی اســت. مــا نمی فهمیــم، مگــر شــعر ثــروت اســت؟ گفتــم: اتفاقــاً شــما بایــد ایــن جملــه را 
ــا مهمــان شــهردار  ــد، م ــم: ببینی ــد. گفــت: چــرا؟ گفت ــد و بزرگــش بداری همــه جــا پخــش کنی
ــد  ــل درص ــت: چه ــه می گف ــهردار قونی ــد. ش ــرده بودن ــوت ک ــا را دع ــار م ــم. ناه ــه بودی قونی
ــه از  ــد ترکی ــت و درآم ــه اس ــه از راه قونی ــت ترکی ــت، توریس ــه اس ــه از راه قونی ــد ترکی درآم
ــود کــه  ــد کــه ســال ۸4 و ۸۵ ب ــران اســت. دقــت بفرمایی ــی ای راه توریســم، معــادل درآمــد نفت
ــهر  ــک ش ــی ی ــت؛ یعن ــد دالر می فروخ ــکه ای ص ــه بش ــرد و ب ــد می ک ــت تولی ــی نف ــران کل ای
ــد  ــا تولی ــور م ــف کش ــدازه نص ــه ان ــاعر دارد ب ــک ش ــا ی ــه ب ــاده ترکی ــمت دورافت ــک قس در ی
ــم: ایــن ثــروت  ــد. گفت ــا نبودن ــر از موالن ــد. ســعدی و فردوســی و حافــظ کمت ناخالــص می کن
ــی  ــاب بالین ــده کت ــان  ش ــای بی پای ــاب  پیمانه ه ــاه کت ــتان کوت ــال، ۸۵۰ داس ــر ح ــت.به ه اس
ــش را  ــخص طبابت ــکی. ش ــی پزش ــته های مهندس ــگان رش ــتادان و دانش آموخت ــیاری از اس بس
ــم.  ــب را ســاده کردی ــد؛ چــون مطال ــد، یــک چــای می خــورد و یــک داســتان می خوان می کن
ــه  ــد آن را ب ــد جل ــن پارســال دویســت و چن ــران همی ــاد ته ــتان می ــس بیمارس شــنیدم کــه رئی
ــا درســت متوجــه  ــه و ظــرف نیســت؛ قصــه خــود معناســت ت ــه داده. قصــه پیمان پزشــکان هدی
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شــویم. داســتان  پیمانه هــای بی پایــان  ایــن   بــود. رفتیــم بــه ایــن ســمت کــه در واقــع متخصــص 
ــه  ــاب دیگــری ک ــا آن کت ــود، ام ــن ریشــه اش ب ــم. ای ــنا کنی ــا ســنت خودشــان آش ــی را ب ایران
خــودم نوشــتم، آن سرگذشــت دیگــری دارد کــه اگــر فرصــت شــد خدمتتــان عــرض می کنــم.

منظورتان رمان آیینه های خندان است؟
بله، رمان آیینه های خندان.

عالقــه بــه نوشــنت داســتان اعــم از داســتان کوتــاه و رمــان از دوران جوانــی همــراه شــما بــود؟ آیــا 
ح را داریــد کــه در آینــدۀ  ی هــم نوشــته اید؟ آیــا ایــن طــر در ایــن ســال ها شــما داســتان های دیگــر
نزدیــک هــم داســتان هایی بنویســید؟ آیــا رمــان بــرای شــما در زندگــی بــه عنــوان یــک امــر جــدی 

ی فرعــی؟ ح بــوده یــا بــه عنــوان امــر مطــر
ــادم هســت  ــان دوران حــوزه. ی ــود از هم ــن ب ــای م ــن کاره ــان یکــی از جدی تری ــدن رم خوان
ــخر  ــه تمس ــرا ب ــا م ــم، طلبه ه ــم بخوان ــان را می گرفت ــای رم ــن کتاب-ه ــات م ــی اوق ــه بعض ک
می گرفتنــد کــه فانــی قصــه می خوانــد، طلبــه کــه نبایــد قصــه بخوانــد و وقتــش را روی قصــه 
حــرام کنــد. االن هــم ایــن دیــد در دانشــگاه هســت؛ یعنــی در اکثــر گروه هــای ادبیــات رمــان 
ــی از  ــند. یک ــه می نویس ــد و ن ــه آن را می خوانن ــان ن ــه کارش ــد؛ در حیط ــًا راه نمی دهن را اص
اســتادان بــه مــن گفــت: تــو واقعــاً چــه طــور جــرأت کــردی رمــان بنویســی؟! حیثیــت تحقیقاتــی 
ــحالم.  ــم خوش ــی ه ــتم و خیل ــت نیس ــًا ناراح ــن اص ــاً م ــم: اتفاق ــرد. گفت ــؤال می ب ــر س را زی
ــا را  ــود آنه ــور می ش ــه ط ــن دارد و چ ــرای گفت ــی ب ــه حرف ــات چ ــه ادبی ــد ک ــد ببینن ــردم بای م
عرضــه کــرد. بنابرایــن رمــان خوانــدن، دغدغــه ام بــود و هســت. رمانــی نیســت کــه مــن تقریبــاً 
ــدود  ــن ح ــید، م ــده باش ــر دی ــی. اگ ــاید راهنمای ــتان و ش ــان دورۀ دبیرس ــم از هم ــده باش نخوان
ســیصد رمــان درجــۀ یــک را معرفــی کــردم، اعــم از ایرانــی و خارجــی. مــن معتقــدم، ادبیاتــی 
ــان  ــرآن، عرف ــوزد: ق ــم بیام ــا ه ــع را ب ــه ضل ــه س ــن ک ــر ای ــد مگ ــق باش ــد موف ــًا نمی توان اص
ــت. ــراب اس ــش خ ــک رکن ــد، ی ــم باش ــان ک ــر کدامش ــع ه ــه ضل ــن س ــی از ای ــان؛ یعن و رم
دوســت  رمــان،  زمینــۀ  در  شــما  دغدغه هــای  بــا  مــا  بیشــتر  آشــنایی  بــرای 
کنیــد. بیــان  کردیــد،  ذکــر  عمومــی  فارســی  در  کــه  مــورد  ده  همــان  دارم 
آدمــی در ایــن دنیــای آشــفته اگــر یــک حیــات خلــوت معنــوی بــرای خــودش درســت نکنــد، 
ــی کــه خــودش دوســت  ــا چیزهای ــد ب ــوی را می توان ــوت معن ــات خل ــن حی ــی آورد. ای کــم  م
دارد هماهنــگ کنــد، ولــی بــاز در ایــن چیزهــای معنــوی هیــچ کــدام جاذبــۀ روایــت را ندارنــد. 
ــان را  ــد؛ مچت ــل بگویی ــد اباطی ــر نمی توانی ــد، در نث ــف ببافی ــد اراجی ــان نمی توانی ــما در رم ش
ــود.  ــد منظــورت چــه ب ــا نداشــته باشــد، می گوین ــه بگویــی کــه معن ــد. دو جمل فــوری می گیرن
بــه همیــن خاطــر کل داســتانش بایــد ســاختمان داشــته باشــد و جمله هــا هــم منطقــی باشــد. آدم 
اگــر بخواهــد ســر هــم کنــد حــرف را، دســتش رو می شــود. بــه همیــن خاطــر آن کســانی کــه 
معمــوالً از طریــق روایــت حرفهایشــان را می زننــد، معمــوالً کارشــان گیراتــر اســت. شــما دقــت 
کنیــد، اگــر قصه هــای قــرآن را برداریــم، آن شــاکلۀ معنــای قــرآن بــه هــم می ریــزد. بــه همیــن 
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ــه  ــه ک ــر چ ــا ه ــوی را ب ــوت معن ــات خل ــان، حی ــر، انس خاط
دوســت دارد می توانــد پــر کنــد. یادتــان باشــد کــه ســریال ها 
بــه کجــا  اصلــش  دارنــد،  اگــر جذابیــت  هــم  فیلم هــا  و 
ــم هســت،  ــا فیل ــی کــه در آن ســریال ی ــه روایت برمی گــردد؛ ب
ــات  ــد و صــدای خــوب. اگــر کســی ادبی بعــد تیــپ آن هنرمن
فارســی را خــوب و درســت بفهمــد، در دل این ادبیات فارســی 
می توانــد بــا تمــام اندیشــه های جهانــی هــم آشــنا شــود؛ 
یعنــی می توانــد از همیــن جزیــرۀ کوچــک خــودش مثــل 
ــعاع  ــن ش ــم، آرام آرام ای ــوض می-اندازی ــه در ح ــنگی ک س
ــر  ــی کــه می خواهــد. ب ــه همــۀ جهان ــد و برســد ب ــه کن را اضاف
همیــن مبنــا  آیینه هــای خنــدان  را نوشــتم کــه در واقــع نوعــی 
ــودش  ــنت خ ــگ و س ــا فرهن ــد ب ــی باش ــل ایران ــنایی نس آش
ــود. ــگام ش ــز هم ــرزی نی ــات فرام ــا ادبی ــذر ب ــن رهگ ــا از ای ت

ســال ها  ایــن  طــول  در  شــما  پروژه هــای  یــن  مهمرت از  یکــی 
و  بدیــع  کار  شــما  زمینــه  ایــن  در  بگویــم  می توانــم  کــه 
متفاوتــی انجــام داده ایــد، عــالوه بــر پــروژه تدویــن نقــد ادبــی 
بومی،پرداخــنت  بــه نقــد ادبــی ادبیــات کالســیک فارســی اســت. 
کتاب هایــی  وقتــی  و  می شــود  ادبــی  نقــد  از  صحبــت  وقتــی 
بــر   

ً
اکــرثا می کنیــم،  جســت وجو  را  ادبــی  نقــد  عنــوان  تحــت 

غربــی  مختلــف  متفکــران  نظریه هــای  و  ی هــا  تئور اســاس 
مکتب هــای  و  بــارت  رولــن  تــا  گرفتــه  افالطــون  از  اســت، 
جامعه شناســی،  روان کاوی،  مکتــب  از  اعــم  مختلفــی 
مبتنــی  مکاتــب  پساســاختارگرایی،  ســاختارگرایی،  مکتــب 
از  ی  بســیار کــه  متنوعــی  مکاتــب  کاًل  و  زبان شناســی  بــر 
خواننــدگان حرفــه ای بــا نام هــای ایــن مکاتــب آشــنا هســتند، 
تحــت  کتاب هایــی  یــا  کتــاب  کــه  گفــت  می شــود   

ً
یبــا تقر امــا 

عنــوان نقــد ادبــی بومــی در ایــران را نداشــتیم؛ یعنــی ایــن کــه 
یــخ ادبیــات فارســی و  مــا بیاییــم در واقــع واکاوی کنیــم در تار
 نویســندگان مــا، آثارشــان را 

ً
ببینیــم کــه شــعرای مــا و بعضــا

بــر اســاس چــه معیــار و متــد یــا متدهــا و بــر اســاس چــه نــوع 
ی بــوده کــه ســال ها دغدغــۀ  دیدگاهــی تصنیــف کرده انــد، کار
 در ایــن رابطــه توضیــح 

ً
شــما بــوده و رساغــش رفتیــد. لطفــا

بفرماییــد؟ ی  بیشــرت
ــد  ــه نق ــده در حیط ــات خوان ــتان ادبی ــر دوس ــب اکث ــه قال وج
ادبــی ایــن اســت کــه نقــد ادبــی غربــی اســت و مــا اصــًا نقــد 
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ــن  ــه ای ــتم؛ ب ــف نیس ــه مخال ــن وج ــا ای ــن ب ــتیم. م ــی نداش ادب
معنــا کــه نقــد ادبــی مــدرن، غربــی اســت مــن هیــچ مخالفتــی 
ــی فکــر  ــود و خیل ــن ب ــم ای ــن همــواره در ذهن ــی م ــدارم، ول ن
ــوری  ــه ط ــی چ ــا نظام ــا و ی ــا موالن ــظ ی ــه حاف ــردم ک می ک
ــوده؟ آنهــا کــه  ــی آنهــا چــه ب ــاد نظــری ادب شــعر گفتنــد و بنی
ــی  ــه مبنای ــر چ ــا ب ــًا م ــد. اص ــده بودن ــا را نخوان ــار غربی ه آث
قبــول داریــم کــه شــعر حافــظ درجــه یــک اســت؟! چــه طــور 
می گوییــم  هفــت پیکــر  نظامــی در حــد مثــا  هملــت  شکســپیر 
ــیده اند؟  ــا رس ــه اینج ــوری ب ــه ط ــا چ ــس اینه ارزش دارد؟! پ
چنــد نظریــه هســت: مهمترینــش ایــن کــه بگوییــم ذوقــی اســت 
و خــودش جوشــیده، امــا اگــر ذوق باشــد، اســتمرار تاریخــی 
ــام  ــی تم ــرای رودک ــر ب ــی اگ ــود؟! یعن ــوری می ش ــه ط آن چ
شــد چــه طــوری بــه انــوری منتقــل شــده و انــوری چــه طــوری 
بــه ســعدی منتقــل کــرده؟! اگــر ســینه بــه ســینه و ذوقــی اســت 
نمی شــود انتقــال پیــدا کنــد. بایــد یــک ســنتی باشــد؛ یعنــی بــه 
ســیر تکاملــی شــعر فارســی اعتقــاد داریــم. ایــن ســؤاالتی بــود 
کــه ذهــن مــرا مشــغول می کــرد. هــر جــا می پرســیدم، کســی 
ــر  ــا دکت ــه ب ــی را ک ــت. بحث های ــده ای نداش ــواب قانع کنن ج
ــن نتیجــه رســیدم  ــه ای ــر شــفیعی داشــتم، ب زرین کــوب و دکت
کــه کار کنــم. در ایــن زمینــه حــدود نــه ســال تحقیــق کــردم و 
ــا صــورت  کــه بنیان گــذاری  ــا ت ــاب  از معن حاصلــش شــد کت
ــده  ــال و برن ــاب س ــود. کت ــی ب ــات فارس ــی در ادبی ــر بوم تفک
ــاد. ــاد نه ــی را بنی ــک حرکت ــی ی ــد، ول ــم ش ــال ه ــزه ج جای

شــما در تدویــن دو کتــاب خــود یعنــی  نقــد ادبــی در ادبیــات 
نظــم  بــه  بیشــرت  صــورت   تــا  معنــا  و  از  فارســی   کالســیک 
توجــه داشــته اید . شــما ســال ها پیــش در خانــۀ کتــاب یــک 
و  قومــی  عنــوان  عقالنیــت  تحــت  داشــتید  مهــم  ســخرنانی 
تأثــری آن بــر شــیوه های نقــد ادبــی در ایــران . آنجــا شــما یــک 
آسیب شناســی فرهنگــی ارائــه دادیــد از ایــن کــه چــرا آن تفکــر 
مســتقل در فرهنــگ و ادب مــا آنچنــان رشــد پیــدا نکــرد و یکــی 
از نمودهــای آن را در غلبــه نظــم بــر نــرث داشــتید. در ایــن بــاره 

بفرماییــد.
برخــی می گوینــد کــه ایرانی هــا شــاعر مســلک هســتند. 
شــرایط  علــت.  نــه  اســت  معلــول  ایــن  می گویــم  مــن 
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ــد  ــان باش ــار خاطرت ــوم به ــۀ مرح ــده. نکت ــد ش ــاد تولی ــاعر زی ــه ش ــوده ک ــوری ب ــی ط تاریخ
کــه در طــول تاریــخ مــا همیشــه نثــر ضعیــف نگــه داشــته شــده و بــه شــعر پروبــال داده 
ــما در  ــت. ش ــورده اس ــره خ ــت گ ــا عقانی ــر ب ــم نث ــه گفت ــه ای ک ــه آن نکت ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــم یــک  ــا داری ــج شــاعر درجــه یــک کــه در ســطح دنی ــد از پن ــا بع ــد م ــگاه کنی ــخ هــم ن تاری
ــت،  ــوی اس ــعرش ق ــدازه ش ــه ان ــرش ب ــرو و نث ــه ناصرخس ــم. ن ــا نداری ــطح دنی ــنده در س نویس
ــرا  ــا چ ــظ. م ــی حاف ــه حت ــی و ن ــه نظام ــدارد - ن ــر ن ــًا نث ــه اص ــی - ک ــه فردوس ــا، ن ــه موالن ن
نتوانســتیم در طــول تاریــخ یــک نویســنده جــوان تربیــت کنیــم؟ ریشــه اش کجاســت؟

یخ نویســی و شــیوۀ نــگارش  آیــا بیهقــی نمی توانســت بــه عنــوان یــک نویســندۀ معتــر در تار
ح باشــد؟ مطــر

بیهقــی بــرای مــا چــرا، ولــی در حــد اســتاندارد جهانــی نیســت. می خواهــم بگویــم ایــن 
ــم  ــد ایرانی هــا شــاعر مســلک هســتند. مــن می گوی آفــت تاریخــی اســت کــه همــه می-گوین
ــر  ــی ب ــتر مبتن ــن بیش ــاب م ــر آن کت ــن خاط ــه همی ــد. ب ــل بودن ــه از قب ــه اینک ــدند، ن ــا ش بعده
ــای  ــا و کتاب ه ــوع تذکره ه ــد مجم ــگاه کنی ــد اول را ن ــر جل ــما اگ ــت. ش ــعر اس ــات ش نظری
ــا  ــات م ــی کل ادبی ــی در برهــه ای طوالن ــد وقت دانشــنامه ای را مــن در آن لحــاظ کــرده ام. ببینی
ــه طــور طبیعــی نقــش  ــر شــعر اســت و شــعرا متفکرهــای اصلــی هســتند، آرام آرام ب ــادش ب بنی
ــم. ــام دهی ــد انج ــه کار بای ــه چ ــرده ام ک ــی ک ــا آسیب شناس ــن آنج ــود. م ــگ می ش ــر کم رن نث

ســؤالی کــه بــرای مــن پیــش آمــد شــاید ســؤال خیلــی ســاده ای باشــد، امــا بــه هــر حــال مبتنــی 
ــیک  ــات کالس ــی در ادبی ــد ادب ــاب  نق ــوص در کت ــه خص ــد، ب ــه داده ای ــه ارائ ــت ک ــی اس ــر تحقیقات ب
فارســی . شــما در ایــن کتــاب بــه طــور خــاص آمدیــد نظریــات شــاعران مختلــف مــا را از رودکــی تــا 
دوران بعــد مــورد موشــکافی و ارزیابــی قــرار دادیــد. یکــی از معیارهــای مؤلفه هــای شــما بــرای 
ارزیابــی دیــدگاه شــاعران، بحــث  انســجام  و در واقــع یک پارچگــی نظــام اندیشــه ای آنهــا بــوده. بــه 

ی داشــته اند؟ نظــر شــما از میــان شــعرای مختلــف کدام هــا انســجام بیشــرت و بهــرت
ــه  ــعرا چ ــن ش ــد بهتری ــد و گفتن ــه بودن ــی)ع( رفت ــوال عل ــش م ــار پی ــک ب ــه ی ــم ک ــرض کن ع
ــم  ــد کــه بگویی ــدان اســب نتاخته ان ــد کــه شــعرا در یــک می کســانی هســتند. حضــرت فرمودن
چــه کســی بهتــر اســت. تعبیــری کــه مــوال علــی)ع( بــه کار بردنــد تعبیــر خیلــی قشــنگی اســت 
ــه  ــت . ب ــه اس ــر از بقی ــی جلوت ــه کس ــم چ ــا ببینی ــد ت ــب نتاخته ان ــدان اس ــک می ــعرا در ی ــه  ش ک
ــی  ــده اند، ول ــر وارد ش ــک منظ ــدام از ی ــر ک ــاً ه ــم واقع ــی ه ــد ادب ــه نق ــر در حیط ــن خاط همی
ــس  ــچ ک ــت در هی ــی اس ــد ادب ــه نق ــرو و در حیط ــه در کام ناصرخس ــجامی ک ــخ، انس در پاس
نیســت؛ چــون ناصرخســرو پیــش از ایــن کــه یــک شــاعر باشــد یــک متفکــر اســت. البتــه یــک 
مقــدار نظراتــش ســخت اســت؛ یعنــی هــر کســی ممکــن اســت بــه راحتــی متوجــه نشــود. شــما 
شــاید تعجــب کنیــد کــه ســال ها قبــل از آقــای بــارت، ناصرخســرو می آیــد و وجــه بســیار مهــم 
کلمــه را از حیــث گفتــن و نوشــتن شــرح می دهــد. منتهــی مغفــول اســت اینهــا. یــا ایــن کــه مثــًا 
متافیزیــک حضــور هایدگیــر را ناصرخســرو ســال ها پیــش مطــرح می کنــد کــه ایــن متافیزیــک 
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ــه. بحث هــای  ــه آن مثاب ــا ب ــم ی ــه ببینی ــن مثاب ــه ای ــم جهــان را ب ــا می توانی ــی چــه. م حضــور یعن
ــش  ــد بی ــر می کنن ــا فک ــا. بعضی ه ــن بحث ه ــت ای ــم اس ــدار مظل ــک مق ــه ی ــت ک ــیرینی اس ش
از حــد از ســنت بحــث شــده، ولــی مــن معتقــدم کــه ســنت مــا متأســفانه بســیار مظلــوم اســت و 
هیــچ در مــوردش بحــث نشــده اســت؛ هیاهــو شــده، امــا حــرف حســابی در مــوردش زده نشــده. 
ــه  ــن ب ــد. م ــان کردی ــه بی ــی خاص ــف را خیل ــاعران مختل ــای ش ــما دیدگاه ه ــال ش ــر ح ــه ه ب
ــعر  ــدر ش ــوان پ ــه عن ــا او را ب ــه خیلی ه ــی ک ــًا رودک ــه مث ــن ک ــم: ای ــاره می کن ــه ای اش نمون
فارســی می شناســند، در حیطــه نقــد ادبــی قائــل بــه ایــن اســت کــه مهم-تریــن نکتــه در زمینــۀ 
نقــد ادبــی، مســئله تأثیــر شــعر اســت. یــا عنصــری کــه بــه عنــوان ملک الشــعرای زمــان خــودش 
ــی و سیاســی کــه داشــته،  ــت خــاص حکومت ــه خاطــر آن موقعی ــوده، ب ــا امیرالشــعرا مطــرح ب ی
ــاع  ــاب  دف ــعر ن ــما از  ش ــود ش ــر خ ــه تعبی ــد. ب ــاع می کن ــردی دف ــوی کارب ــعر معن ــتر از ش بیش
ــال  ــه دنب ــتر ب ــا او بیش ــتید. آی ــث داش ــوی بح ــا مول ــه ب ــاب در رابط ــن کت ــما در ای ــد. ش می کن
ــوی  ــوا؛ چــون خــود مول ــا و محت ــال معن ــه دنب ــا ب ــوده ی ــی و بازی هــای فرعــی ب بازی هــای زبان
از یــک طــرف می گویــد:  حــرف و صــوت و گفــت را بــر هــم زنــم / تــا کــه بی ایــن هــر ســه 
ــدار مــن  کــه از اینهــا  ــدار مــن / گویــدم مندیــش جــز دی ــا قافیه اندیشــم و دل ــم  ی ــو دم زن ــا ت ب
بــه نظــر می رســد مولــوی در بنــد محتــوا اســت. شــما در کتابتــان بــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــد 
کــه واقعــاً فــرم و محتــوا در مولــوی بــا هــم جمــع شــده. دوســت دارم در رابطــه بــا ایــن نکتــه یــا 
نــکات دیگــری کــه بــه نظرتــان بــرای نخســتین بــار بــه آنهــا دســت پیــدا کردیــد صحبــت کنیــد؟
غالبــاً اینطــوری می گوینــد کــه موالنــا اهــل لفــظ نبــوده و فــرم برایــش مطــرح نبــود. می گویــد: 

قافیه اندیشم و دلدار من
گویدم مندیش جز دیدار من

یــک  می شــود  مگــر  کــه  گفتــم  کــردم،  مطــرح  کــه  ســؤالی  آنجــا  مــن 
اســتمرار  اینقــدر  نباشــد  یــک  درجــه  تــا  ایــران  مثــل  کشــوری  یــک  در  شــعری 
باشــد محتــوا  فقــط  اگــر  اینجاســت.  رازی  یــک  کنــد؟!  پیــدا  تاریخــی 
 محتواهایــی کــه موالنــا گفتنــد  خیلــی بهتــرش را کســان دیگــری گفته انــد. چــرا آنهــا مطــرح 
ــی  ــار توی ــرا / ی ــوار م ــق جگرخ ــرا عش ــار م ــرا غ ــار م ــل  ی ــعری مث ــک ش ــی در ی ــت؟! یعن نیس
ــش  ــی پیام ــم خیل ــًا می گویی ــه مث ــی دارد ک ــه پیام ــن چ ــرا . ای ــه دار م ــه نگ ــی خواج ــار توی غ
ــا بایــی ســر خواننــده اش مــی آورد، منتهــی خواننــده متوجــه نیســت چــه  خــوب اســت. موالن
بایــی ســرش آمــده، امــا مولــوی چــون خیلــی زیــرک اســت بــه ظاهــر می گویــد مــن بــه لفــظ 
ــرد. ــت ک ــاده دق ــد فوق الع ــه بای ــن نکت ــه ای ــه دارد. ب ــی توج ــع خیل ــا در واق ــدارم، ام ــه ن توج

ی  شــما در مقدمــۀ کتــاب فرمودیــد کــه بــه احتمــال خیلــی زیــاد اکــرث شــعرای مــا بــر اســاس یکر
معیارهــا شــعر رسودنــد، فقــط قضیــه جوششــی نبــوده. آیــا شــما بــه ایــن نتیجــه رســیده اید کــه 
در دوران مختلــف شــعرا بــه منابعــی مراجعــه کردنــد مثــاًل حافــظ، رودکــی، ســنایی و ... آیــا در ایــن 

بــاره مســتندانی داریــد کــه ایــن شــعرا بــه ایــن منابــع مراجــع کــرده باشــند؟
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 موسم نیلوفران
 یعنی که باران هست
| گفت و گوی فاطمه داودیان با محمدرضا عبدامللکیان

ایــن متــن، منتخبــی از برنامــه رادیویــی  وقتــی خیــال در می زنــد ، 
در رادیــو فرهنــگ اســت. عوامــل برنامــه بــرای ضبــط، مهمــان یــک 
ــان. ــا عبدالملکی ــتاد محمدرض ــان اس ــدند؛ مهم ــان ش ــز در منزلش ــاعر عزی ش

سالم استاد!
سام بر شما و بر شنوندگان عزیز برنامتون. خرسندم

از این که لطف کردین و تشریف آوردین. 

 
ً
از کودکیتــون بــرای مــا بگــنی و ایــن کــه دوران کودکی تــون، کجــا و چگونــه گذشــت و مخصوصــا

خیال هــای دوالن کودکیتــون چــی بــود؟
پــدر مــن اصالتــاً بچــه روســتا بــوده و قبــل از جنــگ دوم جهانــی کــه عثمانی هــا حملــه 
ــران، پــدر مــن کــه ســاکن یکــی از روســتاهای اطــراف همــدان  در  ــه بخشــی از ای می کنــن ب
پنــج و شــش کیلومتــری غــار علی صــدر بودنــد، بــه همــراه اهالــی روســتا مجبــور بــه مهاجــرت 
و کــوچ میشــن بــه شــکل شــبانه و پیــاده دو ســه شــبانه روز مــی رن و بــه نهاونــد می رســن. بعــد 
از فراهــم اومــدن آرامــش در مثــًا یــک ســال بعــدش یــک تعــداد از اون خانواده هــای مهاجــر 
ــود  ــده ب ــم ش ــا فراه ــزرگ م ــرای مادرب ــب وکاری ب ــه کس ــون زمین ــی چ ــردن، منته ــر می گ ب
در نهاونــد، همونجــا موجــب میشــه کــه بمونــن و خودمــم بچــه شهرســتان نهاونــد هســتم. البتــه 
ــا روســتا فاصلــه نداشــت؛ یعنــی شــهری  نهاونــدی کــه دارم میگــم نهاونــد روزگار مــا خیلــی ب
در دل درخــت و آبــادی و رودخانــه و چشــمه و و ایــن حــواالت بــود. بــه فاصلــه اندکــی کــه 
پیــاده می رفتــی، ســاخت و بافــت شــهر های کوچــک آن زمــان. شــانه بــه شــانه روســتا میــزد. 
از ایــن منظــر مــن رهــم روســتایی هســتم ولــی اگــر در تعریــف بخوایــم بگیــم شــهر. بلــه مــن 
زاده شــهری هســتم کــه پــدرم متعلــق بــه اون فرهنــگ نبــوده. پــدرم بــه ســبب عاقه-منــدی کــه 
ــا در بهــار و تابســتون معمــوالً  ــاغ داشــت و بخــش عمــده ای از وقــت م ــی ب ــد تای داشــت، چن
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زندگــی در باغ هایــی بــود کــه داشــتیم و بــا فرنــگ روســتا دقیقــاً آشــنا هســتم. دلیــل دیگــرش 
هــم ایــن اســت کــه مــن بعــد از دیپلــم رشــته کشــاورزی خونــدم و کشــاورزی هم کــه کارش در 
روســتا بــود. غیــر از اون شــاغل شــدم در وزارت کشــاورزی و بخشــی از مــدت یــا ســن خدمتــی 
مــن در مأموریــت گذشــت، اون هــم در مناطــق روســتایی. ایــن ارتباطــم بــا روســتا بعــد از ایــن 
همــه ســال گســخته نشــده و پابرجاســت. تصویــر روشــنش هــم در شــعرهای مــن دیــده میشــه.

خب استاد، خیال های دوران کودکیتون چطور بود. یادتون میاد؟
عــرض شــود کــه همــه انســان ها بــا خیال هاشــون زندگــی میکنــن و خیــال بخــش عمــده ای از 
هنــر اســت؛ یعنــی هنــر منهــای خیــال اصــًا معنــی دار نیســت و خیــال آرزوهــای انسان هاســت 
ــا  ــا اونه ــن و ب ــی میکن ــا زندگ ــا اونه ــن و ب ــا می اندیش ــه اونه ــواد، ب ــی میخ ــون چ ــه دلش ک
میخوابــن بــا اونهــا بیــدار میشــن. آرزوهــای مــا هــم در محــدوده همــون خواســت های اون شــهر 
دورافتــاده و اون زندگــی بــه یــک معنــا تجلــی پیــدا میکــرد. شــاید داشــتن مثــًا چنــد تــا درخــت 
ــاب.  ــا کت ــد ت ــًا چن ــتِن مث ــوده و داش ــا ب ــای م ــتین آرزوه ــزء نخس ــاغ ج ــه ب ــمه و ی ــه چش و ی
ســال های بعــدش اینکــه مثــًا ســینمایی باشــه کــه مــا هــرگاه خواســتیم بریــم ســینما، امکانــش 
بــرای مــا فراهــم بشــه و ســال های بعــدش در واقــع شــعر بــوده و دیــدن شــعرا و شــنیدن صــدای 
شــعرا. تــا دیپلــم و بعــد از دیپلــم، تــا امــروز همچنــان داریــم بــا ایــن خیــال زندگــی می کنیــم.

ی که گفتید برای ما بگنی؟ از خاطرات و دوران کودکی برای ما گفتنی. از اولنی شعر
بلــه، خاطــرات دوره کودکــی مــن زیــاد هســت. یــه بخش هایــش تقریبــاً مثــل همــه کــودکان 
روزگار کــه هــم نســل مــا بــودن، گذشــت. همیــن کــه شعرســرایی بــه ســراغ مــن اومــد دو تــا 
ــچ وقــت  ــود شــاید شــعر هی ــدرم شــاعر ب وجــه داره: یکــی اینکــه مــن احســاس کــردم اگــر پ
ــا  ــود. منته ــاعر ب ــاً ش ــن دات ــان م ــه گم ــدرم ب ــه پ ــود ک ــن ب ــم ای ــد و دلیلش ــن نمی اوم ــراغ م س
ــه کاس اول و دوم  ــی ک ــون زمان ــدر چ ــرای پ ــود ب ــاده ب ــاق افت ــه اتف ــی ک ــرایط اجتماع ش
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ــه مهاجــرت میشــه،  ــه ناچــار مجبــور ب ــوده و ب ــه ب مکتب خان
دیگــه هیچــگاه شــرایط تحصیلــی بــراش فراهــم نیومــد 
امــا در نــگاه و کام پــدر شــعر رو احســاس مــی کــردم. 
ــه  ــود. ب ــز ب ــن حیرات انگی ــرای م ــعر ب ــه ش ــش ب عاقه مندی
ــن  ــه م ــت ک ــه گف ــتقیم میش ــکل غیرمس ــه ش ــبب ب ــن س همی
ــه شــعر  ــودم. اگرچــه مســتقیم راجــع ب ــدرم ب ــر پ تحــت تأثی
بــا گفت وگــو نکــرده بــود، ولــی عاقــه بــه شــعر داشــت، از 
ــی  ــه و حت ــاهنامه خوانی و قهوه خان ــل ش ــًا محاف ــق مث طری
کتاب هــای درســی دوره دبســتان و اوایــل دبیرســتان مــا 
ــرد،  ــوش میک ــه گ ــا عاق ــعر رو ب ــی و ش ــای ادب ــه متن ه ک
نشــانه ایــن بــود کــه ایــن هنــر در وجــود ایشــان هســت و چون 
نتونســته بــود ظهــور و بــروز پیــدا کنــه ]بــه ســبب اون شــرایط[ 
ــه مــن منتقــل شــد. امــا  تصــور می کنــم ایــن امــر از پــدرم ب
ــه شــاعر شــدم؟ از همــون دوره اول دبیرســتان  خــودم چگون
ــای  ــا بروبچه ه ــردم ب ــاس می ک ــورده احس ــه خ ــه ی ــود ک ب
ــه  ــی ک ــی دارم؛ تفاوت های ــودم تفاوت های ــم دوره ای خ ه
ــا و  ــودم، غروب ه ــت ب ــر طبیع ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــًا ب مث
بــرام یــه حــال و هــوای دیگــه ای داشــت؛  ســکوت ها 
شــب ها، ســتاره ها، خلــوت شــبانه... همــه اینهــا حــال و 
ــاید  ــردم ش ــاس ک ــه احس ــت ک ــرام داش ــه ای ب ــوای دیگ ه
در بروبچه-هــای هــم دوره و نســل مــا یــک همچیــن حــس 
مشــترکی وجــود نــداره. همیــن امــر موجــب شــد کــه مــن در 
ــن  ــل همی ــا مث ــام م ــه نظ ــتان ک ــال های اول دبیرس ــون س هم
نظــام جدیــدی بــود کــه االن ســامان دهی شــده؛ شــش 
ســال ابتدایــی و شــش ســال دبیرســتان. بهــار بــا دوســتی 
رفتــه بودیــم بــه بــاغ خودمــون کــه مثــًا درس بخونیــم. 
ــه  ــنبل ها و آالل ــود؛ س ــنگی ب ــت قش ــود، طبیع ــت ب اردیبهش
و چشــمه کوچیکــی پاییــن بــاغ مــا بــود و برگهــای نورســیده 
ــی از  ــو و ماجراهای ــاس و آلبال ــکوفه های گی ــان، ش درخت
ایــن دســت. بــا ایــن دســتمون گفتیــم شــعر بگیــم و نشســتیم 
ــطر در  ــه اون س ــتم ک ــطر نوش ــک س ــن ی ــی م ــد از لحظات بع
ــودم: ــه ب ــود. گفت ــه شــکل رســمی اولیــن شــعر مــن ب واقــع ب

اســت  ریحــان  و  گل  غــرق  مــا  محفــل  ایــن 
اســت بســتان  دل  خــون  روان  آب  ایــن   /

بازگشــت  و شــعر  کودکیــه  کودکــی بــه  بــه  بازگشــت بازگشــت  خیال هــای یعنــی  شــما بــه  کودکــی.  لحظــات دوره  یــن  اون شــعر شــاعرها را اونجــا ناب تر بــه  کــه  کــهمی بینــد  فضایــی  و   هــوا 

کودکیشــونه  دوره  میشــن. بــه  احســاس نمونــه ســهراب را مثــاًل نزدیــک  یــک می کنــد داره بــا عنــارص ببینیــد،  مثــل  شــش طبیعــت  یــا  پنــج  دوســت ســاله بــازی میکنــه.  از بچــه  و کجاســت ، بخشــهایی خانــه  آب   پــای  دیگــر.از  صــدای  شــعرهای 
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بازگشــت  و شــعر  کودکیــه  کودکــی بــه  بــه  بازگشــت بازگشــت  خیال هــای یعنــی  شــما بــه  کودکــی.  لحظــات دوره  یــن  اون شــعر شــاعرها را اونجــا ناب تر بــه  کــه  کــهمی بینــد  فضایــی  و   هــوا 

کودکیشــونه  دوره  میشــن. بــه  احســاس نمونــه ســهراب را مثــاًل نزدیــک  یــک می کنــد داره بــا عنــارص ببینیــد،  مثــل  شــش طبیعــت  یــا  پنــج  دوســت ســاله بــازی میکنــه.  از بچــه  و کجاســت ، بخشــهایی خانــه  آب   پــای  دیگــر.از  صــدای  شــعرهای 

ایــن بیــت اولیــن شــعری بــود کــه مــن نوشــتم و جالبیــش ایــن 
ــا ســبزه و گل و  ــا عناصــر طبیعــت شــروع شــد؛ ب اســت کــه ب
ــج  ریحــان و چشــمه و آب و ... دیگــه بعــد از اون بــه تدری
تجــارب گوناگــون همــراه من شــد و در همان دوران دبیرســتان 
یــواش یــواش زمینــه ارتبــاط بــا برخــی از نشــریات اتفــاق افتــاد 
و در همــان دوره دبیرســتان شــعرهام در برخــی از مجــات 
ــو  ــن کتابم ــجویی اولی ــم در دوره دانش ــد ه ــد و بع ــر ش منتش
ــم. ــی می کن ــعر دارم زندگ ــا ش ــروز ب ــا ام ــردم و ت ــر ک منتش

کــه شــما شــعر  ایــن  اســتاد، چقــدر خیــال نقــش داشــته در 
بگیــد؟

بــه گمــان مــن تعریــف از شــعر گوناگــون اســت، ولــی شــاید 
مهمتریــن عنصــری کــه مــن خیلــی بــر آن تأکیــد دارم، همیــن 
عنصــر خیــال اســت. شــما خیال پــردازی رو در همــه هنرمنــدان 
بــه شــکل خاصــی می بینیــد. یعنــی شــما اگــر دانــش و تجربــه 
و مــواردی از ایــن دســت را کنــار بگذاریــد، اون چیــزی کــه 
ــی  ــردازی اســت؛ خیال ــر اســت، خیال پ ــه اصلــی هن ــر مای خمی
کــه بــا عنصــر عاطفــه درآمیختــه. اگــر عاطفــه و خیــال را از هــر 
ــعر  ــا ذات ش ــه. اینه ــی نمیمون ــزی ازش باق ــری چی ــری بگی هن
هســتن و البتــه ذات هنــر. در تعاریــف گوناگونــی کــه از هنــر و 
شــعر خیلی هــا کــردن، بــه گمــان مــن یــک تعریــف قشــنگی 
ــت  ــه و بازگش ــه کودکی ــت ب ــعر بازگش ــه: ش ــه میگ ــت ک هس
ــی.  ــای دوره کودک ــه خیال ه ــت ب ــی بازگش ــی یعن ــه کودک ب
ــن لحظــات شــعر شــاعرها را اونجــا می بینــد  شــما ناب تری
کــه بــه اون هــوا و فضایــی کــه بــه دوره کودکیشــونه نزدیــک 
میشــن. نمونــه ســهراب را مثــًا ببینیــد، احســاس می کنــد داره 
بــا عناصــر طبیعــت مثــل یــک بچــه پنــج یــا شــش ســاله بــازی 
ــدای  ــهایی از  ص ــت ، بخش ــت کجاس ــه دوس ــه.  از خان میکن
پــای آب  و شــعرهای دیگــر. تــو بخشــهایی از شــعرهای خــود 
ــه اون دوران  ــم دارم ب ــاس میکن ــت. احس ــن اس ــم همی ــن ه م
ــتند. ــین تر هس ــه دلنش ــی ک ــم؛ اونجای ــک میش ــی نزدی کودک

جای من خالیست
جای من در مزی سوم در کنار پنجره خالیست

جای من در دست نقاشی
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جای من در جمع کوکبها
جای من در چشمهای دخرت خورشید

جای من در لحظه های ناب

جای من در نمره های بیست
جای من در زندگی خالیست

یعنــی زندگــی مــن در واقــع معنــاش در همــان دوران کودکــی تجلــی میشــه و آنچــه 
زندگــی روزمــره اکنــون مــن اســت، اینــو مــن زندگــی قلمــداد نمی کنــم. اینــا حیــات 
ــدان  ــات هنرمن ــت و حی ــاوت اس ــدان متف ــات هنرمن ــا حی ــره ب ــات روزم ــت. حی ــره هس روزم
مــن۰ گمــان  بــا  کودکی ســت  دوران  خاطــرات  و  خیــال  مــرور  واقــع  در  همــان  کــه 

 .
استاد، هیچ وقت رساغ هرن رفتید؟ هرنهای تجسمی مثل نقاشی یا مثاًل رساغ موسیقی؟

یــک مزیــت عمــده داره شــعر و یــک عیــب عمــده. مزیــت عمــده اش ایــن اســت کــه بــه ســبب 
ابــزار و امکانــات در دســترس-ترین هنــر اســت. هیــچ ابــزار خاصــی نمی خــواد. یعنــی بــا قلــم و 
یــک کاغــذ، شــما می توانیــد شــعر بنویســید. ولــی فــرض کــن مجسه ســازی، نقاشــی، ســینما و 
موســیقی، همــه اینهــا نیــاز بــه ابــزار داره. گــروه بایــد باشــه. در موســیقی گــروه بایــد باشــه، اجــرا 
بکنــه و چــه و چــه. خــب، ایــن مزیــت شــعر اســت کــه شــما بــا کمتریــن امکانــات میتونیــد کارتون 
را انجــام بدیــن نــه بــه کســی نیــاز داشــته باشــید و نــه بــه امکانــات ویــژه. امــا عیبــش ایــن اســت کــه 
چــون امکانــات نمیخــواد، همــه فکــر میکنــن میتونــن شــعر بگــن. دلیلشــم اینــه کــه همه ایــن تصور 
را دارنــد بــه ســبب ایــن کــه شــعر ابــزارش کلمــه اســت. کلمــه هــم همــان چیــزی اســت کــه همــه 
دارن در طــول روز ازش اســتفاده میکنــن. خــوب وقتــی مــن بــا کلمــه شــعر میگــم، کــس دیگــه 
هــم میگــه. ایــن کلمــه در اختیــار همــه اســت و همــه میتونــن ایــن کارو انجــام بــدن. البتــه جوهــر 
شــعر بحــث دیگــری اســت. اگــر بخــوام جمع بنــدی بکنــم، می تونــم عــرض بکنــم کــه در همــه 
هنرهــا شــاید یــک درصــدی از مــردم هنرمنــد باشــند. یعنــی فــرض کنیــد از هــزار نفــر ده نفرشــون 
هنرمنــد باشــن. ایــن ده نفــر در رشــته های گوناگونــش هنرمنــدان؛ یکــی تــو نقاشــی، یکــی تــو 
شــعر و یکــی در تئاتــر یــا ســینما. بقیــه ذاتــاً شــاعر نیســتند. مــا یــک تعریــف داریــم، میگیــم بالقــوه 
و بالــذات، بالقــوه و بالفعــل. اون قــوه اول بایــد وجــود داشــته باشــه در جــان و در ذات هنرمنــد. قوه 
ســرودن. اگــر ایــن قــوه وجــود داشــت میــاد مرحلــه بعــدش کــه بــه فعــل درآوردن این قوه هســت. 
گــروه عظیمــی ایــن بالقــوه بــودن رو یادشــون میــره و فکــر میکنــن اگــر اونهــا هــم بخــوان و تاش 
کنــن، میتونــن بنویســن. در صورتــی کــه واقعــاً اینجــوری نیســت. یعنــی ذاتــاً بایــد اول هنرمنــد بود؛ 
بعــد خاقیت هــای هنــری را ســامان داد. خیلــی از کســایی کــه فکــر میکنــن شــاعرن، اشــتباهی 
مســیر را اومــدن و بایــد بــرن و عاقه منــدی واقعــی خودشــون رو پیــدا بکنــن و اون درصــدی کــه 
دارای ذات شــاعرانه هســتند طبیعتــاً مرحلــه دومــش نیــاز بــه تجــره بــه داره و عــرق ریــزان روح.
ــه  ــه قابلیتشــو دارم و ن مــن کارم فقــط شــعر بــوده. ســراغ هنــر دیگــری نرفتــم. احســاس کــردم ن
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زمینــه پرداختــن بــه چیــز دیگــر بــرام فراهــم شــده. از همــان آغــاز بــا شــعر شــروع کــردم و هنــوزم 
بــا شــعر زندگــی میکنــم. 

اســتاد، روی مزیتــون بــنی همــه کتابهــا، یــک کتــاب حافــظ قدیمــی هســت. چقــدر در شــما تأثــری 
میــذاره؟

در واقــع مــا یــک اصطاحــی داریــم بــه نــام  کتــاب بالینــی . برخــی کتابهــا هســت کــه یــک بــار 
میخونــی و بعــد میــزه تــو کتابخونــه تــو قفســه. ممکنــه بــه اقتضــاء شــرایطی ضــرورت ایجــاب 
بکنــه دوبــاره بیایــی ســراغش، ولــی برخــی کتابهــا همــواره مــورد نیــاز هســتن. همــواره محــل 
رجــوع هســتن کــه بــرای یــک شــاعر برخــی از ایــن کتابهــا میشــه گفــت کتــاب بالینیــه. یعنــی 
از کنــار دســتت نمیتونــه دور باشــه. خــوب ایــن کتــاب بالینــی بــرای بنــده یــک حافــظ هســت، 
ــروز،  ــاعران ام ــو داره. از ش ــوری خودش ــش مح ــع نق ــظ در واق ــعدی. حاف ــوی و س ــر مول دیگ
ــارو  ــروز کــه این ســهراب هســت، شــاملو هســت، اخــوان هســت و برجســتگان دیگــر شــعر ام
ــرم.  ــا می ــدام از این ــر ک ــراغ ه ــار س ــک ب ــل ی ــم حداق ــرده باش ــراق نک ــر اغ ــه اگ ــول هفت در ط
ــه، مثــًا شــاید بیســت تــا حافــظ ببینیــد. برخی شــان  برخــی از اینــا کــه مــن دارم تــوی کتابخان
بــا برخــی دیگــر تفــاوت دارن. مثــًا حافــظ انجــوی تفاوتهایــی داره بــا حافــظ شــاملو و حافــظ 
شــاملو تفاوت هایــی داره بــا حافــظ بهاءالدیــن خرمشــاهی و ... از منظــر برخــی از ایــن تفاوتهــا 
میــرم ســراغ برخــی از ایــن نســخه ها. علــت دیگــر ایــن کــه ابیاتــی هســت کــه نیــاز بــه آگاهــی 
بیشــتر در مــورد آنهــا دارم، بــه ویــژه در حافــظ بــه علــت چنــد الیــه و چنــد پهلــو بــودن شــعر 
ــدی باهــاش هســت.  ــاً یــک کشــف جدی ــی واقع ــظ را میخوان ــار کــه حاف ــر ب ــی ه ــظ. یعن حاف
یعنــی اصــًا تمــام شــدنی نیســت حافــظ کــه شــما بگــی خوانــدم و همشــو متوجــه شــدم.. وقتــی 
ــان و  ــای پنه ــه الیه ه ــا و چ ــه زیباییه ــه چ ــی ک ــری، می بین ــو می ــظ جل ــا حاف ــی و ب ــرق میش غ
ــش دیگــران هــم یــک  ــظ هســت. خــوب کــم و بی ــوی کار حضــرت حاف ــی ت چــه رندی های
همچیــن ویژگی هایــی دارنــد. تــا بــه امــروز و شــعر امــروز همچیــن ماجراهایــی مثــًا میشــه در 
خــود نیمــا پیــدا کــرد. نیمــا شــاعر دیریابیــه ولــی واقعــاً شــاعر متفاوتیــه. فــروغ میگــه مــن همــه 
شــاعران امــروز را دوســت داشــتم خیلــی بــرام جالــب بــودن بــا آنهــا زندگــی میکــردم، امــا وقتــی 
رفتــم و بــه نیمــا رســیدم، دیــدم نیمــا یــک ذهنیــت بــه هــم بافتــه متبلــور متفــاوت داره کــه مــن 
فقــط ایــن را در حافــظ دیــدم و در شــاعران دیگــر ندیــدم. فــروغ گفــت ایــن ســاخت و بافــت 
و انســجامی کــه مــن در نیمــا دیــدم فقــط قبلــش در حافــظ دیــده بــودم و ایــن جذابیــت نیمــا را 
بــرای مــن بیشــتر کــرد. وقتــی شــما کتابهــای نیمــا را میخوانیــد مثــًا حرفهــای  همســایه  نیمــا رو 
می بینیــد چقــدر واقعــاً نیمــا اندیشــیده نســبت بــه شــعر! یعنــی اتفاقــی کــه در نیمــا افتــاده، اتفــاق 
یــک روز و دو ســه روز و پنــج ســاعت نبــوده، نتیجــه بیســت ســال مطالعــه مســتمر نیمــا بــوده تــو 
ادبیــات ایــران، ادبیــات کاســیک ایــران، ادبیــات جهــان و نتیجــش ایــن تحــول را ایجــاد کــرده 
در شــعر. ایــن کــه پــای کلمــه بــه کلمــش نیمــا ایســتاده. هیــچ اتفاقــی همینجــور الکــی نیفتــاده در 
شــعر نیمــا و در دســتاوردی کــه بــه هــر حــال نیمــا داره. ایــن هــم نکتــه دیگــری اســت کــه بایــد 
میگفتــم. ضمــن ایــن کــه در مــورد همــه هنرهــای یــک نکتــه کــه شــاید مهــم باشــه، ایــن هســت 
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کــه مــا اگــر شــعر رو در نظــر بگیریــم، کســایی کــه تــو عرصــه شــعر هســتند یــک نســبتی 
ــی  ــد و شــاعر نیســتند. یعن ــا شــاعر هســتند یــک نســبتی هــم مســیر را عوضــی اومدن از اینه
اول بایــد ذاتــاً شــاعر بــود. یــک مشــکل دیگــری کــه مــا داریــم اینــه کــه اینایــی کــه ذاتــاً 
ــاً شــاعر هســتند. در صورتــی  شــاعر هســتند فکــر میکننــد کــه دیگــه کار تمومــه چــون ذات
ــه  ــد ب ــن هســت حــاال بای ــر در وجــود م ــدی از هن ــوه بهره من ــن بالق ــی ای کــه اول کاره یعن
فعــل تبدیــل بشــه. یعنــی بایــد بیــاد روی کاغــذ و ســاخته و پرداختــه بشــه. ســاخته و پرداختــه 
ــت بیشــتری  ــرای مخاطــب جذابی ــن ب ــم کــه ای ــد اســتفاده کن ــی مــن از همــه دانشــم بای یعن
ــه  ــه دانــش و تجرب ــداره؛ ربطــش ب ــودن مــن ن ــه شــاعر ب داشــته باشــه. یعنــی دیگــه ربطــی ب
ــع  ــعر رو در واق ــن ش ــم ای ــه بتوان ــن ک ــرای ای ــردم ب ــم ک ــزار را فراه ــدر اب ــت. چق ــن هس م
پیرایــش و ویرایــش بکنــم کــه مــورد پســند مخاطبــان قــرار بگیــره. از بیــن صدتــا شــاعری 
کــه اســتعداد خوبــی دارن و ذاتــاً شــاعر هســتند از ایــن صدتــا ده تاشــون تــاش میکننــد بــرای 
اینکــه شعرشــان از اســتواری و دانــش الزم هــم بهره منــد بشــود، چیــز جدیــدی خلــق کننــد.

به نظر شما چرا انسانها خلق کردن را دوست دارند؟
بــه هــر حــال ایــن لطــف خــود خداونــده کــه بخشــی از ذات خــاق خودشــو بــه 
بعضــی از بنده هــاش عطــا فرمــوده. یعنــی هنرمنــدان مــا بــه یــک معنــا کار خدایــی 
ــه  ــره را ب ــن جوه ــی از ای ــت و بخش ــزرگ هس ــاق ب ــودش خ ــد خ ــدن. خداون ــام می انج
ــره،  ــه کار بگی ــاق رو ب ــن ذات خ ــد بخــواد ای ــر هنرمن ــا داده. منتهــا اگ ــی از آدمه برخ
بایــد از اون جوهــرۀ ذاتــی خــود بــاری تعالــی هــم تــا آنجــا کــه ممکنــه حراســت 
ــرمایه  ــه. اون س ــته باش ــودش داش ــرای خ ــرمایه ب ــوان س ــه عن ــه و ب ــه بکن ــش توج ــه، به بکن
وارســتگی هنرمنــد هســت؛ یعنــی خلــق کنــی بی آنکــه در خدمــت فــردی خــاص 
باشــی و آزادگــی را حفــظ کنــی در خلــق اثــرت. بــه یــک معنــا هنرتــر را نفروشــی.

ی رو می گید و خلق می کنید و تموم می شه، چه احساسی دارید؟ شما وقتی شعر
شــعر بــه نظــر مــن دو مرحلــه داره: یکــی مرحلــه ســرایش هســت و جوشــش. یــک مرحلــه 
ــه هــر حــال مــدت زمانــش کوتاهــه. اون  دیگــرش کوشــش هســت. مرحلــه ســرودن کــه ب
چیدمــان مخصــوص هنــر در یــک مــدت زمــان محــدود خلــق میشــه . امــا اینــو مــا پیــرای شــو 
ویرایــش می کنیــم کــه اون شــکل نهایی شــو پیــدا بکنــه. ایــن خیلــی زمان بــر هســت. ایــن 
ــه کــه  ــاده بکن ــه نحــوی آم ــر را ب ــن اث ــرای اینکــه ای ــزان رو داره. ب ــه عرق ری همــون مرحل
بــزاره پشــت ویتریــن. یــک مثــال بــرای شــما بزنــم: شــما میریــد تــوی یــک معــدن بــه یــک 
ــه دســت میاریــد یــک الماســی اســت کــه  ــًا المــاس میرســید. ایــن الماســی کــه ب رگــه مث
ســاخته و پرداختــه نشــده. همــش الماســه ولــی شــما نمیتونیــد بــه عنــوان زینــت آالت ازش 
اســتفاده کنیــد، شــکلش بــه گونــه-ای نیســت کــه مــن بزارمــش تــو ویترین. ایــن المــاس باید 
تــراش بخــوره. اینقــدر کار بشــه کــه ارائــه بــه شــکل یــک شــکل زینتــی باشــه و ایــن مرحلــه 
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همــان مرحلــه کوشــش یــا عرق ریــزان اســت. یــک چیــزی بــاب شــده ایــن روزهــا یــا ایــن 
ــم. ایــن غلــط  ــام فی البداهــه نداری ــه ن ــر چیــزی ب ســالها، میگــن فی الداهــه. مــا اصــًا در هن
ــه دانــش  رایجــی اســت کــه اتفــاق افتــاده. فی البداهــه یعنــی بنــده الگــی بگــم. ایــن فقــط ب
ــه.  ــاق میفت ــاعر اتف ــوت در ش ــه روح نب ــی ک ــک لحظات ــل ی ــعر حاص ــرده. ش ــر می گ ــن ب م
میشــه نبــی خداونــد. در اون لحظــات نــاب هســت کــه ایــن شــعر اتفــاق میفتــه. ایــن کــه میگــه 
فی البداهــه، مــا اصــًا در هنــر چیــزی بــه اســم فی البداهــه نداریــم و ایــن ســرهم بندی یعنــی 
الکــی حــرف زدنــه. بعــد چهــل ســال، پنجــاه ســال شــاعری حضــرت حافــظ، چهارصــد پانصد 
تــا غــزل ازش میمونــه. اگــر یــه مجــال بــه حافــظ میدادنــد، شــاید حافــظ دیوانــش رو میکــرد 
یــک ســوم ایــن. خیلــی از ابیــات رو میتونســت کنــار بــذاره. جــان مایــش اون میشــد. کاری 
اســت کــه شــعرا بــه شــکل مســتمر انجــام میــدن. منــم کتابهامــو اگــر جمــع کنــم االن، اگــر 
ســیصد تــا شــعر داشــته باشــم و االن بخــوام چــاپ بکنــم بــه عنــوان محمدرضــا عبدالملکیــان، 
ایــن ســیصد تــا ممکنــه صــد تــا شــعر رو چــاپ کنــم. پــس گزاف گویــی کار شــاعر نیســت.

بــه نظــر شــما شــاعر بودنتــون چقــدر مؤثــر بــوده در اینکــه پرستــون گــروس شــاعر بشــن. 
ایشــون وقتــی شــعر گفتنــد شــما واکنشــتون چطــور بــود؟

بــه هــر حــال شــرایط بــرای پســر مــن خیلــی بهتــر از شــرایطی بــوده کــه مــن خــودم داشــتم. 
ــک  ــود، ی ــارم نب ــی در اختی ــچ امکانات ــردم هی ــروع ک ــعر رو ش ــن ش ــه م در اون دوره ای ک
ــه کســی. مــن و گــروس  ــه معلمــی، ن ــه کتابــی، ن ــه ای، ن ــه کتابخان محیــط دورافتــاده بــود. ن
ــم دوســتان مــن  ــو کشــف کن ــاً شــاعر هســتیم و گــروس پیــش از اینکــه مــن اون هــر دو ذات
ــد در  ــتانم میخون ــرای دوس ــه ب ــن بخون ــرای م ــو ب ــه شعرش ــش از اینک ــد و پی ــفش کردن کش
اون زمــان. بــه شــکل روشــن دو نفــر مــی تونــم بگــم معلمهــای گــروس بودنــد و گــروس رو 
ــروس از  ــوب گ ــی. خ ــر آتش ــی منوچه ــور و یک ــر امین پ ــی قیص ــد: یک ــرده بودن ــف ک کش
بچگــی بــا مــن اینــور اونــور می اومــد. از پنــج شــش ســالگی تــو همــه کنگره هــا و شــبهای 
شــعر و ... کنــار دســت مــا بــود تــا رســید دوره دبیرســتان و عــرض شــود کــه پایــان دبیرســتان 
کــه مــن یــواش یــواش از قیصــر و منوچهــر آتشــی شــنیدم کــه گــروس شــاعره. بعــد متوجــه 
ــه هــر حــال گــروس تــو یــک خانــواده ای بــود کــه دور و بــرش سرشــار از کتــاب  شــدم. ب
بــود، محیــط زندگــی پــدرش دوســتانی داشــت کــه شــاعر، اهــل قلــم و اهــل کلمــه بودنــد و 
اینهــا امکانــات خیلــی خوبــی بــرای گــروس بــود ضمــن اینکــه شــرایط زندگــی پــدرش هــم 
بــه گونــه ای بــود کــه گــروس خیلــی درگیــر مســائل مالــی و مــادی و ایــن احــواالت نبــود 
و خوشــبختانه نیســت. منتهــی دو تــا وجــه داره ایــن قضیــه: یکــی اینکــه مــی گفتــم گــروس 
ــی  ــت زندگ ــالم و درس ــی س ــدارم ول ــت نمی ــت دوس ــن ریاض ــی و م ــما صرفه جوی ــان ش ج
ــرای زندگــی ســالم و  ــاش چــون فراهــم مــی شــه ب ــش نب کــن. بخــش دیگه شــو هــم نگران
ــن کــه آل احمــد گفــت  ــظ کــن و همی ــو حف درســت. در عــوض وارســتگی و آزادگــی ت
یعنــی شــعر رو نفــروش، شــعرتو حفــظ کــن همــراه بــا آزاد منشــیت. شــعر رو فقــط بــرای شــعر 
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ــرای هیــچ کــس نمــی خــواد شــعر بگــی. خوشــبختانه  بگــو. ب
ــه،  ــی کــه میتون ــا اونجای ــه. ت ــاد گرفت ــن درســهارو خــوب ی ای
ــه، تــاش  ــی داره، کار میکن وارســتگی رو داره، زندگــی خوب
ــش.  ــوان تکیه گاه ــه هن ــتیم ب ــارش هس ــم در کن ــا ه ــه م میکن
ــن. از  ــا م ــرده ت ــتفاده ک ــش اس ــر از وقت ــی بهت ــه خیل ــه ک این
ــه،  ــه بکن ــاعت مطالع ــن س ــه در روز چندی ــی میتون ــش یعن وقت
ــه منســجم  ــو. یــک برنام ــن امکان ــی خــوب مــن نداشــتم ای ول
و منظمــی بــرای خــودش داشــته باشــد کــه خــوب اینــارو مــن 
ــورزه کــه معلمــی  ــزی کــه بهــش عشــق می نداشــتم و اون چی
هســت، شــرایطش بــرای گــروس مهیاســت و کاری کــه انجــام 
ــه. اون هــم در واقــع معلــم شــعر. خوشــبختانه اون  میــده معلمی
ــم از کاســهاش هــم راضــی  طــور هــم کــه پرس وجــو میکن
هســتند؛ چــون گــروس از معدود شــاعرهای بــا دانش و باســواد 
ماســت. شــعر جهــان رو میشناســه، شــعر امــروز رو میشناســه و 
مهمتــر از همــۀ اینهــا اینــه کــه گــروس هنرهــای دیگــه رو هــم 
ــوب  ــی خ ــعرش خیل ــینما در ش ــی از س ــه. یعن ــوب میشناس خ
ــره  ــوب به ــی خ ــعرش خیل ــی در ش ــه، از نقاش ــتفاده میکن اس
ــی از خــط و هنرهــای دیگــر. االن شــاید بیشــتر  ــره و حت می ب
از ده ســاله کــه بیســتر دوســتهای نزدیــک گــروس از بیــن 
ــروس  ــاعر گ ــتان ش ــتند. دوس ــته ها هس ــایر رش ــدان س هنرمن
امــروز در حداقــل هســتند. خوشــبختانه مــن راضــی هســتم کــه 
ــده. ــه می ــروس ادام ــی داره گ ــه خوب ــن رو ب ــام م ــه تم راه نیم

مــا  بــرای  داریــد  دوســت  کــه  رو  ایشــون  اشــعار  از  یکــی 
؟ نیــد میخو

ی زیر این آسمان ابر
به معنای نامش فکر می کند

گل آفتابگردان

یه شعر کوتاه دیگه هم براتون بخونم از گروس:

یباست هر نتی که از عشق سخن بگوید ز
حاال سمفونی پنجم بتهون باشد
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یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست

 اما آقای عبدالملکیان در آخر، وقتی خیال در مزیند؟
بهتریــن لحظــات هســت وقتــی خیــال در میزنــد. مــن بســیاری 
از شــعرهامو معمــوالً شــبها مینویســم. شــبها کــه ســکوت 
هســت. همیــن جــا کــه نشســتم احســاس مــی کنــم ایــن پنجــره 
ــه و بعــد پنجــره  ــا سرانگشــت کســی بهــش میزن پشــت ســرم ب
ــا تــو. بعــد خیلی هــا  ــاز میکنــم و دعوتــش میکنــم کــه بی رو ب
میــان ســراغ مــن. یکــی از کســایی کــه خیلــی ســراغ مــن میــاد 
ــا هــم حــرف میزنیــم، همیــن  ســهراب ســپهریه. خیلــی شــبها ب
جــا روبــه روم میشــینه، گــپ میزنیــم و مــن ازش پذیرایــی مــی 
کنــم، بــا هــم درد دل می کنیــم و زیــاد بــا هــم حــرف میزنیــم. 
ــان. ــن می ــراغ م ــه س ــم ب ــه ه ــان دیگ ــی کس ــهراب خیل از س

برنامــه  وقتــی  مهمــان  کــه  کردیــد  لطــف  خیلــی 
سپاســگزایم. شــما  از  بودیــد،  می زنــد   در  خیــال 

من هم از شما تشکر می کنم.

مهربانی را بیاموزیم
فرصت آیینه ها در پشت در مانده ست

روشنی را می شود در خانه مهمان کرد
می شود در عرص آهن

آشناتر شد

موسم نیلوفران در پشت در مانده ست
موسم نیلوفران، یعنی که باران هست

یعنی یک نفر آبی است
موسم نیلوفران یعنی

یک نفر می آید از آن سوی دلتنگی
می شود برخاست در باران

دست در ست نجیب مهربانی
ی شد می شود در کوچه های شهر جار
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باغ شفتالو
داستاین با گویش تاجییک

 | شاه منصور    شاه میرزا 

ــاغ  ــیده اش دم ــای رس ــوارای میوه ه ــر گ ــده و عط ــوش ش ــان پ ــدرم پرنی ــفتالوی پ ــاغ ش    ب
رهگذرانــی را کــه از کوچــه می گذرنــد، می نــوازد و شــیرینی شــهد را در ذهنشــان می پــرورد. 
دیریســت از بــاغ خبــر نداشــتم. حــاال از راه دور رســیده ام و بــه درختــان شــفتالو ســام می دهم. 
بــرگ هــای ســرخ و زرد و ارُغوانــی ســویم دســت می  افشــانند. صــدای ویزویــز زنبورهــا کــه 
ــه  ــفتالویی را ب ــت ش ــرده. درخ ــاد ک ــاغ ایج ــی را در ب ــمفونیۀ نرم ــد، س ــع می آرن ــهد جم ش
ــم می چســپند. گــرم می شــوم و صــدای نفســنفس  ــه پیراهن ــلم هایــش ب آغــوش می کشــم. ِش
ــیده اند  ــه و رس ــوب پخت ــدر خ ــفتالوها آن ق ــد. ش ــنا می دهن ــوی آش ــنوم. ب ــش را می ُش زدن
ــان  ــه ده ــم و ب ــک اســت، نصــف می کن ــرم و ُدلُملَ کــه شهدشــان می چکــد. یکــی را کــه ن
می  انــدازم. روی زبانــم آبمــی شــود. مــن شــما را می شناســم. شــما شــاید تنهــا خاطــرۀ مــن از 
دوران بچگــی باشــید کــه وقتــی دانه هایتــان بــه زمیــن فــرو رفتنــد، شــادیهای مــن هــم پایــان 
یافــت. نـَـوده زدنتــان یــادم هســت و آن حادثــه کــه بابــا و بی بــی قریب بــود از هم جدا شــوند... 
  صبــح کــه می خواســتم مکتــب روم، دیــدم گردنــم راســت نمی شــود. مالشــش دادم. رگــش 
ــگ  ــور کمرن ــته ن ــک دس ــزه ی ــردۀ تیری ــت پ ــش. از پش ــتم ُجنبانم ــود و نمی توانس ــه ب گرفت
ــه  ــی ب ــگ دوم جهان ــان جن ــای زم ــی ه ــم. آن را آلمان ــر می گذران ــه را از نظ ــد. خان می تاب
آســیای میانــه تبعیدشــده پوشــیده اند، کنــارش ایــوان و خانــۀ دیگــری بــه آن چســپیده اســت. 
عــادی، امــا باصفــا بــود. صنــدوق چوبیــن رنــگ پریــده پاییــن پایــم قــرار دارد کــه بــه جیــوان 
قهــوه ایرنــگ چســپیده اســت. ایــن ســحر بابــا بــه قــول خــودش  دو ُگل ااَلب کــرده بــود کــه 
َزهــِر خانــه ِشــَکنَد . بــوی چــوب زردآلــو بــه فضــای خانــه پیچیــده اســت. کنــار تختــۀ تیریــزه 
ــی می گفــت، مــن در  ــرون اســت. بی ب ــه بی ــرگ هایشــان رو ب ــد کــه ب ــدان جــای دارن دو گل
ــا  خانــۀ کنــاری بــه دنیــا آمــده ام. بــه کتــاب  خوانــش م کــه روی جیــوان، پهلــوی دوتــار باب
می خوابیــد، مأیوســانه نــگاه کــردم و بغــض گلویــم را گرفــت کــه امــروز نمی توانــم بــه مکتب 
ــکلی  ــد مش ــراری ام فهمی ــت، از بی ق ــدوق می گذاش ــا را روی صن ــه کورپه ه ــی ک روم. بی ب
برایــم پیــش آمــده اســت. آمــد و بــا گوشــۀ رومــال پاغــَزه  اش کــه گل هــای صدبــرگ ســرخ 
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ــی، ااِلهــی  ــَرَمه در زانوهــات مانَم ــد: َس ــه زاری درآم ــاک کــرد و ب ــم را پ داشــت، اشــک های
خــاری کــه در پــای تــو می َخلـَـد، در دیده هــای مــن َزنـَـدا، چــه کار کــردی؟ دســتی بــه گردنــم 
بـُـرد و:  ای ایــن گــردن َمعیــب ُشــَدی، بََچهــره َچشــم َرِســیَدی  گفــت و لگــن هزاراســفند را کــه 
دودش بــه فضــای خانــه می پیچیــد، آورد و گــرد ســرم گردانــد: هــر بـَـای و هــر قضــا را دفــع 
کــن پــرورِدگار  گفــت و چــون دســتی در طبیبــی داشــت، زود از پـَـی دوا و درمــان شــد. آَژنــگ 
هــای پیشــانی اش کــه هــر َرخ  آن صدهــا خاطــره داشــت، مثــل خــط هــای دفتــر مشــقم بودنــد.
   بابا که نماز بامداد را گزاریده بود، روی سجاده ذکر می گفت و ریش سیاه و سفیدش همراه 

با لبانش می ُجنبید. 
   بی بــی بــا صــدای بلنــد  هــا داداش، بچــه َگرَدنـَـش ِگِرفتـَـی ، گفــت و ُکرســی چوبیــن را زیــر 
پایــش گذاشــت و از جیــوان قدیمــی قوطیــای را گرفــت و بــه بابــا نشــان داد. بابــا بــی آنکــه از 
ــه  ــدی ب ــوی تن ــی قوطــی را ُکشــاد. ب ــد. بی ب ــق ســرش را ُجنبان ــا اشــاره  تصدی ــد، ب ذکــر بازمان
دماغــم زد. مقــداری خمیــر زردرنــگ را گرفــت و بــه مالــش گردنــم ســر کــرد. گویــا یــخ بــه 
ــدوق  ــد کــرد و روی صن ــده اش را چارق ــا ســجادۀ خاکســتری رنگپری ــت. باب ــرو رف ــم ف رگهای
گذاشــت. قوطــی را گرفــت و زیــر چــراغ رفــت. چشــمانش را غنچــه کــرد و نوشــتۀ روی قوطــی 
ــه گــردن  ــی؟ ب ــه نمی دان ــرو ریخــت: َعیبَ ــی ف ــر ســر بی ب ــاران ســرزنش ب ــاره ب ــد و یکب را خوان
نبیــره چــه مالیــدی؟ چنــد بــار گفتــم همیــن طبیبــی هاتـَـه مــان، بـَـاَره نمی فَهمــی، اَ تــو َکلّه پـَـز... 

ل به خدا، خودتان ها گفتید، دائم همین داروره به پاهایتان  - این قََدر واهمه نکنید، توکَّ
می مالیدیدکو. 

- من اِینه نگفتم، َسواد نداری خوانی که روی دارو چه نَوشته ُشَدست، از اوِل زندگی تو همین 
خیل بودی، فقط کار خوَدته می کنی. من نمی دانم که به تو گفت همین خِط اروسه یاد گرفتن 

ُگناَهی؟ 
-  شماَره اکنون خدا داد، َکی بی مصلِحِت شما یَگان کار کرده ام؟ زن مُشِت پَر، بی این هم 

فقط کارتون نَه زدن است. اَندی که نَبیرم نغز شود، چاَرش کنم، گویید گوَشَمه می دارم و َزنید 
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َسَرمه... 
-تــو گــپ می گرفتــی بــه ایــن روزهــا گرفتــار نمی شــدی. مــن ِخیالــت نمی دانــم، همــۀ 
ــن و  ــا رفت ــَرو، ب َ ــتان ن ــت قبرس ــه بودم ــی. گفت ــاک می ُکن ــِه خ ــری و تَ َ ــره می ب ــای ُدختُ داروه
ســر قبــر گریــه کــردن بچه هــای مــا زنــده نمی شــوند. از مــا و َمعلیــم آوردن خاکــم بــاد شــد... 
ــورزی  ــه ِدل ــد و ب ــه ماندی ــای بَزیب ــان َمچ ــتید هم ــم داش ــه ک ــد، چ ــما ش ــِب ش ــه اش عی - هم
ــا گرفــت. َدَرخــت در یــک جــا می ســبزد،  ــد و خــدا بچــه هــاَره از م ــد؟ اَرواحــا رنجیدن آمدی
ــه  ــده، ب ــته مان ــان بهش ــواد آدم هم ــت؟ نخ ــذاب و ُعقوب ــِر َع ــد َغی ــه دیدی ــت چ ــن دش از همی
ــر  ــَورزی براب ــام ِدل ــه تم ــاعره ب ــمۀ ش ــت آب چش ــک مش ــم یَ ــّای عظی ــد؟ ب ــان بیای ــن بیاب همی
نمی کنــم. همه امانــه ناُشــکری زد. گذشــته ها را نکاویــد اکنــون، اُن ســه کــودک، انشــااّل، 
توشــۀ آِخرتنــد. کــه بــی داغ مانــد؟ از هــر خونــه دوتــه ســیته رفــت، دل مــادر می ســوزد، پَــَدر 
بیــروِن در، ک َی پَــروا دارد؟ نمی نالــم، نمی َکراَجــم، جگــرم بــوی ســوختگی می دهــد... 
- بــه تــو بحــث کــردن نمی شــود، همــان وقتی هم کــه نََمده ســوختی و َزخــم روی دختــر محمود 
را مِیــت کــردی، بــه همــان اَلــم داغــش مانــد و حــاال هــم ایــن دختــر بی شــو در خانــه شیشــتَی ... 

- خدایا توبه، ان دختره ِجن لیسیده بود، ُگناهِ من چه؟ 
- بیا َدَهنَمه نَخاران... 

  مــن از شــدت درد می ســوختم. فکــر می کــردم ســقف چوبــی خانــه حاضــر بــر ســرم 
فــرو می ریــزد. بــا تمــام زور پایــم را بــه صنــدوق زدم کــه کورپه هــا باالیــم افتادنــد و 
یکبــاره هــر دو از بحــث ماندنــد. سراســیمه آمدنــد کــه کورپه هــا را از رویــم بردارنــد. 
می دهیــد...     بــاد  هــَره  ُکهــن  کاه  شــما  و  حــال  ایــن  بــه  نبیــره  ایــن  بــادی،  خاَکــم  اِ   -

   بی بی خود را مامت می کرد و اکنون درد من دوچندان شد که بابا و بی بی قهری شوند، 
سبب گارش منم و از بهشت رانده می شوم، مجبورم به خانۀ خودمان، به خانۀ پدر و مادر 

برگردم.  
  بابا در حالی که از سرزنش همسرش دستبردار نبود، با دستان َشخ شولش که رگ های 

برجسته اش نوده های انگور را به یادم می آورد، گوشک تِلیفان را برداشت و با لحن آرام گفت: 
زود خانه بیایید، کاَرتون دارم...  

  بابــا بــه َدســتَرخوان ســبحانه نزدیک نمی شــد. زیر لب چیزی می گفت و چشــمش بــه در بود. در 
بــاز شــد. پــدرم ســام و علیکی به والدین کرد. کاه روســیاش را روی میخ کنــار جیوان آویخت 
و روزنامــۀ تــازۀ  مشــعل را کــه بــوی روغــن مــی داد، بــه دســت بابــا داد و روی کورپــه نشســت. 

- َهَمش عیِب من، از گناهم گذرید بچم. 
- نــگاه کنیــد بــه گــردن بچهتــون چــه مالیــَدی، گفــت بابــا و قوطــی دارو را بــه دســت پــدرم داد. 
  پــدر جعبــه را گرفــت و نوشــتۀ باالیــش را خوانــد و خندیــد و  َه آچــه، َکــی همیــن 
َچلَنِدیَگریهاتـَـه بـَـس می کنــی  گفــت و پیــش تِلیفــان رفــت و گوشــک را برداشــت و ماجــرا را 
بــه طــرف مقابــل نقــل کــرد. بابــا کــه روزنامــه را نــگاه می کــرد،  حاصــل امســال نغــز، کاشــکی 
هــوا خــوب شــود و در صحــرا نمانــد  گفــت و هــردو خامــوش ماندنــد. برنامــۀ اخبــار تلویزیــان 
ــارش را پیشــبینی مــی  ــری و ب ــودرا نشــان مــی داد و هــوای اب سیاهســفید کاروان ِکشــتیهای کب
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کــرد. تقریبــاً بیســت دقیقــه ای گذشــت کــه صــدای ماشــین  یــاری تعجیلــی  شــنیده شــد و مــرد 
ــی داد.  ــه م ــوی بیمارخان ــد. ب ــک از در درآم ــب، چاب ــر ل ــم ب ــفید تبس ــت س ــا خلع ــدی ب میانَهق
ــار  ــود کــه حتــی یــک ت ــده ب ــان پیچی ــه رومــال آن چن ــزه رویــش را ب ــردۀ تیری ــی پشــت پ بی ب
ــت  ــا و روز قیام ــار و اژده ــور م ــردا در گ ــد، ف ــوی زن نمای ــت م ــود؛ می گف ــان نب ــش نمای موی
ــد   ــل کردی ــر قائ ــد،  َکمپی ــامی کن ــی س ــه بی ب ــه ب ــی آنک ــر ب ــود. ُدختُ ــمی ش ــمان دارش ریس
ــه  ــت و ب ــتانش ریخ ــف دس ــه ک ــداری از آن را ب ــرد و مق ــاز ک ــه ای را ب ــه چ ــت و در شیش گف
مالــش گردنــم ســر کــرد. ایــن مــرد رضایــف، ُدختـُـر معــروف محلــه بــود. از بــوی دارو معلــوم 
ــا  ــف ب ــر پوســتم ســبُکیای را حــس کــردم. رضای ــه زی ــن آن ب ــا رفت ــکل اســت و ب ــود کــه ال ب
اصــرار پــدر و بابــا کــه یــک پیالــه چــای گیــرد،  بایــد َرَوم، انتظارمنــد  گفــت و از پــدر بابــت 
مطلبــی کــه از کارنامــه اش در روزنامــه نوشــته بــود، تشــکر کــرد و هــر دو از در بیــرون شــدند. 
  پدر برگشت و به گردنم دست زد و پرسید چه کار کردم؟ گفته بودمت که زیر دار هم باشی، 

راستش را گو. 
- دانه ی شفتالو بازی ... 

- با که؟ 
- شاهین و شمسی... 

ــه  ــت ب ــا عصبانی ــد و ب ــازی درس خوانی ــای  ب ــه ج ــم ب ــار گفت ــد ب ــیّت... چن ــر ِس ــدر ه ــر پ - ب
ــتانم  ــا دس ــس ب ــا را ازب ــرد. دانه ه ــدا ک ــفتالو را پی ــۀ ش ــه دان ــروع و س ــه هایم ش ــن کیس کافت
ــزه  ــزد تیری ــه ن ــت و ب ــتانش گرف ــا را روی دس ــیدند. آنه ــق می درخش ــل عقی ــودم، مث ــاییده ب س
رفــت و بــه ســوی بــاغ هــوا داد. از دســتم گرفــت و هــر دو طــرف در رفتیــم. بابــا مانــع 
ــی  ــوخی م ــت، ش ــرده اس ــادت نک ــو ع َ ــۀ ن ــه محل ــتد، ب ــا ایِس ــن ج ــد همی ــد: مانی ــن ش ــن م رفت
ــت و  ــی،   گف ــش َمن ــی پی ــدا، در یََمن ــه خ َ ــان ب ــرب، پَناَهت ــش ع ــرب، پی ــال ع ــی  م ــد. بی ب کن
ــد.  ــمالم نزن ــه َش ــت ک ــم بس ــه گردن ــی را ب ــتم داد. رویمال ــه دس ــی ب ــا نان ــراه ب ــم را هم کتابهای

- اَنه، از طبیبیهات همین قََدر فایده کردی، گفت بابا با عصبانیت که تیغ نگاهش سوی بی بی 
بود. 

  بــا پــدر عــازم خانــه شــدیم. از دانه هــای شــفتالوی لعل گونــه کــه از شــاهین و شمســی 
و  رســتم  داســتان  ادامــه   َکشــال  دلــم  آنهــا  از  بیــش  ولــی  شــدم،  محــروم  بــودم  بــرده 
بــه  داســتان  کنــد.  نقــل  را  قصــه  پایــان  بی بــی  امشــب  داشــتیم  قــرار  بــود.  ســهراب 
جــای حســاس رســیده بــود: ســهراب در ُگشــتی نگیــری پــدرش را بــر زمیــن  افکنــد. 
  همــراه پــدر کــه گاه بغلــم می کــرد و گاه کنــارش قــدم مــی زدم، از زهبــوری کــه کوچــۀ باباینــا 
را از ُگــَذِر تاشــکند جــدا می کــرد، گذشــتیم. دوســه ســالی می شــد مــا بــه محلــۀ نــو کوچیــده 
بودیــم، ولــی بــه خاطــر انســی کــه بــا بابــا و بی بــی داشــتم، بــا اصــرار هــردو و خواهــش خــودم 
ــگ دوم  ــن جن ــالهای َوزنی ــه س ــد ک ــی بودن ــو همدیاران ــۀ ن ــردم محل ــدم. م ــا مان ــۀ آنه در خان
جهانــی از َمســچا بــه تاشــکند و ســپس بــا آغــاز مهاجــرت مســچاهی هــا در ســال هــای پنجاهــم 
ــر  ــه زی ــم را ب ــان پَلتای ــدر گریب ــد. پ ــن کــوچ بســته بودن ــه دلورزی ــن جــا، ب ــه ای عصــر بیســت ب
ــدن:  ــه خوان ــاد خــوان. ســر کــردم ب ــه ام را از ی گوشــهایم کشــید و پرســید: کــو شــعرهای گفت
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 توانا بود هر که دانا بود... 
نمی شــد...   خیــل  ایــن  گردنــت  می کــردی  گــوش  گپمــه  همیــن؟  فقــط   -
   مــادرم از پاییــن َحولــی بــه تنورخانــه غــوزه مــی آورد. گــردن کجــم را دیــد و بــا تعجــب  بــه 
پــدر نــگاه کــرد. پــدر ماجــرا را شــرح داد و تأکیــد کــرد نگــذارد از خانــه بیــرون نــروم. خــودش 
ــد.  ــه ش ــز ناحی ــتان، مرک ــازم بوس ــرد و ع ــن ک ــه ت ــه اش را ب ــی  باالنی ــت و باران ــر را گرف چت
   شــب بــرف آمــد. کورپــه را بــه ســرم کشــیدم و بــه دادرم گفتــم صبــح بعــد رفتــن پــدر مــی روم 
ــه بیــرون شــده  و دانه هــا را مــی آرم و هــردو  بــازی می کنیــم. نمی دانــم پــدر چــه زمانــی از خان
ــیاه رنگم را  ــای س ــی داد. پلت ــف م ــفندها عل ــه گاو گوس ــادر ب ــت. م ــدم نیس ــدار ش ــه بی ــود ک ب
ــایه  ــم همس ــه معل ــدم ک ــر را دی ــد نف ــای چن ــش پ ــا نق ــه تنه ــم. در کوچ ــرون رفت ــیدم و بی پوش
ــای  ــیدم. ذره ه ــور رس ــر زهب ــه س ــدند. ب ــرون می ش ــه بی ــوالً زود از خان ــه معم ــد ک ــدر بودن و پ
ــت،  ــش می پیوس ــه آن طرف ــور را ب ــر زهب ــن س ــه ای ــه ای ک ــد. از پیراه ــم را می بُردن ــرف چش ب
پاییــن شــدم کــه کســی از پشــت گوشــۀ پلتایــم را کشــید. کــه باشــد؟ گفتــم و بــه پشــتم نــگاه 
کــردم. ســگ ســفید مثــل ببــر ســرش را تــکان مــی داد و دم می جنبانــد. دو ســگ دیگــر 
ــر  ــرا س ــن بازی ــا م ــال ب ــوپ فوتب ــل ت ــدند و مث ــراه ش ــد و هم ــازی  را دیدن ــن  ب ــی ای از کجای
ــر  ــه زی ــور، ب ــق زهب ــه عم ــاندند. ب ــن نمی رس ــه م ــیبی ب ــارم آس ــس انتظ ــگها برعک ــد. س کردن
ــم  ــن را روی ــای روی زمی ــرف ه ــام ب ــردم تم ــر ک ــادم و فک ــود،  افت ــته ب ــخ بس ــه ی ــّره ای ک َش
ــود.  ــم پُــر از بــرف شــده ب ــه عمــق فــرو می رفتــم. دهان ریختنــد. هــر قــدر تــکان می خــوردم، ب
ــه یــاری طلبــم کــه شــاید صدایــم بــه گوشــش برســد و گویــم: آچــه،  می خواســتم مــادرم را ب
ــه  ــود. ب ــده ب ــد ش ــم بن ــدا در گلوی ــا ص ــت. ام ــده اس ــگها ش ــت س ــیر دس ــا اس ــن ج ــه ات ای بچ
گوشــم صــدای َغرچَغــرچ پــای ســگها می رســید کــه روی بــرف  بــازی داشــتند. آب گرمــی بــه 
روی پیشــانیام نشســت. جویَــک آب مثــل رشــتۀ زردرنگــی پاییــن می آمــد. بــوی بــدش اذیتــم 
ــم  ــی ای را در گردن ــم. گرم ــس بکش ــه نف ــید ک ــوا نمی رس ــود. ه ــیده ب ــگی شاش ــرد. س می ک
ــیدم.  ــرون کش ــه بی ــت و ب ــم گرف ــه از گریبان ــود ک ــفید ب ــگ س ــان س ــار ده ــردم. بخ ــس ک ح
  دیگــر چیــزی در یــادم نیســت و فقــط وقتــی چشــمانم را بــاز کــردم، دیوارهــای کبــود 
بــه  َمَغــل  بــود. غوغــا و  و ازدحــام را دیــدم کــه میانشــان چنــد مــرد و زن ســفیدپوش 
نیســت،  زنــده  بچــم  شــنیدم:  را  دردناکــی  گریــۀ  ازدحــام  میــان  از  می رســید.  گوشــم 
نداریــد؟  بچــه  شــما  می مانــد،  دلــم  در  حســرت  بینــم،  را  رویــش  بــار  آِخریــن  مانیــد 
  صــدای مــادرم بــود کــه نمی توانســتم جوابــش دهــم و گویــم: آچــه، جگربنــدت ایــن جاســت، 
ســگها بــه چنیــن حالــم انداختنــد. وقتــی پاییــن شــّره زیــر برفــم کردنــد، می خواســتم تــو را صــدا 
ــوض  ــی و در َح ــان می پخت ــم کــه ن ــی ه ــود. اُن وقت ــم ُرســت شــده ب ــا صــدا در گلوی ــم. ام زن
ــن جــا صحــت و ســامت  ــی َجنجــال کــرد. اگــر از ای ــه خاطــر مــن خیل ــو را ب ــدر ت ــدم، پ افتی
بیــرون بیایــم، دیگــر بــی مصلِحتــت هیــج جــا نمــی روم، نانهایــت را هــم روی َرفیــده می بــرم...  
   پرســتاران بــا شــتاب َدرابــورا داشــتند. صدای به هــم خوردن ســوزن و ظرف دارو را می شــنیدم. 
ایــن صــدا از بچگــی بــا مــن آشناســت. دســت پــدر را روی پیشــانی حــس کــردم. معمــوالً پــدر 
ــی حــاال چیــزی نمی گفــت و از چشــمان بزرگــش  ــی می شــد، ول از گپ ناشــنوی هایــم عصبان
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ــم  ــرده های ــش و ُگ ــض و ُش ــف نب ــد. رضای ــی اش می ریختن ــی عقاب ــک روی بین ــای اش قطره ه
ــه پــدر اشــاره  مرمــوز کــرد کــه بیــرون رود. چــه گــپ باشــد؟ نمی فهمیــدم.  را معاینــه کــرد. ب
ــدم  ــه فهمی ــی ک ــت صدای ــت، می گف ــوب نیس ــه خ ــد، تَهلُک ــوی نکنی ــَدر روی و م ــن قَ - ای
ــع  ــد و مای ک گذران ــکَّ ــتم َچ ــه دس ــت، ب ــر داش ــتان الغ ــه دس ــتاری ک ــت. پرس ــی اس آواز بی ب
ــی داد.  ــام را نم ــه ازدح ــازۀ ورود ب ــد. اج ــم می ش ــره ک ــی قطرهقط ــه زندگ ــن ب ــد م ــل امی مث

ک را گذرانیم، بهتر شود، بعد درآمده می بینید...  - خاله، مانید َچکَّ
  سر کسی از تیریزه وارد شد و  وای بَام، بچه تمم شد  گفت و از ازدحام صدای های و هوی 

به فلک پیچید. 
  مجــال چشــم هایــم را کامــًا بــاز کــردن نداشــتم. بــا کتــف هایــم نفــس می کشــیدم. 
ــود  ــه ب ــم پَرتافت ــن داشــت. خــودش را روی ــود در ت ــه کب ــدم کــه یَکتَ ــادر را دی چهــرۀ ســفید م
ــه  ــدر دوس ــرد. پ ــش ک ــت و بیرون ــتش گرف ــتار از دس ــید. پرس ــم را می بوس ــت و پایهای و دس
ــز  ــه را ســر داد. رضایــف همــه را از دهلی ــی نشــنید. گری ــار نامــم را گرفــت کــه از مــن جواب ب
اتــاق بیــرون بــرد. بی بــی نصیحــت می کــرد: تــا ریشــه در آب اســت امیــد ثمــر اســت، 
ــت دادم،  ــه از دس ــه جگربندم ــن س ــه م ــود؟ اَن ــی ش ــان حاصلم ــه مرادت ــه چ ــه و نال ــه گری ب
ــی  ــی، خدای َ ــکَرم ارزون ــر و ُش ــدم، صب ــد ش ــودم دردمن ــه خ ــوختم ک ــَدر س ــن قَ ــان ای برایش
هســت کــه َرحــم مــا بیچارهــاَره می خــورد، دعــا کنیــد و دامنــش را َمحَکــم گیریــد... 
نایــد،  پاییــن  تبــش  تــا  می گفــت:  کــه  درآمــد  گوشــم  بــه  رضایــف  هــای  حــرف    
بــه  ولــی  اســت،  َگــَزک گرفتــه  ُشــش ســخت  را گیریــم،  نهایــی  نمی توانیــم خاصــۀ 
  . شــود...  بســتری  بایــد  گذشــته  دفعــۀ  مثــل  کــرده،  خــروج  دوبــاره  اَســتمه اش  نظــرم 
بــاالی  صبــح  تــا  کــه  آنــی  فهمیــدم  پــدر  فرورفتــۀ  چشــمان  و  رســیده  ریــش  از    
زن  و  مــرد  ُدختُــر  چنــد  بروقــت  ســحر  بــود.  او  می بــرد،  دســت  پیشــانیام  بــه  ســرم 
باشــم.   ویــژه  نگاهوبیــن  تحــت  روزی  چنــد  بایــد  گفتنــد  و  شــدند  بالینــم حاضــر  ســر 
  روپوشم بوی الکل می داد. دهانم تلخ و خشک بود. پشت تیریزه صداهایی به گوشم می رسد: 

- خدا خواهد نغز می شد، بچه از گل نازکتر، َشمالش َزَدی. 
- این ُدختُرها مُرده را زنده می کنند، دست رضایف سبُکی... 

  مادرم را می بینم که پردۀ تیریزه را می ُکشاید و از پشت رومال سفیدش نور خورشید به 
چشمانم می زند. 

- در پیِش پاهات مورم بچم، ااِلهی من پیشمرگ تو شوم و داَغتَه نبینم.  
  پرستار دوباره پیدامی شود و تیریزه را می بندد. 

  قرار شد بی بی در بیمارستان مرا همراهی کند. دوسه بار که از خواب ناگهان فریاد کردم و 
خیستم، بی بی آرامم کرد. او به دارو و دوای ُدختُرها زیاد اعتقاد نداشت و دعا می خواند و به 

سر و رویم ُکف می کرد.  
- کام شریف آبه َچپَّه می کند، خدا خواهد ُگل بارین می شی، می گفت مدام و تأکیدم 

می کرد   قل هواهلل   خوانم و خودم را َدم  اندازم. 
  در راهــرو تِلیویزیــان ســیاه و ســفیدی را روی میــز گذاشــته بودنــد و هر بار که بی بــی از کنار آن 
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می گذشــت، رویــش را می پوشــاند کــه تصویرها را نبیند. بیمــاران میخندیدنــد و از این کار بی بی 
زیــاد خوشــم نمی آمــد و می گفتــم مــن اِیــّذا می َکَشــم. امــا بی بــی کار خــودش را می کــرد: اینهــا 
یَزیَکنــد، نامحرمنــد، فــردا همــۀ این َســؤال و جــواب دارد. حتی مانع می شــد مولتفیلم تماشــا کنم.  

  دوسه روز گذشت تا ترس و تب از وجودم کم شد. بعد چند روز واقعه را به بی بی گفتم که 
خیلی منتم کرد، َصدقۀ آدم َشوی،  هیج وقت از خانه تنها نَبُرا، تنها فقط خودَشی، راه و همراه 

گفته اند... 
ــدن  ــِس خلی ــدزدم. ِچِرکَّ ــودم را می ــت دارد. خ ــوزن در دس ــه س ــود ک ــی ش ــتار واردم   پرس
ســوزن بــه گوشــتم را می فهمــم. بدنــم غلبیــر اســت. بی بــی تســلّیم می دهــد: درد کــوه 
بی بــی  بــه  و  میخنــدد  پرســتار  کــه  می کشــم  ســبکی  آه  مــی رود.  بیــرون  مــو  درآمــده 
ــف روزی  ــتراحت نص ــت اس ــد. وق ــن ده ــه م ــت ب ــر وق ــاً س ــا را حتم ــد هبه ــی کن ــد م تأکی
اســت و نَــو ســرم را روی بالــش ســفید مانــده ام کــه کســی تیریــزه را می زنــد. ریــش 
از  را  ســیب  َخلتــۀ  تبســم.  لبــش  در  می درخشــد.  خورشــید  نــور  در  بابــا  ماشــوبِِرنجی 
می دهنــد.  جوابــم  کــی  می پرســد  و  می مالــد  رویــم  بــه  را  ریشــش  می گیــرم.  دســتش 

-  چند روز دیگر داروهایم تمام می شوند... 
  بی بــی کــه از بابــا ِدماغــش ســوخته اســت، فقــط بــه گوشــۀ چشــم بــه ســویش نــگاه مــی کنــد. 
ــد روز  ــم. بعــد چن ــش را می بین ــدم هــای کان ــزه ق ــد و از پشــت تیری ــا خیروخــوش مــی کن باب
رضایــف پــس از معاینــه گوشــکش را روی میــز  گذاشــت و تأکیــد  کرد دائــم لباس گرم پوشــم.  

  شب است و نوبت افسانه گویی بی بی... 
- رســتم  ســهراب را نمی شــناخت، دشــمنان شــیرک کردند. آدمی شــیر خامخورده، پدر و پســر 
بــا هــم دمیدنــد و دشــمنان را شــاد کردنــد. عمــق فاجعــه را نمی گویــد و مــی رود بــه نقــل افســانۀ 
دوستداشــته اش: بـُـَزِک چینــی از صحــرا برمی گــردد کــه گــرگ بچه هایــش را خورده اســت. در 
نــزد اُســتا شــاخهایش را تیــز مــی کنــد و از دور دویده آمده به شــکم گرگ می زند کــه اَلولَک و 
بَلولـَـک ... َدویــده می بَرآینــد. بعــد بــه مــراد و مقصــد می رســند، مــا هم به مــراد و مقصد رســیم... 
  بی بــی کــه صبــح زود بــرای نمــاز بیــدار شــده اســت، یــک قبضــه ســه برگۀ در دســت 
واردمــی شــود کــه از بــاغ بیمارســتان چیــده اســت. گل هــای کنــار تیریــزۀ اتــاق را آب 
می دهــد و پیچیرپیچیــر بــا آنهــا حــرف می زنــد: شــما هــم ذکــر می گوییــد، دعــا کنیــد 
ــتار  ــد. پرس ــی کن ــوش م ــتارها خیروخ ــا پرس ــد. ب ــکوفان باش ــبز و ش ــما س ــل ش ــن مث ــرۀ م نبی
الغرانــدام می گویــد: کاش مــن هــم مثــل تــو ایــن خیــل بیبــی مهُربــان می داشــتم، تمــام 
زمســتان تــو کتــاب  خوانــش  خوانــدی و وی گــوش کــرد، مهِربانتــر از مــادر اســت...  
  هــر دو از زیــر شــاخه های مجنون بیــد بیمارســتان می گذریــم و بی بــی از ســر جویبارهــا 
ــا در آفتابـَـک نشســته اســت. حولــی بــوی خــاک  گل می چینــد. وارد حولــی می شــویم کــه باب
بارانخــورده می دهــد. بــه آغوشــم می گیــرد و بــا ریشــش رویــم را مــی خــارد. بــه خانــه مــی رود. 
دوتــار در دســت برمی گــردد. قوطیــای را بــه دســت بی بــی می دهــد و: دارویــی کــه بــه گــردن 
ــزد  ــا را ن ــی گله ــود. بی ب ــی ش ــش خندانم ــد و لب ــود، می گوی ــه ب ــپ شیش ــدی، چس ــره مالی نبی
ــند.  ــم می رس ــه بدن ــان ب ــاران از گریب ــای ب ــی دوم. قطره ه ــاغ م ــوی ب ــن س ــذارد. م ــا می گ باب
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ــد:  ــم می رس ــه گوش ــا ب ــدای باب ــد و ص ــدا درمیآین ــه ص ــار ب ــای دوت ــرزم. تاره ــی می ل کم
     شدم بیمار و بهر دیدن من یار می آید، 

     مسیحا از برای دیدن بیمار می آید... 
کرده انــد.  بــرگ  تــازه  کــه  می بینــم  را  نهالــک  ســه  نمی یابــم.  را  شــفتالو  دانه هــای   

-  سام ُجوره های عزیز، من آمدم... 
  حــاال از ســفر دور و دراز برگشــته ام. آن ســه نهالـَـک خیلــی بلندتــر از قــد مــن شــده اند. شــاید 
دســت پــدر کــه از کیســه ام ســه دانــۀ شــفتالو را گرفــت و بــه بــاغ هــوا داد، دســت خدا بــود و به 
یــاد ســه دادر غوره مرگــش ســه نهــال از زمیــن رســتند. وقتــی آخریــن بــار آنهــا را دیــده بــودم، 
نــو غــوره بســته بودنــد. اکنــون گــرد آســیای زندگــی بــر ســر و مویــم نشســته. هــوس هایــم مثل 
درخــت شــفتالو پیــر شــده اند. شــفتالویی بــا مهــر ســویم می نگــرد و بــه نظرم حرفــی دارد. شــاید 
می خواهــد بگویــد عزیزانــت، بابــای و بی بــی دیگــر نیســتند، در منــزل آخــرت مــأوا کرده انــد... 
ــه  ــود و در ســر چارراهــه ب ــۀ شــفتالو آورده ب ــه دان   آن روز ماظریــف از تاشــکند یــک خلت
همدیهــگان تقســیم می کــرد. شــاید آرزو داشــت کــه دشــت زودتــر پُــردال و د رخــت شــود 
ــش  ــه گان ــم دی ــرت را از کام ه ــای مهاج ــای روزه ــختی ه ــی و س ــفتالو تلخ ــیرینی ش و ش
ببــرد. اولیــن شــده راحلــه مــاه  بســم اهلل  گفــت و پنــج دانــه را ُشــُمرده، برداشــت، بــه اطرافیــان 
نگریســت و اشــک از چشــمانش روان شــد. وقتــی کــه پشــت گردانــد و دورتــر رفــت، زنــی 
گفــت،  حقــا کــه راحلهمــاه بهشــتی اســت، پنــج بچــه اش را در ایــن دشــت گورانــد. ممکــن 
بــه یــاد هــر َکدامــش می خواهــد یــک نِهــال ِشــناند . بعــد از ایــن ســخن دیگــران، اَپــۀ شــریفه، 
اَکای صفــر، میــرزا و... هــر کــدام گویــا بــه تعــداد بچه هایشــان کــه قربانــی مهاجــرت شــدند، 
ــد.   ــی مان ــش باق ــی در ته ــط اندک ــد، فق ــی ش ــه خال ــتند. خلت ــه ای برداش ــه، چهاردان یکدوس
ــه را  ــا تقلیــد از کانســاالن و بی خبــر از کار دنیــا یــک مشــت دان   مــن و شــاهین و شمســی ب
ــه  ــه را ب ــم. هــر کــس دان ــازی کردی ــا  ب ــی باب ــا غــروب خورشــید در صحــن حول ــم و ت گرفتی
انــدازۀ یــک پــا مــی زد، دانــه مــال او می شــد. آن قــدر  بــازی کردیــم کــه گــردن مــن کــج شــد.  
  مــا از مهاجــرت فقــط خاطــرۀ بابــا و بــی بــی هــا را شــنیده بودیــم کــه می گفتنــد آب 
ــن هــا زندگــی  ــد. در زیرزمی ــج می خورده ان آشــامیدنی و خــوراک ســالم نداشــته اند. آب برن
می کرده انــد. چنــد بچــه را َســگ مارهــا می خورنــد. خبرنــگار روزنامــۀ  پــَروَد  را یــک 
ــما  ــد ش ــران می گوی ــا راهب ــحر ب ــد. س ــد بخواب ــه نمی توان ــد ک ــدر می گزن ــه ها آن ق ــب پّش ش
مــردم را نابــود می کنیــد، ایــن دشــت جــای زیســت انســان نیســت. ولــی بــه دولــت پَختـَـه الزم 
ــد.  ــان داده ان ــتانش ج ــی روی دس ــَرَوک و آفتاب زَدگ ــر ِدل ــر اث ــم ب ــی ه ــای بی ب ــود. بچه ه ب
ــرص  ــتی ق ــک مش ــواده ی ــر خان ــه ه ــد، ب ــا می آی ــن ج ــه ای َــک روس ب ــی ُدختُرَزن ــا وقت بعده
ــاد  ــت بی فری ــه دش ــم ب ــه ه ــود. گاو کال ــی ش ــا کمم ــن وب ــه ای ــد ک ــروک می ده ــد دل ض
می آیــد و بــه بیمــاران دلــروک قــروت می دهنــد کــه ســبب بقــای عمرشــان می گــردد 
ــاغ  ــکوت ب ــه ای س ــدای بچ ــم. ص ــاغ غرق ــن ب ــای زری ــگ ه ــان رن ــای پرنی ــن در تماش   ... م
ــد...  ــه اش را زن می ده ــد، بچ ــت کنی ــاهین مرحم ــۀ ش ــگاه خان ــون پَ ــکند:  َهَمههات را می ش
  نســیم نــرم مــی وزد و برگهــای شــفتالو را بــه جنبــش مــی آورد. بــرگ هــای زرد روی زمیــن 
می افتنــد. بــاد تــودۀ بــرگ هــا را همــراه بــا خاطــرات مــن پریشــان می ســازد و بــا خــود می بــرد...
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 و چهره ات چون بادزنی
 جمع می شود
| آی ُاگاوا
Ai Ogawa
ترجمه: مسعود غفوری

آی خــود را ترکیبــی از ایــن ملیت هــا و نژادهــای مختلــف معرفــی می کــرد: یــک دوم 
ژاپنــی، یک هشــتم سرخ پوســت، یک چهــارم سیاه پوســت و یک شــانزدهم ایرلنــدی. او بــا 
ــد و در  ــی ایالــت تگــزاس متول ــر ۱۹47 در شــهر آلبان ــی در ۲۱ اکتب ــام اصلــی فلورنــس آنتون ن
تاکســون آریزونــا بــزرگ شــد و بعدهــا نــام را خــود را رســما بــه آی تغییــر داد. آی در ژاپنــی بــه 
معنــای عشــق اســت. آی لیســانس اش را از دانشــگاه آریزونــا و فــوق لیســانس اش را از دانشــگاه 
ــت.  ــالگی درگذش ــن ۶۲س ــال ۲۰۱۰ در س ــت. او در س ــی گرف ــان ژاپن ــته زب ــا در رش کالیفورنی
کتــاب شــر: شــعرهای جدیــد و منتخــب )۱۹۹۹( برنــده جایــزه ی ملــی کتــاب آمریــکا شــد. پیش 
از آن نیــز کتــاب گنــاه )۱۹۸۶( جایــزه بنیــاد پیــش از کلمبــوس آمریــکا، و زمین کشــتار )۱۹7۹( 
جایــزه آکادمــی شــاعران آمریــکا را بــرده بــود. از او کتاب هــای تســلیم شــدن ممنــوع )۲۰۱۰(، 
وحشــت )۲۰۰۳(، طمع )۱۹۹۳(، سرنوشــت )۱۹۹۱( و بی رحمی )۱۹7۳( نیز منتشــر شــده اســت. 
آی را شــاعری بــا دیــدگاه اخاقــی مصالحه ناپذیــر و متخصــص در اســتفاده از مونولــوگ 
دراماتیــک می شناســند. او می کوشــد صــدای رســای کســانی باشــد کــه ضعیــف، مــورد 
ــژادی  ــراث ن ــه می ــی اش ب ــان دهنده ی آگاه ــعرهای او نش ــد. ش ــرار گرفته ان ــیه ق آزار و در حاش
ــه  ــاد از هرگون ــت. انتق ــتی اس ــن فمینیس ــه مضامی ــدیدش ب ــل ش ــن تمای ــه اش، و همچنی چندگان
تعصــب و تبعیــض اجتماعــی حضــور پررنگــی در شــعرهایش دارد. جایــی گفتــه اســت:  کســانی 
ــک  ــده، از ی ــا ش ــان بن ــری نژادی ش ــت و برت ــاس هوی ــر اس ــاً ب ــود عمدت ــان از خ ــه تصورش ک
ــا آن  ــن ی ــا ای ــودش را ب ــد خ ــی بای ــر کس ــه ه ــن ک ــر ای ــرار ب ــند. اص ــژاده می ترس ــرد چندن ف
ــت  ــک هوی ــدون ی ــه ب ــن ک ــه ای ــاد ب ــت. و اعتق ــتانه اس ــاً نژادپرس ــد، اساس ــراز کن ــژاد هم ت ن
ــد.   ــی بخش ــوت م ــتی را ق ــد، نژادپرس ــته باش ــی داش ــچ هویت ــد هی ــرد نمی توان ــک ف ــژادی، ی ن
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Woman to Man
Ai Ogawa

   Lightning hits the roof,
shoves the knife, darkness,
 deep in the walls.
   They bleed light all over us
   and your face, the fan, folds up,
   so I won’t see how afraid
 to be with me you are.
   We don’t mix, even in bed
where we keep ending up.
   There’s no need to hide it:
 you’re snow, I’m coal,
   I’ve got the scars to prove it.
 But open your mouth,
   I’ll give you a taste of black
 you won’t forget.
For a while, I’ll let it make you strong,
make your heart lion,
then I’ll take it back.
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زن به مرد
از آی اُگاوا

صاعقه بر بام می کوبد،
تاریکی را چون چاقویی

به عمق دیوارها فرو می کند.
از آنها نوِر خون می چکد بر ما،

و چهره ات چون بادزنی جمعمی شود،
تا نبینم چقدر ترسیده ای

از این که با منی.
نمی آمیزیم به هم، حتی روی تخت،

جایی که مدام به آن برمی گردیم.
نیازی به پنهان کردن اش نیست:

تو برفی، من زغال،
برای اثبات اش جای زخم هایم را دارم.

اما دهان ات را باز کن،
تا طعمی از سیاه بچشانمت

که هرگز فراموش نکنی.
اندک زمانی، می گذارم نیرومندت کند،

قلب ات را شیر کند،
بعد آن را پس می گیرم.

درباره ترجمه:
این شعر از یکی از مجموعه های اولیه ی آی به نام بی رحمی )۱۹7۳( انتخاب شده است، و 

انتقاد به تفاوت گذاری های نژادی و جنسیتی در آن آشکار است. همه چیز در لحظه می گذرد، 
و شعر فرم مونولوگ دراماتیک را دارد: یک نفر در شعر دارد با یک نفر دیگر حرف می زند، 

یعنی گوینده ی شعر در یک موقعیت روایی قرار دارد و شنونده ی خاموشی هم درون شعر 
حضور دارد. 

شاید به خاطر همین دراماتیک بودن موقعیت، زبان ترجمه شعر نیز باید روان تر و گفتاری تر 
می بود؛ اما زبان شعر اصلی نیز )احتماال عامدانه( چندان روان و گفتاری نیست. استفاده از 
تصاویر غریب )مثا نوری که مثل خون از دیوارها می چکد(، و همچنین استفاده از ضمیر 

نامعلوم it و بدل های غریب در شعر، شاهد این مدعاست. به همین خاطر، سعی کردم زبان شعر 
به جای روان بودن، طنین داشته باشد. 

کلمه ی it برای ترجمه دردسرساز است، بخصوص در اینجا، که هر چهار بار برای اشاره به 

مسعود غفوری، مترجم
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چیزی ناگفتنی استفاده شده است:  پنهان کردن it ، که اینجا احتماال ترس از تفاوت نژادی را 
نشان می دهد؛  ثابت کردن it ، که نامایمات و زجرهای ناشی از همین تفاوت را نشان می دهد؛ 
و  می گذارم و پس می گیرم "" ، که به a taste of black برمی گردد، و به  طعمی از سیاه  

ترجمه شده، و معنای آن را فقط می توان به صورتی سمبلیک و حتی اسطوره ای درک کرد.
استفاده از بدل هم دو جا در شعر اتفاق افتاده: the knife, darkness در سطر دوم، و  

your face, the fan, در سطر پنجم؛ و در هر دو مورد هم غریب است. شاید کسی بتواند 
این دو سطر را در نحو یا معنای دیگری هم فهم کند، ولی من نزدیک ترین معادل هایی را که 

پیدا کردم با تغییر دادن نحو عبارات از بدل به تشبیه استفاده کردم. 

1962 ,Cuba
Ai Ogawa

   When the rooster jumps up on the windowsill
 and spreads his red-gold wings,
 I wake, thinking it is the sun
 and call Juanita, hearing her answer,
 but only in my mind.
I know she is already outside,
 breaking the cane off at ground level,
 using only her big hands.
   I get the machete and walk among the cane,
 until I see her, lying face-down in the dirt.

   Juanita, dead in the morning like this.
 —I raise the machete
 —what I take from the earth, I give back
 and cut off her feet.
   I lift the body and carry it to the wagon,
   where I load the cane to sell in the village.
   Whoever tastes my woman in his candy, his cake,
   tastes something sweeter than this sugar cane;
 it is grief.
   If you eat too much of it, you want more,
 you can never get enough.
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کوبا، 1962
آی اُگاوا

وقتی خروس بر لبه ی پنجره می پرد
و بال های سرخ و طایی اش را باز می کند،

بیدار می شوم، فکر می کنم خورشید زده،
و ُخوانیتا را صدا می زنم، جواب اش را می شنوم،

اما تنها در ذهن ام.
می دانم حاال دیگر بیرون رفته،

و ساقه ها را از سطح زمین می شکند،
فقط با دستان بزرگ اش.

کارد را برمی دارم و میان نیزار می روم،
تا او را می بینم که به صورت بر زمین افتاده.

خوانیتا این طور سر صبح مرد.
کارد را باال می برم

-هر چه از زمین می گیرم، به آن برمی گردانم-
و پاهایش را می بُرم.

جسد را بلند می کنم و تا واگن به دوش می کشم،
نیشکر را بار می زنم تا در روستا بفروشم.

هر کس مزه ی این زن را در آب نبات یا کیک اش حس کند،
مزه ای شیرین تر از این ساقه ی نیشکر حس می کند؛

مزه ی اندوه.
هرچه بیشتر از آن می خوری، بیشتر می خواهی،

و هیچ وقت برایت کافی نیست.

درباره ترجمه:
نــام شــعر بــه بحــران موشــکی کوبــا در ســال ۱۹۶۲ ارجــاع دارد کــه بــا جــدی شــدن 
ــم وزن  ــرد. ه ــش ب ــودی پی ــه ی ناب ــا لب ــان را ت ــکا، جه ــوروی و آمری ــی ش ــگ اتم ــد جن تهدی
کــردن ایــن بحــران جهانــی بــا انــدوه یــک کشــاورز کوبایــی، همــان دیــدگاه اخاقــی 
اســت. آی  اجتماعــی  شــعرهای  خصوصیــت  کــه  می دهــد  نشــان  را  مصالحه ناپذیــری 
یکــی از واژه هــای کلیــدی متــن، cane اســت کــه معناهــای متفاوتــی دارد و بیشــتر آنهــا بــه 
کار شــعر می آیــد: عصــا، ســاقه، نــی، نیشــکر. هرچنــد در متــن اصلــی بــا توجــه بــه اســم شــعر، از 
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همــان ابتــدا نیشــکر بــه ذهــن می آیــد، مــن ســعی کــردم ایــن بــازی زبانــی را در ترجمــه رو کنم. 
امــا شــاید ترکیــب کلیدی  تــر، at ground level باشــد. ایــن ترکیبــی تکنیکــی اســت کــه 
در دنیــای مهندســی و نظامــی هــم اســتفادهمی شــود، و وقتــی ناگهــان در شــعر ظاهرمــی شــود، 
از موقعیــت آشــنایی زدایی مــی کنــد: تــا اینجــای شــعر، بــا شــعری ســاده طــرف بودیــم، امــا بــا 
آمــدن ایــن ترکیــب، هــراس وارد روایــت شــعرمی شــود و ایــن موقعیــت را بــا هــراس بحــران 
موشــکی در هــم قفــل مــی کنــد. از اینجــا تا پیدا کــردن جســد خوانیتا فقــط یک برداشــتن کارد 
بــزرگ )کــه می شــد بــه همــان  ماِشــته  هــم ترجمــه کــرد احتمــاال( و یــک نیــزار فاصلــه اســت. 
حــاال ببینیــد ترجمــه ی ایــن ترکیــب چه دردســری اســت. مــن ســاده ترین معــادل را برگزیــدم، به 
ایــن امیــد کــه ترکیــب  ســطح زمیــن  از زبــان یــک کشــاورز، آن آشــنایی زدایی را منتقــل کند.

لحــن ایــن شــعر برخــاف شــعر قبــل، بــه ضــرورت ســطح زبانــی راوی اش، ســاده و روزمــره 
اســت و بــه همیــن خاطــر ترجمــه آزادتــری می طلبیــد. مثــا در ابتــدای بنــد دوم، ســعی کــردم 
ســادگی شــکننده ای کــه در متــن اصلــی وجــود دارد )تکــرار اســم زن، اســتفاده از یــک صفــت 
مفعولــی بــه جــای فعــل، اســتفاده از اصطــاح ســاده ای مثــل like this یعنی  همین طــوری ( را 
بــا تغییــر نحــو جملــه و کاســتن از ریتــم جملــه نشــان بدهــم. در دو ســطر آخــر هــم ایــن ســادگی 
لحــن باعــث شــد کــه فعــل مفــرد اســتفاده کنــم )بــه جــای مثــا  بیشــتر بخوریــد ( و بــه جــای 
ترجمــه تحت اللفظــی قیــد too، از ترجمــه آزادتــر نحــوی و تکــرار  بیشــتر  اســتفاده کنــم. ولی 
ــتم  ــار گذاش ــوی ( را کن ــیر نمی ش ــت س ــه ) هیچ وق ــت تر جمل ــادل سرراس ــر، مع ــطر آخ در س
ــت؟ ــردن. نیس ــت ک ــدن و کفای ــیر ش ــن س ــت بی ــی هس ــوردن، فرق ــدوه خ ــورد ان ــون در م چ
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ــش  ــت و پایگاه ــوب برخاس ــه از جن ــود ک ــعر ب ــی در ش ــاب   جنبش ــوج ن   م
مســجد ســلیمان بــود ، شــهری خیــس از بــوی نفــت بــا حافظــه ئــی عشــایری 
و روســتایی کــه خیلــی زود پــا بــه عرصــه ی مدرنیتــه گذاشــته بــود . 
ــوی گروهــی از شــاعران دهــه ی چهــل و  ــاب حاصــل تــاش و تکاپ مــوج ن
ــه اهتمــام   منوچهــر آتشــی   و مجلــه ی   تماشــا    پنجــای جنــوب بــود کــه ب
بــه جامعــه ی ادبــی معرفــی شــد . جوانانــی کــه ۲۰ تــا ۲۵ ســال بیشــتر 
ــلوب  ــه اس ــاعرانه ب ــی ش ــان و نگاه ــور زب ــول مح ــوب ح ــتند و در جن نداش
ــی داد  ــوب م ــوی جن ــم ب ــه ه ــد ک ــم زدن ــاص را رق ــی خ ــی جریان ــا نیمائ پس
و هــم نســبت هــای تــازه ای را بــه افــق هــای شــعر مــدّرن تجربــه مــی کــرد . 
ــس از  ــازه پ ــری ت ــای فک ــم اندازه ــان و چش ــای زب ــا و رویکرده کارکرده
ــر  ــار س ــن ب ــو   ای ــوج ن ــپید   و   م ــعر   س ــای ش ــوه ه ــر   و جل ــعر   دیگ ش
ــس  ــی و پ ــارزات نفت ــی مب ــای سیاس ــم ه ــوز زخ ــه هن ــوب در آورد ک از جن
لــرزه هــای کودتــای ۲۸ مــرداد را بــر تــن داشــت و از خاکســتر دوران   
ُخــردک شــرری   را نویــد مــی داد کــه جغرافیــای جنــوب را بهتریــن 
جوشــش و کوشــش قــرار داده بــود و راه و طریــق شــعر را دنبــال مــی کــرد . 
خــط شــکنی نخســت را   نیما   شــجاعانه بنیــان نهاده بود و خونی تــازه در کالبد 
شــعر فارســی دمیــده بود و حال پیامدهایش را در شــعر حجــم و   چند صدائی   
با گذر از مرحله ی احســاس زمانه به ســمت فرد واقع گرائی هدایت می کرد . 
  مــوج نابــی هــا   هــر کدامشــان از زاویــه ای خــاص بــه شــعر نــگاه مــی کردنــد 
امـّـا مقصــد و جغرافیاشــان یکــی بــود. جنــوب ســوخته و رنــج هــای بــی پایــان 
کــه بــه آســانی دســت از ســر ایــن جغرافیــا برنمــی داشــت . آنچــه که مــی توان 
ــا در نگاهــی متفــاوت. از آن بــه عنــوان زمینــه و بســتری بومــی یــاد کــرد ، امّ
ــعری  ــام ش ــر ابه ــت ب ــه روای ــک ب ــعر و گاه تمس ــی ش ــیر طبیع ــر س ــان ب آن

  هنوز ؛ شعله هایی که
  زبانه می کشد
|  اردشیر صالح پور
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عاطفــه  بــود.  عاطفــه  همانــا  اولشــان  شــرط  ولــی  افزودنــد 
تــا گســتره ی  امــان مــی داد  بــه تخیــل  ای کــه خیلــی زود 
کهکشــانها بــه خــود گیــرد و رو بــه افــق هــای جدیــد تــازه 
 ... پنهــان  هائــی  اضطــراب  و  یکســان  هــای  دغدغــه  کنــد. 
ــی  ــیار م ــت بس ــاز در کام اهمی ــکل ایج ــه ش ــن ب ــم چنی ــان ه آن
ــه  ــد ک ــعر متعه ــا از ش ــد ت ــی گردی ــث م ــر باع ــن ام ــد و همی دادن
آن روزهــا خیلــی بــاب بــود فاصلــه بگیرنــد و بــه جوهرهــای 
ــی را گاه  ــی گرائ ــن ذهن ــد . ای ــاعرانگی بپردازن ــعر و ش ــاب ش ن
ــی  ــه کار م ــتالژیک ب ــی نوس ــوه گاه ــا جل ــزی ب ــادی غری در ابع
گرفتنــد و مایــل بــه حفــظ طبیعــت اصیــل در قبــال صنعــت 
و تکنولــوژی بودنــد . درســت مثــل خــود مجاهدیــن کــه در 
همســایگی صفــت و طبیعــت مــی زیســت و هنــوز مــی شــد 
صــدای زنگولــه هــای گوســفندان و شــیه ی مادیــان هــا را در 
محــات قدیمــی اش شــنید در کنــار دکل هــا و چــاه هــای نفتــی ...
ــاعر  ــفه ی ش ــف و مکاش ــون کش ــش مدی ــن جنب ــه ای ــم ک گفتی
نــام آشــنای جنــوب بــود ، منوچهــر آتشــی کــه خــود هنــوز 
جنــوب  صحــاری  هــای  شــروه  و  کوهســتان  و  طبیعــت  از 
و  بــرد  پــی  تفــاوت  و  راز  ایــن  بــه  زود  بــود خیلــی  نبریــده 
ــان  ــیاق آن ــبک و س ــعر و س ــر ش ــداز ب ــم ان ــه چش ــه ای ب دیباچ
گرفــت؛ نشــینان  مرکــز  از  را  شــعری  ی  ســلطه  و  نگاشــت 
ــه و  ــی درآمیخت ــا زندگ ــه ب ــه همیش ــت ک ــعری اس ــاب ش ــعر ن ش
ــه تنهــا کام و معمــاری کام شــعر  ــرد. ن تپــش از هســتی مــی گی
از درون روح جــان مــی گیــرد تــا بتوانــد اثــری مانــدگار در بســتر 
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زمــان چــون رودخانــه ای بغلطــد و جریــان داشــته باشــد.
فصــل  جنــس  و  هــا  صــورت  صــورت  از  کلمــات 
هــای  گونــه  بــر  روزمــره  و  معمولــی  امــور  تــا  هــا 
حــس  پــرواز  بــا  همبــال  دریاهــا  ی  دلشــوره  و  خیــس 
کنــد... بازگــو  شــاعر  توســط  را  حقیقــت  از  ای  جلــوه 

ــرای  ــازه ای ب ــای ت ــر حرفه ــات و هن ــه در ادبی ــوب همیش جن
گفتــن داشــته اســت. همپــا بــا شــکل گیــری مــوج نــاب 
ــج  ــال نض ــادان در ح ــی در آب ــتان نویس ــلیمان راس ــجد س مس
ــری را  ــدام ژان ــر ک ــتان ه ــی خوزس ــب صنعت ــوم قط ــود و س ب
ــا  ــا آنج ــان  ت ــری هایش ــعر دیگ ــی ش ــد؛ یک ــی کردن ــال م دنب
کــه برخــی از نظریــه پــردازان از   مکتــب جنــوب   یــاد 
مــی کننــد . هــر یــک از شــاخصه هــا و مؤلفــه هایشــان 
بــود... ادبیــات  در  بومــی  عناصــر  و  اجــزاء  کاربــرد 

ــید  ــور، س ــی پ ــز عل ــی، هرم ــی مقیم ــی، عل ــنگ چالنگ هوش
کریمپــور،  حمیــد  اســدپور،  یارمحمــد  صالحــی،  علــی 
ــد  ــن، فری ــد فروت ــمی، مجی ــزت قاس ــش ، ع ــیروس رادمن س
شــعر  مــوج  ســردمداران   ... و  مــرادی  رســتم  میرقائــد، 
نــاب بودنــد و چالنگــی کــه خــود از ســردمداران  مــوج 
ســر  دیگــر    شــعر    بــه  زود  خیلــی  بــود  نحلــه  ایــن 
ــار و... ــعر گفت ــه ش ــی ب ــی صالح ــید عل ــا س درآورد... و بعده

ــای  ــری و زیربن ــام فک ــک نظ ــود ی ــر نب ــه خاط ــرانجام ب ــا س امّ
فلســفی شــعر مــوج نــاب در همــان عالــم مجــردات مانــد و بــه 
انتــزاع بســنده کــرد ، هرچنــد شــاعرانی هــم چــون هرمــز علــی 
ــازه ای از  ــاش و تجــارب ت ــه ت ــن وادی ب ــه در ای ــور مجّدان پ
نرگــس فــردا تــا کــودک و کبوتــر و اوراق الژورد و ســپیدی 
هــای جهــان ادامــه مــی دهــد و هــم چنــان چــراغ ایــن ســبک 
ــد  ــی کن ــال م ــران دنب ــای ته ــوب را در چغرافی ــده از جن برآم
ولــی جنبــش ادبــی مــوج نــاب در حــّد انتظــار و قــد و قــواره 
ــات  ــه حی ــاه ب ــی پن ــا و ب ــت تنه ــری اس ــاص دی ــا و خ ای پوی
ــدگان  ــو آم ــعر ن ــش از ش ــعله های ــد و ش ــی ده ــه م ــود ادام خ
ــدارد.            ــه مــی کشــد، ولــی آن شــکوه گذشــته را ن جنــوب زبان
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م

سجد سلیمان به دلیل موقعیت تاریخي اشهمواره یکي از شهرهاي مهم ایران بوده است.شهري 
که در بسیاري از چیزها ، اولین بوده وبه شهر اولین ها لقب گرفته اســت.پیدایش مولفه هاي 
آن  شاعران  از  ایران  ادبیات  گذاَر  تاثیر  آتشي چهره  منوچهر  ومعرفي   ۵۶ سال  در  مدران  شعر 
یــارمحمد اسدپور   . نام گرفت  ناب  از شعر را پدید آورد که  شهر در مجله تماشا ، گونه اي 
عنوان شاعران  به  نامشان  و  به وجود آوردند  را  این گونه  است که  پنج شاعري  از همان  یکي 
شعر  پیرامون  او  با  است  کوتاهي  و گوي  خوانید گفت  مي  آنچه  شد.  مطرح  دوره  آن  جدي 
ناب و دوستاني که بعد از گذشت این همه سال در گوشه اي از این سرزمین پراکنده شده اند 

ی شعر ناب چگونه اتفاق افتاد؟ روند شکل گر
شعر ناب نتیجه قرائت شبانه شعر دیگر بود . شعر دیگر مجموعه اي بود که در برگیرنده آثار 

شاعراني مثل هوشنگ چالنگي، بیژن الهي ، بهرام اردبیلي، فیروز ناجي، محمود شجاعي و رضا 

ررر شعر ناب 

 قرائت شبانه  "  شعر دیگر"   بود
| گفت و گو با  یارمحمد اسدپور
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زاهد بود. آنها دو دفتر منتشر کرده بودند با عنوان شعري دیگر که ما آن شعرها را مي خواندیم 
و در ذهن و زبان ما تاثیر مي گذاشت. به همین خاطر مي توانم بگویم که شعرناب از دل شعر 
دیگر بیرون آمد و گسترش پیداکرد و مخاطبان شعر قبل از انقاب که از سانسور خسته بودند 

به این گویش رسیدند و اعام موجودیت کردند

اعضای اولیه آن چه کسانی بودند؟
هرمز علیپور، سیروس رادمنش، سید علي صالحي، آریا آریا پور و من در سال ۵۵ به این 

گویش رسیدیم و زنده یاد منوچهر آتشي اسم ناب را روي آن گذاشت و در مجله تماشا براي 
ما ویژه نامه اي منتشر کرد که در هر شماره به بررسي شعر یکي از ما چند نفر مي پرداخت.

ویژگی های که شعر ناب را از دیگر نحله ها جدا می کرد چه بود؟
اندیشه ما هنر براي هنر بود و گره خوردن اندیشه با عناصر طبیعت و تلفیق آن با احساسات . 

ما به فرم توجه مي کردیم و کشف کام تصویر براي ما ایده آل بود .مثا وقتي نمي توانستیم 
از سانسور و ساواک حرف بزنیم شب را سمبل حکومت مي دانستیم و دشنه را افرادي که 

کارهاي سیاسي انجام مي دادند.

ح  ی هم در مطر غری از آتشی که اولنی بار این شعر را معرفی کرد آیا کسان دیگر
کردن شعر ناب نقش داشتند؟

هرمز علیپور خیلي نقش داشت چون از ما بزرگتر بود و با بچه هاي تهران حشر ونشر داشت پس 
شروع کرد به نامه نگاري ومقاله نوشتن واین شعر را معرفي کرد. همانگونه که اشاره شد شما 
یعني همان گروه پنج نفره در سال هاي پایاني دهه ۵۰ مطرح شدید و بعد از آن کمتر ردپایي در 
محافل ادبي با نام ناب مي توان پیدا کرد. اگرچه هرمز علیپور و سید علي صالحي هنور پرکارند و 
در جامعه ادبي شناخته شده. بعد از انقاب مردم سرگرم مسائل روزمره شدند و فعالیت ما متوقف 
شد . سید علي صالحي به شعر گفتار رسید و هرمز علیپور تا کتاب نرگس فردا به ناب گرایش 
داشت اما بعد از آن راهش را جدا کرد و من در سال ۶۰ کتاب بر سینه سنگ ها ، بر سنگ ها نام ها 
را در همان فضا منتشر کردم و آریا آریا پور براي ادامه  تحصیل به فرانسه رفت و دیگر برنگشت.

سیروس رادمنش هم در هفت گل با همان شور و عاقه گذشته کارش را ادامه مي دهد .گرچه در 
پیدایش و رشد و شعرناب وقفه پیش آمد اما هنوز خیلي از شاعران تحت تاثیر همان آثار شعر مي 
نویسند اما اعتراف نمي کنند و در نهایت ما با محافلي که داشتیم بدون اینکه تصمیم بگیریم نوعي 
خاص شعر بنویسیم به این گویش رسیدیم .در واقع ما هیچ وقت تصمیم نداشتیم ناب بنویسیم ..

دوم مرداد ماه ۱۳۸۸  دنیاي اقتصاد
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 ما قصد نداشتیم 
سبک ادبی تشکیل دهیم

|   روزنامه جنوبگان

اشاره:
ســال هــا قبــل منوچهــر آتشــي در مــورد اشــعار او و ســیّد علــي صالحــي مــي نویســد:  ... ایــن 
شــعرها ســپیده دم تنیــده ي اندیشــه ي شــاعر پویــاي جــوان اســت. اندیشــه اي کــه بــراي یافتــن 
پاســخ پرسشــي غریــب آن قــدر مــي گویــد تــا جــواب واقعــي از میــان گفتــارش ســر بــرآورد. 
ــا  ــه هــاي ســرزنده و بالنــده را مــي ســتاییم و ترغیــب مــي کنیــم ت هرچــه هســت مــا ایــن تجرب
ــد و در هــزار تــوي گمشــدگي هــا،  ــه ســوي رازآمیزتریــن چشــم اندازهــاي شــعر یــورش برن ب
ــن مــوج شــعري  ــد . ســال هــا بعــد ســیّد از ای ــد، چــرا کــه شایســته ي آنن ــد جــادو را، بیابن کلی
ــه  ــروز آن را ادام ــه ام ــا ب ــي آورد و ت ــود م ــه وج ــار را ب ــعر گفت ــده و ش ــدا ش ــران ج ــدرن ای م
ــز  ــاب  اســت. هرم ــه ي ن ــا خمیرمای ــار ب ــد اســت:  گفت ــد. شــعري کــه یارمحمــد معتق ــي ده م
ــاري  ــعر، گفت ــي رود و راه ش ــار م ــز کن ــوج نی ــن م ــته ي ای ــاعران برجس ــر ش ــور از دیگ علیپ
ــت. ــاري اس ــاب گفت ــاد دارد ن ــد اعتق ــار محم ــه ی ــعري ک ــرد. ش ــي گی ــه م ــري را پیش تصوی

از آریــا آریاپــور کمتــر مــي دانــد، امــا ســیروس رادمنــش از دیگــر شــاعران تاثیرگــذار ایــن مــوج 
مثــل او یــک نابــِي وفــادار باقــي مانده اســت. و از هوشــنگ چالنگي بــزرگ و اولیــن دیدارهایش 
مــي گویــد. شــاعر بــر ســینه ســنگ هــا هنــوز هــم از دوســتانش کــه صحبــت مــي کنــد بــه شــور 
مــي آیــد و بــا حــرارت خاصــي از آنهــا نــام مــي بــرد. گاه در بیــن گفــت و گــو مکــث مــي کنــد 
ــاب از شهرســتان مسجدســلیمان کــم  ــرد کــه مــوج ن ــه ســالیاني مــي ب و نــگاه خیــره اش، مــرا ب
کــم در ادبیــات کشــور ریشــه مــي دوانــد. آه مــي کشــد ... و مــي گویــد:  مــرا ُرنــه شــار شــعر 
مــي دانســتند  و ایــن تورقــي در تاریــخ شــعر نــاب بــود کــه مصاحبــت بــا یــار محمــد اســدپور 
از بنیانگــذاران ایــن مــوج شــعري دهــه پنجــاه و شــصت برایمــان تداعــي کــرد.              
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کودکي شما چگونه گذشت؟

ــه  دقیقــه  ــم کودکــي مــن ب ــه اگــر بگوی البت
ــه  ــعر ب ــاب  ش ــام آن کت ــا ن ــه ب ــون  ک اکن
ــورم  ــي دارد. منظ ــم خوان ــون  ه ــه اکن دقیق
ایــن اســت کــه مــن ۶۲ ســاله هنــوز بــه 
همــان دقیقــه ي کودکیــم بــه ســر مــي بــرم. 
کودکــي مــن، صداقــت مــن، دوري از هــر 
ــه از  ــا. آن چ ــتي ه ــا و پلش ــتي ه ــه زش گون
ــود  ــن ب ــخصیت م ــم ش ــي دان ــي ام م کودک
کــه همیشــه بــه پــاس آن رنــج هــا بــردم! آن 
چــه از کودکیــم مــي دانــم همین اســت. االن 
هــم آن حــس هــا را در وجــود خــود حــس 
ــي  ــر ـ صمیم ــع ت ــه قان ــم و از همیش ــي کن م
دروغ  و  ریــا  از  دوري  تــر،  صــادق  تــر، 
و حســادت تــا بــه امــروزش رســانده ام.

ــي  ــه آن ــه ب ــي ک ــان های ــم! انس ــیار متعجب بس
اشــک آنــان در مــي آیــد! چــه تفکراتــي در 
ســر دارنــد کــه گاه ســخت و ســمج بــه ایــن 
زندگــي دلبســته انــد! دلبســتگِي پویــا را نمــي 
ــي  ــتن را م ــابگرانه زیس ــي حس ــم! نوع گوی
گویــم کــه اغلــب از ســاحِت یــک انســان که 
شــاعرش هــم مــي گوینــد بــه دور مــي باشــد!

ــه  ــي ک ــه در قایق ــا ک ــال ه ــون آن س همچ
درخــت  بــرگ  و  نــي  و  آب  مشــک  از 
مــي  دور  هــا  آب  از  و  ســاختند  مــي 
ــاحل مــي رســیدند، هنــوز  شــدند و بــه س
بــا  کــه  شــنوم!  مــي  را  پــدرم  صــدي 
پــارو  بزنیــد..!  گفت: پــارو  مــي  هیبتــي 
بزنیــد! تــا ســاحل راهــي نمانــده اســت .

ــح  ــاعت ۸ صب ــودم. س ــتان ب کاس اول دبس

اول مهــر ۱۳۳۵ بــا لبــاس و کفــش هــاي نــو، 
گــوش بــه صــداي ناظــم دبســتان کــه کاس 
بنــدي مــي کــرد. یــازده بار نــام مرا صــدا زد، 
بــار آخــر ایــن صــداي مــادرم بــود کــه از آن 
ســوي دیــوار کوتــاه دبســتان گفــت: حاضــر!
من کجا بودم!              من کجا بودم؟              

خودتــان  از  بخواهیــد  تــر  روشــن  اگــر  و 
؟ ییــد بگو

کــه  هســتم،نامي  یارمحمداســدپور 
پــدرم بــدون مشــورت بــا مــادرم برمــن 
بــود  مذکــر  تاریــخ  کــه  گذاشــت،چرا 
ــه  ــال ۱۳۳۰ ب ــم در کار نبود!س ــتي ه وفمنیس
ایــن دنیــا وارد شــدم،به آنجــا کــه کــوه بــود 
وآبشــار و طبیعــت بکــر ووحشــي ســرزمین 
هــاي  تفنــگ  روزگاران  آن  بـــختیاري، 
غنیمــت  و  بلژیکي بــه  تیر برنــو   تــک 
انگلیســي  و  هنــدي  مــزدوران  از  گرفتــه 
کــه دســت بــه دســت معاملــه مــي شــد 
ــته  ــا آن دس ــم ب ــنه  زنجاني ه ــو و دش ،چاق
هــاي شــاخ  پازن همیشــه برپرشــال هــاي 
ســپید کــه تــا ســینه بســته مــي شــد،بود.

هــاي  گیــوه  و  خســروي  نمــدي  کاه 
ــاي ۲۲۲  ــت ه ــادي و دبی ــف آب ــي  نج ملک
حــاج علــي اکبــري هــم زبانــزد خــاص 
ــه  ــن مجموع ــال ۱۳۶۰ اولی ــود.در س ــام ب وع
شــعرم بــا نــام  برســینه ســنگها،بر ســنگها 
نامهــا  را بــه چــاپ رســاندم وبعــد ازآن مــن 

ــعرچاپ نشــده!      ــد دفترش ــدم و چن مان

شــما،  کودکــي  دوره  فرهنگــي  محیــط  آیــا 
مســتعد رشــد و پــرورش عالقمنــدان شــعر 

بــود؟
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صداقتــاً بــه ســمت و ســوي شــعر رفتــن، بــر 
ــرا  ــاال چ ــان. ح ــت انس ــه ظرفی ــردد ب ــي گ م
ــه  ــان ب ــه انس ــرا ک ــان ! چ ــم  انس ــي گوی م
ــه دل  ــا آن ک ــت! ی ــاعر اس ــي ش ــوري ذات ط
ــه دریــا مــي زنــد و خیــال انگیــزي هایــش  ب
را مــي نویســد کــه بــه آن شــعر گوینــد.

ــاعر  ــد، ش ــي خواه ــزه م ــدن انگی ــاعر ش ش
ــدن  ــاعر ش ــد! ش ــي خواه ــانیت م ــدن انس ش
و  مــي خواهــد  پاکیــزه  و حیــات  پاکــي 
بــه  توســط  شــعر   کــه  دیــدم  بســیاران 
پاکــي هــا و صداقــت هــا رســیدند! آري 
همیشــه محیــط فرهنگــي مســتعد رشــد و 
ــت. ــوده او هس ــعر ب ــدان ش ــرورش عاقمن پ

شــما بــه همــه ي  ژانرهــا  بیندیشــید، انگیــزه 
از  یکــي  شــود:  مــي  دســتگیرتان  هایــي 
دوســتان  نیمــا یوشــیج  در نامــه اي بــه او 
ــي  ــه قال ــر تخت ــون ب ــن اکن ــد؛  م ــي نویس م
هــاي دســت بافــت نشســته و بــراي شــما 
نامــه مــي نویســم . مدتــي بعــد نیمــا یوشــیج 
برایــم  کاش  نویســد:  اي  مــي  پاســخ  در 
ــنگ  ــه س ــر تخت ــون ب ــن اکن ــتي م ــي نوش م
هــاي یــوش نشســته و نامــه مــي نویســم .

حتــا  هســتند،  مــا  الگوهــاي  هــا  ایــن 
و  کفــش  مــدل  لباسشــان،  رنــگ 
ــو  ــا الگ ــراي م ــان ب ــي ش ــي خصوص زندگ
بینیــد! مــي  اکنــون  کــه  اســت  بــوده 

یکــي از خصلــت هــاي خوبــي کــه مــا 
۵ تــن شــعِر  مــوج نــاب  داشــتیم مســائل 
دوســتي هــاي مــا بــود و انســان دوســتي 
ــروغ  ــي  ف ــه از زندگ ــا! ک ــانیّت م ــا و انس م
ــر  ــي بگی ــاران جذام ــار بیم ــزاد  در کن فرخ
کــه چگونــه اســت یــک زن جــوان بــه 

ــم  ــا فیل ــي رود و از آن ه ــان م ــان جذامی می
و عکــس هــاي مســتند تهیــه مــي کنــد!

انســان دوســتي هوشــنگ چالنگــي و مرحــوم 
مجیــد فروتــن فقیــد و ده هــا شــاعر دیگــر مــا 
را بــا زندگــي هــاي شــاعرانه آشــنا ســاخت.

شــما  مجلــه فردوســي  را بــه خاطــر نداریــد. 
میلیــون  یــک  شــاید  ادبــي  مجلــه  ایــن 
ــه  ــان را ب ــب اشعارش ــه اغل ــت ک ــاعر داش ش
ــه  ــن مجل ــد و در همی ــي دادن ــه م ــن مجل ای
جوانــان  کــه  داشــتند  نیــز  شــعر  کارگاه 
را بــا صنعــت شــعر آشــنا مــي ســاخت.
نشــویم،  خــارج  خودمــان  بحــث  از  امــا 
فرهنگــي  محیــط  کــه  ایــن  دیگــر 
مــا  مسجدســلیمان  بــود کــه بــه شــهر  اولیــن 
ــتري  ــن بس ــا در چنی ــود و م ــروف ب ــا  مع ه
ــگ  ــازي پین ــًا ب ــم. مث ــو کردی ــد و نم رش
و  داشــت  تیــم  یــک  ایــران  در  پونــگ 
آن هــم تیــم مسجدســلیمان بــود. تهــران 

ــت.         ــلیمان داش ــا مسجدس ــت ام نداش
ــادان  ــي فیلمــي کــه در باشــگاه نفــت آب حت
و ســینماي مرکــزي و ســینماي ۳ ریالــي 
ــان، آن  ــي داد همزم ــان م ــلیمان نش مسجدس
اینگونــه بــود کــه فیلمــي کــه در ســینماهاي 
ــا آن  ــان ب ــد همزم ــي دادن ــش م ــرب نمای غ
ــینماي ۳  ــلیمان در س ــتان مسجدس در شهرس
ریالــي شــرکت نفــت روي اکــران مــي رفت 
و مــا تماشــا مــي کردیــم. اگــر نفــت را بردند 
امــا مدرنیتــه را وارد کردنــد. و کلــوپ هــاي 
هنــري و ســالن هــاي مختلــف بــر پــا کردنــد!

اتوبــوس  حتــي  و  هــا  ســالن  و  ســینماها 
ســالن  کارگــر،  بودنــد.  مختلــف  هــا 
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خــود را داشــت و کارمنــد ســالن خــود!

اتوبــوس کارمنــدي، هرگــز کارگــران را 
ســوار نمــي کــرد! و این تبعیــض و گوناگوني 
ــه  ــي کــرد و ب ــت م ــرف دیگــر اذی ــا از ط ه
ــي  ــس م ــي را لم ــه طبقات ــن فاصل ــدت ای ش
کردیــم و بــراي جــواب ایــن پرســش هامــان 
بــه  شــعر  و  هنــر  روي مــي آوردیــم! و 
ــي  ــج م ــا را رن ــا م ــودن ه ــه ب ــد گان ــن چن ای
داد کــه گاه در کارهامــان دیــده مــي شــود!

ــث را  ــن بح ــال ای ــک مث ــا ی ــه کام ب خاص
ــي کــه جــاده  ــا زمان ــم. شــما ت تمــام مــي کن
ــه  ــد هم ــده باش ــتایي نش ــفالته وارد روس آس
ــورده و  ــت نخ ــر و دس ــتا بک ــز آن روس چی
طبیعــي اســت. امــا همیــن کــه خــط جــاده بــه 
ــوده  ــار آواي وحــش ب روســتایي کــه در کن
ــهري  ــي ش ــار زندگ ــد آث ــیده ش ــت، کش اس
ــي شــود حــس کــرد. چــون  ــه را م و مدرنیت
ــازي  ــه ب ــودم تخت ــه ب ــه رفت ــتایي ک ــه روس ب
ــت  ــر وا داش ــه فک ــرا ب ــدم م ــطرنج را دی ش
ناگهــان متوجــه شــدم کــه ایــن روســتا خــط 
آســفالته دارد در واقــع بــا ایــن جاده بــه تمدن 
نزدیــک شــده اســت! طبیعــي اســت کــه 
شــرکت نفــت مسجدســلیمان ۵ ســالن ســینما 
ــي  ــف از نقاش ــاي مختل ــوپ ه ــت و کل داش
بگیــر تــا خطاطــي و تئاتر و ســینما و شــعر و...

چطور با شعر آشنا شدید؟
ــنا  ــعر آش ــا ش ــرا ب ــه م ــاعري ک ــتین ش نخس
زنــده  بــود  ادبیاتمــان  دبیــر  ســاخت، 
شــاعر  او  از  بعــد  و  مقیمــي   یــاد  علــي 
فرهیختــه و الگــوي اخــاق و انســان دوســتي 
آقــاي  هوشــنگ چالنگــي  بــود کــه مــرا بــا 

ــه  ــاً ب شــعر مــدرن آشــنا ســاخت کــه نتیجت
نوعــي گویــش شــعري رســیدم کــه بعدهــا 
زنــده یــاد منوچهــر آتشــي  مــوج نــاب  را 
بــر آن گذاشــت. هوشــنگ چالنگــي در 
اشــعارش تصاویــر و کشــفیات عجیــب 
او؛  شــعر  زد!  مــي  مــوج  جادویــي  و 
ــام گــرا، شــوریدگي،  ــد، ابه شــعري رازمن
ــر از  ــاوت ت ــعر او متف ــود. ش ــي ب فرهیختگ
شــاعران  شــعر دیگــر  هــم بــود!                 

اولیــن دفتــر شــعرم بــا نــام  بــر ســینه ســنگ 
هــا، برســنگها نــام هــا  در ۲۰۰۰ شــماره 
چــاپ و پخــش گردیــد. شــاید اگــر آمــار 
درســتي در دســت داشــتم همــان ۳ مــاه 
اول توزیــع آن نایــاب شــد و آن چنــان 
بــر ســر زبــان هــا افتــاد کــه امــروز کــه ۳۲ 
ــوز در  ــذرد هن ــي گ ــاپ آن م ــال از چ س
ــي  ــه نیک ــریات از آن ب ــار نش ــه و کن گوش
ــه در  ــر دارم ک ــه خاط ــود و ب ــي ش ــاد م ی
اهــواز کپــي ایــن کتــاب را در اختیــار 
مشــتریان مــي گذاشــتند. چــرا کــه بــه 
یــک بــاره ایــن کتــاب نایــاب گردیــد.

آن  آوانــگارد  هــاي  جریــان  و  نــو  شــعر  بــا 
روزگار چطــور ارتبــاط پیــدا کردیــد؟ فضــاي 
نشســت هــا، انجمــن هــا و محفــل هــاي 
بفرمائیــد؟ یــح  ترش را  روزگار  آن  ي  شــعر

مــن تــا حــدودي از فضــاي شــعر آن زمــان 
و نخســتین شــاعري کــه بــه او برخــوردم و 
ــوم آن دوره  ــگارد مرس ــاي آوان ــان ه جری
گفتــم. امــا اضافــه کنــم کــه شــعرهایم پــس 
از نــام گــذاري  مــوج نــاب  بر آن و انتشــار 
ویــژه نامــه هــاي مــا ۵ نفــر در مجلــه تماشــا 
ــس از  ــت و پ ــه یاف ــت و ادام ســرعت گرف
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حرکــت هــاي مردمــي در انقــاب ســال ۵7 
البتــه ایــن ســبک ادبــي متوقــف مانــد امــا گاه 
ــي زد! و  ــي م ــس نفس ــي، نف ــبک ادب ــن س ای
در برابــر شــعر نیمایــي ،  نیــم نفســي  از  شــعر 
نــاب  وجــود داشــت! چــرا کــه واقعیــت 
ــم غلبه  ــر  سورئالیس ــه گاه ب ــود ک ــم ب رئالیس
مــي کنــد! امــا مــن هنــوز معتقــدم کــه جریان 
شــعر معاصــر ایــران ســرانجام بــه همــان 
پاشــنه ي  مــوج نــاب  خواهــد چرخیــد!

مــي  بــر  هــا  مــوج  همیشــه  کــه  چــرا 
هــا  مــوج  کننــد!  مــي  رجعــت  گردنــد! 
نمــي میرنــد! امــا متوقــف مــي شــوند!  شــعر 
بــاز آمــدن اســت!  نــاب  مشــغوِل  مــوج 
بســیار  اجتماعــي   اندکــي  رمانتیــِک  بــا 
اســت.  دیــروز  دنبــال  مــا  امــروِز  رقیــق! 
ــد در  ــن فقی ــد فروت ــش مجی ــال پی ــاه س پنج
ــواره  ــي کــه هم ــت:  چــون جهان شــعري گف
ــاي  ــل آق ــد روز قب ــي شــود ، چن کوچــک م
هوشــنگ چالنگــي در پیــام خودشــان بــه 
ــن  ــعار فروت ــود اش ــه ب ــبت گفت ــن مناس همی
را عــاوه بــر خیــال انگیــز یــا عینــک علمــي 
ــه ایــن قســمت شــعر فروتــن  بخوانیــد. مــن ب
بســیار اندیشــیدم، دیــدم واقعــاً جهــان چــون 
مــي  کوچــک  انــگار  جهانــي  دهکــده 
ــه  ــا از نقط ــال خبره ــرعت انتق ــه س ــود. ب ش
ــد! ــان بنگری ــن جه ــر ای ــر دیگ ــه نقاط اي ب

اشــعار  کــه  اســت  ایــن  منظورتــان  معنــي 
بخوانیــم؟ علمــي  عینــک  بــا  را  فروتــن 

شــعر  دوســتداران  همــه  بــه  مــن 
و  فروتــن  مجیــد  و  چالنگــي  هوشــنگ 

اشــعار  حجــم ،  دیگــر  و  مــوج نــاب  
ــا  ــعار را ب ــن اش ــه ای ــم ک ــي کن ــنهاد م پیش
عینــک علمــي هــم بنگرنــد و در بــاب 
ــنگ  ــعرهاي هوش ــد. ش ــر کنن ــا تفک آن ه
کاراي  از  ماننــد؛  پذیرفتــم/  چالنگــي 
ــن.  ــه چی ــد. دان ــا بمان ــه ج ــي ب ــش مرغ آت
ــد  ــي چرخ ــت م ــا چیس ــت... ی ــر اس تصوی
ــورد؟/  ــاد خ ــام ب ــش/د ر نی ــول خوی ــه ک ب
ــره/  ــراي خاط ــري ب ــد/ س ــي تن ــره م از نق
ــه  ــان را/ ب ــا... نیازهات ــرد/ ی ــراي مُ ــي ب دل
پــره هــاي خوبــم/ کــه ایــن چنیــن بــي 
انحــراف مــي چرخــم/ یــا: آتــش مرگــزده 
ــد/ ــي خورن ــپید/و...بهم م ــوران س ــز م / ج
غامــان یــخ بســته آســمان/ یــا دیگــر هیــچ 
ســگ / کهربــاي دریــده اش را نمــي یابــد.

بینــش  بــا  گاه  کــه  دارد  اشــکالي  چــه 
بنگریــم. شــهرها  ایــن  بــه  هــم  علمــي 

فضــاي عمومــي محــل ســکونتتان چقــدر 
در گرایــش شــما بــه هــرن موثر بوده اســت؟

بــي تاثیــر نبــوده البتــه...                              

ي شــما  آیــا کســي بــوده کــه در زندگــي هــر
ــد؟ ــته باش ــذار داش ــری گ ــش تاث نق

اثــر  شــاعران  ي  همــه  از  مــن  بلــه 
گــذار جهــان، بــي تاثیــر نبــودم !        

هــر چنــد کــه بارهــا منوچهرآتشــي اذعــان 
کــه  دارد  شــعري  اســدپور  کــه  نمــود 
شــائبه ي تقلیــد را از آن دور مــي کنــد!
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ــه  ــي  را ب ــاغ مل ــعارم  ب ــي از اش ــن در یک م
کار گرفتــم. دوســتي آمــد و گفــت کــه 
ایــن  بــاغ ملــي  را بــردار ! گفتــم چــرا؟ 
ــاي  ــره ه ــاب  کرک ــار درکت ــه ش ــت: رن گف
از  یکــي  در  چــاک ،  چــاک  ي  کشــیده 
اگــر چــه  مــن  دارد.  ملــي   اشــعارش باغ 
خنــده ام گرفــت کــه مــا شــاید کــه نیــم 
ــت  ــرکت نف ــي  را ش ــاغ مل ــر  ب ــرن جلوت ق
تاســیس  پرســنلش  بــراي  مسجدســلیمان 
و راه انــدازي نمــود. این بــاغ ملــي  شــد 
نقطــه ي جــوش مــا کــه اغلــب بــراي اظهــار 
ــه ایــن و آن تکــرار کــرد و همــه  ســوادش ب
جــا جــواب حرفــش را مــي گرفــت! اگرچــه 
مــن هرگــز از او رنجــور نشــدم. خــب دیگــه 
دارد. او  خــودش  اعتقــادات  کــس  هــر 

ام  نگــرش  و  زبــان  کــه  بگویــم  واقعــاً 
هوشــنگ  تاثیــر  زیــر  کامــًا  شــعر  بــه 
ایــن  بــه  و  هســت  و  بــوده  چالنگــي 
کنــم. مــي  افتخــار  هــم  پذیــري  اثــر 

چگونه به فکر چاپ کتاب اولتان افتادید؟

ــي  ــن و مابق ــاب م ــاپ کت ــي چ ــل اصل عام
ــه هــاي شــعر  ــژه نام ــاب ، وی گــروه  مــوج ن
ــا دســت نوشــته  ــود ب ــه  تماشــا  ب ــا در مجل م
هــاي آقــاي منوچهــر آتشــي مســئول صفحــه 
ادبــي  تماشــا  کــه مــا را بــر آن داشــت 
کــه اشــعارمان را بــه صــورت کتــاب در 
ــتقبال  ــه اس ــرا ک ــم چ ــردم بگذاری ــار م اختی
از شــعر  مــوج نــاب ، هــر لحظــه بیشــتر مــي 
شــد و از میــان شــاعران پیشکســوت هــم گاه 
بودنــد شــاعراني کــه بــه زبــان  مــوج نــاب ، 
ــد. ــان دادن ــه نش ــرودند و عاق ــي س ــعر م ش

کتــاب  دل چــه پیــر شــود چــه بمیــرد  دفتــر 
ــور(،  ــد کریمپ ــور )حمی ــا پ ــا آری ــعر آری ش
چنــد ماهــي قبــل از مــن چــاپ شــد و پــس 
ــام  ــا ن ــنگ ه ــنگ ها،برس ــینه س از آن  برس
هــا ي مــن چــاپ شــد البتــه بــه همــت آقــاي 
بهمــن شــاکري و دکتــر امیــد روحانــي کــه 
مــن از همیــن جــا از جنــاب دکتــر روحانــي 
از آن کتــاب  پــس  تشــکر مــي کنــم و 
هــاي  بــا کــودک و کبوتــر  و  نرگــس 
ــه  ــدام ب ــر ک ــور ه ــز علیپ ــاي هرم ــردا  آق ف
فاصلــه ي چنــد مــاه ظاهــراً چــاپ گردیدنــد 
بــه ناگهــان شــعر دوســتان  امــا شــگفتا! 
عزیــزم آقــاي ســیّد علــي صالحــي و هرمــز 
ــار  کشــانده شــد و  ــوي  گفت ــه س ــور ب علیپ
ــش  ــیروس رادمن ــاد س ــده ی ــن و زن ــا م تنه
ــم  ــاب  ماندی ــوج ن ــر  م ــور ب ــا آریاپ و آری
و بســا نســل هــاي جــوان از مــا پرســش 
تــوان  مــن در حــد  داشــتند کــه  هایــي 
ــتم  ــت گماش ــاب  هم ــوج ن ــي  م ــه معرف ب
همایــش  مــوج  چندیــن  کنــون  تــا  و 
نمــودم  انــدازي  راه  و  پیشــنهاد  نــاب  
ادامــه دارد. کــه حتــي همیــن االن هــم 

شــاعر و کتــاب هــاي مــورد عالقــه تــان در آن 
زمــان؟

بهــرام  چالنگــي،  هوشــنگ  شــاعران  از 
رویایــي،  یــداهلل  فروتــن،  اردبیلي،مجیــد 
بیــژن  ناجــي،  فیــروز  فرخــزاد،  فــروغ 
شــاعران  حجــم   کلــي  بطــور  و  الهــي 
بودنــد. ام  عاقــه  مــورد  دیگــر   و  شــعر 

عاقــه ام در زمینــه کتــاب هــم مربــوط 
بــه کتــاب همیــن شــاعران بــوده اســت، 
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و رمانــه اي امریــکاي التیــن شــعر مــدرن 
ــارل  ــه، ش ــم فرانس ــاعران سمبولیس ــا، ش اروپ
لوییــي  ورلــن،  پــل  پــاز،  رمبــو،  بودلــر، 
افســانه  مثــل  هایــي  کتــاب  و  آراگــن 
بــه  لــورکا  اشــعار  و  مقــدس  ژولیــن  ي 
ــاالمبو و... ــي، س ــژن اله ــام بی ــه و اهتم ترجم

از چگونگــي شــکل گــري  مــوج نــاب  را برایمان 
بیــان بفرماییــد؟        .

فصــل  جوانــي  و  بــود   ۵۵ ســال  روزگار، 
مــن  بازدیــد  و  دیــد  عمــر،  شــورانگیز 
ــي  ــه نوع ــد ب ــي  معتق ــنگ چالنگ ــا  هوش ب
گویــش شــعر رســیدم کــه آن را بــه دوســتان 
ســید  علیپــور،  هرمــز  آقایــان،  شــاعرم 
ــا،  ــش، آری ــیروس رادمن ــي، س ــي صالح عل
ــر  ــج نف ــا پن ــتم. م ــان گذاش ــور در می آریاپ
ــعرهاي  ــدیم ش ــي ش ــع م ــه جم ــم ک دور ه
ــي  ــتیاق م ــا اش ــر  را ب ــعر دیگ ــاب  ش دو کت
بــه ویــژه شــعرهاي  هوشــنگ  خواندیــم 
چالنگــي  و  بهــرام اردبیلــي  و ... آن روز 
گار کتــاب  بنیــاد شــعر نــو در فرانســه  را 
ــم  ــي دادی ــر م ــه همدیگ ــت ب ــه دس ــت ب دس
و آن را مطالعــه مــي کردیــم. شــعرهاي  شــارل 
بودلــر ،  لویــي آراگــن ،  رمبــو ،  ژاک پــره ،  پــل 
ورلــن ،  الیــوت ،  رنــه شــار  و ... را مــي خواندیــم. 
دیوانــه  ســاالمبو  بودیــم و  حــاج  بــه زیــر 
و  صــد  رادمنــش   متــکاي  ســیروس 
ســال تنهایــي  دم دســت  آریــا آریاپــور  
چونــان  اشــعار  لــورکا   کتــاب  و 
مــا!! ي  همــه  دســت  دســتي!  کیــف 

اعتقــاد بــه دنیــاي  فردیــت  داشــتیم و از جمع 
ــي  ــاال ن! کــه محمــد حقوق ــا ن ــت ه و جمعی

مــا[  نیــروي  ]یعنــي  اینــان  مــي گویــد: 
دافعــه ي مــا قــوي تــر از نیــروي جاذبــه 
ــول  ــن حــرف را قب ــن ای ــه م ــود!  البت ــان ب م
ــي را  ــه کس ــد چ ــد بدان ــان بای ــدارم. انس ن
دفــع مــي کنــد!؟ و چــه کســي را جــذب!؟

اگــر  مــا  نفــر  پنــج  همیــن  المثــل  فــي 
ـ  عاملیــت   ـ  تابعیــت   نبــود  جاذبیــت  
هرگــز رشــدي در کار نبــود، چرا که انســان 
اول جــذب مــي شــود و بعــد تابــع و ســپس 
عامــل، حــاال ایــن جاذبیــت مــي توانــد شــعر 
باشــد، مــي توانــد  خداونــد  باشــد و یــا 
خــداي ناکــرده مــي توانــد  شــیطان  باشــد. 
ــول  ــاعران را قب ــي از ش ــا خیل آن روزگار م
نداشــتیم. شــعرهاي  نیمــا ،  شــاملو ،  اخوان  
ــود  ــعرهاي  محم ــا ش ــم ام ــي خواندی را نم
شــجاعي ،  رضــا زاهــد  و ... بــا اشــتیاق 
مــي خواندیــم و ایــن کتــاب  چهارشــنبه 
الــدوام  علــي  کــه  بــود  خاکســتري   ي 
ــوش  ــا خ ــن ج ــي م ــت مخمل ــب ک درجی
... فکــر مــي  .. جوانــي  بــود! اي  کــرده 
کــردم از ُرنــه شــار چیــزي کــم نــدارم.

ــتیم.  ــس داش ــه نف ــاد ب ــود اعتم ــه ب ــر چ ه
ادبــي  یــک ســبک  نداشــتیم  مــا قصــد 
ــي از  ــه گویش ــا ب ــک م ــم، بل ــکیل دهی تش
شــعر رســیده بودیــم کــه ایــن گویــش مــي 
ــا  ــت. م ــذرد! و گذش ــنت بگ ــته از س توانس
ــود  ــان خ ــگارد زم ــدرن و آوان ــعر م ــه ش ب
رســیده بودیــم. تمــام نــگاه مــا بــه ایجــاز در 
ــات بکــر  ــرم و کشــف واژه و ترکیب کام ف
در شــعر رســیدیم. و پیونــد  نــاب  بــا عناصر 
ــده  ــل درک اســت. کــه زن ــز قاب طبیعــت نی
یــاد  منوچهــر آتشــي  عنــوان  شــعر نــاب  را 
بــر شــعر مــا گذاشــت. و بــراي مــا در مجلــه 
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ي  تماشــا  ویــژه نامــه هــا چــاپ زد. شــعر مــا 
شناســنامه ي خــود را داشــت.  شــعر محفلــي  
بــود، شــاید مــا در آن دوران جوانــي بــه 
دنبــال گمشــده اي مــي گشــتیم و یــا بــه 
ــون و  ــان پیرام ــود و جه ــناخت خ ــال ش دنب
شــاید بــه دنبــال  خداونــد بزرگ بودیــم. 
معلــم مــا، اســتاد مــا  منوچهــر آتشــي  دســت 
مــا را گرفــت و بــه طــرف  شــعر نــاب  
بــرد. ایــن حــس جســتجوگري مــا بــود 
ــي تثبیــت شــده در  ــه یــک ســبک ادب کــه ب
فرهنگســتان هــاي کشــور و حتــي خــارج از 
ــاعراني  ــیارند ش ــد و بس ــر گردی ــور منج کش
کــه در گوشــه و کنــار کشــور و حتــي خارج 
ــد،  ــي دانن ــاب م ــاعر ن ــود را ش ــور خ از کش
کــه از شــعر آنــان نیــز پیداســت، کــه چقــدر 
ــر  ــدار تاثی ــه مق ــا چ ــد، و م ــه ان ــر گرفت تاثی
ایــم. گذاشــته  فرهنگــي  ي  جامعــه  روي 

چگونه همدیگر را پیدا مي کردید؟

حــدود هــاي عصــر بــه تنهــا خیابــان شــهرمان 
اســکندر   مطبوعاتــي  اطــراف  دکــه  در 
بودیــم   ... و  منتظــر  تماشــا ،  فردوســي  
و پــس از آن بــه خانــه ي یکدیگــر مــي 
ــتي  ــم. و دوس ــي کردی ــعر م ــم و کار ش رفتی
ــر. ــادش بخی ــود، کــه ی ــي ب ــه هــم خیل ــا ب ه

بــه نظــر شــما آیــا شــعر نــاب بــه شــعر ایــران 
تحمیــل شــد؟

شــعر نــاب به شــعر ایــران تحمیــل نشــد، بلکه 
بــه شــعر ایــران تحســین شــد. شــعر ایــران بــا 
ــد  ــاب  آم ــه اســتقبال  شــعر ن ــاز ب آغــوش ب

ــن  ــه در ای ــي ک ــاب های ــه کت ــد ب ــي توانی م
ــد. ــه کنی ــت، مراجع ــده اس ــاپ ش ــه چ زمین

ي  بــا وجــوه اشــرتاکاتي کــه در مفاهیــم شــعر
محمــد  یــار  مثــاًل  ي  چــز چــه  داشــتید 
اســدپور را از دیگــران جــدا مــي کــرد، در واقــع 
وجــه یــا وجــوه تمایــز شــاعران نــاب چــه بــود؟

اگرچــه شــعر مــا بــه همدیگــر نزدیــک بــود 
و ایــن بــه خاطــر حشــر و نشــرها بــوده اســت 
ــا در  ــه م ــهري ک ــا و ش ــي م ــگ قوم و فرهن
آن زندگــي مــي کردیــم. خانــه شــرکتي هــا، 
بــاغ ملــي، دو اتاقــه، چهــار اتاقــه، بنگلــه و ... 
طبقــات و فاصلــه ي طبقاتــي را درک کــرده 
بودیــم و فریادمــان مثــل هــم بــود! اما به شــما 
عــرض مــي کنــم کــه مرحــوم  آتشــي  هــم 
فهمیــد شــعر مــا شناســنامه نــدارد. زبــان شــعر 
مــا بــا یــک بصیــرت مــي تــوان روي گویش 
هــر کــدام مــا  لحــن  ویــژه خــودش را دارد. 
ــج نفــر روي  اورســت   ــا پن ممکــن اســت م
ایســتاده باشــیم امــا هــر کــدام مــا بــه منظــره 
ي دلخــواه خــود نــگاه مــي کنیــم. یکــي بــه 
درخــت نــگاه مــي کنــد، دیگــري بــه دریــا و 
جویبــار و نیــز دیگــري بــه حرکت ابرهــا و ...

خــب اگــر هــر پنــج نفــر شــما در همــان مثــال 
بــه درخــت و یــا بــه حرکــت ابرهــا نــگاه مــي 
کردیــد چــه اتفاقــي مــي افتــد؟ آیــا همــه از یــك 
ــرار  ــاب ق ــایه ي ن ــه در س ــدي ک ــي دی ــر م منظ
ي اســت کــه باعــث  بگریــد و یــا وجــه دیگــر
ایــن نــوع تفــاوت هــا مــي شــود؟ چــرا کــه اگــر 
بــراي مثــال فریادتــان مثــل هــم باشــد کــه 
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ي  باعــث ایجــاد تکــرار در ایــن ســبك شــعر
مــي شــود؟

گفتــم کــه شــعر هــر کــدام مــا شناســنامه ي 
ویــژه خــودش را داشــته و دارد. آن کــوه 
ــت  ــاعري اس ــر ش ــه هن ــا ب ــي م ــرش کل نگ
ــره ي  ــه منظ ــا ب ــدام از م ــر ک ــتن ه و نگریس
ــا  ــعري م ــنامه ي ش ــان شناس ــش هم دلخواه
ــک  ــان ی ــر از می ــل اگ ــي المث ــد. ف ــي باش م
ــه شــرکتي مطــول گــذر  ــن( خان ــف )لی ردی
مــي کردیــم هــر کــدام مــان چیــزي بــه ذهــن 
مــان مــي رســید و دچــار خیــال انگیــزي 
خــاص خودمــان مــي شــدیم. یکــي ممکــن 
بــود از بــوي قورمــه ســبزي خوشــش بیایــد و 
دیگــري لــي لــي بــازي کــودکان میــان لیــن! 
گویــش شــعري مــا لحــن و لهجــه خودمــان 
ــود  ــترک ب ــه مش ــا آن چ ــت ام ــته اس را داش
ــا  ــعرمان ب ــد ش ــرم و پیون ــاز در کام، ف ایج
عناصــر طبیعت مي باشــد و ااّل کمپوزیســیون 
ــاي خــودش را داشــت. ــاوت ه ــا تف شــعر م

معانــي  کــه  بگوییــم  توانیــم  مــي  واقــع  در 
هــاي  برداشــت  امــا  بــود  یکســان  اگرچــه 
متفاوتــي صــورت مــي گرفــت کــه در زبانــي 
مشــرتك بــا لحــن هــاي مختلــف ارائــه مــي 

گردیــد؟

بله کامًا درست است.

یکــي از ســواالتي کــه همــواره ذهــن مخاطــب 
ي  چــز چــه  کنــد  مــي  مشــغول  خــود  بــه  را 
از  نــاب  مــوج  بنیانگــذاران  گردیــد،  باعــث 

ــار  ــعر گفت ــه ش ــي ک ــي صالح ــید عل ــه س جمل
را بــه وجــود آورد و یــا هرمــز علیپــور کــه بــه 
ي مــي پــردازد از ایــن  نوعــي بــه گفتــار تصویــر

نــو ع شــعر

تکــرار  بــه  شــعر  ایــن  آیــا  بگرینــد.  فاصلــه 
اســت؟ رســیده 

هرگــز بــه تکــرار نرســیده اســت. ســید علــي 
ــیده  ــاب  رس ــه ي  ن ــا خمیرمای ــار ب ــه گفت ب
ــاب  ــن ن ــه لح ــم ب ــور ه ــز علیپ ــت، هرم اس
ــان  ــن زب ــش و م ــیروس رادمن ــاري، س گفت
شــعرمان همــان گویــش  نــاب  اســت. از 
ــان  ــدارم. گم ــري ن ــم خب ــور ه ــا آریاپ آری
چــاپ  و  نویســد  مــي  کمتــر  کنــم  مــي 
نمــي کنــد، شــنیدم بــه ســلک دراویــش 
آمــرزش  و  آرامــش  بــراي  و  پیوســته 
ــت. ــده اس ــغول ش ــادات مش ــه عب ــش ب خوی

ٌ
بلــه در شــعر نــاب  نوعــي سورئالیسم هســت. 
سوررئالیســم در واقــع در مقابــل رئالیســم 
گــرا.  واقــع  یعنــي  رئالیســم  اســت. 
ــه  ــي ک ــت های ــي واقعی ــه معن ــم ب سوررئالیس
ــود  ــي ش ــن م ــزي عج ــال انگی ــي خی ــا نوع ب
ــر نوعــي واقعیــت هــا  ــان ســاده ت ــه بی ــا ب و ی
ــو و از  ــک س ــه از ی ــي عاطف ــه میهمان ــه ب ک
ــي رود.  ــل م ــي تخی ــه مهمان ــر ب ــوي دیگ س
ــه  ــا ب ــک هواپیم ــد ی ــر بگوین ــه اگ ــرا ک چ
ــي  ــت م ــا حرک ــک در فض ــک گنجش دم ی
ــال  ــون خی ــا چ ــت! ام ــي نیس ــد باورکردن کن
انگیــز اســت مــي توانــد در شــعر مــا بــه کار 
رود. و دیگــر ایــن کــه شــعر نــاب بــه نوعــي 
ــعر  ــاعر  ش ــد ش ــي باش ــز م ــي نی ــعر مذهب ش
وجــود  و  الهــي  مقــدس  ذات  بــه  نــاب  
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یکتایــي پــروردگار بــه شــدت معتقــد اســت.

البتــه برداشــت مــن از مذهبــي بــودن شــعرتان 
نوعــي عرفــان در شــعر  اســت کــه  ایــن 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــه ب ــاب وجــود دارد وگرن ن
ــران  ــاب در واقــع شــعر مــدرن ای کــه شــعر ن
محســوب مــي شــود بــا ایــن حــرف شــما در 
ــه نظــر مــي رســد چــرا کــه مذهــب  تضــاد ب
ــردد؟  ــي گ ــر م ــنت ب ــه س ــي ب ــه نوع ــز ب نی
و شــعر نــاب از ســنت عبــور مــي کنــد.

شــعر نــاب از ســنت مــي گــذرد امــا مذهــب 
ــدد  ــي پیون ــد م ــما گفتی ــه ش ــي ک ــا مفهوم ب
چــرا کــه مذهــب نوعــي عرفــان و اندیشــه ي 
ــاب  ــعر ن ــد در ش ــي توان ــه م ــت ک ــه اس نهفت
اندوختــه گــردد. فــي الواقــع شــعر نــاب مــي 
ــیم  ــارف باش ــاعر و ع ــم ش ــه بتوانی ــم ک گفتی
چــرا کــه مذهــب لبریــز از عرفــان اســت 
البتــه از روي دیگــر مذهــب هــم بگوییــم 
ــب  ــنفکران مذه ــد روش ــي گوین ــه م ــن ک ای
ــن  ــه م ــرا ک ــدارم. چ ــول ن ــن قب ــتیزند! م س
دو ســال قبــل از انقــاب در تهــران زندگــي 
واقــع  روز  عاشــورا   یــک  مــي کردیــم. 
ــروف  ــکاس مع ــک ع ــه  ی ــه خیری در  امیری
آن زمــان کــه نامــش را بــه خاطــر نــدارم 
همــراه بــا چنــد نفــر از هنرمنــدان تئاتــر و نیــز 
بعضــي شــاعر و نویســنده و فیلمنامــه نویــس 
ــا پیراهــن هــاي مشــکي در روضــه ي امــام  ب
ــه چشــم  ــد. مــن ب حســین )ع( شــرکت کردن
خــود دیــدم کــه خالصانــه بــراي ســاالر 
ــام  ــا نیمــا یوشــیج ن شــهیدان مــي گریســتند ب
آور در  یــوش  در زادگاهــش هــر ســال مــاه 
محــروم بــراي امــام حســین )ع( دســته راه مي 

انداخــت مــي گفتنــد: نیمــا یوشــیج خــودش 
شــخصاً  علــم  بلنــد مــي کــرد! او در کنــار 
شــعرش عبــادات خــودش را انجــام مــي داد.

نشــریات  از  یکــي  در  انقــاب  از  قبــل 
ــک  ــي  در ی ــه رویای ــي آن دوران  یدال ادب
ــن  ــت:  م ــي گف ــي م ــه ي مطبوعات مصاحب
پیــرو و دوســتدار امیرالمومنیــن )ع( هســتم ، 
ــاعران  ــا ش ــت. ی ــه اش هس ــوز مجل ــه هن ک
و  الهــي  بیــژن  همچــون   ... دیگــر  شــعر 
ــا  ــاز و روزه و دع ــه نم ــجاعي ب ــود ش محم
و نیایــش مشــغولند! اصــوالً روح تعبــد کــه 
همــان بزرگــي انســان اســت در زندگــي 
بــه  دیگــر ...  شــاعران  شــعر  شــخصي 
وضــوح مشــاهده مــي شــود. مرحــوم جــال 
آل احمــد پــس از زیــارت خانــه خــدا چــون 
ــر مــي گــردد کتــاب معــروف  خســي در  ب
ــه  ــان ب ــه آن زم ــد ک ــي نویس ــات  را م میق
چــاپ دوازدهــم رســید! ایــن زیبنــده ي 
ــا  ــان ب ــد این ــه بگوین ــت ک ــنفکران نیس روش
مذهــب کاري ندارنــد! ایــن دروغ اســت 
منورالفکرهــاي  از  برخــي  ناحیــه  از  کــه 
ــت،  ــودني اس ــان نابخش ــه گناهش ــراه ک گم
اینــان هرگــز زندگــي آرامــي ندارنــد، مگــر 
خداونــد نجاتشــان بدهــد! مگــر نــه ایــن 
کــه خداونــد هــزاران بــار از  مــادر  بــه 
انســان نزدیــک تــر و دلســوزتر اســت؟

شــاعران  بــه  بگوییــم  نــاب  مــوج  تاثــری  از 
کشــور؟ نقــاط  دیگــر 

زمانــي کــه  نوعــي گویــش  در میــان مــا ۵ 
نفــر بــر مطبوعــات ادبــي و ســنگین آن زمان 
بــه مســئولیت صفحه شــعر زنده یــاد منوچهر 
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آتشــي بــه وجــود آمــد. آتشــي عنــوان  مــوج 
ــر  ــاعران دیگ ــت و ش ــر آن گذاش ــاب  را ب ن
ــعر  ــاي ش پ ــگار ردِّ ــا ان ــعار م ــدن اش ــا خوان ب
ــد  ــه ش ــان گفت ــان زم ــه هم ــد! ک ــه ان را یافت
شــعر  مــوج نــاب  ماننــد گلــي اســت کــه ســر 
بــرآورد آن هــم در مسجدســلیمان. ایــن رمــز 
ــه را از دروازه  ــه مدرنیت ــود ک ــا ب ــت م موفقی
ــور داده  ــف کشــور عب هــاي شــهرهاي مختل
ــان  ــو بی ــه نح ــعرها ب ــه ش ــن گون ــم. ای بودی
باالیــي از شــعر مــدرن قــرار گرفــت. بــه 
خاطــر دارم کــه در یــک گفــت وگــوي 
در  اقتصــاد   مجلــه  دنیــاي  بــا  صمیمانــه 
مقابــل ســوالي چنینــي گفتــه بــودم شــعر نــاب 
نتیجــه قرائــت گشــت هــاي مــا بــوده اســت.

از شعر دیگر هم بگویید؟

شــعر دیگــر مجموعــه اي بــود کــه در گیرنده 
ــي،  ــنگ چارلنگ ــل هوش ــاعراني مث ــار ش آث
ــروز ناجــي،  ــي، فی ــرام اردبیل ــژن الهــي، به بی
محمــود شــجاعي و رضــا زاهــد بــود. آن هــا 
دو دفتــر منتشــر کــرده بودنــد بــا عنــوان  شــعر 
ــم  ــا آن شــعرها را مــي خواندی دیگــر  کــه م
ــي گذاشــت.  ــر م ــا تاثی ــان م و در ذهــن و زب
ــي  ــا م ــي ایف ــش مهم ــاب نق ــعر ن ــرم در ش ف
ــده  ــا ای ــراي م ــر ب ــف کام تصوی ــد، کش کن
ــت  ــه حرک ــع متوج ــا در آن موق ــود. م آل ب
قشــنگ خــود نشــده بودیــم کــه هــر روز 
ایــن  زدیــم  مــي  ورق  را  مطبوعــات  کــه 
گویــش شــعر  مــوج نــاب  بــود کــه در 
و  جوشــید  مــي  انقــاب  اول  هــاي  مــاه 
حرکــت مــي کــرد و بــه پویایــي مــي رســید.

ســوي  بــه  شــاعران  گرایــش  بــه  توجــه  بــا 
ن چــه  مدرنیتــه و قالــب هــاي پســت مــدر

داریــد؟ ي  نظــر

ســنگین  مســئولیتي  درســوالتان،  شــما 
مــن  نمودیــد.  محــول  مــن  بــه  را 
، فــروغ  نیمــا،  روح  کنــم  مــي  فکــر 
قرنــي  اســت!  عــذاب  در  و...  ســپهري 
ــا  ــد ت ــي رون ــاعران م ــت و ش ــر گذش دیگ
ــد.  ــت یابن ــازه اي دس ــاي ت ــت ه ــه خاقیّ ب
اي  بــراي خــودش شناســنامه  شــعر هــم 
ــر  ــدر پیرت ــر ق ــه ه ــاوت ک ــن تف ــا ای دارد ب
ــد،  ــي نمایان ــر م ــتني ت ــت داش ــود دوس ش
در شــعر مــرگ وجــود نــدارد امــا بایگانــي 
ــا  ــعري و ی ــر ش ــا اگ ــود دارد ام ــدن وج ش
ــد  ــره بنمایان ــک دوره اي چه ــبکي در ی س
اگــر چشــم انــداز نداشــته باشــد بــه بایگانــي 
تاریــخ ســپرده مــي شــود تــا شــاعران آینــده 
طرحــي نــو فــرا روي بشــر بگشــایند. تــا 
باشــد،  چــه  جدیــد  قــرن  دســتاوردهاي 
کفــاف  کــه  خواهــد  مــي  نــوح  عمــر 
هــر دهــه  نیســت! در  را  اکنونیــان  عمــر 
اي اندیشــه ي تــازه اي در شــعر پدیــدار 
ــردازد. ــي پ ــود م ــن خ ــه تبیی ــود و ب ــي ش م

در  را   ۵۰ تــا   4۰ دهــه  شــاعران  شــما 
و  نــوع  ژانرهــا   یــک  بگیریــد  نظــر 
گشــاید  مــي  درب  هایــي  مشــخصه 
انــد  رســیده  راه  از  کــه  شــاعراني  تــا 
شــوند. وارد  انــد  کــرده  البــاب  دق  و 

فــي المثــل: دهــه4۰ شــعر  نصــرت رحماني  
به شــعر عشــق التي قهــوه خانه اي مشــخص 
مــي شــود. شــعر  فــروغ فرخــزاد  بــه زایــش 
ــهرا  ــعر  س ــد. ش ــي رس ــترگ م ــر و س دیگ

ویـژه  نـــــــامه
یار محمد اسدپور

موج ناب



168دوماهنامه ادبی . شماره چهارم  

ســپهري  بــه نوعــي نقاشــي بــا ترســیم حــّس 
بشــري مــي رســد، ولــي شــعر عرفــان و منتزع 
از شــعر شــاعران روزگار خــودش اســت. 
بــه گونــه اي کــه گویــي شــاعر در ســکوت 
شــب نشســته اســت و صــداي ســریدن یــک 
مــي  ســنگ  تختــه  از روي  را  مارمولــک 
مــي دهــد. مــردم گــزارش  بــه  و  شــنود 

نشــیب  و  فــراز  نیــز  دیگــر  هــاي  دهــه 
بــه  وقتــي  دارد  را  خــودش  شناســنامه  و 
شــعر  حجــم  مــي رســیم، ایهــام در شــعرها 
بیشــتر بــه چشــم مــي خــورد و نوعــي بریــدن 
ــه  ــه گون ــا ب ــود و ی ــل خ ــه قب ــاعران از ده ش
اي ســنت شــکني هــا چشــمگیرتر اســت. 
ــي  ــا م ــعر پوی ــه  ش ــعر زمان ــق  ش ــن طری بدی
شــود و مــي پیمایــد ایــن بیابــان وســیع را 
ــرد.  ــازل گ ــر ن ــازه ت ــاي ت ــف ه ــه کش ــا ب ت
شــعر حجــم شــعر مــدرن زمانــه خــودش 
ــاي  ــه ه ــي آرای ــاوه برتازگ ــي ع ــت یعن اس
ــي  ــعر م ــري از ش ــازه ت ــه درک ت ــعري، ب ش
ــل  ــاعران قب ــعر ش ــي ش ــوي کهنگ ــد و ب رس
ــن  ــه ای ــد. البت ــي کن ــس م ــودش را ح از خ
ــت و  ــودن اس ــه ب ــاي کهن ــه معن ــي ن کهنگ
یــا بدعــت گــذاري شــاعران تــازه نفــس 
ــم،  ــي گوی ــعر را م ــل ش ــه تکام ــت، بلک اس
از لحــاظ  از لحــاظ تکنیــک و چــه  چــه 
مضمــون هــاي تــازه و ســرانجام کشــف 
واژگان و ترکیبــات نــو شــعر معاصــر اســت.

یعنــي شــما بــه ایــن گونــه هــا، یعنــي پســت 
ــا  مدرنیســم و مدرنیتــه بــه رشط آشــنایي ب

مکاتــب معتقدیــد؟

اعتقــاد مــن بــه وجــود ایــن گونــه هــا و 

یــا عــدم آن؛ تاثیــري در بــود و نبــود آن 
نــدارد، هــر روز در جهــان هــزاران ادعــا 
مــي شــود طبیعتــاً هــزاران موافــق و مخالــف 
ــرا  ــر م ــر نظ ــا اگ ــد، ام ــي آی ــود م ــه وج ب
مــي خواهیــد بایــد بگویــم شــعر مــدرن، 
پســت مدرنیســم و .. در جهــان بــه شــرط 
اســت. بــوده  موفــق  مکاتــب  فراگیــري 

ــه واســطه کــم کاري  ــردم ب ــا م در کشــور م
منتقدیــن، درک روشــن و شــفافي از ایــن 
یعنــي اصــوالً  ندارنــد!  گونــه مولفــه هــا 
ــاتید  ــه اس ــرا ک ــند چ ــته باش ــم داش ــد ه نبای
ــا در خصــوص پســت  ــي م ــن ادب ــا، منتقدی م
مدرنیســم در شــعر، اســتخوان الي زخــم 
گــذارده انــد! مــن تقصیــر را بــه گــردن 
ــه  ــي ک ــه جوان ــدازم! وگرن ــي ان ــن م منتقدی
ــه از  ــت چگون ــناخته اس ــظ را نش ــوز حاف هن
مدرنیتــه دم مــي زنــد! و فاجعــه بــار ایــن 
باشــد. نداشــته  هــم  روشــني  درک  کــه 

ــه  ــد ک ــي کنن ــا م ــا ادع ــم ه ــت مدرنیس پس
ــد  ــوش دهن ــیقي گ ــودي موس ــک مل ــر ی اگ
ــیقي  ــن موس ــد ای ــي گوین ــت م ــي راح خیل
ــاب صــداي مرغــي اســت  نیســت فقــط بازت
کــه انجیــر خــورده! یــا بــادي اســت کــه 
وزیــده  فروشــي  شــیپور  فروشــگاه  بــه 
ــي  ــا نوعــي درک نامرئ اســت! و ســرانجام م
هــر  یعنــي  داریــم!  آن  از  گونــه  شــبه  و 
بیننــد! نمــي  پدیــده  آن  خــود  را  پدیــده 

ماننــد: افاطــون و همان مســئله معــروف غار! 
شــما در غــار نشســته اید و بــر دیــوار آن فقط 
ســایه هایــي را مــي بینید اما به بــاال که بنگرید 
بــه عالــم واقعــي صعــود خواهیــد کــرد.
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به نظر شما الفباي مدرنیته چیست؟

مدرنیتــه  هنــر  اندیشــه  رنســانس  دوره  در 
بایــد  مدرنیتــه  شــاعر  گردیــد.  مطــرح 
نیچــه، مکتــب  افــکار  فلســفه هــگل،  بــا 
آشــنایي  سمبولیســم  و  اگزیستانسیالیســم 
کامــل داشــته باشــد آن گاه مدعــي هنــر 
از  برخــي  کار  در  مــا  باشــد.  مدرنیتــه 
ــه  ــه اقتضــاي شعرشــان ن ــان ب ــان خودم جوان
ــه ســنت  ــم و ن ــي کنی ــه را مشــاهده م مدرنیت
شــکني را، بلکــه ایــن فکــر جدیــد بــه دلیــل 
ــه اشــتباه انداختــه  ــان مــا را ب جذابیتــش جوان
از  بخواهــم  را  مبحــث  ایــن  اگــر  اســت. 
منظــر دیگــري بیــان کنــم بایــد بــه نفــي 
الفبــاي مدرنیتــه یعنــي بــه نفــي فلســفه هــگل، 
افــکار نیچــه، مکتــب اگزیستانسیالیســم و 
سمبولیســم هــا بپــردازم و ایــن مبحــث مجــال 
ــردن  ــاه ب ــزه پن ــن انگی ــدارد، مهمتری آن را ن
بشــري  ســردرگمي  مدرنیســم  پســت  بــه 
ــه در  ــارتر ک ــل س ــکار ژن پ ــد: اف ــت مانن اس
ــوح  ــه وض ــا  ب ــینان آلتون ــه نش ــاب  گوش کت
دیــده مــي شــود عــده اي نشســته انــد گویــي 
منتظرنــد تــا رهایــي یابنــد، ایــن همــان افــکار 
اگزیستانسیالیســم هاســت کــه امــروزه در 
غالــب پســت مــدرن چهــره مــي نمایــد.

به نظرشما شاعرچه رسالتي دارد؟

رســالت الهي.بقــول شــارل بودلرشــاعرملي 
فرانســه: شاعران و پیامبران در کنارهمدیگراند 

چرا که به هردوالهام مي شود.                        

آینده شعرنو راچگونه مي بینید؟
بسیار طوفاني.

بــه اختیــار خودتــان اگــر بــه مطلبــي دوســت 
داریــد برپدازیــد، بفرمائیــد؟

ســخن مــن بــا تعــداد اندکــي از جوانــان 
اســت کــه شــعر مــي نویســند ضمــن اینکــه 
ــر  ــورانگیز عم ــل ش ــي فص ــرم جوان ــي پذی م
ــود  ــا ب و فصــل انتخــاب هاســت، چقــدر زیب
اگــر از تجربیــات پیــران را بپذیرنــد، کــه 
گاه آن چنــان انســان را خســته مــي کننــد 
کــه آدم بــودن خــودش خجالــت مــي کشــد!
چــه کســي بــود کــه گفــت: اگــر تجربیــات 
خودتــان  نبندیــد  بــکار  را  دیگــران 
ــد! ــرار کنی ــخ را تک ــاره تاری ــد دوب مجبوری

۹ مرداد ۱۳۹4
جنوبگان
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روزگار
 بی ادب
 است!

|  یاداداشیت از 
یارمحمد اسدپور

مــی گوینــد ، یکــی از مــردم 
ای  خانــه  بــه  ای  قریــه  در 
ــه  ــداد از صاحبخان ــد . بام آم
ــا شــما حمــام  پرســید کــه آی
ــه  ــزد زن رفت ــرد ن ــد ؟ م داری
و گفــت کــه مهمــان از مــا 
تــو  آیــا   . خواهــد  حمــام 
؟  باشــد  دانــی حمــام چــه 
زن نیــز در فکــر فــرو رفتــه 
و  ندانســت  کلمــه  معنــی 
بگــوی  مهمــان  بــه  گفــت 
ــروز  ــی ام ــتیم ول ــام داش حم
صبــح بچــه هــا خوردنــد ! 
کــه  ماســت  حکایــت  حــاال 
آنروزگار در ســن ۱۹ ســالگی 
چنــد ویــژه نامــه شــعر از مــن 
در مجلــه تماشــا چــاپ شــده 

بــود کــه نمــی دانــم ایــن 
آقــای منتقــد معتقــد اســت 
را  شــعرم  مــن  کــه  اســت 
ــی زدم  ــی بایســت چــاپ م م
ــر  ــاال کاه بس ــر ؟! ح ــا خی ی
گذاشــته"ی خــود را قاضــی 
کــن کــه مــن دهاتــی مــی 
اندیشــم و دهاتــی عمــل مــی 
ــا خــود تــو کــه بــی  کنــم و ب
ــه ای  ــاخی رفت ــه س ــق ب منط
. برمــی گــردم بــه داســتان 
ــن  ــه ای ــارم ب ــه ناچ ــام ک حم
ــا  ــه ) حتم ــده ک ــت نادی دوس
هــم دیــده شــده اســت ( و 
نــام مســتعار را یــدک مــی 
ــردد !  ــناخته نگ ــه ش ــد ک کش
یعنــی محمدرضا اســماعیلی و 
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یــا محمــد و یــا رضــا و آرش 
... والــخ مــی گویــم کــه شــعر 
داشــتیم امــا بچــه هــا خوردند 
ــرا  ــای م ــته ه ــا نوش ــه تنه !! ن
ــد  ــده ان ــه جوی ــد بلک خوردن
! و امــا پــس از ســی ســال 
ایــن   ، شــعر  وادی  در  کار 
ــرای  ــه ب ــت ک ــن اس ــق م ح
هــر ده ای باشــد هــم حــرف 
ــم و  ــته باش ــن داش ــرای گفت ب
هــم تعیــن تکلیــف کنــم ، 
ــت  ــت ، زحم ــق منس ــن ح ای
تلــف  عمــر   ، ام  کشــیده 
نظــر  تــا صاحــب   ، کــردم 
اگــر کســی  ، حــاال  شــدم 
بهتــر  ببینــد  تواونــد  نمــی 
ببنــد  را  اســت چشــمهایش 
ــا شستشــو دهــد . بدیهــی  و ی
اســت آنچــه را مــن آموختــه 
ام بــه دیگــران بیامــوزم ! شــما 
دیگــر ایــن حــق را از مــن 
انــدازه  بــه  ! شــما  نگیریــد 
کافــی غریبــه نــواز هســتید 
داریــد  خودتــان  آنچــه  و 
از بیگانــه تمنــا مــی کنیــد 
حرمــت  کــه  همانهایــی   !!
گــذار نیســتند و همداســتان 
ــن و  ــم س ــای ک ــه ه ــن بچ ای
ــوند  ــی ش ــن م ــهر م ــال ش س
متوجــه ضعــف  تــا کســی 
کارشــان نشــود ! ایــن کمبــود 
زاده هــا کــه در بــن بســت 

گیــر کــرده انــد و مــی آینــد 
روی بچــه هــای بــی تجربۀ ما 
کار مــی کننــد تــا شــاید برای 
خویــش وجهــه ای کســب 
ــن  ــه م ــا ک ــد ! همانروزه کنن
ــی  ــاپ م ــا چ ــعرم درتماش ش
شــد روزنامــه هــای دیگــر 
ــرا  ــعرهای م ــه ش ــود ک ــم ب ه
آن  از  کردنــد  مــی  چــاپ 
جملــه فردوســی ، رودکــی 
آن  بــا  آنهــم   ... و  بنیــاد   ،
ســن کــم حتــی نوشــته هــای 
مــی  بــرداری  کپــی  مــرا 
ــر  ــد !! اگ ــا بیاموزن ــد ت کردن
دهــه  در  آتشــی  منوچهــر 
پنجــاه از روی حســن نیــت 
خویــش ، مــا را مــی پائیــد بــه 
ــه کار  ــود کــه ب خاطــر ایــن ب
ــت  ــی گذاش ــعرمان ارج م ش
و ایــن بــرای مــا موهبــت بــود 
. ایــن نوشــته محمــد رضائــی 
اســماعیلی )  م.آرش ( چــه 
ــن  ــا م ــد ؟ آی ــی ده ــی م معن
مــی بایســت شــعرم را چــاپ 
ــی  ــد جال ــردم ؟ امی ــی ک نم
، هوشــنگ چالنگــی و رضــا 
ــای  ــود ج ــل خ ــاری اص بختی
مــی  کــه  دارنــد  محکمــی 

گوینــد : 
گــر فروتــر نشســت خاقانــی 
بــی  روزگار  کــه  ؟  کنــد  چــه   /

 ! اســت  ادب 

ایــن منتقــد کــه شمشــیر از 
ــام  ــوان ن ــر عن ــته و زی رو بس
کــرده  جســارت  مســتعار 
طــاووس  منــم  ابــن  کــه 
کــه  بدانــد   ! شــده  علییــن 
ــعرمان  ــم ش ــا ه ــان روزه هم
بــود و  مــدرن  آوانــگارد و 
ــعارمان گاه  ــس اش ــش نوی پی
ــمال  ــا ش ــت ت ــه دس ــت ب دس
هــم مــی رفــت و ایــن عزیزان 
از کار مــا فیــض مــی بردنــد آ 
ــان  ــای خودم ــه ه ــت بچ نوق
ــاف خویــش را  گویــی بنــد ن
ــیطان  ــاف و --- ش ــه اخت ب
انداختــه انــد !! همــان روزهــا 
افــرادی بونــد کــه تــا ســر 
گــردن بــه دریــای شــعری 
ــا بحــد  ــد ت ــرو مــی رفتن ــا ف م
ــد !  تشــنگی شــان آب بردارن
کلمــات در شــعر مــا دارای 
بــار عاطفــی بــود. واژه هــا 
ــی  ــا حرف ــت ه ــی عام و حت
. داشــتند  گفتــن  بــرای 
اســدپور  یارمحمــد  اگــر 
مــی  اظهارنظــر  هــا  دهــه 
تــوی  اوســت  حــق  کنــد 
 ، مــا  حکــم  وســط  ایــن 
محمــد حقوقــی ، منوچهــر 
آتشــی ، شــمس لنگــرودی 
ســلیمانی  فرامــرز  دکتــر  و 
از  آثارشــان  اســت کــه در 

ویـژه  نـــــــامه
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ــاد  ــی ی ــه نکوی ــن ب ــا و از م م
مــی کننــد . چــرا کــه ویژگی 
ــا ،  ــل ه ــزی و تمثی ــرح ری ط
ســمبل هــای مــا را کار ذهــن 
ــان  ــد ! و بی ــی دیدن ــذ م و ناف
از یکســو و نوعــی بیــان از 
ســوی دیگــر بــود کــه بــه 
طــراوت  مــا  شــعری  کار 
مــی بخشــید . بطــوری کــه 
اســتعاره هــم ممیزاتی داشــت 
ــان  کــه گاه تصویــر یــک بیاب
لــم یــزرع را لبریــز از ســبزی 
ــی دیــد ،  و گل و درخــی م
بــا رویکــرد ســخت و بجــا 
کــه واهمــه ی ابتــذال شــعری 
ــه  ــرد ک ــی ک ــا دور م را از م
هــای  سمبولیســم  حتــی 
ــی فکــر  ــن ب فرانســه هــم چنی
و خیــال نبــوده و گســتاخی 
مــا را نداشــتند ! مــن نمــی 
گســتاخی  ایــن  گویــم 
برایمــان شــانس داشــت بلکــه 
آنچــه در پرتــو خــود داشــت 
کشــف  بــه  یافتــن  دســت 
بــود کشــف شــعری ماننــد

راهی 
به دل نمی جوید

 آنکه دهانش 
یبا نیست !  ز

 یار محمد اسدپور 

آن روزهــا به واســطه حشــر و 
نشــر مــا بــا بچــه هــای گــروه 
آزاد  نشــر  اکثــراً  کــه   ۵۲
تهــران رفــت و آمــد داشــتند 
کتــاب  کــه  شــدم  بــرآن 
شــعرم را کــه دربرگیرنــده 
دبیرســتان  دوران  اشــعار  ی 
بــود چــاپ کنــم . ایــن گــروه 
ــه  ــان هم ــای شعرش ــاب ه کت
ــوازی روی  ــط م ــد خ ــا چن ب
جلــد ) همــه( از ســایر کتــاب 
هــا جــدا مــی شــد ، گــروه مــا 
در آن زمــان عبارتنــد بــود 
بیــژن   ، اردبیلــی  بهــرام  از 
ــروز ناجــی ، رضــا  الهــی ، فی
ــژاد  ــمی ن ــم هاش ــد ، قاس زاه
ــی و  ــا چایچ ــی ، رض ، چگن
ــا  ــه بعده ــی ک ــای قربان ... آق
بــه سلســله دراویــش پیوســت 
و بــه جهــان گــردی و دم زدن 
بــرای علــی )ع( پرداخــت . 
ــروه  ــن گ ــه ای ــن ک ــر ای دیگ
چهارســوی  از  را  نمــاز 
. خوانــد  مــی  پیشــانی 

آقــای  ایــن  بــه  حــاال 
بــی  بگوئیــد  منتقــد 
اســت  بــس  انصافــی 
دروازه  و  در  کــه  آنکــس 
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سپیده دم است
 و پلک در ادای مرثیه می بندم
 هنگام / که دعا از بازو می افتد/مرگ می زند
یک ریز
طالع نحسی  را 

یارمحمد اسدپور
این گلو تاریک تر از صدای دنیاست

| فروت�ن و یپ گیر
مســچد ســلیمان، تنهــا بــا فــوران تاریــخ ســاز چــاه 
سرنوشــت ســازش و بــه تبــع آن،   تــاج بــه ســر در 

جهــان گشــتن اش شــهره نیســت.                       
بــرگ برنــده ی دیگــر مسجدســلیمان، اســتعدادهای 
ــرکت  ــن ش ــعرناب در ای ــتند؛ ش ــری آن هس ــی و هن ادب
شــهر صنعتــی پاگرفــت و پــای خــود را در پهنــه ی 
ــا  شــعر پســانیمایی کشــور محکــم کــرد... شــعری کــه ب
فراخــوان  زنــده یــاد منوچهر آتشــی و در صفحــات هنرو 
ادبیــات مجلــه تماشــا کارش را آغازکــرد. حلقــه آغازین 
ــت و  ــکل گرف ــلیمان ش ــازه در مسجدس ــان ت ــن جری ای
یارمحمــد اســدپور یکــی از پایــه گــذاران ایــن ژانــر 
ــرودار  ــه و گی ــاب، در بحبوح ــعرموج ن ــود؛ ش ــعری ب ش
توجــه و پایبنــدی بــه محتــوا و تعهــد در هنــر یــا نیالــودن 
مقولــه ی هنــر بــا مســایل و مشــکات اجتماعی و سیاســی 
ــه  پاگرفــت؛ خــرق عــادت ،   جــور دیگــر  نگریســتن ب
شــعر، توجــه بــه فــرم درخدمــت محتــوا، برداشــتن آب از 
شــاخه ای دیگــر از جریــان شــعر نیمایــی، متوســل شــدن 
بــه نمــاد و ایمــاژ بــرای فریــب دادن و دورزدن ســاواک، 
از جملــه هــدف هــا و ویژگــی هــای شــعر مــوج نــاب و 
ســروده هــای یارمحمــد اســدپور اســت کــه او هنوزاهنوز 
اســت. کــرده  ســفت  پــا  شــعری  باورهــای  برایــن 
پایدار باشد و سراینده

قباد آذرآیین، نویسنده
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با سام گرم نامه و دفتر و کتاب شما را دریافت کردم . کتاب را قبًا خوانده بودم . دوباره هم 
خواندم ولذت بردم. نه تنها شما را فراموش نکرده ام، بلکه اغلب جویای حال و کار شما هم 

بوده ام . و تا حدودی از مناسبات شما خوزستانی ها با هم مطلعم.
بــه  ناچــاری  از  اینکــه  خاطــر  بــه  را  کســی  کــه  اســت  کودکانــه  مــن   نظــر  از     

شــغلی - در هــر جــا- روی آورده ســرزنش کننــد.             
تنــوع و تحــرک  افــق یابــی زبانــی و فکــری را رهــا کــرده ایــد . فــی المثــل شــعرهای جدیــد تــو 
، نــه تنهــا تفاوتــی بــا شــعرهای کتــاب نداشــت، بلکــه ضعیــف تــر بــود . چــرا شــما در ایــن فاصله 
طوالنــی- از خــود بپرســید - بــرای بــارور کردن  ذهن و  زبانتــان چه کار تازه ای انجــام داده اید؟   

ــی مــن توقــع گســترش دیدارهــای  ــد ول ــا بودن شــعرهای جدیــد شــما برخــی شــان ، واقعــاً زیب
شــما را داشــتم و دارم.  شــعر محصــول لحظــه هــای تلــخ مــرگ و فاجعــه نیســت؛ یعنــی مــرگ 
و فاجعــه ایــن همــه کــم دامنــه و کال نیســتند ...  آنهــا در کل حیــات پراکنــد و جارینــد . مثــل 
آب تاریکــی کــه میــان علــف هــا و بیشــه هــا مــی خــزد و باعــث و بانــی تلخــی حیــات و نهایتــاً 
ــد . از احــواالت شــخص  زیبایــی جهــان مــی شــوند . پــس بیــش از اینهــا مــی توانیــد کار کنی
تــان مــی پرســم . چــرا نمــی توانیــد در تنهایــی و خلــوت خــود و بــا گشــاده نظــری کار کنیــد. 

دوســتان  اغلــب  کنیــد  نمــی  فکــر   . شــوید  حمایــت  دوســتان  طــرف  از  بایــد   
نیازمنــد حمایتنــد؟                                                             ، خــود  شــما 

بنابرایــن بــرادرم تــو راهــت را بکوب و شــعرت را بگو.  تو اســتعداد درخشــانی داری کــه نباید بگذاری 
هدر برود .حدت ذهنی بیشــتری هم از دیگران داری. از دفترت یادداشــت می نویســم و برمی گردانم .

 
قربانت منوچهر آتیش  

| نامه  منوچهر آتیش 
به یارمحمد اسدپور
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دنیــا هرگــز دســتمان را نگرفــت تــا هــر چــه دلــش خواســت پایمــان بنویســد . بــی خبــر از آن 
کــه مــا را نــه  دســت تســلیم بــود و نــه پــای افتــادن اســت . مــا شــاعر زاده شــدیم تــا ســر بــه دار 
زندگــی کنیــم ! همیــن اســت کــه بــرای آزادی انســان ، ســر از پــای نشــناخته ، دســت بــه جانــب 
دانایــی و خــرد دراز مــی کنیــم . مــا دســت واژه هــای شــریف را مــی گیریــم تــا نگذاریــم آن 
حقیقــت نجــات دهنــده تنهــا بمانــد . البــت زیبــا همیــن اســت کــه مــا زندگــی اش مــی نامیــم . 
مــا بدیــن راه اســت کــه سرخوشــیم از امیــد و آزادی . زیــرا گریــز از مســئولیت هــای 
ــا تــرور  ــام خلــوت گزینــی توجیــه نکــرده ایــم . عقیــم مانــدن در خاقیــت را ب ــه ن انســانی را ب
ــاط  ــام احتی ــات را در مق ــی و توهم ــراس و بزدل ــم . ه ــداده ای ــش ن ــران پوش ــخصیت دیگ ش
ــردم  ــا م ــردم ب ــام م ــدرت تم ــا ق ــت و ب ــه غای ــم . ب ــرده ای ــا نک ــدی معن ــی و مرادمن و زیرک
ــت  ــه آزادی اس ــق ب ــعور و عش ــفقت ش ــن ش ــردم ! ای ــا م ــردم و ب ــردم ، از م ــم . در م ــده ای مان
ــیر  ــد ، اس ــارت نکن ــن را زی ــو روش ــوم ، اکون ــده موه ــرف آین ــه تص ــه بهان ــه ب ــاعری ک . ش
ــد داشــت .  ــا نخواه ــی جــز گــم شــدن در وهــن واژه ه ــد شــد و فرجام ســواد اهریمــن خواه

قربانت سیدعیل صالحی

| بخیش از نامه   
سیدعیل صالحی به 
یارمحمد اسدپور
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نمی نگایه به چند شعر یارمحمد اسدپور 

یارمحمــد اســدپور ، نامــی شــناخته شــده بــر قلــه هــای شــعر 
ســیدعلی   ، چالنگــی  هوشــنگ  همــراه  بــه  او   . اســت  نــاب 
صالحــی ، هرمــز علــی پــور ، زنــده یــاد ســیروس رادمنــش و 
ــتاقان  ــرای مش ــه را ب ــن قل ــه ای ــیدن ب ــای رس ــور راه ه ــا آریاپ آری
ــی از  ــده ی ادب ــت ش ــی تثبی ــد و جریان ــوار کردن ــاب هم ــعر ن ش
ــا و  ــاش ه ــورد ، ت ــن م ــه در ای ــتند ک ــادگار گذاش ــه ی ــود ب خ
حمایــت هــای زنــده یــاد منوچهــر آتشــی بــی تاثیــر نبــوده اســت .

ــه تنهــا شــاعر فرهیختــه ای اســت کــه منتقــد خوبــی  یارمحمــد ، ن
نیــز هســت . وجــودش در شهرســتان مسجدســلیمان غنیمتــی 
اســت بــرای شــاعران و عاقــه منــدان بــه شــعر و شــاعری .

او بــا مجموعــه شــعر  بــر ســینه ســنگ هــا و بــر ســنگ هــا 
نــام هــا  - کــه ۳۰ ســال از چــاپ و انتشــار آن مــی گذرد بــه 
همــراه دوســتان شــاعر خــود ، یــک مــوج جدیــد را ) نــاب 
( پایــه ریــزی کــرد و از آن زمــان تــا کنــون ، مجموعــه ی 
بیــش  و  کــم  آثــارش  ولــی   . اســت  نکــرده  دیگری  منتشــر 
. اســت  بــوده  کشــور  و  اســتان  مطبوعــات  بخــش  زینــت 

اســد پــور را بی شــک می توان فردوســی شــاعران نامیــد . او همانند 
فردوســی کــه اندیشــه و روح فرزنــدان جانش را )رســتم ، ســهراب 
، اســفندیار و ...( جهانــی کــرده و در معرض دیــد جهانیان قرار داده 
اســت ، اوضــاع زمانــه را نــه تنهــا در کشــور کــه در کل جهــان  آن 
جــا کــه ملــت هــا مــورد ظلــم و ســتم اســتعمارگران و تجاوزگــران 
ــد : ــی ده ــرار م ــکافی ق ــی و موش ــورد بررس ــی گیرند م ــرار م ق

  تولدت مبارک
 کودک یک روزه ی لبنان
چشم گشوده به خون ! 

خاک کدام قاره را 
ق رس ریزم بر فر

 که انسان متمدن 
حیوانی وحشی است

 که چنگال به گلوی کودکان می فرشد !
و ستون ستون آدمی را به آتزشنه ها می سوزاند !  

حبیب اهلل  بهرامی، شاعر 

ویـژه  نـــــــامه
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یارمحمد ، شاعر کنکاش گر و تاریخ سرایی است و همراه با ملت خویش سوار بر اسب اصیل 
هویت مان می  شود و تاریخ فداکاری ها و ایثارگری ها را با سروده های خود رقم می زند :

  به دوستان ما بگو 
ما ملتی هستیم

 اگر از اسب بیفتیم
 از اصل خویش نخواهیم فتاد

و نه هرگز 
 از جاودانه ی رسزمنی خون رنگ مان 

.... 
 به جهانیان بگو

 ما ملتی هستیم که هیچ گاه از اسب ها ی مان 
 نخواهیم افتاد 

 آن چنان که هنوز 
 از اصل خویش نیفتاده ایم . /

تــا  و  کشــد  مــی  شــعله  وجــودش  از  کــه  دردی   . اســت  درد  ی  دبیرخانــه   ، اســدپور 
مــردم  صبــور  ســنگ  و  ناگفتــه  هــای  حکایــت  راوی  او   . رود  مــی  الیتناهــی  آســمان 
: دارد  دردهایــش  گفتــن  بــه  نیــاز  دیگــران  از  تــر  بیــش  کــه خــود  در حالــی   . اســت 

... آه هوش غمگینم 
یخ می رود   به حراج تار

 آن جا که هنوزم / هم خواب فراموشی ام 
 و می دانم باید همیشه 

 دستمالی در جیب برای گریسنت 
ی برای ناله هام باشد ...  و دفرت

اســدپور ، درد ها و ســوختگی های ســینه ی گســترده اش را  که از جای جای اجتماع سرچشــمه 
گرفتــه اســت - همیشــه بــا خــود همــراه دارد و حتــا نمــی خواهــد آن هــا را بــه گــور بســپارد :

ی بر سنگ هامان    روز
دیگر هیچ لبی تسلیت نخواهد گفت !

 یا شاید سنگ نام هامان 
 میان لبان کودکی باشد

 که هنوزش زاده نشده است ! 
ی بیاید  یا شاید روز

فرزانه ای 
 بر سنگ نبشته هامان بگذرد 

ویـژه  نـــــــامه
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 و زیر لب
آرام آرام گوید :ای هیچ بر هیچ !

 ای دبریخانه ی درد
آه گنگ !

وقتــی بــا ایــن شــاعر اصیــل شــعر نــاب ، حرکــت مــی کنــی و نــگاه 
اش را مــی بینــی کــه دل  ســپید کاغــذ را جــان مــی دهــد ، در مــی 
ــا خــود  ــزاران چشــم را ب ــا دو چشــم ، کــه ه ــه تنه ــی کــه او ن یاب
ــا  ــی زیب ــه های ــش مــی نویســد و صحن ــگاه جان ــا ن همــراه دارد و ب
خلــق مــی کنــد . صحنــه هایــی که مــا را بــه تفکــر و تحســین وا می 
دارد . صحنــه هایــی گســترده و اندیشــمندانه بــا کــم تریــن واژه ها :

 صبح
 آن سوی پنجره دمید

 با تیغی از آفتاب 
و فرمانی از بخشنامه

 این سوی پنجره 
 کسی بند پوتنی را می بندد .  

اســدپور ، شــاعر دوســتی هــا ، صداقــت هــا و یــک رنگــی هاســت 
ــی  ــاد م ــی ی ــه نیک ــیروس رادمنش  ب ــده یاد  س ــه از زن . او همیش
کــرد و مــی کنــد . در شــعری بــا عنوان  هفتــکل، از مردمانــی 
ــد.  ــی ان ســختکوش مــی گویــد کــه صاحــب اندیشــه هــای جهان

 به هفتکل که قدم می زنی
 ای بسا آتش ها 

 که به معرها زبانه اند! 
 بر رس هر خانه و راهی که می روی

 شعله هایی کشیده به قامت ، رشاره اند 
به خانه )سروس ( که می رسی
ی( اند   ترانه ها همه )نوستالوژ

به حالج ، که به بسرتش ، شبانه اند ... 
 ٦/٢/1۳88 /
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  برای لحظات ناب
| عیل خاکزاد

گرچــه در مســتقل پنداشــتن مــوج نــاب امــا و اگرهــا بــی شــمار اســت؛خاصه امــا مــی 
ــور و صالحــی  ــی پ ــه ای از شــاعران کــه اســدپور،آریاپور،رادمنش،هرمز عل ــوان گفــت حلق ت
ــرودند  ــعاری را س ــی اش ــر آتش ــر منوچه ــر نظ ــد زی ــی دادن ــکیل م ــزی آن را تش ــته ی مرک هس
ــان در  ــا زب ــاری ب ــن رفت ــه چنی ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب ــام گرفت،ن ــاب ن ــوج ن ــت او م ــه هم ــه ب ک
ــر  ــه از س ــد ک ــا واژگان بودن ــلوکی ب ــده ی س ــراد نماین ــد،نه،این اف ــران نباش ــاط ای ــر نق دیگ
ــی  ــط مش ــه خ ــت ن ــه ای داش ــه بیانی ــاب ن ــوج ن ــام گرفت،م ــاب ن ــوج ن ــی م ــه ی آتش قریح
ــیاری را  ــوان بس ــاعران ج ــیده و ش ــروز رس ــه ام ــا ب ــش ت ــه موج ــود ک ــار ب ــتندی،نوعی رفت مس
ــی  ــاد م ــاب ی ــوج ن ــدگان م ــوان نماین ــه عن ــروز از آن ب ــه ام ــاخته،و آن چ ــود س ــذوب خ مج
ــاری  ــده ی جــزوات شــعر دیگــر اســت و دیگرخوانی،رفت ــاب زایی شــود ایشــان هســتند.موج ن
ــی  ــده در لحظات ــه زعــم بن ــدارد،و ب ــا واژگان را نداشــت و ن ــار معمــول ب ــو کــه رفت ــوج ن در م
ــه  ــد ن ــش نامی ــی توان ــر م ــعر دیگ ــه ش ــد و ن ــی زن ــار م ــا را کن ــرگ ه ــاخ و ب ــه ی ش ــه هم ک
ــت اختصــار  ــان هوشــمندانه و مینیمــال شــعری اســت،زبان در نهای ــوی معمول،بلکــه بی ــوج ن م
ــت. ــاب اس ــی کند؛ن ــروز م ــود ب ــکل خ ــن ش ــی تری ــه در صمیم ــت و عاطف ــتگی اس و پیراس
ــی  ــوج نوی ــک م ــی ی ــتند.او گاه ــم نیس ــعار ک ــه اش ــن گون ــدپور ای ــد اس ــعار یارمحم در اش
ــون  ــوان پیرام ــی ت ــخصی نم ــرز مش ــه م ــرا ک ــاب و گاه دیگر،چ ــان ن ــت،گاهی هم ــول اس معم
ــت.  ــم نیس ــعری او ک ــان ش ــاب در جه ــوش و ن ــات خ ــد لحظ ــید.هرچه باش ــن کش ــن عناوی ای
ــی  ــوان آن خال ــار لی ــه چه ــج لیوان/ک ــینی و پن ــک س ــب/و ی ــد/به سرش ــی ش ــه م ــب خاص  ش
هــا  اســت/المپ  تر/غمگیــن  ســوی  آن  اســت/که  دوســتی  آن  لیــوان/از  اســت/پنجمین 
ــده  ــان پرمان ــن لیوان/همچن ــن/اما پنجمی ــا روش ــم ه ــوند/و چش ــی ش ــوش م ــی خام ــی یک یک
ــی  ــعر را خواندن ــن ش ــار دیگر...آنچــه ای ــه دی اســت! رادمنش دوســت پنجــم رخــت کشــیده ب
مــی کنــد شــکل روایــت آن اســت.چیزی کــم نــدارد و چیــزی اضافه،بــه ســاده تریــن 
ــاعر  ــد و ش ــده ان ــته ش ــد برداش ــه ی زوای ــتخوانش مانده،هم ــعر اس ــده و از ش ــه ش ــکلی گفت ش
حکایــت خــود و یارانــش را مــی گویــد و محافلــی کــه نطفــه ی دیگــر نوشــتن در آن 
ــن رفتــاری در شــعر کــودک اســدپور بــه اوج خــود مــی رســد: پیچیده  ــکل گرفت.چنی ش
ــادر/ ــی از مهــر م ــده ی ــه لبخن ــگاه شــادمان اش را/هرصبح/ب ــه گهــواره اش/ن ــر قنداقی/ب ــود ب ب
ــت/بخواب  ــبانه اس ــه ی ش ــس از گری ــه خی ــی ک ــک های ــا پل ــتی نهاده/ت ــف دس ــه ک ــر ب س
ــش را  ــه قدرت ــت ک ــن جاس ــده،و ای ــای زن ــگ ه ــا رن ــد ب ــی کن ــیم م ــو ترس ــک تابل رود او ی
ــم  ــعار ک ــت اش ــن دس ــد.از ای ــی ده ــان م ــان نش ــه ی مخاطب ــا هم ــردن ب ــرار ک ــاط برق در ارتب
ــه  ــام ب ــی اهتم ــیده ول ــدپور نرس ــعری اس ــه ی ش ــی کارنام ــان بررس ــوز زم ــم هن ــه گمان ندارد،ب
ــر آســودنی هــاش آســود  ــوان  ب ــده ی نزدیــک پرثمــر خواهــد بود.چــرا کــه مــی ت آن در آین
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 فقط خواهد گفت
بخشنده کیست؟

 او که با پوستی اخرتانه
شادی را به رعشه می آورد 

 لبخند را از گوشه های لب باز می شناسد
به کوتاهی می آید 

تا از شنوده ها
برچیند 

زخم های دانایم را 
 سروس رادمنش  
ــای  ــل و آرمان ه ــه ی چه ــی ده ــی ـ سیاس ــائل اجتماع ــه از مس ــأت گرفت ــاب نش ــوج ن ــعر م ش
وعــده داده شــده بــود. ایــن جریــان بنــا بــه ضــرورت پدیــد آمــد، آن هــم به عنــوان یــک مــرام 
ــول  ــاب محص ــوج ن ــد. م ــی بودن ــای سیاس ــرودار آرمان ه ــه در گی ــلی ک ــط نس ــلک توس و مس
ــاختاری  ــد  در س ــانه های عینیت من ــا نش ــود ت ــا ب ــر آن ه ــزار فک ــه اب ــود؛ بلک ــا نب ــر نابی ه تفک
موجودیــت پیــدا کنــد، پــس برآمدنــد، از دل ایــن جریــان نســخه ای بیــرون بکشــند کــه با اندیشــه 
ــان و  ــر زب ــر آموزه هــای تئوریــک مشــغول تکثی آن هــا هماهنــگ و ســازگار باشــد و تحت تأثی
ــاب گرفــت.  مشــق های ذهنــی هــم شــدند. آن چنــان کــه هرکــدام در ســایه ی دیگــری لقــب ن
ســیر تکوینــی جریان هــای شــعری مثــل طبیعــت زایــش، کودکــی، جوانــی، پیــری و مــرگ بــه 
دنبــال دارد. ارتعــاش مــوج نــاب بــا همــه ی مفهوم مداری هــای دهــه ی چهــل بــه دهه هــای بعــد 
ــی  ــاره دچــار انحطــاط ذهن ــان بعــد از دهــه ی پنجــاه دوب ــن جری هــم کشــیده شــد، شــاعران ای
شــدند و بــا رهــا کــردن ذهنیــت قبلــی منفعانــه عمــل کردنــد. در برهــه ای کــه جامعــه در حــال 
ــه ی  ــد. در ده ــخ دهن ــتی پاس ــن هس ــش های بنیادی ــه پرس ــتند ب ــعی داش ــود، س ــال ب ــل و انفع فع
ــن  ــر مضامی ــت ب ــی کــه دالل ــد، واژه های ــدات اجتماعــی و سیاســی بهــره می بردن چهــل از تمهی

نــام مرا به فردا بگو   ای دوست
| سریا داودی حموله
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مختلفــی داشــت و بــه الیه هــای ضمنــی و زیریــن متــن معنــا می بخشــید. در آن دوران به لحــاظ 
ــم  ــی را از ه ــه ذهنیات ــد. گرچ ــراض وادارن ــه اعت ــیاری را ب ــتند روح بس ــی توانس ــظ و معن لف
اقتبــاس کردنــد و بــه مشــترکاتی هــم رســیدند، زبــان شــعری هــم را تقلیــد کردنــد؛ ولــی دیــری 
ــه مــوج دیگــری پیوســت:  ــه تفــاوت و مشــابهات های هــم پــی بردنــد و هرکــدام ب نپایــد کــه ب

ی پریش می نشینم   با رس
 و به زندگانی یک علف خریه می شوم 

که اسبی جوان را خواب می بیند 
 آریا آریا پور  

ــوب  ــوب )جن ــی جن ــعر اقلیم ــه ی ش ــاب ژن جهش یافت ــوج ن ــناختی م ــای زبان ش ــق انگاره ه طب
غربی( اســت که برآیند تغییرات آن در ســاختار سیاســی، اجتماعی و اقتصادی مشــهود می باشــد. 
نــگاه پرســپکتیوی شــاعران از لحــاظ بصــری جذابیــت داشــت؛ نوســانات ســاختاری، انگاره هــای 
حس آمیــزی،  آشــنازدایی،  نوستالژیک ســرایی،  عاطفــی،  لحــن  اقلیم گرایــی،  زبانــی، 
اســت.  ژانــر  نــوع  ایــن  اساســی  ارکان  از  هنجارگریــزی  سوررئالیســتی،  تصویرگرایــی 
بومــی  کلمــات  داشــتند،  بیش تــری  توجــه  کلمــات  چینــش  بــه  نــاب  مــوج  شــاعران 
نظیــر  صبــح، کــوه، گــور، اســب، مادیــان، بلــوط، ســایه، یــال، علــف، ایــل، بهــار، شــیهه، گل، 
ــون  ــا خطابه هــای فلســفی، مت ــدا ب ــی دارد. در ابت ــن شــاعران بســامد باالی ســپید...  در اشــعار، ای
ــه ی  ــتند، در ده ــعر می کاش ــه ی ش ــی را در تن ــک و بوم ــات آرکایی ــن کلم ــه و نمادی رمزگون
ــا  ــان ب ــن متفاوت نویس ــد. ای ــعر ش ــی ش ــن اساس ــی رک ــاور درون ــخص و ب ــاه تش ــل و پنج چه
دریافت هــای شــهودی عینیت منــدی )اوبژکتــال( را از پروســه ی ذهنیــت عبــور می دادنــد: 

 
این سایه ها بیایند بگردند 

پروانه ی خوشی هایم 
گلبوته ی غریب خدایی را 

ن بار دگر بر چهره ام بز
 که این گونه مرده ام

 این جا 
 با این ستاره ها در مشت 

ماه غمگنی در انگشت
 هوشنگ چالنگی  

ــتند،  ــل هس ــدال و تقاب ــود در ج ــات خ ــرای حی ــی ب ــای ادب ــی فرم ه ــان تاریخ ــه زم ــه ب ــا توج ب
ــا  مــوج نــاب در شــرایط تاریخــی آفریــده شــد کــه حــوادث زمانــی و مکانــی دهــه ی چهــل ت
ــن مــدرن و ســنت، ســبب تحــوالت تقویمــی و تاریخــی شــد:  ــا تشــدید دوگانگــی بی پنجــاه ب
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اکنون نفس من از صدای تو بلندتر است 
 و انگشتم 

 در ترصف خاک
زوزه می کشد

از آشفتگی می آیم 
 که بریقم رنگنی است 

 باد را دیدی / با زبان بریده؟
دو زنگوله 

به پلک هایم می آویزم 
 تا شب در مردمک های من 

 خواب لیلی نبیند
و خون در شکاف استخوان هایم 

 رها از ریخنت گردد 
 همیشه باران گیسوی مرا خیس می کند

 و دستی که
چشم های مرا ببندد

 همیشه پری است 
بتول عزیزپور   )1(

ــعر  ــی( وش ــی و چریک ــد )شعرسیاس ــعر متعه ــن از ش ــه گرفت ــرای فاصل ــن دوره ب ــاعران ای ش
مــوج نــو بــه مــوج دیگــری روی آوردنــد و بــه کارکــرد دیگــر کلمــات فکــر کردنــد 
بیــن ســنت و مدرنیســم می باشــد.  تعارضــی  بیابنــد کــه  مــدرن دســت  بــه فردیــت  تــا 
از  چنــد  تنــی  کارهــای  تــا  دادنــد  هــم  دســت  بــه  دســت  زیــادی  عوامــل 
شــود.  تعبیــر  نــاب  مــوج  بــه  داشــتند  مــدرن  بومــی  ذهنیــت  کــه  جنــوب  شــاعران 
بودنــد:  جمــع  از  گروهــی  فکــری  نماینــده ی  ادبــی  ســبب  بــه  نفــرات  ایــن 

نخست: وجود حمیدکریم پور )آریا آریاپور( در مجله ی تماشا )در تهران(. 
دوم: منوچهر آتشی به عنوان خط دهنده ی فکری که این جریان را فتواگونه نام گذاری کرد. 

سوم: افت و خیزهایی اجتماعی و سیاسی دهه ی پنجاه. 
چهــارم: حشــر و نشــر در یــک جغرافیای مشــترک و اســتفاده ی خاقانه از فرهنــگ و زبان قومی. 

پنجم: خودانگیختگی و شیفتگی نسبت به امری آمرانه!
در ابتــدا شــعر مــوج نــاب بــا حداقل معیــار و مؤلفه ها و بــا یکی دو شــعر از هر شــاعری نام گذاری 
شــد. البتــه پیرامــون مــوج نــاب مباحــث گوناگونــی ارائــه شــد کــه گاهــی بــا هــم در تعارض انــد، 
گرچــه بیش تریــن عامــل تکویــن مــوج نــاب دســتاوردهای آرمانی بــود.  )۲( آن چنان کــه در بدو 
شــکل گیری از ســوی منتقــدان بیش تــر نقــد اعتقــادی شــدند تــا انتقــادی... البتــه بــه جــای آنالیــز 
کــردن اثــر بــه تحلیــل صاحــب اثــر می پرداختند کــه نقدها به نوعی تســویه حســاب شــخصی بود!

ویـژه  نـــــــامه
یار محمد اسدپور

موج ناب



183دوماهنامه ادبی . شماره چهارم  1397

در  نتوانســتند  امــا  داشــتند،  قــرار  مشــترک  فرهنگــی  موقعیــت  یــک  در  نابی هــا 
به جــز  کــه  به طــوری  رفتنــد  راهــی  بــه  هرکــدام  و  کننــد  ایجــاد  تغییــر  شــعر  زبــان 
چــاپ  بــا  شــاعران  ایــن  نمانــد!  باقــی  موجــی  تئوری هــا،  ســری  یــک  طــرح 
شــدند.  مخفــی  نــاب   ســایه ی  مــوج  در  تاریخــی  تفکــر  ازیــک   )۳( کتــاب  چنــد 
کردنــد:  تجربــه  را  مختلفــی  ادبــی  جریان هــای  نابی هــا  تاکنــون  شــصت  دهــه ی  از 

 می گویم 
 ای دوست 

 نام مرا به فردا بگو
 و تنهاییم را
 که ستاره ام 

شاید به جنگل فتاده است 
  یارمحمد اسدپور  

هرچنــد  بــود؛  روز  بحــث  داغ تریــن  دیگــر   و  شــعر  نــاب   مــوج  دوره ای  شــعر  در 
ــد.  ــی بودن ــرف و جنجال ــر ح ــا پ ــوج نابی ه ــا م ــه گیر و آرام؛ ام ــر  گوش ــعر دیگ ــاعران  ش ش
ــد، در  ــاب  نســبت نزدیکــی باهــم دارن  از نظــر مؤلفه هــا و موتیف هــا  شــعر دیگــر  و  مــوج ن
زبــان مــدرن و لحــن یکــی هســتند و ذهنیــت نوســتالژی مشــترک بیــن آن هــا ایجــاد هم گرایــی 
ــر از  مــوج  ــا از لحــاظ وجــه تاریخــی و اجتماعــی شــاعران  شــعر دیگــر  مدرن ت می کــرد. ام
نــاب  بودنــد. البتــه عدم تمایــز بیــن ایــن دو جریــان گاه باعــث بدفهمی هایــی شــد، عــده ای از 
منتقــدان  مــوج نــاب  را متأثــر از  شــعر دیگــر  نمی دانند بلکــه آن را جریــان دیگری دانســته اند. 
ــا ســعی شــد  شــعر  ــد کــه نشــد؛ بعده ــی کنن ــاب  را در  شــعر دیگــر  معرف ــوج ن ــود  م ــا ب بن
شــاعران  شــعر  بعضــی  مخالفــت  بــا  هــم  بــاز  شــود؛  حــل  حجــم   در  شــعر  دیگــر  
مــوج  و  دیگردهنــد  بســطی  و  شــرح  را  دیگــر   نتوانســتند  شــعر  نشــد.  عملــی  دیگــر  
دیگــر   شــاعران  شــعر  زمانــی  زیــرا  کننــد؛  قبــول  خواندگــی   بــه  بــرادر  را  نــاب 
بــه زبــان دیگــر همــه ی آن موج هــا ریشــه  یــا  بودنــد و  نــاب   الگــوی ذهنــی  مــوج 
آمــد.  به وجــود  منتقــدان  بیــن  مختلفــی  برداشــت های  پــس  داشــت؛  دیگــر   در  شــعر 
ــام و  ــام، ابه ــاز، ایه ــا ایج ــتند، ام ــود را داش ــاص خ ــت خ ــاعران قرائ ــدام از ش ــه هرک گرچ
بازآفرینی هــای حماســه، اســطوره و طبیعت گرایــی باعــث رشــد زبانــی ایــن مــوج شــد: 

به خواب که می روی 
ستاره به شیب

 دامن شب می جوید 
 چه می دوم در خویش و 

 به رفتار
زنگوله های بی صدا 
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که به دیر
 بودمان

به خواب که می روی
ای زخم همیشه ی دل! / این زاد و رود 

 به پی گشِت پگاه 
 زانو می زند

  سروس رادمنش  )۴(

کارگروهــی مــوج ناب هــا اوایــل زیبــا بــود، چــون دارای مرجعیــت فکــری بــود. بعــد از 
جوانمرگ شــدگی و گسســت بــه تعطیــات تاریخــی رفــت. اعتقــاد بــه فردگرایــی تحریفــی در 
باورهــای جمعــی این شــاعران به وجــود آورد؛ زیرا از محورهای اساســی مدرنیتــه فردگرایی بود. 
 مــوج نــاب  تحت تأثیــر اندیشــه ی  شــعر دیگــر  بــود. پــس شــاعران در نام هــا متفــاوت 
امــا  بــود؛  نــاب یــک حرکــت تأثیرگــذار و تحســین برانگیز  ابتــدا شــعر  گشــتند،)۵( در 
ــه  ــد. ب ــر پرداختن ــای دیگ ــرم و قالب ه ــه ف ــرد و ب ــر ک ــاب تغیی ــاعران ن ــی ش ــک زبان متافیزی
شالوده شــکنی و دگرگونــی فکــر کردنــد و تضــاد بیــن ســوبژکتیو و ابژکتیــو آغــاز دیگــری بــود: 
ـ  هرمــز علی پــور بــا روحیــه ی تجربه گرایــی بــه قرائت هــای جدیــدی روی آورد، وی میــان  موج 
نــاب  و تجربه هــای جدیــدش یــک پرده آهنین کشــید و با شــعر دوره ای خــود را هماهنگ کرد. 
در  وی  اســت،  نــاب   شــعر  مــوج  اصلــی  دهنــده ی  بازتــاب  یارمحمداســدپور  ـ   
می دهــد.  ارائــه  مافیــه  و  جهــان  از  کننــده ای  ناامیــد  تصاویــر  جدیــدش  شــعرهای 
پیــش  را  گفتــار   روایــی  شــعر  و  خطــی  ماهیــت  همــان  بــا  صالحــی  ســیدعلی  ـ   
گرفــت، البتــه زبــان و فــرم شــعر امــروزش تفــاوت چندانــی بــا دهــه ی شــصت نــدارد. 
ـ  ســیروس رادمنــش بــا تصاویــر انتزاعــی و زبان دیالکتیکی، شــعری فراتر از ناب بــه  وجود آورد. 
او  تاش هــای  مدیــون  نــاب   شــکل گیری  مــوج  و  تکویــن  کــه  حمیدکریم پــور  ـ   
می باشــد، بــا توســل بــه متــون فلســفی و عرفانــی نمودهــای رازگونــه را وارد شــعر کــرد. 
وجــه اشــتراک و افتــراق مؤلفه هــای شــاعران نشــان می دهــد کــه ســخن گفتــن از  مــوج نــاب  
بــدون  شــعر دیگــر  غیرممکــن اســت. از طــرف دیگــر شــاعران شــعر مــوج ناب بــه عللــی رغبت 
ــروزه  ــن، فی ــد فروت ــد؛ هوشــنگ چالنگــی، مجی ــرار بگیرن نداشــتند در جرگــه ی  شــعردیگر  ق
ــی...  ــدی مصلح ــد مه ــجاعی، محم ــد ش ــام پور، محم ــز اس ــلیمانی، پروی ــرز س ــی، فرام میزان
بــا شــعرهای مضمون گــرا کــه از یــک آبشــخور ســیراب می شــدند.  شــعر دیگــر  قدمــی 
ــد.  ــطوره ها پرداختن ــکنی اس ــه هنجارش ــارت ب ــا جس ــرد و ب ــی ک ــاب ط ــوج ن ــعر م ــر از ش فرات
بــا خوانــش  زنگولــه تنبــل  چالنگــی و  صــدای دیگــر  فروتــن و بعضــی شــعرهای کتــاب  شــعر 
بــه دقیقــه اکنــون  )۶( می تــوان بــه دوره ی خاقیــت ادبــی شــاعران  شــعر دیگــر  در مطبوعــات 
آن زمــان پــی بــرد. گرچــه زبــان شــعر  مــوج نــاب  و شــعر دیگــر زبــان کشــف و شــهود اســت 
ولــی بیــن حامیــان هــر دو طیــف تضاد هــای فرمــی و زبانــی به وجــود آمــده بــود و متفــاوت بــودن 
آن هــا از منظــر تصاویرســاختاری، حس آمیــزی، تشــخیص و ترکیب هــای ذهنــی پیچیــده بــود. 
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نابی هــا بــه نقــش ارجاعــی زبــان توجــه داشــتند کــه نشــان از هویــت مضطــرب و معلــق داشــت: 
در آتش ایستاده است 

 گلی 
ن ها یکی می شکفد  که به قر

  آریا آریا پور  

ــی(  ــی ـ اجتماع ــناختی )سیاس ــودآگاه(، جامعه ش ــناختی )ناخ ــر روان ش ــاب از منظ ــوج ن ــعر م ش
و زیباشــناختی )ســاختارهرمنوتیک( فضــای تأویلــی را بســط می دهــد. شــعر مــوج نــاب دارای 
بن مایــه و شایســتگی های اقتدارگرایانــه اســت کــه زبــان تصویــری در آن حــرف اول را می زنــد. 
شــعری به شــدت کنایــه وار کــه از اِلمان هــای  طبیعــت، بهــار، گل، درخت و ابــر...  برای اســتعاره 
بهــره می بــرد و خواننــده بــا خوانــش ایــن زبــان از  معنــای پنهــان متــن  بــه لــذت آنــی می رســد. 
ــوع  ــن ن ــا ای ــد، ام ــاعران داده ش ــان ش ــب زب ــه ترکی ــاب ب ــوج ن ــعر م ــذاری ش ــام گ ــه ن گرچ
ــای  ــه دغدغه ه ــاعرانی ک ــت. ش ــود گرف ــه خ ــی ب ــت جمع ــدد هوی ــرفصل های متع ــا س ــعر ب ش
مشــترک داشــتند، ولــی بــا حفــظ فردیت هــای ذهنــی بــه اجراهــای مختلــف پرداختنــد. 
ــدار  ــث اقت ــدی باع ــا ح ــان، ت ــتی و جه ــه هس ــناختی  ب ــی زیباش ــا نگرش ــاب ب ــوج ن ــعر م ش
اندیشــی  بــرای بومی شــدگی و جهانــی  امــا در حــوزه ی مباحــث تئوریــک  زبــان شــد؛ 
جریان هــای  بــروز  باعــث  نوشــتار  شــکل  در  تغییــر  کنــد.  بــاز  را  فضایــی  نتوانســت 
ــده اســت. بعــد  ــا از آن مان ــروز فقــط یــک جاپ ــول و گسســت شــد کــه ام ساختارشــکنی و اف
ــای  ــا تجربه ه ــد و ب ــل کردن ــرم عم ــد ف ــا ض ــان آن ه ــط مدعی ــاب توس ــوج ن ــی م از فروپاش
)7( شــدند:  بلنــد  نــاب  زبــان  علیــه  و  پرداختنــد  ذهنیــت  تخریــب  بــه  دیگــر  شــعری 

 چون زنبقی
که بال به هم سایند 

در خواب یک امری
 از دودمان خود 

 دورم کن 
 رودی به سینه

 ماهی به مشت
می خواهم 

منظومه به خواب روم 
 هرمز علی پور  

را  پنجــاه  و  چهــل  دهــه ی  شــعر  مؤلفه هــای  بایــد  نــاب  مــوج  شــعر  شــناخت  بــرای 
زبانیتــی  بــا  داشــتند.  تراژیــک  ـ  انتزاعــی  دیدگاهــی  ابتــدا  در  نابی هــا  مــوج  برشــمرد، 
شــعر  موتیف هــای  و  اِلمــان  از  اســت.  معنایــی  ـ  لفظــی  آشــنازدایی  دســتاوردش  کــه 
کــرد.  پیــدا  بارزتــری  نمــود  مهیــج  نمایــش  و  دراماتیــک  کاژه هــای  نــاب،  مــوج 
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ایــن  مؤلفه هــای  و  تئــوری  گزاره هــای  نیافــت  فرصــت  نــاب  مــوج  شــاعر  نمانــد،  ناگفتــه 
نــوع ژانــر را بنویســد و بــا عکــس العمل هــای ضــد نقیضــی از مخاطبــان شــعر روبــه رو شــد. 
ــازه ی  ــن اج ــق ای ــت و طب ــی )۸(ریخ ــر آتش ــور و منوچه ــد کریم پ ــاب را حمی ــوج ن ــی م ــرح کل ط
تاریخــی، شــاعران بــا مصاحبه هــای گوناگــون توانســتند ذهنیــت خویــش را بــه ثبــت رســانند 
بیانیــه ای  خــود  ذهنیــات  راســتای  در  نتوانســتند  و  نکردنــد  مطــرح  را  آن  تئوریــک  مبانــی  امــا 
صــادر کننــد یــا مانیفســتی بنویســند. گویــی اســباب بیــان بــرای نوشــتار ایــن ذهنیــت نداشــتند: 

 آن جا / که قصیده
ی ست   پرواز

دل در نازکای غزلی 
شکوه می کند 

که ماللی اگر بنمانده ست
یغ نفسی است  خواب از در

 که های های هرگزش 
به گیسوان آبی خواب 

 طره می کند
 سید علی صالحی  

بی شــک از اِلمان هــا و مؤلفه هــای  شــعر دیگــر ،  شــعر مــوج نــاب  و  شــعر حجــم  در آن دوره 
ــه  ــت ک ــکل گرف ــر  ش ــعر دیگ ــاختار  ش ــا س ــل ب ــاب در تقاب ــوج ن ــعر م ــید؛ ش ــم پوش ــوان چش نمی ت
طبــق گزاره هــای تئــوری اختــاف فــازی بــا شــعر حجــم دارد. تنــوع و گســتردگی جریان هــای 
شــعری باعــث شــد شــاعرانی بــا اندیشــه ی ســترگ در همــان دوره هــم مــورد ســتایش قــرار 
ــود.  ــحرزدگیمی ش ــار ِس ــده گاه دچ ــراق خوانن ــدون اغ ــه ب ــان ک ــداع زب ــد اب ــه قص ــم ب ــد. آنه بگیرن
با همه ی اشــتراکاتی که شــاعران در زبان و بیان داشــتند؛ این اندیشــه ی زیباشناســانه رنگ چالش به خود 
گرفــت. جریانــی کــه در تئوری هــای هرمنوتیــک خــوب پیــش رفــت و توانمندی هــای فــردی و گروهی 
در تکویــن ایــن ژانــر تأثیر به ســزایی داشــت، از این جهت آینده ی شــعر ناب در گذشــته اش مانده اســت!

یخ  بر شانه های تار
خ حماسه تماشایی ست   ارتفاع رس

و خون من حرفی ست
که نفس می کشد 

صدای نوازش را
بر پیشانی دلتنگی ام

دشنه ای ست
که هوای ایستادن را 

دلپذیر می کند
 آریا آریاپور   )9(
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یپ نوشت:
۱- خواب لیلی، بتول عزیرپور، نشر رز )تهران(، چاپ اول ۱۳۵۱.

۲-هرمز علی پور این جریان را نوعی شوریدگی ناخودآگاه گفته است:  اگر منوچهر 
آتشی نام شعر موج ناب را نمی گذاشت ما جرات نداشتیم به عنوان حرکتی از آن نام 

ببریم!  
۳-دل چه پیر شود چه بمیرد )حمید کریم پور(، بر سینه سنگ ها بر سنگ ها نام ها 

)یارمحمد اسدپور(، نرگس فردا )هرمز علی پور(، هوشنگ چالنگی، سید علی صالحی 
و سیروس رادمنش با شعرهای پراکنده در مطبوعات آن سال ها راهیان موج ناب لقب 

گرفتند. 
.۱۳۹۲ اول  چــاپ  آوانوشــت،  نشــر  نیســت،  دیگــر  کــه  نامــی  بــه   -4

بنــی آدم  کــه:  قــوم  اســت  آمــده   7 تــا   ۳ آیــه   ۱۱ بــاب  پیدایــش  ســفر  ۵-در 
قــادر شــویم  بســاید و گاه  بــر آســمان  تــا ســر  بنــا کنیــم  برجــی  بیاییــد  گفتنــد؛ 
نــازل  ترفنــد گفــت  ایــن  پاســخ  برافرازیــم، خداونــد در  بــه ســاحت ربوبــی ســر 
ــد   ــا نفهمن ــنوند ام ــر بش ــخن یکدیگ ــا س ــم ت ــفته گردانی ــوم آش ــن ق ــان ای ــویم و زب ش

۶- شعر به دقیقه اکنون، فیروزه میزانی و احمد محیط، انتشارات قطره، چاپ اول ۱۳۶۸.
7- گزارش به نسل بی سن امروز، رضا براهنی، انتشارات مرکز، چاپ اول۱۳74 / ص ۱۶۸

 )رضا براهنی با نگاه تئوریک به  شعر، به دقیقه اکنون  به نگرش متفاوت بعضی از 
شاعران ناب اشاره دارد( 

۸-اواخــر دهــه ی پنجــاه منوچهــر آتشــی مســئول صفحــه ی شــعر مجلــه ی تمــاش 
شــعر  مــوج نــاب  را بــه نــام گروهــی از شــاعران مسجدســلیمانی نظیــر هوشــنگ 
چالنگــی، ســیدعلی صالحــی، هرمــز علی پــور، یارمحمــد اســدپور، حمیدکریم پــور 
)آریــا آریــا پــور(... نام گــذاری کــرد. ورود غیرمنتظــره مدرنیتــه بــه مسجدســلیمان 
)اولیــن شــهر نفتــی خاورمیانــه( ســبب شــد شــعر شــاعران نــاب مدرن تــر از نقــاط 
ــوی،  ــم موس ــلیمانی، نعی ــرز س ــا فرام ــد. بعده ــا بیفت ــر زبان ه ــر س ــد و ب ــوه کن ــر جل دیگ
میزانــی،  فیــروزه  بتــول عزیرپــور،  مــرادی، علی مــراد مــوری )علــول(،  الــه  رســتم 
عظیــم خلیلــی، آرش بــاران پــور، عــزت قاســمی، حمیــد عرفــان، محمــود نائــل، 
احمــد علی پــور، قاســم آهنیــن جــان... بــه ایــن نــوع ژانــر گرایــش پیــدا کردنــد. 

۹- دل چه پیر شود، چه بمیرد، )شعرهای بین سال های ۱۳۵۶-۱۳۵۲(، سال چاپ ۱۳۵۹.
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شاعری ناب، فرو شده در ِمِه زمان 
| رضا قنبری

 سپیده دم است
دای مرثیه می بندم

َ
و ِپلک در ا

هنگام که دعا از بازو می افتد
مرگ می زند یکریز
طالعی نحس را... 

ایــن  در  نــدارم؛  را  اســدپور  یارمحمــد  شــعرهای  تفســیر  و  نقــد  قصــد  هیچ وجــه  بــه 
یادبــودی  و  احتــرام  ادای  می کشــد  نفــس  و  اســت  زنــده  تــا  می خواهــم  فقــط  نوشــتار 
ناب بــود! جریــان  شــعر  آفرننــدگان  از  و  گفــت  خــوب  شــعر  کــه  او  از  باشــم  کــرده 

پیرمــرد از اهالــی جنــوب اســت امــا بیشــتر از  اهالــی شــعر . از بنیانگــذاران جریــان شــعری ای بود 
کــه زمانــی گســتره ی کشــور را گرفــت، مــوج نــاب. شــعری کــه حرفــی فراتــر از حــرف و شــعر 
روزگار خــودش داشــت؛ نمی خواســت معنــا را در زبــان کادو بپیچــد و تحویــل مخاطــب کنــد  
ــوم می ساخت؛  ــعار،  مــفــهــ ــاخته و ش ــاِی پیش س ــای معن ــه ج ــنود! ب ــن بش ــه و آفری ــه به ب ک
ــدای  ــازه از  نام هــا . در ابت ــط اشــیا و آدمــی و حســی ت ــازه از رواب فهمــی از جهــان و درکــی ت
نام هــا . منتشــر کــرد:  بــر ســینه ی ســنگ ها  جوانــی مجموعه شــعر خــوب و مهمــش را 

ــه  ــور )ک ــا آریاپ ــور و آری ــز علی پ ــی و هرم ــیدعلی صالح ــش، س ــیروس رادمن ــار س  او در کن
بعدهــا دیگــر شــعر نگفــت( ســنگ بنــای ایــن نگــره و ســویه ی جدیــد در شــعر فارســی را نهادند، 
ــی )و شــبکه ی روابطــی(  ــار ادب ــور اعتب ــز علی پ ــد هرم ــام و مانن ــد صالحــی ن ــا نتوانســت مانن ام
ــاِت  ــتن  حی ــادی از داش ــش زی ــود بخ ــه ب ــاد نگرفت ــت و ی ــد؛ نمی دانس ــاد کن ــود ایج ــرای خ ب
ــت؛ زود  ــی اس ــای ادب ــی و گاردگیری-ه ــور کام ــه حض ــی و ب ــط ادب ــتن رواب ــعری به داش ش
بــه ســایه ها رفــت و نامــش بــه نــدرت شــنیده شــد. صالحــی پــس از مدتــی توانســته بــود بــرای 
خــودش بــا شــعرهایی ســاده و گاه گیــرا نامــی دســت و پــا کنــد، هرمــز علی پــور بــا گــره زدن 
ــود از مِــــه بیــرون بیایــد و اســمش  ــه جریــان نیرومنــد  شــعر دهــه ی هفتاد توانســته ب خــودش ب
را مجــدد احیــا کنــد؛  یارمحمــد اســدپور اما در مِــــه مانــده بــود!! نــه زبــان داشــت نــه روابطــی 
ــذف  ــام ح ــی تم ــا بی رحم ــه ب ــل آن ک ــد؛ حاص ــه نمان ــه در مِــ ــرد ک ــی ک ــه تاش ــی ن آن چنان
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ــی  ــه شــعری منتشــر در جای ــی ن ــه نام ــد! ســال ها ن ــش کردن ــم حذف ــر اســت بگویی ــا بهت شــد ی
ــاران قدیمــی اش کــه  ــوده اســت! ی ــران نب ــی از ازل در شــعر ای ــه ای! گوی ــه مصاحب ــی ن ــه کتاب ن
ــه  ــی از او ب ــه نام ــد، ن ــاف نبودن ــر و انص ــر مه ــر س ــدان ب ــز چن ــاختند نی ــاب را س ــوج ن ــا او م ب
میــان می آوردنــد نــه ســعی بــه معرفــی اش بــه ناشــران بــرای چــاپ شــعرهای قدیــم و جدیــدش.

خــودش در یــک مصاحبــه می گویــد:  مــن بســیار تعجــب می کنــم گاهــی از شــعر نــاب حــرف 
زدهمــی شــود نــام مــرا یــا نمی نویســند )نمی گوینــد( یــا بــا اشــتباه چاپــی می نویســند... مگرمــی 
شــود کســی را کــه تمــام زندگــی اش را بــرای شــعر نــاب داد حــذف کــرد؟!... پنجــاه ســال بــرای 
ــه دلیــل ســی و یــک ســال زندگــی  ــرم کــم نوشــتم ... ب ــاب زحمــت کشــیدم... می پذی شــعر ن
از مصاحبــه، آژانــس خبــری تحلیلــی خوانــا(. کارمنــدی و طاقت فرســا... . )بخش هایــی 

اگــر بپرســند  یارمحمــد اســدپور کیســت؟ ، مــن بــه عنــوان یــک شــاعر و منتقــد ادبــی 
می گویــم  مــردی کــه یــک جهــان شــعری خــاص و مســتقل داشــت، زبــان را در شــعر 
رشــد داد، ســویه ای جدیــد از شــعر )مــوج نــاب( را بــا دیگرانــی ارایــه کــرد، امــا قــدر 
ــن  ــدن در ای ــول مان ــرد و اص ــظ نک ــات حف ــدان ادبی ــودش را در می ــت و خ ــودش را ندانس خ
ــم  ــعرهای مه ــرد ش ــان می ک ــه گم ــاده ک ــت و س ــردی کودک صف ــت. م ــدان را نمی دانس می
و خــوب و خاصــش را روزگار و مردمــاِن ادبــی، معرفــی و حفــظ می کننــد، امــا حقیقــت 
ــا و  ــی و زد و بنده ــوهای ادب ــه ی ش ــت زمان ــت! نمی دانس ــه داش ــا فاصل ــن او کیلومتره ــا ذه ب
ــا ســبک  ــه صــرف داشــتن شــعرهای خــوب }و حت ــرا رســیده و دیگــر ب ــزه!!! ف ــات کانالی ادبی
ــای  ــات و داد زدن ه ــی، ارتباط ــل کم ــی، حداق ــد کم ــه بای ــی، بلک ــا نمی مان ــی{ در یاده ادب
ادبــی داشــته باشــی تــا در میــدان ســخت و طوفانــی ادبیــات نامــت در میــان بمانــد!... .

 رک و صادقانــه اش ایــن اســت پیرمــرِد دوست داشــتنی در  گذشــته ی ادبــی و در یــک 
ــو  ــودش همس ــد از خ ــعر بع ــات ش ــویه ها و جریان ــا س ــودش را ب ــد و خ ــاب( مان ــی )ن ــام ادب ن
نکــرد. شــاعران زنــده و شــعر زنــده ی امــروز ایــران را کمتــر می شناســد؛ و ســروده های 
ــه  ــت ک ــریفی اس ــل و ش ــی و اصی ــاعر واقع ــدام ش ــا ک ــدارد؛ ام ــم ن ــادی ه ــدان زی ــد چن جدی
ــد؟ ــاد نکن ــه نیکــی ی ــد و از آن ب ــاب را ندان ــِی  یارمحمــد اســدپور و  شــعر ن ــِخ ادب ارزش تاری

برایش ُدعای آرامش و لبخند و باراِن شعر دارم.
هنرآنایــن  
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ما آن سال ها دنیایی داشتمی
| محمود حسیین
راهی به دل نمی جوید
آن که دهانش زیبا نیست
                                                        یارمحمد اسدپور

موج ناب،مسجدسلیمان،حوالی میدان نمره یک.
تــا چنــد روز قبــل نمــی دانســتم کــه او هنــوز در مسجدســلیمان 
کنیم.ســاعت  مــی  پــارک  را  کند.ماشــین  مــی  زندگــی 
حــدود۱۲:۳۰ ظهــر یــک روز تابســتانی ست)تابســتان۹4(.

ــه جایــی  ــرای رفتــن ب ــد وقــت مناســبی ب ــی شــک نمــی توان ب
ــه  ــا خان ــم ت ــرده ای ــارک ک ــین را پ ــه ماش ــی ک ــد.از جای باش
ــرت  ــه نظ ــعید ب ــم س ــی گوی ــه دارد.م ــر فاصل ــدود۲۰۰ مت ح
دیــر وقــت نیســت و احتمــال مزاحمتمــان وجــود ندراد؟ســعید 
ــی و  ــی صمیم ــدپور خیل ــای اس ــد: آق ــی گوی ــروش راد م س
نازنیــن اســت،من قبلــن چنــد بــار بــه خانــه اش آمــده ام و هــر 
بــار مــرا بــا آغــوش بــاز پذیرفتــه اســت. باورکــن از دیــروز کــه 
تمــاس گرفتــه ایــم و گفتیــم مزاحمــش مــی شــویم منتظرمــان 
اســت.در کوچــه ی تنگــی بــا شــیب تنــد رو بــه بــاال در حرکت 
بودیــم ســعید مــی گویــد محمــود همــان در کوچــک ســمت 
چــپ خانــه ی آقــای اســدپور هســت.باورت میشــه اینجــا خانــه 
ــاب باشــد؟تازه وقتــی وارد  ــان گــذاران مــوج ن ی یکــی از بنی
ــه و زندگــی  ــای اســدپور چــه خان ــی آق ــی بین ــه شــدیم م خان
دارد. شــرافتمندانه  امــا  شــاعرانه  و  آالیــش  بــی  و  ســاده 

ــم  ــی زنی ــگ در را م ــتاده ایم،زن ــه ایس ــروی در خان ــاال روب ح
ــتکانی در  ــه اس ــی ت ــا عینک ــن ب ــردی نازنی ــد م ــه بع ــد دقیق چن
را بــه رویمــان بــاز مــی کنــد و مــی گویــد مهنــدس چــرا دیــر 
ــه مــن مــی  ــان بودم؟ســعید نگاهــی ب کردیــد؟از صبــح منتظرت
ــه  ــا آقــای اســدپور روبوســی مــی کنیــم و مــا را ب ــد بعــد ب کن
ــی شــویم ســمت  ــد.وارد کــه م ــی کن ــه دعــوت م داخــل خان
ــاق کار و  ــه ات ــا را ب ــد م ــا شــیبی نســبتن تن ــه ب ــد پل راســت چن
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ــی رود  ــاال م ــه ب ــا ک ــه ه ــاند.از پل ــی رس ــان م ــتراحت ایش اس
ــا آن پــای چپــش را بســته توجــه ام را جلــب  پارچــه ای کــه ب
مــی کند.پلــه هــا را بــا زحمــت بــاال مــی رود.وارد اتــاق کــه می 
شــویم،ما را جهــت نشســتن دعــوت مــی کنــد و خــودش برمــی 
گــردد تــا چیــزی بــرای پذیرایــی بیاورد.اصــرار مــا بــی فایــد ه 
اســت.چند دقیقــه بعــد بــا ظــرف میــوه برمــی گــردد و بــا رویــی 
ــودن اتاقــش عــذر خواهــی مــی  ــه ب ــه هــم ریخت ــاز جهــت ب ب
کند.مــی گویــد بچــه هــا راحــت باشید.ســعید مــی گوید اســتاد 
شــما راحــت باشــید.اگر قــول بدهیــد خودتــون رو بــه زحمــت 
نیندازیــد مــا هــم راحتیم.مــا آمــده ایــم شــما رو زیــارت کنیــم 
ــا  ــه م ــیند ب ــی نش ــت بیفتید.م ــه زحم ــما ب ــم ش ــت نداری دوس
میــوه و چــای تعــارف مــی کند.بیشــتر نتوانســتم کجــکاوی ام 
ــده  ــون رو بســتید؟با خن را پنهــان کنم.پرســیدم اســتاد چــرا پات
ــه  ــار پیــری ســت.آهی مــی کشــد و تکی مــی گوید:عزیــزم آث
اش را بــه دیــوار مــی دهــد و قــرص هایــش را نشــان مــی دهــد. 
چــای تعــارف مــی کنــد. خیلــی زود صحبــت بــه شــعر 
و ادبیــات کشــیده مــی شود.شــماره ششــم فصلنامــه پــاد 
ــده  ــاپ ش ــی چ ــه تازگ ــه ب ــور(را ک ــی پ ــز عل ــژه ی هرم )وی
ــانی مــی  بــود را تقدیمــش مــی کنیم.مــی بوســد و بــر پیش
آب  از  خوبــی  کار  بایــد  حتمــن  گویــد  مــی  و  گــذارد 
در آمــده باشد.شــماره هــای قبــل کــه بــه دســتم رســید 
رو کامــل خوندم.خیلــی مشــتاق ایــن شــماره هــم بــودم.
ــار  ــه کن ــک لحظ ــم خواند.ی ــل خواه ــش کام ــن در آرام حتم
مــی گــذارد امــا دوبــاره برمــی دارد و همزمــان بــا گــپ و گفتی 
ــا  ــم ه ــی از اس ــد.روی بعض ــی زن ــم ورق م ــم داری ــا ه ــه ب ک
تمرکــز مــی کنــد و بعــد از مــوج نــاب برایمــان مــی گوید.مــی 
گویــد مــا آن ســال هــا دنیایــی داشتیم.هرمز،سید،ســیروس،آریا 
ــری  ــای قنب ــه فروشــی آق ــار دکــه ی روزنام و من،هــر روز کن
همدیگــر را پیــدا مــی کردیــم و تــا پاســی از شــب بــا هــم قــدم 
ــی  ــی زدیم.جوان ــپ م ــم وگ ــی خواندی ــعر م ــم و ش ــی زدی م
ــم.و  ــی کردی ــدی کار م ــا ج ــوق و عاقه.م ــور و ش ــود و ش ب
جریــان هــای روز ادبیــات را هــم از طریــق روزنامــه هــا و 
ــا  ــتیم ت ــی گذاش ــرار م ــم ق ــا ه ــی کردیم.ب ــال م ــات دنب مج
ــتیم  ــی بفرس ــات ادب ــا و مج ــه ه ــرای روزنام ــعرهایمان را ب ش
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ــعرهامان  ــا ش ــم ت ــی ماندی ــر م ــا منتظ ــات روزه ــی اوق و گاه
چــاپ شــوند و وقتــی چــاپ مــی شــدند واقعــن خوشــحال مــی 
شــدیم و انگیــزه ی مضاعفــی بــرای ادامــه ی کار مــی گرفتیــم.

ــود و تماشــا کــه منوچهــر آتشــی  ــه ی فردوســی ب بیشــتر مجل
ــاب  را آتشــی  ــار هــم عنــوان  مــوج ن در مــی آورد و اولیــن ب
ــرد. ــه کار ب ــا ب ــعرهای م ــی ش ــرای معرف ــا ب ــه ی تماش در مجل

چــای تعــارف می کنــد و مــی گوید ببخشــید من زیــاد صحبت 
کــردم شــما هــم از خودتــون بگید.یادم هســت مهنــدس کتابش 
رو بــرام دفعــه قبــل کــه اومــد اورده،شــما چــی چــاپ کــردی؟ 
ــرام  ــا احت ــی کنم.ب ــم م ــم رو تقدی ــاب دوم ــخه از کت ــه نس ی
خاصــی مــی بوســد و بــر پیشــانی مــی گــذارد و تبریــک مــی 
گوید.کتــاب را تــورق مــی کنــد و روی بعضــی از شــعرها دقیق 
مــی شــود.یکی دوتــا از شــعرها را بــا صــدای بلنــد مــی خوانــد.

ــه  ســعید مــی پرســد اســتاد راســتی چــاپ کتــاب جدیدتــون ب
کجــا کشید؟گوشــی موبایلــش را مــی آورد طــرح جلــد کتاب 
ــی  ــد م ــرح جل ــورد ط ــی در م ــد و توضیحات ــی ده ــان م را نش
دهد. ایــن گلــو از تاریــک از صــدای دنیاست نشــر آوانوشــت.

آنقدر صمیمی بود که حس می کردم سال هاست او را می 
شناسم.

از مــا شــعر مــی خواهد.مــی خوانیــم بــا نگاهــی دقیــق و 
ــا  ــورد آن ه ــد و در م ــی کن ــه م ــعرها توج ــه ش ــکافانه ب موش
حــرف مــی زنــد و از شــعرهای چــاپ نشــده اش مــی خوانــد. 
یــار محمــد اســدپور را قبــل از ایــن دیــدار در همایــش مــوج 
ــده  ــزار ش ــلیمان برگ ــش در مسجدس ــال پی ــد س ــه چن ــاب ک ن
بــود دیــده بــودم امــا در حــد یــک احوالپرســی ســاده و گــذرا.
متانــت و صمیمیــت در گفتــار و رفتــار این مرد ســتودنی ســت،.
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هویت 

به دکتر اردشیرصالح پور

بگو ما ملتی هستیم
اگرازاسب بیفتیم

ازاصل نخواهیم افتاد!
ازهویت مان
ازتمدن مان

ازسرزمین خون رنگمان!
هرگز !برنخواهیم گشت !

وچشم هامان عطوفت هزارساله دارد
عطوفت جاودانه سرزمین مان

عطوفت پرریشه ی هزاران دیوان 
اشعارمان

هزاران ایوان وسبوی عارفانه مان
عطوفت  سیاوش  و سهراب 

 اسفندیار  و آرش 

و  علی مردان خان 
و آعلیداد خدرسرخ 

وعطوفتی از شوش 
 تخت جمشید و

 مسجدسلیمان 
بگو ! ماملتی هستیم

اگرازاسب بیفتیم
ازاصل نخواهیم فتاد !

وهمواره
دست بردستان پینه بسته ی آن 

پیرمقدس !
 سلمان فارسی  نهاده ایم

وهرگز!
سقوط نخواهیم کرد

هرگز..
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    دبیرخانه ی درد...!    
آه ...روز دل سرایی ام

که سینه افراشته و  
گیسوجنبان درمسیر بوی گوگرد

دم ریوی خویش را
به تقطیع پازدن های پیوسته

ریز ریز
بسان شبنمی به زیرپا می مرد

و من دل فرشته
به گفتگوی دوستانه

غمگین نام های خویش
پا می نواختیم

بررفت وآمدهای یک خط آهن .

آه.. هوش غمگینم !
به حراج تاریخ می رود

آن جا که هنوزم
هم خواب فراموشی ام !

ومی دانم بایدهمیشه
دستمالی درجیب برای گریستن

ودفتری برای ناله ها

آه.. گفته بودم
ازحکایت نیمکت ها

وطنابی که باشانه هامی چرخید!
به سپیده دمان

که نیمکت ازپای کشیده میشد
برایت گفته بودم !
صداهای خوشی 

ازدنیا شنیده نمی شود!
گفته بودم 

انسان !زنده زنده به آتش می کشانند!
گفته بودم

کودکان غریب بی جان به ساحل ها !

گفته بودم 
انسان سرانسان می برد!

وشرمگین هم نمی شود !
برایت گفته بودم
چراغ خانه هامان

به نوبت روشن می شود
تادسترنچ ساده ی ما

به تاراج تنگه ها برند !
وچون دهان می گشودیم

کسی انگشت سبابه اش برلب
که هیس ..!!!

آنکه دشنه بر کف داشت
روبه دوست بودو

پشت به دشمن !
آه..می دانم 

آیندگان
انگشت به دندان می گزند

به حکایت این آسمان گم 
ودرمزارگه شیران سنگی !

کزایستادگی به سال ها
یال به خاک خمیده اند

ومی دانم می دانم
 روزی برسنگ هامان

دیگرهیچ لبی تسلییت نخواهد گفت
یاشاید!

سنگ نام هامان
میان لبان کودکی باشد

که هنوزش زاده نشد
شایدروزی بیاید

فرزانه ای
برسنگ نبشته هامان بگذرد

وزیرلب 
آرام آرام بگوید:
ای هیچ بر هیچ !
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ردکمله های عندلیب

سپیده دم است
پلک در ادای مرثیه می بندم

هنگام
که دعا از بازو می افتد

مرگ می زند
یکریز

طالع نحسی را !

1

نیلوفری غمگین ام
که زبان علف نمی داند

و می روید 
بی دریغ

بر سینه ی خاک
وقتی سپری می شوم 

در هجوم ماه 
بوی کدام معراج

از گور من
غمگین تر است...

2

در راه های بی سرانجام 
پریشانی چه غم انگیز است 

حال که دنیا از من می گریزد
می پذیرم

که به ُگرده ی ابری بنشینم و 
تاریک ببارم

هیاهو
چگونه بیان کنم

زخمی که به گرده ی ماه می نشیند
اکنون که سپیده می زند

-میان آب و پنجره
در امان تو خواهم  بود

-بی فکر و خیال-
بر ارتفاعی که مرا برده ای

گریزی جز پرواز نخواهم داشت.
در نگاه کودکانه ام

هیاهویی ست
کز دهان مرگ برخاسته.

تاریک که می آیم
تاریک که می آیم

 از َخماِن دل
زخمی از گلوی سپیده دارد

گیاهی
          که خواِب جوانه می بیند

 
ای ماه !

خراب که می شوم در یادها
دورترین ستاره

مرا می یابد و
گریه می آموزد.
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از دروازه ی عشق
بیاموز  و بخواب

که از دروازه ی عشق
نخواهی دید

جز  پی گشِت  باد  و
ارابه های باژگون.

بر قوائِد کنج
جام های شکسته از
گریه پاره های ماه

و به دریا که می کوبد
رشته های صدا را یکی چشم منتظر...

بیاموز
که این صدا

از کرک ستاره می خیزد
و دشمن می کند تو را

با آفاق بی  مدار.

  دمل نهاده است
حجمی مرا می خواند

که از تبلوِر تاِر  گلوش
دیوانی به سینه دارم.

اگر چه کنِج گریه  ندارد
                   این زمین؛

از آن کوه
که غربت  عشق دارد

دلم نهاده است
 

تا بیابمت
پذیرفتم

تا نصف النهار سبز عشق
سینه بر خارای کبود

          برکشم و بیابم   
ترانه ای که بوی تو دارد

با هودجی که رفت از خواب دارد

می بینمت کنار دل
که زلف  می دهی به شبنم و

مرغان منقار کشیده ز شانه هات
به جستجوی سپیده می رهند

تا بیابمت
می دانم آن ستاره

در زخم می نشیند و
تاریک می کند

روزانی که به رویا دارم.

سفر نامه ی سیروس
در تو خانه می گیرم ابر !

با آذرخشی از سینه ام

تا بی نام تر از همیشه
سفر کنم.

رگ  به نمیروز برن
 چه کیهانها

که در آهی شکسته می شود
چه سرخگلهای جوشان  دونده ای

در حرای پرزورق یک پیشانی
بن می زند !

حرای آبهای تندیسه
و گله هایی از پرندگان شب پرواز

من دیده ام
هر زیر شونده ی هر چیز را:

     معصومیت نیم گوشوده ی هر دری
     با ستاره ی بی مدار هر شبی

در انسان ، اما
عقابی در صفیر فراز

که تیر خورده می گذرد
و در زیرهاش

گله هایی از پرندگان شب  پرواز
                             در آواز ....
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مترجم: آال شریفیان

صبح 
آن سوی پنجره دمید 

با تیغی از آفتاب 
و فرمانی از بخشنامه 

این سوی پنجره 
کسی بند پوتین را می بندد . 

می گذرم 

با نشانه هام 
که فرصت عشق نداشت

چون منقاری که می سوخت 
برعطوفت این دریا

که این دل در کمند تو خواهد فرسود
چون رمه ای که بخواب فرومی رود !

اینک منم که زنگوله بدست 
می گذرم !

تو هرگز فرشته رابه گناه نمی یابی !
وقتی که می آموزی 
جادوی این مرگ را

 I pass
With my signs
That did not have the opportunity to love
Like a beak that was burning
On the mercy of the sea
)This heart will be depressed(dejected
In your trap
!Like a cattle sleeps
)Now this is me (it's me
Who pass
With a bell in my hand
You will never see the angel in sin
)When you learn )know
The magic of death

Morning
Dawned  outside the window
With a blade of the rising sun
And a decree from the circular
On this side of the window
Somebody laces up his boots
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سفر 
من 

ابرگونی تاریکم
که چون می گذرم ازآسمان هایت

لبریز
فرود خواهم آمد

که ازشبنم گل هایت 
گیسوان خود را

شانه زنم
وخندان سفرکنم

اکنون که همه ی جهت ها 
به سوی دل می انجامند

A trip
I am as dark as cloud
)I felt like a dark cloud(
When I pass through your skies
Full
I'll descend
From the dew of your flowers
I comb
My hair
And I travel with laughter
Now all the directoins
Are ended to the heart

باد
به سوی آب می رفتم

که دریا را بیاموزم
به حکمت هاش بیندیشم

به سویم باد می آمد
به بوی کهنه ی گوران باستانی!

wind
I was going towards the water
To learn the sea
To think of its wisdom

The wind was blowing to me
 With the old smell of ancient
graves

اما
  آن که در را محکم می کوبد

به اهل خانه نزدیک ترست
آن که در را آهسته می کوبد

غریبه ای ست
که قصد آشنایی دارد

اما بدان
آن که پشت در منتظرست

از همه عاشق ترست!

But
The one who knocks on the door hard
Is closer to the household
The one who knocks on the door slowly
 Is stranger
Who is going to get acquainted
But Be aware!
The one who is waiting at the door
Is more lover than everybody
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 یارمحمد اسدپور، معمار  کلمات و 
ساحر واژه ها .  شاعری برخاسته از 

مسجد سلیمان

    شب عید
شب عید است
وشهردرتاریکی!

صبح برگرده ی عقربه ها
درراه است

دل هرآدمی
پی نوری می گشت

شب عید است
وسخن ازتقسیم تاریکی

چراغ برگرید!
سبب این تاریکی

خستگی دست ها نیست
سبب تاریکی

شاید
هق هق کودکی باشد

درحرست یک جامه نو!
شب عیداست و

رقص یک ماهی
درشیشه ی آب

جان ماهی
دردست یک کودک شاد

چشم مادر
زرسسفره ی هفت سن

به پی خوشبختی!
به پی اوراد یک روزی نان 

صبح به پس کوه بلند
به نزدیکی این بیدحیاط

درراه است
کودکی دربسرتصبح

به پی سکه عیدی می گشت

شهردرتاریکی!
دل هرآدمی

به پی نوری بود.
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 نسل اندیشه و رویا

| امید حاللی

 شــعر موج نــاب  در نیمــه دوم دهــه پنجــاه بــر ســر زبــان هــا افتــاد. وقتــی کــه منوچهــر آتشــی 
کــه آن موقــع مســئول صفحــات شــعر مجلــه  تماشــا  بــود بــر کار گروهــی از شــاعران، موجب 
ــز در طــی یــک  ــر کار گروهــی از شــاعران مسجدســلیمان . بعدهــا نی ــاب  را اطــاق کــرد؛ ب ن
ــوع و  ــا طل ــد. ام ــان دادن ــه نش ــعری عاق ــش ش ــه آن گوی ــور ب ــاعران کش ــدادی از ش ــه تع ده
ــر شــعر معاصــر ســوال  ــی گی ــدگان پ ــی از خوانن ــرای مــن و خیل ــاب همیشــه ب غــروب مــوج ن
ــی اش. ــد ناپیدای ــمان و بع ــره آس ــهابی در تی ــی ش ــور ناگهان ــون حض ــت؛ چ ــوده اس ــز ب برانگی

و   }self-focosing character{ خــود  بــه  عطــف  خصیصــه  بــا  نــاب    مــوج 
الهــام از روح قومــی و ضمیــر  بــا  بــه شــعر آن دوره  بــود ی نســبت  بــه  دیگــر  تمایــل 
ناخــودآگاه جمعــی بختیــاری هــا آغــاز شــد. میــل بــه متفــاوت بــودن، انگیــزه مشــترک 
شــاعران ایــن گــروه اســت. شــاعرانی کــه اکنــون پــس از فرونشســت مــوج، بعضــا بــه 
حیاتــی شــکوهمند در عرصــه شــعر دســت یافتــه انــد کــه هنــر نیــز جــز ایــن نیســت.

ژان کوکتــو مــی گویــد:  بایــد از چنــگ مــوج هــا نجــات پیــدا کــرد و پــس از فــرو نشســتن موج 
بــه بقــا ادامــه داد.  عــاوه بــر نقــش منوچهــر آتشــی که بیشــتر نامگــذار و حامــی و عاقــه مند این 
گویــش بــود، نبایــد از کنــار هوشــنگ چالنگــی و مجیــد فروتن بــی اعتنا گذشــت. این دو شــاعر 
پیــش از مــوج نــاب هــر چنــد جــزو ایــن طیــف نیســتند اما در شــکل گیــری آن دخیــل بــوده اند .

چالنگــی و فروتــن را بیشــتر باید شــاعرانی شــفاهی نامید)۱(. کتاب چاپ شــده ندارند ، شــعرهای 
کمــی نیــز بــه چــاپ ســپرده انــد امــا شــعرهای آنــان تاثیرگــذار بــوده اســت و البتــه تاثیرگذارتــر 
ــت. ــم پرداخ ــه آن خواه ــه ب ــت ک ــوده اس ــان ب ــک آن ــای تئوری ــوزه ه ــان، آم ــعرهای آن از ش

مدتــی قبــل دفتــر }شــعر هــای چــاپ نشــده{ مجیــد فروتــن بــا نــام آلتــاش هــا را کــه مــرور مــی 
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کــردم بــه نوشــته ای برخــوردم کــه بــی آنکــه در مــورد آن قضــاوت کنــم آن را نقــل مــی کنــم:

 در ســال هــای ۵۳ و ۵4، آقایــان بیــژن الهــی و فیــروز ناجــی، صفحاتــی را تخــت عنــوان  تجربــه 
ــه  ــی شــد، گرفت ــان منتشــر م ــون آن زم ــو- تلویزی ــه از طــرف رادی ــا  ک ــه  تماش شــعر  در مجل
بودنــد و آن را بــه صــورت پاتوقــی بــرای چــاپ شــعرهای شــاعران تــازه بــه میــدان آمــده، یعنــی 
کســانی کــه روالــی تــازه را بــرای ســرودن شــعر برگزیــده یــا شــناخته بودنــد، در آوردنــد . در 
نتیجــه اشــعار خــود آقایــان الهــی و ناجــی و عــاوه بــر آنهــا آثــاری از هوشــنگ چالنگــی، بهــرام 
اردبیلــی و خــود مــن، در ایــن مجلــه چــاپ شــد. از مــن هشــت شــعر بــه انضمــام تکــه ای از یــک 
شــعر بلندتــر تحــت عنــوان )ســرلوحه( بــه چــاپ رســید و آقــای ناجــی ، شــرح مختصــر زیــر را 
در بــاالی آنهــا نوشــت:  شــعرهای حاضــر از کارهــای قدیمــی تــر آقــای فروتــن برگرفتــه شــده 
ــر ایشــان داشــته باشــیم . ــازه ت ــای ت ــده شــماره ای از کاره ــا در آین ــا ۵۱، ت ــن 4۹ ت اســت مابی

ســرلوحه کــه بــا حــروف درشــت تــر چــاپ شــده اســت تکــه آخــر شــعری ســت بلدتــر. چــون 
جهانــی کــه همــواره کوچــک مــی شــود از دوره ای اســت ســوای باقی شــعرها که هــم گروهند.

قصدم از این توضیح نشان دادن این حقیقت است که بدانند چه کسانی جنبش جدید شعر یعنی 
حرکت های تازه ی غیر نیمایی را بنیاد گزارده اند . با این امید که مدعیان مقلد دستشان رو شود. 

در گفــت وگویــی نیــز کــه بــه اتفــاق دوســت شــاعرم  رضــا بختیــاری اصــل  بــا مجیــد فروتــن 
داشــتیم، وی از آشــنایی خــود بــا بیــژن الهــی، بهــرام اردبیلــی، فیــروز ناجــی، محمــود شــجاعی و 
دیگران می گفت و از هوشــنگ چالنگی که بیش از هر کس مشــوق و راهنمای او بوده اســت .

فروتــن معتقــد بــود کــه خانــه تکانی در شــعر امروز و حرکــت های غیــر نیمایی با شــعر آنان آغاز 
شــده اســت. او مــی گفــت: تمام شــاعرانی کــه عناویــن گوناگونــی از قبیــل  دیگر ، ناب ، گفتار  
و غیــره ... بــه خــود بســته انــد، شعرشــان ریشــه در شــعر همیــن چنــد شــاعر کــه نــام کامــل آنهــا 
را یکبــار دیگــر تکــرار مــی کنــم دارد و مــن نــه تنهــا از ریشــه بلکــه مــی توانــم از تنــه و شــاخ و 
بــرگ هــم حــرف بزنــم: بیــژن الهــی ، هوشــنگ چالنگــی، بهــرام اردبیلــی، پرویــز اســام پــور، 
محمــود شــجاعی، فیــروز ناجــی، رضــا زاهــد، علــی موالنــا و کمتــر از همــه خــودم . بــه خوبــی 
بــه یــاد دارم کــه حرکــت تــازه شــعر فارســی توســط چالنگــی، مــن و بعدهــا بهمــن شــاکری بــه 
ــه مسجدســلیمان و شــاعران ایــن شــهر انتقــال یافــت. صــورت تشــریحی و تعریفــی از تهــران ب

ــایندی  ــات کار خوش ــر و ادبی ــم هن ــم در عال ــران آن ه ــق دیگ ــع ح ــت: تضیی ــی گف ــن م فروت
ــد و  ــی گوین ــخن م ــی س ــدان جمع ــک وج ــن از ی ــتان م ــه دوس ــم ک ــی کن ــر م ــت ... فک نیس
ــان  ــن! منظورش ــد م ــی گوین ــه م ــی ک ــردد و ... وقت ــی گ ــان برنم ــه خودش ــا ب ــان تنه دعوایش
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ــام  ــه انج ــان کاری را ک ــه انس ــی دارد ک ــه عیب ــت.}...{ چ ــودم اس ــاوه ی خ ــه ع ــران ب دیگ
ــاد  ــن از او ی ــام داده و م ــن کار را انج ــم ای ــری ه ــس دیگ ــن ک ــش از م ــد پی ــد بگوی ــی ده م
ــا  ــد ب ــت و مقل ــن نیس ــه چنی ــال آنک ــام داده ام. ح ــر انج ــان کار را بهت ــن هم ــی م ــه ام ول گرفت
همــه ایــن تفاصیــل از مقلــد ضعیــف تــر اســت. اصــل از فــرع حتــی قــوی تــر هــم مــی باشــد. 
ــا آن  ــد از م ــاعران بع ــند و ش ــه باش ــی را پرداخت ــا چارچوب ــل م ــاعران نس ــه ش ــت ک ــن نیس چنی
چارچــوب را آذیــن داده باشــند.همه جــا فــرع را از اصــل ضعیــف تــر ارایــه داده انــد و همیــن 
ــادی  ــچ ی ــز هی ــمه نی ــه از سرچش ــی ک ــر از آن وقت ــی آزارد و بدت ــی را م ــه دل آدم ــت ک اس
ــدارد.  ــه ن ــد : روزگار حافظ ــه ان ــه گفت ــت ک ــت اس ــد... راس ــون بچک ــن دل خ ــد از همی نکنن

ــی  ــی م ــاب  معرف ــوج ن ــی و خــود را سرچشــمه  م ــف چالنگ ــن تعاری ــا ای ــن ب ــد فروت مجی
بــا تعریــف  تربیــت ذهنــی شــاعران مسجدســلیمان را مدیــون آنهــا مــی دانــد.  کنــد و 
ــت  ــرآن پنداش ــت تاثی ــی تح ــر  و حت ــعر دیگ ــه  ش ــاب  را در ادام ــعر موج ن ــد ش ــن بای فروت
. از نــگاه فروتــن ترجمــه هــای کاوافــی،  اشــراقی هــای  رمبــو، مارگــوت بیــگل، رنــه 
شــده  انجــام  شــاملو  و  ناجــی  و  الهــی  توســط  کــه  لــورکا  و  اونگارتــی  جوزپــه  شــار، 
ــت. ــته اس ــود داش ــر خ ــت تاثی ــاب  را تح ــاعران  ن ــه ش ــت ک ــوده اس ــه ای ب ــز تکان ــد  نی ان

یارمحمــد اســدپور نیــز در جایــی به مــن گفت، زمانی که هوشــنگ چالنگی به  ماثانــی  رفته بود 
مــن بــه نــزد او مــی رفتم و از او می آموختم و آموزه های او را به هم نســان خود انتقال می دادم.

منوچهــر آتشــی در مقدمــه ای بــر شــعرهای هرمــز علــی پــور در شــماره ۳۲۱ مجلــه  تماشــا  کــه 
تاریــخ شــنبه ۲۵ تیرمــاه ۲۵۳۶ را بــا خــود دارد، چنیــن مــی نویســد:  چــه زیباســت کــه او }هرمــز 
علــی پــور{ تجربــه را همچنــان رو بــه بلندهــای توفیــق دارد و مــی دانــد کــه شــعر امــروز از یــک 
جهــت همیــن تــاش و تکاپوســت بــرای یافتــن ظرفیــت هــای تــازه واژه و کارایــی آن در بیانــی 
ــا واژه  ــق ب ــازه اشــیاء و همــه چیزهــا، کــه از تلفی ــا حــد لمــس و احســاس زندگــی ت ــی، ت القای
نــه گنجیــدن درآن  ســیمایی آشــناتر مــی یابنــد. هرمــز علــی پــور خــود بهتــر مــی دانــد چگونــه 
بایــد تجربــه هــای تــازه خــود را از آبشــخور آنچــه در گذشــته داشــتیم و آنچــه امــروز داریــم و 
بایــد داشــته باشــیم، ســیراب کنــد و بپذیــرد کــه بــرای شــاعر لحظــه اقنــاع و کفــاف، گــور شــعر 
و اســتعداد شــعری ســت، و چــاپ شــعر، تنهــا ثبــت لحظــه هاســت نــه بــه معنــای کمــال آن ... 

ــل ،  ــن نس ــی گوید: ای ــی م ــر آتش ــم منوچه ــاز ه ــا  ب ــه  تماش ــان مجل ــر در هم ــی دیگ در جای
نســل اندیشــه و رویــا، دارد بــه خوبــی پــا مــی گیــرد و جــا بــاز مــی کنــد. شــعرهای علــی پــور 
ــده ایــم امــا اینــک ســرایش او هــر چنــد در نیمــه راه اســت ولــی  را قبــا هــم در تماشــا  خوان
درخشــندگی خورشــید را دارد. شــعر متفکــر و تخیلــی کــه نوعــی سوررئالیســم را نیــز در کنــار 
خــود ارایــه مــی دهــد. اینهــا از بهتریــن شــعرهای هرمز علــی پــور و همچنیــن از بهترین شــعرهای 
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نســل اوســت. نســلی کــه بــی باکانــه قــد علــم کــرده و غبــار و خشــار کهنگــی غــاف فرســوده 
ــن نســل اســت.  ــی شــک شــاعر درخشــانی از ای ــور ب ــی پ ــز عل ــن افشــانده اســت. هرم را از ت

هرمــز علــی پــور در مصاحبــه ای بــه تاریخ پنجشــنبه ۹ شــهریور مــاه ۱۳۵7 بــا روزنامــه ی  جوانان 
رســتاخیز  مــی گوید: ایــن حرکت} مــوج نــاب { بــه علــت حشــر و نشــر بعضــی از شــعراء بــا 
حرکــت هــای دیگــر شــعری بــه وجــود آمــد و حتــی مــی تــوان عنــوان کــرد کــه ایــن حرکــت 
زاییــده ی نوعــی شــوریدگی بــه طــور ناخــودآگاه ، و ناشــی از حرکت های دیگر شــعری ســت. 
علــی پــور در جــواب مصاحبــه کننــده کــه مــی پرســد: اگر خــط ســیر و زمینــه هــای ایــن نــوع 
خــاص شــعر را  اگــر خــاص باشــد- دنبــال کنیــم آیــا نمــی بایــد بــه  مــوج نــو  شــعر حجم  و 
ــع  ــاب  در واق ــوج ن ــا  م ــم آی ــم  بگوی ــی خواه ــی م ــم؟ یعن ــر  برگردی ــعر دیگ ــزوه های ش ج
ــی  ــه، م ــد:  بل ــی گوی ــا ...  ، م ــا و ی ــده آنه ــه دهن ــا ادام ــت؟ ی ــا نیس ــت ه ــن حرک ــه رو ای دنبال
شــود گفــت کــه  مــوج نــاب  ادامــه دهنــده ی ایــن حرکــت هــای شــعری ســت و یــا تکمیــل 
کننــده آنهــا. یعنــی اینکــه بــی ریشــه نیســت، امــا اگــر آقــای آتشــی عنوان مــوج نــاب  را بــر مــا 
نمــی گذاشــتند مــا حتــی جرئــت نمــی کردیــم از آن بــه عنــوان حرکتــی تــازه نــام ببریــم.  )۲(

هرمــز علــی پــور در آن مصاحبــه مــی گویــد:  معتقــد نیســت کــه کســی علمــدار ایــن جریــان 
اســت البتــه آتشــی در ایــن میانــه ســهمی دارد و نــوری عــا، هــم بــه همچنیــن . دیگرانــی هــم 
درایــن زمینــه کارهایــی کــرده انــد و قابــل ارجنــد. از قبیــل: حمیــد کریــم پــور} آریــا آریاپــور{ 
، ســیروس رادمنــش، فرامــرز ســلیمانی، بارمحمــد اســدپور، فیروزه میزانــی و ســیدعلی صالحی . 

هرمــز علــی پــور در آن مصاحبــه بــه نفــس جریــان اشــاره دارد امــا در ســال هــای بعــد هــم نــه او 
نــه هیــچ کــدام از  نــاب  ســرایان تاشــی را در جهــت تئوریــک کــردن و کاســه نمــودن  مــوج 
ــاب  همیــن علــت هســت. از  ــد و یکــی از دالیــل افــول زودهنــگام  مــوج ن ــاب  انجــام ندادن ن
ــده هــای انقــاب و جنــگ  ــوع پدی ــا وق ــن شــعر اســت ب ــول آن، برخــورد ای ــل اف دیگــر عوام
تحمیلــی کــه ایــن دو واقعــه هــر یــک ادبیــات غالــب خــاص خــود را مــی طلبــد و بــا توجــه بــه 
فراگیــری شــان در عرصــه هــای اجتمــاع و سیاســت ، طبیعــی ســت کــه ســایر حرکــت هــا را بــه 
حاشــیه براننــد. شــاعران  مــوج نــاب  کارگــر زاده انــد و از طبقــه ای فرودســت و عشــایری، کــه 
داغ اســتعمار انگلیــس را بــر گــرده دارنــد. یارمحمــد اســدپور در نامــه ای بــه نگارنده این ســطور 
نوشــت:  پــدرم تفنگــش را بــه دو ریــال فروخــت و آمــد در حــوزه مسجدســلیمان بــه کارگــری. 

ــیروس  ــدپور، س ــد اس ــور، یارمحم ــی پ ــز عل ــون هرم ــانی چ ــعر کس ــدد ش ــه م ــاب  ب ــوج ن  م
رادمنــش، آریــا آریاپــور، ســیدعلی صالحــی، فیــروزه میزانــی و بعدهــا فرامــرز ســلیمانی، عــزت 
اهلل قاســمی، قاســم آهنیــن جــان، شــادروان نعیــم موســوی ، رســتم الــه مــرادی، علیمــراد مــوری، 
جمشــید قنبــری، محمــد حســین مــدل، مجیــد زمانــی اصــل و ... مطــرح مــی شــود. البتــه بــا ذکــر 
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ایــن نکتــه کــه بــه اســتثناء رســتم الــه مــرادی و علیمــراد مــوری، نســل دوم  مــوج نــاب  دنبالــه رو 
هســتند تــا تکویــن کننــده. یعنــی هیــچ کــدام  مــوج نــاب  را بــه آفــاق فــراخ تــری نمــی رســانند.

 مــوج نــاب  بــا پیــروزی انقــاب اســامی افــول مــی کنــد زیــرا روحیــه ی جامعــه در آن دوره 
ــرم و  ــر ف ــدش ب ــترین تاکی ــت و بیش ــاز اس ــت ایج ــه در نهای ــم ک ــعری مبه ــرای ش ــر پذی دیگ
ســاخت، نیســت. شــعر پــس از انقــاب طبــق ضــرورت هــای آن دوران بــه ســمت مــردم و شــعار 
حرکــت مــی کنــد. در دوران جنــگ تحمیلــی هــم کــه شــعری خــاص آن دوره و مطابــق بــا آن 
حــال و هــوا خلــق مــی شــود و بــه همیــن ترتیــب اگــر نیــک بنگریم مــوج نــاب  حــدود ۱۰ تــا 
۱۲ ســالی ســکته مــی کنــد و حیــات نــدارد یــا بهتــر بگوییــم خواننــده نــدارد. از طرفــی ســیدعلی 
صالحــی در دهــه ی هفتــاد بــه تولــدی دیگــر مــی رســد و بیــان ویــژه اش را مــی یابــد و از  مــوج 
نــاب  بــه ســمت  شــعر گفتــار  حرکــت مــی کنــد. هرمــز علــی پــور پــس از چــاپ دو مجموعــه 
ی  نرگــس فــردا  و  کــودک و کبوتــر  در دهــه ی هفتــاد، بــه بیــان ســهل و ممتنــع دلخواهــش 
مــی رســد، )در مجموعــه هــای  ســپیدی جهــان  ،  اوراق الژورد  و  الــواح شــفاهی  علــی پــور 
ــان  ــه از آن زم ــم ک ــدپور ه ــد اس ــت. یارمحم ــاب  اس ــوج ن ــر از دوران  م ــکوهمند ت ــیار ش بس
تاکنــون، ماندگارتریــن کارش انتشــار کتاب بــر ســینه ســنگ هــا/ بــر ســنگ هــا نــام هــا  بــوده 
اســت کــه در اوایــل انقــاب چــاپ شــد و تاثیــر بســیاری بــر نســل هــای پــس از خــود گذاشــت 
امــا بعــد از آن چیــزی از او ندیدیــم. تعــدادی مصاحبــه و مقالــه در ســال هــای 7۵ تــا 77 داشــته 
کــه بیشــتر بــه تغییــر  تاکتیــک و نــگاه بــه هســتی و ســاخت فکــری  خــود شــاعر مــی مانــده تــا 
ارایــه حرکتــی نوتــر، آریاپــور بــه فرانســه رفتــه اســت و گویــا دکتــرای فلســفه گرفتــه اســت. از 
ــه علــت  ــه چــاپ رســیده کــه ب ــن دو دهــه در مطبوعــات ب ســیروس رادمنــش شــعرهایی در ای
عــدم اســتمرار ، منتقــد بــا اســتناد بــه آنهــا نمــی توانــد نمــوداری از شــعر  مــوج نــاب  رســم کنــد. 
قاســم آهنیــن جــان شــعرهایی در مطبوعــات داشــته اســت و مجموعــه ی  ذکــر خــواب هــای 
بلــوط  را در ســال ۱۳7۶ منتشــر کــرده اســت کــه البتــه دیگــر حــال و هــوای دهــه ی هفتــاد را 
نــدارد امــا مــی توانــد جــزء شــعر دهــه ی شــصت بــه حســاب آیــد کــه گهگاهــی فروغــی نیــز 
داشــته . از شــادروان نعیــم موســوی هــم در ســال ۱۳7۶ مجموعــه شــعر  در میــان ســکوتی بلنــد  
منتشــر شــد کــه در نهایــت مــی تــوان از آن بــه عنــوان  خانــه روشــن   مــوج نــاب  صحبــت کرد؛ 
مــوج نابــی کــه البتــه در دهــه ی شــصت و دهــه هفتــاد رمــق و رونقــی نداشــته اســت و حرکــت 
هــای انفــرادی شــاعران آن چشــمگیر نبــوده اســت امــا بایــد دیــد کــه آیــا ایــن حرکــت در آینده 
ــه اگــر ایــن اعتقــاد فرمالیســت هــا را بپذیریــم کــه  ــاره خواهــد رســید؟ البت ــه رســتاخیزی دوب ب
یــک ژانــر ادبــی هیــچ گاه از بیــن نمــی رود امــا ممکــن اســت در دوره و شــرایط خــاص زنــده 
شــود و در نظــر داشــته باشــیم کــه بــه گفتــه ی هگل: حیــات نیــز نقطــه مــرگ را در خــود دارد. 

| منبع: مجله عصر پنج شنبه
 سال دوم ، شماره سیزدهم و چهاردهم
 مهرماه ۱۳7۸ ،صفحات ۵۹ تا ۶۱

ویـژه  نـــــــامه
یار محمد اسدپور

موج ناب



205دوماهنامه ادبی . شماره چهارم  1397

بعدالتحریر و یپ نوشت:

شــاخه  ایــن  در  پژوهــش  بــه  عاقــه  ای  دوره  در  نگارنــده  کــه  آنجــا  از   )۱
و  شــاعران  طیــف  ایــن  کــردن  پیــدا  بــرای  فراوانــی  تــاش  داشــتم  شــعری 
آن. کــردن  تئوریــزه  بــرای  تــاش  نیــز  داشــتم  نــاب  بازســازی  بــرای  ســعی 
ــا  ــس از ســال ه ــن پ ــد فروت ــا مجی ــا یارمحمــد اســدپور انجــام شــد و ب ــی ب ــگاری های ــه ن نام
ســکوت مصاحبــه ای انجــام دادیــم کــه در روزنامــه ســام بــه همــت ســید حفیــظ طباطبایــی 
ــه  ــم ک ــر کنی ــن را منتش ــد فروت ــعر مجی ــه ش ــه مجموع ــم ک ــعی کردی ــد و س ــاپ گردی چ
نــام  التــاش هــا  را بــرای آن برگزیــده بــود بــه معنــای تراشــه هــای چــوب کــه البتــه بعدهــا در 
شــهرکرد بــا نــام  صــدای دیگــر  انتشــار یافــت. همچنیــن هوشــنگ چالنگــی را کــه متاســفانه 
میــراث خوارانــش پــس از اســتفاده از ظرفیــت هــای شــعری وی ســعی بــه تکذیبــش داشــتند را 
بــه حــد تــوان حمایــت و بازمطــرح نمودیــم کــه منجــر بــه برگــزاری کنگــره ی بزرگداشــتی 
ــا کمــک هــای ارزشــمند علــی حســینی و رضــا و حمیــد لویمــی شــد. در ضمــن  بــرای وی ب
قــرار بــود نخســتین مجموعــه شــعرش را نیــز منتشــر نماییــم و بــر ایــن مطلــب پافشــاری کردیــم 
کــه وی مــی بایســت دفتــر اشــعارش را بــا ذکــر تاریــخ چــاپ کنــد. مــا قــرار بــود ایــن کار را 
در ســری آثــاری بــا نــام  بــا کاروان حلــه  در انتشــارات صمــد انجــام دهیــم کــه حتــا بــه مرحلــه 
آمــاده ســازی کتــاب اعــم از تایــپ و ویرایــش و طراحــی یونیفــورم جلــد هــم رســید. حمایــت 
ــام  ــا انج ــرف م ــت از ط ــور داش ــواز حض ــه وی در اه ــا دوره ای ک ــی ت ــنگ چالنگ از هوش
مــی شــد تــا اینکــه ایشــان بــه کــرج مهاجــرت کــرد و آنجــا کتابــی تقریبــا ناموفــق بــه لحــاظ 
ــوی انتشــار داد کــه نشــان  ــن خدی ــم مهی ــل  بوســیله خان ــه تنب ــام  زنگول ــا ن گزینــش شــعرها ب
دهنــده حرکــت عمــده و اثــر گــزار شــعری وی نیســت. کار مــا بــرای چالنگــی آن بــود کــه وی 
را بــه عنــوان سرچشــمه بــه رخ مقلــدان انکارگــرش مــی کشــیدیم. بایــد بگویــم کــه مــن ســطر 
شــعری کــه بــرای پیشــانی نوشــت ایــن مقالــه برگزیــدم و برگرفتــه از شــعر هوشــنگ بــود را 
هــم عامدانــه انتخــاب کــردم و تقریبــن مــی شــود گفــت ایــن نخســتین مقالــه ای اســت کــه بــه 
شــکل تشــریحی تــا آن موقــع )۱۳7۸( دربــاره نــاب در نشــریه ای معتبــر یــه چــاپ رســیده بــود.

 ۲( البتــه اگــر نظــر هرمــز عزیــز را اکنــون جویــا شــوید بــا توجــه بــه اینکه با گذشــت ایام ایشــان 
بــا تجربــه تــر و رندتــر )بــه تعبیــر حافظانــه اش البتــه( شــده انــد بعیــد مــی دانــم کــه به سرچشــمه 
هــای شــعر خــود بدیــن گونــه اشــاره و اعتــراف نمایــد و او را ایــن زمــان اعتقــاد دیگــری ســت.

 ۳( تصاویر دو برگ نامه که در متن آمده از آقای یارمحمد اسدپور به نگارنده این مطلب امید 
حالی می باشــد که به عنوان ســندی از نظرات ایشــان از آرشــیو شــخصی ارائه گردیده اســت.
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 پیش درآمدی بر ناب رسایی
 
| آریا پورفریاد شهرویی

ــه در  ــوی حافظ ــزار ت ــه ه ــروز ؛ ب ــِت ام ــویش زیس ــان تش ــم در جه ــه ببری ــو را ک ــروده ن س
هســتی شناســی آدم امــروز مــی رســیم و مــی بینیــم بــر زمینــی نمنــاک و تنهایــی منفــرد 
ــه ســرایندگی  ویــران زیســتی برپــا اســت و در تنهایــی هــای زایشــی تــراژدی وار ســروده هــا ب
ــی شــود. ــا ســرازیر م ــاس فلســفی اجتماعــی م ــم و ی ــی مانی ــز او در م و سرگذشــت زخــم خی
 انســان امــروزی در میانــه بــودن و نبــودن ،گوناگونــی هنجارهــای اجتماعــی دارد رو بــه 
دیالتیــک تنهایــی خــود مــی رود و ایــن نگــرش را دســتاورد جهــان مدرنیتــه مــی شــود دیــد کــه 
ســراینده در نگرشــی تــازه در دهــه  ۵۰ توانســت بــا بــه کارگیــری واژه هــای روزمــره و نگاهــی 
بــه زادبــوم گرایــی روایــت هــای غیــر نمادیــن را در ســادگی زبــان بــه آهنگــی تــازه بکشــاند.

 گزارِش تاریخی ادیب
ذهنیــت  پــرورش  در  و  ســلیمان  مســجد  در  ســراینده  چنــد  چهــل  دهــه  در   

داشــتند.                 ای  پایــه  نقــش  پنجــاه  دهــه  جوانــان  آرکاییــک  و  غنایــی 
در  نــو  ســروده  رهبــری  مثلــث  فروتــن  مقیمی، مجیــد  چالنگی، علــی   هوشــنگ 
مســجد ســلیمان بودنــد کــه توانســتند مؤلفــه هــای ســروده نــو را در ایــن شــهر ارائــه 
دادنــد و مســجد ســلیمان شــهر اولیــن هــا را بــه پویــه تاریخــی ادبــی تــازه ای کشــاندند.

رادمنــش،  آریــا  اســدپور،  ســیروس  پور، یارمحمــد  علــی  صالحی، هرمــز   ســیدعلی 
در  آتشــی  انتخــاب  منوچهــر  بــا  کــه  بودنــد  جوانــی  ســراینده  پنــج  آریاپــور 
شــدند. شناســایی  ادبــی  ی  جامعــه  بــه  نــاب  ســرایندگان  عنــوان  بــه  پنجــاه  دهــه 
آریاپــور پــل ارتباطــی بــا پایتخــت و چــاپ ســروده هــای ایــن ســرایندگان جــوان بــود 
بــا نگاهــی زادبــوم گرایــی متــن نویــس  و  منوچهــر شــفیانی هــم در  داســتان نویســی 
حضــور  و  داشــت  ســرایندگان  ایــن  کار  بــرای  تهــران  در  نقشــی  بــود  مهمــی  ادبیــات 
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مهــم چالنگــی در ادبیــات حرفــه ای آن زمــان شــاخصه ارزشــمندتری بــود تــا کار ایــن 
ســرایندگان بــه چشــم نقــد و بررســی بیایــد و چــاپ دفترهــای ســروده مقیمــی در ســال 
ــون. ــه )هــوای کوچــه( و پنجــاه و یــک )تراشــه شمشــاد(در تهــران نشــر ارغن هــای چهــل و ن
ــود  ــه خ ــی ک ــد و آتش ــتان ش ــوب و خوزس ــرو جن ــات پیش ــش ادبی ــرای خوان ــی ب ــوج مهم م
ــا  ــان معن ــا جه ــی کشــید کارش ت ــه م ــوب زبان ــد آتشــی از جن ــود مانن ــوم گــرا و پیشــرو ب زادب
ــروزی  ــی راز پی ــوم اندیش ــیدن ب ــدف رس ــه ه ــن ب ــد و ای ــرایی ده ــوم س ــگ ب ــگ و زن را رن
داده هــای فرهنگــی جغرافیایــی بــود کــه تاریــخ دار و هویــت ســاز عمــل مــی کــرد...

ایــن ســرایندگان جــوان توانســتند بــا مؤلفــه هــای  زادبــوم گرایــی و ذهنیتــی تاریخــی 
بیــرون متنــی را پدیــد آورنــد کــه گــره هــای عاطفــی  المــان هــای  بــه صــور خیــال 
بــه  لحظــه  را  زبــان  نحــو  تــازه در  دیــد و کشــفی  مــی شــد  زبــان  نحــو  را در  بکــر  و 
لحظــه در زیبایــی کام و ســاختاری تــازه تــر بــارز بــه گفــت و گــو بــا جهــان داشــتند.

ــان  ــش جه ــه در خوان ــری مؤلف ــک س ــرایندگان ی ــن س ــای ای ــروده ه ــی س ــه تکوین درون مای
امــروز پدیــد آورد کــه اهمیــت آن را در رویکــرد ویــژه ســرایندگان  حجــم و چــاپ آن 
ــر  ــاب را ب ــام  ن ــه ن ــی ک ــد.  آتش ــود دی ــی ش ــر م ــعری دیگ ــام  ش ــه ن ــری ب ــا در دفت ــروده ه س
خوانــش ایــن ســروده هــا گذاشــت در تئــوری کــردن مبانــی دار ایــن نــام گــزاری کاری انجــام 
ــن ســروده هــای خــود کــه کشــف  ــودن ای ــرای هرمونتیــک ب ــداد و خــود ســرایندگان هــم ب ن
ــد و کــم کــم در  ــی انجــام ندادن ــن اســت کاری گروه ــک مت ــی ی ــا و معان ــا، نشــانه ه ــام ه پی
ــای  ــه ه ــش و  اســدپور در ده ــش  رادمن ــه کوش ــم ب ــرایندگان آنه ــن س مســتمر کار کــردن ای
هفتــاد و هشــتاد نــام  مــوج نــاب بــر ســر زبــان هــا افتــاد .هــر چنــد  فیــروزه -میزانــی و  عــزت 
ــوج و  ــه م ــی ب ــد ول ــاب گفتن ــش ن ــط و م ــا خ ــی ب ــم کارهای ــد ه ــد -میرقائ ــمی ، مری -قاس
ــد. ــا کن ــی برپ ــد و جریان ــاد کن ــوج ایج ــه م ــود ک ــی اش نب ــوان اجرای ــید و در ت ــان نرس جری
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 گذری در شناخت ناب سراها
   علــی پــور در ســال هــای پایانــی دهــه پنجــاه و آغــاز 
دیپلماســی  بــا  و  بــرد  پیــش  را  خــود  راه  شــصت  دهــه 
ــرد. ــدا ک ــرایی پی ــاب س ــدا از ن ــی ج ــرا جایگاه ــان و اج زب

 آریاپــور بــا رفتــن بــه فرانســه و چــاپ دفتــر  آدم چــه پیــر شــود 
چــه بمیــرد ، ادامــه نــداد آن نگــرش را در هــم صدایــی بــا دیگر 
هــم دوران هــای خــود و هــر چنــد ایشــان نقــش ویــژه ای بــرای 
رســاندن ســروده هــای ایــن جوانــان بــه پایتخــت داشــتند و ناب 
و نــاب ســرایی کــه آتشــی نــام نهادنــد به وســیله ایشــان تدارک 
اش دیــده شــد ولــی پــس از انقــاب )چنــد ســال مانده بــه پایان 
دهــه پنجــاه ( هــر کــدام بــرای خــود راهــی را پــی گرفــت ...

 صالحــی پایــان دهــه پنجــاه بــه تهــران رفتنــد و در دهــه 
ــگ نویســی  ــات داســتانی ، فرهن ــی در ادبی ــا کارهای شــصت ب
ــز شــهریاری،ادبیات  ــا  محمــد قاضــی و  پروی ، گفتگوهایــی ب
ــد و  ــای ســروده مســیر خــود دا جــدا کردن کــودکان و دفتره
ــاِن  ــه زب ــه ب ــیدند ک ــرایی رس ــاب س ــر در ن ــاده ت ــی س ــه زبان ب
گفتــار نامــدار شــده اســت و کارنامــه ای وزیــن را دارا شــدند.

بــرای کار و حــاج وار   رادمنــش هــم در شــهر گــردی 
ــفی  ــی و فلس ــی عرفان ــه نگرش ــی ب ــا خوان ــی معن ــتن در پ زیس
در چیســتی متــن رســیدند و شــوریده حالــی ویــژه ای در زبــان 
موســیقی و خوانــش متــن هــای مقــاالت شــمس و چنیــن 
ــدا  ــم ج ــان ه ــیر ایش ــدند و مس ــورد ش ــت رهن ــت زرتش گف
ــه پشــتیبانی از  شــد. هــر چنــد در دهــه هــای هفتــاد و هشــتاد ب
ــود  ــای خ ــی کاره ــد ول ــش کردن ــرایی کوش ــاب س ــاب و ن ن
را ســامان چــاپ ندادنــد تــا پیگیــری اهــل ادب بــرای اینگونــه 
نگرش ها ســاِز کار پیدا کند و ایشــان یکی از باســوادهای ادبی
ــناخت  ــی در ش ــی خاص ــرا ویژگ ــاب س ــان ن ــد و می ــا بودن م
دلریــش  داســتان  اش  تنهایــی  و  بودنــد  دارا  را  ادبیــات 
دگــر اندیشــی اوســت و زندگــی بــا او نســاخت و گنــاه 
او در زندگــی ســراینده بــودن او بــه معنــای واقعــی بــود 
باشــد  ســراینده  گفتــار  و  کــردار  در  خواســت  مــی  کــه 
و گاهــی در دیــدار آنچنــان زالل مــی شــد کــه گویــی 
ــید .. ــی کش ــر م ــت و پ ــی بس ــم م ــن او و چش ــدارد ت ــان ن ج
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ــروده  ــر س ــن دفت ــاه دومی ــه پنج ــان ده ــان در پای ــدپور ایش  اس
ــدند را  ــدار ش ــاب نام ــام ن ــه ن ــه ب ــود را ک ــای خ ــل ه ــم نس ه
چــاپ نمــود .دفتــر  بــر -ســینه -ســنگ هــا ،-بــر -ســنگ هــا 
ــه  ــود ک ــروده ای ب ــر س ــن دفت ــر مهمتری ــن دفت ــا و ای ــام ه -ن
ــی  ــون آتش ــتاد چ ــی درود فرس ــاب آتش ــه انتخ ــود ب ــی ش م
ــراینده  ــد س ــی آن چن ــای ادب ــود و نموده ــتعداد نم ــف اس کش
را بــه خوبــی در مجلــه تماشــا معرفــی کــرد و ایــن دفتــر چــون 
کپــی شــد و صحافــی و پخــش شــد بــه تیــراژ دویســت نســخه 
ــات  ــد و ادبی ــاق مان ــت در  مح ــاال نداش ــراژ ب ــاپ در تی و چ
و ســروده نــو در جریــان هــای سیاســی پایــان دهــه پنجــاه 
ــت و  ــش نرف ــز پی ــش خی ــی جنب ــه ادبیات ــصت رو ب ــه ش و ده
ــت  ــکل گرف ــی ش ــای ادب ــان ه ــر در جری ــم گی ــکوتی چش س
ــه  ــد ده ــید مانن ــی کش ــه م ــی زبان ــی ادب ــت های ــر حرک و اگ
پنجــاه کارســاز نبــود تــا در دهــه هفتــاد و نگــرش هــای نویــن 
ــو  ــردون ،  تکاپ ــای  گ ــه ه ــات و مجل ــی ادبی ــه شناس در جامع
و  فــن و هنــر  و بــا چــاپ دفترهــای  شــعر بــه -دقیقــه -اکنــون 
میزانــی  کوشــش  فیــروزه  بــه  جلــد  در  کوشــش  بــه 
هــای ســروده  گزیــده  کــه  محیــط  و  احمــد 

ــاد  ــه راه افت ــی ب ــزش ادب ــود یــک خی نســل پنجــاه و شــصت ب
و  براهنــی هــم در کتــاب گزارشــی بــه نســل فــردا بــه ویژگــی 
هــای ایــن دو گزیــده و با شــناختن جنبه های گوناگون ســروده 
هــای چالنگــی و رادمنــش. ..یــک رونمایــی تاریخــی شــیرازه 
کار نــاب نگــری شــد و پرداخــت هــای روزنامه هــای جنوب با 
حضــور رادمنــش هــم ســبب ســاز دوبــاره خوانــی ناب شــود ...

 
نام گرایی ناِب یب مانیفست 

نگــرش هــای مشــخص هــر دوره را بــرای نشــانه شناســی تاثیــر 
آن نگــرش هــا جریــان مــی گوینــد کــه ســبک ویــژه ای بــرای 
پــردازش و نحــوه هــای مختلــف تصــورات را در بــر مــی گیــرد 
و ایــن نشــانه شناســی مــدد آن مــی شــود کــه در هــر دوره از 
ــاختار  ــا در س ــرش ه ــدن نگ ــاوت ش ــت و متف ــه پرداخ چگون
ــا  ــان معن ــازه در جه ــا شــناختی ت ــر م ــر اث ــی ه ــی و درون بیرون
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ــن  ــی چنی ــبک شناس ــه س ــش نرفت ــت وار پی ــیم و مانیفس برس
ــان  ــتاورد جه ــت دس ــان و مانیفس ــی و بی ــع در معان کار بدی
ــر  ــودآگاه س ــه ناخ ــود ک ــپ ب ــای چ ــرش ه ــرای نگ ــرد ب س
ــد  ــش درآم ــک پی ــد ی ــی در آورد و ش ــای ادب ــان ه از جری
ــام خواهــی کــه مــی شــود گفــت یــک ســهم خواهــی  در ن
ــه  اجتماعــی فرهنگــی اســت چنیــن نامگــذاری هایــی و گرن
ــتواره  ــا در پوس ــان ه ــا و زم ــخصیت ه ــرا ش ــروده ف ــر س هن
خــود در حرکــت اســت و وابســته بــه هیــچ شــرایطی نیســت 
کــه مــا بخواهیــم هــی نــام نهیــم بــر نگــرش خــود و یارگیــری 
ــت  ــی اس ــاب ادب ــانه انق ــری نش ــه یارگی ــه اینگون ــم ک کنی
ــانی  ــا کس ــن ی ــک ت ــس ی ــه نف ــاد ب ــود اعتم ــانه نب ــه نش بلک
ــا تحویــل نگرفتــن جامعــه ادبــی خــود را  اســت کــه در فوبی
ــویی  ــد و از س ــی کنن ــت م ــون مانیفس ــد و چ ــه چن ــلح ب مس
وظیفــه آنهــا گــروه ســازی ســندیکایی کــه نیســت و مــردم و 
منتقــدان بــر پایــه نقــش گــذاری یــک اثــر بــه عنــوان کاری 
ــد آن  ــی گوین ــوند و م ــی ش ــان آن م ــری جری ــرو پیگی پیش
ــام چــه مولفــه هایــی ثبــت تاریخــی  ــه ن نقــش گــذاری هــا ب
مــی شــود و هنگامــی کــه کســی یــا کســانی بیاینــد و خــود 
یارگیــری کننــد و جریــان بــه نــام هــم اندیشــان خــود 
ثبــت کننــد توهیــن بــه شــعور خواننــده کــرده و یــک 
ــد  ــما مانن ــه ش ــد ک ــی برن ــش م ــتبدادخواهی را پی ــه اس گون
مــا شــوید و ایــن نگــرش هــای مانیفســتی آن هــم در زمــان 
ــردی در  ــا رویک ــر تنه ــنده اث ــودن نویس ــر و ب ــکوفایی اث ش
ــت ... ــت آن نیس ــتی پش ــق درس ــت و منط ــی اس ــن بودگ م

و بــه افســوس مــی بینیــم جریــان هایــی بــا نوشــتن مانیفســت 
هــا فــوران وجــود پیــدا مــی کننــد و غافــل از اینکــه در 
جامعــه ادبــی بیمــار چنیــن کنــش هایــی رخ مــی دهــد 
و شــرایط اجتماعــی ادبــی آبســتن چنیــن نوزایــی هایــی 
ــی از  ــای ادب ــروه ه ــد گ ــی گوی ــق م ــه منط ــت ک ــده اس نش
ــدان  ــن کار را منتق ــند و ای ــی نویس ــت نم ــاز کار مانیفس آغ
ــد. ــی کنن ــدا م ــی هوی ــای ادب ــان ه ــردن جری ــش ک در بخ

بــه  آتشــی  کــه  را  نــاب  دهــه  چنــد  ایــن  چــون  و 
ســراینده  تــن  چنــد  کار  بــر  نویســی  متفــاوت  منظــور 
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پیــش  ایــن  کشــانند  ...مــی  و  نــاب  جریــان  بــه  را  نهــاد 
... بگویــم  زمــان  ایــن  در  دیــدم  مهــم  را  درآمــد 
ــاب  ارزش و  ــم و آن کت ــو داری  یــک کار مهــم در ســروده ن
احساســات اســت از نیمــا کــه در آن کتــاب نیمــا خــود تئــوری 
ــی  ــزی کــرد و نگــرش های ــه ری ــی را پای کــردن ســروده نیمای
ــاز  ــاخت نی ــاخت و ژرف س ــکنی در روس ــاختار ش ــه در س ک
ــم  ــت آنه ــه نوش ــای روزان ــت ه ــا و یادداش ــه ه ــود را در نام ب
در ســی ســال نــگارش دیــدگاه هــای خــود و هیــچ گاه 
ــه بســط  ــا ب ــن اســت و تنه ــا مانیفســت کار م ــه اینه ــت ک نگف
موضوعــی ســروده نــو چشــم گفتــن و نوشــتن داشــت ..
 یــداهلل رویایــی در کتــاب  از -ســکوی -ســرخ مانیفســت 
ســروده حجــم را نوشــت. ولــی کارکردهای زبانــی کار رویایی 
ــوان  ــه عن ــود ب ــی ش ــت و نم ــود اوس ــتعداد خ ــی اس مرزشناس
ــرد  ــام ب ــرای جریــان شناســی ویــژه ای ن یــک نظــرگاه ادبــی ب

آن هم به دو دلیل منطقی :
یکــی اینکــه ســراینده ای کــه بــرای خــود رســم و خــط 
تعییــن کنــد بــرای کشــف معانــی کــه کلیشــه دار کــردن 
تئــوری کار کــردن  بــا  و  دارد  ســاز ســخن  را  کار خــود 
ــیک  ــروده کاس ــیک س ــاختار کاس ــف س ــان تعری ــم هم ه
خــودش  و  بــود  ناپیــدا  معنــا  و  پیــدا  قالــب  کــه  اســت 
بــرای نگــرش خــود تریبــون درســت و امضــا گــردآوری 
بزنــد. تاریخــی  تمبــر  را  اش  بیانــی  مانیفســت  تــا  کنــد 
ــی  ــت .یعن ــرو نداش ــی پی ــودش کس ــز خ ــه ج ــه ب . دوم اینک
ــز  ــه چی ــود و هم ــرش اش نب ــه نگ ــبیه ب ــا ش ــی ی ــد رویای مانن
را مصــادره انگیزشــی متــن یــاب اش چتــر اندیشــه ورزی 
مــی شــد و چــون منتقــدی بــر پایــه مولفــه شناســی نیامــد 
ــی و  ــای زبان ــرش ه ــر نگ ــا ب ــروده ه ــن س ــد ای ــان ده ــا نش ت
ــا و  ــن ه ــان مت ــا جه ــو ب ــارز گفتگ ــخصه ب ــن مش ــی ای مفهوم
کردارشناســی  توجــه  خــور  در  دارنــد...کار  را  مفهومــات 
رویایــی مانــد و حجــم بــدون رویایــی حجــم نیســت و رویایــی 
ــدارد. ــتادن ن ــوان ایس ــان ت ــدون ایش ــم ب ــم ه ــدون حج ــم ب ه
ــرگ و گاهــی  ــت م ــه اصال ــی ب ــای عرفان ــا اشــاره ه  حجــم ب
نیســت انــگاری درونــی ، ســاحت ذهن انســان مدرن را به شــرق 

آریا آریاپور
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ــای  ــته ه ــل در نوش ــا تام ــی ب ــی عرفان اندیش
ــازه واژگان  ــت ت ــر سرنوش ــوار ب ــته س گذش
مــی شــود و هــر چنــد نگــرش هــای  بهــرام 
ــای  ــردازش ه ــی در پ ــژن اله ــی و  بی اردبیل
نــاب و حجــم پــر بــار بــود ولــی میــدان داری 
رویایــی و مســتمر در پنــج دهــه کار کــردن 
باعــث شــده که ایشــان را بنیانگــزار و تنها راه 
ایــن میــدان بداننــد و در دهــه هفتــاد تــا 
نــود  منصــور -خورشــیدی کارهایــی در 
زبان و چرخش معنا و اســتعاره زیســتی نشــانه 
هــا داشــتند کــه نفســی تــازه بــه حجــم بــود ..

ســروده نــاب در نبــود یــک مانیفســت و 
بازتــاب   ، ســاختار  تأکیــد  در  کوشــش 
تلفیــق  بــا  بــود  تطبیقــی  ادبیــات  یــک 
هــای آرمانــی بــا کارهــای انجــام شــده 
در فــرم و محتــوا جریــان هــای نیمایــی. 
ــی اســت کــه پــس از  ــان نیمایــی جریان جری
نیمــا در گونــه هــای اجرایــی پیــش رفــت و 
هــر کســی بــر پایــه رهایی هــای ســاختاری و 
زبانــی بــه فردیــت خود یــک گونه انگیــزه به 
پرداخــت داشــت و متاســفانه مــی بینیــم ایــن 
ــو در ســبک تــازه ســروده پارســی  جریــان ن
ــو  ــر س ــه از ه ــید ک ــال نرس ــه ده س ــوز ب هن
بنیــان جریــان هــای کشــککی نمایــان شــد و 
از بــی صاحبــی ســروده نــو هــر کــس رســید 
پرچمــی برافراشــته کــرد و شــد دایــه دار 
یــک جریــان کــه نــه بــن مایه فلســفی داشــت 
و نــه مولفــه هــای منطقــی در شــناخت ...

میــان  و  پنجــاه  دهــه  در  نــو  ســروده   
نامــدار  نــاب ســرا  بــه  ســرایندگانی کــه 
شــدند شــد بهانــه هــای مختلــف بــرای ابــراز 
ــوری داده شــد  ــی کش ــود چــون میدان وج
بــه آنهــا و اســتعداد خــود را در ایــن عرصــه 

خــوش نشــان دادنــد ولــی راه ایــن گونــه 
ســرایش جــدا شــد و مــی بینیــم در دهــه 
شــصت ایــن ســرایندگان هــر کــدام راه خــود 
را رفتــه انــد و بــه زبــان شــخصی رســیده انــد 
ــان را  ــای ایش ــی کاره ــه بررس ــدپور ک و  اس
در ایــن مجــال داریــم بــا ایــن نــگاه اســت کــه 
ــژه در دهــه ۵۰  ــا همــان رویکــرد وی ایشــان ب
کار خــود را پیــش بــرده انــد و توانســتند کار 
ــی  ــه ارزیاب ــد ک ــر دهن ــامانی دیگ ــود را س خ
ــو  ــی چهــل ســاله ســروده ن کار ایشــان ارزیاب
ــود. ــی ش ــوب م ــان محس ــه ی ایش در کارنام
ایشــان تنهــا ســراینده مــوج ناب انــد که روش 
خــود را تغییــر نــداده و پــای بند همــان نگرش 
هــای تــازه در زبــان و اجــرای دهــه ۵۰ مانــد.
و دو دفتر ایشان را که یکی در سال ۶۰ چاپ 

و دیگری در سال ۸۲ شد را به واکاوی تازه 
می بریم و به پاس چند دهه کوشش ایشان 

این بررسی را نوشتم .
این سراینده در این دفتر با نگرشی پویا در 
زبان نشان داد با همان قطب نمای دهه ۵۰ 

جهان را سیر کرد:

رسودن
 مالل شگفتی است:

 از دوران من و 
هیچ استخوانی نیاسود،

 مگر آنگاه 
که سنگ بر سینه نشیند

 به نام ها

همیشــه  شــهودیتی  بــه  عشــق  بــا  ســروده 
پویــا مــی رســد و هســتی در چنیــن معنــا 
فراگیــری  و  شــود  مــی  بالنــده  خوایــی 
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عشــق  و  ســروده  پیوســتگی  در  معنــا  ایــن 
آورد.  مــی  پدیــدار  را  غنایــی  ســاخت 

 ســاخت غنایــی در زبانــی بــه صــور خیــال 
ــد و  ــی کن ــد م ــت رش ــم زیس ــیده و تجس رس
ســبب ســاز رابطــه هــای ذهنــی انســان بــا انســان 
مــی شــود و در ســاخت غنایی اســت که انســان 
ــای  بــه  درک  حضــور جهــان و گرایــش ه
گوناگــون بــه زندگــی و رابطــه هــا پی مــی برد.

ســروده ی نــو چــون در رونــد نــگاه هــای 
ــا  ــه ه ــی رابط ــاخت یاب ــه س ــی ب ــان گرای انس
ــه  ــن  رابط ــی ای ــق هماهنگ ــت عش ــیده اس رس
هــا مــی شــود و رابطــه ای کــه پیــش تــر 
بــر ذهنیتــی مشــخص پیــش مــی رفــت در 
ســروده نــو بــه  عینیــت گرایــی تابناکــی دســت 
ــم و روح در  ــردن جس ــدا ک ــت و ج ــه اس یافت
عینیــت گرایــی ســروده عاشــقانه اختــاف 
ــد. ــی ده ــان م ــو نش ــن و ن ــروده که ــان س می

گرایــش  بــه  امــروز  ادبیــات  در  ســروده   
ــو  ــاختار ن ــو س ــش ن ــید و گرای ــازه رس ــای ت ه
و  روســاخت  در  ســاختار  و  خواســت  مــی 
ــت  ــی اس ــه دگردیس ــته ب ــاخت وابس ژرف س
ــق  ــد عش ــت مانن ــای کام روای ــه ه ــس مؤلف پ
بــه بــاز اندیشــی و نوخوایــی رســیده انــد.

 
چند سروده از دفتر را با ذهنیت غنایی می 

خوانیم :

آرمیده میان دو پلک توام
که این حضور پنهانی

یبی دارد لهجه ی غر
تا دور می شوی

از گلوی یک ستاره

رس می خورم تا نامت را
دوباره جار زدم ) رسوده ی ۲0(

امشب
 به نشان دل می بوسمت

ای برهنه ی تبدار
نشسته ام

رو به تاریکی هام
نه نسیمی می وزد

تا نفسی تازه کنم
و نه دیگر

هیچ
از من رها می شود
تا یادگارش باشم.

ل از اندوه می گریم و غز
دانش از رشم

و به هر چزی
که چرخشم دهد

لبخند می زنم
 دیگر رمقی نماند

که کمینگاه عشقی باشم.
امشب 

بر پیشانی تو
که هزار آهوی نایافته ست

بوسه می زنم.
و چون از نای خروس برخزیم

ین می کنم  نفر
به تو ای ماه

که چه زود رفتی. )رسوده ی ۲۴(

رمنده تر می خواهمت
دوشزیه ی حجره های نور

با لحنی از بهار 
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و نفسی از صبح 
چشم که می گشایی 

بر نفس های خود می لرزم
و رضبه های تو

همواره
عشق را

خوش منظر می کند
لذتی خوانا

مرا صیقل می دهد
هرگاه

که سینه به نزی ی تو می دهم. )رسوده ی ۲6(

بر کجاوه نشسته لیلی
پاچنی سپیدش در مشت

تا نرباید ساقش را باد
لیلی با دو ناقه و چهار یل زنگی

بر سینه کش شن ها
قیس

بر ناقه ی لیلی می گرید
ین بر می دارد و نمد ز

تا نقش گرده اش را بوید
در این دم

که پروین بر اکلیل ها می تابد
در سنگچنی های چشمه

تن می شوید
لیلی 
کاش 

تار موی او
ارمغان آب باشد.

چشم تو لیلی
فضیلتی ست

که نمای جادو دارد.

رسبردار
تا صدای عشق را

یباتر بشنوم. ز
لیلی از مکاشفه دل است

که از نفس نمی افتد
عشق

لیلی، شکسته نمی شوم
اگر خوشخرام شب های من باشی.

لیلی!
من قیس ام!

الواح سخت سنگ
به هر سوی

پرانم!
 )رسوده ی ۲۷(

در  ســراینده  ایــن   ذهنیــت  غنایــی 
بــا  ارتبــاط  برقــراری  اوقــات  بســیاری 
مــی  ایماژیســت  و  شــود  مــی  خواننــده 
و  ایجــاز  در  کــه  ســراینده  ایــن  شــود 
بــا  خوانــی  هــم  نمادپــردازی  اســتعاره 
ــد. ــی کن ــاد م ــروده ایج ــای س ــات فض کلی

 دیالتیک برخاسته از 
 شرایط اجتماعی

گوناگــون  هــای  نــگاه  در  جهــان 
خیــز  دگردیســی  هــای  گرایــش  و 
گریــز  دیالتیکــی  بــه  زبــان  ذات  در 
رســد.  مــی  گــرا  مرکــز  و  مرکــز  از 
گریــز از مرکــز کــه همــان مؤلفــه هــای 
مشــخص انســانی اســت را ســراینده پیشــرو 
از خــود دور مــی کنــد و در دســترس گونــه 
ــی  ــوش م ــرا خودج ــز گ ــاری در مرک گفت
رســاند و پدیــده هــای متمایــز جهــان خــود 
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ــی کشــاند  ــزان م ــه می ــا جهــان دیگــران ب را ب
کــه ایــن ســراینده بــه ایــن درک رســیده 
ــان  ــای زب ــی ه ــروز ویژگ ــان ام ــت و جه اس
انقــاب  از  برخاســته  گوهــای  و  گفــت  و 
ــن  ــه در ای ــد ک ــی خواه ــود را م ــی خ درون
ــکارا  ــم و آش ــی خوانی ــم را م ــن مه ــر ای دفت
ــو در  ــت و گ ــان گف ــود زب ــی ش ــاس م احس
ــته از  ــه برخاس ــی ک ــای اجتماع ــی ه دگردیس
ــت  ــروز اس ــان ام ــروری زب ــای ض ــی ه ویژگ
. ایــن ســراینده در رشــد و گســترش روایــت 
هــا و خــود زیســتی در دیالتیــک خــود عوامــل 
ــان  ــژه گفتم ــای وی ــان ه ــری جری ــکل گی ش
ــن  ــه در ای ــد ک ــی کن ــن م ــان را روش ــا جه ب
دیالتیــک بــه مفهــوم مــرگ اندیشــی مــی 
اندیشــی در نمونــه هــای  رســیم و مــرگ 
بــارز ایــن دفتــر بســیار ســاختارمند اســت.

حنجره در آب
به گونه ی سقوط
تمامی کمان گرده

بوی موحش اسپند
در گلوی مردان

و تنفس خاک. )رسوده ۳۵(

من از کدام گلو زاده می شوم
وقتی همه ی آوازها 

نای تعزیت دارند! )رسوده ۳۳(
اکنون بنگر 
بر سنگ ها

نام کسی هک می شود
اکنون بنگر )رسوده ۴(

سپیده دم است

پلک در ادای مرثیه می بندم
هنگام

که دعا از بازو می افتد
مرگ می زند

یک ریز
طالع نحسی را )رسوده ۳(

با زخم هام
یال کدام فرزانه را بگریم

اکنون که دستان انزتاعی من
سماجت مرگ دارند )رسوده ۲(

ــی  ــای ذهن ــش ه ــر نق ــن دفت ــراینده در ای س
گلــوی  در  بومــی  ذهنیــت  در  را  خــود 
ــاک را  ــس خ ــه تنف ــد ک ــی بین ــی م مردگان
ــد: ــی گوی ــد و م ــی برن ــران م ُ ــو ب ــه گیس ب

اکنون
چه پنهانت کنم

ای زخم کهن
که چون رگت بریده شود

برمی خزیم 
و بر آنجا که شهید می شوی

بوسه می زنم )رسوده ۳۴(

این چننی است 
که آدمی می رود
تا درون خویش

گر گرید )رسوده ی ۳۲(

 ایــن دفتــر منــش گفتاری ویــژه دارد و زبانی 
پویــا و توانمنــد در اجــرا دارد کــه یــاس 
فلســفی و زیســت بومــی را مــی شــود در آن 

ویـژه  نـــــــامه
یار محمد اسدپور
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دیــد کــه بــا آرایــه هــای اســتعاره و ایهــام کار خــود را بیمــه کــرده اســت تــا هزازتــوی ســروده 
هــا، تمشــِک یــادی از رنــج هــا مــا باشــد بــه بــردن و تنهایی زیســتن بــه جهانی آشــوب زیســت ...

ــا  ــی ب ــد ذهن ــد و پیون ــی کن ــر م ــا منتش ــروده ه ــای س ــر فض ــرد را در سراس ــر م ــراینده عط س
ــد  ــی شــود دی ــش م ــن بین ــر سورئالیســم از دســتاوردهای ای ــان ســمبلیک در تصاوی ــن جه چنی
و غنــای تصاویــر، مضامیــن و باشــندگی او روایــت هــا را بــه کلیدهــای درک تصاویــری 
مــی بــرد کــه همــه درهــای جهــان شــور را بــه دغدغــه هــا و نشــانه هــا مــی کشــاند.
درونــی  عرفــان  و  اســت  دیگــری  ارزیابــی  اســدپور  کارنامــه  در  فردیــت  جهــان 
و  آورد  مــی  پدیــد  را  رئالیســتی  نــگاه  یــک  کــه  عینــی  و  ذهنــی  تصاویــر  در  شــده 
دیــد  زاویــه  چرخــش  و  اندیشــی  بودلــر  مــرگ  نــگاه  دفتــر  ایــن  جــای  جــای  در 
در  دیالکتیــک  الیــوت بــا بــازی هــای مفهومــی در زبــان در کار  لــورکا قابــل مشــاهده اســت.
ســراینده بــه خــود و ایــن دفتــر بســیار ســتم کــرد کــه دوبــاره چــاپ نداشــت در ســی ســال چــاپ 
ــه ســروده .. ــن گون ــدگان ای ــود و خوانن ــان خ ــه می ــا شکســته ســال ۶۰ و شــد فاصل دســت و پ

.

مکاشفه در باغ  سوکیاس
ایــن دفتــر کــه دومیــن دفتــر اســدپور اســت یــک ســتم تاریخــی در آن هســت بــر مفهــوم هــای 
ســروده کــه خــود ســراینده انجــام داده اســت. ایــن ســراینده در چــاپ ایــن دفتــر ســروده هــای 
دفتــر پیشــین را در بــاز نشــر بــا ویرایــش تــازه ای پیــش بــرد کــه ارزش زبــان، اجرا و نگــرش های 
ایــن ســروده را کــه متعلــق بــه زمــان ســرایش در دهــه ی ۵۰ بــودن را زیــر پرســش بــرده اســت .

ســروده هــای واقعــا نــاب آن دفتــر را در ایــن دفتــر بــا تغییــر نــام و ویرایــش دوبــاره 
تــازه  و  مهــم  ســروده  چندیــن  بگذریــم  کــه  جســتار  ایــن  از  و  اســت  کــرده  چــاپ 
خوانیــم. مــی   کــه  شــد  کار   )۸۰ و   7۰  ،۶۰ هــای  )دهــه  دهــه  ســه  در  ســراینده  از  را 

 بهتریــن ســروده در ایــن دفتــر یــک ســروده چالشــی در زبــان بــا  عینیــت گرایــی هــای 
مــرگ  ســیروس  از  پــس  ای کــه  اســت. ســروده  مفهومــات ســرایش  تــازه در عرفــان 
-رادمنــش  -ســیروس  -بــرای  -عــذاب  -شــهریور  نــام  یــک  بــا  -رادمنــش 

به چاپ رسید:

ای حادثه ی عجیب:
با بهشت حضور تو چه کرد؟

که این رسد
بر آسمانی تو بود

 با ستاره ای خاموش 
ی ات... با ظهر گور نیلوفر

ویـژه  نـــــــامه
یار محمد اسدپور
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ماه می دود به ابر
و چراغی بر مزار تو روشن...

با یک شهریور عذاب

ــون  ــه در اکن ــردازد ک ــی پ ــی م ــازی ذهنیت ــه بازس ــر ب ــی تصوی ــروده در تکثرگرای ــن س و ای
یادهــا در تمرینــی مســتمر کــه رســیدن بــه زبــان و فضــای تــازه اســت. موســیقی ترکیبــات را و 
آفرینــش زاویــه هــای تــازه مــی کشــاند و بســامد بــاال از واژه)ای( شــتاب اندیشــه را در جنــوب 
ــد: ــر گــور مــی چرخن ــه هــا ب ــزی عاطفــه هــا کــه گون ــان گری ــا زم ــد ب ــه مــی شــود خوان گری

آنجا که تویی 
طبیعت وحشی پلنگان آرام گرید:

و بر دستانت
پرنده دانه برمی دارد

آنجا که تویی 
گلی چیده نمی شود 

و پرندگان به خانه ات می خوانند
بهار باتوست

رسوده ی بهار باتوست

و ایــن ذهنیــت غنایــی در ادامــه ی همان ذهنیت مســتتر گذشــته اســت و مــا در این دفتر بــاز همان 
رویکــرد غنایــی و دیالتیــک را مــی بینیــم کــه زبــان و ســاختار در همــان کارکردها پیــش می رود 
و ذهنیــت گرایــی ایــن ســراینده در بســامدهای دو دفتــر بــا واژگان )ســتاره، مــاه، آب، ســنگ، 
گــور ( بــه گونــه ای پیــش رفتــه اســت کــه ســراینده در نزدیــک بــه ۵۰ ســال هنــوز با همــان قطب 
نمــا جهــان را مــی چرخــد و نشــانه هــای او بــه ســمت درک جهــان در دایــره یک تجربه اســت و 
رابطــه هــای حســی در کشــف شــهود را در همــان پتانســیل شــاعرانه بــه جهــان بــه )اوی( گذشــته 
او تــا آینــه ســرایش یکــی اســت بــه  بحــران  تکنیــک و  معنــا در ســروده هــای ایشــان مــی شــود 
دیــد کــه در یــک تمرکــز گرایــی و یــک ســو نگــری بــه ذهنیــت گرایــی خــود رســیده اســت:

ی تاریکم  من ابر
که چون می گذرم

 از آسمان ها لربیز
خواهم بارید

اکنون که همه ی جهت ها
به سوی دل می انجامد

ویـژه  نـــــــامه
یار محمد اسدپور
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  پرنده  در باغ  قالی
 | مهدی حسین باقری

1
ماه

عصاکش ستاره ها
... شب بی پایان.

۲
غروب

ورق می خورد در باد
دفرت هندسه کوه¬ها.

۳
خواب، خواب،خواب.

انبوه مژگان به صف.
باد در نزیار،

باران در برکه ی کهن.

۴
نه اندوهی به فراخور،
 نه شادیی به کفایت؛

افسوسی است بی انتها
                    زندگی.

۵
باد بر درگاه شهریور.

گاه وزیدن است

       گاه رفنت است.

6
دست آفتاب

بر لب دیوار کهنه
جریجریک در خواب.

۷
کالغی

در انتهای تماشای باغ
من فرو مانده 

در خار چینه ای.

8
مدادی و کاغذی...

کودکان آبادی
فوجی واژه در راه دیده اند.

9
دشت

یکدست خیس.
ی آسمان نیمه ابر

10
شخم می زند باد

صبح زمستان را.
کالغ ها دانه دانه 

فرود می آیند.

11
خوشه های گل انار

امکان فلسفی  شدن .

1۲
نه صبح است

نه غروب
مــی  قالــی  بــاغ  در  پرنــده  

نــد. خوا
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1۳
شِب پسته زار

پسته ها خاموش
ستاره ها در گفتگو.

1۴
آفتاب 

روی کاغذها تابیده.
ذره هــای نــور بــوی ســیِب 

گالب مــی دهــد.
مزی کار من

ی  آبسنت شعر
تازه است.

1۵
نور اندک غروب

چشم می بیند هنوز
رگ های برگ چنار را.

16
شامگاه

صفحه سیاه کاغذ
واژه های روشن.

1۷
صبحگاه

صفحه سفید کاغذ
واژه های تاریک.

18
پســته  روباهــی  چــو  پایــزی 

نوردیــد. در  را  زار 
آفتاب برآمد.

درختان در خواب.

19
کفشدوزکی

حسادتم را برانگیخته...
مثل همیشه.

۲0
ی حصار فلز

شکوفه بادام
جا مانده آن سو.

۲1
سگی با توله هایش

صبح بارانی.

۲۲
کالغی آب می خورد 

از برکه بارانی.
خرگوشی

            به تماشا.

۲۳
صبح روز  چهارده 

در  شــده  رهــا  ســزه 
. ن بــا خیا

۲۴
پله پله ابر

در آسمان مرتوک،
ره به کجا می برد پرستو؟



220دوماهنامه ادبی . شماره چهارم  

 دلم تو را می خواهد
 |   زیبا  وردی  پسسندی

 
اولیــن دیــدار را خــوب بــه یــاد دارم، در یــک جمــع خانوادگــی ِ شــلوغ بــود، از طریــق 
همســران مــان بــا هــم آشــنا شــدیم ، همــان بــرادران عالیجنــاب  .  اســمی کــه بعــد هــا 
تــو بــرای شــان انتخــاب کــردی، گفتــی وقتــی از کودکــی  بــا هــم بــزرگ شــدند مــی 
ــر  ــم  ه ــد . گفت ــاوت بودن ــم متف ــا ه ــی ب ــودن کم ــرادر ب ــه ی ب ــا هم ــر. ب ــرادر دیگ ــوند ب ش
دو دیکتاتــورن  گفتــی : امــا یکــی بیشــتر و بــد اخــاق تــر و اون یکــی کمتــر و خــوش 
ــد؟ ــی آی ــادت م ــردم ی ــکوت ک ــدم و س ــو . خندی ــال ت ــه ح ــوش ب ــی خ ــر  . گفت ــاق ت اخ
ــل ِ  ــم  مث ــاوت از ه ــه متف ــم ن ــه ه ــبیه ب ــل ِ دو خواهرش ــود، مث ــاد ب ــان زی ــودن هایم ــم ب ــا ه ب
بــرادران عالیجنــاب، یــادت مــی آیــد  یــک شــب ِ بلنــد ِ مــرداد ماهــی شــام مهمانمــان 
ــرادران عالیجنــاب را کــه  بودیــد، یــادم مــی آیــد شــب را همــان جــا خوابیدیــد، رختخــواب ب
ــرادران  ــد، ب ــم بودن ــه های ــاب ؟  واگوی ــرا عالیجن ــاال چ ــردم:  ح ــی ک ــن م ــواب په ــار خ در به
ــدم  ــم وآم ــاال انداخت ــم را ب ــانه های ــی آوردم  ش ــر در نم ــاب س ــا از عالیجن ــتم ام ــی دانس را م
ــا شــاید هــم داشــتی و نخواســتی  ــو هــم جــواب درســتی نداشــتی ی ــا ت و از توهــم پرســیدم، ام
ــد  ــی آی ــادم م ــر دری، ی ــم، از ه ــرف زدی ــح ح ــوِد صب ــا خ ــو ت ــن و ت ــب م ــی . آن ش بگوی
ناگهــان ســکوت کــردی و مثــل ِ بچــه هــا پرســیدی: به نظــرت مــا تــا آخــر دوســت مــی مونیــم 

خندیدم و گفتم  فک کنم هذیان های بی خوابیه، آسمون و نگاه کن سپیده زده ، بخواب  
 نیم خیز شدی گفتی: نه بیدارم، بیداِر بیدار، بی خوابم .  گفتی: می دونی  سیاست بی پدر مادره ؟ 
منظورت به برادران عالیجناب بود: یک غمی که نمی دانم از چه جنسی بود در صدایت می 

لرزید :  ممکنه رابطه شون بعد از این همه سال به هم بخوره؟ 
 هیــچ وقــت در ایــن بــاره حــرف نــزده بودیــم، هردوبــه آن فکــر کــرده بودیــم امــا حــرف نــه 
. بــه ایــن کــه آیــا سیاســت ایــن شــغل ِ جدیــد ِ بــرادران،  سیاســت زده ی شــان مــی کنــد؟  یــا 
ــده  ــان نیام ــر زب ــا هرگــز ب ــر نشــود؟  ام ــا پ ــن زودی ه ــه ای ــدر هســت کــه ب ــه ظرفشــان آن ق ن
بــود تــا آن شــب ، شــب ِ بلنــد ِ مــرداد ماهــی .  گاهــی ســکوت و ســیاهی ِ شــب خــوف دارد.

    گفتم : شاید؛ درسته سیاست بی پدر مادره  
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گفتی: پس ما چی میشیم ؟
گفتم: ما که تو سیاست نیستیم

گفتی اما اونا دیکتاتورن؟
گفتم: یکیشون کمتره 

خندیدی و گفتی : سیاست بی پدر و مادره 
گفتم:  بخواب

گفتی : بیا یه قراری ببندیم  
ــزی  ــا چی ــی ی ــم  کس ــازه ندهی ــت اج ــچ وق ــه هی ــتیم ک ــرار گذاش ــب ق ــان ش ــتیم؛ هم و گذاش
ــادر. ــدر و م ــی پ ــت ِ ب ــی سیاس ــرادران عالیجناب حت ــی این ب ــدازد حت ــه بین ــان فاصل ــن م بی

یادت هست ؟ یادم هست
همیشــه بلنــد فکــر هایــم را برایــت مــی خوانــدم ...مــی گفتــم : فاصلــه و ارتباط بــه هم وابســته اند
مــی گفتــم :  فاصلــه زیــاد باشــه  ، ارتبــاط کمــه ..... فاصلــه کــم باشــه ارتبــاط هــم زیــاد مــی شــه 

اما تو جور دیگر فکر می کردی؛  می گفتی: عمق رابطه به فاصله ربطی نداره 
گفتی: یادته تو یه دوره از زندگی مون فاصله ها زیاد بود به همان نسبت ارتباط هم زیاد بود  

گفتم : زمانش کم بود 
گفتی: کم بود ، اما بود 

ــد .  ــه چشــم نیام ــدر کــه اصــا ب ــود آن ق ــاه ب ــود. دوره اش کوت ــا ب ــود ام ــود کــم ب درســت ب
آن یــک دوره زودتــر از آن چــه کــه فکــر کردیــم گذشــت. گذشــت و دیگــر فاصلــه 
ــی  ــم م ــه ه ــاره ب ــار و طی ــی قط ــدم، ب ــد ق ــا چن ــه ب ــدر ک ــود آن ق ــده ب ــم ش ــی ک ــان خیل ی م
ــدر  ــم چق ــر کردی ــوب، فک ــال خ ــن ح ــرای ای ــیدیم ب ــورا کش ــت و ه ــغ و دس ــیدیم. جی رس
ــد  ــدور نش ــم مق ــه ه ــیدن ب ــد، رس ــا نش ــت، ام ــده اس ــم ش ــا ک ــه ه ــه فاصل ــیم ک ــوش شانس خ
ــان  ــه ذهنم ــز ب ــت ؟ و هرگ ــان ِ سیاس ــتان ِ پنه ــاز دس ــم ب ــر کردی ــم. فک ــه ی ک ــا فاصل ــی ب حت
ــاله. ــن س ــه ی چندی ــس ِ برادران ــت از ح ــر زور تراس ــت پ ــه سیاس ــرد ک ــی ک ــم نم ــور ه خط
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ــم  ــه ک ــاید فاصل ــی ش ــی گفت ــد  م ــی آی ــادت م ــاد، ی ــاق نیفت ــن اتف ــت ای ــچ وق ــو هی ــر ت از نظ
اســت و زیــاد همدیگــر را نمــی بینیــم امــا قلــب هایمــان بــرای هــم اســت، بــه یــاد ِ هــم هســت .
را  ذهنــت  هــای  ســاخته  خواســتم  نمــی  کــه  بــود  زده  اســتبداد  ات  زندگــی  قــدر  آن 
ــاره  ــود؛ دوب ــه ش ــی ات اضاف ــای زندگ ــراب ه ــه اضط ــاز ب ــتم ب ــی خواس ــم ، نم ــوش کن مش
ســکوت کــردم. بــا خــود گفتــم : دســتان ِ پنهــان بخواهنــد کاری را بکننــد مــی کننــد 
بــی توجــه بــه دوســتی هــای چندیــن ســاله، بــه عشــق؛ بــی توجــه بــه تــو  بــه مــن ..
قــول  بــه  هــم  سیاســت  و  داد  مــی  سیاســت  بــوی  همیشــه  پنهــان  هــای  دســت 
هــم  مــا   عالیجنــاب.  بــرادراِن  بــرای  حتــی  دیگــر   اســت  مــادر  پــدر  بــی  تــو 
نشــدی. متوجــه  اصــا  تــو  کــه  شــدیم.  این بــو   قربانــی  آهســته  قــدر  آن 

می گفت : شاید ارتباطمون کم شده اما در عمق وجود همدیگر را جستجو می کنیم 
می گفت  هنوز همون صمیمیت  و داریم ، همون راحتی 

می گفت هنوز سنگ صبورمی ، هنوز محرم رازمی  
نه اینکه نبودم ...بودم .   بودیم  

اما نه آن طوری که باید باشد، باید باشیم 
نه آن طوری که عهد بستیم، خواهرانه عهد بستیم ، یادت می آید؟

دیگر بودن ها یمان خواهرانه نبود، حداقل از نظر من نبود، ناراحت بودم.
ناراحــت کــه باشــی ، دلــت کــه تنــگ باشــد  دنبــال مقصــر مــی گــردی ، دســت هــای 
پنهــان یــک طــرف قضیــه بــود  طــرف دیگــر  خــوِد او بــود کــه چــرا جلــوی دســت 
هــای پنهــان  نایســتاد مثــل ِ مــن . مثــل ِ مــن کــه هرگــز اجــازه نــدادم کــه سیاســت 
برایــم تصمیــم بگیــرد، روابطــم را تعییــن کــن ، حــد و مــرز هایــم را مشــخص کنــد.
شــده  ســلب  مــن  از  کاری  هــر  ی  اجــازه  توانــم،  نمــی  گفتــی 
آیــد؟ مــی  یــادت  بــازی.  شــب  خیمــه  عروســک  ام  شــده  اســت، 
تصمیــم  برایــش  توانــد  مــی  کــس  هــر  کــه  هســت  منعطــف  قــدر  آن  کــه  ایــن  از 
حــرص  پوشــید  او  و  دوختنــد  و  بریدنــد  برایــش  ســال  بیســت  کــه  ایــن  از  بگیــرد، 
اش  زندگــی  بــرای  ســاده  تصمیــم  یــک  توانــد  نمــی  کــه   ایــن  از  خــورم.  مــی 
نــدارد، دیوانــه وار لجــم مــی گیــرد. ایــن کــه یــک جــو اراده از خــودش  بگیــرد، از 

اردیبهشت بود 
بعد از دو ماه دیدمش، چاق شده بود، فقط نگاهش کردم 

بی مقدمه گفت:  باز برام تصمیم گرفتند .... برای زندگی می رم  لندن 
گفت تنها می رم ...برای درس پسرم  
گفت  همسرم نمی اد  ...باید تنها برم  

گفت: کم ِ کمش باید سه سالی بمونم 
انگار مسخ شده بود، بی لرزشی در صدا بی بغضی در گلو بی اشکی در چشم 

شوکه شدم 
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گفتم تو؟ تو برای زندگی ؟ اونم تنها  بری لندن؟
تویی که اجازه نداری تا سر کوچه بری؟  جرات نداری یه مسافرت دو ساعته بری 

گفتی : اعتماد به نفسم را گرفت بس تحقیرم کرد 
گفتی باز هم دست های پنهان 

گفتم باز گذاشتی برایت تصمیم بگیرند، باز گذاشتی تحقیرت کنند 
بس مخالفت کرده بودی راه به جایی نبردی ، شده بودی ۱۰۰ کیلو

نرفتــن  بــرای  اد  نمــی  بــر  دســتم  از  کاری  همیشــه  مثــه  گفتی بــازم 
برایــت تصمیــم گرفتــه شــد  و ایــن اواخــر هــم خــودت پــا بــه پــای شــان همراهــی 
بگویــم  نتوانســتم  شــدی   همــراه  چــون   . دانــم  نمــی  را  شــدی  همــراه  چــرا  کــردی. 

نرو، اشتباه می کنی !  
نتوانستم بگویم  غربت سخت است، تحملش برایت سخت تر

نتوانستم بگویم پس من چی؟ 
ــم   ــی آه ه ــم ،  حت ــی گوی ــا را م ــرف ه ــردم، ح ــان ک ــی ش ــود زندان ــردم و در خ ــکوت ک س
نکشــیدم ، نمــی دانــم شــاید هــم از روی لجبــازی چیــزی نگفتــم ، از روی عصبانیــت، هــر چــه 
ــه ــن ســکوت کــردم ، یــک ســکوت ِ دردمندان کــه بخواهــی اســمش را بگــذاری، بگــذار، م
. نبــود  امــا  خداحافظیــه   تمــاس  حتمــا  گفتــم   گرفتــی  تمــاس  کــه  بعــد  روز  چنــد 
گفتی  می دونی که نمی تونم خداحافظی کنم  ...می دانستم و می دانستم بدون خداحافظی می 

روی.
قبل از رفتنت تمام ِ یک روز را با هم بودیم ... از صبح تا غروب، یادت می آید ؟ یادم می آید!
بارها صبحانه را با هم خوردیم اما صبحانه ی آن روز هر لقمه اش بغضی بود که می بلعیدمش 

؛ می دانستم این باهم بودن یعنی خداحافظی ...می دانستم تو هم می دانی اما به روی هم 
نیاوردیم.

چند روز بعد،سر ِ ظهر ، تلفن خانه زنگ خورد، خبر کوتاه بود ، ساعت ده صبح پرواز داشت... 
دلم هری ریخت

به همین راحتی...به همین سادگی..... باورم نمی شد، چند روزی عزادار بودم ، عزا دار رفتن 
و نبودنت اما با همه ی تلخی هایی که د اشتم  به حرفت ایمان آوردم که عمق رابطه به فاصله 
ربطی نداردایمان آوردم که هر چند ارتباطمان کم بود اما عمیق و پررنگ بود ، ایمان آوردم 

هنوز در عمق وجود همدیگر را جستجو می کنیم ....
زندگی ات شاد دوستم !
در پناه حق
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ً  آن یار مقامر، آن تشرف، آن ُگرد
ما را به وداع آخرت با خود برد 
نوشاند به ما هزار قرن آتش تلخ 

وانگه - به سامتی ش - ما را هم خورد

بر من چه رقیب و نگران ، خیره تویی
بر هر دو جهان فایقم و چیره تویی

ای حافظ آستان قدست تبریز ! 
سرمشق تو و اسوه تو و سیره تویی

از رونق آن کلبه، صفایی مانده 
وز نوبت عاشقی، نوایی مانده 

دستان مرا بیا حنابندان کن 
از پیرهن تو خونبهایی مانده 

خاموش نمان! چراغ را ترجمه کن 
پاییزان، رقص باغ را ترجمه کن 

چون تجربه ی لبت ، مرا ممکن نیست
یک بوسه ، سکوت داغ را تجربه کن

صیاد ، شکار شد به چشم آهو
او، خرقه فکنده روی دوشم گیسو

چون باده ی مستجاب بر لب ها :من 
اما نچشیده کس مرا ، اال او 

شب را بنگر ! که کهکشانت ریزد 
مژگان تر کن! که رستخیز انگیزد 

چون تو جگر آوری که دیده است به دهر؟ 
از همچو تویی چگونه جان پرهیزد؟ 

لب را چو رساند بر لب ساغر تو 
اینک منم و قدح قدح پَرپَر تو 

ای جان جهان! دو عالم ارزانی توست 
بی من ولی این همه چه ارزد بِر تو؟

 

جز آن که تو را به خویش شیدا نکنم 
آموخته ام که تا مدارا نکنم 

تو زخم مرا شراب و مرهم ننهی 
من آه تو را به ناله سودا نکنم

 

 خاموش نمان! 
چراغ را ترجمه کن
چهل رباعی  از   |محمد رمضاین فرخاین
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دلواپس ِ آن صاعقه بودم ؛ که زدی
وز ِسٌر ِ تو ام نبرد بویی احدی 

مژگان تو، بی اصابت از دل رد شد 
در ضمن، کمانه کرد آهو ؛ مددی

با سوته دالن صاح در ساختن است
این بازی نیست، نَرد ِ جان باختن است

کوتاه کنم سخن که این فن شریف
دست از سر و سر ز پای نشناختن است 

    
پرهیز آموخت بوسه ای از لب تو 

جانی که گداخت با من اندر تب تو
گفتم که: بتا! قصه ی گیسویت چیست؟

فرمود: شبی بلند تر از شب تو 

تا نرگسش اندکی ز چشمانم ُرست 
اشکی آورده پلک و مژگانی شست 
فرمود: چگونه ای پس از من؟ گفتم 
این بار نخست نیست ای یار نخست! 

آهوی رمیده را بگو رام مکن 
جز نان و شراب ِ یار اطعام مکن 

این صبح مکاشفات را بیا شام مکن
من آمده ام... ولی تو اعام مکن 

  

با نرگس مست، عشوه زنهار مکن 
آن مست خمار را پدیدار مکن

دل می برد از تو و نهان خواهد شد
دل را به نظاره اش گرفتار مکن

مگذار که بیش از این تو را زار شود 
جانا! مپسند دل ، برت خوار شود 
باشد که ز دیده ی گهربار ِ تو ام

نم نم اشکی به دیده احضار شود 

با من صنما ! عاقه ابراز مکن
وز جانب ما ، اشاعه ی ناز مکن 
گفتا با من ز شمس تبریز مگو ! 

وز مشهد فاقه ، خرج شیراز مکن
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آموخته ای که ترک میدان نکنی؟ 
چندان که مرا سه بار کتمان نکنی؟ 

می آموزم تو را حواریّت چیست 
زنهار ز ِ یار ، یار پنهان نکنی 

دلسرد چه می کنی مرا زان آغوش؟ 
از این لب تلخ، بوسه ای شاد بنوش 

من با تو خوشم همچو خداوند به خود 
از آینه ی خودت بتا! چشم مپوش 

گفتم که: فقیرم و تو را درویشم 
فرمود: ز هر چه گفته ای خود بیشم 

گفتم: قدحی بیا و مهمانم باش 
گفتا نسزد مرا که من با خویشم

جانی که گداخت، ُصمت و خاموش نشست
و آن دل که تو می پسندی اش خوب شکست

در خرقه ی صحبت تو ای جان جهان!
در بیعت ِ با خودیم ما : دست به دست

فرمود: دلی عتیق می جویم و نیست
با خود یاری رفیق می جویم و نیست

از دوست به یادگار، زخمی ازلی  
بر دل، چه بسا عمیق ؛ می جویم و نیست

 
سرحلقه تویی! کمند گیسو  چه کند؟ 

سرمشق تویی! کمان ابرو  چه کند؟ 
با چشم تو  صد هزار جادو  چه کند؟ 

من با تو رسیده ام! دگر او چه کند؟ 

  با چشمانت بیا مرا جادو کن 
یا سیر شبانه ای در این گیسو کن 

گفتم: ادب وداع با دوست...؟ بگفت 
ما را بو کن! دوباره ما را بو کن

مطرود و جداستم  تو پیوند مزن! 
باری چو دلم شکسته ای بند مزن! 

دیگر به جز این سخن چه شاید؟ فرمود 
این اول ماجراست... لبخند مزن!

در دام تو و کمند گیسویی چند
دل در پی او دواند آهویی چند 

ای کعبه ی جان! به جز تو از کاخ جهان 
بنگر که چه مانده؟ برج و بارویی چند

آیینه شدیم و مات اندر رخ تو 
تاجی از خار بر سر فرخ تو 

فرمود تو یوسفی زلیخایت کو؟ 
شرمنده ام ای عزیز در پاسخ تو

ما را نرسیده ای که همراه شوی 
یا سرو قدی که قمری آه شوی 
یا با لب تشنه از لب چشمه بیا! 

یا بگذر از این طریق... گمراه شوی

ای عقرب ِ کج پسند!  نیش ِتو، به چند؟ 
وان دشنه ی خوش قِر و قمیش ِ تو، به چند؟ 

شادم که به قتل عام دل آمده ای 
اما دل چاک خوده، پیش ِ تو به چند؟
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غمگین تر از آنم که مرا شاد کنی
یا ضمن روایتی ز من یاد کنی

فرمود بسازمت به مستی گفتم :
ویران تر از آنم که تو آباد کنی

آن کس که به خدمت تو شد آواره 
خود چاره ی عالم است و او بی چاره 

با او به زبان تو سخن گفتم دوش 
اما سخنی نرفت در این باره

ای جان جهان! بت پدیدار! بیا 
ای قبله ی هر دو عالم! ای یار! بیا 

این دیده ی الحول و وال دیده، چه دید؟
کز نرگس مست توست بیمار، بیا

   
یک عمر مرا به این و آن بخشیدی

بردی به اسارت و امان بخشیدی 
هی میراندی م و باز جان بخشیدی

وز آن لب شوخ، شوکران بخشیدی

بر عمر گذشته ام دریغایی نیست 
اینک که مرا به جز تو فردایی نیست 

با من صنما به جز تو ماوایی نیست 
باز آ که به جز دلم تو را جایی نیست

شادم که غمت بسی مرا وام گرفت 
جان داد مرا اگر ز من کام گرفت 
پروانه ی نازکی که دل نام گرفت 
در حین ِطواف شمع، آرام گرفت

سیمرغ توام مرا تو پرواز مده 
ای عشق مرا به این و آن باز مده 

خاموشم کن و لیکن آواز مده 
خنیاگر وحشتم به من ساز مده

ای شادی ِ جان که غم پرست ِ تو منم 
من از تو چه دیده ام که مست ِ تو منم؟

پُر نیستم و تهی  به هست ِ تو منم
در گردش این قدح به دست ِ تو منم

پرسید : چگونه است هر آیینه؟
فرمود: مگو که شرم بر آیینه 
گفتم که بیا و در گذر آیینه! 
زیرا که قرار نیست در آیینه...

مردان به خاف خویش آیند و روند 
زیرا به مصاف خویش آیند و روند 
گاهی به زفاف خویش آیند و روند
وانگاه به قاف خویش آیند و روند

این دل به روایتی خریدارت شد
آن نرگس مست نیز بیمارت شد 
عالم همگی تمام در کارت شد 

با این همه کی؟ کجا کسی یارت شد؟

ای شادی مهرگان که ما را یاری 
پر شد چو پیاله را غم بسیاری 
هر آینه الجرم مرا شد کاری 

زیرا چه بسا و لیکن اما باری...
.
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 برشی از یک رمان
ما اینجا داریم می میریم

    |مریم حسینیان

 احســاس می کنــم خیلــی بــه مامــان وابســته اســت. مامــان هــم یــک 
گوهــر می گویــد و صدتــا گوهــر از زبانــش می ریــزد. تقصیــر 
ــد.  ــدا افتادن ــم ج ــا از ه ــن دوت ــه ای ــد ک ــوده الب ــران ب ــی کام دای
هیــچ نمی فهمــم مردهایــی کــه تــوی نــخ یکــی هســتند بعــد 
ــان را  ــد زندگی ش ــد، بع ــر ازدواج می کنن ــی دیگ ــا یک ــد ب می رون
ــان  ــم دل ش ــاز ه ــان ب ــد از ازدواج مجددش ــا بع ــد و حت ول می کنن
آن اول اولــی را می خواهــد، منظورشــان چیســت واقعــا؟ اصــا 
ــازه  ــد ت ــری، بع ــه پ ــا خال ــد ب ــزد کن ــور نام ــته آن ط ــی داش ــه معن چ
یــادش بیایــد خالــه گوهــر گزینــه بهتــری بــرای ازدواج بــوده. 

مــن کــه دایــی خــودم را می شناســم. خالــه پــری خوشــگل تر 
ــرده  ــم نک ــان ه ــوده، پنه ــم ب ــد ه ــته، بگوبخن ــروزبان داش ــوده، س ب
ــده  ــدش نمی آم ــم ب ــان ه ــت. مام ــته اس ــزد داش ــار نام ــک ب ــه ی ک
ــبک  ــت از س ــراد می گرف ــه ای ــود. همیش ــان ش ــری عروسش ــه پ خال
داشــته  ابهتــی  عجــب  ولــی  این هــا.  صادقــی  آقــای  زندگــی 
دســتکش های  آن  بــا  می آمــده  کــه  هــم  روضــه  مادرشــان! 
را می چرخانــده  نــگاه همــه  بــوی عطــرش،  و  مشــکی  گیپــور 
اســت.  ســاله  شــصت  انــگار  نــه  انــگار  خــودش؛  ســمت 

فقــط وقتــی می آمــده کــه مادرجــون ســفره حضــرت ابوالفضــل نــذر 
ــه مــادرش نــدارد،  داشــته. حــاال چــرا خالــه گوهــر هیــچ شــباهتی ب
خــدا می دانــد. مگــر بــد اســت کــه زن هــا شــیک و آراســته باشــند؟ 
ایــن کــه نمی شــود گنــاه. مامــان هیچ وقــت درســت و حســابی 
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ــم  ــم خوش ــران ه ــی کام ــد. از دای ــی کن ــف نم ــا را تعری ماجراه
نمی آمــد از همــان اول. خیلــی احســاس می کــرد شــبیه آلــن 
ــه  ــا هم ــاال ب ــرد و از ب ــار می ک ــم هایش را خم ــت. چش ــون اس دل
حــرف مــی زد. علی رضــا راســت می گویــد کــه دایــی انگار همیشــه
 خســته اســت. خســته هــم بــود دیگــر. خالــه پــری بــه ایــن 
خوبــی را نگــه نداشــت. مــن هنــوز ســر در نمــی آورم چــرا 
بدانــد.  گوهــر  خالــه  مشــکل  از  چیــزی  پــری  خالــه  نبایــد 
چــرا  نفهمــد.  چیــزی  پــری  کــه  داده  قــول  گفــت  مامــان 
کنــد. مــی  دیوانــه ام  مامــان  وقت هــا  بعضــی  وای!  آخــر؟ 

ــال  ــد ح ــت بای ــری بدبخ ــه پ ــور خال ــد چه ط ــی نگوی ــی کس وقت
ــا  ــرده ت ــو ک ــتش را ب ــف دس ــر ک ــد؟ مگ ــر را بفهم ــه گوه خال
بفهمــد شــاید تومــوری باشــد و گلبول هــای ســفید تعدادشــان 
خــدا  وای  باشــد.  شــده  هــم  دیــر  شــاید  و  باالســت  خیلــی 
ــر.  ــد دیگ ــی را برمی دارن ــد و یک ــی کن ــل م ــش عم ــد! فوق نکن
آن روز کــه آمــد چقــدر ترســیده بــود طفلــک! مامانــم چــه 
ــن  ــرای ای ــود ب ــی ش ــش کبابم ــزم! آدم دل ــت! عزی ــکی ریخ اش
دوتــا. بعــد از عمــری همدیگــر را پیــدا کرده انــد، حــاال بایــد 
ــا  ــت؟! حتم ــک وق ــرود ی ــاال ن ــان ب ــد مام ــد. قن ــه بخورن ــاز غص ب
ــاده ام.  ــز آم ــرای همــه چی ــن ب ــاده باشــم. م ــد آم هــم مــی رود. بای
ــا هــم می گویــم ســوییت  پرهــام را بیشــتر می فرســتم پاییــن. بــه باب
ــه سرشــان بخــورد. ــادی ب ــد ب ــا مامــان برون شــمال را جــور کنــد ب
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)1
روی آب ها
در تن ابرها 

زیر پرده های مه 
و روی نگاهِ عمودی 

آسمان 
راه رفته ام 

حاال
با تن پوش  

چهل تکه ی خاطرات
در آستان بوسه و 

بوی خاک 
ایستاده ام

)2
غروب  

 بکارت خورشید است
پاشیده به صورت اسمان

)3
سفید 

سفید نیست
برف نیست

روشنی نیست
به تن که بپیچد
هیاهو می شود 

در حنجره ها
)4

غربت
غروب را به تماشا 

نشستن است
در سرزمین بی خورشید

شیری�ن ترایب

گنجشکی 
که سال ها ست

پرواز را میان بال هایش 
شکسته اند

هم می تواند 
مرز  را بشکند

بهار نوروزی

عشق :
همان کلمه ای تکرار

گذری که 
گلوی گیر کرده 

از چاقوی نعره کشان
شاق سر به ریزی

که تا نیامده 
سینه ام را 

نامحجوب شکافت 
تو از 

قبیله فرهاد
و

شیرین
فراتر رفتی،

آه عشق
سم آشنا

یا نوش دارو
چه بنامم!

کلمه جا خورده
از بت خانه ی آدم ها

سال ها شال هایم را 
باد نبرده 

ای گرمای سوزناک
نارمین مناف زاده

همه شب

 شعر سپید، شعر امروز

|  به انتخاب حمیدرضا اکبری شروه
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آهسته
به نبودت عادت کردم 

حتی بیایی 
فرضیه ای بیش نیست

عادت دارم
به نامی آشنا

آشیانه کبوترها را ببین
عمق از زمین جدا شد

و من از تو
خاک حرف های مرا 

می فهمد
مگر خاک نیستی

حوا
تو هوای مارا میفهمی
من هم از همان میوه 

خوردم
اما

هرگز مرا ندانست
انتخاب با توست می روی 
اصراری به ماندن ندارم و 

یا...
نارمین مناف زاده

با دلت عشق می بازی
و عشق پارو می زنی

بزرگ می شوی  و دردها 
بزرگ تر 

ولی همچنان کودک 
می خندی, می رویی ,  

گل می بویی
امیدت همیشه شعله ای 

روشنی ست
که دخترک کبریت 

فروش ات با یک شعله اش 
هنوز هم امید 

تعارف می کند.
نارمین مناف زاده

دارم تیر می خورم 
شاید همین االن 

که تو داری به آسمان نگاه 
می کنی

و می گویی ؛
آه ..

چه آفتاب قشنگی ...
دارم شاید 

پودر می شوم 
روی مین ها 

روی تله های انفجاری ..
شاعری که پنج شنبه ها 

روی مزارش می نویسند :
اینجا کبوتری خفته است .

رجب افشنگ

اصا...
حتی فکرش را هم نکن!..

این چندمین بار است 
که خون فرزندت را 

بر گردن می گیری رستم 
؟!...

این چندمین صحنه نمایش 
است

که تو قاتل می شوی ؟!...

خون 
خون 
خون..
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و خنجری که باید 
بی محابا 

سینه را بشکافد !.. 

دیگر بس است 
برای یکبار هم که شده 

از شاهنامه بیرون بیا ..
پشت این صحنه 

دارد اتفاق های تازه ای 
می افتد.

رجب افشنگ 

اجداِدبی هویت تو
دست دردست

خونابه ای رنگ باخته 
دارند

باپرسه درقهقرائی 
هنوزگرسنه

خالی ازبومی های 
چندگانه.

امتدادی ازیورِش 
کفتارهای خاکستری

 ثبت شده است
بانقشی مخدوش.

دراین هیاهوی ساکت
یادمانی آژیرکشیده می 

گذرد ازنزدیک،نزدیک 
تر

پیدادرمه آلوِدآبریزگاهِ 
برجی که

خودش ازارتفاعش شک 
دارد.

پایت رابیرون بکش
ازجغرافیائی که اکران شده 

است
نامت رسوبی کم رنگ 

دارداما
خوانده نمی شود

تونیز
به گمناماِن تعجیلی پیوسته 

ای

ازاسکله بگذر!

سکونت،
--با صدای عاطفه---

اسطوره ست.
زمین

عجیب تحمل دارد
با زخم های کهنه!

باغ،،،
محصوراز گل های 

کاغذی ست
انفجاِر هرصدا

سرایِت تعفن ُو
           دل پیچه ست

تکامل
تابلوِغ دست های جنایت
             پیش رفته است

وحتااحتیاجی به دانه های 
شن نیست

تکراردرزمینه ی خشِن 
پوست

جریان دارد
وسایش درهمه ی اعضاء...

آرامشی،
 درالتهاب های کاذب 

نیست
وتوگوش هایت

درمحوری عجیب 
وناخواسته

به مهمانی ی گمراهی
کشیده می شود

صدا 
دریائسه ترین فصل 

غربِت انسان را
جارمی زند

شب های مُحتضر 
باسیاه ترین پلیدی

به فردامشایعت می شود

عفونت،
لباِس برهنگی های عصِر 

توست
وپوشش های دیگر

قرینه ی آن ست
صبوری 

متاعی قابِل عرضه نیست

چه عقوبتی پیِش روبود
بازمینه ی خاکستری ی 

عصر؟
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سکوت،
سیاهِ فاصله ی خیانت را
نزدیک ونزدیک ترمی 

کند
و درقناعِت خاک 

تجربه ای ازروشنی ی آب 
ُو باران نیست...

پرنده های فلزی
رسوالِن دشنام های وقیح 

اند
--درتحرِک منفوِر دست 

های هرزه
وسواِدچشم های آلوده 

مرگ اکران می شود

سرگرمی ها
ازبادبادک ها

      به تیرکمان ها
      به برگ های قبِح ورق

      به الکل
        َو َو َو...تبدیل شده 

است

تو!
چگونه صبح را تشریح می 

کنی؟
وقتی که شرق

      ازحجِم آفتاب تهی 
ست

وقتی که
    دست های مفرغی ی 

سرعت
آسماِن باکره را

        ازاله کرده است؟

برای کودِک تو
عطوفِت مادر

ودایه قابِل درک نیست 
وبه جای همه ی )محبت 

ها(
دایه رامی شناسد

وپستانک را

جستجوی  تو بی هوده 
ست

شیشه ها تارند
ما به سرگردانی رسیده ایم

زمین 
هنوزهم

 تحمِل تورادارد
               راه برو!

            پادگاِن چهل دختر
ی ثریا کهریرن

بال بال زد
مار  تخم ها را خورده 

باد  النه را برده 
سیل  درخت را 

کبوتر
بال بال زد

ورفت..

نت های آواره..
نت های کارتن خواب...

باد آمده دربدر کند 
مشتی نت بی خانمان را

یکی گیر کرده به سیم 
خاردار

مثل پر گنجشکی

یکی لغزیده به جوی و 
فرو می رود میان لجن ها

یکی آویخته به برگ 
خشک چناری

بر آن شاخه ی بلند

بقیه را باد
مثل مشتی خاک

می پاشد به چشم های من
ساغرشفیعی 

باید قله باشی
در ارتفاعی غمگین

و یک سیاه چاله ی عمیق 
در سینه 

که گدازه ها را
اینگونه پرتاپ می کنی !

اکنون 
در دامنه ی تند تو ایستاده 

ام
به گون ها
صخره ها

و درخت هایی که تکیه 
دادیم

فکر کن!
به راه های نرفته

حرف های نگفته
و رویای صعود فکر کن !
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باید می دانستم
آتشفشان های خاموش هم

گاهی گریه می کنند...
 سیده_مهتاب_

میرقاسمی

به آینده سام کن 
به ماهیاِن پرنده در آسمان 

به ُشش های فلزی 
به َکرَکس هایی  که شیر 

ُشتر می نوشند
 آرمیده در پرچم

به طبقات عمودی رسیده تا 
َهسته ی زمین

کناِر گورهای فَله ای 
به عبور قطار از پُل رنگین 

کمان
 سام کن

.

به شیاطیِن پََرنده 
به فرشته های زمین گیر 

سام کن 

به َشبیه سازی پدران  
بدون پینه ی دست 

به شبیه سازی مادران 
بدون خراش های 

سوگواری  
به شبیه سازی فرزندان 

بدون َکبودی گردن 
بدون خونُمردگِی تیِر 

خاص 

بدون زخم های بازجویی 
به شبیه سازی دلتنگی

 سام کن

به کاوشگر مریخ که از 
غبار روبی سرخ ها

 عکس ماندگار می گیرد
 سام کن

سام به سرهاِی شلوع 
به دل هاِی پر ترافیک 

تو از کدام سیاره ای 
که فکر می کنی 

در زمین زندگی است 

وقتی که 
در ناخن های شکنجه می 

شکنی کاملی 
وقتی که 

 در زخم وخون غرق می 
شوی کاملی 

وقتی که 
می میری کاملی 

هیچ مرگی،
 هیچ شکستنی 

ناقص نیست 
غرق شدن ها سقوط به 

اوج اند 
صعود به مرکز سیاالت 

 

روبرو برف سرخ می بارد 
 که گرمم نمی کند ، 

گرمم نمی کند که هیچ  
و هیچ 

 گریزی از انقراض نیست 

شبیه سازی های 
ََمن دروِن َمن 

شبیه سازی های 
ُرسوب کرده در دنده ها

در زوایای متفاوت تَن 
تنیده در تَن

دست در ست  هم
ِگرد باد می شوند  

 بُراده های َهیجان 
می پاشد بر برف های 
ُسرخ نشسته بر کوهها

به پرتاب در َسفینه ای به 
مرکز جهان 

به مرگ  
به تکامل سام کن
 محبوبه_ابراهمیی

تماِم تخت 
خواِب تورا مي بیند

ازنازتا ناله
ازجیغ تادستي براي هیس 

 
جان مي گیردازحیاِت 

یحیي 
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صداي خاموِش تو
خوابت برده 

میاِن دسیسه هاي زناِن 
حرمسراي ناصري

بو مي کشم 
انفیه ازخاِک افغان

 موم مي کند
چیزي شبیه رام 

دِل زني شاید
در

داستان خلیفه واعرابي را
بارها 

و 

-وجب الشکرعلینا
ما دعي هلل داع-

 ازپِس تحریِرام کلثوم
مرابه رقص مي خواند

بارها
-دامن افشانده ام-

گذرمي کني
 ازخنجروخون
از رگ تاریشه 

حتي 
ازتاریِخ حبس شده 

درنفس هاي کهنه و 
پیِرمشروطه

روادید تایید نمي شود
براي زیارِت یحیي 

براي تماِم زناِن کاروان 
 براي طاِب نجف 

  وحتي 
براي من 

براي 
من ، 
حتي 

براي زیستنم 

پشِت مرِز زندگي مي مانم   
تاخورده 

خیس از اشک
تاابد

وتاریخ مدام پیرترمي شود 
هنوز

                                                   
گلوي تو

صداي گلوله مي دهد
وگوِش من 

همیشه 
بوي خون 

صمیمانه 
صدابزن مرا 

 لیال_درخش

پیشانی 
خاطرت به خاطرم بسته بود       

بازگشتم!
و اشک ها ریخته بودم 

و افِق پیشانی  ات چند تا 
خط  داشت       بسته به 

افکارت 
ماهی ها می رقصیدند توی 

تشِت پیشانی ا ت 
و دو خِط عموِد خنده ات    

کوچه ی همه ی کودکاِن 
دنیا را ضبط کرده بود 

درمن!
و موهای سفیدت   

نگاه ام را عمیق به درکی 
عظیم از زندگی برده بود

و رفتارت    مردانه بود 
چنان 

که خواستم تا ابد      زن 
بمانم!

و در آغاز     نگاه ات به من 
گفته بود ایست      

برای همیشه در ایستادم!
و حتا چهره ام را به خاطر 

ِِ نداشتی!
وقتی با اشتیاق      سراِغ 

تشِت ماهی ها آمدم    
رقصیدند وپرسیدی:      

شما؟
و رد شدی ازمن 

- به رعایِت ماهی ها به 
آرامِی برف:

نشسته بر موهای یک مرد.
ی  ثریا_کهریرن
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من برای جایزه  
نمی نوشتم

| صمد طاهری

ترکــی  نویســندگان  برخــی  می گویــد  ی  طاهــر صمــد 
ی نیســتند؛ امــا  ح شــده اند آش دهان ســوز کــه مطــر

جنــس خارجــی، جنــس خارجــی اســت و محبــوب.

نویســنده  زخــم  شــیر ، برگزیــده بخــش مجموعــه 
گفت وگــو  در  محمــود   جایــزه  احمــد  داســتان 
ــی  ــا جهان ــات م ــرا ادبی ــه چ ــاره این ک ــنا، درب ــا ایس ب
ــی کاری  ــای جهان ــودش جایزه ه ــول خ ــه ق ــده و ب نش
ــل بســیاری در  ــد، اظهــار کــرد: عوام ــا ندارن ــه کار م ب
ــن  ــل ای ــی از دالی ــتند. یک ــل هس ــوع دخی ــن موض ای
ــان بســته ای  ــا زب ــن اســت کــه م ــه خاطــر ای موضــوع ب
بتواننــد  دنیــا  در  نفــر  میلیــون   ۱۲۰ شــاید  داریــم. 
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ــد  ــان انگلیســی می توانن ــه زب ــارد نفــر ب ــا چهــار میلی ــا ســه ت ــد و بنویســند، ام ــا را بخوانن ــان م زب
ــد.  ــاع می کنن ــا دف ــد از کاره ــه ح ــا چ ــا ت ــت و دولت ه ــه حکوم ــر این ک ــد. دیگ ــرف بزنن ح

ترکیــه نیــز ماننــد مــا زبــان بســته ای دارد، امــا در ســفارتخانه های خــود در کشــورهای 
ــغ  ــد مبل ــه کن ــور را ترجم ــن کش ــار ای ــی از آث ــی یک ــر مترجم ــت ه ــرده  اس ــام ک ــر اع دیگ
قابــل توجهــی بــه او می پردازنــد. ایــن عامــل مشــوق بســیار خوبــی اســت، حتــی اگــر 
کتــاب مطــرح نشــود، فــروش نــرود و ســود نداشــته باشــد، مبلغــی کــه دولــت ترکیــه 
پرداخــت مــی کنــد، مبلــغ خوبــی اســت. در کشــور مــا چنیــن چیــزی وجــود نــدارد.

او در ادامــه افــزود: ترک هــا بــا چنیــن ترفندهایــی نویســندگان خــود را در جهــان مطــرح 
از  دیگــر  برخــی  و  پامــوک  اورهــان  رســیدند.  هــم  نوبــل  بــه  برخــی  حتــی  کرده انــد، 
ــده ام  ــن دی ــه م ــی ک ــا جای ــده اند. ت ــرح ش ــف مط ــورهای مختل ــرک در کش ــنده های ت نویس
ــد. ــوا می کنن ــا را حلواحل ــدر  آن ه ــه این ق ــتند ک ــم  نیس ــی ه ــاپ آن چنان ــی ت ــندگان خیل نویس

طاهــری همچنیــن دربــاره تأثیــر جایزه هــای ادبــی بــر وضعیــت ادبیــات داســتانی مان اظهــار کــرد: 
ــد. در  ــی می کنن ــان معرف ــه مخاطب ــا را ب ــه کتاب ه ــت ک ــن اس ــا ای ــن جایزه ه ــن حس بزرگ تری
ســال ممکــن اســت چندهــزار  جلــد کتــاب منتشــر شــود؛ طبعــا کســی نمی توانــد همــه این هــا را 
بخوانــد و بنابرایــن ناچــار بــه گزیــش اســت. جایــزه ادبــی ایــن گزینــش را بــرای کتاب خوان هــا 
ــد. ــاب کرده ان ــده و انتخ ــا را خوان ــن کتاب ه ــوان داور ای ــه عن ــانی ب ــرا کس ــد زی ــام می ده انج

ــد و ممکــن اســت انتخاب های شــان  ــازی متهم ان ــه باندب ــا ب ــاره این کــه برخــی از جایزه ه او درب
معیــار خوبــی بــرای گزینــش نباشــد، گفــت: مــا نمی توانیــم اتهــام  آن هــا را ثابــت یــا رد کنیــم. 
ــال  ــن 4۰ س ــوِد م ــد. خ ــان می ده ــود را نش ــت خ ــد در نهای ــاارزش باش ــر کاری ب ــرم اگ ــه نظ ب
ــد و  ــه مــن تعلــق نگرفته ان ــوده کــه ب اســت کــه می نویســم، در ایــن 4۰ ســال جوایــز مختلفــی ب
ــل فکــر  ــن دلی ــه همی ــده و معرفــی شــدند؛ ب ــا دی ــا نهایت ــده نشــده اســت، ام کتاب هــای مــن دی
ــی  ــش مهم ــت.  بخ ــت نیس ــد، درس ــازی می کنن ــا پارتی ب ــد جایزه ه ــه می گوین ــم این ک می کن
از انتخــاب جایزه هــا ســلیقه و پســند آدم هاســت و ایــن ســلیقه و پســند آدم هاســت کــه متفــاوت 
اســت. ممکــن اســت داوری کتابــی را بپســندد امــا مــن نپســندم. ایــن اختاف هــا وجــود دارد.

ایــن نویســنده در پاســخ بــه این کــه وقتــی 4۰ ســال آثــارش دیــده نشــده اســت، آیــا ادامــه کار 
برایــش دلســردکننده نبــوده اســت، بیــان کــرد: اگــر دلســرد شــده بــودم، نمی نوشــتم. مــن بــرای 
جایزه هــا و دیــده شــدن نمی نوشــتم. البتــه ایــن را هــم بگویــم ۲۰ ســال اول نوشــتِن مــن جایــره ای 
در کار نبــود، در ۲۰ ســال دوم هــم کــه جایــزه وجــود داشــت مــن بــرای آن هــا نمی نوشــتم. مــن 
ــه  ــد و چ ــن می دادن ــه م ــا را ب ــن جایزه ه ــه ای ــتم و چ ــودم می نوش ــه خ ــق و عاق ــر عش ــه خاط ب
ــدام  ــا هیچ ک ــته م ــل های گذش ــه نس ــور ک ــی دادم. همان ط ــه م ــودم ادام ــه کار خ ــد، ب نمی دادن
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جایــزه ای نبرده انــد؛ نــه صــادق هدایــت، نــه صــادق چوبــک، نــه بهــرام صادقــی، نــه غامحســین 
ســاعدی، نــه ابراهیــم گلســتان و نــه هوشــنگ گلشــیری هیچ کــدام جایــزه ای نبرده انــد. البتــه در 
کشــور مــا اصــا جایــزه ای وجــود نداشــت و جایزه هــای جهانــی هــم کاری بــه کار مــا ندارنــد.

ادبیــات  وضعیــت  کــرد:  اظهــار  ایــران  داســتانی  ادبیــات  وضعیــت  دربــاره  همچنیــن  او 
داســتانی مــا بســیار عالــی اســت و رونــد رو بــه رشــد بســیار خوبــی داشــته اســت.  در 
نســل  نویســندگان  کــه  دارد  آثــاری وجــود  می خوانــم  و  می بینــم  کــه  میــان چیزهایــی 
بــه  ببیننــد.  را  نوشــتنش  نمی توانســتند  هــم  خــواب  در  مــا  داستانی نویســی  دوم  و  اول 
ــی و خــوب می بینــم. ادبیات مــان بســیار امیــدوارم و آینــده داستان نویســی مان را خیلــی عال

ــر  ــه فک ــود دارد ک ــته ها وج ــن نوش ــان ای ــزی در می ــه چی ــه چ ــاره این ک ــری درب ــد طاه صم
ــح داد:  ــد، توضی ــم نمی دیدن ــواب ه ــا آن را در خ ــل اول و دوم م ــندگان نس ــد نویس ــی کن م
ــی  ــه آگاه ــم ب ــل ه ــردد، تخی ــندگان برمی گ ــل نویس ــه تخی ــوع ب ــن موض ــی از ای ــش مهم بخ
نویســندگان از جهــان خــود وابســته اســت. االن رســانه های مجــازی و وســایل ارتبــاط جمعــی 
ــه زیســتی فــردی کــه  ــد. جهــان، جهــاِن کوچکــی شــده اســت و تجرب خیلــی پیشــرفت کرده ان
امــروز زندگــی مــی کنــد بــا کســی کــه چنــد ســال پیــش زندگــی می کــرده، خیلــی متفــاوت 
ــردم  ــا م ــد و ب ــه  سراســر کشــور ســفر کن ــال اگــر نویســنده ای بخواهــد ب ــوان مث ــه عن اســت؛ ب
مختلــف برخــورد داشــته باشــد و زندگی شــان را ببینــد، ســفر کــردن بــرای او راحت تــر 
ــرده  ــرفت ک ــوژی پیش ــود. تکنول ــر ب ــیار کمت ــا بس ــه جاده ه ــش ک ــال  پی ــد س ــا چن ــت ت اس
ــد. ــی کن ــک م ــیار کم ــنده بس ــک نویس ــتی ی ــه زیس ــدن تجرب ــی ش ــه غن ــوه ب ــن موض ــه ای ک

ــا  ــور م ــفانه در کش ــرد: متأس ــان ک ــتانی بی ــات داس ــان ادبی ــت مخاطب ــاره وضعی ــپس درب او س
ــال  ــت. ۳۰ - 4۰ س ــی اس ــر ضعیف ــوان، قش ــر کتاب خ ــت. قش ــن اس ــیار پایی ــه بس ــطح مطالع س
ــخه،   ــه ۱۰۰۰ نس ــاال ب ــا ح ــود ام ــخه ب ــول ۳۰۰۰ نس ــور معم ــه ط ــا ب ــای م ــراژ کتاب ه ــش تی پی
ــرود  ــش ب ــد پی ــن رون ــر ای ــت. اگ ــده اس ــل ش ــخه تبدی ــر از ۵۰۰ نس ــی کمت ــخه و گاه ۵۰۰ نس
۵۰۰ تــا هــم کا حذفمــی شــود. اگــر سیســتم آموزشــی مــا سیســتم کارآمــدی بــود و 
بچه هــا از دوره دبســتان بــه مطالعــه عاقه منــد بودنــد، ایــن وضعیــت پیــش نمی آمــد، امــا 
سیســتم آموزشــی مــا کارآمــد نیســت و نمی توانــد بچه هــا را کتاب خــوان بــار بیــاورد.
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 دست به جیب شدن 
در  باغ   پیرتهوف 

گزارش سفر به مسکو4
| مویس بیدج

ایــن یــاد داشــت هــا حاصل ســفری هفــت روزه بــه کشــور روســیه اســت. در این ســفر، دیده 
هــا و نــا دیــده هــا در هــم آمیختــه انــد و خاطراتی داشــته و نداشــته بر تــن کاغذ نشــانده اند. 

دوشنبه
     ششــمین روز ســفر مــا بــه روســیه اســت. در ایــن شــش روز آن چــه کــه بیشــتر در 
ذهــن مــن مانــده و خاطــره ی خــوب گذاشــته، نظــم خیابان هــا اســت. در اینجــا - چــه 
ــرام  ــر احت ــه یکدیگ ــاده ب ــر پی ــم عاب ــده و ه ــم رانن ــن پترزبورگ - ه ــهر س ــه ش ــکو و چ مس
نــه از روی دیواره هــای خــط  کشــی خیابــان  نــه الیــی می کشــد و  می گذارنــد. راننــده 
ــر پیــاده، عبــور نمی کنــد. چــه اتفاقــی افتــاده  زیگــزاگ مــی رود. عابــر هــم بــدون خطــوط عاب
ــم؟! ــم خافی ــدر خ ــوز ان ــرا هن ــا چ ــیده اند؟ م ــی رس ــن نظم ــه چنی ــردم ب ــن م ــه ای ــت ک اس

ــه  ــاص یافت ــوف  اختص ــان  پیتره ــا هم ــر  ی ــاغ  پیت ــدار از ب ــه دی ــنبه ب ــه روز دوش ــق برنام     طب
کــه روی خلیــج فنانــد واقــع اســت. بــرای رســیدن بــه آنجــا یــک ســاعتی زمــان الزم 
اســت. در ردیــف جلــو می نشــینم کــه از راهنمــا چیزهایــی بپرســم. بــه لیــدر می گویــم:

    - برای اقامت در روسیه چه راهی وجود دارد؟
می گوید:

    - تــا آنجــا کــه مــن می دانــم از ســه طریــق می شــود اقامــت گرفــت؛ یکــی از طریــق التــاری 
ــل  ــه ایــن شــکل کــه شــخصی کــه حداقــل یکصــد و پنجــاه هــزار روب و قرعه کشــی هســت. ب
در حســاب داشــته باشــد اســم نویســی می کنــد و اگــر قرعــه بــه نامــش افتــاد اقامــت می گیــرد.

ذهنم به شعر حافظ می پرد:
    - قرعه فال به نام من دیوانه زدند!

بافاصله می گویم:
    - از حافظ بعید است بگوید } قرعه فال { چون هردو یکی است. قرعه همان فال است. 

در یکی از تصحیحات خوانده ام ولی اآلن یادم نیست از کدام مرحوم مغفور است نوشته بود:   
قرعه کار به نام من دیوانه زدند!  . خوب البته خیلی بهتر است.
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    راهنما منتظر است تراوشان دهنی این جانب به اتمام برسد. می گویم:
    - راه دوم گرفتن اقامت کدام است؟

می گوید: ازدواج! عقد رسمی با یک خانم روس.
می گویم: خوب اینم که از ما گذشته! راه سوم را بگو؟

راهنما لبخندی می زند:
    - راه سوم ثبت شرکت است. شرکت باید گردش مالی خوبی داشته باشد.

می گویم:خوب اینم که نشد، همه ی راه ها را بستید!
می گوید: مگر می خواهی اقامت بگیری؟

می گویم: نه، هرگز!
- پس چی؟ چه فرقی می کند برای شما؟

می گویم:    - فرقش این است که با این اختاط راه، به خلیج فناند و باغ بیترهوف کوتاه تر 
می شود، و مهم تر این که سفرنامه ی من بلندتر می شود. حاال که به نظر نمی رسد خداوند از 
بنده اش راضی باشد، اقا ً سردبیر از سفرنامه اظهار رضایت کند و صلوات بیشتری برای ما 

بفرستد!
البته، این حرف ها را اآلن اضافه کردم و گرنه آنقدر هم که فکر می کنید حاضر جواب نیستم و 

حضور ذهن و زبان ندارم.
می گویم:     - لیدر جان! خدا را شکر اطاعات خوبی داری. من شنیدم کسانی که شهروند 

آمریکا می شوند باید امتحان هایی بدهند؛ اینجا همین طور است؟
- بله بعد از پاس آبی، برای گرفتن پاس قرمز باید امتحان زبان و تاریخ بگذرانند. این پروسه 

کا ً پنج تا هفت سال زمان می برد.
زار  ســبزه   جــا،  بــه  جــا  بزرگــراه،  طــرف  دو  آمده ایــم.  را  راه  از  نیمــی      
مــا  مهــر  مســکن  بــا  تفاوتشــان  آپارتمانــی.  مجتمــع  کمــپ  بــه  کمــپ  و  اســت 
اســت. گرفتــه  را  مجتمع هــا  اطــراف  فــراوان  درخت هــای  کــه  اســت  ایــن  در 

می پرسم:بیمه درمانی و مسائل پزشکی چه وضعیتی دارد؟

باغ پیترهوف
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ــا  ــواده ب ــک خان ــا پزش ــت. اینج ــگان اس ــه رای ــا بیم     - اینج
آمبوالنــس بــه بــاالی ســر بیمــار در منــزل مــی رود. او را 
ایــن  همــه  کــه  می کنــد  تجویــز  دارو  و  می کنــد  معاینــه 
ــته  ــت داش ــه مراقب ــاز ب ــار نی ــه بیم ــت. چنانچ ــی اس ــور مجان ام
ــد. ــه بیمارســتان منتقــل می کن باشــد، همــان آمبوالنــس او را ب

    - با این حساب هیچ کس نگران نیست و پول درمان کم 
نمی آورد.

    - همین طور است.
اطراف ما سبزه زار و درختان انبوه تر می شوند و ناگهان خود 

را در باغی بهشتی می بینیم.

باغ پیتر
ــن  ــر  خــود ای ــر کبی ــار مســاحت دارد.  پت ــاغ صــد هکت ــن ب ای
ــاغ ۳۶۵ فــواره ســاخته شــده  ــاغ را طراحــی کــرده. در ایــن ب ب
ــه  ــی ب ــبه فیزیک ــا محاس ــور، آب را ب ــدون موت ــی ب ــه همگ ک
ــاع ۲۱  ــا ارتف ــواره، آب را ت ــن ف ــد. بزرگتری ــش وامیدارن جه
ــیم  ــه می رس ــاغ ک ــگ ب ــبز رن ــه دروازه س ــاند. ب ــری می رس مت
ــه  ــد ب ــروع می کنن ــوع ش ــازهای متن ــا س ــین ب ــی موزیس گروه
ــی  ــور ایران ــد و ت ــران را می نوازن ــه ی ای ای ــا تران ــن. آنه نواخت
ــد: ــم زن دم می گیرن ــرد و ه ــم م ــده ه ــد آم ــه وج ــه ب ــم ک ه

    - ای ایران ای مرز پر گهر
                ای خاکت سرچشمه هنر

ــرم و دو  ــب می ب ــه جی ــت ب ــده ام. دس ــاتی ش ــه احساس ــن ک م
اســکناس پنجــاه روبلــی را در جعبه شــان می انــدازم. بــا خــودم 
ــودم  ــه خ ــان. ب ــزار توم ــده ه ــود هج ــم می ش ــاب می کن حس
دل داری می دهــم کــه چنین مبلغی در تهران به ســائل نمی دهی، 
حتــی اگــر گیتــار بنــوازد. امــا خــوب! شــنیدن نــام وطــن بیشــتر 
از این هــا مــی ارزد و مگــر موالنــا جــال الدیــن نگفتــه اســت:

    - خوش تر آن باشد که سر دلبران
                    گفته آید در حدیث دیگران

     در باغ پیتر ازدحام گل و گیاه و آب و درختان و همســفران 
ــا  ــن تحته ــري م ــات تج ــه } جن ــت ک ــان اس ــاغ، چن ــای ب زیب
األنهــار { را در ذهــن تداعــی می کنــد. در وســط بــاغ مجســمه 
طایــی  سامســون  کــه در حــال کشــتن شــیر اســت، نظــارگان 
ــارک و در طــول  ــد. در مرکــز پ ــه خــود مجــذوب می کن را ب
پیــاده روی یــک کیلومتــری تــا بــه ســاحل ازدحــام مجســمه ها 
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ــی کــه  ــال آب ــر بخشــیده اســت. در کان ــاغ رونقــی بی نظی ــه ب ب
ــا  ــوروزی و اردک ه ــپید ن ــان س ــد، مرغ ــای می رس ــه دری ــا ب ت
همزیســتی مســالمت آمیــزی دارنــد. در دور دســت آبــی دریــا 
کشــتی ها لنگــر انداخته انــد. شــاید بــرای صیــد ماهــی اما مســلما 
چینی هــا تــا اینجــا نرســیده اند کــه ماهیــان را بی رویــه بــه تــور 
بیندازنــد و هیچ کســی هــم زنــگ خطــر را بــه صــدا در نیــاورد!

ــاد ســردی مــی وزد. دســت را ســایه بان چشــم  ــا ب ــار دری     کن
ــه  ــت و فاصل ــن حرف هاس ــر از ای ــد دورت ــا فنان ــم ام می کن
۱۸۰۰ کیلومتــری همــه اش آب اســت و مــوج اســت و ماهــی. 
بــاغ پیتــر در جنــگ دوم جهانــی تخریــب شــده بــود. آلمانی هــا 
پتــرز را محاصــره کــرده بودنــد امــا بــه علــت ســرما و یخبنــدان 
ــه  ــا ب ــد. روس ه ــا در آمدن ــه از پ ــه رفت ــه رفت ــود آذوق و کمب
ــگ  ــا تفن ــد. ام ــوص می زدن ــن مخص ــود روغ ــای خ تفنگ ه
ــربازان  ــن س ــود. همچنی ــاده ب ــخ زده و از کار افت ــا ی آلمانی ه
ــرما  ــر س ــتند و در براب ــوص داش ــاس و کاه مخص ــی لب روس
مقاومــت می کردنــد. بــاغ پیتــر جاهــای دیدنــی فــراوان داشــت 
ــتاب زده  ــد ش ــود و بای ــتر نب ــاعت بیش ــک س ــا ی ــان م ــا زم ام
گل  آرایش گــران  و  نگهبانــان  بــاغ  ایــن  در  برمی گشــتیم. 
بــه  دســته  دســته  کــه  بودنــد  جــوان  خانم هــای  گیــاه  و 
همــراه پرنــدگان زیبــا و رنگارنــگ و آوازخــوان ســلوک 
می کردنــد. رعایــت  ســبزه  و  گیــاه  و  گل  بــا  را  عاشــقی 
ــک کــه متشــکل از  ــاغ دســته موزی ــگام خــروج از ب ــه هن     ب
ــی  ــروه ایران ــه گ ــود، در بدرق ــن ب ــرد مس ــت م ــا هش ــت ی هف
ــت: ــا گف ــت. راهنم ــامی را نواخ ــوری اس ــی جمه ــرود مل س

    - این ها ترانه و سرود ملی خیلی از کشورها را بلندند 
بنوازند.

    اصوال در دنیا کســی نیســت که موســیقی را دوســت نداشــته 
باشــد. روس هــا هــم در موســیقی کاســیک شــاه کارهای 
بی ماننــدی بــه جهــان هدیــه کرده انــد.   چایکوفســکی   یکــی 
از آنهاســت. شــب قــرار اســت بــه دیــدن نمایــش   دریاچــه قو   
برویــم. اتوبــوس مــا در بزرگــراه با ســرعت صــد و ده می تازد و 
ایــن حداکثــر ســرعت رانندگــی در روســیه بــه شــمار می آیــد. 
ــوس  ــای اتوب ــه بلندگوه ــود را ب ــراه خ ــی هم ــا گوش     راهنم
ــش  ــا پخ ــپوتین   از بلندگوه ــگ   راس ــد و آهن ــل می کن وص
عقــب  بــه  ســال  ســی  مــرا  زیبــا  آهنــگ  ایــن  می شــود. 
برمی گردانــد. گــروه سیاه پوســت   بانــی ام  ایــن آهنــگ را 
اجــرا کــرده. امــا آهنــگ مشــهورتر آنهــا ترانــه ی  مابیکر  اســت. 
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ــود  ــرن نوزدهــم روســیه اســت. او کــه توانســته ب ــخ اواخــر ق راســپوتین شــخصیت شــگفت تاری
ــار  ــام درب ــه تم ــت ک ــری نگذش ــد، دی ــات ده ــی نج ــاری صعب العاج ــیه را از بیم ــد روس ولیعه
ــدون مشــورت او دســت  ــی کــه ملکــه و دیگــران ب ــا جای ــت ت روســیه را در ســیطره خــود گرف
ــود  ــده ب ــث ش ــود و باع ــده ب ــران آم ــان گ ــرای درباری ــأله ب ــن مس ــد. ای ــچ کاری نمی زدن ــه هی ب
ــد. ــان دهن ــی اش پای ــه زندگ ــه ب ــد گلول ــلیک چن ــا ش ــانند و ب ــی بکش ــه خلوت ــدی او را ب ــا ترفن ب

ــاخته  ــم س ــینمایی ه ــم س ــد، فیل ــر خوانده ان ــه او را جادوگ ــوز ک ــرد مرم ــن م ــی ای     از زندگ
کارگردان هایــی  امــا  نیســت  معــروف  ســینما  بــه  هرچنــد  روســیه  کشــور  اســت.  شــده 
کرده انــد. اهــدا  جهــان  ســینمای  بــه  شــاه کارهایی  و  پاراجانــف   ماننــد  تارکوفســکی  

    آنــدره تارکوفســکی کــه در ســال ۱۹۸۶ در ســن ۵4 ســالگی در پاریــس درگذشــت، فیلم هایــی 
ــران  ــکی در ته ــاخته های تارکوفس ــب س ــی دارد. اغل ــه ای متافیزیک ــه زمین ــاخته ک ــارف س نامتع
بــه نمایــش درآمده انــد. مــن هــم فیلم هــای ماننــد  کودکــی ایــوان ،  ســوالریس ،  آینــه  
ــاز  ــز فیلم س ــف نی ــرگئی پاراجان ــرده ام. س ــا ک ــد تماش ــر جدی ــینما عص ــتالژی  او را در س و  ناس
ــد و در ســال ۱۹۹۰  ــا آم ــه دنی ــود کــه در گرجســتان ب ــر شــوروی ب ــه جماهی دیگــر اهــل اتحادی
ــر  ــی مغای ــکی فیلم های ــد تارکوفس ــز مانن ــت. او نی ــا رف ــتان از دنی ــالگی در ارمنس ــن ۶۶ س در س
ــار  او شــاه کاری از تصویــر  ــا شــیوه ی مرســوم و دلخــواه نظــام حاکــم ســاخت. فیلــم  رنــگ ان ب
پــردازی اســت. ایــن فیلــم داســتان شــاعری را از آغــاز تــا پایــان زندگــی دنبــال می کنــد. او کــه 
شــاهزاده اســت بــا شکســت در عشــق بــه صومعــه پنــاه می بــرد و ســرانجام در آنجــا می میــرد. نکتــه 
جالــب ایــن فیلــم عــاوه بــر روایــت شــاعرانه، ایفــای نقــش بازیگــر زن ایــن فیلــم اســت.  ســوفیکو 
ــم نقــش  ــر می شــود. او ه ــم در شــش نقــش ظاه ــن فیل ــی  بازیگــر اهــل گرجســتان در ای چیارل
ــا را  ــی دنی ــه اســت ســرانجام زیبای ــد. پاراچانــف گفت ــازی می کن ــم را ب زن و هــم نقــش مــرد فیل
ــد. ــر دور می زن ــراژدی بش ــق و ت ــدا و عش ــور خ ــول مح ــاخته های او ح ــد داد. س ــات خواه نج
    حــاال کــه ســخن از ســینما بــه میــان آمــده بــد نیســت اضافــه کنــم کــه نســخه روســی فیلم  رســتم 
ــوده  ــی ب ــف و ابتدای ــع در تاجیکســتان ســاخته شــده اســت، فیلمــی ضعی و ســهراب  کــه در واق
و زمانــی کــه آن را در ســینما دیــدم افســوس خــوردم کــه چــرا پولــم را حــرام کــردم!

دریاچه قو

کلیسای اسحاق
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    بــرای دیــدن تئاتــر بالــه ی دریاچــه قــو، هــر نفــر بایــد ۸۰ دالر پرداخــت می کردیــم. بــا یــک 
محاســبه سرانگشــتی ایــن مبلــغ حــدود یک میلیــون تومان اســت. آدم باید شــیرین عقل باشــد که 
ده روز حقــوق خــود را بــرای دیــدن یــک ســاعت نمایــش خــرج کنــد. امــا مگــر آدمــی چندبــار 
بــه دنیــا می آیــد و چندبــار بــه روســیه ســفر می کنــد و چندبــار بــه تئاتــر دریاچــه قــو مــی رود؟!

ــی می دهــد.  ــا معن ــد کــه دریاچــه پلیکان ه ــرۀ البجــع  نامیده ان ــی  بحی ــو را در عرب     دریاچــه ق
ــما  ــه ش ــاد خط ــه ی ــا را ب ــد و م ــم می باری ــم ن ــاران ن ــدیم. ب ــوار ون ش ــری س ــت نف ــت هش هف
ــدون  ــه ب ــم ک ــان را دیدی ــدادی از هموطنان م ــش تع ــل نمای ــر در مح ــت. ب ــان می انداخ خودم
ــا مــا نفــری  ــه اینجــا آمــده بودنــد و بلیــط خریــده بودنــد. فــرق آنهــا ب دخالــت راهنمــا خــود ب
ــه  ــتاد دالر گرفت ــرد، هش ــاه دالر بگی ــا پنج ــه از م ــای آن ک ــا ج ــی راهنم ــود. یعن ــی دالر ب س
بــود. ایــن هــم یــک شــگرد ایرانــی اســت کــه بایــد امضــای خــود را در همــه جــا نشــان دهــد.
ــک  ــه ســن بیســت و ی ــی پســر پادشــاه ب ــن اســت کــه وقت ــو ای      خاصــه داســتان دریاچــه ق
ــران  ــه نگ ــاه ک ــر پادش ــد. پس ــاب کن ــی انتخ ــرای او زن ــادر ب ــه م ــد ملک ــد بای ــالگی می رس س
اســت مبــادا زن انتخابــی بــه مــرام او نباشــد، غروبــی بــه کنــار دریاچــه مــی رود  و بــه موضــوع 
فکــر می کنــد. در ایــن هنــگام تعــدادی قــو می بینــد کــه در دریاچــه  شــناکنان جســت و خیــز 
می کننــد. امــا بــا غــروب آفتــاد قوهــا تبدیــل بــه دخترانــی زیبــا می شــوند. آنهــا پیرامــون یــک 
ــم  ــد کــه جادوگــری ایــن شــاهزاده خان ــد. پســر پادشــاه درمی یاب ــم حلقــه می زنن شــاهزاده خان
و ندیمه هــای او را جــادو کــرده اســت. آنهــا در روشــنی روز تبدیــل بــه قــو می شــوند و بــا فــرا 
رســیدن شــب بــه شــکل انســان برمی گردنــد. شــرط باطــل شــدن طلســم جادوگــر هــم ایــن اســت 
کــه شــاهزاده خانــم یــک مــرد دلباختــه حقیقــی پیــدا کنــد. پســر پادشــاه بــه او دل می بــازد. امــا 
ایــن آغــاز ماجــرای دیگــری اســت زیــرا معلــوم می شــود کــه جادوگــر خــود یکــی از اســتادان 
پســر پادشــاه اســت و بــا دسیســه می خواهــد دختــر خــود را بــه ازدواج پســر پادشــاه در بیــاورد...
     باقــی ماجــرای دریاچــه قــو را خودتــان برویــد هشــتاد دالر بدهیــد و دنبــال کنیــد! تــاالر محــل 
نمایــش هرچنــد معمــاری زیبایــی داشــت امــا چنــدان رونقــی نداشــت  و بــه نظــر می رســید کــه 
ــش داشــت.  ــر گنجای ــش حــدود ۶۰۰ نف ــاالر نمای ــد ده ســال از عمــر آن گذشــته اســت. ت چن

تئاتر باله ی دریاچه قو
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ــت  ــری ها مزاحم ــت س ــرای پش ــی ب ــاگران جلوی ــت و تماش ــی نداش ــیب چندان ــالن ش ــن س زمی
ــودم.  ــده ب ــدی ندی ــرقی تنومن ــیای ش ــرم آدم آس ــام عم ــن در تم ــد. م ــاد می کردن ــری ایج بص
ــته  ــن نشس ــوی م ــی جل ــره ای در دو صندل ــا ک ــی ی ــمایل چین ــا ش ــردی ب ــار زن و م ــن ب ــا ای ام
ــن  ــدند م ــا می ش ــه ج ــا ب ــه ج ــار ک ــا هرب ــد. آنه ــانده بودن ــه را پوش ــی از صحن ــه نیم ــد ک بودن
ــه را از دســت ندهــم. ــل می کــردم کــه صحن ــه چــپ و راســت متمای ــه ناچــار ســرم را ب هــم ب

خفتــه   اســت:  زیبــای  ســاخته  نیــز  دیگــر  مشــهور  بالــه  دو  چایکوفســکی      
اوورتــور  و  کنســرتو  و  اپــرا  تعــدادی  و  ســمفونی  شــش  او  شــکن ها .  و  فنــدق 
نکــرد.  عمــر  بیشــتر  ســال   ۵۳ او  احــوال  ایــن  تمــام  بــا  اســت.  ســاخته  نیــز 
    در برگشــت بــه هتــل بــاران تنــد شــده بــود و هــوای ســردی می وزیــد. ماشــین ون انتظارمــان 
را می کشــید. بــه ســرعت و شــلنگ انــداز ســوار شــدیم. نمی دانــم چــرا بــه یــاد  ناظــم 
حکمــت  افتــادم. شــاعر تــرک کــه ســالیان درازی از عمــر خــود را در زنــدان گذرانــد 
و ســرانجام در ســن ۶۱ ســالگی در مســکو درگذشــت و در گورســتان  نووودویچــی  بــه 
ــن  ــل همی ــه دلی ــاید ب ــود. ش ــه ب ــیار آموخت ــکی  بس ــت از  مایاکوفس ــت. حکم ــاک رف ــفر خ س
عاقــه بــوده کــه در یــک گورســتان بــه خــاک ســپرده شــده اند. مایاکوفســکی فریــاد 
می زد: اگــر گرگــی بــودم می دریــدم ایــن بروکراســی را...  و ایــن ســخن در ســروده های 
امــا  ببینــم.  را  ایــن گورســتان  داشــتم  مــن دوســت  دارد.  انعــکاس  نیــز  ناظــم حکمــت 
ــم  ــن ه ــرای همی ــروم. ب ــا ب ــه آنج ــد ب ــازه ده ــه اج ــود ک ــوری نب ــور ط ــه ت ــه برنام ــوس ک افس
تصمیــم گرفتــم کــه فــردا را بــه دیــدار گورســتان خیابــان  نووســکی  اختصــاص دهــم.
در ماشین، در شب سن پترزبورگ، در باران جهان، نشسته بودم و زیر لب این شعر زیبای  ناظم 

حکمت را زمزمه می کردم:
گفت    بیا

گفت    بمان
گفت    بخند
گفت    بمری

آمدم
ماندم

خندیدم
مردم!

سه شنبه
    از باران شــب گذشــته قطره ای نمانده بود. همه آب شــده بود و به زیر زمین رفته بود. این نقطه 
از جهــان چنــان ســهم باران دارد که همه تن شــهر ســبز از درخت و گل اســت. کاشــکی آســمان 
ســهم ما را هم از باران منصفانه بدهد که زاینده رود تشــنه نماند و جوانی را به اصفهان برگرداند.
    کفــش و کاه می کنیــم. آسانســور هتــل، ماکتــی از بشــریت بــه همــراه دارد. هــر وقــت دهــان 
بــاز می کنــد، چهره هایــی ســفید و ســرخ و زرد و رنگیــن پوســت از آن بیــرون می جهــد. 
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ــد  ــم می خواه ــم دل ــن ه ــادان. م ــان ش ــت از مردم ــه ای اس ــل تک ــال چه ــه ش ــای صبحان میزه

ســهمی از ایــن شــادی را بــرای مردمان مــان بــه ارمغــان ببــرم. در جایــی نوشــته بــودم:
خنده ها به چاه نفت افتاده اند

و بوی آتش می دهند
بوی رخوت گل و

ی باران رسرس
کاشکی دکل هایمان خنده استخراج کند...

    مــردم مشــرق زمیــن انــگار از گرســنگی جاویــدی رنــج می برنــد کــه میزهــای صبحانــه هتــل 
ــد. پیش خدمت هــا هــم  ــد و ســرانجام نیمــی را جــا می گذارن ــواع غذاهــا انباشــته می کنن را از ان
همــواره ســطل بــه دســت باقیمانــده غــذا را از روی میــز برمی دارنــد و بــه کــوه زبالــه می ســپارند.

ــرز بســیار باشــکوه اســت.  ــروی پت ــم. مت ــر کرده ای ــرو را از ب ــم. نقشــه مت ــرون می زنی ــل بی  از هت
همــه جــا بــرق می زنــد. نقاشــی های دیــواری و مجســمه ها در ایــن شــکوه مندی ســهمی 
دارنــد. در اینجــا هیــچ دست فروشــی نیســت. در هیــچ کجــای شــهر و کشــور نیســت. در اینجــا 
ــاال  ــر دوش کاالی ارزان قیمــت نمی فروشــند. در اینجــا کســی ب ــان بی سرپرســت خرجیــن ب زن
ــود: ــه ب ــر گفت ــور پیش ت ــای ت ــن. راهنم ــم ک ــم، کمک ــم، علیل ــه مریض ــتد ک ــر آدم نمی ایس س
ــت. ــده اس ــت ش ــی ثب ــراث فرهنگ ــوان می ــه عن ــا ب ــروی اینج ــتگاه مت ــصت ایس ــاه ش     - پنج

ــه  ــا هیچگون ــاده می شــوند ام     قطارهــا پشــت ســر هــم می رســند. ده هــا نفــر ســوار و ده هــا پی
ــتند  ــا بایس ــد کج ــه می دانن ــد. هم ــب دارن ــد برل ــه لبخن ــد. هم ــه آرام ان ــت. هم ــی نیس ازدحام
ــرش را  ــاعت های عم ــی س ــت. کس ــم اس ــه مه ــرای هم ــان ب ــند. زم ــار باش ــرو در قط ــه روب ک

در متروی سن پترزبورگ
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ــه  ــاال ک ــد ب ــی بلن ــم. جوان ــاال می روی ــد. ب ــر می رس ــا س ــار م ــد. قط ــف نمی کن ــک تل در ترافی
ــم می گــذرد  ــو کــرده اســت. از ذهن ــو تات ــا زان ــچ ت ــا از م ــا دارد، روی ســاق پ ــه پ شــلوارک ب
کــه بایــد تابلــوی  گئــور نیــکای  پیکاســو باشــد. بــه همــان انــدازه شــلوغ و دارای صحنه هــای 
می شــود.  بلنــد  جایــش  از  می گــذارم  رکاب  روی  پــا  کــه  مــن  اســت.  اســپانیا  جنــگ 

و  می ایســتد  دورتــر  کمــی  امــا  شــود  پیــاده  می خواهــد  کــه  می رســد  نظــرم  بــه 
بگویــم خــدا  مــن  و  بشــین!  پیرمــرد  بگویــد  مثــا  نمی کنــد کــه  نــگاه  مــن  بــه  اصــا 
بــزرگ  کمــی  را  شناســنامه ام  نیســتم.  پیــر  مــن  کــه  البتــه  جــوان!  بدهــد  خیــرت 

نمی گویــد:           مــن  بــه  نامســلمان  پــای  بــه  گئورنیــکا  جــوان  گرفته انــد. 
    - پدر جان بنشینید!

ــن  ــوم. م ــره می ش ــش خی ــاق پای ــوررئال س ــی س ــه نقاش ــینم و ب ــای او می نش ــه ج ــن ب ــا  م     ام
ــه  ــی پاچ ــلوار ل ــن، ش ــی م ــم. در روزگار نوجوان ــن کاری را درک کن ــی چنی ــم زیبای نمی توان
ــه  ــم ب ــه ه ــتیم. در خان ــلوارها داش ــن ش ــم از ای ــد بودی ــرو م ــا پی ــم مث ــا ه ــود. م ــد ب ــاد م گش
ــی و  ــدوه جمع ــه ان ــخصی را ب ــم ش ــم و غ ــوش می دادی ــی گ ــاد و فروغ ــدار فره ــدای زنگ ص
ــیوه رپ  ــه ش ــم ب ــا ه ــه عزاداری ه ــه بلک ــا تران ــه تنه ــروزه ن ــا ام ــم. ام ــد می زدی ــی پیون اجتماع
ــی   ــال  آغاس ــول س ــه در ط ــخصی ک ــافرکش های ش ــی مس ــت. بعض ــده اس ــی درآم آمریکای
بــه گــوش  و  جــواد یســاری  پخــش می کننــد، در آســتانه محــرم ســی دی شــلوغی را 
ــنوید: ــتر نمی ش ــوا از آن بیش ــک ن ــدا و ی ــک ص ــه ی ــپارند ک ــه می س ــه ودیع ــان ب مسافران ش

    - بم بم بم!
    - سین سین سین!

    چهــار ایســتگاه بعــد پیــاده می شــویم و خــود را روبــروی گورســتان  تیخویــن  در الکســاندر 
نووســکی می بینیــم. گورســتانی کوچــک و آرام بــا درختــان فــراوان. در عجبــم روی بســیاری 
ــا  ــدان ی ــوادگان هنرمن ــا ن ــذارد ی ــتان می گ ــئول گورس ــا مس ــته اند. آی ــبد گل گذاش ــا س از قبره
عاقه مندانشــان؟ هرچــه هســت چشــم انداز باشــکوهی بــه آرامســتان هنرمنــدان داده اســت. بلیــط 
دویســت روبلــی می گیریــم و به درون می رویم. از خانم مســنی که نگهبان گل هاســت می پرســم:

    - داستایوفسکی؟
    - دست راست.

    بــر ســر قبــر او می ایســتم و برایــش از بــرادران کارامــازوف می گویــم کــه هنــوز در 
ــه  ــرات خان ــق. از خاط ــق و ناح ــه ح ــای ب ــمار و از مکافات ه ــای بی ش ــد. از جنایت ه گردش ان
ــن رمــان  ــاد مــی آورم کــه اولی ــه ی ــد. ب امــوات. داستایوفســکی ســاکت اســت و هیــچ نمی گوی
ــته  ــد بازنشس ــک کارمن ــان ی ــن رم ــخصیت ای ــت. ش ــی  اس ــر زمین ــت های زی ــم او  یادداش مه
ــد. ــی می کن ــر ســر دیگــران خال ــت خــود را ب اســت کــه از زندگــی ناراضــی اســت و عصبانی

ــی رود  ــود م ــابق خ ــکاران س ــات هم ــه ماق ــا ب ــد. مث ــب می زن ــای عجی ــه کاره ــت ب  او دس
ــا  ــن کار از آنه ــا ای ــت. او ب ــوده اس ــر ب ــا متنف ــه از آنه ــه همیش ــد ک ــاً می گوی ــا علن ــه آنه و ب
ــد از  ــد بع ــی اش نمی چرخ ــه زندگ ــته را ک ــد بازنشس ــای کارمن ــن آق ــد. ای ــری می کن حال گی
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  در کنار تندیس داستایوفسکی در گورستان تیخوین

گذشــت صــد ســال از نوشــتن رمــان بــرای جامعــه مــا هــم هنــوز ملمــوس اســت. راز مانــدگاری 
داستایوفســکی نیــز در همیــن مســائل اســت. کارمنــد یــاد شــده بــا اصــرار می گویــد:
    - مــا دنبــال شــادی هســتیم، امــا اســتعداد خاصــی داریم بــه این که خودمــان را عــذاب بدهیم.
گام  مدرنیتــه  ســمت  بــه  ســرعت  بــا  جهــان  کــه  روزگار  آن  در  داستایوفســکی      
برمی داشــت، جامعــه محــل زندگــی خــود را روانشناســانه بررســی می کــرد. او از زبــان 
شــخصیت های داســتانی همــواره می گفــت: اگــر ایــن وضــع نبــود اگــر بــه ایــن شــکل 
ــت  ــر دول ــتم، اگ ــغل را نداش ــن ش ــر ای ــود. اگ ــر ب ــم بهت ــود، وضع ــکل ب ــه آن ش ــود و ب نب
را  فانــی  اگــر  می کــردم،  پــرواز  اگــر  داشــتم،  را  خانــه  فــان  اگــر  می شــد،  عــوض 
می شــد... خــوب  چیــز  همــه  می گرفتــم،  طــاق  فان کــس  از  اگــر  می دیــدم،  بیشــتر 

    به داستایوفسکی گفتم هنوز با تو حرف دارم.                                                 

   ادامه دارد...
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چرا شعر نوی عرب دیرتر از ما شروع کرد اما جهانی شد؟
اســت  معتقــد  فارســی  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  اســوار،  موســی 
کــرد؛  پیــدا  رســمیت  عــرب  شــعر  از  زودتــر  ســال   ۱۰ حــدود  فارســی  شــعرنو  کــه 
و  بیشــتر  خیلــی  ایــران  شــعرنو  بــا  مقایســه  در  عــرب  شــعرنو  پیشــرفت  ســرعت  امــا 
اســت. شــده  آن  شــدن  جهانــی  باعــث  موضــوع  همیــن  و  اســت  بــوده  چشــمگیرتر 

ــظ،  ــل حاف ــیک آن مث ــاعران کاس ــا ش ــا را ب ــور م ــا کش ــردم دنی ــتر م ــه بیش ــت ک ــت اس درس
ســعدی، موالنــا، فردوســی و شــاعران کاســیک می شناســند؛ امــا وجــود وزن و عناصــر شــعری 
ــان شــعر  ــان مخاطب ــد و شــاید در می ــا شــعر کاســیک فارســی آن طــور کــه بای باعــث شــده ت
جهــان دیــده نشــود. بــا ایــن حــال بــا تغییــر شــکل شــعری بعــد از انقــاب نیمــا، انتظــار می رفــت 
کــه شــعر مــا بیشــتر جهانــی شــود کــه چنیــن اتفاقــی رخ نــداد. در مقابــل شــعر شــاعران عــرب بــه 
ســرعت چشــمگیری رشــد کــرد و جهانــی شــد. بــر آنیــم کــه در یکســری سلســله گفت وگوهــا 
بــه ادبیــات معاصــر عــرب و شــاعران و نویســندگان  نوپــرداز و تاثیرگــذار آن بپردازیــم. در ایــن 
راســتا گفت وگویــی را بــا موســی اســوار، مترجــم زبــان عربــی و عضــو پیوســته فرهنگســتان زبــان 
و ادب فارســی انجــام داده ایــم تــا کم وکیــف شــکل گیری شــعر نــوی عــرب را در ابتــدا بکاویــم.

مــن ایــن مشــکل را یــک بــار بــرای همیشــه حــل کــردم و در کتابــی کــه در ســال ۸۰ بــه نــام  از 
ســرود بــاران تــا مزامیــر گل ســرخ: پیشــگامان شــعر عربــی  از مــن منتشــر شــد بــه شــکل کامــل به 
ایــن موضــوع پرداختــه ام. در جلســه ای کــه در خانــه کتــاب برگــزار شــد نیــز دکتــر موحد بــه این 
اثــر اشــاره کــرد و گفــت کــه خوشــحالم کــه ایــن کتــاب ایــن مشــکل را برای همیشــه حــل کرد.

 
اگــر دقیــق بخواهیــم به مبدا شــعرنو عربی اشــاره کنیم، باید بگوییم که کســانی مثل شاکرالســیاب 
و نــازک المائکــه در ســال ۱۹47 بــه شــعرنو عربــی پرداخته انــد و ایــن در حالــی اســت کــه مــا 

 ما  را از رش شعر 
نجات دهید
 گفت وگوی ایبنا با |مویس اسوار
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در ســال ۱۹۳۹  ققنــوس  نیمــا را داریــم؛ بنابرایــن حــدود ۱۰ســال از آنهــا جلوتــر هســتیم؛ البتــه 
ناگفتــه نمانــد کــه خــود نیمــا در صحبت هــای اولیــه خــود شــاهد از شــعر نــو عربــی آورده اســت.

 
  نیمــا در ابتــدای راه خــود چندیــن بــار گفتــه کــه بــه ایــن شــعرهای عربــی نــگاه کنیــد و ببینیــد 
کــه فقــط مــا نیســتیم کــه داریــم نوگرایــی می کنیــم. اتفاقــا اخــوان در جایــی نقــل مــی کنــد کــه 
یکبــار پیــش نیمــا بــوده و او مجلــه ای را بــه اخــوان نشــان می دهــد و می گویــد کــه نــگاه کــن و 
ببیــن جهــان عــرب هــم دارد شــعر نــو می گویــد. در آن زمــان تصــور ایــن بــود کــه آنهــا زودتر از 
مــا شــروع کرده انــد. البتــه آنهــا جســته و گریختــه زودتــر از مــا بودنــد امــا بــه شــکل رســمی خیر.

 
آنکــه  بــرای  نیســتند؛  هــم  بــه  شــبیه  اصــا  عربــی  و  فارســی  شــعرنو  کار  ابتــدای 
از  متاثــر  نیــز  لبنــان  و  ســوریه  شــعر  بعدهــا  و  هســتند  انگلیســی  شــعر  از  متاثــر  آنهــا 
امــا  می دانســته؛  فرانســه  زبــان  کــه  اســت  درســت  نیمــا  امــا  شــود؛  فرانســهمی  شــعر 
نمی شــود ثابــت شــده یــا تثبیــت شــده گفــت کــه تحــت  تاثیــر فرانســه بــوده اســت.

 
ــمگیرتر  ــتر و چش ــی بیش ــران خیل ــعرنو ای ــا ش ــه ب ــرب در مقایس ــعرنو ع ــرفت ش ــرعت پیش س
بــوده اســت و همیــن موضــوع باعــث جهانــی شــدن آن شــد. از قدیــم یــک اصطاحــی 
در زبــان عربــی وجــود دارد کــه می گویــد:  الشــعر دیــوان العــرب ، یعنــی شــعر تاریــخ 
ــی در  ــن یعن ــود. ای ــی ش ــعر متجلیم ــی در ش ــان عرب ــگ زب ــت و فرهن ــی اس ــان عرب ــدون زب م
کشــورهای عربــی شــعر اولویــت اول فرهنــگ اســت و از قدیــم نیــز همیــن شــکل بــوده اســت.

 
شــاعران عــرب بــه معنــی واقعــی کلمــه مطالعــه می کننــد و بــا زبــان خارجی آشــنا هســتند و درجا 
نمی زننــد. از طرفــی و از آنجایــی کــه اکثــر شــاعران عــرب بــا فرهنــگ مغــرب زمین آشــنا بودند 
و زبــان خارجــی می دانســتند؛ حلقه هــای شــعری شــکل گرفــت و بــه ســرعت گســترش یافــت.
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اســوار در توضیــح وضعیــت شــعرعرب بعــد از بــه وجــود آمــدن دســته ها و حلقه هــای 
ــا و  ــام مدل ه ــواع و اقس ــادی ان ــه 7۰ می ــح دادم در ده ــه توضی ــور ک ــت: همان ط ــف گف مختل
ــان شــاعری  ــاد شــدند کــه آه و فغ ــدری زی ــه ق ــا ب ــد و این ه ــه وجــود آم ــای شــعری ب گروه ه
مثــل محمــود درویــش را نیــز درآورنــد کــه او می گفــت مــا را از شــر ایــن شــعر نجــات دهیــد!

ــد  ــال بع ــا ۲۰ س ــل م ــن دلی ــه همی ــود و ب ــی ب ــعرنو فارس ــتر از ش ــرب بیش ــعرنو ع ــرعت ش س
ــکل  ــی ش ــعر فارس ــی در ش ــته های مختلف ــه دس ــم ک ــم و دیدی ــه کردی ــرایط را تجرب ــن ش ای
ــدار  ــک مق ــت. ی ــش می گذاش ــود و اطرافیان ــعرهای خ ــی را روی ش ــی نام ــر کس ــت و ه گرف
از سوررئالیســم  تقلیــد  و  تصویــری  بازی هــای  و  زبانــی  بازی هــای  بــه  قضیــه  ایــن  هــم 
ــیر  ــرب مس ــعرنو ع ــادی ش ــه ۸۰ می ــا در ده ــت. بعده ــت نداش ــا اصال ــه این ه ــد ک ــراه ش هم
اعتــدال و طبیعــی خــودش را پیــدا کــرد و تــا بــه امــروز ادامــه دار شــد. ناگفتــه نگــذارم 
کــه در حــال حاضــر شــعر در مقایســه بــا ادبیــات داســتانی به خصــوص رمــان در همــه 
جــای جهــان واپــس نشســته اســت و شــعرنو عــرب نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.

 
آن  ســراغ  بــه  اروپایــی  کشــورمان  مترجمــان  باشــد؛  داشــته  جوهــره  شــعر  وقتــی 
نیامده انــد؟  مــا  شــعر  ســراغ  بــه  افــراد  ایــن  چــرا  شــما  نظــر  بــه  حــال  می آینــد. 
بایــد  مــا  باالخــره  اســت.  صــادق  نیــز  مــا  داســتانی  ادبیــات  مــورد  در  مســاله  همیــن 
دهنــد. گــوش  مــا  صحبت هــای  بــه  دیگــران  تــا  باشــیم  داشــته  گفتــن  بــرای  حرفــی 

 
مــن نمی گویــم کــه مــا از شــعر جهــان عــرب کــم داریــم، نــه کــم نداریــم، امــا باالخــره شــعر 
خــودش را نشــان می دهــد. بــه نظــر شــما چــرا محمــود درویــش بــا وجــود همــه امکاناتــی کــه 
ــز  ــد و در جوای ــوت می کنن ــخصیت ها را بایک ــی ش ــد و برخ ــا دارن ــودی در دنی ــای یه البی ه
ــرایطی کــه  ــم در ش ــود؛ آن ه ــی ش ــف جهانیم ــز مختل ــم برنــده جوای ــاز ه ــوذ دارنــد، ب نف
ــه  ــم ک ــا بگوی ــم ت ــن را گفت ــت؛ ای ــتاده اس ــت ایس ــان صهیونیس ــل آرم ــه مقاب ــعرش در نقط ش
ــد. ــته باش ــر داش ــر جوه ــه اث ــت ک ــن اس ــم ای ــته و دارد و مه ــره داش ــعرش جوه ــودش و ش خ

 
یکــی از دالیــل کمتــر ترجمــه شــدن شــعر امــروز فارســی، زبــان خــاص ایــن شعرهاســت. برخــی 
از شــاعران مــا زبان شــان بــه زبــان ترجمــه راه نمی دهــد. یعنــی شــعر خــوب، زیبــا و قــوی اســت 
و بــه دل مــا نیــز می نشــیند؛ امــا بــه دلیــل آنکــه جنبه هــای درونــی و موســیقایی آن زیــاد اســت، 
خیلــی از ایــن عناصــر در هنــگام ترجمــه فــدا می شــوند. البته در شــعر ســپید قضیه فرق مــی کند و 
شــعری کــه تصویــری اســت خیلــی خــوب ترجمهمی شــود. برای مثال در شــعر ســهراب ســپهری 
یــا شــعر فــروغ کــه حــس عاطفــی خیلــی قــوی اســت، آثــار خیلــی خــوب ترجمــه می شــوند.

 
بــرای همیــن اســت کــه ترجمه هایــی کــه از شــعر فــروغ، ســهراب ســپهری و احمدرضــا احمــدی 
شــده اســت بیشــتر از بقیــه شــاعران اســت؛ امــا از اخــوان خیلــی ســخت اســت کــه بتــوان شــعر 
ترجمــه کــرد. عناصــر زبانــی در این شــعرها بســیار قوی اســت. بــرای مثال شــما به شــعر  فراخیزد، 
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فــرو ریــزد، بــه ناپروایــی، امــا اضطــراب آلــود/ چنــان فــواره ای، رنگیــن کمــان بــاران/ بــه عزمــی 
انصــراف آمیــز، رقصــان ریــز/ بــر ســیماب گــون تــاالب  توجــه کنیــد؛ ســوال مــن ایــن اســت 
کــه شــما در ایــن شــعر چطــور می خواهیــد انصراف آمیــز و رقصان ریــز را ترجمــه کنیــد.

 
ســوال دیگــر ایــن اســت کــه واج آرایــی کــه در قدیــم بــه آن نغمه حــروف می گفتنــد، بــه چــه 
شــکل بایــد ترجمــه شــود؟ مثــا وقتــی حافــظ در شــعری می گویــد  خیــال خــال تــو بــا خــود 
ــم ســیب ســرخی اســت حســرتا کــه  ــد  ســین هفت ــا شــاملو می گوی ــرد  ی ــه خــاک خواهــم ب ب
ــی کــه شــاعران می ســازند و  ــا ترکیبات ــن ســفره ی ســنت ســروری نیســت!  ی ــب از ای ــرا نصی م
می گوینــد  شــیرآهن کوه مــردی از اینگونه عاشــق میداِن خونیِن سرنوشــت   خب ایــن واج آرایی 
یــا شــیرآهن کوه را چگونــه بایــد ترجمــه کــرد. این هــا زیبایی هایــی اســت کــه در ترجمــه فدامــی 
شــود؛ بنابرایــن ســخت اســت کــه ترجمــه کنیم و اگــر بخواهیــم مضمــون و اندیشــه آن را ترجمه 
ــی فدامــی شــود. ــد و آن عناصــر و موســیقی درون ــی از آب درمی آی ــز معمول ــم، یــک چی کنی

 
شــعرنو عربــی هــم چندیــن گونــه دارد کــه بــه شــعر نیمایــی و شــعر ســپید مــا شــبیه اســت. البتــه 
آنهــا بــه شــعر نیمایــی  الشــعر الحــر  شــعر آزاد می گوینــد و بــه شــعر ســپید هــم  الشــعرالمنثور   
کــه شــعر نثــر گونهمــی شــود. آنهــا هــر دو شــعر را دارنــد امــا گرایــش بــه وزن درونــی بــرای 
ــد  ــی وزن می گوی ــال اندویــس هــم شــعر آزاد و هــم شــعر ب ــرای مث ــا بســیار مهــم اســت. ب آنه
کــه شــعرهای بــی وزن او هــم مثــل برخــی شــعرهای بــه ظاهــر بــی وزن شــاملو وزن درونــی دارد.

 
ــتاز  ــت و پیش ــر اس ــه بهت ــی از هم ــاعران عراق ــت ش ــرب، وضعی ــاعران ع ــعر ش ــه ش در مقایس
ــی  ــاعران مطرح ــی ش ــر عرب ــورهای دیگ ــه در کش ــت ک ــی نیس ــه آن معن ــن ب ــا ای ــتند؛ ام هس
لبنــان(   نباشــد. بــرای مثــال در منطقــه هــال خصیــب )شــامل ســوریه، اردن، فلســطین، 
شــاعران بســیار برجســته ای فعالیــت می کننــد. در مصــر نیــز وضعیــت بــه همیــن شــکل 
ــبت بــه کشــورهای هــال  ــا تاخیــر بیشــتری نس ــا شــعر نــو ب ــمال آفریق ــه در ش اســت. البت
ــن شــاعر کاســیک  ــوده و آخری ــد شــعر ب ــراق مه ــر حــال ع ــه ه ــب شــروعمی شــود. ب خصی
ــت. ــده اس ــت ش ــاله تثبی ــن مس ــوده و ای ــراق ب ــری از ع ــدی الجواه ــی محمدمه ــزرگ، یعن ب

 
ــران هــم کســی گفــت  ــد در ای ــا را از شــر شــعر نجــات دهی همان طــور کــه درویــش گفــت م
ــه در ایــن ســال ها رفتارهــای غیرمتعــارف بعــد از چنــدی  ــدم. البت ــد خوان ــردم از بــس شــعر ب مُ
ــعر  ــه ش ــم ک ــد بگوی ــا بای ــت؛ ام ــه اس ــش گرفت ــدال را در پی ــعر راه اعت ــرده و ش ــش ک فروک
ــر دارد. ــادی را کمت ــای ۵۰، ۶۰ ، 7۰ می ــی دهه ه ــش و تابناک ــرب آن درخش ــان ع ــروز جه ام
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تاالر رودیک:  بهروز جاللی، حامد یعقویب، جواد محقق؛ جشنواره شعر فجر 18 دی ماه 1397
جشنواره شعر فجر و شاعران رسانه

تاالر رودیک:  آرش شفایی، زهیر توکیل، صادق رحماین؛ جشنواره شعر فجر 18 دی ماه 1397



256دوماهنامه ادبی . شماره چهارم  

خانه شاعران:محمدرمضاین فرخاین  ، صادق رحماین، مرتیض کاردر، ... ،حسین حسین شیری 
 مینا اروجلو،مریم حسیین قهرودی،عصمت اسدی، ساغر شفیعی در جلسه شیرازه شعر

دی ماه 1397

انجمن شعر جوان: زهیر توکیل، مرتیض کاردر، صادق رحماین، محمدرمضاین فرخاین  
دی ماه 1397
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دهمین جشنواره شعر فجر عصر چهارشنبه 26 دی با حضور  نادر ختایی  در محفل شعر طنرن سیرن
پرداز در شهر قم شاعران طنرن

دهمین جشنواره شعر فجر قم: صابر قدیمی و عباس احمدی در محفل شعر طنرن سیرن
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خوزستان: هشمتین جشنواره بین امللیل شعر سپید عریب اروند 29 دی ماه

خوزستان: هشمتین جشنواره بین امللیل شعر سپید عریب اروند 29 دی ماه
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کتابخانه میل: سیدعباس صالحی و سیدعیل موسوی گرمارودی؛ جشنواره شعر فجر 
 13 بهمن  ماه 1397

 کتابخانه میل : جواد محقق و قاسم آهنین جان ، جشنواره شعر فجر 113 بهمن ماه 1397
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اسماعیل امیین، محسن جوادی، بهمن سایک و مریم اسالمی جشنواره شعر فجر 13 بهمن  ماه 

 سیدعباس صالحی، بهمن سایک،  ...  مهدی قزلی  و سید رضا محمدی) شاعر افغانستاین(
 جشنواره شعر فجر 113 بهمن ماه 1397
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های عبید زاکاین  شهرکتاب شهید بهشیت: علیرضا فوالدی درباره گونه شنایس طنرن
دهم بهمن ماه  ماه 1397

ه ی ابوالحسن نجفی شهرکتاب: زینب یونیس و احمد اخوت، برگزیدگان سومین دوره ی جایرن
سه شنبه نهم  بهمن ماه 1397
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جنتملن و هنرمند!
...زمســتان ســال ۱۳7۲ بــود، هــوای تهــران ســرد و کمــی غبــار گرفتــه بــود. نخســتین 
ــان  ــی زود قرارم ــا خیل ــت. ام ــرار گذاش ــرد و ق ــل ک ــی تعل ــتیم. کم ــرار گذاش ــی ق ــار تلفن ب
زنــگ زد و گفــت ســفری دفتــر گــروه  بــه  ولــی  دانــم چگونــه  نمــی  بــه هــم زد.  را 
درپیــش دارد. ســفری بــه خــارج از کشــور، کمــی رنجیــدم و یــادآور شــدم کــه قــرار 
گذاشــته ایــم. دوبــاره عــذر خواســت و خیلــی رســمی گفت: اصــًاَ مقــدور نیســت  بــا 
ــا  ــک وت ــود را از ت ــم و خ ــان نده ــی نش ــردم واکنش ــعی ک ــت س ــت داش ــم اهمی ــه برای اینک
ــاس  ــاره تم ــد دوب ــاه بع ــک م ــرم. و ی ــاس بگی ــاره تم ــد دوب ــاه بع ــک م ــد ی ــرار ش نیندازم،ق
ــک  ــی زود ی ــودم و خیل ــته ب ــم نوش ــر تلفن ــه دفت ــتم را گوش ــه ازاو داش ــماره ای ک ــم . ش گرفت
ــویم. ــی ش ــر م ــم پی ــم و ببینی ــه بدانی ــی آنک ــی گذردب ــه زود م ــان چ ــت! زم ــی گذش ــاه م م
یک ماه که گذشته بود، تماس گرفتم. خانمی از پشت خط گفت:  دکتر نیستند  تعجب کردم. 

بنظرم رسید راست نمی گوید. اصرارم را که دیدگفت:  هنوز خارجند! و تلفن قطع شد.
  

ــتان  ــی از زمس ــید. یعن ــرو پاش ــتی ف ــوروی سوسیالیس ــر ش ــاد جماهی ــادی اتح ــال ۱۹۹۱ می س
ــده  ــام شــوروی وجــود نداشــت.از جمــع۱۵ جمهــوری بازمان ــه ن ســال ۱۳7۰ دیگــر کشــوری ب
از شــوروی فروپاشــیده پنــج کشــور حــوزه آســیای مرکــزی۱ و ســه کشــور حــوزه قفقــاز۲در 
ــا شــناخت و معرفــی فرهنــگ  حیطــه تمــدن ایرانــی بودنــد کــه مــا در رادیــو امیــدوار بودیــم ب
مشــترک میــان آنــان و ایرانیــان زمینــه دوســتی و اتحــاد دوبــاره ایــران بــزرگ را فراهــم کنیــم. 
ــت  ــا خواس ــاً ب ــه تصادف ــود! ک ــن ب ــخصی م ــان ش ــر و آرم ــن نظ ــد ای ــر بخواهی ــتش را اگ راس
سیاســی و اداری متولیــان وقــت رادیــو تضــادی نداشــت. بنابرایــن در قالــب برنامــه ای بــا 
نــام  گســتره ســبز  بــه ســردبیری و نویســندگی مــن و بــا مدیریــت گــروه تاریــخ شــبکه سراســری 
ــود. ــازی ش ــه س ــی و برنام ــلمان بررس ــای مس ــت ه ــی مل ــتراکات فرهنگ ــود اش ــده ب ــرر ش مق
در آن ســال هــای آغازیــن دهــه هفتــاد اماخبــری از امکانــات دیجیتــال و صوتــی مناســب نبــود. 
یکــی از مهــم تریــن کمبودهــای مــا پــس از منابــع مکتــوب و قابــل اســتناد پژوهشــی موســیقی 

 ضد خاطرات*
دیدارهایی با  ایرج گلسرخی 

اد | مسعود عابدی�ن نرژ
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بــود. بلــه بــا اینکــه مــا رادیــو بودیــم و بخاطــر رادیــو بودنمــان بایــد 
ــفانه!به  ــتیم! متاس ــیقی نداش ــی بودیم،موس ــیقی م ــار از موس سرش
دلیــل قطــع ارتبــاط بــا جهــان خــارج در آن ســال هــا بــه رســم همــه 
رســانه هــای حرفــه ای بایــد موســیقی هــا خریــداری مــی شــد، امــا 
ــودن موســیقی ســال هــا مــی گذشــت و  ــت نب ــه لطــف در اولوی ب
ــه آرشــیو رادیــو اضافــه نمــی شــد تقریبــا هیــچ اثــری از  چیــزی ب
موســیقی ملــت هــای رهــا شــده آســیای مرکــزی و قفقــاز نداشــتیم.
 پیــش از آن در ابتــدای انقاب نیز گروهی کار نابلد بدون شــناخت 
ازماهیت موســیقی آرشــیو رادیو را پاکســازی کــرده بودند! و آنچه 
کــه باقــی مانــده بــود نیــز اگــر ارزشــی داشــت بــه یغمــا رفتــه بــود.
در دنیــای آنالــوگ آن ســال هــا تهیــه موســیقی مناســب کــه 
و  بــود،  دشــوار  باشــد  دیگــری  فرهنــگ  دقیــق  نشــاندهنده 
ــه مــن  هنگامــی کــه   مجیــد شــریف خدایــی  مدیــر گــروه اورا ب
معرفــی کــرد، انــگار فرشــته بخــت بــر شــانه ام نشســته باشــد 
ــی اورا  ــه کس ــه چ ــدم ک ــگاه نفهمی ــه هیچ ــدم. گرچ ــادمان ش ش
بــه شــریف خدایــی معرفــی کــرده، بــا ایــن حــال موضــوع 
ــش  ــا پی ــال ه ــد س ــی گفتن ــه م ــردی ک ــود . م ــرد  ب ــم   آن م مه
ــت. ــته اس ــی برجس ــیقی شناس ــوده و خودموس ــو ب ــر کل رادی مدی

او دکتر  ایرج گلسرخی  بود.

... یــک مــاه گذشــت و نیامــد. دکتــر ایــرج گلســرخی هنــوز 
تولیــد  در  کــه  شــتابی  و  نیامدنــش  کنجــکاوی  بــود.  نیامــده 
ــاره اش  ــران در ب ــرات دیگ ــنیدن نظ ــه ش ــرا ب ــتیم، م ــه داش برنام
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تشــویق مــی کــرد. روزی بــی هــوا در بــاره دوران مدیریتــش 
مختــاری۳  محمــود  پرســیدم.  قدیمــی  ای  کننــده  تهیــه  از 
مــی شناســیش؟    ازکجــا  نگاهــم کــرد و گفــت:   بــه دقــت 
کــردم!  همینجــوری  انــکار  ام،  ناگفتــه  و  گفتــه  از  شــتابان 

محمود گفت: کسی اینجا دوسش نداره. و با همان لحن ساده و 
صمیمی، ادامه داد:  می گن پوال رو حروم کرد .

ندیــده  هنــوز  کــه  مــردی  کــردم.  تعجــب   
نبــود. خــود  همــکاران  محبــوب  بودمــش، 

ــر و  ــک ت ــو کوچ ــای رادی ــل؛ فض ــالهای قب ــا و س ــال ه در آن س
ــر رســانه  ــود. هنــوز بخــش هــای ســتادی) اداری( ب ــر ب دوســتانه ت
ــم  ــن قضــاوت محمــود برای ــد. بنابرای ــدا نکــرده بودن ــت پی حاکمی
عجیــب بــود. تقریبــاً در رادیــو همــه دوســت و آشــنا بودنــد. 
شــاید کل بدنــه برنامــه ســازان بــه صــد نفــر نمــی رســیدند . کمــی 
بعــد حــرف محمــود را   محمــد مهاجــر  4 هــم تاییــد کــرد.

یکی دیگر که نمی دانم که بود حتی غرولند کرد و ناسزایی 
گفت.  

روزی دیگــر از محمــود پرســیدم:   چطــوری پــوال رو حــروم کــرد؟  
خیلــی ســاده پکــی بــه ســیگارش زد و گفــت: همــه رو داد بــه پیانوهــا.
همــش هــم خراب شــد و شکســت. چند تــاش روهــم با خــودش برد!

در رادیــو جابجــا و اســتودیو بــه اســتودیو حجــم ســیاه براقــی از ایــن 
ــار و... ــه، چه ــا، س ــی، دو ت ــد.   یک ــی ش ــده م ــی دی ــه جادوی جعب

هنوز می پرسیدند اهالی رادیو: به چه درد می خوره این پیانو های 
قراضه!

اســفند  اواســط  نزدیــک  دیــر،  کمــی  آمــد.  باالخــره   ...
خیابــان  در  دفتــری  رفتــم.  و  داد  نشــانی   .۱۳7۲ ســال   . بــود 
ســاختمان  آن  از  آزاد.  دانشــگاه  از  باالتــر  کمــی  فلســطین 
بــاز  خــودش  زدم  کــه  در  فرهنگــی.  کســب  مناســب  هــای 
بفرماییــد. گفــت:  و  کــرد  نــگاه  مــن  بــه  ای  لحظــه  کــرد. 

در نظــر اول بــا آن قــد بلنــد و کــت و شــلوار شــیک کــرم رنــک، 
ــا فضــای عمومــی آن ســال هــای تهــران داشــت.  تضــاد عجیبــی ب
ــت و  ــرده داش ــاح ک ــی اص ــود صورت ــن خ ــه س ــی ب ــل مردان مث
دســتمالی بــه رســم عــادت کراواتــی هــا بــه شــکل گــره ی از داخل 
بــه گــردن و زیــر پیراهنــش آویختــه بــود. مــردی درشــت انــدام و 
ــوب  ــکل را خ ــگ و ش ــه رن ــود ک ــی نم ــاله م ــد س ــصت و چن ش
ــلیقه  ــوش س ــب و خ ــیار مرت ــر کارش را بس ــرد. دفت ــی ک درک م
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ــوز در  ــه هن ــت ک ــی گف ــی ام م ــس عموم ــود. ح ــرده ب ــن ک تزیی
فضــای ســال هــای مدیریتــش در رادیوســت . حســی کــه بعدهــا 
ــگار  ــد. ان ــر ش ــنا ت ــم  آش ــا او  برای ــات ب ــتر از ماق ــه بیش ــا تجرب ب
ــرد.  ــی ک ــتجو م ــه اش را جس ــت رفت ــی از دس ــی و جوان کودک
ــن اصــل، حفــظ اطاعــات و محفوظــات  ــوز برایــش مهــم تری هن
شــخصی اش بــود. ایــن  تــاش برحفــظ دارایــی هایــش کــه 
زد. مــی  مــوج  وجــودش  در  آشناســت  رســانه  اهالــی  بــرای 

اولین جمله اش راهنوز بیاد دارم:  جناب چه کاری از دست من 
ساخته است؟ 

ــگار  ــود. ان ــا ب ــانه ای م ــادات رس ــاف ع ــخنش برخ ــروع س و ش
ــتی  ــد. دوس ــظ کن ــن حف ــا م ــه اش را ب ــا فاصل ــت ت ــاش داش ت
ــد! ــرام بگذاری ــن احت ــه م ــن! ب ــا ناممکــن اســت دوســت م ــن م بی
انــگار احتــرام از دســت رفتــه را جســتجو مــی کــرد. و مگــر 
نبــود. و مگرنــه آنکــه او دیگــر مدیــر کل رادیــو  انکــه  نــه 

 او دیگر در رادیو نبود . او اخراج شده بود!

کمــی کــه گذشــت، دوســتانه تــر بــه مــن نــگاه کــرد. مــی 
چــه  بــرای  را  میانــه  آســیای  موســیقی  کــه  بدانــد  خواســت 
رادیــو  آرشــیو  کــه  بــود  عجیــب  برایــش  خواهیــم.  مــی 
بــود کــه  برایــش عجیــب  اســت.  نداشــته  مناســب  موســیقی 
ــی  ــتراکات فرهنگ ــکاس اش ــرای انع ــه ای ب ــدم برنام ــن عاقمن م
بســازم. برایــش بــودن در رادیــو هنــوز جــذاب بــود و فکــر 
ــت  ــن اس ــه حدممک ــا چ ــو ت ــه رادی ــت ب ــه:  بازگش ــرد ک ــی ک م
جابجــا در دیــدار اول نشــانی قطعــات ضبــط شــده در ســال 
یــا  ای  نســخه  رســید  بنظــرم  پرســید.  مــی  را  پیــش  هــای 
قطعــه ای کــه درســاخت آن دخالــت داشــته را گــم کــرده 
انتظــار دارد تــا بــه نحــوی ازآن دوبلــه ای۵ باشــد و اکنــون 

تهیه کند.
انتظــار اصلــی مــن دریافــت نســخه ای از موســیقی  بحــث و 
ــود. انتظــاری کــه دو ماهــی طــول کشــید.  ــی ب تاجیکــی و ترکمن
ــاندم،  ــتم کش ــی خواس ــه م ــی ک ــه جای ــث را ب ــی بح ــت وقت درس
ــه همــراه  ــه شــده کار را ب ــوار تهی ــد زد و گفــت:  متاســفانه ن لبخن
نــدارد و امیــدوار اســت بعــداً- چــه وقــت- آن را به دســتم برســاند 
 وایــن جملــه هــارا آنچنــان شــیوا و مودبانــه گفــت کــه مــن 
ام! آورده  زبــان  بــه  را  تقاضایــم  چــرا  کــه  شــدم  شــرمنده 

زود خداحافظی کردیم.
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فقط دو ساعت گفتگو کرده بودیم و من هیچ نواری از موسیقی تاجیکی نداشتم!

امــا  دفتربــود  همــان  در  ببینمــش.  دوبــاره  شــدم  موفــق  بعــد  هفتــه  دو  از  بیشــتر  کمــی 
مهمــان داشــت. بســرعت از اتاقــش خــارج شــد و ســامی کــردو نــوار موســیقی محلــی 
خواســت. عــذر  و  زد  تلخــی  لبخنــد  باشــد  ناامیــد  انــگار  داد.  تحویلــم  را  تاجیکــی 
دیــد.  نخواهــم  اورا  دیگــر  کــه  زدم  حــدس  آمــدم  بیــرون  کــه  دفتــرش  از 
همــه. مثــل  اســت  کســی  هــم  او  دارد.   اهمیتــی  چــه  کــردم:   فکــر  باخــود 
بــود: ایــن  بپرســم  او  از  خواســتم  مــی  و  پرســیدم  مــی  خــود  از  کــه  ســوالی  راســتی 

شما با خسرو گلسرخی نسبتی دارید؟

شما با گلسرخی مرحوم نسبتی دارید؟
جلسه اول یادم رفت از او بپرسم.

جلسه دوم او عجله داشت و مهمان داشت.
گلســرخی  ایــرج  بــود-  بینــی  پیــش  غیرقابــل  برایــم  کــه  ماقاتمــان  ســومین  در  امــا 
از  متعجــب  ومــن  بــود  (نشســته  )یــا74   ۱۳7۳ ســال  بهــاری  روزهــای  از  یکــی  عصــر 
چنــد  تمیــز  و  مــدرن  خیلــی  میــز  کــردم.روی  مــی  نگاهــش  ناگهانــی  دعــوت  ایــن 
برایــم ریخــت. لیوانــی چــای  بــا دقــت  او  بیســکویت درون ظرفــی قرارداشــت و  تکــه 

شما با خسرو گلسرخی نسبتی دارید؟
نــدارم.  ایشــون  بــا  نســبتی  هیــچ  مــن  گفــت:   و  زد  لبخنــدی  و  کــرد  درنــگ  کمــی 
لحنــش خشــک و قاطــع و مودبانــه بــودو انــگار مــی خواســت فریــاد بزنــد کــه ایــن گلســرخی 
بــا آن گلســرخی فرقــی دارد از زمیــن تــا آســمان! همیــن لحنــش مجابــم مــی کــرد کــه دیگــر 
نپرســم. و دیگــر تــا پایــان آشــنایی مــان حرفــی از خســرو گلســرخی بــا ایــرج گلســرخی نــزدم.

ــرد  ــی ک ــه ای کار م ــرخی روی نظری ــر گلس ــال دکت ــدی در آن س ــای بع ــاه ه ــر م در  سراس
کــه امیدبســیاری  داشــت بــه ســرانجام برســد.دعوت ناگهانــی مــن بــه دفتــرش- بــدون 
ــا  ــه اش را ب ــه نظری ــود ک ــرو ب ــتر ازاین ــه- بیش ــیای میان ــای آس ــت ه ــیقی مل ــت از موس صحب
ــی و  ــاً از روی ناپختگ ــم صرف ــته باش ــدی داش ــه قص ــدون آنک ــراً ب ــذارد. ظاه ــان بگ ــن درمی م
جوانــی- دکتــر را قانــع کــرده بــودم کــه تســلطی بــر تاریــخ و هنــر دارم.- گرچــه ایــن 
ــت  ــا در حقیق ــه ی ــت نظری ــار داش ــرد!- انتظ ــان نک ــم را درم ــگاه دردی از دردهای ــلط هیچ تس
بــه دیــده تردیــد نگاهــش مــی کــردم. امــا مــن همچنــان  تاییــد کنــم.  فرضیــه اش را 
بنظــر دکتــر گلســرخی در آن ســال اینطــور رســیده بــود کــه موســیقی ایرانــی- یــا شــرقی- خیلی 
پیشــتر از موســیقی غربــی الفبــای تخصصــی داشــته اســت. اســاس نظریــه دکتــر گلســرخی ایــن 
ــی  ــیقی غرب ــی در موس ُــت نویس ــر از ن ــیار زودت ــی بس ــیقی ایران ــی در موس ُــت نویس ــه ن ــود ک ب
ــی۶ را  ــار فاراب ــد آث ــر بتوان ــه اگ ــرد ک ــی ک ــر م ــت. او فک ــده اس ــراع ش ــده و اخت بوجودآم
کشــف رمــز کنــد ، خواهــد توانســت ازآن طریــق ترکیــب آهنــگ هــای باســتانی رازنــده کنــد. 

به نظر دکتر گلسرخی این کشف باعث می شد که درآینده نوای ساز  باربد و نکیسا  با لحن 
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خودشان شنیده شود.
او بــرای اثبــات فرضیــه اش چنــد رســاله قدیمــی نیــز نشــانم داد.  تصویــر رســاله هــای 
ــرن  ــل از ق ــان حداق ــه ایرانی ــرد ک ــی ک ــرار م ــود. اص ــی ب ــان عرب ــه زب ــه ب ــه هم ــی- ک قدیم
ــی  ــن یعن ــه ای ــد ک ــده ان ــود ش ــیقی خ ــانگان موس ــت نش ــه ثب ــق ب ــری موف ــارم هج ــوم و چه س
بــوده اســت. حــدود ۹۰۰ ســال زودتــر از نخســتین نشــانه گــذاری موســیقی در غــرب 
آن روز به نظرم رسید که گمگشتگی تاریخی ما در گم شدگی شخصی دکتر ایرج گلسرخی 

بازتاب می یابد.
موســیقایی  ازآثــار  برخــی  شــرقی  نویســی  نُــت  درک  طریــق  از  بتوانیــم  مــا  اینکــه 
بوجــود  مــا  ملــی  فرهنــگ  شــناخت  در  انقابــی  احتمــاالً  بنوازیــم  را  کهــن 
اســت. بینانــه  خــوش  حــد  از  بیــش  دکتــر  نظریــه  رســید  بنظــرم  امــا  آورد.  مــی 
همیــن را بــه او گفتــم. بــا تردیــد نگاهــم کــرد و رنجیــد. درســت ماننــد کودکی که شــادی اش را 
گرفتــه باشــی رنجیــده بــود امــا بــروی خــود نیــاورد و پیشــنهادهمکاری درپژوهــش را به مــن داد.

شگفت زده شدم. از شنیدن پیشنهاد دکتر ایرج گلسرخی شگفت زده شدم وهمکاری در آن 
پژوهش را پذیرفتم.

هفتــه هــای بعــد تبدیــل بــه مــاه شــدند و ماقــات مــا ادامــه داشــت. قــرار بــود کــه بــر روی نظریــه 
او کار کنیــم . بجــز چنــد رســاله و یــک نظریــه جســورانه تیــم پژوهشــی مــا منبعــی در اختیــار 
نداشــت. از اینــرو بــه ســختی و کنــدی کار کردیــم. تقریبــا تمــام جلســه هــا را یادداشــت بــرداری 
ــه مــن نمــی دهــد؟ ــا خــودم فکــر مــی کــردم چــرا یادداشــت هایــش را ب مــی کــرد. همیشــه ب
 ولــی آن مــرد آنچنــان مــودب و محتــرم بود که هرگــز بخود جرات نــدادم همین را از او بپرســم!

کمی که گذشت متوجه ضعف کارمان شدیم. منابع ما بیشتر عربی بودند و من و دکتر 
گلسرخی عربی نمی دانستیم! 

روزی بــه مــن گفــت:   بایــد یکــی رو پیــدا کنیــم کــه هــم بــه عربی و هم انگلیســی مســلط با شــه 
خنده ام گرفت. 

بــه او گفتــم کســی کــه تاریخ بدونه و به این دو زبان آشــنا باشــه بــرای شــما-ومن- کار نمی کنه!
قــدر  ان  اگربــود-  آدمــی   چنیــن  هــا  ســال  درآن  بــودم.  نگفتــه  دروغ 
همیــن  آنکــه  ضمــن  کنــد.  کار  مســتقل  و  تنهایــی  بــه  کــه  شــد  مــی  متعقــل 
دانســت! مــی  موســیقی  تئــوری  هــم  کمــی  بایــد  تاریــخ  بــر  عــاوه  آدم 
فرامــوش نکنیــد کــه در آن ســال هــا  کــه ســال هــای ســخت پــس از جنــگ بــود- 
امکانــات پژوهشــی و فرهنگــی بســیار محــدود بــود. بــا آنکــه مــا نظریــه ای انقابــی و 
ارزشــمند داشــتیم، روح زمانــه و دشــواری هــای زندگــی اجتماعــی چنــدان کمکــی بــه 
حــل گــره هــای ذهنــی مــان نمــی کــرد. امــا مــی گذشــت. چــون بــرق و بــاد ســالی و 
گذشــت و   دکتــر ایــرج گلســرخی  در آســتانه نــوروزی دیگــر بــه خــارج ســفر کــرد.

 
ــی شــد  ــن بازگشــت آنقــدر طوالن ــی ای ــود. حت ــوم ب ــی اش بازگشــتش نامعل ــد ســفر قبل ... مانن
ــای  ــیقی ه ــتفاده از موس ــا اس ــبز  ب ــتره س ــه  گس ــی کردیم!برنام ــکار م ــردم چ ــوش ک ــه فرام ک
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اهدایــی دکتــر پخــش شــد. ایــن شــادی کــه بــرای نخســتین بــار پــس از انقــاب برنامــه ای بــا 
تــازه تریــن آوازهــای  دری  از رادیــو پخــش شــده اســت، تاســال هــا همراهــم بــود. هیچــگاه 
ــادی  ــل اعتم ــردم. درآن روزگار درآن روزگار روش قاب ــر نک ــه فک ــان برنام ــزان مخاطب ــه می ب
بــرای  مخاطــب ســنجی  در صــدا و ســیما وجــود نداشــت. برنامــه ســازان از روی حــدس و گمان 
و بــا تکیــه بــر اغــراق هــای حرفــه ای درصدداثبــات پــر شــنونده بــودن یــا پربیننــده بــودن برنامــه 
هایشــان بودنــد. ضمــن آنکــه رادیــو هنــوز تبدیــل بــه رســانه درجــه دوم نشــده بــود و همچنــان 
بــا تکیــه بــر هشــت ســال جنــگ- خــود را رســانه مهــم کشــور قلمــداد مــی کــرد. هرچــه بــود 
نــوار کاســت یــک ســاعته دکتــر گلســرخی کــه بــا خــود از ســفرهای آســیای میانــه اش آورده 
بــود رنــگ و رویــی نــو بــه برنامــه مــن داد. تاآنجــا کــه باعــث غــرورم شــد. هیچــگاه لذتــی کــه 
ــه مــن دســت مــی داد را فرامــوش نکــردم. گرچــه  ــا موســیقی هــای نابــش ب از پخــش برنامــه ب
هیچــگاه نیــز نفهمیــدم چــرا کســی در رادیــو ازمــن دربــاره ایــن موســیقی هــا چیــزی نپرســید.

انگار حفظ و باز پخش این موسیقی های خاص- که کامًا علمی و ارزشمند بودند- متولی 
نمی خواهد!

کمی بعد، او بازگشت. در حقیقت با من تماس نگرفت. دفترش تعطیل بود. دیگر آن خانِم 
بداخاق هم گوشی را بر نمی داشت.

مدیریــت  دوره  در  نظــرم  بــه  خارجــه)  امــور  وزارت  مطالعــات  دفتــر  هــا  ســال  درآن 
ــه  ــیای میان ــات آس ــی مطالع ــن الملل ــای بی ــش ه ــدی همای ــر از چن ــی( ه ــاس ملک ــر عب دکت

بــه ایــن مضمــون( برگــزار مــی کــرد.                               و قفقــاز) یــا قریــب 
بــه شــرکت درایــن گونــه همایــش  منــد  برنامــه ســاز و عاقــه  یــک  عنــوان  بــه  مــن 
مــی  شــرکت  اســفندیار-  خــان  هفــت  از  گــذر  از  پــس  و  ســختی  بــه  همــوار-  هــا 
رفتــم. مــی  دیگــر  جایــی  بــه  جایــی  از  دوشــم  بــر  ناگــرا   ســنگین    کردم.ضبــط 

خیابــان  بــه  نرســیده  هــای  فرعــی  از  یکــی  در  امورخارجــه  وزارت  مطالعــات  دفتــر 
جــذاب. معمــاری  بــا  و  زیبــا  غایــت  بــه  ســاختمانی  بــود.  باهنــر(  شــهید  نیــاوران) 
برایــم دیــدن حیــاط ایــن عمــارت و کاخ درون آن- کــه از ســبکی بــی نظیــر برخــوردار اســت- 
ــا لــذت نبــرد. ــه هنــر عاقــه داشــت واز دیــدن ایــن کاخ زیب ــود. نمــی تــوان ب ــز ب خاطــره انگی
ــودش  ــت. خ ــانه ام نشس ــتی برش ــه دس ــودم ک ــک ب ــات تاجی ــد دیپلم ــا چن ــو ب ــن گفتگ در حی
ــردن  . ــتمال گ ــه  دس ــلوارزیبا و البت ــت وش ــاص و ک ــد خ ــا آن لبخن ــرخی ب ــرج گلس ــود. ای ب

  اینجا چه کار می کنی؟ 
- مصاحبه!

نگاهم کرد و پرسشی در چهره ام دید. 
گفت:  منم مقاله دارم 

ــن   ــرح ک ــو مط ــده و خودت ــه ب ــه مقال ــا ی ــه، بی ــه داد:  حیف ــه ادام ــم ک ــزی بگوی ــتم چی خواس
یــا! اونــوری  نــه  یــا  اینــوری  نــه  دونــن.  نمــی  هیچــی  جدیــده.  حــوزه  گفــت:  و 

وگفت:  یه مقاله که بدی مطرح می شــی و کارشــناس می شــی.                                         
از همه بهتری!



269دوماهنامه ادبی . شماره چهارم  1397

نگذاشتم نصیحتش را پی گیری کند. پرسیدم:  تازه برگشتید؟ 
ــه  ــن مقال ــه پیــش واســه همی ــه گفــت:  هفت ــا عجل ــد. ب ــدی و ســرزنش دی ــه من در نگاهــم گل

با عجله رفت. 
ــش! ــد ندیدم ــخنرانی اش در روز بع ــاز س ــگام آغ ــا هن ــا ت ــتم ام ــش گش ــد بدنبال ــی بع کم

ــید. ــا پرس ــو ه ــاره پیان ــن در ب ــود- از م ــا ب ــد کج ــی آی ــادم نم ــان- ی ــی از دیدارهایم در یک
گفتم : هستن!

گفت: می دونید اون پیانوها االن بهترین پیانوهای دنیان؟
خواســتم ازاو بپرســم چــرا پــول رادیــو را درآن ســال خــرج خریــد ایــن همــه پیانو کرده اســت؟
خــودش زودتــر گفــت:  ارزون خریدیــم. بهتریــن پیانوهــای دنیــا بــودن. موســیقی متحــول مــی 
شــد. موســیقی کاســیک مــا اون ســال هــا ابــزار نداشــت. مــن واســه ارکســتر رادیــو خریــدم. 
بعــد هــا، ســال هــا بعــد پیانوهــای شکســته در گوشــه و کنــار رادیــو دیده می شــد. بنظــرم بهترین 
پیانوهــای دنیــا- کــه نامشــان را نمــی دانســتم- بــدرد هیــچ یــک از عوامــل رادیــو نمــی خــورد.

اکنون گاهی در گوشه متروکی از ساختمان رادیو- رادیوی جدید- حجمی که قبا بهترین 
پیانوی دنیا بود ، دیده می شود.

در چنــد مــکان عمومــی دیگــر هــم او را دیــدم. ســامی مــی کــردم و می گذشــتم. به نظــرم کار 
کشــف رمــز از آثــار فارابــی و برخی نوشــته های دیگر قرن های ســوم وچهــارم را متوقف کرد.

هیچگاه در این باره مقاله ای از او ندیدم. 
اشــاره ای مختصــر در یکــی از شــماره هــای فصلنامــه مطالعــات آســیای میانــه. چنــد ســال در 
بــی خبــری از او گذشــت. مشــغله هــای کاری، غــم نــان و هــزار درد اجتماعــی و زخــم ناســور 
هســتی یــادش را بــکل از خاطــرم زدود تاآنکــه از یکــی- نمــی دانــم چــه کســی- شــنیدم دکتــر 
گلســرخی رخــت از ایــن جهــان بربســته اســت. طرفــه آنکــه تاریــخ فوتــش را نیــز نمــی دانســتم 
. بنظــرم در میــان ســال ۱۳77 بــود کــه شــنیدم.- اگــر درســت بخاطــر بیــاورم، و اگرنــه بــر مــن 
ببخشــایید- او رفتــه بــود . بــی خبــر و بــی صــدا. درســکوتی بهــت آور کــه گاه شوِرهســتی یــاد 
مــرگ را برانســان تیــره مــی ســازد. شــگفتا انســان کــه چنیــن بزیــد و بمیــرد و هیــچ نگوینــد.

بــا  زدم-  مــی  ورق  را  ســاله  چنــد  و  بیســت  ای  خاطــره  کــه  راه-  ایــن  میانــه  در   ...
آشــنایی  ســال  پنــج  حــدود  طــول  در  کــه  محتــرم  مــرد  ایــن  کــه  اندیشــیدم  خــود 
باشــد.  ذکــر  قابــل  کــه  داشــت  نشــانی  و  ویژگــی  چــه  شــناختمش،  کمتــر  دورمــان 
وقتــی بــرای تکمیــل ایــن خاطــرات بــه آثــار او رجــوع کــردم کمتــر چیــزی درخــور 
نامــش  یافتــم. درآرشــیو رادیــو در جمــع شــش عنــوان برنامــه  قصــه ظهــر جمعــه  بــا 
ــش  ــد. گرچــه اجراهای ــه دارن ــر از ســی دقیق اجــرای اووجــود دارد. کــه همگــی تایمــی کمت
ــل  ــدان  قاب ــی چن ــا کارشناس ــی ی ــای اجرای ــخصه ه ــه مش ــا در زمین ــت، ام ــت و روان اس راح
اعتنــا نیســتند.جز آنکــه در انتهــای همــه برنامــه هــا اجــرای موســیقی کاســیک تولیــد 
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بــا  ارتبــاط  بــی  عمومــاً  کــه  دارد  وجــود  رادیــو  ارکســتر 
ــت( ــا زیباس ــیقی ه ــود موس ــه خ ــت!) گرچ ــه هاس ــوع برنام موض
یک برنامه   مرزهای دانش  هم با اجرای او درآرشیو وجود دارد 

که حدود ۵7 دقیقه است.در این برنامه با استاد  محمدعلی جداری 
فروغی به برخی پرسش های موسیقایی پاسخ می دهند.

ایــرج  از دکتــر  اثــر  دو  نوشــتاری- کتــاب-  آثــار  زمینــه  در 
گلســرخی یافتــم. یکــی ازآنهــا    روایــت شــاهنامه بــه نثــر  
ــت.  ــده اس ــاده ش ــا آم ــته ی ــاهنامه نوش ــزاره ش ــرای ه ــه ب ــت ک اس
ــام  ــه ن ــری  ک ــخ جادوگ ــب  تاری ــوان جال ــا عن ــری ب ــاب دیگ کت
دکتــر ایــرج گلســرخی را برخــود نگاشــته وجــود دارد کــه بســیار 
ســطحی اســت. از عنــوان هــای کتــاب تــا زاویــه دیــد نویســندگان 
گویــای آنســت کــه ایــن اثــر بیشــتر نوعــی اقتباس یــا کتاب ســازی 
اســت.تاریخ چــاپ کتــاب هــم- ســال ۱۳77- گویــای آنســت کــه 
ــاپ  ــاب را چ ــرش کت ــی عم ــای پایان ــاه ه ــر در م ــفانه دکت متاس
ــدن  ــا نمان ــدن ی ــرای کارزار مان ــه ای ب ــگار عجل کــرده اســت و ان
ــت. ــوده اس ــت آن ب ــی عل ــم ودرد جاودانگ ــه غ ــت ک ــته اس داش

فرهنگــی  کیهــان  در  نیــز  پراکنــده  مقالــه  چنــد  اینهــا  جــز   
آســیای  مطالعــات  فصلنامــه  و  هفتــاد  دهــه  اوایــل 

دارد.               وجــود  او  نــام  قفقازبــه  و  مرکــزی 
                             

ــر  ــه گوه ــی ب ــتر پ ــم بیش ــی زن ــته را ورق م ــتر گذش ــه بیش ــر چ ه
گرانبهــای عمــرش مــی بــرم. مــردی بــود براســتی بافرهنــگ 
مــی  امیــدوار.  و  پویــا  و  هنرمنــد  و  لبــاس  خــوش  ادب.  و 
توانــم بگویــم همچنــان حســرت بازگشــت بــه دنیــای رســانه 
را داشــت،با عشــق حضــور در صحنــه و خــود نمایــی قابــل 
درکــی کــه از چنیــن کســی بــر مــی آیــد. هنگامــی کــه از 
رادیــو مــی گفتــم در نگاهــش تمنــا و حســرت مــی دیــدم.

موســیقی را پیشــه خــود می دانســت در عین حال برای بازگشــت به 
جامعــه هنــری و احتمــاالً روشــنفکری از دســت رفته تقــا می کرد.
برخــاف ســخنانی کــه در بــاره اش می گفتنــد هیچــگاه درآن پنج 
ســال در رفتــار و کــردارش ثــروت یــا تمکــن مــادی غیــر طبیعــی 
ندیــدم. بــه نظــرم مــی رســد- اکنــون- او تــاش مــی کــرد عقــب 
ماندگــی چندســاله اش را از فضــای روشــنفکرانه و هنــری کشــور 
جبــران کنــد. بــا تجربــه و ادبــی کــه داشــت بــی شــک اگــر چــرخ 
گــردون مجالــش مــی داد مــی توانســت زندگــی موثرتــری داشــته 
ــه  ــه اش را ارائ ــه نظری ــری ک ــت آن اث ــی توانس ــاالً م ــد. احتم باش
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ــی(  ــرقی) ایران ــیقی ش ــی در موس ــت نویس ــث ن ــود- بح داده ب
پیشــتر از غربــی- راکامــل کنــد و در قالــب کتابــی ارائــه دهــد.
مربــوط   هــای  نظریــه  و  هــا  یادداشــت  ندانســتم  هیچــگاه 
داد.  کســی  چــه  بــه  و  کــرد  چــه  را  بحــث  ایــن  بــه 
دارد  خبــری  هــا  یادداشــت  ایــن  از  کســی  اگــر  کاش 
بیایــد. روزگار  ایــن  بــکار  اســت  ممکــن  کــه  بگویــد 
دکتــر  بنویســم:  چنیــن  توانــم  مــی  اکنــون  او  بــاره  در 
جنتلمــن. و  هنرمنــد  بــود  مــردی  گلســرخی  ایــرج 

او براستی جنتلمِن هنرمند بود!
چند روز در بهمن ۱۳9۷

یپ نوشت ها:

* این عنوان برگرفته از کتاب ضد خاطرات  اثر آندره مالرو  
)۱۹7۶-۱۹۰۱م( نویسنده  و سیاست مدار فرانسوی.

۱-این پنج کشور شامل: ازبکستان، تاجیکستان،ترکمنستان، 
قزاقستان و قرقیزستان می شوند که پس از فروپاشی اتحاد 

جماهیر شوروی به سرعت مستقل شدند.
۲-این سه کشور شامل ارمنستان،آذربایجان و گرجستان می 
شوند، که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به سرعت 

مستقل شدند..
۳- محمود مختاری از تهیه کنندگان قدیمی رادیوست که 

اکنون چند سالی است بازنشسته شده است.
4-محمد مهاجراز تهیه کنندگان قدیمی رادیو که اکنون چند 

سالی است بازنشسته شده است.
۵- دوبله، اصطاحی است رادیویی که منظور از آن کپی 
کردن از یک نوار یا یک برنامه است. یعنی یک برنامه را 

تبدیل به دو نسخه کرد.
۶-ابونصر محمدبن فارابی)۳۳۹-۲۵۹ق( فیلسوف، اندیشمند و 

موسیقی شناس مسلمان.
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غادة السمان

CHAMEH
Interview • Story • Poem

و  
حنی قتلتك في نفسي

 لم أکن أدري،
 أنني انتحرت!


